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Katalikas,, kun neremia' kataBkKkot 
apavdoa, neturi teiiže yadintia gera Balny- 
žios Taiku,

y>akujM Krttelerii
DAKBIJUHKAS

AMEBIKOS LIETUVIŲ E. K. ŠVENTO JUOZAPO DABBININKŲ SĄJUNGOS OEGANA3 '

EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS ’

KNA KUO 1915 METŲ SOUTH ^BOBTOM, Misa, KIMIŲJŲ MITŲ lOVAS-MAJRCH, 15 D., 1935 M., Ko. 21.

Lietuviai Kaltinami Už 
Testamento Padirbimą

Bulves - Brangesnes Už Auksą

Chięago — Kovo 11 d., 
valstybės prokuroras pa
reiškė, kad jis atiduos 
grand jūry apsvarstyti ap
kaltinimus prieš šešis ask 
męnis, kurie yra kaltina
mi padirbimu Jamęs Kelljr 
testamento. Kelly nors 

____vargingaigyveno,bet mir
damas paliko apie 90,0007 
dolerių pinigų. Aplinkybės 
jo mirties irgi yra tyrinė
jamos, nes nustatyta, kad 
jis nėra miręs nuo vėžio; 
ligos, kaip jo mirimę cer- 
tifikate užrašytą.

Advokatas Julius P. 
Waitches lietuvis prisipa
žinęs, kad jis testamentą 
padarė dvi dienas po Kelly 
mirties. Šiuo padirbtu teš- 

' tamentu visas Kelly turtas 
paliktas Bella Butman.

Prokuroras reikalausiąs 
apkaltinti John Bagdoną, 
graborių, kurio raštinėje 
testamentas buvęs padirb
tas, Nikolą Radį; jo pągek 
bininką, kuriam buvo pa
žadėta 4 nuošimčiai Kelly 
palikimo, Paul Zalink, nę-

KONGRESAS SKIRIA 
MILIJONINĘ RAGELB4 
NAMŲ SAVININKAMS

. Washington — Kovo 12 
d., Kongresas veik vien
balsiai priėmė bilių, kuris

- skiria 1,750,000,000 dole
rių Home . Owner’s Loan 
Corporation . paskol o m s 
namų savininkams. Tik du 
kongresmanai bą 1 s a v o 
prieš šį bilių. , '

Bilius dabar siunčiamas 
Senatui, ir jei jis bus pri
imtas toje formoje kaip 
jis yra, tai namų savinin
kai, kurie dėl krizės negali 
išlaikyti savo namų, turės 
60 dienų laiko po priėmi-

- mo šio įstatymo paduoti 
prašymus paskolų

HOLO dar turi daug ap
likacijų namų savininkų, 

• prašančių paskolų, kurių 
negalėjo patenkinti, 'nes 
neturėjo pinigų. Spėjama, 
kad senatas šį bilių pri
ims? ' "

zaležninkų dvasininką ir 
Dailydę, kurie pasirašė pa
dirbtą testamentą kaip 
liudininkai.

Bella Butman, Chicago- 
je, turi saliuną ir viešbu
tį, kuriame Kelly kaikurį 
laiką gyveno. Policija ty
ria apystovas mirimo kitų 
šešių vyrų, kurie begyven
dami pas Butmanienę yrą 
mirę. • >

URAGUAJUŠ NESISKAI
TO SU TAUTŲ S4JUN-

- ga ; ■
Geneva, — Kovo 13 d.— 

Uraguajaus valstybės ats
tovas pareiškia, kad ne
paisant Tautų Sąjungos į- 
sakymp uždrausti parduo
ti ginklus Paraguajaus 
valstybei, kuri dabar veda 
karą su Bolivija, jie nema
no to daryti, kol kitos val
stybės nenustos pardavi
nėti ginklus Bolivijai. -

SUDEGS SLAUGE IR 
JOS MOTINA

-Ko-Bridgeport, Conn.
vo 7 d. užsidegė gyvena-* 
mas namas priešais Brid
geport ligoninę, kuriame 
gyveno virš 200 žmonių. 
Visi gyventojai turėjo 
bėgti viską palikę.
, Gaisre žuvo Janet Roff, 
slaugė, 23 metų amžiaus 
ir jos motina Nellie Roff,

LIETUVIS TEISĖJAS

Baltimore, Md. — Adv. 
Vincas F. Laukaitis, šio
mis dienomis tapo paskir
tas trąfiko teismo teisė
jaus pagelbininku. Teisė
jas Laukaitis yra baigęs 
City College ir University 
of Maryland Law School. 
Po trijų metų jis įsigijo 
“Bachelor of arts” ir “ma
stei of laws” laipsnius 
National University, Wa-? 
shingtone ir dviem metam 
praėjus, jis tame pačiame 
universitete gavo daktara
to laipsnį. 1928 ir* 1929 
metais, Johns Hopkins U- 
niversitete sjudijavo poli-* 
tinę ekonomiją.

ATVYKO Iš LIETUVOS
Ketvirtadienio vakarė iš 

Lietuvos South Bostonan 
atvyko dominikonas, Tė
vas Kazimieras Žvirblys. 
Kelias dienas paviešėjęs 
pas kleboną kun. F. A. 
Virmauskį, kun. Žvirblys 
vyks į lietuvių parapijas 
Amerikoje skelbdamas mi
sijas.
, MEKSIKO JE BJELIKO

TEK 197 KUNIGAI
Mexico Miestas — Kovo 

10 d. Meksikos arkivys
kupas paskelbė, kad Mek
sikoje, kur yra 15,000,000 
katalikų dabar yra tik 197 
kunigai.

Meksikos , masoniškai 
valdžiai pradėjus kovą 
prieš Katalikų Bažnyčią, 
buvo 4393 kunigai.

Dabar 13 Meksikos vals
tybių visai neįsileidžia ku
nigų. Prieš; 1926 metus 

• šiose valstybėse buvo 780 
kunigų.

Aguas Caliente valsty
bėje seniau buvo 200 kuni
gų, o dabar yra tik du ku
nigai. Colima valstybėje 
pirmiau buvo 150 kunigų, 
o dabar nėra nė vieno. Fe- 
deraliame distrikte 25 ku
nigai turi teisę mišių au
ką atnašauti, kur pirmiau 
buvo 400.

Arkivyskupas pasakojo, 
kad San Luis Potosi vals
tybėje yra 56 kunigai, bet 
tik dėl to, kad generolas 
Saturnino Cėdillo leidžia 
šioje valstybėje / apsigy
venti tiems kunigams^ ku
rie yra iŠ savo parapijų 
ištremti. Generolas Cedil- 
lo šios valstybės valdovas 
užtaria kunigus ir vienuo
les ir leido atidaryti Sal
džiausios Širdies vienuo
lyną San Luis Gblspo mie
ste.
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Naudeliai Reikalauja 6 Į 
Valandų Darbo Dienos

Netoli Poltavos, anglų laikraščių korespondentas, Thomas Walker, slaptai 
besilankydamas bado “rojuje” — Sovietų Rusijoj užėjo šiuodu berniuku ka
sant bulves; Jie bulvių ieškojojpąkužės griuvėsiuose. Toje bakūžėje gyvenusi 
senutė, kuri dirbo kolektyviame ūkyje.jGPŲ įtarė ją, kad ji turi paslėpusi mai
sto. Padarę kratą ir rado 14 bulvių, paslėptų po Bakūžes grindimis. Senutė pri
sipažino, kad jį grįždama iš kolkozo? vakarais parsinešdavo bulvių. Už tai ji ■> 
buvo ištremta Sibiran dešimčiai metųV.b.jos bakūžę (GPU agentai išardė. Šie 
du berniuku netikėjo, kad GPU agentai surado visas‘paslėptas bulvės ir, bado 
spaudžiami; jie bekasinėdami griuvėsiuose rado dar 20 bulvių.

Sovietų Rusijoj bulvės ir už. auksą yra brangesnės. Pasakoja, kad vienas 
lietuvis, Norwoode, gavo laišką iš Sbvietų Rusijos, kurio rašytojas prašo pri
siųsti nors sudžiuvusios duonos plutelę. Mūsų komunistai žino apie badą Rusi-

Vyskupas Peterson Tariasi 
Su Kongreso Atstovais

GRAIKUOJE ^REVOIAU- 
; CMIA^NUMALŠINTA... .

Athens,Graikija -?-¥ Ko
vo 13 d. — Po 11. dienų 
kruvino susirėmimo, val
džia pagaliau nugalėjo su
kilėlius. Visi sukilėliai pa
sidavė, išskiriant tuos, ku
rie su buvusiu • premieru 
Vėnizelos. pabėgo į Italų 
salą Rhodes. Kitą dalis su
kilėlių pabėgo į Bulgariją.

Premiėras Tsaldaris pa
reiškė, ;<kadi su>sukilėliais? 
bus pasielgta taip, kad 
šioje gentkartėje toks su
kilimas nesikartotų. Visi 
suimtieji sukilėliai atiduo
ti karo teismui.: Yra kal
bų, kad apie 300 sukilėlių 
bus sušaudyta;? 6■ 

Laike? sukilimo ; žuvę IĮ 
valdžiai’ištikimų karių' ir 
28 sunkiai sužeisti. ' • 

Kalbamą, kad Graikija 
kvies savo ištremtą kara
lių Konstantiną vėl užimti 
sostą.

ŠTATO POLICIJOS 
TVIRTOVĘ

Indianąpolis, Ind. —* Ko* 
vo 11 d. valstybės policija 
baigia statyti. pirmutinę 
policijos tvirtovę, kad ap
sisaugotų nuo banditų. Iš 
višo manoma ; pastatyti 

DEL POTVYNIO BADAS.Į penkias tokias tvirtoves į- 
vairiose valstybes dalyse. 
Tvirtovės esančios reika
lingos dėl to, kad praeity
je; banditai gaudavo gin
klų apiplėšę policijos sto
tis.

Dvasia daro kūną turtin
gu. ...

Washingtoii — Kovo 11 
d. Manchester, N.' H. die
cezijos vyskupas John B. 
Peterson tariasi su kon
greso atstovais iš Naujo
sios Anglijos, kad išdirbus 
planą, kuris išgelbėtų šių 
valstybių tekstilės pramo
nę nuo žuvimo.
. Seniau Naujoje Anglijo
je Anglijoje buvo susikon
centravusi visa tekstilės 
industrija , bet pastarai
siais ' keliais metais vis 
daugiau tekstilės dirbtu
vių užsidarinėja ir iš šių 
valstybių kraustosi palik
damos tūkstančius žmonių 
be darbo.

Svarbiausios priežastys 
bovelnos tekstilėj pramo
nės smukimo esą, kad dėl 
iš Japonijos importuoja
mų prekių pigumo ir pieti
nių valstybių žemų algų 
negali išlaikyti konkuren
cijos.

Šią savaitę susirinks de
legatai iš visų Naujosios 
Anglijos valstybių ir tar- 

‘ sis su prezidentu Roose- 
' veltu j kaip šią pramones 
šaką išgelbėti.

Peiping, Kinija — Kovo 
14 d,, C. J. Todd, ameri
kietis inžinierius, praneša, 
kad potvyniai geltonosios 
upės paliko 500,000 gyven
tojų ^be pastoges. Jis pra
neša, kad 19,000 gyvento
jų gauna pašalpą ir kiti 
tūkstančiai kenčia bada.

’RBI

ŠV. TĖVAS PASKELBĖ 
KONSISTORIJOS 

SUSIRINKIMĄ

Vatikanas — Kovo 14 d., 
oficialiai paskelbta, kad 
Šventasis Tėvas šaukia 
slaptą konsistoriją, kuri 
susirinks balandžio’ 1 d. 
Šoje konsistorijoje, kardi
nolas Pacelli bus paskirtas 
Camerlingir vietonmirusiė 
kardinolo Gasparri. Ca- 
merlingo yra Bažnyčios 
galva mirus Popiežiui, pa
kol išrenka naują Popie
žių.

Po keturių dienų slapto
sios konsistorijos įvyks 
vieša konsistorija, kurio
je Thomas More ir vysku
pas John Fisher bus pas
kelbti šventaisiais.' Tuo 
pačiu laiku, manoma, kad 
Šventasis Tėvas paskirs 
naujus kardinolus, nes jų 
dabar yra tik 51, o turėtų 
būti 70.

Kovo 11 d. Vatikanas 
paskelbė,vkad Omaha vys
kupas Josęph F. Rummel 
paskirtas Nėw Orleans ar
kivyskupu.

DEL CENTNERIO RY
ŽIŲ 10 ŽMONIŲ NUSIŽU

DĖ

VVashington — Kovo 14 J 
d., nors jau ketvirta savai-* 
te kąip mainierių unijų 1 
atstovai ir kasyklų savi* j 
ninkai tariasi dėl atnauji- ;; 
nimo sutarties, bet prie 
susitarimo dar nepriėjo.

Jei nebus susitarta iki 
balandžio 1 d., tai 400,000 
mainierių 32 valstybėse 
išeitų-Į streiką^

Unijų atstovai reikalaut 
ja Šešių valandų darbo 
dienos ir penkių dienų 
darbo savaitės. Jie taipgi 
reikalauja^ kad. algps btU 
tų pakeltos.

Kasyklų savininkai sifl> 
lo esamą sutartį pailginti 
>dar metams su mažomis 
pamainomis, kad išlyginti 
nelygumus.

AMERIKASUSIKURI-- 
NŪS DEL NERAMUMU

KUBOJE <

NAZIAI RUOŠIASI 
ATSIIMTI DANCIGĄ
VARŠUVA — Lenkai 

nerimauja dėl paskelbtų 
rinkimų į Danzigo seimelį 
pradžioje balandžio mėne
syj- Jiems dar vis neaiš
ku,. kodėl šie rinkimai 
skelbiami, nes dabartinis 
Senato pirmininkas, kapi
tonas Gresier yra šimta
procentinis nazių partijos 
žmogus ir jis turi savo pu
sėje didžiumą seimelio at- 
stovų. .

Kalbama, kad šie rinki
mai yra daromi su tikslu 
naziams gauti ..seimelyje 
du trečdaliu visų balsų, 
kad jie galėtų šio miesto 
konstituciją pakeisti ir a- 
tidaryti kelią į grįžimą 
prie Vokietijos. Dabar 
Dancigas yra laisvas mie
štas. Dauguma gyventojų 
supranta, kad šiuose rin
kimuose jie gali pasisaky
ti už ar prieš grįžimą Vo
kietijai.
.Miesto Senatas išleido 

dekretą, kad visi lenkai 
valdininkai mieste suger- 
manizuotų savo vardus ir 
pavardes. Nazių smogikai 
landžioja po miestą ir ver
sti verčia gyventojus iš
naikinti .visas lenkiškumo

Washington — Kovo 14 i 
d., Jungtinių Valstybių 
diplomatai yra labai susi* 
rūpinę dėl padėties Kubo* | 
jė, kur neramumai vis di* J 
deja. Ten politikieriai be<- • 
konkuruodami dėl vietųv 
nesigaili ir kraują pralie-. j 
ti. Tas visas neramumas 
kenkia netik Amerikos, : 
bet ir kitų svetimšalių in*v“ 
tefesams. Nors Ameįik*. " 
nenori į Kubos vidujinius 

J reikalus įsimaišyti, bet jei 
jie nepajėgs patys paštą* 

’.—'.r-:—."“V" j “•—tyti pastovios valdžios/ ■ pasigailėjusi badaujančio kuri galėtų palaikyti tvar^ ’ 
ką, tai Amerika bus pri-» 
versta įsikišti.

KUN. SPIECKER TEIS®: 
DfiL PAMOKSLO, BET T T 

•NENUTEISE C

Frankfurt-Am-Main, Vch 
kieti ja — Garsus Jėzuitas* į 
kunigas Josef Spiecker^ j 
teismo išteisintas. Jis bur* ; 
vo kaltinamas tuomi, kadi j 
viename savo pamoksle jis į 
pasmerkė nazių valdžią* ■ 
Nors kun. Spiecker buvę į 
kaikurį laiką laikomas po* f 
licijos priežiūroje, bet ne* 
buvo įrodymų, kad jį nu* ■ 
teistų. ;

Prokuroras reikalavo, 
kad jis būtų nuteistas į 
dviem metam kalėjimam i

Tęvas Spiecker atsisakS 
suteikti teismui bet kokių -j 
žinių apie jo pasakytą pa- 3 
mokslą tvirtindamas, kad. | 
jis yra atsakingas tik*sa* J 
vo bažnyčios viršinin* i 
kams.

36,371 LAVONA BADO 
. GATVĖSE <

Stiangtiai, Kiniją —Lab» 
darybės draugijos Šiame 
mieste per 1934 metus rą* 
do 36,371 lavonų miesto 
gatvėse, kuriuos surinkę 
palaidojo. Mieste yrą 
3,500,000 gyventojų, / 

Iš raštų davonų, 23,870 
buvo kūdikių lavonai. Kfo 
ti buvo suaugusių, kurte

Huangkang, Hupeh, Ki
nija —Vieno centnerio Ty^ 
žiu paskola badaujančiai 
šeimai buvo priežastimi 10 
žmoniųmirties.

Vieno ūkininko žmona,

mokytojo šeimos, jam pas
kolino centnerį ryžių. Vy
ras grįžęs namon ir suži
nojęs apie paskolą, žmoną 
smarkiai išbarė. Ji giliai 
sujaudinta vyro žodžiais, 
išėjusi, pasikorė, Vyras ra
dęs žmonos lavoną iš gai
lesčio irgi pasikorė.

Mokytojas išgirdęs apie 
tragediją ir atspėjęs jos 
priežastį, norėdamas save 
nubausti, išgėrė nuodų ir 
mirė. Jo žmona su šešiais 
vaikais nepermatyda m a 
kaip ji galės sū Vaikais 
pragyventi, Sumaišė nuo
dų su ryžiais, ir valgė už- 
nuodintus ryžius ir davė 
visiems vaikams ir jie visi 
mirė.

Lenkų valdžia dėl Šių 
apsireiškimų daug nesirū
pina, nes jie yra savo in
teresus apsisaugoję sutar
timis.

Lenkija tikisi gauti 
kompensaciją už Dancigą 
iš Vokiečių Lietuvos sąs
kaitom •

!te»w***<*L: > m.»

HAUPTMANO — LIND- 
BERHO BYLA VAL

DŽIAI KAINAVO 
$1,181,000

Trenton, N. J. — Kovo 
14 d., valstybės gynėjo pa
dėjėjas Jbseph Ą. Lanigan 
praneša, kad tyrimas 
Lindbergo vaiko pagrobi
mo ir Hauptmano byla fe- 
deralei ir valstybės val
džiai kainavo 1,181,000 do
lerių.

LĖKTUVU KELIONE
Į RYGA KAŠTUOS KAIP 

H KL. TRAUKINIO 
BILIETAS

Ryga Kaunas Deruluftou .
lėktuvais susisiekimus bus 
pradėtas nuo gegužes 1 d. 
Kelionė iš Kauno į Rygą 
arba priešingai kaštuos 
tiek, kiek antros klasės 
traukinio bilietas. Kelionė 
truks 1 Valandą ir 10 mi
nučių. Traukiniu trunka a'* 
pie 9 valandas.

Kas.; rytą, labdarybSĮ 
draugijų žmones eina gat
vėmis rankiodami lavo 
nūs. Paprastai kinų šei» ’ 
mos palaidoja Savo lavt>* 
nūs, bet šiame mieste, kufcį 
yra tiek daug beturčių, te* 
vonai yra išmetami į 
ves.



■

Tek So. Boiton 3520

MVOimi ŠALNAI
* DAUBININKO NAME' ’ 

’ 86ę Brriadway, ‘
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JUOZAS B. GAILIUS 
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JviĘTiNfls žinios
į BAŽNYČIŲ

? Sv. Metų Kristaus Kan- 
iįos Didžiojo Jubilejaus 
gudams įsigyti, šy. Pet- 

parąpijos moterys ir 
merginos lankys baįpy- 
Čiąs. Jos sųsįrinks į savo

r bažnyčią, pasimels. Po to, 
( atlankys Šv. Ražančiaus 
u Jįųžnyčįųl Pasimeldusi o s 

sįir^ysią į namus.
pjrmą Mfernų lanky

mą moterys * merginos pa
darys kovo 15 d., tuoju po 
Mtącijų pamąidų; aųtrą 
kovo 16 d., 3 vai. po pietų;

................ .—■■■..... .....................  
paltą. Policiją jį areštavo,

prašė, kad jį patalpintų

.juippi .
DR. fiūGER J, ABIZAID

Tel. Devonshirė 7906' 
onaoVALANDOS:

T

C

”Inž. gtaajn Retoku, i8av.

i*

t 414 W. Bnmdw»y, So. Boiton? Mau.

Vyraipf adės~ąpyidk^<^' 
į, tį šį dįdį jubilėjų kovo 22 

d., po stacijų pah|ąldų.
£ Pąrapijps vaikai - męr- 
-f. gąįtės bąįgę ąąyę apvaikŠ- 

čiojimųs kovo įf} d., 2žįQ 
vali po pietų.

gWOBIS VOGĖ, KAD 
KAX4SIMAN

Edward J. Coughlin, 48 
? metų, gyv. 93 gąjppshire 

Si., Cambridge, be darbo, 
. be pinigų ir be tinkamų 

drabužių nutarė padaryti 
H nusikaltimą, kad jis btįtų 

g patalpintas į kalėjimą, kur 
jis gautų r valgyti ir šiltą 

r butą. Jis nuėjęs į Vąlsty- 
6gą T^BS V?n4e ' pąyogtj

RAPOLAS JUŠKA
L MUZIKAS

Mo|o. jnflzikoę, 
fr 4a WYiR’°- Šl?e.ci^- 
fe? Baniplsąs duodą, 

vaikams.

r *. Adręąąs: * '
L 933 E; Broadvvay, 
■ SQ. ĘQSTQN, MAšą.

^išklausęs jo pasakojį- 
mo atsisakė jį areštuoti.

Vėliau, Cambridge, jis 
sutikęs BolicijanU pasakė i 
jam, kad jis esą pavogęs 
mitą iš Memorial salės. 
Jis buvo areštuota^ įr tei
sėjo nuteigtas trims mėne
siams kųlejimap- Pet tei
sėjas sužinojęs jo tikrą 
pądjetį, pasišaukę CąųghM- 
ną, pakęįtę sayo sprendi
mą ir liepė jam neprisipa
žinti kaltu ir bylą atidėjo j 
ifcį kovo M d. ir įsakė pi*o? 
bątioų valdininkui sprąsti 
Coughlinųi ^rabužįų, mąi- 
stp * ir JJiĮpąi ji aprūpinti.

VYČIAI FKBEŠ VYČIUS

Kovo 18 d., L. Vyčių 27. į 
kp. iš Noryrpod, Mass. at-. 
važiuoja pas mūsų vyčius 
stoti prięš Bostoniečius į 
Bowl|ng 'rungtynes.

Vietine vyčių kuopa lau
kią Nprvyood’iečių ir, tiki
si lengvai jupę šųpįiekti, 
nes praktikuoja tris kar
tus į savaitę. Mūsų vyčiai,! 
kiek laiko-..atgal, išsitaisė 
privatiškąs Bowling Al- 
ley’s Lietuvių rąką^dų 
krautuvės sąndęly, kur 
linksmai praleidžia ląiką.

Norwood vyčiai labai at
sižymėję Bowling žaidime^ 
nes kelis kartus lengvai 
supliekė Worcester’iečiūs 
Vypius.

Mūsiškiai yisąi nęniisį- 
&ė)Įą ir tikisi ^ pjraižai; 
gimą* su Nprwpfid leciąis 
laimėti. Laikykitės Bostp- 
n’iečiai. * Nugirdęs.

3 Malden Street, 
Bo«tan

|T«1. So, Boston fiftl
| LIBTUVIS P4JCWT+* 
ĮDR, M. I. GASREI
| Arti Municipal Buildjpg 
į 525 E; proadw»y, S. BriritoO

OfUn VaĮandot
|Kuo 9 IW 12 ryte lt nuo 1.30 iki 
s 5 Ir nuo 6 UI g yal. r.akarft <J^ 
j gas uždaryta* aubatoa vakarai® fr 
’ned&ldlanlaia, tfclprt Beradmuh nuo 

12^to» dieną užjĮatrtaa. *
| Taipgi htonų ta X-Say

£
31

Kovo 17, 19337v#' v*
80 STUDENTŲ

vąidins

(VAIRŪS SKELBIMAI
R A D I O '

PARDUODAME ta TAISOME 
Buvot V ®>b*r:
$192.00 MAJEŠTIC, $49.00T155.00 PHILCO f ’ 39,00

125,00 PBILCO .29,00
90.00 PHILCO 19,00

CHAS — CHRIS
<54 Brpadway J—. r v--- H. V 4 .Z

S. B. 4000

t

ISKEIKIMAS
n

W? 5th 8tree|, fio. Boston, Mass,
MARIANAPOLIO KOLEGIJOS NAUDAI

* * • ■ ’ ■ . X1 * • • • ,t

■»■■■»' nu ,ii ii.ii!ww^^MiwK^tR^>4^iiiii|ii|i.... .......ii

SKONIS KONTRIM
REALE8TATE 

UfSURANOB 
gAtoable

Justice of thc Pcacc
Visokios rūšies apdrauda ir tel-'

Bjngas patarnavlmaB.
598 E. Broadway, So. Boston 

TolSou.Bopion1761
Residėpce:

120 Marine R(į So. Boston 
Nąriuiei£flou?BoM^J4^W

PAKTAĘAS
MAURICE C. FISHGAL

Ofiso valandos! .
2 iK 4 ir? IMS 

ir pagal sutartį
884 W. BEOADWAY, 
gO. Bp£TQS, MASS.

OUULLL JJUpJibUlij

Tęl- Šou. Bdstori 2029

Lieįpvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI 
jąĄi.iNAio(0KA^)

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

. > • - ' ’ r- r . <•"*’ ‘« f ■ ,
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piety jr 
nuo 6 iki Q f. vakare, šventę.’dlen§

' ipą^ąl susitarimu/ " " .

Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, (šeimynų, ves

tuvių ii? pavienių asmenų’

ĮJETUVIŠĘĄ ., < 
’ y^pyjKjL.A ’ ■/

^ROADWAYGAFE
<* - . / . v ,

Patarnavimus greitas ir 
' inąloųuK ’ \

' i-j

Tel. So. Boston 2600
* . . 4 - ,7

Lietuvis Dantistas

a. t. imtm
?51 W. Br6adway, £Jo. Boston 
Ofiso* ialahflįB^ nuj) ^wo
1:30 iki 6 ir nuo 0:30 iki 9 V. v. 
Seredomis nuof9 iki 12 v. dieną, 
gubotomis nuo 9 i|sl 6 vai. vakare. 
Nedaliomis -nuo .9 iki r?" vai. dieną.

Į . (pagal sutarti) ,

KLAUS SUSIRINKIMAS
Antradienį, kovo 19 d., 11 

7:3Qvai. vakare įvyks Fe
deracijos 3 skyriaus susi
rinkimas, bažnytinėje sa
lėje, 5th §įerrt, įSp/ Bqs- 
ton. Visi draugijų įr kuo
pų atstoyąį kviečiami šia
me susirinkime dąlyvąuti.

Valdyba.

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
Į CHIRURGAS

X-Ray
[ Tek South Boston 2712 

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Aląonąuin 9753 •’.

534 R. Broadway.
South Boeton, Maas*

Kovo 11 d. mirė Feliksas Į 
Wįndaskįs, 50 m- amžiaus,II 
gįnr. §9 Glarencę St., Broc- 
ktoų, Mas$ PP trumpos įi- 
gos. Paėjo iš Lietuvos Lq-J 
kių parapijos. Amerikoje 
gyveno 33 metus; dirbo 
laivų statymų dąrbe .(Bęt- 
hlęm jŠteeį Co.). Pąliko nu-II 
liūdinę žmoną Aleną (Ma- I 
silionytę),1 vięną dukterį | 
Prancišką, dų brolių ir dvi 
ąesęrįs Lietuvoj^ . Palai
dotą,S kovų 14 d.r9:3Q Ą. 
M. ąs Mv. Koko lietuvių pa
vapi jcįs bažnyčios Kalvari
jos. Kąpuose. Patardavo 
gtoOis p. A.' ZaĮetskąs.

i Biūvė ] 
ANT IŠSIRENDAVO JIMQ

Priešais Lietuvių Bažnyčią Tin-| 
karna bilė koldam bizniui. Didu-| pagal įtarimą.

J ma? 80 X15 peto- Kreipkitės pas: 
| ‘ Ą. JANKAUSKAS,
| 405 Wiiuįor g|., Cambridge 

-I - Tel. Kirkland 9221
Sekmadieniais: 411 Windsor 

: '(Namas) ' ~ ’

Tel. Trowbridgę 6330. -

JOHN REPSHIS, M. D.
, LIETUVISGYDYTOJAS
Ofiso .Valandos: 2—4ir 6—81

* y * * • ' ' I
276 Harvard Street, ' J 

kamp. Įnman arti (Centyal SąJ 
’ ' ■ Cambridge,' jMass/ A|

„■ : MĄBĮĄNAPOLĮO STUDENTŲ VAIDYLOS ■

.Mąriartipojjų Stpįeptji Valdytės drąipą į$ ridųrtnių wžiu ara- 
l»w ĮT ispanĮt^ortrir pęrgąUii. Per yisa vjefelft ejg& liūdesys, dažnai iKų4ųžytaš 
sveiku jumoru. Giedos Stiidenty Kudio Chopas. r ‘

■ W i ŠI W ’JPM’fKta'parengimą. ■ •<
,. KOLEGIJOS RfiM&JAI.

•cm / ;1;' / ,;;.^^ąįkąmš;.:^į.

jos'reikalavimai geležipii; 
lovų, gęąmafonų, škustuvi 
ir daųfų šepetėfių. .

Boston, Mąss. r— Ęęyę 
13 d. Legisiatiiros konųši- 
ja užgyrė sumanymą Įsta
tymo, ’ kuris ' nustatytų, 
kad viši gyventojai virš 
*20 metų turi mokėti “poli 
tax”' Tas reiškia; kad ir 
nąpterys turės mokėti “pa
galvinius mokesčius” pp 
iĮų dplepių. į ^ętĮis.

< ''Teb S.‘B. 2805-B I 
i LIETUVIB ' F 

iOITMtETRISTK 
* Išegzanilnuoju aklą i
I Trlslųrlų akinius L

f kleivas ‘ akis' atities į
i • einu ir ąmblljonlfc;;
Įkose (ajilose)aky«fe sugrąžinu Į 
| Sviesi tinkamu ĮąĮku.' ■■' |
į BJ^ABĮUS, O. p. Į 
į 07 Brqadway,. Sogth Boston i

Įžanga^75^^50c, 
—-Į-Ą_—

ĮVAIRIOS ŽINIOS
■ DEL NUSAVUJAMŲ :

.' , • ’ - < .. t s -

United * Carr Fastener 
j korporaciją,; įuripą 'dirb
tuve užiįną du bloku ' Š,o. 

IBdstonę, protestoją prieš 
valdžią įr ‘proteste p^tęiš-. 
kįą, kad ji ’netįįri teišėė ą- 
tnnti jų turtų nęužmbW' 
jusi ^ęĮąėtį ąt|ygmįmQ. 

I Kojporaęįjoš pinų, -tyžrti- 
ną, kąd jiems iškraustyti

,Į djrbtūfię ir ųžmųosąyyt^ 
valdžia turi atlyginti pusę įnilijpnq dolerių."

| Antradieny, kovo 12 fi- 
teįsmag prjiĮ$g§įU nam

1 savininkę pybtėąto pr|ęą 
jų nęjųdomo ’turto ųųąayį-, 
n|rąą.’ JJiėk dąųg priąirįu-; 
k<į ų* tąjp mažai įhformą- 
cijų jie galėjo gauti, ką<| 
nutartą prailginti protes
tams paduoti Įąiką dešim
čiaidienų' būtentikikovo

į 22 d. ' - T -
f Apie namų savininkų 

padąyl teismui partmki- 
muš, kad valdžia neturį lė- 

X-RAy| galės teisės namus nusa- 
- ? vinti.

Kaip visi jĮOpiptie ji pa
duos teismui savo reikala
vimus, valdžios skirti įkai- 

Į nuotojaį tarsis su kiekvie
nų savininku ątękjrai, įr 

kainą valdžią jiems ųiokęš 
ųl’jų.nųošąvybek §ti tais, 
sū kuriaįsv nebus galimą

ir trims vyramis,; kurie y- 
ra kaltinami kąip rengė- 
jii iąuėya niisUtyta'500 
dolerių; ,« • • ?

estįtos diktatorius

CAMBRIUGĘ MASS.

fflJEEN |M UUM
Skalblame ir proslnaihe visokius 
drabužius; Mes-paimame Ir^prlsta- 
tome drabužius visur, kaip’ tat: 
Sq. Boston; Cambridge, ' BrigĮitou 
Dorchester ir kitur,. BąmSglnkitę 
ir patyrstte, kad gaUnatę patarna

vimu už pigią kainą.
7-9 ĘHery St, So. Boston

Dantistas Ralph Cherniak pra-j 
neša persikėlimą jo c ’ " f 1 
394 W. Broadway, South Boston, 
«— tik sekančios- durys. Ofiso va- 
alndos nuo 9 ryto iki 9 vakaro ir

PIGIAI TAISOME 
■■'•. STOGUS • 

SO. BOSTON RpOFING CO. 
JOHN MMH & CO.

Taisome Visokius Stogus ’
414 W. Broadway 

TELEFONAI: ; ' '• 
South Boston 0574 dienomis: 
South Boston 0184 vakarais

HeĮsiųgtors, Suomija 
Kovo 9 d., diktatorišku 
dekretu panaikintos visos 
Ęętpnijęs ppHtįnės pabi
jos įr į jų yįętą mipįsteyių 
kabfeiętąs davė lęigimą pf- 
ganizupti naują “Tėvynes’' 
įąrtiją, kurios tikras bŠ- 
siąs keltį yįdųje" tąįką, 
tąųtinįųs politiškus ideą- 
Įus ir klasių gplidąrįšk^t 
iną. .. į • . ” •

Nuo šio laiko ši orgąnk 
zacija bus vienintelė teisė
ta politiška partija .Esto- 
nijpje./ / /; , ■

Šętų .diktatoriai šiuo žy
giu norį įyęsii kpppefąty- 
vę yąlstyhės sistemą, pa
našią! kaip nąziąi Vokie
tijoje. Yra žymių, kad gy
ventojų didžiumą yra šiuo 
žygiiį nepatenkinti, nes jie 
yra linkę prie demdkrątiš- 

bandys susitarti kPklM K0 sistemos.
‘ ' > ..-i. . .......... ......

I V BALDjiS

* tome ;

PIGIAI 
GREITAI 

■R •' SAŲGĮĄJ 

ĄNUN 
URECO.
Broadway

FIJBNĖ
326-328 M. Jiroadway 

Tel, foufli Bostop 4£Į$
Lietuvis Anstoiis — Constable 

lititatorius .

ROMAN J.VASIL
Ąpdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas,
409 -Broadxvp,y, Room 4 
South Boston, Mass.

Telefonas:. Parkway 1785-M.
1

JUOZAI. M
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius įajk- 
tus. Taipgi ir pataisau.

866 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

• Teląphope lįffiji Sp.fcOSTOĮĮ 

^3At W 

MOTOR SERVICE

MASKVA — Sdviętų ko
misarai pereitą savaitę 
pąskęĮbę, kąd j&W seka“ 
ši “civilizuoti Rusijos mu
žikus”. Jie .su pąsitęgjęiųi- 
mų skelbią, kąa seniau bu
vo pąfdųbtK kętųrį; ąiąlb 
peiliai ir tik yįpną įą&ųM 
.o dabar jau “draugas” 
pirkdamas peilį perką kar
tų ir Šakutę. Jie taipgi sa
ko, kad diįėją iŠ prpyįųpl*

SdvięttįkO-
ES

VARGONINKAS' ■_!
Jieškąą vargyniplsą, kątis mod 

n n i m r* X' i u i o l k^s ve8ti Chorą’ • iero’*r |i A N t S I M A O į Kreipkitės tuojapt laišku šiuo 
Jonas Raškauskas, kuris užlai-1 antrašu.

J;;;' \ \ _.l Bėv.M. Daumantas, Pį. Vin-
So. Bostone, praneša, kad apie cent’s Rectory, Girardville,JPąL

I ’ j
naū}^ Mėtį; gp j^esiTlOa ‘j jtofesionaĮai,

IVerti skaitytoją pkrrimfifc t ' ton, Mass. V|81 garsinkite “DarbĮutoto’\.

k© SIUVYKLA hnt 169 “I” Str.,| 
I

lW jis.persikęls į|
naują vietą po adų»»u 198 “I” profesionalui, biznieriai, nramoninknl, 
Street, kampus ,Šth St., Šo. Bos- Skelbtas! tl>m1
F” , r ■ ’ • ” ' tPi-H nlrMhrtrtlii nnrnnio*. - 1

“T- ,3^ 
12 d. valstybes porcija a- 
rėStavo 171 vyrą ir 6 mo
teris ^besilinksmmąųčiusy 

i Amerikos Legijono svetai
nėje, Everett. Visiems vy- 
rąms nustatytą kaucija 

! 25 o merginoms
• u’

Trik |3<nu Boston 8694

Automobilių ir Trokų 
l^entora. ", 

Taisomo visoMU IWIrbssČiŲ auto- 
tnoblUUa Taisymo Ir demonstravi
mo vietai *

>». Jfchfh 8t .
HOOTH.VOBTON.MASfi, 

■FA KftntMMir ftltr-Vf^UM 
. ..irll.lukul

BOTTUNGGO.
F. GRIGAS,
IšdtebSįas getų minkštą' 

' gšrimą/
107 Sixth State*,

So. Boeton, Mth,
Namai: 181 Brirton

C.

rr*.1
"i



Sovo ltS M., 1*35 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS f

k

ATSIŠAUKIMAS 
I VISUOMENĘ

P, K. Šidlauskas, Švento 
Vincento de Paulio sky
riaus pirmininkas, prašo 
visų, kurie turi dėvėtų ar
ba išaugtų drabužių, ku
riuos dar būtų galima dė
vėti, kad surinktų ir at
neštų bile penktadienio 
vakąrą, bažnytinėn salėn, 
tuoj po pamaldų^ arba 
juos įteiktų bile kuriam 
skyriaus' nariui, ir jie bus 
nuoširdžiausiai priimti.

Tokiu būdu daug bied- 
nųjų, neissigalinčių pirkti 
drabužių, bus per jūsų ge
raširdystę aprūpinti dra
bužiais.

P-no Vlado Marcinko, 
“Walter’s , Markęt” savi
ninko žmonai, padaryta 
sunki dviguba operacija 
Charlesgate ligoninėje, pe
reitą savaitę.

P-nia Patricija Stepulio- 
nienė, gyv. 5 Hatch St., 
pasidavė operacijai Car- 
ney ligoninėje, pereitą sa
vaitę.

P-nia Ona Višelienė, 
50 metu amž., gyv. netoli 
Lawrence mokyklos, “B” 
gatvėje, netikėtai apalpu
si griuvo, ir į pianą susi
žeidė galvą.

SUSIRINKIMAS
Kovo 12*d. š. m. Lietuvos 

Dukterų draugijos, po glo
ba Motinos Šv. įvyko mė
nesinis susirinkimas, ku
riame tarp kitų svarbių 
dalykų, nutarta surengti 
vakarą, balandžio 28 d., š. 
m. Bus suvaidintas labai 
gražus ir. įdomus veikalas: 
Šventoji* Teresėlė. Patarti
na visiems šitą veikalą pa
matyti, nes matę nesigai
lėsite; Įžanga labai maža. 
Bilietus galite gauti pas 
vaidintojus, rengėjus, ir 
draugijos nares. Vaidinto
jai yra gerai visiems žino
mi, nes jie visuomet savo 
rąles tinkamai atlieką. C.

MIRĖ:

Kovo 13 d., mirė Petras 
Balčiūnas, 50 metų, savo 
namuose, 843 Colųmbia 
Rd., išsirgęs metus nervą

nantieji žodžiai .įkritę j Įso parapijos Žmonių, tarė 
musų širdis be abejo savo sveikinimo Žodį mūsų gar-mūsų širdis be abejo savo sveikinimo Žodį mūsų gar- 
laiku išduos šimteriopą bingam svečiui. Tarp kitų 
vaisių. ' dalykų kum Mendelis pa-

I Jo Ekscelencija atvyko, Vyskupas Ma*
į Baltimore penktadienio Stonis ąam ir visiems su- 
vakare. Kum KeidoŠius sirrnkusiems primena kan- 
nuvyko į Mount Camel, ^ktipą Sv.Jgnaęą 
pas kun. Dr-ą X Končiuj R? Ajitijokijos, kuriam kę- 
kad Jį parsivežti, šešta- hąujant a Romą įnirti. ti- 
diėnį praleido ilsėdamos,Lotieji pego mylias, kad 
nes gerai žinojo, kad ryt
dieną turės gan sunkią pro?^. pabučiuoti retežius, 
programą. - Sekmadienį kuriais Šv. kankinys buvo 
praleido ilsėdamos, nes ge- stipančiuotas*, šv. Ignacas 
rai Žinojo, kad ryt dieną įuvo kutų su-

| turės gan sunkią progra- draskytas: # jis savo k?au- 
mą. Sekmadienio rytą, a* 
pie 9 vai., žmonės; būriais 

I rinkosi į erdvingą* šv. AI-
džiaugiasi visi* Baltimoręš I dStoMau^nebuvo v?e“ 
lietuviai sulaukę tokio įog sėstis. Dešimts mi- 
garbingo svečio. Bet mes nučių prieš vienuoliktą vi* 

Alfonso parapijines si bažnyčios varpai augau- 
mokyklos vaikučiai ypač pranešdami, kad gar- 
mūsų tarpe^ jUki^^mūsų l apleisti kleboniją^VisLšš^i 
tautos e didvyrį, * ius vardo Dr-Jos vyrai, arti 
karžygy m n^^ jie buvo savo
likų Bažnyčios 20 amžiaus! bendros'Šv. komunijos mį- 
kankini. , : šiose, 8:30 vai. ryte, ta;

Jūsų Ekscelencija^ man čiau visi sugrįžo sumos;
yra skirta ta didele priyi- kad sudarytų Jo Ekseelen- 
legiją Jūs* pasveikinti. ””*“4 ao^
Brangusis mūsų 'Sveti ! | 
Sveikinu aš Jus šį vakarą 
vardu Sesučių Kazimierie- 
čių, kurios mokytojauja 
šioj parapijoj; sveikinu aš 
Jus vardu visų mūsų mo-

J. Ė. Vyskupas T. Matulionis | 
Baltimore

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznieriusmėsą, vaisius, daržovės ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi ^Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avemie, .

Telephone Colųmbia 6702 > 
29 Savin Hill Avenue, 
DORCSfeS^rE^,

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 .

; R0XBURY. MASS.*-----

ERO ADWAYMARKET ' 
887 W. Broadway .

Telephone South Boston 8591

? JONAS VAUACKAS
75 “G” Street, 

Telephone South Boston 1609

SVEIKINIMAS įDžiaūgiasi šiandien šv. Al-
Jūsų Ekscelencijai bažnyčią. Pųs§ po

Tikrai laimingi mes esa
me sulaukę šios dienos. 
Daug mes buvome girdėję, 
daug skaitę apie Jūsų did
vyriškus darbus; bet tik ėgftlįG Hnkqmi matvtf Yml^’ 
gianton^esjurnne 
matyti Jūsų didvyriškus 
darnus; bet tik šiandien 
mes turime laimę matyti 
Jus mūsų tarpe ir iš Jūsų 
paties lūpų išgirsti kaip ir 
kiek daug mes visi priva
lome būti prisirengę iš
kęsti už mūsų Šv. tikėjimą.

liga. Jis paėjo iš Šiaulių.. 
Pragyveno. Amerikoje 30 
metų. Dirbo geležinėje. Pa
liko žmoną Aleną (jąnu- 
lis) sūnų ir broli. Laidoja- __ ____ t
mas kovo 16 d., 9 vai. ryte kyklos vaikučių, ’ vardu 
iš Šv. Petro bažnyčios, Šv. mūsų tėvelių.^Nuoširdžiai 
Povilo kapuose, Arlingto- 
ne. Patarnavo graboriūs 
D. A. Zaletskas.

MUZIKOSMOKYKLA
M. Treinavieittte, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJA

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

■ SO. BOSTON, MASS.

PERKINS SQ; QASH MARKET 
Povilas \BąlirąšiūĮias^Sąv. ; 

490Broadway; TeįS.Boston3120 •

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broad,way 

Telephone South -Boston 1392

JONAS GLINECKAS 
502 E. Eighth St., 

» Tel. So. Boston 9621
x • ' ■ ' ' . ' r

. 1 ■ ' - - - - ■; - — — I NIH '!<grabūrlai

HALPERN'S DERI.
STORE 

1010 Cambridge Street, 
CAMBRIDQE, MASS. 

Šios Savaitės .
“SPEČIALS”

• Moteriškos Kojinės ........ 59c. 
Vyriški. Marškiniai “Broad- 
doth” medžiagos ............ 69c.

ju pašventino ’ Flavijaus 
Amfiteatrą. Jei mūsų Vy
skupas Matulionis nebuvo 
bolševikų vilkų dantims 
sumaltas, tai ne dėlto, kad 
bolševikai jo gailėjosi, bet 

į dėlto, kad Dievų apvaizda 
buvo skirusi dar kitą misi
ją, būtent, lankyti, lietu
sius, savo viengenčius, iš
siblaškiusius po įvairius 
pasaulio kampus,ir savo 
atsilankymais, gaivinti ir 
stiprinti Katalikų tikėjimų 
jų Širdyse. Kum Mendelis 
pasveikinęs garbingą sve
tį dėkojo jam UŽ jo atvy
kimą mūsų kolonijon ir 
prašė jo, kad savo šv. Mi
šiose jis atsimintų inten
cijas visų Baltimores lie
tuvių, kad darydamas at
minimą už gyvus jis at
mintų parapijos kunigus, 
sesutes, parapijos dvasi
nes ir kitas draugijas, ir 
visus bendrai Baltimores 
žmpnės; o atminime už 
mirusius, kad jis primintų 
visų' Baltimores lietuvių 
mirusius gimines, priete- 
lius ir kaimynus, kaip čia 
Amerikoje taip Lietuvoje. 
Kun. Mendelis užbaigė sa
vo sveikinimo ir dėkonės 
žodžius, ragindamas visus 
dalyvius jungtis su Vys
kupu šv. Mišių metu, nes 
tai yra visų bendra auka, 
ir melsti Dievo ne tik sau 

| reikalingų malonių,^ bet 
taipgi atminti savo maldo
se patį Vyskupą, nelai
minguosius Rusijos gyven
tojus, taip pat Mexikos ir 
kitų kraštų katalikus, ku

li rie kenčia badą, vargą ir 
mirtį, vien tik dėl to, kad

GRABORIUS >
Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja.

Reikaluiesant kreipkitės: - 
SOUTH BOSTON 

. 258 W. Broadway , 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St. .

. ■ Teh 4110

JOSEPH W. GASPER 
(KASPARAS)

GRAB ORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

4es. 158 W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius -■ Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
• ’ i

Fanerai Home ir Bes.
■ 564 Kast Broadway, 

So.Boston,Haas.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO G1OBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmihlnkū — Eva Markstenfi, 
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.

■ Tel. So. Botfton 1298 .
.Vlce-plrmlninkS. —i' Ona Siauriems, 

—448 E. 7th St, lo. B '
Tel. So. Boatoa lm 

Prot Railt. — BronS CIunItng, 
. 29Gould St, Wert Rolbury, Mass.

Tel Parkway 1864-W . ,
Fln. Ražt ^Marijona Markoniutč, 

83 Navarre St, Roallndale, Mase.
Tel. Pąrkw«y 0558-W 

Iždininke Ona StanlnllutŪ,
- 105 W«t 6th.St, So. Boiton, Mus 
TvarkdnrS r— Ona MteglrdlenB,

1512 Golumbla Rd., 8o.,Boaton, Ma». 
Kmob Globėja — B. JanuionlenB.

.1426 Columbla R<1, So.Boaton, Mom. 
Draugija savo «u»lrlaklmui laiko kas 

antri utarninkū kiekvieno mtaealo,

Joston, MaM.

ŠV. JONO EV. BL. PAS ALPINĖ 
DRAUGIJOS VAIDYBA

Pirm. — J. PetrauBkas,
24 Thomaa Park, So, Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonis,
1430 Columbla Rd., 8. Boston, Maso. 

Prot. RaŽtlninkaa —- J. „Glineckls.
5 Thoma* Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Nevieta,- 
, 16 Wlnfleld St., So. ųoston, Maso., 
Iždininkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zaikte, \

7 Wlwtield St., So. Boston, Mau. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedfildlenj kiekvieno mčrieslo,
2 vai po pietų, Parapijos Malfij, 492 
E. 7th St, So. Boirton, Mate

7:80 vai. vakare, pobūžnytlnSj m- 
talnSj.

Vilais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu raitininke.

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS)
. \Ofisas: 409 Wihdsor St. .

Tel: University 4116
Namai: 167 Washington St> 

Tel t University 9221 

Cambridge, Mass.

Tel. Nee, 0526 '■/.

RŪKLAN AUTO SALES
STASYS ROKLANAS, SAV. 
Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir‘ INTERNATIONAL tre
kus. Priimame senus karus mainais

■ Taipgi
•Taisome automobilius

Darbas užtikrintas,. nes tižlai- 
• kali n gerus darbininkus.

49 Highland Avė., 
NEEDHAM, MASS.

M11^

S. BARASEVIČIUS IR H
ŠOKOS I

Seniausias ir Savistovia šios
Valstybes o

TŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS j

Gyvuoja 26 metus. Pilnai prisiruo-h 
šęą .savo įrankiais ir karstvežlmln?} 
suteikti geriausių patarnavimiį tllo-f) 
niį Ir uaktj.* Tarnauja, ir apyllnkūį;

nCms Lietuviu kolonijoms. • H 
TURI NOTARO TEISES ‘ > 

dfitąs: ' ’
254 W. Broadwajr, So. Boston

Tel. Šou. Boston 2590 į
Gi/vcnaniafi dietai |

838 Dorcheiter Avė.
Tel, 'Ooltunbia.2537 , !|

I ei jai Vyskupui garbes sar-J 
gybą nuo klebonijos durių 
iki didžiojo altoriaus. 
Kaip" grąžu ir griaudu bu
vo matyti vyrus ir mote
ris klaupiant ir galvas 
lenkiant kuomet Vyskupas 
eidamas tarpu juos laimi
no. Ne vienam iš Lietuvos 
prisiminė ’ ta diena kuo
met Lietuvoj jie’ pirmą 
kartą pamatė Vyskupą at
vykus suteikti sutvirtini
mo sakramentą, ir atsimi
nimo džiaugsmo ašaros 
birėjo per jų veidus.

Vyskupui įėjus bažny
čion parapijos choras, va
dovaujant artistui Jonui 
Čižauskui, griausmingai Į 
užtraukė paties p. ’Čižaūs- 
ko ■ sukompozituotą “Ėcce 
Sącerdps Magnus”. Ištik- 

trųjų čia bųyoA ' didis kuni- 
[gasapaštalų įpėdinis, 
kurs, kaip patys apaštalai,

1 daug iškentėjo dėl Kris- 
Itaus vardo; tačiau džiau
giasi šiandien, kad jis tą 
viską galėjo iškęsti, kad 
pati Sv. Dvasia suteikė.. .

| jam tą reikalingą ištyer- 3lie yra katalikais.
. J. E. VYSKŲPAS

Po trumpo aplankymo PASAKĖ PAMOKSLĄ
i P° to.. Jo Ekscelencija

, ~.. . . „ t. apsirengus, prasidėjo Pon- Vyskupas perskaitė dienoslankydamasįvairias Lie- LįfĮkalės Mišios. Dijakonu evanĖeliia ir pasakė pa- 
tuviij kolonijas čiaį Aine- k subdijakonu šv. migiu D M T&^i tėviškai 
nkoje ir kitur galėtumėm h^uvo mūsų parapijos klė-1 nis džiaugėsi visais Ameri- 
Jus, kaip, pirmųjų Bazny- rikai; jU0ZĮįs Jonaitis ir kos Uetuviais ju meife iii 
šios mtirą kankiniai §t}- Kazys Balkevičius;
prrnti visų lietuvių tikeji- presbyteyu buvo ŠŠ. Pily- įyčiaF ir savo tautai, 
mą, duodamas jiems su-Lo ir Jokūbo parapijas n^mr^jg bruožais iis na- E1 S ®kiebonas kun. Ąchstetter; ^kėPkalp^aimi4 Xs 

X } ceremonijų magistras bu-J esame čia Amerikoje; kad 
Bažnyčios yaiku. ..• v0. prųf, kun. McHugh is L,es gaiime laisvai, nevar- 

Ad muitas anuos, .Jūsų gy. Karojio semmarijos; gomį x)jeVa garbinti. Atė- 
EkSP.pJenena!įllgiąusni *me I mm nacra1Lo4ri Tniiau I J_i_L__ IžCLa..* —_____
tų ir visų reikalingų I)ie-| 
vo malonių, darbuoties 
Dievo garbei ir mūsų Lie
tuvių žmonių nemirtinų I 
sielų labui! Męs., .tai visi 
čia susirinkę linkime Jums 
iš širdies. Dar kartą, ad 
multos anuos!

Taip tai sveikino Ona 
Jasaiciutė, 7-tp skyriaus 
mokinė, J. M. . Vyskupą 
Matulionį, atvykusį pralei
sti bent porą dienų Balti- 
morės lietuvių tarpe. Ilgai 
mes laukėme tos dienos, 
daug mes vaizdavbmės 
sau kaip tas bolševikų ka- 

! linys, Katalikų Bažnyčios 
! Vyskupas - kankinys at- 
! rodo. Su kokiu ilgesiu mes 
! troškome . Jį išvysti, Jo
> balsą išgirsti ir Jo tėviš- 
j ką, ganytojišką palaimini- 
» mą gautiLlr štai ta ilgai
• laukta diena galutinai a-Į
• tėjo. Pereitą sekmadienį, 
j kovo 10 d,i pirmą kartą 
j mes matėme tą garbingą
> asmenį. Iš jo lūpų mes gir- 
’ dėjome meilės įr persergė- 
| jimo, žodžius ir Jis mus 
į . laiminei Tas jo malonus 
į tėviškas veidas visuomet

pasiliks su mumis mūsų 
| atmintyse, o jo pamoki-1

mes. Jums dėkojame ■ ūži 
Jūsų atvykimą mūsų tąr- 
pan. Esame tikri, kad 
Jūsų atsilankymas mūsų 
kolonijoj nebus be vaisiuj 
Jūsų "atsilankymas Čia 
Baltimorėje^be abejo Sus
tiprins mūsų visų tikėji
mą. Tas atsilankymas pa
dės mums tą tikėjimą ge
riau įvertinti ir jį daugiau 
branginti. , Jisai išmokys 
mus kaip mes tą tikėjimą 
privalome mylėti, jį ginti, 
ir, reikalui’ atėjus, už" w 
tikėjimą linksmai, drąsiai 
savo gyvybę paaukoti. • 

Su šiais mųsų visą-šir-. 
džiais _ sveikinimais . mes 
jungiame Jūsų Ekscelen
cijai ir savo linkėjimus, 

■ kurie yrąjnalda. Tegul ge- 
! rasis Dievulis, brangusis. -------
Į Vyskupe, Jus ,• gausiai ląįf Lmę. Į J. E. VYSKUPAS
I mina! Tegul Jis Jums sut | pv ___ _____________
teikia gerą sveikatą ir dar gš. Sakramento?Vyskupui 
ilgus gyvenimo metus, kad L - - 1J .Irt vi1-rtrz4 nW» o « 4trO TT’10 Gt T .1 A- I 
tuvių kolonijas čia Ame-

printi visų lietuvių tW-|2^teraTtaTO^. Ihvči^

Ad rnultos anuos, Jūsų gv. Karojio semmarijos; gonli x)ievą garbinti. Atė- 
Ekscelenci3aLIlgiausių.ąie jam pagelbėjo mūsų kuni- j„a «»in«i»dfahinf mes ra- 

n.°-lgai Antanas Dubinskas ir į,iai galime išklausyti šv. 
Kazimieras Keidosius. Sv. Mišių atlikti išpažintį ir 
Mišių laike Vyskupo mitrą priimti sakramentus.

Nieta*11103 »e sSkio3a’ kA^Ksrolio seminarijos niekas nešnipinėja,, niekas 
klierikai. Mūsų pačių 12 
[altoriaus tarnų pridavė 
Vyskupui reikalingus mi
šių rūbus. Parapijos cho
ras giedojo ypatingai Vys
kupo atsilankymui priruo
štas' šv. mišias. Smuikų 
orkestras pritarė vargo
nams. P-lė Juozapina Da- 
neliūtė išpildė smuiko so
lo per Offertorijum. Sank- 
tuarijoj buvo įrengtos y-1 
patingos šviesos, taip, kad 
po mišių ne vienas dalyva
vęs pareiškė, kad Vysku
pas — Celebrantas buvo 
apsuptas tarytum dangiŠ- 
ka garbe.. __ _ A_ •
KUN.DR.MENDELIS 
SVEIKINO J. E. VYSK, 

. MATULIONĮ 
Po evangėlijos, kun. kle

bono Lietuvniko užvaduo
tojas, kum Dr-as Mende
lis, vardu sergančio klebo- | 
no, vietinių kunigų, sesu- 
čių, ir visų Baltimores 

jLietuvių, ypač šv. Alfon-

mūsų neskundžia; čia A- . 
metikoje mes nereikalau- ' 
jame bijoti, kad mes nuš- ‘ 
tošim darbo arba patek* 
sim į kalėjimą vien tik dėl -J 
to, kad mes drįsome Dievą * 
išpažinti ir Jam tinkamą 
garbę atiduoti. Jo Eksce
lencija nupiešė liūdną ka- . 
talikų padėtį Rusijoj. Ten ‘ 
daugelis bažnyčių buvo ’ 
bolševikų išgriauta iš pa- 1 
matų, daugel jų buvo pa
verstų į svetaines ir tėat- ; 
nis; bet ir tos kurios už
siliko, tai Šiandien tik 
griaudina Kataliko širdį. 
Tų užsilikusių bažnyčių 
varpai tai nebyliai, nes 
nevalia jais skambinti.

Sekmadienius panaiki
nus bolševikų kalendoriu
je, žmonės turi susirinkti 
7 vai. vakare, kad išklau
sytų šv. mišių.’ Per ,di- • 
džiausiąs ir svarbiausias 
šventes Velykų, Kalėdų, 
Sekminių katalikai yra 
priversti dirbti, jei nenori 
nustoti Mėtos ir prarasti 
maisto knygeles. Klausant 
Vyskupo pamokslo nevie
nas pamąstė, kad šiandien 
Rusijoj, Sovietų "rojuje”, 
tai tikra Liuciferio kara
lyste. Vyskupas užbaigė 
savo pamokslą priminda
mas žmonėms kaip svar
bu yra klausyti Bažnyčios 
balso, klausyti Bažnyčios ■■ . 
vadų, kad nepatekus į pa- - 
našią nelaisvę. Vyskupas 
prašė maldų už nelaimin
gąją Rusiją, skatindamas 
visus kasdien atkartoti šv. 
Tėvo. Pi jaus XI atlaidais 
apdovanotą atsidusęjimą:

"Pasaulio Išganytojau, 
gelbėk Rusiją”.

Užsibaigus šv. Mišioms 
visi mišių tarnai ir patsai 
Vyskupas su mišiaunais 
rūbais, mitra ir pastoralu 
išėjo į gatvę prieš šv. ’Al
fonso bažnyčią, kur buvo 
nutrauktas Vyskupo ir vi
sų dalyvių . istoriškas pa
veiksiąs. Tokio įvykio Bal- - 
timorės Lietuviai dar‘ne
turėjo šios kolonijos isto
rijoj. Taip viskas buvo 
gražu, taip įspūdinga, kad 
žmogus tik gėrėkis ir 
džiaugkis, kad esi. gyvas.

■' Baltimorietis.
- (Bus daugiau)

4 — r.

■

Telefonas:ria«fcl850.\

JONAS GREBUAUCKAS 
. Grabprinš it B&ls&mhotojas = ^3 S. Padą Sttėet .

CMS. B. ntMBUS
LtSlUVIB GRABOKIUS 

irBalskmuotojas 
687 S. Paca Št. 
Baltimore, M(L

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu;

Nuo $75—$100—->150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0088

“Iskėildnias’’
Trijų Veiksmų Tragedija. .

Marianapolio kolegijos studentai suvaidins'šį metą 
\ šiose kolonijose:

Kovo 10 d. —- LOWELL, MASS. — iŠv. Juozapo para-
• * pi jos svetainėje, 7 vai. vakare. . • 

Kovo 17 d. — CAMBRIDGE, MASS. — Nekalto Prasi- 
* dėjimo parapijos t mokyklos svetainėje

I 3 vai. po pietų.
Kovo 17 d. — SOUTH BOSTON, MASS. — Šv. Petro 

. parapijos svetainėje, 7:30 vai. vakare.
Kovo 24 d. — WATERBURY, CONN. — ŠV. Juozapo 

parapijos mokyklos svetainėj7val. vak.
i Kovo31 d. --BR0CKTON, MAS^^
| pijos svetainėje 3 vai. po pietų.

. . : 1 NORWOOD, MASS. — Šv. Jurgio para
pijos svetainėje 7:30 vai. vakare.

Balandžio 7 d. — WORCESTER, MASS. Šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje 7val. vakare.

Balandžio 14 d. — PROVIDENCE, R. 1 šv. Kari 
' \ miero parapijos svetainėje 7:30 vai. vak. 

Balandžio 28 d. — WESTFIELD, MASS. — Šv. Kari- 
| miero parapijos svetainėje 7 vai. vakare,

Kovo 17 d. — SOUTH BOSTON, MASS.

Kovo 31 d
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toms svarbiausiems sukilėlių vadams teismo proku
ratorius reikalaują mirties bausmės. Ne tik t Lietuva, 
bet tr visas pasaulis įtemptu dėmėsiu tėmyja tos by
los eigą ir laukią dramatingos užbaigos. Visų mintyje 
kyla klausimas: ar Lietuvą turės pakankamai cMli- 
nės drąsos panaudoti griežčiausias priemones sukili
mui likviduoti te kaltininkams tinkamai nubausti?

Atrodo, kad tokios drąsos Lietuva turi. Čia jau, 
už valstybės sienų, šelstantieji vokiečių namai kelia 
nežmonišką triukšmą ir beveik pasiryžę su ginklu 
rąnkose pulti Klaipėdos kraštą, kąd galėtų ir kaltina
muosius paliuosuoti įr patį kraštą užimti. Prie to, pa- 

r Čįam Klaipėdos krąšte eina slaptas kurstymas prieš 
Lietuvą, sujungtas su Šitokiais gąsdinimais: mes vo- 
ktečiąį atsišaukiame į sveiką Klaipėdiečių protą. Tik 
apsvarstykite. Lietuva mažutė, jaunutė ir silpnutė. 
Ji negali prieš galingą Vokietiją ilgai atsilaikyti. Po 
kelių metų jai bus galas. Dabar jus klaipėdiečiai pasi
rinkite: ar rišti savo ateitį su menka Lietuva, kuri vis 
vien neužilgo bus likviduota, ar su galingą Vokietija,, 
kuri būtinai turi atsiimti visas žemes, pirmiau prie 
joą priklausiusias? Mes vis tiek laimėsim, ir jei jūs 
dabar eisite su Lietuva, tai laimėję, mes skaudžiai

• jums atkerŠysim. - ;
• Lietuva labai gerai žino, kad tokia agitacija eina 

visų smarkumų. Taigi ji pasiryžusi parodyti, kad vo
kiečių žodžiai melagingi. Jį stengiasi įrodyti klaipė- 

, diečiams, kad Lietuva ne tokią jau silpnutė, kad ji tu
ri pakankamai kariuomenės* bent pirmajam vokiečių 
žygiui atremti, o toliau padės galingi talkininkai An
glija ir Prancūzija, kurios nenorės visame kame duo
ti vokiečiams gilįupti. lir Lietuva įštikrųjų sumobili
zavo daug kariuomenės Paprūsėje. Mažutė Valstybė 
parodė savo dantis ir davė suprasti ir vokiečiams įr 
visam pasauliui, kad gins Klaipėdos krąštą iš pąskųti- 
nios, nes Klaipėda jau tiek dąbąr reiškią Lietuvos gy
venime, kad be jos sunku būtų ir išsiversti. Taigi Se- 
tuviai, nežiūrint yokįšlsų ginklų žvangėjimo, yra pa
siryžę suteikti koteisingiausią nuosprendį. Klaipėdos 
maištininkams.

Tąks rjmtąs ir tvirtas lietuvių nusistatymas pa- 
darys, be abejonės, daug įspūdžio į Klaipėdos krašto 
gyventojus. , ;,.A A K.

•■——A. A,^-._ : / ♦ :

Ar Galima Kat Bažnyčios
Katastrofa?

pinta garantija, kad Jos 
nė “pragaro vartai nenu
galės”. Ši garąntija yra 
tokia stipri, jog neturėtų 
būti jokių kalbų apie Baž
nyčios katastrofą, tačiau

Iš visų religiškai sočia- 
liškų institucijų

amžina tėra Katalikų ' 
Bažnyčia,

nes Ji įkurta paties Dievo 
žmonių išganymui įr aprū-

yra kitaip: “šis pasaulis” : 
laukte laukia Bažnyčios < 
katastrofos nuo pirmųjų 
Jos istorijos laikų.

Bažnyčios katastrofos 
laukė Neronas ir visi jo į- 
pėdiniai iki Konstantino 
Didžiojo, laukė Julijonas 
Apostatas, visį pirmųjų 
amžių heretikai, Focijus, 
Kerularijus, vėliau Liute
ris ir visi Jo laikų “refor
matoriai”, vėliau Prancū
zų revoliucionieriai, Napo
leonas ' Bonapartas, Bis
markas, liberalai, marksi
stai. Viepi lauke Bąžny- 
čiaį mirštamojo smūgio iš 
demokratijos, kiti iš revo
liucijos, kiti iŠ mokslo pa
žangos,kitį vėl iŠ naciona
lizmo.

Prieš porų metų mes 
tam tikros spalvos laikra
ščiuose dažnai skaityda
vome, kad štai arti valan
da, kada katalikiškoj Lie
tuvoj “tikrieji katalikai 
pasiliks mažumoje”. Pas
taruoju laikų tenka girdėt, 
kąd toks, istorinių atžvil
gių, mažmožis, kaip triuk
šmus Rokiškio bažnyčioje, 
pagreitinsiąs Bažnyči o s 
katastrofą! . .
;, Turint galvoje tas aud
ras, kurias Kat. Bažnyčia 
išgyveno per 19 šimtme
čių, atlydo tiesiog juokin
ga, kad Bažnyčios priešai1 
dar ir dabar gyvena tokio
mis

iliuziškomis viltimis 
ir laukia tos valandos, ka
da Kat. Bažnyčią išnyks 
iš žemes paviršiaus. Jiems 
atrodo, kad kiekvieną nau- 
jesnė idėja^-politinis ar so
cialinis perversmas atne
šęs Bažnyčiai mirtį.

Tuo tąrpu kiekvienam 
Bažnyčios istorikui aksio- 

. miškai aišku, kad.
žmonių ir valstybių su
krėtimai nėra Bažnyčios 
sukrėtimai.

Bažnyčios gyvenimo dina
mika turi savą aiįkirus 
dėsnius. Kas ųesa mirtį

imperijoms, dinastijoms, 
demokratijai, socializmui 
ir nacionalfašizmui, tai 
Bažnyčiai nesudaro katąs- 
trofos; Jos istorijos pro
cesas turi kitokius denius, 
eesas turi ’ kitokius dės 
nius.
Dažnai būna taip, jog kas 
pražūtinga kurion nors 
režimui ar sezoninei ideo
logijai, tai kaip tik nau
dinga Bažnyčiai.

Katalikų* Bažnyčiai, kai
po pasaulinei įr dvasinei 
institucijai, niekuomet ne- 
gręsia jokia katastrofa, 
nes 1) ką Dievas amžiams 
pastatė, to Žmonės negali 
išgriauti. 2) Bažnyčios jė- 
ga neapčiuopiama; 
prieš Ją/ nenukreipsi nei 
kullcošvaidžių, nęį artile
rijos, nei* aviacijos. Su 
bažnytinių pastatų išgrio- 
vįnių ar sudeginimų, kaip 
to nori Ispąnijos revoliu
cionieriai, ar su kunigu 
persekiojimu, kaip tai da
ro bolševikai Rusijoj ii 
Meksikoj, Bažnyčia negali 
griūtį.

J . Prąktika parodė, kač 
juo labiau valstybinė val
džia kunigų nekenčia ii 
persekioja, juo tikintieji 
labiau jįįos mylį Ir labiąr 
jų klausą. Gražius bažny
tinius pastatus reikale at
stoja kuklioskatdkombos 
Empirini^- Bažnyčios pa 
grindas ‘^ra Žmonių šąmo 

lc nėję; kol iš ■
žmonių sąmonės nebui 
Išrauta religingumo gy 

J-'sieįė,
tol Bažnyčia neliks be že 
miško ^poįūdžid pamatu 
Kol žmppiją tą “gyslelę’ 
turės, tol Bažnyčią turėi 
realią empirišką < atramą 
Ši religinė “gyslelė?1 yri 
tarytum dvasinis instink 
tas. Ji išnykt negali, kai] 
negali išnykt tiesos meile 
Daugelia is tų,. torte Šten 
dien laukia Bažnyčios ka 
tastrofos, rytoj pamils Ją 
melsis / ųž Ją,* prašydam

Dievą, kad išganinga Baž
nyčios įtaka apimtų visą 
Žmoniją. A A

. Pasitaiko ir priešingai: 
neretai ir uoliausieji.totą- 
likai ir net kunigai virsta 
Bažnyčios priešais, bet nei t 
pirmasis nei antrasis reiš- f 
kinys nenulemia Bažny- i 
Čios likimo. Niekuomet j 
Bažnyčiai nepritruks ti- ] 
kinčiųjų ir taip pat pašau- , 
kimų į kunigų luomą. j

3) Negalį žmonijos visu- j 
moję žlugti. ]

religinė Žmonių dispozi- j 
amžinybės ilgesys j 

. ir tikėjimas į Dievą, nes < 
niekas ir niekuomet neįro- j 
dys ir neįtįkins žmonijos, 
kad Dievo nėra, kad su 

į Žmogaus mirtimi baigiasi 
' jo “aš” gyvenimas, kad 
: Kristus buvo tik žmogus, 
l kad kuri nors etikos siste- 
i mą geresnė už krikščioniš- 
_ ką etiką. Sezoninės idėjos 
‘ gali būti labai populiąriŠ-
* kos, betgi amžinybes flgė- 

šio jos neišstums iš gyve-
* nimo.
r Yra daug tiesos Fr. Nįe- 
i tzsche’s posakyje “Jede 

Lijįsį will Ewigheit, will
1 ttefe, tiefe Ęwigheith, tai

gi įr sezoninės vertybėj 
P nori amžinybės; bitĮęrįz- 
i mas ir bolševizmas purto- 
i si. sezoniškumo ir preten- 
. duoja į nemirtingumui! į 
. amžiną jaunystę, bet pa- 
, tys tuo netiki. Savo amži- 
. na jaunyste tiki tik Kat.

Bažnyčia. A
Kas skaitė gražią • Vys-j 

s kupo Bougaud knygą 
r- “L’Eglise”, tas tiki, kad 

Bažnyčios gyvenime ne 
- tik nėra senėjimo žymių, 
L bet iŠ tiesų' Ji jaunėja ir 
” stiprėja visose savo gyvę- 
s nimo srityse. Bergždžios 
įi ir nayviškps viltys yra tų, 
a kurie tikisi^ savo akimis 

matyti Bažnyčios mirtį, 
p Tokią institucija, kuri tu- 
u ri 19 šimtmečių istoriją, 
i- jau paprasto materialisto 
k- akimis žiūrint, negalį Žlų- 
t,: gti dėl to, kąd valstybės 
d valdžią dažnai . patenka į

Kum Jurgis G. M. Česnai

Maną Kelionės Įspūdžiai
__ ................ •...................

(Tęsinys).
> Palaukus kelias minu

os, važiuojame toliau. Jau 
;amsu. Praėjo 10-tą yal< 
7isi išlipo, ąŠ tik vienas 
pasilikau. Praėjo U-ta va
landa, atėjo ir 12-ts. Kiek 
nusiminiau. Kas Šia bus? 
Ar galės kas manęs tokia
me vėlame laike laukti. 
Kur aš pasldšąių, jeigu 
kun. Zabulionis nebus Ma- 
^piosę. Viešbučiai bus už- 
daryti, jeigu jų ten yrą. 
Kur aš pernakvosiu. Klau
siu vežiko: “Ar važiuoji j 
Maištus.” “Tą|p, ponas”, 
1 *'■ 
kutinę stotis. Ąš vėl klau
siu: “ą kelintą valandą 
būs|. Kalėtuose? Jis atsa
ko i “Apie pirmą vai. Mąs
tau sau pirmą valandą ry- 
te. Bakąu jątn* “Kane ža
dėjo ląųkti vienas kųni’ 
gas, bet jeigu jo nebus, tai 
ąš nežinau ką aš dąrysių”. 
jis kiaušia; <fQ iš kur tas 
kuųigas”? Aš sakau, kad 
iŠ Bijutiškes. “Tai gerai”, 
jis atsako,, “jeigu jo ne
bus, tai aš pakinkysiu ar- 
kįiu^ įr poųą nuvešiu į Bi
jutiškį. Atvažiuojam į Mą- 
Įėtus. Matyt, gatve ateina 
du žmonės. Ląbai nudžiu
gau, nes tai biivo kun. Za
bulionis ir tom Lajaųskąs, 
vietinis klebonas. Nusive
da mane į kleboniją.. Kle
bonijoj pėmakvojų irryto 
metą atlaikau §v. Mišias 
pirmą tortą Lietuvoje. Po 
pusryčių padėkojęs klebo
nui sii kun. Žabulioniu, va
žiuojame j Bijutiškį. Tolu
mo bus apie *12 kilometrų 
arba virš 7 milių.

BIJUTIŠKIS .
Bijutiškis buvo' mano 

centras, įš kurio daug kur

VYTIS KANKINYS
* . . . - ' • ’* ’ * _; ■ ^ ‘ . J ‘ * ' ■ . -.1 ‘

PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 
Paraše

Vincas Nagornoskis

B

■ irr : .'

L

n

Apsileidimas suteikime garbės 
Apolonui gąM mums brangiai kainuoti. 
Patarčiau, jauno vyčio pasiklausti, 

, Kodėl šventykloj jo aukų nėra.
(Žiūri išdidžiai į Silvaną, kurs susirūpinęs krato 
galvą); * A .

; SILVANAS- 
Tiesa, mums šykštauja, bet labai duošnus

a Alkanų ir pavargėlių minioms.
Jiems turtus meto; dievams ne ėriuko.
Dar aršiau, šiandien, jis juos nuskriaudė. 

. Bandžiau derėtis su pacijoš karalium, 
Kad už greitesnį išklausymą jų 

* Reikalų, teiktus aukoti Šventyklai . 
Dovanų dalį sostui paskirtų.

’ Jurgis suardė derybas paimdams.
Karalių savo globon... ’

TRISTAMAS
/ . '(Perkirsdams kalbą karštai;) 

« 1 A! matai! <
Kad aš neklydau persergėdąms tave, 

. Jog po tribūno skraiste slepiasi 

. Gudruolis, kurs geidžia liaudį vylioti, . 
Kad ją galėtų vesti šuntakiais. . 
Į bedievybę. ;

(Prisiartinęs grūmoja, niūriai susiraukęs.)
‘ ... . Būkime atsargūs. A

’ -Jis*drąūtos gaujai,JprieŠaš, ktoigams. *
‘ ‘- SILVANAS' ■■ ' ■

(Traukdamas į šaly scenos, labai susirūpinęs.) 
Tai tiesa. Liaudis mus palieka;
Ieškosi naujų vadų it dievų. 
Senoji tvarka, tikyba ir tvarka

važinėjau, daug ką ma
čiau. Kun. Zabulionis savo 
vežimu mane išvažinėjo po 
visas apylinkes.

Kųp. Zabulionis kadaise 
buvo mano parapijiečiu, 
čioųąi Sioųx City. Jis bu
vo net komitete ir daug 
buvo' pasidąrbavęs baza- 
rąis, vakarėliais ir tt. Jis 
čionai, Sioux City, dirbo 
skerdyklose, čionai moks
lus ėjo. Paskui įstojo į se- 
įpinariją, Loretto, Pa. Jis 
baigė teologijos mokslą 
Romoje, kur Jis buvo į- 
šventintas į kunigus. Jo 

jis atsako, tąi mano pas-jMal. Vyskupas Kukta Jį1 
i* ' priėmė savo ■diecezijom 

Pabuvęs kiek .vikaru, grei- 
tu laito tąpo klebonų. Jis 
dabar pasekmingai dar
buojasi Bijutiškyje. Jo pa
rapija susideda iŠ 2,500 
Žmonių, Turi naują, medi
nę, bet nelabai* didelę baž
nyčią. Jis sakė, kad su 
manim nesimainytų. Jis 
turėjo kiek skolos už baž
nyčią ir kadangi sunku 
buvo skolą atmokėti, tai 
jis paraše Lietuvos Prezi
dentui laišką, prašydamas 
atleisti skolą. Prezidentas 
dovano jojam visą skolą.

Prezidentui atvažiavus į 
Dubingius pašventinti til
tą, kurį jis leido pastatyti 
virš ežero, Dubingiečiąi 
surengė labai gražų priė
mimo programą. Tuo tar
pų atėjo kun.,Zabulionis 
ąu keliais savo parapijie
čiais ir padėkojo Preziden
tui už dovanojimu skolos, 
0/ šyilū ’’ jie primine, kad 
klebonijos būtinai reikia. 
Klebonas geros vie
tos gyvenimui. Tai Prezi
dentas pažadėjo, kun, Za- 

- bulipniųi, medžių dėl nau- 
jos klebonijos. Taigi kun. 
Zabulionis; yrą tikrai lai
mingas, kad tiek daug jis 
yra gavęs. • / ‘

GIEDRAIČIAI
8 Kun. Zabulionis nuvežė 
manė j Giedraičius į atlai
dus ir primicijas. Čionai, 
šv. Baltramiejaus bažny
čia yra didelė, mūrinė ir 
graži. Klebonaują kun. 
Kazim. Lęsevičius. Jo vi
karas kun. Petras Cėliė- 

. sius. Primicijos buvo kum 
Ant. šležiausko. Dalyvavo 
apie 10 kunigų ir klierikų* 

■ Būyo pilna bažnyčia žmo
nių. Pamokslininkas pasa
kė vieną lietuvišką, q kitą 
lenkišką pamokslą. Vieti
nis klebonas labai gražiai’ 
vaišino kunigus įr, svečius 
skaniais Valgiais. Buvo ir 
prakalbų, Kun. Zabulionis 
mane perstato ir aš pasa
kiau trumpą prakalbėlę. 
Man buvo labai malonu 
matytį Lietuvoje primicį* 
jas ir jose dalyvauti.

. (Bus daugiau)

JONO (MITO EILeS
Šią knygą išgyrė visa 

rimtesnio ji Apauda. Visi 
gėdisi jos turiniu, gėrėsies 
Ir Tamsta ją įsigyjęs.

Tai gražus mūsų išeivi
jos įžymaus poėto kum K, 
Urbonavičiaus eilių rUki* 
nys.* x ; ‘ «
; “DARBININKty’ Adim 

38ŠW. Broadvvay,
1 South Rostom Mats,

Jos priešų rankas, o ypač
dėl 
chu

to, kad retkarčiais 
liganiškai kur triukš-

mą sukelia pamaldų metu.
J. Gs. “P. B.”

Tūkstančius metų svietą, tik dabarties, 
Ateičiai jūsų gręsia pavojus.

SILVANAS
Tai nėra keista, varžymasis, dėl valdžios 
Eina kas kartą smarkiau, kenkšmingiaų. 
Tr tie, kurie savo rankoj laiko teisę. *■’ .
Valdyt, visuomet turėjo ją gint, ’ “ . . ,
Ginsime ir mes.

; • ' ANASTAZAS • '
• šitaip?.., Geri tikslai!

Tik. ar jūą galit, ar pajėgiate 
Apsigint Save? Jums priešų daugybe, 
Gudrių it žalčiai, net ir Slaptingų, 
Nepažįstamų.

. (Ciniškai matuodamas juos akymis.)
•• \ . A A TRISTANAS \ ■ A‘‘ 

(Veidmainingai slėpdamas.) *•
Gal tu, Anastazai, 

Turi tą garbę draugauti su jais 1 
’ ANASTAZAS

(Draugiškai, bet vyliugingai.) 
Kas tau?,.. Nurimki, aš esu širdingas

’ Jūsų draugas. :
, /. TBISTAMAS /

Tai kas mūsų priešai?
ANASTAZAS

T—R ..—--------.—------ v—Jūs patys! * .
(Silvanas traukiasi nuo jo ir šiurkščiai atsiliepia.) SILVANAS

'< •/' ' 7AA . Ištikto? \ J • ‘ .
• a tristamas • ■

. .. : Mes?... Patys sau priešai?
(Daliai akyvįaii) 

SILVANAS •
Kas gali būti kenksmingu pats sąu? .

r ; UAA/į• X (Paversdamas Jb kalbą juokais. 
...' A .. ANASTAZAS ; \.

(Sarkastiškai, bet išdidžiai.) 
Taip, nes kibirkštėlę tiesos paslėptos . 
Stabų reikšmėje jūs negąivinot,

(Bus daugiau)

Keičiasi, skaldos ir nyksta; ir mes 
Netekę teisės valdyt ir mokyti' 
Dingsim sąmyšyj ir Netvarkoje A 
O mūsų vietoj valdys atėjūnai, • 
Tokie kaip Jurgis, jauni; svetimi.

< (Baigią beviltišku drebančių halsu.) 
TRĮSTAMAS ; ’iA

, (Su pasibiaurėjimu, artėdamas.); 
\ -N^gl jiems leisi? , . • . t <

' • ' SILVANAS . ..
Kaip juos sustabdyti? 

Jie grūdasi, bėga galvatrūkčiais 
Paskui įnelagius, vyliugius, klostuoto jus, A.

(Anastazas įžengia ir atydžiai klausosi.) 
Kurie jiemš skelbia naujus dievūį 
Lygiai kaip ir musų pirmtakai, darė, 1
Įrodinėja stebuklais naujais . 
Nebūtus daiktus, burtus, nįektikystę;. 
Pagauti svietą į savo sląstus.

, tr jiems tas sekas. • .
(Anastazas garsiai prasijuokia ir artinas.) 

'■ ’• SCENA VU ’ ’
- Tie patys ir Anastazas

‘ • ANASTAZAS ■■ ”
A Kodėl netųr sektis?

Juk jie mokina lygiai kįip it jus:. / A- 
Tikėt į.burtus,.melus, nįektikystę. r

SILVANAS '
; Tai įžeidimas ! . K.

(Anastazas artėdamas'vėl garsiai prasijuokia.) 
; ’ -7 . 7. A ANASTAZAS • \ :

A O, ne taip blogai! • 
Kunige vyriausias. Aukštai gerbiu 
Jūsų pirmesnių Šviesuolių darbus. t , , 
<Mąn?ti|rtai kęįsta kodėl Jūstembllat^ i ’■ >

: rVaisiumi genijįų naųdotiš gėriau. ■
Jie norą vartojo įrankius prasčiausius, 
Vistiek šį tikėjimą sutverė 
Iš daugelio štabų, gabalų akmens,

• Įvirtu kad jūs galvot valdyt .
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Katalikiškoji Spauda
’ . (tųsą)\ \ . i
Negalima neminėti tos įtakos, kurią daro bespal

vė ir pagaliau blogoji spauda. “Drąsiai galima sakytį, 
jog du trečdaliu Prancūzijos katalikų atskilo nuo ti
kėjimo dėl skaitymo “Socialdemokrato”, pasakė gar
susis katalikų teisių Prancūzijoje rašytojas, pats 
Prancūzų ministerių pirmininkas Combes 1908 me
tais. Tikėjimo netekus tauta ištvirko, mirtingumas 
padidėjo. Betikybinės doros negali bųti. Minių mįnios 
išstatytos šiam pavojui. Smalsus ir godus žinių jauni
mas mažai teatboja rastų vertės, gaudo prieštikybi- 
nio ir nedopngo turinio raštus ir kartais kiauras nak- 

—tį& ant jų praleidžia, pasinerdamas f juos protu ir sie
la, tik deja, užmiršdamas, jog atsitrauks nuo jų apsi- 
purvinęs ir suteršęs ęąvp tyrą širdį paslėptais tokio 
rąsto turinyje nešvarumais. Pav. prisiskaitęs blogų 
romanų, vaikas eina motinos piautų; dvylikos metų 
mergaitė, perskaičius blogą romaną, peiliu nuduria 
savo tėvą. Sustingęs ir surembėjęs savęs pasitikėjime 
žmogelis drąsiai ima blogo turinio raštus į* savo ran
kas, manydamas, kad jo tvirtas nusistatymas nesu
griaus jame klaidingi pranašai. Tačiau jis užmiršta, 
kad jo tvirtumas taipo yra lygtinas ir kad “nuolat 
krisdamas lašas po lašo padaro duobę kieciausiame 
akmenyje”. Ir taip daugelis, tarsi neatsargios pelės, 
godžiai gaudo gudriai nuodus į taukus įmaišytus ir, 
jais užsinuodiję, dažnai visos žūsta. *

Vienas bedievis,-rašytojas, atsivertęs prieš mirtį 
kalbėjo: “Norėčiau, kad mane lyg kokį kaltininką ve
žiotų po miestą, atsiprašyčiau už duotus pąpiktini- 
mųs — kurie neskaitė mano rąstų, prašyčiau sū aša
romis, kad neskaitytų, o kurie skaitė, kad pasitaisy
tų. Origenas sako, kad netikėlių knygas skaityti yra 
tokia pat piktadarybė, kaip atsisakyti nuo tikėjimo. 
Labai rimtai reikia abejoti tokių žmonių katalikišku
mu, kurie drįsta skaityti- bedieviškus ir bespalvius ra
štus. įspėti jię labai keistai teisinasipavojaus juose 
nerandąs, jam, nėkęnWX$^A  ̂ pa.-

(Bus daugiau). J ‘

sical high school 1921 m.; 
paskui tęsė studijai Post’s 
Business institute ir Her- 
ricks’s Business College 
1923-24 metais. JJž kiek 
laiko stoja į Miesto lįgon- 
butį ir baigia, slaugių mok
slus 1931 met. Dabartyje 
dirba kaipo Supervisor 
Isolation Hospital, Wor- 
cester, Mass. Ji priklauso 
prie City Hospital, State 
ir National Nurses Asso- 
ciation’s. Taipgi yra Ame*

turi platų darbuotes lau
kę. Vien tik &v. Kazimiero 
parapijai iki pirmiau va
jaus periodui — kovo 1 d./ 
jau, ačių Dievui, randasi 
virš - 350 “Darbininko” 

Į skaitytojų. Prasidėjus an-

lėtai ligonta, silpno* peikto.! ^Tįtfb^SniarMŪi RTasi- 
“ ™n, kunem. pankas gU dg. nestebėtina,
h pakenkti jų sveikatai, aęba|^ J’’ ; -.*- “ ; ; . J 
kasdieninėms jų pareigoms. Sv^-I^ad Šiemet WorcesteriUl 
būt inoti, kad šiuo raštu niekam Į .teks pirmutinė garbinga

ninkb dispensas. Jei kas notėtų I Žodįg’’ maloniai prašo Sa- 
įsigyti dispensą, patariamas kreid, ---- *- •- - i¥ 1 -
ptia pas nuodėmių klausytoją^

-andtaryS^atatP^^rėJIratą-iĮg^į -^^^ant-ątsk!-prię--Motėrų.--^ungOK-5- 
mo tvarkai. Tačiau 1932 m.t gė- lyginti, nės“Darbin.” la-kuopos. Reikalui esant lie- 
gužės m. 18 d., mums suteiktuįbai yra reikalingos lėšos. ■ tuviai gali , kreiptis telef. 
pensuojąme darbininkus ir jų

Gavėnios Pasninkų Tvarką
ilš Springfieldo vyskupijos kan

clerio raštinės paskelbta tokia 
Gavėnios pasninkų tvarka:

Gavėnia prasideda Pelenų die
ną, kovo m. 6 d;, ir baigiasi Di 
džiojo Šeštadienio vidudienį, ba 
landžio įnen. 20 d. .

Kai kurios Gavėnios dienos yra 
vien pasninko dienos ; kitos yrą 
pasninko ir susiturėjimo dienos.

BĖA’S BEAUTY 
SIIOPPE

.2’46 Petronėlė ' Panliutė, satininkS

156 Green Str. ant Kelly są. 
Tėl. 60055, Wbrėester, Mass. 
LIETUVAITES, dabinkitės pas 

lietuvaitę -

Fiuger WaVes, Manicuring; 
Permanont AVaving, Shampoo.

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVE

i UŽLAIKO -w ■ į
“ JONAS B. BACINSKAS ’ J

• ■■ .(sūnus) '• . :j
344 Millbury St.. Tel. 5-5746 , 
Namų, Ūkių, -Pirkimo, Bardu-

. vimo Reikalus Veda
JONAS V. BAČINSKAS

.. (TĖVAS).

Pasninko dieną yra leista vie« 
ną kartą sočiai pavalgyti.-Tas ga
lima .atlikti' pusiaudienį,, ar vaka
re »tr tik šį vieną kartą leista 
naudotis mėsišku valgiu. Rytme
tį "galima išgerti ko nors Šilto, 
kaip tai arbatos, arba, kavos; ir 
suvartoti iki dviejų uncijų duo
nos. Trečiasis gi1 tą pačią dieną 
užkandis neturi būt /didesnis, 
kaip tik paprasto sotaus paval
gymo vienas ketvirtadalis.. . .

Pasninko ir susiturėjimo die
nomis yra leista taip pat tik vie
ną kartą sočiai pavalgyti, tačiau 
uždrausta vartoti mėsišką valgį, 
arba su mėsa virtą sriubą. .

Visos .Gavėnios dienos yra .pas
ninko dienos (sekmadieniai. Visa- 
dos yra -išskirti)/ Bet trečiadie
niai (išėmus Didžiosios Savaitės 
Trečiadienį) ir penktadieniai, 
taip pat Gavėnios, antrosios sa
vaitės šeštadienis (metų bertai- 
nio šeštadienis) ir Didysis Šešta
dienis iki vidudienio yra-pasnin
ko ir susiturėjimo dienos. -

Didžiosios Savaitės Trečiadie.

nis nėra pasninko ir aiMiturėji- 
mo diena,. bet tik viepo pasnin- 
ko diena.
r Visi asmenys baigę 21 metus 
amžiaus ir nesukakę pilnai 59 m. 
amžiaus privalo užlaikyti pasnin
kus, jei nėra nuo pasninkavimo 
atleisti, arba dispensuoti. Abel- _ ____________ ____
nai, nuo pasninkavimo yra• vajaus periodui -*
lėtai ligępta, eUpno. ^eikato. gj smarkiąi BraBį.
" t* »■ dgj0 tat ir nestebWa,
h pakenkti jų sveikatai, a$a|* . J
kasdieninėms jų pareigoms. Svar-1 kad šiemet WorcesteriUl 
būt inoti, kad gino raštn niekam Į teks pirmutinė garbinga 
neteikiamas nuo Gavėnios pas-1 vieta vajuje. “Worcesterio

rvtataige Inetai metus neatsietino už pretmme- nare it nesenai prisirašė 
t ... f ..I wni-n'?l<vn; Al rri'sJ.lrt v.4 r. 4-r. 4 .1 M-mzt CnR.

amžiaus yr^rpaauoii—miBiiureji* r nt'*
mo tvarkai. Tačiau 1932 m., gė-1 lyginti, nes “Darbin.” la-■ kuopos. Reikalui esant lie- 
i
Šventojo Sosto Indultu, mes dis-1 
pensuojąme darbininkus ir jų j 
šeimas nuo susiturėjimo tvarkos 
visomis‘Gavėnios pasninko ir su-1 
siturėjimo dienomis, išėmus visus I 
penktadienius, . Pelenų dieną ir 
Didįjį šeštadienį iki pusiaudie
nio. Ir Čia vėl reikalinga pažy-Į 
mėti, kad šis dispensas neliečia Į 
pasninko, bet tik susiturėjimo 
tvarką'. Pasninkais yra privalomas 
darbininkams ir jų šeimų na« 
riams, išėmus ligonius, ir t.t;J 
kaip tas yra aukščiau išaiškinta, j

Tokių būdu darbininkams ir 
jų) šeimų nariams, kurie privalo 

‘pasninikaųti,' pasninke ir susitu
rėjimo dienos per Gavėnią yra 
tik vieno pasninko dienomis ir 
jie gali tomis dienomis „vieną j 
kartą naudotis mėsišku valgiu, __________ _____________
išėmus penktadienius, Pelenų die- Į167. Zinkevičienė Čęcilija, 
ną ir Didįjpšeštadienį &Į pusiau- 168. Kerulis- Petras, 
dienio. Kuriems darbininkams,, ar j 169* Talakauskienė Alena, 
jų šeimų pavieniam^. nariams su- 170. Pečiulis Jonas, 
teikiamas dispensa^ Ano pasnin- 17X Piktęlięnė Magdei./ 

. lęapmo^^n^a^ į72tf Alavšąiūs^Petras, <' -
mas neprivalomasJr todėl jie ga- įj3. Seilius Rapolas, ? 
Ii naudotis mėsiškais -valgiais ,174. Mažukna Vincas, , 
kasdien pa' kelis kartus ,kaip|x7S. Syiklienė Alena, 
jiems yra tinkamiau, išėmus peri-fį76. Sidabrienė Ona, 
ktadienius, Pelenų dieną ir Didį- PaUliukonienė Elz., 
jį šeštadienį iki pusiaudienio. > . ‘ -

Pagaliau, nedarbininkai asme-J 
nys, kurie nepriklauso darbinin-’ 
kų šeimoms, Gavėnios, laiku ne
privalo vartoti .mėsiškų vąlgiųl 
pasninko ir susiturėjimo .dieno
mis, nors ir būtų dispensuoti nuo 
pasninkavimo.

Tie visi,’ kurie yra dispensuoti 
nuo pasninko, arba susiturėjimo, 
visados turi rimtai .įsigilinti i 
Gavėnios dvasios svarbą ir per 

.Gavėnią daryti kitokius prisima- 
rinimo aktus, kaip tai susiturint. 

: nuo įvairių pasaulinių pramogų 
ir smagumų ir pasiaukoti geriems 
darbams ir daryti atgailą.

Pageidautina, kad “Darbia 46529. P-leį Onai ateityje 
ninko feądio*’ išleistų spe- 
ciales knygutes, radio rė« 
mčjų skaičiaus' -padidini
mui. Tas būtų sveiką ir 

. naudingą. Lauksime.
Bėgyje poros savaičių 

užsirašė šie nauji “Darbi- 
ninka” skaitytojai:
157. Listąįtis Juozas, .
158. Klapatauskieriė Ant.,
159. Tautkus Juozas, f
160. Danylienė Jieva,
161. PiličąUskas Vincas,

1162. Mažeika Rapolas,
1163. Malinauskas Juozas,
164.. Dau^Įjenę Magdei., 
165. • Grazulienė Magdei., 

1166. Traupis Antanas,.

linkime geriausia pasiseki
mo!

Margareta Pauliukonyte
Nuo savo sesutes Onos, 

p. Margareta neatsiliko 
slauges moksluose. Ji gi
mė spaliu 2 d. 1906 met. 
Pradinius mokslus ęjo Mil
lbury Street Preparatory 
ir ClaSsical high school 
1920-24 met. Sykiu su sa
vo sesute darbavosi Mies
to ligonbuty kurį sėkmin
gai baigė 1927 met. Kiek 
laiko darbavosi ligonbuty 
ir kaipo privatinė, slaugė. 
Nesenai apsivedė su p. J. 
Walsh ir gyvena ant 310 
Park Avė., Worcester,

178. Mažeika Dominikąs.
Naujų skaitytojų vardai 

ir’ateityje bus skalbiami. 
Nesivėluokite užsiprenu- 
meruoti! i ' 1

J SLAUGES - NUBSĖS

Qna M. Pauliukonyte
Viena rimtesniųjų lietu

vaičių slaugių - nursių y- 
ra p. Ona M. Baiįiufcony* 
te iš 133 Dorchester gat
vės, gimusi rugpiūčio 27 
d» 1904* iŠ gerų /lietuvių 

_ ____ __ ______ [katalikų Antano ir Onos 
(Leonavičiūtės) Pauliuko- 

Smarkiai pasižymėjęs mų sei^iynos, Pradbiį.mo- 
šiemet “Darbininko” va-l hslą.. ėjo Grafton Street 
jaus darbe, Wbrcęsteris Granimar School, ir Clas- 
labai nudžiugo, kad vajus p" ' 
tapo pratęstas net iki .ge
gužes 12 dienos. Mat sun
kiam darbui nebuvo iš 
kalno pasiruošęs, ir dar

PASEKMINGAS VAJUS

■*

ADMINISTRATORIUS * 
JONAS KUNDROTAS •

R5CORALST. , - j 
VVORCESTER, MASS. ’ J 

TEL. 5-8861

Ona M. Ciunytė'
Gana gerai žinomu wor- 

cesteriečiams jr gabi slau
gė yra panelė Opa M. Ciu- 
nytė. Ji'yra gimusi Wor- 
cestery, Mass. iš tėvų Jo
no ir Antaninos (Miliutės) 
Ciunių, rugpjūčio 31 d. 
3911. Baigė Lamartine str. 
school ir Worcester Olas- 
sical High school.

Atėjus 1929 metų rude
niui pradėjo 3 metų slau
ges mokslą» Worcester Ci
ty Hospital, kurį baigė 
_1932. Slaugė Ciuniutė yra 
dirbusi prie “general dū
ly”ir taipgi ėjo pareigas 
Supervisor “Mater n i t y 
Ward” City Hospital. Pas
taraisiais laikais eina ‘pri- 
vate duty’. Panelė Ona yra 
gabi lietuvaitė, gera - rim
ta darbininkė ir pilnai su
pranta savo profesiją.

ŠV. MARIJOS VARDO
'draugija -

Pianos Radios
GRUNOVV 

ELEKTRlKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodame, lengvomis 
: Sąlygomis

Per 3Q metų pątenlcmtinęiaį 
turėjome reikalus šit-lietuviais

GHARROH’S
20 Trumbull St. Woroester,

Tel. 49480 Mbm.

Draugiško Pątarnavimo Bandas

'■ % , • • •  _ ' ’

THE PEOPLE’S

BILLIN<PSSQ.
TAILORS & CLEANERS

Maitinas Kazlauskas ir
Jack Eller Savininkai

.Siuva Naujas, Taiso ir vato 
senas drapanas ir futras

Geriausia Lietuvis Siuvėjas
Tel. 56034; 345A Grafton Si

SAVINGS BANK I! '
‘ - — . TT E| . BOOK STORE

Lietuviškos Maldaknygės, žva- 
kėb, R&Žančiai, Štovyloe, Aka- 
plierįai, Paveikslai ir Rėmai

— SuligJūsųReikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS
7 /;TeU54$lft t450 MAIN STREET

' ■ ■ WORCESTER, MASS. > " ' 

Skersai Gatves Nuo City HaU

kauskaite, Elzbieta Kr 
koniutė, Ona Kundrote 
ir Marcelė Poškienė.

' Susirinkimas, • atkal 
jus maldą, apie 10 1 
gražioje nuotaikoje ui 
baigė.’ . ..

Korespond, J, ffiukteįj

F. A. VAIŠNORA, M. į
(VEIKSNĖR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 1
96 Vernon St., TelT5-781£E

: . Ofiso Valandos: ’d
10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakari;

SEKMADIENIAIS- 1 

------- SULYG SUTARIMO
WOR0WBR, MASS. J

CrĮrn—--rr-n-«Ti-,-i;-wrir . 'ii;.-»r7;-'rnįMMfc«aM^4
ii-. — ..J ,

Tel. 5-6753, Namai Tel.
8-8760 J

PRANU. BOBELIS]
ADVOKATAS 1

Offiee;

633-642
Slater Bldg, MASS.... J

Maryte K. Kazlauskaitė
Panelė Marytė Katryiia: 

Kazlauskaitė gimė liepos 
10 d.; 1911, Palmer, Mass. 
iš lietuvių katalikų * tėvų 
Antano ir Petronėlės (Vit- 
kąuskaitės) Kązla u s k.ų 
šeimynos. Pradinį mokslą 
ėjo Gniusigąmond gram- 
mar school-ir South high 
School Worcestery. Paskui 
stojo į Miešto ligoninę, ku
rią sėkmingai, užbaigus, 
dabar darbuojasi joje kai
po Night Supervisor. Pa
nelė Marytė prĮklauso prie 
Hospital, State AĮumnae, 
Tnstitutionąl Club W. C, 
H; ir” yra užsiregistravusį 
Mass. valstybėje. Pirmiau 
priklausė prie Lietuvoj 
Vyčių 116 kuopos ir Auš
ros Vartų parapijos cho
ro! Laimingos kloties sa
vo profesijos darbe!

Pirmadieny, kovo 11 d., 
Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje 7:30 vai. vaka
rę įvyko Šv,' Marijos Var
do draugijos mėnesinis su
sirinkimas, kuriame daly
vavo virš 300 narių. Tar
pe kitų svarbių nutarimu, 
plačiai buvo kalbama ir 
planuo jama apie prisiruo
šimą prie draugijos Sida
brinio ■— 25 metų gyvavi- 
mo — jubiiėjaus, kurš į- 
vyks š. m. lapkričio 10 d. 
Taipgi buvo nutarta reng
tis prie didžiojo draugijos 
pikniko, kurs įvyks liepos- 
july 14 d. Maironio Parke. 
Visa draugija taipgi pri
sidės prie bendro Worces- 
terio lietuvių draugijų 
pikniko gegūž. - may 5 d. 
atidarant Maironio parką 
vasarmečiui. Kadangi ko
vo 7 d. ■: pasimirė vieną 
draugijos nare, Petronėlė 
Stonienė, tai draugija už
prašė abejose parapijose, 
,§v. Kazįmiero ir. Aušros 
Vartų, po šv. mišias. JNe- 
žiurint, kad draugija jau 
turi apie 550 narių, laike 
šio susirinkimo įstojo dar 
sekančios: p.p. Eugenija 
Rugeniutė, Teresė Ruge- 
nįųtė> Matilda Aukštakal- 
nytė, Juze Steponkaitė, O- 
na šilaišiutė, Alena Kuli-

: -vr 1 „H j .p I ,u. ~

SOOTKOOS DRUG CO.
90A Millbury st. Tel 2-9875.

VIENINTELE' LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ WORCESTERYJ

. Mūsų ‘‘Spęciai”.
“Kapo-Salve” ;

Gerimislit liibstiE? dėl rauiatų ar 
kitu Skauduolių. Męs patys darom. 
Ją ir Garaiituojam. .Plnigii$ sugra- 
žlnani jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paštą su mielu. nCrUbile. kur.'

. Tel. i-SHfl

GREENWOODDAIRY
Mūsų pienas ir smėtona 

užganėdina visus*

WORCESTER,
• ' ' \ MASS. . . . ' ‘

GROCERNEirBDČER^
JONAS ir ONA KUNDROTAI

; SAVININKAI ;
63PENNA\TE. : AVORCESTER, MASS.

DIAE 5-6867 :
,■ ■’...............  y- - ..... ... ........................................................i-;......... ■■ ■ ,

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbias: 
I “Darbininko” “Worcesterio Žody”

* . • . . • K ' ' ' • » 1 % ’

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-20$

ANTHONYJ. HIUEl'
ADVOKATAS

Office ■ ' - . . *
406-408 ' W0RCESTM

Slater Blcįg. ‘ . JatASS.

Tel. 5-2576 Namai: 2-OKįįĮ

KAI. W. TAMULONlf
ADVOKATAS - J

• Offie&i . .v
: .527 WORCEST1^
Slater Bldg. MASS. 1

M. A.CIVINSKAS & O0L 

LIETUVIS . * 
Grabelius ir Balsamuotojj 

■'340-342 Hardinę St. 
WORCESTER,MAS 

Atdara Tel.
Diena ir Naktį Dial-5-Ę

Tel 43501 arba 4-8866

JUOZAS J. DIRSA
/ Grabelius ir Balsamuotoj

“Funeral P^rlors” ir Nai 
aut

13 ELLSWORTH ST.

Išnuomojam Automobilii
Visokiems Reikalams.

VERNŪNSTUDIŪ
: JONAS ČERNIUS-Savi

8 Vernon Št. Tel.

VIENINTELIS
AVORCESTERIO

FOTOGR

GREEN MOUNTi 
___ DAIRY

SAVININKAS JUO 
BAtTRAMAITIS 

VYbrcester To AVebster 
;Vhokių Valgių, 

. CHralų 
. PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi P: 
“TRAFEIC UGHT* taA

*



orcėsterio Žodis

..... Vertimas

a r

...Naujalis

irr

Žilevičius 
...“Npvello

| tro raštininkę panelė EI-

Šv. Metų bažnyčių lan-

Strakauskas 
Žilevičius 
Čiurlionis EDW. V. WtUBOW 

(WRUBLIASKAS) 
LIETUVIS GRABOBIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
1000 Wa8hington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

BLAIVININKŲ
DRAUGIJA .

. Tel, Brockton 2316

SMITU UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunalkyk savo senus rakandus! 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes iries užlaiko
me visą eilę rakandams apdanga
lų, kaip tat: tapestrlės, velours, 
mohalr, damaskit.tr,

16 Belmont Street, \ 
BROCKTON, MASS. 4

Naujalis
„ Beethoven

STRANGIS ELECTRIC
COMPANY

Frank J. Strangis, Savininkas
ELEKTRIKINIAI PEČIAI : 

ant lengvo išmokėjimo .
Atliekame visokius elektriki- 
nius įvedimus ir pataisymus

Tel. Brockton 7198
28 Morse Avenue, 

BROCKTON, MASS.

■Pilnųjų Blaivininkų Su- 
denijima Amerikoje mi- 
t Sidabrinį Jubilejų, 
paduodu trumpą šv.

merp Parapijos Pil-, 
ų Blaivininkų 25 kuo- 

« darbuotę.
.Pilnųjų Blaivininkų 25 

ia suorganizuota kovo
| <f. 1013 m. Pasidarba- 

s kun. J.; J. Jakaičiui iŠ

DUNDULIS LUNCH
į Lietuviška Valgykla

Qamina skanins ir šviežius 
valgius

------- ATDARkr -——- 
ftto 6:80 ryto iki 12:30 vakaro

1118 Wa3hington St,
Mass.

|?el. >Norwood 1009 Notaras

: A. K. NEVtACKAS 
į' REALESTATE 

INSURANCE' .
OĘI0S RŪŠIES APDRAUDA 

Laivakortes visoms linijoms
Teisingas Patarnavimas 

*1122 Washington St, 
tntaood, Mass.

MORRIS SHOE STOK 
> Lietuvis*. Savininkas 

Užlaiko Vėliausios Mados 
URYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPĮŲ 

[ Vyrams Lietuvių išdirbtus
GLOBĖ ČEVERYKUS 

" Darbinius ir Šventadieninius 
i 1152 Washington St, 

rwood, . Mass.

JKES&SYIES
A Sykes ir B. G. Sykes 

f LIETUVIAI ADVOKATAI 
Giis&s;

■ < 8AJU5ORN BLO0K .
68iVTasliingtQriSt;

; »®WQOJ>, HtAM?;-
- T?L:N4į»<x>a’.;033q .
-• Genimu • wiaK.-

lltfMūMZJ-
»■ j v- • 'k* \ Z * *. - ~ . i.

pradžios prisirašė 38 na
riai. Ilgai netrukus narių 
skaitlius priaugo iki 400. 

■x Vasario 2 d, 1915 m. Jo 
malonybė A, A, Vyskupas 
Thomas D. Beaven užtvir
tino dr-jos-įstatus. Dr-ja 
savo metinėje šventėje — 
Grabnyčių metu, užprašo 
šv. mišias, surengia agita- 
tyviškas prakalbas ir su
vaidina pamokinantį vei
kalą parapijos naudai. Iš
kilmingai apvaikŠčioja šv. 
Jono Krikštytojo, Dievo 
Motinos Sopulingos dieną, 
Pelenų sekmadienyje už
mirusius kuopos narius ir 
-visi nariai eina prie Dievo 
stalo “in corpore”. ši dr- 
ja turi savo knygyną. 
Knygos duodamos na
riams skaityti dovanai; ne 
nariai užstato $1.00 kauci
jos metams.

Dr-jos veikimas lietė 
labdarybės sritį, bet veiki* 
mui šioje srityje prasiplė- 
tus įkurta atskira organi
zacija —Labdarybės drau
giją. Blaivininkų parengi
mai visuomet buvo pasek
mingi. Todėl ši organizaci
ja pasižymėjo savo auko
mis. Ji aukojo:
Šv. Kazimero bažnyčiai $1,618.00 
Vienuolyno statymui .... $1,306,50 
Įvairiems liet, reikalams $583.00 
L.L.P. Bonas    $100.00 
Maironio Parko Šerą . ..$ 60.00 
Kultūros Vajui $100.00
Šv. Kazimiero Parapijos

35 m. jubilėjuje .......... $ 30.00 
Tėvų Marijonų Kolegijai $ 30.00 
Labdarybės raukos ......... $115.60
Klierikams aukos ............ $100.00

;1922 m. suorganizuotas 
Piln. fo. priaugantis sky
rius iš bernaičių ir mer
gaičių, narių 450, Atsida
rius mokyklai, šis skyrius 
pavestas Šv, Kazimiero 
Seserų globai. Šiai Blaivy
bės draugijai p. Vladas 
Rimša įtaisė labai puošnią 
vėliavą už $113.00, kurią 
puošia gražus Dievo Moti
nos Sopulingos paveikslas. 
Tki yra karžygiška auka.

’ Blaivybės dr-jos susirin- 
. kimai įvyksta antrą penk
tadienį, 8 vai, vakare, 
kiekvieną mėnesį.

Blaivininkų dr-jos 1935 
m. Valdyba:
V. Rimša — Vėliavos nešėjas.
P. Maukus — Pirm.
L. Taparauskaitė — Vice Pirm. 
J. Svirskas Nutarimų rast. 
V. Blavackas ‘r- Turto rast.
M. šČiukienė — Ižd. \
M. Bugįenyte ir V, Sipavičienė-* 

Iždo globėjos.
J. Slavickas—'Sargas.
P. Mankos —- Knygius.

y. j, b.

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

X ■DA'BBIRĮ^tU . _ \ - Z ;
Žmonių ir visi gražiai link* 
sminosi, ypač jaunimas, 

. Girdėt, pelno liks para
pijai apie porą šimtinių.

į Širsta.

LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapi

jos bažnyčioje, kovo 11, d-, 
įvyko nepaprastas iškik 
mes 8 vai. ryte. Susirinko 
bažnyčion iŠ apylinkių pa
rapijų šv. Vincento de 
Paulo draugijos apie 80 
atstovų. Mūsų kleb. kun. 
P. M.ZJuras laike iškilmin
gas Šv. mišias; choras la*. 
bai gražiai giedojo. Visi 
atstovai išsinešė nepapta- 
štai gražius įspūdžius. Y- 
patingai stebino tas, kad 
beveik visi . žmonės buvę 

Į bažnyčioje eje-prie šv,ko
munijos, Mat šį sekmadie
nį buvo Šv. Vardo draugi- 

| jos bendroji komunija.
Po mišių susirinko baž- 

nytinėn- svetainėn ir turė
jo iškilmingus pusryčius, 
Vėliau - gi Apskričio susi
rinkimą. Pasakojo, kad 

I tai didžiausis susirinki
mas, kokis kada nors yra 
buvęs. Mūsų parapija bu
vo reprezentuojama skait
lingiausiai, nes šios para
pijos konferencija turi 14 
labdarybės srityje darbuo
tojų, Kalbėtojais buvo pa
kviesti kun.: Brassard .0- 
bhtas iš Lowell, Mass. ir

šeštadienį, kovo 16 dieną, nuo 2 iki 2:30 vai. po 
pietų ■ iš stoties WAAB vėl turėsime progą klausytis 
Cambridge Liętuvių parapijos Radio Grupės, vado
vaujant muzikui Mamertui Karbauskui, programos. 
Kalbą pasakys kun. Pranciškus‘V. Strakauskas, Šv. I 
Juozapo lietuvių parapijos (Lowell, Mass.) klebonas.

Gerb. Darbininko Skaitytojai, prieteliai ir rėmė
jai vėl pasukite savo radio priimtuvus ant 1410 kilo- 
cycles ir'klausykite Šiokios programos:

1. Stoties Pranešėjo kalba,
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo ir Prane-1 

šėjo kalba.
3. a) Miršta ant Kryžiaus „o;. .,...,.....

b) O Salutaris
j - ~ Cambridge’o Radio Grupė

4. Eik Šen Artyn Prie Kryžiaus......
Alto Solo — p. B. Sutkiūtė

5. Kalba kun. PranciškUS V.
6. "a) Tikim

b) O švenčiausią Viešpatie .........L 
*■ Vyrų Grupė

. 7. a) šventas ....
b) In Manus Tuas

Cambridge’o Radio Grupę
8. Giesmė į Panelę švenčiausią

Soprano Solb — p. M. Grybaitė
9. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai

f| 10. a) Veni Jesu ................Čherubini
b) Lietuvių Malda .....—................... čižauskas 

Cambridge’o Radio Grupe
Darbininko Radio ProgramoSuVedėjų jr Pranešė

ju yra muzikas Rapolas Juška.v; į* .
Pasiklausę programos prašome parašyti savo į- 

’ spūdžius, gerus ar blogus. Darbininkui, 366 W, Broad- 
i way, So. Boston, Masš. arba į Radio stotį WAAB, 
i Boston, Mass. , , - • >'•
i Dėkojame visiems Gerb. Klausytojams už laiškus’ Katalikų Labdarybės Cen- 
1 ir dovanėles Darbininko Radio Fondui. o- s ‘ . r

—z len T. Holand. < : . . .
' ■ ibi Šv. Metų bažnyčių lan-?

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ i penktadienip
KOLONIJOSE 1

H

| mūsų specialybe ir ilgų metų. 
Mttlka.-' Darbas, artistiškas. Kairios’ 
L* M. A.NORKŪNAS 
fc o. Box 871, Lawrence MasS.

Tikrų draugų per sielvar
tų pažinsi. . Ennius,

PIRK DABAR PAS

J. BREST & COMPANY, INC.

> ■ 3-jųdaU, m Ai
į PARLORSETĄ KV MM <
i. - Kaina tik V ;

” JISYRA 100%MOHAIR

i Guarantuotas 5 metams nuo kandžių

WESTFIELD, MASS,
' - * '

REKOLEKCIJOS
Lietuvių šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioje pra
sideda rekolekcijos, tre
čiadienį kovo mėnesio 20 
d. 7:30 vai, vakarę ir baig
sis sekmadienį mišparais, 
kovo 24 d.

Kiekvieną dieną mišias 
rytais bus 9 vai. ir pamo
kslais, o vakarais pamal 
dos prasidės, 7:30 (P. M.)

Rekolekcijas ves Mari
jonas kun. A. Bublys, Pra
šau kaip vietinių, taip, ir 
apylinkės kolonijų liętuvių 
pasinaudoti tomis Dievo 
malonėmis.

Kun. V. Puidokas, 
Klebonas.

N0RW00D,MASS.
Sekmadienį, vasario 24 

d., įvyko Merginų Sodeli- 
cijos vakaras. Jos suvaidi
no dviejų veiksmų veikalų 
“Už Vartų”, Jono Tarvy
do. Visos mergaitės gerai 
vaidino, o ypač, panelės A. 
Vaikazaitė, G. Minkevičiu- 
tė ir A. Smelstoraitė.

. Trys rateliai šokėjų gra
žiai pašoko, p-lei J. Vilki* 
šytei grojant. Jauna pia
nistė, p-le J. Vasiliunaitė 
parodė savo gabumus.

088 Main Street, Brockton, Mass. | į

L . ; TEL? BROCKTON 4052 Į

Vaidinimas pavyko dėl 
to, kad p-le V. Adomaitė 
gabiai vadovavo ir mokė 
mergaites vaidinti įr šok
ti. * • . - . •

' Greitai pasibaigus Soda* 
liečiu susirinkimui, trečia*

ir sekmadienį 3 vai., kovo 
15-16-17 dienęi^L^

diėnį, vasario 227 dštai Penktadienį, kovo 15 d., 
narėms netikėtai pirm. E- Vakare, po pamaldų įvyks 
Iena Jasionyte pranešė, Sodąliečių rengiamas ant- 
kad Visos pasiliktų, nes ras, “Bunco Party°* Viši 
buvo suruošta įstojimo1 nekantriai laukia šios pra- 
programa. “ mogos. Komisija stropiai

SenHs narės šiiėjė į kaiti- dirba, kad padaryt kųo- 
barį: į kurį įvedė po vieną I sėkmingiausi. Taipgi bus 
naują narę su „užristomis ‘ labai daug “prižes”. 
akimis. . Priscila ’

Juokų buvo kada naujos / ------ *—
haverhill, mass.ožių, mutų, arusios ir bai-Į . , 1

mes. ’ Į ‘ ‘ ~
Vėliau užkandžiavo ir Kun. F. Norbuto pastąn- 

žaidė. Sodalietės linksmai F01“8- ^0 ? d- 
ėjn | namus, gėrėdamosipirmininkės veikimu. trnri; PUiecių sa-

• ' E’.fl M I Žmonių prisirinko
/ ' pilna svetainė.-

DUII Antį Dlilk 01 Teisėju buvo advokatas rnlLAUilrniAj rAi J. Cunys iš Bostono. Kai*
# —__—• tintojo ir kaltinamojo ad-
. . MISIJOS ■ vokatai buvo adv.- J. Ve-

Kovo 2 d., švę Kazimiero racka iš Brocktono, adv. 
lietuvių parapijos bažny- Kalinauskas is Bos- 
čioje prasidėjo misijąs,[tono ir adv. Vincas Kiar* 
kurias skelbia žymus mi- šisiš Haverhill. Teismo 
sijonierįus Jėzuitas, Tėvas raštininfo! buvo Jonas J. 
J. Bružikąs. žmonės kas Romanas iš Bostono, 
vakarą gausiai susirenkaL Skundėja, kaitinamasis 
ir atydžiai klausosi pamo: k. liudininkai buvo vieti- 
kslų. Rytais gausiai einai kįąi/ kurie puikiai savo 
prie Dievo stalo. užduotis atliko. 'Jų tarpe

Pirma misijų savaitė bu- buvo Mary Martis, Juozą* 
vo Skirta moterims. Ši sa- piįa Kakaziute, Elena Jur- 
vaitė vyrams. Kaip mote- Į keviČiutė, Adomas Šauki- 
rys, taip ir vyrai gausiai mas, Juozas Zavadskas ir 
lankosi į misijas. Dabar y- Mykolas Vencius.
ra gavėnios laikas, tai vi- Teisinas buvo begalo 
si stengiasi kuodaūgiau- juokingas ir kartu pamo- 
siai pasinaudoti Dievo ma- kinantiš. Žinonės skirstys 
lonėmįs. Sirata, darnios išreiškę pagęidavi-

—........ ■— mo, kad artimoje ateityje
Kovo 5 d., šv. Kazimie- būtų surengta panaši pra- 

ro parapijos dvasiškijos mogėlė. ’ J. Keras,
ir senų parapijiečių suma- '■■■ i, , „, -
nymu ir pasidarbavimu Žmogus tik tiek Žmogus, 
surengtas Užgavėnių *Bly- kiek jis valios turi.
nų’ balius. Dalyvavo daugį- ■. Šv. Augustinas,

CLEVELAND, OHID
* Lietuvių Sales Bendrove 
minėjo savo gyvavimo 15 
metų sukaktį. Prie Šios 
bendrovės priklauso drau? 
gijos ir pavieniai asmenys. 
Šiais metais bendrovė pra
dėjo taisyti ir gražinti 
svetainę, Tam tikslui, va
sario 24 d. ir įvyko šis pa
rengimas. Programa susi
dėjo iŠ dainų ir vaidinimų* 

“Pasaulis be moterų” la
bai vykusiai ^suvaidino A- 
krono Jaųnimo klubo na
riai: Pranas Rokas, Alton* 
Sas Locius, Petras Lanic- 
kas, Vincas Darulis, Ignas 
Ališa.

Tą vakarą man teko su
sipažinti su viena panele 
(? Red,) iŠ Akron,' Ohio. 
Kalbėjome apie laikraštį 
Darbininkų ir jį pasižadė
jo savo kolonijoje pasidar
buoti, kad gautų naujų 
skaitytojų.

Dar apie programą. Gra
žiai grojo armonika p. 
Vincas Vaitienius, o Pet
ras Lųiza, gražiai sudaina
vo keletą komiškų dainų. 
Jauna solistė Florencija 
Alekniutė sudainavo porą 
dainų. Dailės choras, va- ?? 
dovaująnt L. Krasnickuį, 
sudainavo 3 dainas.

Girdėjau, kad pelno liko“ 
apie $100.00. Programos 
vedė jum buvo p. Kazys 
Karpavičius. v

PROVIDENGE, R, I.
PASKAITOS

Kovo 10 d., parapijos 
salėje, Vyčių kuopa suren
gė paskaitą. Paskaitą 
skaitė kun. J. Vaškas iš 
Marianapolio Kolegijos.

Antra paskaita įvyks 
! kovo 24 d., 7:30 vakarę, 
! toje pačioje salėje. Pagei

daujama, kad daugiau iš 
senesniųjų; lankytų šias 
paskaitas, nes tai yra ge
riausia mokykla. Garbė 
mūsų kleb. kun. J. Vąįte- 
kūnui už tokius naudingus 
sumanymus ir jų vykini- 
mą..

BINGO TARTY
Šv. Onos draugija ren

gia “Bingo party” ir “pen* 
ny sale”, parapijos salėj, 
kovo 22, 23, 29, 30 d.d., 
7:30 vakarė. Kadangi Šv, 
Onos draugija pasižadėjo 
nupirkt naujai bažnyčiai 
didįjį altorių, tai ir Šių 
Vakarų. pelno skiriamas 
virš minėtam tikslui? Šv, 
Onos draugijos narės yra 
darbščios ir sumanios, tai 
nėra abejonės, kad ir šių 
vakarų pasisekimas užtik
rintas, Visuomenė turėtų 
paremti gausiu atsilanky
mu.

LANKYMAS BAŽNYČIŲ.
Mūsų kleb. kun. J. Vai

tekūno parėdymu prasidė
jo bendras bažnyčių lan
kymas dėl gavįmo Šv. Me
tų Jubilėjaus visuotinų at
laidų.

Pirmas lankymas įvyko 
sekmadieriį kovo 10 d.

Bažnyčion susirinko a- 
pie 200 Žmonių, jaunų ir 
senų. Eisena į Katedrą ir 
dvi kitas bažnyčias sudarė 
visiems nepaprastai gražų 
įspūdį. Nuėjus į Katedrą 
svetimtaučiai steb ėj o s i 
kaip mes galėjome taip ( 
gausiai dalyvauti. ir gar
siai savo prigimta kalba 
garbinti Dievą, Tokia pat 
eisena įvyks 17 ir 24 d,d., 
tuo pačių laiku. Patartina 
susirinkt dar gausiau. ' i ‘

\ __ —\ - ; A -. Rąp»- - -

REIKALINGAS ŽMOGUS
Kuris norėtų gražiai gy-. 

venti ir dolerį daryti. Rei
kalingas partneris • prie 
mano biznio,. kuris butų 
pamokytas ir galėtų” nors 
vidutinišk a i susikalbėti 
anglų; lietuvių -it lenkų . 
kalbomis.

Reiktų įnešti nuo $4.000 • •:. 
iki $5.000. Namas prikišu- ‘ 
so prie kratuvės. Krautu
vė didelė. Namas gražus. 
Parduodu drabužius ir Če- t 
verykus (shoes^ Parduo
du laivakortes ant didžių
jų laivų ir siunčiu pinigus 
į visas dalis pasaulio.

Kratuvė atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, 

(Savininkas)
. 678 No. Main Street, • 

Montello, Mass.

ii BROCKTON GARAGE 
i! ■ .
Į! .

. ■ 
i!

Service

389 WARREN AVENUE

Sales
TeL 1550

R 
.i: 

i! :
. i i'.'-'.

Ii.
. ii:

Pįį Tel. 1551

$ pšatŠŠšMMVOSkikb® fOrd y s ;
■ PIRM, NEGU JŪS PIRKSITE \

. automobilių
Klauskite pono Stasio Stripinio 

VffiNINTfiLfi FORD AGENTŪRA 
BROCKTONE

Į!.
į - ’ Užlaikome dideli pasirinkimą vartotų -

U
i!
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..... 576

bernaičių programa. Visi 
bernaičiai, maži ir dideli 
iŠ visų* skyrių surengi 
programą ir išpildė.

Gavėnios Užlaikymas
Ąkejojąptį ąp jąĮi, ąp kalbėti maldas. Gavėnios 

turi'ųžląikytį gavėnios pą:'
> sniką, turi, gavėnios prą-

I

PenkUdienb, kovo 15 d., 1&85

Pirma gavėnios savaite

J ' M •» -

- gy* Juoząpo, $14 W. Mahanoy Avė,

Al

-llĘBTOlt P|»

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS )
Jo Ekscelencija VyshpasT. Matulionis 

Lankys Sia4 Parapijas Bei Vietas
r Kovq įy d. — gv. Juoząpo, $14 W. Mahanoy Avė, 

/ • .. Mahanoy City, Pa.
£pvo 17 — Šy. Liudviko, Gilhertpp, p, p.,

V Aįąizeville,Pa.
Kovo 20 d.—Šv. Jono, 225 C pįilįBS St.' Co&ldaĮe, Įfy
Kovo 24 d, —Apreižkimo Pan. Šv. 25 Broad Mount

Kąvp ?8 A
Avė., Frackville, Pa.

- Jo Ekscelencijos atvykimas į Pittston, 
Pą. 4-tą vai. po piet pas įpią* J. 
Š. Kasakaitį. ; * ■

Kovo 31 d. — Šv. Trejybes,190 S. Meądė St. Wilkes
■'— . ‘ —1-1—Barre,lPą.i/ : . :

’ lintf per įipąąįptį/ ątsi- 
kĮąųsiąn| kunigą. $ei ne
gali susįląikytįnųo vąjgių, 
susilaikyk nprs nuo nuodė- 
męs iy lepumo. Susilaikyk, 
ypatingai piio tų pasilink
sminimų, kurie gali būti 
nuodėmės priežastimi. Jei 
galima, išklausyk ŠY. mi
šių kas rytą. Jei gali, ap
lankyk Švenčiausią Sakra
mentą kasdien. Apvaikš
čiok kryžiaus kelius. Užsi- 
dubk sau kasdieninį prisi- 
marinimą. Per visą gavę-j 

. nią stengkis susitelkęs at-'

metu giliai apmąstyk pas
kutinius dalykus — kaip 
tai: mirties neišvengimą ir 
artėjimą, paskutinį teismą 
po mirties, neapsakomus 
dangaus ' džiaugsmus ir 
galimybe patekti į “amži
ną ugnį”. Apmąstyk $as 
pagrindinės mintis, turėk 
prieš" akis nukryžiuotąjį 
Dieyę Sūnų, kūjis, kaip pa
ko šy. Petras (Į, 
“pats savo kūne nešė mū
sų nuodėmes i 
mes, numirę nuodėmėj^ 
būtume gyvi teisybei; ■ Jo 
žaizdomis jūs esąte pągy- 

’dyti.” /‘Vgjębs^

gavėnia
Gąvęnią yrą tai pąsniko 

ir maldos laikas^ Mūsų 
' bažnyčioje įąįkomos ati

tinkamos pamaldos. Sek- 
madięniais ir trečiadie
niais; Graudus Verksmai, 
pamoksiąs Ir palaimini
mas su Švč. Sakramentu j 
pęnktądieniąis, kryžiaus

Pėtaį dienos vakarą, 
bąznycįa buvo pilnutėle 
^mAuiųi ątąijąhkė 
dalyvauti pamaldose. t)ąm 
gelis negavo sūdymų baž
nyčioje ir dar daug dau
giau negalėjo įeiti bažny
čion: Taip pat įr.pėnkta- 

fe’yžiąųs kelių, 
buvo daug žmonių. *

NOVDNA
Noyęna prie šv. Juozapo 

• prąsįdėjp sekmadiem, ko
vo 19 įr biįg^įą .pfeąa^ 
dieny, kovo 18 d. Žmonės 
skaitlingai lankosi bažny
čion išpildyti povenos at
laidų sąlygai.

Metalų DarW  ̂ UWwp.... ./
Taip, pat pareiškė, »kad 

kiękvienąs lįėtuviš, kata
likai, kuris nori skaitytis 
nariu Šv. Liudviko parapi
jos turi užsimokėti metinę 
kunigu J klebonui ip velyki
nępareigą* atikti.

DARBAI
Girdėt, kad Gilbertop’o 

anglių kasykloj, kurioje į- 
vyko gazo eksplozija, tuo- 
jaus pradės dirbti. SuvirŠ 
pusė šimto mainerių dirbo 
kasdien, taisydami kasyk
lą, kad būtų saugesne dar
bininkams. \

Šitokia žinia tąį gerą _

darbinmkąrns, nes daugu- T - - --
ma parapijiečių dirbo toje 
kasykloje, ir jei ją užda
rytų, likt^be darbo.,

Š^lįNTOHifAv
Sekmadienį, kčrtftf 3 d., 

šv. Juozapo ^ok^bs sve-

nes kuoiškilmmgiausi a j 
lankoaį pamaldoąpą. Tikt? 
mes, kad šis jų uolumas 
pasiliks iki gavėnios už
baigos.

LANKYMAS
Kun. Ą. J* Alauskaa prą-. 

nešė, kad sulauksime vyą- 
kupo T. Matulionio ątsi< 
lankymo. Jo Ekscelenciją 
atvyks mŪ£U parapijon, 
sekmadienį, kovo 17 d., įy 
laikys vakarines pamal
das.

Žmonės jau ilgai ir kan
triai laukė JoEkscelenci- 
jos vyskupo Matulionio 
ątsįlankymo; dąbąr sųži 
noję, rengiasi jį iškilmin
gai priimti.

METINIS UŽSJMOKEJI-
MAS PARAPIJAI

Klebonas prariešė, kad 
nulinis užsimpkčjimaą pa- 
rapijai kasdien po mišių, 
rytais ir vakarais. taUeje |VykO' nępąprąątą

ras,
prąįajjįye Įr tąipgĮ trum
pai '

iš
, w-

gcrąntpn’b i* 
J.. Jfpręikįj F. putirskas, 
Rakers gųppitpre atore ir 

vo prielankumą ir gerą 
Širdį. Šy.. Juozapo parapi- 
jps mokyklai, skolindami 
reikalingus dalykustam 
vakarui.Jięms esame nuo- 
sirdžiai dėkingi.

ši prpgrąmą buvo pakar
totą antrądįepį, kętvjrtą 
valandą po pietų. 1

Jpųuks.

Tik Ne 
Komunizmas

■ Paraše
Udarnikas

Kainą 5 c.

1935

Darbininko Spauda '
360 y. B|oidwąy, So. gąstoų/Mias.

3tV|

»*5 
t\iųH

ahii

■•• ■ j

bąigimą. Jokių įsirašymo 
duoklių nereika mokėti.

Iki šio! yajaus hUvP sek- 
rningesnis negu vyčiai pą^ 
tys manė. Netoli šimtas 
naujų nąj*įų įsirašę, įr kas 
dar geriau, naujai įsirašu- 
sięji lankosi vyčių svetai
nėje ir tąip susipažįsta su 
kiįaįs įr sęuošiHhĮsįąįs na
riais. . ;

Malonu matyti didį iškąk 
čių jaunesniųjų, susirin
kus vienoje svetainėje, 
maloniai žaidžiant arba 
maloniai besikalbant.

Vyčiai rengia kitą SĮięjį- 
mo vakarėlį. Vąkąrėlįs^į- 
vyks koyp J? d., sekma- 
dįęn|. Girdėt, kąd ^čįąi 
rengia nepaprastą progra
mėlę. Vyčių valdybą ir 
dvasios yądas deda visas 
savo pastangas vyčių pr* 
gąnizącijoj,‘ kad tik pri
traukus įr palaidus Įiętįh 
viską jaunuomenę iy ją sų? 
pažindinti stta Lietuvos 
dvasia ir kitų* lietuvių vei
kimais.

Visi vyčiai Įr jų drąligąį 
kviečiami atsilankyti. :į 
Žangos perą. . J^RųtĮs”

METINE. t
Parapijai metįpe gali 

būti užmokėta klebonijoje 
prieš bažnyčioje laikomas 
pamaldas ąrbą pp. Tas, ku 

‘ ris skaitosi parapijiečiu 
privalę užsimokėti skirtą 
mėtinę bažnyčiai. Klebo
nui būnant parapijos gal- 

— va, visį tųrėtų pas jį užsi
mokėti mėtinę parapijai.

VYČIŲ VEIKIMAI
Pereitą susirinkimą, vy- 

■ Čiai nutarė prailginti nau
jų narių vajų iki šio mėne
sio pabaigos. Jiė diibda 
pasivėlinusiems " progą į- 
siražyįi prieš vąjąH9 ųž-

■:u\; GAVĖNIA
Gavėniai prasidėjus, mū

sų kleboną^ £ųn. Ą. J. A- 
ląųSkas, • pranešė, kad pa- 
mąįdos bus laikomos še- 
kąncięj 7tvąrkoji~šękmą- 
tentais Graudūs Verk- 
.smai su palaiminimu Šve. 
Sakrąme n t o; trečiadie
niais — GrąUdūs Verks
mai, pamoksiąs ir palaįmį- 
ųimąš;’v penkt aįjępiąįš — 
kryžiaus keliai įf pąląįmį* 
nįmas/ .

Detroito
Kovo 8 $., Šv. Petro par. 

bažnyčioje įvyko iškilmin
gos ą.ą. Bęrnįcę Rątužyr 
fės, gyy. 8Q45 Gartųpr 
17 metų amžiaus, ląidotu* 
vės. Laidotuvėse dalyvavo 
daug jamiinuh į 
. A. ą. RątŪž^tėi Wrūsį 
tręčiądiępįp vąkąrej sųsį- 
rįhko pirmo jaunimą cho
ro nariai įr sukalbėjo rą
žančių, nes velionė - buvo 
to choro narė. Ketvirta
dienio vakarė, Marijos Są- 
daličijos narės sukalbėjo 
rąžančių. Velionė buvo 
viena iš pirmųjų Sodalįči- 
jos* ĮĮirttininfflų įr labai 
uoliai pildė tos draugijos 
pardgasL •.

Laidotuvėse dalyvavo 
ląbai daug jąunįmo. Kars- 
fnešėmįs būvą: Ona Nįęi- 
jiūtė, J. Kląnąųskąitė, Ą. 
Smnickąįtę^ J?-. Jųpzęnįų- 
te, A. Baranauskaitė įr V. 
Rurpąvičiųtę, gpjiąlįcįjps 
nąręs. . ’

Bažnyčią buvo gražiai 
išpuošta.

A. a. Rątjiąytą ątvyko į 
šią parapiją 1928 metais 
įr Įąnkė katękizącįjps pa
mokąs. ^ąftąį gprąr pHąį- 
rųpšė prįe Pirmos ^onįu- 
mĮjos. 1932 m. ji Įiuvo pas
kirta mokytojauti kateki- 
zącįjps mokykloje. Jąį tas 
darbas sekesį įr ją visi 
mylėjo. Dvejus metus mo
kytojavo ir susirgo. Buvo 
išvažiavus pąs giminaitę į 
St. Loųįs. Ten pąhžvi[S pęf 
yąsąrą! sųsįįprėjp įp gtįžp 
į Detroitą. Bet į trumpa 
laiką vėl susirgo; po kiek 
laiko buvo pasikėlus, bet 
kęąų^ąą pradėjo mainytis 
t yandęnįįętaip - užbaigė 
kelįonę amžinybėn. BeįŠ* 
kįąmą m tėvams me
džią užuojautą. Atsiminki
me ŪŽ jos- sielą savo mal-

. Šėmis.’ . ’• !.~
Dėkojame p. .Vąs|įi|ųs- 

kienei ųž pasiųvlmą gedu- 
lo žvakėms uždangalo. ’

Jurgis. Kųinąųskas,, ku-’ 
•ris ‘gėr. kiek lądko* gyveno 
parapijos' namųoąe pas 
įąęąnąųsk^ e.sunkįąt su
mirga ir buvo nuyežtąš į 
Fort Wąyąe lįgonin^. Ka- 
dąngi jis yra jkarejvis, t^i 
nuvežtas į kaįįęiirįų ligonį-

"■ . s ' . ' ■■

Antano £jt$ąięip. žmo: 
uos mptiną^, kuri gyveno 
su LĮtyąįč|ąĮs; j?ąrkiį ną- 
inųpsą 0lįąmberląin Štn 
^ųnkįąi susirgo ir tąįb nų- 
yežtą į ^eeęįig^ lįgoxiįnę. 

sirgo nuo. Naujų Metų,, jau 
pasveikę' ir , atsilanko į 
bažnyčią. Pžįąųgiąmeą, 
matydąnp iį?yeįkų. t ,•

The Detroit Free Press, 
vienatinis rimtesnis ląik- 
rąšti^, spausdiną ąąvo spe- 
cįąląųs koręspon^td ąp- 
rąšymuą‘7 ąpie katalikų 
peršekibjim|; Mėkąfįoje. 
Jęįgu^kUMe i| “Darbinin
ko’’ ąkantyįojų neskąitė jų 
aprašymu, taį pror 
gpą slf^y^ąųtjąųfi^Įią^ 
me skj^įųję,. M^sįkoje 
kątąiikų'pėrępkįojįmąš tę
siasi, pęį 
džįą* ■ aiškinasi.. pą^ąųlįųį, 
kad tįęn nesą, pįrą^ę)^“ 
mų. Bet anglų korespon
dentų aprašymai kaip tik 
parodo,, kad katalikai bai-; 
siausiąi persekiojami ir 
kankinami. :.

Limos
ŠV, JUBGIO PMAPIJį
Bitppį S-gos kuopos 

Ųžgąvėmų ■fąkąr^pė įvy
ko kpvo 3 šy. Jurgio 
par. bąžnytųiėj syetąinėj. 
Programą buvo graži. Jau* 
namętės sąjungiatės išpil
dė ^Ij- prpgrąmos dękla- 
mącijpmiš, <|aibomis Šp’ 
kįąi§r jąūrfąmęč|ų VėčĮąją 
Mį ^u^oiųnienė ir gjobėr

-t s-- t 
menų: kun. Bpreišis, Šv. 
Antano pąr^ klebonas; ku- 
nigas čižąuškas, šv; Jur- 
gįo'par. klebonas, adv. U- 
yikąs, kuris tuo tikslu jau 
seniki darbuojasi; dakta
ras * Šąkalaųskąs (Sack), 
kun. Kučas, Šy^ Jurgio pa
rapijos (SaginąTv) klebo
nas, kun. Lipkus, Grand 
Rąpįds lietuvių par. kĮebo- 
hąė, daktaras Sūrbis, Det- 
roit Lietuvių Chąmber of 
CdnĮmerce pirminink a sr 
kun. Višnoraltis, Scottevi- 
llęs ir apylinkes misijų 
klebonas ir kun. Masevi- 
eius, Šv. Petro parapijos 
klebonas. Visais tarybos 
reika|ais rašykite pas adv. 
X P,“ Uviek? 5 Ląrned 
Sį., DetrpĮt, Mieli., Šecrę- 
tary of Civic Adyisory Co- 
mmitee.

lietuviai pradeda dau* 
giau * veikti/ politikoje, 
Taip turėjo * būtį sėpiaį, 
kad išgauti politikierių ir 
valdininkų pripą^nim ą. 
Bet m dabar dar nepervė- 
lų. lik reikia vienybės ir 

> susipratimo. Vienybėje 
veikdami prieisime prie 
•valdininkų ir išgausime1 Jų 
pripažinimą, kad ii* lietu
viai južsitarnaūja, valdiš
kos Vietos,

Šiomis dienomis susida
rė veikiančioji tarybą,, ku
ri ąusideda iš spkančių as-

Detroito ŠV. Petro par. 
bpyyl^riąį buvo išyykš i 
FĮiiįt, Mįch., kur susirėmė 
su K. of 0. rateliu. Abu 
rateliai smarkiai pliekė, 
bejt Fetriniai pralošė. 
4v, Fetrp pat* ratelis: 
y. Zimnįckas 
Litvąitfe -m.. 

Ęrazįnskas . 
Rėmas .......... 
švendrys ......

ją V. Čępęlięniųtė gražiai 
jas prirengė programai, 
gerąi zinonįąs Įr y% mė
giamas daininįnkas J. Va
liukas . sudainavo kęjetą 
daiw*. Jam aįompapayp 
kųn. J., B. Čizauskas. • Jau
na dainininke B. Širvaity- 
tę sudainavo lietuvišką! ir 
ąngiiškąį keletą dainelių; 
jai ąkompąpąvo jos moty- 
ną. M. Širyaitięnė gudąiną- 
Vpir groję ąkordianu.1 n \ 

įrdgrąm^ 
atkalbėjo maldą ir prasi
dėjo yakąpepė. Stalgi b|i? 
vo papuošti. gražiomis gė
lėmis ir gardžiais valgiais, 
Po yakąrienės sekę pasi- 
linksminimas, Šokiai.

Tos vakarienės surengi
mui daug pasidarbavo ren
gimo komisija: V. Bridž- 
vaitięne, M. Bartkienė, A. 
Gustąitįenė, G. Kremblie- 
nė, J. šemuĮienė, R. Vąlat- 
kevičięnė ir; M. VąlątkevL 
čienė. Kuopos vardu taria
me širdingai ačiū visiems 
biznieriams aukotojams, 
sąjungiętęms ir kas kuo 
prisidėjo prie toą yakąi’įę- 
nęs. Taipgi šv. Jurgio pa
rapijos komitetui, visiems 
dąrbininkąms, ypatingai, 
klebonui, pelno liko apie 
150 doL parapijai.

Sausio 27 d., Moterų Są- 
gos 54; kp, buvo surengus 
bunco vakarą. Nors jau a- 
pię tai buvo’ rašyta, bet 
raportas išduotas kovo 
mėn. Visas pelnas tapo pa
skirtas į dvi dalis. Viena 
dalis organizatoriui Ka
nauninkui F. Kemešiui, o

antra dalis Vilnių Vaduo 
ti Sąjungai. Kari. KemSžia^ 
yra daug pasidarbavęs 
troite 54 kuopoje ir kito*1—* 
se organizacijose. Esamai! 
labai dekiiigoS mūsų įen^"’ 
gimb komisijai' E. Paura- * 

_zenėi,< M. Statkienei ir G^ -■ 
Kremblienei, kurios taip/’ 
daug pasidarbavo, ir viiv<j 
siems aukotojams/ pageli 
bininkams.

Korespondentu*

rnl|ĮĘ™AS
artinanSeš^velykę:

‘ ŠVENTEI NAUJIENA! .
■“Birutes*’ saldainių atstovybė 

skelbia “special” saldainių rin
kinį nupiginta kaina. Gražiose 
dėžutėse su ųžrašu “Birutė” mi
šinys iš įvairių rūsių, po į įr 2 
svarų dėžutėse, kąįna 1 svaras 
75 centai

Krautuvininkams, ir kitienuį 
imantie'ins firmų “wholesale’’ teį 
kįama nuolaida. Taipgi yra pasi
rinkimas iš Įvairių 28-jų rųŠių į 
saldainių. Beikaląųjąnt siuųžiąma / 
kainaraštis. “ 4

“BIRUTES” ĄTST0VYB8
'|427 Są’^nd St. , ' ’J 
Vhiladęlphia, Pa. ' •!

■ ■; * "•? •; ; .•»• u

PRIDUODA NAUJOS 
SPEKOS IR GYVUOK) 'i

. šilpjJdemš : *
žmonas, kurtę dėl senatvės arba kf>* 

tokios priežasties jaučiasi silpiįl 
nesveikus, atgauna "savo jčgils, svei
kata ir pasidaro stipresni ir gyvesni . 
po to kaip jie vartoja NITGA-TOXE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vale
tus’ dėl .moterų ir vyrų, kurie ausi- v. 
Jaukš senatvės. Jis padftro juos ave^i q 
kesniais, tvirtesniais ir. priduoda^;' 
jiems naujų spSkų darbui. Jeigu juvfl. 
esate senus arba silpnas, pamėginki
te NUGA-TONĖ. Po keletą dienų jua 
pastebėsite' dideH p&gerinhną; •*;

NUGA-TONE parduodamas visose. ,• 
vaistinyčlose. Ne priimkite pomėgi 
džlojhnų. Niekas kitas jums nepatek 
b$S taip kaip' NUGA-TONE.
Nuo užkietėjimo Imkit — UGA^SOK 

— idealų Liudsuotojų vidurių 25c* ir 
50c. . ■ ' •

Flint K. of C. 
Stefesoų ......... 
Schuppę ......... 
kun-Mayottė 
Franker......... 
Rhesę .............

DAĘBIFilMKAS
’ {THE WritĘR)
Piiblished evwy Tucsdliy aud Friday ėxcept Holidays sueh as ; 

New Yeač, Qood Friday, ■ Altoriai Day, Independonce Day, 
ir \ LaborvPaj^ Tbanlęsgiving ftnd Christmas

LITųpj^NR C. ASSOOIATIOJTOF ULBOM
Entercd as second-class mattet Sept. J2, 1»15 at thė poat offlee at Bortoo, 

Mm utider th» Act bt Mareli a ~
Acceptapcė for maUinp: at special rate of postai provhlM for inSbction 11^1 

Act ,ot Oetober 8, 1917, aathotfąMl on July 12, 1918
SŲBSCIUPTION y

Domeatle yearly o«. $4XK)
Foreigii' yeurly
DotaMtic once'l

, PRENUMEHATO8 <AlNAi
. ...................... Atberik^je
r .............. moo trfeteiiy metams \ .....

----------------- pėr weęk yt-arly $2.00 Vienų kurt suvaitoję metams . .
Foreįgtt once per Užsienyikart savaitėje meUbm

866 Weit Broadway’ ■ South Boiton, Mm*.
, ■ . . Tempime South Borton '
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DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios
Gyvenimai!Pažvelgus RODO GRAŽIUS JUDA- 

MUS PAVEIKSLUS

dainų, ypač Jievai (JuŠ- 
kaitytei) reikalavo ne
menko balso ir neblogo ta
lento jį valdyti. JuŠkaity- 
tė turi lyrinį soprano 
(bent mano, ne experto 
manymu) ir nuostabiai 
gražiai jį valdo. Ypač, 
dviejose dainose “Plaukia 
sau laivelis” ir “Oi, grei
čiau, greičiau”. Vaidinimo 
žvilgsniu, kaimietės role 
irgi nelengva, tuo labiau, 
kai p. Juškaitytė to Lietu
vos kaimo ir jo žmonių nė
ra, tikiu, savo gyvenime 
mačiusi. Tačiau ir čia la
bai gyvai ją (kaimo mer-

Mūsų ■ tas gyvenimas 
toks pilkas, toks papras
tas. Diena dienon einam ir 
einam tuo pačiu keliu, ta 
pačia vaga. Užtat taip ir 
noris karts nuo karto pra- 
siblaivįnt, paskęst pasakų, 
dainų karalijoj.

Štai, pavyzdžiui, Worce- 
sterio Aušros Vartų para
pija suruošė operetę “Sil- 
viją”. Pąti operetės muzi
ka lengva, bet harmonin
ga ir maloni (pav. “Ramu- 
nėli” “Turiu aš vardą” 
^Užklota debesiais” etc.) 
Tik gaila, jog, matyt, pas 
Worcesteriečius truko 
bent kiek pasiruošimo -r- giną Jevutę)1 vaidino, 
nebuvo susilošimo. Geriau
sia atitiko rolėms Tomas 
Stoškus — B, Dr. Lacey, 
Juozas, Bielanis, Fls. Ma- 
nasaitė — Silorija ir Ant. 
Kazlauskaitė, Betty. Cho
ras — harmoningas, deja, 
ir jis į sceną patekdavo, 
kaip pas graikus “deus ex 
machina”.
> Daug, geriau pavyko 
Proyidence chorui Šim
kaus “Išeivis”. Turiu pri
sipažint iš Providence' to 
net nesitikėjau.
’ “išeivio” muzika irgi la
bai lengva, : daugiausia 
liaudies motyvai, nors rei
kia pripažint, jog pora

TJ.BRUŽIKOS.J, 
MISIJOS

A. PELDŽIUS

lyvauti ir patiekti naudin
gų įnešimų bei patarimų. 
Kviečia apskričio.

Pirm. J. Mončiūnas, 
Raš-kė B. Mičiunienė.

MASPETH, L. U N. Y

mėta,
WATERBURY SAVINGS BANK į

- VVATERBURY, CONNECTIGUT ;Į
| ' BrooKyn Office ‘ §

t ’ nI j Waterbųry’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- U 
J ? pinti tavo visus bankos reikalus. t j

kad mokytojai neį
gali ir namuose religijos 
praktikuoti.

BAYONNE — Saldžiau- 
sios Širdies Draugija mini 
pirmą šimtmetį savo įsi
kūrimo.- Jos įsteigėjas bu
vo palaimintas Mykolas 
Garicoits.

Kovo 4 iki 17, St. Casi- 
, mir’s Church 324 Whar- 

, |on Str., Philadelphia,

Kovo 18 iki 24į Our Lady
* Of Vilnius Church 15 

Highfield Rd., Worces- 
ter, Mass. • -

Koyo 25 iki 31, St. Fran
cis Church 105 Maįn St., 

. Athol, Mass.
Balandžio 1 iki 7, St. Geor

gei Church 6 Cottage 
St., HUverhill, Mass.

Balandžio 8 iki 21, St. Ro- 
co’s Church 20 Webster 
St., Brockton, Mass.

Balandžio 24 — 30, Our 
Lady of Vilnius Church 
32 Dominick St., New 
York, N. Y.

Geguž., 5 — 19, Holy Tri- 
nity Church 207 Adams 
Str., Newark, N. J.

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per GOPENHAGĄ.. 
Visi kambariai iš

. lauko, šu maudy
nėmis.

Informacijų 
klauaklte _pas 

/ vietini agentų 
arba

Jsca^'5U*6
SS 75 State Street 

BOSTON

Jono (kaimiečio) nelen- ' 
gva ir viena principinių 
rolių attitiko Vincui Race- 
vičiui, kuris,, nemokėda
mas lietuvių kalbos ne žo
džio (tikrai) per kelias sa
vaites rolę išmoko, pui
kiausiai. Visą pagadino ta 
nelaiminga sloga, kitaip 
sakant šaltis,, kuris varg
šą Racevicių visai užkim- 
dė. Šiaip jis turi gražaus 
tembro. baritoną ir neblo
gą vaidybinį talentą.

Pagaliau trys “ameri- 
konkos” gaspadinės: Gu
žienę (Lukšiutė, Ona), 
Barškalienė (CickeviČiu- 
te) ir Raūpliėne (Žideckai- 
tė), savo vaidyba publikoj 
sukėlė tikrą furiją. Gy
viausiai, gal būt, vaidino 
Žideckaitė, kuri savo ran
kų gestais priminė pilnų 
Zasn Pitto; neblogiau at
liko ir Lukšiutė, kuri pir
mam veiksme buvo moti
nos rolėj, ir CickeviČiutę. 
Kartu negalima nepraeiti 
nė pro “burdingierių” Mi
ką (Joną Kuprevičių), ku
ris tikras anų laikų bur- 
dingierius su raudonu ‘na- 
ktaizu’ ir kurio motto: 
gerai su gaspadinėm sugy
vent, kad dirbt nereiktų”.

Neblogai vaidino ir Ma
rytė (Julė Sinkevičiūtė), 
ypač sekėsi nuduoti tos 
scenos, kur ją kas nors iš 
netyčių užklumpa arba 
kur jį prašo Joną, kad ir 
ją vežtųsi į Lietuvą. Be to, 
visai žmoniškai atliko sa
vo.roles ir kiti vaidinto
jai: A. Vaitkūnas (Ameri
konas), F. Kairys (žydas) 
Juknąvičius (Antanas etc.

t Bendrai “išeivis” tiek 
. vaidinimu tiek dainų at

žvilgiu išėjo daugiau negu 
neblogai. Nors, tiesa, ap
sieitą ir be perdėjimų, pa
vyzdžiui 2-ras veiksmas. 
Choras gerai paruoštas, 
gerų' balsų ir į sceną išei
davo visai laiku, * harmo
ningai ir be kontūziju.

Baigiant tenka apgailė- 
ti, kad pas mus scenos vei- 
kalų, permaža vaidinama. 
Kiek pamenu buvo berods 
du, jei neklystu: Bostone, 
na, ir dabar šios dvi ope
retės, tiesa, , dar gavėnios 
metu Marianąpolio Kolegi
jos studentai paruošia 
vieną. Bet, manau, jog tai 

■ I permaža, tikrai permaža.

A. Peldžius dirbęs virš 
13 metų “Draugo” admi
nistracijoje, dirbęs dauge
lyje organizacijų^ nuolati
nis “Darbininko” ir kitų 
katalikiškų laikraščių ben- 
dr^barbis, jau antri metai 
tai važinėja' po Amerikos 
lietuvių kolonijas su juda
mais paveikslais. Jis rodo 
labai naudingus ir įdomius 
laveikslus — “Liurdo Ste
buklai”. Jo rodomi paveik
slai labai pamokinanti ir 
verti kiekvienam pamaty
ti. Ą. Peldžius šiomis die
nomis rodys paveikslus 
Bostono apylinkėje. :

DĖMESIUI ELIZABETH 
N. J., PARAPIJIEČIAMS, 
ŠV. PETRO IR POVYLO

% PARAPIJOS

Šv. Kazimiero atlaidai 
Maspethe .paminėti iškil
mingai. Kovo 4 d., 10 vai. 
iškilmingas mišias laike 
kleb. kun. Balkūnas, dija- 
konu buvo kunigas Ale- 
kęiunąs, subdfjakonu kun. <! 
Jonas IfripąS iš Waterbu- 
rio, Cohn. Gražų pamoks
lą pasakė liųn* ■; Lekešis. 
Žmonių.. buvo-/ perpildyta 
bažnyčią. ’ ‘ ,

TospąČios dienos 7:30 
vakarę, iškilmingus miš
paruslaikė kun, . Orvydas 
iš Schenectady, liet, para
pijos klebonas, Dijakonu 
buvo kun. Gauronskas iš 
Bridgeporto ir subdijako- 
nu kun. Petrauskas* Pa
mokslą pasakė kun. Pau- 
lonis.

•j Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote ntio WaterburyJĮ 
;; Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi į i 
■ j ' ■ • turimo: . jį

;i CHBISTMAS IR VACATION CLUBS Į!
■ V'

TRAVELER’S CHECKS
FOREIGN DRAFTS

L_ Ateikite me3 jumf! patarnau8ime, kaip ir senoje Bankoje, 
f 793-797 Bank Si. <

u 8

■ Rašo K. P. J.

Katalikiškos Žinios

REKOLEKCIJOS 
šeštadieny, kovo. ^3 d., 

1935, : 7/30 vai. vakare, 
prasidės Dvasiškos reko
lekcijos, kurias ves Tėvas 
Albinas Drazdys, Salezie
čių; įgaliotinis Amerikai. 
Rytmečiai^ mišios įvyks 
6-8-9. valandomis, o vaka
rais pamaldos įvyks 7:30 
vai. su pamokslu. Per 9 
vai. mišias taipgi bus pa
mokslai. Todėl raginu vi
sus Parapijiečius pasinau
doti Šia proga savo dvasi
nius reikalus aprūpintų y- 
pač šiame Gavėnios laikę, 
kada pirmu kartu iš Lie
tuvos atvykęs kunigas 
svečias laikys pamaldas. 
Kun. A. Drazdys yra žino
mas rašytojas pamokslų, 
kurie telpa ‘ “Tiesos Kely
je” ir pasitikima daug įdo
mių pamokinimų suteiks 
savo klausytojams. Reko
lekcijos užsibaigs sekma
dienyje, kovo 31 d., 1935, 
7 vai. vakare.

Kun. Juozas Simonaitis, 
Klebonas.

z NOVENOS PRIE
, ? ^y.jępzApdR; . ' 

Žmones ndara, Noveną 
prie šv. Juozapo rytais po 
8 vai. mišių. Šy. Juozapo 
dienoje iškilmingomis mi- 
šiomis 8 vai., Novena bus 
užbaigta.

BAZNYČldjĖ GAVfiNI-
' NfiS PAMALDOS

... Sekmadieniais 4 vai; po 
pietų ir trečiadieniais 7:30 
vai. vakare giedama Grau
dūs Verksniai ir palaimi
nimas švelniausiu Sakra - 
męntįu- Peųktądien i ą i s, 
7:30 vai. pakarę, ’ Keliai 
Kryžiaus ir ipatajmihimas. 
Pamaldoms „baigiantis su- 
teiikama tikrojo Kryžiaus 
medžio relikvijos pagarbi
nimas.

ALTORIAUS DRAUGIJA 
Pirmadienio vakare Mo

terų ^altoriaus draugijos 
darbuotes komitetas labai 
gražias’ atskaitas/ pateikė 
susirinkįmui. .Susirinki
mas užgirė visus draugi
jos daromus parengimus. 
Draugija Vįėnbalsiai nuta
rė šįmet ypatingai gražiai 
išdąbihtį bažnyčioje alto
rius Uvai/atlaidams, ku- 
rie ųž kelių savaičių įvyks 
Maspetho bažnyčioj ir Ve
lykų Šventėje., Kap,

L.D.S. CONNECTICUT 
APSKRIČIO KVIETIMAS

Kviečiame LDŠ.' Conn. 
apskričio Gerb. LDS. kp. 
išrinkti ir prisiųsti atsto
vus į apskričio pusmetinį 
susivažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 7 d*,. 1935 m., 
Šv. Juozapo parapijos sa
lėje, Congress Avė., Wa- 
terbury, Conri.___ • ; '•

Sesijų pradžia i vai. po 
pietų. Kadangi šis suva
žiavimas yra svarbus ir 
jame turime daug reikalų 
aptart, ypatingai busimos 
trilypės gegužinės, klausi
mą, kuri įvyks 9 d. birže
lio, Nęw Haven, Conn. Tad 
kviečiame skaitlingai da-

HM. J.
Kovo 3 d. mūsų parapi

jos metinė vakarienė pa
vyko. Dalyvavo labai daug 
parapijiečių. Progr a m a 
pradėjo vietinis klebonas 
kun. Ig. Kelmelis maldą, 
ir perdavė vesti programą 
A. Stanšauskui. Kalbėjo 

00) seniausi parapijiečiai, ku- 
rie per 41 metus yra para
pijos nariais; kalbėjo vie
tiniai ir svečiai. Parapijie
čiai gausiu atsilankymu 
parodė klebonui pasitikė
jimą.-

Kovo 5 d. įvyko parapi
jos metinis balius. Prigu-

LOURDĘ —Prancūzijoj kiškoj! hierarchiją pareiš- 
ruošiamasi prie iškilmingo -----
Šv. Metų užbaigimo. Bai
giant šv. Jubilejaus Me
tus, Lourde rengia ’tridu- 
um, kuriame pasižadėjo 
dalyvauti jau keletas Kar
dinolų, 30 arkivyskupų ir 
vyskupų, generolai bei vir
šininkai sekančių vienuo
lynų: Dominikonų,* Pran
ciškonų, Vincentiaus, As- 
sumptionistų, Šalesians, 
Redemptoristų ir Sons of 
Charity. Maldininkų bus 
iš visų pasaulio šalių. To
ji iškilminga triduum į* 
vyks balandžio 25, 26 ir 
27 d.d.

*..-7

LONDONrAu^ija — 
Gegužės 19 d., Vatikąne į- 
vykš kanonizacija palai
mintų Jono Fisher ir Ta
rno More. Anglijos katali

zė jo daug žmonių, senų, 
jaunų ir mažų. <,

Rodos, šie asmenys pa
sidarbavo: pp. Biekšienė, 
Paliešienė, Laugžemienė, 
Mockienė, Tąmulienė, Kri- 
žinauskįenė, Babrauskie- 
ne, Kasparaitienė, Pladie- 
nė, Valickienė, Lažaitiėnė, 
Butienė ir jaunoji Butie- 
nė. Taipgi ir vyrai: pp. 
Valickas, Rauskąs, Kaz
lais, Sekevičiųš, Kilda, Po- 

; nelis, Babrauskas, ir Vese- 
lis. Labai gaila, kad nega
lėjau sužinoti tų. gražių 
mergaičių, kurios prie sta
lų tarnavo laike vakarie
nės. . :
;" Tikrai reikią visą komi
tetą pagirti už taip gražų 
ir sumanų darbą, žinoma, 
tai daug priklauso nuo va
do kun. Ig. Kelmelio, ku
ris tam darbui vadovavo.

Buvęs

PARAGINIMAS
Gerbiamieji Klebonai ir geros 

valios Katalikai ! Malonėkiteįpir
kti gražius Rauką Darbo Ražan- 
ČipsK kuriuos, daro vienas iž mū
są nelaimingu Lietuvią. Jis yra 
geras Katalikas, kurio vafrdą ir 
adresu rasite jo skelbime.Šiame 
laikraštyje. Verta pirkti jo Ro
žančius, nes jie yra gražūs ir sti
prūs. Padarysite tikrai brolišką 
ir mielaŠirdingą darbą suteikiant 
paramą tam asmeniui, kuris 'iŠ- 
tikrąją yra labai sunkiame padė
jime. Kreipkitės pas jį stačiai 
arba galima užsisakyti rašančius 
per mane. AŠ jam priduosiu pi
nigus ir parūpinsiu apie rožan
čiaus pasiuntimą Tamstai. 

Jonas MidkeviČius,
180 Hato.St., Brooklyn, N. Y.

kė savo dalyvavimą. Abu 
palaimintieji tapo nužudy
ti Henriaus VIII Anglijos 
karaliaus.

Jonas Fisher buvo Kar
dinolas Rochester vysku
pijoj. Jis griežtai priešino
si karaliaus divorsui. Už 
tai jam nukirto galvą 1535 
' Tarnas More buvo labai 

gabus advokatas ir rašė- 
jas. Henrikas VIII ir Kar
dinolas Woolšey dažnai 
kreipėsi į jį su visokiais 
teisių reikalais. Vėliaus, 
1529 m., karalius Henrius 
VIII paskyrė jį aukščiau
siu/ kanclerium (Lord 
High Chaneellor). Kuomet 
Henrius gavo divoršą ir 
pasiskelbė Anglijos bažny
čios galva, Tarnas More 
tos garbės jam nepripaži
no, Tarnas atsakė, kad tik 
popiežius tėra matoma ka
talikų Bažnyčios galva. 
Tas Henriui nepatiko. Ta
rną kalėjime laike metus. 
Galutinai ir jam, 1535 m*, 
nukirto galvą. Abu palai
mintieji kankiniai už tikė
jimą,

VARŠUVA — Lenkų 
kunigams Varšuvoje, ko
vo 7, š, m., prasidėjb reli
giškos pamokos •— Kate
kizmo . dienos. Šv, Tėvo 
Nuncijus skaitė Popie
žiaus laišką. Pamokos bei 
paskaitos buvo teikiamos 
sekančiomis temomis: “Šv, 
Rašto Pedagogija”, “Katą- 
likų Dogma Moksle” Li
turgijos Klausimas”, “Val
stybinis Mokimas”, “Reli
giškas mokslas per Sodali- 
cijas”, “Skautų lavinimas” 
ir t.t.

CINCINNATI — Kiin. 
Pranas Flaherty, C. P,r 
vos ištrukęs iŠ Kinų ban
ditų sugrįžo. Daug šiurpu
lingų dalykų jis pasakoja.

< : “Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ja”.—•

LAIVAKORTĖ J LIETUVĄ 
IRATGAL

“Darbininko” geras rė
mėjas ir prietelis paliko 
vieną laivakortę ir prašė 
parduoti nupiginta kaina 
LDS. nariui .arba “Darbi
ninko” prenumeratoriui. 
Taigi kas iš Gerb. LDS. 
narių ar prenumeratorių 
ruošiatės važiuoti į Lietu
vą Šį pavasarį, tai rašyki
te:.

UTICA, N. Y. — Devyni 
asmenys Fey šeimos vie
nuoliai. Motina ir 'šešios 
dukterys yra Gailestingų 
Seserų (Sisters of Chari- 
ty) vienuolyne. Du sūnūs: 
vienas Jėzuitas, antras 
Vincentianr Gražus įjavyz- 
dyš. .

SAN FRANCĮSCO ~ 
Vėžio liga sirgęs Čelestine 
Richęri, 73 m. amžiaus, 
stebuklngai pasveiko. Gy
dytojai neturėjo vilties jį 
pagydyti.

LONG BE ACH, N.J.— 
Pranas Logan įžymus ka
talikas pasaulietis, 71 m., 
mite. New Jersęy valsty
bėje jis pirmas suorgani
zavo Katalikų Boy Scouts 
trupę.

NEW HAVEN, Conn. -r- 
Kolumbo Vyčių vienas iš 
organizatorių, Čarteriuo- 
tas narys, W. H. Sellwood, 
80 m. amžiaus, mirę,

YENNAUFŪ, Kinija 
Katalikų kunigas Stepo
nas Fangj kinietis tapo 
komunistų kidnapitas. Ji 
visaip kankino, galutinai 
nužudę. Jis buvo 38 m. am-, 
žiaus. Kunigavo 10 rnetų.

MEXIK0, CITY — Yu- 
catan ir kitose Meksikos, 
valstybėse U mokytojų 
reikalaujama išsižadėti re
ligijos. Prižaduose pažy-

„ » Darbininkas,
366 W. Broadway, 

’. So. Boston, Mass.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaližuotą, koją, ir būdamas 
miestp prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rašančius : juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rašančiu uš vie
ną doleri; šu persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerų rašan
čių siųskite pinigus šiuo adresu: 

John Shislosky,
King’s County Chroniė Hospital, 

Ward K 42
Brooklyn, N. Y.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC ŠTagg 2-5043

MATTHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS}

. ; LAISNIUOTAS *• 

GRABORIU8

, 660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y. ’

Paikiai JrengtOB dvi koplyčios duo
damos ‘ mylimiems pašarvoti do
vanai.. Nulludlmo valandoj krelp- 
klt&a pas mus; Patarnavimas ‘ yra 
ultfkrlntM ir ui prieinamą kainą.

Telephone Stagg S-4M0 
NOTAKY PUĖLIO

GRABORIUS
408 Metropolitan Avė.

.... BROOKLYN, N.'Y.
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią ’ *.
Pammdau. Automobilius Vee- 
fuyčms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.
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