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į VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

EINA NUO 1915 METŲ

SKAITYTŲJŲ DĖMESIUI
„Gegužės 30 d., Memorial 

Bayr “Darbminkąs”nebus 
išleistas. Sekantis ndmeris 
bus išleistas birželio 3 d.

Administracija.

NAUJAS ATEITIHINKy 
' PIRMININKAS

“IGIUNAS. — Vytauto 
Didžiojo Universiteto Štu- 
dentų Ateitiiiinkii Sąjunga 
savo nauju pirmininku iš
sirinko siud. Adolfą Doma-

; ževičių. . Studentų Ateiti- 
- į niūkųf Sąjįm^d birželio 5 d. 

‘ ' minės 10 metų gyvavimo 
sukaktuves.. ...

THOMAS BUS SOCIAUS- 
TĮI KANDIDATAS

MIEWAUKEE, Wįs., g. 
23.—Socialistų partijos su
važiavimas savo kandidatu 
į/ Amerikos  ̂prezidentus iš
rinko protestantų “pryče- 
rį’’ Norman Thomas iš 
New Yorko.

LIETUVIS IŠRADO TARP
TAUTINI LAIKRODf

Jonas F. Pasakantis, gyv. 
221 L St., S. Boston, Mase., 
išrado laikrodį,^ kurs rodo 
viso pasaulio laiką. Be to, 
laikrodis labai lengvai pri- 
taikoidas prie radio apayato 
ir rodys daug svarbių radio 
stočių. A

J. Ė. Pašakąrniš šį laik
rodį gamino per 25 metus 
aišvu laiku, pradėjęs dar
ią, dar būdamas mokykloje.

TURKIJOJE UŽDRAUSTA

mos
INSTANBUL. — Turki

jos vyriausybė išleido įsta
tymą, kuriuo draudžia ra
šyti, apie nusižudėlius. ■

Paskutiniuoju laiku Tur- 
1dj oje įvyksta daug nusižu
dymų ir vyriausybė <mano, 
jog laikraščių platus apra
šymas apie nusižudėlius pa- 

_ rengia dirvą naujiems nusi
žudėliams, ..

10 AKERIU BEDARBIAMS
WALTHAM. — B u,v ę s 

mayoras Arthur Lyman pra 
nešė, jog jis aukoja savo 
nuosavybės 10 akerių žemės 
bedarbių komiteto reika
lams.

Komitetas mano tuos 10 
akerių padalinti' į sklypus 
ir paskirstyti bedarbiams, 
kad įsitaisytų daržus. ■ ’

21UG METU KALĖJIMU
ROMA. — Girgenti mie

ste, Sicilijoj, pasibaigė 351 
slaptos draugijos nario by-L 

1 ‘a'.'^^Ia'užtrukbbėteFi^ * 
tisus metus*r baltinamieji 
buvo nuteisti kalėti' nuo 3 

9- - . . . • Į

iki13 metų, d 87 buvo ištei
sinti., Bylos metų 8 kalti
namieji numirė, o prieš 12 
kitų dąr bus iškeltos bylos 
prieš aukštesnį teismą. ' Vi-, 
si nuteistieji kartu turės iš
kalėti 2100 metų.

PREZIDENTUI HDOVER 
IŠTRAUKĖ 5 DANTIS

DARBljĮINgAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPE pARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Amerikietis J. WaIter Christie (kairėje), išrado skrendantį tankį. Jis gali ir žeme važiuoti 70 mylią
greitumu.
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KARALIUS PALEIDO 
30,00(1 KARVELIŲ

ROMA. — Gegužės 24 d. 
Italija minėjo 15 metų su
kaktuves, kaip Italija įsto
jo į didįjį karą.

Iškilmėse. dalyvavo Itali
jos karalius, kurs įsakė tą. 
dieną paleisti apie 30,000 
sugaudytų karvelių.

TURKAI PAS ITALUS
ROMA. —Gegužės 25 d. 

į Romą atvyko Turkijos. 
. • premierąs Ismet Pasha, ly

dimas užsienių reikalų mi- 
.. nisteriė; * Stoty juos pasiti

ko pats diktatorius Musso- 
lini. .J

1 * Norima pasirašyti laibai 
draųgingąltalijos^Turkijos

UDBER6H0 BYLOJE PA- 
SKIRTA 525,000

’ I ■ ..... . •, <

. HOPEIVELL, N. j. — •
. New Jersey valstijos Įegis-

• . latūra nutarė paskirti $25,- 
( OOO dovanų asmenims,, kii-

.t rie nurodysi Lindbergh vai
ko pagrobėjus it užmušėjus.;

Gub. Moore nutarimą tuo- 
; . jaus patvirtino ir tai įgijo 

. įstatymo galią* .
Gub. Moore šiomis dieno

mis patėište- jog “ Al 9 Cą- 
. . pones 4-agentai.buvo krei

pęsi i ib prašydami
( ryti Žygius, kad Capohe bū-
j ‘ tų paleistas, o jie pažadėję 
Į surasti Lindbergho valką.
į ; '".N“ - Į

Kongresmanas F?W. Fort 
iš East Orange, N. J. Wel- 
; esley kolegijos tarptautinių ’ 
Jausimų kĮtibo bankiete ai
škino, kaip daug dirba pre
zidentas HoOvęt.

Hooveriui prezidentavi
mo metu gydytojai ištraukė 
5 skaudamus dantis, prane
šė Fort.

PALESTINOJE NĖRA 
BEDARBIŲ?

Žydų rabinas Wolf Goki 
Roxburio sionistiy susirinki
me pasakė kalbą, kurioje 
nurodė, jog Palestinoj šiais 
kryzio laikais bedarbių nė
ra. Jo kalba buvo paįvai
rintą judomaisiais paveiks
lais apie Palestiną. •

M ANDŽIURUUS TRAUKE 
NYS UŽMUŠĖ M ŽMONiy

TOKIO, geg. 25. — Kini
jos rytinės dalies geležinke.’ 
lių linijoje įvyko didelė ne
laimė: nuo bėgių nusirito 
traukinio vagonai ir užmu
šė 4Qžmonių. - ’

TŪKSTANČIAI GAUNA 
.MAISTį'IŠ UNIJŲ

. J AQKSpN, Afįęh;—Tūk
stančiai vyrų, moterų ir vai 
jų mirtiiyiš ba^ ne 9-T" 
ganižuotų. darbininkų uni
jos. Pėr ? kelis paskutinis 
mėnesius Jacksono Darbo 
federacija kas savaitė išda

vė po 5000 valgių. ? .

ANGLIJOJE PUTVYNIAI

DAR 7.000 DARBININKŲ 
NETEKI DARBO .

v *■ ■ I I

Čekoslovakijoj' yrą labai 
didelė avalinė* gamybos įs
taiga “Bata/,| Tos įstaigos 
dirbtuvėse jįifba 24,000 žmo
nių ir kasdien pagamina 
130,000 porų čeverykų? Pa
čioje Čekoslovakijoje par
duodama kasdien apie

55,000 porų perdaug paga
minama. Kadangi į užsie
nį dėl aukštų muitų neapsi
moka išvežti, tai įstaiga pri
versta avalines gamybą su
mažinti. Iš tos priežasties 
žada atleisti 7000 darbinin- 
ku.

ARMĖNĖ MOTERIS PA-
YEUJėJO $132.000,(100

KAINA 5 CENTAI

• K
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EINAANTRADIENIAIS Hį 
PENKTADIENIAI^

LIETUVOS LEITENANTAS 
ĮŠVENTINTAS KllS

. ’ ' ■ - ; ii , ■( •’ ■

BROOKLYN, N. k — 
Gegužės 21 d. Šv. Jono Kri
kštytojo bažnyčioje Jo Ėks. 
Thomas E. Molloy, S. T. D* 
įšventino į kunigus buvusį 
Lietuvos armijos ų antrojo 
pulko (D. L. K. Gedimino) 
vyresnįjį leitenantą John 
Danįel Beik Kun. Bell tar
navo Lietuvos armijoj 191b 
—1920 metais ir užsitarna
vęs net D.**L. K;; Algirdo 
kryžių. Kun. Bell esąs Lie
tuvos Karo Rūkyklos vie
nas iš pirmųjų organizato
rių. Jo šventiniuose atsi
lankė lietuviai kunigai :* J. 
Simonaitis, J. Balkonas, S. 
P, Remeika, J. Aleksiūnas, 
P. Lekešįš ir K.Paulohis. 
Šie jį sveikino,, Kun. J. D.. 
Bell kilmės airis,/bet Lietu
vą ir lietuvius pamylėjęs.

VOKIETIJOS SEIMO FA
ŠISTAI IR KOMUNISTAI 

SKALDOS! GAIVAS

ALEXANDRIA, Egyp- 
tas. — Armėnė Maria nuo; 
Djanikian, 80 m. amžiaus, 
.nuvyko ^Indija su savo 
dvięnį sūriais pasiimti pa
veldėtąjį savo senuko turtą. 

.188? m. mirė Eli Amir- 
haniaū Lidijoj ir paliko di- 
delį turtą. Jis savo turtą? 
paliko giminėms,- kurie bus 
gyvi’praėjus 50 metų,. .

AUSTRIJOS FAŠISTAI 
PRIEŠ ŽYDUS

NEWJERSEYDEMOKRA- 
TAI Už “AL” SMITU

, TRENTON, N J. —New 
Jersey valstijos demokratų 
partijos, .atstovų suvažiavi
mas į demokratų tautinį su
važiavimą išrinko 32 dele
gatus ,kuriuos įgaliojo pa
laikyti Alfred E. fteith kan 
didatūrą prezidento nomi
nacijose.-

Už ‘-‘Al” Smith iki šiolei 
griežtai pasisakė Massaehu- 
sętfs, Connecticut, R h o d e. 
Island ir New Jersey demo
kratai. Delegatų skaičiu
mi jį toli pralenkęs Nėw 
1 orko gubernatorius Eį D. 
Roosevelt ‘

LONDONAS. — Gegužės 
21 d. prasidėjo potvyniai 
Anglijos kai kuriose dalyse 
dar tebesitęsia. Potvyniuose 
prigėrė 4 žmonės. r.

SOCIJALISTAI PRIEŠ 
- PRORIBIGių

’ MILWAUkEE, Wis. — 
Socialistų partijos tautinis 
susirinkimas po ilgų ir kar- J 
Štų ginčų pasisakė prieš pro- 
hibicijbs įstatymą. Slapieji 
laimėjo 81 prieš 71 balsą.

• ■' <

Po balsavimo kilo didelis 
triukšmas.. Massachusetts 
socialistų atstovas atsistojo 
ir sušuko: .“Mes' vykstame 
į namus- pasakyti partijos 
kiekvienam nariui, ' kokia4 
purvina politinė mašina vai-: 
do šią konvenciją .Tai biau-

. riau negu Taminany^-
I New Jersey atstovas Goe- 

bel visai pasišalino iš.wsusi
rinkimo; .. .

Socialistai džiaugiasi sa
vo vienybe, bet pasirodo, 
kad jie 4ąr labiau pešasi 
tarp savęs, negu kiti nusi
bankrutavę politikieriai*

■» '"'ii H

\ VIENA* geg. 25. — Žydų 
telegrafo agentūra pranešu 
jog. Austrijos fašistai griež
tai pareikalaus iš miestų ta
rybų ir šeimoj kad žydų tei-‘ 
sės tetų apribotos.' r 

' Fašistai reikalauja, kad 
žydai negautų pilietybės, 
kad nebūhi išduodami nau
ji leidimai žydams pirkliau
ti ir tt. r

LAKŪNĖ PRAŠO NEREN
GTI PRIĖMIMU

NEW YORK. — Amelia 
Ęarhart Putnain, pirmosios 
moters* perlėkusios • Atlanto 
vandenyną, wras < v i e Š a i 
pranešė, jog lakūnė prašo, 
kad jos garbei, nebūtų .ren- 

COPI MOTAI 2llQ¥ ll. n '8ia“ą bangių priėmimų, OlIblAUMAI MBA 1L U Jį praimti, jog pinigai, skį-

t

riamį jai priimti, būtų išda
linti bedarbėms moterims.

VOKIEČIAI ĮSPĖJA 
■LENKUS

. . BERLYNAS;— VokietL 
jbs seimo, užsienių reikalų 
komitetas priėję nutarimą, 

vyriausybę: Įs* 
pėti L^ft'^ą,3bg Vokieti 
kiekvieną LėnMjos Žygį 
prieš Dancigo savistovumą 
laikys žygiu prieš Vokieti-

f

BERLYNAS, geg. 26. — 
Vokietija gegužės 25 d. su
silaukė tokio įvykio, kokio 
ji dar nėra mačiusi.

Susirinkę Prūsijos nau
jojo seimo atstovai fašistai 
ir komunistai surengė tarp 
savęs did|iuies muštynes. ; *
Vienam komunistui negra- • 7 

biai pasakius apie fašistus, •’ 
tuojau fašistai atstovai pa
kilo iš savo sėdynių ir prą-*? 
dėjo; pulti {komunistus,; J, 
darbą, buvo paleista rašali
nės, plunksnakočiai, kėdžių 
kojos, stiklai, kumščiai ir i 
t. •

.{Fašistų atstovų seime yrą 
162, tad jie nugalėjo 57 ko
munistus ir juos išmėtė iŠ 

- salės,
Posėdžių salė buvo gero

kai > aplaužyta, knygos ir į- 
vatiūs užrašai išmėtyti. ‘ 

f •* ■>. •

. Nemažas skaičius atstovų 
buvo išmesti iš salės be są- 
moneg — keleto galvos gero- . , 
kai apskaldytos.
r. ~ --- *1 ’ -Jį

Toks nutarimas buvo pri- 
imtas po to, kai kancleris 
Bruėning. pranešė apie Vo- 
kietijos užsienių politiką.
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?ĘOCKIĘON, geg. 2š/ ji 

Tūlas James W. TVeslėy, 
metų,. * gyvenąs Medforde/ 
buvo nubaustas 5 dbleriaię 
už greitą važiavimą : auto* 
mobiliu. .

■' ■■ .v. - i ’

Nuteistasis ' Weslei yrą; 
bedarbis ir gauna miešto; 
pašalpą it visai neturįs pint 
gų; todėl ji& pasiūlė tėismhi 
savo automobilių (1923 m. J 
ūž 5 dot, bet teisėjas atsį-* 
sakė priimti * automobilių- 
Vietoj 5 dol pabaudos. .

Teisėjas nuteistajam da-f 
ve kelias dienas surasti 5 
dolerius. V

PRAMATŪMAS ANGIE- 
KASIP STREIKAS

i

■ -- į'

HOOVERIAUŠLAPĖJA
* • r ? * * * ' •. .

WASHINGTON. — Pa
skutinėmis^ dienomis prezi
dentas Hdover republikonų 
vadams suteikė progą šu> 
prasti, jog jis pritaria, kad 
prohibicijos. .klausimo iš
sprendimas būtų pavestas 
tautos visuotiniam balsavL 
nulį.

^Vadinasi, ir Hopver, kurs 
buvo laikomas sausiausiu 
prohibicijos šalininku, jau 
linksta į kitą pusę.

Kitaip fjis elgtis ir nega
lų: Rinkimų diena artėja, 
O Hoovėr gerai žino, jog vi
soje Amerikoje didėja i11' 
dėjimas prieš prohibiciją. 
todėl jis ir krypsta ten, kur į ninku atstovai ^sutinka pri- 3

daugiau šalininkų svarbiu - imti 10 nuoš. nukapotas ąL |
klausimu; gas. . |

■ i

•-7 ’

1 
j

Anglek. Sų streikas birželio s 
1 d; gali kilti, nes kompani-.. 
jos yra nusistačiųtioš nuka- 

I poti algas. 20 nuoš. Darbi-

MILWAUICEE/ Wis.— 
Socialistii partijoj suvažia
vime susidarė keturios nuo
monės prohibieijoS klausi 
mu: viena grupė siūle rm- 
kimų agitacijose nieko ne-:: 
kalbėti apie prohibiciją, tik ; 
apie gi-yną socializmą/ kita 
— agituoti už referendumą, 
trečia reikalauti pakeiti
mo prohibicijos įstatymo, 
ketvirta — peikti partijas, į 
kam jos kelia prohibicijos į kaltinamieji norėjo pabėg- 
klausimą. it . > .. ' /

HAVANOJE NUŠAUTI 4 
ŽMONĖS

::; HAVANĄ. ~ Praėjusią 
savaitę sprogusi, bombą už
mušė vieną leitenantą. Bu
vo sulaikyti 4 vyrai, kurie 
buvo apkaltinti metę bom
bą. Jų karo sargyba juos

• sušaudė, aiškindama, jog

L.'D. S. SEIMAS
Lietuvių Darbininku Sąjungos seimą Centro Vai- 

dyba nutarė kviesti 1932. m. rugsėjo. 26 ir 27 d. d. Law- 1 
renee, Mass. < s ‘ y • • ’ j

> - Seimo* programą bus pranešta vėliau* Visos kuopos J 
iš anksto prašomos rengtis seimui ? j . : a

. į Dvasios Vadas Khh. Pr, 1
A PirmininkasF. Smiliu, •

Vicę-Pirmininkė — O* ŠtauHeHČ, I
IždininkasA, Patems&oą, \
Sekretorius-7 J. B. LmičAta* J

. _ .. .... .--------j,
»

- O. ŠmurteHČ,
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MALDOS GALYBE

Antanukas pirmų sykį prr 
fimė šveptų Komunijei. Tų 

, dienų jis buvo labai links- 
/mas ir prižadėjo visada Jė

zų mylėti, Vienas dalykas 
berniukų liūdino, tai tas, 
kad j o tėvelis ir mamytė 
jau senai nustojo ėję į baž- ; 
nyčia, Daugelį sykiij. jk 
maldavo juos- eiti sykių su 
juo Sekmadieniais į bažny- 
Čių, bd -jiiaduJšsilmlbinėjė; 
neturį laiko, ir pasilikdavo 
namie.

Bet Antanukas atsiminė 
kunigo pamokų apie maldos 

” galybę ir nutarė melstis už 
savo tėvelius iki jie sugrįš 
prie Dievo. Kas rytų jis 
pradėjo eiti į b'a ž n y čia 
klausyti šv. mišių ir priim
ti Šv. Komunijų jų intenci
jai. V iena dienų jis mel
sdavosi už savo tėvelį, kitų 
už mamytę.

Jo motina susidomėjo kur 
jis einą kas rytų. Vienų, ry
tų, ji. nutarė sekti jį. Baž
nyčioje motina pamatė sū
nelį klūpant, ir dievotai 
meldžiantis.. Po mišių ji iš
ėjus pirmiau lankė jo prie 
bažnyčios durų. Ant jo 
skaistaus veidelio ji pama
tė ašaras ir užklausė kodėl 
jis’verkė;.: - •*«*• Į

Apkabinęs savo^ motinų
• jis tarė; “Mamyte, vakar 

UŽ tėvelį, šiandie" už tains-
* ’ . ' • .

. _ . Kita Sekinadienfjau An
tanukas ne vienas bažnyčio- 

- je klūpojo, bet drauge su sa
vo tėveliais. T.

RABINO ATSAKYMAS.

Ėjų gatvę kaalikų kuni
gas ir protestantų ministe- 
ris. Jtiodu sutiko ^rdų ra
binų. .,

“Sveikas gyvas,' Levi/’ 
linksmai tarė minist e r i s. 
“Kaip stebėtina, mes trys 
susitikome ir .kiekvienas e- 
same skirtinga tikę j i m o? 
Kuris iŠ milsų kažin , turime 
tikrųjį tikėjimų ?’J

“Niu, aš tamstai jiasaky- 
patraūkęs pečiais- ault 

štyn tarė rabinas. “Jei Me
sijas įar neatėjo ant žemės, 
tai aų turiu tikrų tikėjimų; 
jeigu jau atėjo, tai. Katali
kų kunigas ; bet tamstą,, tai, 
ar Mesijas būtų atėjęs ar 
ne; vistiek esi klaidoje,n T.

PADAVIMU AHE PUUSĘĄ 
LIETUVOJ

(Iš “Baudžiavos” knygos)
Po 18.63 metų sukilimo į 

Viensavų miestelį atsiuntė 
rusų kareivių, ir apgyvendė 
juos- pas įvairius gyvento
jus. Kažkokiai moteriai te
ko labai piktas kareiyis. Šis’ 
vyras už menkiausių ‘dalykų 
jų bjauriausiai koliojęs, be 
to, daužęs bliūdus, puodus.

Kartų moteriai pritrūko 
druskos. Tuomet kareivis, 

; paginęs lopetų, maišų ir is-( 
ėjęs .Viensavų ežero link. 
Po kurio -laiko , grįžęs, atsi
nešdamas keletu druskos 
pūdų. . ' •

Iš tos legendos ir dabar 
žmonės spėlioja, kad kaž
kur apie Vienšąvų ežerų e- 
sųs druskos sluoksnis. (Pa- 
.davimas iš Antalieptės.v.).

-Žinios Iš .Lietuvos
-r. - ■ - •  ■ • -

LIETUVOS BANKAI

p; :.<• Šiuo metu Nepriklauso- 
k -Inoj Lietuvoj (be Klaipėdos 
į *\ krašto) veikia 428 įvairūs 
r ; u bankai arba kredito įstai- 
|. : - gos. Jų visų balansas (bėn- 
|\ ;^dra valdomų kapitalų su- 
e • majr siekia 514 mili j onūs Ii-
|>‘ . * tų. Iš šios sumoscentrais 
E , niam Lietuvos bankui ten- 
f * ka 208 milijonų litų, Žemės 
jb . bankui — 117 milijonų litų, 
į- visiems kitiems — 218 mili- 
į -jonų litų. Savų kapitalų, 
t kurie susideda iš pagrindi-
L nio ir atsargos kapitalo,
L bankai turi 104 milijonus
į litų. Be to, dar turį žmo- 
> įnių ,sudėtų pinigų 202 mili-
p ,* jonu. litų. Tai parųdo, kųd 

Lietuvos bankai turižino-
•fc ' W pasitikėjimų., .

Didelę pinigų^ dalį bankai 
skolina įvairiems krašto rei 
kalams. Žemės ūkiui ten
ka 192 mil. litų, pramonei 
ir prekybai — 140 mik litų 
ir kitiems tikslams 35 mik 
litų, / '

< Apskritai, Lietuvos ban
kų būklė yra stipri. Juos 
žmonės • palaiko, nes mato, 
kad jie. veikia geriau, ne
kaip kitose valstybėse.

Už SUSIRINKIMU SUSTATĖ 
’ PROTOKOLĄ

“Rytas” rašo, kad balan
džio 24 dienų. Utenos “Pa- 
va’sario’-1 kuopa pranešė po
licijai ir norėjo' sušaukti su
sirinkimų. • Tačiau negavo 
leidimo. Tada aptarti kai-

t; . ? AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGA . .f

LIETUVOS ALBUMAS
J 436 puslapių didumo

I... Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa-* j 
I puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šia J 
I S’nygų. Jos kainadiuvo $4.00. Dabar gausi tik už 
į $1.00. C' ’ / ; f •. ’ ' ’ ’ . /.
i Reikalauki! . , '
j ‘ •'DARBININKO’1’ t .
į 866 West Broadway South Boston, Mass,'
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NUOSTOLIAI DĖL POTVYNIO

peeyar urnai. Luckįgs proce?iį įvedš.

Ar uzęitraukį dw|? Atsimink- 
■ yirji 2OJM0 gydytojų, kurięm» 

'» hųyo duota'iŠbartdyti Luckiės, pama- 
tuodamisavo ■ nuomones savo pačių

;vąajįttA' dalykas . 
ci^aretų skelbimuose!

.. Išbuvo. į._ , ......
ynęĮięckm^s; . A.'ddms, Tik puclpes jį ir tani

kuq8 hiiVo uždraustas jninžti tabako
' < ^18^ <T«lyk»«l feM?

Į^ęį tą, kajl Jčjė^ięnftme^aba^p ląpe
- net gerjiiii.fiajne, lęn|viaų«iMae -
gg|nta tūlus .kūlyino ‘ p^yrinju, ..pleiske, kad.

čfehneiŠWb LĮięįęjęj mažiau erzina..gėridę, negu
^elveięšl •’ \ jtiti ęigaHiiA? '

Į^atLgiigi, lipo d aini arhežibodami,' ■ W 
M Įd» / ■

Strike išvysti bį-, svarbų mokriįskiį 
procesą, kųriįio išvgp^l“ |io'

z * O. K. AMEKIBA.-:"• ' < .' '
AIĘUK f.UCKY,STRlXB'KADIO rRqGRAM4-'<S0 iiioiįerifSkĮi iti^člii ^ į^nlio 

įtritvsiah toki# ir Lwky Sfrįki šitįiomfy kifkviniį 'Antriiiitnh, KeivfrMfai!o>-.—-
t '• .. ’^taiįį^Įo rife

—  “------- ' ? . . ,—t-’-r

kad redaktorius už “Ryto” 
Kr. 72 balandžio T4 d. krm- 
nikoj tilpusių žinių “15,000 
litų’už sutarties parašymų”’ 
yra nubaustas 3000 litų ar
ba-3 mėnesiais‘ kalėjimo, o 
^Ryto” leidiiųas stabdy-; 
tas iki bausmes įvykdymo..

Sumažinus . bausmę Lk i 
500 Įįfų, užgautus asmenis’ 
atsiprašęs “ Rytąs” vėl pra
dėjo eiti. '

APIPLĖŠ® PASTA

i,‘negu.

kuriuos svarbius klausimus, šitarta/' kad metalines įvai- 
susirinko šventoriūjė. tJž rias audimo įrankių, dalis 
jai policija sustatė protoko- gamins buvusis "b u 11U 

. v’?

NEGAVO LEIDIMO MOTINOS
" DIENAI MINĖTI '

ŠpjįĮt’0 fabrikas, o medines 
dalis padirbs geresni kaimą 
meisteriai. ' - . : :

/ Jurbarko K V.. C. , sky
rius norėjo minėti Motinos 
dienų, bėt policija ■ nedavė 
tam reikalui leidimo. ;A '

IŠRADO NĄUJOVišKĄŠ* ( 
STAKLES'

Rokiškiętiš X ’Pipinis iš
rado specijales- stakleles sto 
ram pliušui, austi. ’ jQĮ7ūri- 
ginališko darbo, kaip jau 
patirta, visai gali būti nau
dingos pliušams, ypač sto- 
resniems austi.;

Šiaip įvairūs - audimo; į- 
rąnkiai ikišiol būdavo * įve
žami iš užsienių. Dabar šy-

“DABAR TURIU DAUfi 
STIPRUMO IR GYVUMO”

"AS noriu, kad kiekvienas Žinotu 
ką Nuga-Tone man padare,•’ ražo p. 
T. Gaigauska/ Chlcago, UI. “AS-esti 
66 metu amžiaus. AS buvau silpnas. 
A8 pradėjau Imti Ntiga-Toue ir da
bar turiu daug stiprumo ir gyvumo. 
Ai jaučiuos stiprus Ir tvirtas ir guliu 
atlikti gera darbą. Mimo sveikata 
yra gera Ir a9 gerai, miegu ’haktlmi»,”

Nuga-Tone yra pastebinus vaistas 
dėl senesniu vyrų ir motetu. Jis su
telkia nauja sveikatų, itiprumaIn 
tvirtuma.'^Jeigu. jus esate.; senas ir 
siippus, iiySlng5' imkite Nuga-Tone ir 
tiktu! Įveliąs' dienas1 pastebėsite di
delį pfgBrejlmtj. .Telgu aptleklninknfs 
neturi jo, neprašykite ji užakyti 48 
savo urniinlnkd. ’ Nepamirškite BUliatt- 
tntų. .Tokie vaistui begali - muinti 
Nuiia-Toue vfetoi,- ’

VOLDEMARAS IEŠKO . 140 
TŪKSTANČIŲ LITŲ

Voldemarui, kaip žinome, 
keliama kronų, byla. Ra
čiau. iŠ savo pusės Voldema
ras pareikalavo išmokėti 
140 tūkstančių litiį algų ir 
c'; aj 
padaręs važinėdamas užsie
ny 1918 ir 1919 metais.

m ŽUVĮ 306 LITŲ

keliones išlaidas, kurias Jis’ Gegužės 1 dienų nežino-

Klaipėdos krašte, Juod
krantės žvejys Malt. *Pyčas 
sugavo centnerio svorio 
•žuvį,/ Lietuvos pajūry dubai 
retgį įįp^irodipčių. Tfti bm 
ta sūtrio^ ' Jos yra’brangūs 
iįrai, 'ųž; kurių 1pVarų duo
da 10 litų. J tlž tų žuvį ŽVe- 
jys - tikisi Rinkti* apiei' 300

jšš^W4»*»
' a/ ii,, < ». t

i ’jK , ■ ■ v , ;■ ■ - ,S

• ‘ 'KAUKAS. — Balandžio 
Į5:: J. • policija^tkikė atsak. 
^yto-( ^rad&k^orįui * ’p^lįi1 
O,. Labanauskaitei * Kauno 
miesto ir* apskrities konien- 
danto < nuttonnų * apU tai,

L D. S. GONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPOMS

■ ,.V \;

Mūsų * apskrities 'priešsei- 
minis —pusmetinis suvažia
vimas įvyks šių metų, birže
lio 19 d., sekmadimį, šv,. 
Andriejaus parapijos salėj, > ) 
Churcli St., New Britam, 
ponu, Posėdžio pradžia 1 v. 
po pietų.
. Visos kuopos malonės pri
siųsti savo atstovus bei pa- • 
rūpins gerų sumanymų. or
ganizacijos gerovei.

Visi darbininkai stokime 
į oiįę sumanymais ir (lai
bais, juos įvykdydapiį ir 
gausingai dalyvaudami.

, Apskrities pirmininkas 
----- • ■.. p; Tttf ėraitis, -.
c Raštininkė

B, Mimivienč.'

Vilniaus spauda praneša, 
kad šių. metų, pavasario po
tvynis pačiam Vilniaus mie
stui padaręs 10,000 ‘zlotų 
nuostolių. Kiek nuosto
lių, padaryta gyventojams,, 
kurie - nukentėjo dėl van
dens (užliejimo —- tuo tarpu 
dar 'nežinoma.

mi plėšĮ^ąi apvogė Skirsne
munės pašto įstaigų, Jur-, 
barko vals. Išpešė 1923 li
tus. •„ pinigų,''1339. lt. pašto 
ženklų, Q3 It. žyin. žęiiklų, 
305 lt. yiliiįaųs G^lęž. fon- 
cįo ženklų ir•LyhĮdį&ų revol
verį. Pąšto yimjpinko pa
vogę apie '60 litų pinigų ii* 
auksinį laikrodėlį. Pikta-

11ID1LI8'• GAISRAS ftkbvi-

y-/ >
• «b ■' * * * ,v • *

/ (JeguŽ£s I naktį Radvi- 
jišįy icilo įą^as. Sudegė; 
penkių gyventojų trobos. 
Niioątolių padaryta užike- 
iiolikĄtūisįa^čių litų." ’ Per 
gaisrų gelbėdamas namus 
Mdęjfė 55 metų amžiaus P,' 
Tarbūnųs. ' Gaisro prieža- 
Btis dar galutinai *menuBtą*

KVIETIMAS SVETIMTAU
ČIAMS ARTISTAMS DA: 

LYVAUTI PARODOJE

Visame pasauly priskaito 
ma apie. 52 milijonus įvai
rių Veislių Šimų.

Per didįjį karų kasdien. 
Žūdavo p<> pūsseptinto tūk
stančio žmonių. Bei visų 
didįjį karų iš viso-žuvo 30 
milijonų žmonių.

leila Meėhlip, American* • • 7 « 
Federation of Arts nare ir 
direktorė American Fino 
Arts dalies busimoj Olimpi- . 
odoj siunčia pakvietnpų sve. 
timtaučiams ąrtistams daly- 
yaiįti tarptautiškoje. dailės 
ųproČioje. Pakvietimas tei- 

: kįamas,- architektams, piešė
jams, spaudėjams, rašyto
jams, muzikams, skulpto
riams, ir 1.1.

Paroda įvyks Los Ange
les Museum o£ History, 
Science and Arts; organiza
cija paskyrė net 19. galerijų, 
tam tikslui,.nuo liepos 30 d. s 
jki rugp. 14 d. Visi darbai 
turi būti pradėti ir užbaig
ti nuo paskutinės Olimpia
dos, tat yra sausio X d. 1928 
metų. _■ ;• k • ’. •

Penkiolika tautų ketina 
dalyvauti Šiojė parodoje — 
-Belgija, Olandija, Anglija, 
Čekoslovakija, Danija, Vo
kietija, Airija, M an a c o, 
Lenkija, Italija', Vėngrija, 
Austrija, Latvija, Luksem- 

• burgąs ir Jugoslavija. “Ti
kime,” sako p-le Lęila-Mę- 
chlin, “kad tarp Suv. Vals
tybių svetimtaučių y r a 
daug artistų, kurie priklau
so prie“ kitų tautų,'be minė- . 
tų, ir juos taipgi kviečiame 
dalyvauti.. Į)ėl tolesnių in
formacijų ir prisidėjimo 
blankų kreipkitės Misš Lei- 
la Meclilin,, Director, Ame
rican Art Section, 801 Bari* 
Bldg., Farragut S ų u arę, 
AVashingt-on, D. C. • t

t

Keliaukite Su Lloyd ■

LIETUVĄ
• Tas Reiškia

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIAVIMAS 

PER JURAS?
PER ? DIENAS l t«VW

puikūs geležinkeliu susisiekimas iš 
BmiEHHAVEN Į LIETUVĄ .

Bagažas ^Persiunčiamas Lietuvon

Ūfeteakyktt vietas pas vietinius agentus.

7 ; reikalaukit LLOVp laivakorčių.
/ i' . . ųf ’ • k ’ *.

NORTH | | Ayil 
•IRMAN kLW 11*
M1 101 MttOM IT., \ BOSTON
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leisti pinigus ,kad pašalinti nuo 
jos veido randus? <

■ Ats, Ne. '.

DARBININKAS
/■>,. n~’ .. >*

Bankas tinti $1,893,062 A- 
merikbs valdžios v fcondšuo- 
se; $2,061,675 miįestų bond- 
suosė ir $8,096,369 -įvestuo- 
ti į pirmuosius mortgičius 
daugiausia South Boston ir 
; 3orchester opiose Nuosa
vybėse, A-
. Deposito • yra $$16,154,- 
578; banjvo * per tek 1 i a us 
(šurplų^ yra $1,902,158.

PASMERKĖ MIRTIMI
Klausimus siųskite —

JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
■ 366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

' Kl. Ar tėvai nusikalsta lėisda- 
- -----mi sūnui vaikšeioti ir net-ženy- 

tią su nekatalike?

Atš. Žinoma, kad nušikal- 
sja. Bažnyčia griežtai drau- 

, džįą mišrių (maišymų) mo
terysčių. Jei įkartais dėl 
svarbių priežasčių, ir duoda 
dispensą( ir tai dabai neno
romis), bet tikt-ai $ita sąly
ga, kad jungtuves būtų'prie 
katalikų kunigo ir vaikai, 
būtu krikštijami ir auklėja-- 

’ . rni katalikiškai. Tikri ka-
- talikai klauso Bažnyčios. O 

kas Bažnyčios neklauso, 
“tebūna jis tau, kaip pago
nis ir muitininkas” (Mat. 
18, 17), sako Išganytojas.

Kl, Girdėjau iš bedievio ūupų, 
w kad Vatikane yra tukstančių-Uik- 

’čiai kambarių. Ar tiesa?

Aat* Vatikanas nėra palo- 
x ciusTsu tūkstančiais kamba

rių. Tai .yna. savo rųšies 
miestelis' su daug didelių 
budinkų. Juose randasi a- 
pie vienuolika tūkstančių 
kambarių.

vaikai ir negaliva susivie
nyti taip kaip pagonys, ku
rie nežino Dievo’* Tob. 8. 
5‘. ./?• ■" /•-'< < . ..

Kl. Mano dukrelė nori stoti į 
Vienuolyną, bet dėl savo ligoa ne- 
galt važiuoti. 'Kas- jaidaryti?

Ats* lai meldžiasi ir pil
do Dievo valią. Ir pasauly
je gyvendama gali likti 
šventąja.. Vienuolynas tai 
ne ligoninė." Jeigu Dievas 
tikrai yra jai skyręs 'Vie

nuolinį luomą, suteiks jai 
sveikatos? f

Kl. Ar mergaitė dvylikos me
tų amžiaus gali suprasti, kad ji 
turi pašaukimą j vienuoles?**

Ats. Gali suprasti, bet 
pęrjauna stoti į vienuolyną. 
Kol suaugs į metus privalo 
melstis? dažnai eiti prię šv. 
Sakramentų ir. vesti. kuklų, 
šventą gyvehųną.

Kl. Kada porelė ženiias, ar Jie 
prieš šliubą būtinai turi eiti prie 
Komunijas?

‘ Kl. Jaunikaičio t£val mauęa 
kitaip nėvadiną kaip tik aužade- 
įiiife; b inano mylimąjį aužddėti- 
niu. Kįi taii^Įri<? r

Ats.. Kai bernelis' ir merge;; 
le myli viens kitą, ii .pasiža
da vestis, tai yra šnsf^dėji< 
mas. Iš to jaunuoliai vadi* 
narni sužadėtinis ir sužadė
tinė. Bet tie sutižadejimai 
•arba sutartuvės turi galės 
Bažnyčios atžvilgiu- tik ta
da, kada tai yra padaryta 
raštu ir patvirtinta para-, 
šais sutariančiųjų ir para
pijos, klebono ir Ldyiejų liu
dininkų. ' • * : :

Middlesev.. aukštesni ofo 
teismo prisiėjusieji teisėjai 
pripažino ?jjirmo laipsnio 
žmogžudystėje;, kaltais *Her- 
nian T. Š.ny^er, 20 mėtų, ir 
John A..? DoiliieHon, 23 nie-

ŪKI. Kada kunigas per Išpažin
tį užduoda sukalbėti /Rožančių ar 
reikia kalbėti, visą 15 paslapčių 
ar tik penkias paslaptis? , Jei 
penkias, tai kurią Rožančiaus da
lį:ar pirmąją dalį Džiaūgsmin- 
ęąf.ar antrąją gopųlingąją,- ar

droš kėdėje tiž nužudymą 
■1931 m. bhląjįdžio 9 d. So1- 
merviile gąsdino stoties sa- 
vininko Kile^. ? ■

Prisiekusieji, teisėjai ta
rėsi tik 53 minutes.

Kl. Ar nezaiiežtiinkąs gali ne
šti kūdikį prie krikšto į kataliku 
bažnyčią? ‘

Aat. Gali nešti, bet. nega
li būti krikštatėviu'? nes 

; Bažnyčia išskiria visus ere
tikus, skhmatikuš ir tuos, 
kurie nėra krikštyti.

kramentą priėmus vertai, 
reikia būti D. malonėje. Ki
taip jaunavedžiai papildytų 
šventvagystę. Todėl prieš 
jungtuves, jaunavedžiai pa
prastai eina Išpažinties ir 
priima šventą Komuniją.. 
U'A anot Tobijaųs žodžių į. 
Sarą, ‘.‘Mes esame šventųjų

• - *

-Ats, Kada,kunigas užduo
damas ■ už nuodėmes atsily* 

“ginimą,. (pakulą)' liepia su
kalbėti rožančių, paprastai 
suprantama .viena dalis,, tai. 
yra penkios paslaptys. Jei 
kunigas nepažymi rožan
čiaus dalį, gali kalbėti ku
rią nori. i

Kl; Ar našle gali stoti Į vie
nuolyną? Jei ^ali — i kokį? 
Prašau paduoti man adresą.

Ats. Gali. Suvienytose 
...’ Valstijose turime tris lietu

vaičių. penuolynuš. Štai 
jų antrašai r Šisters of St. 
Casimir, 2601 West Mai- 

. ųuette Rd., Chicago, TU. Sis- 
ters of . Št. francis, Mt, 
Providencė, R. D. No? 9, *8. 
iliils, Pittšburgh, Pa. Sis- 

' • tėrs of Jesūs Crusified, St.
Marys Vilta, Elnihurs, Pa.

y 1ET1NES ZIMOS
NORI PAŠALINTI VEDU 

SIAS MOTERIS
PASKUTINIAI ŠUKIAI

Ą

Kl. Mano? duktė .turi sugadytą 
veidą. Ar būtų man . nuodėme

Bostono nuėsto taryba ge
gužės 23 dieną nutarė krei
ptis į mayorį, kad Šis atlei
stu iš tarnybos visas vedu
sias moteris, kurią vyrai 
turi darbą. Tarybos nariai 
tikisi savo nutarimu suteik
ti darbo .tiems vyrams, ku
rių žmonos, ir jie patys ne
turi darbo ir toms mote
rims, kurios yra nevedusios 
ar tokioms, kurių vyrai nėr 
dirba. ...

LIETUVIS GRABORIUS
Ląidc tuviu reikhlę visuomet ir visiems 

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

b aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui, tlž važiavimą į kitus 

miestus, jokio, atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
(AKiniEVIČIUS) : ■

16-18 Intervale St., 258 ^eat Broadway,
Montello, Mass. Šo, Boetom Mass.
Tol. Brbckton 4110 . Tel. S. Boston 4486

ŠIMAS AČIŪ

WESTERNPORT, MO.

Išreiškiii širdingą vieša 
padėką visiems .prieteliams, 
at j autusiem^ . .maiie mano 
nelaimingoje ligoje, lankiu* 
siems bei suteikusiems nia-; 
terijąlįšką bei morališką 
pagalbą, ypač p.p. Kurams 
ir Kudirk’ams. Dėkoju So. 
Bostono pašelpinem draugi-, 
joms ir S. L. R. K. A., ku-. 
rios be jokių, kliūčių išmo
kėjo pašalpą, Pasveikęs, 
dabar dar labiau. stengsiuos 
dirbti draugijų naudai.

Noriu padėkoti ir tiems 
draugams, rSmnsiems mane 
pirmykščiame siuvėjo dar- 
be. Dabar vėl imuos to pa- 
ties darbo ir stengsiuos gra
žiausiai patarnauti? . ..

jAĮano laikomoji drabužių 
siuvykla yra 537 E. 8th St* 
So, Boston, Mass. .

- Širdingai dėkojus
* 1 J anas JaroSa,

“SPIKYZIĮJ” LANKYTOJŲ 
KRATYTI NEGALIMA
Teisėjas Eliša H. Brew- 

ster salįūnininkų byloje iš
aiškino Jog policija .hęturį. 
teisės kratyti slaptų saliū- 
uininkų lankytojų.

Tokį. sprendimą teisėjas 
priėmė byloje tūlo. Jordan, 
kūrį prohibicijos . agentai 
buvo suėmę viename slapta
me saliūne ir jo kišenėse ra
dę dvi pantukes^?;; Kadangi 
Mteięejo^nuomo 
siį būvą ųiet^setai--suimtas: 
tai Jordan 
be bausmės.

Lietuvos Vyčių sportinin
kai šį šeštadienį, gegužės 28 
d., Municipal Bldg. svetai
nėje rengia paskutinius šio 
sezono1 šokius. •••.,.

Vyčių baseball ratelis ne
senai vėl pradėjo smarkiai 
veikti, todėl jie užsitarnau
ja-visuomenės paramos.

Šokiams grieš J. Antanė
lio orkestras. Lau k i a m a 
svečių iŠ plačiosios apylin
kės. ‘ ’• . ‘
; Šokiai prasidės 7:30 yal. 
vakarą. M.

7 
lvo.paleistas

TIK 75 GENIAI
• Nepaprastas pranešimas 

Gegužes-May 30 d. pyks
ta pirmasis pavasarinis pik
nikas, kurį rengia L.. D. S. 
Naujosios Anglijos apskri
tis.

Sduthhostonieeiai ypatin
gai kviečiami; tą dieną va
žiuoti į Romuvos Pk., Mon-

Kas gerbia savo tėvynę, 
myli žmoniją.! . ClntrchilU

SAVINGS BANKO BŪKLĖ
South Boston Sav i n g s 

Bank vadovybės pranešimu, 
.Šis bankas yra nuolatiniai 
gero j e pozicijoje- Gash ban
kas tūri $255,877 savo kaso
je ir sekančiuose bankuose r 
The First- National Bank. of 
Boston, The. ’ Sęėond Natio- 
narBank of Boston, Mer- 
chants-’ National Bank ir. 
Boston Safė Deposit ir 
Trust Company.

įJllHĮI.'I n yunįMįMB,

Nemaža yra lietuvių, ku
rie, išdrikę po Mąryland ir 
net Virginiją, žiūri į Šv* Al- 
fęnšo parapiją kaip į savo 
tikybos Ir tautybės židinį; 
ir laikas nuo laiko kreipia? 
si J j osios kunigus dvasinio 
peno. . *.'

Aleksandrijos lietuviai, 
Vašingtono gyventojai ąt- 
vąžiuoja pas mus dvasiniai. 
atgimti.1 Kitose vietose, mū
sų kunigai dar kviečiami 
atsilankyti kasmet- tuo pa
čiu tikslu. Viena . stambi 
Baltimorčs kolonija bus 
Westernport, Md., kur jau 
seniai veikią L. R. K. $?A. 
kuopele. Vienas mūšų ku- 
nigds kasmet tęn nuvyksta 
išklausyti Velykinės Išpa
žinties ir pasakyti nors vie
ną pajuoksią. Šiemet, kaip.

? RŪBy aOVTKLA
JONAS JABPŽA, Savininkas

Drabužiu 
Kriaučiai ji Tutm Taisytojai.

.Valo, taisą dąžč ir prašina žemo
mis kainomis. Nauji/ siutai ir 
overkotai ‘pagąT- užsakymą, nuo 
$15.00. ir. aukščiau,
537 Š. 8tji St... So. Boston, Mass.
Namų Tel. So. Boston 0377-1^

KODELREIKALINGAS

ir pernai, kun. Meųdelis vą? 
žilio j ą. gegužes 30 dieną ir 
grįš antradienį. Kunigas 
Skarpati klebonauja toj pa
rapijoj, bet lietuviai, ypač . 
Susivienijimo r kuopos na
riai, trokšta eiti Išpažinties . 
prie savu kunigą. Ponai 
Pašlamąs ir Kazlauskas1, 
veiklūs. vief ines_ kuoyjos_nar^ 
riai •— vadai, nuolatos kvie
čia. pas save kunigą. .

.SnTDOKTŪVĘS

Gegužės 29 d. šv, Alfonso 
parapijos bažnyčioj '. susi
tuokia Marija Barčauskiū- 
tė ir Karolis Laukaitis, ku
riuos sujungia. ’ kleb. kun. 
Lietuvnikas, kuris abu dą-

1

S

>■ 
•i - 
1 

lynu buvo1 pakrikŠtinęs: ?į
Mariją 1909 metais, Ka- .
tolį—- 1902. \

Karolis Laukaitis yra vį- s
šiems gerai žinomas lietuvy- -
bes skleidėjas. Įsimylėjęs.. 
giliai savo tautą, jis per pa
staruosius dešimt metų, pra* 
dėjo rinkinėti anglų ir lie
tuvių kalba rašytas knygas, 
rašančias ką nors apie mū
sų tautą, jos istoriją,* kal
bą, papročius, ir tt* Gali
ma tvirtinti, jog jo biblio
teka bent šiuo žvilgsnių ne- 
tuii konkurento Baltimore- 
je. Tikimės, kad šie jauna
vedžiai visą savo amžių ne- ' 
pamirš, s.avo tautos ir tikė
jimo.1 J • . .. ' . .

Linkime jiems viso ge
riausio! ^y^ys.

tėllo, Mass. Bušai išeis mi
nėtą; dieną (pirmadienį) .10 
v, rytą nuo bažnytinės sve
tainės. Važiuos Vyčių*'!spor
tininkai — baseball tymas1, 
kurs rungsis su Šv. Roko 
parapijos tymu . Kartu sįt 
jais vyks ristiMi J. C. Tė
tulis ir D. It Yessayian.

Visa kelione patogiais bu- 
sais ten ir atgal kaštuos tik 
75 centai. Tiįietus galima į- 
sigyti pas organizatorius D. 
J. Averką ir S. Grigatiačių, 
1 ‘Darbininke” ir pas tikie-. 
tų platintojus.

Pasiskubinki!! Ir. jau
niems ir seniems gera pro- 
ga. Daug gražaus smagu
mo— ir tik už 75 centus*

i

f.

i i

elektriškas

. %

J

šaldytuvas
JŪSŲ NAMUOSE

PAVOGĖ PINIGUS B 
REGISTERI

Telefonas; Plaza 1350. 1

JONAS GREBLIAUGKAS
Grabelius ir Ealsamuotojas 

423 S. FACA STREET, 
BALTIMORE,MD.

1,1

jTu apsiginklavę plėšikai 
gėg. 24 d. 1 vak rytą įsiver
žė į Hayės-Bickford ręsto- 
raną, Atlantic Aveų užpuo
lė kasininką, paėmė regįste- 
rį ir pabėgo.. , Regįsteryje 
•buvo apie $110.

' ĮSIDĖMĖKITE!

ORAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

637 S. PACA STREET,
BALTIMORE, MD. ’

Lnldotvtvgse patafrfnujn gerai. ir 
pigiai.: Nuo 75-100-7-150 dolerių. 
~ Pagrabus pnriio.Shi. >

. Telefonas — South’ 0083.

VEIKĄTOS ir ekonominiu 

atžvilgiu, elektriškas šaldytu
vas yra būtinai reikalingas ;. ’ 
jis nėra.prabangu,, • k 

I
„ Elektriškas šaldytuvas yra pa

gamintas užlaikyti . švarumą ;
• viduje ir. iš lauko;. .. Jis paga

mintas laikyti maistą sausame
. ■ ša|Įpme. Jo temperatūra vi- * •; 

sada gera ir saugi žemiau 50
_ laipsniu prie kurios Šilimos 

mažsįds mesigadiila.1 Labai mar ’
• įįgą Jiąinįęj^.jpyąldytizt ‘ Jjs

. nuolatos sutaupą pinigus, nes * 
sumažiną maisto sugedimą, 6 
juk žinote, jog maisto sugedi-./ 
mas jums kainuoja, .. • ?

* *. ■ ’ ■“ *

.Jus turite norėta elektriško . 
šaldytuvo, ypatingai, jei turite . 
priaugančią šeimyną.aplan
kyk ąrtimiąusį elektros agen
tą ar Edison krautuvę*■ c O M P A N Y

!L PRALL BROLIAI
H PĘNTORIAI IR DEKORATORIAI
' | DARBĄ ATITEKAME GEBAI IR PIGIAJ

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS e
46 ARMANDINE ST., ? DORCHESTER, MASS.

Tek Talbot 0354 ’ . •

I UCTUVA SI) EKSKURSU* ŠIĄ VASARA
• • Tiktai iiėv.Uetūvlšk^į Uimūv •’

’ • . ■ - K L A l I‘ Ė . D A . '
. . SKANDINAVTT-AMERIKOS LINIJA

. v • rėn Kopenhaga./ " .
. Buimno is n. v

Latru * -
’ “UNTFEl> STATES’1 
KO. 8* EKSKURSIJA

• ir '‘Darbininko’’

inforinkciją ir. ĮaivukortJią. rflknlnta krehMKfe arba

*. cnirAUG. tu».
480 Nik Usaile si .

Literos ii iv
■ Laivu* ..* “FRteniiiK viir 

tlengln—"Vienybė” ‘v>’au)kwšM 
................. . . : Ir “Ulvvr

Mvanunas ir Patogumas—Malonus Patarnavimas

? SCANDINAViAN AMERICAN, LINE .
1SEW. YORK BOSTON* MASS.

2T AVlrttelmli St. 248 IVamngtmi St.

?!
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$
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DARBININKAS '
WK8T HHOADVZAY SOUTH BOSTON, MAS8.

, TfLfcPHONB aOūTn BOSTON 0<2Q # -

BUSIMIEJI PREZIDENTO
RINKIMAI

H

i

■Jau viens kandidatų _skrii, 
čiųg nurodo, kad Demokra
tu simpatijos labai pasida
lino, ir jie neturi Žmogaus, 

s į kurį visų akys butij at
kreiptos, kaipo į tautos va
dą — Mozę, kurs išvestu 
juos iš depresijos vergijos. 
Apie Murray nėra, ką daug 
bekalbėti Jis gali būt ge- 

| ras Oklahomos, gubėmato-

i

- -Brezidento rinkimams be-;
. šiartinant, politikos žinovai 
imą*spėlioti: kas bus išrink
tas,; Republikonas ar Demo^ 
kratas ir katras? Neperse-j 
niąį Bostono Demokratai 
turėjo, vadinamą ^nųgalėji-j 
mo pokylį,” kuriame kalbė-1 
jo Demokratų kandidatas 
Al Šmith ir kiti, ūpas bu-

f vo taip pakilęs, kad apie,
Dem-tų laimėjimą šiuose irius, jbet į prėžidėhfi^jįjj:e-' 
rinkimuos^ nebuvo nė abe- tinka. ; Tąįp pat nedapg, 
Jonės. “Bile Demakratas j šansų turį Young, Baker fir’ 
dabar gali laimėti,’ ’ — toks Garnet. Rimčiausi Denio- 

’šūkis girdisi visur. kratų kandidatai skaitosi
.TM-iau Republikonai Ritehie Smith ii Roosėvelt.- 

■ : .įkaito , save nugalėtaisJ^^ gubernatorius
Jie tyli, laukia ii- dairosi. Rltfhlė W §eras
Bent iki šioliai taip darė. traWgus, darbi- 
Dabar jau prhdeda po tru-
pūtį atsiliepti ir pirmasai Pne^ proĮubieųą.

' ju pareiškimas buvo toks: ; bet>l
: “šu vienu šūkiu nėnugalė- ™zaa‘

giems rinkimams pravesti i n,^ir ®a us . w.’0 
neužtenka vien - kalbu ;ir turįs W-.
triumfalaus pasitikėjimo. Į T 5’ ,. * ?? ®ūg jau 
6ia reikia dar pridėti orga- “T batl Plentu. Jis 
nisuoto veikimo, lėšų n- - ,«W.
smėgemj.' Jie ramiai lau- h“^8-1"?8 pl?e

I. kia, bet Uoliai veikia ir da- pnete,
' bar jau viešai pareiškia, ta, feet ps tiek uepnaugęs.

kad laikas ju pusėje. Jie P^idento ūgio. _
, sako, kad kiekvienas mėnuo »ataa^iai , Republiko- 

mažina Demokratų. pasise- .... .. .
- - ,. v •' . a j non 3i lengvai, ranka nu-* kimo sansus ir duoda Hoo- t . į c ..

t . -i moti ir sako, kad jis dau-| venui progos atsikvėpti. . . ’ k- - i-r
| t . .. . , .... giau niekas, nebusiąs, tik?. Jei. girdi, prezidento rinki- ® • o_.., .. ; ’-’ -i -joga r Al Smith. — linksmas,mai butų supuolę su 1930- ... , ,v. . .V1 /1 . . / . , x laimingas, Savotiškai įskal-. tais metais, arba net su L. •

irto-* • a-a a -*a^ bus, juokdarys, rusva skry-• 1931-mais, tai tuomet, istie- K — *
7 I Kala tt» iii rrnl‘11 rloTlTTTSJo __

„■ šų, bite Demokratas ‘. būtų
t laimėjęs.... Dabar — laikai 

keičiasi. f !
. Pirmiausią, jie sako, de

presija jau taiprilfeai tęsia-
.. si, kad jau ji ne naujieną įr 

/ . tuo būdu nustojusi savo bai- 
' • sumo ir griežtumo dėmės.
: Toliau, žmonės, matydami,
į kad depresija yra visame į
\ pasauly, paliovė vien tikį

Hooverį už tai kaltinti. Gir-1 
di, juk ištiesų, jis vienas I 

. . . nieko negali padaryti, ir ki- į
J .tas žmogus, kąd ir gabiau

sias, vargu jo vietoje ką į ■ 
hoirs geresnio būtų padaręs. į

’ O vęl, girdi, Hooverįs jau 
ilį-tą mėgina padaryti ir vi-

. si žiūri, kas iš to išeis? Žmo-j . 
nes, kurie jį neseniai biiyo į 
keikę, dabar pradeda atši- 
peįkėti. Taip, girdi, Hrio-

■•i vejris gali pralaimėti/ bet 
kol kas dar nepralaimėjo.;

: Įr vėl, anot Republikonų, 
koki ^Demokratų kaii/iįdatai 
galėfty būiji išrinki ?'^ Ko-

‘ kius šansus turi: Mųrray, 
. .Young, Ritcliie, Smith, Bą -

5 ker, Bdosevelt ir Garnerij iriuiriė motą ;

>

*
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nutikt jttosė'
. ■" Ui . I'»l> lll» Į1* ■

KUN. JONAS PLEVOKAS
. ......nu'.i. ■

Kątalikų darbuotėn prisideda nauja pajSga. GegUT 
žės 27 d. bus įšvęstas į kunigus <įi jakonas Jonas Plevok^ę, 
8o. Bo^tonietis, GeguW 29 jis laikys iškilmingas šv. 
Mišias šv, Petro Bažnyčioj.
minėms, draugams ir pažįstamiems tas įvykis neša duuų 
džiaugsmo, bet ir platesne N, Anglijos lietuvių visuomet 
nė yra tuo susidomėjusi, nes nori žipofi, kokio būdo ir 
nusistatymo bus naujas katalikų darbuotojas. -
S» ’ . . ■ ' tk i. : .* ?. . ■

Kol kas galimą tikrai pasakyki, kad kun. Jonas Ulę- 
vokas pa geras lietuvis ir tikras darbininkų $rietelius, 
Jis So. Bostono auklėtįni.8 ir klierikavimo metu dėstė 
ietuvių kalbą vasarinėj mokykloj. Tuo būdu nėra abe- 
jonėsrykad kun. Jonas Plevokas visoj pilnumoj išlaikys 
lietuvybės liniją, Seminarijoj jią buvo labai populerus; 
draugų—klierikų tarpe ir aukštai įvertinamas profeso? 
rių už darbštumą,, gerą ir atvirą biįdą ir. draugišką pasi
ryžimą visiems ir visame patainauti:_ Kun. Jonas Ule- 
vokas yra lankęs šv. Anzelmo kolegiją Manchestėr, N.
H.y o toji įstaiga visuomet suteiktą mokiniams aukštą 
dva'sinį auklėjimą.- . * • .

Lietuvių katalikų spaudą, ypač ‘^Darijininkas” pa
sitiki, kad kun. Jonas Pjovokas šelps ją savo raštais.

. Naujam Katalikų darbuotojui reiškiame geriausių 
linkėjimų. •

*• i'A t ‘T M
1 r t ' T A • . « fe.

.ją ų |

i.

;jErti**‘Gę<rtge jpMUppM1,”įhideįęa jtjroje. Nelai-

darbo, tai per visą dieną
daugiau neuždirbsi kaip 2 
auksinus, Už vežimą mal

Tf

*

Tas pat ir

storastijos, ■ 
mokytojo, 

s Net nieko

auksinus. Už geriausią kar
vę moka 50M50 auksinų/ O 
čia tuo tarpu pinigų reikia, 
ypač mokesčiams, Neklau
sia, — turi, ar ne—7 bet mo
kėk ir tiek.

U «BHSO»Ui

Okupuotoje’ Lietuvoje
. NEEEIDO LIETUVIŠKO

‘ * VAKARO'
* ■. 'A

. ŠVENČIONELIM. . —' 
Švenčionėlių Liet. Šv. Kazi
miero Draugijos skyrius 
norėjo balandžio 24 d. su-/ 
rengti Kirdeikių kaime lie- 
tu viskį vakarų. Tuo reika
lu parašė štorastijai prašy
mą. Atsakymą gavo riet ba-

ja atsagė neigiamai. Bęt 
davė teisę per 14 dienų ape
liuoti per atprasti ją vaiva
dijom Storastijos atsaky- 
-mas remiamas visa eile įį 
vairių įstatymų, parėdymų, 
įsakymų.1 Atrodo, kad lie-

tą nuveža cenzūruotą veika
lą Stonastija vėl beduoda ■ 
leidimo, reikalauadma, kad ' 
cenzūruota komejijelė* dar 
būtų ir lenkiškai išverstą.

Be to, dar pareikalauja, 
kad išgautų vaito lindynių 
ar vaidinimui tinkamas na
mas, ar turįs dvejas duris... 
Štai kaip sunku rengti lie
tuviški vakarai, 
dėl susirinkimų.

Inspektorius 
taip kaip savo 
jau nebeteisiuo. 
ir nesakė.

Balandžio „18 d. Čia buvo 
soltyso rinkimai (jis ren
kamas kasmet). Į rinkimus 
buvo atvažiavęs Rodubės 
vuitas Šostakas. , ; Dubinie- 
Šiai pastatė kandidatu susi
pratusį ir sąžiningą žmogų 
Joną Baužį,. Bet vaitas už
protestavo, aiškiu d a m a s,. 
kad j o nepatvirtinsi anti sto- ,
raštija. Vietoj Baužio vub 
tas pasiūlė vieną lenką , “o- 
šadniką,”4 Bet žmonės ne
sutiko. t Pagaliau buvo iš
rinktas vietos žmogus ir ge
ras lietuvis J. Lukoševičius. 
. Tai tokios čia naujienos.

“OARBININKO” SKAITY-

“Darbininkas” jau priima 1932 
m, iietuvos Paskolos Boną ku

ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukarpę 
1*932 ui. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM„ 
866 W. Broadway,

; J( ^ou^Ąoston, Mąss./ / ,

SKLEISĘITE ŪVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenų- 
mesjdte, bet duokite, kitiems pa
skaityti. Tokiu bū“du supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. B. ir atreinsite mūsų ide- 

"jos priešų propagandą, ;....

važiavęs pats mokyklų' in- 
spektdriūs Rogavski, kuris 
teiravosi pas žmones, kodėl 
ir prieš jį jau . parašę net 
kelius'prašymus. Žmones 
išradinėjo, kad lenkas mo
kytojas jų tarpe gero vardo 
neturįs, nes tik tvirkinąs 
jaunimą. Inspektorius teisi
no. mokytojų -Šs eSf‘ls 
jaunas, neįgudęs, tad> girdi, 
gal ir įsišokęs kur nerei
kia... Bet, esą, jam reikia 
.dovanoti, o * jis padėsiąs ' 

/ivięątis įr įsteigsiąs “Sto- 
■. vvarzyszeųia M1 o d z i e ž y 
Więjškiej...’< Žmonės atsa- 
kė, kad Šie turi {, Diėfc ŠV. -

■ Kazimiero; Draugijos sky-?. 
1! rių/'/ir] kitokių organizacijų 

jiems nereikia, tnšpekto-
1 rįųi tąs nepaliko. Jis ėmė 
’ išrodinėti, kąd jų Lietuvių 

Šv. Kazimiero Dr-jos sky- 
ę rius nieko neveikiąs. Ta- 
/da. žmones jam: šitaip paai
škino, Pernai veikę, kiek 
galėjo, darė susirinkimus įr

jau nebegalima nė vieno va- 
< karo surengti. Pavyzdžiui, 
.nuvežamas starbstįjai pra- 

; šymas ir cenzunioto scenos
• veikalo numeris. Storasti- 

ja pareikalauja paties cen-
• j zūruoto veikalo. Antrą kar-

.. —........ ' 4, ... ;

DUBINTAI, Rodunės- 
-—Čia yrą valdiška lenkų 
mokykla. / Bet’ šįdią rnokslo. 
metais; kažkurie’ ’tėfai1 turė
jo leidimą savo'vaikus mo
kyti namieliėtttvįškaiĮ TaįpJ 
jie ir darė, manydami; kad 
galės taip' mpkyti „dar įr to-: 
jiąų. ’JBet apsiriko. . Vasa
rio mėnr atvažiavęs .inspek
toriaus’ padėjėjas Vitkoski 
lietuviškai mbkįnąmuą, vai
kus egzaminavo lenkiškai.

' Suprantamą, vaikams buvo 
■ ’ nelengva - atsakinėti. Ins.-

pektorius padarė išvadą, surepgė 3 vakarus. Šiemet 
kad, esą, pritatiškai moki
nami vaikai maW teišmo
kę ir įsakę, kad lankytų ien 
kišką mokyklą. . Tą įsaky
mą dabar neseniai pakarto
jo rąštu. ; ’ "
; Balandžio 15 d. buvo at-

į

i

tųviško vakaro /surengimas 
-yra ’ nepaprasčiausias daly
kas.' , . v.. ’ \

RAUDAMONYS, Mar
cinkonių vals., 
džiuje yra 44 šeimynos. Vi
si lietuviai, 
žvake nerastum. Žeme ne
derlinga. Didesnį plotą ilg
ima miškai,Klajos, krūmokš
niai. Bet kądangi žmonės 
darbštūs, tai gyvena viduti
niškai. Tiesa, kai kurie jau 
pritrūko duonos. .. Mat, per- • 
naį. neužderėjo rugiai. Pi- ; 
nigų mažai teturi. Jei ir į 
atsiranda kur šiokio tokiom

— Mūsų so-

,‘.

.•

Lenko ir su

••

JONO KMITO ASME
NYBE

būs, juokdarys, rusva skry
bėle ir cigaru dantyse — 
toks įr pasiliks amžinas 
kandidatas, bet: prezidentu 
jam nebūti. Taip kalba R-e- 
publikonai. savo sąžinei nų- 

I raminti, bet tikrumoje, ma- 
Įtyt, jie Srnitho. gerokai pri- 
Įsibijo. - . • - J ’ tkfįk'

Ir,, ištiesų, Smith, jei bus 
išrinktas į kandidatus, turi 
daug daugiai! galimybės šų- 
pliekti Hooverį, negu 1928 
metais. .. ' ' K.

kįri gegules 26 d-

Į. J

(Kua. j. ^Navicko,. M. I. C. paskaita saiktyta Jono Kmito 
dieną, gegužės, 19 d. Švč. Marijos Kofegijoję, .. į

Thompson, Conn.) - J

Tauta, turinti geni vadų, nežus. Ji ir sa
vo gyvenimo persilaužimo mėtų nenustos pu
siausvyros. Visuomenės vairininkai išves, ją į 
gerovę ir laisvę. Kuomet Lietuvos šumdmuinė 
pastoge. paginidč tautąi vadų,. jie iškovojo są- 
vo tėvynei laisvę. Kuomet Amerikos lietuvių 
išeivijoje; .atsirado vadų, jię sukūrė kultūrinę 
jėgą, ištiesdami po visą, plačią j ąjšalį--tinklą kul
tūrinių centrų t- bažnyčių, mokyklų, organi
zacijų, laikraščių. Ir šiandie Amerikos lietu
viai savo kultūi’inių. gyvenimu visai prilygsta 
kitoms panašioms tautoips. Tai mūsų visuomet 
neš vadų nuopelnai.

Vienas iš pačių žymiausių Amerikos lietu
vių vadų, jąu 27 metus stovinčių prie vĮsuome-
nūS' yąiro,. yra garbingas šios dienos solenizan- 
tas kunigas Kazimieras Urbonavičius, mūsų li
teratūros pažibą —’ Jonas Kmitas.' Šių , metui 
vasario 5 d. sukako jo kunigavimiė 35 metai ir 
jo Uteratmės kūrybos darbo 40 mė&iV: s

J Kun. Kazimieras Urbonavičius įrą kilęs jŽ į ‘ 
kapsą krašte^ Kbįoliškių •kaimo, Marijampolės 
parūpi j 6s. , Gimė 1874 ^metais* Urbonavičių ( 
Šeimos tėvas mokėsi aukštesnėje Tėvų Marijų-. 
nų vienuolyno mokykloje.- Marijampolėje. To-; 
dėl jaunutis Kazimieras, šviesios šeimos sūrius/ 
turėjo geros progos .eiti mokslus. Gimnazijos; 
&kąkįsffjo1*MarįJ^p^ėji^V' •'// ’

Iš mažens jausdamas savo širdy pašauki
mą dvasiniam luomui, įstojo į Seinų dvasinę se
minariją. Gimnazijoje,. rusų įstatymais įr P’,

*

pi-ųčiais varžomoje, jis neturėjo galimybės dųo-i 
ti savo lakiai poetiniai sielai skrajoti, kurti. 
Seminarijęje jis atrado jau susispietusių idea
listų būrelį kuris spaudos draudimo laikais 
pradėjo įehtr slaptą laisvomis valandomis laik-: 
raštuką, keistai, bet tiksliai užvard. “Knapt.” 
Čia tai ir prasidėjo jaunojo literato, šių dienų 
mūsų žyinaūg rąžytojo Jono Kmito, literatinė 
darbuotė. Tai buvo 1892 metais.

Chronologinė Jono Kmito gyvenimo eigą y- 
ra šitokią: Kunigu įšyentintąs Varšuvoje 1897 
metais.* Seinų vyskupijai našlaujant, kunigo 
šventinimus, jam sutdikė jo paties, parapijoms 
Jo Ėksceleneija .Vyskupas Kazimieras Rūške- 
viČiūs. Pastoracijos darbus jam teko dirbti' 
pusantrų metų savę tėviškėje — Marijampolė
je, tris metus zanavykuose — Kaimelyje, ketu
ris metus mozūruose — Posvyiątne. 1905 me- 
;tais atvyko Į Ameriką ir čia darbavosi šiose pa- 
lapijose: 5 metus Shamokin, Pa.,; 3 metus Ix>- ______ _
well, Mass, būdamas pirmuoju, tos- parapijos buvo! Ne veltui yra -sakoma,kad Amerikos Jie- i 
klebonu; 6 metus Montellp, Mass.; 10 mėtų So. tuvių centrai ne suorganizuoti, bet. sukurti. • 
Boston, Mass.2 metus Nopvood, Mass. iš kur 
pernai, nesveikatos verčiamas, pasitraukė ir ap- 

: sigyyėųo toje pačioje parapijoje, kurią^savo- no* 
jų buvo užįeiįęą jaunesniam .ir kurioje jam te- * Ak h •’«**.** ’ W i k ‘ — m . > 1

Pagi’indiniai jo pašaukimo dėsniai, kurių sar
gyboje jam teko stovėti, visuoųiet. pasiliko jo 
supratime dieviškosios reikšmes jų negalima 
pakeisti, nei išmainyti. Kuomet rusų valdžia 
pasiūlė jam garbingą Veiverių mokytojų semi
narijos kapeliono vietą su sąlyga, kad jis dės
tytų rusų kalba j kun. Kazimieras Urbonavičius 
atsakė, kad su ta sąlyga jis niekuomet nesutik
siąs, gerai žinodamas, kad čia dėl to ir tos žjr- 
mįofi vietos negausiąs. Žinoma, ir negavo.

Šiandie pastoracijos darbus, kaip ir kiek
vienas: darbas savo laikotarpyje, turi savitų 
sunkumų. Bet kūrybos darbas yra pats, sun
kiausias: tik tas težino šio sunkaus darbo nas- ' 
tą, kuriam gyvenime teko kas nors kurti. Ne
buvo išimtiini iš šios taisyklės ne mūsų kultū
ros kūryba, ypač jos, pradžia. Jei šiandie su
organizuotose parapijose/, su 'gražiomis bažny
čiomis, ir mokyklomis, yra. daug sunkumų, tai ’ 
ką bekalbėti apie tuos laikus, kuomet ųiėko lie

i.

> Miiiėdąūii kum Kazimiero Urbonavičiaus 
dvilypes sukaktuves, norime įžvelgti giliau į 
kilnią jo asmenybę, kad pasinaudotume jo^ 
'mums, jaunesnį kūrins kunigams ir apįgtnai i 
visiems, visuomenes darbuotojams, teikiamais j 
pavyzdžiais įvairiose Kristaus karalystės žemė
je išplatinimo srityse; ypač šio dvidešimtojo

’’ . kunigas
Viršiausias Jprio ĮCmito gyvenimo tikslas 

— jo pašaukimas. Viąų pirmą jis yra kunigas.

4 Nedidelė, bet graži šiandie Lmvell’lo lietu
vių nuosavybe, ypatingai parapijos kleboniją. 
Menininko skonis atspėjo vietos tinkamumą ir 
grožį. Kam nežinoma Montėllo parapijos kle
bono, teisingiau pasakiuk kun. * Kazimiei;o 
UrbonaVeiaus klebonavimo, kryžiaus kelių is-/ 
tori ja ! Koki skaudūs buvo pirmieji jo gyveni
nio metai, kol jis sukūre nuosavą gūžtą ir kol 
nepalaužė kietasprandžių piktybes, išveržusios 
parapijai Ideboniją ir sehąją bažnyčią, dabartį 
nę svetainę. . ‘ ; . •

Tokių garbingų kovotojų mes čh šiandie 
prieš save matome h* daugiau. Didžiuojamės 
jais ir ląįkoiūe sau garbe nulenkti galytis prieš 
tuos, kurie kovojo sunkią kovą* ir ją laimėjo,. 
ąUtatydami iš naujo gausingus suardytus mū
sų tautos židinius. /

d į -< t
™~JU.
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DARBAS NEPASIKEITE
Netikėtai šias eilutes ra

šančiam į rankas pateka 
Blaivininkų Susivie n i j i- 
mo leistasis laikraštis“ Tau
tos Rytas/’ pradėtas leisti 
1915 metų rugpiūčio mėne
sį. Vaitai minėto laikraš
čio puslapius ir stebiesi 
praėjusių laikų veikėjų gy
vastinga veiklumo dvasia/ 
jų pasiaukojimu blaivybės 
ięlėjai paskleisti visuomenė
je. 4

kiekvienas numeris vis 
papuoštas naujų bendradar- 

• bių plunksnos pažibomis.
< 1 Jauti, kad blaivybės idėja 

k buvo gyva, užsitarnavusi vi- 
■..; suomėnės paramos.

Na, o dabar? Ar blaivy- 
bes .idėja paseno? Ar niko
lio priešai išnyko ir nebėra 
darbui dirvos ?

Dabartiniais • laikais dar- 
; bo dar daugiau, negu prieš

kariniais. Tai labai gerai 
matoma ir visų suprantama.

Daugėlisi pasiteisina, jog 
prieš karą nebuvo prohibi- 
cijos ir tada, nikolis buvo 
atviras priešas Jodei ir rei
kėję su juo kovoti. ‘Dabar 
gi kaš kitai valdžios viešie
ji ir slaptieji agentai einą 
blaivininkų pareigas.

Bet juk gyvuoja jau se
nai įrodyta tiesa, jog atvi
ras priešas nėra tiek pavo
jingas, kiek slaptas prie* 

Janas Kniifasi— viW
t- . ■ • ■ . ■ •

Kiekvienas kunigas yra visuomenės vadas. 
Jis vadovauja savai bendruomenei kaip žemiš
kuose, taip ir to labiau dangiškuose žmogaus 
reikaluose. Bet: daugelis dvasios-vadų neapsi
riko javien savo parapijos darbuote. Šviesus 
protas, kilni širdis, platūs užsimojimai praskį- 
na jam kelią įr jis nejučiomis atsistoja pirmų
jų vadų eilėse] f Šie dvasios savumai/pastate ir , 
kun. Urbonavičių vadams Vadu. ..

Amerikos Lietuvių Taryba, Tautos Iždas, 
Katalikų Federacija, Kunigų Vienybė, Lietu
vių- Katalikų Susivienijimas, Lietuvos. Vyčiai 
ir. ypatingai Darbininkų Sąjunga. — -šios visos 
organizacijos, tiu’ėjo ir turi kūn. K. Vrbonąvi-; 
čių ne savo eiliniu nariu, bet pačiojė centro val
dyboje. Jis neieškojo garbės, bet darbo. Jam 
rūpėjo Katalikiškojo Veikimo (Akcijos) ugdy
mas lietuvių tautoje. Jausdamas, kad gaH kiek 
gero padaryti, stojo ir dirbo, kuomet daugelis 
darbuotojų dėl savo garbes įžeidimo ir užgaidų 
visuomeninį darbą, užmiršdami, kad kiekviena 
metė visuomeninį darbą, užmiršdami,, kad kiek-' 
viena visuomenė (savo: didvyrius, tik mirusius

’ . tepagerbia. « • '
Visuomeninė jo darbuote, neapsiribojo or

ganizacijomis. Jis gerai suprato, kad draugija 
yra-tiktai periodinis gyvenimas, kaip tai aiš- 
kiai parodo kai kurios mūsų aukščiau įvardin- 

; -tos; šiandie, jau negyvuojaneios, garbingos ir di-
■.; deliai nusilpnėjūsios ;. organizacijos. ’ Šimtme- 

. eiais tegyvuoja tiktai vienuojijųs. Jų progra- 
’ ma ir švietimo bei• gailestingumo darbuotė šie- 
i* Ida aukščiai! krypčių, Luomų ir kaitų. Dėl sa- 
. vo didelių nuopelnų Bažnyčiai ir tautai jos yi’a. 

remtinos. Todėl savo gausios paramos- kun. N*
• .Urbonavičius nesigailėjo ir nesigaili šioms hen* 

druomenems.' Dideles/ 'užuojautos ir'įdųsaūš 
‘.. duosnumo savo pirmose dienose yra patarusi ir

ši mokslo įstaiga*—- Švenčiausios Marijos Ko-.

Didžiausios gi simpati jos iš kun. .K. Urbo
navičiaus yra ’patyruši arčiausia jo širdžiai vi
suomenes darbo sritis — tai spauda. Tai jo 
paskaitų seimuose obalsis, itaį jo kasdieninis 
darbas. .

, .: Jonas'Kmitas — literatas *.
/. -Jonas Kmitas yra visapusiškas literatas: 
poetas-dainiūs, beletristas ir mūsų laikų žy
miausias publicistas. Turime, ir daugiau gabių 
literatų, kurie pasižymėjo vienoje kurioje nora 
literatūros sriyje, kaip kun. Aleksandra Bur
ba savo beletristika — apysakomis ; kun. Anta
nas Kaupas savo publicistika, ypatingai so- . 

Įciologijos srityje; kun. Antanas Milukas — iš- 
: eivįjos istorijos tyrimu; Seirijų Juozas — kun.
Juozas-ŽidanaviČius — dramos kūriniais, jo
nas Kmitas juos visus pralenkia savo literatine 
kūryba ir stoja PIRMAS Amerikos lietuvių ra*: 
šytojų eilėje. . • ” " . '

‘ POETAS. — “Poetai gimsta” —• s a k o, 
priežodis. IŠ. Dievo malonės kun. K. Urboną-, 
vičius turi įgimtų p'oeto-dainiaus talentų,, kurių. 
jis neužkasė į žemę, .bet; kaip senovės žynys, pa-, 
lietęs skambančių kanklių stygas, dainavo Tie-8. 
tuvių tautai savo dainas, žadindamas joje Die
vo, tėvynes ir artimo.1 meilę, guosdamas susopu*, 
sias vargdienių darbo žmonių širdis, nurodyda*

: mas jiems kilnų pasiaukojimo lt meilės' Tdeuląj, 
. suteikusį žmonijai amžinatvės gyvybę. . i 
• - . Jono Kmįto/poezija, išleista vienu rinkių .
< niu, “Jono Kmįto Eilės” 1921 Belais/Boston^ 

Mass. Nuo to laikoyra parašytų, įvairiuose 
laikraščiuose išmėtytų, ne mažiau eilių, neš gar
bingasis poetas;, prašomas redaktorių, niekad 
neatsisakydavo, savo poezijųpapuošti laikraščio' 
skiltis; /Redaguodamas porą metų “ Tautos Ry-

■jiems Mėtoms, Vd^kbms^- paprašydavau gerb. i 
Poetą parašyti pritaikintos šventės dvasiai ei* 
les ir visuomet jas gaudavau.

šas. Prieš atvirą, žinomą 
priešą gali būti tinkamu 
laiku prisirengęs, bet kaip 
gi su slaptuoju? Nežinai, 
kada ir kur jis pasirodys.

Taigi, pasiteisinimas, jog 
šiais laikais nebereikia or
ganizuotai kovoti prieš ni
kolį, nes jo galybeviešjaine- 
sirodo, visai neturi jokio 
pagrindo.
/ Bet argi nikolis Amerįko- 
je liko, slaptu priešu T Šio 
didžiojo žmonijos nenaudė
lio pragaištingus- darbus 
kasdien matomė. Juk kas 
savaitę skaitome, kad ten ir 
ten mirė keli vyraiv bei mo
terys, apsinuodiję ", alkoliu, 
ten ir ten pasigėręs jaunuo
lis nušovė savo tėvą ir tt.

Tiesa, lietuviai Amerikoš 
Jungtinėse Valstybėse tėra* 
labai mažas grūdelis didžia
jame tautos aruode, bet tai 
neturi mūsų atbaidyti nuo 
didžiojo darbo. Jei mūšų 
tautiečiai pasižymėtų blai
vumo dorybe, lietuvių tauta 
sulauktų milžiniško įverti
nimo. . ‘ ’

Juk tik blaivus Žmonės y- 
ra vertingosios' kultūroj ka
lėjai. Tik blaivų žmonių 
įpėdiniai įstengia gyvenimo 
eigą stumti Į jpriekį, tik 
blaivus ’ protas pag e 1 b s t i 
žmonėms nenukrypti į tam
siąsias gyveninio padugnes.

. JL .

Botoinikfi«Max Schmelin^važi- 
nėjft malkas, norėdamas geriau 
pasirengti kumštynėms sii Jack 
Sharkey.

Alkolis, kaip tamsybių 
galybė, buvo, yra ir bus, kol 
Šis pasaulis bus.; Kova tarp 
tiesos ir melo, taip šviesos 
ir tamsos. ėjo ir eis.

Esantieji pasaulyje blo-. 
gumai suteikia žmogui pro
gos iškilti aukščiau gyveni
mo dumblo ir suspindėti 
skaistumo* susipratimą bei 
blaivumo dorybėmis.

"Kadangi Blaivininkų su
sivienijimo steigėjai parodė 
daug ištvermės, tad vien 
jau jų įdėtas darbas ir lū
kesčių viltys šaukiasi nuo
latinio judėjimo, judinimo 
ir išjudinimo. 7 ’

Tikėkime, jog “Tautos 
Ryto’’ buvusieji redakto
riai, bendradarbiai ir kiti 
jų artimieji darbininkai ne-: 
užmiršo, neužmiršta ir ne- 
užmirš, jog Blaivybės Sky
rius- “Darbininke’’ yra jų 

pradėtojo", jįarbo tęsĮĮiyŠ, ir 
kaipo toks reikalingas visų 
bendros paramos, nes prie
šas toks į)^t budrus, jo pin
klės dar •’ pavojingesnės, o 
kovotoji} eilės vis retėja, .

' . Br. K-as.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ I
KOLONUOSE I

ų <
,“»5LXS'M1 Diita-

‘ ’ S1.MA ■

Beveik kas savaite atsi- 
randa geros valios žmonių, 
kurie gražina piknikų vie
tą. P. Navickas savo tra
ku dirbo pusdienį, kol su- 
vežinėjo stalus į paėžerį, 
nes ten gegužes 30 <į 2 . vai. 
bus iškilmingi pietūs, nau
jojo vasarnamio atidarymo
proga. . j . . y

Sportininkų koma n d o s 
jau J* Gecęviciaūs suorga
nizuotos. Jie žaidimus pra
dės 3 .vai. po pietų.

Gegužės 22 d. 8 vali gra
žus pulkelis vaikučių pir

mą kartą priėmė Šv. Komu
niją. Prieš mišias atnauji
no Krikšto įžadus. 2 Vai.

125 iąetų sukaktuvių iškilmėse, 
garbės daktaro laipsnį- ,

Wboster universitetas jai suteikė

KĖLĘTRISTAS.. Pasirodo, kad pirma- į 
ine savo litęratinės darbuotes laikotarpyje Jo
nas Kniitas užsiimdavo daugiau proza, negu 
poezija. 1916 metais Shenando'ah, Pa., išleistos' 
jo trys apysakos: “Biurokratai/’ “Bajoro uoš
vis” ir “Mūsų socialistai.”. Tiesa, ir vėliau jis 
yra daug apysakų rašęs. Viename rinkinyje 
1917 metais išleistos Boston/Mass. kelios apy
sakos kartu, užvardintos “Vaizdeliai.” Daug 
panašių trumpesnių apysakų tetilpo tiktai laik
raščių skiltyse. :

Be originalų, Jonas,Kmįtas yra patiekęs 
‘mūsai literatūrą! ir vertimų iš anglų kalbos: 
Mai’k Twaino “Hueklebitny Finnas,” išleisto 
1914 metais Ghicago, BĮ. ir Karoliaus Dickenso 
“Oliver Twistas” išleisto Chicago, I1L • .

PUBLICISTAS.—Jonas Kmitas yra pats 
žymiausias mūsų publicistas. Jei “Darbiniu; 
kas” šiandie taip aukštai stovi savo įžanginiais 
straipsniais, tai reikia neužmiršti, tad vedamo
ji jų mintis yra Jono Kmito mintis. Ką pasa
kyti apie autoriaus stilių? - Jis pilna^. humo
ro, teikia jo straipsniams didžiausio įdo- 
mumoj senai žinomos tiesos, įvilktos Jono Kmi
to stiliuin,yra tartum naujas, pirmiau negirdė- 
.tas kūrinys. Tik laiko, stoka sulaiko nuo giles
nio Jono Kmito veikalų įvertinimo.

s t fĮokją; ąi^įšta ir kilni kun. K,. Urbonavi
čiaus asmenybė yra nelengvą aptarti, to labiau, 
kad jos, veikimas yra pasireiškęs tokiose gau
singose "darbuotes siltyse, ; jo darbų pavyzdys 
rodo, kad Žmogus, norėdamas, ^gali suderinti sa- 
to tieidogines pareigas. — kaip kunigas savo 
pastoracijos pareigas «— -su menu./keliant žmo* 
nių sielas pine Aukščiausiojo Gėrio ir kuriant 
jose Amžinojo Grožio pažinimą. Tokia yra Jo- 
hęįj;i^įįto
ragindama .mus suvartoti . visus savo 'Pn?am- 
žiąus mums duotus talentus vieninteliam-tikslui

- vesti žmoniją amžinybes keliais. • 
‘ ‘ ’ ■ t' • ■ JT-'- ‘ • •

visi buvo’ įrašyti į rožan
čiaus ir į škaplieriaus broli* 
M- ,

Gegužės 21 d. rytą mirė 
j auna Mari j ona Suslavičiū- 

metij. Laidotuvės į- 
vyko geg. 23 d.

ATHOL, MASS.

Moįėrų Sąjungos 71 kuo
pa gegužės 19 d. surengė 
surengė gražų 'parengimą 
narei M. Grigaliūnienei, jos 
ir jos vyto Longino vedybi
nio gyvenimo 20 metų su
kaktuvių proga.

Buvo pakviesti giminės, 
draugai, kaimynai ir tt. IŠ 
viso dalyvavo 95 asmens. 
Gailą, kad nebuvo klebono

. } ... ■ . ■_______ A ■'
■ i . ■

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UBTUVOi DUKTlBŲ DMOl 
*0 GLOBA MOTINOS iVč.

’irmlnlnkB.— Eva MarksĮenS,
625 H, 8th St., So. Boston, Mass.

VIc«-pirDfĮ4ninl£<— Ono Siaurleng,
.443 H. Tth Sti So, Boston, Maro,
Tel. So. Bo*ton M22-B 1

erot, Ražt. — BrorMI ClunleiU}, ‘ ‘
30 Gould 8t, We«t Roxbury, Mass.
Tol. Barkvvay 1884-T

Tlh, nąit — Madona Markonloti 
66 G St^ So. Boaton, MaM 

Udlnlnkfi Ona Stanlullut^ •
Afe St, So. Boaton, Mm

Tvarkdarį — Opa MlzglrdlenB
1512 OpIuibMiįi Rd., 8o. Boaton, Mm#.

KMoa Globoja — ŠI. Janp|oDl«n6
1426 Columbla Hd,. So, Boaton, Mam 

Draurlja savo auakląklmm laiko jcaa,
antri utarnlnka fafįnadĄ,
7:80 yni. vakare, pobnlnytlnfij ava- 
talnąj.

Vlaala dranrljoa reikalai jfrelpkltfia 
paa *rotokolQ raitininką.

ktm. JuraiČio, kurs tą dieną 
buvo išvykęs; jis pasveiki
no rąstu. .

Kuopos pirm. Ieva Raši- 
maite įteikė dovanas.

M. ir L. Grigaliūnams lin
kime ilgiausiu metų. ‘

’ Ten buvęs.

NOBWOM, MASS.
■i. Gegužės 15 d. tuoj po su
mos įvyko parapijos choro 
susirinkimas.

. » T ‘ 1

Gegužės 20 d., tuoj, po Ge
gužinių pamaldų įvyko A- 
pa^talystės draugijos susi
rinkimas. '

v
Gegužės 22 d. įvyko sek

madieninės mokyklos užbai
gimas.

Gegužes 25 d. įvyko soda- 
liečių susirinkinias. - ’

Gegužes 24 d. įvyko, choro 
pamoka. D. Šokas, choro 
vadas, pranešė choiisiams, 
kad vasaros metu pamokų 
nebus ir kad ši yra paskuti
nė.

Gegužės. 15 d. šie vaikeliai 
priėmė Pirmą Šv. Komuni
ją Sv. Jurgio bažnyčioj-:

Mergaites:.
S. Stepanavičiute, A. Gle- 
biutė, B. Sinkevičiūtė, E. 
Valatkiutę, B. Vitkauskiu- 
tė, O. Keršiūtė, O. Katriutę, 
A. Razilevičiutą, E. Janavi
čiūtė, A. Glebiutė, K Ker- 
šiutė, E. Pąleviciutė, E. Pil 
kiutė, A- Patinskaitė, P. 
Spfrądavielute, O. Milišaūg- 
toutė, E. Plušinskiutė^ V; 
Plušmskiutė, D. Venskus, 
L. Gintį, C. Calderone, J. 
Galderone, J; Long, M. Pal- 
sic/ M. Swenor, R. Yelapį, 
Č. Rūsčio, J. DeRose, J.

Naujai ištaisyta' graži vieta prie 
pat ežero. Parkas dykai Galima 
žuvauti ir foteliais pasivadinėti. 
Taipgi yra farma kurioje galima 
pasipirkti visokių pieno produk
tu ir vištą;, Taipgi yra vasarna
mių ir išreiidavojain kambarius. 
Kreipkite^ pas PRANĄ ROŽE- 

. . . M 488 No. Mato St., Rayitoam,
MacKenzie, M. Lasąlvto. ] Mass.

tv. JONO J1V. BL. PAULLPINM 
/ DR-JOS VALDYBA.

Pirmininką* — M. Mioba
86 M t Ida Rd., Dorcheetar, Maoa 

Telephone Colnmb^ 5481 
Vlęf-BImlninkM J. PetrąuajLM34 Ąomaa pate, So. Boatocų į** 
Prot Raitininkai — J, GUaeękia

5 Thomai Park, So. Boaton, Mmfe 
Fin. llnitihlnkna *— M. Saikia

.256 E5, Nlnth St., So. .Boaton, Mmm, 
IMdlnlnkas A, NaudilOnaa

885 to Broadvvay, So. Bo.aton, MaM 
Martolkn ~ J. Zaikla ( -

1 Wlnileld St., So. Boston, Maaa. - 
Draugija ląiko ausirlnklišiiMi k**

nedSldletij kiekvieno tiafinaalo, 2 vali 
no pietų, Parapijos snl6J, 492 H. 7th 
Įit, Rcy Boatpo, Ma*a
Profesionalui, blzhlorlaiį prumpaIn

kai, kurie akelbiadi <*DarbiųInXe/ tik
rai verti skaitytojo paminos.

Visi gąrBlnkft^f “Uarbinlnke,”

Berniukai:
Ę, Kavaliauskas, A^. Pa* 

levičius, J. Šilanskas,, K. 
Bartkevičius, A. Bartkevi
čius, P, Malašinskąs, S. Ka- 
lišauskas, D. Margelis, J. 
Petraitis, E. Paradinis, P. 
Dovidauskas, Vasiliūnas, 
J. Žemaitis, A- -Žemaitis, J,.? 
ŠelukaSj P. Santord, lį. 
Grosso, D. DiGiąndomini- 
co;.P. DeRose, A. Cąldero* 
ne, I., Pėavey, A, Sylvestid, 
J. Eamigliętti, X Campasa-. 
no.

ISYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI’

Ofisas: . '
SANB0RNBLOCK 
c81 Wašhhtgton St. 
NQW00D, MASS.
Tel. Norwood. 0330 

Gyvenimo vieta : 
S2 Walnut Avė.

‘ Tel. Nomvood 1315-W

M MMNHI NAMį 
ANT FIRMOS 

• ■ t

3 šeimyną namas. Netoliau kaip 
40 mylią nno Bostono. -Dėl susi-, 
tarimo prašau kreiptis. MTs; M. 
Stanwyck, 44 Aspinwall Ėoąd, 
Dotohester, Mass. .

' /Tel. Geneva 7465

A. KASPAR
Automobiliu Maliavotojas J

Visus kviečią -dabartiniu .laiku 
nusipentyt savo karus, 

Taipgi ištaisau sulankstytus bo... 
dies ir sparnus. Darbą atlieku 
gerai ir pataisyti, karai ^ atrodo 
jcaip nauji.

66 Victoria Street;
W. SOMERVILLE, MASS. r 

Tel, Sąmersetesm

PARKAS PIKNIKAMS

SOUTH BOSTON SAVIKGS BANK
YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR į STS. PER 

. BĘVEIK 70 METŲ //.

Depozitą nąošhątis eįna-niio trečios Šerėdoš kiekvieno mėnesio, 

Dividentai mokami trečią Seredą Balandžio ir Spalią mėnesių, 

ShtnČiame pinigus į užsienį to išrašomo Travellers Cheąues.

."■ * VALANDOS:, •' ‘'j-/

Ruo/sįyto iki 3 po pietų. Sub^tomis: nuo 9 ryto iki lŽ vai.

Pirmadienių vakarda nuo 7 iki 9 tik dėl depotitų,.

M...



Penkiadienii/gegužės Ž7, 1932
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VIETINES ŽINIOS
MiĮiiiiimiiiiiiiiiiĮiii Hi-M"iw'«Lirrr|,v'V‘»w*w*w«wy>

ma. Tikietų daug išparduo
tą. Šeįmipinkčftjaų rengią
si pradėti gamint vakarie
nę. ' ■ , • •.

S FEPEBAGĮJOS VEIKIMO
Gegužės 24 d. įvyko Pe- 

deracijos.skyriaus susirin
kimas. Komisijos '. išdavė 
raportus, Nominuota 12 

. kandidatų į Fed. O e n t r o 
valdybą: kmi, K, Urbonavi
čius, kun. J.;Švagždys,' kum 
Pr, Virmauskis, Pr. Gali
nis, kun, Dr. J. Navickas 

•. M. I. C., Leonardas šimutis, 
kun. J. Jakaįtis M, L G,, K. 

' J. Krušinskas, kun. P. Juš- 
■ kaįtis, A, P. Kneižys, kiui.
Pr. Strakauskas ir Juozas 

. K Laučkm ^

Pagaliau pasitarta apie 
skaičių busų L. D. S, aps
krities išvažiavimui. Jau 
turėta piknikierių 2 busam. 
Įr čia darbas sklandžiai va- 
Totpąsi pirmyn. *

Ketvirtadienį prasideda 
Dievo Kūno šventes oktava. 
Bažnyčioje per oktavą bus 
pamaldos kas vakarą.

Iš PARAPIJOS VEIKIMO
Geg. 24 d. įvyko para- 

; pi jos komisijos ir padėjėju 
susirinkimas reikale para
pijos išvažiavimo, birželio 
12 d. Gauta daug naujų 
darbininkų, aukotojų, pagą- 
mintojų ir pardavinėtojų. 
Jų pareikalaujama d ar 
bent 200, Paskutinis piknį- 
kierių didėlis susirinkimas 
bus gegužes 31 dieną, po ge
gužes mėnesio pamaldų/
I ■- -■■•■------ -

-Tuoj buvo trumpas pri
micijų rengėjų susirinki-

' Penktadienį 9 y/ rytą mū
sų parapijos naiyg dĮjako? 
nas Jonas Plėvokas šventi
namas kĮmigū. - Daug pa; 
rapiečių laukys tuomet Ka
tedrą.

Sekmadienį 9:30 vai. bus 
giedamus sv. 'mišios Sal
džiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus draugijos intencijai.

PRIVERTĖ NUSIMAUTI 
KELNE* Šiomis dųąonps sukanka lygiai 

11 metą, kaip BoBtOn Sales Oom- 
paiiy viena iš didžiausią čevery- 

[ką ir drabužiu krąutuvią pradė
jo biznį Mentolio, |r sykiu'bii^ 2 

.. , . metai,- kaip paribudnvojo snvo
feo : apie A vai. po hipius ir perkeli krautuvę iš se-

Vaistinės savininką Dūd-. 
)ey įtĮjlAMin. M Diidley 
Bt,, ijflpsįeatpft Mass., išti- i

$W ji Atyrko du plė- g ^/“109'į h’dMeli

paATfobij 25 dolGlius TodSt dabar- per 30 dieniį au- 
|r bijodMnb kad jų nesivy- I piginam visi), tavorą ant48į pro-. 

įiftkė jajn nusimauti kel- centą/' p
ir botyg.' Po tom ‘M .'Vis,!. ynmudott-«ia 

■ y., ’ k'. . ..v., . *. progą ir sykiu padėti mums uvęs-
sa,Yl~ ti-mūsų pasisekimu biznyje.At- 

ąinką ųž4ari .ųžpakalinia-1 minkit, kad BOSTON WbĖ$ 
kąjnbarjr. . < . ;

fMBMIII Vakabene
Šį jąjkinadienb TO 29 dJ

Jonui Plevokūi pagerbti, 
Vyčiai ir Sodalietęs ringia 

iškilmingą vakarienę.. . ! 
Viri prašomi įsigyti tildė- 

tus išlanksto.
f • ’ • _ ‘ v ’ • .

I ^istį prašome posiąniidoti ’šia 
1 progą ir sykiu padėti mums švęs- 
- J ti niūsą pasisekimu biznyją .At-

ĮCO. dabar yra naujam name.
657 N. Main St, * 

* MOSTELIO; MASS. 
’t Antanas Bartkevičius, 

Savininkas, . . ’

*

A.O.ŠALNA-SHALLNA
METnVIB ADVOJUTM

Baigės ąu Pnlveramtu
V CORNĖLt rrNIVERSITY su A. B. 

G. WASHINGTON ŲNIV. su LLB.
“Darbininko” Name

(antros lubos)
866 Broa£way, South Bostmi

Resldenclja 
805H»rvard St, Cambrldge, Mus.

TA University 1463-J.

Po kiekvienų šv. mišių 
primicijantas kun. J. Ple* 
vokas suteiks žmonėms savo 
kunigišką palaiminimą.

11 vai. patsai primįęijąn- 
tas laikys savo pirmas iškij-' 
ipingas šv. mišias. Arkidi- 
jakonu bus kun. Pr. Vir
mauskis, dijakonu kun. K. 
Jenkus, subdįjakonu kun. 
J. Skalandis. Pamokslą šą- 
kys. kum Eri Strakauskas.

4 vai. p. p. bus giedami 
mišparai ir įvyks Dievo 
Kūno šventės procesija. :

6 vai. vakare įvyksta, pa
rapijos salėje vieša vakarie
nė primicijantui kun. J. 
Plevokūi pagerbti.

Tęl. S. B. 0441. - '

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS '

414 Broadway, So. Boston.
: Boom 3,

Gyveninio vieta: §8 Central St, 
Hudson, Mass.

Tek Hudson 622.

Pirmadienį po ketvirtų 
šv. mišių gausūs parapiečįų 
būriai važiuos būsais nuo 
bažnyčios į Romuvos parką, 
Monteūo, kur įvyksta didy- 

‘sis, su visokiais įvairumais, 
D, D. S., apskrities piknikas..

KUN. JONAS PĖJ]VOKASX 
Soūtlibostbniėtis, įšventintas’" į kunigus šv; Kryžiaus Ką- 
tedroję gegužės 27 d. Pirmąsias iškilmingas mišiafc lai
kys šv. Petyo bažnyčioje geg. 29 d. -11 vai. rytą.

Kun. Jono tėvai Ėlzbįria UieviČiūtė-Plevokiėnė (ki
lusi iŠ GuodMų, Vabalninko valsČ) ir Juozas Plevokaš, 
kilęs iš Vabalninko. Motina atvyko į. Ameriką 35 me
tai ntgaį o tėvas — bus jau apie 50 metų. Bet tėvui ne
teko laimes; išvysti savo sūnų, įžengusį-į kunigystę. Jis 
mirę 16 metų atgal, palikdamas kun. Joną 11 metų.

Aūkštesiįąja-mokyklą kun. Jonbs lanke Boston Col- 
lege H, S., kur_vieneris metus mokėsi ,if kolegijos kur?p.. 
'Vėliau kolegijos kursą' bąigc Šv. Anzelmo kolegijoj, 
Maneliestey N, H., iŠ kur tiesiog stojo į Šv. Jono kuni
gų seminariją. ‘ 1'

Kun.? Jpno/artimieji yra^jo motina, dri seserys — 
Marijohą (vedusi), ir Albiną ir brolis Juozas.7 - ’

Naująjį Krisįaus Vynyno Darbininką* sveikiname 
ir linkime.pasekmingai dirbti Bažnyčios garbei ir Lietu- 

• m ' > • • ' % • t.' ' - ■
vių Tautos gerovei. ■ ■'

d. bus Romuvos parke sta
toma estrada, kad būtų ga
lima lauke suvaidinti kome
diją ¥< Gyvoji Stovyla,” ^pa
rapijos išvažiavime, birželio
12 dieną. i

Viri jų pažįstamieji linki 
abiems .jatiniesięins skaĄr 
čibš laimės gyvenimo nau
jume kely, ; > ■ ■

GAMBR1D6E, MASS.

■ f'

Girdėjau, kad gegužes 30

SUSITUOKS

VASAROS SEZONAS 
JAUČIA 

PAUL’S MENS
SHOP 

456W.WADW4y 
South Boston, Man.

NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS 
VASARINSS SKRYBĖLES. 

Labai pigi kaina.
Savifiinfaą POVILĄ^ LIKAS

i

i

KAZ. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lupoB, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston, 
$ėt So. Boston 3357

Bostono Ofisas: 
t 89 State Street, Room 68 

Tel, Hubbard 0396
Gyvenimo: 88 Rosėmont Street, 

Tęl. Talbot 2878 Dorchestep, MaSs.

JUOZAS GUNTI
“ADVOKATAS

414 Broadwąy, į. Boston, Mass.
. *T ■ * . <

TeL So. Boston 0948

GYVENIMO
TeJ. Pąxkway 1864W

Prisiekus Advokatai

JUOZAS o; OMUOS
Veda visokias provas, Daro H- 

rti* legaliem dokumentui.
317B ąt. (kampas Broadway) 

South BMtolL itSMi JĮP.Į! jrw?r i1 M!

Tolsfona#: SauBoaton 3788 
NBmą; TaŲmt MT4 ' ' ;

Šeštadienį, 9 v. rytą, Pr. 
Avėrką su Stepaniją Man- 
stavičiūte priima Šv.* Mote
rystės Sąkramėntąf Priė
mę tą didį sakramentą, jie 
kiaušy^ šliubinių šv. mįŠiųK 
apturės palaiminimus ir 
priims Švč. Sakramentą.

Abu jaunieji yra žinomi 
veiklūs jaunimo veikėjai/ 
geri vyčiai, P1V Averka yra 
lankęs Vilniaus Vytauto D. 
gimnaziją, kur baigė 5 kla
ses. St. Mopstavičiūtė yra 
kilusi iš Varnių, Žemaitijos 
miesto.

DIEVO KŪNO PRO-
/• -AGŽŠIJA

Dievo Kūno , procesija į- 
vykš tuoj po sumos.

MĖTINIS PARAPIJOS

f I NMH Nfi E Į
Apdfaųsk nainus, rakandu* ' Į 

; automobilius paa . . =
s J. S. MESLIS » h 
|342. ^raadwąy, So. Bostonl 
| Tel. S. B 4TO8 ar 2613 f

i

DR.J. LANOŽIUS-SEYMODR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' . >

Gydo- Hmm jr/kraRs* Wm
X-Pay *r . W •

' ** • ’ kraują, ųapuip^, fe M^pudktyi Buteįklk pĮtiri- •
w> Styrite”*-, i® <
0FriQ H *** !W * P- W

- vtOKąos-B. ■

»PIM|fTĮĮI?TAS 
iiepiaminuoju akli 
priskiriu akiniu!

- krelvaa akli.
1 ri& fr emblijonlĮ- 

jcęitfrtloM) akys* ;
iii tinkamu laiku.. * .

J, L Oi D,
447 ^roadw>ff

A. J. WEST, N, 0.
' Liprvvią

GYDYTOJAS ir DHIĘDBGAB 
Valandom;

Nuo 2 iki. 4, A, iitto 7 iki 8 y ak* 
, 478 Gallivan Boulevard 
douchdster, MASS.

Teįefopas Talbot' 0847

......miniiitmiRJ -

JUOZAS M. DUS
MlBRODiMiMKAS ’

Parduodu .įvairiausios rūsieš 
auksinius ir Sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

į 366Uręadwąy ■
| 80. J ,

E 
5 

3

4

?

AUTOMOBILIO NELAIMĖ
JE UŽMUŠTAS ŽMOGUS

• v ■ —___
Praėjusio sekmadi e n i o 

anksti rytą važiavęs auto
mobilis pateko į stulpą, ku
riame* buvo gaišrininkij pa
šaukimo dėžė., Miltonė. Gai- 
srinmkai tuojau atvyko. 
Nelaimes, vietoje jie atrado 
jau negyvą Joseplr F? Po- 
.ey, 39’ metų amžiaus, gyv.

PARSIDUODA
. ’ Graži farmukč netoli Bostono, 
Yra 5 kambarių niunaą šit visais 
vėliausios mados įtaisymais. Taip
gi gražus sodas su varnais mc- 
.džiaiais, 1| akrą žemės , ir b aru ė, 
ir nauji vištiiiiiiltai. Prie pat 
State Įload, * ♦ ; ‘ ’

Priežastis - purdavĮmo savinip,- 
I kas nesveikas ir nori Važiuoti į 
į Lietuvę.

Kreipkitės
303 Canton St., Randolnh. Mass,

793 fCoĮmiiBia Rd., Poreh.es- 
ter, Mass. .

Su užmuštuoju važiavo 2 
Į jo draugai. Nelaimes prie
žastimi esantį girtuoklystė.

. LIBTUV^O

BEAUTYSHDP a p w
Kampas L antį Otlj -Stę,

SO. BOSTON,
■ MASS./ •

Tei. ”
S, B. 4645-R

Savininke
• CAROLINE

CASt’ER
.. Duodame •. ’ 

ėermtfnent ’ 
■\Vnvfiyugene

i
i

-j
J

VIKTORAS miTE
Į, UMB E R I S / 

Siivędu garo ir šilto vandenio 
. ' šildytuvus 

92SawyerAvenue, 
DORCHESTER, MASS.

Columbia 1783

Eastern Masšaelius e 11 s- 
gAtvekarių darbininką 11 
unijų gegužės 26 dieną va
kare turėjo susirinkimąj ku 
riame svarstė, ar sutikti su 

i kompanijoj pasiūlymų nu- 
simažinti algas 15 procen- Į>     - i ' n ■’ »*K*f +• ’ >) r ~
tų. . / /

LAIŠKASREDAKGIJAI

Tel. Šo. Bflitop 0828 . '
> LI»TUVĮSDAWW

D R. M. V. C ASPE R
’ (KASPARAVIOIPS

Naujoje Vietoje, 
525 E. Brokdway, S. Boston.

Offeo Fdlondo*:
RLMMtefiK

- 12-tęsdlę|j< uždarytį

i

;

Švč; Uanos Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapi
jos metinis išvažiavimas į- 
yyks sekiųadienyje, birželio 
19 d., Paląngcįje,. MethUfen, 
.Lawrence, Mass. Kasmet., 
žmonės gausiai lankosi mū
sų parapij os išvažiavimuo
se. Kodėl ne? .Vieta puiki. 
Šiemet dar. labiau pagerin
ta. Vanduo maudytis šil
tas. Pieva pasiviąikščiot 
pažaist graži. Žodžiu, Pa
langa idealė vietą piknikui* 
Dabai pįąšomi skaitlingai 
yisi is visur atsilankyti, Šis 
išvažiavimas sįėmėt. gjpnas 
didžiausias ir smagiausias.

Autobusai isęig po pirmų 
šv. piišiiį, .kurios i bųą 8:30 
ir po antrų 11 vai. ryte.

Autobusais norinti ■ va
žiuoti įsigykite tikietus iš 
anksto. . . ; r v

’-n------ 4 _•“* ‘ 1, į

Poeziją, tai Dievaa šventoie lt 
|mė! Bvajpniid.—V. tukovikij. ž 

• • ’ . * .1

V. PALTANAVIČIUTĖS 
MUZIKOS MOKYKLA |

Mokytoja piano muzikos, kuri 
rudenyje atidarė savo . muzikos 
studiją 912, Ęast Brpadway, So. 
Bosįpn, Mass.? uoliai.ruošia savo 
jaunutę Idėšą prie pirmutinio vie
šo pasirodymo, kuris įvyks trum
poj ątėity., Paąelė Paltanavičių-Į 
tė yra baigusi vieną .iš-, geriausių 
Amerikoj Muzikos M o k y kl ų, 
‘'The Nw'.England Consėrvato- 
ry ot Musie” Bostone ir yra pil
nai prisirengus mokytojos profe
sijai, kuri ąesigaili savo triūso, 
kad įos mokiniai kadaugiausia 
■pasinaudotą.» dėstomojo moltslo.

Patogjauriąi1’ |eli8ig per 
. Lietuvos uostą KLAIPĖDĄ.

kreipkitės pas

C. J. WEISUL
‘ AGENTŪRA

366 W. Broadvvay 
SQ.'B08iON, MAM 
.Tek.Sd. Boston 0620

PRIE PO GYDYTOJO 
reikia.Ms 

deiėi pagydymo visokiu 
kraujo, narvu lr-chrpnl#- 

<7 d fcu H«Ū« Karle kenčiate
nuo reumatizmo, ekaudn- 

___ r lh, vočių, sutinlriiij arba 
kofrlti XUno

tj. rfitbmlt kreipti! tuojnua 
Atminkit, ptMtflravlmM, ' 

patartinai dykai visit niPne$i» i

fe *-?» %<?•*♦** Q\aLl< lu—12 tfecUL

Del tilpušics žinutės ant
rašte /‘Ėryčėris Kubilius 
netekęs , ‘džiabo’ ”; p, R. F. 
Kubilius .pridavė' “Darbi-/ 
ninka” redakcijai laišką ir 
viešą atsakymą, kurį talpi
name, netaisę nei kalbos pei 
turinio. \ ■

Rašo: /?•-.:
Į, u ‘Darbininko’, kntespon- 

dentas numary 39,. iš geg. 
24 d. 1932 m. apraše, kad 
Rev. B. F. Kubilius likvi- 
doja savo darbą. * ■ Visiškai 
nėra pamato tame išsireiš
kime. Aš lekuosiu tame pa- 
Čiajne darbe. Prašome neti- 
kitėti tokiems’ gandams. ..

L " Rev. B: F. Kubilius.”

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMUBIUSTAMS

Mes atidarėm, automotilią taisy
mo vietą. Taisoih; visokios rūšies, 

j automobilius. Taipgi ištaisom su- 
lankstytuš fenders ir . bodies ir 
apipent-inam. Taisom ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikriiitas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi j

STEVE’S REPAIS SHOP, 
į. : 665 feighth 8t. 1

SOUTH BOSTON, MASS
. • TėJ. 8. B. 2851-B

; STEVE JANELWNAŠ, Sav., bu
vęs Broadwuy Garage vedėjas.

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTe
Skilau džiųj ^Dešini, Lašmių 

J — tikrai* lietuviSkų,z

Įvairios šviežios mėsos •’ 
.. • prašom .atsilunkyt. . \ »-

LITU. CDOPERATION
365 W. SSOOND ST,;

Ttrr-r??.., .444.. ■ ■nį.lĮy-.... į.t>r1 '!'

TęL- So. Btirion. 2800 > .
Lietuviis Pakristas

A L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo P Iki 12, nuo 
1:30—0 fe nuo 6:30—9 vakare, 
S ere domis nuo 9—12 vai, dieną. 
Subatomis nuo 9 iki G vai vakare, 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dleng 

(pagpl įtarti) 4 .
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TeL Porter 3789

(ROPSTsy.. ' 
Lietuvis Gydytojai

• Oflfo VąlanilpNl f fr-r* fe T—0 
278 Haryard Street, 

kamp. Inman arn Central Sq, 
Oambridge, Mmi.

DR. S. A. GALVARISKl 
(GALINAUSKA8) " 414 Broadvvay, 80. Boiton

• t 01. So. BoNĮtpB S80O
Ofisą* atdara! nuo 10 iki 12 t*L 
ryto, nuo 1:80 Iki 6:80 po plot ir •**’^S^*<**;.

PATARNAVIMAS DIEN4

D. k ZAIETSKAS
877 ir 448 Cambridęe 8W 

Oambridgo, Mau, 
Telephijnė Uufver|Uy 8831-W,

Otflea Tėkphon* dnivioralty 1267 
Bes. Tel. Vniverslty 1957

ADAM OMRKA&SUN
BAI.SAMUOTOJAS 

Pagrabuš atitekti *«r»t Ir plkfeL 
Kaąm ytentriu vfeun Vteu Mu* 
dfenu tr nakiL . - - y. ,

.10 Intervale SU MonteUe, M** 
Ttl. Brorictoo 8161 .

.
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KUN. PRANAS SKRUODENIS, M I C
Kun., Pranas Skruodenis, 

M, I. C. yra gimęs 1906' m.,
- Brooklyn, X. Y, Čia jįsdi 
praleido savo jaunas die
nas. Kadangi tėveliai buvo 
uolūs Angelų Karalienės 

• parapijos nariai, tai ir jau
nas Pranukas išaugo gra
žioje dvasioje ,ilgus metus 
būdamas šios garbingos lie
tuvių bažnyčios ministran-

• tu. Vėliau tėveliai išsikėlė 
į ŠV* Jurgio parapija. To-

_^dėLJrJaunas_kimigaš savo 
primicijaš laikys dabartinė- 

. je savo tėvelių parapijoje, 
šv. Jurgio bažnyčioje gegu
žes 29 d., 11 vai. rytą/ Pa
mokslą pasakys kun, J. J. 
Jakaitis. .

Jaunasis kunigas baigė 
vietinę miesto pradžios mo
kyklą. Paskui įstojo į šv. 
Jono kolegiją,, kurioje, mo
kėsi trejetą metii.' Jausda
mas savo širdyje aukštesni 

...pasaukimą, jisai hUvyko į 
naują kuriamą Tėvų Mari- 

. jonų kolegi ją, H i n s d a 1 e, 
Ilk, kur mokėsi keletą me- 

. tų, ją baigdamas pirmutinė
je alunmų laidoje. Čia ji
sai atliko ii* savo vienuolio 

•*gyvenmio pratybas, palik- 
t damas vienuoliu marijonu.

Baigęs kolegiją, bUvo dva- 
: sinės valdžios - pasiųstas į 

Lietuvą mokytis filosofi-
• jos* Lietuvoje jisai baigė 

filosofijos mokslus.: Tėvų
. šalies gyve n i m a $ *d a v e 
-jam progos pailginti savo 

; / tautos pažinimą ir išmokti 
geriau savo gimtąją kalbą. 

ž Sugrįžęs Amerikon, šv. Te
ologijos mokėsi čekų dvasi
nėje seminarijoje,. Li'slė III. 

. Gegužės "22 d. įšvęstas kuni
gu. Quigley seminarijos ko
plyčioje, CJįįeago,. III. Kun. 
P. Skruodenis dvasinės vaL 

. . džios yraaiuskirtas tęsti sa- 

. Vo mokslus toliau Katalikų

Universitete, Washington, 
d. c. . . r . • .- ; \ 

laukime naujam Dvasios 
Vadui ilgiausių metų, ’ kar
tu dalindamiesi džiaugsiu 
su jo tėveliais-broliais, visa 
šv, Jurgio parapija ir Tėvų 
Marijonų vienuolijai *

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.
. ŽINUTĖS

Federacijos Centro VaL 
dybos posėdis įvyko antra
dienį, gegužės 17 d., sekre
toriaus p. K. Krnšinsko bu
te, Brooklyn, N. Y, Dalyva
vo“ Draugo” redaktorius p. 
L. Šimutis iš Chicagos, kun. 
J. Švagždys (orlaiviu at
skridęs), kun. N. Pakalnis 
ir K; Krušinskas.

. •' ■ < KUN. JONAS E. LENCEVIČIUS ' '

-------- - m.,-,, - —i

Iškilmingi mišparai su' Šv, 
Sakramentu įvyks 4* vai. p. 
p,, kuriuos atlaikys taipgi 
kun. Lencevičius^ Vakare 
S vaUprasidės Goney Iš-, 
ląnd*e Šiam Bar restauran- 
te, 1715 Surf Avė., puota. 
Tošbnesteriu bus. mūsų vei
kėjas p, K. Krušmskas. Da
lyvaus giminės, draugai, už
kviesti svečiai ir apylinkės 
kunigai. Muz. P. A, Dul
kė ir j o dvylika choristų iš
pildys mažą dainų progra 
mėlį. Tėvas dovanojo savo 
sūnui gfhžų kieliką jo mo- 
rinoš^atminimūL —— y

: Telephone: STAGG 2~0706

DR. BUDAS K. VENCIUS
D ANTĮST AS

. ‘ X—RAY
Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273

*V A L A N n o s : 
Nuo 0—12 iš ryto, 2—8 vai, 

6v6iitaiieniaifi amitarvt
499 GRAND STREET

(kampas Union Avė,)
BRO OKLYN, N. Y,

Federacijos Seimas šiais 
metais įvyks Pittsburgh, 
Pa., rugpiūeio 23 ir 24 d. .

“Draugo” Redaktorius p. 
Šimutis įdomių žinių iŠ sa- 
Čiamš papasakojo. Ypatin
gai įdomu, kad Pittšbur- 
gh’o veikėjai labai prielan
kus Federacijai.' Oia gal 
būt išimtinai p. Šimučio pa
sidarbavimo vaisiai. Pagei
daujama, kad spaudos va
dai dažniau aplankytų ko- 

donijas, ypač tąsias, kurios 
labiaus nutolę nud visuome
ninio "gyvenimo.

.. T -

P. L. Šimutis viešėjo pas 
kim. N*. Pakalnį. Golfavo 
Salisbury Club^o laukuose, 
gėrėjosi ;New Yorko valsti
jos nepaprastai gražiai iš
puoštomis Jonės pakrantė
mis. ■

Sūnus Baltramiejaus ’ ir 'Petronėlės (Raguelnūtės) yni 
vyriausias iš trijų sūnų. Gimė Brooklyne spalių. .28 .k,, 
1905 m. Astuonių' metų .parvežtas Lietuvon, bet netru
kus grąžintas ir. mokosi Švl Vincento Pauliečio (North 
Sixtli St.) ir viešojoj mokykloj. Stoja į CathedraFCbl- 
lege 1920 metais., Taip pradines taip aukštesnėse moky- 
klose kartu mokosi ir draugauja su kun,. J. Kartavįčįu- 
mi. Kartu stojo Šv. Jono seminarįj on 1926 in., kurią 
baigė šįmet ir įšventintas kunigu gegužės 21 d. Šv. Jo
no Krikštytojo bažnyčioje, -

1929 m; mirė jo mylima motina, pavyzdinga katali
kė. Užaugo Karalienės Angelų parapijoje, mokydama- 
sis lietuvių kalbos, tarnaudamas mišioms ir kun. S. P. 
Remeikos raginimu ir rėmimų sėkmingai mokinosi it 
dabar geg. 29 į- laikys pirmąsias šv. mišias* Jaunasis 
kunigas malonaus būdo, idealistas, pasišventęs lietuvis, 
nuolatinis ‘ ‘ Darbininko ” skaitytojas. Brooklyniečiai 
džiaugiasi ir. sveikina jaunąjį darbininką. ' Sveikina tė
vą ir brolius, kurie padėjo j<am mokslus riti. V. J.

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
' PARAPIJOS. ’

Šv. Jurgio par. rengiama 
vakarienė žada būti viena 
iš didžiausių. Tikietų jau 
kiti pardavę po kelis desėt-

spjivstvVZ
PRfNTIitą^BOeKS^CHURCH SITPPLIES 

428 GRAND STREET, BROOKLYN, N? Y.
Tėlephone, STagg 2—2133

. \ VIENINTELĖ APYLINKĖJE LIETUVIŲ KATALIKŲ

SPAUSTUVE ir krautuve

kūs ir žmonės noriai /Juos 
perka, nes tik po $1.00. Va
karienė įvyks birželio 5 d. 
parapijos svetainėj. Patar
tina kiekvienam' įsigyti įft- 

. kietus iš kalno, nes gali vie
tų pritrūkti. . Tai pirmuti
nė šios rūšies vakarienė šioj 
parapijoj.

važiavimas' į? .Forest Parką 
įvyks rugpiūeio 7 d. Prašo
mi visi jau prie to rengtis. f

. J. Tzmdsoms, sekr.

. NEWARK, N. J

Beganskių duktė mirė ge
gužės 22 d. . Palaidota šv. 
Jono kapuose.

ĮSunkiai: ./susirgo J. Šert- 
vitienė. T. Klimienė dar 
sunkiai serga.

Pirmoji Šv. Komunija į- 
vyks šį sekmadienį per 8 v* 
mišias. Pirma išpažintis 
bus šeštadienį 4 vai, po pie- 
..
tų

' ■. . . . \ •

Gregi 22 apkrikštytos: Bo
leslovo ir Adelės Švedų dm 
ktė Adelė Marijona, krikš
tatėviais buvo K. įvedąs ir 
Ona* feeSaite ;* Mykolo ir 
Elenos Šobenkų duktė Ele
na Marijona^ krikštatėviais 
buvo Ant. Tautkus ir Elena 
Ėitvydienė, Krikštind jau
nasis kun. J, Lencevičius.

SUSIRINKIMAS ♦
Didž. Kew Yorko Fėde; 

racijos Apskrities . susirin
kimas įvyks gegužės 27 d., 
penktadienį, 8 vai. vai. Va
karė, Karalienės Angelų 
parapijos svetainėje.

Visi kuopų, sky r į ų i r 
draugijų ° atstovai yra nuo
širdžiai prašomi skaitlingai 
atsilankyti. Bus svarstomi 
Fęd. Apskrities reikalai .ir 
kiti dalykėliai.

. Prie progos turiu praneš
ei, kad Ęed. Apskrities iš-

MINĖJO ’ . * » v . ~ * r.
Motinos Dienos minėjimo 

proga, Moterų Sąjungos 68 
kuopos nares išklausė mišių 
ir priėmė Komuniją.
■ 'Vakare įvyko parengi
mas, kur komediją .^Balt
ruvienę” f vaidino šios są- 
jungietės: E. Demskieųė, O, 
Grimalauskienė, M. Arbu- 
sauskienė, A. Baranauskie
nė, O. Kaisaitiene, A. Ba
ranauskaite ir M. Pavalkie-- 
nė. /’...•■• ’■

Viskas gerai pavyko. Pel
no gauta $63.95 iš kurių 31) 
dolerių .paskirta .parapijai.

• ■ •. • ' • Ten ‘bulves.

Dievo Kūno oktavoje miš
parai kas vakarks 7:30 vai., 
t. y. nuo| gegužės 26 ligi bir
želio 2 d.

les,’ Lietuviškai-angliškus ir 
angliškai, lietuviškus žody
nus; įvairaus didumo, pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaknyges, kantiškas ir 
pamaldų' vadovėlius; rąžan
čius, škaplierius, mėdalike- 
lius, kryžius, sfovylas, šven
tųjų atvaizdus, ir kitokius 
dalykėlius.

^Atspausdina plakatus, tikė
tus, mokesnių knygelės, kon
stitucijas, įvairias blankasy

' vizitines korteles (bušiness 
qafds) j laiškams antgalvius, 
vokus ir visokius kitus spau-

■ . dos darbus atlieka gera i, 
. greitai ir nebrangiai.

Parduoda įvairaus turinio
nąūdmgas knygas ir knyge-

. “DARBININKO”' AGENTŪRA .

“Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, 
prenumeratas ir parduoda atskirus “Darbininko” nūm.

Atidarą nuo 9 vąL ryto iki 7:30 yąl.vakąro. ,
Trečiadienio ir šeštadienio vakarais spaustuvėje .esti ma- 
hageris — J* MAČIULIS, * Šiais Vakarais; galimą ̂ at
likti namų pirkimo b‘ei pardavimo reikalus ir notarinius 
liūdinus. , : ’ . - . . ’

Minėtais reikalais kreipkitės virs pažymėtu antrašu., '

KUN. JONO LENCEVIčI AUS 
PRIMICIJOS

Primicijoą "įvyks', šį sek-1 kilminga procesija . su Šv. 
mądienį, 11 vat 'Kum Jo- Sąkįamentu, kadangi bus 
nui LenceriČJui tarnaus ąr- 
kidiakonu kun.' S.. U. Re
meiką, diakonu kun. ‘ U; Le- 
kešįs, subdiakonų. kun. ,J. 
Kąrtąyieius- jžada mišioms 
atsilankyti daugiau kunigų 
Pamokslą sakys kun. J* 
Balkūnas.. Lygiai 11 vai. 
su: procesija primicijantas 
bus atlydėtas į bažnyčią, 
kur užgiedos Veni Creatdr 
jr vėliau Ašpėrges Mę* Mi
šios -.bus su Išstatytu švč. 
Sakramentų. Po mišių" iš-

švenčiama D i e v o K u n o 
švente., Po panjaldų jau
nasis kunigas suteiks savo 
palaiminimą ir duos, kiek
vienam * gražų v paveikslėlį 
atminimui. Kun.-klebonas 
priims pietumis primicijan* 
tų, tėvų, brolius ir svečius.

iMpL

y—» --------------— ’ -------.---------- —' . n

si kunigai (septyni) ir gi
minaičiai pasakė 'sveikini
mo kalbas, r Primicijantas 
širdingai visiems dėkojo už 
atsilankymą, sveikinimus, 
dovanas ir k. VisoseaškU- 
mėse dalyvavo buvęs kun. 
J. Kartavičiaus mokytojas 
brolis kndriejus, O. j5. M;

P" ELIZABETH, N. J.
f • < “FAUSTAS”
.. Pii’mą kaftą čia suvaidin
ta ištraukos operos 
“baustas.” Vaidintojai vai
dino gerai, tik piano skam
binimas nebuvo yįsai geras. 
Žmonių atsilankė visai ma- 
ždi; tą patį vakarą buvo, 
bendroves šėrinihkų bankie- 
tas.

BALIUS
. Birželio 5 d. rengiamas 
parapijos balius mokyklos 
išlaidoms padengti. Drau
gijos visos užkviestos.
i: Šv. .Kazimiero draugija 
nutarė dalyvauti 4r iš savo 
iždo baliui paskyrė 10 dole
rių., ■ .. '■ ; : ■ -■ .■

Rengiama daugiau pra
mogų.;, > • . Vietinis.

Kun. . Jono Kartavičiaus 
primicijos praėjo labai įs
pūdingai. Bažnyčia, gražiai 
išpuošta buvo pilna žmonių. 
Primieijantui 'tarnavo ku
nigai: arkidiakonu dkun. S. 
P.; Remeika, diakonu kun. 
J. Aleksiūnas, subdiakonų 
kun. J. Lencevičius ir cere- 
monijpriumi kun, J. Balkū- 
nąs.

Pdmokšla sakė kun. Š. P, 
Remeika. Po mišių primi- 
cijantas davė savo palaimi
nimų,* Kun. ’ klebonas» po 
mišių priėmę pietums sve^ 
čiusir primicijanto tėvus, 
brolius ir seseris. Po pie
tų 4 v. primicijantas atlai
kė, mišparus ir davė palaim. 
Šv. Sakramentu, įkartu ąt- 
laikydamas gegužės pamal
das. Vakare čoiiey Islan
de, S>leam Bar restaurante, 
įvyko vieša puota. 'Dalyva
vo virš šimtas svečių. Va
karienes vedėju buvo kun. 
X Balkonas/P. A, Dulke 
sų dvylika choristų dainavo 
7 dainelės. Viena viešnia 
pašoko keturis šokius. Vi-

Nuo tų tolių plaukai nežili ir neilink?; Auga jie smarkiai ir tankus 
būna. Stebuklingus iol^s, bė Jokių vaistų. — kajna $1,25,

' JOHN BRADA; 1722 West 18th Place, Ohica^o, III,

KEARNY,N. J.
SUSIRGO P. HODELIS

Po padarytos .apendicito 
operacijos p. Pr. Sodelis, 
jaučiasi gerai ir /greitu, lai
ku vėl žadą stot į darbą, 
kad prirengus chorą Lietu
vių Dienai, kuri bus liepos 
4 d.y Čliųton Parke, Mas- 
peth, L. L « < K.

Jeigu aš turėčiau'dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū? 
,tų ištikimi tėvynei. /

• . Shalitespeare

PROGA BEDARBIAMS
. t “—~—’T.

Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko1* Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvienų gautų 
naujų metinę prenumeratų vienų 
.Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika . dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti. nuolatini ir gerai ap
mokamų darbų.

IEŠKOJIMAS
leškans SIMANO RAMANAių 

SKO (suvalkietis). Pirmiau ‘gy
veno 125 Greenpoint Avė., Bliss- 
villė. L. I., N. Y. Trys mėtavkaip 
išvažiavo į BridgeportyCoim. Pa- 
liko drapanas ir Insurance Poli- 
cy ir dabar ap^inpma kur juos 
dėti, jis pats a/kas jį .Ži^o Ura* 
neškitef sekamu antrašu: Lietuvių 
Demękratų Klubiš, 117 Green- 
point L, N. Y.

Telephoiie; STAGG 2—0105

DR. A. PETRIKĄ
(MrntcK)' 

LIETUVIS DANTISTAS
221 & <th Si, Brooklyn, N. X 

įC'Spindulm biatįMM 
" Goto Anetietika 

VALANDOS:
Nuo 0 vftl. ryte iki 8 vai. vakaK 
Penktadieniais ir BventadlenlaUi 

tik inai tarų#.

Tel. Greenpoint 9—2320

JŪSEPH GARSZVA
GRABORIUS

. BALSAMUOTOJĄS
231 REDFORD AVENUE 
. BROOKLYN, N. Y.

J KLASČIAUS

Į CUNTON PARKAS
| plląttikams, buliams, koncertams, 
| Šokiams. Ir visokiems pasilinksmini; 
|mams smagiausią vieta Brook- 
f lyne-Maspetlie. Jau' laikas ugslsa- 
| kytl sale žiemos sezonui, .
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
i JONAS KLASČIUS, Sav^ s 
j Maspeth, N.-Y. - J

Tel. Newtown 9—4464 

ANT,J.VALANTIEJUS 
•\ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Apdrnuda Visose. SnkOHe
• Notnry- Public. •

5441 — 72^-nd Street,, 
Arti GrumiSt.

MASPETH, E. I., N. Y.

Tel. Stagg 2—5048 Notary Public

M, P. BALUS INC,
' • , BIEJLIAUSKA 8 

Oratorius ir BalsamudtojMi

GGO GrandSt, Brooklyn, N,Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JBSEPHLEVANDA
>, (Levandauskas j
GRABORIUS 

jLOT.Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telephone^ Stagg 2-4409 , 
NOTARY PUBLIC . 1

ALEKS. RADZEVIČIUS
G ĖAB ORIUS 

402 Metropolitan Avė,
BROOKLYN, N. Y. •

Priešais Apreiškimo parapijos 
. . Bažnyčią

sParsamdau Automobilius Ves-
tuvems. Krikštynoms ir višo- 

*kiems pokyliams ' '

BROOKLYNO IR APYLIN
KES LIETUVIU ŽINIAI

. .šinomi pranešama gerbi, lietu
viams, kad JURGIS TRIASO- 
NIS yra įgaliotas..rinkti."iJarbi*- 
lunkui11 pivnumeratąs, skelbimus • 
ir tt, Jis taipgi patarnauja .lie-- 
tuviams visuose jų reikaluose, 
kaip Viešas Notaras. Jo antrašas*: . 
121 Union Avė:, kampas Graad

arba 1356 Ea^t Ūlth Streot, 
BrocMyn, N. Y.. ‘ _-
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