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KAINA 5 GENTĮ

Liepos Ketvirta
Gegužės 16 d. j Šve. Mari- 

- jos lietuvių k o 1 ė g i j o j e, 
Thompson, Conn. įvyko N. 
Anglijos Lietuvių ; Dienos 
komiteto susirinkimas, ku
riame dalyvavo Garbės Pir
mininkas kum. K. Urbona
vičius, kun.. dr. J. Navickas, 
M. L C., kun. J. J. Jakai
tis, M. L C., kun. Ji Švagž- 
’dys, kun. A. Bublys, M. I. 
U.,muzikas J. Banys, M. I. 
C., mok. J. Į\ Pilipauskas, 

—■ muz.P.Sakas, D.J.Aver- 
ka^V. Kudirka, J. Smilgis

10 vai. ryte iškilmingos 
šy. mišios, kurias laikys ku
nigas K. Urbonavičius; pa
mokslą sakys iš Lietuvos at
vykęs su ekskursija žymus 
kunigas,. • _ . ? .<

Rę pamaldų iki 1 vai. 
pietūs, kurių metu gros lie
tuvių benas.

1 vai. po pietų sporto' 
olimpiada.

3 vaL p. p. dainų švente.

Komiteto pirm. V. Ku- 
.'.dirka pranešė susirinku* 
♦Šiems kas jau padaryta ir- 

* kas reikėtų padaryti šiame 
susirinkime. '- i

Kvietimų komisija prane- 
, še, kad iš 18 užkviestų cho
rų devyni jau sutiko daly
vauti programoje...

Spaudos komisija prane
šė, kad spaudoje Lietuvių 
Diena jau skelbiama.. Taip 
pat bus atspausdinta ushow 
eards,” lapeliai, bilietai ir 
panaudota įvairios priemo
nės Lietuvių Dienos išgarsi
nimui. ...... .<

Sporto komisija pranešė* 
kad žymiausi musų sporti
ninkai kviečiami dalyvauti 
programoje ir, kad komi
sija yra paruošusi progra
mą, kurių dedame kartu su 
tos komisijos atsišaukimu.

. Bąseball žais Conn. ir 
Mass. — AVaterbury ir Ndr- 
wood L. Vyčių rateliai. •_ ..

Lietuvių Dienos progra
ma; bus maždaug tokia: . i

Brolis Banys pakviestas 
nustatyti dainų šventei re
pertuarą ir apie tai tuojau 
pranešti chorų vadams.

Dainuos iš kelių šimtų 
jungtinis parapijų choras, 
Broliui J. Baniui vadovau
jant. Taip, pat dainuos ir 
atskiri parapijų-chorai.

Dainų programai pasi
baigus, Thompsono miesto 
svetainėje, kuri yra prie 
pat kolegijos parko, bus šo
kiai, o parke Vyks įvairūs 
žaislai ir t. t.

Lietuvių Dienos vyriau
siu šeimininku pakviestas ir 
pakvietimą maloniai priėmė 
kun. J. J. Jakaitis, M. I. C.

Nutarta susitarti sugele- 
žinkelio-' iiT autobusų^ "kom
panijomis dėl vežimo žmo- 
nių į Lietuvių Dieną. Kaip 
tik bus galutinai susitarta, 
komisija painformuos kolo
nijų Lietuvių Dienos komi
tetus arba Federacijos sky
rius. ./

Susirinkimas buvo gyvas 
ir. gausūs nutarimais, ku
kiuos vykinti labai entuzias- 

į tingai pasižadėjo komitetas.
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Sportininkų Dėmėsiui
J.. • ■ “ “T

• Liepos 4 dieną įvyksta N.
Anglijos Lietuvių Diena, 
kurios svarbiąją programos 
dalį sudarys sporto olimpi- 
jada.

Sporto olimpijadoš • pro
grama susidarys iš šių pun
ktų:

Bėgimai:
1. Estafetė. (400x100 yd.).
2., 1 mylios distancija. -
3. 200 yd. distancija.

. 4. 100 yd. distancija.
5. 50 yd. distancija.

. Š o k i m ai: - '
1. Šokimai į aukštį

. . a. įsibėgus 
b. iš vietos

. 2. Šokimas į tolį: • .
..<ą, įsibėgus 

' ' b. iŠ vietos.
M ė t i m ai:

- 1.'Ieties
2. kūjo . •
3. disko .
4. rutulio stūmimas,

. Ž ai d i m ai : •
L Svaidinio (base bąli)
2. Tenisas.

• a» porinis
■>’ b/pavienis

3. Bowling
4. Bilijardas.

sportas:
1. Bėgimas maišuose.
2. Lenktynės trim kojom.
3. Arklių lenktynės.
4. Virvės traukimas.
5. Ragaišio valgymas.
Sportininkai, norintieji 

dalyvauti Lietuvių Dienos 
sporto olimpijadoje, prane
škite: Liet. Dienos sporto 
komisijai, Si. Mary’sColle- 
ge, Thompson, Conn. arba 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.' ■ .

LEIDO STATYTI 
ŽABANGUS

4-

Massachusėtts gubernato
rius EĮy pasirašę bilių, ku- 
ris leidžia ūkininkams sta
tyti pelėkautus bei žaban
gas įvairiems . ’ gyvuliams, 
kenkiantiems ūkiams. .

Iki šiolei ūkininkai galėjo 
statyti, pelėkautus tik žiur
kėms it tai tam tikrame to
lume nuo namų, .. .i

Roosevelū Atsišaukė į Visą Pasaul
.f . • ’ ." ’

Pasvunte , taikos ĮČcišty 54 
Valst ybenis.. tietuva-, 

• i r Neaplenkta.

WASh5{Gt6n. —Pre
zidentas Roosevelt gegužės 
16 dieną išleido atsišaukimą 
į 54 valstybes, pasiųsdamas 
savo raštą tų valstybių val
dytojams ir prezidentams.

Prezidento Roosevelt at
sišaukimo pagrindinė miti- 
4įs' ‘— pasaulinė taika ir at
statymas ekonominio gerbū
vio. Savo ątsišaukiįne Roo
sevelt kviečia valstybes su
mažinti apsiginklavimą, su
daryti bendrą nepuolimo ir 
taikos -sutartį, ir užtikrinti 
nusiginklavimo ir v-ekonomi- 
nės pasaulinių. konferencijų 
pasisekimą.A

Prezidento Roosevelt. at
sišaukimo turinys yra te
kis: 
. Amerikos žmonių viltis 
įpareigoja Roosevelt, kaip 
vyriausybės galvą, kreiptis 
į valstybių, valdovus ir visus 
piliečius, kviečiant į bendrą 
darbą nusiginklavimui ir 
ekonominei būklei pagerin
ti. Šiam tikslui yra sušauk- 
fąst.Jyi pasaulinės konferen*; 
cijos — nusiginklavimo ir 
ekonominė. Žmonijos gero
vė daug priklausys nuo šių 
konferencijų pasisekimo.

Ekonominė konferencija 
gv-eit susirinks posėdžiui. Ji 
turi nustatyti daug svarbių 
dalykų: sunormuoti pinigų 
pastovumo klausimą, paša
linti suvaržymus pasaulinei 
prekybai ir tt.

-Nusiginklavimo, konferen
ciją dirbo jau daugiau me
tų laiko ir nepasiekė jokio 
patenkinamo susitarimo, jo
kių praktiškų išdavų. . Visų 
valstybių . pareiga veikti 
taip, kad būtų pasiektas di
džiausias gėris didžiausiam 
skaičiui.

Valstybės ginkluojasi- dėl 
dviej ų priežasčių: praplėsti 
savo žemės ribas nuskriau
džiant kaimyninę valstybę 
ir antra — norint apsisau
goti nuo kitų valstybių už- 
jouolinio. Kad tokios bai
mės '.nebūtų, visos valstybės 
turi pasirašyti nepuolimo 
sutartį, iškilmingai ir sąži
ningai užtikrinti, kad gink- 
lavimasis būtų sumažintas 
ir pasižadėti nesiųsti gink
luotų, pajėgų ųž savo valsty
bių sienų.
. Šis •. politinis ir ekonomi
nis susitarimas priklauso 
nuo didžiųjų Valstybių, pri
tarimo; jei nors viena, di
džiųjų valstybių tam ne
pritartų, tai ji bus atsakin
ga. už nepasisekimą išvesti 
pasaulį į taiką. . •

'■ Savo atšišaukimą Roose- 
volt baigią su pareiškimu 
apie viltį, kad visos valsty
bes pritars ekonominei: ir 
politinei taikąl

HITLER PRITARIA 
ROOSEVELTO ATSI

ŠAUKIMUI
BERLYNAS. — Vokieti

jos kancleris Adolf HĮtler 
gegužės 17 d. pasakė ilgą 
kalbą, -Vokietijos parlamen
tui, kurs buvo sušauktas į 
specialų , posėdį. Jo kalba 
buvo perduota per radįo vi-: 
saių Vokietijai, Europaiir 
Amerikai. * ■

; Kanclerio Hitler kalbos 
lauke visos valstybės, nes 
buvo tikėtasi, kad Hitler 
gali pareikšti Vokietijos 
pasiryžimą apsiginkluati ir 
ir nutraukti ryšius su kito
mis valstybėmis,: tačiau jo 
kalba buvo kitokia, negu ti
kėtasi. Manoma, jog jį pa
veikė Prezidentu Roosevelt 
atsišaukimas.

Kanclerio kalbos, labai- 
karštai pasakytos, štai šie 
punktai: \

/ Vokietija su savo 65 mili
jonais žmonių turi teisę gy
venti ir yra neišmintinga 
ekonominiai apiplėšti tautą, 
neatimant teises gyventi.:

: ■" Vokietiją .išpildė- karo re
paracijų pareigas, nors tai 
buvo vokiečių tautai sjąužu- 
dystė.,: .

Vokietijos dabartinės vy
riausybės troškimas yra su
laikyti Europą nuo pateki
mo į komunistinę netvarką.

Hitlėrininkų revoliucijos 
tikslas buvo: išgelbėti Vo
kietiją nuo komunistų pa
vojaus, suteikti darbo mili
jonams; bedarbių ir įsteigti 
pastovią vyriausybę.
; Versalėš sutartis nėra iš- 
gelbėjimaš iš dabartinių 
^Europos negerumij. , 
; Vokietija reikalauja visų 
Jautų nusiginklavimo, nes 
lygybė apsiginklavime yra 
morališka, legališka ir iš
mintinga. ;

Hitlerininkų partijos gin
kluota organizacija nėra ka
riška ir jos tikslas apsaugo
ti vidaus tvarką nuo komu
nistų.

Vokietija pritaria Ameri
kos prezidento Roosevfelt 
pąsiulymui sudaryti pasau
lio valstybių nepuolimo ir 
taikos sutartį ir laiko Ame
riką taikos garantijos sau
gotoja.

Vokietija visiškai nusi
ginkluotų ir sunaikintų vi
sus ginklus/ jėi visos valsty
bės sutiktų tai irgi padary
ti, . Vokiečiai perdaug nu
kentėjo nuo karo ,ir todėl 
jie nelinki karo ir- kitoms 
valstybėms. .

Hitlerio, kalbą parlamem 
ta$ priėmė labai niioširdžiai. 
Priimta rezoliucija, kuri 
užgina Hitlerio užsienių 
politiką.. Tai ; rezoliucijai 
pritąrė net ir socialdemo
kratai. * . ' \

GARE HD MIŠKO 
MAS

SANDvAh. — Gegužes 
14 dieną Anis sunaikino 
daugiau 13® akrų Cape 
God/ miško, 1 padarant apie 
40,000 dolęįų nuostolių. 
Gaisras kilcl ąpie 1:30 vai. 
po pietų ir įlojau prasiplė
tė 3 mylių apylinkė jei 

i__Gdisras. buvo pavojumi
Cape God orlaivių stočiai, 
bet gaisrinimtams, policijai 
ir savonori^ms žmonėms 
pavyko jį išgelbėti.

ILLINOIS PIEKYBOS M0- 
KESČIAINEKONSTI-

TOliHlAI
ST'RING-FIELD, UI. — 

Illnois valstijos aūkščinusis 
teismas paskelbė, kad pre
kybos mokesčiai yra prie
šingi konstitucijai ir jų 
vykdymas yra nelegalus.

Illinois valstijoje buvo į- 
vesta prekybos mokesčiai 
visoms krautuvėms (.3 nuo
šimčiai .nuo ^pa^davimo). 
Nuo balanSzioi fe d. • igi ge^ 
gūžės 10 d. tų mokesčių bu
vo surinkta apie 8 milijonai 
dolerių. Surinktieji mokes
čiai būsią sugrąžinti juos 
sumokėjusiems. • 

. Illinois legislatūrą buvo 
apdėjusi mokesčiais smul
kius krautuvininkus, norė
dama sukelti šiems metams 
apie 60. milijonų dolerių, 
kurie buvo numatyti bedar
biams šelpti. Kadangi tam 
tikslui kitokių pajamų šiuo 
laiku nėra, tad Illinois be
darbiai liks be pašalpos.

RUSIJA PARDUODA GE
LEŽINKELĮ MANDŽIU- 

RIJAI ,
MASKVA. — 'Sonetų 

Rusijos komisarų vyriausy
bė pranešė Kini j os vyri ai i- 
sybci, kad, komisarų nutari
mu, Kinija neturi jokių tei- 
siųtdBnijos rytų geležinke
lį, 'esantį Mandžiūrijojė, to
dėl tą , geležinkelį Rusija 
parduos Mandžiūri j ai,.

Pagal Rusijos-Kinijos su
tartį, padarytą 1924 metais, 
tas geležinkelis 1926 metais 
turėjo palikti Kinijoj visiš
koje 1 nuosavybėje, tačiau 
komisarai savo duotą žodį 
atmainė, ir nusilenkė Japo
nijai, kuri , užgrobė Man- 
džiurijai. ’ ,

Kadangi komunistų ko
misarams šiuo laiku labai 
reikalingi pinigai, todėl jie. 
pamiršo savo duotą žodį ki-į 
mečiams, nors jie niekuo
met ir nesistengia vykdyti 
savo pažadų ir pašildomo
jo imperialistams j a p o- 
inams.nanas,. nusigręždamjj nuo

APVOGĖ UNIJOS 
IŽDININKĘ

Laikraščių išvežioto jų. li
nijos iždininkas . Daniėl P.- 
Sullivan gegužės 16 d. nak
tį buvo užpultas dviejų gin
kluotų . plėšikų, kurie iš jo 

; atėmė 1000’ dolerių, kuriuos 
jis buvo surinkęs; iš unijos 
narių. • /. •. •

. i .Apiplėšimas įvyko . prie 
.Waumbeek St., Dorchėster.

Antras Milijoninis Maine 
Gaisras

AUBURN, Me. — Kelių la liko sunaikinta. Jos 600 
dienų laikotarpyje Maine 
valstiją ištiko du dideli mi
lijoniniai gaisrai. Savaite 
atgal įvykusis gaisras Ellse- 
varth mieste padarė apie du 
milijonu dolerių nustolių, 
sunaikindamas per 200 . na
mų. ' ' . *

Gegužės 15 dieną gaisras 
kilo Auburne mieste. Gaisro 
priežastimi buvo ugnis 
garadžiuje apie 2:30 vaL po 
pietų. Gaisras taip greitai 
plėtėsi, kad per 4 valandas 
sunaikino apie 250 namų su 
įvairią nuosavybe. Nuosto
liai siekia daugiau dviejų 
milijonų dolerių. Apie 1500 
žmonių liko be pastogės., ir 
be įvairios nuosavybės.

Gaisrui išsiplėsti pagelbė
jo;- stiprus šiaurės vakarų 
vėjas. Mokyklos mokiniai 
buvo išvestį iš mokyklų Šv. 
Liudviko parapij oė mokyk-

mokinių laimingai išvedė 
Seserys. Vienuolės mokyto
jos. Šv.. Liudviko bažnyčia 
smarkiai apdegė. Bažny
čios zalnisti jonas, belieda
mas vandenį ant bažnyčios, 
stogo, nukrito žemėn, susi
laužydamas dešiniąją ran
ką. . ...

ADVOKATAS APIM
TAS IMSIME TĖVĮI
: LOUISVILLE, Ky. — 

Miesto advokatas -Andre\v 
K; Cox pasodintas į kalėji
mą be kaucijos.; jis apkal
tintas nužudyme savo tėvų, 
kurių lavonai atrasti sude
gusiuose “namuose. ;• -

Policija aiškina, kad Cox 
tėvai buvo aidęsčiau nužu
dyti ir tik po to užsidegė 
namai. .

Roosevelt atsišaulcim 
visose valstybėse nuošį 
džiai priimtas. Anglij 
premieras MacDonald •• p 
reiškė, kad tai didžiausia 
vykis šio amžiaus istorijo; 
Prancūzijoje atsisaukim 
ir 'malondiai priimtas.

Atsišaukimas buvo pąsi 
stas Sovietų Rusijai, adi 
snuojant ’ jos prezident 
Kalininui.

AtsisūukFmą gavo Ši 
valstybės; Albanija, Arge 
finą,. Austrija, . Belgi; 
Brazilija, Bolivija, Būlg 
rija, Čile, Costo Rica, C 
choslovakija, Danija, K 
lumbija, Kinija, Klibą, D 
miniko. respubl. EkvaodrE 
Kgyptas, Estija, Ętropį 
Suomiją, Prancūzija,-V 
kieti ja,.' Anglija, Graiki; 
Guatemala, Haiti, Vengi 
ją, Hondūras, Irakas, Ita’ 
ja. Japonija, Latvija, LI 
TUVA, Lųksem b u r g a 
Meksika, Olandija, Nikar 
gua, . Norvegija, Panam 
Paragvajus, Persija, Lėni 
j,ų Peru, Portugalija, R 
munija, Rusija, Siamas, I 
pani j a, Švediją,. ..šy.eicari; 
■ftirkija,' Urugvajus,; Ven 
sfuela ir Jugoslavija. v ;

ŽEMĖS DRĖBĖ JIM A 
SANFRANCISGO

SAN- ERANCISCO, C 
Ijfornija; — Gegužes 16 
San Francisco- apylinkėj 
■apie .100 mylių platumoj 
buvo du žemės drėbėjimt 
tačiau jokių nustolių nep 
darytą. Telefono susisiel 
mas buvo laikinai sutrukd 
tas; taip pat buvo susta 
dyti elektra varomi laikr 
džiai/

AMERIKOS

ATSTOVAIS
WASHINGTON. — U 

patikimų šaltinių teko p 
tirti, kad pasaulinėje ek 
nominęje konferencijoje J 
menkos atstovai susitiks s 
Sovietų Rusijos atstovais 
turės pasitarimus * tokio, 
pat formoje, “kaip ir su k 
tų valstybių atstovais.

vasarines ski
Gaunamos

P.. LIKO

PAUL’SMEN’S SHOP i •“
KRAUTUVĖJE

456 Broadway 
So. Boston, Mass.

Skrybėlės Geriausios Rūšies i 
Prieinamiausiomis Kainomis,
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PIETINĖS ŽINIOS
Sietinėprocesija
r

regužės 16 d, vakare So-
turėjo susirinkimą 

sįae kambaryje, 942 E. 
feith St f Jos tarėsi fera-

ŠEŠTINĖS

VĮ

HJ<UM<I<IIHI I|

Drocesijos parengimo rei- 
kalams geriau aptarti kvie
čiamas viešas susirinkimas, 
įvyksiantis gegužės. 22 d. 
Y :3Q vai. vakare bažnytinė
je svetainėje.

maįMos

: < ■ y ■ •

vaidintojai, ^lĮft^Pr. Juro 
vadovaujami.

Vakąras bus. paįvatiihtas 
oikeštru, pijąuistaisar dai- 
nininkais. Todėl patartina 
iš ■ anksto 1 tikietus įsigyti. 
Pamatysite daug. įdomių 
dalykų gegužės 21 d.

. m .j.......
Profesionalai^ blžnlerlah pramonin- 

kal, kurie, skelbiasi ‘‘Darbininkė," tik
rai verti skaitytoju pųramf^, ■

VIM earsfnklths ♦,Darblninite?’w
..- .. . y } ;

Metiniai ŠokiaiŠv. Dvasios,
Šv. Petro lietuviu bažny

čioje > Novenos pąmaldos 
prasidės gegužės 264*, t ?30 
vai/vakarė. ...

r
Į Dangų Įžengimo V. J. 

K. metinė Šventė, arba kaip 
]lietuviai vadina, Šeštinės 
bus ketvirtadienį, gegužės 
25 dieną. > ■

Ū?ą dieną katalikui reikia 
išklausyti šventų mišių ir 
nedirbti slinkaus darbo, jei 
yra galima.
. Per Šeštines &v.’ Petro 
lietuvių bažnyčioje pamal
us bus šioje tvarkoje:

■ Šv. mišios — 5, 6, 7, 8 ir 
9 valandomis iš ryto,

; Mišparai ir gegužės mė
nesio pamaldos 7:30 v. v.

KMITIEŠIĮĮ SUSIRIN
KIMAS '

, : Rengia----- 7 .. . ■ .

ŠV. PETRO PARAPIJOS CHORAS

Šeštadieny,rGėgužSs-May 20 d., 1933
.Parapijos Svetainėje, 492 E. Beventh St.

SOUTH BOSTON, MASS. : 

ituo8ikil2 /

Gros žymus Roy EHis orkestras

, VISUS KVIEČIA RENGĖJAI,

kata Wil.fred B. Keenan. 
Įnirs, yrą., kaltinanaas papil
kime prisiekusiųjų teisėjų. 
Svarbiausiu prieš jį liudį- 
ninku buvo pašalintas advo
katas Kettlemati.

A. L. K; Studentų ,3-čios 
Jono Kini to kuopos mėnesi
nis. susitinkimas* buvo vie
nas iš įdomiausių ir links
miausių. Jis įvyko parapi
nėje. salėje, gegužės 12 d. 8 
Vai. vakare. 1

Šiamė. susirinkįmė buvo 
svarstomi Mtojjoš reikalai 
išrinkti atstovi, dalyvauti 
■organizacijos sėtinę/ gegužės 
29 dieną, Tlięipšdn, Čdnn. 
Išrinkti, yra šiė ?.r” .

Kuopos pirmininkas M. 
Grėndelis. Centro valdybos 
raštininkė—Xz. ‘Ėcsčinsk«%ite, 
iždin. V, Mai'cin‘auskas, me
dicinos studeiitė Biidrevi- 
čiūtė, ’ O. Sinkevičiūtė ir 
kuopos raštininkas A. 
pūtis, ■ ' ’ .• v*

Kmitiečiii muzikos ratelis 
gražiai palinksmino muzika 
ir' lietuviškomis dainelėmis. 

. Męd.. studentė ^Budrėvi- 
ciūi’ė skaitė įspūdingą pa- I ■ . * .

į skaitą apie žmogaus; kūną 
ir jo sveikatai PP4ė Būdre- 
vičiū^e taipgi demonstravo' 
“stethoseope” -’.; ir parodę 
kaip jį vartoti,' iš jos lau
kiame geros gydytojos,

• .į J. l’amulynaš, gavęs labai 
iįomų “laišką0 iiuo vieno 

į studento aniertltiečio, Viešai 
. jį! perskaitė/ Adšiik1 įlaltiiks^ 
niindaiiias, ‘ : ;

■ Nutaria , padaryti šią va
sarą specialų skyrių para
pijos vasarinėje mokykloj 

Į.vien iš studentų, norinčiųjų 
| gėriau iiramokti lietuvių 
kalbą.

Sųsirinkiniąšjbuvo patri-' 
otingai užbaigtas ' Lietuvos 
himnu.

feį* Lėšoms .pad engti 
fcgs pramogas.
Bįtūrta parapijos - meti-! šiemet Kryžių Dienos y- 
n. procesijos reikalai^ So- ra gegužės 22, 23 ii; 24. Bet 
Metės su Dvasios Vadu Į jos katalikai meldžiasi už 
m, K* Jenku vadovaus pa-į žmonių gėrovę* Šv* Petro 
ingirno darbui, jos parei-kletuVių bažnyčioje tomis 

susirinkime dalyvaW-hnaldų ir atgailos dienomis 
bąi klebonui, kad šiemet [bus skaitoma Visų Šventų 
įrengsdidesnę procesiją J Litanija prieš 8 vai. rytais. 
Mpį labiau paminint < —”•■.. •
Rhiuosiuė Metus; Į MIRĖ 
Išplo tai. Sodalietės prašei _____ * /
Bebojo paskelbti _bažnyčio-| Gegužės 15 d. širdies liga 
I visai parapijai, kviečiantįpastinii-ė Až^ 
goteriS,. merginas ir vyrus nė — GTazauskytė, savo na- 
įStocesijos reikalams pritąr- muose, 134 Golid St., South

Boston, Mass, būdama 66. 
n metų amžiaus.
| Ji buvo iš i Kurtuvėnų pa- 
J rapijos.. Gražiai pragyveno 

..... ..... .........................ę 12 h D^s Samo Saly— 
JUOZASCUNYSi So. Bostone.. Pijklausė prie 
L *........................................I j bažnytinių draugijų. Sirgo
Į. ADVOKATAS t į[vieną-kitą savaitę. .Mirė 
Lzl \ « Į dievobaimingai: aprūpinta
iiU Broadvzay, S. Boston, Mms.= . . v A •k ' . ■*.. . x visais Bažnyčios patarnavi-
[ TeĮ;So. Boston 09|8j ! mals. Daug žmonių lankė

j hos šermenis..
į Paliko vyrą Jurgį,. sūnų 

Į Petrą, dukterį Veroniką 
Grigienę ir brolį Kazimie
rą.

L Palaidota iškilmingai su 
įtipjomis mišidmis, '■ gegužės 
įls d., 9 vai. rytą, iš Šv. Pet

ro bažnyčios, Naujos Kalva- 
I rijos kapuose...
Į' .■ Teilsis ramybėje seVtimo- 
jė žemelėje..

i Gegužės 17 d. miesto li- 
I gailinėje mirė Augustas Gu
li dūkas, 63 metų, gyv. 296 W. 
ĮJtli.St., senas souttibostonie- 
Į tis. Jis paėjo iš Alerkinės. 
j Paliko žmoną Liudviką 
I (Savickįenę-Norkaitę), : sū
nų ir .dukterį. >

* Velionis laikojamas šešta
dienį gegužės 20 dieną.

IŠ CANIP DEVĖNS

■>r į GYVENIMO
r. ; <!M Porkway 1864-W

%
'*■
:»i.f

i '-‘Prisiekęs Advokatu

i JUOZAS B. GAILIUS 
f Ved* visokias protas. Dartrvk | SUS legalius dokumentus.

817 B. Sk (kampas Broadway) 
Į South Boston, Mass. .
[ Telefonas: Šou Boston 2732 
r Namu j Talhot 2474

fi ii
KAZ. J. KALINAUSKAS

ADVOKATAS
‘ J* Darbininko” Naine 

(antros lubos, Rooiri 1) 
866 Broadway, So. Boston.

Tat Ša Boston 3357 
Bostono (Jffeas: 

60 Stoto St4 Room 826
Tel. Hubbard 9396

tft 33 Bosemont Street, |
E w Tel. Tfclbot 2878 Dorehester, Mass. I

M

i

M S. B. 0441, '

B J. KALINAUSKAS 
5' ADVOKATAS 
$L4 Broadtvay, So. Boston. H 

*o. Room 3i II
Gyvenimo ylęta: 89 Greeii St, IĮ 

‘(V . Hudson, Mass. Į
TelHudson 622.

U Tel. So. Bdst<m 8520 |

; Miatai šalnai į 
J- r. ;£‘ • ‘ DAŪBINtNKO .NAME |. 
h ’ BroadWay, =
- t ;r South Boston, Mass Į

PRISIEKĘS ADVOKATAS 

JOSEPH P. WALSH 
. AD VOK A (F A t 

Edwar R. Copleu 
. • Albert Adelson .

Harold' Aranofsky ; • 
.Benjamin Chesky - 

r j; OFISO VEDĖJAS 
■j Jonas j. Romanas 

18 Temont Boston, 
‘jfflO Kimb&U Building 

Telefonas: Capitol 9880' 
O f Į so v ai a h d o s 

9 vai. iki 5 vąl.
SOUTH BOSTONO OFISAS 

. 456 W, Broadway
Nuo 5 iki 7 v,; vakarę 

Ttięfbnas South Bostbn 3612

RENGIAMASI PROHIBICI- 
JOS BALSAVIMUI

• - . ®,l. 8, B. SOTŠ-B.
• LIBTūVIS .

OPIOMETRISTAS
.iMėgĖĄIplBuoju Akla 

. priskiriu Altinius 
kreivai! akis atltlfr- 
■Inu Ir ambUjonir

koiie (aklose) akyse HUgriįŽInn ilvie- 
aą tlnkamii lalku.

j. Ė. PA6AKARNIS, O. D.
447 Broadway, South BostonNOVENA PRIE ŠVENTOS

DVASIOS
Gegužes 26 d- Kataliku 

; Bažnyčia pradeda devynių 
dienų maldasprie Šv. Dva-' 
sios. . Maldomis jie laukia 
Sekminių, bei šventės, meti
nio paminėjimo atsiuntimo

Birželio 13 d. įvyks Mas- 
sachusetts valstijoje balsa
vimas i prohibicijos įstatymo 
atšaukimo’ klausimu.

Gegužės 17 d. pradėtą 
spausdinti balsavimo lapai, 
kdriipbus^atspausdmta 2,- 
213,750.

Balsaviinui buš išstatyta 
kandidatų. du sąrašai— sąu- 
sųjtj ir Slapiųjų. .

MAUDYMOSI TAISYKLES

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVA, ĮVAIRŪS SKELBIMAI

■fei. So. .Boston 0828 1
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
’g (KASPAIUV1OIŪ8 | 

Naujoje Vietoje, \ Į
525 E, Brbadway, S. Boston. I

Oįiso ‘Valandos:
. Nuo 9 Iki 12 ryte Ir ūuo. 1:3O iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai vakare. Ofl« 
sąs uždarytas nubatos vakarais. Ir i

*Dfld61dieulais, taipgi ueredomla no* j 
’ JS-toadlenę uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-rąy

Lietuvis Dantistas .' . ■:

DR. S. A. GALVARIŠKI
(GALINAUgKAB)^ - i

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So, Boston

Ofisas atdaras nuo JO iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki. 5:30 po pietij. ir 
nuo 6 iki 9 I. vakarė. įžventiį- dieni}. 

pagal.' susitarimu.

Tel. So. Boston 2660 ’ . ■ 

. lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston

. Ofiso valandos' nuo 9 iki 12, nuo 
l:3Q .iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Subirtomis nutf 0 iki 6. vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki Ig vaL dieną.

(pagal, sutartį)

PAMETĘ RALSį

(įuincy kapitonas Costel- 
lp išleido . taisykles, kinių 
turės prisilaikyti yisi ašme- 
n#s, ; norintieji naudotis 
Woįlaston maudynėmis.

iv Tos’ taisyklės nurodo, kad 
maudymosi kostiumai turi 
būti tvarkingi, ir pasivaikš
čiojimas šaligatviais drau- 
•džiamąš, jei maudynių vaik- 
šČiatpjąi* nebus ūpsidengę 
aipsiaUstais..’’ ų Autėmofciliuo- 
se. pm’8ilengti-iW4iUda.galini 
iiia, kai langai gerai ūž- 
dėngti, i

Šią, savaitę . išvažiuoja į 
Lietuva, per Kazio J. Vie
šnios agentūrą, BroącĮway 
Travel Bureau, 366 West 
Brdądvvay, S. Boston, Mass. 
sekantieji keleiviai:

Kazimieras, Sultonas, . Jo
nas GucĮelis, Dovilus Miški
nis ir Alėksahdraš Tamošiū
nas iš. Bostono ir ttyonė. Ru
dienė iš. Bridgewater, Mass.

GEGUŽES 20 DIENĄ

Telephone
80. BOSTON m 

" t1058'. ' J

BATV1BW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IK ROCKNE 
Automobilių ir Tfokų 

Agentūra,
Taisome, visokių l^dirbysęių auto
mobilius. Tulšyrijo ir ’demonstrayl- 
mo vieta:1 ‘

. 1 Hamlin Street . 
ir E, Eighth St.

įSOUTH BOSTON, MASS.
Joę. 'K(woGlunas Ir Peter Trečiokas 

savin inkai

PARSIDUODA NAMAS
2.šeimynų ir grosernč. Prie gro- 
Sernes gyvenimui kamba
riai. Savininkas galima matyti 
tik; po 5 vai. vakare. Priežastis 
pardavimo, savininkas turi kitą 
užsiemimą.j ■. ... 1
281 Et St<{ ;.So. Boston, Mass., .

AUTOMOBILISTAMS

NORS PRAŠALINTI ADVO- 
' KATį KĖENAN

. AukšČiatisiajame teišme 
ra užvesta byla prieš advo-V

GURIAI

Danielius ^.D. Česnulevi
čius,-kurs rašinėjo .“Darbi
ninke” ir uoHai raštininka
vo Šv. Vincento Pauliečio 
drąugijje, atrašė savo drau
gams iš Camp (Fort) De- 
vens. ’ Jis ten yra bedarbių 
armijoje,. Rengiasi prie 

[darbii valdžios giriose — N. 
H. valstijoje. Pasakojo, 
kad gyvenimas ten esąs ka
reiviškas ir jis turįs daug 
progų patirti įvairių nuoty
kių. Sveikina visus savo 
draųgus-es ir prižada daug 
parašyti išvažiavęs prie tik
ro .darbo, ’

DR. J. LANDŽIUS i 
SEYMODR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712 

534. E. Broadway.
South Boston, Mass.

Į City Point policijos sto
tį ' atvyko Meyer Klayman, 
.55. metų, gyv. 1618 Colum- 
bia’RL, So. Bostone ir ras
iu pranešė, kad jis pametė 
savo balsą ir be jo negali

| Įkalbėti.
Klayman ‘1 balsas ” • buvo 

įdėtas į dėžutę ir jis susidė
jo iš dviejų guminių trinke
lių., Tas . prietaisas. jam 

Q>>t<i<<!<<iin<<ii<<<i<,iu<>.<<i<<iiiiiu<i<<>i<iiii<<<ii<<<><<<i<i<<<<[ą] į kainavo ^2 dol<
J. Jei kas būtų radęs tą bal- 
Msą, prašoma pranešti polici-

M Barter 3789

i
Į ' - (RBPflYS). ....

Lietuvis Gydytojas J 
| Ofleo Valando* : 2-^4 Ir T--9 
j ;. 278 Harvard Street, ' . 
■ikarnp. Inman arti Central Sq, 
Į Oombridge, Ma». _

PADĖKOS ŽODIS

DVYNUKAI
Šiomis dienomis p.p. Sku- 

dulTai susilaukė dvynukų^- 
sūnaus ir duktęs. Motina ir 
.kūdikiai sveiki, ’. •

V. Skuduris yrą. žinomas 
biznierius, laikantis Soiitli 
Boston Siipply Co,; krautu^

DUTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgai; įsistovūjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėj imas; pt- 

les ir votys, impįlki'mas, 
iiuKęrjos ■ . skaudėj! m a s, 
.reumatizmas, malarln ir 
riebumas išgydomas be

< jokio skausmo- ir nėra
• reikalo išlikti - iš. darbo.

■J Apžiūrėjimas .dykai* gy
duoles duoda. Mažas užmokestis. 
;0f,Gradyl327S5»>. 

galando*: Antradleninln, ketvirta 
dlenlalii lr KeStadlanląif 10—12 ry 
tė, 2- 5, '7—8 vakar*; uekmadU 
nlalr 10--12tlktaL'

JDSEPH W. CASPEB
(KASPARAS)

. ?G R A B ORIU S
. 494 E. Broadway, . 

South Boston, Mass.
Tel. So; Boston 1437 j 

Res. 158 W. 7th St.
_ Tel. So, Boston 1437 ..M.

Patarnavimas dieną ir naktį.

. Nepamirškit atvykti į Šv, 
Petro parapijos choro šo- 
kiusj Šį šeštadienį, gegužės 
20 d„ parapijos salėje, 492
E, 7th St. Visi chon; na
riai, stropiai rengiasi,, kad 
ši^ metinis l įvykis knogrą^ 
ziausiai pasisektų. Apylin- 

S,™“ Sįs“ SVARBUS PRANEŠIMAS 
da, kad bus vienas didžiau-, 
s;ų balių šiemet. Bus viso
kių įvairių;’margumynų it 
kaip tik proga, pasilinks
minti su savo senais pažįs 
•tarnais. i .

Programos rengėjas yra, 
grab. j; W. Kasperaš, .o jo 
pagelbininkai: J. Antanėlis, 
A. Baronas, F. Grendelytė,
F. Karbauskaitė, M. Naujo- 
kaitytė, B., pašakarnytė, A. 
Drobavičiūtė. Grieš visų 
gerai, žinomas Roy Kilis or
kestras. . J. T. A. J.

PRANEŠIMAS

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

EALSAMUOTOJAS

877 Cambfridge St., 
Cambridge, Mass. ...

Rėš. 564 East Broadwa.y
So. Boston, Mass.

Telephone S, Boston 0815’

Lietuvos Dukterų Drau
gija gegužes 21 d. 9:80. vai. 
rytą turės savo intencija šv. 
misiąs, o vakare bus nepa
prastas teatras, kurio pro
gramą. išpildys Lawrence

Meš atidarėm automobilių taisy
mo vietą. Taisom visokios rūšies ' 
automobilis. Taipgi ištaisom , su- ■■■' 
lankstytus fenders ir bodies ir 
apipentįii'am. aTišom ignitions ir 
generatorius, Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios, Vieta vadinasi:

‘STEVE'S BĖPAIR SHOP,
565 Eighth St., So. Boston, Mass.

Tel, So. JBOstoh 2351-R
. STEVE JANELIUNAS, Say.

: ' Jeigu aš turėčiauzlvyliką 
sūmiy norėčiau, kad jie bu
tu ištikimi tėvynei,

BEAUTY SBOPPE Į 
(L Street Beauty Shop) į 

Kampas L ir 6th Sts., Į
So. Boston, Mass. | 

Tel.’ So. Boston 4645-R Į 
Atdara lipo 9 v.-‘iki 8 v. | 

ČAROLINĖ CASPER, Savininkė Į 
Eugene Peimanet Wave $5.00 . = 

Victory . ” ' “
(Plianta System) 

. Finger Wave .
Marcei Wave. . . .

”. $3.r>o 
eurl 10c

... .. . 35c 

.... 35c

r JUOZAS M. DIUS |
Į LAIKRODININKAS | 

i Parduodu įvairiausios rūšies į 
Į auksinius ir sidabrinius daik-| 

itus. Taipgi, k- pataisau. . ' | 

I 360 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

I • .

i 
2

! Š.iiiomi norime išreikšti 
I širdingą padėkos žodį vi
siems, kurie malonėjo mūsų 
mylimos motinos laidotuvė-. 
se dalyvauti. Ypatingai no
rime padėkoti klebonui kun. 
Pr. yirmąūskiiu, kun. Mes-: 
liiii, S. J. ir kum AukŠtikal- 
nįiii, = 8. J. ‘ .Taipgi norime 
viešai padėkoti „graboriui p/ 
h\ J. yitiinevičiųi už jo gra
užų ir mandagi! .patarnavi- 
nią. . ; ; ’ | • •• ’ .■ •;. . .

|. ■. .
■ v ,

LIETUVIS GRABORTUS
Laidotuvių reikale visuomet , ir visiems 
maloniai' ir tinkamai patarnauju,. Ga
lite kreiptis bile laiku, dieną ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 
miestus jokio atlygintino nereikalauju.

r. J. AKUNEVICH
• (AKUNEVOUB)

16-18 Intervale.St., >4k<į^ip,'>H.-’ 258 West Br0adway, 
Montello, Mass. i’'’. • So. Boston, Mass.-Č

• Tel. Bniekton lHO . . • ? Tol. S. Boston 4186

AGENTAI
Į INSURANCE I 
| Apdriuisk nftmu#, rakandui I 

automobilius-pas . . •’ t 
J. Š. MESLIS I

455 W. Rroadvvayj So. Bostonį 
Tek So* Boston 3612 |.

| INSURANCE i
e .. lYPDRAUmtA visicy ii K J. VIESULĄ, I
| SGG.AVęst Br0ftdway, Į
I So. Boston, Mass. I
•e. Tel, So. Bošhin, 0620 l
tšĮiimuiunuHUMitoovtonnunftUŪiiMUiHU'Mmv.ntiivOl



I gsgttži* 19,4933 DARBININKAI
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
i « > ,, / . . . • ■ J . ■ •• . . • . . .

i

i

nėšio gale susijungs su M t 
Carinei Sodąlietėmis dide
lėms iškilmėms. Bus pra- 
nGįa vardai organizatorių 
ir naujų narių.

»»

PHIUDELPHIA, PA,

Nezaležninkų 
SorkSs

jau ne be “vyskupas,” o 
tiktai “kunigas.” * ;
' P. Žukauskas šaukia, 
trukšmauja, - kad jis myli 
lietuvių-tautą daugiau už 
viską, vadinasi ir už Dievą, 
o akyvaizdoje lenkų jis sa
kosi esąs lenku, LietuV103 
dvarponio vaiku ir, žinoma, 
išmokęs lietuviškai nuu lie
tuvių bernų. Ir ankščiau 
savo kirkužę lenkų laikraš
čiuose taip vadindavo : “or- 
todoksyjny lįtewsko-polski 
kosciol,” kas lietuvių kalbo
je reiškia : * ‘•stačiatikių 
(pravošlavij) lietuviškai- 
lenkiška bažnyčia.,” Kas 
tam netiki,tegu gauna vie- 
tinį lenkų laikraštį “Patry-; 
ot,” 1931 m. 52 numerį. Ta
da dar,.. matyti, Žukauskas 
priklausė rusų pravoslavų 
cerkvės, nes 1932 metais mi
nėto laikraščio 37-tame nu
meryje taip rašoma, apie jo 
^parapiją:”.. Mįesto pietų 
dalies lietuviška tautinė pa
rapija pareiškė norą prisi
jungti prie lenkų tautinės 
bažnyčios; susijungimo eiga 
vyksta sėkmingu keliu.

Šimtą,kartų didesnės pą- 
. garbos vertas tikras laisva- 
umanis bedievis, negu mulkis 
neząležnįnkas, leidžiantis 
būti suvedžiojamas apsime
tėlių.
netikėliai, nors ir neva re
mia nėzaležninkus, bet nesi
kreipia prie nezaležninkų 
pryČerįų reikale dvasinio’ 
patarnavimo.

Čia galėčiau paduoti , daug 
pavyzdžių, bet' gal užlėks 
vieno. Philadelphijoj gy
veno vienas lenkas, kurį ge
rai pažinau, neš teko su juo 
įY vienoj lovoj gulėti! Jis 
buvo atšalęs nuo kataliky
bes ir palaikė glaudžius sati- 
tykilis, su nezaležninkų pry- 
čeriais. Su jais gėrė, kazy- 
riavo, gelbėjo jiems “para
pijas” steigti, bet. jų “baž- 
hyčiosė” kramtydavo riešu-

. ' ' Šiomis dienomis čia. skra
jojo plakatukaį su tokiu Sū
kių: “Svarbiojprakalbos ir 
viešas teismas! Tautiškų 
kunigų parsidavusių lenkų 
nezaležninkams.’” Jt šis 
i ‘ teismas, ” tikros nezalež
ninkų šorkeSj įvyko balan
džio 30 d. tautinėje svetaL 
nėję prie Moyamensing Av. 
Prieš vietinių nezaležninkų 
vadą p. Žukauską kalbėjo 

~ p.~p. Tiūta8, Žitas ir Genfo- 
tis., Žukauskas apkaltin
tas, kam jis pripažįsta len
ką j lodūrą savo viršininku. 
Žukauskas neatvyko, bet 
kai buvo pasiūlyta rezoliu
cija, pasmerkti jo darbus; 
tai Žukausko šalininkai jai 
pasipriešino. Vadinasi, ne- 
žaležnmkai gavo valia nu- 

; lenke sprandus mūsų tautos 
engėjui -lenkui,, ir tai dar 
tokiam, kurį ir Pilsudskio 
valdžia vadina tiktai here- 
zoarehu. Lenkijoj-Hoduro 
pasekėjai vadinami hudo- 
rowey. Tikra gėda mūsų 
lietuviams mulkiams, pasi
duodantiems veidmainiams. 
Visi tie nezaležninkų piy- 
čeriai ar išvytitiš^&eHiimri- 
jų’ iiž prasikaltimus, ar vi
siškai nebuvę seminarijose, 

. ar kokie nors klaidatikių
‘popų” apkrapyti mųlkinto-

...' 'M-' ’

Imkim kad ir patį Žukau
ską; atsiradęs Čia pasiskel
bė “kunigu,” o kiek palau
kus- .— “vyskupu.” Bet 
greit sužinojome, koks jis 
“kunigas” ir “vyskupas.” 

. Prieš kelia metus Lietu* 
ylų Muzikalio namo korpo- 
racijja. per Naujus Metus 
buvo surengusi bankietą, .į 

■. kurį buvo atvykę lenkų ne- 
zaležninko Hoduro tarnas tus, ko niekados nędaryda- 
Gritehas (jau miręs) įr vie-Jvo katalikų bažnyčioje, kai 
tinis pryčeriš Žukauskas, ateidavo pasižiūrėti - kokių 

Uankiete Šie abu ponai susi
riejo, išsivadino" niekšais, 
monelninkais, uzurpato
riais,, pasisavintojais titu
lų ir 11. Ir jei ne vaka
ro vedėjas Grinius, tai. jie

* būtų susipešę, kaip paprasti 
“korhėriniai bomai.” Ar ne 
ironija! Tas pats Žukaus
kas; kurs, nenorėjo pripa
žinti Hoduro asistento Gri- 
tėno net “kunigu, ’’ . dabar 
bučiuoja lenko Hoduro deši
nę, bet nieko negirdėti, at 

•■’j 'Hodutas iškrapino jį į pry- 
čerius, ar ne. . Tiktai tiek 
žinoma, kad p.J Žukauskas

_ėl

■# 
j

■ :-<

4'

i.\

tačiau jis nesikreipė pas ne-, 
zaležninkus, nes Žinojo, kad 
tai tik apgavyste.

. Tuo tarpu tiek. Prie pro
gos pasikalbėsime dar ir 
daugiau apie nezaležninkų 
“pryČerius” ir jų neva ti
kybą, į kurią jie patys ne
tikį ir kurią jie skleidžia 
tarp nykštukų,, nes arai ar
ba ištikimi Katalikų Baž
nyčiai ir jos regimai galvai 
Popiežiui, arba pasitraukia 
iŠ tikinčiųjų. Jei bus rei
kalo, vtai savo paduotus fak
tus paremsiu paminėjęs pa
vardes. Vi. Partikas,.

SįJIINGIECiy DĖMESIUj

Kaip aukščiaūs buvo pray 
nešta, A. L. R. K. Motai 
Sąjungos sekantis (16-tas) 
seimas įvyks šių metų rug*' 
piūčio 7, 8, 9 dienomis Shė*’ 
nandoąs, Pa. 'Pastaromis1 
dienomis centre gauta iš 59 
kuopos (Shenandoah) džiu
ginanti žinia, būtent, kuo* 
pos narės su Dvasios Vadu 
kūn. J. Karaliumi deda pa
stangas, kad minėtas seimas, 
visais atžvilgiais pasisektų.'

Taigi, jau laikas ir vU 
Asoms kuopoms susidomėti, 
iš anksto rinkti, atstoves, 
įjagaminti įnešimus, skun
dus ir tt., nes, pagal 15-tojo 
seimo nutarimą, visi skun
dai, įnešimai ir mandatai 
turi būti prisiųsti į Centro 
raštinę nevėliau 80' diįnų

Motinų clieųoje. lietuvi ų 
rjuiKliai ir dukrelės labai 
gausingai priėmė šv. Komu
niją savo motinų intencija. 
Kun. Klimas pasakė pritai- 
Lb tą pamokslą.

Šiuo laiku užsibaigė sek- 
įbadieninė mokykla, kuri 
vr l pradės veikti rudenį.'

phiudelpK pa.
:; MIRĖ KNYGNEŠYS "

Gegužės 2 d. mirė šv. Ka
zimiero parapijos narys 
Mikalojus Ignotas, 66 metų 
amžiaus. , .

.•. Velionio buvu gerai žino
mas vietos 'gyventojas. Per 
daugelį metų turėjo spaus
tuvę, pardavinėdavo laikra
ščius, knygas; daug pusi tar
navęs Lietuvos laisvei at
gauti, buvęs knygnešys, At; 
vykęs į Ameriką, vėl dirbo 
šavo tėvynei. ‘ .

'Kada sveikata susilpnėjo, 
Mikai. Ignotas, išvažiavo į 
Oeean Gate, N. , J., pamąrį, 
kur išgyveno kelis metus, 
paskutiniuoju laiku buvo 
ligoninėje, kur aprūpintas 
šv. Sakramentais; persisky
rė su šiuo pasauliu. . .

Laidotuvės buvo labai 
gražios. Velionio brolis Jo
nas nupirko gražų karstą^ 

i buvo daug 5 gėlių ; buvo, dr 
nevystančių gėlių vamikų-r 
tai šv. mišių aukos. . . , .

Gegužės 6 d, velionio kū? 
nas atlydėtas į§v. Kazimie
ro, bažnyčią, kur prie trijų 
altorių atlaikytos.šv. mišios. 
Prie didžiojo altoriaus mi- 
sias laikė klebonas kun: j. 
Kaulakis, kurs pasakė ir 
pamokslą. '
V Nuliūdime liko brolis Jo
nas, brolienė Marijona ii? 
sesuo Lietuvoje.; Jiems rei
škiu širdingiausią užuo j au
tą. Laidotuvėse patarnavo 
graborius Kavaliauskas.

SHENANDŪAH, PA.
KUN. A. J. ALAUŠKO 

IŠLEISTUVES.
Labai netikėtai gegužės 4 

d. kūn. A. J. Alauskas gavo, 
žinia iš savo vyriausybes, 
kad reikės palikti šv. Jur
gio parapiją* ir užimti nau
ją vietą Šv.^Kazimiero pa
rapijoje. Šita naujiena grei
tu laiku pasklido po visą 
parapiją. Visų, nuotaika žy
miai nupuolė, kadangi kun. 
Alauskas buvo visų labai 
mylimas. Jis išbuvo Šv. 
Jurgio parapijoje beveik 
tris metus. Per tą Jaiką

kimas — Rožančiaus ir Mo- 
’ ■> • ’ , . t . J*

terų Sąjungos kuopos; lin
kėjimai ir dovanos — Soda- 
lietės per pirmininku , A. 
N orkaitę; salo t— Ad. Ste- 
pulaitytė; dovanų suteiki
mas — Maldos Apaštalys
tės draugija. Be čia suminė
tų, dovanas įteikė/altoriaus 
tarnai, vyčiai, H. H. EL 
klubas. ' .

G-ale kalbėjo pats kun. A. 
J, Alauskas, pasakydamas 
atsisveikinimo kalbą.

MOTINOS PIENĄ
Kasmet Šioje parapijoje 

L. Vyčių, Sodalietės ir Šv. 
Vardo vyrai sujungtinai 
minėdavo “ Motinos Dieną.” 
Šiemet buvo parengta pro
grama tam tikslui airių mo
kyklos svetainėje, kur atsi
lankė daug minėtų draugi
jų narių. Ypatingas užkvie- 
timas buvo pareikštas mo
tinoms.

Vakare programa buvo į- 
vairi ir labai linksmai visų 
priimta. Kun. P. P. Lau
makis, Vyčių Dvasios Va
das ir vakaro vedėjas, pra
dėjo vakarą su kalba apie 
motiną. Po to sekė eilės, 
dainos ir. vaidinimas. Po 
lošimų Julė Mizzer ir Ma
rė Tankelavoge sudainavo 
“Tu Mano Motinėlė;” dai
nos metu mergaitės vytės 
dalino motinoms gėles.

Programą išpildė: Ėl. 
Krauzlytė, Alb. Pacenta, P. 
Dapkūnaitė, . Ad. Stepulai- 
tytė, EI. Grigaitė, EI. Nor- 
kaitė, EI. Galinaitė-, J. Vi- 
eiųlis, J. Galinaitė, ,0. Na
vickaitė. Šie asmenys dai
navo „bei eiles sakė.
: Komediją “Knarkia .Pa
liejus” Pr. Jankus, J. Vi- 
čiųlis, Alb. Pacenta ir J. 
Mizeriūtė suvaidino gerai.

Iškilmes baigė kun. P. P. 
Laumakis, pasakyd amas 
kalbą.

Mt. ginai ligoninėje sun- 
kiai serga Pr. Valanfiejūtė. 
Linkime ligonei kogreičįau- 
sio pagijimo.

Gegužės 14 d. 5 vai. vaka- 
katė įvyko šv. Andriejaus 
parapijos susirinkimas. Nu
tartą surengti šiokias pra^ 
mogas: gegužės 30 d,.—pik
nikus; liepos, 4 d. —- islaiį 
luejimas prie išvažiavirai; 
riigmačio IĮ ir rugsėjo 4 — 
piknikai. Pirmam išvažia
vimui išrinkti darbininkai 
ir nustatyta programa.

I Gegužės 14 dieną vakare, 
įvvko vakarienė šv. Kaži- 

j-r ’ ■ • '-j . . miero vienuolyno naudai.Net laisvamaniai, . . . •. . , . *■Į .Žmoniųprisirinko.nedau
gi ausin. - Mokyklos vaike
liai išpildė puikią programą 
—■ drilių ir dainų. Gaila, 
kad ‘programa buvo perma- 
ža.

Vakarienę surengė Aką-; 
deinijos Rėmėjų skyrius. 
Pasidarbavo . Ap. Adomai- 
tienė, P. Stahiškienė ir ki
tos. '' •■ ■■'

MT. CARMEL, PA.
. MOTINI DIENA

Motinų. Dienos iškilmės 
gražiai pavyko. Ryte'per 
šv. mišias lankėsi daug žmo
nių ir ėjo prie Šv. Komuni
jos.

Vakare programą išpildė; 
Sesučių išmokyti mokyklos: 
vaikučiai.

Salė buvo pilna žmonių; 
liko gražaus pelno parapi
jai.
SPALVŲ PRIĖMIMAS
Mūsų parapijos mokyklą 

šieniot baigs 34 mokiniai. 
Iškilmingas spalvų priėmi
mas gegužės 16 'dieną. Spal
vos mėlyna ir, aukso.
PIRMOJI KOMUNIJA
Gegužės 21 d. mūslj pava

pi jos vaikučiai eis prie šv. 
Komunijas.

Tėvai ir šeimos nariai ra
ginami irgi , priimti'§v. Ko
muniją, vaikučių intencija.
KAPINIŲ PUOŠIMAS
Dabar eina senų ir naujų 

kapinių pagražinimas. Ge
gužes 30 dieną įvyks, naujų 
kapinių šventininias.;

Jau kali mėtai, kaip mū
sų kapinėse gegužės 30 d. y^ 
ra laikomos pamaldos už 
parapijos mirusius..

iškilmių. Bet prieš metus 
prisiartino jo keliones ga
las — labai susirgo. Pa-

paprašė pakviesti R. Kata
likų kunigą, pasakydamas, 
kad tik katalikų tikybą pri
pažįsta tikrąja ir jos prie
globstyje nori mirtį. Jo 
noras išsipildė — buvo , pa
šauktas kunigas ir jis kata
likiškai palaidotos. .

Pažįstu šviesuolį lietuvį 
griežtą liberalą. Mirė jo 
žmona ir sesuo. Žmona pa^ 
laidota be jokių tikybinių 
apeigtį o sesuo, bažnytiškai,

Gegužes Menuo
Gegužinėms pamaldoms vadovėlis.

Pagal, vokiškuosius rašytojus spaudon prirengė Kun, 
Pranciškus Žadeiliis. Knyga 184 pusi. Joje telpa, gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą gegužės mėnesį. 

: ’ .. Kaina 25 centai .
Šią gr’ažią ir naudingą knygą,tūrėtų įsigyti visi.

. ‘<darbinihkab?’,
W W. Broadway, -į-. So. Borton, Mass; Jf.Z.

daug pasidarbavo parapijoj 
tikėjimo ir visuomenės sri
tyje. Ypač daug nuveikė 
jaunuomenei, kuri labai pa
sekmingai yra Šioje parapi
joje* susibūrusi Vyčių drau
gystėje, j

Visa' tai atjausd a m o s 
penktadienį, gegužės 5 d., 
vyčių, sodalįėčių ir Šv. Var
do draugystės pasiskubino 
ir greitu laiku parengė la
bai gražų išleistuvių vaka
rėlį, vyčių svetainėje. Šio 
vakaro programa buvo ste
bėtina, žiūrint to, kad vis
kas turėjo būti staiga vieną, 
dieną parengta.

Kun. Petras P. Laūma- 
kis, dabartinis Vyčių Dva
sios Vadas, pradėjo vakaro 
programą su kalba, kurioje 
jis paaiškino vakaro tikslą, 
pabrėždamas įvairius kun. 
Alaūsko nuveiktus darbus 
šios draugystės labtu, dėl ko 
vyčiai galėjo taip’pasekmin- 
gai gyvuoti, ir augti.

Kleb. kun. J. A. Karalius 
savb ilgoje kalboje pagyrė 
ir išaukštino kun. Alausko 
malonaus būdo ypatybes ir 
jo gaŪŪmus, išdėstydamas 
juos įvairiais atžvilgiais.

! Juokdariai savo* šposais* 
dainomis ir muzika suteikė 
programai įvairumo ir di
džiai palinksmino • publiką, 
kurios buvo prisikimšus pil
nutėlė svetainė. Ši progra
ma per ilgą laiką pasiliks 
kiekvieno atsilankiusio at- 
minime. z •

Solo “Draugui” parašė, 
ir sudainavo šv. Jurgio 
choro vedėjas Juozas Meh- 
sick. Jo nepaprastas balsas 
ir jautrūs žodžiai visus la
bai sužavėjo.

ĮDOMI PROGRAMA.
Seka išleistuvių parengi

mo programa: Kalba kun. 
P. P. Laumakis, dabartinis 
Vyčių Dvasios Vadas, dova
nų suteikimas — Šv. Prąn- 
ciškaus draugystė ;“munst- 
rel teatras’^ vybiai ~ J. 
Kalėda ir. Ant. Mizzer juok
dariai; J. Vičiųlis, Alb. Pa
senta, Alb. Gataveckas, P. 
DapkCbias, J. Bell irkS, De- 
luca, pianistas; dainos “Di- 
xie” — juodžiai; solo Alb. 
Gataveckas, J. Bell; duetas 
—J. Vičiųlis ir Alb. Pacen
ta; solo — Ant. Mizžėr, du 
etas •— Alb. Gataveckas ir

DapkūnaS; dovanų šutei-

Kadangi sekantis seimas 
yra rengiamais rytuose* kur 
gražiai ir sutartinai gyvuo
ja dauguma Sąjungos kuo
pų, lai nelieka ne vienos 
kuopos, kuri neprisiųstų at
stovės, nes toks svarstyti vi
są eilę organizacijos svarbių, 
klausimų.
‘ Marijona Lisauskienė, 

. Centro Pirmininkė.

FRACKVH.LE, PA.
. ŽINUTES \

Gegužės 11 dieną Berk
shire svetainėje įvyko milži
niška kortų ir buneo parti
ja Apreiškimo Panelės Švč. 
parapijos naudai. Žmonių 
buvo pilnutėlė . svetainė; o 
dovanų ~ gražių didelių ir 
mažų tiek daug* kad beveik 
kiekvienas, kurs atsilankė 
tą vakarą, gavo, po dovaną. 
Už surengimą garbė pri
klauso rengėjom p. p. Onai 
Stankevičienei, Katrei Gau- 
dinskaitei ir Onai . Juozuli- 
naitei. -

KULPMONT, PA.
Pipienei padaryta apen

dicito ir tulžies pavojinga 
operaciją. Ligonė jau svei
ksta.. Kulpmonbo. choras 
nusiuntė jai, savo narei, gė*- 
lių, linkėdami greičiausio 
pasveikimo. ■

Mergiiios organizuojasi į 
Šodaliečių kuopų ir šio mė-

n

JONO MITO IMS
Tai gražus mW išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur- 
boųavičiaug eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rijį* 
tekio ji spauda. Visį gėrųd 
jįo& turiniu,, gėrėsies ir Tmfe 
stają ‘ g:

’ Knyga’gražiai atspausttin- 
a ir turi 191 pusk Jos kal
ia $1.30. Bet dabar “Darbi
ninko^ spaudos, vajaus me
tu, gražiais dręhės viršeliais 
kaina Wk .75 ’ centai; popie- 
rio viršeliais'30 centų

Dabar ytb jemūaias .daL 
•kas fsigjti taip brangią 
ir ndųdlį^ą. dilių knygą, f 

''DABBifcNKG” ADM., į
, < Bmdmy, '

; ■ - . &Qūtb Boston, Mm f
.T-f
; Viepas stiklas alaus pą- 
Jaro vietą kitam. .. p’

FAIIMII UI IttHiSų 
\ iiiill . 7 •

Į Geras laikraŠiaĮ yra kiekniao žtnogaus geriau- 
! fdai ir tikriB»ąMlraUf«a, ...

Dabar visi pripažįeit*, kai laikrašth 
KINKAS” vertas kiekvienąTiefttvio tikro draugo 

- vardo. ■
fa kwtu Į

savaitę—antaaiimms ir pedMfaiiais. Jame ra- i 
si naujaušiaa gražiausius
pasiskaitymus. Jis tat {auginta įkyrių Būna ir 
gražių jūokų. Plačiausios Urnos ii nepriklausomos Į 
Lietuvos ir Vilniaus todtto.

. “Darbininkes” metams....
“Darbininkas”putnumui
Jei imsi tik vieną kartą Į savaitę... .$3.00 i 

GALI UŽBAŽYTI SAVO GIMINĖMS 
\ Į UMUVA . • ■ ‘

Metams............. .|B.OO'
i Pusmečiui ....... ...... .|2.50

. SPAUDA TUA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYDS, TAD !
• • II NAUDOTU, J*A |

“DARBlMfflKO” SPAMTOVEffi j 
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRiroTAMOMlB KAINOMIS

“DARBININKAS” |
866 BROADVZAY NO. BOSTON, MASS.

TeĮ So. Boston 06t0 . '

..-aoo
..$100

-ISCK
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' BDder U* Att pf March B, 1B7Ū
nee ftw mailtaf ai melai rate of poatačk prcrrtiM te b Mae&m iloe
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■MHc yeariy
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pbbnumbratos kaštai
Amerikoj* mduu
Uiteajr ntiate
VlanV kart aAvtltije mt«te... .|£0O
Utslenyl kart aavaltejemeUuna.. 1X00

DARBININKAS
SOUTH BOSTON MS,

TELEPH0NE1 SOUTH BOSTON MSO

i TUMAS-VAIŽGANTAS
u, Paskutiniuoju laiku Lie-, 
Javos padangė apsiniaukė, 
žvaigždės viena po kitos 

4ėjo kristi ir kraustytis 
| ainžinybę: Mairoiiis, Pra- 
puęlenis, Tumas-Vaižgan- 

—: narsūs,- užgiudyti 
kovotojai dėl laisvės, tikri 
mūsų tautos kilimo prana-į 
ttei — “pragiedruliai/7 su- 
silaūkę matyti savo ilgo* 
darbo vaisius —Lietuvos 
iMlaisvinįmą iš'miego; yer< 
govės ir tamsos, ir galėj’i- 
steji su Simeonu pasakyti: 
“dabar išleisk savo tarnąT 
Viešpatie!” . , .

Taip, jie atliko savo už
davinį ir paliko jį jaunes
niems, bėt vis tik dar ilgiau 
galėjo, su mumis pabūti. Ne 
vien tik raštai, bet ir jų as
menybės tautai buvo reika- 
lingos, - nes tokių žmonių 
Lietuva tur būt jau nebeiš- 
auklės. Tai gražūs, sudė

tingi, turiningi tipai.
Kanauninkas Tumas-Vaiž

gantas —- pastarasis iš nu- 
ėjųsitį ilsėtis veteranų 
tūrėjo labai gyvą ir vaizdin
gą asmenybę. Negana to. 
kad be galo darbštus ir iš
tvermingas kaip plienas — 
Lietuvoje daug tokių — bet 

, gajus, kaip- Vijurkas ir am
žinai krutąs, kaip . gyvasis

• r
ti. Žinojo gerai apie tai iri . TfTTT^TT? PC 
kun. Teotonius. Jis dabar JlX.XJDAJ\.Jlx.O X X Okun. Teotonius. Jis dabar | 
[stebėjosi iš jų drąsos,. atei-1 
ti į Dievo namą sykiu, ka-| 
da visi piktinosi jų gyveni
mu. Bet, jiik tai karalienė 
ir Ininigaikštis’, kas išdrįs 

pamokslą sakyti. Valande- pasakyti perspėjimo žodį Į 
lę -jis žiūrėjo į susirinku- ; Tagian Jonius nepaisė 
snis, Patanyo TOslę ka. I meM Jįg 
yalienę n- sale jos Seilinti Lalfligkiai smpl.MaV(, Mfi_ 
kumgailist} Ferden a n d ą. | 
Pervėriaiičiu žvilgsnių jis 
žiūrėjo į juosi . Ferdinan
das,■ negalėdamas pakęsti jo-Į 
žvilgsnio palenkė galvą Že
myn, gi . karalienės, veidas 
paraudo/ #

Ėjo kalbos apie nepadarą [ 
draugavimą karalienės su[ 
Ferdinandu. . Tai buvo pa
piktinimas žmonėms. Jie 
tą žino jo, suprato, kad žmo- 

r nes piktinosi; jų elgesiu, bet 
laikė tai mažmožiu ir nesi- 

.• rūpino nei taisyti, nei slėp-

Pran/as E, Galinis 

KELIONE Į LIETUVĄ 
!1932 METAIS

APSAKYMĖLIAI
DBiSUSrAMOKSLt.

UBAGAI DVASIOJE.

sidabras, jis savo įryškan- 
Čiu sąmojum ir linksma, 
drąsia energija užkrėsdavo 
visus, su kuriais jam tekda
vo susidurti. Vaižgantas ir 
gyvybė tai buvo tartum du 
sinonimu, ir sunku įsivaiz
duotijį mirusį.. * '

Kanauninkas Tumas pa
sivarė prįękin pats per sa
ve. Jis atsidūrė pirmose 
darbuotojų eilėse niekieno’ 
nekeliamas, neproteguoja
mas, tik savo gabumais, su
manumu, darbš tumu i rĮ 
energija. Visų pripažintas,, 
didelis ir originalus jo ta
lentas kaipo rašytojo vystė
si ilgus metus. Dar kaipo 
^klierikas ir jaunas kunigas 
jis rašinėjo į “Apžvalgą,” 
“Tėvynės Sargą,” “Vil
niaus Žinias.” . Jo raštai, 
surinkti krūvon, sudarys 
daug storų tomų. Visuose 
tryško , savotiška nuotaika 
“tumiškas originalumas,” 

. kas pasiekia, aukščiausio
• laipsnio “Pragiedruliuo-
• se. ” .. Lietuvos . istor i j o j 
. Vaižgantas užims labai žy

mią vietą. Jis stovės visai 
atskirai nuo kitų dėl savo 
originalumo/ Bet Vaižgan
to origalumas tai tik išori-. 
uis rūbas, nes tikrasis jo tu
rinys —■ tėvynės meilė.

Viseu, mažas Portugali
jos miestelis, trumpu laiku 
įasidarė garsus; Didžiau
sioji bažnyčia per pamaldas 
jodavo prisigrudus žmonių. 
Jie suplaukdavo iš toli ir 
arti, klausytis garsaus pa
mokslininko kunigo Teoto-. 
niaus, / -• ,

Kartą į šventadienio pa
maldas atvažiavo į tą mies
telį Portugalijos karaliene 
su visais savo palydovais.

Bažnytines pamaldos tę-, 
sesi kaip ir visuomet. Kun. 
Teotonius įlipo į sakyklą*

B rooklyno lietuvių bolše- 
I vikų organas labai aukštai 
iškėlė Budennį, pasižymėju
sį caro armijoj militaristą 
ir , dabartinį- raudonosios 
bolševikų armijos vadą, jo1 
50 m. amžiaus, sukaktuvių 
progą. . - .

I’.-. Jis esą žymus,-nes “buvo 
karuose Rusijos - Japonijos 

Bet jam smer- 1904 metais, imperialistu

KAUNAS IR LITAS
Sakoma, kad Kaunas di-. 

deja ir grožėja. Kad didė
ja, tai apie tai netenka abe
joti, nes tas matyti iš ęfi- 
cialinių davįnų: pagal pas
kutinį cenzą jis turi 128,500 
gyventojų. Kai atsimenam 
Kauną kokie 30 metų 

J atgal, ' kada jo gyventojų 
skaičius svyravo tarp '30 
ir . 40 tūkstančių žmo
nių, tai, ant širdies da
rosi jauku dėl tokio jo iš- 

? augimo. Kai dėl* Kauno 
/ grožėjimo, tai čia jam atei

na pagelbon pati gamta. 
Kauno pozicija ant žaliuo- 

' jaučių kalnų tarp Nemuno
4 ir Nerio, be galo vaizdinga. 
Kažkoks anglas, bežiūrėda- 
mas į Kauną, būk pasakęs: 
rftai žavėtini rėmai, tik, de
ja, nėra juose paveikslo.”

. Tačiau atsilankęs Lietu
von lenkųoficialiniolaikra- 

į. ščio koresponodentas Jąjįta- 
* Polčynskis pareiškia, kad 

toji anglo pastaba apie 
L Kaimą jau tiėra teisinga. 
’ Karnas gulėjo būti tokiai

tuojau po. -Didžiojo Karo, 
bet ne dabar. ’ Šiais laikais 
Kaunąs jau kitoniškas, Ža
vėtini rėmai .tie.patys, bet

iš jų jau kyšo paveikslas —' 
rimto, tvarkiai ir sparčiai 
augančio Europos.. miesto.. 
Ir jo gyventojai daro gra
žaus įspūdžio. Visi gražiai 
apsirėdę ir linksmai nusi
teikę. Skifrdo visai nesi-, 
mato. Ne tik Kaune, bot ir 
visoj Lietuvoj nieks badu 
nemiršta. ‘ Ir kas įstab’ •il
sia, kad viso pasaulio pini
gams svyruojant ir kren
tant, litas nenustojo savo 
vedėsi -

Apie lito pastovumą len
kų korespondentui teko gir
dėti dar Vilniuje. Nogėda
mas i ,išsimainyti lenkišką 
Aitų į lietuviškus litus, ko
respondentas nuėjo pas žy
delius. Tie pareikalavo 8!' 
grošus už vieną litą. Len
kui ■ išrodė tas perbrangu i r 
j i s mėgino kiek nusiderėi 
nurodydamas, kad litas pa
remtas .doleriu, o doleris- 
dftr svyruoja. Bet žydai 
jam atsakė: “doleris sau, o 
litas .sau. , Doleris gali sau 
ir syyruoti,. bet litas yra sti
prus pinigas, jis nesvyruo
ja.” Ir nenusileido nė ska
tiko. Prie to dar girdėt-, 
kad, pasklydus gandui apie

Liepos 17 dieną ■ atsikė-į: 
linu apie 8 valandą ryte. . 
Radau prie durų sausus ir 
suprosintus drabužius. Bu
vo sekmadienis, todėl pride
rėjo tinkamai pasipuošti ir 
aplankyti. Tilžės bažnyčią;

; Po pusryčių išėjau į mie
stą ir gėrėjaus švarumu ir 
tvarka. Gatvės puikiai su
tvarkytos ir kai kuriais at
žvilgiais pralenkia net A- 
merikos miestų gatves. Til
žė . turi tik apie 40,000 gy
ventojų, bet tiek apleistų 
gatvių, kaip Lavrrenėe, 
Mass; su 85,000 gyventojų, 
neturi. Pro Tilžę kursuoja 
gatvėkariai, autobusai ir 
automobiliai. t

Man buvo svarbu kiek 
galima ištirti Tilžės lietuvių 
būklę, kurių daug Šitame 
mieste gyvena.. Todėl pir
miausia aplankiau katalikų 
bažnyčią, bet lietuvių kal
bos negirdėjau. . iPo' mišiiį 
klausinėjau lietuviškai kai-, 
bancių moterėlių, kodėl ne
sigirdi bažnyčioje lietuviš
kos kalbos,. Moterėlės: atsi
duso ir skundėsi, kad lietu
vių kalbą išmetė iš katali
kių bažnyčios kaip tik pri
skyrė. Klaipėdos kraštą prie 
Lįėtuvos. Prašė, kad aš ir 
kiti Amerikos lietuviai ka
talikai užtartų Tilžės kata
likus lietuvius ir reikalau
tų lietuviški}, pamokslų baž
nyčioje.

Po to skubinaus aplanky
ti lietuvių protestonų liute
ronų bažnyčią* Įžengęs baž
nyčion pamačiau 23 moterė
les ir tik: 19 vyrų, klausan
čių pamokslo ministerio, ku 
ris lūbai tykiai kalbėjo ir 

! turėjo keistą vokišką ištar- 
- mę. Jaunuomenės buvo vos

5 vaikeliai.. Vokiečiai prisi
kabinę ir prie protestantų 
lietuvių ir jų bažnyčion su-.

dolerio svyravimą, .Lietuvos' 
žydeliai perka dabar dole
rius už pusę kainos ir moka 
litais! ■*.■ . • , ■

Kaunui didėjant ii* litui 
stiprėjant, pažeminti. lietu
viai nejučiomis atstato krū- 
tinę. . " *. K.

sirenka didelis vokiečių bū- 
rys apie 9 valandą sekma-, 
dlenio ryte. Į šias pamaldas 
ateiną ir liėtuviij. jamiimas. 
Lietuviams pamaldos skįr-1 
tos apie 11 valandą ryte, 
kada jaunimui vasaros šek-l 
ma dienį nėra taip patogu.

Pabuvęs kokias 20 . minu
čių protestantų bažnyčioje, 
išėjau laukan . ir ‘prie durų 
susitikau vokietę , šu malda
knygė; Ji kląusė manęs ko
kioje kalboj^ maldas buvo, 
laikomos. Aš ją išbariau ko
dėl vokiečiai nelanko savo 
septynių bažnyčių, bet len
da į paskutinį. lietuvišką 
maldos namą ir bėgau kuo 
greičiausiai į viešbutį, kad 
išsisukčiau nuo policijos.

Vėliau nuėjau surasti I 
garsų veikėją ir rašytoją 
Vydūną.ir aplankiau jogo-l 
masto , spaustuvę ir knygų I 
krautuvę 7 ‘Lithuania. ’ ’ Lai- • 
ko neturėjau ii negalėjau 
asmeniškai Susipažinti su' 
Tilžės lietuvių veikėjais į 
Vydūnu, Jogomastu ir tt. U; 
Traukiny^ iš Tilžės į Klai
pėdą ėjo keletas minučių po 
12-tos valandos ir reikėjo 
skubintis. į geležinkelio sto
tį. kur išsipiliau ~ bilietą ii* 
ėjau į traukinį.

Tilžės muitinėje mane ne
norėjo išleisti ir reikalavo 
žinių kiek aš pinigų Vokie
tijon atsivežiau ir kiek da
bar Lietuvon išvežu. Iki pa
skutinės minutės laikė prie 
traukinio ir galų gale išlei
do iš muitinės, kadangi esu 
amerikietis ir atvažiavęs 
vokiečių linija Nėrd- 
dėutcherlloyd. Praeitą vasa
rą dėl įtemptų vokiečių-lie- 

jtuLLų santykių, vokiečiai 
darė nemalonumus visiems 
keleiviams, vykstantiems į 
Lietuvą. Todėl labai džiau
giaus, kai atsisėdau trauki
nyje, ir. pervažiavau apleistą 
ir jau kai kur. sūrudėjusį 
Tilžės Nemuno tiltą, Vidu
tyje tilto , sveikino mane 
Lietuvos, .valstybes ženklas 
vytis ir Lietuvos pašienib 
policinuikas.

(Busi daugiau). /

Tačiau Teotonius nepaisė 
asmens. Jis visuomet atvi
rai ir aiškiai smerkdavo ne- 

‘ dorybę. . Užtat žmonės jį 
’ gerbė ir jo bijojo.

Į Pradėjo kun, Teotonius 
pamokslą. Jis kalbėjo iipie. | 
nuodėmę, ’ 
kiaiit nusidėjėlius, kurie ne- ūmine kare — 
daro atgailos, jis.patėmijo, prieš•• austrus, vokiečius ir 
kad karalienės palydovų 1 .turkus. Jis r pasiekė paofi- 
tarpe darėsi neramumas ir cieriaus laipsnį, 
judėjimas. Matėsi.kaip pa- bolševistinio perver
ti karaliene pasidarė didžiai Lyno Budeliui stojo į Šovie-* 
nerami, nors ir' stengėsi iš* tų pusę...
laikyti savo didybę. ■ *',Lail<epilieeių karo .Bu-

“Nuodėmėš nedorumas y- Lietini • atsižymėjo drąsa ir 
ra didis/’ kalbėjo pamoks- *

l lininkas. “Tię, kurie viešai 
nusideda ir duoda papikti
nimą turės didesnę atsako
mybę prieš Dievą. Tie, ku
rie yra Dievo paskirti val
dyti kitus, turėti} žemes
niems duoti gerą pavyzdį. 
Sunki bus jų . atsakomybė, 
jei jie duoda blogą pavyzdį 
ir savo nepadoriu gyvenimu 

[traukia kitus į nuodėmę.’” ■
Karalienė su Ferdinandui ■ KONTESTAS 

ilgiau negalėjo pakęsti. Jų 
veidai iš gėdos ir rūstybės 
buvo nuraudę. Juodu atsi
stojo ir išėjo iš bažnyčios. 
Pamokslininkas nenustebo 
tuo įvykiu ir tęsė savo kal
bą’toliau...

Kitą 'kartą Teotonoius 
rengėsi zakristijoje eiti šv, 
mišių laikyti. Tik štai at
eina karalienės pasiuntinys 
ir praneša, kad karaliene 
keliaudama kur tai sustojo. 

[ čionai. .. :
į “Žinią nuo karalienės 

/. tamstai atnešiau,” tarė,pa- C?Tl I ’ 7 . X I
siuntinys.,

“Nuo karalienės, prašau 
^ sakytį.” . . . .Į

“Karalienė siunčia Tam
stai sveikinimus ir .praneša, 
kad sutojo čia išklausyti .šr.

■‘t mišių. Bet svarbiu reikalu i c? i r ■ . '
. j skubinasi į Koimbros mies

tą ir prašo, kad Tamsta pa- 
skubėtumei. atlaikyti šv. mi
šias.” Z.

Teotonius ramiai išklau-1 nužemintai atsiprašė kuni- 
sęs. pasiuntinio kalbos tarė: ir maloniai priėmė už- 

■■ “Pasakyk karalienei, kad ‘duotą atgailą.
Teotonius siunčia jai svei- Savo šventu gyvenimu
kmimns: ir Dievo pal ai m i n i - Teotonius pagarsėjo po visą 
mą. Ir pasakyk jai, kad aš Portugaliją. Jis mirė su
laikau šv. mišias Karaliaus laukęs astuonios dešimties 
garbei, Kuris yra didesnis 
ir man brangesnis už visus 
žemiškus karalius ir kuni
gą ikščius. Ir dar j ai paša- [ 
kyk, kad aš šv. mišių laiko 
netrumpinsiu, ji gali ateiti 
gali. neateiti.”

Pasiuntinys nusigando, 
Jis niekad negirdėjo, kad 
kas taip išdrįstų karalienei 
pasakyti. . Jis nežinojo ką J 
daryti ar eiti ir pasakyti 
karalienei,, ar’pasakyti ku
nigui, kad taip neišpuola į 
karalienę! kalbėti.. Bet. tuo 
tarpų kunigas jau buvo prie 
altoriaus.

Sugrįžęs pasiuntimu visa 
tai pasakė karalienei; Nuo-, 
stabu,’ kad karalienė iš gė
dos nulenkė galvą žemyn.

Ji suprato, kad. kunigas

su gabumu, sumušdamas ga- 
liiigiausius priešus.”

Ten Eycko bolševikai la
bai džiaugiasi dar ir tuo, 
kad. “Dudėnui su raudonai
siais kovotojais ties Voro-

niežiaųs miestu, užpuolė alA 
generolo škūro ir Momonto- 
vo raitelių ir skaudžiai juos 
sūmuše, tūkstančius išmuš* 
damas ir suimdamas į nelai
svę. Baltieji bėgę,. ,palikę 
nuklotą lauką lavonais ka- 
i moles, kulkosvaidžius ir 
kitus ginklus.” .

Vadmasi, mūsų boisevi- 
kai -didžiuojasi budeliais, ■ 
kurie lavonais nukloja lau
kus, kurie milijonus žirninių 
sušaudė per. 15 metų. \ t

Bolševikams budeliai yra 
gerbtini, neš jie gina Kruvi
nojo Stalino diktatūrą nuo 
daibininkų.

Juk Rusijoj darbininkai 
neturi laisvės.; Jie yra ver
gai Stalino diktatūros

Rusijos darbminEai netu
ri tie . vieno savo laiknšč’ė, 
nū vienos savo ęrgjmLaci- 
ju. Jie; jokių siidrinkiinų 
įatevai daryti negrui .

i .: Tik ubagai dvasioje tokia
■ Darką gali girti ir jos pa-: 

laikytojus aukštini i. ’ .

N. A. APSKRIČIU L. D. S. 
KUOPOMS

Visoms L. D. S; Naujo
sios Anglijos apskričio kuo
poms išsiųsti įžangos tikin
tai metinės gegužinės, įvyk
siančios Romuvos parke, 
gegužės. 30 d. ■' / •.

Išsiųstieji tikietai duoda 
teisę iiė tik įeiti į parką, bet 
ir laimėti vieną iš trijų do
vanų: eleetrie tea sėt, smok- 
ing sėt ir 4 svarai šokolado 
saldainių. Dovanų įteiki
mas įvyks 5 vai. vakare; Jos 
bus laimimos tokia tvarka:
įeinant į parką nuplėšiama 
tikieto atkarpa ir 5 vai. va
karė maža graži mergytė iš
trauks laimes tikįetą. ... , Į

Šių įžangos tikintų pla
tintojams —■ pardavinėto
jams paskirta dovana — si-

dabro taurė — už didžiausį 
skaičių išparduotų tikietų. 
Štai ir yra kontestas: kas 
daugiausia įžangos tikietų 
•parduos, tas laimės sidabro 
taurę.

Kuopos priv-’O. prhhibū 
neišparduotus tikietuš iki 
gegužės 30,d. lOval. ryhj,.a 
už parduotus. pristatyti pu 
ingus. Be to, praneši?., kiek 
kuris pardavėj as pard i ’ ū, 
kad tuojaus būtų galima ži- 
nol.i,. kas daugiausia tikietų 

. pardavė.. Visa tai priduoti 
parke gegužines HnJ.rnn- 
kui jonui Kumpai arba i s 
anksto prisius/ jam adresu 
121 Bellevue a vė., Mon t J-g, 
Mass. Šiuo adresu prašome 
kreiptis visais gej u žmės 
reikalais.

Jonas Kutulį,
L. D. S. Gegužinės 

. .Šeimininkas.
tėi singai pasakė. Atėjo ji į 
bažnyčią, dievotai išklausė 
šv. mišių ir paskui , nuėjus

meta, amžiaus. T.

TĖVy MARIJONy 
MISIJOS

Gegužės 8 — 21 d. d. Am- 
sterdam, N. Y. (kum A. 
Petrauskas, M. I. (L).

Gegužės .21 — 2"> d. d. 
svč. Marijos Kolegija (ku
nigas A. Petrauskas, M. L

DIDELIS NUPIGIN1MAS
< Lietuvos Vaizdų --Atviru- 
Jį Jai Čių ir Knygele “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., Kapeliono' Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 

t parašyta, tik už.
IScentų

Reikalaukite
“Darbininko” Adm.

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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tį J»«.y T.tiJSC

Yiėuas šveicarų laikraštis Iiikeris kiilbu įkibai, gar^
ųpskąičiuoju, kąft kiekvieną 1 šiai, ikada išėiiia iš 'baškos. s

Antanas Arlauskas, 1S
7 J, '

nirrąy *•£&,, -Gonųiybw KM 
Go. < dirbtuvėseStruikubjon-

a
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■ Žinios Iš Lietuvos
Ū. turėjo ■ atvykti į teismą, 
km* jie kdltuiamas užpuoli- 

ĮmeSkėho. Tačiau gegužes

. fe d. A. Arlausko termitai 

 

išUištmo visą kubilėlj. B—d Į šukele -.didelius skausmui fa*

vPiuiejuslius metais, kaip 
yra :aj>skuieiiwtą3 vdsęg Lite, 
tavoj gimė *fJSį33U. kūdikis;

arba iš neteisėtus moterys-i
• Vks. gimė A86a (19B1 m. gi-.

.. iuė ją )•* adinasi, per-; 
mu paniiiukių .Skaiuii® pa-;

• dktėjo 600. Didžiausias pa?’ 
v’auiikią prueentas gimė 
Khūpedos krašte, iš 100 bū; 
dilbių apie 19 . su puse pa
vainikių, toliau Telšių ąpsk.

tduus, jautis, pasigėrė ir pra hfajsmn. .Gperaei ja pavyko' 
dėjo siusti: ardė ragais tvo-■ gerai, o tuo pačiu laiku adv: 
ritš, viską vallį* ir ’badš. IPa- OK. 3?.. įLesburtas ntsžovuvo 
guliau pasileido -ir dšbegb D A. Arlauską tsisme ūr ^la: 
laukus.' Kely.išvartė .ūtiELjtetidgtą Ša -gegužės 16. dte 
pus, vieną keleivį važine- j 110s.
jumį Įvertė su vežimu ą gido
yį, atrodė, kad nuo alaušh^orespoiideBtn, A. Ailaus- 
jaųtįs iš įtroto. išsikraustė, kas pareiškė, jog jis negalė”; 
'Privargę, . prasiMaivėjefi, g dkėte faitatdžio 
sugrižu namo i kūtę. AntĮįų-įaįp įa& jis yra 
mujajES.-

apie 32, Kaimo apškr. 31,

rillue lueti'ikčkeija ir ten pa-, 
•vąhukių gimsta, tagiactsą.

A.

Vivva; — .t . • ,.
ii PftA. &>. ĮiiM 

VU’ė-VivA-Vv ■ ’.‘.
Vsssmv, ma^,

— i.
b ’Stafcs -mim

Wy. - m.- mm*
NmH St.

mumtafc — A. .■
X i\w\»bv«u

Mėv*iUkrt r d.-Mh • ■ .

ttvaV^U* 1Mb* lvwt
uAkMtett
b" stufrji. W st o»
M V^'v- W*Wrt* .’. . ;

Amėirkds' Lietutui Kata 
likų nrgimikaėijus 'Šė 
Įvyks! pi imadv-nį. 
mėnėšiū-'29 J.,' (prieš: B(ieo 
mtiem 'Day), 
Marijos ’Lietūrią KoIegŽjd- 
je, Thmnpsini,‘Gr»nn. .

1. ’Vhs stmiėhtii įmopo 
privalu •išrinkti .11* atsiltŠtVj 
sėliną f pu; viėruy. atstovą1 mw 
save' kuopm prikhi ■ narfat 
išie .atstovai, seni 1 lūūąidi ? lt 

!’ nariai rėtndjai turi balsavi-
in<> teisę sriine.

2. ‘ Visi atstovai pririilb 
turėti Tirifišluis. ĮmiHujimtis, 
kuri uosibūtų i) vesi os ’Ya-

Tiki h- kitų valtlybos '.ųarią
du. parašui.

3. Visos studentą kuopos 
privalę prisiųsti savo .’įVdi-

ĮfiUs šuūmnynius/ konsf linui- 
| jns •piitaisas/'Haštu ’ktio /mik- 
Įsei ausiu /prieš -šeimą ’Gėtttto 
rGėmtorilii — Mr/riL W 
Į.ėuitis, $1. Mary-'s Ciillėg^

Tlidnipsoių Goiin, 
J J. ŠiokriciiaH dnlyvauj^š 
. seime stiulentą kuopos ;Ūt- 
: stovas arba imtys moką tu-
■ Į gistrūėijos 'mokesčio- 50 ‘feh 
litą. BanėlTftiigiai, rėmūldi 
j ir svečiai lunką po $-11)0,.. 
, Viri sttidoutafaės, šrir- 
j draugini, rrinėjm, \ušlioim> 

Į nes vadai, kuriu yra Ritsiritr-
. pinę triūsą fanitos ntritllĄ 

j. yra nuoririlžbi kvieriaiiii 
• khlyvatiti šiame ’liefauįą

■ švipsuonipnės nepapnisthitiė 
ir 'tškilmiugūmė susivnžiavfa

‘ rne. ..
i. Visos . Gtudontų ’kudjriš 
j privalėtą kuo grrieiattšiiS 

. ijritšiiygibfi .prieš Grimą -rii
j savo, nario mbkosčiafs. Įpr- 

nigai .sriničianii (Vntro. iž'- 
d ininku i, F. K Galirriš, *Žė 
Fnlięt' SfiTet, porriieribri

• j Masš,, . riąnriant pįnigt^' 
reikia pažymėti adresą ir 
ką sninriaraa.. . .

Visos Gtudęntą. kuOpOŠ 
.privalo kn-5 grri^ia u sį*‘ai 
prisiųsti. . Ckritro.. Šeki^tO; 
riui Gt.'Vaičaitis, Gi. Kte- 
ry’s Uoiiygo, ■ Thompson, 
Conn., savo kuopos Dvarioš 
Vadų, valdybos , narių 
dus ii pavardes ir adresus.

Visi nariai. sfudentai-^s,- 
Dvasios vadai, sėndi-augiąi 
ii* rėmėjai privalėtų ii ris? 
rėtu. varjdi aktingą darb'ą, 
o^ankun'aland riirdentwes 
i. kuopas xjsose JhnerteA 
lietuvių kolonijos^.

DEBATAI

Gegužes 11. d. Svū. ■ AlavU 
jos Kolegijoje vyko deba- 
tai, kur iuose dakvavo S v. 
Kryžiaus (Edjy Oross) ko
legijos Brii. Ainrij'Db kole
gijos mdldnim. Debatų 
klausimu ūttvo ’rariatna, kad 
-MėTidinė valdžia turėtu- 
parūpinti ūarhą hedar-. ' 
biams. ’§io Limišiino tdigiu- 
mą yiusę pala® Šv. Ktv< 
žnms mokiniai: K. Pmijikn- 
nis, J. Kagalinskas,. P. Pa- .

; Tūlis ir J. Grigaitis, o nri- 
' giamą §vc kl arijos kolegi
jos mokiniai •; Y. Sabus, P. • 
■jEkdinskas, J • ‘Sabaliauskas 
ir ,J. lmml»Ta.nskas; TTo-

' gramos vedė jas . buv<> Itdv.j 
' Pranas Bublys. Gerk.,, acl- 
’j vokalas per. paskuti niuo- 

sius du meru pTofesfiriaują 
'*, Svenęiaūsicis Marijos koL- 
g gijoje,, mokydamas .gražby- 

; lybę. * Debatij Įrišėjai bu- 
; to :., kum J. K Jakaitis,. M.
L Čs kum A, Bublys, M.

. Dauriau 300 asmenų airi-į '^aK * >wt ta
____ /./Debatų klaurimas buvo .SKAIDINIO RAMIO 

klubo -šokins, gegužes !6 d., ue-paptastai interesingai dė- 
Euvo 'daug atrilankiurių j§1 batuojamas. Abi pusi pri- 
Mavp^blll. Bri&sfc^ateK rodė daug prięžąseių, kodėl 

feJriąL'nė valdžia turėtų

22 iki balandžio 30 fl

. ;Įmrncs. už miesto. ribą.

tam pavasario orai, dangų--
inTijo. įį policijos si .ūi, .įkąri 
j Iri oadėjo užstatą iv lankui.

Gegužės mėiiUo. Sprogsta medžiai,
Ir beržas ūtuMla jau stiM, 
Artojas save darbo pradžiai i • 
Gegutę girdi ant kalvos.

Linksniu kukavimu, jį lai nūn’, 
.ŠkaieiiToja jis : kelis kartus ?

.. Škuiems išeina jojo lairnėn-^
Geri. ir .derlūs meW

Gaimys Į balą Įsibridęs
>13tropšfa berankio ja varles,

. Dėl^as^niią.jam'dŽiad^inftfediBik, 
N?es štai .prarijo jau.Mins. ..

*Pakilęs ore vytu.rinkas, •
Tas dainius Lietuvos lauku,

..$rai ant galvos artojo sukas—
Iv jam; pavasarį, jauku. ' ,;. 

.. • Ten pempė, ponspodarna leVą,. ■ ,’—
. Vis šokauja primygtinai:' •'. ’ 

. ‘‘Vai. ieva, nuganyk *pė jdėvą,' .
■ xiįa mano perisi vaikui P’ . ' .' ..

Smagu artojui žemę arti,. ■.
T»ai‘j no jaut gamtai, taip linksmžd, 
Jauku vagon ir sėklą berti 
Ir kukt doriiaiĮš pašokimai: ..

Gegužės mėnuo. Lapai vystus
Ir gėlės puošia darželius, 
Neš. jau:-pe.r dcbėsfJius'skystiis.

• Saulute leidžia spiuduTius.' J

kad.. balandžio inenesį ■: .so
duose daug* iššalo vaisiniu’įvĮestj ;dri3mę meklkaoįą

visiųe-’ LMuvo jė. kad pa-’
w k v 4 ■ ■ \ * k! I t _t VJLCLLU, U Li^>U:XU-L >•*

■ Taip įa.

; . JiOTU 2MHOBZ&.. . , |fe daag W Jšgu
......... -. ...... lliau toks šaltas oras bus, tai

A’ahato'mhs. lategnįę^pažai -.Alytaus' asy&ūąje'

• nfarkams nematant, pripuolė Jbitių. .
. prie. Velykoms daromo irį~-------

plaeiai vartojamo šiaūresi.
• Lietuvoj . naminio' alaus.: .:
. 'Ąte kubile jau baigė. rūgti, ■.

'. ,l>et dar '• buvo nesukostasj remti fa
• /autis' pąmgavo rūMtaus’ fesional 
.skystimo,patiko ir tematant ^Darbi

REMKIME SAVUOSIUS

BREMEN • EUROPA
. S^dallaĮ tninkirrlui. stovinti šalimais garlaivio Bremerhav'ehe

* tižtlkrlnn patogiausiu kelione l IJETUV& - • ,
GBEIČIAUBIAI8 KELIAIS j ŠĖMĄJĄ TfVYK?

• r • • Itifohni’djij, klauskite pas vietinius agentus, arba -

NORTH GERMĄN AiMĮTI

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ 
GRKIČIAU8IAIS B A S A V17? E L At V11S

JOKIAI PAVYKO 

. Daugiau 300 asmenų atsi- į 
lanke j lietuvių ' jaunimo

Lavroi^ -.Sfdjem^ ^'\ . . ■
ir. DotoEL Salė buvo ypū-- dątįją. . tedar*
tingai išpuošta taiSnėmis, 'bmmsĮ. it kodėl ji nčltiretų. 
.^TOTfe. . .Grieže J. wM !«'

tteūska.orkestras. ■ Rengi-Į 
m# komitetą -sudarė' /i Air' 

! ’auškas, •' VJ ’ BalukonytA- 
š L. .GlipskaitA M.. Kuklyteg
.{J. Demikis, P^’ Zaletskas 
k-ti.

lai atsiranda šio pavyzdžio t Tisnomct rrilda ntlizniir 
sekėjai. ši i, jog kolegiją aplantei 

risi esate kviečiami... ■ Ypaėj 
kriegijos rėmėjai yra visuo
met pageidaujami svečiai;

■ (L. K.K

ŽAIDIMAI. .

• ITt paskutiniuosius du 
žaidimus svaidinio . ratelis 
.dri .nekmtū ųmcžasciiį ne .. . ... ■ .. ■ , ■ . 5

iSriti y*.
žafc są 

uain Trade Geteol. kolegis- 
tai pralaimėjo - lĮĄ o. ant
rame žaidime su- lAfauam 

. aukštesniąja . mokykla, it 
pralaimėjo b-2. Ratelis, ne 
turėjo daug progų prisimt- 
gti prie Žaidimų, o -dar pri 
sidejo sĮisižeidimau. Vis gi 
visi tiMĮnėSs jog \risuose M-į 
tuose. budimuose koĮeąijos ■ 
svmdmio rakdis išeis laimė

Kur gėlimu 
pavojus. .■ ’t

t

bi^nieriūs pal^ 
to yrą užsituri 
jas. it draugija.. .. .■.

lavę.
ii. ■ • .’, i duš 1

__ - A----—

? .yiA'-gę'-įlrianH.mėt^rii 
'larięikste. ‘ '

* ORAIJGtIU VčALDYBV
-»•

*«/-AXĄ4bAnmT- XiiJ &v Vj^ .•

ADR ESAi
' >•. :■

jLSkA;

tojų lai
kas buvo, apribotas, nes kal
bėtojai- buvo smarkus, gerai 
išsilavinę bei debatų klausi
me geAi žino vai... ■ : .

Gamtinę ' nusprendinto, 
kas laimėjo dėbatusų teisėjai 
■nepūTeiške. kadangi teigia-' 
mosii?s pusės, tai yra §ve li
to. Kryžiaus kolegijos, vie
nas narys nekalbėjus tad’ 
t viriai pareiškė, jog deba ' 
tai yra nepilni, tačiau pa- 
reiškė, jog GvČ, Marijos ko- 
lėgijos mokiniui debatų Gn< 
inališkumą gewi išl aikė..

’ Debatų klausimas būvu 
debatuojamas lietuvių M- 
boje> Juk tai pirmas kaP 
tas, kad: dviejų kolegijų nūr 
kiniai debatuotų livturių kiltie nori savo aVnllą 
kalboje*, l’ay^įvs dųūtaad įsitikint n .:.

m v

.^Į ». StkSL WW 
vwm 

M st„W. UaisUn
iuku — ša st, \\w

IMkMy

įtek vte¥*m <kw\v •
Uv\ Mm

WxWMbk Um
Ktm tūrtbajv— B ftuiteBi

X4S8 M) M. Mft**Vm<ų* bokv> k**
Mint ktekvim
Tito vMt ¥*hj^

* « ; < ; t vlk-

“STEFANIJOS
-. ' VESTUVES” A

Gegužes 21 d, parapijos 
svetainėje 7 vai vakare liūs 
labai gražus, juokingas pa
mokinantis veikalas aSMa- 
uijos Vestuves/’

Lošėjai bus Vykiai iš Kor- 
wiodo, vadovaujami kum S,

252 BOYLS'

Stonus divnųniK kai vte 
kits pmdvjo shUinotk kolegi
ją kinko Ubai dang. ąveėną. 
kurių jau daug yra girdėję 
ni'iv nepapwią muv 
lį kuligij.es apylinkėje ir

V tai

t
L

kuligij.es


t

Senis, gegužės 19, 1933
a=sai

AS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS.
MEILĖS GALYBĖ

Balandžio 30 d. turėjau 
progą pamatyti labai gražų 

reikalą “ Meilės galybė,f f 
irį surengė Moteni Sąjun

gos kuopa, y Vaidino O. Je- 
reckaitė, J. Černiauskas, J. 
UlanaviČius, E. Švenčionie- 
pe, F. Bruzgulis, S. Rymai- 
■tė, V. Černiauskas, V. Miza- 
įias, J, Stakeliūnas ir J. 
^Blaževičius.
'■ 'Vaidintojai vaitojo labai

‘ažią lietuvių kalbą. Jie 
*jau nepirmą kartą scenoje, 
į Veikalo pastatymui vadova- 
vo varg. P. Petraitis .̂ Pate 
būdamas artistu, Jis gerai 
piireagė vaidintojus.

Veikalo veiksmas prasi- 
L deda Lietuvoje. Nedorą te- 
f. vą vaikas Jurgutis įsimyli 
r“ į doraV išauklėtą mergaitę,- 

Stasytę, bet jo meilė netik- 
■ ra, apgaulinga, kad tik iš- 

viliotų t Stasytės pinigus; jis 
sumano . užmušti Stasytę, 
pavogia pinigus ir išvažiuo-

1 ja .'į Ameriką. Jojo sąžinė 
į* nerami ir nori: nusižudyti, 
; bet nuo to jį sulaiko du 
I draugai, kurie pataria susi

taikinti su Dievu. Jurgu
tis paklauso, grįžta . Lietu- 

f von, suranda Stasytę, kuri 
į Jam atleidžia kaltes ir, vis

kas laimingai užsibaigia. .
J- Gaila, kad tokio veikalu 

pasižiūrėti atsilanlcė. tik a- 
j pie.150 žmonių. Nesimatė 
į nei biznierių, nei tų-asmę- 
į nų, kurie reikalavo geresnio 
t vargonininko, žadėdami 

penkines ir dešimtines. 6 šis 
į teatras, ir buvo .rengtas pa- 
i ‘ lapijos iždui padidinti. Jie 

negalėjo net 25 centą užsi- 
t mokėti.; ’ O kur tie, kurie 

orgamžavo r nezaležninkus, 
bedievius ir t. t. ? Ar jie 

r jau atsitaisė Dievui ir žmo
nėms? Reikia atsiteisti už 

*padarytas skriaudas, re
miant katalikų parengimus.

. '‘LANKELI” ’
Į Lawrenee buvo Utsiba- 

•ladojęs Brooklyno nezalež- 
ninkii. organo 'redaktorius 
be redakcijos ir exbplŠevx- 
kas ko tai pirkti. Laisva
manių tėvas Vortinklių ą- 
gentas, nezaležninkų “ba- 
jinška” ir, žinoma, dildo- 
l iūs visą dieną pirko ir tiek 
pripirko, kad vakarop nei 
panešti negalėjo.

’ •. ’ (įirdejes..

LOWELL,MASS.

< 1 i i

n a r? n tntnk A S 15
Kalbėtoja apsilaižyd a m a: nedarbas užduos skaudii 
gyYė komunistus, bet Aepa- shilgį kolonijos progresui: 
tąj-ė važiuoti į Sovietų'Rjt- SODAIJET'iŠ '

TfvisijoJe pgygiįjj sekmadienį. Mov-
SOPAIJET^ -

Kaukazo krašte ji mačiusi-

ninkai prasčiausiai apsiiem 
gę. šilkus nešioja tiktai

sake, kad sovietai negali iš-

bažnyčią. sugriaima, tai žiū- 
i ėk darbininkai Jau kitą 
stato. * ‘ .. ’ • ’:

Jau penkta savaite kaip 
Lovellio batu dirbėjai ■strei
kuoja. Kova gan sunki.

kas; Šv, Jurgio J. Za- NOMD, MASS.

ginu Šodaliętes išiciimmgai 
Motinos dienoje 'pasirodė. 
Visos, merginos la’ke savo

GlaviėkaSj. P. Kosielis, J.
Baravykas; L. R. K. S.: A;

priėjo /prie šv, Komunijos. 
Gražus tai pav vzdys.. . kuo
met .jaunimas ’ viešai nesi
drovi parodyti savo gilaus 
tikėjimo dvasia.'

PARAPIJOS3ATAGS
Nežiūrint,: kad ir sunkus 

laikai, parapijos balius bu-

Lukoševičienė, A. Parulie- 
nė, M. Ščiukienė, A. Nedz- 
veskienė,. O. ŠeškeviČienč; 
Šv. Vardo — P. Milius, J,

žmonių atsilankė į surengtą

vičius; Onutės draugija — 
A. Roglienė,. J. Babraitis, 
•J. Vieraitis; L. R. K. S. A. 
98 kp.—V. Jeskevičius;

glaustai pasirodo skaitliu-

Gegužės 11 dieną įvyko Darbdaviai nenori pripažm- 
L. D..-B. 97 kuopos susirin- ti unijos. . Apie keturi tūk- 
Idmas. -Nutarta; - aktyviai stanči-ai darbininką laukia 
dalyvauti U D- S., metinė^ 
je. gegužinėje, įvyksiančioje 
gegužes 30 (L Visi važiuos 
ątitomobiliais.

Šiame kuopos susirinki
me pirmniinkas A; Pečiuko- 
pis atsisveikino su nariais, 
nėš turi išvažiuoti į Auburn, 
Ale., kadangi Watson Shoe 
Co. dėl esamo streiko išsi
kelia į Maine.. A. Pečiuko- 
nis išvyksta į Maine su visa 
šeimyna. Jo žmona jau vi
sas mėnuo kaip serga. . Jis 
daug dirbo parapijoje ir L. 
D. S. kuopoje ir vietos lie
tuviai’ katalikai labai apgai
lestauja netekę savo tarpe 
vęikėjo. ..

Nauju kuopos pirminin
ku išrinktas Jonas. Šauki
mas.

Gegužės 6 d. įvyko .para
pijos metinis balius K. -of 
C. svetainėje. . Buvo daug 
žmonių.. Pelnas skiriamas 
parapijos svetaines reika- 
Jams. Lietuviai labai džiau
giasi turėdami sumaną kle
bonu kuri. P. Strakauską, .

■ Bedievių veikimas vis sil
pnėja. Gegužės 8 dieną bpL 
ševikaliaį surengė Maskvos 
agentei K, Karosienei “pra- 

| kalbas;” kurių pasiklausyti 
Biives. ls-isirinko vos lt> žmonių.*

PAINI VVITH VVALLHIDE
and hang pictures the šame day,

C 4 o Ine i n today. Let us . 
te 11 you about this new.. 

V/AILHIDE V i t o 1 i z e d O i 1 Pa i ri t

Papuoši, savo kambarius, išklosi sienas kaip velvetu su mūsą 
' naujos rūšies Pentą. Užeik pas mus. Mes parodysim jum 

kaip .sutaupyt laiką ir pinigus.

' Geriausia geležinių daiktą krautiive Čambridge’iąi.

DNIVERSITY HARDWARE C0.
Savininkas J. H. Snapkauskas

1147 Cambridge St., Catnbridge, Mass.
■■ Tel, Dorter 0755*. ...

sutartinio žodžio. Dvi di
džiausios ‘batą išdirbystės. 
išsikraustė iš Lowellio 
Decker Bros.. Shoe ir Wat- 
son Sboe. Daugumas iŠ dar
bininką liekasi beviltyje. 
Tikimas, kad atsikraustys iš 

■ <itur batu išdirbėjai, kurie 
uorėsx darbininkams mokėti 
ne badavimo algas.

LAIMĖJO .
Odų išdirbėjai American 

Hidc and Leatlier Co. dar
bininkai laimėjo 10 nuošim
čių pakėlimą.. Pereitą sa
vaitę rengėsi išeiti streikam. 
Daugumas šios kolonijos lįe 
tuviu dirba šioje dirbtuvėje. 
Visi džiaugiasi laimėję 
streiką. . . ‘ ....
DARBAS PADAUGĖJO
Massachusetts M o h a ir 

Ptnsli kompanijos dirtuvė 
pradėjo smarkiai dirbti. 
Dieną ir naktį dirba. Tiki
masi, kad darbas eis gerai 
per visą vasarą. .

. . .. PRAKALBOS
Mūsii L. D. S. 97-ta kuo

pa ‘ai vienatinė, kuri rūpi
mas nuolatos surengti pra
kalbus, liečiančias darbinin
ką klausimą.’ Kelios savai
tės atgal L. D.. S. kuopos 
vaidybos rūpesčiu. kalbėjo 
žymus darbininką klausime 
žinovas kun- Jonas. Švagž
dąs iš Alontello, Mass. Savo 
kalboje kalbėtojas aiškiai 
re nuodugniai išdėstė dar- 
l minką vargus, kovojai: 
n/ savo būvį. Toliaus labai 
nuosekliai parodė, kodėl 
dai'binihkai. žmonės, silpnai 
kovodami už savo geresnį 

; būvį, nieko gero neatsiėkia.
Manau, kiekvienas . atsilan
kęs.‘galėjo pilniausiai su
prasti ir užtvirtinti kalbėto
jo mintis.

- SKRIAUDA
' Užėjus mędarbui ir atsi

radus streikui, daugumas 
Šeimyną ; išvažiuoja iš Lo- 
wellio.. . Pereitą savaite pa
liko keturios, šeimynos. Gai
la; Nežiūrint, kad ir Ši ko
lonija maža savo lietuviu 
skaičiumi, pas» rodė, kad šis

praleido keletą valandą. 
Pelno nemaža,, liks parapi
jai. '•

OPERETE
. Mažesnis’ parapijęs cho
ras gegužės menesn pasku
tinį sekmadienį stim j t ui J11 
atidengimi! muzikaiišką o- 
peretę “Palangos. Mergelė.” 
Vietos vargonininkas Smi
lius Šlapelis deda nemaža 
pastangų, kad šis pa staty
mas išeitą sėkminga1 ’

— Juozas K.

vinas, V; Parulis; L.Vyčiu

.W0ROT, MASS.
BENDRAS .PIKNIKAS

Dvidešimt draugiją bend
romis jėgomis gegužės 21 d. 
rengia abieju, parapijų nau
dai didelį bendru pikniką. 
Išvakarėse, gegužes 20 die
ną, • įvyks šokiai: : Visa. tai 
bus Maironio, parke,. Shrew- 
šbury, Mass.;

Draugijos, kurios prisi
dėjo ir ją atstovai: •

. šv.. Kazimiero ■— B. Pup- 
ka, P. AiavošiuSj K. Zakae-

SYKESA SYKES
P. A. Sykes ir B. "G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

SANBORN BLOCK / 
681 Washingtori St. 
N0RW00D, MASS.
T ei.. NoHvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė. *

Tel<Norwood 1315-VT

GHARnON’S
PIANAI—RADI03 i

ŠALDYTUVAI į
Aliejaus pečiai, Skalbiamos | 

masinos =.
20 TRUMBULL STREET f

WORCESTER, MASS. I
TeL i-9480 . |

Lengvos IHygde—E« Nuofiimčšci

• • f.

Vaitekunienė, M. Karusau- 
skienū.; Seserų Rėmėju .sky
riaus —. O. Landžiuvienė; 
Šv. Peronėlės dr-jos — O. 
Stalulonienė, M- Amešaus* 
kieno, J. Sabaliauskienė; .V. 
Grinevičiene,. P. Kuzmiė- 
kienė, • R. Matuzevičienė; 
Labdariu dr-jos -4 K. Stap- 
činskienė, O. Kardokiene, 
K. Mitrikienė; Šv. Onos dr- 
ja; L. Vyčiu M6 kp. — VI 
Vieraitis, A. Manasas, J. 
Leikus; Šv. Šeimynėlės — 
P. Vaišnoras, X . Volungis, 
O. Zinkuvienė, M, Kuzmic- 
kienė; Aušros Vartų ~ O. 
Šilalienė, E. Džiaugienė, M. 
Glavockienė, K. • Kasulienė; 
Aušros Vartų parapijos 
choras -— B.. Barįsas, t T; 
Stočlihs; Mitęriį* SąjUngOš 
96 kp. O. Norušienė, B. 
Ščiukienė, T, Saurusaitienė, 
D. Anušauskienė, O. Ališau
skienė. .

Pikniko kalbėtojumi bus 
kun. J. Vaitekūnas iš Pro- 
vidence, R. I. Programo
je dalyvaus abieju parapi
jų ch’orai* sportas, Dirvelio 
orkestras, plaukimo ir bėgi
mo lenktynės ir 1.1. . •'

Worcester ir aylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami 
gausingai dalyvauti šiame 
didžiajame piknike. / 

t J. Vegesiūnos,

I

SKLEISKITE iVIESĄ

Perskaitę “Darbininką" nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa- 

1 skaityti. Tokiu būdu supažin- 

disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atrėmsite mūsų ide- 
joa priešų propagandą.

JUOKINGAS ATSA- , 
• v KYMAS. f . ‘

‘‘Vienas iš tą pijoką” para- j 
še neva atsakymą, jis rašo, 
kad p, Žvalgas pricląvęs 
“DObininkui” visai neap
galvotą korespondenciją, 
nes. esą nesitikėjęs.•susilauk
ti kritikos. Rimta kritika 
yra naudinga visiems. Tik 
j. “ Vienas iš tą pijoką” to- 
dos kritikos.neparašė. Jis 
jokios neparašė, o tik pa
virtino, mano rašytą kores
pondenciją “Darb.” No; 25,

Aš nerašiau apie nėgirtą 
augo išmušimą, bet - apie 
įsigėrusius, kurie pas vieną 
keleivinį bėdiskusubdami iš
grūdo langą. Įsigėrusio as- 
meiis, kuris išgrūdo langą/ 
vardo neparašiau ir. todėl 
“Vienam iš tą. pijoką” ne-j 
reikėjo taip sūsįrūpiuti. 
“svetimomis bėdomis/’ O 
gal p. “Vienas iš tą pijo* 
šą” Jaučiasi kaltu ir norėtą 
įasiaiŠkinti, kad langą iš

knisti nėra taip didelė bė
da? 'n . ’ -

Iš Tamstos atsakymo at
rodo, kad tą dieną, pas du 
keleiviniu buvo išgrūsti lan
gai. Ar taip?

P. “Vienas iš tą pijoką” 
klausia: Ar savo langą iš
mušti yra kokia nuodėmė ? 
Juk langas tai ne motina.

Vadinasi, Tamsta tik vie
ną nuodėmę žiliai,. o kitu 
nepripažįsti. Bet ir langą 
girtam išmušti yra nusikal
timas ir papiktinimas.

■’ Na ir kas tokio jei aš pa
vadinau laisvamanių —. so
cialistų — bolševikų mušty
nes kruvinu krikštu. Fak
tas, kad jie susimušė ir su
sikruvino. Be to, aš pami
nėjau dalyvavusių muštynė
se šauksmą: “baisus prusei- 
kinią krikštas, nenoriu jo.”

Vadinasi, jie patys savo 
kruvinus manevrus vadina- 
krikštu. \ . •

P. “Vienas iš tą pijoką” 
tikrai nežinai, ar aš einu į 
laisvamanių parengimus, ar 
ne. Na, jei ir eičiau, tai pa
matęs laisvamanių negražų 
ir nekultūringą elgesį turiu 
patarti kitiems nesilankyti 
ir pats susilaikyti.

. Tams ja sakai, taip pat 
negyręš tokių laisvamanių 
pasielgimų, bet kitiems ne- 

1 patari su jais nesusideti ir į 
jų parengimus nesilankyti.

Todėl aš labai abejoju

PIMAS LINKSMAS

PIKNIKAS
Rengia •

N. Abington Lietuviu Kliubas-.
: Įvyks .

NEDĖLIOJ, GEG-.-MAY 21 D.
’ ant; .

LIET. KLIUBO PARKO
Summfer St., W Hanoyer, Mass..

Įžanga dykai ir vieta antomp- 
T/’Hams dykai. Pradžia. 10 v. ryto 
ir trauksis iki vėlumo. Širdingai 
kvieęia visus,

' No. Abington Liet. Kliubas.

i

■ u || ."«* ■L""—'1 I'M'IUII.

apie Tamstos, parbiškimą 
‘ ‘aš negiriu. ’ ’ Kas negiriu 
tai tas peikia, Peikiamas 1 
yra blogas ir nuo blogo susi
pratęs žmogus turi stengtis 
save ir kitus sulaikyti.

'Žvalgas.

SO. WŪRCESTER MASS
Aušros Vartų parapijos 

choro ir Vyčiu surengtas, 
“mmstrcl review,y labai ge- ' 
rąi nusisekė visais atžvil- . 
giais. Publikos buvo tiek 
daug, kad neliko , nė . sėdy
nių- 
zika gera, 
giau jaunimo parengimu-

Programa įdomi, mu- 
Lauksim dau*.

Moterą Sąjungos 69 kuo- . 
pa gegužes 14 .‘dienu užbaigė 
parengimu sezonu. 8:15 v. 
rytu per mišias priėmė Ko
munijų in corpore, o vaka
re, bažnytinėje svetainėje, 
turėjo programų, kuriu iš
pildė jaunuolės.

Šv. Kazimiero : seserys 
rengia vaikučius Pirmai 
Komunijai, kurios ’ iškilmes 
bus gegužės.27 d. ■ Laimin
gi vaikučiai, kurie mokomi ... 
Seselių, nes kas parodytų 
tiek daug pasiaukojimo ją 
mokyme. ■’

Draugijos labai rengiasi 
parapiją /piknikui, įvyk
siančiam gegužės 21 d.ieną, 
“Maironio” darže. T.

‘‘DMSm’ SKMTY-
TOJUEMESHH 

“Darbininkas” jau priima 1933 t 
m. Lietuvos PuMIm Boną ku 
ponus už prenumeratas ir kny
gas UŽ pilną jų vertę. Ntikirpę 
1932 m. kuponą siųskite 

‘'DARBININKAS"
; 366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

Keliauk į Lietuvą Į
■ ’ ■ ,v. .. i •. •. ■ ; .■ • š

Greičiausiais ir Patogiausiais Laivais

’ IBPLA ŪKIMAI:

Birželio 9 d. Laivas “Bremen” .
Birželio 17 d. Laivas “Europa”
PER 7 DIENAS Į LIETUVĄ

BROADWAY TRAVEL BUREAU
K. J. VIESULĄ VEDĖJAS

366 W. Broedway, ■ So, Boston,'Mass. J
Tek So. Boston 0620

t
: I

i

j 
i 
s

P. S. Jeigu būtą lietus, piknikas i _ .
•-vr tv * t 4 15 Tek So. Boston 0620 . • • |

VAŽIUOKITE PER ^LIETUVOS 
’. ’ . UOSTĄ 

. KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

< LINIJA
JLi\ k New Yorko 

^KLAIPĖDĄ.
\^er.Gotkenburį<į

r GREITA 
KELIONĖ

[LIETUVĄ p«r ŠVEDIJĄ 
"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTES
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 

Pier 07, gal® W. 57th St, 
Bi rifelio S 
Birželio 12 

. Liepos 27 
. Liepos 13 
.. Liepoj 3

Pier 97, galę W 
M. L. Kungęholm ... 
S. S. Drottningholtn 
M. L. Gripšholm .. 
S. S. Drottningholm . 
M. L. Gripehblm ;.... _______....

Dideli, balti it gulbes latvaL Erd
vus ir gerai ventiliuojami kambariai. 
Kelionę] rodomi judomt payėlksiai. 
Laivo orkestras duoda koncertus, bei 
griežia Šokiams. KellouS būna per- 
tnnnpa/ keliaujant “Baltuoju' ^vocIų 
Laivynu.”
. InforinacŲij ir laivakorčių kreipki- 
t?s į Tamstos vietini lalvakpMu a- 
gentį arba: . . ‘

SWEDISU AMERICAN bINE
21 STATE ST., NEW YORK, N; Y. 
CHIGAGO, ILL. 181 N. Mlcblgaa Ar. 
BOSTON, MASS. 10 State Streo
DETROIT, MIOH. TB Monro® St.
MONTREAL, QUU, CAN. .

1410 Stanley St.

L.D. S. Naujos Anglijos Apskričio Metine Gegužine
SportMuZika Gegužes 30,1933, Romuvos Parke, Montello, Mass Šokiai, 

■ Maigumyna;

s
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i Rytinių Valstijų Žinios
i
J 
s'

, 'Sveikiname “Clevelando 
Žinių skyrių “Garse.” 
Džiaugiamės skyrių popu* 
liarizavimu. mūsų laikraš
čiuose. Tik pėr skyrius ga- 

■ lime pasekmingai’ laikraštį 
įvairinti, įdominti ir pia- 

. tinti* Skylių įvedimų laik- 
. , naščiuose pirmų kartų nutą *.

rč Rytinių valstijų . konfe
rencija Newarke, gruodžio 
27 et, 1929 metais. Jau lie
pos 1 dienų, 1930Jn. pasiro
dė “Darbininkas” sū “Iš 
Didžiojo Netv. York ir Nev 

‘'_ Jersey” slQ^‘iunii, kuris čj0
ligi balandžio .25 d. š,' m.

' Balandžio 28 d., š. m., sky4" 
rius praplėstas į ^'Rytinių 

. Valstijų žinias,” į kurį tal
piname be Ne\v Yorko ir 
N('w Jersey taipgi Connėc- 
tieut ir ..Maiyland. valstijų 
žinias. “ Darbininkas ” įve
sdamas žinias padaugėjo vi
su tūkstančiu skaitytojų! 
Be puikybės, męs didžiuoja
mės, kad mūsų iniciatyvų 
pasekė daug kolonijų. Be
ne. visos didžiosios koloni
jos jau turi skyrius kuria- 
me nors laikraštyje!. Belie
ka dirbti. . ’ ‘ ’ ;

seimas; todėl. Rytinių 
Valstybių Kunigti Vienybės 
provincijos susirinkimas 
nutaria minėtame seime im
ti -skaitlingo dalyvumo, pra
šant dvasios vadų organi
zuoti studentų iri sendraiv 
gių kuopas, kviečiant seno
jo’ Moksleivių Susivieniji
mo Alumnus, kreipiant ypa
tingo dėmesio į žurnalu 

kuris turi išugdyti, katali
kiškų lietuviškų inteligenti
škų vadovaujamų jėga Ame
rikos lietuvių katalikų vi
suomenėje/’ t' ' ■ . .

Nereikia abejoti, kad pa
našia rezoliucijų išneš visos 
provincijos ir ; atnaujinta 
moksleivių organiza c i j a- 
prasiplės po visas Amerikos 
lietuviškas kolonijas, ir vi
suomene susilauks stiprios 
inteligentijos pajėgos kata
likiško veikimo dirvoje.

Union Sųuare• New Yorko 
paprastai vietinių, žmonių 
vadinamas “red . sąuare.” 
Čia dažniausiai įvyksta ra
dikali! susirinkimai, prakab

bos ir demonstracijos.. Ke
letą dienų prieš Darbo Die
nų nustebo radikalai “rau
donoj aikštėj’’ pamatę dar
bininkų tarpe naujų darbi
ninkiška aštuonių puslapių 
mėnraštį “Oatholic Wor- 
ker.” Šis pirmutinis leidi
nys, kaip sako pats laikraš
tukas “planned, edited, and 
written in a kįtchen of a te- 
nėment on Eifteenth Street, 
on subway platforma, on 
the “E,” the ferry,” yra 
dedikuotas New Yorko poli
cijai. Kaina tik vienas pe
nas. . Laikraščio . savinin
kas, leidėjas,;: redaktorius, 
reporteris ir administrato
rius yra DorothyDay,bU- 
vusi pirmiaus komunistė, 
bet .dabar katalikė. Šiame 
leidiny paliesti klausimai: 
negrų, Popiežiaus Pijaus 
Socialė filoosofija, vaikų 
darbas, Eeottsboro byla ir 
daug kitų dai’bininkams ži
notinų įvykių. Pirmas lei
dinys buvo apmokėtas var- 
gingų katalikų darbininkų. 
Catholic AVorker (Katalikų 
Darbininkas) išaiškins daug 
komunistų supainiotų klau
simų. Dorothy-Day veda 
tikrų katalikiškų akcija.

teriatns pasakęs, kad Lietu
va, kaipo žemdirbių , šalis, 
jaučia nedarbu depresi
jų, bet “making a splendid 
fight/t Su juo. atvyko jo 
žmona. .

ŽINUTĖS

WATERBURY, CONN
Ii

^mį^Į

Kreipiame korespondentų 
demėsj,?iJt»^^|nįj^pme 
atskirų parapijų kronikas. 
Žinias talpiname į miestų 
kronikas, kadangi praplotus 
skyrių, atsirado ■ daugiau 
miestų kronikų. Todėl ži
nios tilps, parapijtjj. į. Bro- 
c klyno ar į Centro Biock- 
lyno kronikas.. Korespon
dencijas, dėl stokos vietos, 
prašome žymiai trumpinti.

įNėsetnai pastatytas šiito 
mobiliamsT * tilto" ‘Kelias is 
Jersey City į Newark paga
dintas “gen.. Pulaski sky- 
riay.”/ '

si skyriai sujungti vienu 
vardu St. John’s Universi- 
ty. Daug lietuvių baigė šių 
kolegiją ir dari -lanko imi ■ 
versiteta. • ■

Gegužės 9 dienų Kunigų 
.• ' Vienybės Rytų ' provincija 

.. išnešė šių rezoliucijų i “Ka- 
■■ -dangi Kunigų Vienybės 8ė>- 

. nias iškėlė mįntį organizuo
ti jaunuomenę . visuomenes 
vadi! globoje ; kadangi tokia 
urganizacija jau* gyvuoji 
(L. R. K. Studentų organi
zacija) ir veikia, pasidalin- 
nusi į dvi automatines kry
ptis — studentijos ir sen
draugių; kadangi jinai yra 
šių dienų tikrosios Krypties 

. katalikiškai tautinė.: dvasia, 
ir kadangi šio mėnesio 29 d; 
įvyksta tosios organizacijos

Lietuviams gerai žinoma 
Šv. Jono kolegija Brookly- 
ne bus nuo šiol vadinama 
Si. John.’š Ėnivėrsity (šv. 
Jono universitetas). Uni
versitetas turės penkis sky
rius: College of .Arts and 
Science, St. John’s Schobt 
of Law, College of Pbarma- 
cy. SchoOl of Cpmmerce, 
Accounting. and Einance, 
College Extension and Gra- 
diiatė ŠchooL Prie kolegi
jos buvo ir Šv. Jono Semi
narija, kurių Šiemet uždarė 
^vyskupija jau turi savo se
minarijų). Universitetų vė- 
de ir ves tėvai lazaristai. 
Rektoriaus pareigas eina 
Jo Mal. kun. Thomas E. 
Ryan, O. M., L. L. D4 Nors 
kolegija gyvuoja nuo. 1870: 
metų, bet nauju Čarteriu vi-

Norintieji Stoti į Brook
lyn o Cathedral College tu
rės laikyti kvotimus geg.,24 
dienų 9 vai. ryto. Dabar 
laikas užsiregistruoti.

Kunigų., Vienytes Rylų 
provincijos susirinkimas ge
gužes 9 dienų skaitlingas 
(16 kunigų) ir įdomus. Da
lyvavo ir Centro pirminin
kas kun. Vasys. Svarbiau
si Svarstyti. klausimai? kaip 
studentų orgaiiizaci j a, spau
da. seimai, buvo gyvai dis- 
kusuc j aini. ;

Lakūnams rengiamos ke
lios puotos. Visiems rūpi 
laimingas perlėkimas. Ame-- 
rikonų spauda plačiai SUsi- 
dontėjušį.

METINE) PARAPIJOS 
VAKARIENE

Gegužes 6 d., parapijos 
Salėje įvyko metine parapi
jos vakarienė. Dalyvavo a- 
pie 300 žmonių/. Visi.kaip 
viena Šeimyna linksminosi. 
Valgiai buvo gardūs. Be 
to buvo ir niuzika, o prie 
geros mųzikosir šokiai.

Vakarienes metu -kalbėjo 
klebonas kun. J. Valantie- 
jtis, abu daktaru Aukštikal
niai, p. Aleksandravičius, p, 
įZajilatieiiė,. p. Marčinkai- 
tiš, kuris labai daug ir gra
žiai darbuojasi parapijoje 
ir abu ktliiigai vikaras Kaz
lauskas ir Kripas. Daug 
gražių minčių ir juokelių 
pasakyta.

Pq prakaibęliių buvo kon
certėlis/ kurį išpildė komp. 
Aleksis su savo daininin-" 
kais-kemis ir muzikais. Da
lyvavo šie: sesutės Stulgins- 
kaitės, p-lės Banytė, Am 
driukaitė, Norbertas .Alek
sis (gabusis komp. Aleksio 
sūnūs), E. Jenušaitis, Zors- 
kas, p-lė. Zelonįrfė ir kiti. 
Jie visi, labai gerai pasirodė 
dainavimu ir muzika.

Visi buvo patenkinti va-: 
karione ir programa ir link
smai skirstėsi į namus.
fyjfcvrijos Vaikelių . Bendra

■ Komunija ir
Marijos Vaikelių draugi

jos nariai (kurių yra per 
300) bendrai priėmė Šv. 
Komunijų ir po mišių turė
jo bendrus pusryčius. .Tai 
buVo gražus vaizdas, matant 
lietuvaites in oorpore prie 
Dievo stalo.'.

Parapijos salėje, kur įvy
ko bendri pusryčiai, dalyva
vo ir gerb. Sesutės ir kuni
gai Valantiejus,i Kazlaus
kas ir Kripas ir MĮss Dai- 
sey Lord, prakalbininkė, 
kuri šiomis dienomis kalbė
jo Waterburio- mokyklų

MILŽINIŠKA PIKNIKO 
RUOŠA

Pirmasis šių metų para
pijos piknikas, kurs įvyks 
sekmadienį, gegužės 21 d., 
buvo lydimas nepaprastai 
smarkia ruoša. Ketvirta-, 
dienio vakare buvo sudary
ta didžiulė paroda, kurioje 
dalyvavo apie 50 automobi
lių, keletas vežimų orkest
rui ir kitokių įvairenybių. 
Visi pasipuošę važinėjo po 
miestą, traukdami į save 
praeivių akis ir kviesdami 
baltimorįečius, lietuvius . iv 

rėti iŠ savo grupės ratelį, 
kad galėtų su . kitomis mer
ginomis rungtis tennis’o 
lauke. Jau visi studentai— 
baseballmihkai ir studentės 
.—tennis lošikėš turi savo 
reikalingus dalykus. Laik
raštininkas Bulevičius labai 
gražiai darbuojasi dėl stu- 
dentų-čių. Tikietai išspau
sdinti ir pardavinėjami. Be 
tOj renkama aukos iš duos- 
nesnių lietuvių biznierių ir 
pi'ofėsijonalų.
. Taip pat ir C. L. O. daug 
darbuojasi, kad įsisteigti ne 
tik baseball, bet golfo ir ten
nis ratelius kaip, kad per
nai turėjo dr dalyvavo O. L. 
C. bendrose rungtynėse. Jie. 
žada išlošti C. L. C. čempi- 
joiiatų’. Kloties, waterbu~
riečlamš ! ' ' Čžalo, ir tai esanti gal skait-

!

kitataučius dalyvauti t šv. 
Alfonso parapijos piknike, 
Arion parke.

Be parodos, dar buvo iš
rūpinta iškabos gatveka- 
riams, kurie visų savaitę 
skelbė. būsimų išvažiavimų 
ir ragino dalyvius nuvykti 
į rengiamų puotų. Jeigu tik 
pasitaikytų blaivus oras, y- 
ra pagrindo manytikad sis 
piknikas pralenks visus Įei
tus praėjusius savo pasise
kimu. ■ ž

Rengimo komisi ja susida
ro iš Jono Stockaus, choro 
pirmininko, Alf. Gustaičio- 
Guest ir Valerijono bei An
tano Strauzdauskų. Choro 
nariai; kaipo'pikniko šėimi- 
innkai, yra paruošę plačių 
ir įvairių meno bei sporto 
programų. .

JAUKI MOTINŲ DIE
NOS PROGRAMA

Taip sėkmingai ir visapu
siškai išsivystė mūsų para-, 
pi jos Motinų Diena, Kad 
žiūrovas stačiai negalėjo ąt-r 
sigrožėti ja. Per mišias ry
lą priėjo prie Komunijos 3 
draugijos: Šv. Vardo Vyrą 
(netoli 200), parapijos cho
ras (apie 75) ir Moterų Są
junga (virš 100). Bet be 
tų kuone visi žmonės pana
šiai. priėjo. Kunigų liudi
jimu, galėjo būti apie 600 
Komunikantų prie Dievo

5
3
3

3

LIETUVIAI! « \

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
Su. Didėle Vasarinė Ekskursija 

Laivu FREDERIK VHI 
IŠ New .Yorko Birželio 3,1933

Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
y egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ;

Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.
" Kiti išplaukimai iš Nė^ Yorko: 7

United States June 24 , United States Aug. 5 
Frėderik VHI July . 8 ‘ - — -

United States Anę. 5
■ Erederik Vii Sept 2 ■ -

Del platėsūių.informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
Kreipkitės pas vietinius agentus • •

SCAND1NAVIAN-AHERICAN LfflĘ
2T WhltPlmll St, . 248 AVashingtoii: St., • ISO N. USąllte 8t, / .
NeW- York, N. Y. . Boston, Maso. Chleago, UI, .

K

Gegužės 28‘ d. susituoks 
Karalienės Angelų bažny
čioje Alfonsas Stropėikis 
su Ona Drūtytė. - Gegužės 
21 d. Št. James D. I.; Susi
tuoks Adomas Dūlys Su Ie
va Briediene?

mokytojams. Ji ir mums 
davė praktiškų patarimų. 
Buvo ir dainų.

Is Baseball Srities
.. Čia # YVaterbury. randasi, 

net keletas baseball! ratelių 
is lietuvių jaunimo kaip tai:

Kun, Jonas Balkūnas sve
čiavosi Šiol’ savaitėle naš

j^ivviiyos . v yciii-y jsLiLCLeiįvij 
ir parapijos. Mūsų mokyk- 
•Inu ir A*

savo tėvus Pennsylvanijoj laimėjo; Vyčiai kų tik pra-
ty idiiKtjoi • ouoiviviiijimu 
Centre ir pas savo sena kle
bonų Pittėtone kuli; J. Ka- 
sakąitį. .

dejo,. bet niunatoma, kad ii 
jiems pasiseks gražiai pra
simušti sportų padangėse.

Štiideiitai jau kelis “gei
mus1’ lošė, /bet pralošė. Vis
gi jų dvasia yra nenugali
ma, ir jie žengia gražiai 
prie ^ąvo tikslo..., ugdyti 
,st učfentiiose ’ tų sveikų ir 
gražių sporto dvasių'. Stu
dentės taip pat,užsibrėžė tu-

>. Amerikos Ministeris Lie
tuvai p. Roberi JV. Skinner 
atvažiavo. Amerikon pralei
sti vasaros atostogas, Pra
bus savo iiaintibse Masšiloh, 
Oliio. P-as Skinner repor-

!
i

| 
'3 
|
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ŽIŪRĖKITE!
VISŲ BALDŲ NUHGINlMAŠ. •

Rūpestingos šeimininkes visuomet pertvarko savo namus 
kasmet pavasarį. Ir visur atsiranda vienas kitas galas jau 
pasenęs, ar sulūžęs. Kas daryti? Reikia naujų.■

Ateikite tai pas mus. Rasite čia netik gražių naujų bal
dų, bet šiuo laiku ypatingai žemomis kainomis:

Štai: Apvilktas matrosas, buvęs $19.50 — dabar $9.99.
Nendrinė supamoji, kčde, $8.50 vertės — dabar $4.98.
Plati gonkų supuoklė, būdavo ^14.95, — dabar $9.98. .
“Firė King” dujinis pečius, kettirių skylių, stalo viršūs, f 

parsiduodavo už $49.00, dabar gi tik $29.95. .... • -;
Ir netik šitie dalykai, bet visokie namų reikmenys žy

miais nupigintos. Teikiame leiigvas išmokėjimo sąlygas.

SBEVITZ FURNITBRE C0.
.• 728-30-32 Washington Blvd.

BALTIMORE, MD.
Tel. Plaza 3925

Jei Tamsta skaitai “Darbininkė,pasisakyk. t
. ■—Tamstai teiksime ypatingą nuolaidą. ■ - ;

į

g.
S

Ę 
C 
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Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS 

i Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne- • 
j pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
.1 namus lietuvių: prietelių ir patarėjų—laikraštį j
| “Darhininlcų,” Jei Jumyse kils graži mintis : j
Į . kų nors gėra. įsigyti ar savo priėteliams pado- |
į vanoti naują mąidalaiygę, rožančių ar gražių . |
į stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame. . I
j LIETUVIŲ ŲNIVERŠALIS BIURAS, Ine. I
|. • Būvųsi “VYTAUTO SPAUSTUVĘ’1 • (. Į
Į 423 Grand St. Brooklyn, N; Y. Į

STugg 2-2133 . ’ |.

■ ■■ ■ . , ■ • . , ................. • . ■ ■

I
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lingiauSU mūsų parapijos 
istorijoj.

. Vakare surengta Seišelių 
programa, pritaikinta die
nos nuotaikai, irgi išlaikė 
prideramos aukštumos. Da
lyvavo visi mokyklos moki- t 
niai ir atrodef kad salėj at-’ 
silankė vaikučių tėvai ir vi- y 
sos. giminės iki penktos ei- v 

’leš, " ’ ". .. •’
Programa Susidėjo' iŠ se- ’ 

kdnčlil numerių: 1) Naktį- * 
nukai; 2) Motinėlei dova
na; 3) Dėdės ūsai; 4) Ma
maitės palikta knygelė; 5)1 
Gėlių drįlius; 6) Mamyte; ’ 
7) Kur mamytė? 8) Audra 7 
Girioj; 9) Dramos klasėj; 
ir 10) Motinėlių dienai. ( 
■ Svarbiausi įspūdį bene 
padarė mažutis Liudas Kar- " 
čaitskas. Išėjus jam į sce- 
nų šū mažu instrumentėliu 
(“mouthorgan”), pasigirdo 
balsai‘lyg iš pilno •orkestro,. 
Artistukas Išpūtė lietuviS- 
kus klumpakojus, suktinius 
ir kitas melodijas geriau 
kaip didelis būtų galėjęs. 
Sakos jį išmokęs koks tai 
mužikas, pėr vasarų. Jis tik " 
.dvylikos metų ir mokosi , Še
ši ame skyriuje.

Mažytė Elena LukoŠevi- 
čiūtė irgi nuostabiai suvaidi 
no “Dramos klasę.” Vienį 
viena parodė. klausytojams * 
kokiu būdu deklamuoja šve- , 
plyš, bailys,' puikuolis in ki- •: 
ti. Bravo! Dar nepasie
kus pilnai 12 metų, jau pa- 1 
rodo scenos menui prityru--* 
■si.

PASTABELES
Kunigas Juozas Giedra, 

šios parapijos auklėtinis, ’ 
buvo apsilankęs pas savo tė
vus pereitų savaitę. Jau
nas kunigas smarkiai dar-’ * 
buojasi . Westporte. '.

Kortų vakarėlis pereitų ' 
ketvirtadienį pasisekė ne
blogiausiai. Oro nepastovu- " 
mas kiek pakenkė lankymų, : 
bet vis tik liko apie 75 do- * 
lėliai pelno. P.Šlekienei 
ir jos sandarbininkams, ir 
Altoriaus ir Ražančiaųs 
draugijai parapija yra de-, 
kinga už jų triūsų.

Ponai Antanas it Sofija 
Mandrayickiai minėjo savo. 
25 metus vedybinio gyveni
mo • pereitų sekmadienį šil 
mišiomisbažnyčioje. ? • ■

Altoriaus Tarnautojai ir 
Mergaičių draugijėlė links
mai pasiviešėjo Druid Hill 

, parke, pereitų antradienį,, 
savo metiniam išvažiavime. 

;Atsilaiikė ir kunigai. Tokio
se vaišnagese pačios Seselės 
irgi dalyvauja, su sariiis . 
vaikeliais laisvame ore pasi- ‘ 
džiaugdamos. Malonu, kad 
bent, tiek jos gali atsidūsėti?

’fttefotifci; Blau 1®SO. >

JONAS GREBUAUGKAS - j
Graborius ir Balstmuotojai 

423 S. PAOA STWT, 
" BALTIMORE.MD,
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GREAT NECKį L L, N. Y

BOCHESTER, II. Y.
■O BRITAIN, OONN.

BROOKLYN, N. Y.

Apie 200 motinų susėdo

Y
dys grasią programą. . Po 
koncerto vėl -Šokiai ligi ve-

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVJBNUE 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evorgrcen 6-5310

JBM GARSZVA
G RABORTUS

.i
3

****R(**I*W***BIWI*B*1H^*W**M*(**M****I«

Tel. Stagg 2—5048 Notą r y Pnblte

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIFJITS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
ApilraviiJa Visose štikone 

Notary VutiHc
5441 — 72-nd Street, 
. . ArtlGrandSL 
MASPETH, U L, M,:X'

Tel. Stagg 2—0783 Notai? Public

J0SEP8lEVWW 
(Levandnwka8) 

GRABORIUS 
107 Union Aye., Brboklyn, N.Y.

O x Al K l A t i.t , ra

matė kiek, mūsų parengime, 
buvo jaunimo, — tai “šiur” 
jam išriedėjo kelios gaidžio 
ašaros.- •

'uiiinuriĮIMiiiniiiioUHliUii'litilnnHiiriilMfmniHiiiHHi’i 
j Telefone : STAGG į

I DR. A. TEtilEA i
i (W?XWp -f
| LIĘTUVIS DSNTISTAB j

221 S. 4th St, Jhoaklyn, N. Y, | 
I , tiiagnpM • '• l
:« GflįSO ‘ • I
f VA^iNDOA: 
j Nuo 9 vai rštp BU 8 vąL vakar*, j 
į Efenktadlenlgbs Ir jįsaJi&dlenlaU | 
! tl^ busUAmm,

f Telephone: STAGG 2—0706 V A L A N DOS: ’ 8

no Q! AHAC If VCMPIIIQ Nuo 0-1218 ryto. 2-8 vak. Ull« DLHUAd VLllUlUU fiventadieMiaU «u«itania

D ANTI S T A S <®9 GRAND 8TBEET 
X—-RAY (kampas Union Avė.):

Namu Telefonas: Mldilgan- 2—4273 BROOKLYN, N. Y.

M. P. GALIAS INC.
BIIDLIAUSKAS

Graborius ir BaisamuotojM
660'Grand St., Brooklyn, N.Y,

KLASČIAUS

Į CLIMTON PARKAS
ę Piknikams, baliams, koncertams, 
Į Šakiams ir visokiems basiitaksmini- 
| mama smagiausia vieta Braok- 
1 lyne-lIasDethe. Jau laikas užslsa- 
| kyti salę Žiemos sezonui.
1 kamp. Magpeth ir Betts Avė. j 
Į JONAS KLASČIUS, Sav^ į 
I Maspeth, N. Y. =

Į KLASČIAUS

^Tfoktadienis, gegužjg 19, 1933

G. BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 35, kuo

pa gegužes 7 diena minėjo 
;«avo metinę šventę. 9 vai. 
'rytų jų intencija buvo šv. 
,mišios, kulias atlaikė ir pa- 
| iųoksl<ų pasakė kun. N, Pa

kalnis. Visos narės ej o prie 
r Dievo Stalo.
L Vakare įvyko, rožių ba
lins. Kun. N. Pakalnio 5 
dolerių dovaną laimėjo A’, 

: ,JesmonČiūtėFir May Coli.
Rankų darbo dovaną laimė- 

-jo A. Girnius, o T. . Jekup- 
i čmnienės paaukotus saldai

nius . S. Jankauskaitė; 
kitas dovanas laimėjo B, 
Jekūpčionyte, Jeselskienė, 
M. Fogelmanienė, kuri dau- 

* ginusia tikietų išplatino.
Valdyba dėkoja visiems 

prįsidėjusiems prie šio ba- 
; liaus. ĮL B.

Nepaprasti Bargenai

čioje šv. mišias atlaike klė-| * * . w .
benaa kun. A. Vaškelis, asi- ' -»OE SAĮE
Šluojamas kun, P. Kartono I TRIJŲ“ ŠEIMYNŲ^17 kambariij su“p&vate drivcV’ay,”- 

L vieno airio 'kunigo.' Visi ^*60ft . /
i i • * i j-* r i DEVYNIŲ sEI AI YNŲ modemiškas namas, viki Įrengimą i,pato- 

trys kunigai palydėjo vellO-Į vietoj. $19,500. Įmokėti $4,500. Šis namas statytas 1926 m.

Šitokį nepaprasti pardavimai retai pasitaiko. Juo rečiau jie ten- 

kįusįa proga pasinaudoti. . Turintieji įiuokėjimui reikalingas su- 
' mas — atsilipkite tuojaus.

FORRENT
,. Įrengtas kambarys ^fųrnished room), prie švarios šeimos, visi

7 v t V.-” | patogumai, prieinama nuoma,
no V. anų parapijos «Našlė moterį (be šeimos), gyvenanti viena trijuose moderniš-
bonas kun. F* J. Laden, 60 kubse-.kambariuose,jmalonjStų priimti norineiiĮ švariai gyy^titi mo- 
mętų amžiaus, buvęs a. a. terį ar merginą gyventi sykiu. Namas patogioj vietoj, kambariai 

“r ■' _* t • ■' ■ . ■
Maža geimą (3 Žmones), gyvena šešiuose naujo namo puikiuo- 
^1 še kambariuose, tiktu priimti naujavedžiiįs gyventi sykiu arba 

galėtą gauti 3 kambarius atskirai. Kambariai nepaprastai pui
kūs ir patogioj vetoj.. . ; .

J, P, MĄCHULIS
ReaĮ 1 s t a-t e (į - \

167 McKinley Avenue, ' L ' X įBrooklyni N. Y.
’ • ’ . APlegato 7-5733 . . : .

neS kūną į "SVc. Atari jos ka- n. tuomet turėjęs mortgečią $30,500. ..
DUS. . Laidotuvių? dienoje Šitokį nepaprasti pardavimai retai pasitaiko. Juo rečiau jie ten- 
pasimirė velionės sesuo 76 Pa .lietuviams, nes lietuviai nepratę. greitai apsigalvoti ir pasįtaį- 

 

mehj, gyv. Brooklyn,.N. Y. | ,n}”

MIRĖ KtTN. LADEN:

Gegužės 3 d. mirė šv. Jo-

. • • ■ - ~ t 4 z»nl • avMuuis;, Įjjvciumu vienu UŲiume niuueruu}-
bonas kun. F* J. Laden, 60 Į kuose kambariuose,jmalonjjtų priimti norinčią Svariai gyventi mo- 

kun.t E. Grikio artimasl gražus ir ‘tūri, visus reikalingus įrengimus, 

 

draugas'. Buvo malonausl 
budo, inylęjo ypač jaunuos 
menę ir buvo liuoŠil’dus lie^ 
tuviams. Palaidotas gegu
žes 6 d., dalyvaujant vyšku? 
pams McAuliffe ir Nilan, 
200 kunigų ir didelei miniai 
žmonių. \.

Vaikelio Jėzaus 3-čio sky
riaus sųsirinlamas įvyks 

5 gegužės 21 d. tuojau po su? 
I mos. Visų narių dalyvavį- 
4 mas laukiamas. • Valdyba,

. Apreiškimo -‘Vaikelio. 
L Jėzaus l-mąs skyrius gerai 
. veikia. Man tekę dalyvau

ti gegužės 5 d. susirinkime. 
Teko patirti, kiek pašalpos 

L vargšams išdalinta, Yra 
žmonių, kurie gavo iki 100 

r dolerių iš šio skyriaus. Gar
bė skyriaus nariams, šluos
tantiems. : yargšams ašaras 
nuo . veido. Te laimina Die- 
vds' jų darbuotę.

Viešnia,

Gegužes 6 d. bažnytinėje 
svetainėje buvo rodomi pa- 
veikslai apie Lietuvai Ro
dė ir i aiškino K. Lukšis. 
Žmonių buvo mažai.

Gegužės. 13 dienų vakare 
įvyko Rožančiaus ir M. K. 
R. 36 skyriaus surengtoji 
parapijos naudai vakariene. 
Griežė jaunuolių orkestras.

landų atlaidus visą bažny- 
čią rytaisTčjh^ne^^Dįevo 
Stalo ir naudojosi malonė
mis. Per vyrų ir moterų 
misijas vakarais buVo labai 
pasekmingi ir žmonių buvo 
pilna bažnytėlė, o per atlai
dus rytais ir vakarais baž
nyčia buvo perpildyta, Sek
ma dienį, paskutinę dieną, 
per trejas šv. . mišias visi 
bažnyčioje esantieji ėjo prie 
Dievo Stalo, o bažnyčia per 
visas trejas mišias buvo 
pci’pildyta.

Gegužės 20 dieną Park gt. 
salėje. įvyks choro teatras 
ir Šokiai, Rengėjai užtik-1 Sekmadienį taipgi buvo 
rina visišką pasitenkinimą. ir Sodaliečiij metinė Šventė 

Tiesą Mylįs. | įr prieš sumą jos dalyvavo

| gražioje procesijoje. Bažny
čioje altoriai per atlaidus 
buvo labai gražiai išpuošti, 
o didysis aitoriūs skendo 
gėlėse ir žvakių. šviesose. 
Vakarais per mišparus Šv. 
Cecilijos choras, varg. K. 

■ Bazio vedamas,, giedojo Mo- 
•Įlįtor’o mišparus 4-riais bal- 

 

jsąis. Tįę mišparai yra la
ibai gražūs ir choro giedoji- 
'mas sukėlė žmogaus jaus
mus prie Dievo garbinimo.

: Žodžiu, malonios buvo tos 
misijos ir paliko žmonių 
širdyse didelį maldingumą., 

‘Labai retai tiek žmonių su- 
■Įeidavo. į bažnyčią!, kaip per 
misijas ir. atlaidus dalyva
vo. Misijoniėrius ‘daug pa

sidarbavo sakydamas pa
mokslus/ klausydamas ispa- 
su suKiyuu-Įvįn^ - grąžindamas atšalu- 

_ . . ( sius prie Dievo ir raginda
mas užsirašyti katalikiškus 
laikraščius, kurių daug bu-

'Si. ’ ’ •
Įvo užrašyta. Tegul Dievas 

 

________________________J jam. atlygina už jo sunkų 

 

DVI LABAI GRAŽIOS IR NAUDINGOS KNYGOS I darbą . Kristaus vynyne.

► . . ĮDvasinei pagalbai buvo at-

i Lietuvos Albumas k“ a “■
. ’ ■.■■■ e. ■’ —IR— Ų

Gegužes Menuo 
. Tik už-— ' ■ '

Misijos, kurioms vadova
vo Tėvas Bruzikas, S. J., 
misijos praėjo didžiausiu 
pasisekimu ir atnešė daug 
naudos. Misijoniėrius, kaip] 
jau daugeliui lietuvių po 
visą Ameriką yra žinomas,, 
yra labai geras pamoksli-Į 
nįnkas. Žodžiai imti iš mal
dos prieš pamokslą: “KaL 
bėk, Viešpatie, nes. klauso 
Tavo tarnas” yra kaip ir 
ipašaukimas atydžiai klaū- Į 
syti kalbos, kurią sako ku
nigas, Kristaus mokslą 

! skelbdamas. Aiškūs ir ga-

AMŽINAI ATSISKYRĖ

~ Balandžio 30 d. amžinai 
atsiskyrė Veronika Kubilie
ne, sulaukus 60 metų ant

? žjąus, palikdama didžiau- 
šiame. nuliūdime savo dorai 
išauklėtą šeimyną: tris, sū
nus-— Simoną, Petrą, poli- 
eininką įr Tamošių, žinomą

/ ’ advokatą;,, dvi dukteris —
Petronėlę ir Prancišką ir 

; keletą anūkų. Minėti vai
kai vedę ir gražiai auklėja 
liatalikiškas šeimas. Velio-

į * neš vyras mirė prieš 7 me
tus ; jis buvo L. Į>. S. narys 
ir’uolus “Darbininko’’ re-1

. Ine jas.
č Velionė visada džiaugda

vosi savo šeimyna ir pasku
tinėse valandose susilaukė 
gilios užuojautos.

graudino ’ daugelį - širdžių, 
sugrąžino .. daugelį suklydu
sių prie Dievo. _______
daryti atgailą nenuėjo nie
kais ir nepasiliko balsas

VLU.V. šaukiantis . tyruose. Prieš 
Į užbaigą misijų per 40 va-

zdį iš viso pasaulio Motinos 
Marijbš, mylėti ari ją įT :
savo motinėlę taip/ kaip ji 
mylėjo visifs savo vaiku
čius. ; _ ■' -■

Vakare mergaitės Soda?.: 
lietęs turėjo vakarienę savo 
motinėlėms.pagerbti.

žiURKŠTV BALIUS 
l I ■ ■

Gegužės 20 dieną Gyvojo 
Rožančiaus draugija rengia 
labai nepaprastą šiurkštų 
balių, kurio pelnas yra ski
riamas naujos bažnyčios 
fondui. ;

GĖLIŲ DIENA
Gegužės 20 d., jeigu oras 

būtų nepatogus ir . bezdai. 
(Liiacs) dar nebūtų pradė
ję žydėti, tąi* gegužės 27 die
ną ’įvyks Rochesterio mies
to metinė, gėliij diena (Li- 
lac Day). . Šiais metais y- 
ra rengiamasi, prie- tos die
nos labai iškilmingai; Ren
gi am a paroda 'su daugybe 
gėlėmis papuoštų vežimų; į 
šias iškilmes yra kviesti ir 
lietuviai; jaunimas sparčiai 
rengiasi prie tos dienos. 
Kaip viskas nusiseks, bus 
pranešta vėliau. u

KRUTAMIĖJI PA-
L VEIKSLAI

- Gegužės 23 dieną bažnyti
nėje svetainėje p. Lukšis 
rodys krutamuosius paveik
slus iŠ Lietuvos., Bus paro
dyta lietuvių pagaminta 
pirmoji liettiviška filmą 7 
dalių, “ Onytė ir Jonelis. ’ ’

Vyturys;

prie gražiai išpuoštų ir pri
rengtų stalų. Buvo svečių 
ir iš kitų parapijų. Daly
vavo visi vietos kunigai; .at
silankė iš Maspeth ir kun. 
J. Aleksiūnas. :•

Veikalą “Diena su Moti
na,” kurį parengė ir sulie
tuvino kun. K. Paulonis. 
Vaidino A. Pukaite, M. Ba- 
liūnaitė, A. Valinčiūtė, A. 
Eidukaite, A. Paulauskaitė.

Padainavo fe. Adomavi
čiūtė; E. Ramoškaitė ir So- 
dalicijos choristės.

Po skanių užliandžių ir 
kalbų, motinėlės. išsiskirstė 
labai patenkintos^ kad jų 

dukrelės taip gražiai jas 
pagerbė. __ J___ • .__ ____

Tenka pažymėti, kad So
dai k* ė s. šį kartą surengė 
vienos, be motinėlių pagcl 
bosi Jos parodė ir šeimi
ninkauti mokančios. Jų 
tarpe viešpatauja graži vie
nybė; netrukus surengs ge
gužes mėnesio procesiją sa
vo Dvasios. Vadų pataria
mos.

BROOKLYN, N, Y.
Šiuomi pranešu 'Brookly- 

no apylijikes visuomenei, 
kad garsintas Apreiškimo 
parapijos choro Vakaras, 
turėjęs įvykti gegužės. 21 d., 
dėl įvykusios svarbios prie- 
žasties atidedamas vėles-’ 
niam laikui.

Choro Raštininkas 
, . Pr. MilasausJvds.

LIETUVOS ALBUMAS — 436 puslapių, ir kiekvienas 
puslapis papuoštas Lietuvos žymių veikėjų ir vadų pa
veikslais; Kaina buvo $4.00.

L GEGUŽĖS MĖNUO —184 puslp. knyga, joje telpa 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per visą gegužės mė
nesį. Kaina buvo 65 centai, . • .

Knygų nupiginimo inetu abi knygas parduosime už

$1.00
“DARBININKAS”:

366 W. Broadvvay, . ’ So. Boston, Mass.

gara Falls, o paskutinį va
karą mišparus laikė ir pro
cesiją vedė kun. Skripka iš 
Binghamton, N. Y.

MOTINOS DIENA
Gegužės 14 dieną, Moti

nos Dienos šventėje, Soda- 
liefės dalyvavo. bažnyčioje 
pet pirmąsias šv. mišias, su 
savo motinėlėmis ir visos 
sykiu priėmė Švč. Sakra
mentą.' Buvo labai malo
nus reginys, kaip tiek daug 
mergaičių su savo močiutė
mis artinosi prie Dievo sta>. 
lo. Klebonai kun. Jonas M:
Bakšys pasakė tai šventei p. p. Koncertus bus 7. vai. 
pritaikintą ilgą pamokslą, vakare. -Abii chorai įšpil- 
kaip reikia gerbti ir mylėti d 
motiną ir patarė imti pavy*

UKRAINIEČIAI D AL 
NUOS LIETUVIŠKAI

Gegužės 28 dieną, Klas- 
čiaųs salėje,, kada Karalie
nės Angelų parapijos cho
ras, turės koncertą, jiems 
padės ukrainiečių choras. 
Ukrainiečių choras jau iš
moko dainuoti lietuvišką 
dainą “Ei.; pasauli! mes be 
Vilniaus nenurimsim.’’ Tie 
dainuos tą dainą kartu su 
lietuvišku choru. Ateikit 
pasiklausyti, kaip ukrainie
čiai dainuos lietuviškai! 
Klasčiaus parkas bus atida
rytas nuo 2 valandos p. p. 
Šokiai prasidės , nuo 4 vai.

lumos. Visi turės progos 1 
piknįkauti, šokti ir pasi
klausyti lietuviškų ir ukrai- 
nietiškų dainų. Pirmą kar
tą ukrainiečiai piknikai!  ja 
ir koncertuoja su mumis. 
Visi į Klasčiaus salę! • .

; MIRĖ • ;.
Izabelė Zinkevičienė mirė 

•egužes 10 dieną gatvėje su
žeista. Palaidota Šv. Tono 
kapuose gegužės 15 d. iš 
Karalienės Angelų bažny- 
ŠV. TERESĖS NOVENGS 

TVARKA

Prie Šv. Teresės No vena 
Karalienės Angelų bažny-. 
čioje prasidės, gegužės 20 d. 
ir tesis lįgi gegužes 28 d. 
Noyėnos metu mišios nove- 
nalės bus laikomos 9 v. ry« 
te ir pamaldos su pamokslu 
ir palaiminimu bus 7 :30 v, 
vakarė. Šv. Teresės relik
vijų pagerbimas bus Vaka- 
raispopamaldų.. Noveną 
galima atlikti ’ rytais arba 
vakarais pagal savo išgalę. 
Visi įprašomi melstis prie 
Šv. Teresės, per. šias devy
nias dienas ir prieiti*prie 
Sakramentų,- Pamokslus 
per visą noveną sakys kun. 
I. Balkūnas. Visi gali į- 
dųoti raštu savo intencijas, 
kurios bus bažnyčioj, .per-: 
skaitytos ir už jas meldžia- 
mąsi.

LIETUVIAI GRAŽIAU
SIAI PASIRODĖ

Musu didžiausius. choras

Sekmadienį, gegužės 14 
dieną per 15,000 žmonių mi
nia girdėjo lietuviškas dai
nas įr matė mūsų tautinius 
šokius. Lygiai 3 vai. p. p. 
vienuolikos tautų grupės su 
savo vėliavomis atmaršavo 
į long Meadow didžiulę 
pievą Prospect Parke. Lie
tuvių buvo , antra iš eilės ir 
didžiausia grupė. Karalie
nės .-Angelų parapijos cho
ristai — 70 asmenų, apsirė
dę uinimiais Tūbais (mer
ginos ir vaikinai), su didele 
KetūvL'ka vėliava darė gra
žaus įspūdžio. Minia entu
ziastingai lietuviams plojo, 
ypač padainavus “Jaunimo 
Dainą” ir M. Petrausko 
^Suktinį.” Visas choras 

■ šoko Tallat Kelpšos “ Suk
tinį” ir “Klumpakojį.” Di
džiulis orkestras pritarė 
chorui, dainuojant Petraus- 

' ko 4 Suktinį.” Iš visų tau
tų lietuviai gražiausiai pa
sirodė, kadangi kitų grupės 
buvo daug mažesnės, arba 
jų grupės tik dainavo arba 
tiktai šoko. Dėl lietaus 
kažkurių tautų atstovai ne
gavo progos pasirodyti. 
Spėjo savo dalis atlikti šve
dai, lietuviai, bavarai, suo
miai ir norvegai. Kitą sek^ 
madumį todėl pasirodys li
kusieji : italai, Ukrainai, es
tai,. danai, lenkai ir. žydais 
Garbė Karalienės Angelų 
parapijos chorui ir jo vadui 
p* P. A Dulkei.

PAGERBK MOTINAS

Apreiškimo parapijos svė-^ 
tainėjė gegužės 14 dieną, po 
pamaldų, motinoms pagerb
ti įvyko programa, suside
danti iš dainų, vaidinimo ir 
kalbų, tai surengė Sbdalie-

Gegužės 6 d., Z. L. Stran- 
co svetainėje įvyko pirmas 
ALRK., Federacijos 51 sky
riaus smagus pasilinksmini
mo vakaras. Buvo • šaunūs 
šokiai prie geros -orkestros; 
neilgą, bet gražią programė
lę išpildė . vietos vaikučių 
mokyklėlės, ir harmoningai 
sudainavo keletą skambių 
dainelių neseniai suorgani
zuotas “Birutės” choras, 
vadovaujant Pi Dulkei.

Choras pasirodė tik su 
lengvomis liaudies dainelė
mis, bei jis lavinasi ir stro
piai rengiasi koncertui, ku
riame greatnekiečiai išgirs 
daug žavingesnių ir klasiš
kų dalykų.

Geriausiai padeklamavu
sios. mergaitės gavo dovane
les, kurias aukojo p. B. 
Strankienė.. Pirmą dovaną 
gavo p-lė V. Kalembergiūte, 
antrą Ą- p-lė O. Strankiūtė, 
trečią — p-lė P. Valanskiū- 
tė.

Taipgi įteiktas gražus gė
lių bukietas choro mokyto
jui P. Dulkei.

Žmonių buvo apię 200. 
Tikėtasi ir daug daugiau, 
bet blogas oras daugelį su
laikė.
. Nuotaika buvo kuopiu-. 
Iriausia. Jaunimas,. sma
giai muzikai grojant, šoko, 
sukosi, nelyginant aguonos: 
suaugusieji — linksmai kal
bėjosi, užkandžiavo. '■

Žymėtina, . kad. didelę 
daugumą sudarė jaunintas.

• Kiek laiko atgal tūlas 
bolševikų ■ reporteris didžia 
vosi, kad jų parengimo bu
vę labai daug jaunimo..Ma
nau, jei tas korespondentas

Telephoaa: lt*gg 2-4409
N0TABT FUSDTO

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

403 Metropolitan AV».
BRCOKLYN, JT. Y.

sPriežail AproiSki*© parapijos
Bainyi!^

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

/ kiems pokyliams

.U-
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