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CŪftTlS APGAUDINĖJĘS 
lINDBERGHį

HOPEWELL, N, .T. — 
Surgdus inrtttdytę Lindber-

POPIEŽIUS RAGINA'
MELSTIS

W Į —..I—...Į ■■ ■

SMERKIA KOMUNIZMĄ 
IR BESAIKINĮ NACIO

NALIZMĄ

VATIKANO MIESTAS.
y— Gegužės 18 d, š. m. Po
piežius Pius XI vėl atsišau
kė j pasaulį ragindamas jį 
prie maldoŠ.

Šv- Tėvas savo enciklikoje 
“Kristaus meile’nurodo, 

' kad, komunizmas, ateizmas, 
godumas ir tautinis imperi- 

į alizmas yra priežastimi dar 
* . bartinio krizio.

Sutartys ir konferenci
jos yra bereikšmės ir beje-1 
ges, jei jos nėra paremtos j u 
Dievo įstatymais ir sąžinė.

; Spekuletoriai .yra kalti; 
ninkais dabartinio vargo ir

. skurdo, o iš vargo ir skurdo 
prispaustųjų pasinaudojo ir 
naudojasi komunistai ir vi
sokio plauko socialės tvar-

SMITU GAVO DAUCUM1 
CONHEC'nCUT GĖLE- 

GATĮI
HARTFORD, Conn. — 

Šios valstijos demokratai 
kos ardvtoiai daugumoje- už Alfred E.
Kos ąidyto]M. . . Smirti, kandidatą'į prezi-

Dievo ir Bažnyčios prie- n x >T. " •, ,
šai panaudoja modemiškas Į en .18 ^V5?,] . ® 
priemones išrauti iš žmo- hl “.
niU . širdžių tikėjimą. Pa^fe*1*

, veikslai, radio ir phoWra- Cr^.'T 
phai panaudojami aukiršin- tG^ F b«’

>' mm neutralus įkukonvenci-.
^ ti našauti * ‘ Ijos/^ jėr Hmįtti būs fcmdi-

dėTpasaulio': blogumus' fenvšfieiJojĄ tai Jis jo

■ klaidas ragina •
tis per 8 dienas pradedant

. birželio 3 dienų. [ NAUJOS RIAUŠĖS 
: Be to, per tas 8 maldos •; v.- \
dienas Šv. Tėvas ragina su- INDIJOJ 
silaikyti nuo pasilinksmini- • . . ■
mij, ir kurie išgali duoti pa J UŽMUŠTA, 11 ŽMOGIŲ 
Šalpų vargo ir skurdo pris-į r - -

■ pausfiems. BOMBAY; Indija, gęgu-
. . . , • . Į žės 18 d. — Tarp indusų ir

moslemiĮ vėl įvyko riaušės. 
Vienuolika riaušininkų už
mušta'ir 18 sužeista. Per 
penkias dienas riaušių už
mušta 99 žmonės ir 948 su
žeisti.

SUDEGĖ FRANCUOS 
LAIVAS

ADĘN, Arabija — Perėi- 
;ų pirmadienį arti Cape Gu- 
ardafui užsidegė Prancūzi
jos laivas “George Phili- 
.pąr,,r kuriuo važiavo apie 
600 žmonių. ' Visi keleiviai 
išgęjbėti, o tik keli pavojin
gai apdegė. 4 . /

BABRAVIČIUS, BUTĖNAS 
IR KITI ATIEIDŽIAMIFlš

VALSTYBĖS TEATRU

ROOSEVai JAU TURIS 
428DELLGATUS

< NEW YORK, 
ša, kad gub. Roosesevelt jau | 
turįs 428 delegatus, kurie 
rems: jo kandidatūrų į pre
zidentus Demokratų kon
vencijoje.

VYRAS IEŠKO VIENUO
LIKTOS ŽMONOS

- Pranė-

AKIRO-RIRŽIO RYLA 
1OMPLIKUOJASI

CORGULO* MVĘS ROL- 
wjij#aw'

A

■ ■ KAINA s centai i

?

NEW YŪRKAN ORUMU

BINA ANTRApifiMtAlil II 

PENKTADIENIAIS

NO 40 METŲ LITERATINI01 
v ». > DARBO SUKAKTUVES

ieškoti kaltininkų tarp as
menų neva turėjusių' ryšių 
SU tikraisiais Lindbergho 
vaiko vagių. Policija iš
klausinėjo Dr. C o n d o n, 
Cjurtis ii* kitus; Curtis, pro
testantų ministeris Peacoek 
ir. pienas pulkininkas buvo 
pasigarsinę ir Lindbergh’ų 
:ir policijų' įtįkinę, kad jie 
turi ryšių su vagimis. Pulk. 
Lindbergh. ir Curtis keletą 
kartų. buvo išvažiavęs laivu 
ant jūrių ieškoti vagių.

Lindbergho draugas Dr. 
Condon vienų naktį nuvežęs 
$50,000 prie New Yorko ko
pinių ir permetęs krepšį su 
įjipigais per kapinių sieną, 

tūlas 1 * John ’ ’ antroj ka
bių; sienos pusėj tuos pi- 

nigųg paėmęs. Curtis. poli-

Kun, Jonas § v ag ž d y s, 
Montello lietuvių klebonas, 
Federacijos *pirmininkas, 
antradienį buvo nuskrydęs 
orlaiviu New Yorkan į Fe
deracijos valdybos susirin
kimų, kurs įvyko geg. 17 d. 
.Jis kitaip Ne\v Yorko tų 
dienų pasiekti nebegalėjo,; 
nes dalyvavo Bostono kuni
gų konferencijoje, kuri už
sitraukė iki pat yfthirdie* 
nio, '

Oras buvo'gražus. Tiki
mės, kad skubota kelionė 
gerb. vadui pasisekė.

Į namus grįždamas jis 
sustos Šyč. Marijos Kolegi
joje, Thompson, Conn. da
lyvauti Jono Kmito jubilie
jaus iškilmėse, geg. 19 d.

SENATAS ATMiETĖ 
ALAUS MOKESČIŲ BILiy

Švč. Marijos Kolegijoje 
gegužės 19’d. paminėtų tb- , 
kia tvarka: ;; '; ■•* |

Iškilmės įvyko kolegijai 
koncertų salėje. Susiyin- 
kus svečiams, kolegijos auk- .3 
letiniams ir atvykus soleni- 
zantųi, kolegijos benąs,\L 
ŽemaičiO'< vedamas, sugrojo -i 
pasveikinimo maršą. Kalė* 
gijos auklėtinis P. Martin- 
kus, Chięago, III. pasveikį* , 
no svečius specialemis eilf< 
mis. ■ . y

Iškilmiį programų pradėk 
jo kolegijos direktorius kū* . 
nigas DiM. J* Navickas, M. 
I, C,, pasakydamas kalbų ir 
perskaitydamas gautubsitiĄ 
sveikinimus. *"’

Choras sugiedojo Darbi? 
ninku ir Blaivininkų 
nūs, kurių žodžiai J 6 no 
Kmito rašyti. . • . ■. , *
!. Moksleivis Ed. Bulfevičius i 
padeklamavo eiles “Tikiu* ', 
tis moksleivis.” . ' ą

■ Stud. Y. Sųbąs, Sp. 
ton, Mass. paskaitė apie Jo- 

moXė^|nu~į^fqito kūrybą. ,
Mokinių kvintetus' sttgro5* 

o “Kapsų Varpeli?’ * 
J. Kmito'monologų “'Rau?? 

donas . kaklaryšis^’ pasakė;. 
moksleivis A. Juodka, Law?i 
rence, Mass. '

- Choras, J.; Banio vedama^,; 
sugiedojo “Giesmę į šv. Ka^ . 
zimierų” ir “Kalėdų .gies-* \ 
mę.” ■

Pr. Skeivis, Montello,! į 
MEass., pasakė eiles “Moks-? j 
leivi,' lavinki širdį?’. 1

, Kolegijos mokytojas^Pet^ 'J 
ras Rakauskas- paskaitė ~ša-& 1 
vo paskaitų “Jono Kmito? 1 
kūrybos ypatingumai?’ į t

Kolegijos, benąs sugrojo’ j 
vienų kurmį, po kurio cho- ,1 
ras sugiedojo S. Šimkaus j 
parašytas mišias, kurių gta- j 
žiu žodžių autorium yra L | 
Kmitasr* 3

J. Jurčiukonis, Mt, C.ai* | 
mel,' Pa. pasakė eiles “Mok- 1 
sleivio obalsis?’ . į

Direktorius kun. Dr. J. | 
Navickas paskaitė saw pa 
rašytų paskaitų “J. Kmito 4 
asmenybė?’ ■ ; . U
> Chorui sugiedojus uil*? J 
glausiu metų,”* paskutiųis | 
prabilo .solenizantas Jonas . j 
Kmitas ~ kun. K* Urboną-- | 
•vičiūs*. k ■ ‘. 7 i'? ?!

. Iškilmės baigtos beno su- 
‘grotumaršu. - • j

KARŠČIAI FRAĖJU 7
. j;

?!

Bilijoninis alaui
Člų WitU SI balsų prieš 24 
atmestas. Tai buvo pirmas* 
rimtas žingsnis pakeisti pro 
hibicijog įstatymą. Senatas 
atsisakė legalizuoti 2:75 ar
ba 4 nuošimčių alų, kad su
kelti $1,500,000,000.

PARYŽIUS—Paul Gor- 
gulov, prez. Doumer nužu- 
dytojas turįs labai daug ne
malonumų, nes • jo esmenybė 
pradeda aiškėti.

Vienas iš tri jų liudininkų 
Gorgulov’ą pažinęs ąr pa* 
reiškęs/kad jis esąs buvęs 
comunisių liaudies komisą.-

. ’M. Astakok, tušas gyV/ Le' 
Havre ,pareiškė, kad žmog
žudys. yra žinomas kaip bii-į 
vęs komisaras Zolotanes, o 
ne Gorgulov. Pastarasis 
Astakos pareiškimų nugin
čija. Tūlas pulk. Yelasies 
išklausinėjęs Gorgulov. ir 
ir persitikrinęs, kad jis yra 
buvęs karališkoj.•# armijoj, 
kaip jis pirmiau yra liudi
jęs.' ■;

DAR m n AT- 
SIGRĮŽONUOKOMU-

Ędžinęsį kad jis Lindberghj|, 
ir poliejų apgaudinėjęs, kau 
jis sų jokiais Lindbergho 
vaiko vagiais neturėjęs ry
šių. Taip pat jis pareiškęs, 
kad profestantų miųisteris 
jį. sulaikęs pasakyti teisybę 
ankščiau, nes ir jam. patiko 
publikacija.
‘Curtis jau areštuotas, o 

ministeris Šaukiamas išklau 
sinėjimui.

Ministeris Peacock nugin
čija Curtis pareiškimų apie 
•ii- '

Be to, tūlas. Prank Par- 
zych “prisipažinęs” New 
Yorko policijai, kad jis esąs 
vienas iŠ šešių Lindbergh’o 
vaiko vagių. Jis sako, kad 
vaikas buvo užmuštas iie- 
šant laiptais iš Lindbergho 
namų. Nešęjęs nupuolęs su 
vaiku nuo laiptų. Policija 
kol kas jo pasakojimui ne
tiki, bet tyrinėji

Taigi kol. kas . Lindber
gho vaiko vagių nežinoma, 
bet spėjama, kad greit buš 
surasta.
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KAUNAS.' — Gegužės 1 
d. Valst. teatre daug kas iš 
artistų ir- šiaip tarnautojų 
laukia su baime, kad. nebū
ti], atleistas.• Balandžio 30 
dienų rastus, kad atleidžia
mi iš tarnybos, gavo, šie ar
tistai: iš operos — p. Dva
rionaite, Butėnas, Erlickus, 
Babravičių^ ir Katelė; iš or 
kestro — visa 12 žmonių, jų 
tarpe vienas vijoleneelistas 
ir 1 smuikininkas; 'dramos

Jarašiūnaite, GrikeVi- 
Čiūtė, Kupstiene, Miltinis ir 
Janušaitienė, o Pilka sų 
Steponavičium. perkelti . į • 
Šiaulius; be to, du akompa- 
nijatoriai —- Jer, Kačinskas 
ir Gailėvičius^ Visi šie val
stybės teatro scenos ir mu- 

’Mkos darbininkai atleidžia
mi iš tarnybų nuo nigpiū- 
čio 1 d.

*» •

Taip pat sumažinamas al

tams, tarp kuriij^dG’igentui 
Bukšai; baleto vedėjui Zvie- 
revūi, Pavlovskiui ir Idt, 
Tie Tarnautoj
ti iš-tarnybojĮ^ ,
mažintos algos dėl *to, Kad 
dėl križio taip pat sumažin
ta teatro sątnata. • ^Praveda-; 
mas toks principas, kad kas 
mėnuo . būti] sumažinama 
maždaug po 60,000 litiį (po, 
30,00Q{i§ artistų ųlgų ir ant- 
rį.tiek iš pastatymų). Tai 
sudarys .iš viso per. metus a- 
pie.700,000 litų, Su taupu- 
lųu biis paspausta; ,ir kitose 
teatro darHo srityse.

. KAUNAS. — Akiro-Bir- 
žio byla už nepadorų elgėsi 
su mažametėmis mergaitė
mis buvo atidėta. Teko sų-

, CHICAGO, III. — Tūlas žinoti, kad III 4 nuovados
• Paul'Eitis, 65 metų, amžiaus Į taikos teisėjas nutarė išreL 

ieško žmonos. Jis jau pa- kalauti bylos medžiagą,] 
laidojo 10 žmonų; Jis yra Į kur jis už panašius nepado-1 lyginimas ir kitiems artis-

. tėvas 16 vaikų, senelis 5 vai- ramus buvo kaltinamas A- "owc*
* ktį. Jis yra bii'vęs keturis Įmerikoje ir iš ten už tai de- 
•_ kartus kalėjime už nesumok f portuotai5- J Ž3ilJsdania jį

kėjuną zmonm pašalpos. : į Lietuvą Amerikos Saldžia
- . . . I visų surinkta bvlai mėdęia-
: PR. GALINIS VAŽIUOJA Į gų perdavė užsienio reikųlų 
\ I fETIIVA 1 ministerijai,: prašydama ji

/" Lit i U V į perduoti Lietuvos teismui
/ . / ■■■■•r— Į ir Akirą-Biržį nubausti. Ta'

Pranas Galinis įšvažiuo-1 čiaū užsienio reikalų minis- 
ja į. Lietuvą birželio 26 die- Į terija bos bylos teismui ne- 
nų, laivu “Coliimbus.” Nė- [perdavė, tik pasitenkino pa* 
rjntieji važiuoti, sykiu su ėmus iš jo patašą, lairiuo. 
prof. Galiniu, kfeipk.itės' jis pažadėjo, Md toj srity 
pas C. J*. Weisul Agentūrą, nenusikals. Dabar tą. Byla 
366 W. Broadway, So. Bos- bus išreikalauta ir prijung- 
ton, Mass. |ta prie dabartinės bylos.

bus išreikalauta ir prijung-

•Buvo at 
kitiems

ds-
su-

PHILADELPHIA, Pa. 
— International La d i e s 
Garment Workers unija sa
vo konvencijoje priėmė re- 
zoliuciją, didele dauguma 
balsų, smerkiančią Sovietų 
Sąjungą. . .. .

Be to, atmetė' komunistų 
pasiūlytų rezoliuciją siųsti 
delegacija į"Sovietų Sąjun
gų patirti darbininkų būk- 
pareiške, kad jie ir be siun
timo delegatų gerai žino 
kaip baisiai skursta ir var
gsta darbininkai Rusijoj.

DEKSIKA IR PERU fflfr 
.TRAUKE RYŠIUS

MEXICO CITY. —‘ šio
mis dienomis Manuel C. 
Tellez, užsienių reikalų mį- 
nįsteris praneša, kad dėl ki
lusių politinių sąmokslų Pe
ru valdžia nutraukė diplor 
inatinįįs ryšius su Meksi
ka. Abiejų 'valstybių vy
riausybes atšaukė savo at
stovus. .. .,.

ALASKOSINDIJONAI 
TAPO DEMOKRATAIS
JUNEAtT, Alaška.—Per 

14 mėtų šios šalies indi jonai 
balsavę už republikonus šių 
metų pirminiuose balsavi
muose balsavo už demokra
tus.

BANKAS IEŠK0-J2,OHO 
SAVININKO

PARYČIUS; — Vienas 
šio miesto bankas ieško a- 
merildėčio Samuel Bearson, 
gyy. New Yorke, kuris at
vykęs į Paryžių pasidėjo du 
tūstančiu dolerių į banką. 
Kadangi bankas nori išven
gti mokėjimo nuošimčių, tai

DidžMta■laimė yra meilėj savininko ieško Amerikoje 
M. Pečkanslaits. . . Į ir Europoje. .

L. D. S. SEIMAS
Ihui • • Į . • i ■ ’ “ .

Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimų. Centrų Val
dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- 
rence, Mass. 1 . . . •

Seimo programa bus pranašia vėliau. Visos kuopos 
iŠ anksto prašomos rengtis seimui.

; DVasios Vadas —•Kun. Pi\ 'Vinnans1chx
Pirmininkas J. F. Smilgiš, 
Vice-Pirmininkė --.A SiauruMe, • 
Iždininkas A; Vaumusfcas, 
Sekretorius K LmtčM

Šios savaitės pradžioj® 
Naujoje Anglijoje buvo ne
paprastai karštos dienoj 
Vietomis* buvo iki 95 Įaipe- 
mų karščio, Keletą žmonių 
mirė nuo karščio. Trečia* 
dienį karštis Žymiai nupuo
lė.

£
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f APSAKYMĖLIAI
A'* t.,-'- '■ - .. .............. •

A. R užsitrauki dūmą? Septyni i§ kiekvienos 
jLJL dešimties žmonių žino, jog užsitraukia.

f •• Kiti trys užsitraukia nežinodami. Kiekvienai 
rūkytojas rūkydamas vienu ar kitu laiku 
įkvepia dūmų dalį, kuriuos ištraukia iš 
cigaręto.

Ar užsitrauki dūm^? Lucky Strike drįįo 
šį svarbų klausimą įskelti .. * dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi kiekviename^ net 
puikiausio ir lengviausio tabako lape, 
pašalinami Luckiėa valymo procesu. Lpckiea

• tą procesą įvedė. Tik Luckies jį ir turi;
. . * Ąr užsitrauki dūmą? Atsimink - jog virš • 
20;000 gydytojų kuriems buvo duota išbandyti 
Luckies, pamatuodami savo, nuomones savo . 
pačių rūkymo patyrimu, pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina “gerklę negu- kiti 
cigaretei.

Ar užsitrauki durną? Žinoma, užsitrauki! 
Todėl būk atsargus. Apsaugok, savo jautrias 
gleives!

t

Gyvfcno Žydų žemėje, Bet- 
ų Įiejaus miestelyje ,tūlas 
’ , das, vardu Ėlinielekas su 

savo žmona Noemi ir dviem 
sūnumis, Mahalonu ir Che- 
lipnu. Bet kuomet toje ša
lyje užėjo badas, Elimele- 
Kas'šū. savo šeima iškeliavo 
LKoaHtų^sūęT^tusTiuo- 
Mirusiųjų Jūrų, ir apsigy
veno prie Arriond upes. Tos 
šalies gyventojai nepažino
jo tikrojo Dievo ir gailino 
visokius dievaičius.
. Praėjus .nekuriam laikui, 
Elimelekas pasimirė, o jo 
sūnūs vedė žmonas; Maha- 
lonas vedė Butą, o Chelio- 
nas Orpą. Netrukus ir juo
du pasimirė, .nepasiliko No
emi su'dviem marčiomis.

. Praęjb dešimts metų. Jū-
* ’dos žemės badas nebespau- 

džia. Ir Noemi nutaria grį
žti į savo tėvynę, kad užbai
gus Savo dienas tėvų žemė-

, < ^uta ir Orpa, abi prižą- f 
v da keliauti sykiu.su ja, nors 1 
' joms tai bus svetimas kraš- J 

» taSj svetimi žmonės, kitokie i 
įpročiai, vienok iš meilės 
prie Noemi j og noriai visa . 
nukentės. • ;;

“Ne, ir kam gi jūs eisite ’ 
su manim?” klausė jų No- 
emi. “Tenai jums bus liud- 

. ha, ir liūdesys padidins ma- 
no skausmus. Grįškite pas 
savo. , tėvus ir tegu Dievas 

’:bus jums gailestingas.”
* Orpa pradėjo griaudžiai 

‘ Verkti, paskiau atsisveikino 
su Noemi ir sugrįžo pas sa- 
vo motiną. Bet Rūta atsi
sakė grįžti pas savo tėvus ir

■ ' tarė.Noemi:
' “Neliepk man tave aplei-

'• sti, nes kur tu eisi ii* aš no- 
' riu eiti, ir kur tu gyvensi

* aŠ noriu gyventi. Tavo žmo- 
; nes bus mano žmonės ir ta-

- vo Dievas bus mano Dievas, 
r Kur tu miysi ir aš noriu te- 
. * nai numirti, ič liekas ina- 
1 nęš nuo tavęs neatskirs kaip

' tjk mirtis.” ■ ?
«Ir tarp Noemi ir. Rūta 

į lįęliąuja į Jūdoš.žemę. At- 
r ^jus’joms į Betliejų tuojau

pasklido gandas, kad No- 
7 dmf sugrįžo, ir daugelis iš- 

’ e jo ją pasveikint i. Bet ji ta^ 
į' įlė jiems: “Nebevadinkite 

liiane Noemi, ką reiškia gra- 
Š; bet vadinkite mane dą^

* .“bar Marą, tai yra karti; nes

?.

h

• r' ..

V 
*

4* ,uar Atarą, tat yra Karei; nes 
,L \ Visagalis Dievas pripildė 
| , įdino gyvenimą kartumu.

»V 
l

C

K
J

?-i.

jįškeliavau turtinga ir su
grįžau beturte. Kam- gi

jūg vadinate mane Noenii, I 
kurią Viešpats nužemino ir 
Visagalis prispaudė?1? '

Buvo gi tai pjūties metas. 1 
Rūta taifi savo unitai: 
,yMlung reikia dūduos. Jei 
nori, aš eisiu į lauką ir rin
ksiu javu varpas, kurias 
pjovėjai palieka?’ į

Ii- išėjus į lauką, ji seka . 
pjovėjūs rinkdama nuo že
mės—varpas. Otas-laukask< 
buvo turtingo žmogaus var- . 
du Boozo, Noemi vyro gi- 
niinaičio. Tuo kartu pasi
taikė, kad jis atėjo pažiūrė
ti kaip jo darbininkai dir~j 
ba. Patnatęs Rūtą jis klau-T 
sė darbininku apie ją. Ir 
sužinojęs, kad. ji Moabietė 
moteriškė, Noemi marti, lie
pė- darbininkams palikti ant 
žemės daugiau varpu h‘ 
mandaigai su ja , apseiti^ 
Priėjęs prie Rūtos jis ta- . 
rė : '“Duktė, neik į kįtą lau
ką rinktis sau varpu, nes aš 
įsakiau darbininkams tave 
iš Čia nevaryti. .Man pasakė 
koki tu gera esi savo* unitai. 
Tu palikai savo tėvus .ir sa
vo šalį ir atėjai Čionai su ja. 
Dievuk tave, apsaugos ir tau 
už tai atlygins.’”

Sugrįžus vakarė namo, 
Rūta visa papasakojo No-

- Noemi užgirdi^žpio*’
'‘ ‘ T^uMfe' 

'pafaimintas ..Dievas? , i£as 
žmogus yrą? mano'. jptnjnai; 
tis?” - Ir : ji paliepė Šutai 
rinktis .varpas, iš jolauką. Į 

Kuomet pjūties metas.pa- 
sijiaigė, Npęmi įsakė 
Rūtai eiti pas Boozą ir .prku- 
syti, kad jis jas globotų. 
Boozag/jai tarė; “Nesibi
jok, duktė, aš visą padary
siu, ką tu prašai; nes visi 
žmonės žino, kad tu esi ge
ra ir dora moteriškė. • Aš 
prisipažįstu esąs jūsų gimi
naitis, bet yra dar . vienas 
artimesnis jums už mane, 
Rytoj aš su juo pakalbėsiu.1 
Jei jis neatsisakys savo tei
ses būti jūsų artimiausias: 
giminaitis, bus gerai; jei 
atsisakys, tųoinet aš busiu?’ 

Ryto jaus, dieno j e Boozas 
pasiėmė dešimtį miesto se
niūnių ir nuėjo pas Noemi I 
giminaitį ir jam tarė: “No- 
.emi sugrįžo iš Moabitų ša-1 

. ties ir ji nori parduoti savo 
vyro Elimeleko žemę. Kai
po artimiausias giminaitis, Į 
tu turi/ pirmutinę teisę ją j 
pirkti. Ar pirksi tą žemę?1* Į 

Žmogus atsake: ' “ Taip, 
aš pirksiu žemę. ?

“Bet,” tarė Boozas, u.Įęi 
tu pirksi žemę, tai turėsi 
imti sau už Žmoną. Rūtą,

čigaretai tyli 
šiuo svarbiu 

klausimu?

KAIP LENKAI KANKINA
' LIETUVIUS,

• t / ... - ‘-

Gauta žinia, kad anapus 
demarklinijos, Vabalninko ■ 
apylinkėj,? lenkų policija 
darė kratą pas ūkininką Vf - 
Tarailą ir drauge atsivedė 
seklį šunį. Tačiau Šuo pa
grobė šviežios duonos kepa- 
Įuką; . už tai šeimįnĮnlėas^ - 
šoko prie jo su kaČerga, bet' 
šuniui į pagalbą atėjo darę 
yratą lenkų policininlfai, Jai 
rię Tarailą už užkabinimą 
ją šunio smarkiai sumušė..

Kitas panašios rūšies kti- 
rijozas buVo Leipų kaime, 
pas Lūkininką Balį Vencių. • 
;Ras jį tarnavo Jenkas pie- 
; muo/ kuris, užpykęs^ant šei
mininko, kad jam nepakėlė 
algos, Vencių įskundė lenkų 

• policijai, esą jis gabenąs 
kontrabandos būdu is Lie
tuvos sachariną. Tadai lem- 
kų -policija padarė pas. jį 

. kratą, o prie demarklinijos 
pagal to p'iemenio /nurody
mus pastatė seklius ir gink
luotą sargybą.

pigios Malkos

Tstoasted
< JitĮ ĖarMel ApsaiHo - yrisi fcniHiiaiss ■■ priai k«islį
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Okupuotoje Lietuvoje ; TRUKbO LIETUVIŠKAI | Reikia tikėtis, kad 'atšakiu*
. . KALBĖTI - i o-i ■ TrovirstnTsiii fnr> siistirlntnps

'nuteisti lietuviai . .

* ’ AR TURI LABAI GRAŽIA KNYGA

LIETUVOS ALBUMAS
. 436 puslapių didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- ‘ | 
• puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti, šią . | 
knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už į 

/ $1.00., ‘ ‘ J ; “ į
Beikalatik iš ■ t

. “UABBININKO” g I 

' 366 W Broadw»y , >! , South Borto®, MmX |

•’■ i

ŠVENČUONVS. —Bąlan- • 
džio 16 d, vietos Miešto teis-
;7- .
Moabietę moteriškę, kuri . 
buvo ištekėjus už Elimeleko 
sūnaus, kad tos šeimos var
das nepranyktų Šiame mies
te?’ .■ ••

“Jei taip,” tarė žmogus, 
į “tai aš atsisakau teises arr i 
i timiaūsio giminąičio, tingu
li užiniti tą viėtąi j Aš.'tūriu 
savo šeimą ir ją* privalau 
palaikyti.” • : ' ; . ?

Tuomet Bobzas* atsisukęs 
[ į. miesto ; seniūnus. ir tarfe 
[“Jūs esate liudininkai, kad 
| aš nuperku Noeini/nuošaVy- 

bę ir imu Rūtą sąų už žmo
ną, kad , Elimelekų vardas 
neišnyktų?’ - . ' ’ ■ \ : /' 
|. 'Seniūnai atsakė: “Taip, 
ftalp.' Duolį.®ieve, ka®$i-; 
ta moteriškė būtų gera/kad 
būtų dorybės - pavyzdi S’įįH 
tiems, ir jos vardas gars& 
Betliejaus miestelyje?’ 1 «;

* Boozo ir Rūtos vedybos 
buvo labai iškilmingos ir vi
si Betliejaus gyventojai da- 

j lyvav-a tose Iškilmėse, ■ "
Dievas neapsakomai di

džiai atlygino Rūtai už jos 
gerą širdį, nes iš. jos gimi
nės užgimė Kristus Vieš- 

Jpąts; 7 ' JK,

mę buvo nagrinėjama viena 
byla, kurioj, buvo nubausti 
Šie lietuviai: buvęs Lietu
vių Šv. Kazimiero Draugi- 
jos-Raliėsiaus skyriaus pir
mininkas Karolis Vitėnas, 
Miesčionių skyriaus pirmi
ninkas Antanas Kuodys ir

b. mokytojai: Misiūnas ir 
Bagdonas, yisus nubaudė 
sumokėti po auksinų Ir 
visas teismo^ išlaidas už tai, 
kad1931 m. vasarą surengė 
BlaŽeikėj Metagėnų v., be 
leidimo jaunimo gegužinę. 
Teismo sprendimas galuti
nis. - Duota teisė apeliuoti 
tik į‘Aukščiausiąjį Teisiną 
Vaiguvoj. Nuteistieji lietu
viai taip pat ir padarė. Da
bar byla už ūurengimą lie
tuviškos. gegužinės bus svar
stomą net .aukščiausioj len
kų teišinguino įstaigoj; Nu-.

“ įėisiįę ji tikisi būsią išteisiu- 
' tikrųjų jie, nęra; j^šužihojų yiw.'apylinkė ir
į^Egę j okios-gegužinės, Bla-’ 
žeižkėj būvo surengtas lie
tuvių vakaras,* (vakarui feį- 
dimas gautas) kurio proga, 
griežiant: dūdų * orkestrui,

. lięthvių/jai|niinas tik nore1 
jo /laisvame, ore truputį pa
žaisti,' ' 'kas‘kai kAm atrodė 
neleistinu dalykų. Na, ir iŠ* 
kėlė’bylą» . ? i

IŠ Rodunės miestelio pra
neša: ” ' ’/• > ... -

Šių metų balandžio 20 d. 
buvo • pakviesti į Rodunės 
policijos nuovadu iš Biliū
nų sodžiaus Bronė Bvagždy- 
tė ir iš Kargaudų sodžiaus 
Antanas l’etkelis. Juodu 
nuovadoj’jaū rado iš Jaciū- 
nų atvykusį p. Sabuką; A. 
Rętkelis.ėmė kalbėtis, su po
licijos.. komendantu lenkis-, 
kai, o p. Br. Švogždytė su 
Sąbuku —„lietuviškai. Po
licijos komendantas Liudvi
kas Rejent, užgirdės lietu
viškų. kalba; staiga pakeltu 
ir įsakančiu tonu pasakė: 
Tu po litewsku rozmaiviąc 
\vzbronioho (čia lietuviškai 
kalbėtis draddžiama)* Br. 
Švogžįyte ir Sabukas pbliiii- 
jdadcomend&hto įsakymų is4 
pildė; Netrukus apie Šį fak-

gi "veiksniai tuo ^susidomės 
ir p. Rejentą pamokys, kaip 
jis turi su vietos žmonėmis 
apseiti. " . .

eidė viaaip kalbėti.- ’ * •
... . ■ ■' . 

. Mūsų Žiniomis, neįįstaty* 
šiuose,' nei valdžios įsaky- 
fnūbsė ųėrą tpkoi punkto, 
kutino būtų/draudžiama lie
tuviams /viėfoSe Įstaigose 
kalbėti liėtųviškni, ypač sa
vo t tarpe. Redimės policijos 
komendanto p. tu Rejento 
pnifelgiinai, be al>ejo,' Hettna 
įstatynunm yra prleilbgat.

’ ’ IGNALINAS. — Didelių 
mokesčių ir visokių reikalų 
spaudžiami apylinkes žmo
nės kerta ir pardąyiiiČje sa
vo miškus, kurių jau visai 
maža beliko. Parduoda vi-

: ✓ •

sai pigiai už ežiiną mal
kų prašo vieno :— dviejų 
auksinų, už 10 aršinų , ilgu
mo rąstą 3-—4 auksinų. .Bet 
ir tų nerį kam pirkti. Visi • 
neturi pinigų.

GERA PROGA
lawrence; MASS. ' 

Saugiausia vieta, įdėti, pinigus į 
namus. 3 šeimynąpo 6 kamba
riui, su visais' jtąisymais. . *Yia. 
garadžius dėl 2 mašinų, '; Gpra 
gatve. Antra stuba — 3 'šeimy
nų po 6 kambarius ir Storas,. Vi
si įtaisymai,.Šiluma atskirai kiek
vienai šeimynai. Storas iSręnduo- 
tas 5-iems metams!, Vieną iš šių 
dvieju; stubij reikalinga parduotu .. 
o antrą paliksiu prižiūrėti.

■ Kreipkitės SEKMADIENY.1 ' .
292 Lawrence Sfe
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Klausimus siuskite -—
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

------Kl. Ar mergele gali leisti sa
vo vaikinui ją pabučiuoti?

1 Nelengva duoti atsakymą 
y- į šį klausima, nes nuodė- 
\ mingumas daug priklauso 

nuo asmens, aplinkybių ir 
tikslo. Aistrų ugnis begalo 

Upavojinga. Kas moka ir 
sugeba pažaboti savo aist
ras,. tam doras, tvariais ir 

: protingas bučkis nebus nuo 
cTėmingas. Bet žaisti aist
rų ugnimi arba prie jos pri
siliesti reikia daug atsargu-

! nuK ko dažnai jaunuoliams 
( „trūksta.. Patariu laikytis 

! nuodėmklausio patarimų ir 
i' saugotis, kad “familiarity” 

neįtrauktų į sunkią mindė 
.mę; < .

bant tąjį rąžančių galima Į gali priimti šventąją Ko- 
aptureti 500 dienų atlaidų muili ją. Iš šalies negalima 
už kiekvieną “Tėve mūsų,’ [ spręsti kiek yra kaltas as- 
ir kiekvieną ‘‘Sveįka Mari- muo . gyvenantisatskirai 
fe”—. ' :t . ,'T ■

Kl. Ar valia katalikui Įsirašy
ti j masonų draugiją?

Ats. Katalikų Bažnyčia 
draudžia po bausme eksko
munikos.

nuo savo žinoios ar vyro.

Kl. JeigK Žiogus neturi laiko 
sukalbėti rytmetinius poterius 
tuoj atsikėlęs^ ar gali tai padary
ti eidamas į. darbo ?

Ats, Galimą;

Kl. Ar valia divorsuotam asme
nim eiti prie šventos Komunijos?

Ats/ Kiekvienas asmuo, 
gyvenantis Dievo malonėje,

, šį sekmadienį įvyks PiK 
moji Šventa ’Kėnmiiija lie
tuvių vaikučių^. Šįmet su
sidarė nedideli^ b ū ro ti s, 
vięiiuplilra mergaičių ir de* 
ryni berniukįd. Šėką jų 
vardai i? pavardės: .

)E, Pečiulytė, A. Budely- 
tė, A. JonąiFyte, E. Baškau
skaite, Em. Cesnjdėj E. Ka- 
liškyte, O. Butkiūtė, Mild, 
Dunkiūtę, Em. Magdušaus- 
kaitė, M, Grinevičiūtė ir G. 
Biežaitė. * * ■ . .

Berniukai.: .
V, Vogalas, X. Keidošitis, 

J.. Grinevičiuk; Alb. Kripas, 
A, Šauta, V, Baranauskas,

Veltui rūpiniea reikalais, už ku
riuos tari teismo dienoje nereikės 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia j Rikardas Giedraitis, L. 
masinei giriamas. “Darbo vertė,” Martinkus, J.- Zakarka.

Kl. Būdama Lietuvoje esu pa
dariusi Įžadus pasninkauti šešta
dieniais nėr visa savo amžių. Da- 
bar tų Įžadų nebegaliu pildyti.

. I -t * ' < 1.« » • -',i i ' -r • t

Kas daryti?

. Ats. Nuodėmklausis turi 
galę .pakeisti* tuos įžadus 
kuomi kitu arba jis visai 
.gali nuo jų paliuosuoti. .

r. Kl. Girdėjau, kad jeigu mote- 
; riškė miršta laike gimdymo, ji ei-

na tiesiai Į dangti. Ar tiesą?

Ats. Bažnyčia' apie tai 
nieko nesako.

Kl. Kodėl protestantas ar ne- 
zaliežninkas negali būti jungtu
vėse pabroliu?

Ats.. Todėl, kad Moterys
tė yra Sakramentas, o, ne 
šiaip kokios pasaulinės iš
kilmės..

Kl. Atsimenu gerai, kaip kuni
gas aiškino, jog po šventam Raš
tui pirmąją vietą užima knyga 
“Apie Kristaus Sekimą.” Kodėl 
tps ir kitų šventų knygų nevadi
name šventomis, o tik Evangeli
jas vadiname šventomis?

Ats. Visaš Senojo Įstaty
mo 46 Knygas ir Naujojo 
Įstatymo 27 Knygas vadi
namą šventuoju Raštu, nes 

. ■ tos Knygos yra šventosiom 
Dvasios-įkvėptos, turi savyr 
je šventas tiesas ir veda.

• žmones į šventumą.'Švento^ 
jo Rašto autoriumi yra pat- 

. sai Dievas, visų gi kitų l<ny- 
ąų autoriais yta žmonės.

t ------ -- —
. .Kl. Ką reiškia JKryžiokiniai ra* 

' < . jaučiaus atlaidai? . .
. Ats.. Tam. pačiam rąžan

čiu! gali būti priduotų daug 
įvairių atlaidų, kaip tai: 

' .. Tėvų Dominikonų, Šv. Bj*i- 
gytos, Tėvų Šv. Kryžiaus ir 
tt Rąžančius Tėvų Šv. Kry-

‘ žiatis turi taip vadinsimus 
Kryžiokinius atlaidus. Kai-

’YT;a”

nįnko, sutuoktuves su sve
timtaute, Larene Garrett, iš 
Riekville, Md. f';

Juozas Štreimikis pereitą 
metą baigė Maryland Uni
versiteto vaistinipky s t e s 
Skyrių, ir tuo j. gavo *’^ietą 
Roekville vaistinėje. Nepra
ėjus vieniems metams, susi
tuokė su vaistininko duktė- 
re, ir kaip teko girdėti, 
gatrs nuo jos tėvų nuosavi 
vaistinę. > Didžiausios lai
mės! . • . ’ -

Gaila, kad pas mus tik 
tiek teeinAipriimti Pirmąją 
Komuniją. - Svetimtaučiai 
tuomi stebisi — lietuviams 
tai turėtų būti gėda. Berną- 
tani, iškriks v visur vaikai, 
ir išmirus, senesniems, visa 
parapija pražus i Supraski- prasidėjimo narė, susituo- 

kiFsuJonuGm-bštUiššv. 
galėdami, kovokime^ prieš Atanazo parapijos, Cųrtis. 
jį” Kitais metais, užvedus 3^ Kadangi panelė čes- 
Nemokainąją Mokyklą mu? darbuojasi
sų parapijoje, teneatsiran- ■ • --
da vienas lietuvis, kuris ne
siųsti! savus pas savuosius!

SUTUOKTUVES
Šeštadienį, geg.,14 d., vie

nuoliktą valandą ryte, įvy
ko Juozo Štieimikio, vaisti-

Šį sekmadienį Aid. šešny
tė ,gerai žinoma ^-v i s ięm s 
Choro Draugijos ir Nekalto

parapijoje, ir višij mylima, 
linkime jai ilgiausiu meti} 
ir laimingo gyvenimo. .

Yorka. I ten šeštadienį ge
gužės 21 sėdo į laivą ir iš
vyko Lietuvon. P-i,a Bulo
tiene pastaruoju Taiku ne- 
sveikavo, ir mano, j og tokia 
rėlionė sustiprins jds'svei- . 

: <ata. Jeigu. kaip, Sako; ap
sigyvens Lietuvoje, ■ ir savo 
vyrą Vladą ten pas save 
parsitrauks. Manome, jog 
p. Bulotienė neapsigaus grį
žus tėvynėn. *

: MIKE .
1 Elena Stankevičienę,, gy
venusi 209 S. Eden Sf,. pa-’ 
simirė povpperacijos. Gy^ 
dytojas Laukaitis darė piau 
stymą, aklosios žarnos atža-;

' Magdė . Bulotienė, gyve
nusi: 707 W. Lombardo St. 
išvažiavo., pereita ketvirta
dienį iš Baltimorės į .Nevy

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
N. Anglijos Apskrities 17-ta Metine

fl p n TT W T1\Tf v h U U Zil lU A
r<

GEGUŽES 3D H32
■ S X ' V' ' ' ' '

- ' Pradžia 10 vai. ryte

los (’appendieitis) Ješkoda- . 
mas; Velione buvo palaido
ta iš Šv. Patriko Bažnyčios 
gegužės U dieną. Ji tūrėjo 
45 metus amžiaus, ii* paliko 
šeimą iŠ astuonių vaikų.

: Priklausė pfie , Mindaugįo 
ir Vytauto Draugijų,

Kazys Matulaitis, - kųiiSį. 
buvo pereitą žiemą išvežtas/ 
į Miesto ligoninę gydytis,- 
pagaliau mirė džiovos liga. . 
Gegužės 12 d. buvo laidoja-... 
mąs iš Šv. Alfonso bažny
čios į Holy Redeemer kapi-' 
nes. -Velionis turėjo; 58 m, •

SUSIRGO
Magdė Adomaitienė, 637 

W.ashington Blvd. ’ pereitą 
sekmadienį staiga susirgo. 
Tarytum bup suparalyžuo- 
ta. Dabar ligonė kiek pa-. 
gerėjo, ir tikimasi netrukus 
'pasveiks.'

IŠVAŽIAVO Į ATLAI-. .
DUŠ

Kum Mendelis pereitą . 
pirmadienį buvo išvykęs į 
Minersville pas kunigą Dau 
mantą dalyvauti 40-ties va- ’• 
landų atlaiduose. Jis buvo 
pakviestas pasakyti pamoka 
slą antradieinb vakarą. Grį- . 
žo/Baltimdrėn trečiadienį.1.

Pereitą savaitę kiin. Du- 
binskas ‘ buvo išvažiavęs į 
New Yorką dalyvauti mėti- * 
niame suvažiavime visų A- 
merikos kmugų, ėjusių mo
kslus Romoje, Kadangi a-. 
budu miuĮų vikaru ten ėjo 
mokslus, šiemet nutarė pa
mečiui tame suvažiavime . 
dalvvaūtL žinys^ .

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GRĖBIMAS
Graborius ir Balsamuotojas * 

423 S. PACA STREET, .
BALTIMORE, MD.

ROMUVOS PARKE
■M

; Programoje visoki žaislai - sporte 
nes “štukos,” baseball rungtynes, 

I boksas, ristynes, šokiai ir 1.1.

’ ĮSIDfiMtKITB!

CHAS.B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS
637 S. PACA STREET, ’ 

BALTIMORE, MD. .
Lnldotuv?se tmtnrmniju. .* getai lr 
plgliįK Nuo 75—100—150 dolerių 
i Pngrabus. patnoSlm 
Telefonas..— South 0088.

“DARBININKO” SKAITY
TOJI! DĖMESIUI

1 ‘Darbininkai’’ jau priima 1932 
m., Idatuvo* Paskolos Bonų ku- 
ponui už prenumeratas ir kny
gai už pilnį jų vertę. Nukirpo 
1932 m; kuponų guikite . v

“DARBININKO” ADM.»
. 366 W. Bro<dway, 

South Boiton, Mota.
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^eridadienis, geguMca 20, 1932 nznBtKtįtit ab

se-Į suvažiavimų Atvyko 
kauti atstovai: '

BLAIVININKŲ SūSIVIKNY*# .
, VALDYBA

Kun. J. J. Jtkalti»—dva*. v&da»; Kun. Stata Rtirtta*—rita! ; 
Kuru J. MaČinUonla—I-aii« vlce-pimu; pr. Mtnkut—W**I* vlta- 
pirm.; V, J. Blavackat—ra$t., 7 Mott >tr.» Worctater.
dabrlene-,ižd„ Q Commonwetilth Avt,, Worctater, Mata, K. Stati

nys Ir J. Svlrakąs—iždo globbėjat; Kun. Fr. j, Juitartit—-rtdakta- 
riuĄ, 432 Wlmi»or «t, Cambridge,Mtat«

PROTOKOLAS
į Lietuvių Rymo Katalikų Pilnųjų 

Blaivininkų Navjofiio* Angbjo® 
Apskrities Suvažiavimo.

Blaivininkų apskrities? su-’ 
važiavimas įvyko balandžio 
2 d., 1932 m.j Cambridge, 
Mass. Šyč. P. N. P. Parapi-

.Apskrities pirm.'Antanas 
Zaveckas . atidarė sesijas. 
Malda atkalbėjo Blaivinin
kų Redaktorius Kun. Pr. 
Juškaitės. . ■

SVEIKINIMAI
Suvažiavimų sveikino 

kun. P. Juškaitis blaivinin
kų skyriaus redakcijos var- 

• . du;
Kun. K. Urbonavičius A. 

L. B. Katalikų Będeracijos 
ir Liet. Darbininkų Sujun
gęs Amerikoje vardu;

■. Kiui.- Jonas Bakanas, cen
tro pirmininkas — Blaivi- 
liinkų Centre;

Federacijos centro pirmi
ninkas kun. J. .Švagždys — 
A. Liet. R. Katalikų. Fede
racijos; ‘

Kun. P. Virmaiiskis; L/ 
D. S. Centro, Dvasios Vą^

< das —L.D.S. . - ■'
Suvažiavime \ prisiminta 

\a. a. blaivybės apaštalas ku-> 
Vigas Petras - Siaūrusaitis. 
Ktstovai atsistoję sukalbėjo 
paldų už jojo sielų.

Balt,: B. Jakutis ir P, 
iūdabraite. Žinios Iš Lietuvos DRAUGIJŲ VALDYBŲ 

ADRESAI

Kun. Pr. Juškaitis, 
Antanas Zaveck&s, 
Marijona • Sundukiene, 
Benediktas Jakutis, 

11 Montello, Haas.

Kūn. Jonas Švagždys, 
Kaz. Pilėckas, 
[Polikarpa Liublia. .

25 kp. Worcerter, Maaa.  

Kun. Jonas Bakanas, 
J; Srirskas, / 
P, Sįdabriūte, 
P. Manku^, 
M. Urmonienė,

49. kp. Boston, Mass.

Kūn. Pr. Virmauskis, 
Ant. Jurgelaitis, 
S. Sijefkaitėj 
K. Rainis,
J. Gudaitė, ; < .
K. Sijefkienė?
M. Lebikįeūė, 
V. Tamulaitis,
M. Barauskienė, '
M. Kilmonytė, .

Svečiai:

Kun, K. Urbonavičius, 
Ona Smilgienė, ...' 
Jurgis MopkeviČius, 
PlekaviČienė, 
Mv Pačeretskienė, .
P. Valantukeričius,
P. Radziūkienė.
J; Miškinis, 

fc Vaivodienė,
U. Vaišvilienė, .
Z.z SandarieŲė.

; Prezidiuman išrinkti se
kantieji-:

Pirm.: A. Zaveckas,

Svirskas ir A, Jurgelaitis.
Raštipinkag pers k a i t ė 

praeito suvažiavimo protd- 
kolų, kuris vienbalsiai pri
imtas. ■ ‘: 1 ;

■ ; . ;|..., i i

RAPORTAI:
Pirminmko A. Zavecko, 

vice-pirm. S. Šijefkaitės, 
rast. J. Jakučio raportai

ŠVKDAI^NEBBNORI mokėti 
PASKOLOS

IDS. Kuopų Susirinkimai

se

sAINTCLAIR, P A.

LDS. 107 kp. jąenesmįs. ausirin- 
kimaš įvyks biri. 5, tuoj po su
mos, bvl Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

WESTVIELE, ILL? i
DS. 75 kp. mėnesiniai .susirin- j 

kij ai įvyksta kiekvienų Mėnesį 
. seluadieny, pp-15 d., šv. Petro ir 

Po ilo bažnytinėje svetainėje.
Valdybą

WATERBURY, OONlt 
legužes 22 dl, 1 v. po pietų į- 

vvis LDS. 5 kuopos susirinkimas 
os mokyklos kambary, Con-

gi)ss Avė. Ateikite visi. Valdyba

. NEWHAVEN, CONN.
/LDS. 28 kp, • mėnesinis susirinki-

* /mas Įvyks sekmadienį, geg. 22 d., 
11 vai. po pietų, bažnytinėj sve t a i-

■ ■ ne j, 339 Green St. Kviečiame ha* 
į' rius(es) ateiti. Gera proga uzsimo- 
I kėti duokles. Vaidyba

N. S. PHILĄDELPHIA, PA. ’
. LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

; mas įvyks sekmadienį, -birž? 5 d., 
> mojaus po sumos, Šv. Andriejau!

. par. svetainėj,. 1123 Lemon St, 
\ ' Kviečiame narius ir nares ateiti ir

kurių užvilktos duoki ėę ūžsimokė 
; Ii. kaipgi atsiveskite nors po viė* 

- ■ nų naujų narį prie kuopos prira- 
< "Šyti. Valdyba

BALTIMORE, MD.
Birželio 5 d., sekmadienį, tuoj- 

f po sumai, parapijos svetainės kam- 
\ bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi- 
Y rinkimas. Malonėkite ateiti viii, 

\ . Kviečia Valdyba

\ MONTĘJ^O/MASS.

\ LDS. 2 kp„ susirinkimas įvyki 
biri, 7. d., Svj -Roko ‘ svetainėje, 

,yjsi nariai prašomi ateiti į šį susi- 
, inkimą ir užsimokėti senai už

rauktas mėnesines, duoklei. ,

WORCĘSTER, MASS.

LDS. 7 kuopos suririnkimaa į 
vyks birž. 5 d., 6 valandų vakare,, 
lažnytin&je svetainėje, 41 Pfoy- 
idence St. Visi nariai būtinai >tei 
ate, nes turime apsvarstyti kele
tu svarbių klausinių.K Be to, gera 
proga užsimokžti duoki*®-

’ : Valdybą

t NASHUA , N . H .

LDS. Ų6 kp. mėnesioia susirinki
mas įvyks birž. .5 d., tuoj po pas-, 
kutidių'mišių, pobažnytinSj sve
tainėj. Kviečiame narius ateitų nes 
yra keletu svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

EA8T0N, PA.

LDS. 40 kuopos susirinkimas į 
vyką biri. J) 'd.,‘ tuoj po sumos, 
iv.. Mykolo qpja.rapi,jos svetainėj. 
MaloųSkit 4 visi bariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis idsimykGCi.

‘ . t ' M. Son<aila

WQRaE8TER, MA8»t

LDS, 10S kuopos susirinkimas j 
vyks biri. 5 d.Austos Vartųpa* 
rapijos salėj, tuojau*, pb; sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, uėn 
rurim« svarbių reikalų.

Kviečia Valdybų

leckienė dėbnesveikatos ne
pribuvo. Raportų raštu pri
siuntė. K. Sijefkienė, iždo 

; globėja, išdavė raportų.
1931 m. išvažiavimo ko; 

misija: J. Svirskas, kun. J? 
Bakanas ir centro iždininkė 
O. Sidabrienė išdavė rapor
tų. Išvažiavimas Maironio 
Parke, Worcester, ' Mass., 
davėpelno $16.62/

Kuopų raportai : 7 kuopa 
Cambridge, : Mass. yeikia 
pagal išgales. 11 kp. Mon- 
tello, Mass, rūpinasi organi
zacija. 25 kp. YVorcester, 
Mass. darbuojasi kiek gah. 
Turi 60 narių. 49 kp, Bos
ton, Mass. turi 80 narių. 
Paaukavo L. D. S. organui 
“Darbininkui” $15 ir ižde 
turi pusėtinai pinigų.

NUTARIMAI:
Nutarta Blaivininkų N. 

A. apkskiriės išvažiavimų 
rengti Montello, Mass., Ro
muvos Parke, birželio 26 -d. 
š. m. /bendrai su Šv. Roko 
parapija. “ Pelnas pusiau. 
Valdyba susižinogjsu Mon? 
tello blaivininkais ir kun.
J. Švatgždžiu ar galima gaut 
birželio 26 d. s. m.

Išvažiavimui rengti komi
sijų sudaro šiė: iš Montello,
K. Pilėckas, Polikarpa Lio- 
lia, • 'daugiausia darbuosis 
vietoje; iš Bostono: S. Si- 
jefkaiie, K. Rainis, M. Kil- 
monytė, garsiūs .išvažiavi
mų; iš Worcester, Mass., P. 
Mankris, B. Urmohienė, J.

■ ' ■ 7 . 4 . - į \ ; v • ■
Srirskas atiduos į išvažia
vimų važiuoti; iŠ Cambrid- 
’ge, Mass, A. Zaveckas, B. 
Jakutis rūpinsis pakvieti
mais.

Blaivininkų N. A. Apsk
ritis įneša Seimui, kad tu
rėti nuplatinius organizato
rius. Nutarta ir prašyta 
centro pirmininko pakviesti 
Chicagos apskrities blaiyin- 
ninkus . išvien-veikti blaivy
bes dirvoje.
‘ Blaivininkai kviečia jau
nimų į Veikimų. Kurioje 
kuopoje pirmiausia, susior
ganizuos basebaŲ ratelis, 
tas ratelis gaus $19 dovanų.

Apskritis kviečia visus 
brolius ir seseris lietuvius 
remti prakilnų blaivybės, 
darbų. Buvo t Baudinis 
kaip pasekmingiaus plak
ti blaivybę. ‘Nutarta, kac 
kiekvienas blairinįnkas-ke 
uoliau platinti] blaivybės 
idėjų. . Nutarta laiškais pa
prašyti duoklių iš kuopų. 
Tų padarys. ižd i n i n k a s.‘ 
Taipgi iždininkas susižinos 
su P, Akstinu apie praeito. 
laįką4^i^ariW^l®ų; < 

‘ Nauja Apskrities Valdy
ba: Pirm. A. Zaveckas, vi- 
ce pirm, & Sijefekaitė, rast,

r Nesenai Kaunan buvo at
vykęs švedų Kreugeriodeg- 
tukų direktorius., Jis tarė
si su vyriausybe dėl likusiu 
20 milijonai litų paskolos 
Lietuvai įmokėsimo. Šve
dai norėtų, kad paskolos 
Lietuvai visiškai nebereikė
tų įmoket, nes Kreugerio 
reikalams suirus, jie nebe
turi pinigų, -arba leistų į- 

mokėti dar geresnėmis sąly
gomis. Lietuvos vyriausybe 
reikalauja, pažadus įvykdy
ti. Taip pat nežinia kaip 
išeis su popieriaus fabriko 
baigimu Petrašiūnuose.

mas 3 pasikalbėjimo minu
tes nustatyta 352 litai ir 20 
centu ($35.22) ir už kiek- 
vienų tolimesnę minutę po 
117 lt. ir 40 eentij $11.74).

Į PAVASARININKŲ KONGBE-
4 SĄ ATVYKS IR ITALŲ

•t
i*-

M. LAIKRAŠČIUI” PASKY
RĖ 500 LITŲ ‘ ■

KAUNAS. — Italų kata
likų jaunimo sportininkai 
atsiuntė^ “Pavasario” sų- 
jurigai rastų ir teiraujasi a- 
pię įvyksiantį šių vasarų lie 
pos 9 ir 10 d.\ pavasarinin
kų jubiliejinį kongresų! Jų 
žadaatvyktiapiel7;asme-. 
nų, ■ ’ .*•

nepripažino šviesiausio
KUNIGAIKŠČIO TITULO

LIETUVOS Mūra®? DM08 
90 OLOBA MOTINOS ĖVO.

’irminlnkC — Eva Murhslene/
625 ®. 8m St, So. Boiton, Mas*. ’ 

Vlct-plrmlnlrjk*— Ono Siaurient
448 E. 7th St, So. Boston, Mas*.

. m B<). BoiUm 8422-R
Prot. ItaSt. — BroilS CiunlenC.

Jtt -Gould Bt, Weat ItoŪHify, Mana.
TtL P*rkway 1864-W

Tfo. JEUM. — Jtftrįoh* Markonlut* 
00 G’BU, Bo. Boąton, Mm*- 

itdinlnka —» Ona 8Uniullut«
H» w«U 6th 8t, M Won, Mm*.

Tvarkdarį Ona Mlzgirdlen*
1512 Columbift B d., So. Bottoo, Mm*, 

gaaot GioMJa — E, Jihtilontens
1426 Columb& Rd., So. Bo*ton, Mas* 

PteUfUa URO «WripkJ|xiut laiko kO 
antrą ntaręliiką kiekvieno mCuęalo, 
7:l» vai.' vakmifi, ^bato/tins] )»ve- 
tainlj. \ .

/i*a|* draagijot reikalais krelt^kHlt 
pae yrotokolg jkitlnjnke.

ninėj siekia apie 180 tūks
tančių įitų.

IV. JONO EV. BL. PAIALPDHM
DR4OS VALDYBA

Pirmininkai M. žiobt
86 Mt Id« M, M****

* TttepUipe XXmMHa 54B1 •
Vka-PirmtalnkM w- f. Petrauskai

24 TliomM Parfc, So. Boaton,
Pnot. Itajtimuka* 3. OlkwkUi

5 ThomNi Vark, So. Boston, Mat*;
Fin. lloitioinkas — M. Aelkit

2WJ E. Ninth St.. So. Boston, Mat*,
Itdlnlnkat A, NauOkOo**

885 K ųrondsvay, So. Boston, Mana
Martalka. *- L Baiki*

7 Wlnt(eM St., So. Boston, Mat*.
Draugija laiko »įlilrinklmu« kM trafllą 

tadGldįepf klekviepo mėnesio, 2 vuL 
po Dietų, Parapijos aalbj, 492 K. Ttb 
St, So. • Boston, Masa . v
Profesionalai, bi^lojlafr .ptamonin* 

kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik« 
rul verti ateitytojų paramos.

Vlai *garBlnkltfia ‘‘•purblnliike/*

GARSI ANftLP LAKOMfi
'■ — KAUNE '

A. a. Vaiguvos klebonas 
kun. Boleslovas Balandis, 
paskutinėje valioje -r- tęs-, 
tamente, paskyrė “M. Laik
raščiui” 500 litų.

DĖL 100 LITŲ P A Ė K O LOS 
ANTSTOLIS PARDAVĖ NAMĄ

Slabadoj, prie Kauno, dėl 
100 litų skolos vienam gy- 
ventęjui antstolis aprašė 
baldus, bet dar pritrūko 17 
itų ir nebebuvo kas aprašy
ti. Tada anstolis aprašė vi
sų namų ir peskelbe varžy- 

•tynęs. • Namas/ kurio vertė 
siekė 25-^30 tūkstančių li
tų, buvo parduotas už 700 
litų. Nupirkęs .už, 700 liti], 
namų- pilietis tuoj jį parda
vė ir uždirbo kelis tūkstan
čius litų. Namų savininkas 
varžytynes apskundė. .

DIDELIS GAISRAS
PIKELIUOSE <

- B alandžio 16 d. pikeliuos 
se buvo kilęs didelis gais
ras. Sudegė septyni gyve
namieji namai, mokyklos ir 
pašto rūmai. (Gaisrui išsi
plėtus turėjo šaukti gaisri; 
ninkus iš Mažeikh], Viekš
nių ir net Vainiaudos.

LIETUVA KALBASI TELEFO
NU ŠU RIETU AFRIKA

Vienam Kauno taikos tei
sėjui šiomis dienomis teko 
spręsti pirma tokia įdomi ir 
nepaprasta byla. Povilas 
Beržanskis baigė Vytauto 
ijidž. Universitete teisių 
fakultetų ir norėjo, kad į 
diplomų būtų įrašyta, šitoks 

I jo titulas : “Šviesiausis ku
nigaikštis Povilas, Petro 
sūnus, Gediminas. Beržans- 
kis-Klausutis, garbės po- 
mian.” Mat Beržanskis iš
veda savo kilmę nuo didž, 
Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino ir visur tų titulų prie 
savo pavardės padeda. Uni
versiteto senatas- į diplomų 
šitų visų šviesybių- įrašyti 
nesutiko, , nes . einant, konsti
tucija luomai yra panaikin
ti: Beržanskis šitos teisy
bės ieškoti nuėjo teisman. 
Teismas .ištyręs dalykų ra
do, kad jo visi aukščiau mi
nėti titulai j pasų įrašyti be 
teisėto pagrindo, tėvų do
kumentai tų titulų taip pat 
neturi ir svarbiausia, kad 
konstitucija luomus panai
kino ir utūtų nenumatė. To
dėl reikalavimas buvo at
mestas. .

SUDEGĖ DVARAS IR 
PIĘNnife

KAUNAS.Nuo gegu
žės 2 d. tarp Lietuvos, ir 
Pietų Afrikos įvesta šie pa* 
sikalbėjimai .telefonu: pa-; 
prasti privatūs; paprasti 
valstybiniai iv su perspėji
mu^ Kalbėtis galima Įdek- i 
vienų dienų nuo 8 :30 iki 
1:30 vai. Mokestis už pir-

A. Jurgelaitis, iždininkes
Jakutis, iždo globėjai 

, jį. ų Kilinonytė ir K. Si j ef- 
kienė. OrgąiĮizatoriaį: kun.( 
Jonas Bakanas ir kun. Jcp* 
uąs Švagždys. '

■ Kun. Rr. Juškaičnri reiš
kiama. padėka uz. leidimų 
naudotis’ svetaine. Kitam 
suvažiavimui rietu nuskirti 
palikta /apskrities Valdybai.

Sesijos užbaigta 5 ;30 vai. 
į vakarę. £ M#ų* sukalbėjo 
kun/ Rx\ Virmauslcis.
1 ^civevka^f vedėjas,

BeneA jąkiitis, rast.

DIDELIS kuN. K. BALSEVL 

ČIAUS PALIKIMAS
- .....L.., ., .

Vęlsėdžių klebonas, Telšių 
vyskupijos,, kun. K. Balse
vičius mirdamas savo testa
mentu paliko teologijos fi
losofijos fakultetui savo di
delę bibliotekų. Bibliotekoj 
yra-daug ir labai vertingų 
ūiygįi. Ji sveiusi apie 1/- 
000 kilogramų. Ypač esa
ma . labai retų lietuviškų 
knygų. Dalis jo paliktų 
mygu atiduota į bendrųjų 

■ jnivęrsiteto bibliotekų.
■ j, J I

UŽDRAUDĖ KALBĖTI SUSI-
; rinkimuose

. • KAUNAS, — Kauno ae- •■ 
rodrome buvo nusileidusi 
anglų lakūnė Baily.. Ji yra 
pasižymėjusi nusk’risdama 
iš Anglijos. į pietų Afrikų. 
Dabar skraido po įvairius 
kraštug geografiškais reika
lais ir Kaime nusileido pa- i. 
siunti benzino savo kelionei ; 
į Maskvų? Deja, išskridus 
iŠ Lietuvos prie pat Mask
vos jos lėktuvas nukrito „ir 
sudužo. Lakūnė išliko gyva; .

Šiaulių karo komendaii- 
as Grudžiij veterinarijos 

mokyklos kapelionui kun. 
J.. Povilaičiui atėmė trims 
mėnesiams teisę' viešai kal
bėti. Šiaulių ,aps. visų drau
gijų bei organizacijų susi
rinkimuose.

UŽDARĖ SKRIAUDŽIŲ1 PAVA
SARININKŲ KUOPĄ

Karo kbmentando nutari
mu visam karo stoviui už
daryta Skriaudžių pavasari 
ninku kuopa. •

VĖLUfflSffl MAHIIA- 
MŽEHKIM

Balandžio 24 d., Leonardo 
Staselio dvare, 'Alksnėnų 
km., Plungės valse., kilo di
dėlis gaisras. Sudegė po 
vienu stogu buvęs arklių 
tvartas ir kiaulydė, kurių 
vertė apie 13 tūkstančių do
leriui Tvarte sudegė 13 
deįi'binįų arklių ir 13 kiau
lių. Be to, sudegei karvidė, 
vertės apie 10 tūkstančių li
tų su bulium ir 5 telyčiom, 
daržine su pašaru ir ūkio 
mašinomis. .Sudegė ten pat 
buvusi pieninė, kurios maši
nos priklausė Alksnėnų pie
no perdirbimo bendrovei. 
Dvarui’ nuostolių • ■ padaryta 
apie 50 tūkstančių lt.; Tro
besiai buvo apdrausti vals
tybės draudimo įstaigoj už 
29 tūkstančius litų. . <

Gaisras prasidėjęs iš pie
nines ir manoma, kad tai į-' 
vykę dėl garinio katilo silp- 
uos priežiūros, pieninės 
mašinose buvusius. ‘ apdraus^ 
tos 57,000 litų sumoj? •

Be kitų gaisro padarytų 
nuostolių suma dvaro ir pie

tat niusij . specialybė ir ilgų metų 
praktika.’ Darbas artistiškas. Kainos 
Žemos. • * * '

• / M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Latvrence, Mąss.

NORI ATSISTATYDINTI UNI
VERSITETO REKTORIUS

„•KAUNAS. — Vytauto D. •• ■ 
Universiteto rektorius prof. 
V. -Čepinskis padavė prašy
mų, kad jį atleistų nuo rėk- 
toriąus pareigų.

IŠPIRKS ELEKTROS STOTĮ

Ukmergės ''miesto savival
dybė nutarė išpirkti elek
tros stotį iš koncesionie- 
riaus.. •

SUTEIKĖ MIESTO TEISES ‘

Joniškiui’ir Palangai su
teiktos miestų teisės, ' Pa
langa paskutiniu metu im
tasi stropiai tvarkyti.

Poezija, tai Dievas šventose ie 
mes svajonėse.—V. Žukovskį].

REDAKCIJOS ATSAKYM4!
Konstantui Zokui, Phila* 

delphia, Pa. — Brooklyno 
nezųležiiinkų organas “V- 
bė” jau nuo seniai yra pasi
žymėjus katalikų šmeižimu 
ir nezaležninkų garsinimu.' 
Taigi į tokio nūsipolitika- - 
vusio laikraščio ir jo kores
pondentų šmeižtus neveria, 
atsakinėti. Netilps.

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

’ BEVEIK 70 METŲ

Depozitų nuošimtis einu nuo trečiomSeredos kiekvieno mėnesio.

Dlvideutni mokami ImČiiĮ Sorcdų Balandžio ir Spalių mėnesių.

Siunčiamo pinigus į užsienį ir išrašomo Travellers Cheųues.

. / VALANDOS:

iki 3 po Habatomisi: nuo 9 ryto iki 12 v*l. 
\ Pimadionių yąkąfwis nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų .. .

?



Penktadieni*, gegužei’20, 1932

|KAS girdėti lietuvių 
KOLONIJOSE

WESTFIELD,MASS.
ŠIRDINGA PADĖKA
Gegužės 8 d. įvyko mano

patrono, šv. Stanislovo die
nų, kurioj man visai netikė- 

’A tai buvo surengtas surpri- 
zas —r koncertas, eilės, do- 

t vanos: etc. •
Taigi negalėdamas kiek- 

? vienam asmeniškai padėti
į. ir pareikšti savo dėkingumo
j- — šiuomi širdingos padėkos
| —reiškiu koneeito surengėjui 
I • p. Emiliui Štapeliui, už gra-
f z žius pasveikinimus ir kon-
į Certo surengimą, didžiajam

ir mažajam chorui už gr,a- 
» žias dovanas, o dar gražes

nes dainas, eiles, šv. Onos 
draugijai ir pavienės šei- 

. mynos V. nariams už malo
nius širdies parodymą ir 
brangias dovaneles, taipogi 
gausingai publikai. - Gerasis 
Dievulis teatlygina jums 

: šimteriopų savo* malonėsf
•saiku, ko aš ir prašysiu vi- 

’ suomet savo maldose jums.
• Kun. Š. J..Vembre^

Klebonas.

liūs pundus dovanų — nuo 
Šv. Onos draugijos, vaiku
čių, altoriaus tarnautoju, 
choristų, ir didŽtausį “bon- 
delį” nuo pavienes, šeimy
nos V., berods gražiausi 
“saitų,”

Taip pat vaikučiai eilėmis 
angliškai-Iietuviškai pasvei - 
kino savo geraširdes mamy
tes ;kurioš tiek daug vargo, 
triūso padėjo “kol mus ma
žus išauklėjo”, — kad net

gilias džiaugsmo ašaras...
Tikrai toki programa se

nai pas mus bebuvo, Pagei
daujame, kad -ir dažniau iš
girstume tokius turiningus 
koncertus. Čia reikia ati
duoti didelio kredito mūsų 
parapijos naujam, malo
naus būdo, darbščiam var
gonininkui p. E. štapeliui.

. Šv.. Kazimiero parapijos 
choras, naujam vargoninin
kui p. Em. Štapeliui vado- 
yųuj&nt, Motinos Dienoje,, 
sūrengę-. gan įdomų koncer- 

t tą parapr : svetainėje. Kon- 
ėertui mat jau nuo seniau 
smarkiai . rengtasi ir buvo 

.. sudainuota daug dar šįoje 
kolonijoje negirdėtų naujų 
Hetuviškii dainelių.
Programoje dalyvavo taip 

gi vaikų choras, kurie irgi 
.. linktinįuojasi su didžiuoju, 

paskui ' solistai, duetai ir 
vien avyrų choras. Klebo
nas :kun. S. J. Vembrė ati
darė koncertų gražia pra
kalba,. apiebudindamas dai
nos reikšmę, lietuvių pamy- 
Įėjimų dainos senovėje ir 
dabarty. Taipgi klebonas 
gražiai apibudino ir. apie. 
“Motinos Dienų,’7 jos reik-

. . Šmę, kilmę etc. Publikos 
''prisirinko.. dideliu skaičius: 
tarpę svečių matėsi daug 
asmenų iš tolimesnių lietu- 

, ,-yių kolonijų, miesto majo
ras p. Ed. Cowing ir svečių 
kunigų. . .

Mat šis koncertas turėjo 
? • / trejopą tikslų — 1) pami- 
? ■ imti mūsų klebono vardadie- h nį, Šv. Stanislovo dieną, 2) 

jo trejetas metų klėbonavi- 
i mų šioje kolonijoje ir 3) pa-
? minėti “Plotinos Dieų.”

Koncertas tat buvo labai 
i margas, gražioje programo- 

7 ,.je7 Laike pertraukų tai 
; r., - svečiai, tai vaikučiai kalbo- 
H. mis ir .eilėmis gražiai, malo- 
7 -' litai sveikino savo dv. ya- 
7 dą, klebonų, įteikdami dide-

r

V '

Pirmadieny dar tęsėsi 
“Motinos Diena'’'7 —-joje 
buvo paminėtos ir tos ma
mytes, kurios jau nebeturė
jo laimės dalyvauti minėta- 
me koncerte, kurios yra ap
leidę šį pasaulį. Taigi kle
bonas bažnyčioje atlaikė iš
kilmingas pamaldas už mi
rusias motinas, pasakė gra
žų, graudinantį -pamokslu 
ne vienam išspausdamas 
draudžiu meilės ašarų...

vadovaujant, vaidino gražių 
mmedijelę “Gyva Stovy- 
a.” Vaidintojos ir vienas 
vaidintojas labai gyvai su
vaidino tų komedijėlę.

Kun. K. Jenkus pasakė 
prakalbėlę supažindinda
mas publikų su veikalo tu* 
rinių. ■'->

Dainavo p-Iės Grabij eilu
tė ir Griievičiūtė.

Žmones vaidinimu ir dai
nomis buvo labai patenkin-

CHICAGO, ILL.

WORCESTER,. MASS.
Labdarių draugijos mė

nesinis susirinkimas įvyks 
20 dienų " gegužės, tuOjaus 
po gegužinių pamaldų, šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Šiame susmukime bus pasi
tarimas prisirengti p r i e 
Maironio Parko atidarymo, 
tai yra 28,29 ir 30 d. gegu
žės. Nariai ir draugijų at
stovai malonėsite šiame su
sirinkime dalyvauti. Par
ko atidaryme dalyvaus mie
sto mayoras, parapijas cho
ras ir Lietuvių Benas P. 
Katauskas, lietuvis kont- 
vaktorius viską atnaujino,

Čia sUsirinko daug žmonių 
pasimelsti už savo dvasiom 
vadų. Per mišias p. A, Stul
ga patiekė specialių muzi
ką. 7 ’ ' •

Geg. 8 d. tretininkų-kių 
draugija surengė klebonui 
vardinių puotų. Gardžių 
vaišių metu visi pareiškė 
daug širdingų linkėjimų 
klebonui Stanislovui Bart
kui. Pirmininkė p. A. 
Glambiehė pakvietė p* A. 
Stulgų būti iostmasteriu. t

Šioje kolonijoje tretinin
kų draugija gražiai gynio
ja. 7.

’! Geg. 13 d. mirė nuo susi- 
žeidimo Vincas Vilnionas. . ____ _  „

■ -----~. "7 Tįkad viskaš Mtų kuopuikiaū
. Dienraščio “Draugo” re
daktorius L, Šimutis išvyko 
į New Vorką ir Pittsburgh. 
Antradienį dalyvavo A. L.
R. K.‘ Federacijos Centro 
valdybos posėdį. IŠ ten iš
vyko į .‘Pįttsburgh’ų ir 
Buffalo. Dalyvaus katali
kų laikraštininkų suvažia
vime. Redaldorių Šimutį 
pavaduoja kun. L. Drauge
lis, administratorius.

Šeštadieny, geg. 28 d. š. 
m., šaunusis parapijos cho
ras, Marijos Vaikelių drau
gija ir Šv. Onos rengia di
delius šokius, griežiant sep
tynių. žmonių ork e s t r u i 
(Hali Bdovvn’s Orchestra) 
Šv? Kazimiero ♦ dr-j.os sve
tainėje, 22 William St. Pel
nas eina parapijos naudai. 
Taigi jau iŠ anksto prašo ir 
kviečia daug publikos.

• ■ •. . Šnekiais.

t 
h
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.7 GHARRON’Š

7 PIANAI—KADIOS
7 ŠALDYTUVAI
! į' AlibjauB pečiai, Skalbiamos

• į maimoe
20TRUMBULL STJUCET 

W0R0E8TER,MAM.
j . Tel 4-9490
j L«nrro* lilyg'oe—Bt NuoMmčii

NORWOUD,MASS.
Gegužės 8 d. (Motinų Die

noje) mūsų jaunimas gra
žiai’pagerbė Motiną ir savo 
motinas. i

Ryte, 8 vai., gausiai susi
rinko į bažnyčių išklųusyti 
šv. mišių motinų intencijai. 
Laike mišių apie 300 žmo
nių priėmė Šv. Komuniją. 
Klebonas kun.\ S. Kneižis 
pasakė pamokslą apie Mo
tinų ir motinas. >

Vakare 7:30 vai., varg. 
p-lei A.. Kąsparaitei vado
vaujant mažasis choras iš
pildė gražų prograųaėlę,. 
Padainavo keletą dainelių, 
atvaidino porų veikaliukų, 
pasakė . eilių apie motinas, 
Visa tai atliko jaunos mer
gaitės ir jauni berniukai. / .

Kun. S, Kneižis pasakė 
piakąlbėlę ii' . apdovanojo 
dvi giliukingas motinas do
vanėlėmis.

Vakaro vedėja buvo p-lė 
Avižinytė.

Gegužės 15 d., š. m., baž^ 
nytinėj svetainėj, Šv. Petro 
parapijos, S. Boston, Mass.,- 
Sodalietes, kun. K. Jenkui

siM Komitetas.

NASHUA N. H.

O

BRIDGEPORTAS
Geg. 11 ,d-}L visiems sumi

gus, nežinomi piktadariai 
prie lietuvio D. Statkaus 
Minkštų gėrimų užeigos pa
dėjo bombą, kuri sprogda
ma išmetė iš lovų patį Stat
kų, jo žmonų ir vaikus.

Spėjama, kad tų darbą 
bus atlikę butlegeriai. ? . -

MARQUETTE BARK
s Gęg. 15 d. parapijos salė
je įvyko puota kun. A. Bal
tutį pagerbti. ’

Puotų surengė parapijos 
komitetas ir dra ii g i j o s. 
Programų išpildė mokyklos 
vaikai, Seserų Kązimierie- 
čiib vadovaujami.

Be to, Rainavo M. Janu
šauskienė, K. Skelly, J. Gu-^ 
bista„ M. ir J. Lobykitės, Z. 
Janavičius, K Gervilis, B. 
Kauneckas, S. Petravičius.

Pasakyta daug kalbų ir 
sveikinimų. . .

philaoMpa.
(liųž'L’A artiste.

■ MIOKŪNAITE
Gavome žinių iš Lietuvos, 

kad artistė p-lė Emilijų 
Mickūnaitė apie pabaigą 
šio mėnesio ar pradžioje 
birželio grįžta iš Lietuvos 
Amerikon.

P-lė Mickūnaitė šioje apy-, 
linkėję labai gerai žinoma 
kaip įžymi ųrtistė-daininiii- 
■kė. ■ ' . ‘ ’ ■'

Ji 1926 m. išvyko Italijon, 
pagilini savo studijas. Ten 
ji turėjo . gerą pasisekimą. 
Pabuvus, porų metų gavo 
progą dalyyųųti bpbroge. 
Pereitą metų p-lė MickŪMi- 
tė iš Italijos nuvyko į Lie
tuva ir buvo pakviesta Lie
tuvos Valstybės Operom

Sugrįžus į Ameriką p-lė 
Mickūnaitė duos eilę kon
certų. . • • ■ ,

Laukta sugrįžtant artis
tės philadelphiečiai, o ypač 
jos 'mamytė, seserys ir bro
liai. ■ .7

į. Elzbieta

Šv. Kazimiero parapijos 
moterys /gražiai paminėjo 
Motinos Dienų.. Prieš 8 v., 
rytų visos susirinko į baž
nytinę svetainę ir susigru
pavusios ir pasipūošuosis 
gėlėmis ėjo į bažnyčių. Dau-, 
guma moterų turėjo prisise
gusios baltas gėles.
, Bažnyčioje visi altoriai 
buvo papuošti’gyvomis gė
lėmis kas darė labai gražų 
įspūdį. .

Šv. mišias, motinų inten
cijai,’laikė klebonas > kun.. 
dr. A. Bružas ir pasakė iš
kilmėms pritaikintą pamok
slą? .7

Laike , mišių visos motė- 
rys priėmė komuniją sa
vo gyvų beįSniidšių motinų 
intencijai. . Tuoj po mišių 
svetainėje. įvyko bendri pu
sryčiai, kuriuose ’ dalyvavo 
112 moterų. Klebonas kun. 
dr. Bružas atkalbėjo maldą, 
ir po to. prasidėjo užkan
džiai.

Mūsų' my]Įknas"ir ■ gerbia
mas klebonas pasakė turi
ningą ir jausmingų prakal- 
bėlę. Daug . kas iš susi jau- 
diniiho apsiverkė.

Pusryčius pagamino šios 
moterys: .. .
J. Glaveckiėnė, A. Gaidie

nė; O. Skirkevičienė ir T. 
Mitchell. Prie stalų patar
navo jaunos -merginos Šoda- 
lĮėtėš. y .

Tai istorinis šioje koloni- 
joje įvykis. r

Didžiausia garbė priklau
so klebonui kun. dr. Bružui 
iiz sumanymą Motinos die
nų paminėti ir paraginimų 
moterų dalyvauti bendroje 
šv. Komunijoje ir suruošti 
bendrus pusryčius. .

Šeimininkėms. labai daug 
pagelbėjo p-nta Btažikdnie- 
nė. y.

Dalyvavusios mot e r y s 
•Šiose iškilmėse buvo labai 
patenkintos ir dėkojo suma? 
įhytojui kun., dr. Bružui;jr. 
Rengėjoms. /■

j- Parapijone,

WESTVILLE, ILL.
t’' ■l .

Esant nedarbui, parapi- 
jonys didina, parapijos tur
tų. P-nas M. Bendikas su 
keliais vyrais sutaisė svetai
nėje kėdes. Kiti vyrai ap
genėjo ir papuošė sodą. Ka
pinių komisija rūpinasi la
biau papuošti Šv. Petro ir 
Povilo kapines Ir daug ge-, 
ros yalios žmonių prisideda 
prie naudingo darbo.

„Geg. 8 d. Moterų Sąjun
gos kuopa iškilmingai minė
jo Motinų Dieną. Visos są- 
jungiėtėš 8 ai. rytų drauge 
iškilmingai’ šliejo į bažny
čią; uždėjo gėlių pintinę 
ant Panelės Švč. altoriaus. 
Iš anksto buvo užsiprašiu
sios šv. Mišias jų„intencija 
ir visos ėjo prie Šv. Komu
nijos. Per Mišias giedojo 
“Mažosios Gėlelės” eoras ;o 
per Offeratoriūm .p-lės: A. 

. Jonikaitė. ,įy. J.,_ ĖJarpiūtė 
pagiedojo “Avė" Maria.” 
Nesenai7 sąjungietės papuos 
še Sanktuariją nauju kili
mu (karpetu).. Girtinas są- 
jungiečių darbas.- >• '

. ! . . 4 , .

Geg. 8 d- vakare vietos 
jaunimas surengę 1 puikių 
programų, kuriai vadovavo 
A. Vilkanskaitė.. .. Progra
mas susidėjo i šdainų šo
kių ir visokių, “fonių;” 
juokų buvo iki ausų. Po 
programos buvo šokiar. Va
lio, mūsų jaunimui ir jot va
dams! .

Tų vakarų du kralikus 
laimėjo O. Mikučienė. .

Gegužės 8 d. vietos Lietu
vos Vyčių beisbolininkų ko*. 
manda, kurios vadu yra T. 
Karužis? susirėmė, su Char- 
lėstown’o dideliu teamų ir 
mūsiškiai laimėjo rungty
nes 10—1. Chieagiečiai, ap
sisaugokite per “D e e o r a- 
tion Day!” ./

ŪETROIT, MIGH.
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Nežiūrint nedarbo, žmo- 
neitai remia parengimus ir 
kiek galėdami aukoja svar
besniems reikalams. v •

Gegužes. 7 d. Stanislovo 
diena iškilmingai š v ę s t a, 
nes tų dienų buvo musų ger
biamo klebono kun, Stanis
lovoBarkaus vardines. Ryt
mety šv. Miįtių išklausyti1 
Šv. Petro ir Povilo bažhy-

'--r

Kiekvieną Sekmadieni nuo 2:15 

iki 2:30 p, p. iŠ stoties WHDH 

— 880 kilocycles pradedant Sek

madienyje, Gegužės;22 dieną, ne- 

. užmirškit pasiklausyti. Progra- 

mus t duoda,KATRO-LEK Labo- 

ratories.1

Geriausios Viduriu Gyduoles 

—— TCATROLEK

MUCtlMf: **taH«*J 
oąebl

’ . WwH»«

f.WUWBBItKa
Mmi' m

kuopa šip mėnesio susmil
kime išrinko Centro Pirm. 
M. Čižausldėng ir kp. nut. 
raštininkę. M. Aukščiunienę 
atstovauti kuopų spaudos 
rėmėjų skyriuje,

Jaunamečių skyrius savo 
susirinkiiųe gražiai pagerbė 
globėjų ir fin. rast, p-ią Me- 
donienę, įteikdamos. dovanė
lę* ’ ■• ;

Vietinis gerai žin o m a s 
biznierius Varnečkas sun
kiai susirgo ir guli ligoninė
je. . Linkėtina jam greitai 
pasveikti;

Detroite randasi įžymi 
svetimtautė p. Hughes (vie
na steigėjų Philą, Pa. Ope
ros). ' Ji apsigyveno puoš
niame Wardell viešbutyje^ 
Pas ją randasi skaitlingas 
rinkinys (apie 300) visų 
tautų lėlių, /kurias, dažnai 
išstato parodoje vidurmięs- 
tyje, krautuvėse arba mu
ziejuje. - i ..

Kadangi p. = ^ižaųskienė 
dažnai kliubuoše, pasirė
džius tautiškais drabužiais, 
dainuoja; svetimtaučiai gė- 
rėsi jos gražiu kostiumu. 
Taigi ši ponia, norinti savo 
rinkiny turėti lietuviškų lė
lę, kreipėsi į p, Čižauskienę, 
kuri pasižadėjo ir jau ren
gia nepaprastai gražią lie
tuviškų lėlę. J

P, Hughes taipgi rengia 
didelę knygų,, kurioje bus 
surašytos. tautiškais lėlės ir 
jų aukotojai. Bus malonu 
sekančioje. parodoje matyti 
“Birutę.” ; . ' ‘ '

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

' PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos ’ Bon0 

Nes mes perkam •Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos, kursų. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Bona 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymų ir 
pasiūlymų grynais pinigais. 
Prie progos apl a n k y k i t 
mus. .

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai. .

Parduodam laivakortes .ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ją

.Musų krautuvė d i d e 1 ė. 
Turime visokių drabužių ir 
čeverykų (shoes). Laikom 
taipgi plačių čeverykų vy
ram ir moterim.

.Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kal- 
dni numušama 25 nuošimtį.

• ^alonėkit.T-mnssnepamiršt.- 
AMERICAN DRV GOODS

STO^E . /
Ę BARTKEVIČIUS,-Savininkas,/

678 No. Main Street, . i
. MONTEELO, MASS. /

SVIES & SHES
P. A, Sykes ir B. G. Sykes j
lietuviai advokatai'

Ofisas t ■■ ' Į.
SANBORN BLOCK / 
681 Washington St. Į 
NORWOOD, MASS,

• Tel, Norwood 0330
’ ■ Gyvenimo vieta:

32 Walnut Avė. ' .
• Tel. Nonvood 1315-W

JAMES ALFRED, M. į.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJI)

Valandos:
e • Nuo 7 Iki 9 vakare. Į
• ' Išskiriant |
l . Antradienį ir Ketvirtadienį. į 

Taipgi pagal susitarimą.. Į 
591 Norih Main Street, į

Brockton, Mass. ' . I
!•' ’ . . TėL 40 . ■ ■ 7

i.r

JS

" Per, Sekmines Šv. Jurgio 
bažnyčioj girdėjome chorų 
pirmų kartų giedant Mozar- 
to mišias. Žmones negalėjo 
atsigėrėti taip gražiu giedo
jimu ir muziko Čižaųsko 
griausmingu vargonais gro
jimu. P-lės T. Jeselionytės 
ir.Pr. Mikalausko solo vi
sus žavėjo. f

SąjungieČių skaitlinga 54

Sesutės mokytojos rengia 
vaikučius prie pirmos Ko
munijos, kuri bus mūsų, pa
rapijoje. sekmadienį, gegu
žes 29 d. Patvirtinimas Šv. 
Sakramento, bus dvi dieni 
Vėliaus, t. y. antradienį) ge
gužės, 31 dienų. ’ ' !

Choro nario J. Kairio mo
teris po operacija sveiksta.

Sekmadienio vakare, pa
rapijos svetainėje įvyko ne
sentai suorganizuotų para* 
pijos jaunimo ratelio balius, 
kuris pavyko. Svetainė bu* 
vb pilna svečių;

Ne'kiekvienas gali pada
lyti kų nors nepaprasto, bet 
kielcviėnas gali; nudirbti pa
prastų ‘ darbų nepaprasta 
dvasia. — Bookėr Waįhing- 
ton*

GERA PROGA \
Važiuojančiam Lietuvon pasipir-1 
kti Lietuvoje Amerilvėniskų na
rną. Gerai apšviestas su elektra 
Ir gasii, pačiom miestelyje. Įoigiį 1 
neša 1000 litų į metus. Barsi* 
duoda už $1(M)O;QO.'

Kreipkitės: .
“Darbininko** Administracijon

"BUVAU LIESAS IR SILP-
NAS, DABAR ESU 

SW
P-na M. Markulis. York. NV K 

ražo ir sako t '*PrieS pradėslmU Imti 
Nuga-Tone až buvau liesas ir alipuas. / 
Dabar aS ‘stiprus ir aveikna. Nib / 
ga-Tone £ra vienatiniai valatal, kurie į 
man pageliojo. AŠ išgėriau dvi bon> / 
kas. Dabar už turiu gerą apetitą 4r / 
gerai miegu naktimis. AS diiaugluos,.: į 
kad. perskaičiau apie Ntiįm-Tone laik* i 
raSėluoee. Kiekvienus turėtų jį Imti.'.’' ■. .

Nuga-Tone tori stebėtiną lekordą/. 
ktstelglme\ avelkato* ir stiprumo ailp4 
ulėm V liguistiem Kmonėms, Ola aul 
teikia naują spėką ir jėga organamf. 
ir padaro Jūsų miegą poilsingą it m 
gaivinanti. . Nuga'Tone yra pardavlri 
janrn aptlėklnlnkųi Jeigu aptleklnl - 
kas netari jo, paprašykite ji n«aak;
U Uaavt> umtatoitfk Jokio kiti vai 
iląV aegaU ullmH vietoti NUf*-Ton«
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VIETINES ŽINIOS
TĖVAS AUKŠTIKALNIS 

KAPEUUNU / ■
Šį mėnesį Tėvas Pranciš

kus Aukštikalnis, S. r J. bai
gė .mokslus Weston Kolegi
joje ir tapo Jėzuitų vyriau-* 
sybes paskirtas kapelionu 
miesto ligoninejė.

PIRMA IŠPAŽINTIS
Piimiadienį, 3 ;30 vai. p., 

p., Šv. Petro parapijos vai- 
keliąvmei’gaiteš ęjna pffiią 
khrtą išpažinties. Tėveliai: 
turėtų kūdikėlius rūpestin
gai prirengti tam dideliam 
dvasiškam žygiui.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

dos šv. mišias, Marijos Vai
kelių draugijos intencijai, 
rr sakys pamoksią. ,; \

9:30 vai. Tėvas K. Jen- 
kus giedDS šv. Mišias Soda- 
lieijos intencijai u* sakys 
pamokslą.

1 vai. pi> pietų parapijos 
vaikai-mergaitūs it necitpa- 
saulejęs jaunimas sueina 
bažuytinėn salėn ruoštis da
lyvauti procesijoje; '

Procesija prasidės 2 vai. 
p.p.

jai laikomų šv. mišių, ku
rias laikė kun. K. Urbona
vičius ir pasakė gražų pa- 
motai?. , ■".'j.;.

Vakare įvyko vaidinimas, 
dainos ir prakalbo#,

fcalbejo Web. kun. P,.Vir- 
mauskis apie 
šią; .Kun. KvOrijonaviš 
savo kalboje ragino:moteris;!

Kas Darosi Bolševikijoj?

nekidtų žmonių, uida-
U degtame* hai, 

d kunigai iaudomį 
p.f Idfemi į kRlėjimmif, J

JUOKELIAI

mea žinome, kad čia slopi- 
nam* rita tai, ka» gražu ir.

ū Tačiau ir 88J3&

I JUSTAS M. mus
■X- . , * ?

Į X.AIKBOi>lWKAB I

|Parduodu įvairiausios rūšies!
| auksinius ir sidabrinius daik-j
I tusi Taipgi ir pataisau. . Į 

į 366 W, Broadway * f 
[j MBO&TON, y SS. Į J

Laike teisių egzamino r
—Prašau man* išaiškintų 

kas tai ynrapgavystė ? ♦
Ponas profesorius pa

pildytų apgavystę, vargiu-j 
damas mane prie egzamino, 
nes statutas pasako aiškiai, 
kad, tas, kuris naudojasi ki
tų nežinojimu, papildo ap
gavystę : v * { ■
r - r

Jaunas daktaras: — Ži
nai dėde, šią naktį pasveiko 
trys mano pacijentai. • 
Js—Teisinga bausmė, Nesi* 
rūpini apie Mgdnius, mano 
vaikeli! •,

>r viMtt «io- 
mik dienomėi yiioj Rusijoj 
pradeda organizuotis jauni
mas prie! i ganią bedievių 
tąjungą ir bolAevikai, jau 
linkę daryti nuolaida*. Mo- 
ghevo gubernijoj Areštuota 
daug kataHkiiko jaunimo ir 
kunigų, tas pat būvu p«uW 

į ryta ir kitose rfttoae, Ta- 
**11 či&u-aregtuotiejiviriyra 

drąsiu, nee jaučia ūž. savo; 
pečių jėgą; bolševikų neiš
sigąsta. Jį aieštuotV paai
škėjo, kad kiekvienam <U- 
deeniarn Rusijos mieste ym 
įihtėigusiU' net po keletą 
katalikiškų 4rganiža c i j ų.

ir merginas rašytis prie šicw| " yiMlft MHMUMTA 1 
kilnios draugijos. mffTOfflm

Dainavo Judžiau i Ahtanė- Į mmbK Įtari rita® tayrirri 
lis. Jam akompanavo M.|< >?••*’! krita
Karbauskas. ______ ___

Vaidino, lyniečiai, kurie | 1 .

prijuokinu publiką. Iš prie- Į jSiwt * 

 

%ašties. karsto oro publikos I lįĮifrgįolr Ktata 5ta 
buvo mažai, bet kurie daly-1 Vtata ttafe Sd Arii v< 

yavo buvo patenkinti.

Draugija reiškia huošir-^Į 
džią paseką visiems dalyva
vusiems programoje,, kaip 
tai : klebonui ktųi. P. Vir- 
mauskui, kun. K. Urbonavi
čiui; J. Antanėliui, M- Kar- 
bauski,’ lynniečiamsvaidin
tojams, ypač jųjų vadui p. 
Kihndniui, vaidintojų, par
vežėj am p. . Juškai? ir J. Ja
nuškevičiui, p; Zaletškiui, 
Cambridge’io graboriųi ir 
kitiems, kurie kuo nors pri
sidėjo. . ■ . , *

Draugijos Vąldgbd.

MIRĖ

‘ /
■v

te*

CAMBRIDGE, MASS.
SEKMADIENI IŠKILMĖS 3
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Lietuvis Dantistai

UR. S. A. GALVARISKI
(GALINA USKAS ).

414 Bindley, So. Boston
T»l. So. Boston 2800

< Of tau* atdaraą nuo 10 Iki 12 vok 
ryto, nuo 1:80 Iki 5:80 po plot ir 
nuo 6 Iki 9 Takar*. Sraute dieni 

pkial lusttartae

Gegužės 22 d., -8:30 vai! 
Tėvas K. Urbonavičius, gie-

t

T

i
\ ■

Šiomis, dienomis sukanka lygiai 
11 metij kaip Boston Sales Cbni- 
iany viena iš didžiausių eevery- 
nj ir drabužių krautuvių prade-, 
jo biznį1 Montello ir sykiu bus 2 
metai,- kaip pasibudavojo savo 
namus ir perkėlė krautuvę iš se
nos vietos į naują gražų'ir dideli
storą. •• '

Todėl dabar per 30 dienų nu- 
pigiįnam visą tavorą aht 48| ptior 
.ėėntų. ' ' / U
. Visų prašome pasinaudoti šia 
proga ir sykiu padėti -mums'' švęs
ti musij. pasisekimu i biznyje; At
minkit, kad B0SW .SALĖę 
CO. dabar 'yra naujam'hbŽit\ ’

■ 657 N. Main St.v. .

ŪR.J. LANUŽIUS-SEYMUUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIKURGAŽ *

Gydo aštrias Ir kroniškas ligas) vyry, moterų ir vaiky. Vartoja
X-Bny aparaty, ištyrimui vldutiy ir plaukių ligų.. Ekzaminuoja r 
kraujų, Slapūnų, Ir spiaudalns savo laboratorijoj,. Sutelkia'patari* ' •

I my laiškais * kitur gyvenantiems. 15metų praktikės.' i OJi'lSO VĄLAŪPOS; 2>-4 p.p.; 7^8:30 vak. ' TėL S.;B; 2tl2.
I- 406 E. BBOADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

T-'1' ' . .... ."j
Tėl. So. Boston 3520'

A. U.ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS
. Baigės du Universitetu 

CORNELL UNIVERSITY su B'. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

. “Darbininko’’ Name
; (antros lubos>
366 Broadway, South Boston

4 ‘Re *1 d e n c I j a
805 Sarvard S t, Cambridge, Mass. 

Tel. Universlty 1463—J.
£

■» 
|

, I 

s 
i 
X

456 W. BR0ADWAY |

. South Boston, Mass. į
| NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS I 
Į VAŠARINfiS SKRYBĖLĖS. f 
E Labai pigi kaina. ‘ |
| Savininictft LIK^S l

‘U

BEAUTY SUOP
I (L STKBBT BEAUTY1 BHOPY
Į , Kampas L nnd Ctlr Sts. .

SO, BOSTON, 
MASS. ,

Tel,' ’ 
" S. B, 4045-R

SnvlnlnkS '■ ■ 
0AROLINE 

CASPEB
Duodame 

Permnųent' i 
iVave-Eugene

JUOZAS GUNYS
• ’ . < • »• ’

' ADVOKATAS /j

414 Broądway, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston. 0948. .
' 'GYVENIMO ‘ •

Tel. Park^ajr 1864-W

VA&AĖOS. SEZONAS
JAUČIA . -

PAUL-SMENS
SHUF

Gegužės<15 d., (Sekminių 
dienoje), Seserų mokytojų 
glnžiai priruošti vaikučiai 
priėmė pirmą komuniją, 
Šiemet xpirinbš komunijos

'' priėnie^ skaičius buvo1 ma
žesnis už' pereitų metų. Tik’ 
22 vaikučiai priėmė Šv. Ko
muniją. .Po šv, mišių visi 
vaikučiai nufotografuoti.

Liepos* 2 d.
” 2 d.

9 d.
‘ , RUOŠKITĖS! DABAR! ‘ '

Visos .Informacijos apie kelione visiems dykai.

C. J. WĖISUL A6ENT8RA
“ Darbinio k^.ltaane''’ . ~

366 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON. JdASS.
• * . TeĮ, South Boston 0620 . ?

J LIETUVĄ
Patogiausiais Keliais

NAUJI IŠPLAUKIMAI
Birželio 4 d., 

' yO. d„
15 d.,
18 d., ■
21 d.,
23. d;,
•Sk d.,

PRIE GERO GYDYTO JO 
^HatftKREU’llS

nuo raumattemo, stanąin; į 
Hy, Yd&ų, sutlnUM. arti

. AtataMt 
immrimni įlyULvhy limepegi.

oiM32Usr&.
SSK, 
Mi*

; 4 

■
a»aab»4 • * ;1.

>

AUTOMOHKTMB
Mes apdąrimu Automobiliu taisy
mo vietą. Taiaom ytooJtto« rttKu 
automobiliu8. Taipgi išta.ij*om «u- 
lankstytue fėnden* ir be4i« ir 
apipcaUinam. TaisoM ignitionii ii? 
generatoriui. Dirbta užtakriptRi 
it kainos pigtos. Vieta vadinasi;

į.•įminti į 
£ Apdraųsk namus, rakandu* = 
š automobilius pas * .. !
I J.S.MESLIS ’ /I

1342 Broadway, ; So. Boston; 
L Tel. S. B. 1798 ar 2613

Šeštadienį, 8 vai, vąike- 
liai-mergaitės pirmą kartą 
priims ŠvČ. Sakramentą.

Po šv. mišių jie bus.įra- 
šomi į brolijas. ■

Jie visi privalo turėti 
.nialdalmygę, .Rąžančių ir 
Škapleriuš.

Geg. 17 d. Mass. General 
ligoninėje mirė Julius Gru- 
drinskas, Laidotuvės įvyks 
geg. 20 d. iš Šv. Juozapo ba
žnyčios, Medway,. Mass:

Laidotuvėse patarnauja 
graboriųs P. J. Akunevį- 
Čius. ;

LIETUVOS ŪUKTERĮI 
DRAUGIJOS ŠVENTĖ

Gegužės į5 d . š. m. Lietu
vos Dukterų, po Dievo Mo-, 
tinos Globa, draugija minė
jo savo metinę šventę. .

9:30 vai. ryte draugijos 
narės, -Šv., Petro bažnyčioje, 
išklausė draugijos intenci-

KAI.jrKADNAUSKAS 
ADVOKATAS 

‘‘Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1). 

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

Bostono Ofisas :
89 State Street, Room 63 

Tek Hubbard 9396
Gyvenimo33 Bosemont Street,.. 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

KUNGSHOLM 
SATURNU . 
EUROEA 
UNITED STATES 
DROTTINGHOLM 
BREMEN
COLUMBŲS
FREDERICK VIII t 
GRIPSHOLM

-BREMEN

PRALL BROLIAI
.ramuti I» DEKORATORIAI
DA*BA ATLIUAMB OMMAIIB FIOIAI į 

*A,nMMAVIMA* onUVttAf '■
.M' ABMAJNPIMB |T„ ’ ■ ĮTOKORMTIU, N

tgl. Tdbot 0M4

MAM ?& £ i.
STEIVB JANELIUN18, 8av.( bu
vęs Broadway. Garage vedėjas.

LIETUVIŠKA IfflIRBYSTĖ
Skilandžių, Dešrų, Lašinių 

— tikrai lietuviškų. 
Įvairios šviežios mėsos“ 
Prašom atsilankyt.

LITU. COOPERATION
' Sfi6 W. SECOND ST. 

S0U5CH BOSTON, MAfiS..

bą, į kataliku akcijų, i ko
vą už katAliįybės reikalus 
rado atgarsį; ir 100 rnilij or 
nų tauta, kuri merdėjo "be-- 
dievybęs bangose,* sušuko ; 
gana! •»*

Tekus Loevensteinas kąr- r 
tą su savo sūnum \ Natami 
stovi prieš paminklą Napo- Į 
leono.

—Kas tai yra, tėte ?
—Tai Napoleonas, didė-j 

lis pirklys,- kuris pirldiavo l 
^valstybėmis;
’• —;O ką reiškia skaitlinė 
1913? • .

J , —Tai buvo nųmei;is jo te- .
■ lef ono.. * J

GEGUŽINĖ PROCESIJA
Tąpačią dieną, 2 :30 vai.. 

jo pietų, apie 200 vaikučių 
dalyvavo gegužinėje. proce
sijoje. Trys mergaičių bū
riai iš gelių sudarė . rožan
čiaus dalis. Procesi j a įvy
ko gatvėse. Tęsėsi kelis 
blokus. ■ Visi gėrėjosi pro
cesijos puošnumu ir tvarka.

Tel. Š. B. 0441,'

PR. J. KALINAUSKAS
ĄDVdKĄTAŠ

’ 414 Broadway, Su. Boston.
1 Room 3, .

Gyvenimo vieta: 08 Central S t, .

• . J&udson, Mass.
Tel. HudSOn 622.

Tek 8. B. 2806-R.
rautai ,*.lr ■’ f,į,

i
t

NORIU MAINYTI NAMĄ 
ANTFARMOS

3 šeimyną Jiąms. Netoliau kaip 
40 mylių nuo Bostono, -DN 8Uii- 
Utimo prašau. kreįptiB Mini. M. 
,fctanwyck, 44 Aipfamdl Road, 
Dorcheiter, Mm*.

Tel iGenev^ 7466

A.KASPAR
Automobilių Maliavotojas “ ;

Visus kviečių dabartiniu laiku 
• ‘ ■ nusipentyt savo kaltis. •. . 
Taipgi ištaisau sulankstytus' bo-x 
dieš ir sparnus). Darbą štliekij* 
gerai ir pataisyti įkarai atrodo 
kaip nauji.

. \66 Victoria Street?
W. SOMEltVILLE, MASS. 

m Somėrtti 652Q-J. U

< PARSIDUODA
2 Šeimynų namas po .6 kamba

rius. Visi įtaisymai. 17 nietų 
n tuno. Yrą 2 garažiai ir gražus 
sodas su daug vaisinių medžių. 
Atūžaukite greit/ Greitai bus 
.parduotas. Pigiai parsiduoda. 
I^^eod-Ave., Mattapan, Mass.

DI B T D V I S

0PT0METR1STAS
IfegtamInuoju-iklf- 

' priskiriu akinius 
kreivis akis atitlė- 
»Inu Ir smblŲoai*- 

kbiM (aklose) akyse sugrąMnu 8vie
ša tlnkainu laiku. . - U t

447 Broadvrey, South Boaton

’ Pririeta Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Voda viaokiaiprovaf .Daro ri-

BUB legalius dokumentus, ;
517E|ft1(W>MBrofldiwy)
z, South Boiion, Mmi.

■r . ‘ ; 1

Telefonai: Šou Boston 2?32
Namą; Talbot 2474

Vienas žydelis stojosi ■ 
prieš teisėją, kaltin a m a,s 
■perdirbinėjime vaistų. j 
r . —Ar žinai, ką nors apįer 
chemiją, ponas teisėjau? —J 
klausia teisėjo. ■.

—Ne! Tam reikalui yrą 
inspektorius.

Žydelis kreipiasi pas in
spektorių: ■ - / * ,įl

—O ponas, ar žinai ką 
nors apįe baudžiamąjį sta
tutą?. . ; . ,

—Ne ! Tam yra ponas tei
sėjai ? . ’ * •
...—Puiki istorija. ‘Vienas 
iš tamstų nežino** apie che
miją, antras apie statutą 
teisių, o aš vargšas žydelis, 
tūlių žinoti apie viską. .

m. r/-* * 1 •« 2‘ •’ ITurtingo kaumecia sūnūs 
buvo kaltinamas apgavystė
je. ‘Kaimietis klausia Advo
kato: . , J

—-Kokių bausmę gali gau
ti už tai? *

; —Mažiausia penkis ine-j 
tus< • :

Duosiu tamstai tūkstan
tį litų, jeigu gaus .tiktai me-1 
ibis. »• • *■’ ■ ' #j

Ir ištikro berniukas buvo 
nubaustas metams kalėjime.' 
. Patenkintas tėvas vyksta 
pąs advokatu, dėkoja, ir į- 
teikią jam tūkstantį litų. . 

. —O !—Sako advokatas.’ —
Dirbau gana sunkiui, kad 

tamstos sūnus gautų metus 
kalėjimo, T eismas; uorėj o jį 
būtinai išteisinti. \

UETUVIS GRABORIUS
uju*:" * * ..'’*■

f laidotuvių ręikale visnonie^ir visiems į 

maloniai if tinkamai patarnauja 
lite kreiptis , bik lgiku, dieną at naktį, 

d1 aš visuomet pasirengę kiekvienam 
pareikalavimui, Už važiavimų į kitus 

miestus jokio atlyginimo nbrcikalluju.

- j. AKUNEVICB ' \? 
. . (jununavioiira, ' . ;

lfl-1? InUrvRle 8t, .■ JUS Votį? Broadw»y, I
Montfts, Kma *. Jto. '
Tel. Btoekton 4U0' . Tįl. S. Boston 4436 |

Tel, So. SostOB 0623-
BATUTO DANTISTAS .

DR. M. V, CASPER
(KASPARĄVIOIUS

* Naiijoje Vietoje, . 
525 £. Broadway, S. Boston.

’ Oflįi Vatindai: 
Nuo 9 Iki 12 ryte te. nuo l:80 Iki 
5 Ir nuo 6 iki 8' vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais fr 
oodSldleniafs, taipgi eeredonala nu«t 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuima ir X~ra$ ‘ 

»į..a^ąįjį>.tu, p.i
, ■ : v- •. ’ : \ :

Tel. So. Boston 2660

Tdetlivis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W.~Broadway, Šo. Boston',
Pflsd valandos nuo -0 iki 12, nuo 
l;30—6Mr nuo 0:36—p vakarei 
Seredomis nuo 9—12 vai. diėnqj. 
Subatomls nuo 9 Iki 6 vai vakarė. 
Nedgliomls nuo.9 Iki 12 vai, diena

■ (pagalsutartj)

Tel. Porter 3789 * s

JOHN REPSHIS, M. U.’
’ (RBPSVS)
Lietuvis Gydytojai

Ofta> Valandos: 3—4 Ir t—4
278 Haryard Street; 

kampl Inman arti Central Sqt 
Cambridge, Masi.

PATARNAVIMAS DIENĄ, t : .- m NAKTĮ ■ 

0. A. ZALETSKAS
GRABOBIUSIĖ 

BAIAAMUOTOJAS
877 ir 446 Gamtoje Street 

U Oambridge, Ma< 
Telepbom Unlverilty 8831.fc

Otflcs Tetephonu UnivenUty 13W 
ŪM Tek Unlverslty 1057 .x

ADAM OWIRKA& SUN
UnderUknr A Bmbtbmr 

LIETUVIS GfeABOIUUS IK
V BALSAMUOTOJAS * 

pR»rabva atiteku gemt'k 
Kaljsa vionnda vi w» Vieta atekra 
dtena W naktį. ; ■
. M jCtanteriiff* BfcM BABT CAMBJtlDįl, MASS.

10 Interviu SU Montello, Mnėi 
TaUBrockten 5138 -
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^eukUįieniĄ geguži 20, 1932 ,

VIETINES ŽINIOS
TĖVAS AUKŠTIKALNIS

KAPELIONU .
Šį mėnesį.Tėvas Pranciš

kus Aukšt ikalnis, S J J. bai
gė ,mokslus Weston Kolegi
joje ir tapo JUzuitų vyriau
sybes paskirtas kapelionu 
ąiiesto ligoninėje.

PIRMA IŠPAŽINTIS
Pirmadienį, 3 :30 vai. p., 

p., Šv. Petro parapijos vai- 
keHai-mergaitps ejna pirmą 
karta išpažinties. Tėveliai 
turėtų kūdikėlius rūpestin
gai prirengti tam dideliam 
dvasiškam žygiui.

HRMoFšvTŪMUNUA

dos šv, mįŠiaSj Marijos Vai*, 
kelių draugijos intencijai, 
ir sakys pamokslą* ,

9:30 vai. Tėvas K. Jen- 
kus giedos šv. Mišias Soda- 

lieijos intencijai ir sakys 
pamokslą.

1 vai. po pietą parapijos 
vaikai-mergaitės ir nesiipa- 
saulėjęs jaunimas sueina 
bažny tinei! sal'ėn ruoštis da
lyvauti procesi jojer

Procesija prasidės 2 Vai.

PP-

MIRĖ

Šeštadienį, 8 vai. vaike- 
liai-mergaitės pirmą kartą 
priims ŠvČ. sakramentą.

Po šv. mišių jie bus Įra
šomi j brolijas.

Jie visi privalo turėti 
;maldaknygę, Rąžančių ir 
Škaplerius.

Geg. 17 d. Mass. General 
ligoninėje mirė Jiiilrus Grn- 
dzinskąs. Laidotuvės įvyks 
geg\ 20 d, iš Šv. Juozapo ba
žnyčios, Medway, Mass;

Laidotuvėse patarnauja- 
graKorius P. J. Akunevį- 
čius.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS ŠVENTĖ

SEKMADIENĮ IŠKILMĖS
Gegužės 22 d., '8:30 vai* 

Tėvas K. Urbonavičius gic-

Gegužės 15 d, š. m. Lietu
vos Dukterų, po Dievo Mo-- 
tinos Globa, draugija minė
jo savo metinę šventę. .

9:30 vai. ryte draugijos 
nares, Šv. Petro bažnyčioje, 
išklausė draugijos intenci-

S. 'Kas Darosi Bolšėvikijoj?
vičius ir pasakė gražų pu- '
mokslą. 1 . -
iŠ: ’sė*** m *-į 

> tango a.t ta,.' W“^*.*T* •ft!

maustas apie įmigai Kaudami
sta- Kum Ki-

ir merginas rašytis prie Sicel tfltflt IttlMlUilTA - ' 
kilnios‘draugi jos. ’ ut J ; ’ ' ‘ IHMw "VrlUltĮlR

Dainavo JudzBH ’Ahtanė-|žhMttri rtektrohldytatM 
lis. Jam akompanavo M. 0. M fėegor

i i ■ I tai VSUiMMieA j.664 PMujlflą ir-Žt-
Karbauskas. , 7 4™:- T

i XT •< .. y. . y ■ . miattihą Milo*. ;
» Vaidino | lymečiai, kurie : '
prijuokinJ publiką. Iš prie- !
žasties karsto oro publikos ArU 5M0
buvo mažai, bet kurie daly- Vatarafc atitem iki Mai 
vavo buvo patenkinti. "

Draugija reiškia nuoŠir-h

džiu Paw—daiyva-: AUTOMOBILISTAMS 
vusiems programoje, kaip v
tai: klebonui tam. K. Vir- M«i atidarei; aatotapbaLį toto-

t TT , . mo vietą. Taisom yieokio* rasiąs
maųskui, kun. K. Urbonavi- automobilius, Taipgi ištaisom bu- 
čiui; J. Antanėliui, M. Kar- Isnkstytus fenUęto b „ir 
bauski,* lynniečiams vaidin
tojams, ypač jųjų vadui p. 
Kilmoniui,. vaidintųjų, par- 
vežėjam p. Juškai'ir J. Ja
nuškevičiui, p< Zaletskiili, 
Cambridge’io graboriui ir 
kitiems, kurie kuo nors pri
sidėjo.

Draugijos. Valdgbd,\

GAMRRIOGE, MASS.

| Šioj nelaimingoj šaly, kur j mes žinome, kad čia slopi- 
l&m# visa faf, kaK gražu ir 

aiU, Tačiau ir 883B 
feteu.jHeite tiMnčfiijų 

ifr' ■ »tW‘- ’ bedievių 
bftbai bei organizacijos pra 

Aio- 
mią dienomis gvisoj Busijoj 
pradeda orgenisuotia jauni
mas prieš įganią bedievių 
Sąjungą ir bolševikai. jau 
lįik^ toyti nuolaidai. Mtn

L?1.!

JUOKELIAI
Laike teisių egzamino :
—Prašau maru išaiškinti, 

kas tai yra^apgavyste?
'—Ponus profesorius pa

pildytų apgavyste, vargin
damas mane prie egzamino, 
nes statutas pasako aiškiai, 
kad. tas, kuris naudojasi ki
tų nežinojimu, papildo ap
gavystę..- ’
r ~

A. J. WEST, M. D.
LIETUVIS ; G

GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
Vai a-ii d o a: į ■. 

Nuo 2 iki 4 d„ nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

. DORCHESTER, MASS.

Telefonas Talbot 0847 -
• 1 • ’ • - -

Tel. Sėi Boston 3520 . ■

a;o. šalna-sualinA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNERL UNIVERSITY su A- B". 
G.YVASHINGTON UNIV. su LLB. 

. “Darbininko” Name 
(antros lubosi

866 Broadway, South Boston 
\ Rėži d e nei Ja

805 Harvard St, Cambrldge, Mase.
Tel. Unlversity 1463—J.

A \ ‘ * .. .

KAZ. J. KALINAUSKAS 
ADVOKATAS 

. “Darbininko” Name 
(•antros lubos, Room 1) 

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

Bostono. Ofisas: 
89 State Street, Room 63 

■ ' Tel. Hubbard 9390 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass,

I LIETUVĄ
Patogiausiais Keliais

NAUJI IŠPLAUKIMAI
KUNGSHOLM 
SATURNU 
EUROPA
UNITED STATES 
DROTTINGHOLM - 
BREMĖN
COLUMBUS
FREDERICK VIII i 
GRIPSHOLM

-BREMEN

Birželio

M

•4 d„
9 A.,

15 d., .
18 d.,
21 d.,
23 d.,
26 d.,

Liepos 2 d..,- 
2 d;, 
9 d, .

. A RUOŠKITĖS DABAR! ’
Visos Informacijos anie kelione visiems dykai;

C. J. WEISUL AGENTŪRA
“Darbininko Name”

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

Į DR.J. LANŪŽIUS-SEYMOUR
1 I LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS "

| Gydo aštrias Ir ironiškas Ijgns vyrų, ąioteni ir vaikę. Vartoja •- 
| X-Rny aparatu, ištyrimui vidttritj ir plaučių ligų. Ekzamindoja 
I kraujo, Šlapumo, Ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patari

mo laiškais.’kitur gyvenantiems. 15 meto, praktikos.
OFISO VALANDOS: £~4p.p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B., 2712.

496 E; BR0ADWAY, SOUTH BOSTON,- MASS.

kuiiigų, ta pat buvo pada* 
___________ ryta ir kitose vietose. z Ta- 

I CVADOllC RD j UrX|H 4 ę' čiau ' areštnotieji visi yra

M ' *
pečių jėgą; bolševikų neiš
sigąsta. Iš areštuotu paai
škėjo, kad kiekvienam di- 
desni’am Rusijos mieste yra 
įsisteigusių net po keletą 
catalikiškų ^rganjža e i j ą. 

pijaus XI šauksmas į?darį 
bą,. į katalikų akciją, į ko
vą už katalikybės reikalus 
rado atgarsį, ir 160 milijo
nų tauta, kuri merdėjo be-- 
dievybęs bangose; susuko: 
ganai

apipenimam. Taisom ignitions ir 
generatoriui. Darbas užtikrintas 
ir kūmos pigios, Vieta vadinasi;

Sn^ f RBFAIB SMOP,
\ St.

BOSTON, MM. Tel, S. B. tsci-i
STEVE JANELIUNAS, Sav„ bu
vęs Broadway Garage vedėjas.

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Skilandžių, Dešrų, Lašinių

— tikrai lietuviškų.

Įvairios šviežios mėsos
Prašom atsilankyt.

LITU. COOPERATION
365 W. SECOND ST., 

SOUTH BOSTON, MASS.

Gegužės 15 d.,(Sekminių 
dienoje), Seserų mokytojų 
gražiai priruošti, vaikučiai 
priėmė pirmą komuniją. 
Šiemet firmos komunijos
priėmėjų' skaičius buvo" maG 
žesnis 'už pereitų metų. Tiki 
22 vaikučiai priėmė Šv. Ko
muniją. Po šv. mišių visi 
vaikučiai nufotografuoti.

_: ' • J. »r* * ■ i

| INSURANCE Į 
| Apdrausk namus, rakandus f 
Ė automobilius: pas *■ =
į J. S. MESLIS , į 
1342 Broadway, , So. Boston!
|. Tel. S. B. 1798 ar 2613 |

JUOZASCUNYS
Į-' ' ■ ’G .

į ' ADVOKATAS

414 Broądway, S, Boston, Mass.

Tel. So. „Boston. 0948

GYVENIMO 
Tel. Parkvvay 1S64-\V

i

. 2 
i 
i

11 ■•

PRALL BROLIAI
PBNTORIAl IR DEKORATORIAI “Š
DAMBA ATLIKĘAMB GBBAL LB PIGIAI 

♦ATOUViMiiT anuv*tM| :■. -« 
i i a jumAMpm* *®, . ^o*b***T*», i

■ ' W. T«llwt 0M4'

Jaunas daktaras: — Ži
nai dėde, šią naktį pasveiko 
trys m,ano pacijentai. • 

k . -—Teisinga bausmė. Nesi
rūpini apie ligonius, mano 
vaikeli!

Ickus Loevensteinas kar
tą su savo sūnum Natanų 
stovi prieš paminklą Napo
leono.

—-Kas tai yra, tėte ?
—Tai . Napoleonas, dide

lis pirklys,kuris pirkliavo 
(valstybemis.

—O ką reiškia skaitline 
1913?

—Tai buvo numeris jo te
lefono. -

I JUOZAS M. DIUS i
i ■ / 3

LAIKRODININKĄb 1.
.! Parduodu įvairiausios rūšles i 
laūksiuius ir sidabrinius dąik-Į 
Įtus,’ Taipgi ir pataioau.

366 W. Broadway

_ S01^1°^

| 
I

LIETUVIŠKA

REAUTY SHOP
(L STREET BEAUTY'sHOP)

Į , Kampas L ‘and 6th Sts, ..

SO. BOSTOfr, 
’. MASS, .

Te!..'
S. B.. 404541 '

Savininkė 
CAROLINB 
. CĄSPEIt

Duodame .!
Permanent 

IVnve-Eugėae

GEGUŽINĖ PROCESIJA

Tą pačią dieną, 2:30 vai.' 
po pietų, apie 200 vaikučiu 
dalyvavo gegužinėje proce
sijoje. Trys mergaičių bū
riai iŠ geliu sudarė rožan- 
žiaus dalis. Procesija įvy
ko gatvėse. Tęsėsi, kelis 
dokus. Visi gėrėjosi pro
cesijos puošnumu ir tvarka.

i 
S: 
1 
I

_ VASAROS SEZONAS 
JAUČIA

PAOL'S MINS 
SNO?

456 W, BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS 
VASARINES SKRYBĖLES.

Labai pigi kaipa. ■
Savininkas POVILAS LIRAS

ž

z

Tel. S. B. 0441. -

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broądway, So. Boston., 
Room 3, .

Gyvenimo vięta: 98 Central St, f 
- fiudson, Mass.

Tel. Hu’dson 622. ’ '

Vienas žydelis stojosi 
prieš teisėją, kaltinam a, š 
perdirbinėjime vaistų, 
. —Ar žinai, ką nors apie 
chemiją, ponas teisėjau? 

' klausia teise jo.
—Ne! Tam reikalui yra 

inspektorius.
Žydelis kreipiasi pas in

spektorių: : j j
—O ponas, ar žinai ką 

nors apie baudžiamąjį, sta
tutą? . . ’

—Ne ! Tam yra ponas tei
sėjas; • •

—Puiki istorija. •Vienas 
iš tamstų nežino'" apie che
miją, antras apie statutą 
teisių, o aš vargšas žydelis, 
tūriu žinoti apie viską. .

Tel. Šo. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

OR, M. U. CASPER
(KASPARAVIČIUS

*’ Naujoje Vietoje, 
. 525 Ė, Broadway, S. Boston.

Ofiįo Valandas!
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1;BO Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare, Ofi
sas uždarytas subatos vakarals lr. 
oedėldienlais, taipgi seredomis nuą 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-raį

4 ■
Si .

Tel. So. Boston 2660

lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W.„Broadway, Šo. Boston,
Ofiso valandos nuo 0 Iki 12, nuo 
1:30—8'ir nuo 6:30—0 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną. 
Sukatomis nuo 9 Iki 6 vai vakarė. 
Nedaliomis nuo 9 iki .12 vai. dieną

' (pagal sutartį)

PRANEŠIMAS
I

Šiomis dienomis sukanka lygiai.
11 meti} kaip Boston Sales Com- 
pany viena iš didžiausių, čevėry-1 
kų ir drabužią krautuvių pradė
jo bizni' Montello ir sykiu bus 2 
metai,- kaip pasibudavojo savo 
namus ir perkėlė krautuvę iš se
nos vietos į naują graži}’ir didelį 
stora. 1 '

Todėl dabar per 30 dienų nu- 
pigąiam visą tavorą ant 48į pro
centų. ‘ ' U
. Visų prašome pasinaudoti šia 
proga ir sykiu padėti-mums švęs- Į 
tį mūsų pasisekimą f bizųyje-. At-; 
minkit, kad BOSTON SALĖS 

dabar yra ųaujam'hlSiė.
. 657 N. Main Š&U •, 

■ MONT^C^^M^.. į,,’ 
Antanas

.••..Savininkas., • .

CO

A. KASPAR
Automobilių Maliavotojas

Visus kviečių dabartiniu laiku 
nusipęntyt savo karus.

Taipgi ištaisau, sulankstytus bo
dies ir sparnus. Darbą Atlieki} 
gerai ir pataisyti karai atrodo 
kaip nauji. ’• t .

66 Victoria Street?
I W. SOMERVILLE, MASS. 

Tel. Somėrąrt 6520-J

PARSIDUODA
2 šeimynų namas po 6 kamba> 

mus. Visi įtaisymai. 17 metų be- 
numo. Yra 2 gąražiai ir gražus 
sodas šų daug vaisinių medžių. 
Atsišaukite greit. Greitai, būs 
^parduotas. Pigiai parsiduoda. 
j’4J yood-Ave., Mattapan, Mass.

Ant plauko kibotiei i 
gyvedimu kabo mirti*, tjea mirtim 
kąboamžinybė.

NORIU MAINYTI NARĮ 
ANT PARMOS

3 šeimyną iiajnas. -Netoliau kaip
40 myliu nuo Tostono, -Dėl susi
turimo prašau kreiptis Mrs, M.
Stamvyck, 44 Aipinvill Road, I 
•Dorcheitęr, Misi.

Tel jfifeneva 7465 Į

PRIE GERO GYDYTOJO 
SBBAKHTIS

delal .paryįymo juokią 
kraujo, mij irchronljb

M ką ilsu. kuri# kaneiate 
iail nuo reumatizmo, įkanda

nti, vočių, autlnltnų arba 
ilalp kokly kund U|ų, tb-

1 rėtumet kreipti* tuojau*.
, Atminkit pasiteiravimas, 

patarimui dykai visą Sj njėnegi. 

0t,M|,327JSfi. Fo|at»dtH krtrądtoH*!*, katrrtrta- 
dieniai* |r WH*ai*nIal* 10-11> K JM,

TeL «. B. 2306-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
įĮ^BBB^įg. Ifegžamlnuoju.akį* 

priskirtu akinius 
kreivai akis atlttė* 
»|nų ir ■mbllJoniA 

kosė lakiose) akyse sugražinu Svie
tu tinkamu laiku.

J,L. PAIAKARHIS, G. D.
447 Broadvnty, South Boston

* PrUiekę* Advokatai.

JUOZAS B. GAUJOS
Veda viiokiaa provaą. Daro vi

ltu legalius dokumentu*.
817 Ę St, (kampai Broodway) 
z South Boiton, Masi.
Telefonai;: Šou Boston 2J32

Namų; Talbot 2474

ū“

Turtingo kaimiečiu sūnus 
buvo kaltinamas apgavystė
je. ‘Kaimietis klausia advo
kato:. . , . ,

—Kokią bausmę gali'gau
ti už tai V

—Mažiausia penkis me
tus*

■ —Duosiu tamstai tūkstan
tį litų, jeigit gaus tiktai me
tus. • ’ ' . • *

Ir ištikro bėrjiiuka^ buvo 
nubaustas metams kalėjime.

Patenkintas tėvas vyksta 
pas advokatą, dėkoja, ir į- 
teikia jam tūkstantį litų.

. —-O!—sako advokatas.’ — 
Dirbau gana Slinkiai, kad 

tamstos suims gautų metus 
kalė jimo, Teismas . norėjo j į 
putinai ištei^ntį. ,

Tėl. Porter 3789 z .!

JOHN REPSHIS. M. U.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojai 
Oflėo Valando*: 3-4 Ir T—d .

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

Oambridge, Mais.

Lietuvia Dantistai

DR.S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Br9«dway, So. Boston 
Tol. So. Boeton 2800

’ Ofisas atdara* nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:80 Iki 5:80 po plot ir 
nuo d Iki 9 vakar*.- Šventi dieną 

P«<«1 susitarimą .

t

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuometųį visiems' 

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

o” aš visuomet pasirengęs kiekvienai  ̂
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus- 

miestus jokio atlyginimo ncreikaUiuju.

. P. J. AKUNEVICH
. <- (AKVNEVIOIUS) '

258 Vfat Broadvvay, 
Bo, Bertom -Mass.

/ Ttl. & Boston 4486

PATARNAVIMAS DIENi 
i IR NAKTĮ 

0. A. ZALETSKAS
GRABORIUS Ut 

BAL8AMUOTOJA8
877 ir 448 C&mbridge Stroot 

. / Oambridge* Maw.
, Tolephon* Unlyersity 8831AV

btflee Teltphon* Unlvm-aĮty 1SĮ57
. R^TeKUnlversnyl957 • s .

ADAM OMRKA & SUN
Undertaker A Embilmar .

LIETUVIS GRABOBIUS IR;
t BALSAMUOTOJAS * 

Pambos atlieka gerai tr pigia!. 
Kaipa vlottdda visur. Vietą-atoara 
dieną Ir naktį; . •

.16-18 Intervale gi, 
Montelk), itMs. ' 
Tel, Brockton 4116' J.,-

KAST CAMBRIDGK, MASS,
; SKvnius 

lOlntervile St., Kortelio. Mm*.
. Tek Broekton 5188■
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Iš KARALIENĖS RNGELį! 
PARAPIJOS. .t •

KUN. KARTAVIČIAUS 
Y. PRIMICIJOS

Primicijos ' prasidės įy- 
_■ giai 11, vai. sįi iškilminga 

procesija iš klebonijos. Pro-
• cesijoje dalyvaus mergaitės 

sedaliėtės, altoriaus vaikai 
ir dvasiškiai. Įėjus bažny
čion vargonai groja maršą 
ir primicijautas užgieda 
prie altoriaus Vėm Creator, 

-' vėliaus r Asperges Me. PrL 
micijantui tarnaus: arkidi- 

. akonu kun,- S. P. Remeika, 
diakųnii kun. J. Aleksūnas 
ir subdiakonu kun. J. Bal
kūnas. Dalyvaus ir svečiai 
kunigai. Mišių metu pa
mokslą sakys kun. S. P. Re
meika. Po mišių primici- 
jantas suteiks savo pirmą 
palaiminimą. . Kiekvienas

' bažnyčioje gaus šių pirmų 
mišių atminimo gražų pa
veikslėlį. Po mišių kun. 
klebonas pavaišins pietumis 
jauną kunigą su jo tėvais 
ir šeima ir svečiais kuni
gais. Mišparus jaunasis ku-r

■ nigas laikys 4 vai. po pietų 
ir duos palaiminimą Šv. Sa
kramentu. Vakare 8 valan-

- dą kun. J. Kartavičiaus tė
vai kelia puotą Coney' Is-? 
land’e, 1517 Surf Avernie, 
kame dalyvaus g i m i n ė s, 
draugai ir- visi apylinkės' 

. kunigai. Pirmoms šv, mi
šioms Kartavičių Šeimą nu
pirko savo kunigui naują 
brangų kieliką. ...  .

Šį šeštadienį Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje ku- 

. nigystės šventinimus pri
ėmus kun. jonas Kartavi- 
čiUs priims pusryčiais savo 
tėvelius, gimines ir kuni
gus St. Georgė’s hotelyje. 
Kun. J. Lenėevičius priims 
Svečius pusryčiais savo tė
vo namuose. Sveikiname 
ūaujus darbininkus Kris
taus rinynė.

Kas gerbia savo tėvynę; 
myli žmoniją. Churchill.

■»’ Atėinantį sekmadienį —- 
gegužės 29 d. įvyks kun. Jo
no Lencevičiausprimieijos. 
Primicijos bus su iškilminę 
ga procesija šv. Sakramen
tu. Pamokslą , primicijan-j 
tui sakys kun. Jonas Balkuj 
nas. ’■ .g <

Geg. 22 d., 4 :80 v. p. p, 
susituoks Marijona Matule
vičiūtė su George Geny,

. Beganskti duktė išvežta į 
Mary immaculate ligoninę, 
Jamaica. ■ ’ . ,

Geg.15 d« 7 vaL vakaro į- 
vyko Pirmasis Šv. Koncer

tas, vadovaujant muz. P.
A. Dulkei, Prie .vargonų 
grojo Laisv. mėn. J. Žile
vičius. Viešnia p-lė. Vera 
Pranękietyte giedojo solo. 
Choras su savo solistais,duė-( 
tais, kvartetais; gražiai iš
pildė koncerto dalis. Viso 
sugiedota 22 giesmės —19 
lotyniškų, ir 3 lietuviškos 
(Apsergėk Auksei a u s i s, 
Šventas—Šventas ir Marija 
—Marija)^ Gražų'pamok
slą' apie muzikos istoriją ir 
bažnyčios įtekmę pasakė 
kun. J, Simonaitis. P-as J. 
Žilevičius pagrojo vargp- 
nais “Veni Creątor” — im- 
proviso. Kun. J. Balkūnas 
atliko koncerto vedėjo pa
reigas. Kųh. S. P; Rčmei- 
ka Užbaigė 'koncertą kalba 
.ir palaiminimų Šyč. Sakra
mentu. Programą; ištiesti 
dailiai "atlikta. Žmonių bu
vo apie 400 (įžangą buvo 
tik, su tikieįaiš). Daugiau 
tokių koncertų! / *

UETUVIŲ DIENAI RENGTI 
KOMITETAS DIRBA'

Vėliausiame komiteto po
sėdyje, įvykusiame gegužės 
ife dienų “Vytauto1” Spaus-, 
tuvės raštinėj, dalyvavom p. 
Mačiulis, Varneckis, Vit
kus, Daukšys, Jakaitis. Iš, 
pirmininko Mačiuko įr sek
retoriaus Vilniškio raįtarttt

t

Oficiale Ekskursija į Eucharistinį 
Kongresą ir Lietuvą

■ r

f

P .
?

'.1 <
/■ •

■

<- ■

.1

Jau artinas birželio devintą dieną, kada laivas ‘1SA- 
TURNIA” išplauks iš N e w , Yorko, gi iš Bostono iš
plauks 10-tą dieną. Šiuo oficialių laivu važiuos įvairių 
tautu katalikai iš Amerikos. LIETUVIŲ KATALIKŲ 
EKSKURSIJAI VADOVAUS. KUNIGŲ VIENYBĖS 
GARBĖS PIRMININKAS . PRAL. M. L. KRUŠAS 
išCHICAGOS. . -

Kadangi į Eucharistinį Kongresą suvažiuęs iš visų 
■pasaulio kraštų šimtai tūkstančių katalikų, Kunigų Vie
nybei rūpėjo, kad ii* lietuviai katalikai neatsiliktų nuo 
kitų tautų, Dėlto^padėta daug pastangų, kad keliaujan
tieji į Lietuvą beveik tomis pačiomis išlaidomis galėtų 
sustoti Eucharistiniame Kongrese Airijoj,—^paskui tarp
tautiniu- traukiniu tiesiog Kaunan.

Taigi šiemet lietuvių tauta turėtų būti gausiai at- 
stovauj^mą Eucharistiniame Kongrese, nes? yra gauta 
labai geros išlygos vykia į Kongi’eSąrir ta pačią proga atr 
lankytį savo senąją tėvynę Lietuvą.

* Informacijas suteikia vietos lietuviškos laivakorčių 
agentūros. Pasinaudokite šia nepaprastai gera proga ! '.

“ * ** » • . * * ... , t ‘ 4 ’ * -

Kun. Norbertus Pakuliiis, .
K, V. Pirinininkas.

t

pirmininkui Mačiuliui, 423 
Grand Št., Brooklyn, N. Y. 

p 'Kurie; pasirodys geriausiai 
8UųdMnp$«S4 ar kitais įvai- 

. riimaiąų ibųs nufotografuoti.
.^ękąnti^ komisijos posė

dis šaukiamas Gegnžės-May 
21 d., vai. ^vakare* (subą-. 
toj) “Vytauto’’ Spaustuvės 
raštinėj, 423 Grand St. Ko
misijos narius ir galinčius 
padėti kviečiame^ dalyvauti/

Kom. ffėfcretoriu&

BROOKLYNjN.J.

k Telephone: STAGG 2—0706 VALANDOS:

nn niAnAcif vempiu? nu°Ulil DLnUnu TlIiUIUu Sventadicniata iunitariit .
PANTIST A S ' ' GRAND STREET , 

X—RAY . (kamųas Union Avė.)
Nami| Telefonas: MIclilgan ?—4273 BROOKLYN, N. Y.^

. (karnpas Unipn Avė,)

METINĖ PROCESIJA

KUN. JONAS KARTAVIČIUS,
Gimęs Brooklyne. Libpos 3 d,,* 1905 metaiSi Lankė pra
dinę Šv. Vincento Pauliečio mokyklą/North Sbęth St.). 
Karalienės Angelų parapijoje tarnavo ‘mišioms ir gie
dojo chore. Kun. S. J. Remeikų rūpesniu įstojo Cathed- 
ral College 1920 m. Nors jautė pašaukimą į Pranciško
nų vienuoliją, bet 1926 m. stoja Šv/Jono Seminarijon, 
kurią šįmet baigė: ir įsišventina kuniguosiia gegužės 21 
d., 8 vai. ryto, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Šven
timus suteiks Brooklyno vyskupas Jo Ėks. Thomas E. 
Molloy, S. I. D. Kun. Jonas Kartavičius yrą patriotas 
lįetuvis, gražiai kalba lietuviškai ir yra ųųolatįnis “Dar
bininko’* skaitytojas, v Kunigaus Brooklyno vyskupijoj. 
Kunigo tėvas Motiejus .Kartavičius tarnauja .Karalienes 
A^igelų bažnyčiai jau 34 metus kolektorium ir yra pa
vyzdingas .katalikas lietuvis. Sveikiname Kartavičių 
šeimą ir jauną kunigėlį !

paaiškėjo, kad- prisirengi-1 
mas tai iškilmingająi liepos 
4 dienai eina visais fron-k 
tais.. Bet kadangi tą dieną 
norima padaryti kuo įdo- 
.įmausią, tai ir darbo atsi
randa gana daug ir komite
tas turės dar daug, daug 
pasidarbuoti. Geresniam 
milžiniško 400—^500 daini
ninkų choro ir atskirų so
listų ar kvartetų patogumui 
f bus įrengta didelę. scena, gi 
iįad"juos visus be vargo ga
lėtų. maloniai klausyti ir 
į girdėti, bus įrengti salėje ir 
; parke garsiakalbiai — am- 
.plifier’ai. Be to, atsilan
kiusieji turės progos pasi
žiūrėti ir pasišokti taip, 
kaip yėliausiu laiku yra Šo
kama Lietuvoje polkas, val
sus,suktinius ir kitus tau
tiškus^ šokius, o taip pat, 
pristos pat .didelės ir geros 
orkestroš, galės šokti Įr - V 
merikoniškus /šokius* To 
negana; -ten buk ; dahgybė, 
juokų: t kalakutų it dzjukų 
kbhtestiniai kvartetai,

> GRAŽUS MINĖJIMAS
. Moterų • Sąjungos 29 kp. 

gražiai paminėjo Motinos 
Dieną. Gegužėj 8 d., 9 vai. 
ryte įvyko šv. mišios. Lai
ke mišių visos narės, priėmę 
šv, Komuniją savo gyvų bei 
mirusi# motinų intencijai.

Tuojaus po mišių, bažny
tinėje svetainėje įvyko ben
dri pusryčiai, kuriuose da
lyvavo apie 70 narių ir visi 
trys parapijos kunigai.

Pusryčių metu pasakyta 
prakalbelių. Kalbėjo kuo
pos pirmininkė U. Mikuls
kienė, dainininkė ponia J. 
Jankienė ir kitos.

Pusryčius pagamino ge
ros šeimininkės : P. Benzu- 
vienė, O. BeleviČiėnė, U. 
Mikulskienė, K. Zuokinė, 
M. Misevičienė.

Geg, 22 d, 2 yal. po pietų 
įvyks Šv. Petrę parapijos 
metinė procesija . Marijos 
garbei. Vaikai, mergaitės 
ir jaunimas, Sodalietėms 
vadovaujant, rengiasi-*-Iau- 
kia tos dienos. Kunigai 
bažnyčioje ragino visą pa
rapiją procesiją remti. J ei 
lytų procesija įvyktų savai
te vėliau. :

Teleplione; STAGG 2—0100

DR. A.JĖTRUA
(MTT^tOK)'

LIETUVIS DANTISTAS
221 S! 4th St., Brooklyn, Įf. Y.

, Gano Ateiteiite • 
VALANDOS:

Nuo 9 vfil. ryte Iki 8/ynL Ttikaf< 
Penktadienlalu Ir 8ventadlen!t!« 1 

tik bubI tams.

PRANEŠIMAS
Iš kalno pranešama, kad 

šiemet Pan, šv. Apreiškimo 
Parapijoj Švento Vaido 
Draugija rengs du pikniku, 
kurių pelnas pusiau bus ski- 
riamas parapijai^. Pirmas 
piknikus Gegužės 28 d. sek
madienyje, Feldman’s Qeens 
County Park, Maspeth, L. 
I. Antras gi — liepos 31 d. 
Kląsčiaus Clinton Pk., Mas
peth, L. I. . > •

Kun. Pranciškus Skrųo- 
denis laikys pirmąsias Šv. 
misiąs (Primicijų) geg. 29 
dieną, Šv' Jurgio bažnyčioj.

Tel. Greenpoint 9—2320 '■

JOSEPH GARSZVA
GRAB O RIU S .

■ —IR— 
BALSAMŲOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.« j

I KLASČIAUS

| CLINTON PARKAS t
| piknikams, baliams, koncertams, 
| šokiams ir visokiems .pasilinksmini*

i | mama smagiausia vieta Brook-
= lyne-Maspethe,. Jau laikas uzslsa*
| kyti šalę žiemos sezonui. Į.
i kamp. Maspeth ir Betts Ąve.
Į JONAS KLASČIUS, Šav, *
I * ' Maspeth, N. Y. . Į

keletas dainininkų, norinčių 
padainuoti tą dieną lietuvi
škų kaimiškų dainų, bet la
bai kviečiame ir kitus užsi
registruoti ar per savo var
gonininkus/ ar, dar geriau, 
pranešti tiesiai komisijos

OPERETE
Moterų Sąjungos 29 kuo

pa gegužės mėn. 29 d. Ap
reiškimo parapijos salėje 
turės savo parengimį. Bus 

; suvaidinta operetė “Ado
mas ir Ieva” ir bus koncer
nas. Koncertinę dalį išpil
dys Harrison, -N. J. choris 
tai; muziko J. Jankaus va
dovaujami. . S. S.

PROGA BEDARBIAMS

StyiVSTVVt
SUPPIIES

423 GRANO STREET, BROOKLYN, N. Y.
Telephone, STagg 2—213&

VIENINTELE APYLINKĖJE LIETUVIU KATALIKU

SPAUSTUVE IR KRAUTUVE

Kad pagelbėti bedarbiams “ Dar
bininko” Administracijaišmokės 
bedarbiui už kiekvieną g a u! tą 
naują metinę prenumeratą vieną 
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika dolerių. 
Apsukresnieji / darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą, darbą.

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
G.RABORIUS IR 

. BALSAMŲOTOJAS
Apdrfirtda Visose šakose

Notnry Public
5441 — 72-nd. Street,

Arti Grand St
MA SPĖTU, L. U N. Y,.

Tel. Stagg 2—5043 Notnry Pnblle

M. P. BALTAS INC.
.. BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamuotojai

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bėt duokite įeitiems pa
skaityti. Tokiu būdų supažin- 
disite kitus su “Darbininku’* ir 
L. D.. S. ir. atremsite mūsiy idė
jos priešų propagandą.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
. (LevandauakaB)

GRABOSIUS
107 Union Avė., Brooklyn, M.Y.

Atspausdiną plakatus, tikie- 
tus, mokesnių knygeles, kon
stitucijas, įvairias blankas, 
vizitines korteles (business 
cards), laiškams antgalvius, 
vokus ir visokius kitus spau
dos darbus atlieka gerai, 
greitai ir nebrangiai.
Parduoda įvairaus turinio 
naudingas įmygąs ir Įmygė-

PAIEŠKOJIMAI Telepbone . Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Ąve. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią .

Parsamdau Automobilius Ves* 
tuvėms, Krilcfitynoms ir visth 

tiems pokyliams

les, Liėtuviškai-angliškus ir 
angliškai lietuviškus žody
nus; įvairaus didumo, pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaknyges, kantiškas ir 
pamaldų Vadovėlius; rąžan
čius, škaplierius, medalikė- 
liųs, 'krežius, štovylas, šven
tųjų . ^atvaizdus iį kitokius 
dalykėlius. , _ 

“pARPHOliiįO” ĄGEWpjA; . • ‘

Rną i^parbiųinkui? skelbimus, 
g!ątskirąs! d ^'Darbininko *1 num.

Owakarais spaustuvėje esti* ina*

kių šoviniai, p^kąftę^nL / ' . “DARBINĖ 
mas, virves“ spaustuvė p<

^mumeratas ir parduok 
/ Atidara imo 9 

^Trečiadienio ir šeštadi^tn T *
nagelis —J* P. MAČIULIS. Šiais vakarais galima at
likti namų pirkimo bei pardavimo reikalus ir notarinius 
lįųdymus. ... . - . -

Minėtais reikalais kreipkitės viri* pažymėtu.antrašu.

bar vienai _ 
kas būt, tai visų Žvent®^ 
lyvių nuėmimas krutamųj# 
pavęikslų-filmavimas.;

Taigi, ųian rodos,v kad 
kiekvienas/galit geriau įsi
vaizduoti tos jlięUpė visas į- 
vairęnybes ir linksmybes, 
negu aš įgaliu Čia aprašyti 
keliais žodžiais.

Malonu yra pranešti, kad 
jau yra .^užsiregistravusių 
e

.■ j? ..

1

Nuo tų žolių aldukai nežila Ir nasUnks. Auga jie-smarkiai ir tankua 
.būna. Stebuklingos Žoles^ be jokių vaistų, -?> kaina $1.2(5. -

. JOHN ZRADA, 1722 We»t 18th Place, Uhic&ffo, III

Vincentas Lukšis, gyve- 
nęs Tribes Hill; Montgome- 
ry County, New Yorko val
stijoj. Brolis Ivan Lukšis, 
iš Ilarbin, Chinijos, bando 
su juom susižinoti. .. į

Andrius Tabakus, vadinęs 
save John B. Tomės' ir To- | 
nes. . Gimė Kiev, 1893 m.J 
Tėvai lietuviai.. Atvyko A- 
merikon iš Rygos 1912 m. 
Dirbo, geležies fabrikuose. 
Paskutinis žinomas adresas 
buvo — Orient, Š u f f 61 k 
County, Neiv York valstija. 
Jo sesuo Mrs. Emilija Boti- / 
^eyitcli, iš Vitėbsk, IT. S. S. I

R. deda pastangas apie j j 
rasti kokiu nors žinių.

Jie patys ar kas apie 
juos žinantieji kreipkitės į' 
Fdreign Language Ihfori 
niation Service,, 222 Eourtli 
Avė., -NW York City; / .

MOT. LAUKI S.
2II Brdhv J

,V


	1932-05-20-DARBININKAS_00001
	1932-05-20-DARBININKAS_00002
	1932-05-20-DARBININKAS_00003
	1932-05-20-DARBININKAS_00004
	1932-05-20-DARBININKAS_00005
	1932-05-20-DARBININKAS_00006
	1932-05-20-DARBININKAS_00007
	1932-05-20-DARBININKAS_00008

