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Baisus Žemės Drėbsimas 
Turkijoje

*_*, Visi Lietuvos karino- Norvvood, Mass. — -ŠeŠ- 
menės teismo nuteistieji tadienį, geg. 4 d. 9:30 vai. 
valstybės išdavikai dar pa- ryte, Šv. Jurgio lietuvių 
davė naujus skundus auk
ščiausiam Lietuvos teis
mui - Vyriausiajam Tribu
nolui. Manoma, kad šie jų 
skundai' bus apsvarstyti 
dar gegužės mėnesy. Vy
riausias Tribunolas gali 
kariuomenės geismo spren
dimą panaikinti. Jeigu 
♦taip atsitiktų, tai Si byla 
dar kartą būtų svarstoma 
Lietuvos kariuomenės tei
smo. Tačiau jau dabar 
rimti Lietuvos teisininkai 
sako, kad Vyriausiame 
Tribunole valstybės išda
vikai kažin ar ką laimės, 
nes kariuomenės teismo 
sprendimas yra rimtas ir 
visur paremtas Lietuvos 
įstatymais. Tsb.

parapijos bažnyčioje priė
mė Moterystės Sakramen
tą adv. Povilas Sykes su 
p-le Ona Joana Krušaite, 
abu vietiniai.^ Jungtuves 
buvo labai iškilmingos. 
Žmonių buvo pilna bažny
čia. Jungtuvių pietūs įvy
ko Weber Duck Inn. Sek
madienį jaunavedžiai išvy
ko į West Indies ir South 
America praleisti taip va
dinamą “medaus niėiiesį”. 
Linkime jaunavedžia m s 
gražaus ir laimingo sugy
venimo. *

VACLOVAS SIDZIKAU
SKAS GALUTINAI

Buvęs Lietuvos nepa
prastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Vokieti
jai, įo vėliau t ijį Anglijai 
Vaclovas ŠidsSka^»as,' 
prieš kurį laiką buvo ap
kaltintas, būk pasiavinęs 
Lietuvos garbės konsulų 
vokiečių paaukuotus pini
gus Lietuvos labdarybės 
tikslams. Kauno apygar
dos teismas praeitų metų 
spalių mėn. šią bylą spren
dė ir Vaclovas Sidzikaus
ką nuteisė 6 mėnesius ka
lėjimo, bet nuo bausmės 
atelido, jeigu per tris me
tus nenųsikals. Tokiu teis
mo sprendimu buvo nepa
tenkintas nė Vac. Sidzi
kauskas, nė apygardos 
teismo prokuroras. Jie a- 
bu padavė protestus aukš
tesniam teismui ~ Lietu
vos apeliaciniams rū
mams. ši aukšta Lietuvos 
teismo įstaiga, balandžio 
15 d., apsvarščiusi proku
roro protestą ir V. Sidzi
kausko skundą,

nusprendė Sidzikauską 
visiškai išteisinti, nes 
nerado jį niekuo nusi
kaltusį. *•
Vaclovas Sidzikauskas, 

kaip gabus diplomatas ir 
žymus politikas, yra pla
čiai žinomas Lietuvoje ir 
užsienyje. Jis aukščiausia
me tarptautiniame Haagos 
teisme gynė Lietuvos by
las suLenkija ir Vokieti
ja. Kaip atmename, šias 
abi bylas Lietuva laimėjo. 
Sakoma, kad tie trys Lie
tuvos konsulai.

vokiečiai, keršydami V. 
Sidzikauskui už sėkmin
gą Lietuvos teisių gyni- 

; mą prieš Vokietijos puo
limus, ir sudarė šią by
lą.
Dabar manoma, kad V. 

Sidzikauską radus nekal
tu, bus atleisti nuo parei
gų paminėtieji konsulai.

— ,4 .(__

BERLYNAS — Vokieti
ja apsimainė šnipais su 

. > Lenkija. Vokietija gavo 
už vienų lenką tris vokie
čius. -

MASKVĄ — te sovietų 
Ukrainos praneša, kad dėl 
šilto oro vasario" mėnesy 
ir dėl šalto oro kovo ir ba
landžio, šiais metais žie
minių įavų derlius bus la
bai mažas. Taip pranašau
ja Papemy, sovietų Uk
rainos agrikultūros komi
saras. R. H. Sanger, kuris 
su savo žmona buvo nuvy
kęs j Rusiją 1933 metais 
ir grįžo 1934 metais, pasa
koja apie darbimnkų skur
dą ir vargą sovietų Rusi
jos industrijalmese dirb
tuvėse. Jis pasakoja, kad 
dėl bado mirę puspenkto 
milijono žmonių. Bet daug 
daugiau mirė ir miršta, 
darbininkų dėl ligų, iš ba
do paeinančių. Kaukazo 
krašte, miestely Ordjonki- 
dze p. Sanger dirbęs cin
ko dirbtuvėje, jo žmona 
buvus slaugė. Darbininkai 
uždirba po 40 rublių mėne
sy. Iš tų atskaito 10 rub
lių valdžios mokesčiams, 
partijai ir t.t. Vadinasi 
tikrenybėje gauna tik 30 
rublių, žinoma, yra darbi
ninkų, sako p< Sanger, ku
rie dvigubai uždirba. Jis 
suėjęs darbfninką, kuris 
uždirbęs 80 rublių mėnesy. 
Pasitaikė, kad vienas iš tų 
laimingųjų atėjo į dirbtu
vę su naujais čeverykais. 
Sužinojo, _ kad jis už čeve- 
rykus užmokė jo 40 rublių. 
Mažai kas beliko; Darbi* 
įlinkai gauna mėsos tik sy
kį į mėnesį .. ir tai arklie
nos. ^Sanger išvažiuoda
mas f Rusiją buvo kaistas 
komunistas.

IstanbuI, Turki ja—Smar 
kūs žemės drebėjimai Tur* 
kijoje tebesitęsia. Apskai
čiuojama, kad nemažiau 
kaip 2,000 žmonių užmuš
ta ir daugybėsužeista.Su- 
nąikintą 1,600 namų. Dvi
dešimts penki kaimai visai 
sunaikinti. Drebėjimas bu
vo toks smarkus, kad iŠ 
17,000 pėdų aukščio, garsu
sis Ararat kalnas, kur, sa
koma, kad Nojaus arkas 
trenkė ir iŠ jo įsiveržė la
va.

Gyyentojainetekę namų 
kenčia šaltį. Tūkstančiai 
gyvulių užmušta.

Tass, sovietų žinių agen
tūra, praneša, kad Persi
jos Mazanderan provinci
joje dėl žemės drebėjimo 
užmušta 500 žmonių, su
žeista daugybę ir trys kai
mai visai sunaikinti. z

Gyventojų tarpe" di* 
džiausią panika. Kaikurio- 
še vietose žemėje pasirodė

pločio iš 
raudonas

* Lietuvių Diena
Marianapolyplyšiai 30 p’ 

kurių verži 
vanduo.

IJETUVISUZNAMO 
MAIJDiVO^^BUTŲ^

- GAVĘS
Attleboro* Mals. — Tele

sforas Dargį/ 45.»metų 

 

amžiaus, gyVfantis 85 
Fisher Street,

tarė numaliavoti’kavoma* . bilėius. Londonas pilnas 
mW ’' Bijodaihas:-bulau^tatvykusių svečių iš visų 
gyti įstatymus,t p. Da*gM^nęrijos kraštų, ši dieną 
užėjo pasiklausti advęlu- KbtiVo iškiįningai. minima 
to. Statybos-: inspektorius ' 
ir miesto fąštifiinkag jam 
pranešė, kad |jię nežiną į* 
statymo, kufis draustų 
žmogui maliavėti savo na- 
musr i . r ‘ *

Dargis,; pašyamdęs porą 
vyrų, pradėjo dariią<.Tuo- 
jąuė atsira . .7"'~ “
Darbo iria rijos de
partamento pektorius, 
kuris pranešė Dargiui, kad 
jis laužas įstatymus. Dar
gią pasiųlė: inspektoriui 
kreiptis prie’ jo advokato. 
Inspektorius' kreipėsi teis
man ir pidųvė. j skundą, 
kad Dargia*^ gjilaužęs j net 
penkie- ■

Lehman pasirašė bilių, ku- 
ris ^ew Yorko valstybėje kad Jis nerandąs: jokio bedarbiam/ an-statymo, kuris draustų sa- DedarDiams aP

vininkui maliavoti savoi namus ir, nors tekniškai  ̂J f į
Dargia sulaužęs keletą d „t s i t 
nauju jstatyiai^bet jis ne* ? darbdaviai ‘ mokės 3 
galįs jo baustilaž tai. Bū.* &ožimgius darbiu inkų 
tajprotmgahte^MM^- |auaamų alįj™ pįj 
taip žmogus butų nukente- ^^ ųmokfsų tik 
r*8’ '_______nuošimtį, antrais metais4 4 rnn am stiMiiti nr ' du nuošimčiu, o po to tris 111500iOOO ŽMONItl BE nuošimčius., Darbininkai 
nieko, nemokės į tą fondą.

Šis įstatymas yra pri
verstinas visiems ^darbda
viam^, išskiriant tik ūkio

ANGLIJA IŠKILMINGAI 
MINĖJO KARALIAUS 

JUBILĖJŲ
I 1 1" • l""’ ■ •

Londonas — Gegužės 6
4 iyyko iškitaingM mine-, 

Fisner Street, Norui' Att- jimafe karaliaus Jurgio, 
leboro, netekgs£darbb,iijiU’< ‘^ nietų viešpatavimo ju- 
tarė Londonas pilnas

’ ^ Bijodariiasr ^utob^ątvykusių svečių iš visų

Myo įlkiĮmingai , minima 
Visose Šalyse, kurias val
do Angliją.
į Burmos laukiniai gyven
tojai, norėdami savo kara
liaus jubilėjų paišinėti, 
pasižadėjo jdbilėjaus me
tu savo žmonų nemušti.

.Kita Indijos tautelė, ku
rie yra pagarsėję kaip ar
kliavagiai, pasižadėjo ju- 
bilejaus metu arklių ne
vogti. /

GUBERNATORIUS PA-* 
SIRAŠĖ BEDARBIŲ AP* 
DRAUDOS {STATYMĄ

!>■'Valstybės

pektorius.

par. svetainėje, So* Bos* 
ton, Mass. Į tą susirinki- s 
mą kviesti Mąrianapolio 
Kolegijos vadovybę, mūsų 
profesijonalus, organizaci
jų ir draugijų atstovus ir 
veikėjus. Tame susirinki
me bus sudarytas Veikian
tis Komitetas ir įvairios ’ 
komisijos.

Per tas dvi savaites lie-, 
tuvių kolonijose susidaro 
Lietuvių Dienos komisijos* 
kurios veikia taipį kad į 
Lietuvių Dieną, liepos 4, 
nuvažiuętų kuodaugiaū* 
šiai žmonių*

Kadangi A. L. R. K. Fe* 
deracijos Kongresas jau 
paskelbtas, tai suvažiavi* 
mas išrinko atstovą ir įga* 
liojo apskričio yaldybų 
bendrai su atstovu paruoš* 
ti įnešimų. , . , 

Suvažiavusieji atstovai, 
išklausę Liaudies Univer
siteto Vadovybės kun. 
P. M. Juro ir kun. J^ švąįr- 
ždžio raportų, vienbalsiai 
.pareiškė vadovybei zir ?Į* 

čiui “Darbininkui”, tai to'^^i^^profesijljnalaihs^ku* \ 
rie cįarbuojasi KatalikS*. 
koje Akcijoje, nuoširdžią 
padėką ir prašo tą kilmį 
darbą tęsti ir toliau. Tud 
klausimu valdyba paruoį 
atskirą raštą. ;.-4.

Apskričio valdyboje liko 
tie patys, tik į vietą neate. 
vykusio vice - pirmininkę^ 
išrinktas p. A. Jurgelaitis*;

Suvažiavimas užsibaigs’ 
labai pakilusioje nūotai** 
koje. . Rap* i

So. Boston, Mass. —Sek
madienį, gegužės 5 d., šv, 
Petro par. svetainėje įvy
ko Naujosios Anglijos Lie
tuvių Katalikų Federaci
jos Apskričio suvažiavi
mas, .

Suvažiavimo posėdį pra
dėjo malda kun. K. Urbo
navičius. Apskričio valdy
bą— pirm. Vadas Pau
lauskas, raŠt. Benediktas 
Jakutis, ižd. Čeikauskas 
Vienbalsiai užkirta vesti 
suvažiavimo posėdžius.

Dalyvavo atstovai iš 
Montello, Lowell, Lawren- 
cė, Cambridge ir So. Bos* 
ton.

Svarbiausiu klausimu 
dienotvarkėje buvo Lietu
vių Diena.

Kadangi Naujosios An
glijos Katalikų Seimelis, 
vasario 22 d., š. m., Law- 
rence, Mass. nutarė Lietu
vių Dieną rengti, Mariana- 
poly, liepos 4 d. ir pelną 
dalinti pusiau — Marianą-

Kolegijai ir laikraš- 

nutarimo ir laikytųsi.
Lietuvių Dienos Rengi

mo Komisijon atstovauti 
apskritį išrinkti šie: kun. 

,-J. Švagždys, kun. P. Juras, 
V. Paulauskas, A. Jurge
laitis, J. Treinavičius, J. 
Griciūnas, V. Jakas ir A. 
F. Kneižys. f

Nutarta Lietuvių Dienos 
rengimo reikalu skelbti 
susirinkimą, gegužes 19 d., 
2 vai. po pietų, šv. Petro

Lourdes, Prancūzija — 
Šimtai tūkstančių žmonių 
dalyvavo Šventųjų Metų 
užbaigimo pama 1 d o s e. 
šventojo Tėvo atstovą, Jo 
Eminenciją Kardinolą 
celli, Praneū&jo^- valdžia 
labai maloniai - priėmė ir 
pagerbė. Stotyje jį patiko 
aukštieji Bažnyčios Vadai, 
vyriausybės viršininkai ir 
apie 50,000 minia. Per tris 
dienas be sustojimo buvo 
laikomos šv. mišios. MeL 
dėsi už taiką pasauly. 1- ■■

Kaunas — Lietuva pra
neša Anglijai, Prancūzijai 
ir Italijai, kad ji daro vis
ką, kad įgyvendinti taiką 
Klaipėdoj. Klaipėdos di- 
rektoriato pirminių kas 
Bruvelaitis kviečia vokie
tininkus įeiti į direktori
ją*

Washington, D. C. —Šel-> 
pimo adnSnistratorius su
stabdė Illinois valstybės 
šelpimą. Jis taip patgra- l22,00^(W^M(miwįąmna 
sina atimti pašalpą Penn- ypĮfižins pa šalną, bet biz- 
sylvąnia ir kitoms va^ty* njeriams- spaudžiant, pa* 
bems, jei tik jos nesilaikys v - 
federalės valdžios patvar
kymų ir jei pati valstybę 
nesirūpins savo bedar
biais.

Vatikano Mieštas — Šv. 
Tėvas Pijus XI planuoja 
sudaryti griežtą akciją 
prieš nacius, kurie labai 
žiauriai puola katalikus.

, Paryžius — Feodos . ša- 
’liapinas, žymus rusų dai
nininkas, tebeserga gripu.

NAUJA BEDARBIŲ 
KOLONIJA

Lietuva pra* 

ir Italijai, kad ji daro vis* 

Klaipėdoj?' Klaipėdos di- 
rektoriato pirminių kas 
Bruvelaitis kviečia vokie-

1L500,MOŽM0NigBE
DARBO 1MEOJE:

draudą.

tas fondas į kurį, _ pradė

tų, darbdaviai mokės 3

viams, issKinąnt lik ūkio 
t darbininkus, darbininkus,kos Darbo Federacijos zi- ^urje uždirba daugiau 
momis, šiuo laiku Amen-- - 
koje yra 11,500,000 žmonių 
be darbo. Prie to,' apie

Rusija Nori Susiartinti Su ■
Vokietija ■

Pottsville, Pa* — Gegu
žės 3 dieną, Schuykill Ha- 
vėn senelių prieglaudoj su
griuvo viena ‘ siena ir už
mušė “tris senelius ^ dvy
liką sužeidė. Du iŠ užmuš
tųjų yra lietuviai.

Manija, Filipinų Sala — 
Trijose Filipinų provinci
jose įvyko sukilimas. Rau
donieji socialistai bandė 
pasigrobti valdžią į savo 
rankas. Apie 60 žmonių 
užmušta. Valdžiai pavyko 
sukilėlius apmalšinti.

Washington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federacija 
smerkia tuos Senatorius, 
kurie nori panaikinti NRA 
f 
dviem metam.

šalpos yra mažinamos 
taip, kad žmonės gali pra
simaitinti.. r
. Federacija mananti, kad 
nedarbas tęsis dar kelis 
metus. Valdžia turėtų pa
didinti pašalpas, nes da
bar apie l,£KX),000 vaikų 
negauna ganėtinai maisto, 
kas pakenks jų visam gy
venimui. ..

Surinktomis žiniomis, 
Federacija mananti, kad 
industrija kiek pagerė
sianti šį rudenį^:

nė mnsLAs, 
BETŽYĖŲ y

Berne, Šveicarija -^<U1- 
rich Fleischauer, vokiętys 
žinovas, liudydamas bylo
je, kurioje žydai nori įro
dyti, kad “Ziono Protoko
lai” yrą “gojų” išmislas, 
tvirtino, kad nėra jokios 
abejonės apie tų protokolų

San Francisco *— Gegu
žės 1 d., trys šimtai vyrų, 
moterų ir vaikų iškeliavo 
į Alaską, kur valdžia duos 
jiems žemės ir finansinę 
pagalbą įsteigti ūkius, i_

Kartu su jais išvykę 400 tikrumą. Jis tvirtino, kad 
bedarbių, kurie siunčiami, f žydai po Šiai dienai siekia

* ...... kad padėtų emigrantams pildyti planą, kuris yra
ir pataria pratęsti dar įsikurti. Tie bedarbiai ru- tuose protokoluose nuro- 

t Įdenį grįš, atgal Amerikon* dytas. i. .

kaip 50 dolerių į savaitę, 
valdžios darbininkus, dar
bininkus tų įstaigų, kurios 
yra laikomos ne pelno tik
slams kaip labdarybės or* 
ganizaęijoš, mokyklds ir 
taip toliau.

Bedarbis, kuris bus iš
dirbęs nemažiau 90 darbo 
dienų laike vienų metų ar 
130 darbo dienų laike dvie
jų metų galės gauti pašal
pą iŠ Šio fondo. Bedarbis 
gaus pusę m gaunamos ai* 
gos, bet nemažiau kaip 
penias dolerių į savaitę ir kad 5^,.i±feU T dolenl,lko^3yt? mfcou

Kiekvienas, darbininkas* 
kuris išbus tris savaites 
be darbo galės gauti pa
šalpą. Tie darbininkai, ku* 
rie neteks darbo dėl kokio 
nors prasižengimo, streiką 
ar lockauto, turės laukti 
dešimts savaičių kol pra
dės gauti pašaipą.

Pašalpa bus mokoma 
vieną savaite už kiekvieną 
15 išdirbtų dienų, .bet pa
šalpą nebus mokama dau
giau kaip per 16 savaičių 
metuose.

šio įstatymo vykdymą 
prižiūrės taryba, suside
danti iš trijų asmenų nuo 
darbdavių, nuo darbiniu* 
kų ir nuo visuomenės. ’

Maskva Pasirašyta rusai turi nemenką laivy- 
sutartis su Prancūzija to
li gražu nėra panaši į pla
nus, kuriuos Litvinoff’as 
turėjo dėl užtikrinimo tai
kos Europos rytuose. Sų« 
tartyje numatyta, kad 
prie jos gali prisidėti Vo* 
kieti ja, Čekoslovak i j a,
Lenkija ir Baltijos valsty
bės, kurių rubežiai siekia 
Rusijos rubežius.

Aišku, kad Lietuva ne
bus kviečiama Šią sutartį 
pasirašyti. Vokietija j?ra

ną ir gal viso pasaulio 
stipriausią ir galingiausiu 
karo aviaciją.

krašto padėtis nebus su* 
tvarkyta taip, kaip naciai 
nori* Taigi, matyti, kad 
Sovietu Rusija, nori pri
traukti ir Vokietiją ir ji 
yra pasiryžusi Lietuvą pa
likti vokiečiu malonei,

Varšuva — Lenkai nela
bai patenkinti Sovietu su
tartimi šu Prancūzija, nes 
jie yra bendrai priešingi 
tokiai sutarčiau Jų many
mu ši sutartis nedaug te- 
gelbes pasirašiusioms ša
lims, nes jei Vokietija

KONGRESAS PALAN
KUS VETERANŲ DILIUI

Washingtop —Šią savai
tę tikimąsi, kad Vinson 
bilius bus kongreso priim* 
tas. šis bilius .numato ve?, 
teranams tuojaūs išmokė*: 
ti bonus pinigais. Vieni 
kongreso nariai šį bilių re* 
mia dėl to, kad jie norf 
matyti, kad veteranai gaut 
tų pinigų, o kiti dėl to, kad 
jiė yrą tikri, kad ant Šia 
.biliaus prezidentas Rose* 
veltas uždės savo veto.

KUN. J. BRUŽIIO, S. J. 
MISIJŲMKRŠRUTKS ;

Nuo Geg. 5, iki geg. 12 d**. 
s St. Ąlęysius unurch,

Great Neck, L, L N* Y> 
Nuo Geg. 12, iki.15 d,, '

St. Peteris and Paul 
Church, Elbabeth, N. Ą

BthSt, prooHjm,N.Y,
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ĮWIR8S iKataMAl

MUZIKOS MftYill
Xrethai4čiut^ moky

toja, moko muzikos pianw
Ji yra baigusi 

FAELTRN MOrOFORTl 
KOIMGiU 7

444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mum.

GI^SMYNi

■' u ■

.... .

ir atsidavusiai dalyvavo 
Yaidliffife šie: I
1. Liudvikas Martinas, Te- 
rėfifeBš t?vO -^Antanas 
Pumputis; 3. Martinienė, 
Teresėlės motina —- Filicf- 
ja GrendelytĄ 3. Teresėlė 
*— Pirmame akte maža Te
resėlė Leonora Glinec-

BAPOLAŠ JUŠKA

TORE

• ■' * V

MIK

» * ! ' <5 "’5 * O

SI TERESeLeS” YB
S B1NIMAS PAVYKO

• <

Gegužės 5 d., 3 vai po 
įietų, LDS. 1-mds kp/su- 

o Liet. Dūk. po
M. švč. dramos mė- 

ratelio vaidintas “Šv.

į tutinai pasisekė suvaidinti.
Publikos prisirinko ne* 

l mąžai. Buvo tai LDS. na- 
101 ir jų prieteliai.

jprieš pradedant vaidinį-, 
į mą atvyko mūšų išeivijos 
į patriarka Tėvas kun. Ka- 

zimieras Urbonavičius, ku- 
ris pasakė gražią kalbąį a- 

t pie LDS. atsiradimą; jos j 
k kovas; jos siekius, ir lin

kėjo Darbininkams gyyuo-, 
ti ilgus, ilgus metus.

• * Bėr visą vaidinimo' laiką 
ątydžiai sekė veikalo eigą 
kleb. kun. Pr. Vinriauskis, 
jr net trijose pertraukose 
grąžtai apibiidmo šio vėįr 
Solo turiningumą ir gilią 

r fikybinę-mintį.
Dalyvavo ir kun. K. Jen- 

, lis.
- o, šio veikalo pamatyti bu

vo atvykusios Sesutės Pa- 
sijonistės iš Cambridgė,

■ kurios labai buvo, sužavė
tos jd ypatingu įšpūdingu-

' inu. 7 ’J* * •. ‘ ~
’ Vienoje pertraukoje kal

bėjo vyčių - organizacijos 
atstovas St.' Grigahavi- 

į. cfušr kuris apibudino Mo- 
t finos Dienos reikšmę ir; 
J Vyčių rengiamą tos dienos 

■*" fgrarną, ir kvįetė višūš 
bi dalyvumo; tos dienos 

; parengimuose. .
^Pertraukoje pasirodė 

b iiūsų kolonijos ūgiu ir me- 
' tais “didztauši” * artistai, 

būtent: Algimantas ir Ri- 
ntantas lvaškiukai, ‘ kurie

WUIB OF810 GIESWEs”
100 Puslapių Knygelė

Jame yra vir$ su GAIDOMIS fr

Kaina tik 25c-

, Nt tMieTntnEKIli * TUObK) phaeMinet Nbrs Sh- §W» DUSIUnitClAI K if gSa did^ ir erdvi.
I lIUf M TkitDC Į t»t jaunimę buva pįinv • t ĮJIIfflUU IRvĮą . pBioetoniang” į orchestras, 
; —. ■ -Įvadovaujant J. Antarrčlhii

Balandiid -25 dieną, ,fiy. Į labai puikiai p&hlrodS, 
Petro parapijos choras,[taip, kad kiekvieną dalyvi 
vadovaujant mus. Rapolui išjudino, jog vii 

Iv. Juškai, dalyvavo Pro-1 kie iinksnu it .
vidėnce’ū lietuvių , Sv. Ka-l kaip retai kada nors buvo, 
zimiero parijai Jvyku- Šokių komisija: EI. Dro-
šiame diorų konteste. ku- bavičiutė, Ona Sinkevlšiu- 
nąme dalyvavo, trys cho- Ona Valeckaitė, Sofija
w,: Worcesteno, Provi-^okiiButrikaRS. ■? Antadina 
dencę’o;tt So. Bostono pa- (Mbijbffiitė, M- ’GriteVfc 
rapijų ir, laimėjo "tatttę” žiutS, M. Juškienė, J. La- 

Tenka pastebėti, kad Pinskas, jM..KjbĮujs, J. 
paskutiniuoju -laiku 'So. Kasparas, Al.< Grabijolas,

• ■ „ . „... Bostono choras.pasiekė!B; Jakunskas, St. Vasi-
nas._ 9. Vyskupas —į Bet-1 aukščiausio ■ laipsnio dai-Į liauškas, X GailiuSrX An- 

. ,«• 1 navimė. Kam teko matyti tanelis ir -R. V.' Juška, nuo-
- - - - į - ų. T-./, -f P«?ą« juos ankščiau ir dabar, tas štfdfiai> Besidarbučjda-ih i 
Averka, Įl. Velniukai: a) abejonės pripažins, kad užsitarnavo įįgynmo. 
Jonas Tamulynaš, b) Al- f*; ... ' d
bertas Kleporiiš. 12. AngeP 
las — Frances Karlonaite.l 
13. Sabina,H nąujbke 'M xwm*w» w muvv
Frances Jštkštaitė.14;*Mo? tebima * t^krking.Um;ą s;j SropJ^on ..V; (Wbtyd®į. 
tinėlė,- Vientiolyno
nioji- — Marijona ■ Kilino- kada pąšigitdb .pirmosios Og
nnitė. 15.-Penkios mergai- dainės Wrdfc, taip MMo- ĮWdųrs ^^9
tės,; TefešėlSskaimynės: wai i» Švelniaipaitesditmi kGWfWVi__... -į’.*- 
Veronika Žliobaitė,.•’ Veto- žmogaus širdies j&ūšhi'us, '■ vv^iAf> pA«e»b« ' 
nikašflihskaitę, Klara i6e-tai -kįaušytojų veiduose YXęuMk£ti®AUJS 
kanauskaitė, Bronė *pet- pasirodė- malonaus misis-1 į ’
raitytė, Stela Dallydienai-1tehėjinio jaušflihs.- Taigi ;
tė. *16. Trys vienuolės: 1) reikia pripazniti, kad dio ' Jį_ Algirdo
Frances Karlonaitė, 2) 6- iras' naujo vado -rankose .fen*
na -Mircinkiutė, - 3) -Ona per trumpą, laiką'padare ^siruoswRyte-.j^ksšv. 
Petružy te. Režisavo: po
nios Ona Ivaškiėne ir Mad 
rytė Valatkienė.* ’ 1 

i Gražiai darbavosi pasi-Į 
sekimui šio veikalo p-nios, 
O. Siaurįenė, Znotinienėd 
•J. Marksįenė, p-lė Q:fStaJ 
niuiiutė; p-ias y. Valatką, 
Kt- Šidlauskas, p. Pivdriu- 

Inrfs, p. Siaurys, p. 4aske-l

Kleb. kun. P. Virmauskis 
pataįšė klaidą ir dėkojo p. 
Hipolitui Štukui gyv.; 220 
W. Gth St., So. Boston, 
Mass. ' (Buvo kaulingai 
garsinta p. Jeronimas Stū- 
kas gyv. 244 W.-Broad- 
wayyBą. Boston),-už paau
kojimą rakandų sceheri- 
jai. - r

* Taipgi klebonas dėko jo 
ir Knowles & Company 
470 Stūait - St., Bostonj 
Mass., už paskolinimą vai
dinimui vartoto labai gra
žaus kryžiaus. n • t ;

Šis vaidinimas buvo pa- _ c<w___ v_
sėkmingas ne vięn jo vai-l 
dinimu, bet ir pelnu. Rei- r --»*—» « . . s
kia tikėtis ,kad “Darbinin- 

r ko” Radio fondas biškįp^“ 
! didės.M ? j
i Džiaugdamas šiuo Dar-į 
t bininkų - parengimu, dari 
! kartą dėkoju visiems da-Į 
' lyviams prieteliams.
> ■ c' * Rengimo Kom. Narys. Į

giant šeštuoju, jau suauJ 
gus Teresėlė r- Marytė 
Valatkienė. 4. Celiną, Te
resėlės Sesuo, ' pirmaŽae 
akte — Regina Glinecky- 
te, kituose ‘ aktuose Ge
novaitė TZovytė. 5. Leonė, 
Teresėlės sesutė —Ona 
Kanapinškaitė. 6. buiza —I 
Jadvyga Averkienė. T. Ma
rytę, Teresėlės seįtftė — 
Bronė Kavoliute. 8. joffre, 
daktaras——Jona^Grieiū-| 
■nas. 9. Vyskupas ~ ‘ 
ras Rakauskas. 10. Reve-1 
rony, * kunigas ~

^1 & Z?Į Šokiuosdalyvavo
Pasirodžius scenoje :ėhpJ £ 

riįaiijš,, iškarto buvo paš-j

1 Veikalo vaidinimas buvo 
k nepaprastai ‘ įspūdingas.
■ ‘Artistai buvo labai gražiai 
£ nusiteikę. Jiį ŪP^ kėlė 
J kiekviena mintis,.kad štai 

jaunimas .taip grąžtai inė?
L ka gyyėnįi tomis nepa

prastomis tikybinio veika
lo mintimis, jų roles buvo 

r daugumoje ilgos ir šuh- 
Idos, bet jie jas taip pui
kiaiatliko, kad reikia^ste
bėtis. Su didžiu nuoširdu
mu ir padėka paminėsiu 

/ jų pavardes, LDS. 1-mos 
' kuopos Rengimo Komisi
jos vardu. Pasišventusiai

Moko muzikos, piano j 
0 ~ da£^Wno < Spėcia- į 
lės painokas duoda ; 

vaikąms. ' i
’ » x- r* u 1

. » ę.A.-l- , 1

■ ... Adresas:
933 Ė. Broadvvay,

SO; BOSTON, w

visi buvo Įe
it smagūs, 4'

Pritaikinta BIRŽEUO MENESIUI
■. ■ ■ a * * ?‘>IS »? -.4' A.

“ŽVTTNi’ilATTftTn AftRAMKNTO
.3 ; v -;ry ... . < r 4 . n .

’! ■ . : 32 Pusi, Knygelė'
; Joje yra 9 giesmelės su GAIDOMIS ir ŽODŽIAI

; ’ Kaina tik 15c. / /
-H“ ■ ■ ■ ■ ■ . ■ .■

J t Siųskite užsakimus ir pinigus pašto ženkleliais : >

| į. **£«*. f* j*t \ ’ .į *4 ?*,; * ' vi » J ? t: ’. *• »/»■

®ė®eeė®®®(

10101 I

QUEEH ANN LAUNDRY,
/' -: : 'INC. ■

JJtfVyitf ŠkALBYKLA 
Skalbtame k ’ protiname 1 viaokluB 
drabužius. Mea paimame ir prlata- 
to^i' dftrbuŽluB visur, kaip tat: 
80. 'Boifton, Cambridgė, Brlghton 
norcbe«tir ir kitur. Pamėginkite 
ir patylite, kad gaunate patarna* 

vima už pigią kainą.
7.9 EUery St., So. Boston : JlST 00. Boston S928 -

ii;i?iiiiil|.ii.i.iKS

I labai didelę’pavilgą: ^ios rhbtirių mtėncijai jf ■
L>at ' choristu - fchorisčift 
pasišventimas •' paa-tė Kongmijpg. _ Pakviesta,
juos į pirmąsias eiles viso-, 

13e Naujoje Anglijoje. Į M?
■ 1 "’tI Del visas t ’KąiauiEų jauni—

■ Hiaą: / ’• ? ;'-
’ Tuoj pb niišių^įvyks ben
dri pusryčiai U bažnytinęje 

(saĮėje> Cv.Pufeęyptuose' k pa- 
įkviesta dalyvąUtt’^daugy- 
J be mūsų iyadų?bei t profėsi- 
I jonalų, tf)ūteūt: -‘D-ko” *re-: 
Į daktorius ? F.; Kneižys,
j molėtojas Ik Galinis, Dr. 
j B. Vąliackas irt daugelis 
j kitų.-Dalyvaųsįr L* Vyčių; 
j Centro pirm. inz. Antanas 
J.-Maždkaata?Į?ėw-Yorko.

ipdsf^cių' ^m&s; tiktai 
tas Itainubja^tik zSc.'- 
del, labiatlšiai' jaunimą ir 
visuomenę kviečiame daly- 
vaūti kl^iur hūšiyčftioSe/:
, Puse. po. septynių vaka
re, L. VyęįųJN. Y. ir jf/ J, 
drąmpsrateįis vaidintojai, 
suvaidins veikalą' “Žmog- 
gųdzio-' Duktė?;*keturių 

eiksnių dramą, paimta is 
Lietuvių gyyeninip įdėtų-

DiifiiAi
m i    iiii m rii ,, , ■

DB. ROGERJ. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906 ; .,

OĖlSO VALANĖ0S: ' 
. - * z. •• - » .? ‘ ■

Šv. Velykų proga, svei
kinu su'Šv.Velykomis 
“Darbininko” Redakciją* 
Administraciją, 'Redakto- 
riūš ^ir visus ’pąrbtaihko’ 
bendradarbius bei priete- 
lus, Imkiuvisiems'geriaii- 
sĮų’siekinių, ypač 'vajihln- 
kaftis ‘ kuodąugįausia Įąi- 
mėfi naujų Darbininkui 
skaityįojų, kad netiktų nėr 
vienos, lietuvio darbininko 
gryčios be laikraščio “Dar 
>inflflc6MT- ". ... .. . • ’

Kun. Jonas Zabulionis, 
» Bijutiškis, *

?’;,rV-rtdetuvaę

.(

£■_

VESTUVĖS
* Trr* <' ‘ 'a

3MaldenStrėet, 
rrr- Boston

sivedė George Ę. Čpveney, 
429 JL 7th St., So. Boston, 
Mass., su? Amelija Budry-

dos užsienio lietuviai savo 
tėvynėje,- savo gimtoje že
mėje, kuo nuoširdžiausiai 
įr gražiausiai sutinkami 
bei priimami.
. Ypač Užsienio lietuvių 
sutikimu ’lr briėmimu įa> 
bar Markiai Mbįnąsį įie- 
fū^bk?orgMz^Hdš. Jų' kt- 
Stovai 'atvykstančias ■ eks- 
kurSijaš šutlnjtA Klaipe- 
ddš ūčste,; ttašienio gėlė- 
Žnkėlių .’' stotyšė ir kitur. 
Kaune ir Klaipėdoje daitar 
susidarė net atskiri Komi
tetai ir užsienįo lietuvių 
ekskursijoms’sutikti,,pri
imti ir7 “pai^dėti; domite-.

lietuviams remti draugija

Šiemet iaukiama gausių 
ekskursijų, kiirįų sutikimo 
bei priėmimo programos 
jau. dabar stropiai ruošia? 
mos. primomis žiniopiiš, 
pirmoji Šiaurės; Amerikos 
lietuvių, ‘ekskursija į Lie- 

' tuvą atvyks* gegužės meru 
pradžioje. ’ ; Tsfe

Wjįg»-
eojSrmS

Jurtice of ite Peaęe 
Visokios rūčles apdrauda Ir tei-

singaS patarnavimas.. '■
598 E. 0ioidwayf So. Boston —' Td. 007B(rtiok l761: ■

įesidcnceK
120 ’Marine Rd.,* 80. Boston 

Naaiutėl.rSou.ąoirtOn 2483-W

Padaro geriausius ir gražiau* 
sius paveikslus/ šeimynų, ves- 

-tuviu- ir pavieniu asmenų.
1 JURGIS 0. STUKAS

C 458 Btoadwayp>\
1 South Bo«ton, ’Mass.

Tel. Šou, Boston 2029
A Tel. Nor. 0242 • ■

ALENA S. STUKIENE
681 Washington-St., 

Norwoo<tMaas.

PIGIAI!AISOME
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00

Min & co.

J c

. * *. J-|* ’ rfą » \ ‘
: . r i . - .1 1 -t *. i-'.'.1.-t-l 'tt'V iJ. I" > fr-'i'

Ė Tel. So. Boston 082IL <; 
f ’ lJETims bANTISTAS į 

|DĮtĮCttJWt»i
| /* Arti Municipal Bufldirig f
| 525 į Broadway; S. Bodtoa j ! 
f
= Nuo 9 Hd l2 1-8Q .iki 5
= 5 ir nuo G Iki S <ąĮ. vakare^-Oni, 
Įsas uždarytas subatoe vakarais ftB’

= r . - 12-to&;dieną~uždarytax ‘ , . ‘.| 
| Taipgi ntdDąU lr .X-Ra.y’ ' J;

še Frank Kibfin ir Rita M.
Coęėney. ~ ? • *

tffiTUVOJE RUOŠIASI
* m WtIIMTI

Seniausiasšios

BAlA4MUdT0 JAS'/ 
r - ;v rTvrr sf* ' .i
ĮGyvuojtt .ŽO'nietnB. Pilnai.* priBlruo- 
tfąt tavo Irahkiais 1? karsfr&imlti

i įretelktt jeHaitsią 'patarnavimą die*
•ąą ir- ĮMtBctiU Tarnauja |j* ąpylioki- L 

* tiems* IiletuYfą kolonijoms.; < f 
•turi' NOTARO TBI8BS ?

' r
W. Broadway, Uo. Boston >-

tai užsienio lietuvių pabu- h ‘

, ' • TELEFONAlr 1 ■' ’
South Boston dienomi!
South Bostoti. 0184 vakarai!

BALDUS 
Teikiau* 
* tome’ 
VISUR 
PIGIAI

GREITAI 
■ SAUGIAI

^Kasmet, ypač vąsaromis3 

vąhdenynų atvyksta šim1-
iš įuž jūrų - marių,’ iš už S

voti savo tėvynėje, aplan-’j

326-328W.BroaUway 
Tėl. South Bdstoh 4018

JUOZAS M. mus

Balandžio 28 d.j.savp na
muose, 9 ;Węš€ ?3rtį‘r'Sti, 
staiga mirė Antanas Mik-Į 
ša, 65 metų amžiaus. ^ Jis 
paėjo iš Alytaus.-; Ąinen-

P. JUĮtdiLA7 || 

TURI^Š f bariaus -Girėno | 

gyvenimo ir .veikimo apžvalga, a 
Skridimas per Atlantą. $bldi< SI 

.nė miško paslaptis. Žygio at- ®| 
garsiai pasaulį“. Dariaus ir Gi- 41 
rėno nudpėlnai aviacijai, iv mtt- jSl 
siį' taūtat Poezija apie ĮžiTU- $ 
ANIE24. $kri4nno rėmėjai ir į 
rėm. komitetai. ? •' /. jjį 

884 pM su 86 paveikslais re

siuuiHiat paitti 1,65.: r J

Rėikalaukite: . si 
, DARBININKAS . „I 

•1 ; t .<.?*.’ t • »■-. * . ' W-|
36į> W. Broadwąy, i

■ t Stoi Bb8ton, Mas8. ’ <>}

DU S. A. GALVARISH
*TeK ^ofB’oatoti WįO j 

■414 Broądway, Šo. Žorton 
Ofisas'atdaras nuo ib iki 12 Vai. 
jyto, nuo 1:30 Ikį ’SiSO po plotą ir 
nuo 6 iki 9 p vakare. Šventą dieną 
į. ’ >. v pagal attoltarlmą. - -’

"' ,r; " Tet WpoaĮon 2660” 7 

lietuvi! Dantytas

1 L KAPŪĖIUS
. . rtr *. ■ ->* ;A

251 W. Broadway, So. Bogton
f- , ■ tJ ‘ ■'•'i J ’<t

Oftefa valandoj nąo 9 iki 12, iw< 
l:$0 iki 6 Ir nud 6:30 Ui 9 <’
Seredotaiar nuo 9 ikl i2’ v.-dieną* 
fiubatdmig.nuo 9 1H 6 yral. v&kąręį 
JJėdSllotnii nuo ,9 Ai 12 Trab dieną.
J.: k ,' (pagal - •* 

^■rjiiĮinhii i n. į įii-rr- uijjini-Į j-Į "iiiįii.in
lllf

JODU REPSHIS,II«
. LIETUVIS GTOtrO^

| Žemaičio' ir labai ’* gražiai 
j biįzdtioją I^igjfayą, bei vai- 
ždųs. ‘A

■ Šį veikalą’' režisuoja L. 
Vyčių Centro j$rm» inŽ.

• A** J- 'Mažeika, kuris savo 
d gabumais jėu atsižymėjo 

^r&o^ąpylM:ėje.
j} New York ir .New: jfer- 
: ^ey Vyčių apskr. 'dramos 
j ratelio^ vaidintojai, sii šitiO 
[ veikalu ’ aplahkys visas 
New York’b apyfinkes, Vi- 

[siir turėjo geras pasekmės 
■| žr publika buvo patęnkbi-

■r f?.’ '■

=Todėl ir šį kartą' drįšta- 
nąe kviesi plačiąją ^ipuoi- 

j menę ir, užtikriname, kad 
nėąpsivilsite. : /Būtų pra* 

. vartų, Jkad kuoskaitlin- 
ggaSMii

. nes-turėtų gražios 
progossusipaŽiriti su

-Yorkiečiątat^^iąįą.- ? . 
: Viš’us, kviečiąui^iš ąriks-r

j r’^^amtd;Sta6elį t 
kąmp. Ininah arti Central Sį^

. ■ is’._ '"f..

ie

VĄLCO^DAffilVĮCBĄlUT^YEą 
h Pirkti pas btanienuš mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokiusdaiktus,kurieskelb*^ apsį*

POVILAS BUSHMANAfe
# --t-*

48 0re*oent Ąveatie, 
z.* Telephane“’0olTimWą-87O2

29 Sfcvin HU1 Avėnue,

^M^^VAYMAąKET
■ > ^TW- 0rvidwąįr * 

lėleęhone South. Boston 8501

‘ Parduodu įvairiausio! rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Tai# gi ir pataisau.

366 W.Broadway 
SO.* BOSTON, MASS.
_ję-a-*- ■ y/

15 Nampdan St„ 
Tel. HĮGUandi 4855 
EOXBVRY. MASB.

•. JONAS VALIACKAS

Tetephbne South Boston 1000

nL-r ^-Tel.Sdu;Bd8tbti3694

ŠTANIEY 
BGTTLiNGCO.

o. r. stotais ’šivntaa®
IšdirbSjaa genį, minkštu

, •’ . , garimu*

80. BOSTON.MASS.
> W.yi< Jin iįiii' Į.II.III. II~I ■■■■■■.■

rTOK^są’ca^ž KiiiKBT 
’ Povilu Sav.
49QBra<ulMJ5 ŽUKkootonSUO

Telephone ’ 0ptrthx Boątįn 1892
. • -Į.. . ' '•• - r1:"V\-7 ■ ■ ■-“

' • W.tttWnrA* ‘
’ ’ Mrs. aiįiffi ft,-: • ’•

' ,y ,ąi. .... .

.- ■

savo ; pareigą -r- pa

4* T
■ - v-

‘“i '■ ‘ ’* V-—*’

'-‘r Mįiic* .^puHiirlifcą d? ktiįM^ą muilkos initru-
, •Kiulkoc. piMio; mtaODUnc*, tltkroo, lihnąn^
f ta). IdaraMoe,. sak»aforw, trlūboa, trombono*, ir tt. Irąl, moko Aamo*

Ofroiml praailavine męfclnlai. ganųjį progoa, be
; jokio okstfo mdkae&o, prigautimagą didelio <5rk*atrtk Wim« •
> irlatatytL bonua artjtt orkoatraa »nt M Kokią *
v j - Nutiko* mitrumentOT ir -dalia pąrduodamft Jkvodąvojama įr ub 
■ ;abme nl pigią kilu* Atdarą dloną Ik vakar* \

4 ’

z .»

Namti 1181' DBt, ■». Baka

mirt* «Mi
RDM KUTO ULES
STASYS ROKLANAS, SAt.

,Bromai .ObDSMGBILB' 
billu* ir iNTBRNATIONAL«tre
kui Priimamfe Mmm karus mainai!

’* ‘ y •’ ■ ‘ Taipgi :
Taisome automobilius

pad>M užtikrintas, nes užlai*
: W gerus darbininkus.

49 HJgH*»A Ava.,



I

DARBININKAS ■

“Ar Skaitai Darbininką?”
negu, kad statytų naujas 
bažnyčias ir. puoštų alto
rius. Nes kas iš to, kad a- 
pylinkėje bus puiki bažny
čia, o jei jos lankytojų 
bus maža”. '

Išganytojas sako: “Kas 
nėra su manim, tas prieš 
mane”. ' 1

Tad gi, brangūs LDS. 
nariai-ės ir visi katalikai, 
susirūpinkime “Darbinin
ko” išplatinimu ir jo skai
tymu, ypač šioje a “Darbi
ninko0 vajaus baigoje. Iki 
geg. 12 dienai, iki mūsų 
patrono brangios Šventės 
mūsų šūkis turėtų būti: 
“Ar skaitai ‘Darbininką’,”

Vienai našlei, atsakyda
mas laišką jos buvęs kle
bonas užklausė jos: “Ar 
skaitai “Darbininką”? Ar 
žinai kas mūsų kolonijoje 
dedasi? Ar žinai, kad lan- 
kėši J. E. Vyskupas Matu
lionis?. Kad turėjome nau
jo kunigo premicijas? Ir 
daug visokių katalikiškų 
veikimų? Jei neskaitai 
“Darbininko” užsirašyk jį. 
Dabar jis tekainuoja $3.00 
metams, ir su prenumera
ta gauni dovanai knygų. 
Jei negali užsirašyti pra
nešk, aš užrašysiu”?

Našle greit atpyškino 
kitą laišką, pranešdama 
jam, jog ji pageidauja 
“Darbininko”, tik neišgali 
jo Užsirašyti. Kunigas są- 
vo pažadėjimą išpildė.

Kad tapti, ,būti ir pasi
likti sąmoningu kataliku 
lietuviu mums reikia ka
talikiškos spaudos ir rei
kia ją daug skaityti. , 

Per savo katalikišką 
Spaudą mes galime "geriau
siai ir kitus patraukti ir 
palaikyti lietuviais kata
likais. ,

Pasaulinė spauda viena 
veda griežtą karą prieš 
krikščioniją, kita nesirūpi
na sielos reikalais.

Paimk Šios dienos pasau
linę spaudą ir ką ten rasi? 
Ten rasi paveikslus ir raš
tus apie valgymą ir gėri
mą; parėdus ir pasilinks- 
mipiinus. Tų laikraščių 
rašytojai ir garsintojai i- 
ma už tai didžiausias, al
gas. O ką ten randi sielos 
maistui, dvasiniams reika- 
ląms? Ar_gL nuostabu* 
kad žmonės sumaterialize- 
ja? ’

Katalikiškoji lietuviškoji 
spauda rūpinasi katali
kams svarbiais klausimais 
ir eina išvien ranka ran
kon su Šv4 Tėvu ir vysku
pais.

Mums Naujos Anglijos 
lietuviams nesunku yra 
pasirinkti tinkamą skaity
mui spaudą. Prieš mūsų a- 
kis stovi “Darbininkas”.

Ark. Metr. Skvireckas 
sako: “Platinti kat. laik
raščius yra pareiga kiek- 
vieno kataliko, kuriam rū- „aaall„ wuuc. 
pi, kad musu brangi tevy- Na§1/ da^g^ .^1- 
ne Lietuvą paliktų katah- nįnRU” 
kiška, nuolat žengtu pir
myn doros ir gėrovės ke
liu”.

šv; Tėvas Pijus XI sakę: 
“Šiuose laikuose tie, kurie 
skaito ir platina katalikiš
kus laikraščius daug dau
giau naudos daro ir sielai 
ir Bažnyčiai ir tėvynei,

EDW.V.WkW
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR

1000 Washington Št. 
N0RW00D, MASS. • 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office :z

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

GRABORIAI i

Džiaugtųsi ‘Darbininku^ 
dar daug tūkstančių lietu
vių, jei kiekvienas katali
kiškų idealų mylėtojas pa
klaustų žodžiu ar raštų 

r savųjų pažįstamų: “Ar 
skaitai “Darbininką”? . Ir 
jei jis padėtų jiems suras
ti galimybės “Darbininką” 
užsirašyti, ar bent jį pas
kaityti. ' " T '

Galimybių tam įvykdin- 
ti rastųsi. “Kas nori muš
ti, tas randa ir priemonę”.

Norintieji skaityti “Dar
bininką” škuskitės savo 
giminėms,’ pažįstamiems, 
vadams, draugijoms, spau
doje. Susiras galimybių. ■

Norintieji platinti “Dar- 
ibininką”, ieškokime jam 
■skaitytojų, žodžiu ir raš|

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

G RAB ORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Maas. .
Office: TeL S. B. 1437 

aes. 158 W. 7th St.
Rėš,: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

P.J.AKUNEVIČIUS
GBABORIŪS

Jau 16 metu kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei- 
narnomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
. SOUTH BOSTON 

258 W. Broadway 
Tel: & B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St.

• Tel: 4110

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Grabelius -• Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Jhmeral Home ir Bes. 
564 Kast Brdądway, 

So. Boston, Mass.

MALDAKNYGES
gavėnios mkhj tsianm iuu)AKitTQX8 

ra ubai Muncanz*.Kinti
‘ V'. “MALDŲ RINKINĖLIS"

K.friru*

Juodidi odoa apdarais $1.50 (bwvo $1.75)
Baltai* ©•luiloido apdaraii $1JJO (būva $1.75)
Juodai* paprartai* apdarai* .75 (buvtf$1.00)
Baltai* celuiloido apdarai* *90 (buvo $1.25) -

.Juodais odoą apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
■ “DARBININKAS” ' '

868 Broadvvay,— — 8o. Boston, Mass.

t

N. A. Vyčiu Suvažiavimas
Sekmadienį, balandžio 

28 dieną, Aušros Vartų 
parapijoj, Worcester, Mą- 
ssacbusetts įvyko Naujo
sios Anglijos Lietuvos Vy
čių apskričio M suvažiavi
mas; Tos parapijos kleb. 
kun. K, Vasys atidarė su
važiavimą malda. Varg. p. 
Balsiui vadovaujant, vy
čiai atstovai sugiedojo 
Lietuvos, ir Vyčių himnus; 
ir Amerikos himną.

x. Po to apskričio pirm. 
Vincas Kereišis sveikino 
suvažiavusius atstovus-es> 
ir paskelbė suvažiavimo 
dienotvarkę. Prezidiuman 
išrinkti šie: Pranas Raz- 
vadauskas iš So. Boston, 
pirmininku, Jonas Bašins
kas iš Worčester 26 kuo
pos vicė-pirm., p-lė Pran
ciška Paulauskaitė iš Wor- 
eester 26 kp; rast., p-lė O- 
na Velickaitė iš Lawrence 
rašt. pagelbininke.

. Rezoliucijų ir mandatų 
komisiją; Hms AJ&yošįu& 
— Worcester 26, . Marijo- 
na Pigagiutė — Worces- 
ter 116, Jonas Degęsys —

tu klauskime visų: “Ar 
skaitai “Darbininką“?”

Taip, ar skaitai “Darbi
ninką”? Ar jį platini?

Kun. Br; Virmauskis, 
* LDS., Dv. vadas.

Worcester 26, ? Danielius 
Averka — Šo. Boston 17, 
Vincas Vieraitis — Wor- 
cester 116. Jonas Bašins
kas iSrinktas- korespon
dentu lietuvių į lajkraš- 
čiamsir Jurgis Dubickas 
ingių laikraščiams.

SVEIKINIMAI: Sveiki
no Šie: kun. K. Vasys, ku
nigas S. J. Vembre, kun. 
3. Bakanas, adv.P. Boblis, 
adv. K. Tamolionis. Laiš
kais sveikino i apskričio 
dvasios vadas kun. V. Pui
dokas ir p. M. Norkūnas, 
Lietuvos Vyčių (Organiza
cijos Garbės Narys — Te- 
vas. • ■ ; . •.

Po to syeikii£6/is kuopų 
pirmininkai arba įgalioti 
atstovai: Juozas Leikus, 
116 kp., Vincas* Kereišis, 
26 kp., jp-Iė Šimonytė, 78 
kp., B. cervokas, 27 kp., 
A. Tamošiūnas,^ 10 kp., J.

KIEK JSISKOUNĘ 
ŪKININKAI

Išduota125 mil. litų pas
kolų, Iš Žemės Banko

• Veikimą

KAUNAS — Kovo 30 d. 
įvyko metinis Žemės Ban
ko akcininkų su-mas. Ja
me platų pranešimą apie 
mūsų ekonominę būtf ir 
Banko veikimą padarė 
valdytojas p. RaduSis. Jis 
nurodė dabartinę situaci
ją, eksporto sunkumus, 
vyriausybės duodamą ž. 
ū. paramą, pažymėjo, ko
kių galima tikėtis ateity 
perspektyvų.

Pereitais metais į varžy
tynes buvo išstatyti 3.097 
ūkiai 77.924 ha žemės plo
to. Skolų suma siekė 19,3 
mil. litų, iš to skaičiaus 
10,31 mil. priv. skolų; 4,5 
mil. sk. įv. kredito įstai
goms ir 4,57 mik žemės 
Bankui. Daugiausia varžy
tynių kilo dėl reikalavimų 
grąžinti priv. skolas, Išlei
stosios obligacijos padėjo 
priv. skolas lengviau likvi
duoti. Pereitais metais iš
duota 3.100 paskolų 10,0’ 
mil .litų sumai.

. Iš viso paskolų išduota 
125 mil. litų. 100 mil. duo
ta kaimui kredituoti, 6,1 
mil, litų mieštų naujaku
riams, likusieji 18 mil. pie
ninėms ir koperatyvams. 
Gavo paskolas 21.085 ūki
ninkai, įkeista žemės 549.- 
000 ha (maždaug 180 lit. 
IKa).

Pernai gryno pelno gau
ta 6’1.000 lt. Jis paskirsty
tas įstatuose numatytoms 
pozicijoms.

Banko apyvarta siekė 
158 mil. litų. Rėv. Komisi
ja : viską rado . tvarkoj. 
Banko vadovybei už gerą 
veikimą pareikšta padėka

* 
i
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AMEMKCK DIDŽIAUSIA KAILIŲ IŠTAIGA
TEIKIASAUGDMĄ-PATARNAVIMĄ- 

PRUYR1MĄ Ų

KAILIŲ UŽLAIKYME
Nėra Amerikoje geresnių prietaisų užlaikymui 

kailių kaip naujame L & Fox name. Čia yra didžiulė 
įstaiga specialiai Įtaikyta kailių pardavimui ir uŽIai- 
kymui. cia yra vyrai su daugeliu metų prityrimo 
brangių kailių prižiūrėjime.1 čia tavo kailiniai irgi 
bus tinkamai prižiūrėti.

BE TO, ČIA YRA PAGARSĖJUSIOS L J. FOX
. . ŽEMOS KAINOS

4

- SPECIAL v 
UŽLAIKYMAS KAILINIŲ

šaltose Kamerose
Gf> V Apdrausti $100.00

. IK—v --------- Priitatyma* fKhminučiŲ—
rife Apžiūrėjimas Kasdien

Smulkus pataisymai 
Paėmimas ir priitatymas 
$5,000,000 Apsauga .

SPECIAL PAMUŠALAS

■ Garantuotos Medžiagos .
W W Darbas žinovu :

7* ■■ ■ Užlaikymas šaltai
Jt': Apdrausti $100 

$5,000,000 Apsauga.

PERDIRBK SAVO SENUS 
KAILINIUS

Vienas iš mūsų žinovu parodys 
vėliausias madas iŠ Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimas 
Tamstos seno palto, kad ais at
rodytu kaip naujas.

PEBŠIpVtMM ŪŽ $12.00
Apykaklėj ir apyrankės gali bū
ti visai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus mados. ?, 
Truputi brangiau vartojant bob- 
ra, karakulio, ūdros ar kitu bran
gesnių. kailiu,

M

DUNDULIS LUNGH ’
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius 1 

valgius ’ 
ATDARA:

Nuo 6:80 ryto iki 12:30 vakaro’
1118 Washington St, 

Norwood, Mass.

Tel. Norwood lj009, Notaras

A. K. NEVIACKAS
REALESTATE 

INSURANCE
VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Lalvakortčs visoms linijoms >■ ‘ 
. Teisingas Patariiaviittas

. 1122 Washington St, 
Norwood, Mass.

liplaukt 11 Nsw Yorko. •
BIRŽELIO 5 d, 1935 
tiesiai b* parsidimo j Klaipei?

TREČIO* KLSSOSKAINOS: 
.' Ii N iW Y O R K O

Tel. HUBbard 5000
> ; iki vidurnakčio

r 411 WkSHINGTON STREET

*97M

DARBIJUa^AS
.(THE WORKXR)

Publisbed every Tuesday and Friday enoept Holidays sueh ai

Mazotsįsu 6 kp^ižE Kazva- 
daųskaš- 17 Ui/ ų / - — 

Mandatų komisija išda
vė raportą iš kurio paaiš
kėjo, kad suvažiavime da
lyvauja 148 atstovai ir 21 
Svečias. - Višieins daly
viams prisegtai Lietuvos 
vėliavukėš. ' < -.

‘Nutartai džfe^ie1 ^vyty” 
įvesti Naujosios Anglijęs. 
Vyčių skyrių, kurio vede- 
jum išrinktas / kun. S? J. 
Vembrė; . ?

Taipgi nutarta, kad Vy
čių kuopų baseball rateliai 
sudarytų N. E. BasebalI 
League. Jau pasižadėjo į- 
stoti jlygą šių kolonijų 
rateliai: . Montello, Law- 
rence, So. Boston, Nm*- 
wood, Worcestėr Sv. Ka- 
zimiero ir Aušros Vartų W108, o 1932 m. 132 žm. 
parapijų, Providencę, A- ” 
thdl, HaverM,:vLoWell ir 
Westfield. .* ‘ ‘

Penktą valandą po pietų 
posėdžius pertraukė ir vi
si nuėjo į bažnyčią, kur į- 
vyko Jubilėjinių metų pa
maldos. i v ;

Po pamaldų įyykb suva
žiavimo posėdžių tęsinys. 
Kuopų atstovai pažadėjo, 
kad būsiančios Naujos An
glijos apskričio išvažiavi
me, rugpjūčio 18 d., kuris 
įvyks Worcester, Maironio 
parke. Tą išvažiavimą ren
gti palikta abiejų parapi
jų (Worcester, Mass.) L. 
Vyčių kuopoms.

Kun. J. > Bakanas ir J, 
Bašinskas išrinkti daly
vauti Seime. \

N. A. Lk Vyčių Apskri
čio valdybon Įšrinikti šie: 
Pirm. Vincas Kereišis, vi- 
ce-pirm. Antanas Tamo
šiūnas, rašt. Ona VeliČkai- 
tė, ižd. Feliksas Puzaras.

Lawrence kuopa pakvie
tė šio apskričio sekantį 
suvažiavimą _ laikyti Law- 
rence, Mass* Taip ir nutar
ta. •" - ’

Suvažiavimo, posėdžiams 
pasibaigus Įvyko sporti
ninkų susirinkimas.

Sesijos užbaigtos 7 vai. 
yakaret

mingai dirbti užimtajam 
bare. M ’ ’

Vadovybė vėl perrinkta 
senoji.

1101 ŽMO GUS MIRĖ 
PRIEVARTOS MIRTIMIS

• KAUNAS — Praėjusiais 
mėtaiš nusišovė 214 —142 
vyrai ir 72 moterys. Iš to 
skaičiaus nusinuodijo 54 
—15 v. ir 39 mot., pasiko
rė 79 61 v. ir 18 m., nu
sišovė 38 — 34 v. ir 4 m.į 
prisigirdė 3 v. ir 3 mot. 
1933 m. nusižudė 213, o 
1932 m. 246 žm.

Kitų nužudyta (plėšikų 
ir kitais tikslais) 129 žm., 
103^yyr. ir 26 mot., 1933

Per nelaimingus atsitiki
mus žuvo 758 žm. —, 558 
vyr. ir 200 mot., 1933 m. 
761 žm., o 1932 m. 840. Iš 
to skaičiaus (758) prigėrė 
211 y. ir 62 mot. — viso 
273, mirė nuo įvairių apsi
nuodijimų 19 y. ir 5 m. — 
viso 24, nuo sudegimo, nu
degimo bei nusiplikinimo 
karštu vanden. mirė 37 v. 
ir 38 m.-į viso 75, nuo ne- 
laiming. atsitikim. su šau
namu ginklu Žuvo 11 v. ir 
5 m. — viso 16, nelaimės 
su susisiekim? prięmon, 44 
v. ir 10 m. viso 54,— 
perkūnas nutrenkė 21 v. ir 
13 m. ~ viso 34 žm. (1933 
m. 27,1932 iUa 42) > Ben
drai prievartos mirtinus 
mirė praėjusiais m. 1101 
žm., 1933 m. 1982, o 1932 
m, 1208 žmones.

Suvažiavimo posėdžiams 
pasibaigus, įvyko vakarė
lis. Atstovai pavaišinti 
skaniais užkandžiais ir 
palinksminti muziką.

£ Bačinskąs,
Korespondentas.

jei kas tariasi esąs mal
dingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio, to maldingumas tttš-

re 79 — .
sišovė 38 —* 34 v. ir 4 m.;
prisigirdė 3 v. ir 3 mot.

1932 m. 246 žm. M lafermc^y itdpkMs |: 
COSMOfOUTAN TKAVH. ;

SERVICE
- hop. jVaMIRAZIEJUS 

IM Grtitd St, SrtoHytt, N. Y,
A. 5.'TREČIOKAS ..

117 Ad«m« St., N*w*rk, N. J. 
JOHN SEKY& . .

433 P*H St., Hartford, CoM. 
VIENYBE IRAYEL BUREAU 
. 113 Gr«d St, ĮMJyirN. Y. 
Gi AKYlA •Amerikos uetuvis

14 Ytmcn SE, V/oMtNh M«m. 
ATLANTIC TRAVELSERVICe

K. SIDABRAS, Prop.
304 W._kw«y. S*. tatai, M*w. 

PETRAS1ARTKEV1CIUS .
*71 N.tataSt., Mtttdk Mm. 

PAUL MOUS . ‘ •
1730-Mh SL D«Wf. Mlck 

UTHUANtAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS ‘ •
1731 S.

OHIO uthuanian PUMJSH* 
1NGCO. DIRVA

K. $. KARPIUS

Dideli I 
EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Reagla ir prHIari.
Lietuviu Laivakorčių Agentu 

Sąjunga Amerikoje

Poppltaria Kablulule GcriuMu

“STUTT6ART”

GJ.WO5Hhltt
2013 CmmA St, HHtbvrgii, Pa 

AVAMAStUS -
204 AMNatimt 1*4 BuMm
(200 C**w Stn FtthbMk k

| KLAIPlDĄ IRATAAL

MMuui YsW. r«toMMORRIS SHOE STORE 
lietuvis Savininkas 
Užlaiko Vėliausios Mados

ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - SLĖNŲ 
Vyrams Lietuviu išdirbtus

OVER dlOBE ČEVERYKUS 
Darbinius ir Šventadieninius 

1152Washingtoh gi,
Nonvood, Mas*.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL.PAŽALPINS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J, Petrauskas, ■
24 Thomas Tark, So. Boston, M&Ss. 

Vice- pirm. V. Medonis,
1430 Columbla R(L, S, Boston, Mas*. 

Prot. RaBtinintas — J. Glineckis, 
. S Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fin. Rdžtlnlnkas — Alb. Nevieta,

16 tVinfield St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas -r A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zalkis,

7 Vrinfleld SU So. Boston, Mas*. 
Draugija laiko susirinkimu* kaS tre- 

■ čia nedčldlenl klekviano menesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 482 
E. 7th St, So. Boston, Mota.

7:80 vai. vakare, pobažnytin^j sve
tainėj.

Visai* draugijos reikalais kreipkite 
* prfitftkplji

LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

PirmlninkS ‘ Eva MarksIenS, 
625 E. 8th St./, So. Boston, Mass.. 
Tel. So. Botsott 1298

Vice-Dirmlnink6 — Ona SlaurlenS, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 8422

Prot. Rašt. — Bronė CIunlong, 
20Gould St., West Roxbury, Mass.

. Tel Parkway 1864-W
Fin. Rašt. — Marijona MarkonlutS, 

83 Navarre St., Roslindale, Mass.
Tol. Parkvay 0558-W ' .

< JfcllnlnkS — Ona StaniullutB,.
105 Weat Oth St, So. Boston, Mass 

( TvarkdarS — Ona Mlsglrdlenė,
■ 1512 Columbia Rd.,80., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Jannlonlenė.

\ . 1426ColumblaRd., So. Boston, Man.
Prauglja savo susirinkimus laiko kas 

jmfrl utotokl klekylejia paSmMlfi,

g 
h

b

Tel 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABOBIUS

Virš 13 metu, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių Utalca;

124 AmerBL, Brodcton, Man.
Gyvenimo vietai

25 interprito St, Brookton

,——— by —— 
SAINT JOSEPH^ LITHUAMIANR. O.A8»OOUTIO!rOF LABOM 
Bntered ak •econd-ėl&M matter 8apt 12, 1915 ut thk po«t «t Bo«too»

Mom. undor thk Act of March 3, 1870 <į
Aceeptance for malllng at apedal rate et portage provlded fDrluSectl^niKB « 

Act of October 8* 1917, authortkkd Dn JWy 1S» l&H * S|
. • 8ŲB8ORIPTION RATE8; , PRBNUMKRATO8 KAINA < ®

Dbuiektlc ykarly ‘
roreign- yearly ,
Domeatic once per wetk yeariy 
rorelga once per wk yearly..

DJŲ___
$68 W«kt Brotdway Bwth BectoĄ Mma j

Telephoae tarife Botton HM 0

Amerikoje metame > • e m Hoo
UitHny metami ♦♦♦..16.00 
Vieną tart eaveltije metam ;* JM0 
Ufaleny Įtart aavattlh metanui $100
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EUROPOS POLITIŠKA 
BŪKLE IR LIETUVA
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vystytis , ant Europos horizpnto, kad sunku susiorien
tuoti padaryt tikslią išvadą, prie ko jie veda. Prancū
zija padare su sovietais tamprią sąjungą prieš vokie-

Lenkija, išsigandus, kad karui ištikus rusui 
kariuomenė gali^ martuoti per jos žeme, vėl puolė vo
kiečiams į glėbį. — Hitleris pareiškė, kad vokiečių oro 
lįrivynaš esąs stipriausias visam pasauly ir pasiren
gęs kiekvienu momentu žygiuoti, kur jam bus įsaky
ta. —- Anglija į tai atsakė, kad jos oro laivynas yra 
tiek atipms; kad gali su bet kuo * lenktyniuoti. Ir 
taip toliau. - / ‘ *
* Tie visi įvykiai gali reikšti labai daug ir gali nie
ko ypatinga nereįkšti, bent netolimoj ateity, bet vie
nas dalykas yra aiškus, kad jie neveda prie taikos. 
Europa panaši į milžinišką vulkaną, kurs kasdieną vis 
daugiau imagariioti. To sukūrio"centras tai Hitle
ris. Tai tarsi jkpks tarptautinis demonas, kurio visi 
nusigando. Jis tąi paleido nuo saito tą, nesuvaldomą 
vokišką buiių, kuriam suvaldyti reikėjo viso pasaulio 
pastangų ir daugelio milijonų žmogiškų autoj Didžio
jo Kard metu, kuomet tai buvo grynai militariškas 
bulius, dabar prie inilitarizmo prisidėjo dar kažkoks 
žiaurus laukinis pagonizmas, nesiskaitąs su nieku,* tik 
besiremiąs grynai medžiagine spėka. Ar tos spėkos 
vokiečiams nepritrūks? Ar Hitleris gerai apskaičiavo 
savo pajėgas? Ar neapsiriks taip pat, kaip andai kai
zeris ir j6 patarėjai? Normaliai žiūrint į dalytom, at
rodo, kad Vokietija dabar silpnesnę negu 1914 m., kad 
Hitleris turi pralaimėti, jei, paneigęs sveiką protą, 
Šoktų muštis su visa Europa. Jo politiką tiek atkakli 
ir nesimpatinga, kad vargiai atrak sau talkininkų. 
Patys geriausi Hitlerio talkininkai lenkai nebedrįs
ta riešai stoti Jo pusėn. Lenkų vyriaubei gal būtų 
labai pravartu praryti Lietuvą Hitleriui padedant, bet 
lenkų tauta daro griežtas demonstracijas prieš vokie
čius. Lenkų valdžiai tiesiog sarmata prieš savo, žmo
nes dėl tokio talkininko. žodžių, Hitlerio landai laimė
ti yra labai menki. Atrodo, kad" jis tik triukšmauja, 
kad galėtų nusikratyti Versaliaus traktato. -* -

Pačios tos suirutės vidury stovi mažutė mūsų Lie
tuva. Jos vaidinamoji rolė labai svarbi ir pavojinga, 
bėt Lietuva vaidina ją vyriškai, žinodama, kad teisy
bė jos pusėj, .Lietuva nė akimirksnio ne dvejoja dei 
savo politikos linijos. Tautų Sąjunga Siunčia jai notą, 
kad duotų pilną autonomiją Klaipėdos krašto gyven
tojams. Lietuvą rimtai atsAko, kad. autonomija pilnai 
garantuota, bet kąd Vokiečiai agitatoriai driimščia 
Klaipėdos kraštp ramybę ir nori papeigti Lietuvos su
verenitetą. Jie nori Klaipėdą prijungti prie Vokietijos. 

JTąi juk parodė nuteistųjų"nazių sąmokslas. ......
Uetuvoš atsakymas tūres padaryti, gero įspūdžio 

į Tautų Sąjungą. Lietuvos pozicija aiškiai teisinga ir 
lojali. Ji tai žino ir įtemptomis pajėgomis, bet ramiai 
žiūri į vokiečių trukšmavimą. ‘

. Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęstom, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gui Mūton.

Birželio M baigiasi NRA. Tas eksperimentas 
buvo skiriamas tik dviem metam. Tam terminui bai
giantis, Prezidentu rekomenduoja pratęsti toliau tą 
ekonominę sistemą, savo'ptsiūlymą motyvuodamas 
tuomi, kad NRA reikalinga Pgesnio laiko savo verty
bei parodyti. Tačiau visuomenė vis abejingiau žiuri į 
NRA žygius ir stato klausimą, kam ji toliau reikalin
ga? ?\

, Kpitikaį sako, kad NRA turi geru ir blogu pusią, 
bet blogosios būk tai viršyja gerąsias. Ji išjudino A* 
merikos visuomenę tiek, kad visi laikinai pamiršo de
presiją ir, NRA Veikiant, atrodė, kad grįžta normalūs 
gerbūvio laikai, bet tik taip atrodė: tikrumoje jų kaip 
nėr, taip nėr.’ NRA? bent pradžioje, pakėlė žmonių ūpą 
ir davė daug vilties. Viltis, tiesa, pasiliko viltimi, bet 
ji vĮt čĮelto neišnyko, o kur yra vilties, ten žmogus ne- 
nusimena. NRA dalinai pasitarnavo nedarbo pašalini- 
muf.Dėja/tik dalinai įr tai mažam laipsny, jei atsi- 
minsime milžiniškas pinigų sumas, kurios buvo jai 
paskirtos. Išaikvoti šešis bilijonus dolerių metams 
tai ne juokai. Tiek pinigų turejo juk n'ors kieknaudos 
padaryti. Bet ąr ta nauda buvo proporcijonali tai mil
žiniškaisumai? Ot čia kaip tiktai glūdi NRA Silpny
bę. Tiek pįnigų išaikvota,tiek‘skolų padaryta, tiėk ta
ksų aut žmonių užkrauta, 6 depresija kaip stovi, taip 
stoyi. Tiesa, depresija’jau kiėk įlaužta, bet toli - grą
žu nenugalėta. Prie to, NRA gelbsti didelius biznius, 
bet už tai smaugia mažuosius. ‘ \

Taip sako kritikui. Bet antra vertus, galima į tai 
žiūrėti įr^iškitoniško pūn^/^SSA* tai bųvo^kąraš 
prieš depresiją. Karas Visuomet, daugiau lėšuoja negu 
naudos atneša. Tik tolesnėj istorijos eigoj pasireiškia 
kąitoųrių.kąrų pelningumas? NRA taį biivo savo rū
šies smogikas prieš finansinį nugąstavimą. pėnt tiek 
pasitarnavo, kad išblaškė juodą nusiminimą ir— kas 
žino? r— gal nustumešalin socialinę katastrofą. Jau 
tuo vienu atžvįlgiu NjRA pūto dldeM^ pĮms^. -K.

-?-0? . .? .3/
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Cęnto ieškojimas,su žibin
tų. *į)arbo prakaito duo
ną valgysi”. Kaip kai ku

riebaliayoja.
Pereitais ■ metais gerb. 

•TPko* ‘škai'nebe- 
rasdavo mano laiškų iš 
Lietuvos kaimo. ir norį 
retkarčiais labai norėjau 
kai kąiš bėgančio gyveni
mo parašyti; bet pirmiau
sia fizinis-negalėjimas, ir 
dabar rašau svetima ran
ką, nes mano , rašysenos 
gal joks rędąktorįųs? neį- 
skaitys: taip sakant, ran-

kąsustreikavo ir streikuo
ja jaųantęi metai, žino
ma, menkačią "naujiena ir 
visai nebūtųko čia girtis, 
bet, kartais, pasiteisinti 
lyg reiktoj v ; ?

• O dar yra ir kitokiu kliū
čių. ^Sakysim, atvirai: pa
siusti redakcijai laišką, 
Skaitant sąsiuvinį ir pašto 
ženklą,' ^reikia, kad ket
vertą - penketą *vištų in-

tisą savaitę. . ’
Pamanykit, gerbiamieji, 

.kad ir apię pašto tarifą.

Amerikos paštas ima 15 : 
centūs už užsieninio laiš
ko persiuntimą, Lietuvoje 
60 lietuviškų centų. O juos 
išvertus į amerikoniškus 
bus apie 10-įi centų. Iš to 
matot, kad Lietuvoje paš
to tarifas daugiau ne dvi
gubai brangesnis..Tas ta
rifas kaimo koresponden
tui dažnai užčiaupia bur
ną*

Kad centas šiuo metu 
Lietuvoje yra begalo bran
gus pamatysit iš sekančio 
pavyzdžio. Vienas kaimie
tis grįžo iš turgaus namo, 
nukinkė arklį, bet pačiupi
nėjęs kišenę, pajuto, kad 
krepšiuko su pinigais nė
ra. Spėjo, kad kely pame
tė, Nieko niekam nesakęs, 
užsidegė žibintą (nes jau 
buvo tamsi rudens naktis) 
ir išėjo ieškoti. Ėjo1 tuo 
pačiu keliu, vis dairyda
masis visu kebu. Sugrįžo 
net visą dešimtį kilometrų. 
Ir jo vargas ir pasiryži
mas nenuėjo niekais. Jis 
ątrądb savo piniginę su 
tais porą* litukų įr links
mas grįžo nejaugdamas jo
kio nuovargio.

Tąiptocęntota
ga, jo taip 4ąųg ręiįią.? 
Pavyzdžiui, genies mokes
čiai -iki šiol buvę vis nesu
mažinti^ nors visokios ū- 
kio pajamos keleriopai su
mažėjo. Tikrai labai pri
vargina ūkininkus1 viso
kios kitokios/privoįės, k. 
Į. vieškelių' taisymas, nau
jų plentų tięsimąs. Jei ų- 
ky yra pakankamai •' stip
rių darbininkų, tai vis dar 
pusė bėdos, jie juokda
mies ir kęikdąmtes savo 
jungą ve&a, mąt,‘prie vis
ko žmogus pripranti. Bet, 
neduok Diė^e/susirgai ant 
ūkio — tai jau blogai. Nei 
daktaro be glėbio pinigų 
neprisišaųksi, nei tau kas 
tavo kokias prievoles pa
lengvins. “Žemes turi”—■ 
tuojau tau atsakys. Taip 
tai taip, bet ant žemės tik 
“darbo prakaito duoną 
valgysi”, t. y. tik sveikas, 
stiprus gali egzistuoti, su-

.i
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Fr. Aug. Žilinskas, O. P.

Raudonojo Rojaus “Apaštalų 
Sudėjimas" *)

Socialdemokratų partija ; 
manė; * kad jau esąs labą) 
patogus momentas ir su- 
įruošė viėpą revoliucijonte- 
rį$kų. bandymą Maąkvoj, 
kuris greit buvo užgniaužt 
tas vienos tik iš Peterbur
go gvardijos.

Buvo tokitį bandymų įr; 
kituose miestuošė. Pasi
reiškė sukilimų net 1|ą* 
riuomenės būriuose, p ypa
tingai Šiuo atžvilgiu pasi-

*) Rašiniui medžiagą sė- 
piiąu iš p, M. de Bogiel 
“Lessocietes secretes en 
Russiep. 1

sirgti jam griežčiausiai 
draudžiama, ir už susirgi
mą jam gręsia bado ir tur
to atėmimo bausme.

Bet ne.visiems taip jau- 
labai sunkų. Kai < kas ir 
linksmiau pagyvena. Pasi; 
daro alaus, susikviečia vi- 
;sus kaimynus ir gimines ir 
baiiąvoja, kuone po savai
tę.^ųto^tokįįĮ-'ątiptok^* 
iŠ" šimto vienas nelabai pa
sitaiko, bet yra. Ip per to
kius balius visgi iŠeikvo- 
jama turto, kurio pakaktų 

mažiausia 
visai šeimai per pusę me- 
tų. Bedarbių skaičius Lįe- 
tuyoję padidėja. Bedarbiai 
siunčiami į Valdžios ” miš
kus miško medžiagai pa
ruošti. Dabar ūkininkas, 
nuvykęs pas girįniiiką, ga
li tųbjanę ųŽ“ pinigus nusi
pirkti kokios reikalinga 
medžiagos, kokio jam rei
kią ilgumo ir storumo?^" 
tų, ar metrais sukrautų 
malkų ir neperbrąngiau- 
sia kaina.

Tik gaila, kad šiemet 
žiema buvo kaip įr be snie
go. (Tik porą savaičių to
ko į roges įsikinkyti). 
Žmonės ir ligi Šiol tėbęye- 
ža mišką ant ratų.

Bus daugiau.

žymėjo Juodosios jūros jū' 
reivlai. * .

VYTIS KANKINYS
PENKĮŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA

> Parašė
VincasNagornoskis

VALĘRAS
Tegul jį kalba. • — 1

‘ ? * ' Daleisk mano mielas,
Ir man. žodelį ištarti už juos. > ./
ŠunkU tylėti Wi jų nelaimė 
Man širdį griaužia, kai jų skausmai ' .
Čia atsiliepia. “ • ? ;

(Uždeda ranką ant Širdies, kitą rodo į Ąu- 
drianą ir Sofiją.)

Atjaučia jų baimę. ' . ’ 
Jiems mirtis gręsia. Jie nfegal sutikt

„ Po skerdžiaus peiliu vest savo dukreles, 
Ir jųjų krauju laistyt aukurus...:'

, Juk jų krūtinėse gimdytojų širdys, 
Uolus troškimas laimės ir gerovės, 
Ir pasišventimas savo padermei. 
Žudyt tuos jausmus, tąi žudymas sielos; 
Tai Žmogaus esmės panaikinimas. 
Tačiau juosverčia įtokiąbūseną; 
Verčia bešeimoSjbesiekio gyvent. 
Tai jau’per Saiką. Juos perskąudžiai skriaudžia. 
Juos tavo skydas nuo to tur pridėngt;
Nes -tąi. yra prieš tavo teisingumą. > . • • 
Tastyrinėtojo- 
Atstovo tavo valdžios ir galybės;
Rimto žinovo ir papratusio 
Per metus spręsti šalies reikalus.

' f. f VALERAS 7'^/ - *
(Staigiai pažvelgęs į Silvaną ir ciniškai nusiv 

. - juokęs.) \ ‘ ■ . .
,s Toksai žinpyas tai senis Silvanas, ( .

Bet jor neskirsiu, man jo išmintis J, 
Čia reikalinga. >\> ■’ ■ <

’ SILVĄNAS
/ •„ ? ĄcįūT O dievystėj 

Val&tybesbylų sprendimas Rinkusį.
■ ^taiipriklaiišo.

Valeras
* 5 *? . Jeigu jai yp lengvą ?

Jas permatyti tai ir jaunesni \ t
Žinos, kaip elgtis.

< / ALEKSANDRA
< 1 . . ; . (Matomai užgauta.)

ReikaĮaivalstybės -^-
Man nėra aiškūs ir jų nesprendžiu. »
Tik 'Šitų vargšų baisus padėjimas / /

. ' - = ? į Ua^ijonu-g.)
Verste priverčia prašyti tave " ?? ;
Turėt gailesčio, pamatyti skriaudą, 

Teikt lygų saiką, užtarti už juos
r Įr sugrąžinti paglemžtąsias teisęs •
1 Augint *del savęs šąvo vaikelius*

. VALERAS .
t . (Nekantriai ir perkirsdamas.)

Gerai iaul Gerai!... Matau man reiks,skirtis 
Su parinktaisiais savo karžygiais.*; < ' .
Tiek to; gal bus nauda, pal gerėjimas

< Gražiosios4ytiės čionai sumažės. t
(Nuožiūrai žvęlgia į Aleksandrą šypsodamas.) 

Tik vėl rūpestis; kaip jiems atmokėti? 1 
Jog jie su slibinu mirtimi Žais. ""'■”?

ČppiAN į

O maloningas Ciesoriau daleiski 
Man pavest mūsų išvaduotojui, . 
Mylimos pači jos skeptrą ir karūną, 
tr ranką mano vienturtės duktorę. G ; 1
Kas mus išgeibes nūo baisėus ūaubūno V 
Drauge su manim ant sosto sęueš.;
Ir jam karaliaus teises bus suteiktos;

- r O turtai inano bus. ir turtai jo... 
Siūlyčiau daugiau, bet daugiąu neturiu.

VALERAS
. (Labai maldniai ištiesdams ranką.) 

Užteks, karaliau, jau ir taip per daug 
Kariams pągundos.

Už taip aukštą kainą, 
Nė bus persunku žentą jam surast. * 

(Mosteliams ranka į Aleksandrą.) > : t (šypsodamas.)
■ VALERAS '

Aubris, Kroatas, ar Jurgis, bent vienas ? *
Miltinoj kovoj būtinai laimes;
Tik klausimas kyla, kuris yr liudsiausias 
Atstovaųt manė tolimoj Šaly? • 
Negaliu leisti Aubrį ar Kroatą, 
Jie sargai mano; bet Jurgis ik šiol ’ > ' 
Tiktą! tribūno pareigas tepildė, 
O" jam aukštesnis laipsnis pridera. 
Todėl tau, Jurgi, iš Kapaddcijos, 
Pavėdų Dačijoš likimą ; keliauk; 
Tėnais ir mano vardan panaikinki 
Kraugėringus burtus; o žmonėms 
Suteiki toisę gyventi ramybėj, 

• Mano valdžioj laimėj, gerbūvy.
O jūs, dacijonai, dabar jo klausykit, . 
Jis atstovauja Romos Ciesorių.

(Rodydams į Jurgį, kurs prieina prie Valero ir 
priklaupia. Valeras, nusimovęs žiedą nuo piršto 
Užmaųja jį Jurgiui. Kareiviai -iškelia ginklus 
ir šūkauja^ trimitai pritaria.) *

A MINIOS BALSAI 
Tegul gyvuoja pasiuntinys Romos! 
Gyvuok karžygi Kapadocijos! 
Lai tavo kardas išvaduoja Pariją! 
Valių slibino pergalėtojau!

* <’ JURGIS
; Linksmai, Širdingai dėkoju už garbę 

Gausiai suteiktą, mano viešpatie!

N4'" \
. Ištikimybę. NąUją pareigą, .

Rodos,’suprantu, todėl vykdysiu
.? . (Bus daugiau)

kuris buvo imperatoriaus 
pakviestas ministerio pir
mininko vįeįą užimti, įsi
viešpatavo laikina ramy
bė. šis žmogus buvo tikrai 
stebėtinai gilios dvasios, 
energingo ir tvirto chara
kterio, ištikimas ir didis 
patriotasį atsidavęs rusų 
draugijoms^ net pas dau- . 
gumą rimtesnių liberalų 
turėjo pasitikėjimą. Su ėa- 
jjo sutikimu nusprendė pri
imti ištisą eilę žemės ūkio 
(agrarinių) reformų, ku
rios lieto be išimties visus 
urbę abejo turėjo supara- 
liŽuotifViSą rimtą revoliu- 
cijonįerišką veikimą Rusi
joj. Revoiįucįjoniėriai tai 
labai greit pastebėjo ir 
Štolopiną slaptai nužudė. 
Jo papėdininkai nesugebė- 
jo tęsti pradėtą jį. darbą, o 
be tb truko jau jiems įr 
laiko.

1914 metais užsidegė 
Pasaulinio Karo kibirkš
tis. Valstybės visas dėme
sys buvo nukreiptas į ka
riškų reikalų klausimą, 
Socialdemokratų partija 
naudojosi tinkama'proga, 
skleisdama destruktyvią 
propogahdą.

Leninas, kuris tuo metu 
gyveno užsienyj net du 
kartu atvyko į Vokietiją 
Siųlytis su savąja ir savo 
partijos pagalba prieš Ru
siją. Vokietija iškarto jo

met 31S kreipėsi 1 vieną 
Vokietijos Slaptą politišką 
agentą Izraelį Helfandt, 
daugiau žinomą pseudoni
mu Parvys, o šio tarpinin
kavimų Vokietija vis tik 
priėmė jo pasisiūlymą. Le
ninas <biiyo įpareigotas 
propaguoti“ ir palaikyti 
destruktyvų bei antipat- 
rijotišką judėjimą Rusi
joj, Prancūzijoj ir Angli
joj. Vokietijos vyriausybę 
šiam tikslui paskyrė sep
tyniasdešimt (70) milijo
nų markių, su sąlyga, jei 
bus reikalo ši suma gali 
būti padinta.

. (Bus daugiau)

- Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų; norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei.

AMERIKOS UETUVIįJ

Geguž. 5-12, St* Francis, 
(T. Aukštikalnis) 94 Bra* 
dford St., Lawrence, Ma- 
ssacbusetts.

Geguž. 5-15, St. Casimir’s, 
(T* Męšlis) 323 Greene 
Ęt., New Haven, Conn.

OeguA 2$ — Birž. 2, St. 
Georgei, (T. ĄĮešlis) 
3M£*JW» St, Pfrila, 
Pa. . v .

BirŽ. 4 * 15, St. Anthony’s 
(T. AuWkalnis) 1515 
S6.50th. Avė., Cicero, UI.

'Biri. 16 > 25, St. Casimir’s, 
(T. Aukštikalnis) 2601 
West Marųuette Rd., Chi- 
cago, BĮ. t
Nuolatinis adresas:

Rev. Antbony B. Mešlis S. 
J., Keyser Island, Sp. Nor- 
walk,ęonn.
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STTSIVI11NYMO CENTRO

Kun. J. J, JttaUtiM MIU -dvulos vadu* Kun. P. Junudtla- 
pirm., 423 WlniKlor St. Čambridg*, Mm*.; Kun. J. ValSUn** — I 
vice-pirm.; Pr. Manku* — II vice-pinn.>; V. J, BUvacka* — r*it; 
7 Mott St, Vorceater, Mm*.; O. Sldabrieni — m, 6 ComhMn- 
wealth Avė., Worce*ter, Mm*.; M. VnMonlen$ U Ą, Ževecka* — 
lido £lot>€jal; A, MicttaM — redaktorių*, MarianapolI* Coliege, 

Conp. ■;

% ■

..mma m ■■■■. i i ... ĮAteiiiMĮiiriiiĮteįteiL .......

Kny^s Dovanai,
* ¥

*NAUJŲ METŲ IšVAKA-Į 
E®SE’

(Tęsinys)

Henrikas (beldžia į du- 
' ris ir įeina) "Sveikučiai...”

Juozas— "Labas, ponas 
Lenardai. štai malonėkite 
susipažinti su mano bro
liu, Peįrų. Mano vardas y- 
ra Juozapas,

Henrikas — "Ir, dabar 
kadangi susipažįs tame 
vardais, ar malonėtumėte 
man parodyti kur mano 
darbas.___ __

Juozas ~ “gtąi... tenai..

Žinomas jau mums amerikietis Sangeris nuvyko ipen kur teka To. 
su savo, žmona į sovietų farmą netoli Maskvos. Abudu hmiieji Rytai. Kur plačios, 

jis baigęs Harvardą, ji WeUesley kole- Įpiačiog, neapmatomos, $- 
ištirti valstybinio ūkio. •—■ "kolchozo” Į dėlė ŠrinkRna žole apau- 

 ..... ‘1 
geriausiais norais I tyrumos baigiasi, jų ry- 
kti komunistinės Į tuoae plautos vandeninga, 
lis pajėgomis agi- drumslinų vandenių upė 

r JSungan. ši upė yra Amūro
Į įtakas. Prie Sungari vidu
rinėje dabartinės Man* 
džiuko valstybės daly įsi
kūręs žymus miestas Har-

Ten kur saulė teka. To

WILUAM J. GHISHOLM
GRABOBIUS 

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAB'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dertęr 1952

Namą.: Pi. 6286’*MM*******>***M«^

I.

*

komunistai — jis baigęs Harvardą, ji vvellesley kple* Ipiami, neapmatomos, jdi- 
giją — norėjo ištirti valstybinio ūkio. ~~ "kolchozo” dėlė ŠrinkŠcia Žolė apau- 
jyvenimą, Juodu norėjo ne tik pažiūrėti, bet ir padir-j gūsio*tyrumos. Kur tos 
lėti komunoj. Išvyko iš Maskvos su **™<>*« i * «-;<»«; 4„ m/-
ir pilni entuziazmo, kad galės išmokti
tvarkos ir, sugrįžę Amerikon, vijomis pajėgomis agi-j 
tuoti už komunizmą. ’' ? f

Bet Sangeriams greit teko nusivilti. Jiems buvo 
sakyta, kad tai didelė pavyzdinga farma *-■ 200,000 
skėrių žemes, 4000 darbininkų, 114 traktorių ir viso-__ .___ ..._________
kių modemiškų įtąiaų. Sangeriai tikėjosi pamatyti Įbinas. - - . • ’ 7
kažkokį moderniškojo ūkio stebuklą. Tačiau — štai darbinas rusų viešpata- 
kaip jie aprašo aavo nuotykius: ;. yimo laikais' pfinąj įrikū-

“Mes ten atvykom pavakarėj. BejįęŠkodami vai- ręs. Dabar ąakojną jis £u" 
gyklos, užėjom kažkokią medinę vėju pamuštą pašiu-l PW mųijono gy
rę. Prastas elektros generatorius vos tesugebėjodud-p^ojų.
ti kiek gelsvos šviesos. Trys lempos sunkiai kovojo su 1921 metų Velykos. Sku
tamas. Prie ilgo stalo sėdėjo būrys kaimiečių, apsi-Į bihame i šv.Juozapokąta- 
kamšįusių sunkiais drabužiais, kailinėm kepurėm irj likų bažnyčią. Einąmesy- 
suplyšusiom pirštinėm. Prie durių mums davė medi-l Wu ^UJįetiiyįąį įš vienų 
nius šaukštus. Nusipirkom valgio biliefus, uŽmokeda- j namų. ^^ito^nųe^o ^lĮų 
mi po rublį. Valgų turėjom pasiimti patys iš virtuvės s}ls^?n^a
pro padarytą'sienoj skylę. Atsisėdom prie stalo, kur
buvo geriama.“arbate”, jau attalusUiem, kurie kiek įau«a” lyg Wi tletevo- 
vekau atėjo, štai kokio valgio ten bute: Šiltas vanduo|1rkwioje nore kaimo baž- 
su plūduriuojančiais kopūstų lapais, prastav stambi įveioie Karo metu Harbi- 
košę, uždaryta pašvinkusiu skystimu, juoda, šiurkšti go Švf jimžapoTažnyčioje, 
duona, kurioj vietomis matėsi nesumaltų rugių, tiek pridedamosios . pamaldos 
drėgna, kad galėjai išspaust iš jos vandens. "Arbata” n* pamokslai .būdavp tik 
buvo padaryta iš kažkokių paslaptingų lapų. Viens I lenkiški/nėsjš kunigų re- 
kaimietis sakę, kad jis gerai pažįsta vieną supuvusį’ ' " 
kopūstlapį, kurs nesuvalgytas jau kelis kartus sugrį
žo ton pačion sriubom Mudu buvova alkani, taigi did
vyriškai kamavomės su tuo valgiu, bet* negalėjova į-

Ljetpyįų Darbininkų Sąjungos ir Darbininko va*^ 
jausmetu kiekvienas lietuvis gali gauti naudingi

E. ČIŪČYS
vienintelis lietuvis

Gyvasčių Apdraudos Agentas 
Šioje Apylinkėje

188 Clifford St,.
PROVIDENCE, B. I.

■

WE. 0689 W

UĖTOU KEPYKLA

- B. BARTUSEVIČIUS 
(Salininkas)

43 Florence St., 
Provjtooe. R. I.

A. VAITKUS

BUSY BEE VALGYKLA
Ūslaiko specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus 
taipgi

GROSERNS ir MĖSOS 
KRAUTUVE

302 Orms St., Providence, R.I,

r —T •• ■

' Tel. AVEst 7031

BRIPGE CLUB
Pale Dry - Vitalued - Golden

GINGĘRALE
Lietuviai Savininkai:

B. Simonavičius, AlerDialtuya
23 Chaffee gt., Provįdence, ą.I.

Rasite paskirtą darbą Ša
lia Tamstos suolelio.”

Henrikas ■— "Labai ge-.
rai.” (Varto ir peržiūri 
batus), "štai pora, kuri 
gan skaudžiai serga, (atsi
sėda) bet bįskį kantrybes 
ir bus galima > kokiu nors 
būdu iš šių batų padaryti 
ko nors gero.” (Replėmis 
nulupa senuosius' puspa
džius ir dirba iki kol sce
na pasibaigia.)

(ĄNTROJI SCENA)
Petras — "Aš manau, 

jog mudu įstengsime iš
lįsti iš Šios bėdos”." - 
' Juozas — “Ar rasit rasi
me laiko šv^bti Naujų Me
tų ‘išvakares su mūsų 

, draugais?”
Petras —• "švęsti? Kur?.

Kaip?.?* 1 '
Juozas — "Argi tu dar 

nežinai, jog Liudvikas, Lu
kas ir Kazys manęs lauks 
apie šeštą valandą prie 
Jurgio galiūno ? Tu irgi 
greičiausia eisi su mumis, 

» argi ne?”
Petras — "Ąčįu... TU pri

valai žinoti, jog saliūnin-[ griebti. Didesnė dalis liko 'nešuvalgytį Ir štai 'Vįensl 
kas ir aš nesame jau tokie suliesėjęs darbininkas puolėsi ant likučių ir godžiai 
artimi prieteliai.” juos prarijo. Mums pasakojo, kad iš 4(k)0 darbininkų

Juozas—"Žinau... Ži- 300 mirė dėl prasto valgio ir ligų. Mums išeinant iš 
nau... Tu iki šiol visuomet fos pašiūres, radib gafšdkalbiš pradėjo trahžiliūoti 
bZtdat^ktlkiogteOIda^arM* ‘Wtūritk4 kpmunfemo
iaū turi 18* metu” 1 Sangėriai norėjo tuojau gauti dartį; bet fąrmos 

■ 'Petras — "Tas, kuris pa- direktoriaus tuomet būta Maskvoj, taigi turėjo pa
sileidęs šešioiiką metų tu- pasinaudojo laisvu laikų įr; ėjo
rėdamas, nėra daugiau apžiūrėti Jikį. Iš syk pastebėjo, kad daržovės visiškai I

~ vertas ir aštuoniolikos su-1 neužderėjo, nes darbininkams neduodama laiko užsi- 
laukęs.” auginti sau maisto. Karmos triobėsiai buvo mediniai —

Juozas — “Tu kalbi kaip ir pigiai pastatyti. Darbininkų “ba*al&i^ bendrą- 
koksai pamokslininkas, būtis^plyšiuotas^r skylėtas. Plyšiai ūžkamšioti7p6- 
Nu, žiūrėk; Petruk. Ko tai pįerįn. įfąmuęs gerbs, ^et derapšiiėįdiindiar hėšfima- 
blogo tu randi tame, jog numo tiek išgverusios, kad negali padirbti dienos dar-

^'rt0 &<>• Sangęriarpaštebėjo, kad grįžę iš darbovdarbmta-
PeL^^^Biiau iosr ta-rąiT^ kad £mk ūors /apšildyti

sai žmSus KaIiJweit Sau- “Jiems švė^ą truputį^
tt’S V® buvo OTSikąJ

Juozas/‘Įprotį? Argil11??^.11^ nu^d?- 3ū pavydu žiurėjo į ą|yykusįųą ame-’ 
i taireįškia, jog tas žmo- rWeel^\ _ / \-r
- gus, kuris karts nuo karto j i.
IĮ išmeta stiklelį su šaVo] 

draugais tampa girtuok
liu?” .....

Petras — “Deja, tąip 
tankiai ir pasitaiko”.

Juozas — “Tii man jau 
įkyrėjai”

Petras — “Prie to; žinai, 
jog mūsų geroji mamą vi
suomet bijo... Tau dar pri
dera atminti liūdną mūsų

iną ir nelaimes,/ kūnų

Juozas — *‘Tį ką tėvas? 
padarė, sūnus - gi nepriva
lo pasekti”.

Petras — “Idant išven-

art* ataaįjipss prenumeratą metemair
Jęa $300, gauna $1.00 vertes knygų dovanai. • . <■ , ■; įj

proteine

■ f

gus, kuris karts nuo kartoj 
išmeta stiklelį su savo 
draugais tampa girtuok-

• “Deja, tąip

Juozas -X- “Tu man jau

~ Petras -

ir .pamokslai būdavo tik 
tąikadą'teižkiysdavė mū- 
sų tautietis? ' • *
” Ir buvę tos Velykų šven
tės cįą rytuose mums pas
kutinės. Netrūkūs sugrįžo
meLietuvon. .■ ’

Dabar, po penkiolikos 
metų viskas žymiai pasi
keitė. Ten šiuo metu gyve
ną kun.1 Mažonas MIC. ir 
lietuviai jaučiasi bent vie
nai kijtai valandėlei lyg 
savo krašte. Girdi dažnai 

|lietuviškųs pamokslus, ga- 
Į li eiti gimtąja kalba išpa- 
Į žinties, švenčia iškilmin-

buvom prieš pęnkioliką 
metų. . '• '•;7‘^’

Be Barbino katalikų šv. 
Juozapo bažnyčios? šiuo 
metų dar yra šv. Mikalo
jaus'rytų apeigų rušų ka
talikų bažnyčia ir kinų ka
talikų Eddzidiąnė.. Fudžį- 
dianas yra lyg ir ‘tąsa 
fiąrbįno; ĮUt ąpgyyęjĮtesj 
vienų kinų. ? ,

Toje kinų bažnytėlėje

—Kaip jūs laimingi, rkad galite •išvažiuoti iš šitos, 
šalies, kada npičite,” / .

Ant- rytojaus jie sutiko vienų šeimą iš Amerikos, 
(fairi buydat^knrijiešktei tosios IŽim±OJB. WJ1.C1BJC 
mukų tėvynėj” ir tinkamai ląąukletr savo vaikus,. Tos pneš-ip^i įiėtus^m la- 
šeįmos motiną, sunykusi, išbadėjusi moteriškė, dejųd- baį dažnaiMv&t* 
dama nusiskundė, kad per 6 mėnesius jie maitinasi Tai ypatinga kinų stiliųje 
tik bulvėmis, kopūstais, košę: ir arbata. Pieno tegavo mūrine pilkų plytų bąžhy- 
tik 3 sykius per tą laiką, mėsos tik du kartu*. Jos vy- tėlė. Vidus paprastas, 

[ras jau 6 savaitės kai negauna algos už darbą, nes sp- Languose stiklo yiętpjė--- 
[ vietų ižde nėra pinigų. “Nė pinigų^nė mokyklos, o čia vaiski -pppiėra.’ Kiniečiai 
dalykai yis einą ‘ blogyn ir blogyn’’ — aimanavo ne- Ppč šv. Misiąs' yisi šykiu 

Į laiminga laimes jięškotp ja., :• «' . t. “ * - / į beldžiasi paląu gieda.
Darbihinkąi — liesi, išbadėję, liguisti, — baisiai r t Prie kinų bažnyčios bu- 

I skundėsi ant savo ūsaičių - direktorių. "Jie ąpsdinalyQ\,??Ū>^JŪ _ 
SU mumis kaip *su kokiais šlamštais. Jie daugiausiai 
praleidžią laiką Maskvoje. Ten jie turi viso pilna:’ ir 

į namus, ip tarnus, ir automobiliūšj ir gerą maistą”. I 
I Kits senaę socialistas karčiai nusiskundė, kad dabar
tiniai valdovai toki pat nenaudos kaip prie caro, "jie 

J smaguriauja, o mus užlaiko kaip kiaules. Aš uždirbu 
^50 rublių mėnesiui, gi mąii su penketa vąikų tijk mai
stui išeiną 375 rubliai. Tik pamanykite, kad aš per 20 
mėtų kovojau caro valdžiai nuversti ir gavau Šitokį 
at|yginjmąP , •/r*“’ ' '7 " "v j

. Nusiskundimai į komunistų centrą Maskvoje ne
atneša jokios naudos. Po tokių skundų laikraščiuose 
paprastą! pasirodo žinia iš N, farmos, kurios darbi
ninkai “pareiškia .didelį pasitenkinimą komunistų 
tvarka”. O-jei darbininkai per dažnai pareiškia savo]

ĮVAIRIOS KNYGOg 
‘ J,-;-, fi J. ' i-

Tąb*kM BTupdai rū-
kymo kenkiuną* ; " pagal Dr. 
Nikohiri parengs ą. Kaimiei. 
ti» *

1 Mttiitaii ĮJisienyje/ juo
kingas aprašymas įdlop^ 'į 
Paryžlą ip atgal Mikalojaus 
ir Glapiros ^yk^vą. Išguldė 
MagnugParv&ikietm -YHrvTifrąrrir--

Gflgužšs'MŠnuo — Kun. P, 
Žadeikig

Aritmetikos Uždavįnynas 
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. VertS S. Rakauskas 
* Laimė — (poema). Parašš 
VaĮtkąą ........ ................ . .
; Atsargiai sū Ugnimi. Ver
tė iŠ lenkiško kun. K. Š. ....

Mūsą Tikėjimas -- išaiški
nimas pagrindą mūsą tikėji
mo. Parašė Širviųtąs:.,^.,........

Lietuvos Žąridaį. —'Išlei
do J. Šeškeyičiuą ir B-vė, 
Kaunas «.•*,.««

,lmęs ir Kalbėk: Deklama- 
ęijos, Monąįoąąi įr Dialogai, 

„ Parašė Juozas V.” Kovas. .... .20 
> Dangaus Karaliene. Surin- ■ 
, ko kun. JŽL Valevičius 0

Apsirikimą Komedija. Ati 
sitikimas y4š Atnerikomškd . 

i; gyvenimo. • Išguldė LapŠiaus 
. Vaikas................ ............ .05

Jono Kmito Eilės .............. .75
Be apdarų •Mm« (■«**<*«••• ciaaMc' .50 

Dr. Vincą Pietario Baitai 
Istorijos, apysaka .2 tomai 

Limpamosios ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamtą; žeme, van- 
duo, oras. Parašė J. Baronas 

'Mane Patyrimai Didžiojoj 
ęąrej, 1916 ir 1919 m. Para- 
įė kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas)^ .................... .

. Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs VerfeįiaL Šū- 

“darė ir išleido kun, J. Kon- 
.ęey}cius
‘ Yįęnąoliiię Imoma. Vertę ; 
kun. P.- ^aurusąitis .......... ,15

Moterystė NėįnarĮįomybe;
J. Lesauskis. Šv.'Kazimiero ” 
Dr-jos leidinys, Kaune ,10 

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis .................... 
' RELIGIJOS MpkymO Mę- 

iodįką- iL .J* Skrnodis
Mūsų Dainiai. Paraše Ka

zys Puida
^ovęuą. Prie Šv. Pranciš

kaus Asyžiečio su trumpais 
apmuštymū^ api^ Jo gyveni-^ 
mą. Paraše Tevąs Hugolinus 
Štrofį a F.' M’ Vertė K

ABrief^thuaniąn’Gram- 
mąT. ŠLietuviškai - Angliška 
gramatika. Kun. R Sauru- 
saįtis
' Mąterijoe Keitimą^ Pl^a- 

nixmuoię. (Pasaitą) L 
Įjojus

JO

JO '■

MAi^.Jų^uoinenAildflaUi 71 
Pašlaite įkaityta. AteĮtinhi- Ųj 
ką konfesijoje, Voroneže, 
5 d, JWjr&J|o, J917 m* 

|ęiįyąUldew*
Pjrwjipg|l|. Svirno’ Žvyne*.... .ją 

• ”Ūfevp Kwaly»tė Jumyse . 
yra” arta 'apie gcrumo do* 
rybę. Verta is ! lenkų, kalfcok 
ir ižleista raginantis P.' L.

Ką Kiekvitąai _ Katalikai .. 
turi žinoti įrįa nioįŠti

puolas. A. Vienuoli? .id 
MALDAKNYGES 11

tyaldą Binta$lis,_ baltai* : 
viršeliais
■ Maldą Itinkin81i8r Juodas 
virbeliais ................ lifijį J

Pulkim ant Kelių—“ Dar- • ’ J 
bininko0 spauda. Odos ap- . 
to

TEATRAI 'H
Vienuolio Disputą su Rabi- 1 

ųū. Vieno veiksmo juokai. '"'J 
Sulietuvino yaideyutiso.M.^.Į.

Elgetą ųudrikųjr, į-ją yei- ? s J 
ksmu komedija. PąraŠS Sei- 
rįjų Juozukas ................ .2$

• Giliukingas Vyras. 2-ją ak- //į 
tų komedija; paraše Š. Tar- . 
vydas

Ubagu Akademija hj Ubu- 
gų Baliuskw<iijos po J 

. 1 aktą.1 rarale Seiriju juo- į 
. zukas

Sniegas—Drama 4-rh; ak* 
tų. Verte Akelaitis. ..............

Esumas —- 3-Sia dalis dra- 
mos- “ (Jims Tautos 0enųVs” / 
Paraše kun. L. Vaicekauskas .Iff' 

Cleti —i "3-ju veiksliu
vaizdelis; paraše F. V

Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir gyvenimas ant že- 
mes Jėzaus Kristaus. Vaidi- - / 
nimas su. gaidomis..,....... ,7|

Dramos: 1) Germanas; 2) . Į 
Fabiola 5-kių aktą; 3) Ljąr- »-Į
do Stebuklas 4-rių aktą; įa- 
rase J. Tarvydas M

Knarkia Paliepus, Koniedi- j 
ja<Lme akte/J?ara§e Gineitis .15 ’ 

Vaiką Teatrai: dalis I; "1 
Pagalvok ką darai; 2) Jonb • 
laiip.et S) Pasakyk, mano lai-

• xuą. Surinko s. K. D. ir N...„ Jfį
Vaiką Teatrąi; dalis ĮĮLj 1} /

Ištirsime paskui; 2) Antanu- ' 
kas. Surinko S. K, D. ir N.**, 4$

' /’ ; ' 
Svodbos Dainop ... .......

. SV GAIDOMIS 
M. Petrausko

. Jojau Dieną
Vai aš pakiršeiau ................ 4$ 
Ligho (Latvį^k&li............«.» 
Už Šilingi
SaulelČ raudona .2$
Šių Nąkcaly (dzūkišką) .... .2$ 
Skyniau. skynimėlį

Šashauskio, 
Blaivininku hymnaS

, Aleksio ; ‘ ; ?
Giesme šv. Juozapo
Vyčiu hymnas .......M ...........

", '■ *DĄRBIN1NKAS’’ / J, 
366 Broądway, So. Boston, Mas^

’ ■*<

.40
,23

Ja

25-

JO

.25

,20i

.25

JO

JO

,10suomet bijo... Tau dar pri
dera atminti liūdną mūsų! 
tėvelio likimą, ir tą skaus
mą ii nelaimes, Mūrių 
mums teko dėl jo kentėti.”

Juozas — "Tų ką tėvas 
padarė, sūnus - gi nepriva
lo pasekti” 

Petras - 
gus pavojaus ar nelaimės, 
privalome saugotis progų. 
Žinokis, Juozai, jeigu no
ri eiti į karčiamą, tavo va
lia, bet dėl manęs, aš Čia 
pasiliksiu; - aš švęsiu Naū-1 
juosius Metus su mama.”

Juozas —- “Geras ’ pasi
linksminimas...”

Petras — “Man čia ge
rai. Juozuk, jeigu nori 
man padaryti malonę, pra
šau man daugiau nekalbėk 
ti apie gėrimus. Aš pasiža
dėjau neprisileisti nikolio 
ir dabar jo visai neliesiu”.| 
. Juozas — ‘‘Gerai, gerai. 
Nekalbėsiu daugiau... (At
sisuka į Henriką). Ir tu, 
ponas Lenardai, ; manau, į 
jog yra ko nors blogo iš- dien aš esu vienas jų. Tik 
gerti stiklą alaus su savo gaila, jog ąš visuomet to- 
draugais?” kiu nebuvau”. ?

Henrikas — "Gal aš esu 
menkas teisėjas, nes, jeigu 
Jūs manęs , pažintumėte,) 
sužinotumėte,; jog naan’įteB 
nors apie gėrimą patarė”.

, Juozas —“Tai ir Jūs e- 
sate “stiklelio” priešais?”

Henrikas — “Taip, Šian-

.25

,25į? /Prie kinų bažnyčios bų- 
.'' ’7r.'r'r’ // ; >.

kuriame be daugumos ki
niečių vienuolių, daugiau
sia naujokių, — joms yą- 
dovavo "r mokino keletas 
europiečių - vienuolių. Jų 
tarpe buvo ir viena lietu- 
vaite sesuo Otilija? Kįjek 
vėliau- jį parvyko Lįetu- 
von< : '"-■' ■■<-;•■'•*'•- •/' •

Dabar Tėvai Marijonai 
I Harbine išlaiko vyhfgįm* 
pariją, skiriamą ’ riišMns 
Į katalikams. ' ? J« M.

[laimės ir nusimįnim.o sĮtįk- 
I lėliu. Iki dvidešimtųjų me- tvarKą '. u-jęi ąaroimnKai per aaznm pareisią. ^vu L^ įstengiau saveWp

nuąiskundimųs, tai komisarai labai mandagiai jiems ąi^<dyti, bet vien 
atsako; "Čia jums šalta, bęt atsiminkite, kad Sibire yakąfį- kąi mipėjąū ?įąvc 
dar šalčiau”, ' ' 7 yaikyątės ;^

Ir vargšai darbininkai ‘ toliau velką komunistų save pamiršau ir taip pasi- 
. jungą. ‘ ’ / - v

kęsti daug nelaimių iri' 
.skausmo?” ’ • IJuostąs —• “Tu ne teipį 
i-..'- 
nežinojai kaip Save susi-

.-j

32 Printėry Si., 
Provjdence, R. I.

Tel. DExtor 2053

EXCELSIDR BRŪOM CO.
1 ■_ Išdirbėjai r 4 \ 

ŠLUpTU h Š5LUQTE|IU

25 Danforth St., 
PROVIDENCE, R. I.

DE 7582 . . ■
Specialistas- 
PLUMERIS

; . (Daugiau Bus) 

gėte

. Moteris — -‘KupraAuga.

MĄMIAKNYGE
MALDIT RINKINĖLIS

.15

Juozas — "Tai tu esi ‘at
sivertėlis’?” '

Henrikas —"Taip, aš la
bai daug nukentėju iki 
kol susipratau* . “Buteliu
kas” matfo gyvenimą pa
vertė į tikrą jovalą”, 
r Petras “Jums teko

i;i .
Su 4-riu Rūšių Y iršeliais

pirmai šv. Komunijai ir Misijoms galite gauti . 
. * žymiai papiginta kaina ■

“DARBININKO” Redakcijoje <
i "DRAUGO” Redakcijoje ir į

Holy Croiss Rectory, Mt. Carmei, Pa. ♦ j
Į- 1 . .J
i Perkantiems dąugiau duodama didelė nuolaida. ;
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Perdengk Stogą, Permaliavok ir Pertaisyk Savo Namus Dabar!
t*?’ - į-' '■ ■. . • • . ■ ■

p‘ LENGVOS KREDITO SĄLYGOS Teikiamos Dėdės Šamo Geresnis Namą Programa Padės Jums Modernizuoti Jūsų Namus

X .
Kr-

* ’t ■ <■ t

F Įr 
h

L. GROSSMAN SONS, INC.
MAIN OFFICEi —180 GRANITE ST., QUINCY

į NAMO PATAISYMAS
į YRA NEBRANGUS
E Perdengk Stogą, Permaliavok Dabar, Su- 
[ dėk naujas grindis. Pastatyk ekstra kamba

rį pastogėj arba Žaidimo kambarį rūsyj.
' Modernizuok savo virtuvės kambarį su 

“ Breakfast Nook’1 arba įdėdamas Naują 
Baltą Emalio Sinką ir Sėt Tub. Pagražink 
savo vonią visa eile naują vonios prietaisų. 
Pasistatyk sau naują tvorą, prieangį, namą 

z naminiams paukščiams, garažą, vasarinį na-

NATIONAL
HOUSINGACT

---- Duoda Jums galimybes da----- meH arba visai naują įamąlužeadte^Hnfi- - 
‘ ' «ų kiemą ir nusistebėsi pamatęs, kaip leng-

bar pradėti Jūsų namų

F ] perdirbimo ir taisymo darbą, kurį seniai 

taip atideliojate. Mes esame pasiruošę jums nu- 

rodyti, kaip lengva, yra įsigyti BIRD’O STOGĄ 

arba BIRD’O MEDŽIAGOS sienoms apmušti.

BIRD PRODUCTS
K 130 Granite Street, Quincy.. 

P Oak Street, Taunton ....-----
p 240 Eastern Avė., Malden ..

va yra pagražinti Jū«ų namus,

LENTOS GRINDIMS
Pilno Storio, Aukžtos rūšies

< ĄŽUOLINES LENTOS GRIN-
/ DIMS

Paprastam kambariui 
kainuoja<...........;..„...H.M....M $13.00. 
Įsivaizduok,, kaip pigiai, gražįos

' tvirtos ĄŽUOLINES- GRIN
DYS tavo salionui -ir valgoma- - 
jam. kambariui. Taip, pigiai nenu
pirksi gero kilimo.,. į.
Kai-kurios Ąžuolines grindims 
Lentos galima pirkti po, 3c. kva-

L. dratinę pėdą. y • :•

UŽEIKITE I MUSŲ KIEMĄ IR 
PERSITIKRINKITE

Aišku, kad Jūs norite TAUPYTI PINIGUS. 
JYra žinoma, kad tą galima padaryti per
iant pas GR0S8MANĄ. Jūs norite gauti 
'geriausios rūšies medžiagos statybai. Galite 
jos gauti pas GBOSSMANA, ji tvirta ir y- 
patingai graži, Tadgi, užeikite į mūsų kie-

Visoje Amerikoj žinomos rūžieg lentos grin
dims. Gcnesco asfaltiniai gontai, Du Pont ‘ 

—Maliavai ir visą geriausios rūšies plumeriš- 
ką ir Šildymui reikmenų Tadgi, užeikite ir . 
persitikrinkite. \ v

’ 4

PLUMBING

Vonių, prietaisai—Virtuves “Siti- 
kosi’, ir. “Drainboards” — žo
džiu visko Plumbing ir Šildymui. 
Kainos nustatytos,, patenkinti 

:< taupus asmenis. ? • .
; Baltės. Camp Waah Sinkos 98c.
' Virtuves Sinkos nuo $5.75

Kombiu. Swing Krąnai $3.19 
Raitės Toijet sėdynės . $1,95
Metaliniai Vaistų Kabinetai $1.35

GROSSMAN IŠSPRĘS 
Maliavojimo Klausimą

vvTT wrm' Aukštos Rūšies Maliavos 
Iii I Pi lIMT VARNISH — ENAMELS

* VĮ v a Apšvies Jūsų Namus’
Dabar jmns gera’ proga gauti aukštos rūSies maliavos — tai 
garsiu Maliava Du Pont Namams. Numaliavojimas vieno papras
to šeimynos namo .kainuos apie $16.25. Gera nuolaida duodama 
perkant 5 galionus ar daugiau. . : \ ,.....’..
Interior Glops$2Mgal.I 
Fiat Wte 1.25 gal.
Floor & Deck Enajųel 2.54 gal. 
Semi-Glois Finish ,.,.1.75 gal.J 
White Lead in OiL., 9,19 cwt, 
Bure Orange Shellac 1.39 gal. |

į FloorWax .89clb. - -
E Scrėen Enamel ......... . 81c qt.
I Chivo House Pafnt $2.89 gal. 
PAluminum Paini ........ 2.80 gal, 
į No. 7 Duco Auto Polish 59c pt, 
į No. 7 Duco Aulo Top 
! Finish ................59c pt.

Onany kindof floor—wood or 
eonerete—inride or out, be sure 
to ūse du Pont Floor and Deck 
Enamel. .Made to walk on, 

it vili stand the hard- ; 
ęst weaf.

FLOOR & DECK ENAMEL

■ ’ ' ■**'*’»' ' *• •• į < * ■ , ♦ . • 1 f ą '*•'*. * * ... , » . _

President 7100 27 Washington Street, Newton ........ Weįlesley 0200
... Taunton 1245 /■ m I . Boston Rbad, BilĮerica ........... Billerica 443
..... Malden 0774 JL JhaBiX > 40 Hancock Street, Atlantic ........  Pręsident 7100

Įkas girdėti lietuvių
I KOLONIJOSE

NASHUA, N. H.

/ ••

1 MARAMIAN HAT r 
t CLEANING CO.
I Pataisome ir Nuvalome!
i . Ceverykus
! Ar jau užėjote į mūsų naują!

Vietą? F
I Mes atliekame visą eilę skrybe- j 
|lių valymo ir čėverykų taisy-l 
| mo darbus, su vėliausiais | 
| Įtaisais. |
Į Garantuojame savo darbūs. 1 
f Kaip praeityje, taip ir ateityje | 
1 atliksime jūsų darbus. I 
į- Tel. 8685 į 
i 93 Main Si, Broęktoh, Mass.| 
| Prienais Brocktori National Bank =

ramos. Kun. Bružas kaip me vietiniai/m^tai. Pir- 
šeimininkas ir vakaro ve- miausiai pasirodė p-lė Gri- 
dėjas, pasakė taktišką, giutė,. išpildydama piano 
1^1---- - t.-------  . gojo- sekė dvf gražia

balsės solistus p-lė Ona 
Verkauskaitė Nudainuoda
ma “Tyrelių Kalnuose” ir 
“Godelės”; ponia škirkevi- 
čienė “Vakarine Daina”

sios lyties ir mūsų tįroliai, 
kad tik padarius šį malo
nų vakarą dar malonesniu 
.ir atmintinu. Taigi pir
miausiai ir pasirodė du 
jaunuoliai — J. Tamulio- 
nis ir J. Skirkevičius, su
grodami'duet< smuiku ir 
pianu* Juos ‘sekė vietos 
vargoninkas p. J.^Tainu- 
Įionis, sudainuodamas. ke
lias juokingas daineles, 
kurios? susitinkuSiomš pa
tiko. •*' t ‘ ; ' ■

Daktaras Umpa, pakvie
stas vakaro vedėjo, nuo
širdžiai sveikino suvažia
vusias atstoves ir linkėjo, 
kad vietinė kuopa dvigu
bai padidėtų narių skai* 
čiumi po šio suvažiavimų, 
nes anot kalbėtojo Moterų 
Sąjunga, tai vienintele or
ganizacija, kuri gali duo
ti Pr9g$ .plačiau, tvarkin
gam veikiUiin- apsišvietu
siai katalikei inoterei.

Vėl pasirodo p- Skiękevi- 

duetas. Sudainavo “Aį 
kaip gražu”, ir “Man tin
ka”.

. Ponas A. Zautra sudai
navo “Kur tas šaltinėlis”, 
ir “Šią naktelę”.

P-lė G. Utkiutė, jauna 
sąjuhgięte užbaigė vieti
nių artistų 1 pasirodymą 
mikliai išpildydama piano 
solb. Vietos daininkams 
pianu akompanavo p-lė 
Grausliutė.

^Antrąją dalį programos 
išpildė viešnios Worceste- 
rio sąjungietės Šioj tvar
koj:— Kalba •- Apskričių 
raštininke p-lė U. T; ’Jo* 

. kubaitė apie Sąjungos 
(naujų narių vajų. Duėtaš

dejas, / 
lehgvu * humoru ’ išpintą 
kalbą.

Muzikalų programą ati
darę Worcesterio sąjun- 
gieęių kvartetas, suside
dantis iš ponių: M. Žemai
tienės, (Wdrcesterio var- r Neatsiliko nuo gražio- 
goninko p. Juozo Žemai
čio žmona), M. Delionienė, 
J. Rogliutė;ir B. Sidabriu-’ 
te, kurios šauniai sudaina
vo Moterų Sąjungos him
ną. Kaip girdėti tai pirmą 
Sykį šioj kolonijoj teko iš
girsti tą įšpūdingąhimną.

Nuaidėjus aplodismen
tams, viešnių vietas ūžė-

žiningos ir savo prieder
mes pildančios valdybos. 
Šis apskritys gali džiaug
tis turėdamas tokias atsa
kingas, Organizacijai atsi- 
davusias. narias, kurios 
pirmon vieton stato Aps
kričio gerbūvį.

Suvažiavimui užbaigus 
posėdį, p. Teklė Mitęhell, 
Apskr. ižd. taip-gi ir vieti
nės 58 kuopos rast.,' pa
kvietė atstoves prie vaka
rienes. Jaukų ir malonų į- J 
spūdį darė viešnioms gra-« 
šiai papuošU stalai, ,ap- 
krauti įvairiais gardumy- 1 
nais, malonus draugiškas 
būdas vietos klebono, kun. 
Dr. Bružo,.ir tikras, nuo-, 
girdus, lietuviškas svetin
gumas vietinių sąjungie- 
čių - seimininkių, / kurios 
tokiu uoliu rūpestingumu 
darbavosi, kad tik gražiau 
priimti ne vien atkeliavu
sias viešnias - atstoves, 
bet ir vietinių publiką.

Užbaigus vakarieniauti 
eita prie išpildymo prog-

I Jg MOT. SĄ-GOS APS
KRIČIO SUVAŽIAVIMO
jr. Vienas iš gražiausių Mo- 
<erų... Sąjungos, Mass., 
fefaine ir N. H. Apsk. su- 
gmįavimų įvyko balandžio 
SS d., Šv. Kazimiero para- 
į jč svetainėj, Nashua,

H. Atstovų dalyvavo 
iš 5 kuopų.

Apskričio suvažiavi
mų visuomet pasižymi sa- 

iimta tvarka, kas di- 
jštitiunioj priklauso nuo są-

'PARSIDUODA
‘ LABAI PIGIAI

S'kambarių Mūrinis Na*
1 ir Maudykla. Didelis

£ Reed St., Phila. Pa.
Kreipkitės pas:

7HC REAL ESTATE 
COMPANY

Wharton St., Phila. Pa. 
f Movvard 1529 
ją Į - ■ ■ ;--rsrmįg

EXTRA!
EXTRAl

Čia naujiena, kurios daugelis jau laukia išgirsti, 
kad:

Kainos už anglius
‘ ; Krito žemyn!

Žemyn! J 
ŽEMYN!, .....

Sužinokite kiek galimą sutaupyti DABAR per
kant dalį arba visą kiekį D. & H. CONE- 
CLEANED ANTHRACITE anglių dėl žiemos.

NAUJOS ŽEMOS PAVASARIO KAINOS.
LAWSON COAL &' GRAIN CO.

64AmesSt., Montello, Mass.

Ant
ASMENIŠKO PARAŠO
NUOLAT DIRBANTIEMS UŽ 

ALGĄŽMONSMS
•Be jokiu žirantiį, užstatu ar 
morgicių— konfidenciališku- 
mas užtikrintas.

♦Abelnai už $100 i mėnesį 
kainuoja tik $165, kada-su- 
ma gražinama i 10 mėnesiu 
—Kaina priklauso nuo laiko 
kiek pinigai laikomi.

>Atmokejimai gali būti me
nesiais ar Savaitėmis, kaip 
patogiau, iki 20 mėnesių.

•Didesnės sumos iki $300 ga
lima 'paskolinti per ^mūsij 
draugiška, mandagų finansi
nį patarnavimą. ; 
Leista Valstybės Santo Dept

KENNEDY BLDG.
' 142 Main St., Brockten

Ofisai irgi sekančiuose 
miestuose: -

<• Boston — Woiuester 
Norwood. r-* Athol.

1DEAL PERSONA
FINANU ASSOCIATfON

I

ponių Delionienės ir Že
maitienės puikiai išėjo. 
Jos sudainavo “Karvelėli 
Mėlynasis”. Jų skambūs 
balsai nevienoj kolonijoj 
jau girdėti. Kalba jauna 
sąjuhgietė p-lė G. Vaite- 
kunaitė. P-lė Genovaitė^sa- 
vo kalba kreipiasi į musų 
jaunimą. Ji trumpai nuro
dė Sąjungos svarbą . jau
nuolių gyvenime. Jos aiš
ki, iankšeiai vartojama lie
tuvių kalba jos rimtas ir 
tvarkūs išreiškimas min
čių ir jos gilus persiėmi- 
mas Moterų Sąjungos ide- 
<ja dąrė gilų įspūdį.į klau
sytojus. Klausant jos kal
bos džiaugsmas ir pasidi
džiavimas spindėjo Sąjun
gos vėtėranių veiduose, 
kad štąį vis daugiaUs ran
dasi jaunuolių, kurios, , a-j 
tėjus laikui, mokės užimti 
yadovavinio rolę mūsų or
ganizacijoj. Didžiuojamės 
iš tų jaunų gabių daininin
kių ir kalbėtojų, bet dar 
labiau didžiuojamės ir ger
biame tas motinas sąjun- 
gietes, kurios mokė jo į- 
skiepyti į savo dukrelių 
širdis ir protą Sąjungos 
meilę. P-le Genovaitė pa
sirodė netik gera kalbėto
ja, bet drauge ir gabi 
smuikininkė, išpildydama 

v. ’<* z7i klasiškas ir liaudies me-
ciene ir p-le Verkauskaite, j liodijas. "

Vėl seka dainos? P*le Bi 
Sįdabriute sudainavo “Ar 
tū žinai” ir “Bobute”.

Tenka pastebėti, kad p- 
lei Bronei ypatingai seką
si lengvos dainelės, kur 
reikalingas nudėvimas.

Worcesteriečių piano a- 
kompaniste p-lė Julė Rog- 
liutė ir p. M. Delionienė 
įspūdingai sudainavo “Ne
sek sau rožės0 ir “Palydė- 
ki° Judviejų gražiai sude
rinti balsai liejosi į klau
sytojų Širdis. P-le Rogliu- 
tė turi stiprų, žavingą bal
są. Ji sudainavo porą dai
nelių solo : “Tavo linksmas

veidas”/ ir “Netikėk už 
pliko”. . . -

Užbaigiant worcėsterio 
kvartetas sudainavo: * 
“Naktis svajonėms papuo
šta”, ir “Vilniaus Kalne
liai”. Ar vietiniai artistai, 
ar viešnios geriau atsižy
mėjo gaLkas klaus? Tai 
sunku atsakyti, mano nuo
mone honors are even, 

• Gražus indomus vakaras 
užbaigtas Lietuvos Him
nu. ' . ./ ,

Atstoves,dėkodamos ku* 
nigui Dr. Bružui ir darbš
čiosioms šeimyninkėms už 
tokį nuoširdų ir puikų pri
ėmimą, kupinos malonių į- 
spūdžių. skirstėsi į savų 
kolonijas. , :

Vardan visų •atstovių, 
nuoširdžiai , dėkoju bran- 
gioms 58 kuopos sąjungie- 
tėms ir kleb. kun. Dr., Bru* 
žili už svetingumą.

Butvile,
Dvasia daro kūną turtin

gu. Šekspyras.

KAZIMIERAS
KAZLAUSKAS
GRABORIUS 

8% E. Pearl St, 
NASHUA, N.H.

v Tel . 1961-R

Męs esame Brocktono Centras dėl c 
THE JOBDNS-SlyNVILLE Milijoną Dolerių Pas
kolinti Namų " Pataisymui sulig The National 
Housing Act Plano*

Mes Atliekame Visokius'Stogų 
Taisymo Darbus 

Visokius SheetMetal Darbus 
Visokius MurinikųDarbus 

Kokie Jūsų Reikalavimai?
Naujos lubos? Metalo ar Plestros? 

Naujas Stogas? Trijų Šeimynų Namai? 
Ar Dirbtuvei?

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai? 
Ar Jūsų Kaminas Griūva?

Ar Jūsų “Conductor” Vamzdžiai yra Surūdiję ir 
- Griūva?

Telefonuokite 1640 ir mes įvažiuosime ir duosime dykai mūsų 
apskaitliavimą kiek kainuos pirmos rūšies darbas ir medžiaga. 

Sutiksime atlikti dirbtu išmokėjimui.

CHESTER A. HICKMAN
Stogu - Mteininku ir Sheet Metai KontraktoritM 
Tėl. 1646 — BROCKTON — 39 Frospect St

• * ”■ . ». . . „ • L.11* *■ * * •• * .*. ■“*. v* • ■*••**. 'f - * * 81.
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—- ----- ----------------------- OARB1NINKAS

LAI GROSSMAN ATLIEKA PATAISYMUS IR REMODEUAVIMUS

kUNCLE
I SAN

’ ' 4 * *

PIRMIAUSIOS
IŠLAIDOS TAI NAMU 

PATAISYMUI
PASINAUDOK PROGA

BIRD PRODUKTUS
: . ■ . W‘ ’ 7 , - v-* - ■ < .. iTl T?-W- •' y • K,;‘* • C Ar H ”, . • ‘ ’

PADARE TAI GAUMU DEL 
JŪSŲ TĄ BŪTINĄ DARBĄ 
PADARYTI DABAR!

TUOMI PADIDINSITE SAVft <QSAWS VISf
Niekas taip greit nedidina nąmd^vęrteš,^kaip 
naujas stogas ar sienų apmušimas is oro pu- 
ses. Jūsų namas netik gražiai atrodys, bet taip 
jįj vertęs " ■

' DIDĖSNiAMPATOGDMUI '■ —
BĮRP’O PRODUKTAIS izoliuoti namaiužtikrina 
didesnį patogumu nepaprastai dideliuose kar
ščiuose ir šalčiuose.

SUMAŽINA ATEITYJE TAISYMO IŠLAIDAS
Atliekant mažesniuosius pataisymus dabar, 
jus galite išvengti didesnių pataisymų ateityj.

PERHUREK ŠI SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE |DK| darbą turi padaryti
BIRD PRODUKTŲ YRĄ KIEKVIENAM DARBUI

f . • « M**..—-* • ■ <■ - •.i“ -r- ■ ■ .T. •'■..'■y ’ ■ k X ■ r* •-T4' ■ '-t i“ *' ; •>*!.'.• rer? ~

BIRD THICK BUTTSHINGLES
.• rį • s ?t. rn-’ > * ■«'; “• t: .>*5 \ ■■ * '

BIRD ART PBię SIDING
BIRD INSULATED BRIC SIDING
BIRD INSULATING BOARD
BIRD NEPONSET WALLBOARD

• BIRD AMERICAN WALLBQARD
BIRD PLASTIC CEMfliT 
BIRDEMŲLSIPA1NTS
BIRŲ LlftUID ROOF COATM i

* - ** -y^ .4 i.f- ♦ ’ • * - * v

, PAGRAŽINĘ SAVO NAMĄ
jus pakelsite ųamo vertę ir padidinsite sau pa- 
jbgumųs. pa^ryk tai dabar.

“P ĮBMtjBi'l KAD PADIDINTI PAJAMAS IŠ NUOSAVYBĖS
PROPVCTS Dahcf jriaYnii savininku nAidniad taianrnda

"M

i.

&

r
t

Daug namų savininkųnaudojasi taja proga, 
dastatydami daugiau kambarių ir kitais ątsi- 

. tikimais pertais# namus taip, kad padarius 
daugiau vietos išnuomavimui.:

DIDĘSNĖ APSAŲGA a
Bile investmentas namų pataisymui yra tai in- 
vestmentas didesnei'apsąugai. <
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Rytiniu Valstybių Žinios
PRŪVIŪENCE, R. I.

! Tęsdami vaidinimo mar- 
i Brutą, Marianapolio Kole- 
į gijos studentai, balandžio 
į 14 d. suvaidino 3-jų aktų 
F' tragediją “Iškeikimas” di- 

delio Kolegijos prietelio 
j- kun. J. Vaitekūno, Šv. Ka- 
L irimiero parapijos salėje.
*. Programa prasidėjo 7:30 
r vai. vak., tam. J, vaškui 
“ MIC. trumpais bruožais 

Supažindinus gausią publL 
t ką su vaidinimo turiniu.

. Vaidintojai suvaidino 
.• bene geriausiai iki šiol

vaidintų. Žinoma, vaidinti 
/, Visados pagelbsti įr žiūro- 
; vų užsilaikymas — tyla, 
| susidomėjimas, tt. kuriuos 
r mvalumus Prdvidencie- 
■; olai mokėjo panaudoti, 
r Sprendžiant iš publikos 
■> vakaras stebėtinai visiems 
r patiko.
į Po visko, padėkota už 

salę ir publikai už jųjų 
gausų atsilankymą, bei pa- 

| ramą.
Kolegijos vadovybė ir 

? Studentai visuomet pasi
liks dėkingi Providenėie- 

’ Čiams. Visi Širdingai dėko- 
L darni, neabejojo jums skir- 
; tu Aukščiausiojo užmo- 
s kesniu.

n u n

ir

WATERBURY SAVINGS BANK
■ ■ ___  ■ . \ . ___ 11

WATERBURY, CONNECTICUT i Į
■ w w iIBrooklyn Office jį

■ ' . ' i i
Waterbtiry’o Savings Banko* Brooklyn’o Skyrius gali aprtb ; i 

pinti tavo visu* banko* reikalus.r ; |'
To* pačios banko* knygutės, kurias gavoto nuo Waterbury i į 
Bavings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi ; l 

trurune; < f

CHRISTMAS IR VAGATION CLUBS 
TRAVELER’S CHECKS 

FOREIGN DRAFTS
.1’

tžtUSj pridėk vienos kojos pirštus 
ir dar tris pirštūs- antros kojos, 
Aiškūį kad tokioje kalboje sus
kaičiuoti tūkstantį visai neįma
noma, o jau apie rašymą ir skai
tymą nėra nė ko kalbėti, nes no
rint parašyti kad ir trumpą dai
nelę apie grąžą rytą, reikštą prL 
rašyti storiausią knygą keisčiau- 
šią žodžią. Užtat tas misijomerus 
pasakoja, kad tie indėnai pasi
kalbėjimams sugaišta dvigubai 
daugiau laiko negu visiems ki-. 
tiems. darbams. Trumpiausiai 
naujienai pranešti reikia geros 
valandos laiko. Tur būt, ten ir 
plepioms■» moterėlėms labai sun
ka pletkavoti su kaimynėmis...

s Kuris užkemša ausis, nę® 
norėdamas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi' Šauks, 
bet nebus išklausytas.

gerbimo bankietą įteiki-, 
mui Lietuvos vyriausybės 
•paskirto ordeno už jo dar
bų muzikos srity įvertini
mą. Susirinkusieji užgyrė 
šį sumanymą ir išrinko 
rengimo darbų atlikimo 
komitetą. Bankietas įvyks 
gegužės 26 d., 6 vai. vak. 
“Victorija” Kotely, 7th A- 
ve ir 51st. Str. New York, 
įžangą asmeniui $2.50. Po 
vakarienės Šokiai, . P-nas 
Žilevičius, kaipo muzikas, 
tai susirinkusieji ir pava
dino, kad šį bankietą ren
gia D. New Yorko ir New 
Jersey valstybių muzikos 
mylėtojai.

tai. Padalyta keletas pa
keitimų, Taigi L, Meno Te
atras jau turi įstatus, ku
riuos kiekvienas narys tu
rės pildyti. Tuo manoma 
bus dar sėkmingesnis L, 
Meno Teatro scenos veiki
mas. E. B.

WASBINGTONDEPOT, 
CONN.

4 
J Atefldte mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.
, į _____79į3-797 Bank  j į_ jOrdeną__įtęiks^Lietayosit

BANKIETAS IR ĮSPŪ- 
į- DŽIAI
L Pasibaigus vaidinimui, 
? visų nusistebėjimui p. A. 
ž Avižinis pakvietė stūden- 
» tus į savo namus. Sako: 

^pasistiprinti...” Nuyyko- 
r me. Žiūrim —- stalas links- 

tą: daugybė įvairių valgių,
■ jau mus laukia. Aš ir sa

kau draugui: “Brolau, čia 
< fteužkandžiai, kaip buvo 

sakyta, bet pietūs”.
| * Tuo jaus susodino visus 
h Xapie 30) už ilgo stalo ir 
į pakvietė valgyti. t žinoma, 

inums to ir tereikėjo. Stu- 
į dentų, kurie buvo kiek nu- 
t yargę po vaidinimo, nerei

kėjo antrą kartą prašyti, 
f tėkštėms ištuštėjus, vėl 

pripildė. Aš neiškentęs 
• kumštelėjau draugui į pą-

Šonę perspėdamas: “Liau- 
į kis, susirgsi...” Vargšas 

tik pažiūrėjo ir nieko ne- 
;• atsakė — neturėjo laiko. 
K * Valandėlė praslinko ne

pastebimai^ laikas važiuo
ti. Kun. J. Vaškas, MIC., 

u Kolegijos vardu padėkojo 
p* Avižiniams ir visiems ki 
tiems prisidėjusiems prie 

, sios vakarienes surengi- 
į mo. P. Avižinis į tai šir-

dingai atsįliepe... Paskui 
:• dėkojo vaidinimo režiso- 
į rius, *‘Stud. žodžio” redak- 
? torius p. J. Pilipaųskas ir 
f štud. St. Grūtas vaidintojų 
į yatdu? Toliau kalbėjo vie- 
f tos klebonas —kun. J. 
K Vaitekūnas. Jis išvardinęs 
f puotos rengėjus, priminė 
F. studentams, kad kitą sykį 

frovidencas duosiąs zy- 
i mesnių pasekmių, nes sta- 
• Įtomos bažnyčios salėje ir 
? scenoje busią erdvingiaU. 
L Be to, Marianapoliečiams 
k Providenco lietuvių kolo- 
■ nijos durys visuomet at- 
Į. daros... ?

, Ištikrųjų, mes studentai, 
nemokame jau kaip ir be- 
dėkoti Klebonui ir jo pa
rapijiečiams už tokį nuo- 
širdumą. Negalima tad pa
likti neišvardinus ir dar 
sykį nepadėkojus visiems

? PARSIDUODA

vakaro rengėjams-joms. 
Ypatingą padėkos žodį 
tenka ištarti: p. A. Aviži
niai (turįs didelę Grocery 
krautuvę po numeriu 437 
Cholkstone Avė., kurion 
visi yra kviečiami atsilan
kyti), p. A. Kacevičiams, 
A. Vaitkūnamš, J.v Dis-Igiamos pramogos vakarie- 
rams, V. Tamulevičiams, nes ir visoki parengimai 
J. SkaČkąuskams, B. Bar- tam tikslui ir viskas gerai 
iisevičiams, B. Simonavi- —5 ’j j— 
čiams ir Dialtuvams. Prie 
stalų studentams patarna
vo: p-les M. ir A.^Avižiny- 
tės, A. Cyskevičįutė ir J. 
Matuzaitė.

Taigi, brangus rėmėjai- 
jos, prašom priimti mūsų 
nuoširdų studeptišką pa
dėkos žodį — aciu.

J. Stankus (L. K.)

ROCHESTER, N. Y.
iįdnkas atsižymėjo

Šiomis dienomis policiją 
areštavo žymų lenką den- 
tistą Aloysus M. Smeja. 
Jį kaltina, buk jis vogęs 
nuo ūkininkų kiaušinius. 
Minėtas lenkas šiuomi lai
ku yra paleistas po aukštu 
užstatu ir laukia Grand 
Jūry tyrinėjimo. Areštuo
tasis daktaras buvo vie
nas iš žymių lenkų šovi
nistų.

BAŽNYČIOS STATYMAS
Šiuo laiku naujos bažny

čios statymo darbas eina 
labai smarkiai ir tikimės 
greitu laiku turėti užbaig
tą naują bažnyčią. Darbai 
išlauko jau yra beveikfūž- 
baigti. Taisomas vidūs. 
Jau dąbar matytbiš tikro 
kaip tasai naujas Dievo 
namas atrodys. Nėra tai 
didelis namas, neturės de
besis siekiančių bokštų, 
bet bus erdvus ir turės už
tektinai vietos visiems su
ėjus pagarbinti Dievą. Tą-

sai namas yra statomas 
pinigais, kurie buvo surin
kti iš anksto ir nebus sko
los. Nors dar yra truku
mas kiek, kad darbą už
baigti, bet geri parapijie
čiai sudės ir viskas bus 
užbaigta laiku. Yra rėn- 

nes ir visoki "parengimai 

sekasi.-Labai gražiai~dar- 
Buojasi visi nevedusieji 
vaikinai ir merginos, kad 
įtaisius naują Didį j. Alto
rių. Projektas yra prireng
tas ir bus gražiausias vi
same Rochesterio mieste, 
o gal gražiausias iš visų 
Amerikos lietuviškų baž
nyčių altorių.

Matant visus taip nuo
širdžiai dirbant tokį svar
bų darbą, galima tiktai 
pasidžiaugti susipratimu 
tų žmonių, kurie Seka savo 
vado klebono kun. Jono 
Bakšio pavyzdžius, kiaušo 
Jo patarimų ir dirba gerą 
darbą. Nors blogos valios 
lietuviai (Gaila, kad ir 
juos reikia skaitytį lietu
viais) bando pakenkti tam 
darbui, bet jų pastangos 
nueis niekais ir jie nieko 
tam geram darbui nėuž- 
kenks, bet tiktai sustip
rina dvasią tų gerų ir su
sipratusių lietuvių, kurię 
širdingai darbuojasi Die
vo ir Tėvynes garbei.

Vyturys.

BROOKLYN, N. Y.

gener. konsulas p. P. Ža-
deikis. Rep.

NEW BRITAIN, GŪNN.

RENGIAMAS KOMPOZ.

TAS- . '
New Yorko ir New Jer- 

sey vargoninkų iniciatyva 
balandžio 24 d. J. Brun- 
dzds bute, buvo sušauktas 
minėtų, valstybių veikėjų 
pasitarimas, kad surengt 
kompoz. J. Žilevičiui pa-

KAIMO VIEŠBUTIS
• sws.!s”t8rsį
. O reikia įmokėti. Rašykite
į Mr DouglM, Fort Plain, N. Y

Mums liętuviams, gyve
nantiems mažose kolonijo
se, labai malonu sužinoti 
didžiųjų kolonijų lietuvių 
veikimą iš laikraščių. Ypa
tingai tokių žinių mes ran« 
dame laikraštyje “Darbi
ninke”. <■

šioje kolonijoje lietuviai 
labai gražiai gyvena ir 
svetimtaučių tarpe gra
žiai pasirodo. Velykų die
noje gausiai lankėsi baž
nyčioje, priėmė Šv. Komu
niją ; gražiausiai pasirodė 
tai mūsų jaunimas.

Čia buvo atvykę svečiai 
iš Waterbury: L. Mikalau
skas ir kiti. Bepietaujant, 
per radio iš Waterbury iš
girdome lietuvių daininin
kų balsus, p, Aleksandroj, 
Aleksiui vadovaujant. Lar 
bai gražiai sudainavo.

Ūkininkai labai susirūpi
nę šaltu pavasariu? Kol 
kas negali pradėti lauko 
darbų, nes pasirodo labai 
dažnai sniegas. Prieš Ve
lykas buvo gerokai lįrishi- 
gę. - Ą. Krikščiūnas.

ATSTATYMO BENDRO
VES AKCININKŲ 

DĖMESIUI
Kvorumui Sudaryti Ko

misijos vėliausiame atsi-

tymo Bendrovės akcinin
kus (Šėrininkus) buvo įsi- 
briovusi klaida, būtent: 
pažymėta, kad Bendrovės 
nepaprastas Seimas šau
kiamas š. m. gegužės mėn. 
21 d., o turėjo būti pažy
mėta gegužįes inen. 20 d.

Tie akcininkai, kurie 
Seime dalyvauti nesiruo
šia, teiksis sau įgalioti
nius, jei jų dar neturi, ga
liniai greičiausiu laiku iš
sirinkti ir savo įgaliojimą 
be mažiausio atidėliojimo 
ir ne vėliau" penkių dienų 
prieš Seimą jiems išsiųsti.

Per pastarąsias dvi sa
vaites mirė M. Kvarąęie- 
jutė, 19 metų amžiaus; A. 
Seveikienė; 60 metų am
žiaus, pasirgusi gana ilgą 
laiką. Ji paliko nuliūdime, 
vyrą, tris sūnus ir dukre
lę. Palaidota iškilmingai 
su trejomis šv. mišiomis, 
Šv. Mari jos. airių kapuose. 
Laidotuvėse patam a v o 
graborius Ą. P. Kartonas.

A. UĮ>ulė Jūcuvįenė 
mirtinai apdegė. Užside
gus žoleiir‘vynuogių stul
peliams, vdlionę puolėsi 
gesinti. Liepsnos pasiekė 
jos drabužius . ir ją smar
kiai apdegino. Nuvežus'li
goninėn. po kelių valandų 
mirė. Ji Jūire balandžio 28 
dieną; palaidotą gegužės 1 

-dieną, šv. Juozapo kapuo
se, Plainviltįpf, . L -

A. a. Antanina Seveikie- saukime į Lietuvos^ Atsta- 
nė ir Uršulė Jucuviene pri
klausė prie Tretininkų ir 
šv. Ražančiaus draugijų.

Lai Sutvėrėjas suteikia 
joms Amžina ramybę Dan- 
gaus KaraUjoje^ * T. M.
° It U MENO TEATRO 

VEIKIMO
Balandžio 21 d., L. Me

no Teatro Velykų vakaras 
Great Neck L. I. buvo ga
na sėkmingas. Prisirinko 
daug apylinkės lietuvių. 
Farsas “Pinigėliai’• ' visus 
prijuokino. A Po vaidinimo 
šokiai ir žaidimai tęsėsi i-

• ki vėlumos. L. Meno Teat
ras tikrai linksmai pralei
do Velykas Great Neck

-lietuvių tarpe..
Balandžio 25 d. įvyko L. 

- Meno teatro specialus su- 
i sirinkima^ i kuriame liko 
. beųdrai visi narių apsvars- 
; tyti jau ankščiau valdybos 
parašytieji , L, M. T. įsta-

ČHAfiLĖŠM. J. JAMČŠ f.HlCKEA JOHN A, HlCKK

c
7

- •>; 4mce«iįB8<j.

1 • • ' To all who cąll on’us
wė pledge .the full mėasųre oF our skill 
and r.our experience - vvithout .regard . for 
j_ price.v

Charirss inc. V
403 MAIN STREET . BROCKTON MASSACRUSETTS' 

TELEPHONE 345 . V-

ence

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Sseslauckas, jau a- 
pie vienuolika metu, turėdamas 
suparaližuotą koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
šius ir stiprius rašančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rašančiu.UŽ vie
ną dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerą rašan
čią siųskite pinigus Šiuo adresu:

John Shislosky, - 
King’s County Chronic Hospital, 

Ward K 42
Brooklyn, N. Y.

Kvorumui Sudaryti Ko-, 
misiją laiko savo pareiga 
akcininkams pranešti, kad 
tie, akcininkai, kurie Sei
me nedalyvaus ir savo į- 
galiojimų niekam neiš
duos, jeigu Bendrovė bus 
likviduojama, savo teisių 
galės netekti iv Bendrovės 
likučių pasidalinime daly
vauti negalės.

Kvorumui Sudaryti 
Komisija.

KEISČIAUSIA 
KALBĄ

Tąja kalba pliotkauti 
labai sunku

Kultūringą tautą kalbos turi 
labai cTaug' žbūMrLį/ kiiriaig jfihb- 
nčs lengvai -išreiškia savo min
tis ir jausmus, Juo kulturingesnS 
tauta, juo jos kalba turtingesnei 
žodžiais, o Žodžiai trumpi ir aiš
kūs. Turtingiausia kalba pašau-1 
lyje laikoma anglą • kalba, kuri' 
turi net 18.000 atskirą žodžiu. 
Bet yrą pasaulyje ir tokią tautą, 
kurią kalbos žodynas labai men
kas ir turi Vos porą1 tūkstančių 
ir dar mažiau žodžių, štai vienas 
anglas misijonierus paskelbs, kad 
Pietą Amerikos giriose, viena in
dėną tautele, kurios kalba taip ne, 
turtinga' ir sunki, kad jis tik per 
20 metą vos išmokęs su tais lau
kiniais susikalbėti.

Duoną tie laukiniai vadina Ka- 
mangipūkarabamaniki. Tai rei
škia, žolė, kurią rėikia iškulti, 
sutrinti ir iškepti. Ugnį* jie vadi
na. Tunivakalabariki. Reiškia, 
šiltas, raudonas ir skaudus vejas. 
Sviesto pavadinimas dar ilgesnis 
ir keistesnis —-vaitkyanamantku- 
pinginikipitmuka. Lietuviškai 
tai išeitą: taukai, kurie bėgą iš 
karves: pilvo. Dar sunkiau yrą 
toje kalboje skaičiuoti. Pavyz
džiui, ištarti skaitmenį 18 jie pa
naudoja keturiolika skiemeną ir 
sak; sogemekva tha mokęminik 
ant balamahna. Lietuviškai tai 
reiškia: paimk abeją ranką pir-

TĖVO KAZIMIERO ŽVIR8- 
LIG, 0. P. DOMINIKONO

MISIJOS:
Gegužės 12 — 26, šv. 

Jurgio bažnyčioje, Shę- 
nąndoah, Pa. * .

Birželio 2—15, Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Miner- 
svilĮe<Pa. •

Nuolatinis adresas: Rev. 
C. Žvirblys, O. P., % Rev. 
N. Pakalnis, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA ŪKIAI
Vienas su 200 akerią žemes už 

$3500, tik dalį įmokėti Kitas 
100 akeriu ūkis su karvėmis, ark
liais, įrankiais už $3800, dalį rei
kia įmokėti v- Trečias, 4 akerią 
ūkis, geras namas ir daržinė už 
tik $650. Rašykite

Mr. Doiiglas, Fort Plain, N. Y.
Agentas. ■

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbą Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai: , 

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 821

Tel. 755

JOSEPH S. KINU
DANTISTAS

476MainSt, 

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir. Balsamuotojas

Pįlnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktį 
visiems Conneetieut Valstybes 

. Lietuviams.
. 716 Stanley St. arba

• 273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

‘ Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
JUETUVIŠKA 

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA
Visokią rūbą vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimą 
agentūra. Daroma visokie notari
niai igallojimal,. rastai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti
433 Bark St., Hartford, Conn.

in <z^unęraL Service

CHAS.B. KUCHAUSKAS 
ufirnvis grabo'riot 

ir Balsamuotojas
687 S. Paca St. •/ 
BaltimorOu Md. .

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabui paruošiu, 

Nuo ir
aukščiau .

T*L — South 0088

Telefonas: Plasa 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

>’ 423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

X . * •

Pavasaris 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariu iš ^ 
lauko, su maudy- * 

nėmis.
Informaciją 

klauskite pat 
vietini ' agent* 
arba t

T 
^SCAW'C

State Street 
BOSTON

NOTARY " Telefonas: 
PUBLIC STagg 2-5043

MAHHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. . LMSNIUOTAS
GRABORIUS

660 GrandStreet,

< - BROOKLYN, N. Y.

Pniklai Įrengtos dvi koplyčiai duo
damo* mylimiems pašarvoti do
vanai. NuUudimo valandoj kreip
kite* pas mus. Patarnavimai yra 
nitikrlntai ir ui prieinam* kate*.

Telephone Stagg 2—4400 
NOTARY PUBLIC

Mas. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Av*. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parąamdąu Automobiliu* V**- 
tuvčms, krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.
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