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\ Memphis, Tenu., mir&Mrs. Ma- Amerikoje lOm-etu. Kovo 13 d, 
ry Guidi, 87 metų amžiaus, kuri 
per 41 metus nepraleido nė vie
nos dienos neišklausiusi šv. mi
šių. Kasdien ji vaikščiodavo ke
turias mylias į bažnyčią.

jis bus įšventintas į kardinolus, 
Jo išleistuvėse Washingtone da
lyvavo ir Liėtuvos atstovas.

BANKAI i BUSIĄ ATIDARYTI
8800 DARBININKŲ NUBAUSTIEJI 

KAKALĖJIMį
Popiežiaus apaštališkasai dele

gatas Amerikai arkivyskupas 
Fumasoai-Biondi, prieš išvykda
mas į Romą, buvo užaikvietęa 
Kolumbo Vyčių vadovus. .. .

Arkiv^Fumasoni-Bimidį išbuvo

Contances (Prancūzijoje) vys- Į STREIKE 
kūpąs Louvard atsisakė pašysn-l —v—— ■ •
tinti tautiškosios organizacijos IIAVERHILL. - Šiame 
“Action Francais^” pastatytų mieste 8000 darbininkų yra 
kryžių, kadangi Ši organizacija j streiko laukų. Visi 
nesiskaito su Bažnyčios autorite-

PASIREN

tu.

' KVIETIMAS
Vasario 22 dienų Naujos 

Anglijos. Katalikų Seimelis 
nutarė rengti Federacijos 
Naujos Anglijos apskrities 
išvažiavimų, kurio pelną 
skirti Thompson 'Kolegijai 
ir Naujos Anglijos katalikų 
laikraščiui uDarbininkui.” 
Seimelis paliko apskrities 
valdybai pasikviesti į komi
sijų iŠ kolonijų Worcester, 
So. Boston, Cambridge, 
Lawrence, Lowelį Montello, 
Nashua, Providence, Nor- 
\vood ir kitų parapijinių 
draugijų ir 'organizacijų 
darbuotojus. Tad valdyba 
kviečią gerbiamus klebonus 
ir draugijų, kuopų ir- skyrių 
valdybas ir jų įgaliotus 'ba
rius atvykti į išvažiavimo 
komisijos susirinkimų, ku
ris įvyks kovo 19 dienų, 2 
vai. po pietų, Šy. Jurgio pa
rapijos svetainėje, St. Ja- 
mes St.,: Norwood, Mass. 

' Ypač kviečiama visa aps
krities valdyba dalyvauti 
komisijos susirinkime.

Federacijos ‘apskrities 
pirmininkas

F. J. Kudirka.

HITLER VALDYS BE 
PARLAMENTO

' BERLYNAS. —Vokieti
jos kancleris z Adolf Hitler, 
laimėjęs rinkimus, pasijuto 
visai geroje būklėje ir nu
sprendė valdyti Vokietiją 
bent dviejus metus be par
lamento. Kadangi parla
mento daugumų sudarys fa
šistinės vyriausybės šalinin
kai, tad parlamentas, mano
ma susirinks tiktai trum
pam posėdžiui ir išsiskirs-Į 
tys ilgoms atostogoms.-

Laimėjęs' rinkimus, Hit
leris pareiškė, jog kova 
prieš komunistus bus veda
ma ii\ toliau, tačiau, spėja
ma, jog jis pakeisiąs kovos 
būdų. Hitlerio artimieji 
pagelbininkai pareiškė, jog 
Hitleris pripažinęs, k a d. 
prieš kitų idėjas reikia ko
voti savo idėjomis, o ne gin
kluotos pajėgos pagalba..

BROCKTON TARNAUTO-1 

JAI PRALAIMĖJO ALOy
KOU I

jie batų dirbturiii darbinin- 
rkttk —Stmkas ktlo dėl ko- 
vos už geresnį atlyginimų/

I.ynne streikas eina lyg 
ir prie galo, nes susitarta 
su darbdaviais ir dąrbinin- 
kai grįžta atgal‘į dirbtuves.

Chelsea batų dirbtuvių 
darbininkai tebėra išėję į 
streiką, bet manoiną, . jog 
susitarimas bus pasiektas.

PAGROBTI MILIJONIE
RIŲ PALEIDO

DENVER. — Nežinomi Y
‘ ‘ kidnaperiai ’ ’ buvo pagro
bę milijonieriaus Charles 
Boettcher sūnų, kurį išlaikė 
16 dienų ir paleido, kai tė
vas sumokėjo 60,000 dole
rių.

Policija piktadarių dar 
nesuranda. .. -

SENATORIUS » 
PALAIDOTAS

PINIGU KVITAI DIRBAMI 
NEW YORK

NEW YORK. — Kompa
nijos ‘‘ The American Bank 
Note” dirbtuve kovo 6 d. 
dirbo Savo darbų apsupta 

.policijos. Joje dirbami pi
nigu kvitai (serip), kurie 
būsiu naudojami New York 

A; • mieste ir valstijoje.
Į dirbtuvę buvo įleidžia

mi tik jos darbininkui ir tie 
\ asmenys, kurie turi įėjimo 
■■į' pasus.' . / ’ '

: BROCKTON. — Mesto 
tarybai nutarus numažinti 
visų tarnautojų algas 15 
procentų nuo sausio 1 die
nos, tam nutarimui griežtai 
pasipriešino poliemonai ir 
gaisrininkai. Jie padavė 
skundų teismui, tačiau jų 
skundas liko atmestas.;

AUSTRIJOJ PASKELBTA 
DIKTATŪRA

VOKIETIJOJE RENGIA- 
; MOS ŽVDĮI SKERDYNĖS

: LONDONAS. — Laikra- 
į. stis ‘4 The London Daily He- 

rald” kovo 3 d..numeryje 
V; praneša, jog. Vokietijoje 

jau esą parengti planai žy- 
:i ’dų ’ didžiosioms skerdynėms 

— pogromui.
Laikraštis > rašo tų žinia 

;Ž: •• sužinojęs iš patikimų.Šalti'- 
. -|į nių, tačiau oficialių žinių 

.. perą. . /• ; • ■ • ’

VIENNA. —.' Austrijos 
prezidentas Miklas Įgaliojo 
premi.erų Dolfuss paskelbti 
pusiau diktatoriška valdy
mą, kurio laike uždrausta 
paradai, masiniai susirinki
mai, suvaržyta spaudos lai-

- NEW Y0R1 
trafiko teisme 
buvo nubausti 
da nuo 2 iki

«- ’ 'Bninš 
28 asmenys 
nuginė bau- 
j doleriu už

PREZIDENTAS SI Ū LO 
ATIDARYTI SAUGIUS 

BANKUS

nėti taisyklių, 
tieji pasirinko 
kalėjimo : vieį 
baudos.

Pasirodo, jog šiais laikais 
vienadiena kai ijimo mažai 
ką reiškia priei i 5 dolerius ’ 
Kalėjime.duodi valgį ir na
kvynę, o penkisfcoierius ne
greit sučiupsi. |

VYRIAUSIU MURORU 
PASKIRTAS tUMMINGS

WASHINGTON. Mi- ‘ 
rūsio senatoriaus Thomas J.

| Walsh (iš Montana) kūnas 1 
kovo 6 d. buvo išstatytas, se
nato rūmuose, kur atliktos 
gedulingos apeigos. .

Tikybinėms apeigoms va
dovavo B altimoTės arkivys
kupas Miėhael J. Curley. 
Jis pasakė prie velionio ku

lno pamokslų, kuriame api
būdino mirusio senatoriaus 
asmenybę, nusakydamas ve
lionio nuopelnus žmonėms 
ir Katalikų Bažnyčiai.

Šiose gedulo pamaldose 
dalyvavo prezid. Robsęyelt, 
aukščiausio teismo pirmi
ninkas su nariais, senato-* 

I riai, užsienio valstybių dip- 
lomafai.

Velionio kūnas nugaben
tas į .. Heleną, Montanoj, 

[kur kovo 9 d. po pamaldų 
katedroje, palaidotas Prisi
kėlimo kapinėse.

.Kai Vokietijos fašistai 
laimėjo rinkimus, tai« Aust
rijoj fašistai. pradėjo labai, 
trukšmauti, skelbdami, jog! 
Hitleris yra nę tik Vokieti
jos, bet ir Austrijos kancle
ris. Susidarė pavojus vi
suomenės ramybei, todėl 
vyidausybė griebėsi griež
tesnių priemonių.

Visi • nuteis* 
vienį dienų 

4j pinigines

tote?'us no

WASHINCtTON. —. Pre
zidentas Roosevelt kovo 9 
d. pasiuntė kongresui savo 
siūlymų suteikti valdžiai ga
lia griežtai kontroliuoti 
bankų veikimą, atidaryti 
saugius bankus ir perorga
nizuoti visų bankų veikimą 
pagal valdžios nuožiūrų.

Prezidento siūlymo raš
tas susidėjo iš 500 žodžių. 
Rastas perskaitytas abie
juose kongreso rūmuose.

Tame pat rašte Roose- 
velt pranešė, kad greitu lai
ku jis prisiusiąs kongresui 
du naujus pasiūlymus, ku
rie pagelbėsiu išeiti iš da
bartinės būklės. .WASHINGTON. Mi- • .

rus senatoriui .įThomas J. 
Walsh^kurs buvo pakvies
tas būti vyriausiu prokuro-. 
ru, prezidentas Roosevelt 
vyr. prokuroru paskyi’ė adv. 
Homer S. Cumniings, Con- 
neetieut - vulstijo^jfemekratų* 
žymų vadų. .

Cuinmings paskyrimas 
esąs laikinas, nes. jis numa
tomas Philipinų salų gene- 
raliu gubernatoriumi. | ta'daug namų.

. ------ : ../■
AVASHINGTON. Rre- 

zidenf as Roosevelt, prieš 
kongreso specialios sesijos 
■atidarymą, buvo pasikvietęs 
kongreso. vadus, ktuiėms iš
dėstė savo finansinę progra
mų.

Roosevelt programa buvo 
užgirta ir užtikrintas- jai 
greitas priėmimas.

Baigdamas pasitarimų, 
Roosevelt. išreiškė savo vil
tį, jog bankai pradės veikti 
kovo 10 dienų, penktadienį, 
visoje Amerikoje. .

Prezidento programoje 
numatyta išleisti naujų pi
nigų, kinių išleidimas būtų 
griežtoje J’rezidėnto kontro
lėje. . .

Po pasikalbėjimo su kon
greso,, vadais, Roosevelt pa
reiškė didelį pasitenkinimų 
pasitarimu ir užtikrinimu, 
kad kongresas tuojau pri
ims jo pasiųstų programų.

Yra. gandų, jog naujų pi
nigų bus išleista dviejų bili
jonų dolerių vertės, bet ofi- 
ci idių žinių dar nėra.

SPROGDAMAS FABRIKAS 
SUARDĖ MIESTį

. Vasario 10 d. sprogo Ne- 
unkircheno (Vokietijoj) ge
Iėžiės; liepyMų'dijiĮ',rezer-‘ 
vuaras. Padarė labai daug 
nuostolių. Užmušta, apie 200 
žmonių, sužeista 1000, su
daužyti tramvajai, sugriau-

ĮALGOMS4ŠMOOLE> 
TATIK $25 DOLERIAI

kurui ii* vaistams, . taeiatts 
nedaugiau 10 dolerių.

IŠDUOS AUKSO IŠTRAU
KĖJU VARDUS

WASHINGTON. — Fe* 
dcTalč valdžia išsiuntinėja 
instrukcijas dvylikai Ame? 
rikos atsargos bankų, pra
šant pranešti vardus visų 
tų asmenų, kurie nuo vasa
rio 1 d. ištraukė iš bankų 
auksą.

Toks valdžios įsakymas, 
manoma, . bus geras žingsnis 
į pagerinimų . bankų būkles 
ir gal daugelis turtuolių su
sipras grąžinti auksą, kurį 
jie dabar laiko suslėpę. ..

Kai f ed emaliuose atsargos 
(rezervo) bankuose atsiras 
daugiau aukso, tai- aukso, at
sarga padidės ir tai palen
gvins išleidimų naujų pini
gų- . • .

NAUJU PINIGU IŠLEIDIMO 
PLANAS

Lietuvių Kančios Vilnijoj 
Tebesitęsia

VOKIETIJOJ UŽDRAUDĖ 
ZANGAROS PAVEIKSLUS
..‘ 7------------------- -- -------- * ■ .

BERLYNAS; — Vokieti
jos vidaus reikalų, niinište- 
.ris uždraudė , teatruose ro
dyti judamuosius paveikė
lus . apie pasikėsinimą prieš 
Amerikos prezidento RooSė- 
velt gyvybę.. Tuose, paveik
sluose buvo . rodomas ir 

Į i >ats pasikėsinto jas Zan ga-

21 LENKŲ ŠŪVIS Į LIETUVĮ fcafi nebūtų girdėti riksmo. 
Tokiu būdu irgi nieko neiš 
gavę pylė sūrų vandenį į 
nosį. Kenčiau kiek galėjau, 
bet kai pradėjo badyti pa
nages, neiškenčiau ir įskun- 
džiau neteisingai kelis ūki
ninkus. Nustoję kankinę, ' 
bet iškvotę mano įskųstuo
sius ir nieko neradę, mane 
nuvarė į Alnu sargybos būs
tinę, esančių vos 200 metrų 
nuo laisvosios Lietuvos. Čia 
pietų metu pasitaikė proga, 
pabėgti ir aš, mmydamas. 
k*id šiaip ar taip mirtis 
prieš akis, pasileidau link 
laisvosios Lietuvos. Pama
tę bėgantį lenkų sargybiniai 
paleido 21 šūvį bet laimin
gai nuo jų išsigelbėjau ir 
tilt vienas sužeidė kojų. Tai
gi, su dideliu vargu atsidū
riau Lietuvoj ir tiesiog at
bėgau policijom. Dabar bi
jau, kad lietuviai vėl atgal 
lenkams nesugrąžintų, tuo
met tikrai man būtų mirtis.

Dabulis turi Lietuvoj. 
. brolį, kuris tarnauja pasie

nio policijoj Klaipėdoj. Da
bulis pasakoja’dųr ir dau
giau šiurpių įvykių okupuo
to j. Lietuvoj, nuo kurių 
kėnčia tiętuyiai.

Į Marįjompolės i policijų 
atėjo iš okupuotos Lietuvos, 
Seinų apylinkės, lietuvis, 
Jonas Dabulis. Jį. lenkai 
įtarė esant lietuvių Šnipu ir 
todėl vyr. šnipas Lietuvai 
Mikalonis jį areštavo. Da- 
buliui pasisekė pabėgti iš 
Alnu sargybos būsto pietų 
metu, nes ’iš ten iki laisvo
sios Lietuvos buvo tik apie 
dū šimtai metrų. Jam nuo 
pančių ant rankų ir kojų 
nėra odos, pašauta dešinė 
koja ir šiaip baisiai sužalo
tas. Pabėgėlis pasakoja:

Dirbau okupuotoj Lietu
voj .pas ūkininkus. Jokią 
politika neužsiėmiau, bet 
lenkai įtarė esant lietuvių 
šnipu ir lenkų vyr. šnipas 
Lietuvai Mikaįbnis mane 
areštavo. Areštuotų nuva
rė į Suvalkus lenkų šnipų 
centrą.. Ten kvotė įvairiais 
būdais, bet nieko neišgavę 
ėmė kankinti, . manydami 
tuo išgauti nors melaginga 
prisipažinimą. .Nurengė 

■ nuogai surišo tankas ir ko
jas į krūvų ir pakabino ore. 
Paskui gumine, lazda mušė 
per kulnis. Burnų užrišo,

Massachusetts bankų ko- 
inisijonierius Arthur Guy 
ieido šios valstijos: bankams 
išmokėti’ įvairioms firmoms, 
kompanijoms, biznio įstai
goms ir įvairiems darbda
viams atitinkamas depozitu 
sumas, kad jie galėtų išmo
kėti darbininkams algas. 
Algų dydis apribotas: kiek
vienam darbininkui bus ga
lima išmokėti tik 25 dole
rius savaitinėj algos.

Be to, bankams leista iš
mokėti tiems depozitoriams, 
kuriems reikalinga maistui,

CURLEY UŽSAKĖ PINIGU 
KVITUS

Šių savaitę Bostono ma- 
yoras Curley davė užsaky
mų Rochester, N. Y., spaus
tuvėms . atspausdinti pini
gų kvitų (s'crip) vieno mi
lijono dolerių vertės.

Ką? mayoras su tais 
“šeripais” veiks, dar neži-
nom a.

46 VALSTIJOS Už AT
ŠAUKINA PROHIBICIJOS

P/ WAS5INGTON.
vo 8 d; Washingtdne . vai- - 
džius viršūnėse buvo jau-’ 
čiamas pasipriešinimas iš
leidimui pinigų k v i t n 
(scripų), bet vietoj to bū*. 

;vęs smarkus rėmimas išlei
sti naujus pinigus, parem
tus ant saugių bankų kapi
talo.

: Pagal šį planų būtų išlei
sti naujos rūšies pinigai, 
kurių suma siektų 150 pro
centų esamo bankų kapita- 
lo. Tokie pinigai butų var* 
tojami tik Amerikoje, vi
daus reikalams.

Tuo reikalų . buvo daug 
svarbių ir skubotų pasitari
mų- kurių vyriausia dalyvis 
buvo ir yra iždo sek cetorius 
Woodin, kurs griežtai už* 
draudė išleidimų p i n i g ų 
kvitų (skri.pų) iki kovo 10 
dienos.

. NĖW YORK. — Žurna
las- *4Lįtėra.ry Digiesi ” ko
vo 4 d. leidinyje vaduoja į- 
vairias balsavimo.. statisti
kas. kurios rodo, jog Ame
rikos 46 valstijos tikrai pa
tvirtins kongreso priimtų 
nutarimą panaikinti prdhi- 
bicijos įstatymą.

NEMAŽAI AUKSO SUGRĮ
ŽO! BANKUS

NEW, YORK, Kovo 7 d. 
Nevy York dideji bankdi bu
vo atidaryti priimti nau
jiems depozitams ir iškeisti 
pinigus.

Bankų tarnautojai ir va* 
d-vvybe buvo labai nustebin
ti, kai tą dienų į bankų ai* 
si lanko daug .asmenų, kurie 
mėjo iškeisti auksinių pini
gų į smukesnius, žinomą, 
popierinius pinigus. Bau* 
kuose neinažąi suplaukė 
aukso nę tik penkinių ir dc- 
Šimtinių, bot kai kurie as
meny atnešė aukso dėžės, 
turinčias aukso už 5000 do
lerių/. • ‘



Apsakymėliai
Žinios Iš Lietuvos

1!

įkibto to toto ■ -

T *1/ ‘....... ■'

NAPOLEONO MIRTIS

Mažas ir prastas kąmba- 
•; tSis. Jo viduryje buvo pa

matytą geležinė kareivišką 
-lova. Į dešinę buvo durys 
į valgomąjį kambarį. Bet

į taą kambarys nesenai buvo 
perdirbtas į koplytėlę. Įš 

^apsenusių lenta buvo pada
lą rytas altorius. Pats taber- 

’ pakulis buvo sutaisytas iš 
«. story, popierių. įr kiek pa

grąžintas paauksuotaispo- 
“ pieteliais, 'Už tabernaku- 

lip siena buvo uždengta 
y; tamsiai raudonu audeklu 
? ant kurio gybojo didelis 

kryžius, Nukryžiuotojo a-t 
£ kys gailestingai žiūrėjo per’ 
? atviras duris į kareivišką 
t; lovą, ■
?’ Toje lovoje gulėjo, žmo-

■ S 
. I 
r

gus. Jis buvo mažo ūgio, i 
jo veidas išblyškęs įr pagel
tęs, akys miglotos. Jis sun- 
kiai sirgo—sirgo neišgydo
mą vežįo ligų- Jo . vardas 
buvo Napoleonus Bonapar
te.

. Napoleonas, tas garsus 
/ Prancūzijos karalius, baL 
Į gia. savo dienas lūšno j e ant 
Ir šv. (Elenos salos. Savo. di- 
F džiais gabumais karuose jis, 
L atsižymėjo ir visa Europa 
£ - drebėjo. prieš jo galybę.

. įįįiltattg viešpatysčių jią piką-, 
- riavo, daug miestų sunaiki- 

no ir žmonių kraują pralie-
E jo. Garbe jam buvo Euro- 

pos valdovu būti. Bet iiyk- 
sta pasaulio garbe; Napolė- 

’ ' • onas mirtinai serga!
. k Trijų galybių jis negalė- 
L jo nugalėti^ Pirma galybė 
I; -r- Katalikų Bažnyčia: aiit-^ 
F ta -- Anglija, ir trečia — 

Rusija.. Popiežius Pijus
■ i VII atskyrė jį nuo Katali-
F, kų Bažnyčios; Angliją nu-
k galėjo jo laivyną ir pasiliko
t jūrų valdovė; Rusiją, savo
į nepakenčiamu šalčiu, beveik
p- ■ visiškai sunaikino jo ka

riuomenę.
Kuomet Napoleonas už

girdo, kad Popiežius jį at
skyrė nuo Bažnyčios, užsi- 

; degęs piktumu tarė:
r. “Ar Popiežius mano, kad 

. jo ekskomunikacija. išmuš 
. ginklus iš mano > kareivių 

'■į'’
• V--

SI

pos valdovu, būti. Bet nyk-

onas mirtinai serga!

ištremtas ant švi Elęnoą mu- 
loe, /

‘Kuomet Napoleonas 
tą mirties šmėklą prie savęs 
jis prašė, kad kunigas buvo 
pakviestas:

<fAš noriu turėti kunigą 
'prie savęs, ” jis tarė, ^ašj 
nenoriu mirti kai gyvulys.”

Popiežius Bijus VII iš
klausė jo prašymą ir pa
siuntu kunigą Vignąlį

Buvo tai sekmadienis, 
balandžio29d,,1821m.Na-l 
poleonas iš savo lovos žift- 
rejo į altorta Ten ant al
toriaus buvo įstatytas Šven-| 
čiausis Sakramentas.

4‘Mirties valandoje ąš no d 
riu, kad Švenčiausis sakra
mentas. būta išstatytas iT| 
kad maldos už mirštančitiš 
būtų, skaitomos* Aš noriu 
mirti kaipo geras katali
kas.” .

Jo gydytojas, Antommar- 
clii pašiepiančiai nusijuokė. 
Jis buvo bedievis ir dar gi 
“mokslo” žmogus. Napo
leono prašymai jam atrodė 
kvaili ir vaikiški, •.

Napoleonas patėųiijo pa-1 
šaipą. Jo akys ugningai 
sujudėjo, lūpos kietai susi-Į 
čiaupė ir iŠ sovo paskutinių 
pajėgi} suriko; Į

. “ Išeik. Kvailystė vargi- 
iną mane." Aš negaliu pa-j 
kęsti užkietėjusios širdies.”

Valandos slinko. Atėjo 
kunigas. Napoleonas prie-, 
mė paskutinius šventus Sa
kramentus. Jis buvo ramus. 
Jis žinojo, kad mirtis jau 
čia pąt. Jo patarnautojai 
jam kitaip kalbėjo, bet jis 
jiems tarė:

Greitai bus galas. Teesie 
kaip Dievas nori.”

Paskiau po valandėlės vėl 
tarė:.

“Mirtis jau per skeliąs sa-1 
raitės buvo prie manęs.”
Jis dar nebuvo senas žmo

gus. Tik penkiosdęšiints 
dviejų meti} amžiaus.

Gegužės 5 d. Į82Į m. Na
poleonas mirė. Jis atrado 
ramybę Kristaus Bažnyčio
je, kurios negalėjo nugalėti.

. ■ T.

NUKRITO METEORAS

Vasario 2 d, Ukmergės 
apskr. pietų rytinės dalies 
gyventojus. išgąsdino nepa
prastai skaitrus ir šviesus, 
žaibas ir į jį tuojau sekęs: 
milžiniškas trenksmas, pa
našūs perkūnijai. Tą va
karu dangus buvo apsiniau
kęs ir lietus lynojo, dėl to 
tada, kadanbriietoin etom e 
gyventojai pamate šviesu 
tada, kai jį jau žemę pasie
kusi. Šviesa buvo skaidriai 
rusvos spalvos ir. truko gal 
tik keletą,, sekundžių, nors ir 
atrodę ilgai. Nors visa Gel- 
vonų apylinke buvo pasken
dusi Šviesoj, bėt ji, rodos 
buvo Stipresne i rytus. Tiek 

Į Gelvonyse, tiek ir Zibaluose 
namu langai nuo trenksmo 
sudardėjo. Netoli Zibalų 
esančio Matuku kaimo gy
ventojas I, Lipeika, trenks
mui sugaudus, buVo lauke 
ir sugriuvo kur stovėjo, tik 
nežipo dėl ko: ar dėl dide
lio trenksmo ar iš išgąsčio. 
Be to, čia su šviesa kartu 
pasigirdo ir trenksmas. •

Ta vakarą ir tuo pat lai
ku Siu šviesą, lyg žaibą, ma
tė Panevėžio ir Rokiškio 
apskričių gyventojai. Gus- 
toniškiai matė, kad rytų pu
sėj du kartu sužaibavę, e 
kamajiškiai — mate žaibuo
jant net kelis kartus, bet 
nei vieni, nei kiti graudimo 
negirdėjo. . '. ■ ;

LABAI PIGŪS VERŠIUKAI

JĖZNAS, Alytaus .apskr.
— Turguje pastaruoju me
tu labai pigūs veršiukai. Už- 
8 litus galima nusipirkti di
delį veršiuką, kurio odą ga
lima parduoti už 3 litus, 
galvą, kojas ir kitas, dalis

Už 1 litą. Tuo būdu pirkė
jui už 4 . litus lieka apie 25 
Įdlogram. geriausios mėsos. 
Vadinasi, vienas veršienos 
kilogramas atsainu po 16 
centų, arba pigiau, kaip pa* 
prasta silke arba juodos 
duonos kilogramas.

, KBIJ5IS VISKO IŠMOKINA .

ŽALIOJI, Vilkavi š k i o. 
aps, — Krizus verčia ūkinin
kus taupiau gyventi. Dau
gumas jau liovėsi pirkę fa
brikinį tabaką ir tenkinasi 
savu; su audiniais tas pat: 
kaimo merginos, nors ir la
bai nenoriai, bet taisosi sta
kles ir audžia, j a varus kul
ti išsitraukė užmestas arkli
nes mašinas, kurias buvo iš
stūmę “geraisiais laikais” 
motorinės. Politika taip 
jau. pradeda domėtis, nes 
tam paakino Vokietijos įvy
kiai ir hitlerininkų ten įsi
galėjimas,

MAŽĖJA MIESTAS

. Mužeįkių miestui, tur būt, 
bus lemta mažėti, Po karo 
smarkiai išaugęs ir išsiplė
tęs šiandien turi didelio 
miesto rėmus. Bet tuose 
rėmuose tuščia. • Daug na
mų stovi , užkaltomis duri
mis, langais. Butai pigūs, 
tur būt ar ne pigiausi visoj 

. Lietuvoj: kambarys — 10— 
15 litų; -butas 3 kambarių 
—30—40 litų; krautuve pa
čiam miesto4'centre —.100 
—120 litų.

Įstaigos taip pat .mažėja. 
Buvęs geležinkelių ruožas

• išsikraustė, Žemės tvarkyto
ji įstaiga irgi išnyko. Da
bar kalbžūna ir apie muiti-. 
nes likvidavimą. Tai miės-

; tui vis minusai.

ŠIMTO METŲ »>NEW 
JięALAJipĄ

. Šiomis dienomis Kania
vos kaime Varėnos, valse, 
mirė 102 metų senelis Jur* 
gis ŠiŠkeviČius-Pilinka. Jis 
buvo Jai* štipitas senelis, 
bet pereitais metais policiją

pradėjusi blogėti ir dabar 
mirė, , . .

VILNIAUS ĮMONĖS

Šių metų pėdžioj Vilniu
je buvo 5736 prekybos įmo: 
iičs, 5550 pramonės ir 3628 
amatų. Visoks jos gyvena

UUJPę. 8W14Uw 
augantį tabaką, (lenkai, turi 
tabako valstybinį mdnopO" 
lį) ir už tai nuvarė senį -7 
dienoms į kalėjimų; Varė- 
non. Nuo to'jo sveikata

Vien tik gruodžio mėn. Vil
niuje užsidarė 236 Įmonės.

šiomis dienomis Vilniuje 
buvo 6000 užregistruotų

■ ■ •...... r •

bedarbių. Tokio didelio be .
darbiu skaičiaus Vilniaus 
mieste dar niekad nėra Jju- 
vę. .

Per paskutinius 10 metu 
Anglijoj grįžo į kataliku 
Bažnyčia 121.,TjO asmenų, 
tarp kuriu yra daug angli
konu dvasininku, karininkų, 
diplomatu ir kitu inteligeir-

Draugu pagyrimas už me
dų saldesnis, ’

Nuga-Tone

Okupuotoje Lietuvojė 
VĖL NEPAGRĮSTA BYLA 

Liet. šv. Kazimiero drau-
I gijos instruktorius p. R. 
Bagdonas dar 1931 m. pa
baigoje bevažinėdamas Vo- 
l'ožino apskrityje su tos 
draugijos instrukcijomis už
važiavo į Lazdūiin kaimų 
pas pažįstamas vaikų dar
želio vedėjas. Jam ten be
sėdint susirinko Lazdūnų 
jaunimas ir pradėjo šokius 
šokti, daineles dainuoti. Ta
čiau neilgai trukus atvyko

.• 7 • Tačiau tikrumoje ginklai 
iš jo kareiviu rankų iškrito, 

. kuomet jie. traukėsi atgal 
nuo Maskvos.
7 Ir taip galutinai, 1815 m. 

Napoleono kariuomenę bu
vo visiškai nugalėtą, jis gi

£

Stovi už geresnę Sveikatų* Didesnį 
Stiprumų — kasi reiškia daugiaus gy-l 
vuipo - Stimuliuoją nervus, raume
nis, ir’ nusilpnintus organus, NUGA-Į 
TONU, yrą, įžymaus Gydytojaus išra
dimas, jisai siuto Jums TONIKĄ, ku-| 
ris padare stebuklus dėl tūkstančių, Į 
padarydamas tuos nusilpnintus tvlr-| 
tais ir aktyviškaiš. šio Gydytojaus | 
pręskripcija dabar parduodama viso
se vaiStynyėiose, —. trisdešimts dienu 
garanttiotas trėatmentas už Vieną Do- 
Jerį-r-gaukite butelį šią tabletkų^šian- 
(Įiėn, bet persitikrinkite, kad ant lal- 
beiio butą pažymėtą -r NUGA-TQNE.

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

Lietuvos Albumas* Su pa- . Į Ąžuolas. Ą. Vienuolis .. . . 
veikalais ir aprašymąig .. ,.1.00 P . .. - -
~ Trumpa Apologetika arba .•-..^®ū_Dley^>. Siclj^ Ręliriją>-Pa- 
Kataliką. Tikėjimo Apgyni- ... ...... "
mas. Paraše kini; V. Žajan- 
Čauskns .. ... ,. V. m. .. .. .35
j Dr. Vinco Pietario Raštai, 
istorijos apysaką .2 tomai .. i50

Moterystė ir Šeimyna, Ver
tė J. Gerutis .. ................... .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją .išsisaugoti, Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras, Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymą Knyga —
(Dalis II). Su paveikslais , . .40 

Vaikų Knygelė SU pa
veikslais.,. ............ .20 

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun., J. F. Joriaitis (Kape
lionas) .. .. .... .... .. .15 

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius .... .. ............... t

Vienuoline Luomą. Vertė 
kun, P; S'aurusąitis .; .. .. .15 

Moterystės Nesuardomybė. 
J. Lesauskig. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune .. .. .10 

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A. Rucevieius ............. .20

Meile (Poema). Parašė M. 
Gustaitis. .. ;. ... ... ... .. .10

Sv. Gabrielius; Išleido Tė
vas Alfonsas. Maria .C. P. ..

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. N. J, Skruodys ....

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prįe Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas.............  ...... ............

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida .............................\ .25

Andersono Pasakos — su pa
veikslėliais ............ .10

Malda. Svarbi Išga n y m o ‘ 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B, A. ...... .

Novepa. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su kumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Uugolinus 
Štroff. 0. F. M. Vertė K. .. .15 

.. Valgių Gaminimas ir Nąmą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė .. ..................1.00

Sveikata arba t i e s u s i r 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A. Lt, Graičiunąs . 1.00

A Brief Idthuanian Gram- 
mar. Liėtūviškai-Angliš kas 
žodynas. Kąn. P. Saurusaitis .15 

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .. .. ..' 45

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 nu Parašė Dr; J. J. Biol-. 
skis .. .. .. .. ......

Vadovėli* įmokti dai 1 i a i 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno ... ..

Seselei—-Rūtelei, patarimai 
ir .pamokyami mūsų mergai
tėms. Iš vokiško p ę r d i r b o 
Kupranas . .. .. .. ......

Mūsų Jaunuomenės Idealai.. 
Paskaita įkaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m. ,. .. ... .10 

šeimyniškiem*. Vakarėliams
Pramogėlė, Svirno žvyne .. .10 
I* Adomo MįękęviČiaus Raš
tą. Mokykloms parinko M. 
Biržiška ., .v ». .. .. .30

Mušiaį prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. .. .. .. .10

Pasakėčios. Ripkiiielis kal
bos mokąluį ........ .. .10 

< “Dievo karalystė Jumyse 
Yra'* arba apie^gerumo do
rybe.' .Versta iŠ lenką kalbos , 
ir išleista rūpinantis P. L. . . .10

K% Kiekvienas Kata! i k ą s
turi žinoti arba mokėti .. ., <Q5 

i Kovotojas dėl Vilniaus lie- • 
45įtuyybės, Kun. J. Ambražie- 
.50 Į jus », ...... \ '.05

DAIRIOS KNYGOS

7 AukrinioObuolioIstorija 
Graiką Mytologijos Žiupsne 
is) su paveikslais! Lietuviu' 
calbou išguldė Alyva .25 

Trys Keleiviai Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nantį apysaka, Parašu T. Vyš
niauskas. Vertė P, B. . .25

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie J- 
rainus gyvenimo atsitikimus, 
itarašė J. Tarvydas ........ .25, 

Turto Normar—moksjiški
pasiskąitymia;. Parašė "Uosis.. .25 

Gerumas — aprašymas apie

,15

. .10
Kas Šiandien Kalbama, &-

langą ir Socializmą. Parašė 
Dr. Povilas Mira .. .. ... ,r .10

Visas Svietas, Žeme, kalnai, 
vanduo, upės, žmonės, mies
tai. Sutaisė ir išleido P^ Mi- 
kolainis .. ............................  ,10

MALDAKNYGĖS

Maldą Rinkinėlis, bal t a i s 
viršeliais .. .. .. .. 1.50 .90

Maldą Rinkiąėlis, Juodais 
viršeliais ,. .. . .1,50 .75

Pulkim ant Kelią — “Dar
bininko” spauda. Odos apda
ru

gerumą per Tėvą Faberą Fi
lipinų. Vertė Kun. P. L. ,. , 

Tabaka&^-Nūpdai rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Ni- 
colskį parengė S. Kaimietis

Užkeįta Mergele su. Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka..

Katalikų Bažnyčia ir be- 
tąokratizmas. — Paraše kum 
Tarnas Žilinskas ...............   .25

Apaštalystės Maldos Statu, 
tas, — Vertė kun. P. Šauni- 
saitis .......... .15

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresą®. Parašė 
kun. Pr. Bučys, M. I. 0. . .1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas .kelionės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovą. Išguldė 
Magnus Parvaikietis ....... .25 

■ Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų, —• Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuoti- 
kiai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius. Verne.
Vertimas, J. Balčikonis .... 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis .. .. .50

Gegužės Menuo — Kun. P.
Žadeikis ....40

Aritmetikos Uždarinynas .25 
Vaikų Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos mokslui .... .35
Petriukas ■— laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15
Bolševizmas —r Kas tai yra 

bolševizmas įr jo vykdymas 
Rusijoje .. .. .. .15

Žaidimą Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir gegtfžk 
nęms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis.................... . .. .. .25

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus .. ...... . . . .. .. . .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K Š............... 10

Mūsą Tikėjimas—rišaUkini- 
maš pagrindą mūsą tikėjimo

Lietuvos Ženklai, išleido 
J.-Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas .. .... .... .. ....

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas .. .20

Graudūs Verksmai— Vertė 
Vysk. A. Baranauskas ..

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. Pfc Juškaitis .. .15

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudus Veriamai, Maldos 
Gegužes, Birželio ir Spalių 
mėn. Išleido kuą. K. A. VasyS .25 
• Dangaus Karalienė, Sąrin^ 

; ko kun. M. Galevieius; be ap
darą 25c, su apdarais ..

Sprializmsji ir KHkjįČįoąy- 
bė. Prof. V. JuęgUČio .... ..

Žmogus i? Gyvulys. Patašė 
kun. pr. Bučys .. 45

' Žydas Lietuvoje^ Parašė S.
Kąimie}is .. / .. .. .. ;, .0b

Maldos Galybė, Istoriškas 
piešinys IV-tu Šimtmečio kri- 
kčionybės.' Lietuviu kalbon 
išguldė P. B.

Apsirikimą Komedija. At- 
sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p Š i a ą š 
Vaikas .. •

Joną Kmito Eilės... .... 
Be apūątų •• ♦»

.10

.15

10

.15

.25

.25

.10

;. $1.50 2.00 ‘

TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis .. .. . . .15 

. Elgetą Gudrumas, 3-jų vei
ksmų komedija. Paraše Sei
rijų Juozukas .. ,. .25

Giliukingas Vyras, 2-jų ak
tų komedija; parašė S. Tar
vydas ... ..............................   .25

Ubagą Akademija ir Ubą. 
gų Balius — komedijos po ' 
1 aktą; Parašė Seirijų Juozu
kas .. .............. 1 .. ... . . . y .35

Sniegas—J)rama. 4-rių ak- . 
tų., Vertė Akelaitis .. ., ;; .40

Esamas — 3-Čia dalis dra
mos ‘ ‘Gitas Tautos Geni j us. ” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10

Visi Geri -- 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašė F. V. ...... .10

Patricija, arba nešinamoji 
kankinė—• 4-rių aktiį drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ... .. .10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas šu gaidomis .. . > .. .. .75

Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur- : 
do Stebėjas 4-rių aktų; para
še J. Tarvydas . . ., . . .65

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akte. Paraše Gineitis .15

Vaiką Teatrai:, dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mąno lai
mę. Surinko S. K.,D. ir N. ..

Vaiką Teatrai: dalis. II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N., ..,

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos
Svodbos Dainos .. .. .. 
Birules Dainos........... . ..
Mūsų Kariuomenės Dainos.

20 daimj dviems ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys ... .. ...........

SU GAIDOMIS
M. Petrausko

vien tik policijos praneši* 
nųų nubaudė R. Bagdoną 
šešioms saivaitėms arešto. 
Tačiau instruktorius Bag
donas, šio storastijos spren
dimo nenusigando ir bylą 
pervedė į teismą. Tiesa, 
Bagdonas buvo vėliau gavęs, 
iš'teismo pranešimą, kad 
einant amnestijos įstatymu 
jis. yra atleidžiamas nuo 
jam skiltos bausmės, bet p. 
Bagdonas nepanoro naudo
tis amnestija, o ieškojo, tie
sos., Todėl š. m< sausio, mėn. 
24 d. Vilniaus apygardos 
teismas, sprendė tą bylą. Po 
liūdininkų apklausinėjimo 
ir kaltinamosios medžiagos 
peržiūrėjimo teisinas tarė 
sūyo sprendinių, kuriuo iš- 
šiuo instruktorių Bagdoną, 
teisino instruktorių Bagdo
ną. Visas teisino išlaidas 
turėsiąs dabar .sumokėti 
valstybės iždas.‘

.25

.20
,15

.15

.15

.10

.10

.10

.10 .

.05 .10.10
ninkai ir užėjo į tą pasį- 
linkšminįnią. Jie tuojau 
liepė . jaunimui skirstytis 
namo, 6 svečią paprašė .do
kumentų. policininkai jam' 
surašė protokolą, kaltinda
mi, kad jis sušaukęs nelega
li jaunimo susirinkimą ir 
agitavęs prieš lenkišką vai
kų darželį Landūnuose. •

Po kurio laiko Vbložiuo 
storastija, . vadūod a m o s į

.10
Jojau Dieną .... . . . .40.
Vai <aš pakirsčiąu T..
Titab o (Latviška 'I .. .

.. .15
.15

Už šilingėlį .7 . . . . . . ’ A.25
Saulele raudona ., ;. .. .20
§ią Nakoialy (dzūkiška) .. .20
Skyniau skynimėlį.. .. .. .15
Siuntė mane motinėlė ... .. .15
Ko liūdit .sveteliai? .. .:. .15

Sasnauskio
Blaivininką liymnas .. .. .10
r Aleksio
Vyčių hymnas .. .. .. .20

.50

.10
"""* ................ f .-.4 ijJi ir |» ~ni» iiriu i'Ą^iih'iįĮiO. Ci'M >j

TIESIAI Į KLAIPĖDA
Bę Spikrialč Kelįotnl Garlaiviu

BERLIN
IfoįiMjJte » New Wko (WUW.10 D.

Pasažieriai nuo garlaivio EUROPA išplūkiančio iš 
New Yorko geguMs 14 d., kurie, keliauja į Lietuvą, bus 
perkelti | garlaivi BEBW Bremene. ’

Iž UOSTO J UOSTĄ '
• Informacijų kreipkite? j autorizuotusLloyd agentus ar į

NORTH GERMAN LLOYD
252 Boyliton St, Boaton; ‘

’S. -
M

M 

•#

PER HAMBURGĄ !
Moderniniu patogus ir kitų neviršijamas vi

sose klasėse’ patarnavimas. Savaitiniai išplauki-' 
indi ,18 New Yorko. Patogus ir- greitas geležin
keliu aiiaistėklmiis Iš Hamburgo.

/ vidutines Kainos, .
■ Jnfprmaciją. jcinusjcitė pas vietinį agentų arba
HAMBURG-AMERIČANLINE

’ 80 BOYLSTONSĮ'REET, BOSTON

.15

,05

Ttalat Kelpšos
Liaudies dainos (chorui

Aš pas tSvelį-Močiutč mano ,15 
pi tu, lalcstingęlG-VanagG- ?

lis tupėjo “ »* “ *» .. 15
Kad buvaii lącrgolčjr atlė- .

kč sakalėlis Į5

“DARBININKAS”
366 W. Bvoadway, So. Boston, Mass.

• . w • 1 ... . ■ • • • • •



Penktadienis, kovo 10, 1933 $■***PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SHENANDOAH, PA.

VYČIŲ BASKETBALL 
TYMAS IŠLAIMĖJO

Kovo 2 d. Shenandoah 
High School gimnazijoje 
Vyčių tymas žaidė prieš Šv.

• ■ ’' Mykolo graikų klubo tymą J 
. Žaidimo pradžia, buvo šalto- .

; ka. Vyčiai žaidė nepakan
kamai energingai, bet kai 

: --pralaimėjimo pavojus pri- į / 
siartino, tada jie smarkiai 
sulcruto.

Visos sėdynės salėje buvo 
užimtos, bet žaidimui bai- 

. giant visi žiūrėtojai . susto
jo ir gyvai sekė žaidimo pa- . 
baigų, kuri buvo labai įdo
mi ir daugelį jautresnių . 
žiūrėtojų gerokai nervavo. 
’Svaidinis krito tai. į vieną, . 
tai į kitą. pusę. Rezultatai 
buvo lygūs, bet prieš pat 
galą vyčiai padarė lemian
čius taškus ir žaidimas bai 
gėsi 29-28 vyčių naudai.

Vyčių mergaičių tymas! 
irgi tą. patį vakarą toje pa- Į 
čioje gimnazijoje žaidei 
prieš Šv. Juozapo mergaL Į 
čių klubą iš Ashland. Vy- Į 
tės gana gerai suplėkę prie- Į 
Šįninkes, kaip galima maty-Į 
ti iš rezultatų 30-9 vyčių I 
naudai. Parapijos altoriaus Į. 
berniukai žaidę. prieš alto-1

.. riaus berniukus iš Erakvil- Į 
les. Mūsų *■ klapčiukai” nū-1_
galėjo savo priešininkus j privatinės ir tik . rinktini 

. žmonės buvo sųkvięsti, vie-
■ NOVENA PRIE ŠVENTO Į nok parapijai .atnešė gra

žaus pehio. Tariame šii - 
dingiausią ačiū rengėjoms 
ir rėmėjams.

Veikėjai, kurie pasižymėjo rengiant Vasario 16 d. iš
kilmes Philadelphi j o j, kai buvo suvaidintas veikalas: 
“Atsišaukimas į Pasaulį. Vilniaus Vadąvinmi.?'Pa- 
veikslo viduryje Elz. Mastaitytė, atvaizdavusi, “Lietu
vą.” Viršujė klebonas kun. j. J. Kaulakis, kuris šie
met ininūs Šv. Kazimiero parapijoje klebonavimo 40 m. . 
sukaktuves. Kairėje Kazys Dryža, žymus veikėjas — 
rėmėjas; Jonas Hodelis, Šv. Kazimiero parapijos vargo
nininkas — režisierius? ^ešin^je K. Vįdikauskas, spau
dos koresporidentas ; ■‘Štasys/^arauskas, iškilmėse sųvai- ■ v 
dinto veikalo autorius. Viduryje žemai kum .Petras .Lau- 
tfiakis, daug pagelbėjęs iškilmių rengime ir veikalo pa
statyme. * ’ .

. . JUOZAPO
Penktadienio vakarą, 7] 

valandą, mūsų, bažnyčioje 
prasidėjo novena priė Šv. 
Juozapo ir baigsis sekma-j 
dienio vakarą, kovo 19 d. 
Ypatinga malonė, kokios ga-1 
lime tikėtis nuo Dievo per 
Šv. Juozapo .užtarimų,, tai 
laimingos . mlrtięę malonėj 
nes jisai turėjo laime nu
mirti ant Jėzaus ir Marijos 
rankų. Novena yra dano • 
ma- labai patogiu laiku, Ga
vėnios laiku. „Tai patogus 

. laikas, susitaikinti su Die
vu* ir sutvarkyti . dvasinį 
gyvenimą. KAs nori, įgyti 
atlaidus per Noveną, priva- 

. lo atlikti išpažintį, priimti 
ŠY. . Kopiuniją ir sukalbėti 
penkis poterius Šv. Tėvo 
intencijai. Tat galima tikė- 

J : tis, kad Shenandoriaus lie- 
- ( tuviai gerai dvasiniai pasi

naudos, gausiai lankydami 
>.! . tas pamaldas. •

rokai apsiverkia su savo ap
driskusiu sūnumi, bet ap
lankius j f plėšikui, jis su
tinka kaltę prisiimti, ir būti 
pasmerktas mirtim Atlygi
nimui, plėšikas prižada jam 
sūrių ir moterį aprūpinti-—, 
ką jis pats negalėjo pada- 
lyti. , . "•/

ANTRAS KORTŲ 
‘ LOŠIMAS ■ ■ ■

Pirmadienį, kovo’ 13ld.t 
parapijoje rengiamas- ant
ras . iš eilės kortų vakarėlis; 
Šeimininkes išrinktos seka- • 
mos;-ponia Blum, M. ir O. 
Radzevičiūtės. ’ Įžanga šį 
kartą bus tik 35c. Žadama,,, 
daug dovanų duoti.
SODALIEČIŲ GARBES 

.SĄRAŠAS .
. Bažnyčios priemenėje iš

kabinta labai didele lenta,, 
kurioje surašyta visos pa
vardės panelių, kurios pri
ėmė Komuniją bendrai su 
Nekalto Prasidėjimo Drau
gija pereitą mėnesį/ Tiki- 
mąsi šį kartą dar daugiau 
pavardžių talpinti, kad su
darius bent pusantro šimto. 
Kunigai deda daug pastari.- ’ 
gų padidinti šios draugi jės* 
augimą, ir matyti jiems 
darbas sekasi. • •,

į ■. /ŠVENTO. JUOZAPO—-
”. \ PAMALDOS
Pagerbti didį šventąjį, ir. 

kartu minėti mūšų klebono 
varduves, yra rengiama tri- 
jų dienų pamaldos ir išk’il- . i 
mihgos mišios, bei mišparai, 
šv. Juozapo šventės proga, 
(kovo 19 d. ).. Kadangi 
šventė pripuola Gavėnioje, . 
m anoma, tai bus tinkamiau
sias būdas Juozapines mi- .

1 neti.

..J
‘ z

• ‘1

LIETUVIŲ PARODA 
BALTTMORŪJE

- Pradedant - - f U f m ądi e n į , 
kovo (> d., ir baigiant kovo 
18 d., viešame knygyne bus 
išstatyta tarptautinė . liau
dies mėlio bei rankdarbių 
parodu. Toje parodoje da
lyvauja ir vietos. lietuviai, 
Šv; Alfonso Bažnyčios var
du.

Stambiausias lietuvių sky
riaus darbas bene bus Jono 
Kairio medžio drožiniai. Iš 
Lietuvos atvykęs jaunas , ir 
gabus daį.lydė, nudrožė. dai
liai malūnėlį, žagrę, svirtį 
su šaltiniu, ir .vieškelio kry
žių, kurie, visi išstatyti pa
rodoje. Smulkiai, bet aiš
kiai . padirbti, jie sudaro 
gražų rinkinėlį, atvaizduo
jant Lietuvos kaimą kelias 
dešimts.metų atgal.

P. Geneevičiai tai]) pat 
stambiai prisidėjo prie pa
rodos ruošimo-, paskolinda
mi medinę pipirnyčią, ir 
keletą siuvinių. Šv. Kazi
miero Seserys maloniai pa
skolino gražią juostą, atsių
stą net, iš Pažai sies’ Vienuo
lyno.’• P. Ždvytė;. Krikščiū- 
niūtė, Mikalauskienė, Kli
šiem", ir Žilinskienė išstatė 
savo nuosavybėje. esančius 
eksponatus, kurie žymiai 
paįvairino parodą.’

B ė siuvinių ir. medžio 
drožinių, buvo dar ke
letą įdomių knygų. Kuni
go M e n d e 1 i o “M a ž- 
vydo Katekizmas” (pirmas 
lietuviškas leidinys; .1547 
m.), kun. Karaliaus (iš 
Shenandoah ) — “ Lietuvi š- 
koji Biblija” (1821 m., Go
tiškomis raidėmis), N. Ras- 
tenio “Auszra,” ir vietinio 
p. Nagomauskio dramos

veikalai sudarė gana ryški į 
Lietuvos Įmygu istoriją;

Dėl vietos stokos netilpo; 
dar koletą Įdomybių, paro
dai surinktų..

UKRAINIEČIU KON
CERTAS '.

Ukrainiečių Bažnytinės ir 
Pasaulinės Muzikos Kon
certas, pereitą/ sekmadienį, 
Šv.’- Alfonso salėje praėjo 
menišku žvilgsniu.su dide
liu pasisekimu. Be kit ko, 

. buvo sugiedota bažnytinėje 
Slavėnų kalboje sekamos 
giesmės: “Garbė Dievui 
Aukštybėse;” “Šv e n t a s, 
šventas;” “Tėve mūsų;” ir 
“Velykų Eisena” (giedama 
per procesiją šventoriuje).

Tai]) pat sudainuota Uk
rainiečių Tautinis Iliniiias, 
41 Svajojai it i epušė! e, ” “ Ma - 
no meiluže” ir keletą kitų.

• Suvaidintas trijose sceno
se veikalėlis.,. “Amerikos 
Darbininkas.”/ Jame buvo 
atvaizduota ka i p nusigyve
nęs,. badaujantis Jokūbas, 
atvažiavęs Amerikon laimės 
ieškoti, ‘ nebeįstengia sau 
duonos užsidirbti. Pagun
dytas draugo — plėšiko, al
kio verčiamas,, sutinka Įsi
laužti į turtuolio bankinin
ko namus tikslu juos apvog
ti. . .

Jųjų nelaime: juos užtin
ka bankininkė; Nusigandęs 
plėšikas ją nužudo ir. tuo, 
išsprunka laukan, palikda
mas drebantį Jokūbą, kurs 
kaltai paimtas policijos už 
žmogžudystę, Kalėjime ge-

■ f

*1

Pa. Vakarienė prasidėjo J MICKuNAITES PAS! 
su malda,, kurią atkalboj o 
kun/klebonas J. J. Kauin
kis. Po to sekė.daina, ku
rioje visi dalyvavo. Taip 
gražiai sukeltas’ūpas tęsėsi 
per visų vakarienę.’ Prie 
galo vakarienės prasidėjo 
“speečiat” - Choro pirmi
ninkas Pr. Jurgaitis pir
miausiai perstatė kun. kle
boną Kaulakį. Klebonas 
])agyrė choristų darbuotę, ir 
skaitlingą jųjų atsilankymą 
laike praktikų. Pareiškė 
viltį ir. pasitikėjimą dai di
desnio pasisekime ateUyje. 
-Po klebono kalbos sekė kun. 
P. P. Laiunakio kalba, ku
rioje linksmai ir d-žnai vi
sus prajuokdino. Prižadė
jo visuomet paremti choris
tus visuose jų veikimuose.
Gale pranešė visai netikėtai 
didį “sųrprise.” Kokį? 
Teks vėliau, sužinoti. Kal
bėjo kun:. M. Daumantas ir 
kmi Tiškus. Gerbiamų sve
čių kalbos buvo linksmai 
priimtos. Kalbėjo taipgi 
choristai Juozas Jakštis, 
Štanis Dryža, Sofija Beker 
rintė ir Elena Balčiūnaitė/ 
Po vakarienės ktm. P...P. 
Laumakis užprašė vistiš į 
didžiąją.. svetainę šokiams. 
Vakarui pasibaigus, y visi 
skirstėsi. patenkinti. Ačiū 
gerb. klebonui už tokį grą
žų sumanymą ir moterims 

iras veiK visus uuvo tusium- ‘ - .T • . . -rL t >1 Kl. Narinis, poniai Jurgat-kęs. Į vakarienę buvo at- ’ •• . . .
vykusiu sveeiiį — kun, Tiš- •« pomai Barauskie-. 
kus iš Maizeville ir kun. M., nėi už prirengiroę ir pntnr-. 
Daumantas iš Minėrsville, na vinių vakarienes metu.

PBUDEtPHIA, PA.
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Vasario 22 d. mokyklos 
vaikučiai ,seserų mokytojų 
prirengti, turėjo gražių pro
gramėlę George Washing- 
ton pagerbti.

Vasario 28 d. Kazakaus- 
kienė, Oreškienė, Griciene 
ir kitos .• surengę vakarienę. 
Turėjo pilna svetainę žmo
nių.

Kovo 21. d. 10 vai. rytą 
į atsilankys vyskupas O Tia
ra ir suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentų tiems, 
bus prisirengę.

kurie

> PRAMOGOS PARA-
: PUOŠ NAUDAI

Tūlas • laikas ' atgal para* 
•. pijos moterys Šyvięnė ir 
r Sandarienė. surengė priva

čiai parapijos ; nauda i
• \ ‘4 Oard ir bunco party? ’ Pe-

’ teitą savaitę, dvi kitos mo
terys : Metkauskienė ir Lą- 
baųskienė ’ irgi. surengė, pa-

, - rapijos . naudai privatinę 
.“Čard ir Bunco Party.” 
Nors tos pramogos buvo |

į ---------- - • --------

t

Kovo 27 d. vakare kun. J. 
Jakaitis pradės vesti reko
lekcijas, kurios tęsis, iki ba^ 
landžio 2 d. vakaro.

SEKIMAS . ?
■ Netikėtai sužinojęs, jog 

garsioji . artistę-dailiininkė 
Emilija Mickūnaite kovo 3 
d. dainuos mūšų miesto pui
kiausioje salėje.“‘The Aca- 
deuLV of Music,” nuėjau ir 
aš ten. ir nesigailiu. E. 
Mickūriaites dainavimas ir 
K. Naegelo muzika mano 
vaizduotę nukėlė į grožybių 
jūras. Visų klausytojų vei
duose . spindėjo užburtas 
grožio malomimas.

E. Mickūnaite dainavo 
lietuvišką “Pamylėjau va
kar.” Klausytojams ameri
kiečiams taip -.patiko, jog 
griausmingu, rankų, plojimu 
jie iššaukė mūsų lakštinga
lą net trims kartams; padai
nuoti.

Em. Mickūnaite minėta
me koncerte. . padainavo 8 
dainas, i s kurių, trys lietu
viškos. , .

Svetaine buvo pilna inte
ligentingų žmonių.

Li'ving^t&nietis.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBI!ADGKAS
Grabortus ir Balsamuotojas

423 S. PACA STREET, .
BA.LTIMORE, MD/

MALDAKNYGES 5 
f

Žynys.

CHORO VAKARIENE

Vasario 22 d; buvo paga
minta vakarienė .parapijos, 
chorui ir.maršalkoms. •. Mū
sų parapijos didžiulis cho
ras veik visas , buvo atsilan
kęs. Į vakarienę buvo at- 

1 vykusių svečių —

PROGA BEŪARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną g a ir t ą 
naują, metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika dolerių. 
Apsukresnieji, darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir Pjerai ap
mokamą darbą:

. “DARBININKAS” .
366 West Broadway,

So. Boston, Masu. ■ • ’I

PASINAUDO.KIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KA GAVOME SIUNTINI NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

. LABAI PRIEINAMA KAINA

■ . / “MALDŲ RINKINĖLIS”
. Kainos: . .

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1,00)
Baltais celuiloido apdarais. .90 (buvo $1.25)

“JSIAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS" 
• Kainos ; ;

Juodais paprastais, apdarais .30 > ’
Juodais minkštais apdarais-.. .50
•Juodais odos .apdarais. ' .75
Baltais celuiloido apdarai)! .80
.Imant , didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą. •

. Knygutės labai . .tinkamus,, dovanos vaikučiams prie pir
mos Komunijos h kitoms iškilmėms. " , "

- Visus, užsakymus siųskite sekančiu antrašu: .
“D ARB ĮNINKĄS”

’ 3GG Broadwuy, ' . ■-*/ . So. Boston, Mau. |
• . . . t

Bolševikų “čyfui” Bim
bai nepavyko “skymas” pa
traukti katalikus.

Tas parodo, kad katalikai 
nebe “molio motiejai.” Jie 
supranta, kad Bimbai ne 
katalikų darbininkų reika
lai Tūpi, o tik’ jų doleriai;

’ r • •

, Šiandien, bolševikai . dėl 
dolerio susiskaldę į bimbi- 
nius ir. pniseikinius..

Pastarieji yra. veiklesni . 
ir gudresni. Katalikams, gi 
ir vieni, ir kiti yra svetimi.:

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-
CIJŲ ŽENKLAI2

£
I

thi musų sijeelalybš Ir ligų motų 
pVafctlkn.. narbaš artistiškas.
Bcnm ’■ -

M. A. NORKŪNAS .
. B. O. 30X371* M***

L

%25c5%25bevilgsniu.su
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DARBAS NEPABĖGS.
dis t u-ripnismos... ■

Klausimus siųskite — 
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 Weat Broad.way, 

So, Boston, Mass.

PRENUMERATOS KAINA: , 
Amerikoje metanui.................... .<4.00
Ulaleay metams 4...............<5.00 
Vitus kart savaitėje metanu.,..<2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje matams. ,<2J5O

DARBIJtipt^AS
.(iĖoVFarker) 

BataMd «T«qt TŪHBHAT tsl

WBHl 0. AMOOUKnoK 0» ZUOB
^bltortd m •econd-claM matter S«pt 12,1015 u the post Office at Boetoo, liesa, 

onder thė Act of "Hardi 8,18TO
Aeeeptance for menine at. epecial rate of poetai* provlded for In Sectton 1108 

Actof October 8,1217, antiiorised on JulyK, 1818

8UB8CRIPTION RATM8:
ettc yearly <4.00
<n yearly.....,........... .<6.00

__ ietie once per week yetrly. .<2.00
$Torelių oace per week. yearly... .<2.50 ,

DARBINIKKAS
UW6 WESTBROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPHONB SOUTH BOSTON 0620

DlaČiaL yra žhloinas^Iietii- _ 
vių priežodis : “Darbas ne- ;

. pabėgs.” Jis gan gerai ka- 

. rakterizuoj a pastovią, rim- 
; tą, neskubią lietuvio prigim

tį* Rimta eisena. lietuvis 
seka paskui žagrę, plačiais, 
galingais,, bet neskubiais 

| dalgio užsimojimais jis 
Į kerta rugius ir pjauja šieną 
U ir nesimato jo judesiuose 

kąrštagalviško, nęrvi n g o 
skubotumo — darbas nepa
bėgs, Darbas reikia pa
dirbti — tas tiesa >— bet ir 
laiko yra užtektinai.

Toks principas gal ir ge
ras kaimo darbininlcams, 
ypač prie senoviškos ūkio 
sistemos — darbas nepai
nus, vienodas, neskubus, bet 
pasikeitus ūkio santvarkai, 
sumažėjus darbininkų skai
čiui, įvedus laukams dirbti 
mašinas, tas priežodis * jau 

" tenka pakeisti .kitu: 44dar
bas darbą, varo.” Ir net 
Lietuvoj tas naujas priežo
dis vis dažniau yra. karto
jamas. r Naujoms sąlygoms 
užstojus, nieko jau nebepe
ši, sakydamas: darbas, nepa
bėgi Dabar gyyeMiinas jau

5 eina, tokiu smarkumu, kąė 
nenorint nuo jo atsilikti, 

ę reikia pakerti skvernus ir 
K- įiadalkas. . t

: . r: Greičiau ugnis Užšals į ledą, negu lietuvio krūtinėj
užgęs Vilniaus meilė.

£ 
r.

fe'
■f.

Ypač Amerikoje. tasai 
nusidėvėjęs priežodis “dar-, 
bas nepabėgs” yra neįmano
mas. Čia. gyvenimas eina 
skubotu tempu. 'Nepadarei 
Šiandie, rytoj jau bus per ve
lt I1* ne tai, kad šiandie. 
Yra darbų, kurių jei nepa
darysi puse valandos pir
miau, gali jų. visai nep radė- 

nes už. pusės valandos ki
tas tau užbėgs už akių ir 
nušluos tau visą biznį. Pa
vėlavai kokį svarbų -trauki
nį, nesuštatei į laiką laikraš
čio, nepagavai vėliausių ži
nių, . nepasirūpinai parinkt i 
pelningų skelbimų, nepada
rei laiku sutarto darbo, ne
atsakei . į; svarbų laišką, ne
pribuvai paskirton vieton 
su biznierium pasimatyti — 
devynios galybės nerangių 
apsileidimų, pražiop s o t ų 

JprOgų.— išmuš tave, iš gy
venimo vagos ir pasiliksi 
pasigailėjimo vertu atsilikė
liu, mokančiu tik visuome
nės paramos telaukti...

Ne. Nor^ esame karšti 
patrijptai, bet ar šiaip ar 

. taip, turėsime išsižadėti to 
priežodžio: “darbas nepą- 

, bėgs, Deją j darbas jt<u mo- 
’ ka pabėgti — pas ta, kurs 

jo ieško. ■ K.

Kl, Ar patartina tretininkėms 
įsigyti laidotuvėms abitas ir, ar 
reikia jį pašventinti?

Ats. Taip, gražus ir gir
tinas daiktas apvilkti numi
rusią tretininkę abitu. Abi
to šventinti nėra reikalo,

r .
KIBIRKŠTYS

NEZAtĖŽNINKŲ “IDĖJA”. I ' Kad nęzaležninkai to sie-

•mus yra, vardu Jėzus; Žy- jli ir maloni. Jo judesiuose 
du tauta laiko ' U didžio Į,jungiasi prakilnumas su pa- 
pranašu; Jo gi mokiniai lai-1 prastumti. Niekas neinate 
ko Ji Dievo Siiimmi.. Jo juokiantis - nekartų

‘ ... verkiant. ’ Kalba Jis reikš-vyras prikelia mmisuLs n .. . v-
s.usi.i-.red'o fconins. „.u»S8l w kiekvienas Jo zo-.

Kl. Kristaus laikais kamerų. 
nebuvo. Iš kur mes žinome kaip 
Kristus atrodė? Man išrodo, tik
ro paveikslo-neturėdami, neturė
tume drįsti piešti Kristaus atvai
zdą.

Ats. Iš padavimų ir pri
vačių apsireiškimų yra šiek 
— tiek žinomas Kristaus 
atvaizdas. Tūlas pagonis 
Lentulus, kurs prieš Pilotą 
Romos vardu valdė Judėją, 
nusiuntė vienam Romos se
natoriui sekantį Kristaus 
asmens aprašymą: ‘ ‘ Tame 
laike pasirodė, pas mus 
vyras/.-kurs ir dabar pas

vienu žodžiu gydo ligonius. 
; Jis yra ąūksfo^gibTir~pUR 

Mos (geros) išviršutinės 
išvaizdos. ' Kas *t.į pamato, 
pajunta savy pagarbos bei 
baimės jausmą.. . Jo plail- 
kai yra pribreridusio riešu-, 
to spalvos, kurie, sekant 
nazariečiiĮ paprm'iu, į dvi 
pusi perskirti; iki ausų jie 
yra lygūs, toliau krinta pe
čių, yi-a garbanoti ir blizga. 
Kakta giedri, lygi, be dauk- 
šlių. Be jokios ydos, vei
das dvelkia k$ž kokiu švel
niu rimtumu. Keisis ir lu
pos gražaus sudėjimo. Bar
zda, vienodos su galva plau
kų. spalvos, yra tanki, bėt 
nelabai ilga ir gale perskir
ia. Mėlynos akys, pilnos 
užsidegimo. Žvilgsnis ra
mus ir rimtas. Kada Jis 
bara — pergązdina, kada gi 
moko — Jo kalbą yra mei-

Kl. Kunigai dažnai raginą mel
stis už sielas skaistykloje ken- 
tancias ir užsakyti misiąs, o nie
kad neliepia melstis už savo sie
lą. Ar galima už savo sielą už
sakyti mišias?

: Ats..Oi, ragina, labai; daug 
ragina žmones prie maldos ! 
Kunigai dažnai primena 
Šv. Povilo žodžius: “Ai
vai gote, ar geriate, ar ką ki
tą darote, visą darykite 
Dievo garbei” (1 Kor. 10, 
31). Žmonės, už savo sielas 
ir meldžias kuodaugiausiai, 
arba, bent turėtų melstis. 
Kurie Bažnyčios, neklauso 
.ir nesimeldžiu,- ką gi pada
rysi... Kaip pasiklos, taip 
miegos.

Kiekvienose mišiose kų- 
.‘nigas meldžiasi už gyvus įr

Tūlas nezaležninkų pry- 
čeris, priklausęs , lenkų ne- 
zaležninkų vyskupui, rašo 
tautininkų liberalų “D- 
voje,” ’kad Geniočio ir ho- 
durininkų.. nezalęž n i n k ų 
“idėja yra ta pati: susikur
ti sali parapijų ir. darytį 
pragjyenimą.” .

- Nors kartą pasisakė vie
šai, kad jiems ne žmonių iš
ganymas rūpi', bet. tik pra
gyvenimas,.

Be to, tas pats pryčeriu- 
■ kas rašo, kad Genioeiui -ne— 
reiktų šauktis ' tautininkų 
laisvamanių, jeigu būtų ga.- 
na. katalikų norinčių stoti į 
jo parapiją.

Aišku, kad susipratę ka
talikai niekados n e s i d ė s 
prie nezaležninkų, kurie sie
ly ia t ik išnaudo j i mo.

kia, tai. jie patys pnsipažįtį- , 
ta. —' Rašo:

“Mes kunigaująm dėl to, . 
kad pasirinkom tuo būdu 
sau duonų pelnyti,’? Rodos, 
komentarų nereikia.

Nezalęžuinkų “idėja” tai 
jų pilvas. ' ‘ "

mirusius. Įlatig Mišių lai
koma davėjo intencija. Er 
Tamstai niekas nedraudžia 
užsisakyti šventas Mišias 
savo sielos reikalams.

IŠ BOLŠEVIKŲ “ROJAUS”

Prieš Kalėdas parvažiavo 
iš Rusijos į Lietuvą-kimi-: 
gas Musteikis. Balševikų. 
“rojuje” išbuvo 15 metų. 
Daug jis mate ir iškentėjo. 
Laimė, jį saugojo brolis, 
buvusio ministerio Mustei
kio ir kitų. aukštų asmenų 
autoritetas. ..

: Grįžęs kunigas pasakojo 
apie tenykštį vargų, ir skur
dų. Darbininkai kenčia, di- 
džįausį badų, nes ruginių 
miltų pūdas kaštuoja 100 
rublių, b darbininkas tegau
na už dienos darbų tik 5 
ublius. Ūkininkams gyven
tu negalima, neš negali pa
kelti didelių žemės mokes
čiu.

Kl. Kodėl po gedulingų mišių 
kunigas neduoda palaiminimo, 
nežegnoja?

Ats. Todėl, kad gedulin
gų Mišių auka pirmoje eilė
je yra pavedama mirusiųjų 
sieloms gelbėti, <> ne už. gy
vuosius. \

“PAŽANGA ČIA MATYTI”

Prezidento Roosevelt
Z •

Inauguracijos Kalba

. Lietuvos savanorių Šūkis.

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEWARK, N. J.

s L. D. S. 14 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, ko- • 
vo 10 d., 8 vai. vak., Šv. Jurgio 
Ūr-jOs svet., 180 New York Avė., 
Nekark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti.. Valdyba.

LAWREN0E, MASS.
.t LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 
.kovo 19, tuoj po 12 valandos. 
Kviečiame’ gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At- 
atveskite ir savo draugus (es).pri. 
rašyti Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
Į LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki 

;mas“.įvyks sekmadienį, kovo 12 
•' £,■» tuoj po sumos, bažnytinėj svetai-

• gį . nėj. Svarbu, kad visi šiame susi- 
'j. rinkime dalyvautų ir. užsimokėtų 
ijjį duokles. Parodykime gražų pavys- 
> dį kitiems.
Iv ; CAMBRIDGE, MASS.

. . • : .
jK u LDS, 8 kuopos mėnesinis susi-
X rinkimas įvyks sekmadienį, ko- 
4" vo 12 dM tuoįį po sumos, Lie- 
<į; tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 

. į.- malonėkite atsilankyti ir užsimo
ję kėti užvilktus mokesčius.. V,aid 

’ įl - . ’ ..
jįy. . OAYfcON, OHIO '
į? LDS. 69 kp. susirinkimas. įvyks
■f sekmadienį, kovo 12 (t.,..bnžpy-

'. y į. j
r\' Kuoporrašt. Z, Gudeli!

r.t-:. :
UL

lį- 
.' p-

ATHOL, MASS.

LDS. 4 kp. mėnesinis ^susirinki 
mas įvyks kovo 12. d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesine* 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti pris 
šios kilnios organizacijos

Kviečia Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp.susirinkimis įvykt 

kovČ 12 tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenuė 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau 
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok

IJM8.6kp.VaitlJa.

DETROIT, MICH
LDŠ, 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį; kovo 12 d., tuo j. po 
paraudu, šv. Jurgio parapijos mo 
kykloje. . Visi kuopos nariai , yre 
kviečiami atsilankyti j 8į susirir 
kimą,

; . Valdyba

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

įvyks kovo 14 dieną, parapijos 
svetainėje,. 6 Davis Ąve. Visi 
nėrini' kviečtar artsflankytt f

. Valdyba

Aš esu tikras, jog mano draugai amerikiečiai laukia,, 
kad, prezidento pareigų priėmimo proga, aš kreipčiaus 
į juos atvirai ir aiškiai, ko reikalauja piūsų tautos da
bartinė, situacija. šis laikas yra ypatingas laikas pasa
kyti teisybę,_• visišką •*teisybę, nuoširdžiai ir. drąsiai. 'Ne
turime mes apsiriboti nuo teisingo. pripažinimo' mūsų Ša
lies šiandieninių, sąlygų. ši didelė tauta iškentės kaip 
yra iškentusi, ji išsilaikys ir'gyvuos.' Leiskite man pir
miausia užtikrinti mano tvirtą. įsitikinimą, jog vieno da
lyko, ko mes turime bijoti, tai pačios baimės — nereikš
mingos, be pagrindo, nepateisinamos baimės, paraįižuo- 
jancios pastangas, kurios reikalingos iš anksto pasalin- 
:i atgal traukimąsi.

. Mūsų tautinio gyvenimo kiekvienoje tamsioje va- 
andoje nuoširdumo ir energijos vadovybę sutiko patys i 

žmonės su tuo supratimu ir parama, kas yra svarbiausia ; 
į laimėjimą. Aš. esu įsitikinęs, jog jūs šiose kritiškose 
dienose vėl suteiksite vadovybei tą paramą.

•Tokioje dvasioje iš mano ir jūsų pusės sutinkame 
bendras sunkumus. Ačiū Dievui, jog jie (sunkumai) 
paliečia tiktai materiališkus dalykus. .

. Vertėnybėš nukrito iki fantastiško laipsnio; taksai 
pakilo; * '.

. Mūsų galimumas užsimokėti nusmuko;
' Visų rūšių valdžia yrą paliesta pajamų liaisaus su

mažėjimo; . . : .
Pasikeitimo priemonės sulojo prekybos judėjime: 
Industrijos judėjimo suvytę lapai visur; - 
Ūkininkai savo gaininiaiŲs neranda lankos; '■

• Tūkstančių šeimynų per “daugelį metų pasiekti taup- 
menys pražuvo.

į- . Dar svarbiau, ..bedarbių piliečių minia grumiasi su 
problema pragyventi ir toks pat didelis skaičius dirba 
už mažą atlyginimą. ‘ \

Tildai kvailas optimistas gali užginčyti momento 
tamsią tikrovę. ‘

. Bet- ši mūsų negerovė nėra dėl turtų kaltės. Mos 
nesame paliesti visiško sunaikinimo. ' Palyginę blogu- 
mnsį. kuriuos mūsų protėviai nugalėjo; .nes jie tikėjo ir 
nepasidavė iiainioi, mes vis dar turhpę už ką dėkoti. 
Gamta tebesiūlo savo duosnunią/ir žuiogaus pastangos jį 
padaugino. Užtektinai yra' jo prie .mūsų dut’Uj bot gau
sus jo naudojimas išnyksta pareikalaviino akyviųzdoji*

Pirmiausia, visa tai yra todėl, kad , žmogaus geiy^ 
bių apsikei t iiii(>.valdyto jai neatliko savo‘darbo dėl jų 
pačių atkaklumo ir nesugebėjimo; jie pr.ip“šiuo savo ne
pasisekimą ir pasitraukė. Pinigų nesąžiningų vartoto
jų darbai pasinerkti viešosios nuomonės teisme, atmesti 
žmonių širdžių ir minčių. ’

• Teisybė, jie inė-gino, bet jų pastangos buvo' suspies
tos Į nudėvėtų tradicijų biidus. Paliesti kredito nusinu- 
kinio jie tiktai, pasiūlė dar didesnį skolinimą pinigų. Su
vilioti pasipelnymo, kad galėtų priversti mūsų žmones 
pasiduoti jų .klaidingai vadovybei, jie griebėsi dejavimo 
per ašaras prašydami atnaujinimo pasitikę j, mo jais. Jie 
žino tiktai savanaudžių generacijos taisykles. Jie netu
ri nuovokos i r, kai nėra nuovokos žmonės, žūna.

.PiniąiĮ inainytojai paliko savo aukštas vietas mūsų 
civilizacijos šventovėje. Mes galime dabar grąžinti , tą 
šventovę senovės teisybei,.: Grąžinimo būdas glūdi visuo
meninių verst y bių esmėje, kas yra kilniau negu papras
tas piniginis pelnas.

Laimė, glūdi ne pinigų, didesniame valdyme; j i. glū
di pasiekimo palaimoje, kūrybinės pastangos smagume. 
Darbo džiaugsmas ir moialinis išjudinimas neturėtų bū
ti užmirštas aklai besivejant išpustą pelną. . Šios tam
sios dienos bus vertos visos jų kabios, jei jos išmokys 
mus, kad mūsų tikrasis likimas ne jam. tarnauti, bet jis 
turi tarnauti mums patiems ir musų taūtieČiams.

Pripažinimas klaidingumo materialiu turto, kaip pa
sisekimo pagrindo, eina ranka rankon su atmetimu, klai
dingo įsitikinimo,' jog vieša įstaiga ir aukšta. politine 
vieta .vertinimia .tiktai vietos vertes ir asmeniško pelno 
pagTindu; pagaliau turi būti padarytas, galas, hanjuj ir 
biznio tvarkai, kuri per. dažnai turėjo švento: pašitikė
jimo pavydale surambėjusiu, ir savanaudiško klaidingu
mo. Nieku nuostabaus, kad pasitikėjiinas pranyksta^ 
nes jis tarpsta remdamasis pareigų garbingumu, kilnu- 
inu, šventumu, patikima apsauga, nesavanaudišku veiki
mu ; be šių pamatų pasitikėjiiuas- negali, gyvuoti. •

. Atstatymas rėįkalauja,- žinoma^ atmainos ne vien 
lik dorovėje, : Ši tauta ..reikalauja veikimo’, ir .veikimo 
tuojau.

Mūsų didžiausias pir.iiiutiiiis uždavinys yra grą: 
žiuti. žmones į darbą. . Tai nčiū neišsprendžiama proble
ma, jei spręsime- ją išmintingai ir drąsiai. Ją galima 
įveikti iš-dalies tiesioginiai sustiprinant pačią-valdžią, 

1 atliekant pareigas tokiu pat būdu, lyg kad būtume, karo 
. būklėje.,bet’tun pačiu ląiku’.per Šį dąrlią .įvykdydAnii Ia- 
i bai „rėikajingus. projektuš mūsų uaturališkų turtų nau- 
* (lojimui išjudinti ir.pevorgauizuotū

< ; .. '• . mus daugiau)

.. Vį. P. Mučinskas, Švedų 
■Amerikos'linijos įgaliotinis, 
grįžęs iš Lietuvos savo įs- 
.pūdžius parašė “V-beje.” -

Plačiau parašė apie savo 
gimtinę parapiją Deltuvą. 
Jis buvęs ir. bažnyčioje.

Rašo:
“Pastebėjau,, tačiau, kad 

į bažnyčią tik (trečdalis 
žmonių tesusirenka, . suly
ginant su .11 metų atgal —i 
pažanga Č ia matyt i. ”

Vadinasi, p. VI. P. Alų- ‘ 
činskaš nesilankymą į baž
nyčią skaito pažanga.

Toliau jis rašo:
. “Gaila, kad. Deltuvoje in
teligentų ir veikėjų tarpe 
stoka vienybės. . Pav., čia 
yra pradinė mokykla, ban
kas, buvo ir valsčius, kuris 
dabar Ukmergėje, policija 
ir kitokių viešų įstaigų bei 
prekybininkų. Jie galėtu 
sykiu veikti visuomenės 
naudai. Čia to nėra, ypa- 
tiškūniai vienybę ardo. Del
tuva kitą syk buvo gana 
veiklus kampelis, inteligen
tija ir visuomenes-veikėjai 
ėjo. išvien, buvo daugiau 
praktiški negu šiandien.”

P-naš Mučinske, ar ir čia 
matyti pažanga? . • •

Vienuolika nietų atgal, p. 
Mučinskio žodžiais, daug 
daugiau žinonių eidavo į 
bažnyčią ir Deltuvoje buvo 
daugiau vienybės ir veiki
mo., • : ■

Tas parodo, kad. Dell u ro
ję t ik'apsileidėliai —-.vieny
bes griovikai neina. į bažny- 
&<ą. ' •- •

Bet labai abejojame,, kad 
Deltuvoje tokių apsileidėliui. 
— vienybes., griovikų būtų 
du trečdaliu visų,gyvcnt<\įu. ;

■IrttJjlTMf II o n

1932 motais anglų katali
kų Imygoms platinti dnub 
gi,Ja pardavė L3ūS,33i> kny
gų ir brošiūrėlių.



Penktadienis, kovo 10, 1533
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BJMiyZYZVKĮr SUSIVIENYMOCENTRO I 
VALDYBA

Kun.J. J. Jakaitiis-rdvas. vadas; Kun. Jonas Bakanas—pirm.; 
Kun. j. Mačiullonla—I-a«ls vlco-pirm.; Pr. Maukus—II-a»bj vice- 
plrm.; V.J. Blavackaa^—rait, 7 Mott str., 'VVorcester, Masw., O. si. . 
dabr fenS-r-lžd.,. 6 Conimonwealth Avė., Worcester,, Masa.. K. Ral- J 

nys Ir J. Svlrskaa—ii<lo globb?jat; Kuu. Fr. J. JuikaiUa—redakto
rius, 432 Windsor at., Čambrldgė, Mase

WORGESTER, MASS.
: Blaivininkų 25 kuopos

mėnesinis susirinkimas į i 
vyks kovo 10 d. tuojaus po 
vakarinių pamaldų. Visi 
nariai malonės . dalyvauti.

.. Tiirėsime užbaigti buvusio 
teatro ^Patricija” apyskai
tą ir perduoti pelną para-

: pijai. Bus aptartas, atei- 
ties veliamas.

Rast.

Namai bus pilni linksmy
bės, jei tu išmoksi saugotis 
girtybės.

Ir pranašas paklido per 
stiprins gėrimus: jis išklido 
iš savo kelio—-jis klaidžio
jo Įsivaizdavime ir atsidūrė 
teisinė. • ,

Vanduo yra stiprus gėri- 
maš~Baii]SoiRfs^yandcnp gė
rė-.

3

• MINTYS IŠTROŠKU-
; . SIEMŠ

,. Likeris kalbą labai gar 
šiai, kada išeina iŠ bačkos.

Alus niekad nėra taip 
nustelbęs kaip tie, kurie jį 
geria.

Kas turėjo, nuliūdimą? 
Kas turėjo, ginčus, apkal
bas, sužeidimus be priežas
ties? Kas turėjo raudonas, 
akis? — Tie, kurie sugaišo 
prie vyno, kurie ieškojo 
maišyto vyno.

Daugelis vaikų yra netur
tingų vien tik todėl, kad a- 
ludaris yra turtingas.

Kur yra gėrimas, ten yra 
pavojus.

‘ Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo privatiškam na
me. •• ' ” .

Riebusis karčįaimįinkas 
daro daug liesų gėrėjų. :

Neleisk raudonuoti 
nosiai dėl nuodėmių 
burnos.

Gėrimas pirmiausia ap
temdo/ Paskui apsvaigina 
ir apmarina. • Galop prakei
kia.

Gerk kaip žuvis ~ vis .tik 
-vandeni.

tavo 
savo

Patarimai duodami prie 
vyno nesuteiks daug gera.

Stiklas po stiklo: Jurgi: 
tapo girtu. .

.S

Gerianti mergelė .yra- gė
dos paveikslas.

Vienas stiklas alaus pa
daro vietą kitam.

Taurė yra didžiausis 
gis. ■ •

. Girtuoklio. burna 
viiia kišenes.

. . • Jėr. tu gausi geriausios 
degtinės, tai ji iš tavęs/ pa
ims visa, ką turi geriausio.

. Daugelis geria “į sveika
tą,” kol prageria savo svei
katą.

4-

va-

išdžio-

Bachas savo avis greit 
pažįsta, nes jų, nosys yra pa
žymėtos. .

Nedažyk savo nosies su 
karčiamninko dažais.

Pinigine traukiasi 
darbininkas geria.

kada

Nėra gėrimo žemėje, kad 
tyrą vandenį perviršytą. , 

Ditsmeniškis,

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI »

j/. DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
Į PATARNAVIMAS GERIAUSIAS

ST.. EOKOHESTER, M^š.

A- Tel. Tąlbot 0354

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tv. JONO EV. BL. FAiALPINAB 
DEJOS VALDYBA

Pirm. —• J.. Petrauskas,- ■
24 Thonįas Park, So. Boston,. Ma» 

Vice-pirm.7—V, Medonis,
1430 Columbla Rd., S. Boston, .Mass

. ėrot Raštininkas — J. Glineckla 
. S *Thomas Purk; So. Boston, Mrin 
Fln. Raštininkas — M. šėlklr

256 E, Ninth St. So. BoBton, lfa« 
IMflinlnkas — A. NnudSlOnaa

885 Ę. Broadviiy, So. Boston, Mum 
Maršalka —..J, Zalkls

7 IVlnifrėld St., S<x Boston, Mom. 
Draugija laiko susirinkimus kari trečiu 

nedgldieni kiekvieno mObęsIo, 2 vai 
po pietų, Paraptjoa snI<M. 492 K 7tt‘ 
St„ So. Boston, Mas*.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJO31 
ro globk motinos tvę. . | 

’irmininkS — Eva Marksieufi,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Vice-plrinlninkė— Ono. SiaurienS,
•- 443 Ė. 7th St., So. -Boston, Mass.

Tel. So. Boston 8422-R •. •
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Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus 
Mirties Minėjimas

PlateTaitū tuo labai susido
mėjo ir sutiko duoti lėšų Ii- 
go-pini gydytis, o jei pagis— 
pramatė jį pasiiinti savo ve
damai įstaigai padėti tvar- 
kyti/ '.. ' .■ : ■

Tėvai Marijonai 
gražiai minėjo savo atnau
jintojo arkivyskupo J. Ma
tulevičiaus mirties 6 .metų 
sukaktuves.

Prof. -dr. . J, Totoraitis 
skaitė paskaitą, kurios san- 
t rauką čia paduodame.

Jurgis Matulevičius gimė. 
Grinų—Linginės kai me, k u-' 
riš,, yra netoli Marijanų m: 
lės. . Šunskų pusėj, prie Še- : 
šitpės. Matulaičiai buvo pa
siturį ūkininkat Jų M:iinoj 
buvo 5 sūnūs ir 3 dukterys-4 
Jurgis buvo pats j auma tį
stasis. Einant ketvL ‘uosius 
fiiaais. mirė tėvas, o einant 
dešimtuosius mirę ir moti 
na. Lieka Jurgis našlaitis. 
Brolis ūkininkas ir brolienė. 
Jurgučio lildniu nesirūpi
no. ?

Pradžios mokyklą Jurgu
tis lankė Marijampolėje. Iš 
namų į mokyklą buvo 6 ki
lometrai. Tą kelią jis kas
dien eidavo, pėsčias. Retai 
kada žiemą per pustiis bro
lis pavėžindavo. Pradžios 
moikyklą Jurgutis baigė pir- 
muoju.

Vieną vasarą jo brolis 
studentas. Andrius prirengė 
Jurgutį į gimnazijos I kla
sę ir davė pinigų knygoms 
nusipirkti. T gimnaziją kas
dien „Jurgučiui vaikščioti 
buvo suriku. Apsigyveno jis 
pas pažįstamą neturtingą 

; moterėlę. Nakvodavo darži
nėje. Nušalo kojas ir, pasie
kęs V klasę, turėjo dėl to 
mokslą nutraukti. Brolis 
parsivežė Jurgį/vos su kū- 
jokais paeinantį, namo.

. Pavasarį Jurgis, pradėjo, 
sveikti. Vasarą,, už žagrės 
prisilaikydamas, net arti 
galėjo. Ligonį Jurgi visa 
apylinkė pajuokdavo, šlu
biu vadindavo. Ir iš namiš
kių, ypač iš brolienės, Jur
gis menlvos užuojautos tesu
laukdavo.

.. Vieną vasarą užvažiavo į 
svečius ilatulevičių pusbro
lis Jonas Matulevičius. , ku
ris Kielcų gimnazijoj buvo 
lotynų kalbos mokytoju. 
Pusbrolis pastebėjo Jurgio 
gabumą lotynų kalboje. Tr, 
visai Jurgiui ir kitiems na
miškiams nelauktai, pus
brolis mokytojas. paprašė 
Jurgi važiuoti kartu su juo 
į Kielcus, . . ,

Baigęs- Kielcuos gimnazi
ją, ;Jurgis įstojo .teii pat į 
Kun. Seminariją. Rusams 
Kivlcuos seminariją uždą- Į 
rius, persikėlė į Varšuvą. 
Seminariją baigtinį kun. 
Jurgį Seminarijos vadovy
be, kaip savo gabiausi auk
lėtinį. rekomendavo Dvasi
nei Akademijai Petrapily. 
Bet į akademiją vykti kun. 
Jurgis neturi lėšų. -Pirmuo
sius metus • kum Jurgis vi
karavo vienoj . parapijoj, 
kur gyventi turėjo drėgna m 
kambary. Tad liga vėl prasi 
dėjo ątsiiiaujinti, .ktųi? Jųr-. 
gis tūrėjo tą parapiją palik
ti. • Draugų kiuiigii •padeda-', 
ihas, paskiau įstojo į . dvasu

labafĮrif akademiją.. Baigas su 
tnau-1 aukščiausiu pažym ė j i m u, 

vėl grįžo į parapiją. Pn me
tų jis..jau Friburgo univer
sitete. Friburge kun, Jurgis 
sutiko su šv. Jono parūpi* 
jog klebono pašiūlymu—par 
dėti tam klebonui parapijos 
reikaluose. Už tai gavo ne
didelį kambariuką. Bet už

Į?jvisą pragyvenimą dar turė
davo kas mėnesį' po.31) fnn- 
ių prini'ukėtL Ginrendainas 
šv. Jono parapijoj drėgnam 
ialriljįuy; vel“pi’adej.<r .nega-7 
įloti. Gydytoja i pri] »ažino 

sąnarių tubėrkuliozą. Teko 
atsigulti į .ligonine ir duoti ! i ( 
vienos rankos ir kojų sąna-1 
riuose. padaryti operaciją.'! 
Nepaisant tokios menkos 
sveikatos, kun. Jurgis taip 
pat su aukščiausiu pažymč- 
jimū įgijo doktoratą, t

Dr. Jurgis iš. Friburgo 
grįžo į Kielcus. Čia kurį lai
ką vikaravo, ginu iazi j o j dė
stė ir galop vėl susirgo. Te
ko visai net nuo koją nu
pulti. Tada atsidūrė Varšu
vos. ligoninėj. Pinigų gydy
tis neturėjo. Daktarai tik 
lauke kuri. Jurgio mirties.. 
Kad jis pasveiks — niekas 
netikėjo.

Tačiau kartą vienas tos 
ligoninės, daktaras, šnekė
damasis su' furiifiga slaptos 
mergaičių vienuolių draugi
jos vedėja Plateraite, įsi
kalbėjo ir apie vieną netur-. 
tirigą. bet labai mokytą.ligo
nį, kuris, kaip sake, jau 
esąs skirtas įnirti. .Panelė

Busti j rėjęs, nors ir su kū 
jciknis ir kitų prilaikomas, 
persi kep į grafaitės Ptate- 
raii.es ištaigą mokytojauti. 
X» i r. skaitlį kiaušy d a’o mo
kinės kartu su kitais moky
tojais. Savo kalbomis, savo 
veikimu jis atstatė jau be-

įrančią Plateraitės vedamą 
draugiją.

Varšuvoje- gyvendamas.; 
km. Jurgis ‘ suorganizavo', 
žymią dalį Varšuvos darbi- 

' ninku, ir 55,000 jų. vadova
vo. Kai kiti norėjo tos dar
bininką draugijos politinė 
kryptį' pak<usi-i, tai. kum 
Tingis, su tuo nesutikda
mas, iŠ darbo pasitraukė. JĮ 
vidaus balsas šaukė kitu’’, 
J is nuolat g/’ v o p, k a i; • a L 
naujinti Marijonų vienuoli
ją? kuriai rusai surašė mir
ties tesnamentą ir kurios 
paskutinis generolas,.. <kuu. 
Senkūs, dėl savo senatvės 
galėjo greit numirti. : ..

Ką kun. Jurgis pasiryžo, 
tą ir įvykdė. Nuo vienuoli-

jos atnaujinimo jo nesu- j 
trultdė nei profesoriaus pa* / 
reigų ėjimas Petrapilio dva 
sinėj akademijoj, nei toj/ 
akademi j o j prorektoriavi- 
mas. •

. Jis galop nuvažiuoja į, . 
į Romą, pas įiopiežių Pijų X,* 
nusiveža ten pakeistus vie
nuolijos įstatus, ir išgauna K 
Jų patvirtinimą, jis su vys
kupu Būčių ir . prof. Toto- . 
raičiu.—- pirtį lieji atnaujin
tosvienuoli jos vienuoliai.

Be to kliu. Jurgis,, kaip 
žirn.m, vėliau buvo p skir
ta.. Vilniaus y; skų .u, daug:

' jnTsidėjo prie Lietuvos baž- . 
.1 lytinės ptoviii(-.ijos įkūrL

, mo, aplankė du kartu Ame- , • 
rikos lietuvius. > ■ ■

m
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S veikata^Brangius Turtasl
KRAUJO CIRKULIACIJA DANTYSE

Rašo Dr. G. I. Bložis
dėti vaistų, aprišti žaizdą, . 
nes bijo kraują užnuodyti. •• 
?rakiuius dančiui, tas pats .- < 

žmogus, kuris dėl mažo. įsi- . 
drėskimo į pirštą taip susir. . 
rūpina, nekreipia dėmesio ' 
tol, kol dantis nepradeda \ 
'skaudėti. Išrėdytų lyg pef: 
dantį žmogus negali užsi
nuodyti tai Į), kaip per su
žeistą pirštą. Mat, mano
ma, kad dantys tai lyg ko
kie akmeųs šmotai. Kam 
čia apie juos rūpintis, bile .. .. ( 
neskauda. Tai keistas su- < 
pratimas, kuris neišeina. į į 
gerą. ? j /VA

Žmonės, pamatę asnienį .: - 
dirbantį kokį purvinėsnį i 
darbą su sužeistu; ir neap- J 
rištu pirštu, tuoj perspėja, i 
sardami,, kad taip elgtis y- : \ 
ra pavojinga, nes gali krau- ■ i 
ją užnuodyti. Bet kitaip .. < 
daroma su dantimis. Aš- J
milo, kurio burnoj yra šu- į
keti, aplūžę, apipuvę dantys , ! 
ir prilindę užsilikusio mais- . . 
to, kuris pūva ir burnoje ;
daro blogą kvapą ir gamina j

’ bakterijoms geriausius liz- į
dus, nėnumano, kad. tie ne- .. .1 
švarumai ir bakterijos turį !
geresnę progą kraują užkre- ' Į
sti, nes • kuomet dantys yrą .. ! 
išpuvę ligi gyvių, ten’tie- !
sibg varyte yra varoma į 
kraują visi nešvarumai ir į 
dantų kraujagyslių gali pa- •. 
siekti visas kurio dalis taip 
pat,, kaip ir iš įbrėžto pirš- / 
to.

Žinogus, norėdamas būti ’ , 
.sveilai ir turėti tyrą kraują, . 
turi turėti sveikus dantis, 
taip pat kaip ir visą kūną.

Bet su dantimis yra ta 
bėda, kad jie yra paslėpti 
burnoje,, jų nieks nemato, 

. r i ‘ į nepatėniija, dėl to neprižiū- . 
Kuo didės-1 le.džia pūti, turint 

galvoj išeitį — kai pradės 
skaudėti, .ištrauksime.

“DARBININKO” SiMTI- 
TOJU DĖMESIUI

Ar važiavote kada oriai- : 
yiu virš miesto, sakysim, ; 
Chicago. kurs stovi prie Mi- 
eliigan ežero. Kiek čia gy
vumo ir įvairenybių! Ar 
pagalvojate kada apie šio 
ar kito niiešto vandens si
stemą, kuri yra stebėtina. 
Tos sistemos pompą galima 
lyginti žmogaus širdžiai. 
Prie jos pritaisyta didelės 

! dūdos, iš jų išsišakoja ma
žesnės ir šių dar mažesnės 
dūdelės, kurios vandenį iki 
pat mūsų namų atveda. Kį- 
toinis. dūdomis išpumpuoj a- 
mi miesto- nešvarumai. To
ji miesto širdis—pompa ne
gali sutoti. Ji nuolat turi

Jei sustotų, -tada 
? mieste didžiausia suirutė į- 

vvktų. /
Žmogaus kraujo sistema 

panaši miesto vandens si
stemai. Širdis tai lyg toji 
vandens pompa. Iš širdies 
išeina didelė, triūba arba 
kraujagyslė, vadinama aor
ta, kuri šakojasi į mažas ar
terijas. Jos vingiuodamos 
į visas. puses vėl išsidalija į 
didelį skaičių mažesnių ar
terijų, o Šitos toliau šakoja
si dar į mažesnes vadina
mas arteriolomis. Arterio- 
los išsišakoja į tokias ma
žutėles, kad jau nuoga akim 
nebeūžmatobos. Jos vadina
mos. kapelerijomis. Iš jų 
mūsų kūno kamaraitės gau
na švarų ir reikalingą mai
stą. Bėgant per kapeleri- 
jas kraujas keičiasi iš'šva
raus į nešvarų ir iš krauja- 

, gyslių Į gislas ir grižtii į

di rbti.

-. Tai gražus mūsų išeivijos 
įžymaus poeto kąri. K. Ur; 
bonavičįaus eilių rinkinys.

. šią knygą išgyrė visa, rim
tesnio ji. spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu,, gėrėsies ir Tam
sta jąįsigy j ęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
ir įuri 191 pusi. Jos kai- 

la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik .75 centai ; popie- 
rip viršeliais. 50 centų. .

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą. eilių knygą. .

Užsisakydamas rašyk :• 
“DARBININKAS” - 

366 Vest Bro&cbvay,
• i So. Boston, Mass.

VALANDOS:
Nuo,9 ryto iki 3 po pietų. ^nUitoftiis:. nuo 9 ryto iki 12 vai. 

Pirmadienių vakarais- nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.
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i. DoiTOzitiĮ nuošimtis ■ eina. nuo. trečio. Trečiadienio • kiekvieno 

menesio. Diviclentai • mokami, irėčią Trečiadienį Balandžio ir

•. Spalių menesių. Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome 
T’rayellers Čheąnes. .

SOUTH BOSTON SAV1NGS BARK

širdį, ir į plaučius ir vėl į 
širdį ir jei papuola kokia 
infekcija bile kūno dalyje, 
tai ir nubėga į širdį, kur už
krečia visą kraują. Kape- 
lerijų tiek yra daug, kad ‘ 
niekas jų nepajėgia suskai
tyti. Dėl to lengva yra su
prasti dėl ko visame žmo
gaus. kūne tiek daug yra 
kraujo.

Burna kaipo viena svar
biausių kūno dalių ypatin
gai gerai aprūpinta krauju. 
Ne tik butiia,. bet ir dantys, 
turi savyje (gyvyje) daiig 
kraujo. Į kiekvieno dan
ties išakuį įeina viena ar 
daugiau arterijų. Prieša
kiniai dantys turi po vieną 
arteriją, o krūminiai net po, 
i riš šalinis' Vadinasi, net 
trys arterijos, . iŠsidalinda- 
mos į mažas šakeles ir į ne
suskaitomą daugybe kapele- 
iijų aprūpina dantį tuo 
svarbiu kūno skiščiu—krau
ju.

Žįnantj. kad tos arterijos, 
kuriomis kraują plaukia .ii 
dantis, kįla iš tos pačios ša- 
koSj iš kurios yra išaugę 
liežuvio, veido ir smegenų 
plėvės, kad kraujas, grįžda
mas iš dantų, smegenų, gal
vos, krūtinės ir kitų dalių, 
įsilieja ton pačion. kranja- 
gyšlėn ir paskui įteka į šir
dį. Kraujas susimaišęs šir- 
dy iš visų kūno dalių yra 
siunčiamas į plaučius, tai 
vėl į širdį ir iš Čia plaukia 
atgal į' galvą,a rankas, kojas 
ir i visas kūno dalis.

Tačiau ne iš visur krau
jas grįžta į širdį tyr.a< Jo 
kūne atsįrąnda užsikloti- 
mas, tai iš ten kraujas grįž 
ta su nuodais.
uis yra užsikrėtimas, tuo 
daugiau pavojaus .sveikatai 
susidaro. • ’.

Reta kita kūno dalis turi 
tiek daug užsikrėtimų, kiek 
dantys. Iš ųžsikrėt ti,s i..ų 
dantų užteiktas . kraujas 
grįžta į širdį ir iš ten teka į 
kitas svarbias kūno dalis, 
jas užkrėsdamas. ’ ' •

Svąrbit yra .žinotu kad 
daugybė Jigą kįla dėl krau
jo suteršimo dantie. Žino- 
guš įsipjovęs į ranką, 
kur kituiy tuoj stengiami už-

'i

“Darbininkas” jau priima 1033 • 
m. Lietuvos Paskolos Boną 'Įak 
ponus ui prenumeratas ir kny« 
gus Ui- pilnį ją /vertę. Ntddrpf 
1932 m. kuponą Siųskite

“DARBININKO” ADM., 
SM W. Broadvray, .

A ' South Boston, Mus.
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JAS GIRDĖTI,LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

, WŪRCESTER,MASS
SERGA 

likšnarienė Julė sunkiai 
gn .vidurių liga, daktaro 
žiūrima savo namuose, 
f Vernon St. Bet jau 
iksta, žymiai pagerėjo ir 
kia tikėtis greitu laiku 
ai pasveiksiant.

Icškinicnė Kristina turč- 
sunkią operaciją šv. Vin- 
įto ligoninėje. .-. Operaci- 
. pavykus, ligonė po kiek 
kOj Smaikiai pasitaisiusiu 
įžo į savo gyvenamąją 
itą,21 Ėsther. St. •• 
Girdėti, kad jau ligonė 
ądeda po truputį . vaikš-

Kraimelienė Elžbieta Sim
ai serga Bellmont ligbni- 
?j bet. ligonė labai amar
ai taisosi ir pagal dal<taT 
> nuožiūrą net per daug 
rarlį priaugusi.

7 . —------
Kučionis Simas jau senai 
liga Bellmont ligoninėj, 
sblogai atrodo, bet silpno
ms jaučiasi.
Namiškių dažnai lanko

tas ir skanumynais vaišina- 
las, reikia tikėtis, greit su
niks geros sveikatos. B.

■D.S. N. ANGLIJOSAP- 
SBITIES KUOPOMS
L. D. S. Naujosios Angli- 
. r t -k*os 'apskrities pavasarinis 

usivažiavimas įvyks 1933 
p. balandžio 2 d. 1 vai. p. p. 
)arapijos svetainėje, 492 E, 
Seventh St., So. . Boston, 
J^ass. '
■Visos kuopos, prašomos 

brinkti atstovus ir parūpin
ai genį sumanymų. Sušiva- 
Žiavimo programa bus pra
nešta vėliau. .

. Apskrities Valdyba.

ItemOD, MASS.
KOMUNISTŲ KARAS.
v Vietos komunistai, turi 

kąrą. ...Ne tiek svarbu tas 
kąrąs, / kiek svarbu, kas jį 
apskelbė—o gi jų patys ko
legos visokio plauko bedie- 
rakai, pradedant vadina
mais socialistais (kurie 
Norwoode jau mirę) ir bai
giant visokiais laisvama
niais. Rodosi, nebūtų ko 
peštis; Visi prie, vieno tiks
lų eina, visi jie pirmos r’ū- 
^šies bedieviai, visi atviri 
bažnyčios priešai, matuš- 

' kos Rusijos garbintojai, tčr 
vynėš Lietuvos išimuos,, o 
VIS dėlto nesutinka tarp Sa- 

’’ veįt. Kas Čia kaltas ? Na gi 
jų pūčių silpnas pro te s. Ra- 

į Bkutiniiioju laiku čia atsi- 
Ilankė visa eilė jų kalbėtoji!

Bimba, Pruseika, Aiichel- 
|Bonas. Šių “herojų” pames- 
I tbs bombos tiek mūsų “ap
šviestuosius” suskaldė, tiek 
L jų galvutes susite, kad ne- 
| žino. kas ir bedaryti. Vieni 
į mano griebtis darbo ątgai- 
F’ vinti miriisią socialistų kllp- 
> • pą, nes Michelsonas taip in-

A-- (■

■*
R

struktavo, girdi, išleisim šė* 
rus, nupirksim visą kapita
lą nuo kapitalistų ir tokiu 
būdu išvengsime pasidaiyt-i 
sau priešų. Mat, komunis
tai, užgriebdami svetimą 
turtą, susilaukė daug prie
šu, už tai jiems ir.nesiseka. 
Žinoma, publika turėjo gar
daus juoko iš tokio pasaky
mo, išplaukusio iš maikio 
tėvo lūpų* Darbininkai ne
turi už ką maisto nusipirk
ti. o įmukto tėvas ragina 
nupirkti kapitalą hito kapi- 
dalistttr ;-----------—
» . • •• • . Į

Kita grupe,’ Pruseikos su
klaidinta, nori tverti kokias 
ten sklokas, bet jiems nesu
prantama nei sklokos var
das nei tikslas.

Suklaidinti nabagai peša
si tarp savęs, o ją inekle- 
riai vadai išvažiavę gardžiai 
pasijuokia*
. Komunistų lydė r i u k a s 
Grybas per savo organą ka
ria šunis ant savo vyriausio 
vado M. Šargalio, išvadin-l 
damas jį Hooverio agentu, 
renegatu, darbininkų. par- 
daviku... M. Šargalis, nuė
jęs į bolševiką svetainę į 
parengtas diskusijas, aiš
kinasi vargšas, tokioje for
moje: “Nors aš dirbau kaip 
agentas Hooverio naudai, 
bet mano širdis visados su 
darbininkais.” Na, Črybas 
į. tai atsakė : “Savo iščiulp
tą širdį atiduok katinui.”

Žinoma, toks pasakymas 
trenkė Šargali kaip perku-, 
nas.. Gavęs kelis patarėjus 
jis paskelbė'bolševikaiųs lm- 
rą. Girdi, žūt-būt turini '.iš
naikinti bolševikus.

Kas karą laimės, m? ii ne
svarbu. Pamatysi m vėliau, 
bei patarčiau M. Šargaliui 
nusiraminti ir. pasirinkti 
sau vietą prie pečiaus. Jam 

’ pasisekė savo laiku purvi
nais kėliais atitraukti savo 
pasekėjus nuo kai a Ūką, pa
daryti juos tėvynes išgamo
mis. o 1912 m. būro prieita 
net prie tokio absurdo, kad 
ranku pakėlimu balsuotas 
Dievo buvimo -klausimas ] 
Štai už visą purviną darbą 
atėjo ir atlyginimas iš tą 
pačią “vienminčių.” .

Neabejoju, jog ir Grybas, 
komunistėlių 4 4 einovnikas5 5 
susilauks to paties galo, nes 
ii*. Grybo širdis nėra nei 
kiek prakilnesnę,, kaip Šar- 
galio,- ateis laikas ir Grybo 
širdis bus palieptu atiduoti 
taių pačiam gyvūnui, .

Gerai ir sakomą, jog kas 
kardu kovoja, tas nuo kar
do ir žūsta.

; • ; ■■ ■ Vilnietis.

eiūtč, E, Navikienė,. V. A- 
domąitytė, E., Samsonaįtė. 
O. Pazhiokaitė ir varg. A; 
Šlapelis. Choram ir solis
tams akompanavo pdė S. 
.Smilgytė ir varg. A. Šlape
lis. '.

Chorai ir solistai sudai
navo apie 30 liaudies daine* 
liti;

Tai. buvo pirmas p, A. 
Šlapelio suorganizuoto ir 
vedamo choro viešas svetai
nėje pasirodymas. Progra
ma buvo graži ir įvairi ir f 
gerai išpildyta. Į

i Valio, šv. Cecilijos cho
ras ir jo vadas p. Bktpabsi 

YPX-L0X-Z.

CAMBRIDGE, MASS.'
L. D. S. 8- kp. susirinki

mas įvyks kovo 12 d., tuoj 
po sumos, bažnytinėje sve
tainėje, "VVindsor St.

Visi nariai kviečiami at
eiti į susirinkimą, nes turi
me daug reikalų aptarti ir 
nutarti. Be to, bus- gera 
proga atsilyginti už “Dar
bininką.” Taip pat atsives
kite ir naujų narių prisira
šyti prie mūsų brangios or
ganizacijos.

F. jameliūnas, 
pirm.

ryti lietuviškuose vaidine 
liniose.. Juk senovės lietu
vaitės dažai visoi ne vari oje. 
Jos vartodavo muilą, šaltą 
yandėnėlį, o . šhiustydavosi 
lininiu raiikšluosčiu.

REKOLEKCIJOS ” 
. šv. Kaziiniei’o bažnycirtje 
rekolekcijos, prasidės kovo 
mėli. 12 d. Jas ves Tėvas A. •; 
Bublys, M. L C. Pamokai 
lai vyrams ir merginoms ai
škinu* . .
GAVĖNIOS PAMALDOS

Į. Gavėnioje, trečiadienių 
vakarais giedalna “graudūs 
verksmai,” sakomo piunoks- 
lai ir palainiininins Jšvč. 
Sakramentu. Penktadie
niais po pietų kryžiaus ke
liai vaikams, o vakarais su
augusiems;

- . D'i .’inept.skts.

WATERBURY\ CONIf,

WORCESTER, MASS.
BENDRAS DARBAS

Visos katalikiškos drau
gijos rengia gegužės mėnesį 
milžinišką išvažiavimą, ku
rio pelnas skiriamas abiem 
parapijoms* Tai bene pir
mas toks gražus sumany
mas. .

[ choro veikaus.
Šv. Kazimiero parapijos 

choras, J. Žemaičio vado
vaujamas, vasario 26 d. su
rengė muzikalu vei k a 1 a 
f ‘ Pąba įgtuvūs. ’ ’ V aidin i- 
mas pavyko, ypač gražu, 
jog mūsų jaunimas vartoja 
aiškią lietuvių kalią. Tik 
kai kurios merginos buvo 
perdaug nusidažiusios vei
dus. Gal nereikėtą tai da-

LIETUYnšKAS VAKA-
• - RAS •

Gavėnioje, retai pasitaiko 
kokiu ‘nors paruošimą, nes 
nė tam skirtas laikas. . Tik
tai toki statomi vaidinimai, 
kurie atitinką gav ė n i o s 
dvasiai arba yra grynai ti
kybiniai.

Tokiu tai perstatymą vie
ną mums teko matyti kovo 
5 d., kada Lietuvių Kolegi
jos < Studentai suvaidino 
pas raus tikybinę tragediją 
‘6 Pranašystė. ’ ’ Tai dideli s 
veikalas, kuriame dalyvau
ja kelios dešimtys žmonių. 
Vaidintojai šūvo roles labai 
gerai mokėjo ir .puikiai jas 
vaidino. Visus klausytojus 
žavė j o graži lietuviška, gra
žiai ištariama kalbą, 'kurios 
mūsų laikais-retai jau gali-, 
mė išgirsti mūsą lietuviško
je scenoje. ’ - .

Puikiausia j vaidino savi) 
roles kunigaikštis ;— Stasys- 
Vaičaitis, kunigaikščio bro
lėnas— Balys Ivanauskas, 
vienuolių vyresnysis —Juo
zas . Kuprevičius ir išdavi- b-
kas — Vincas Sabas. Jisai 
tikrai savo vaidinimu pri- 

} minė garsųjį Notre Da-

me kuprį Qąasįmodo. Ne
galima nepastebėti, kad a- 
budu kunigaikščio tarini ir 
keturi jūrininkai gerai su
vaidino savo roles ir publi
kai suteikė, gardaus juoko.

Visas vaidinimo: turinys 
grynai katalikiškai doroyi- 

. vinis. Čia aikštėn iškelia-. 
ina moterystės nesuardomy- 
be ir tikro jo tikėjituo vertė. 
Žmogaus sąžine stovi aukš
čiau už viską: verčiau, mir
ti, negu tikėjimo atsižadėti! 
Tai pagrindine viso veikalo 
mintis. .

Pertrauką mėtų kolegijos 
studentai sudainavo nema
ža gražiu giėsmią, kurios 
publikai labai patiko.. Jau
nime pasireiškė daug gra 

:/.žąus_.taIent°-,’ kurp jie savo 
vaidinimu ir giesme patiekė 
publikai. . Reikia tiktai, pa
sidžiaugti, kad musu jauni
mas, einantis aūk š t e s n į 
mokslą; nesišalina nuo. visa, 
kas yra lietuviška, kas sava. 
Nesvetimos jiems' mūsų są- 
lės, nesvetimi jiems nė mes 
patys. Tiktai iš tokio jau
nimo mes galime laukti kil
nią ateities vadu.

Daugiau tokią gražiu pa
ruoši nni, daugiau lietuviško 
žodžio ir musu jaunimas 
pasiliks lietuviškas.

Atsilankęs.

kus, kviesdamas drąsiai ko
voti dėl šventų teisių, ku
rias lenkų ir maskolių ber
nai norėjo užgniaužti. Tik 
dar daugiau drąsos ir kova 
bus laimėta.

. : Ętrtenkas,

LAWRENCE,MASS.

SYKES&SYKES
P. A, Sykesir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

• Q ft St ■

SANBORN BLOOK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
Tek Norwood 0330

Gyvenimo vieta.: ;
82 Walnut Avė.

Tek Norwood 1315AV .

LOWEIL, MASS.

Sekmadieni, vasario 26d., Į 
bažnytinėje svetainėje; įvy-l 
ko Šv. Cecilijos; choro kon
certas, kurio, programą iš
pildė didysis, choras iš 84 
dainininkų ir mažasis cho
ras iš apie 50 dainininkų, 
varg. p. A. Blapeliiii vado
vaujant. Tąip pat dainavo ! 
didžiojo choro solistes p? E. 
Sinkevičienė, E. KlimavL

Vasario 22 d. įvyko Šy, 
Pranciškaus parap. draugi; 
jų balius ir koncertus. Kon
certą išpildė $v, * Ijįcili jos 
choras, vadovaujant varg. 
p. P;, Petraičiui. Griežė 
“Ed. Japes’ North1 Shore” 
orkestras. Žmonių, atsilan
kė iš Dorchester, Boston, 
Lolvell, Ilavėrhill, ir iš arti
mą ją kolonijų. • ’ Gražiausiai 
polką pašoko naujai apsive
dę • p. p. Baubai. Spi’endi- 

komisijoj tilpo Sofija 
Blaževičiūtė iš Loįvellio, p. 
J. Balsky ir p. F. Marino. 
Eaglos salė buvo pilna;

1 CHAMRON’S '
i PLANAI—RADIOS
| ŠALDYTUVAI 
I Aliejaus pečiai, Skalbiamos 
| . ■ maŠinofl •
| 20 TRUMBULL STRIKT
Į WORCEBTBR,MASS, 
| TeL 4-9480
I Lengvos lilygo*—Bo NuoiimdifĮ

’s
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PARSIDUODA
■ . (FORECLOSURE)

S’oincrvitlc: 3 šeimynų 15 kamba.- 
rįų namas. Yra 2 karų garažas. 
.Visi įtaisai. • Parsiduoda pigiau 
negu kad. takšnotas, (.assesscd). 
Įnešti reikia tik $1000:su dabar
tiniu mortgičiu. Matykite šį’bar- 
genų.-

Tel. University 2665-W
K-14

Kovo 12 d. Šv. Pranciš
kaus parapijos salėje btis 
suvaidintas įspū d i n g a s 
Kristaus Kančios veikalas 
“ Vakari enbutis. Vargoni
ninkas p. Petraitis deda vi
sas pastangas, kad vaidiirto- 
jai tikrai pergyventų roles 
anų semi amžių gyventoją.

L, D. S. NARIĮI-BEŪARBIU 
DĖMESIUI

Kovo 5 d. įvyko Šv. Juo
zapu pašaipiuos draugijos 
metinis susirinkimas, kuria
me dalyvavo per 200 narių.. 
Draugija esmėje yra kata
likiška,, bet per ilgus laikus 
buvo leiikbernių vadovauja
ma; lietuvybe ir katelikybė 
buvo panei giama ir. Mask
vos agentėliai hiredavo daug 
.laisvės.-,
. Laikai keičiasi ir št e į ko
vo 5 d. lietuviai parodė di
dele drąsą lietuvvbei ir ka- *, 4. 4, .
talikybei apginti. Lenkbyr- 
niai- buvo išstumti iš vado
vybės, o į pirmą vietą pa
statytas tinkamas žmo gus, 
katalikas, patri j ritas.

Čia norėčiau padrąsinti 
Lovelio lietuvius katali-

Moterą Sąjungos draugi
ja rengia dramą “Meilės 
Galybė,” kuri bus suvaidin
ta po. Velykų.

Haštiiliaš.

“ Darbininko” adminis
traciją. išmokės L. D. S. na
riui — bedarbiui už kiek
vieną naują metinę prenu
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platesnių informacijų kreip
kis j “Darbininko” admini 
Straciją, 366 W. Broadway, 
So. įioštSn, Mass. .

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą
• '..ĘU

Didele Vasarine Ekskursija
LAIVU

S. S. FREDERIK VIII

Iš New York© Birželio 3,1933

Del platesnių informacijų, užsakymų ir laivakorčių 
kreipkitės pas musų agentus.

LAIVAKORČIŲ KAINOS
l viena pusę ... Į; abi pusi

Trečia klesa .. .. $92.00 ..................  . .$153.50
Turistine klesa .*111.50... ...... .. 187.00
Kab. kl. minimum 132.50... .. .... .. .. 245.00,

— Taksai reikia primokėti —

JUOKELIAI
žino savo darą

“Garbingas gydytojau, žinau, kad neišlaikysiu 
tos sunkios operacijos. Gražiai prašau, kad man . 
padėtumei greičiaus numirti.”', ‘r

“Jau būk ramūs; manęs nemokyk. Ir aš pats 
gerai žinau savo darbą.”

. ... Netvarkinga, mokykla
Motina: “Na, Juozuk, kaip taii mokykla 

mokytoja—patinka?” ■ .
Juozukas; . “Mokykla patįnka, bet mokytoja 

talone?”
Motina: “Kodėl?”

Į* Juozukas: “Todėl, kad ji nieko nežino; bet vis 
klausinėja.manęs arba lutą vaikų.’*

Gudriai pagalvojo
Į Barolieriė: . “Jonuk, pasakyk, kas suvalgė uo

’gas?”' •’ ■’ ;. ■ ' ' .. ■' ■
Jonukas: “Jei, mamyte, manęs nemuši, tai pa- 

I sakysiu. , .
Bprolienė: “Ne, nemušiu, tik mamytei pasa

kyk.”
I Jonuka's:. “Nagi aš’h.— tarė Jonukas drąsiai.

• Senio gudrumas
• Vienas .senelis, ūldninkas,, nuvykęs'! Chieagąį 

norėjo plaukti garlaiviu per ežerų. Ištiko audra,

buvo visiems kęliauninkams didi baimė, kad lai
vas gali nuskęsti. Visi keleiviai lakstė po laivą, 
ieškodami^ skęstantiems pagelbinių dirželių;. Senelis 
ūkininkas sėdėjo sau vienas ant „suolo, ramiai pyp
kę čiulpdamas. Vienas iš keleivių, matydamas se
nelio ramuma, klausia, kaip jis gali taip ramiai sė- 
dėti,: kuomet audra baigia laivą skandinti.

Senelis pasižiūrėjo į prakalbintoją; “O bene 
garlaivis mano, kad rtipinciaus jo skendimu?”

Aiškus parodymas .

Teisėjas: Tamsta stovėjai netoli ir matei, kaip 
šis vyras sti.savo žmona pešėsi? Pasakyk man, ko
ki iš to reginio gavai sau Įspūdį ? ”

. Liudininkas.; “Pamatęs; kaip jie sutinka, nuta
riau niekados nevesti.” •/

. ’ A,ojo ■ - ;

‘ i. \ a j.,; lm<. .migli

keturių atimsi’keturis?” j.
Vincukas; (Tyli). - ‘

. Mokytoja: “Nežinau Gerai. Jeigu lėkštėje Ims. 
peiiki kukuliai ir tu. juos skaniai suvalgai, tai kas 
liM?” .‘b '

■ Vincukas: (pasidrąsinęs) “Bkystimmb ‘ ponia 
mokytoja?1. ’ r

1S
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COSMOPOLITAN TRAYĖL SERVICE, .L Ambraziejus ir
E. Rtulnikas, Sav.. 1GS (Jrand St, Bropklyn, N. Y.

ATLANTIC? TRAVEL SERVICE, K. Sidabras, Prop.
342 W. BroathVay, So. Boston, Mass.

BARTKEVIČIUS, P., 678 N. Main St,...Montello, Mass.
DIRVA, 6S2O Superior Avė., CJeveland, O.
MOLIS, P,, 1730—24th St., Dętroit, Mieli.
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chieago, III. '
TREČIOKAS. A. S.; 197 Adams St., Newark, N. J.
URBsAS J..187 Oak St., Lawrence, Mass.
VARAšlUŠ, A. S., 12th and Carson Sts., Pittsburgh, Pa.
‘‘VIENYBE.’? 193 Gvand St., Brooklyn, N. Y.
\VASHNER, C. J., 1921 Carson' Avė., Pittsburgh, Pa.
ŽEMANTAUSKAS, J., 130 Congress Avė., Watęrburys Conn.

ARBA PRIE VIETINIU AUTORIZUOTU AGENTU
ARBA

Scandinavian-American Line
27 AVhitehali St.' Į 24S_\Vashington . St, ( 130 N. LaSalie St, 
Neiv York, N. Y. Į . Boston, Mass. | Chlcago/ III. .

GARANTUOTI 

Angliai s£- $12.50 Tonui 
VIENAM TONUI PELENŲ MAŽIAU LOPETOS^ 

VELTUI PRISTATYMAS.
Mes irgi parduodame Petro Karbon,— 
Petro Karbon: yra Amerikos valyklą- 
modęmiškiausiais būdais išvalyto pet- 
rolejaus rezultatus. Po to, kai gasas, 
tepainasai aliejus ir kerosimas moksliš ? 
ku keliu buvo prašalinti nuo neap
dirbto aliejaus, likusios liekanos yra 
skiriamos virimo veiksmui, kurs paša
lino dūmus ir kvapą.; Petro Karbon

yra visiškai tyrus karbonas, ekonomiŠidausis, švarisusis, karš- ■. 
čiausis, geros kuras, labai patogus naudojimui.. ‘

; . WHITE FUEL CORPORATION : ” 
Telefonai: So* Boston 4500,, Pbrtėf 4499,. Mystic 7010. .

«

Ii

l.
i '



PgRBTiriKKgS,

. . NAUJAS VIKARAS
VIETINES ŽINIOS L - :

^*nkt«ai«iH &w 10, iftisa

«
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Katalikams patinka: tikybą 
uis teatras

REMTINA PRAMOGA
. Kovo 19 d. parap. bažiiy- 
t-inėje svetainėje įvyks ne
paprasta vakarienė su įdo
mia programėle.

Šios, pramogos tikslas yra 
paremti savąją s p a u d ą, 
Pramogą rengia ir jai vado-; 
vauja Maldos Apaštalavimtr 
dmugija. ’

. Tikietai tiktai po. 50 cen
tų, už ką bus suteikta ska
ni turtinga vakarienė, paį-

Šv. Teresės Kūdikėlio Jė-| 
siaus noveną. Kun. Pr. Ju
ras Šį kartą neatvyko, kad 
X Ruletų eilę treciadieuinhi 
pamokslų religinio, atgimi
mo temoje.

Vienok, buvo , pamokslas, 
kurį pasakė kun. J, Balku
mis iŠ Brooklyn, N. Y. Im- | 
damas švento Rašto žo-l 
džius, wIr išėjo žmogus sėk- 
kl sėtų/’ svečias kunigas 
gražioje iškalboje ir tinka
mais prilyginimais privedė 
skaitlingus klausančius prie

nais. Įsigykime tikietus iš Hmuų: apaštalavimą reHgi-
• anksto. ... r nisatgimąms greičiausi ai. ir 

~~—~~~ ” tobuliausiai galimas; .kadį

GAVĖNIOSPAMALDOS
ko tame, kad sėkla abiejuo
se atžvilgiuose yra Dievo 
žodis, o dirva tai žmonių 
šii’dys, kurios prilyginamos 
ar tai prie vieškelio —uo- 
cis -r- prie vietelės ekškėčių 

užsmlbtos, ar prie geros, 
gm os dirvos. Kun. Balkm 
nas ypatingai ragino tikin- 
čnmsius dažnai naudotis 
‘ * šildančiais spindu 1 i a i s j 
Dievo malonės ir gaivinan
čiu lietumi Šventųjų Šakra- 
me-ntų, kad pasėta sėkla iš
augti} ir suteiktų. Viešpa
čiui Aukščiausiam šimterio
pą vaišių.”

Kun. J. Bąlkūno pamoks-J 
las pasižymėjo turiningu- j 
mu.

Po pamokslo buvo teikia-, 
mas palaiminimas Švenč. 
Sakramentu. Šventos Te
resėlės relikvijų ^gerbi
mas įvyko tuo j aus. po. pa
maldų.

A. M, ArilarnaSf

GAVĖNIOS PAMALDOS
Trečiadienį, kovo 8 d., Šv. 

Petro parapijoje įvyko ga
vėnios pamaldos ir taipgi

ADVOKATAI
I JUOZAS CUKYS!

ADVOKATAS

Ė ■ ■ ■ .

Į414 Broadway, S. Boston, Mass.J
Tel. Šo. Boston 0948 . Į

f GYVENIMO Ė

Tel. Parkvvay 1864-W j
|į]........iuti>imiiiiiiiuuiiiuiiti<iiiiuiiint|Įii,(niuiitiimni>|S]

Prisiekęs Advokatai

-JUOZAS B. GAILIUS
. Veda visokias provaa, Daro vi

sus legalius dokumentus.
817 Ė St. (kampas Broadway)

South Boston, Mum.'
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų ; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

* ‘Darbininko’* Name 
(antros lubos, Rooun 1) 

366 Broadway, So. Boston.
Tol. So. Boston. 3357

Bostono Ofisas:
60 Statė St, Room 326.

Tel. Hubbard. 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2378 Dorchester, Mass.

GRAŽIAI ĮVERTINO

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvvay, So. Boston.
Rdom 3r.

. Gyvenimo vieta: 39 Gregu St,
Hudson, Man.

Tel. Hudson 622.

, Klmiimrt»inninmiinumiiiuiiiutiiiimiiuitii»nHHiim»iiKl

I Tel. So. Boston 3520 I

I ADVOKATAI ŠALNAI 1
•-I" - . i
| 366 Brqadway, į
| South Boston, Mass .. |

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WM.SH
AP V O K ATAI 
Edivar R. Coplen. ... . 
Albert Adelson

Harold Aranofsky
Benjamin Chesky
OFISO VEDĖJAS . . 
jonas J. Romanas .

18 Temont St., Boston, Mani, 
810 Kimball Building

Telefonus:. CapitoL 8880
Ofiso v *18. Opu

9 Vai. iki 5 vai.
SOUTH BOSTONO OFISAS

455 W, Broadtfay .
Nuo 5 iki 7 v. vakare : 

Tel efonns South Boston'3612

Kovo 7 d., 8 vai. vakarė, 
Broadway Teatro name, 'Šri'.’ 
Vincento . airių pampij os 
dramos -ratelis, vadovaujant 
direktoriui W. J. Rrancis 
vaidino iŠ-'airių katalikų gy
venimo dramą tf The New 

■ Gurate? ’• Dramoje veikią 
senas prityręs klebonus ir 
jaunas uolus mokytas vika
ras. Juodų savo darbais 
pataiso padykusias moteris, 
kapitoną ir keletą kitų. Ak
la mergina atgauna regėji- 

įmą iš priežasties kryželio 
sveikinimo,, par v e ž t o iš 
Lourdo. . Dramoje išreiks- 

J ta daug katalikiškosios dya- 
] sios.

Žmonių buvo pilnas tėat- 
Lr.as, kas -pūrodo, .tokiais blo
gais laikais, kad žmonėm 

|.myli tikybinio turinio vaidi- 

į DAKTARAI "
Cef So. Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPEB
( KASPARAVIČIUS
Naujoje Vietoje, , 

525 E. Broadway, S. Boston.
bfiio Valandos:

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 Iki 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai; vakarė. Ofi
sas uždaryta* Bubatos vakarai* Ir 
nodSldienials, taipgi Mredoifli* nu#- 

12-tos diena uždaryta*.
| Taipgi nuima ir X-ray

nimus. Įr nėra reikalo ka* 
talikams ieškoti sensaciji- 
rtių, piktinančio turinio, ne
va žmonių patraukimui, vei- 
ęalų. Geri tikybinio turi
nio veikalai duoda didelį 
.nauda žmonėms, .

NOVENA ŠV. PETRO 
BAŽNYČIOJ

Penktadienio vakare, 
prieš;: stacijų vaikščiojimų, 
kovo 10 d. .Šv. Petro lietu
vių bažnyčioje prasidės Ne
vėlia į Šy. Juozapų, Švene. 
Panelės Marijos sužieduoti
nį. Novepos maldos bus 
Skaitomos rytais, sekmadi> 
nr prieš Graudžius Vertai 
mus, trečiad; prieš .Gavėnios 
pamaldas ir penktadieniais 
prieš stacijas. ..

NUTARĖ REMTI BAŽNY
TINI KONCERTĄ

Lietuvis Dantistas .

DR. U. GALVARISKI
I : ' (GALINAUSKAS)

Tol. So..Boston 2300 .
. 414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10. iki 12 Vai. 
ryto, n.uo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1, vakare. Šventu dieną 

* pagal susitarimą.

Gerb. Bostonietis, perei- [| 
tame “Darbiiiinko” muile- | 
ryje, labai gražiai parašė a- I 
pie Šv. Kazimiero. . Seserų I 
rėmėjų skyriaus parengimą I ’ 
ir .Nonvoodo Šv. Jurgio pa- h 
rapijos sodaliečių vaidini- į 
mą. . N

Vaidintojos tikrai užsi- h 
tarųavo pagyrimo. Daug 
kas norėtų žinoti kas gi tos, 
taip gabios vaidintojos/

Štai jos: .
Jpilienė, motina—-JEI. Ja- 

sionytė;
Elena, duktė—O. Kudir- 

kaitė; |
Marijona, duktė—A. Ruk- 

Šfelytė; ... . -
Milienė, kaimynka — O. I 

Pazniokaitė; . .
Adelėj žinių platintoja —Į 

R. Samsonaitė; - I
Teta Magdė — S; Novi- 

kaitė; ’ •
Kįeinotįeuė. — S. Sniil- 

gyte; . ■ ’.- -V
- Ona Kairytė —■ ' E. Steį- 
mokaitėj t • .

Joana Rudytė -r- O.
(hlidldyte; •

Juzė PipĮraite —D. Ja- 
sięuyte. ' . . .

Rež išeidavo jJė V. Ado- 
niaitytė, o jųį prigelbėjo p- 
lė ITždamytė.

. ■ ZAlsąy.

Tel. So. Boston 2660 

lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 įki 9 v.-v. 
Seredonlis nuo 9 . iki 12 v. diena, 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12.vai. dieną.

(pagal sutarti)

I DB. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

I LIETUVIS GYDYTOJAS 
| CHIRURGAS
j NšRay
f Tel. Sbutli Boston 2712 
| . 496 E. Broadvvay,
| South Boston, Mass.

IR

ras Gavėnios metu kūn. K, 
M.', Juras sako pamokslus. 
Peleninėje jis .patiekė tik 
yadą ‘ sękančiiį pamokslų 
serijai. Visi tie gražūs ir 
naudingi pamokslai rišasi. 
viens su kitu. Kiekvienam 
katalikui yra pravartu juos 
visus sii atsidėjimu iŠklau- 
sytt '.. . ;

MILIJONAS DOLERIŲ SE
NELIO PRIEGLAUDAI

Kovo 8 d. vakare po pa
maldų įvykęs parapijos vei
kėjų susirinkimas nutarė 
remti bažnytinį . koncertą, 
kurį rengia S o.,.Boston ir 
Cainbridge parapijų chorai 
Verbų sekmadienį.

seserų rėmėjams

CAMBR10GE, MASS.
PAD E KA

i*

Tel. Porter 3789

JOHNREPSHIS,M. D.
(BEPSYS)

Lįetuviis Gydytoju* 
Ofl*o Valapdo* : 2—4 ir T-^B

278 Harvard Street, 
; kąmp. Imąan arti Central Sq, 

Oombridge, Mau.

Firsf Nailonai ši ores, 
Ine,, miros prezidentas U. 
U. Ėarnšivortli i savo testa- 
inerite paskyrė milijoną do
lerių senelių prieglaudai 
B'osteilė įsteigti i ■ •
, Prieglauda, kuri bus pa
vadinta Farnsvvorth vardu, 
bus pastatyta })o jo žmonos 
ir- dukters- inMies. . Žmo
nai. paliko visą nuosavj’be ir 
$12,000 pinigais, duktėrpi 
paskyrė'$8000. Be to, jis 
paskyrė įvairias sumas dau
gybei asmenų ir organizaci
ją -

gaminaIomilij o n y

Seserų Kazimieriečių rė
mėjų skyriaus susirinkimas 
įVyl^s šį penkiadienį, kovo 
10 dieną, bažnytinėje svetai
nėje, tuoj po pamaldų.

Visi nariai- prąšomi atsi- 
. ankvti ir užsimokėti liku
sius mokesčius,’ Nauji na- 
ria i ir maloii i ai huik i am i.

Valdyba.

MOKYKLOS SUTAUPĖ 
$814,450

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai Isistovėjęs kraujas, nertos, 
dusulys, odos it įsisenSiūsiok Ilgos, 
patrūkimus, kojiį: ąkuuūsjimast .pi

lės ir votys, nuplikimus, 
j nugaros skaudėj i m a s,, 

.reiimatizinas,' malariu it 
ylehumas išgydomas bė. 
’jokio skausmo • ir-. nėra 

fP reikalo. išlikti iš. darbo.
* Apžiųrojinius dykai. Gy

duoles- duoda. Mažas užmokestis* 

!0t.Gralj,327EX.
FaloMo*: Antradieniai*, ■ KatvlrŪ'. 
dieniai* ir laltadlaniala 10—13 rr* 

-. ta, 2—5, 7—8 vakar*; aakauMU* 
□lai* 10—12 tiktai.

Šiuomi reiškiu širdin
giausią padėką sekantiems 
prie metines parapijos va
karienės aukomis prisiuėju
slėms: 1) „Pinigais po. dūle 
rį aukojo Dr, J. Boylc, 
pr, Repšys, Dr, ’Mnr.phy, 
Graborius Overka, M. Le- 
pešidenė, M. Laukaitienė/ 

. K. Dikšieiiė, P,. Gėndvvlm.
Po $2: M. AiuiŠkeVičius, A, 
Kapivodieiiė. Po 5()i\ Len
kauskienė,. Ątkačaitė, Straž- 
dienė, Apt. Gedvilas. Po 
50 ceii.tų Lenkauskienė, At- 
kočaitė ir Strazdienė. Po 
25c — Junienė, Mačiūkienė, 
Daiktais aukojo : visą vaka
rienei toniką Cainbridge 
Baftling Co, 10 svarų deš- 

;. rų A. Zavetskas, 30 s va-, 
rų — viena gera gaspadinė. 
M. Norbutas didelį kumpį, 
Bingelis irgi kumpį. Pleka- 
vičius ii\ Markūnas, abu 
duonkepiai, po 6 duonas. 
Lietuvių kooperatyve krau
tuvė 20 svarų ,di‘šrii. Po di-

Boston Clearing ■ Houšc 
užsakė Chelsea litografijos 
dirbtuvėje pagaminti “skri- 
pų” už G0,0()0;,0()() dolerių.

. Dirbtuvė stropiai saugo
jama didelio skaičiaus po- 

. liemenų. Tokiai 
skripiĮ pagaminimas 
tęs per visą savaitę..

MOKYKLįTnAM^VIRŠI
NINKAS PASITRAUKIA

sumai 
užsi-

Bostono mokyklų . konii- 
1 < ‘.o posėdyje; p* rmiriiūkas 
Reillev išdavė apyskaita, 
jog komitetas praėjusiais

. Šiomis dienomis dėt ligos 
Pasitraukia iš savo pareigu 
Bostono mokyklų namų sht- 
ymo viršininkas Louis Ro- 
urke. Jo metinė alga buvo 
$12,000, bet nesenai buvo 
sumažinta 25 procentais.;

GRABORIAI

SUSI RINKI M AS
■ Lietuvos. Dukterų Dram> 1 
gijos, mėnesinis susirinki* r.« 
mas. įvyks antradienį, kovp
14 d.. Visos narės malonėki** 
to atsilankyti,

.< Valdyba.

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—Ą- 
rabat • ..

'1
‘j

814,459 dolerius, kavi«* bu
vo neišleisti, nors miesto 
biudžete tie piu’gai. I>uvo 
paskirti' išleisti.

Šis sutaupymąs palengvi
no taksu m o k ė t o j a m s 
bent 30 centų nuo mokamų 
taksų už tūkstantį dolerių.

MIRĖ
. Kovo 1 d. Ansgaras Šatas, 
52 metų amžiaus iš Dorę lie
st er, Mass.
. Iš Lietuvos paėjo iš Pat-. 

• beržių parapijos/ Pasvalie
čių. kaimo, 1909 metais at
vyko į Ameriką. '

Tapo palaidotas kovo 1. d., 
iš šv, Morkaus bažnyčios 
N nujos Kalvarijos, -kapuose. 

■ Paliko nuliūdime moterį 
ir 4 ‘.kūdikius, Alberta 19 
metų, Oiia 18, Anelė-16 ir 
Bėn jamin 14.

Laidotuvėmis rūph'osi 
graboriųs D. A; Zaletskas..

TREČIADIENIAIS

, ’ T«l, S, B. 2806-B
LIETUVIS

ŪPTOMETRISTAS
IfiegramlnUOju akli

• priskiriu akiniu*
kreivas skis ątijtle- 
Binu Ir amblljonK 

kone (aklose) akyse jgugVgžlnu Bvlfr, 
8Q tinkamu laiku.

J. L. PASAKARNIS, O, D.
447 Broadway, South Boeton

1 ĮVAIRŪS SKELBIMAI 'l---

m uitai, Jurgai imi i eilė, Šar. 
ka—Jarmulaitis. Kavos 2 
svaru. — Vaišnoras.- •

i Taipgi visos . gaspadinės 
prisidėjo, netik savo darbu, 
bet ir įvairiomis gausiomis 
aukomis.’

Lai Visagalis Jums vi
siems gausiai užmoka už. 
Jūsų visokeriopą gerą, pa
rapijai suteiktą. ' ‘ .

Dėkoju taipgi Sodalicijos 
mergaitėms už nešioji imi į 
si alus, gerb. vikaru i už va
dovavimą ir Al. Potember- 
gui už jo visą t rusą.

K ui f. K.. Juškau is,
Klebonas.

i

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass-
Tol. So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St.
Tek So, Boston 1437 M 1 

Patarnavimas dieną ir naktį.

U. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

.877 .Cambridgė St., 
’ Cambrid-ge, Mass.

■ Res. 564 East Broadwa.y ,
So. Boston, Mass.

Tėlephonc S. Boston 0815

PASKAITA PAVYKO
Kovo" 5.d. vakare įvyko6 

kini. P. Strakausko-paskai
ta apie jaunimą. . Salė pri
sirinko pilna žmonių — vi
sos sėdynės buvo užimtos.

Kalbėtojas kvietė jauni- 
mą būt,i lietuviais teorijoje 
ir praktikoje.

PAVEIKSLAI
šį sekmadienį, kovo 12 d., 

7 vai. vakare klebonas- kun. 
P. .
lūs
pie

Telephone
SO, BOSTON ffln

. ip68 .: f 
BAYVIEW ■

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR ROOKNE 

Autom obiliii ir Troku
* Agentūra, • '

Tiiisoine vlsokii) .iAilIrbysčilj autą-,; 
UioblIiiH. Taisymo’ ir (kuiioustravl’ 
ino viola: • .

1 Hamlin Street
ir E, Eighth St. . > > 

tSOUTH BOSTON, MASS. _ 
•Joc. Kdiioviunas ir Pcter Trečiokas1 

'. savininkai , -

i AR SERGI?.., I 
e : ' . . v . //s .
| Skilvys nedirba, liežuvis bal-Į, 
s taH, sunkus kvapas, vidiniai! ’. 
sužkietėję, pilnas gazų h* ruksj .

neramiai miegi..,. Jc^norilĮ 
| pagyti—vartok vaistus Son/.| 
j gosil—-$1.00 bpnką, kupė, pra-s 
i šaliąa .-įut^ visus nesmįfcujhijs.| 

f | Išdrik ‘ftpllekoriiis P.' GIEtM'flbSJ f 
š.JOlG Čambrldge St. prie Webst£rl 
|Ave., Cainbridge, Mass; Prisiunčia? 
| visokius vaistus per paštą. Ileikfl- j 
| lauk iuitalogo Dr. (liedvilo Gyduolių |

JUOZAS M. DUS t• - • I.
LAIKRODININKAS , į 

Parduodu .įvairiausios rūšies 1 
auksinius ir sidabrinius 4?.įk- r 
tus. Taipgi įr pataisau, . |\

. 366 W. Broadway '. |
SO. BOSTON, MASS. | 

“AUTMDffiŠfM“ 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
Męs atidarėm automobilių taisy
mo vietą. Taisom visokios rūšiėe 
•automobilius. Taipgi ištaisom su- 
lankstytuš fenders ir bodies in 
anipentįnam. aTisom ignitioiis ir 
generatorius. Darbas užtikrintas'' 
ip kainos pigios. Vieta vadinasi^'

STEVE ’Š: REPAIR SHOP, / i 5 
565 Eighth St., So, Boston, Ma$s^

Tel. So. Boston 2351-R <. ’ 
STEVE JANELIUNAS, Sari'.'.°

f

E

apie Romą, ir aiškins ą- 
snvo kelionės patyrimus..

RENGIASI, KON
CERTU!

Parapijos choras stropiai 
rengiasi. bažnytiniam kon
certui, kurs įvyks. Vėrini 
sekmadieni. •

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis b 11-o laiku, dieną ar- naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui.' Ūž. važiavimą į kitus 
miestus’ jokio. atlyginamo nereikalauju..

, -Šv. Petro lietuvių bažny-. 
.etoje kas treČmdiento. vakar

P. J. AKUNEVICH
; . - (AKUNEVI6IUS)

16-18 Intervale St;, -• . 258 VVešt Broadvvuy,
Montęllo, Mass. . .'• So. Boaton, Ma§s,. .-

‘Tel.Bi’dekton 4110 't " Tel. S, Boston 4486.

IN SU R AN D E J
Apdrausk namus, rakandu*. H

■ automobilius pas ■ ' j
J. S. MESHS

1.455 W. Broadvvąy, So. Boston
Į Tel. So. Boston 3.612 . "

.1

i
Ė i

B O N Ai;
PERKAM LIETUVOS B 0 N Ū 
Už CASH — MOKAM AUKŠ

ČIAUSIAS KAINAS. / 
Parduodam Laivakortes ant visą 
patogiausių laivą į Lietuvą ir ii 

Lietuvos. .

BROADWAY TRAVEL 
BUREAU

- K. J.; VIESULĄ '
3U6.West Broad.way, . -.y* 
: So Boston, Mm . . ..

1 - ‘M' South Boston 0620
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rKatalikų Veikimo
t Savaite

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.

E
r ■' —-

K- Kovo 12—19 d. d, 
jp' Pereitą savaitę pranešė- 
|įae, kad’ Brooklyno lietti- 
Pnai, katalikai, Kat a 1 r k ų 
federacijos apskrities v.a- 
Cdovybčjo, rengia Katalikų 

eįkimo savaitę, kuri pra* 
Raidės kovo 12 dieną ir. tęsis 
yšrisą Savaitę iki kovo 19 d. 
Btrakalbu vieta ir kalbėto- 
■FJai bus sekami: _ \

* Kovo 12 dieną:
w Šv. Jurgio parapijos salė- 
Je, tuoj po gūnios, kalbės, p. 
K. Krušinškas ir p. M. Šer- 
tvytienė, Tema4 “ Kodėl , ka
talikas dirbą lietuvybei!”

Karalienės Angelų para
pijos / salėj e, po pamaldų 
4:30 vai. po pi-etij, kalbės 
kun. J. Lencevičius ir p. J.

• Tumasonis. Tema: “Kaip 
£ per tikybą išlaikysime lietu-

VRI 4f*«

likai prašomi skaitlingai 
kur išgirsite daug gražių 
dhlykų, kuriuos turite, kai
po lietuviai ir patriotai tu
rite žinote. Įžangos nebus 
jokios. -Ateikite visi.

. . Kviečia .
, Fedėraciįos Apskritis,

Iš APREIŠKIMO PARAP.
KONCERTAS PAVYKO

Sekmadienį, vasario 26 d. 
vyko Apr. Pan.Švč. para
pijos choro, vad. muzikui 
j. Jankui, koncertas ir .so
dnai parapijos svetainėje, 
kurie visais atžvilgiais pasi
sekė. Svetainė buvo prisi
kimšus žmonių ir daugelis 
iš jų neteko sėdynių. • Sve
čių tarpe matėsi kun. N. 
Pakalnis, kompozitorius J. 
Žilevičius, ponia Žilevičie- 
nė, p. Brundzienė, p. Jan- 
kienė, vietos kunigai, Sese
rys irk.

Programą atidarė vietos 
klebonas, kun. K. Paulonis 
trumpa kalbą, dėkodamas 
visiems prįsidėjusiems prie 
šio gražaus parengimo. Pati 
programa buvo ilga ir įvai
ri ir susidėjo iš J. t Žilevi- 
čiaus, A. Vanagaičio^ S.

Kovo 5 d. įvyko Moterų 
Są-gos 35 kp. susirinkimas. 
Dalyvavo ir mūsų, dvasios 
vadas kleb. kun. N. Pakal
nis, kuris pirm. M. Bran- 
gaitienes pakviestas prade-, 
jo susirinkimą malda ir dė-, 
ko jo sąjungietėms už suren
gimą vakaro parapijos nau
dai.- ... ;

Mūsų kuopos narės labai 
nori veikti. Štai vėl nutarė 
rengti “Rožių” baljų, gegu
žės 7 d. Trys rožės bus lai-: 
mingos ir, kurie - jas turės’ 
gaus dovanas. Be to, bus 
ir kitokių dovanų. .

Šiame susirinkime daly
vavo ir prisirašė prie kuo
pos p. Satnikienė. . .

Valio, 35 kp. sąjungiatės.
. KR.'

ir k. Visi . moksleiviai į re
liginį ir tautinį darbą!

Mūsų parapijos mokslei
viai jungsis į vieną didžiulę 
kuopą su Aprėišfcimo para
pijos moksleiviais,

Katalikų Veikimo savai
tėje kuopa ruošia prakalbas 
visiems Brooklyno mokslei
viams — kovo 16 d., 8 vai, 

: vakaro, J ai padeda Šven
to Jurgio parapijos moks
leiviai. Kalbės stud. Pr. 
Raugalas ir p, T.Barziliau- 
skiene. Valio, katalikų vie
nybė!

■ Sveiksta---- ;-------———A
Pranciška Petravičiūtė, 

gyv. 6th St. jau 7 savaitės 
kai guli City Hospital. Ma
lonu girdėti, kad šiomis die
nomis sveiksta..

Rc:>p.

SERGA ; .
Sunkiai susirgo Jonas 

Galelis, 149 Sullivan St., ir 
J. Juškauskas, 267 Front 
S t. Abu minėti ligoniai ap
rūpinti Šv. Sakramentais.

Rozalija Ignatavičienė ir 
Tekle Buloviene sveiksta,

ROCHESTER, N. Y.

į- Apreiškimo parapijos sa- 
į- Įėję, po vakarinių pamaldų 
L 8 vai. vakare, kalbės kun.

J? Balkūnas ir p. A. J. Va- 
lantiejųs. Tema: “Ar lie- 

įį tuvis patriotas gali būti lai
svamaniu ar komunistu?”

Kovo 13 dieną:
L Karalienės Angelų para-

^pijos salėje Jaunimo vąka-
8 vai, vakare. Kalbės:

"Ant. Eimutis ir Kazys Pau-1 Šimkaus ir M, Petrausko 
į lauskas, Temą: “ Jaunimas dainų, 
/nemes lietuvystės ir tikybos 
r. Amerikoje,” .

Kovo 15 dieną :
Apreiškimo parapijos sa- 

Įėję po vakarinių pamaldų, 
fc 8 vai. vakare,, kalbūs p. j. 
E Mačiulis. ir p-nia S. Suba- 
į?. tiėnę. Tema: “Lietuvis, lie
te tuvė privalo kaipo katalikai 

•e aukotis tėvynei. ” 
R ŠV. Jurgio pavapi jos sa
lelėje po . vakarinių pamaldų.

■®Tyhl. vakare kalbės kun. 
fcūPv A. ’ Lekešis ir p. A. j.
> Mažeika. Tema: “ Katalikas. 
flietuvis yra tikras pątrio- 
fį-tas.”.
p Kovo16 dieną:
t Karalienės Angelų para

pijos salėje, 8 vai. vakęre, 
Moksleivių Vakaras. Kal
bės stud. . Pr. Raugalas ir 
p-nia T. BąrzilauSkienė. Te
ma: “Ko laukiame iŠ moks- 

Aeivijbs.” 
k ‘ " •
A. Kovo 17 dieną: '

. Atsimainymo parapijos 
i salėje, Maspethe, po vakari- 
^nių pamaldų, 9 vai. vakare,
| kalbės Tėvas Alfonsas Kaz-
& lauskas, 0. E. M. ‘ Tema: 
t“Pasaulioniij apaštal a v i- 

mas per katalikų veikmių. ”
‘Kovo 19 dieną: .

Austos Vartų parapijos 
®salėje, New Yorke, 8 v, va- 

. ®kare. = Kalbės kun. K. E.
8Paulonis ir p.- Kazys Vilniš- 
£.kis, .* Teina: “Katalikiškų 
Išraugi jų ryšys1 Ėederaci-:

ši Kja.” 
Jk>. Visi Didžiojo New Yorko 
y,ir apylinkių lietuviai kata-
7 A • • . * •.

Vyrū choras sudainavo 
Aukštas kalnas ir Vaikščio
jau, o merginų choras, su J. 
Čemerka priešakyje, sudai
navo Aukštas krantas ir k.

Solo dainavo Ad. Buzai- 
tė, E. Ramoškaitė, M. Ba- 
Hūnaite, M. Burokaite, Ant. 
Buzaitė, A. Kriaučiūnaitė ir 
A. šiška ir J. Mažeika, ku
rie padainavo ir duetų. •

Smuiku solo pagriežė J. 
Gaigalas, armonika solo — 
Ą/Urbonas, piano solo — 
A. Valenčiūtė, A. Domkiūte, 
S. Masiulyte*ir k.

K. Kuzmickas, P. Šaltai- 
nis ir U. Burokaitė suvai
dino ' trumpą komedijėlė 
“Kaune,” kuri visiems la- 
Jiai patiko.

Programai užsibaigus se-. 
ke lietuviški ir amerikoniš
ki šokiai. .

Trumpoje ateityje choras, 
vad. buz. J. Jankui, . mano 
pastatyti operetę “Lietuvai
tė,’ ’ ko apylinkės žmonės 
su nekantrumu laukia,

A. J. M.

: Gavėnios laiku pirmadie
nių vakarais Moksleivių 14 
kuopa turės konferencijas.

Moksleivių kuopos pirmi
ninkas Pranas Raugalas sa
kys prakalbą ketvirtadienio 
vakare. Apreiškimo ir Ka
ralienės Angelų parapijose 
tik ką , susiorganizavusiai 
bendrai moksleivių kuopai.

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.
ATLAIDAI

Kovo 19, 20 ir 21 d. . įvyks 
KeturįasdeŠimts Valandų 
atlaidai. Prasidės su suma 
sekmadienį, — kovo 19 d. 
Mišparai ir pamokslas va
karais bus 7:30 vai. Pa
mokslus sakys kun. J. Len- 
cevičius, .* kun. J. Kartavi- 
eius ir kun. P. A. Eekešis.

Lietuvos Vyčiij 41 Vy
tauto kuopa sekmadienį,' ko
vo. 12 d. per 8 vai. šv. mi
šias eis “in corpore” prie 
Šv. Komunijos. Mišios bus 
giedotinės ir kuopos inten
cijai. Po šių mišių kuopa 
tutęs savo , kambariuose 
bendrus pusryčius, kuriuos 
prirengs kuopos , narės. ■

Visi 41 Vytauto kuopos 
nariai prašomi dalyvauti.

\ A; J. M

Katalikų Veikimo savai
tėje prakalbos mūsų salėje 
bus sekmadienį 4:30 vai. p. 
p., pirmadienį 8 vai. vakare 
ir ketvirtadienį, 8 vai. va- 

Jcai’e. Prašome visų atsi
lankyti. Prakalbos bus įdo
mios, kalbės geri kalbėtojai. 
Jokių rinkliavų nebus. .

Moksleiviai organizuoja-
MOKSLEIVIAI ORGA

NIZUOJASI
Kovo 10 d. — penktadie- 

zuotės vakaras. Moksleiviai 
antras moksleivių organi-. 
nio vaakrą 8:30 vai. įvyks 
susidomino nauja organiza
cija. Kum Juozas Aleksia
ms ir inž. p. Barziliauskaš 
dirba, kad Williamsbui’gh’o. 
visi lietuviai moksleiviai suL 
sivienytų. . Jiems padeda 
inž. A. J. Mažeika, tek. K. 
Vilniškis, stud. Ed. Paulo- 
uis, mokytoja Krušinskaite

. Gavėiiios ir atgailos me
tu yra' geidausiąs laikas iš
platinti katalikiškų spaudą. 
Rochester’io lietuviai visa
dos yra pasirengę pasirody
ti gerais darbais dėl savo 
Tėvynės ir Bažnyčios. To-, 
dėl būtų , jau laikas, kad kas 
nors būtų daroma atkirti
mui besiplėtojąnčios bedie
vybės. Yra jau pavyzdžių, 
kad tikintis katalikas, skai
to bespalvius^ luikraščius. 
Bespalvė spauda skėliiiasi 
nieko neturį prieš tikėjimą 
ar Bažnyčią, bet vistiek ji 
skiepiją į skaitytojų Širdis 
tą savo labai mylimą bedie
vybę. Paklausus kataliko 
žmogaus ar paraginus jį nž- 
siprenumeruoti katalikšką 
laikraštį, atsako: “Aš skai
tau tautišką laikraštį.” 
Nors tokių katalikų yra mar
žai, bet jei nesidarbuosimė, 
kad labiau išplatinti katali
kišką spaudą, atsiras ir dau
giau tokių, kurie pradės 
šaukti katalikiškų draugijų 
susirinkimuose “Išmeskite 
Kryžių.”

Bedieviai labai uoliai 
darbuojasi ir kiekvienai 
progai pasitaikius platina 
savo šlamštus. . Todėl būtų 
reikalas ir mums pasirūpina 
tį tuomi. Čia, rodosi, yra 
plati dirva L.. D. S. kuopai, 
kuri gyvuoją šiame mieste 
iš vardo tiktai, bet jokio 
veiklumo neparodo. . Taip 
neturėtų būti. Gavėnia y- 
fa tinkamas laikas surengti 
paskaitas, ir pasirūpinti iš
platinti . Katalikišką spau
dą. Šiais nedarbo laikais 
žmonės turi daugiau laiko 
skaityti.' Vajus paskelbtas, 
tik reikia, stoti į darbą ir 
platinti katalikiškus laikra
ščius, ypač. “Darbininką/-* 
kuris deda labai daug pa
mokinančių straipsnių ir ži
nių iš viso pasaulio. Užkir- 
skime kelią bespalvei spau
dai.

. • i’

STUDENTŲ KUOPOS Į 
VEIKIMAS

Vasario mėn. 28 d,, Šv. 
Jurgio parapijos Studentų 
kuopos^vakarėlis pyko pa
rapijos svetainėje, į kurį 
atsilankė beveik visa mūsų 
parapijos mokslą einanti 
jaunuomenė ir didelis būrys 
rėmėjų.

Programa buvo sekanti: 
Panele Izabelė Rovas Stu
dentų -kuopos pirmininke, j 
pasakę įžanginę prakalbėlė 
apie ihusų lietuvių kuopos 
reikalingumą ir apie, vieny
bės palaikymą. Ji, taip pat, 
ragino visuUkituš. šuideiU 
tus ir studentes priklaušyti 
prie kuopos, kurie dar ne
prisirašė. . . . - . -

; “ Tropie Sea Havvaiaiu s, ’ ’ 
garsusis radįo orkestras iš 
pildė" nepaprastai gražią 
mužikališl<ą programą, kuri 
labai visiems patiko. ?

A. Buskas ir J, Gudelis 
suvaidino ‘Amos and Andy’ 
kaipo fotografai.

Peliksas Bartulis ir Juo
zas Cickevičius buvo 4 4 žy-' 
mūs ir garsus šunadvoka- 
fai’J kurie “apšnekėjo” vi
sus kuopos narius.

Feliksas Bartulis griežė 
saxophonė solo.

Viktoras ir Feliksas Bar-' mas yra suvienyti visus lie- 
tuliai, duetas, griežė pianu tuvius studentus ir studen- 
ir saxophone, pes Amerikoje, visose lietu-

Petras Dirsa griežė ne- ^1- kolonijose ir parapijo- 
paprastai gražiai armonika. 186 ir palaikyti ir dirbti lie-

Juozas Baranauskas su- Į tuvybei ir katalikybei ! 
dainavo įvairių juokingų ; Valdyba.
dainelių. Jonas Kometas l ‘
buvo 4 4 Chandu thę Magi- NEWARK, N. J. 
cian.” Jis pasakė ilgas ir .. j 
juokingas eiles apie įvairius Ketvirtadienio vakare, va-

I sai-io 16-tą dieną, nevvaikie- 
čiai ir apylinkės lietuviai 
iškilmingai ir vykusiai pa
minėjo Lietuvos 15 metų ne
priklausomybės ir. Klaipė
dos sugrįžimo Į>rie Lietuvos 
10 metų sukaktuves.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Vakarą vėdė p. V. 

I Ambrązėvičius.
Programą pradėjo Šv. Ce

cilijos choras, vedamas p. 
A Stanišausko, kuris sudai
navo keletą dainų ir 14eta
vos ir Amerikos : himnus. 
Newarko Lietuvių Benas, 
vedamas p. P. Petraičio, vi
są vakarą nemokamai pa
tarnavo.

Kalbėtoją! pasakė atitin- 
Įkainas kalbas: vietinis kle
bonas kun. Ig. Kelmelis, p. 
Edw. Dudnihkąs, du vięti- 
riai ir Dr. B. K. Vencius, 
ria ir Dr. B. K, Vencius.

Surengimo lėšų padengi- 
Į inui ir Vilnių Vaduoti Są
jungai Kaime, parinkta au
kų. Aukavo: V. Boreika, 
S. F. Gudas, M. Kaminskie
ne, E. Žilinskiene, kun. Ig. 
Kelmelis,- M. Aidulis, M. 
Putinas, S. Butkus, A. S. 

Į Trečiokas po $1.00, Jonas

I
Telephone: 8TAGG 2-0706

DR. BUDIS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY , „Namu Telefoną*: Mlchlgan 2-4278 BEOOKLYN, N. Y,

V A D A N D O S : 
Nuo 9—12 ii ryto, 2—8 vak. 

iventadieniait •ugitarut 
4Q9 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)/

•a 
S a
3

Pirmininkas — Izabele 
Kovaite.
. Vice-pirmininkas — Et. 
Mocejūnas.

j Raštininlcąs ~ E. Kond- 
i’otaitė.

Iždininkas —- K. ’Kevar- 
daitė.: ."

Finansų raštininkas V., 
Saunoris,

Knygų, prižiūrėtoja — E. 
( Stirnaite, ’ ~ ----- -

Prie Rochesterio Studen
tų kuopos priklauso gražus 
būrelis mūsų Aietuviij stu
dentijos, kuri eina aukštuo
sius mokslus įvairiose Ro- 
cliestėr’io mokyklose. Ta-, 
čiauš,. yra daug, mokslo ei
nančios j aunuomenės, kuri 
dar nepriklauso prie šio 
gražaus studentijos būrelio.. 
Todėl mes nuoširdžiai kvie
čiame juos ir drauge prašy
tume tėvelius paraginti sa- 

Į.vo supus ir dukteris, kad 
jie visi prisirašytų prie 
šios kilnios Katalikiškos 
Studentų Organizaci j o s, 
kurios vyriausias užsimoji-

kuopos narius ir“ sukėlė 
daug juoko.
. Ši įvairi programa pasi
sekė labai gražiai ir visi bu
vo pilnai patenkinti.

Programos vedėju buvo 
Jonas Čelkys Morkūnas.

Po. to, ‘Ėismont’o orkest
ras griežė šokius. Buvo ir 
užkandžių.

Štai komisijos narių są
rašas, kurie sunkiai dirbo, 
kad vakarėlis pasisektų. 
Užkandžių: M. Stirnaitė, 
K. Mockevičius, B. Matei- 
kytė, V. Ulinskaitė, J. Cic
kevičius, F. Bartulis ir AL 
Buskas. Jiems pagelbėjo: 
D. Brown, E.. Palšūnas ir 
B. Samuolis. Tikietų: K. 
Nevardaitė, E, Unčiiiaitė, 
ir L. Buškaitė

Panelė M. Stirnaitė buvo 
komisijos pirmininkė).

Mūsų visų, mylimas iy 
gerbiamas klebonas kunigas 
Jonas Bakšys, kuris visuo
met nuoširdžiai remia Stu
dentų kuopą, buvo vakaro 
garbės svečias, jft nuošir
di pagalba ir patarimai 
Studentų kuopai, yra neį
kainuojamas vertės.Mesi 
tariame savo Dvasios Va
dui, kun. Jonui Bakšiui, di- l 

• džiausią padėką už jo para
mą ir pagalbą.

. Roęhešter Studentų kuo
pos valdyba yra sekanti:

Ųvąsios Vadas kun. J. 
Bakšys.

DąukŠis pridavė $9-50 lietu
vių parodos iš 1932 mėtų li
kusių pinigų. Smulkiomis 
$15.42. Viso surinkta $33.- 
92, Išmokėta: spaudai 
(plakatai) $6; Šv. Jurgio 
draugijai už’ šviesas $5, 
smulkmenoms $1.92. . Viso 
išmokėta $12.92, ■ Pasilikęs 
pelnas $21 —persiųstas per 
Lietuvos Gen. Konsulatą 
Vilnių Vaduoti Sąjungai 
Kaune. . Rap.
hiiiniiiiiiii.tiiiHinuiHiiiiiĮiiiiiiitiiiiihiiitiiiiiiiiiiiitiuiiitt*;

Telephone:STAGG2—9106 į

DU. A. PETRIKU Į
. . (nmioK)' • ' J- 

, LIETUVIS DENTISTAB Į..
221 S. 4th St., Irooklyn, N. Y; Į

Z.SpMMĄ DiaaMf Į
Gan AneaietVM: š

VALANDOS: i
Nuo 9 ted. tytė Iki 8 vai. vatam B 

a Penktadlenfala Ir Ivehtadlenlala = 
tik BūBltarua |

FiiiiiiiiiiiiiittiiĮtiiiiiiiiiĮfniiiiiMiiiiHiiiiiiaiitiiiiiiititiiiiiikiS

i KLASCIAUS

CLINTON PARKAS
I piknikams, baliams, koncertam^ 
į Kokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
f maras . smagiausia vieta Brook- 
f lyne-Maspethe. Jau laikas užeina- 
| kytl salę žiemos sezonui.
Ė-kamp. Maspeth ir Betts Avė. 
| JONAS KLASČIUS, Sav, \ 
Į Maspeth, N. Y. Į

■

Notary PubMe

BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamvotoja*

660 GrandSt., Brooklyn, N.Y.

————

Tel. Evcrgreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFOBD AVENUB

BROOKLYN, N. Y.

TeL 8tatt 2—0788 Motery Public

JOŠEPHIEVANDA 
(Levandatuk&s) 

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telephone Stafcg 24409 
NOTARY PUBLIC

MBS. RADZEVIČIUS
G R AB O RI U S 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamčau Automobilius Ve«- 
tuvčms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tek Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

B AUS AMU O TOJ A S 
Apdramla Visose Sakose .

Notnry Public
5441 — 72-rid Street,

• Arti Grand St.
MASPETH. L. L, N. Y.

Profeaioniilnl, biznieriai, pramonin
kai, kurie ekelblasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos.

V lai garainkltfia "Darbininke.”

Vyturys..


	1933-03-10-DARBININKAS_00001
	1933-03-10-DARBININKAS_00002
	1933-03-10-DARBININKAS_00003
	1933-03-10-DARBININKAS_00004
	1933-03-10-DARBININKAS_00005
	1933-03-10-DARBININKAS_00006
	1933-03-10-DARBININKAS_00007
	1933-03-10-DARBININKAS_00008

