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ŪKININKO DOVANOS 
“ POPIEŽIUI :

VATIKANAS. — Gegu
žės 7 dienų Popiežius Pijus 
XI priėmė Romos apylin
kės 6000 ūkininkų. Priėmi
mas tęsėsi daugiau dviejų 
valandų, Kiekvienas ūki- 
ninkas įteikė Popiežiui savo 
dovanų.

Apsilankiusieji ūkininkai 
paaukojo Popiežiui gyvų a- 
velę, vištų, kralikiį. karve
lių ir įvairių daržovių. Vie
nas ūkininkas atnešė -daug 
svogūnų, paaiškind amas, 
jog nieko geresnio neturė
jęs- ■'

Visus ūkininkus Popie
žius maloniai priėmė, padė
kojo UŽ dovanas, palaimino 
juos ir palinkėjo pasekmin
gai tvarkyti ūkius.

GAISRAS SUNAIKINO 
20,000 MEDŽIĮI

SURADO OFIGlAUAI MI
RUSĮ ŽMOGŲ

MT. HOLLY, N., J. 
Apdraudos kompanijos a- 
gęnfai surado tebegyvenan
tį tūlų Jojm IVillis, kurs 
per 18 metų buvo laikomas 
mirusiu. Jis gyveno visai 
netoli savo namų*

John Willis išgyveno at
siskyrėliu nuo 1915 metų 
gegužės mėnesio, kai mirė 
jo Žmona. .■ •• •.

PREKYBOS KONFEREN
CIJA PARYŽIUJE

PARYŽIUS. — Gegužės 
9 dieną čia prasidėjo Pran
cūzijos ir jos <kolonijij pre
kybos konferencija, panaši 
į Anglijos ir jos kolonijų 
konferenciją, įvykusių Ka
nadoje. 4
- Manoma, kad konferenci
ja ieškos būdų stiprinti 
Prancūzijos ir jos kolonijų 
prekybų.

MOTINOS DIENA

WINCHENDON. — Ki
lęs gaisras sunaikino 28,000 
jaunų pušų, pasodintų prieš 
7 metus. Nuostolių pada
ryta apie $30,000.

PKOF. GERULIS PASKIRTAS 
*• ’. ? - -3. . ■

KNYGOS LABIAU 
SKAITOMOS

/Bostono viešasis knygy
nas. šiomis dienomis patiekė 
skaitines apie knygų akai-

- Klaipėda.
jos pranešama^ kad proL 
Gerulis, lietuvių kalbos ži
novas, paskirtas Vokietijoj 
Švietimo, ministerijos aukšį- 
tojo mokslo skyriaus vedė
ja i.’ ' u

Iš Vokieti- hės parodo, kad paskuti- 
iriaisiais ketveriais metais 
knygų skaitytoju skaičius 
padidėjo 42 procentais. Pa
žymėtina, kad ypač padidė
jo suaugusiųjų skaitytojų 

‘.skaičius. . \ z

Atėjo, motinos diena.
Joje kiekvienamotina, < . \

' Ar ji varguolėj ar turtinga, ;
Ar gerbiama, ar nelaiminga, — 
Turėtų jaustis išdidi, • '" / 
Nes. šiandie meilė nuoširdi ;

z Kiekvienų motinų'paliečia,
• Jos kelių sunkųjį nušviečia, v

• , Garbės aųi’ėole jų puošia, • ’ .
Širdy šilčiausią vietų ruošia. P

.. O kaip garbinga motinystei 
Brangi visų atmintyje. į 
Juk motina kiekvienų vystei . 
Kiekvieną supo lopšyje. y _ _
'Ji saldžias dairias mums dayavo 
Ir šildė prieglobstyje savo. V

Tad gerbkim savo; motinas, 
Visas—ir jaunas ir senas, 
Linksmas, ligotas ir sveikąsias, ; ;
Bet nepamirškime; ir tąsias, ■. ’
Kurių su mumis nėr’ šiandienų, į 
Nes ilsis po žalia yelena... . .

’ :■ ■ .■ I. ■ . .3 i

Prie motinų jaunystės grožis .. 
Yrą brangus mums dvigubai^ 
PriejųnetlengvesnivargaųT— 

. Tad joms priklauso meilės rįės.
/•/-• r: j ’ • j.k..—J —----------—

Karas Pietą Amerikoje j
,,,,, • ,Lh * * * '** r "m ... ii ih,

ASŲNCION,/ Parągva-įkOvųprie Gran Chaco Sįe- 
jus. -r* Paragvajaus vyriau
sybė oficialiai paskelbė ka
rą Bolivijai. Paskelbimas 
karo įvyko *po 11 mėnesių

INFLACIJOS GILIUS GA- 
LUTINAI PRIIMTAS

EINA ANTRADIENIAIS IB ’

PENKTADIENIAI S

KAINABOBmi 
..... ‘

Vermont Streiko Riaušes I
RHGDE ISLAND UŽ AT
ŠAUKIME PROHIBICIJOS

MIRĖ KARDINOLAS 
CERRETTI

PROVTDENCE, R. I.— 
Rhode Island valstijos gy
ventojai gegužės 1 d. 150,- 
244 balsais prieš 20,874 pa
sisakė už atšaukimą prohi- 
hiėijos įstatymo. Į valsti
jos konvenciją išrinkta 31 
delegatas ; išrinkti delegatai 

-yra pasižadėję balsuoti' iri 
panaikinimą prohibicijos įs
tatymo. .

. Rhode Island valstija bu
vo žinoma kaip slapiausia 

^visoje. Amerikoje,, todėl šis 
balsavimas nelabai ką rim 
stebino. Prohibicijos šali
ninkai daugiausia balsų su
rinko kaimų ir mažų mies
telių apylinkėse. .

Pirmieji balsavimo pra
nešimai rodė sausųjų laimė-

ROMĄ. — Gegužės 8 die
ną cukraus liga mirė kardi
nolas Cerretti; 60 metų am
žiaus. Balandžio 30 dieną 
jis vadovavo-procesijai; o- 
ras buvo prastas, siautė aUr 
dra: su lietumi, kas ' labai 
paveikė . į kardinolo menką 
sveikatą irfpo savaitės šir- 
gimo, kardinolas pasimirė..

Kardinolas Cerretti buvo 
vienas žymiausių diploma
tų Jis yra buvęs Apašta
liškos Pasiuntinybės Wash-_ 
ingtone patarėju ir buvo 
gerai žinomas amerikie
čiams. 1921—1925 metais 
jis; buvo Popiežiaus atstovu 
Prancūzijai, \ 1

KOMUNISTAI SKVERBIA-

BARRE, Vt. — Granito ; 
darbininkų streikas tebesi- J 
tęsia. Darbininkai kovoja 
už didesnį atlyginimų ir pa- 1 
lankesnes darbo sąlygas, j 
Dažnai įvyksta susirėmimų .i 
tarp streikierių ir streiklau? . 
žiu.

. Gegužės 9 d* įvyko smar* Į 
kųs susirėmimas, kurį nu- ! 
malšinti buvo pasiųsti vals- .? 
stijos kareiviai, apsiginklą* į 
vę šautuvais,, durklaiFir a- J 
barinėmis bombomis. • :

Streikuojantieji, darbinin- j 
kai buvo apsupę dirbtuves, 
demonstruodami prieš jn 
streiklaužius. Streįlderiai Ii 
buvo išsklaidyti ašarinėm-s 
bombomis.,

Barre ir Montpėlier apy- .J 
linkėje .Šiuė laiku įšstaty- | 
ta 250 kareivių. . . s ’ *

Liepos Ketvirta
’■ •; ■ ; J • * i* ■ : . . ■

Gegužės 9 d. /‘Barbiniiiįnša. Musas ir tt.» Basaiti! 
ko” redakcijos kambaryje 
įvyko Lietuvių Dienai reng
ti komiteto posėdis, kuria
me dalyvavo garbės pirmi
ninkas kun. K. Urbonavi
čius, pirmininkas V, J. Ku
dirka, kun. j. Švagždys, 
kun. S. Kneižis, kun. P, 
Vi?imauskis,, A. F. Kneižys, 
J* Smilgis, D. J. Averka, T. 
B. Laučka.

Posėdyje pasiinformuota 
apie atliktus pasirengimo 
darbus ir nustatyta tolimes
nė organizavimo dar b o 
tvarka..

Kvietimo komisija prane
šė,- jog .užkviesta 18 chorų, 
kurių 8-ni jau davė palan
kius atsakymus,. sutikdami 
dalyvauti Lietuvių Dienos 
'dainų šventės programoje. 
Štai tie. chorai: Norwood, 
LdiveiV Nėw Haven, Conn., 
S o. Boston, Brockton ir 
Providence, R. I., Cambrid- 
ge ir Westfield.

Sporto komija pranešė, 
kad švg, Marijos kolegijos 
siūdintų kuopos sportu sek
cija sutiko parengtį sporto 
’.riigykmų, kurių sudfc’ye 
baseball rungtynės, leųkty-

žaidimo dalyviais numato
ma Waterbury, Worcester 
ir Norwood rateliai.

Spaudos komisija prane
šė, kad Lietuvių Dienos rei
kalai jau garsinami ir arti
miausiu laiku bus pagamin- 
tą garsinamo .lapai. .

Lietuvių Dienai numaty
ta toki programa: 10 vai. 
ryte iškilmingos šv. mišios 
ir pamokslas kolegijos par
ke ;1 vai. p. p. sporto olim
piada; 3:30 vai. p, p. Šįinų 
šventė j visų laiką vyks įvai
riausi matgumynai, žaislai, 
maršavimai ir tt.

Iškilmėms pahiinėti nu
tarta išleisti spaudos leidi
nys, kuriame tilps Lietuvių 
Dienos programą, jos daly
vių sąrašas ir tt. Kiekvie
na kolonija bus prašoma 
pasidarbuoti skelbimų rin
kime. •

Kun. J; ŠvagždyS išrink
tas kolonijų pasirengimo 
organizatoriumi ir išrinkta 
.delegacija, nuvažiuoti į 
Thompson pasitarti Su. ko
legijos vadovybe galuti
niems planams nustatyti.

AVAŠHINGTON.
.gresas galutinai priėmė far- 
mų pagalbos ir inflacijos 
bilių, kurs gegužės 10 d. va
kare pasiųstas prezidentui 
pasirašyti.

i Priimtasis bilius duoda 
teisę Žemdirbystės sefcretor 
riui nustatyti ūkio produk
tų kainas, kontroliuoti ūkių 
"gamybų; žodžiu, žemdirby
stės sekretorius .Waliace‘ 
bus tikras žemės ūkio rei
kalų tvarkytojas.

To paties biliaus inflapi
jos dalis duoda prezidentui 
Rooseyelt labai plačias tei
ses: išleisti tris bilijonus 
dolerių naujų pinigų, po f, 
5, 10/20, 50, 100, 1000 ir 
10,000 dolerių ir panaikinti 
naujų pinigų apyvartų per 
25 metus, išimant iš apyvar
tos jų po 4 nuošimčius kas
met; sumažinti aukso dole
rio vertę iki 50 nuošimčių 
ar. proklamacijos keliu, ar 
susitarus su užsienio valsty
bėmis; priimti 200,009,000 
dolerių sidabru už karo sko
las, išleisti sidabro certifi-' 
katus ; išplėsti federalį kre
ditą trim bilijonais dolerių, 
susitarus su bankais, kad 
Šie galėtų pirkti valdžios 
vertybes (secūrities) viėsa- 

une markele..
į ■ Kaip toli šiomis teisėmis: 
naudosis prezidentas Roose- 
velt, dar nieko neskelbiama,

Kon-

uos . . < -• <./$ ’■
Karas kftė dėl Čhaco apy

linkės, . kurios plotas siekia 
apie 200,000 kvadratinių 
mylių.- šį žėmėsi plotų dau
giausia sudaro miškai, pel
kės, bet tai labai svarbūs že
mės gabalas Bolivijai, nes 
jis suteikia, išėjimų į jūrų, 
ko Bolivija neturi.

Paragvajus tikisi, kad jo 
pusėje Argentina, Brazili
ja, Čile ir Peru, Paragva
jaus vyriausybė apie pa
skelbimų karo pranešė Tau
tų Sąjungai. Paragvajus 
-yra pasirašęs Kellogg — 
Briand-taikos sutartį, o Bo
livija ■— ne.

Šio paskelbtojo karo lega- 
liŠkumo klausimų spręs 
Tautų Sąjunga, .bet abejoti
na, kad jos bet koks spren
dimas būtų laikomas autori
tetu. • . . /

/mą. Valstijos gubemato.- 
rius Theodore Francis 
Green tuojau išleido savo 
atsišaukimų. į. balsuotojus, 
kviesdamas balsuoti už sla
piųjų kandidatus.
; Rhode Island valstija jau 
trečia vaisti^ar—pasisakiusi 
už panaikinimų prohibicijos 
įstatymo; Ankščiau balsa
vo Michigan ir Wįsconsin. 
Gegužės mėnesį balsavimus 
turės: Wyoming—geg. 15, 

;New Jersey—46, ;.New York 
?—.28, Deleivare ;— 27, Ne
varia — 27; 17 valstijų yra 
paskyrusios balsavimus J)ir- 
želio 5 Iri. ir lapkričio 7 d.; 
Massachusetts valstijoj bal
savimas bus birželio 13 d.

PRANCŪZIJA VĖL NUTA- 
RĖ NEMOKĖTI

i

MOSCICKI PERRINKTAS
LENKIJOS PREZIDENTU

VARŠUVA. Lenkijos; 
diktatoriaus paklusnus tar
nas Ignatz Mosčioki perrin
ktas, prezidentu ąntram ter
minui. . .. -

Pilsudskio draugai ragi
no jį patį būti kandidatu, 
bet Pilsudskis nenorėjo, ries 
Lenkijos prezidentas mažai 
ką. reiškia. Jis lenkams pre
zidentu vėl parinko. Moscic- 
IcL , •. . /.

Neleisti viešam namui gy
vuoti tavo privatiškam na
me. . ' V'’

Nedažyk savo, nesiek įri 
karčiamiiinko dažais.

š PARYŽIUS. — Prancū
zijos ministerių kabinetas 
vieningai nutarė nemokėti 
Amerikai 19 milijonų dole
rių skolos, kuri turėjo bū
ti sumokėta gruodžio 15 d. 
1932 metais; jei Amerika 
atidėtų birželio 15 d., 1933 
m , mokėjimų, tai prancūzai 
sumokčtij. užsilikusių skolų.

DAUG SAUŽUDYSČIŲ 
VOKIETIJOUE

SI | NEGRUS
WASHINGTON.-~ Kpiit 
greso atstovų rūmų posė

dyje atstovas Fish, iŠ New 
Ycrk, įspėjo apie komunis
tų didelį veikimų tarp Ame,r 
tikos negrų? Jis tvirtino, 
kad didelis ’ skaičius nogiu 
yra siunčiama į; Maskvą pa
simokyti komun i s t i n i ’6 
“mokslo.”

Atstovas Fish gynė Bos
tono fedęralį teisėjų LoivelĮ 
kurs atsisakė išduoti negrą 
Crawford į. Virgmi jos valš- 
tijos rankasjis drauge pa
žymėjo, kad” Scottsboro 8 
negrai neturėtų būti nubau
sti mirties bausme, nes ki
taip tai būtų geriausias į- 
rankis komunistų propa- 
gandai. " .

ITALAI SULAIKĖ 
LAIDOTUVES

BERLYNAS- — Gegužės 
6 d, Vokietijoje nusižudė 7 
buvę žymūs žmonės: Vokie
tijos parlamento tautininkų 
vadas Dr. Ernst Obedfoh- 
ren „(jis buvo . apkaltintas 
rengime kaizeriško sukili
mo), Dr. Goesser. (pieno 
kompanijos viršininkas), 
Dr. Vombruch (buvęs Leer 
miesto mayoras), socialde
mokratų lyderio ir buvusio 
kanclerio Sclicideniann duk
tė su vyru Ernst Katž. ir te
niso čempionė. Nėlly Nap- 
paohs. x’

L-

ŠILKO DIRBTUVĖ PAKĖLĖ 5
ALGAS

■' —-----------— : . i
LOWELL. — Šilko ’dirb- J 

tuvės generalinis . vedėjas 
pranešė, kad nuo gegužes 15 
dienos algos pakeliamos 10 

; prpcėntų. Tai esą daromg 
.pagal ilreziderito’Rdoseve
■pageidavimų, ; išreikštų ge
gužės 7 d. kalboje.

. Šis* algų pakėlimas su*, 
teiks džiaugsmo . Lowellio 
.1200 darbininkų. . . '

PHILADELPHIA.
Italų katalikų parapijos na
riai gegužės 4 d. sulaikė ku
nigų ir neįleido \ laidotuvių 
procesijos į savo bažnyčią. 
Tai jie padarė protestuoda
mi prieš iškėlimą trijų ita
lų kunigų. \

Kardinolo Daugherty įsa-* 
kymu italai kunigai buvo 
iškelti; jie -išvyko iš para
pijos, 25 policininkų lydi
mi, nės parapiečiai. nesuti
ko jįjišleisti. Vienas kuni
gas sugrįžo pasiimti. pasili
pusių daiktų, bet parapie- 
čiai. jį sulaikė ir neišleido.. 
Apie 1500 italų apsupę baž
nyčią, kurios varpai skam
bėjo keletą valandų.

Kardinbias Douglierty 
perkėlimą kunigų itnlų aiš
kino tuomi, kad toje para
pijoje sumažėjęs italų skai
čius. Italai gi pareiškė, kad 
jiems, nereilda.. angliškai 
kalbančių kunigų.

KRUVINAS SIND1KALIS- 
TŲ STREIKAS ISPANIJOJ I ■—— - - - -
/ MADRIDAS, r— Gegu- > 
žės 8 ir 9 d. & Ispanijoje / 
;buvo generalinis streikas, | 
: sindikalistų organizacijos į 
; paskelbtas. Streikas buvo | 
■žiaurus. • Radikalūs sMi- i 
' kaistai metė bombas^ degi- • / 
!no namus užpuldinėjo pra- įj 
‘eivins. / Įvairiuose susire-1 . j 
mimuose, užmušta apie 10 /" ’ 

j asmenų, ir Sužeista kelios 
dešimtys. . . . ‘ .

Vyriausybė nutarė, užda
ryti sindikalistų organizaci
ją. ■ ■ ■ • / / ’ / •?

EKSPLOZIJA SUNAIKINO I
NAMį , i 

N0RW00D, Mass. -^Sa- | 

vininkams. nesant. namuose, g 
įvykusi ekspliozija sunąikį- * S 
ūo Thomas Fiaherty namą, / 
4Q Prospect St. EksplipžU į.
jos balsas buvo girdimas į
plačioje apylinkėje. ' j 

Policijos nuomone, eks- 
pliozijos priežastimi buvo 
virtuvės šiljomasai pečius. 

, Virtuvėje paliko nesuar
dyta lentyna, kurioje buvo, 
paliktas deimanto žiedas. 
Namo savininkai su dviejų 
tnetn sūnumi buvo išvažiavę 
į Dędliani. Nelaime įvyko 
3 nįinutes prieš pat sųvinin- 
kų sugrižįina, . t

m •

>1
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ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatai

MAS B. RAUS..
Veda yisokiM provas. Daro ri- 

suslegaliusdokumentus.
117 E St. (kampas Brokdway) 

South Boston, Mm«.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų; Tslbot 2474

įėtine S ŽINIOS
ii.M^niitMiumHmiiiiiiĮiiiiiiiĮmiiimiiiiiimiiii’

So. Bostono Parapijos

Svaziavimas
Romuvos Parke, Montelloje 

Birželio] 11 d., 1933 ...
tai bus parapijos s/ilčje, fth Stumto piętn valgių Upardavinejintas, 

nuo G vėl., lidnklctas su programa,

l Gegužės 7 d,’ LES. pirma 
opa; ininėjo savo prgani- 

m jos globėjo šy. Juozapo

18:30 vallrytekuoposna-;
organizuotai dalyvavo 

, mišiose ir in oorpore 
ritinė sv. Komuniją’. Šv. 
jšias laike kum K. Urbo- 
mčius, kprs pasakė ir

JUOZAS CUNYS J
'. ADVOKATAS |

.4 Broadvzay, S. Boston, Mass.l
■ ' ? ' . • • ’ .j

Tėl. So. Boston 0948 |

1 GYVENIMO ■■■ ! i 

Tel. Parkway 1864-W.

S KAI. J. KALINAUSKAS 
K ADVOKATAS 

“Darbininko ” -Name 
'(antros liilįps, Room 1) 

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

. * Bostono Ofisas: - 
' 60 State St., Room 326 

...Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: Š3 Rosemont Street, 
JeL-Talbot 2878 Dorchestęr, Mass.

pritaikintą pamokslą, 
[ 7130 vai. vakarė bažnyti
nėje svetainėje įvyko kuo- 

' pos surengtas tefatras, kurio 
programą išpildė Korvoodo 
B, Vyčių kuopos < vaidinto- • 
jai, kum S. Knėižio vado- 

kvaųjuinir Vaidinimaper- - 
Į traukų metu pasakė kalbas 
kum Pr. Juras, kun. K. Ui- 

įkonavičius, kun, S. Kneižis 
[ ir kim. P: Virmauskis. K u- 
Įnigas K. Urbonavičius -pa* 
Į sakė ilgesnę kalbą apie rai:; 
Į kalą lietuviams darbinin- 
Į kams organizuotis į L. D. Š.
I Pirmiausia suvaidintas 
tnuhpas veikaliukaš “ Jonu- 

į ko Bordukas, ” Vaidino B. 
įčervokas, O.. Navikaitė,. J.
Latvytė ir O. Kudirkaiiė. 
Scenoje buvo . išstatytas 

Į ‘ ‘ FoTdukas, ’ ’ gabiai padu* 
_ rytas iš storo popieriaus su 
I prijungtu motoru. Žiūrei 

tojai turėjo, gražios progos
- pasijuokti, iš Šių dienų, jau-; 
Įnuoliiį vargų ir džiaugsmų 
fe t vaizdavimo.

. Visūs atsilankiusius, di-
■ ožiai džiugino vaidinimaš. 

3 jų veiksmų komedijos 
“Stepanijos Vestuvės. *•' Ko- 

huedijoje ...įpintos visokios 
nelaimės —< jaunosios šiitų 
L:■lito drabužio ilgumas, bol- 
štVįkas namuose, pavogimas 
keptos vištos* nepaprasta Ii- 
g i •fapažija” ir t, t.

i Šį linksmą, gyv'ą ir visus 
'įdomaujantį veikaią vaidino

Tel. S. B. 0441..

PR.J. KALINAUSKAS Į
ADVOKATAS; 414 Broadway, So. Boston.

X , • I
s’‘-. . Rpom 3. .

Gyvenimo vieta: 39 Green St.,
’ ‘ . Hudšon, .Mass.]

’TeL Hfldstn 622.

Tel. So. Boston 8520.

I ADVOKATAI ŠALNAI
Darbininko Kamę ..
* *366 Broadw»y, 
South Boston, Mass

PRISIEKĘS ADVOKATAS Į

B JOSEPH P. WALSH I
/advokatai I

Edwar B. Coplen I
‘ ‘ Alhert Adeląon I

Ėarold Aranofsky I
Benjamih Chesky
OFISO VEDĖJAS 

1 Jonas J, Romanas 
r 18 Tėmont Si, Boston, Mass.

SlO Kimball Building
. Telefonas: Capitol 9880 
Ofiio vslsndoi

9 vai. iki 5 vai. 
"SOUTH BOSTONO OFISAS 

455 Wl Broadway
Nuo 5 iki 7 v. vakare

f '"'- ■ . .«■ -

1

y

**«W**Cf

DARBININKAS ■ .- 7

KNYGNEŠIAI SCENOJE
. --..y- .- .. j

1883 metų pavasaris lie
tuvių . tautai atnešė atgimi
mo dvasią. Tais metais pa> 
sirodė pirmas numeris laik
raščio “Aušros/’ kims pra-’ 
lauže pirmuosius ledus lie- 
■ tuvių besnaudžiančioje vi
suomenėje, rusų vergijos 
prispaustoje. - - ’ ,

Rusų caras, supratęs, kiį, 
reiškia . spaiisdintas. žodis 
ietuViams, keliant susipra

timą .ir tautinės laisvės pa* 
snigimą, pradėjo kuožiau- 
riaųsiai persekioti lietuvis*, 
ką ją spaudą ir jos platinto
jus. Nors ir daug jų žuvo 
mio priešo keršto, bet mės 
šiandieną džiaugiamės turė
dami savąją spaudą, savąją 
tautą laisvą, "
- Iš tų laikų - gyvenimo įr 
jTa parašytas veikalas, 4- 
rių veiksmų drama, “Auš
ros Sūnūs. ’ ’ Ši drama vaL' 
zduoja sunkias Imygiiėšių 
sąlygas,. gabenant. lietuviš2-

Į DAKTARAI
<*•*■£*

Čel. So. Boston. 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER!
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje)

525 E. Broadway, S. Boston.
O/Uo Valimdot:

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:3O .iki 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakari Ofi
sas uždarytas subatds vakarais ir 
nedeldienials, taipgi seredomls nu* 

“ 12-tos dfenį uždarytas, j
Taipgi nuimti ir

Lietlivis Dantistas

ūR. S. A. GALVARISK!
(GALINAUSKAS)

Tel/So; Boston 2300 . ■
414 Broadway, So. Boston*

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ‘vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 p<>. pietų ir 
mio G iki. 9 I. vakarę, .šventų dienų 

. pagal susitarimų.

V. Adomaitytė, B. Kudjr- 
i ka, S. Navikaitė, V. Balu
tis^ O. Kudirkaitė, P. Jan- 

| kauslhs,.' B. Červokas. Vi- 1 
si jįe sudąrė gražią grupę, 
gerai mokėjo savo vaidinė
ms ir laisvai jautėsi sceno
je- / •

I . Visi NorwOodo vyčių vai
dintojai Amerikoje gimę ir 

[ augę jaunuoliai, gražiai 
vartoju lietuviu kalbą.

Į Vienos pertraukos laike 
V. Adomaitytė, akomponuo- 
jąmą” O. Kudirkaitės, pa- 

| dainavo kelias daineles, su- 
šliaukdama daug plojimo. . 

Į Po vaidinimo įvyko vai- 
; dintojams pagerbti vakarie- 
: nė, kurią pagamino S. Šę- 
l l jevkąitė, So. Bostono vyčių- 
į kuopos sekretore ; patarjia- 
Į vinie jai pagelbėjo p. p.
Šėjevkienė, M. Kilmoniūte 

Į ir O. Vosylienė,
| Vakarienės vedėju buvo 

LDS. kuopos pirmininkas 
į D. J. Averka. pasikeista 

kalbelėmis gražioje nuytai- 
: ko j e...

Nors kukliai, bet šventė 
praėjo jaukiai.

Tel. So. -Boston 2GG0;

-Lietuvis Dantistas ,

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki' (J ir nuo 6:3O iki 9 V. v. 
Seręddmis nuo 9 iki 12 v., dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai. Vakarė. 
Nedaliomis mio 9 iki 12 vaL dieną, 

(pagal sutartį)

^ Spaudos uŽfirsudiniol«iką drama

“AUŠROS SŪNŪS”
* Rengia *

L. Vyčių ,17-ta Algirdo Kuopa 
; ( Motinų Dienoje m

Gegužes-May 14 d., 1933
Bažnytinėje Svetainėje

W. Fifth Street - $0. Boston, Mass.
■ .. 'pradžia 7 ;30 vai. vaįaiĮe

Įžanga 35c. ir ?5c. Kviečia Rengėjai.
r ■' ’’v • • • ■ 

kąją spaudą rusų jung’o’pri- 
spaustiems broliams lietu
viams. ; ....

Kadangi šiais pietais su
kanka penldosdešinits meta 
nuo “Aušros” pasirodymo, 
todėl L .Vyčiųkuopa suma
nė. šią dramą .pastatyti sce
noje. Veikalaų pįįnas gra-, 
žiaiĮsįų -vaizdų .ąpie knygne
šių pasiryžimą irf jų vargus, 
bekovojant su caro prieš-, 
panda, y— ’ ■ ■.
‘ ■ Kas nori tikrai, suprasti 
kaip .sunkiai ir^ . brangiai 
kainavo spausdintas žodis 
tais, laikais, turetii pamaty-. 

‘ ti Šį veikalą, rparąŠytą ,įS. 
Čiurlįonienės- Į^montait^, 
vieiios. gabiaii§įų... lįetuyių 
rašytojų.

Gegužės 14. d,, “Motinų.1 » •

pienoje,” -7:30 vai. vakare 
atsilankykite bažnytinėj 
svetainėj ir pamatykįt tą. 
dyamą. Visi būsite paten
kinti. . j •

Kikilis.

MOTINOS DIENA

Gegužes 14 d. 9:30 vai. ry
te laike šv. mišių parapijos 
jaunimas, vyčių kuopos va
dovybėje organizuotai ..daly
vaus pamaldose.- Po mišių 
bažnytinėje .svetainėje ben
dri‘pusryčiai, kurių tikietas 
•25, centai, Į pusryčius vy
čiai kviečia sodalietes, cho- 
ristus, moksleivius ir šiaip 
jaunuolius.

Metiniai šokiai
. -.1 • ; ■ pfu. y : ?.. ■ . ' t ; 7 j ,

■ /j '* ’ f V t^-Rengia*4—j-^. j . _ p

Šeštadieny, Gegužes-May 20 d., 1933
Parapijos Svetainėje, 492 E, Seventh St. .

; SOUTH BOSTON, MASS.

į Gros žymi Roy Elįis orchestras .

Į VISUS KVIEČIA RENGĖJAI.

SUSIRGO !

VYČIU METINĖ 
PRAMOGA

Gegužės 6 dieną BradforcĮ. 
viešbučio salėje įvyko Liet. 
Vyčių Naujos Anglijos^ ap
skričio . metiniai, šokiai, su
traukę apie' 500 gražaus 
jaunimo iš visos Naujos An
glijos.

Besišypsančių lietuviškųi 
veidų matėsi iš Worcester, 
Athol, ProVidence, No r- 
tvood, Lav’rence^Brockton, 
Boston įr kitur. .

Prokuroro W. J. Boley 
taurei laimėti kandidatais 
buvo South Worcester ir 
Korvvood. Šios kolonijos 
antrą kartą susitiko kovoje 
dėl pirmenybės, ; Praėjusių 
metų Vyčių organizacijos 
metinio seimo užbaigoje jos

choristams nuvažiavimas 
būtų pigesnis, šokių pelnas 
būsiąs paskirtas- busų. išlai
doms padengti.

SUNKIAI SUŽEIDĖ
. Gegužės 9 d. 'vakare sun

ki ai sužeistas Pritilk Kujia, 
18 metų, . gyv,. 331 Savin 
Hill Avė.,. Dorchester. .Su
sidūrus. dviem ąutomobi- 
liaihą prie L gatves, Go. Bo
stone, jis buvo ištrenktas iš 
automobilio, Jam įlaužti 
galvos kaulai.

I DR. J. LANDŽIUS i
Į SEYMOUR | į LIETUVIS GYDYTOJAS IR I

CHIRURGAS |
Į SyR'ay. ||
t Tel. South Boston 2712 i
S- s
| 534 E. Broadway. fi South Boston, Masš. . į

Tel. Porter. 3789

JOHN REPŠIUS, M. D.
(REfšTS) \ '

\ Lietuvis Gydytojai

ę • . 278 Hąrvard Street, . 
ikamp. Inman arti Central Sqr-
Į . Oombridga, Maa».

Profesionalai, blzuierla!. prnmonln- 1 
kol. kurie skelbiasi ‘.•Darbininkė,” tik
rai verti skaitytojų paramos,

Visi gar«lnkltėa “Darblnfnke," ,

ES"’

• - Anelė Jurgelaitytė, 14 m., 
gyv. 166 West iSeventh St., 
lankaiitį Shurtlef f mokykla, 
susirgo aklosios žarnos- .užr 

Įdegimu (apendicitu). Ge
gužės 8 d. ji nuvežtą į mies
to ligoninę. . jos motina su 
visa šeimyna didžiai suširū-. 
pine Anelės sveikata, <0 pa
žįstamieji . linki laimingo’ 
pasveikimo- ir prašo Švč.

ĮMarijos užtarimo.
Jai padaryta operacija, 

kuri gerai pavyko.

i GRABORIAI |
V __ !

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mašs;
;Tel. Šo. Boston' 1437 J

Bes. 158 W. 7th St ’
Tol So. Boston 1437 JI 

Patarnavimas dieną ir naktį.

da ’So. Worqester laimėjo 
apie 10 narių persvara. Šį- 
koidą Norwood pasirodė ge
riau ir. pirmenybę pralai
mėjo tik 3 narių, skirtuiint. 
So. W6rce$ter*vyčiai išri
kiavo salėje 55 ašmenis, o 
N6rwood vyčiai —. 52. Gra
ži taurė įteikta So. Worces- 
ter kuopos pirmininkui V.

ėraičiui. , .
Šokiai praėjo gražiausio 

j e tvarkoje ir Imsmojė nuo
taikoje. Grojo Roy Ėllis 
orkestras, susidėjęs iš 10 
muzikantų; orkestro groji
mas visiems patiko. . . ‘

Padengimas pavyko. Ren- 
giino darbui vadovavo Juo- 
'z.as! Antanėlis, kuriani į.a- 
gjĮliejO’ aįšfcričib* pirtnirdų-j 
kas B. J/ Averka, grab. J. 
Kasparas, Ed. Valeckas, J. 
Vitkauskaitė ir kiti.

Čia tenka pažymėti, kad 
. tokioj e gražioje pramogoj e j 
visai mažai matėsi profesio
nalų bei aukštuosius '■ moks
lus baigusių asmenų. . Teko 
pastebėti Dr. J. Landžių, 
mokyt. O. Kavoliūtę, Br. E. 
Galinį. O kur gi mūsų, ki
ti . profesionalai ? . Nejaugi 
visiems susidėjo tokios ap
linkybės, kad negalėjo atei-- 
ti ir bent valandėlę tarp 
jaunimo pabūti t.. Brn.

T«I. S. B. 2805-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Išegzain-lnuoju akla 
priskiriu akinius 

. kreivas akis atltlą-
’ Binu ir nmblijonK’ 

koše (aklose) akyse suartinu Svla- 
aą‘ tinkamu laiku.

j. L. PASAKARNIS, O. D.
447 Broadway' South Boston s

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 
PARSIDUODA NAMAS'

2 šeimynų ir .grosėtiie, Prie gro- 
;hei'hes- yra 3 gyvenimui kamba
riai. Savininkas galima matyti 
tik po 5 vai. vakare. t Priežastis 
pardavimo, savininkas turi kitų, 
'tfžsičmiinų. ’
281 E St., '• So. Boston, Mass.

Telephone .
SO. BOSTON (Ji

• 1058 ' H
BAYVIEW U

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR- ROCKNE
. - Automobilių , įr . Trūkų - 

j i • * Ag'cutiir^. w . •
r&lsoine <viAktų .iSdlrby&čhj auto- 
juoMliųh.į.Taisymo, lt .demonstravl?’ 
1 ino vieta:

1 Hamlin’ Street 
ir E. Eighth St.

į jSOUTH BOSTON, MASS.
Joc; Kapošiunas 'ir Pctcr Trečiokas 

' < savininkai’

>

| BEAUTY SHOPPE | 
j (L Street Beąuty Shop) i 
Į . Kampas L ir 6th Sts., |
Į So. Boston, Mass. |

L | , Tel.- So. Boston 4G45-R |
|. ■ Atdara nuo 9 v. Iki S v. f
į CAROLINE CASPER, Sąvtoinkė I 
f Eugene. Permanet ĮVave $5.00 | 
į • Victory. ” . 
| .(Plianta System) 
: Finger Wave .. . 

. Į Marcei AVave -.

$3.50 
.curl. 10c 
,35c 
.. 3.5c

SVEIKSTA

CHORO ŠOKIAI

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai įaistovėjęs kraujas, nervus, 
dusulys, \odps ir - įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lęs- ir votys, hnpllkijiiaš, 
nugaros skaudėj i iii a s, 
reumatizmas, malaria ir 

!3K.- riebumas Išgydomas be 
jokio skausmo, ir nėra 

’ reikalo -išlikti iŠ . darbo. 
.Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažaa užmokestis, 

0r.Giačj,327,’Si. 
FataniJoat Antradieniai^ ketvirta- 
dieniniu Ir flodtadleniala .10—12 ry- 
hi, 2- 5, 7-^-8 vakarė t •eknad>* 
olaii 10-12 tiktai

P. NanLartavicienė,. parū
pi jos . darbuoto  ja, . paskuti-- 
niuoju laiku sunkiai sirgu
si, jau sveiksta* ir pradeda 
vaikščioti. Ji yra Dr. J, 

I bandžiaus priežiūroje.

Q. J. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTO JAS
f 877 Cambridge St, 

Cambridge, Mass.
Bes. 564 East Brqadway 

'* So.'Boston, Mass. ‘ 
Tclephone.Š. Boston 0815 '

Parapijos choras savo su
sirinkime nutarė surengti 
mėtinius gegužės menesio 
šokius parapijos svetainėje, 
kitą šeštadienį, gegužės 20 
dieną. Tam reikalui isrin-r 
kta komisija su Juozu Kas
parų priešakyje.

Šio parengimo . pelnas, 
kaip girdėti, geram tikslui. 
Choras nutarė dalyvauti | 
Lietuvių Jiienoję, liepos 4 
d., Thompson, Conm Kad

| JUOZAS M. DILIS Į
Į 'laikrodininkas I .1 • I
I Parduodu . įvairiausios rūšies š 
| auksinius ir. sidabrinius daik-1 
|tns.

I ■
Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS;

i 
į

i

LIETUVIS GRABORIUS

Viešosios pašalpos dcpar- 
I tamento prižiūrėtojams ma- 
I.yoras CuTley; pareiškė, jog 
šu-tiniiąusiu laiku bus suma-' 
žiutos ..pašalpos tieldmas. 
gerai peržiūrant, ar visi šel
piamieji . tikrai reikalingi 
pašalpos.

Šiuo metu, miestas šelpia 
32,000 asmenų.

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga- I 
lite kreiptis bilė laiku, dienų ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui Už važiavimų į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

( INSURANCE |
| Apdrausk namus, rakandui 5
I automobilius pas ’ . f
j J. S. MESUS | 
.1455 W. Broadvray, So., Boston!
I Tel. Sb. Boston .3612 . I

PRANEŠIMAS
Kurie, mnnnte keliauti į Lietuvą 

• nėra skirtruno kur gyvenate, pir- 
nnauslai' .reikalaukite keliones- 
knygelių su infonnaeijonus. Vi* 
siems duodame dykai, 

L K, SIDABRAS, 
. 342 W. BrdadVvay,. ;

So. Boston, . Mass,
| ’ Tel. Bostono .1793.

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVI6IUS) ••

16-18 Intervale, St., 258 Wesi Broadway,
Montello, Mass. ;;......... So. Boston. Mass.
Tel. Brockton 4110 Tol. S.'Boston 4486,

| INSURANCE
I I APDRAUDŽIA TISIQ. f 
į K. J. VIESULĄ, - . f 
š 366 West.Broadway, |
I So. Boston, Mass. I . . 
1 So. Boston,. 0620 ’■ I .

1
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I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS I
i ‘ ' . • ' ' • • • ' . . ' • ’ ' ' . . ' .S’.

UETUViy KATALIKŲ SEI
MAS PENNSYLVANIJOS 

APYLINKĖJE

feratas turės didelės svar* 
bos.

Yrą numatyti dar ir kiti 
kalbėtojai, kurie bus spau
doj paskelbti vėliaus.

Visi minėtų Apylinkių 
lietuviai renkitės į seimą, ■ 
kuris įvyks Birželio 4 d., ly- 

’ giai .2 vai. po pietų, New

.Schuylkill, Northhumber- 
land ir Hazelton apylinkės 
lietuvių parapijų 'delegatai. gX€W 
turėjo susirinkinfą gegužes i Philadelphia, Pa. lietuvių 
7 d., St. Clair, Pa.; parapi- parapijos salėje. Krfdangi 
jos svetainėje. Susirinki- Neiv Philadelphijos lietuvių 
mas buvo skaitlingas. Su- parapijas sale yra labai di- 
sirinkįmą vedę Mt Carme- 
lio klebonas, kun. Dr, J. B. 
Končius. Atvykusieji dele
gatai įdomiai ir labai rim
tai busimojo seimo reikalus 
svarstė, labai 'daug naūdin* 
gų nutarimų išnešė ir sei- 
mcr—dienotvarkę 'nustatė. ~ 
Seimo, dienotvarkė, bus pa
skelbta spaudoj vėliau. Iš. 
delegatų sužinota,1 kad dau
gel parapijų jau rimtai ren
giasi į seimg'ir jau draugi
jos išrinko delegatus po 
tris, penkis • ir, didesnės 
draugijos, po aštuonis. Lie
tuviškoji Šios apylinkės vi
suomenė, matomai, labai į- 
domaujasi tuo seimu. Tos 
rūšies seimas mūsų apylin
kėj^ regis, yra pirmas. Lie
tuviai katalikai šioj apylin
kėj yra veiklūs ir jiems la* 
bai rūpi religijos ir lietuvy
bės reikalai; jie džiaugiasi, 
kad turės progos išgirsti 
mūsų katalikiškos visuome
nės yądų kąlb.ąs, re
feratus apie mūsų šių laikų 
opiausius reikalus. . Seime 
prakalbas sakys ir refera
tus Skaitys įžymūs asmenys.

Pralotas Dr. G. -L. Leech, 
iš Pottsville, Pa., įžymus 
kalbėtojas, .šakys. prakalbą, 
anglų kalba apie Šv. Vardo 
‘draugiją ir bendrai apie or- 
g-anizuotą jaunuomenės vei
kimą.

Tėvas * Misįjonierius J. 
Bružikas, S. J,, garsūs pa- 
mokslininkas, turės paskai
tą apie katalikišką akciją 
arba apie pasauliečių žmo
nių. organizuotą veikimą 

. Katalikų Bažnyčios labui. 
” Tėvas Bružikas uolus ir la

bai pasišventęs darbuotojas 
Katalikų Bažnyčios ir lietu
vių labui ir,’ klausydamas 
dabartinio Šv. Tėvo Pijaus

dėlė, tai be draugiją dele
gatų gaiši dalyvauti ir sve
čiai ir todėl organizatoriai 
nuoširdžiai visus kviečia į 
Seimą. 7

Korespondentai

SHENANDOAH, PA.
MOTINOS DIENA ’

> • ■ ■ ■ ■ ■ ■'* .

šį sekmadienį, gegužės 14 
d.,,bus švenčiama Motinos 
Diena. Ta diena skiriama 
motinoms pagerbti. Tada 
viso kultūringo pasaulio sū
nūs ir. dukterys susikaupia. 
Jų galvose mintys apie mo
tiną ip jos pakeltus skaus
mus ir kančias. Jų lūpose 
vardas, kuris toks vienodai 
.saldus/didžiausios laimės ir 
nelaimės metu; tas vardas 
— motina. Nieko branges
nio už motiną pasaulyje ne- 
turime. Niekas nėra dau
giau nusipelnė žmonijos la
bui, kiek motina. Taip pat 
niekas nėra tiek aukojęs 
meilės, pasiaukojęs, išken
tęs meilės kančių žmonijos 
ateičiai ir. gėrovei, Įdek mo- 

. tiną. Motinos reikšme gy- 
■ yenime milžiniška.: Moti
nos pilnai užsitarnaują ir 
vertos yra, kad joms pa
gerbti būtų pasklida specia
li diena. Motinos vaidme
nį sunku įr nusakyti. Ypač 
motina svarbų vaidmenį tu
rį krikščioniškoje šeimoje. 
Ji yra Širdis, kurios pulsas’ 
tyarko' visą šeimos gyveni
mą. Motinos meilė nemirš
tanti. Ji visą gyvenimą 
palieka savo sūnuose ir 
dukteryse. Krikščionybė 
.yra nurodžiusi motinai jos, 
pašaukimo kilniuosius tiks
lus. Motina turi išauklėti 
Kristui nemirtinas ■ sielas. 
Todėl visi rūpinasi tinka
mai Motinos dieną švęsti, 
kun. Šiemet bus Švenčiama 
gegužės 14 dieną. Tą dieną 
visose bažnyčiose . laikomos 
motinos intencija pamaldos 
ir sakomi pritaikinti pa- 

: mokslai. Spauda mini Mo-

ma. ir nagrinėjama tai die
nai tinkami klausimai. Or
ganizacijose tą dieną daro 
susirinkimus, - iškilmingus 
paminėjimus, rengia vaka
rėlius. Visos mokyklos mi
ni Motinos Dieną įvairia ir 
turtinga programa. Netur
tingoms motinoms sušelpti 
dai’omos rinkliavos — vie
šos ir privačios. Motinos 
Dieną turi būti ištiesta 
skurdo prislėgtai motinai 
pagalbos ranka. Sūnūs ir 
dukterys, maži ir Suaugę, 
savo motiną tą dieną kokių 
nors būdu pagerbia, sten
giasi jai patarnauti, suteik-: 
ti kiek galima daugiau ma
lonumų įteikti dovanėlių ir 
t. t. Vaikai,, gyvenantieji 
ne savo tėvų naujuose, pasi
stengia tą dieną: aplankyti* 
motiną; jei negali aplanky
ti, tai pąrašo laišką, pasiun
čia dovanėlių. Prisimena
ma įnirusios motinos, pasi
rūpinama tą dieną papuošti 
ir atlankyti kapus, už jas 
pasimelsti. Per radio skai
toma tai ‘dienai pritaikintos 
.paskaitos.

Taigi, minėdami šią bran- 
gią-Motinos Dieną, kiekvie
nas turėtų prisiminti sam 
motinėlę. Jei dar turi mo
tinėlę gyvą, pagerbk ją žen
klu tikros meiles, suteik do
vanėlę, aplankyk ją arba 
parašyk jai laiškelį atsi
prašyk jos už visas klaidas; 
Bet jei jūu mirus motinėlė; 
taipgi neužmiršk ją karšto
je maldoje prie Aukščiau
sio. Tegul kiekviena Hiena 
būna ‘^Motinos Diena” mū
sų širdyje, gerbkime ir my
lėkime. jas nuolatos.

Mūsų parapijoje kasmet 
Sodalietės, Vyčiai ir šv. 
Vardo draugijos nariai iš
kilmingai mini Motinos die
ną. Tų draugijų nariai 
rengiasi tinkamai ją minė
ti/. Tinkamesnio ir gražes
nio’ būdu nėra, kaip, kad tą 
dieną bendrai išklausyti šv. 
mišių ir priimti1 šv. Komu- 
mj^, o vakare turėti tam 
pritaikintą tos dienos iškil
mėms programą. ' Tddėl 
gegužės 14 d.« aiiių mokyk
los salėje įvyks minėtų 
draugijų parengimas pager
bti motinas. Visos ių drau
gijų narių.motinos kviečia
mos ateiti į šį specialų va
karėlį surengtą motinoms 
pagerbti.

ir 6 vaikus. Vienas sūnus 
vedęs, namie dukrelė Al
berta ir sūnus Petrukas; 
New Yorkė gyvena 2 dukte
rys ir 1 sūnus. Visi buvo 
atvažiąvę. į laidotuves, ku* 
riose dalyvavo daug žmonių 
ii* iš Shenandoah.

Žiemą velionis turėjo o- 
peraciją ir buvo pradėjęs 
„vaikščioti, bet staiga sugrie
bė liga ir atsiskyrė su šiuo 
pasaulių po dviejų dienų 
sirgimo. ’

lyte, K. Rimokaitytė ir E. 
Arcikauskaitė.

Ona šeštokaiiė, 9 m. am
žiaus, žaidė sų kaimyno šu* 
nimi, kurs ją partrenkė že
mėn ir labai sukramtė* Šuo 
iškando krūtinėje ir šlau- 

. nyje mėsos. Mergaite iš
gelbėjo atbėgę vyrai, kurie. 

‘ užmušė šunį; mergaite n n-'. 
: gabenta į ligoninę, kur jai 

išdegintos žaizdos. Šunies 
galva išsiųsta į Hąrris- 
burgh ištirti, ar šuo buvo 

;: pasiutęs ar tik įerzintas už
puolė mergaitę.

Šv. Rožančiaus moterų 
draugijos atstovėmis į mi
nėtą seimą išrinktos: L. Ur
bonavičienė, P?>Šaulinskie- 
nė, AL Povilaitienė, M. Ka- 
raveckienė, O. Saveikonie- 
ne, M.Simnišldenė ir R. 
Rayąn. '

PHILADELPHIA, PA.
KUNIGŲ PERMAINOS.

Kun. V. Mąitusevičiųs, 
D. D., buvęs vikaru šv. Ka
zimiero parapijoj, Phila- 
dėlphijoj, paskirtas vikaru 
Jšv. Edmundo/Bažnyčią^

Kun, A. Alauskas, buvęs 
vikaru Šv. Jurgio par., Sb e- 
handoah, Pa., paskirtas vi
karu į šv. Kazimiero pūra- 
piją,Phila.

NM

V., Kaminskienė su sūnu
mis Kaziu ir Vytautu lan
kėsi McAdoo pas savo mar
čią.

Vaikučiai rengiasi Pir
mai Komunijai; gegužes 21. 
d. Šv. Kryžiaus parapijos 
mokyklos Sesutes įjaug rū
pinasi; kad Mt. Carinei dr 
Kulpmpnt vaikučių- Pirmo
ji Komunija iškilmingai 
praeitų. Didelis ačiū Sese
rims Kazimierietėiu?, už jų 
didelius darbus., y '■

• if.M.

ML CARMEL, PA.

kog akcijos pakraipoje! mie
lai sutiko tą paskaitą seime 
turėti ir ji bus labai visiems 
įdomi. /

• M. Zujus, “Garso” re
daktorius, žinomas publici
stas. ir kalbėtojas, turės pa-.
skaitą apie, katalikišką į tinos Dieną, kuoplačiausiai
spaudą; jis, per daug metu i nagrinėja tai dienai pritai-

■ dirbdamas visuomenės ir kintus klausimusA Rehgia-
publicistikos dirvoj, yra jau ma plačiai visuomenei vie-
gerai prityręs ir todėl įo re-; šos paskaitos/ kuriose ;kėlią-

Gegužes Menuo
■ Gegužinėms pamaldoms vadovėlis.

Pagal vokiškuosius rašytojus spaudon prirengė Kun.
prandįkus Žąddkte. Knyga 184 pusi. Joje^tęlpa gra-

. žfis skaitymai kiekvienai dienai per visą gegužes mėnesį.
. Kaina 25 centai ■.' •.

. ' /■ Šią gražią ir naudingą knygą . turėtų įsigyti visi. ”
.‘‘ŠARBININKAi’’-■

366 W. Broadway, ‘ " So. Boston, Mass.J didėliame nuliūdime žmoną

KUIPMONT, PA.
Pas Mejerius atsilankė 

garnys ir dovanoms paliko 
dukrelę. P-ai Mėjeriai labai 
džiaugiami, sulaukę pirmos 
dukrelės. .

Iš Šv. Marijos bažnyčios 
iškilmingai palaidotas a. a. 
Ad. Mazurkevičius. Mišias 

atlaikė kun. J. Končius, 
kun. Dobihis Įr kun J. Pet- 
rovritz. ’ , .

Velionis buvo Šio miesto 
[senas gyventojas. Paliko

Gegužės ’3 d. 11 vai. ry
te, susituokė K. Petruskevi- 
čiūtė su V. Juškauąku. Mo
terystes Sakramentą sutei
kę kun.' J. Klimas. Liudi
ninkais -buvo O. J?ėtruškė- 
vičiūtė ir J. Jiiškauskas. 
Laimingo gyvenimo jauna- 
Vedžiąms. ’ . ' .*

MOTINOS DIENA
Gegužės 14 d. mūsų para

pijoje iškilmingai minima. 
Motinos Diena. Moterų 
draugija užprašė šv. mišias 
(7 vąl. ryte) visos parapi
jos motinų intencija.

Motinoms pagerbti visi 
mokyklos vaikučiai, sodalie- 
tęs ir visas pasarapijos jau
nimas eis bendrai prie šv. 
Komunijos.

Vakare, po gegužinių pa
maldų, mokyklos salėje vai
kučiai išpildys atitinkamą 
programą, Sesučių pareng
tą, Po to bus pasilinksmi
nimai

SODALIETES
Gegužės 7 d. Sodalietės 

ėjo bendrai prie šv. Komu
nijos. Vakare turėjo savo 
pamaldas ir. susirinkimą. 
Kleb. kun. Dr. J. B. Kon
čius išaiškino apie rengia* 
mą apylinkes katalikų sei
mą. Sodaliečių atstovėmis 
išrinkta:. M. Leskauskaitė, 
J. Laurinaitytėj Ą. juške-

.Kun. L. BrigmonaSf C. & 
3. paskirtas klebonu Šeria- 
ekū parapijos, Easton, Pa., 
teko girdėti, kad perka nuo7 
savybę Eastone savo Kong
regacijai.
ŠV. KAZIMIERO SESE

RYS RYTUOSE.
Matydamos gyvą reikalą 

pastatyti laikiną koplyčią, 
nes neturi su kuomi, pradėti' 
ką . nors didesnio, Seserys 
gavo leidimą : iš Chicagos’ 
daryti rinkliavą šiam reika
lui ir tuo jaus pradėti staty
bos darbą, šiam svarbiam 
reikalui kuri. Dr. J. Kon
čius, pirmas paaukojo ,$50. 
ir žadėjo padaryti rinklia
vą savo parapijoje. Teko 
girdėti, kad ir kiti klebonai 
susirūpinę ‘ šiuo reikalu ir 
žada ir patys aukoti ir. rin
kliavas savo parapijoj da
ryti.

• Šv.'Andriejaus Bažnyčio
je. įvyko 40 valandų atlai
dai gegužės 7, 8 ir 9 dienas. 
Žmonės skaitlingiausiai lan
kėsi į šiuos gražius atlaidus. 
Turėjome garbės pamatyti 
sekančius kunigus: J. Hala- 
burda, Ig. Zimblis, Pr. Moc
kus, P. Laumakis, A. Pauk
štis, D r. L. Mendelis, V. 
Matulaitis, & Draugelis, J. 
Kaulakis, Dr. V. Mąrtuse- 
vičius ir A. Alauskas. Sek
madienį per sumą pamokslą 
sakė kun. J, Halaburda; 
vakare per mišparus pra
kalbėjo kun. Ig. Zimblis. 
Pirmadienio ryte kalbėjo 
kun. Mockus; vakarė kun. 
Draugelis; - antradienį iš ry
to pamokslą pasakė kun. 
Paukštis, o vakare kun. 
Mendelis.

MINTYS IR 'PASTABOS
Nekalto Prasidėjimo dt‘- 

ja nepaprastai gyvuoją Šiais 
metais. Paprastai imant, 
(sako tie,kurie prityrę),jau
nas paneles suvesti į būrį 
įr prijungti ilgesniam lai
kui yra sunkus uždavinys. 
Kšą jaunuolės opios, nepa
stovios, lengvai įsižeidžian- 
Šios viens kitą, nenorinčios 
sugyventi tarp sav’ęg. Ma^, 
sako, merginų vyriausius 
•tikslas gyvenime ,yra drau
ges pranešti, .ar tai dailiu 
apredalu, ąt pasipųošiipu. 
savo veido,r ar tariamu mok
slu, ar panašiai. Kadangi, 
jos visos vedaiičios tokią 
nuolatinę kovą tarp savęs, 
negalima tikėtis, kad jos su 
savo konkurentėmis taikiai 
gyventų. - ■

Dėlto, kad mūsų Baltimo- 
rės lietuvaitės yra tokio pa- 

. ties Sudėjimo, kaip ir kitos, 
tikrai turime stebėtis, kad. 
bent toj. Nekalto Prasidėji
mo draugijoj jos taip gra
žiai sugyvena. Pradžioje 
metų tebuvo apie, septynias 
dešimtis narių; tačiau, pra
dėjus. kunigams varyti 
smarkesnę agitaciją, 'bema
tant tas skaičius didėja, 

, Įdėjus bažnyčios prieangy 
garbės sąrašą, kur viešai 
parodyta narių žymėjimai 
(žvaigždė reiškia Komuni
jos priėmimą kas menuo), 
jau matytis greita pažanga. 
Kovo mėnesį įstojo 30 nau
jos narės; balandžio — 28; 
gegužės, rodos, apie tuzi
nas. Šiandien jau priaugo 
draugija iki 150 narių. Ka-' 
dangi statistikos ■ žinios ro
do, jog Bąltimorėje tėra iš 
viso apie 500-lietųvaįČių, 
tai. nuošimtis gana geras,

Lauksime dar didesnės dr- J 
jos.’ ” • ii

Sešėlių Kazimierį ė Č ių 
Rėmėjų draugija išrinko 
naują valdybą šiais metais s ’ ’ 
M. Mateliene •— pirminin
ke; Nageliūtė, Kvederienė „į 
— patarėjos ir V. Matelis— 
raštininkas. . ' . V .

‘ .2
P. Josefa Danieliūtė, pla- >.4 

Šiai žinoma vietinė muzike, • 
šiemet užbaigė slaugytojos 
mokslus 'Mercy ligoninėje • į 
fe^jaKbūvo^iteilcfa''moksloT^ 
laipsnis pereitą antradienį, 
Lyric teatre. Aikivysku- - - S 
pas Curley pirmininlmvo. ,ą| 
P. Danieliūte yra baigusi 
Kazimieriėčių Akademiją ^'3 
Chicagoje ir. keliose kblonv JĮ 
jose gastroliavo su koneer* . 
tais ; gražiai moka pianu ir* » 
smuiku griežti..

Katrė Čėsnienė, gyvenusi :! 
703 W. Lombard St., pasi
mirė gegužės 3 dieną. Prieš : 
savaitę jai buvo daryta ope
racija viduriams. Iškarto 
atrodė, .kad greit pasveiks, 
tačiau staiga ir miyė. Lai*VUU-114U. UUW/AįjU> 14. A.1AA^1«V« • JULV1

dėtuvės įvyko gegužės 6 d.

[i

»*!

•' -d

Kazimiero! Seseris. Ši va
karienė bus šv. Andriejaus, 
salėje. Narės nenuilstančiai 
darbuojasi, parduodamos ti- 
Idetus ir skleisdamos žinią 
apie ateinantį įvykį. .

A. B.—162.

Telefonas; Plaza 135$.

JŪNASGREBUAU8KAS
Graborius ir Balsamuotojas

• • 423 S. PACA. STREET. .
BALTIMORE. MD

iš šv. Petro bažnyčios.

■' Kūnr Mendelis gegužės 8 ~ 
dieną buvo išvykęs Philą- ** 
Belphijon. jis buvo pa
kviestas pas kunigą Čepu-'** 
kąįtį sakyti. pamokslą 40 
valandų atlaidams. Po ke- 
letoa dienų sugrįžo.

RADIO KONCERTAS ?
Pereito ketvįitadiėnio ra- ' ’ 

dio* pnograma buvo: “Mūs . 
Uetttvaitė* ’. choras; “Pas . * 
motinėlę’J M. ir E. Bobelip.- 
tės; “Vienas žodis ne šne-'. - 
ka,” choras; “Lietuviškas 
šokis/’ piano solo; R. Jus-: . 
ka ; “Pas darželį trys mer- . 
gėlės,” panelės BobeliūteS; 
“Onytė,” choras.

Savo., pranešimuose kun. J 
MendeliS karštai ragino 
klausytojus nepamiršti kor
tų vakarėlio (penktadienį, \ 
gegužės 12 dieną) ir “Moti
nų Dienos” parengimo, ge- 
gūžės 14 dieną.

U

,uę

m
* u-

'■» a

Kiekviename vyno, stikle 
l yra velniukas.

ŽIŪRĖKITE!

Balandžio 25 d. atsilankė 
garnys su1 gražių sūneliu 
pas Petro iStaniskįo Šeimy
ną, 653 N. ,11-th st., Pliila- 
delplria, Pa.

Gegužės 14 d. Apaštalys
tės Maldos Draugystė ren
gia vakarienę pagerbti ‘ Mo
tinos Dieną ir sušelpti Šv.

■ Rūpestingos iaimhiinkčs visuomet pertvarko savo namus | į 
kasmet pavasarį. Ir visur atsiranda vienas kitas galas jau

Ateikite tat pas mus. Rasite čia netik gražių naujų bal- | 
dą, bet iiuo laiku ypatingai.ūmomis kainomis: j

štai: Apvilktas matrasaS, buvęs tl9.60 — dabar $9;99. ' į 
Nendrine supamoji kGdG, 18.50 vortCb -=■» Habar t
Plati goukų supuoklO, būdavo 114.95; . dabar $9.98. • |

• “Pire King” dujinis pečius, keturių akylių, stalo virinis. į 
parsiduodavo ui $49.00, dabar gi tik $29.95. . |

Ir netik Šitie dalykai, bet Visokie namą reikmenys žy- j 
. minis nupigintos. Teikiamo lengvas išmokėjimo sąlygas.. Į

gSHEVITZ FURNITURE CO. I
728-30-82 WashinfkMi MvŪ, I

BAIkTIMOŽK; MD. I
Tel. W , I

Jei I
. —MietatRk I

2 ■ 1 ... - -. - . . . ,

: pasenęs, ar sulūžęs. Kas daryti! Reikia nąuj<... .
|
|

?

! i
E
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DARBIJ<ir()(AS
įĮĮų Voitker), , •. -

ĖJO. JOJtlBH’B UTHŪAKUM M. O. AB800IATI0M OI lABOą 
imi ta »»cond-ci*i» mattar Stpt, 1% 1915 U iht pott pifiea at Bpttpcų Muik 
~ “ BiiMfer th«Xctjf MarchB»l?TO

m&nct fcr aatPlnr at apačiai rate ot poatei* prorided for ta Saetlon 1108 
' 7 ~ Act of Octobar 8,1917, authoriMd po Jpįr JS, IftU

■UnSGRIPTION RATĘŽp
Įątfle'ytariy A..1100

narij...^oo
Httle Onei per week yaarly..|2,00 Vien* kart aavaltijt metama....$2.00

.9150 pMaienylkartrtTftitfiJe me|am^..$XŪ0 
DARBININKAS

If BROAPWAY SOUTH BOSTON, MASS.
TRLĘPHONB SOUTH BOSTON 0030

Amerikoje metami .
Ulaleny metami .......

oace^er *Mk yearly.

; motinos diena
; Mes gerbiame garbingus 
vyrus, tautos vadus, kariau
tojus už laisvę ir jų vardus' 
įr^ome į istoriją. Bet kar-

• tafene nesigiliname, kokiais 
■ būdųįs jie sau garbę įsigijo, 
’ gal ’lgęElr^ayoriū^etSjps^ 
‘ o gal ir darbais ir vargais
* tų ipąžūtelįų, kurių yra mi- 
. Ii jonai ir kurių vardų mes
vi$£)į nežinome. Tik Didžio
jo Ž^aro metu atsirado su
manytojų — pagerbti neži- 

kad žmonijos sąmonė šiuo 
atžvilgiu kas kart daugiau 
stiprėja, .

. Daug pasauly motinų 
— šimtai milij'onų ir ne vie
na -jų neapseina be* kilniau- 
■šįbs pąsaūly meiles — moti-1 
nos meilės. Kiekvienas 
žmogus turi ar yra turėjęs 
motinų — gyvų ąr mirusių. 
Ir kiekvieno širdy atsimini
mai apie motinų yra kil
niausi ir pastoviausi. Lai
mė tam, kurs motinų ger
bia ir my]i, vargas tam, 
kurs jų niekina ir pamiršta. 
Šioj dienoj turėtume ypa
tingai atsiminti, kad net 
medžiaginis mūsų gerbūvis 
daug priklauso nuo pagar
bos- įįr meilės, reiškiamos 
mūsų motinoms.

Ir inalpnu žiūrėti, kaip! 
jaunuolių būriai nešiojasi 
prisegtas rožes, —'baltas ar 
raudonas — savo motinoms 

,i pagerbti. . Ir nereikia nė 
sakyti, kad toks motinos 
meilės įsisamonėjimas džiu
gina visų' širdis. . K.

' SKLEISKĮTE ŠVIESĄ

manytojų 
nomo kareivio, nuopelnus ir 
įėjo mądon dėti vainikus 
ant nežinomo žuvusio karei
vio kapo.

Tas pats yra ir su mote
rimis. Gerbiame pasižymė-

>• jtisias moteris ir jįj. vairius 
įrašome į istorijų; bet pa
mirštame tas kasdienių var
gų nešėjau moteris, kurių 
yrą milijonai ir kurios užsi
tarnauja nemažesnės pagar
bos už tų neskaitlingų pasi- 

_žym^ųsių būrį. Taigi tas
_ visas nežinomas moteris su

kumpiame į vienų visiems 
brangi! tipų — motinos ii’

. / jai, pašvenčiam^ vienių pa
garbos dienų -r- Motinos 
dieną. Tuo būdu mes nors

• kiek atsidėkojame savo mo
tinoms už jų meilę, riešu- 
skaitomus gyvenimo vargus

į ir sielvartus ir už jų pasi
šventimų, kuriam lygaus

t nėra. Įr reikią pripažinti, 
_ . ■ .„n'i.r------- ------- ------- -t~-------- --- —---

; • ' . /• Pranas..Ė. Galinis

U KELIONE į LIETUVĄ 
f 1932 METAIS

Perskaitę “Darbininką” nonų 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti Tokiu būdų supažin- 
disite kitus su “Darbininkų” ir 
L. *D. S. ir atrernsitęT mūsų įde; 
jos priešų propagandą.

gyvena Amerikoje, apsive- . 
dusi sū vokiečiu Minter ir I 
gyvena* Union. City, Nv-Y, . 
Todėl. Amerika buvo vi
siems svarbi. Mes visi kal
bėjome vokiškai ir klausė
mės radio, per kurį prane
šė, kad sudegė garsi Coney 
Island linksmybių vieta 
prie New Yoork City.

Buvo kokia 12-ta valanda, 
kuomet visi . išsiskirstė ir 
nuėjo miegoti. Man buvo 
skirta patogi minkšta lova 
svečių kambaryje. , : ;

Liepos 16 dienų atsikėliau 
apie 8 vai., nusiprausiau ir 
po gerų pusryčių išėjau su 
jatmu Viliu apžiūrėti ^Gili
jos miestelio. Vos išėjus į 
gatvelę, kaip praėjo kokių 
•70 metų senutėlė, vydama 
jaunų berniukų ir rėkdama 
“rupūže!” -į?o, šio keisto į- 
vykio eidami gatve pastebė
jom fabrikų, kur žvejai su
vežą žoles, jas išdžiovina, ir 

. padilba matrūsus. Paskui 
r nuėjom į .vietinę, ’■ lietuvių, 
i liuteronų- bažnytėlę, kuri

į J?. Brožulaitis nuvedė ; 
<* manę į svečių kambarį ir. 
į- kalbėjo tykia prūsų lietu-

vijų tarme, kuri atrodė keis-J
* fa ir j vdkiškumaiš sudarky- 

ta. Jo žmona nebuvo na-
k. muoSe, nes anksti rytį nu- 
L yažiavo laiveliu su cibuliais 
£ į Tilžę. puvo namuose tik 
į’ graži 17 metų Gertrūda, 15 
^metų Jonas ir 10. metų VL 
A liūs. Mums kalbant apie 
J- Amerika ir Lietuva, Gert- 
< ruda pagamino labai skanių 
£ vakarienę su įvairiomis dar- 
? žovėmis. Vaikai lietuvis- 
b kai kalbėti nemoka ir nieko 
į nesupranta, nes motina yra 
| vokietė. Tėvas buvo vokie-, 

4 čių kariuomenėje ir labai
* gudriai buvo suvokietintas 
R ir apgailestavo, kad Lietuva 
f gavo .Klaipėda, neš dabar 
t Kįaipėdon negalį vežti ir 
L parduoti cibulių. 7
L p Po vakarienės parodžiau 

įosto.ųo ii’ Yorko mįe- 
!į stų paveikius, kurie yisaį 
F šeimynai buvo įdomūs. Vy? 
f: liausią Brozulaičio duktė

PgRHTKINKSB

Žinios Iš Lietuvos•buvo uždaryta. Bet buvo 
galima prie bažnytėlės ap
žiūrėti kapines, kuriose ra
dau daug senų lietuviškų ■ 
kryžių su lietuviškais užra
šais “ezon ilsėsn ir tt Grį
ždamas iŠ kapinių, susiti
kau dvi vokietes mokytojas, 
kurioj vakar kartu iš Lab
guvos važiavo ir išlipo Ne
munyne, Joms pritrūko ka
meros filmų ir aš joms nu
traukiau. keletu gandrų su 
lizdais ir vėliau pasiunčiau 
Marie StoĮl, Cottbus mięste, 

Ikur- mokytojos gyveno. Jos 
ųegaleją suprasti, kaip A- 
inerikietis galėtų pakliūti į 
tpkį nežinomų Vokietijos 
kampelį,, vandeniuose pa
skendusį. AŠ joms paaiški- 
ųau/kad kapinių kryžiai, 

I arklių galvos ir kitokį na- 
Į ijių stogų *ornamentai, ii’ 
žmonių kalbą aiškiai įrodo, 

Į kad” Gilijos kraštas yravlie- 
tuvišką žemė. Jos nustebo 

l ip nuėjo į kapines pažiūrėti 
įlįetuyįški| kryžių. 
Į (Bus daugiau) 

| JĖZUITAS J. BMIŽim
DUOS MISIJAS . • •

> Geg. 8 iki 22 pas Rev. A. 
Sinkevičių, 68 Chėsnut St., 
Plymouth, Pa. i

Geg. 23 iki bir. 6 pas 
Rev, M. Daumantas, 32(> 
JSprųce St,, Minersville, Pa.

Tikrų draugų per sielvar
tą pažinsi. Ennizis.

A-.- ,. Nelė Mazūlaite,

TAUTININKAI LABAI UŽJAU
ČIA DVARININKAMS

Jivnis Siunčia 'Šimtus 
Tūkstančių Litų 

: Užsienin^ \ .

Lietuvos' Žemės ūkio mi
nisterija padarė sutartį su 
grovo Tiškevičiaus įpėdi
niais gyvenančiais Paryžiu
je už, nusavintus pafeal že
mes reformos įstatymų jų 
dvarus atlyginti pinigais 1 
mil. 400 tūkstančių litų. 

: Pagal sutartį šiemet ru-' 
denį Tiškevičiams turėjo 
būti sumokama 300,000 litų, 
tačiau Tiškevičių įgalioti
niui prašant, puse Šių mėtų 
ratosf, f. y. 150,000 litų išr 
mokėta dabar.

UŽ 60,000 LT. NUPIRKO 
AKMENŲ DĖŽĘ

Laikraščiai, r a s o, kad 
prieš porų dienų Kaune pas 
pirklį Eizika Rudį atėjo du 
vyrai, kurie jam pasiūlė dė
žę su auksu už’ 60j000 1itų. 
Kai Rudys jiems reikalau
jamų sumų įteikė, vyrai, 
atidavę, minimųjų dėžę, sku
biai pasišalino. Vėliau pa
aiškėjo, kad toj dėžėj buvo 
visai ne auksas, bet tik pa
prasti akmenys. Vyrus spė
ja buvus užsieniškius—taip 
bent atrodę i& akcento.

Daug meilią mums yra paskirta, 
Daugel leido mums Viešpats mylėti —

‘ O tik motina tėr vienatine s
. Ir šiame ir anajame sviete.

• “ —Už. mūsų garbingųjų lakūnų suskambėjo 
tpastas, ir pakilo taurės visų pasikėlusių ran
kose. Tiktai viena pasiliko ant stalo šiemeti,, 
ties senyvu niūriu, žmogumi. Atrodė, lyg nesė
dėtų jis baliuje, įžymiam lakūnui pagerbti, pį 
rymotų kjr dykumoje, akis į akį sU savą vie-

Į niša mintimi. \
į Betj .tur būt, jis pats buvo nemažiau įžy- 
Įmus, tas paniuręs žmogus, nes jo; tylėjimas at
siliepė visiems užgavimų, ir iškeltos rankos 
sustingo su klausimu.

A.? — atsibudo jis. — Taip, — aš geriu 
už jo motinų! *

Sustingusios'rankos sujudėjo iš mostelėji
mo, ir visos akys nusigręžė į paniurusį žmogų,; 
Jo juosvuose veiduose įsitvieskė raudonumas, 
ir sausas, kaip kaitra, balsas kažkaip rūsčiai 
skaldė žodžius: . -

. —Taip, už jo motinų, kurios maldų spaiv 
nai laikė jį pavojingomis valandomis, kurios 
ašaros kovojo su žudančiu vėju audroje,, ku
rios visas gyvenimas buvo atiduotas tam, kač 

: jos sūnus šių valandų būtų garbinamas. ’.
Iškeltos taurės,, lyg išvyti svečiai, nepa

liestos sugrįžo ant stalo. • *
Jeigu tai būtų mano galioje, aš visose is

torijose, viršuj, visų didvyrių vardų, ugnimi iš
rašyčiau vienų žodį — Motina. ' J .

.Motina—-. pats liūdniausias žodis.
. Ar jūs žinote, ant ko laikosi žemės gyvy- _ 

be, laimė ir kentėjimas? — tai motina. Ke io 
krauju nulaistytos karu užgrobtos žemės? — 
tai motinos., Keno džiaugsmas žydi nekalto 
kūdiįio šypsenoje? — motinos. .Arba nė, jos 
neprisipažins prie to, ne, jos pasakys^ kad jų 
iš viso nėra, kad tai jų vailmi. . Motinos 
tie nepaštebiinieji, atsižadantieji Jegijenai, 
kurių eiles pradėjo Ieva ir baigs . paskutinę 
moteris r- kanldnių, ,šventųjiį legįjonai.

Jums keisti mano žodžiai? .-- yienas'pa- 
’ ,yyz4yš,.ponan > • ; ’ .

—^yyenį moteris.’ Ąi’ba, tikriau >—kų 
.. tik-pradėjęgyventi mergaįtė. Dienos be var- 
ągo, be^rūpėsčio,. be pažįnimd daug ko šiiįrkš-

ROOSEVELTAS PAKVIETĖ 
IR LIETUVĄ.

laikraščių bei žurnalų beųd- 
radarbiš — Kauno- Kunigų 
Seminarijos auklėtinis Sta
sys Būdavas šiomis dieno
mis • Katedros Bazilikoje 
įšventintas kunigų.

Sveikiname naujų, darbi
ninkų Kristaus vynyne.

NUTEISĖ LENKIJOS ŠNIPĄ.

Kaunas. — Šiomis dieno- 
jnis kariuomenės teismas 
ųuteisė J. Daimoravičių 3 
metams kalėti už šnipinėji
mų Lenkijai. ' •

• Kaunas. *— Jung. Valst. 
vyriausybe pakvietė Lietu
vos vyriausybę prieš pasau
linei . ekonominei konferem 
ei jai Londone prasidedant 
preĮimįnarįnėms pasikeist 
nuomonėmis dėl konferenci
jos dienotvarkes. ’ 
. j. V. vyriausybė savo pa- 
kvietjnio notoj pažymi, kad 
ekopomįnės konferencijos 
rezultatams , teikia didelės 
reikšmės ir todėl tikisi Lie
tuvos bendradai’biav i m o. 
Lietuvos atstovas. Washing- 
tone p. Balutis įgaliotas ve
sti aukščiau minėtus pasita
rimus.■_

SVETIMUOSIUS ŽENKLUS 7 
UŽDRAUS VISOJ LIETUVOJ

Kaunas. — Spauda pra
neša, kad įsakymus,; drau
džiančius .‘nešioti svetimų

MM* PERKA ŪKCŲS-

Pasinaudodami gausiai 
vykstąnfji o m i s varžy tynė* 
mis, Pandėlio miestelio žy
dai ėmė pirkti žemes! Jau 
keli miestelio žydai įsigijo 
ne mažus ūkius. Vienas žy
mesnių manufaktūros pirk
lių Plaksas nesenai pirko 
Juodiškiu dvaro, centrų,

“DARBININKO” BENDRA- 
DARBIS ĮŠVENTINTAS 

KUNIGU.

Kaunas— “Darbininko7’ 
ir daugelio kitų katalikiškų

taus, bet teisingo — dienos švelnios, kaip sap- 
nuojanios gėlės. — Dieve, koks gražus pasau- 
iš I Žinoma, ar neatrodo Marijai, kad viso 
dangaus ir'žemes gražumas,, tiktai4 tam ir su
tvertas,’kad ji galėtų, džiaugtis.

Ir tėvų meile, ir turtas1--- ir viskas^ ko rei
kalinga, kad žodis laimė teptų tikru. .

. Bėga dienos iiabuįida širdis, ilgėjima
sis ir ieškojimas kažko ieškojimas, ko taip 
ilgai nesupranti, ir . paskui taip džiaugsmingai 
pakrikštijo meile. Atsirado ir Marijai žmo
gus, svetimas — kad pasidarytų artimesnis už 
artimiausius. Ir išėjo įš tėvų namų,, kad sa
vus sūkūrtų — dar Šviesesnius. : Žinoma,’ taip 
— nes, Viešpatie, koks gražus pasaulis, kokia 
puiki meilė — ir visa tai yra dėl, jų dviejų, 
dėl jų, tikrai •--- dėl jo, kuris puikesnis, negu 
visų pasakų karalaičiai .— dėl jos, kuri meili, 
graži/kaip paklydusi žemėje svajonė. 

Pasmerkimo. žodžiai, ištarti pirmai mote
riškei, išlydint jų iš rojaus — kad kūno sopu
liuos gimdys — pildosi visose jos .dukteryse. 
Skausmus,- kurie atgrasintų nuo gyvenimo no
ro net pačius ištvermingiausius vyrus —- neša 
kantriai ir moterys iš lūšnelių, ir ponios iš'rū- 
mų, neša, kaip Dievo duotąjį joms kraitį.: Ir 
kaip to kraičio gražiausiu audeklu, džiaugiasi 
išvydtisios: savo pirmgimį, vietoj neapykantos 
už suteiktų’kentėjimą, jausdamos jam tik mei
lę? .Ne prievartos — pareigos, bet tikrų, skau- 

.smo — sopulio meilę, meilę, už kuria stipres
nės nėra. . ....

Ir štai, kada išgirdo pirmų riktelėjimų, 
tarsi, pirmų pai Cskimą. teisių į žemes gyveni
mo norų, to mažyčio rausvo,, beveik beformis- 
ko gniužulo .-7T. pajuto Marija, kad tas jos gy
venimas, kuris buvo iki šiol, gyvenimas vien 
tik sau — atskiras nuo jos ii* nušviestas kažin 
už kiek mylių. Dabar jos dienos.sujungtos su 
tuo mąžuoju, neatskiriamai, kaip dvi vieiio 
veido akys. .. ' '■

Juo didėja ^bas mažasis gyvenimas —juo 
mažėja nuosavas. Marijai, vis persiUedamaš į. 
aiių — ir galop pajuto, kad’ sau ji. visai Ucbc- 
gyvena’, -Rodos jai. kad nebėra pavardės nei 
vardo, kad jai ne joks pavadinimas nvbetiiifak. 
iš visų’titulų pats tikriausias ir meiliausias — 
motnuų. . • * • •• r.

O štai vienų dieną inaŽosioš; akys ųžsi*

valstybių ūnifųrinas ir žen
klus, išleidžia ir kitu Lietu
vos vietų karo komendantai. ’ 
Tuo bildu žmones bus išsau
goti iie tik' nuo svetimų val
stybių komupistų, bet ir liit- 
leriniiikų kįršįnančių de- 
mohstraeijų, kurių kiek 
ankščiau,pašilai k y d a v o 
Klaipėdos krašte.

“DARBININKO” SKAITY
TOJI! DĖMESIUI

“Darbintakas” jau priima 1933 
m'^Lietuvofl Paskolos ponų ku 
ponus už prenumeratas |r kny
gas už pilną jų Vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponų siekite ,

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

DIDELIS NUPIGINIMAS
# . .. . ..*1 Lietuvos Vaizdų -Atviru-

A ir Knygele “Mano Pa
tyrimai Didžiojoj Narėj,” 

pusi., Kapeliono Kun. J.
. Jonaičio labai vaizdingai 

parašyta, tik už

c:..?15-centų 
Reikalaukite

‘‘Darbii|inko’? Adm. ,
366 W. Broadway, So, Boston, Mass.

• ■ A ~______________________________ '__________ . ’ ______ .

merkė, amžinai, , ir mažąjį,, papuoštą kūnelį įki
šo į purvinų žemę. - Kas gi čia nepaprasto,, tik
rai, kad nedidelį,. įiebekvčpuojaiitį molio gaba-r 
lėlį, kuriais taip turtingą mūsų žemė, palaido-/ 
jo. — Taipį bet paklauskit motinų — .ir ji pa
sakys jums, kad.čia ne kūnų piakasa, o jos 
'širdį ir sielą,, jos gyvų kūnų laidoja — pa
klauskite ji jums pasakys. — arba ne, ji to 
nemoka pasakyti, to pasakyti negalima nei at
jausti — reikią būti motina ir laidoti.

Paskui Skausmų nešdamos, skausmui skir-- 
tos, atėjo dar .dvi mažos, būtybės, pasidalinda
mas tarp savęs motinos gyvenimu ir .meile. .Ne, 
motinos -meilė neišsenkama ir nedalijama ji 
atiduodama visa, pilna, kiekvienam kūdikiui 
tai taip pat tikra, ir nesuprantama, kaip šv. 
Trejybės paslaptis.

O paskui — argi kas matė, kad keno nors, 
takas nebūtų užritintas akmenimiš? O, tas 
žmogus, kuris, pirma buvo toks puikus, kaip 
viisų pasakų karalaitis, o dabar dar branges
nis, kaip’ jos vaikų tėvas — jis perdaug mylė
jo karštų, •laisvų, nuodėmingų žemę, ir dėl jos 
apleido savo šeimyną.— _ • ...

Paklauskit apleistos moteriškės kų ji vei
kių? — keršija.. Paklauskit apleistos.moteriš
kės — motinos, ką veikia jį? ~ ji kbiičia.

Taip, kančia gali visados sotinti širdį — 
bet jeigu vienų kartų išžiotoms. — prašančioms 
burnelėms nebėra ko įdėti valgyti? — Veltui 
kalbėtų, tai poetai, apdainuojantieji skurdųir 
badų, veltui — net. jeigu jo lūįriniai vietoj 
rašalo, rašyti badaujančiomis ašaromis — jūs 
paklauskite apie tai išalkusių vaikų alkanos 
motinos. . • .

• Ir tada, to paskutinio smūgio nulėnktiį 
Marija pasijuto taip teisiai pavargusį — kad 
jai norisi tiktai poilsio. . Nieko kito-—. lik nie- 
ko nežmoti, . nieko nejausti* nebėtureti nū. vie
nos minliės, užnvgti; Miegoti be pabudimo! 
O tai galima.tiktai numirus, tat mirties!

Ant aukšto tilto, barjero atsirėmė ji, iš
blyškusi, norintį poilsio^ .laiminga mintimi, 
kad - tuo j. viskas pasibaigs — tik. staiga; tokia 
didele, visų plačia upę uždengimu i mintis.: \

—Ar Užmerktos- akys jau nieko nebema
tys? 0 gal, gal ir dugne., jos dumblo iškimš
tas * žvilgsnis. Jos širdis, raudos kartu su vai
kais prie savų neatminto kapo, raudos dėl jų 
našlaitingo skausmo. . / A •
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. . . VALDYBA ,
BLAIVININKŲ SUSIVIENYMOCENTRO

Kun. T. J. Jakaiti*—dva*. vadas? Kun. Jonas Bakanaa—pirm.;
. Kun. J, Mačiultonis—I-mIs vice-plun. ; Pr. Maniau—Il-ftaia vlce* 

[ pirm.; V.> J- Blavackaa—ralt., 7 įtatt atr., Wt>ree«t«r, Mm*, O, 8b 
f dabritenC—Jid., $ Commonvraalth' Avė., Worce«ter, Mtupa,, K. Ral-

. nya įr J, Svlrakat—lido globbĄJal; Kun. Fr. J. Juikaltis—radakto 
ritu, 482 Windj»or st, CarabHdge, Hmm. .

SVARBI DIENA
* Gegužes mėnesio antrą 

sekmadienį plačiai minima 
Motinos Diena. Negalime 
reikšti Jokio abejojimo, kad 
motinos yra vertos tinkamo 
ir turiningo įvertinimo.

Blaivininkams reikėtų 
ypatingai t$ diępą panaudo
ti blaivybės idėjoms pa- 

' skleisti. Blaivininkai tųįę- 
r tą gražiai hurodyti, kad jie 

supranta motinas, kaip pa- 
"laimintas ir kitiems palai
mą teikiančias. asmenybes;

* kad motina yra vienas 
brangiausių žodžių pasau
lyje, kad motina yya dįdžio-

? sios meilės ir nežemiško pa
siaukojimo idealas.

Lenkdami galvas moti- 
Eioms, mes norime priminti, 
kad niekas tiek daug- skaus
mu nesuteikia motinoms, 
kiek jų vaiką patvirkęs, iš
krypės gyvenimas. O-kas 

. gi išltrypusį gyvenimą -pa
laiko,. jei ne vergavimas ai- 

t koliui ir kitoms pragaišty- 
bęms, kurios sukausto jau-

, nuolią buvusį skaistų protą 
ir veja į pražūtį.

Motinos Dienos minėji
mas turėtą sustiprinti blai
vininkus ją dideliame dar- 
)e. Vięn tik dėl meiles mo
tinom blaivininkai gali pasi
aukoti blaivybės idėjoms 
skleisti, pagal jas gyventi 
ir visiems pavyzdžiu būti.

WORCĘSTER,MASS.

JMotįnuPiena
Prastuose miesto namuo: 

se, gražiuose paloeiuose, 
liūdnose ūkio bakūžėse ir 
lūšnose rasime motinas my
linčias ir gyvenančias, ken
čiančias ir mirštančias už 
savo vaikus.

sumas ir geriausio tarno iš
tikimumas yra nepalygina- 
mas su motinos meile.

Kerą tvirtesnes žmogiš
kos galybes už jnotinos mei
lę. ' ji taip didžiai myli sa
vo vaikus, kad .net savo gy
vybę yra visuomet, pasiren
gus paaukoti už juos.

Motina. Koks brangus 
tas žodis!

■ Kiekvienas-sūnus ir duk-
pos mėnesinis 'susirin
kimas bus gegužės 12 dieną 
tuojau po vakarinių pamal
dų. Visi nariai priVąlo da
lyvauti, nes bus prisirengi
mas kortą vakaruij.įvyk
siančiam gegužės 18 d. šv. 
Kazimiero parapijos salėję. 
Įžanga 25 centai. Kviečia
me visus dalyvauti, links
mai laiką praleisti ir dova
nas laimėti. . ; *. .

: t Valdyba.

REMKIME SAVUOSIUS
Mės ypatingai raginame 

remti .tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

/ . . Jį pilna naują Jėgą,, lyg ją atnešė prąle-, 
kiantis ,vėjas, ji bėga į namus, klaupiasi prie 
lovos, ir ąpkąbĮnusi.Jyį mažąs gąlyas mei-, 
džiaei‘Dievo valiai, ir atgailauja —■ kad valan
dėlei, užmiršo Jo .skyrimą, užmiršo tuos du — 
ii* panoro^ gyventi savo, troškimu.

Sėdi moteris prie lango ir.su lūkesčiu žiū- 
. ri į gatvę. ,

Ar čia toji pat moteris, .kuri kadąįse bu
vo graži, kaip atklydusi žemėn svajonė?—Kas 
bepažintą joje ją. Dabar tai tik maloni senat- 
vė. ,
/ Ne, ne metai pavogė iš. jos akių jaunatvės 

liepsnojimą, iš veido gėdingai raustanti įaltu- 
. . iną. O’, jos metą moterys, kurios gyvena tik 

. sau — turi dar grožį, pasisekimą^ ir neleidžia 
vienos vakaru, su. ilgėsiu žvalgydamosios į gat- 
.. vę. ' . . • ' . ', ; ' . 7 : ‘

Pagaliau jos akyse vėl džiaugsmas lieps-’ 
nojimas, dar skaistesnis, negu turį jo jaunys
tė — pro gatvės užsisukimą pareina savo lėta, 
'svajojančia eisena vyresnysis sūnus. Jis viša- 
da ūkanotomis, akimis, jo šypsena nedrąsi — 

; toki. žmonės neskirti būti garbingais ir žino
mais, jie nekovoja su gyvenimu, jie tik mal
dauja. Motinos brangus liūdėjimas yra-jis, 

J' . b? įi pasirengusi savo silpnomis rankomis su- 
. griauti daug ką,, kad iš tą nuolauži], ištrauktą 

' Jo geidžiamą dalyką. Bet tai, kp jis paskuti1 
niu laiku trokšta!... . • • . . "

• Štai ir dabar, jis tykiai uždaro duris, ty- 
• liai prieina prie motinos, ir dar tykiau bučiuo

ją jos rankąs — Šnabždėsiu liūdnai kalbędą- 
■. mašt". •f ’ • ■.

■. r-Marna, aš be jo$ gyventi negaliu...
Ach, ta moteris,." be kurios jis negąli 'gy- 

. ventį • Motinos širdį, lyg prisiliečia daugelis 
vin.ią— toks skausmas — juk ji žino,.^ąd;tą 

# moteris būš jos sūnaus pražūtis, ta Jdastinga, 
; gudri perėjūne, apie kurią tiek daug kalba 

. blogo. . '• .•
Ii? itičiais geriausiais patarimo žodžiais, 

. dęurių moka tik motina, kalba ji sūnui r~ vis 
kaskart sopančią Širdimi — nes visiems Jos 

. patarimo Žodžiams yrą vienas ątsakymas: ty
lus rankų bučiavimas ir dar tylesnis šnabjjde-

" . į ... ‘į- '

— Ne, maina,netiesa — Ji pati doriausioj i 
’ moteris. Mama, aš be jos.gyventi negaliu...

.’ Ir .vėl tvyksMėjimas^ jos akyse, nes Štai iš 
tolo jmt -klffsi&^pą^tih; .žiugsniusi žings

T

Rašo A M. Aritarnds.
ROŽIŲ IR LELIJŲ

ROŽES IR LELIJOSte privalo -.neužmiršti nie
kuomet tos, kuri verkė ir 
kentėjo, dirbo ir vargo ir 
save skriaudė dėl ją, žiūrė
dama, kad t pirmiausia jię 
turėtą visa, pati gi pasiten
kindavo atliekamais daik
tais, arba visai be jų. Nie
kas tiek nepasiaukojo savęs, į iaįką šventieji gerbė įvai- 
kiek motina. riais būdais, Visi būdai yra

Mariją, Dievo Motiną, 
Nekalčiausią Panelę, visą

Motinų dienoje, kada" tu 
priimsi šventą Komuniją, 
prašyk geriausiojo Dievo, 
palaiminti tavo motiną.

Iš tavo dėkingos ir mei-. 
les pilnos.širdies tekyla jau
smas: “Dieve, mano, jei aš 
esu Tavo vaikas, tai dėl to, 
kad Tų, Viešpatie, davei 
man gerą motiną. ” • T.

verti pasėkimo; jei ne visi, 
tai bent keletas iš jų pritiks

mums. Mes galime gerbti 
Mariją kaip:—

Šv. Jonas, Kristaus nu- 
ąiyjetąsįs mokiąys, pasiim- 
dami Kristaus Motiną kaį- 
po savo Motiną ir darydąmi 
viąąį ką įstengiame, kad Jai 
įtiktumėme; 4 ’ 
. • §v. Bernardas, 
kindami* Mariją,

pasvęi- 
kuomet

t .

BUKUNKSMAMOTINELE
Ko nuliūdus mapiyt, prąŠaji inan pasakyt,

. s.. Kodėl ašara tavo aky?
Tavo veido grąžums ir širdies malonums 

r Duoda džiaugsmą ir laimę kitiems.
Tavo dainos ir žodžiai skamba taip gražiai, 
Kad malonu klausytis visiems. ‘ -
Būk tu linksmą visad, mamyt, neverk niekad...
Būk linksma motinėlė.

Džiaugsmas tavo aky reiškia meilę širdy, 
O su meile gyvent yr smagu. • . ..•
Kaip paukštelių daina skambanti per dieną,
Tavo žodžių klausyt malonu. /
G motinėle brangi, aš myliu tave, .

. ' Tu turtas esi. mano širdies... ,
Ir kol esam Sykiu, būkim linksmi abu...
Būk linksma motinėle. 2'.

praeiname pro' Jos paveiks
lą bei stovylą;

Šv. Edmundas Kanterb’u- 
riętis, turėdami, jei. galima, 
Jos paveikslėlį prieš save 
bedirbant, o jei ne paveiks-; 
lėlį, tai visad Jos mintį;

Šv. Pr„ Salezietis, atsi-

MANQ MOČIUTE

Kad būčiau apleistas visą,
. Žinau, kas manęs neužmirštą, ’.-'i 

Mano inočiutė.
" , Kad jūrose mirti reikėtų, 

Žinau kas mane apraudotą,’ 
Mano močiutė?

Kad žmonės mane ir prakeiktų^____
. Žinau kas mane dar mylėtą, ? ... • 

Mano močiutė. T.

LAIŠKAS 'MOTINAI

Brangioji Motinėle:— . čiausią Įsotiną, Mariją...
Šiandie, yra Motiną die

na. Bet, mano motinėle, 
kiekviena - diena man yra 
motinos dieną, nes kiekvie
ną dieną aš tamstą myliu.

Motinėle, ir kaip gi as 
tamstos nemylėsiu? . Juk 
tamsta mane • užauginą!: 
tamsta mane išmokei mylė
ti geriąūsį Dievą ir šven-

Š-di ji viena, su liūdinčiom sutemom,, sė
di su juodejančia naktimi. Rankoje rožan
čius, lūpose žodžiai,. nųb|ii’^jsukluąipantys į 
'.vieną .mintį — apie uu.” ”

. Vienas — nelaimingas, niūrp nedrąsus 
nūosavuose. namuose — vienišas savoj šeimoj? 
užjuokiamas. —. ir kenčia. .

Antras — kasžin kame —..dainuoja savo 
liepsnojančių balsu šlykščius žodžius, bučiuoja 
nesvarias, lūpas, mėto vagims, . vaidinantiems 
alkanus elgetas jaunystės brangenybes -!• P 
vienumoje .sėdi motiną,, ir kenčia ųž abu. .

• 1 ■

Na,: taip, ji susilaukė ir to kad. josi jauna
sis sūnus, jos pasididžiavimas — pridarė daug 
nusikaltimų — jis papilde net žmogžudystę — 
jis pateko, kalejiman. .. Ir manote kaj tarp tos 
eilės, kurie išsižadėjo to nelaimingų, ką mylė
jo nelaiminguoju, buvo ir motina?! — O! pa-, 
klauskite motinų ar yra kas nors, pasaulyje,, 
kas padarytą jos. širdžiai^ jos kūdikį nusikal
tėliu ir vertu išsižadėjimo? Ir ji pasakys, 
kad nėra*. . v.

Ir buvo taip, kad jis pabėgo iš kalėjimo, 
nakčia, ^vogčiomis pastarą kartą aplankė savo 
namus— ir buvo taip, kad jis mylimas sūnus, 
pavogt savo motinos paskutinius pinigus'-— ir 
išbėgu toli. -Buvo taip.

Tolimam krašte — išmoko jis kitaip-gy
venti — jis . tapę garsiu, didelių — bet kartą 
atsibudo sąžinė. — Taip, kiekviena, sąžine ka
da nors atsibunda. — Atėjo sopulys įr sušnab- 
žėjo vieną vardą: motina! Dažnai kartojo tą 
vardą — ir vieną dieną, nedobamąs pavojų — 
grįžo. — -■ •

Grįžo. Taip. Ir — ilgėdamasis pripulti 
prie brangiausių koją, išmaldauti atleidimo, 
pasakyti viską viską — jis galėjo tą viską 
pasakoti kryžiui ant vieno kapo. Ir galėjo 

ti._. Ir kankintis. — Ir sužinoti — kad 
ir paskutinę valandą motina šų nieile ilgėjosi 
savo latrę .sūnaus. p ' .

—Mama, kaip aš noriu išsakyti iuų savo .. —
Paniurusio žmogaus, sausas balsas vįrpė- 

jo — tarsi, skausmas, lyg, titnagas įskėlė ug
nį ir uždegė jį

.Lakūnas paiymo ant ranką, su kažkokia 
desperacija — ir visą , veidai buvo liūdni, tar
si, kiekviena • sąžinė turėjo ką nors niotąvdjan- 
Čio prieš, vieną šventą žodį. — .

.Motina." ■ ) ’ >■ ;

nius trankius, galingus, nuo kurių baugiai pa
sitraukia trobesiai, klusniai išsirikiuoja gatvės 
akmenystąįp_.ę|na tik jis vienas —■ jos jau
nasis sūnus, jos pasididžiavimas. — Jis įeina 
jau —’ prieš, jį klusniai atsitrenkia durys — 
ir su pagarba užsidaro—- jis visas iš jaunat
vės pašėlimo, kraujo ir ugnies. Toki žmonės 

.— .pasiekia visko ko nori, jiems skirta garbė 
ir valdymas ; ir motinos malda norėtą tik eiti 
salia jo, kad uždengtų savim viw viliojančias 
pagundas. i .’ ■. . 1

. —Šitai ir aš, pavargęs pilįgrimaS, . .
Liepkit jį papenėt — o. malonioji, ponia, 

— dainuoja ir klaupiasi prie motinos iš;/antros 
pusės; jo glamonėjimai audringi, kaip jo dū
šia, o pabučiavimas svilina rankas, Įraip Ugni- 

*niai. antspaudai. * ■
. Trys susiglaudžia galvos. Ir žino motina, 

kad/nėra tokios kainos — nei turtai, nei jau
nyste, nei praeitis — už kurią ji atiduotų Šią 
valandą. "

. Dar labiau pavargusi moteris, kuri sėdi 
prie, lango, su ilgesiu akyse. Kambaryje slan
kioja liūdna prieblanda, kaip vienintelis, už
jaučiantis, šios moteriškės priėtelis.

Nedrąsios, lyg- beteisės . žingsniui, kojos 
prisiartina prie .durą— ir per jas. Jos vy
resnysis, sūnus,; dar su ūkanesnemis akimis ’ 
ir nublankusia šypsena, ..

•—Aš tavęs laukiu. Sakyk, sakyk, ką da
rytį su Zenonu? — Ir skundėsi mątina, kaip s 
netvarkingai blaško jis savb jaimas dienas, 
ipoksįą ir nedidelį turtą kaip eina jis su 

. bĮogaįs draugais, su dar blogesnėmis moterį-’ 
mi§ — neklauso niekoj ir ji nežino, kaip iš- 
gelhėU jį; Skundžiasi motiną vyresniajam sū
nui, laukia' jo patarimo, paramos — argi neat
ėjo jai tas laikas, kad viską atiduotą jiems, o 
sąą pasiliktą tik poilsį? — bet jis'tyli, ne$rą- verkti 
sus, ūkanomis akimis --.o paskui, vaikiškai, ir 
baisiai nelaimingai skundžiasi jis:

širdį L. . - : -7
Ach, taip, juk motinos širdis vieka i talpi

na ji ir sūpaus pasiskundimą, — kad žmoną Jo 
neapkenčia- jupkiasi iš jo ir apgaudinėja. . Ir 
kaip vėlybas gailestis dėl neątsąrgiai sudau
žytos brafigęnybes — aimanuoja — kodėl ne
klausiau tavęs mamai

Motmeš Širdis vaitoja dvigubai/

Tamsta dėl. manęs tiek "daug 
vargai, dirbaį? kentėjai, pa
ti save skriaądei ir užmir-

. Motinėle, aš bučiuoju 
tamstos žilą galvelę ir nur' 
vargusias rankeles, kurios-, 
mane nešiojo, maąe 'apkabi-’ 
nėjo, glostė mano galvą,; 
šluostė ašaras ir spaudė; 
prie meilės pilnos molinis-, 
kos kiūtinės... ’■

Motinėlė, ką ,aš daugiau 
galiu tamstai pasakyti? Ąš 
tamstą myliu ir visūpmet 
mylėsiu ir. melsiuos iki tam
sta nueisi pas mūsą Dan
giškąją Motinėlę. Dar ir 
tada nenustosiu mylėjęs, ir 
melsiuos iki mes pasimaty
sime Danguje.

Būk linksmą, mano bran
gi motinėle, Danguje mums 
bus Motinos diena, kaip bu
vo Jėzui ir Marijai. Dan
guje, motinėle, aš visuomet 
tamstą matysiu...

Šiandie, motinėle, aš kar
štai meldžiuos už tamstą ir 
prašau, kad geriausis Die
vulis tamstą paldimintą.

Lik sveika, mano Motinė
lę, . ■ . .

rijos užtarimo prieš Įde& - 
vieną didesnį užsiėmimą;
' • ’ ’ ’ ’’ ' rf ..

Šv. Pr. Ksaveras, prade- 
“darni kiekvieną darbelį bu ; 
malda. Marijai; 1

Šv. Štanislovas, gerbda
mi Mariją entuziastiška mei 
le. kaipo mūsą Motiną;

Šv. Alfonsas Rodriguež, 
dažnai kreipdami mintį; ir 
širdį prie Marijos; ' - '

Šv. Ignacas Loyolą, ne-/ 
.'šiodami arti prie širdies at- ‘ 
vaizdelį — medalikėlį Ma
rijos; >
„lŠv^JIlomimnkaB,-ypątih-^ 
’gu dievobaitningumu ir šir~' 
dingu kalbėjimu Rožan-> 
Čiaus;

Šv. Pr. Asyžietis, turėda-1 
mi neapsakomą pasitiks ji-*» 
mą Joje. . ’*;»

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS'

Gegužes 8 7- 21 d. d. Am- 
sterdam, N. Y. (kun. ,A« 
Petrauskas, M. L G,). \ <

Gegužės 21 -‘-,•28 d. į,, 
švč. Marijos Kolegija (kuįj 
nigas A; Petrauskas, M. Į,~

N> A. APSKRIDO L. D. S, 
KUOPOMS

Sūnus T.

L, D. S. kuopus kviečia- 
mos į bendrą taiką. Kadan-, 
gi metinėje gegužinė j J, ge- 
gūžės 30 d . spirto progra* 
mą bus labai įvairi:' basė- 
nū], virvės traukimas, įvair 
rios lenktynės; tenisas ir tt. 
ir visam ■ tam reikės daug 
dovaną, tad kviečiu kuopas 
pasirūpinti atsivežti įvairią 
dovaną. .

Kas paskirs gegužinei do
vanas, prašau užrašyti 'do
vanojusią vardus, kurie bus 
paskelbti organe “Darbi
ninke,” išreiškiant padėką1.

gegužines: Seimininke.

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEWARK, N. J.

,Ix D. Š. 14 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį ge
gužės 12 d., 8. v, v., Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba.

DAYTON, OHIO

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks s c kurą d i ė n į,. t 
geg. 14 d., tuoj po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesnius. Vald,

LDS. 69 kp. susirinkimas įvykt 
sekmadienį, gegužės 14 bažny
tinėj' svetainėj tuoj po sumai. -

Kuopos rašt. Z. Gudelis

DETKOIT.MIOH.
JjDS, 72 kp.. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gegužės. 14, tuoj po 
pamenu, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Vįsi kuopos nariai yra 
kviečiami ątsilankytį | šį susirin 
kima.

Valdyba 

providencę’ r. Į.
LDS. 11 kp. mėnesini^ susirinki

mas įvyks sekmadienį. gėg. 14 
tuoj po sumos," pMŽnytįpŠj avepj 
hBj. Svarba kad visi šiame susi
rinkime dalyvautų, ir ufaimok6|)| 
duokles. Parodykime gražu pam* 
dį kitiems. ■

ATHOL/MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks gegužės 14 d;, tuoj po - 
mišparų, šv. Pranciškaus par»pi<. 
jos šaįgj. Kviečiami visi nariai 
šliaukyti ir užsimokėti mėnesint« 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugūs ir drauges prirašyti , prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyta

hartford,ooo.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyki' 

geg. 14 Ai tuoj po smuos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avęnue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, ne* y- 
ra avarijų reikalą d& kuopoa daij.’ 
•dės;

Taipgi malonėkiteužsimokėti ka
rią yra u^įlik$ mėnesinės įjuok-

ir.su


enis, gegužis 12, 1933

“*»*?*■

į NORWOOD, MASS.

SIOUX CITY, IOWA

WORGESTER, MASS.

y

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
gegužinės pamaldos kiek
vieną vakarą praeina di
džiausiu gražumu.^švč. Pa-

Keliauk i Li etų va
Greičiausiais ir Patogiausiais Laivais

IŠPLAUKIMAI: 7,

J. -'Birželio 9 d. Laivas “Bremen”
Birželio 17 d. Laivas '‘Europa”

PER 7 DIENAS Į LIETUVĄ

BROAOWAYmAVElBUREAU““
. k; j. viesulą, vedėjas

866 W. Broadway, . - . So. Boston, iMass.
. ■ Tel So. Bostpn 0620

■n A R B T N I N K A S

j.D. S. Naujos Anglijos Apskričio Metine Gegužine 
r^uzika Gegužes 30,1933, Romuvos Parke, Montello, Mass. Margumynai

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ
KOLONIJOSE I

L. D. S. 3-čios. kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks, 

/gegužės 14 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje . tuoj po 
[ sumos. Visi nariai yra pra- 
hfoml pribūti į susirinkimą, 
įlies daug yra svarbių reik'a-

nimas žada atlyginimą pa
daryti. Taigi, apie*spalių 
mėnesį prisirengs taipgi su* 
gera programą, kurią per 
statys Omaha lietuviams. 
Tie du įvykiai suvienys dvi 
lietuvių* kolonijas #draugišt 
kurnu ir. tautiškumu. Būtų 
labai geras.dalykas, kad šių 
dviejų kolonijų lietuviai

, geriau susipažintų ir kad 
būtų vienį kitų paraginti ką 

ItorsTgero nūveikritaiitaiir 
bažnyčiai. Gaila tik, kad tos 
dvi kolonijos taip toli viena 
nuo kitos. Reikės mums pa
sišventimo. -

Kadangi bal, 23 d. išpuolė 
mūsų klebono, vardinių dię- 

' na, parapija surengė prieš 
vaidinimą ir vakarienę, kad 
programą pailgintų ir per 
ponią Marijoną Gagelįepę 
įteikė klebonui dovanelę;, už 
kurią jis širdingai dėkojo.

LOŲRDO STEBUKLAI.’ 

f. Mūsų kolonijoje suvąi- 
rdinta labai'daug įvairių vei- 
J kalų, bet dar niekad Meįvy-' 
į ko, kad iš mūsų artimiau- 
• sios lietuvių kol o n i j o s, 
f Omaha, Nebraska, kuri -yra. 
r apie 115 inyĖų .tolumo,, kad 
į mūsų scenoje būtų šuvai 
į dintas koks veikalas, arbA 

kad mūsų kolonija vaidintų 
į ką. nors Omaha lietuviams. 
/..■ Bet štai balandžio 23d. kun. 
> Juozas Jusevičiuš atvažiuo 
| ja pas mus su dideliu būre7 
f. liu jaunimo, net su 7 auto- 
>. mobiliais, ir perstatė mums 
r labai puikų 4 aktų, veikalą 
£ t€Lourdo Stebuklai. ’ ’ -Buvo -jįe|gs altorius, papuoštas į- 
? kalbų, lietuviškų Šokių, ir 

dainų. Programa buvo ilga, 
įvairi ir graži. Žmonių buvo 

į pilna svetainė ir visi buvo 
į: labaį -patenkinti. Buvo 
/ inums garbe turėti tiek šve- 
s eių ir laimė matyti iš kita 

atvažiavusių vaidintojų.
Mūsų klebonas kun. Jur

gis Česna ir visi vietiniai 
žmonės yra labai dėkingi 

f kun. J. Jųsėvičiui ir Omaha 
jaunimui* Daba? mūsų jau

WATERBUkY. gonh
MARIJOS VAIDELIU

■ DIENA. . f
Gegužės 14 d., Lietuvos 

Vyčių 7-ta kuopą čia iškil
mingai* pagerbs savo moti
nėles bei- minės Motinos 
Dięnos šventę. 8 vaL ryte 
eis “in eoipore” prie šv. 
Komunijos. Šv.' mišias at
našaus bei pamokslą sakys/ 
kuopos Dvasios Vadas kun. 
J. J. Valantiejus. }Po bažny
tinių apeigų p,arap.. svotai-, 
nėję atsibus bendri pusry
čiai. .

vairiomis gėlėmis, teikia' 
daug malonumo. Mokyklos 
mokiniai savo gražiais bal
seliais pagieda. atitinkamas 
giesmes. . Tai vis muz. J. 
Žemaičio darbai, kurs ne 
tik didįjį chorą gerai veda, 
bet ir mokyklos vaikučius 
gerai išlavino giedojime. 
Vaikus prižiūri ir tvarko 
Šv., Kazimiero Sesutės.

Žmonės gausingai lankosi 
pamaldose. f . ; .

, Lygiai 7 :3© vaL vakare, 
šv. Juozapo. par. Amdįto • 
rium įvyks linksmas teatras 
koncertas. Mūsų gabūs sce
nos mėgėjai, vadovaujant 
A. J. Aleksiui, suvaidins 
linksmą, dviejų aktų kome
diją 11 Žentai iš Ameriko3.’\ 
Taipgi, dalyvaus mūsų solis- 
tės-tąi, vyrų choras ir šiai 
šventei pritaikintą. prakal 
bą pasakys mūstį valstijos 
pagarsėjusi kalbėtoja p-lė 
Marijona Jokubaitė iš Nęw 
Havėn, Conn.'

Po programai gros Jok- 
šos orkestras ir bus šokiai.

Waterburio bei apielin- 
kės lietuvių visuomenę pra
šome į šį parengimą atsilan
kyti- kuoskaitlingiausiai ir 
bendrai motinėlės pagerbti.

Kviety;t.

MOTINOS DIENA
Motinos Dienoje, gegu

žės 44' .dieną, vengiama pa
minėjimo programa. Bus 
suvaidintas veikalas^ pasa
kytos prakalhtfe, sudainuo
tos dainos. Reikėtų vi
siems gausingai chilyvauti, 

. ? SUSITUOKĖ
Balandžio 29 dieną,, šv, 

Kazimiero lietuvių bažny
čioj kleb. kito. J. Bobiuas 
sutuokė jaunuolius A. Povi- 
loni- su T. Norušyte ir A. 
Mockevičių su E, Norūšvte. 
Laimingo gyvenimo f *

: MIRĖ
Po ilgos Hgos— mirė-J. 

Venckus, 57 metų amžiaus, 
lietuvių parapijos ir šv. Jo- 

' no patalpines draugijos, na
rys. Nuliūdime liko žmo^ 
na, 3 dukterys ir 3 sūnūs.

;-x »&■*>.<♦* •*
KELIAUK I LIETUVĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

UNIJA

i DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI <

f LIETUVOS nUKTERŲ DR-JO9 
PO GLOBK MOTINOS iVč.

*irminink£ — Eva MarksienS.
625 B. 8th Stį So. Boston,' Maso.

..Vice-pirminlnkS— .Ono SlaurfenS,-
'.. 44Š E. 7th St, Sd; Boston, Mass. 

Tą. Sot Boston 3422-R . ./ 
Proti RaSL—■ BrooŠ ClunienS, /

' Goiild St, West Roxbury, Mass. 
Tel/Parkwayl864-W ( ‘

Ita. RaBt — Marjoua MarkoDinffl 
83 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tel. Park.way 0558-W 
t JidhiinkS -t- Ona šttmtaitutS'

|05 We«t 6th S t. So. Boston. Maox.
- Tvarkdarį — Ona MlzgirdlenS . - 

IM2rColunibiH Rd., So. Boston, Masa
’ Kaaoa Globėja. — E. JanuSonlenfi

. . 142flrColųmbla Rd., So. Boston, Ma?w . 
rt>rfcnidJ«. savo, misi rinkimus laiko kas 

antrą Utaminką kiekvieno mPrieafn. 
T:30 vnl. vakare., pobažnytinfij eve-, 
t*)n«j J ...

« VbMlii dr»nsrijo» reikalais kreipkite* 
DU BtotOkolu raitininke , -.

ty. JONO EV. BL. PAĖALFINĖf 
DR-JOS VALDYBA

F Lrm. '— J. Petrauskas,
24 Thomas. Park. So.'Boston, Mm*

Vlce-pirm.—V.. Medoniš;
1.430 Columbia Rd., S. Boston, Masa

Prot Raštldinkas — J. GUneckis
5 Thomas Park, So. Boston. Mrs>

Fln. RaStinlnkas — M. šelkls
256 Ė. Ninth SE, So. Bpėton, Mnat 

ffdtninkas — A Naudžiūnas
S85 E« Broadway, So.: Boston, Ma». 

UarAalka — J. Zalkls.
'■ 7 Wlnfield St'., Šo. Boston. Man*.
Draugija laiko saslrlnl^mua kas trečk 

nedaldlenį. kiekviena mėnesio, 2 vai- 
įjo Dietų. Parapijos Sajej; 492 E; Ttt 
St., šn. B,«<ton. Mas*. ,z . ‘

ProfeslonalnL biznieriai, prnmoiili- 
kal, kurie skelbiasi “Darjtlntnke.’f tik 

m i verti'Skaitytojų paramos. . ,
V,M" .vhrs.inki tSe “T>nrbinlnkf**’

Kasmet Marijos Vaike-, 
lai — Children of Mary — 
tai bendrą Komuniją ir 
gudrus pusryčius.. Tai ’ la
bai gražus paprotis. Paskui 
būna kalbos. Visuomet .turi 
vieną garsų kalbėtoją. Per-' 
nai kalbėjo p-lė Jokubaūs- 
mitė iš New Haven, plačiai 
žinomą-.... Moterų Sąjungos 
veikėja. Po kalbų visos dai
nuoja ir linksminasi.

h New York?
į KLAIPĖDĄ
\Per Gothenburgį

3 GREITA
1 KELIONĖ 

į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
■ “BALTASIS ŠVĘI)Ų.' LAIVYNAS“

. PIGIOS ^LAIVAKORTES
. IŠPLAUKIA Iš',NĘW YORKO:

S, S. Drottninghoim 
M. L. Kungšholm. . 
S. S. Prottningholm 
M, L, Gripsliolm .,..

EKSKURSIJOS*: ■

M. L.Gripsholm - Gegužės 27 
• ^Tiesiog į*KlaipŲdij be pergšdlmo ••

Informacijų ir lajvąkarčlų kreipkitės 
; į vietinį agentų.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21; STATE ST.. /NEW YORK, N.-Y. 
CHIGAGO, ILL. 181 N. Michigan Av. 
BOSTON, MASS. • 10 State Stren
DETROIT, MICH. 73'Monroe St

REIKŠTŲ SUSIRŪ- I 
. ' 1 PINTI . .. 
Montr.eale yra daug lietu

vių katalikų ir jų gyvuojan
čių organizacijų, bet. katali- , 
kiti spaudos ■ Idausimas už
leistas. Čia gyvuoja Šv, 
J uoziipo •datbininkų kuopa, I 
kurios, nariams reikėtų' su-Į 
kriišti. Reikėtų sušaukti 
gausingą ■ dai'bmmkiį susi- 
rinkimą, išaiškinti L, D. S, 
svarbą,. paskelbti vajų, su- 
paŽindinti plačiąją visuo
menę su “Darbininlm,”. 
praplatinti jį atskirais nu
meriais ir preiiumeratomis; 
tuo jau reikėtų- suorganizuo- 
lŲko^i'Ospondentųratelįj/kU"] 
rio. nariai dažnai rašinėtų į 
4 ‘ Darbininkąžinias: iš I$a- 
ųados lietuvių gyvenimo* ]

Tad, broliai darbininkai, 
susirūpinkime s p a u d O s 
klausimais. Koncertuose, 

. piknikuose, susirinlvimuose 
— visur , platinkime savo 
geriausiąjį draugą, laikra^ 
ti 11 Darbininką/’ o pasek
mių tikrai bus.

7 . Drangu^clis;

DTOIT, MICH.

'.T
MOlfELifliz"

IŠAIŠKINO.: '
. Mokytoja: Joneli, pasakyk.ko
dėl mos . sakome, kad Lietuvių 
kalba yra mūsų motiniška kal
ba?

Jonelis; į Todėl, kad mano Ua- 
| muosic teviikas/ niėkado's negauna 
progos-ką norspasakyti. .

kad mosvturime mylėti savo.ne-', 
p pietelius.

MOHTREAL, CANAOA
BENDR AS PARĖN- < .

’ • ■ ■ G1MAS
Šy„ Teresės jaunimo kuo

pos pirmininkui V. Baniui 
vadovaujant, buvo sureng
tas bendras draugijų pasi
linksminimas — šokiai/ Į 
kuriuos atsilankė daug jau- 
nimoj ypač. Kanadoje gimu
sio.'

Pageidautina, 'kad tokie 
parengimai būtų paįvairin
ti tautiškais žaislais. '

.. Gegužės 20

., Birželio 3
.. Birželio 12
.... Liepos 3

MARMN'S I
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAL 
Aliejaus pečiai, Skalbiamos : 

mašinos
20 TRUMBULL STREET į 

WOR0ĘSTER, MASS. > ! 
Tel. 4-9480

Lengvos Ižlygoa—Be NucžiinSe

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. U. Sykes 
LIETtĮVIAI ADVOKATAI

SANBORN BLOCK 
681 Washmgton St. 
NORWOOD, MASS. . .
Tel. Norvrood 0330 
Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1315-W

T LIETU VĄ
GREIČIAUSIAIS P Ą ŠAULY J E L A IV A l S '

BREMEN • EUROPA
. Speciaiinl traukiniai stovinti- Salimais, garlaivio -Btętnerąnveni?

•. • . ' užtikrina patogiausių kelionę į LIETUVĄ. ’
. GREIČIAUSIAIS KĖLIAIS Į SENĄJĄ .TĖVYNĘ

Informųcijij klauskite pas vietinius agentus, arba1

NORTH GERMAN LtOYD
SSmmm 252 BOYLSTON ST., BOSTON įįįsįį

4W>WĮĮ|JII»i

į NEREIKALINGA.
. Ar tavo vyras' patenkintas! die
nos taupymo laiku?

• Aš manau, Naktimis jis bala
dojasi po visas vietas. Dienos lai
kas jam. mažai reikalingas.

.. (WEST.ŠIDE) .
Šv. Antano parapijos vai

kučių Pirmoji Komunija 
buvo balandžio 30 d. ( Iškil
mė buvo .p^įiĮęn^tą Sesučių 
rūpesčiu;' vaikučiai gražiai 
išmokinti; bažnyčia, altoriai 
gėlėmis išpuošti.- Klebonas 
kun, L F. Boreišis - pasakė 1 
pritaikintą su gražiais pa
mokinimais pamokslą, kuris

REIKIA MYLĖTI.
Vikaras :, (sutikęs gerokai gir 

tą parapijoną): Zigmai, kas tau 
pasidarė? Jau kelintas sykis tavo 
sutinku pasigėrusj, Ar nežinai, 
kad gėrimas yra žųiogaus di
džiausias neprietelis. . ...

Parapijonas:. Žinau tą gerai, 
teveli. Bet ar aš kaltas./ Daugel 
kartų esu girdėjęs, kaip tėvelis 
bažnyčioje laike pamokslo sakei,

PASIGAILĖJO. , *
Moteris į savo .vyrą, kuris nak- 

ties iftotu parėjo namo gan vC- 
•laiVhicai, kodėl parėjai immo. 
antrą valandą šį rytą,. Girdėja it, 
kaip laikrodis .mušė antrą vaiąn- 
dą.-’' • ’ '

Vyras iiorčd&mas save gudriin* 
. išteisintiGąl ir girdėjai. Buvo . 
jau dešimta valanda, bet .sulai
kiau laikrodžio mušimo.. aštuonis' 
sykius/ • ’

PER JAUNAS.
Motoins klausia mergaites apie. 

jos. naują gimusį broliuką; Ma
ryte, kaip tau patinka naujas 
broliukas, ar jis daug verkia ?

Marytė: Labai verkia, kada 
jam su. špilką įduri, kadi, j j pa- . . 
gnybi, parodau jam baisius veido 
nu davimus. Bet ką galim i r irėi i 

;daugiau iš mano mažo broliuko.
1 Dar jis mažiukas keikti.

Gegužės 14'd. — Motinų 
Diena. Vietinės parapijinės 
mokyklos vaikučiai po pie
tų turės gražią programėlę. 

Į CHORAS IN CORPORE 
L PRIE KOMUNIJOS.
I : Gegužės 14 d. 11:00 vai 
per sumą, choras eis in cor-

nevienam, išspaudė gailiu prie' gv. Komtmijos 
ašarą. . Vist choristai-ės, iš vakaro

. '' 7“ privalo prieiti išpažinties.
• (EAST 'SIDE) . ‘ . ___

kūn. S. Kneižis. Rengia 
Oambrdige parapija. Pelno 
I-tise parapijos naudai.Pra- ■- 
džią 7 vat vakare. Parapi- 
jos. švininėje. NuoširdžmV 
p-.rišome skaitlingai ą>i- 
lankyti.

Rengėjai

. Geg. 14 d. 7:30 vai. vak.
Balandžio 25 d. įvyko Šv. -tag nepaprastos prakalbos. 

Jm^io parapijos ktabo šo-JKalb5s kpn. J./švagždys. 
“al- ' . . . / -Visi ateikite pasiklausyti;

vi ' Kalbės labai įspūdingai
Gegužės14 dieną — Mo- Lįdomius klausimus, 

tmos Dieifaoj Įvyks Moterų Rengj.a Liaudies Univeisi-. 
Sąjungos 54 kuopos rengia- l(.įas. , .
ma buneo-.ir šokiai. I

“STEFANIJOS VES-
■ TUVĘS.”

Gegužės 21 d. pirmą kai
tą Cambridge ’uj e bus per
statoma šis veikalas. Lošė
jai iŠ Norwood. Vadovaus

; Deroito miesto darbinin
kams algas moka skriptais. 
Jau išmokėta daugiau kai 
5,500,000 dolerių. Manoma 
dar išleisti aštuonis milijo
nus dolerių skriptų. .

100 parapijų atstovų da
lyvavo buvusio mayoro Fr. i 
MiiŲ.hy išleistuvėse. Jisai 
yra paskirtas gubernato- 
riųrn Philipinų salotos. ■' F.1 
Mu-rphy yrą žymus katali
kas.. • . > ' ; .

‘1

. L. D. S. ,8 kuopos nario i 
iškilmingai, minėjo šv. Juo- 
zapo šventę gegužes 7 d. 9 

. vai. ryte.' Tuo laiku jų in
tencija buvo atlaikytos av. 
mišios. TTie. šv; Komuni jos 
visi nariai, in. "co'rpore ėjo. 
Pamokslą apie šv. Juozapą 
pasakė vikaras kun, J. ’Ph'-; 
vokas. •’ • • ; ’• .. • j

WDRCESTER, MASS.
? MOTINŲ DIENA

• Moterų Sąjungos 5-ta kp. 
iškilmingai minė# Motinos 
Dieną gegužės.*,14 d. Laike 
trečiųjų mišių narės in; cor- 
poi'e ųiiiims šv, Komuniją. ‘

Vakare įvyks vakarienė 
su programa; tai bus para
pijos salėje. Vakarienės 
pelnąs pąrąpijai. Tai gra
žus ir sveikintinas darbas.

R.

Nepasitikėjimas — tai 
draugijos nuodai. • .

PAINT WITH WALLHIDE
and hang pictures the šame day

WALLHIDE

Gorite in today. Let us 
tell you about this new 
Vitolized O ii Paint

. Papuoši savo kambarius, išklosi, sienas kaip velvetu su mūsą 
naujos rūšies Pejitū. Užeik pas mus. Mes parodysim jum 
kaip sątaupyt laiką: iv pinigus,. . . > .

.. Goriausia geležinių daiktą krautuvė Cambridge’iui.

BNIYERSITY HARDWARE CO.
Savininkas J.H. Suapkauskas

’ 1 1147 Cambridgo St, Cambridge, Mass. ■: ?
. ' . Tek Porui*. 0755



Tenkiadlenlz, gėgužfe 1Ž,
*

• ■ V

j Rytinių Valstijų Žin|ios ................................... .. ..... ..
bus. gera, kai Lietuva reika?

■* ■ i

lauš mūšį pagalbos kaip 
fe fe metais? Jei tėvynes 
.medės kibirkštis dabar ne
degs, kaip ji degs ateityje? 
šalinkime tad tą <;rūkuuią 
mūsų atnaujintu katalikiš
ku veikimu, kad ta ugnelė

“Kelti anglų spaudoj klau
simus, kurie nušviečia mūsų 

, kilmę,kultūrą ar žymius as- ;
menįs, yra girtina. Tas su
pažindina • mus su svetini” 
taučiais. Esame labiau ver
tinami ir giriami. ’ Be to, 
daugelis dalykų išsiaiškiną^. . v". . . . - ...

. ir nušviečia. Juk ligi šiol r amžinai. Katalikų 
esame maišomi su slavais, I Federacijos veikimas vėl

- daugiausiai su lenkais* kas' 6^ platyn, štai Rytų 
Pennsylvanija pamoše Ka
talikų konferenciją. Jau 
Pittsburgas ir apylinke šu- 
siorganiząvo. Žodžiu Fe-; 
d oracijos eilėse randasi vi
sos didžiausios liesuvišios 
kolonijos, Kęsusiorganiza • 
vusios: kolonijos greitai su
pras katalikų vienybės 
svarbą ir huo mūsų neatsi
liks: Tikimės, Federacijos 
kongresas šiemet galutinai 
konsoliduos visus katalikiš
kus sluoksnius į vieną stip
rų katalikišką kūną, į vie
ningą ir plačią Amerikos. 
Lietuvą.

- daugiausiai su lenkais, kas 
niūras garbės neduoda. Ruo
šti parodaSj iškilmes, daly-

brangūs, prakilnūs, šventi. 
Gal jiems mus reikalai pil
nai nesuprantami, bet tiki
mės dar mokyklos suole jie 
išmoks, persiima, savo orga
nizacijoje išaiškins, ištyri
nęs, Kitokia organizacija 
mums nereikalinga, kitokia 
darbuotė nevaisinga, kitokį 
moksleiviai ar profesijoną- 
lai nenaudingi. Katalikams 
moksleiviams ir profesijo- 
tfąlams tinka 'dėtis tik prie 
jait gyvuojančios katalikų 
studentų organizacijos. .

. LIETUVIAI PAVASA-

;i vadovybę sunkiai užlaikė 
tvarką. Dabar lakūnai pa
silsėję ir sulaukę gražaus 
ir patogaus oro lėks į Kau
ną. s Lėkimo dienoje vieno
je iš balnyčių bus atlaiky- 
:os pamaldos dėl sėkmingo 
įerlekimo. Katalikiškos 
draugijos turės savo atskirą 
komitetą juos išlydėti lėki
mo 'dienoje. Lakūnams au
kas ir laiškus perduoti pa
tarnauja Lietuvių Univer- 
salis Biuras, 423 Grand Sti

ŽINUTĖS
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13 I Visiems, Visiems!
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LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS
Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne

pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
į namus lietuvių1 prietelių ir patarėją—laikraštį Į

j “Darbininką.’’ Jei Jumyse kils graži mintis
; ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- - 

vanoti naują- maldaknygę, rožančių "a? gražią 
stovylėlę, užeikite ’ Jūsų visuomet' laukiame.

! LIETUVIU UNT. VERS ALIS BIURAS, Ine. į
. Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVĖ” . Į

f 423 Grand St. a . Brooklyn, N. Y. |
k ' ' STagg 2-2133 ‘ ’ |
Eu.iiįnniiiiiiHiiHį.<iii'ii|iiiĮi,.iUiiiiii»iiuiiinll,|į|ii)im<>iiiĮi'iiiiiiniiiuiįiiiiiimiinniiiĮiiiiniiiiĮiuiiihimiimiiiiiiiiiiiir»|
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rą vardą. Perilgai snaudi - 
me... aną vakarą paro’d&ne\; ‘ 
ką galime.., istęsekirae tik
tai!’ ’ .

nėse ir k., yra taipgi ginti’ 
’ na ir vertintina. Mums f u - 

retu rūpėti Amerikds gyve
nime pasirodyti, kaip kuti 
fūrnešiai, pažangus irsusi* 
.pratę piliečiai. Ndroiūme 
čia konstantuoti kua, Jono 
Kripė pastangas kelti lietu
viu reikalus bei klausimus 

- V . ■

,Wateburio anglą spaudoje.
• Mūsų , redaktorius kelia o- 
pius gen. Kosciuškoj kil
mės klausimus "VVaterbury 

. Dėrnokrat dienrašty ir lie
tuvių kalbos kilmę, senumą 

‘ ir arionų rašės pradinę Wa- 
■ _ terbury Republican dien

raštį^. Jo strapsniai. atne- 
. še pageidaujami^ vaisių.

Lietuviai privalėtų juos ge
rai -išstudijuotim Ą^tim- 
taučių tarpe išaiškinti,. Toks 
reikalų tyrinėjimas, aiški
nimas ir gynimas,- kelia 
mumyse tautinę sąmonę, 
lietuvišką susipratimą ir ,sa- 

. vitarpio artėjimą. : Abejoti 
negalime/kad. amerikiečiai 
mus geriau pradeda su
prasti ir pamilti.

Džiaugiamės lietuvių ka
likų įsijudinimu ' dirbti. 
Jaučiame mūsų visuomenė
je jautresnį sąmųnę religi
niame judėjime,. aiškesnę- 

. nuovoką tautiniame : veiki
ame . ir gilesnį susipratimą

■ visuomeninėse sferose. Gal 
vieno negalima užslėpti — 
indiferentizmo Lietuvos rei
kaluose. Tai - apgailėtinas 
bukumas. Kaltė glūdi da
bartiniame Lietuvos polįti- 

/ niame stovyje. Kiti vadina 
./ šį trūkūnią geru nusistaty- 
J mu, vadinasi, nesikišimu 
‘■J į Lietuvos vidujinį gyveni- 

, mg.. Jei ii* būtų tai gera 
'y dabartiniu momentu, bet ar

Decpration Day šiais me
tais bus viena svarbiausių 
mūsų gyvenime. Geg. 29 d. 
lietuviška moksleivija susi
rinks į Šv. Marijos kolegiją, 
Thompson, Conn/ savo iš 
eilės antrajam seimui. Su 
jais posėdžiaus pabaigusie
ji aukštas mokyklas ir pro- 
fesijonalai. Suvažiuos gra
žiausias lietuviškas jaūnuo - 
menės žiedas. *>• Lietuvių ka
talikų studentų organizaci
ja Amerikoje gyvuoja arti 
desėtkas menesių, bet sim
patijos rado plačioje visuo
menėje. Ji spėjo visuome
nei išaiškinti savo tikslus ir 
nusistatymus. Ji jau pa- 
miltą ii* labai pageidauja
ma. Jinai tik laukia visuo
menės paramos. Rytuose 
plačiai platinasi ir siekia 
vakarų.. Virš pusė tūkstan
čio moksleivių susijungė po, 
viena vėliava dirbti Dievui 
ir Tėvynei. .; Šiems išsiauk- 
lėjus sveikoje lietuviškoje 
dvasioje sulauksime naujų 
darbininkų apleistoje tauty
bės dirvoje. Alės laukia
me iš moksleivijos pasiau
kojimo, išsimokslinimo, su
sipratimo ii* darbo .tiems 
reikalams, kurie mums

M
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LIETU VI AI!

Važiuokite Tiesiai | Klaipėdą!
Su Didele Vasarinė Ekskursija
, Laivu FREDERIK VHI
Iš New Yorko Birželio 3r 1933

Nereikia nei vizų nei pereiti pąrubežinį .
,• egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ.

., Negali Būt. nieko lengvesnio ir patogesnio.
" ~ Kiti išplaukimai iš New Yorko:. ~Ų
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Gegužės 14 d., 3 vai. p. p. 
didžiuliame Prospect Par
ke įvyks Pavasario Šventė. 
Tą dieną oficialiai atidaro
mas parkas žaislams, spor
tui ir k. Šventėje dalyvau
ja dvylikos : fantų chorai, 
miesto ofiėialai ir aukšti 
svečiai ir Kalbėtojai. Šven
tės programa bus didžiulėje 
pievoje, kuri raudąsi arti! 
parko ! įėjimo iš Prospect 
Bark Plaza - (ties, .Union 
St.). Iš eilės dainuos Šių 
tautų'chorai: švedų, Uetii- 
viiij bavarų, ęuomių, norve
gų, italų , rusųy estų, danų,, 
ukrainų, lenkų ir žydų. Dai
nos prasidės 3:30 vai. p; p. 
ir. kiekvienas- choras 'dai
nuos tik 10 minučių. Lie
tuviai dainuos lygiai .3 :40 
valandą. Įėjimas į parką 
dovanai. Dainuos Karalie
nės; Angelų parapijos cho< 
rąs vadovaujant mųz. P. A. 
JDulkėi. Šią šventę* ruošia 
Folk Festįyal Coųncil. • .

KONCERTAS IR 
ŠOKIAI y

•. Gražių liaudies . dainų 
programą' išpildys Karalie
nės Angelų parapijos cho
ras savo parapijos svetainė
je, r gegužės 13 d., 7:3.0 vai. 
vakare. Po koncerto bus 
šokiai. Gros Vytauto D. 
orkestras. Už trisdešimts 
penkis centus išgirsite gra
žių dainelių ir linksmai pa
šoksite. Praleiskite Šį su- 
bato.s vakarą smagiai. .

4000 LAUKĖ LAKŪNŲ
LdikUaiai pasiruošę lėkti.
Balandžio 7 dieną tūks

tantinė minia suvažiavo 
drąsuolių Dariaus ir Girė
no sutiktų ir išlydėtų. Tik 
nelaimei turėjo pakely iŠ 
Chicagos dėl blogo , pro su
stoti, tad vėlai vakare atlė
kė Newąrk Aairport, ir ten 
palikę “Litiianica” busaiš 
ir subvvays atvyko Brook- 
lynan ir tik 11:30 vaL nak
tį pasiekė Klasčiaus salę, 
Maspetho. Jau buvo žmo
nių dauguma išsiskirstę. Ir 
p. B. K; Balutis jau buvo; 
apleidęs jų nesulaukęs. 
Koncertą pradėjo labai vė
lai apie 10 vai. Išėjo ne
pergeriausiai,.gal dėl dide
lio trukŠmo salėje. Vaka
rienę irgi valgė tik atvykus 
lakūnams. Nors lakūnai 

[sutrukdė programą, bet pa

Biąkonas Kėni ė ž i s' iš 
Harrison, N. J. priims ku
nigystę birželio 10 d. ir lai
kys pirmąsias mišias birže
lio 11 d., Sopulingosios P. 
švč. bažnyčioje.

Gegužės 4 ’ d, mirė ktmti 
gas Wiliam L.iLong, Atsi
lankymo parapijos klebo
nas, Brooklyne. Gegužės 8 
dieną palaidotas. į Kunigas 
Long' ilgai buvo' Sag Har- 
bor, L. I. klebonas ir lietu
viams labai prielankus. K

Kings County ligoninėje 
sūnkiąi serga Agne Skin- 
kąitienė. ■’

- , - ’į

Gasparas Gudonis mirė 
gegužės 1 d. ir palaidotas 
gegužės 4 dieną iš Karalie
nės Angelų bažnyčios į Šv. 
Jono kapus.

Aviacijos Dienoje,, Klas- 
čiaus salėje, koncertavo Šv, 
Jurgio parapijos 'ir Opere, 
tės chorai. Solo dainavo p. 
Vitaitienė.

. Balandžio 30 d . n ak t į pa- 
Tėjo į namus prisigėrę ir 
dar namuose turėję svaiga- 
V L •/•..•? ..

Buvo labai linksmi.
Spėjama, kad jie norėję 

kavos išsivirti, nes ant -ga- 
sinio pečiuko buvo padėtas, 
puodas su. vandeniu ir gasas 
atsuktas. Matytu kad neuž
degę gaso arba užgesinę ir 
palikę atsuktą, nuėjo gulti.. 
Tai vis degtinės aukos.

Juodu buvd:-> baisūs gir
tuokliai. Ką' uždirbdavo, 
tą ir pragerdavo. Miestas 
turėjo juodu palaidoti./

Rup.

• Gegužės 7 d. Šv. Mykolo 
bažnyčia šventei šimto metu 
sukaktuves, kuriose dalyva
vo kardinolas Hayes ir kar
dinolas ’ Muhdėleih. Jiedu 
lankė tos parapijos mokyk? 
las.

Lietuviu Katalikų Stu
dentų. org-jos TOlliams- 
burgh’o kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą gegu
žės 12 d., Karalienės Ange
lą parapijos salėje. ' Susi
rinkimas paprastu laiku.

Vilniaus Vaduoti Sąjun
gos skyrių konferencijoje 
Hartforde, Conn. birželio 
mėnesy, D. Ncw Yorko fe
deracijos Apskritys nedaly
vaus., V. V. S. reikalai .ap
tariami Federacijos kon
gresuose ir apskričių susi
rinkimuose.

PATERSON. N. J,
♦NELAIMĖ

Balandžio mėii. /užtroško 
gasu dū •* Bingeliai:w Pet
ras Paukštis, kilęs iŠ Vil- 
niaus krašto ir Peliksas Bi 
ga iš Kauno••• apskričio.

. Abu nelaimingi- gyveno 
kartu apie .porą metų ir ne
blogus darbus turėjo. .

NEW HAVEN, CONN.
ISTORIŠKAS ĮVYKIS
Šeštadieni, balandžio 29 

dieną . įvyko Connecticųr 
valstijos lietuvių katalikų 
jaunimo metinė , vakarienėj 
kurioje dalyvavo apie. 300 
žmonių ,viši formaliai apsi
rėdę, kas sudarė labai grą*. 
žų įspūdį :*

Girdėjau iš kitataučių gi
riant lietuvius, kad jie yra 
malonūs ir mandagūs. Gar
bė lietuviams.

Iš žymesnių asmenų daly
vavo šie: miesto mayoras 
Murphy, kun, dr. Cibulskis, 
LaS,alette kolegijos virši
ninkas, kun, Karkauskas, 
New Haveno lietuvių para
pijos klebonas, kun. Gra- 
deekis, Cdnnectieut- Lietu
vių Katalikų Klubo pirmi
ninkas, advokatai Bobinas, 
Tamulionis, Povi 1 a i t i s, 
Balanda, daktarai Aukšti
kalniai, dentistas Selenas, 
šerifas Jenušaitis, aldermo- 
nas Bendleris, vaistininkas 
Sobrinskis, Bendleris, Ur
ba, Petrauskaitė, kunigai 
Kazlauskas, Kartonas, Kri- 
pas. Be to, buvo daug įžy
mių biznierių , ir šiaip pra
simušusių lietuvių su savo 
žmonomis arba meilužėmis..

. Kalbėjo šie asmenys: ma- 
yoraš Murphy (ragino lie
tuvius; tęsti savo gražų dar
bą ir, -lt.), šerifas Jenušai
tis,' vaisti n i h k. A s. — aid.

/‘f

Bendleris, advokl Bobinas, 
Tamulionis ir Povilaitis, 
kunigai- Gradeelds ir Kar
kauskas. Paskui įteikę^do- 
vimas Stasys Šimkuši Iš- 
laimėjo šie rateliai:

Merginų ir vaikinų cliaiiv

■pionshipt Hartford K. of 
L. / /., ■ • • <

Merginų ir vaikiini Bqw- 
ling: Waterbury K, of L. . ,

Tcnmis: Watebury K, of

Golf: Kew / Britain, St. 
Aiidrew’s Club.

Visi rateliai gavo po g ra-' 
žją vėliavą su tam tikrais 
•ląstais, o jeigu iŠĮaimės tris 
rietus paeiliui, ką gaus ir 
i.ikys kaipo savo sidabrinę 

>»urę. .. .
Paskui visi šoko iki vėlu

mai. Paskiau visi os kuo- 
Ėnksmiausiai skindėsi į na
mus. Beje kon»; •eczitorfūs 
ZJeksis irgi lar .i grarai 
kalbėjo.

■ ■ * 1

Visi dalyyia.-eti žada da- 
•yvauti mūsų a! einančiame 
Field Day. ir kituose mūsų 
' L. Č. parengimuose. Mes 
jų turėsime daug. Kviečia
me visūs-as su mumis da
lyvauti, nes su savaisiais, 
vis geresnį, laiką galima tu
rėti... ką parodė mūsų pe
reitoji C. L. C. Vietory 
Banųuet. Daug kas .man 
pasakojo, kad tai buvo ge
rtąsias “good time” ką sa
vo gyvenime jie turėjo, ne
tik tarpe lietuvių, bet ir 
tarpe visų, nes tą vakarą vi
si buvo apsirėdę kaip imli- 
juniėriai ir “believe me*’ 
mūsų. jaunimas taip af sii*e- 
dęs “bytino” visus, ypatin
gai mūsų merginos — lietu
vaitės! Jos tą vakarą kaip 
lelijėlių darželis išrodė ir 
-kaip!! Gerai, lietuviai lai
kykimės, kad galėtume kas
met arba dažniau tokius 
”good times’* savo tarpe 
turėti ir.tuomi pakelti sve
timtaučių akyse lietuvių, ge

WATERBURY, CONN.
• • . 1 , J, ’ . • ■ - • •

. ALUMNĮT ŠOKIAI
Šv. Juozapo parapijos 

mokyklos alumnai-ės turėjo ... 
savo metinius šoklus, Jif, . 
džiulėje salėje. Groj o Ro- 
main Staples and his 12 Ca- 
valiers iš Waterbury. Bu-, 
vo labai pasekmingi šokiai, 
nes atėjo apie 500 žmonių. 
Tą patį vakarą ^ew Haven 
buvo 0. L*. C. Vietory Barį 
quet. Daug gražaus pelno ■ 
liko alumniečiams. Getai’, 
nes sunkiai darbavosi.

LIETUVA TAVEIKS- 
LŲOSE . ,

Čia per du vakaru ponas •; ■ 
Lukšis rodė Lietuvą paveik- ‘ į 
aluose. Labai daug žmonių */ / 
atėjo per abu vakaru. Pa- .. 
rapijai ir jam liko gražaus 
pelno. .. . ,

Būtų labai gerai, kad kas * 
Lietuvoje : nuimtų lakūnų . 
(Dariaus ir Girėno) pa- - 
veikslus kai nutūps Kaune. 
Taip gi ir World”s Cham
pion Jack Sharkey (Žukau- 
sko), nes jis važiuoja Lie
tuvon Šią .vasarą.
i .n ■: ■ 
—-—'

JONO KMITO EILĖS
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Tai gražus mūsų išeivijos • 
įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių ’rinldnys.

Šią knygą išgyrė visa rim- • 
tesnįoji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta: ją įsigyjęs. - . ■

Knyga gražiai atspausdin- 
ja ir turi 191 pusi. Jos kati ‘ 
la $1.50; Bet dabar “Darbi- .,
ninko?’ spaudos vajaus me- u «
tu, gražiais drobės viršeliais ■
kaina tik 75 centai; popi&.. 
rio viršeliais 50 centų. •

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangių - 
ir naudingą eilių knygą. * 

/‘DARBININKO” ADM., «
366 W. Broadway» **
South Boston, Mass.

Susipratusių lietuvių yr» 
šventa pareiga savuosius * 
biznierius palaikyti, ųes jie; 
to yra užsitarnavę remdami ’Ų 
jas ir draugijas. ' : "

j

į

i
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Svarbi Išganymo Priemonė 
88 pusi, knygelė

“IŠ visų veikalų apie mal
dą nei. nonas be abejonės, 
nepasirodė taip tinkamas ir 
taip rinktinis, kaip šitas 
mažas šv, Alfonso Ligouri 
l^ūrinėlis,, .rašo II. Kevon, 
General Vikaras.

“Skaitykite šią x knygelę 
ir skaitykite vis iš naujo..., 
Skaitykite ir rągtinkite 
ititūs, kad ją skaitytų!... Aš 
norėčiau, jei tat būtų. gali
ma, atspausdinti šitos kny-

gelūs tiek egzempliorių, 1 
kiek yra krikščionių žemė- : 
je, ir duoti kiekvienam po į 
/vieną.’’ . ’ .' ‘ ;

Karštas Šv. Alfonso troš- i 
kimas. . "

Šitos knygeles kaina buvo 
25. centai.

Didelio knygų nupiginti 
ipo metiuparduosimo tik už ; 
10 centų.

“DARBININKAS”

366 W. Broadmy

So, Boeton, Nui, .

c
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NEW HAVEN, CONN.
šio mėnesio; (gegužes) 

į-14,15 ir 16 dd. Šv. Kazimie
ro parapijoj bus kėturias- 

rdešimt- valandų atlaidai, 
t pamaldos prasidės 7 :30 vai. 
vak. D. S. T., 339 Gfęene st.

Visi, kas nores gitlės greit’ 
prieiti prie išpažinties, nes 

'" bus svečių kunigų, kurie pa
dės klausyti.

f Visi aplinkiniai lietuviai 
r prašomi atsilankyti ir ati

duoti Dievui garbę tose 
? svarbiose dienose. ■ •

Kun, V. P. Karbauskas.

HARTFORD, CONN.

■ P g R B INĮNK_X S v \

brookiyn; n. y.klausyti dainų prisirinko I DVI LABAI GEAŽI08 IU NAUDINGUS KNYGOS I 
pilnutėlė didžiulė Holy Re- < j ! A 11
deemer vokiečiu svetamė LlCtllVOS AlbUHlaS 

Pirmiausiai klebonas ku- _ _ ___ ■.
higas Jonas Bakšys pradėjo- ' V—T ‘
programą prakalbėdamas ’SFSC! WT Sll 111Y
trumpais žodžiais į susirin- A lyllUV
kusius. “Mes esame pra- ---- Tik už------- -
kilnūs” sako klebonas, “ir | . . . t '
mus gerbia visų kolonijų - ___  ****■ . _ • ,
lietuviai, ir gerbia todėl, -y . .
kad mes veikiame iš Širdies, •, • JL '
savo blogų‘j^dų negarsina- ■ ;. . ...
me ir atsilankiusius svečius LIETUVOS ALBUMAS -4 436 puslapių, ir kiekvienas 
gražiai priimame.” Po to, puslapis papuoštas Lietuvos žymių veikėjų ir vadų pa- 
pakvietė vakaro; vedėju Jo- ’eiksWl‘- Kaina buvo H0Q. .
na Č. Morkūną, didelį lietu- GEGUŽES MENUO — 184 puslp. Įmyga. Joje telpa 
Vi natriiota. Jis no trnm-skaitymai kiekvienai; dienai per visą gegužes me-
* 1 t it- c x -x riesi- Kaina buvo 65 centai.1 pos kalbos perstatė miesto .. . / .

mayoro atstovą koncilmoną • nupiginimo metu įibi .knygas parduosime uz 
Edvv.Miller, kuris: trumpais $l|00
žodžiais pasveikina lietu- “DARBlįfINKAS”
vius ir pripažino, kad"tarpe 306 W. Broadway, * ' Bo. Boston, Mase,
lietuvių gyvena, bet lietu- . --  ------ —- — •
vių nepažįstąs. Matyti, ne- Mę kelis sykius pasirodyti, 
kokis politilderius, kad lie- o mūsų vargonininko diik-

, Bal. 23 d< įvyko L. Vy- 
■ čių kuopos taip vadinamas 
“Minstrel Show.” Vaidi- 

♦ nirne dalyvavo 22 asmenys.
Vaidino gerai, bet ne lietu--

y viams, . nes visas vaidmimaš 
buvo anglų kalba. Be to, ir 

? vadai buvo ne lietuviai. Tai 
r jau perdaug. Tik viena 
į liaudies dainele lietuvių 

kalba sudainuota. Rup,
MOTINOS DIENA.

* Gegužės. 14 d. 5 vai. vak. 
f mokyklos svetainėje Moterų
> Sąjungos kuopa rengia va

karienę šū įdomią progra-
r ma. .. Visa tai motinoms pa- 
į gerbti. Visi kviečiami, Įžan-
> ga 50c.

/ MIRĖ PLIKŪNIENE.
. Gegužės 6 d. iŠ Šv. Tre- 

; jybės bažnyčios išldlmingai 
palaidota a. a. Peticija Pii- 

į kūnienė, gyv. 105 Bond st. 
į ŠV- mišias laikė kleb. kuii, 
Š" J. Ambotas, : asistuojamas 

velionės sūnaus kunigo An - 
tano Plikimo ir kum J. J. 
Kripo. Dalyvavo kuri.. P. 

r- Kariones, kuri. Ig. Abro • 
maitis, kun. J. Kazlauskas 
ir keli kitataučiai. Velionė 
palaidota šv. Benedikto ką- 

J pinėse.
APVOGĖ KRAUTUVŲ: 

’ Du nežinomi plėšikai įėjo
> į Flo Frock ' krautuvę, 871 

Main st., užpuolė vedėją
l . Ievą B. Alanskaitę, sumušė 

ją ir pagrobė 606 dolerių.
Spurgis.

nes jūsų yra'ateitis. Jūs ne
tiktai, kad duodate gerų pa- 

tuinų rrnepažįsta/; įteikė jai|yyzdį kitiems^bet ir-sutei-
kiate didelę--garbę lietu
viams, O tas jaunimas, ku
rių tėvai tarnauja Maskvai, 
lai prisižiūri į gražų ir pra
kilnų lietuvių jaunimą; prL 
sižiūreję ir jūs prisidėkite, 
'nors jums tėvai ir sako, kad 
turėsite eiti išpažinties. To 
nesibijokite^ mes tąs tiktai 
atneš jums daug naudos. 
Lauksime kitos dainų šven
tes, tikėdamies, kad jau:ga- 
losime ją tiftėti savoje sve
tainėje.

perstatytas Vyčių jaunimo j gyvų rožių bukietą. VMiau . 
kitopos pirmininkas B. Jur- choras dainavo Aš pasėjau 
gelionis pranešė, kad tiks- linelius”. — J. Karoso ir 
las šios dainų šventės yra,[“Loja šunys” — S. Marti- 
kad palinksminti žmones, o ponio. Po trumpos pertrau- 
tųomi pačiu' prisidėti prie kos choras pasirodė su Vy- 
pąstatymo naujos bažnyčios tauto garbei r— J. Gruodžio 
ir Svetainės. ir Vilnius — J. Žilevičiaus.

. Prasidėjo programa. Cho-j P-nia E. Lakavičienė — . 
ras vadovaujamas p. K< Ba- Lack sudainavo keletą dai- 
ziui, sugiedojo Amerikos pelių. Jos balsas gražus, 
himną ir (‘Lietuviais esame tvirtas ir labai gerai; išla- 
mes gimę”. -r Šimkaus ir pantas. t Merginų choras iš- 
“Jaunimo giesmę” —;Nau- pildė'“Čiu-čiu liu-lių” — 
jalio. Pianu akompanavo I Shumaimo. Buvo malonu 
p-lė Izabelė Roviūte. So- girdėti vien tik merginų . 
lo dainavo p. Pranas. Mocie- į malonūs balseliai. J. OI- 
jūnas, akompanuojant pia- Šauskas savo dainavimu . 
nu jo sesutei Izabelei. Dai- sužavėjo klausytojtis.. Kad 
nininkaš yrą Eastman mo- patenkinti klausytojus p/ J. 
kyklos mokinys ir jau gerai Olšauskas su Pr. Mociejūnu 
prasilavinęs dainoje. Seką sudainavo kelis duetus, 
stygų orchestras “Tropic Choras sudainavo' “Oželis”

' ” “ J.. Šimkaus ir “Tu ir
aš” — Vanagaičio. Vėl pa
sirodė p-lė Katkauskaitė šri- 
dainuodama solo ir po to, 
pasikvietusi p. J. Olšauską, 
sudainavo kelis duetus.. Vy
rų' choras išpildė Vanagai
čio “Fordukas,’’ o solo da
lis išpildė J; Olšauskas ir 
p-le Katkauskaitė.; Progra
ma baigėsi daina “Ėį pa
sauli” — Vanagaičio ir Lie
tuvos himnu.

[ Choras savo užduotį išpilu 
Įdė geriau negu buvo galima 
[tikėtis; Priklauso didžiau
sia garbė jo gabiam vadui 
p. Bazini; Taipgi garbė 
klebonui ir p. Morkūnui;

] kurie visuomet sykiu dirba 
I ir sukelia jaunimo ūpą. So
listai savo gabumais irgi 
prisidėjo prie tos šventės 
pasisekimo. O svečiai ar
tistai, tai tikrai sužavėjo 
visus. Negalima nieko dau- 
giau pasakyti, kaip tiktai 
ištarti širdingą, ačiū jiems.

Baigiant, negalima pra
leisti, neištarus ačiū pp/ J. 
Moėiejūnams, kurie svečius 
artistus priėmė ir gerai pa
vaišino, biznieriui p. Šhere- 
liui,. kuris apmokėjo spau
dos išlaidas, p. P.Buriris- 
kuirkūrįs paskolino savo 
gražų pianą. /.

Dainų diena praėjo dide
liu: pasisekimu, ir. atrodo, 
kad liks gražaus pelno dėl 
naujos bažnyčios? Vž jų 

. ‘ sunkų darbą galima tiktai
Brooklyn, N? Y juiinuolW pasidžiaugti.

.. Į.DiTbk jaunime ir toliau,

sea hawaiians,” susidedan-.*— S. 
tis .iš Šių jaunuolių: Kali
nauskas, Steponaitis, ;A. 
Luddy ir Pr. Pranckūnaš, 
kurie išpildė kelis muzikos 
kūrinėlius. : Ukrainiete so
liste Catherine x Hnatktiv 
dainavo solo? “ Oi lekia le
kia” — M. Čiurlionies ir 
“Pasisėjau žalią rūtą” — 
J, Neimorito, sudainavo I 
/jaunuolių choras. X Olšau
skas kanklėmis labai sujau
dino klausytojus... P-lė I. 
Roviūte —piano solo. Po 

į to, pamatėme šio* vakaro 
žvaigždutę p-lę A. Katkau- 

■ skaitę, , kuri sudainavo 3 
daineles. Didelis ’dėlnų plo-

Laukiamoji dainos šventė 
atėjo ir praėjo, palikdama -*,*w**q. I

’ gražius . įspūdžius. Pasi-1 jimas iššaukė mylimą arti-

Nepaprasti Bargenai
YOR SALE \ .

.TRIJŲ ŠEIMYNŲ, 17 kambarių namas, su ‘‘private driveAYay,” 
: patogioj vietoj. Kaina. $5,500. ĮmpkSti $2,500; _ - .1

DEVYNIŲ ŠEIMYNĮf .moderniškas namas, visi įrengimai, pato-.
, gį°j vietoj/ $19,500. Įmokėti $4,500; Šis narnąs statytas 1926 m. 

h* tuomet tnrAjęs mortgečių $30,500.. .
Šitokį-.nepaprasti pardavimai retai pasitaiko. Juo rečiau jie tcn^ 

ka lietuviams, nęs lietuviai nepratę greitai apsigalvoti ir pasįtaį- 
kjusįa proga pasinaudoti Turintieji įmol>6jimui reikalingas šu- 

, mas atsilipkite tuojaus. ■. • ‘ . ■ . ,
- YORRENT

. Įrengtas kambarys (fumishcd room), ■ prie Švarios, šeimos, visi 
’ patogiunai, prieinama nuoma. .

Našle moteris (tie šeimos), gyvenanti viena trijuose modernia-.
; kuose kambariuose, malonėtą priimti norinčią švariai gyventi mo-1 

tėtį ar merginą gyventi sykių Namas patogioj yletoj, kambariai
' gražūs .ir turi yisUs reikalingus įrengimus.

‘ Maža šeima (3 žmonės), gyveną šešiuose naujo namo puikino-1 
ae kambariuose, tiktų priimti naujavedžius gyventi sykiu arba 
galėtą gauti 3 kambarius atskirai. ’ Kambariai nepaprastai pui
kūs ir patogioj vatoj. • . •

J. B. MAOHULIS
, ; R e’a 1 . E s i a’t e

f 167 McKinley Avenue, “
APlęgate 7-5733

Vyturys.

C. BROOKLYN, H. Y.
i

■ •

Šv. Jurgip parapijos pik
nikas įvyksią sekmadienį, 
gegužės •21.dieną, .Kiečiaus 
Cliriton ‘ -RaBke^,; Piknikas 
prasidės 2 v. p. p. Šaunus 
orkestras gros lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius iki 
vėlumos; ^Parapijiečiai .ir 
apylinkėslietuviai yra; kvle- Į 
cianu. Bus'daug įvairumų, j

KUSF. ADEKSIŪNO
IŠLEISTUVES \

Šiomis dienomis Karalie
nės Angelų'parapijoje įvy
ko kuri. Juozo AĮeksiūno'iŠ- 
leistuvės, kurias surengė 
Rožančiaus draugija. '

Ryte buvo užprašytos Šv. 
mišios, kurių klausyti buvo 
suėję draugijų nariai ir 
bendrai priėmė komuniją.

Do to, parapijos salėje į- 
vyko bendri pusryčiai. Da
lyvavo labai daug jaunimo 
ir senesnių žmonių. Visi 
suėjo su savo mylimu vadu 
kun. Aleksiumi atsisveikin
ti įr jam’ palinkėti, gerų pa
sekmių naujoj vietoj Mas- 
pethe. ;

Čia dalyvaujančių ’drau- 
jų atstovai ir ,artimieji pa
sakė trumpas atsisvęikįni- 

[ mo kalbas,—įteikė gražius 
bukietus gėlių ir pinigines 
dovanas.. Tostmasferiu bu
vo kun. Jonas Balkūnas.

Jis taip pat pasakė gra-r 
įžią Įkalbą. ; .

Labai rimtą ir turiningą 
kalbą pasakė klebonas kun. 
S. Remeika.

Ro visų linkėjimų ir kal
bų. prabilo kun. Juozas A- 
leksiūnas. Jis buvo labai 
susijaudinęs. .

Mylimam kun. Aleksiu- 
nui Imkime geriausio pasi
sekimo naujoje vietoje.

Tikimės, kad ir Maspethe 
| būdamas nesiskirs nuo lie
tuviško parapijos jaunimo, 
kaip nesiskyrė čia ir uoliai 
darbavosi.
■""■'y. - Kift.

MOTERŲ SUSIRIN-
■ . KIMAS ■

Gegužes 1 (į. įvyko Mo
terį} Sąjungos. 24 kp. susi
rinkimas, kurį atidarė pir
mininke Sauru'saitienė.

KUN/ JONAS- LAURI
NAITIS . ■

Šv. Jurgio parapija susi
laukė jauno ir darbštaus a- 
sistento. Klin. Laurinaitis 
pernai gegužės 21 d. įšven
tintas į kunigus, tapo pas
kirtas į airių parapiją, kur 
.išbuvo iki šiam laikau Jo 
širdis vis troško dirbti liė- 
•tuvių tarpe. Kun. Laiiri-| 
naiiis turi nepaprastus ga
bumus jaunimą organizuo
ti ir j įtvarkyti. Jis kalba 
gražiai lietuviškai. Klebo
nas kuri, N. Pakalnis ir vi
si parapijiečiai džiaugiasi 
gavę šį kilnų jauną kunigą.

.... * ... . Žinąs.

i.

7
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V ALANDO s : į 
Nuo 9—12 ii ryto, 2—8 vak. i ‘ 

iventadieniait iutitarvt J
499 GBAND STREET |

(kampu Union Avė.)1 j.
BROOKLYN, N. t. |

Telephono: STAGG 3-0700

DR. BLADAS K.VENCIUS
DANTISTAS 

X—RA.Y
Namu Telefonu r. Mlčhigan 2—4278

Palaidota gegužės 6, d* su 
gedulo pamaldomis, 10 vak 
rytą, iš Apreiškimo P. Švč. 
jašnyčios Šv. Jono kapuose.

Velionė priklausė. prie 
katalikiškų draugijų: Šv, 
Rožančiaus, i Tretininkių, 
Šv. Pranciškaus, Susivieni- 
imo Romos Katalikų ir 1d- 
ų. \ r ’>•
Laidotuves priži ū r ė j b 

graboriūs J. Levandąuskas 
--LeVanda..

MOTINOS DIENA.
Moterų Sąjungos 24 kp. 

gražiai minės Motinos • Die
ną. Visos narės eis in cor- 
pore prie šv.’ Komunijos 
Karalienes Angelų bažny
čioje per 9 vai. mišias. Kaip 
girdėti ir kitos vietinės kuo
jos’ savo parapijose pana
šiai švęs, Motinos Diena 
švenčiama geg. 14 d* ■

NEWARM1

HARRISON-KEARNY, N,J
; VAKARIENE

; L. R, K. Moterų Sąjun
gos 63 kuopa ‘ flotilių Die
noje,” gegužės 14, 6 v. v., 
6,Davis Avė. rengia Chop 
*Suey, dešrų ir kopūstų va-. ... 
'karierię; su pamąrginimais.

Vietiniai ir apylinkes'lie^ , 
tuviai prašomi gausiai atsL 
lankyti., į šią Vakarienę 
^Motinų Dieną” .švęsti ir 
'prie geros muzikos links
mai laiką praleisti. ? -

Kviečia Rengėjos.7

f

Tel. iBttfgg ’2—f5O4» ęiotnry Pnblle

M. F, BALLAS INO.
jHBLIAŪSKAB

Graboriūs ir BalaamaotojM 

660 Granil Si., Brooklyn, NX

J

P. Dumblienė išdavė ra
portą iš New York ir New 
Jeršey apskričio suvažiavi
mo. ’ Buvo įnešta, kad kuo
pa mokėtų 3 dol. metams.

Taip pat išduota raportai 
/brinėo” ir “chop suey” 
parties. ‘ -

L Prie kuopos prisirašius 
p. Barziliauskiene šiame su
sirinkime geriau susipažino 

įsu sąjungos įstatymais.
Sąjungietės, sužinojusi 03, 

kad kun. Aleksiūnas , iškė 
liamas į Maspeth, nutarė 
paskirt jam- 10 dolerių do
vanėlę. /

P. Barziliauskienė. įgaliu 
ta. tą dovanelę įteikti. \

Šv. Jurgio parapijos So- 
daliečių. šokiai pavyko, nes 
žmonių buvo daug. Ištik
tųjų reikėjo stebėtis Šoda- 
liečių sumanumu papuošimo l 
svetainės ir jų maloniu pa
tarnavimu. Šodalietės gra-1 
žiąi gyvuoja, turėdamos 
darbščią iir malonią pirmi
ninkę Olgą Čhemishoff, 
kuri labai nuoširdžiai dar
buojasi. Taip pat ir visos 
Sodalietės. darbavosi savo 
parapijos naudai kaip tik
ros Marijos dukterys. ■

Kuopos Išvažiavimai į* 
pyks- birželio 25 d. ir rug- 
piūčip 27 d., Forest Hills 
Parke,.

. Balandžio 30 dieną, Šv,. 
Trejybės, bažnyčioje iškil
mingai pasibaigė. misijos, 
kurias vedė Tėvas J. Bru- 
žikas. Viena savaitė buvo 
moterims, kita vyrams.
Moterys ir vyrai gausiai 

lankėsi ir naudojosi Dievo 
malonėmis.

Tai gal pirmos tokios pa
sekmingos misijoj mūsų ko
lonijoje.

Tėvo Bružiko - turiningi 
pamokslai visiems, patiko, ir 
misijos pasiliks ilgai at
mintyje. ' /• ’

SPAUDOS SAVAITE 
PAVYKO. v

Gauta apie 100 prenume
ratų ‘ -Darbininkui?’ \

Tėvas Bružikas labai nuo
širdžiai. ragino užsirašyti 
* ‘Darbininką” įr pats užra' 
šinėjo., (Tėvui'J. Bružikui 
tariame nuoširdų a č i ū. 
Red.).. J

Taipgi daug užsirašė . Tė
vų Jėzuitų žurnalą “Žvaig
ždę;”. ' . ’ .. .

Newarkiečiai : labai gra
žiai pasirodė spaudos dar
be. , \.

. MOTINOS DIENA
. Gegužės 14 d., Šv. Ceeili-< 
jos choro narės, rengia va^ 
karėlį motinas pagerbti. 
Vaidins gražų veikalą “Mo
tinos Širdis.” . ... /

Vaidintojai uoliai mokosi 
ir galima tikėtis, kad jiė 
gerai suvaidins. / . ’

Rengimo komisija suside
da iš šių panelių: O. Su
džiūtos, K. Grumųliaųskaį- 
tės ir O. Bublienės,

Motinos Dienoje, gegužės 
14 d.,. 9 . Vai. rytą įvyks, kuo-- 
pos šv.mišios. Pirminin
kė kviečia visas nares daly
vauti mišiose ir. po mišių 

1 svetainėje pusryčiuose. ’
. . K. RacMisltatte.

MIRĖ
Gegužės 3 mirėAgnieš

kaTolišieriė, 75 metų am-

KLASčUIIS

CLINTON PARKAS
piknlkami, baliams, koncertams, 

Kokiams Ir visokiem* pasilinksmini* 
manus smagiausia vieta Brook- 
lyne-Masęetlia. Jau laikas užsisa
kyti salę genios. sęzonuL 
kam^ Maspeth ir Betts Avė.

JONAS KLASČIUS, Sav^ 
. Įaspeth,-N. T.

5

r. 1 11 ' ..... .............................................................-i.

Velykos praėjo gražiai. 
Žmonių bažnyčioje buvo 
daug ir aukų sudėjo apie 
septynis šimtus. dolerių. 
.Garbe parapijiečiams*

; f

T

Tel; Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
G R A B (f RI U S .

• v. ■. 'i* 1
BALSAMUOTOJAS •
231MDFOĖD AVENUB

BBO0KĮ.TK, H. T.

Tel. Štagg 2—07B3 - Notary Public 
tMFUEftm 

(tevandimiito) .

j 107Union AY^tBrookiyn, MX

'uuililuilMilhlitujnmiKnhįilįllIiiiiniiiĮitiiniiiiniKHii ’'! 
■ 'Mepfcoaė t STAGa2r-ftl()5 į

: .M. .JLIBItlI:
■/ ■ ■■/ ;; '■ ■ f'

■ LIETUVIS b&$tSTA6 •
1 >1 S. M.X |

" ’ f ■

4’ ' VAįAriDOS:
Nuo 9 vai, rjįbBh ori S voK vakarą.

• eanktadleniMą fy 
f tlcuMitarua.

Telephona Stagį 2-4400 - 
NOTABY PUSniO

MEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIŪS
402 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, M. Y, 
Priešais ApreiŽktmo parapijos

Bažnyčią
Paraamdau Automobiliūs Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

i

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J.VALANYIEJUS
■ GRA.BORIŲS IR

. BALSAMUOTO.J AS 
ApilraipJa Visose Šakose 

Notary Public •
5441 — 72-nd Street,

1 Arti Orand St 
MASPlitM, L. L. K Y.

•U Kr Fufyru 

4i.< , Hiu Jjl’vr;

Vainikus. į žiaus, gyv. 14. Ten Eyek St.

1 ' •

___
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. j *****
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