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Karinę Jėgą
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Šis vaizdas parodo tik dalį tūkstantinės minios, kuri susirinko į Šv. Alfopso lietuvių bažnyčią (Baltimore, Md.) išklausytų pontifį- 
kalių šv. mišių, kurias atnašavo J. E. Vyskupas T. Matulionis, kovo 10 d., 1935 m. Kairėje, šiojvaizdo pačiame krašte stovi kun. Dr. L. 
Mendelis, kuris klebonui susirgus, buvo šių bažnytinių iškilmingų pamaldų ruošėjas ir vadas; viduryje stovi J* E. Vyskupas T. Matu
lionis; vyskupo dešinęje stovi kun. Achstetter, archipresbyteriūs; vyskupo kairėje iš kairės įe finėn: ąsista— klierikai Juozas Jasaitis 
ir Kazimieras šalkevičius; ceremonijų magistras kun. prof. McHugh; jo pagelbininkai kun. Kg amieras Keidošius ir kun. Antanas Du- 
biriskas, šv. Alfonso par. vikarai. Platus bažnytinių iškilmių aprašymas tilpo: pereito pęnktadię no numery, o šiame numery, Baltimore 
Žinyne, telpa aprašymas apie Jo Ekscelencijos priėmi mą svetainėje. ■; ‘

SOVIETAI NERVUOJASI Berlynas —-----

Maskva— Sovietų of i- savo karo avi jacijos^galin- 
ciozas, rašydamas apie Hi
tlerio dekretą didinti Vo
kietijos kariuomenę iki 
500,000 karių, grasina, 
kad jei reikalas būtų gin- 
ti Rusiją, tai sovietai pa
didinsią raudonarmiečių 
skaičių dešimteriopai. Lai
kraštis toliauš įtaria, kad 
Anglija slaptai pritaria 
Vokietijos planams, nes 
nepadedanti kitoms valš- 
tybėms Vokietiją sudraus
ti, kurios tikslas yra pa
dalinti Europą sulig Vo
kietijos norų.

KRUVINOS RIAUŠES 
NEW YORKE

vaizdo pačiame krašte stovi kun. Dr. L.

Sovietų Budeliai Vėl Areštavo 1074 Žmones
’ . ” • J ___________• •  .   •  • -W -Z • •. . * -■ t ' ■ • - ‘ S ’ - '• ---

Maskva —S__ 13 1, 
sovietų komisarai paskel-

Kovo 19 d., 

pė, kad laike? kelių dienų 
jie areštavo ir ištrėmė Si? 
biran 1,074 ašmenis iš Le
ningrado apylinkės. Areš
tuotieji esą likučiai buvu
sių aristSkratų ir buržujų.

Šį barbarišką savo žygį 
komisarai teisina tuomi, 
kad Hitleriui paskelbus 
dekretą, • kuris padidina 
Vokietijos kariuomenę, ru

jie areštavo ir ištrėmė Si?
r

ningrado apylinkės. Areš- v-.-.
šių aristSkratų ir buržujų.

sai bijo vokieęįų puolimo, 
Taigi pasiskubino pašalin
ti ^‘neištikimus sau asme
nis’*, -

Dalis suimtų jų būsią ati
duoti teismui už “priešval
stybinį veikimą ir palaiky
mą ryšių su svetimomis 
valstybėmis0,

šis komisarų pasielgi
mas aiškiai parodo jų silp
numą; Valdžia, kuri yra 
■gyventojų remiama, taip

žiauriai nesielgtų su savo 
krašto gyvijų jais ir jų 
nekankintų. . ? *' "

Titulavimas “neištikinm- 
jų° “aristokratais ir bur
žujais” yra biauri kon/u- 
nistų budelių melagystė.

\ HITLERIS NEPRIIMS 
ŽYDŲ KARIUOMENĖN

Kovo 20 d.
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“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

Šeštadienį, kovo 23 d., nuo 2 iki 2:30 vai. po pie
tų iš stoties WAAB vėl išgirsime Darbininko Radio 
Chorą ir solistus, vadovaujant Darbininko Radio 
Programų Vedėjui ir Pranešėjui muzikui. Rapolui Juš
kai ir akompanuojant muzikos mokytojai p-lei Mari
jonai Treihavičįutei. Kalbą pasakys kun. Pranciškus 
V. Strakauskas, šv. Juozapo lietuvių par. (LowelĮ. 
Mass.) klebonas^ . .

, Gerb. Darbininko Skaitytojai, prietėliai ir rė
mėjai vėl pasukite savo radio priimtuvus ant 1410 ki- 
locyęles (Boston, Mass.) ir klauskyte šiokios progra
mos:

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

sėjo p. Rapolo Juškos kalba.. .
3. Septyni žodžiai Kristaus nuo Kryžiaus (Kanta

ta) • ..f.............. ....... .... .................  Dubois.
Įžanga — O, Jūs visi, kurie einate keliu.

Soprano solo — Ona Valeckaitė .
4. Kalba kun. Pranciškus V. Strakauskas, .
5. Pirmas Žodis —- “Tėve, atleisk jiems, nes neži

no ką daro”.
Baritonas — Jonas Lapinskas,

. Tenoras — Adomas Barauskas ir 
-Darbininko Radio Choras

6. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai
7. Antrai Žodis'-— “Ištiesų, ištiesų sakau tau..?1 

Tenoras Juozas Antanėlis,
Baritonas •— Rapolas Juška ir 
Darbininko Radio Choras.

: Darbininko Radio Programos Vedėju ir Pranešė-

Berlynas - 
paaiškėjo, kad žydai ne
bus priimami į vokiečių 
kariuomenę. Visi kariai 
būsią “anijonai”. Vokieti
jos piliečiai, gyventojai 
Užrubežyje, irgi turėsią 
grįžti Vokietijon atlikti 
tarnybą kariuomenėje. '*

KRUVINA KOVA SU 
MAGOMETONAIS

Karachi, Indija— An
glijos kareiviai atidarė 
šautuvais ugnį į 20,000 
magometonų. riaušininkų. 
Dvidešimts trys riaušinin
kai nušauti ir septyniasde- 
šimtš sužeistų.

Magometonai įniršę, kad 
vienas jų pasėkėję, Abdul 
Kayam, pakartas už nužu
dymą vieno indusp, jie 
bandė įsiveržti į šį miestą. 
Keturias mylias nuo mies
to policija pastojo jiems 
kelią, bet prieš minią ne
galėjo atsilaikyti. Prie pat 
miesto iššaukta kariuome
nė, kuri tuo jaus atidarę 
ugnį. Apie šimtas mago
metonų gulėjo ant žemės. 
Kiti 'tūkstančiai išsigandę 
išbėgiojo. Manoma, kad 
daugelis sužeistų nebeiš- 
gys. . ' . . ‘

Abdul Kayam, pereitais 
metais, teismo rūmuose 
nušovė indusą, ’ kuris buvo 
kaltinamas už parašymą 
knygos, kuri buvo nepa
lanki jų pranašui Maho
metui. UŽ tai jis buvo nu
teistas ir slaptai pakartas. 
Kada io lavonas buvo ati- .varyHiumufutuiur^rmus v eueju ir r runose- dlTotasJ Giminėms

juyra muzikas Rapolas Juška. Akompanuoja p-lė Ma-.Otonai pradšjo ri^tfiš 
njona Treinavičiųte. | visų kraštų ir eiti miestan,

n

Jį■..... .. ll

Paryžius — Prancūzija 
paruošė griežtą protesto 
notą ir pasiuntė Vokieti
jai dėl laužimo /Versalio 
taikos sutarties. Praneša
ma, kad Anglija sutiko pa
siųsti savo atstovus į Pa
ryžių, kur susirinks Itali
jos ir Prancūzijos atsto
vai pasitarti dėl žygių 
prieš Vokietiją. Šis pasita
rimas įvyks dar; prieš An
glijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Sir John Simofl iš
vykimą į Vokietiją.

Prancūzijos senatas veik 
vienbalsiai užgyrė savo 
ministėrių daromus žygius 
prieš Vokietiją. J

Vatikano oficiozas, Os- 
servatore Romano, ragina 
visus išlaikyti taiką, nes 
“tarptautinė padėtis atro
danti labai kritinga.”,

TEISMAS PAŠALINO 
MAYORA

Quincy, Mass. — Pirmą 
kartą Massaėhusetts vals
tybės . istorijoje, miesto 
mayoras teismo raštas 
kaltu sukčiavime ir paša
lintas iš vietos, kurion jis 
buvo išrinktas pereitą 
gruodžio mėnesyje. Char
les A. Rošš. mayoras, ne 
tik pašalintas iš vietos, 
bgf ja matimta balsavimo 
tęisė trims metams.

Teismas rado, kad Rdss 
išleido rinkimuose $1,800.- 
00 daugiau negu įstatymai 
leidžia.

ŪKINIAI NUŽUDĖ 
KOMUNISTŲ VADĄ

Berlynas — Kovo 20 d? 
čia gauta žinių, kad Uk
rainos ūkininkai iš Šlay- 
jansk krašto nužudė ko
munistų M. Korovin, kuris 
buvo kolkozų politiško de
partamento direktorium ir 
vienas iŠ aršiausių tikybos 
priešų Rusijoje.

Geneva — Tautų Sąjun- 
gon oficialiai kreipėsi E- 
thiopijos vyriausybę, pra
šydama, kad Tautų Sąjun
ga ištyrtų ir padarytų sa
vo sprendimą dėl likvida
vimo ginčų tarp tos vals
tybės ir Italijos.

NRA YRA NAŠTA 
INDUSTRIJAI, SAKO 

DARROW

Washington — Kovo 20 
d,. advokatas Cląrence 
Darrow iš Chicagoš, išro- 
dinėjo senato komisijai, 
kuri svarsto NRA pareiš
kė, kad NRA turėtų būti 
panaikintą, nes ji vieton, 
kad padėtų industrijai ir 
prekybai, ją apsunkina. 
Jis tvirtino, kad NRA, y- 
pač mažesniems bizniams 
yra žalinga. Jo manymu 
šis. NRA įstatymas pade-. 
da tik stambesniems biz
nieriams,
139 ASMENYS NETEKO 
PILIETYBES VOKIETI

JOJE

New Yorke— Kovo 19 
d., vakarė, vienos krautu
vės detektyvai suėmė 11 
metų negrų Vaiką vagiant 
prekės iš krautuvės. Nusi
vedę vaiką į kitą kambarį, 
jie jį išbarė ir paleido. Tuo 
tarpu moteriškė išbėgo iš 
krautuvės klykdama, kad 
vaikąs mušamas. TuojauS 
pradėjo rinktis minia juo
dukų. Atbėgo policijai 
Prasidėjo riaušės, kurios 
tęsėsi apie astuonias fva- 
landąs. . Į •

Laike riaušių virš šim
tas žmonių areštuota ir 
keli.desetkai sužeista. Pa
sigirdo revolverių šūviai. 
Tikras karo vaizdas, nes 
riaušėse dalyvavo suvirs 
trys tūkstančiai žmonių ir 
apie trys šimtai policijos.

Spėjama, kad tai buvo 
komunistų darbas. Daro
ma , investigacija.

BELGIJOS MINISTĖRIŲ 
KABINETAS ATSISTA

TYDINO

Berlynas — Kovo 12 d., 
paskelbtas 139 asmenų są
rašas, kurių pilietybės tei
sės yra atimtos. Daugiau
siai iš jų yra žydai. -Nors 
tvirtinama, kad jie įgijo 
pilietybę tarp 1918 ir 1933 
mėtų, bet yra tokių, kurie 
yra gimę Vokietijoje.

Šie žmonės palieka be 
jokios pilietybės, nes Vo
kietijoje jie yra laikomi 
kaip svetimšaliai ir turi 
turėti svetimšalių leidimus 
gyventi ir net darbą gau
ti. Jie negali kitur išva
žiuoti,, nes kitos valstybės 
jų nepriima ir toks piliety
bės atėmimas yra lygus 
pasmerkimui mirti badu.

Paskutįniomis dienomis 
pastebimas vėl didesnis 
Žydų puolimas ir persekio
jimas.

— Vokietija 
pirmąTkartą viešai parodė

gumą. Berlyno padangėse 
buvo suruošta avijacijos 
demonstracija, kurioje da
lyvavo tarp 100 ir 150 ka
ro orlaivių.....

" Versalio taikos sutartis 
Vokietijai draudžia turėti 
karo ' orlaivių. Stebėtina, 
kad Hitleriui paskelbus 
dekretą į tris dienas Vq* 
kietija galėjo sumobilizuo
ti tokią eskadrilę karo oį> 
laivių. Tas parodo, kad 
Vokietija jau seniai slap
tai ruošiasi karui ir tik 
dabar nutarė savo kaukę 
nusimesti. “ ■

PREZ.ROOSEVELT DEL 
HITLERIO KARINGUMO 

TYLI

Brussels, Belgija — Ko
vo 19 d., atsistatydino pre
mjero Theunis ministėrių 
kabinetas. Priežaštis atsi
statydinimo yra nesantai
ka dėl palaikymo aukso 
valiutos. Kasdien randasi 
vis daugiau šalininkų, ku
rie tvirtina, kad Beląija 
laimėtų, jei panaikintų au
kso standardą.

Manoma, kad greito pa
vojaus devaluacijai nėra, 
nes manoma, kad bus ga
lima sudaryti naują minis- 
terių kabinetą iš katalikų, 
liberalų ir socialistų, ku
rie sutiks palaikyti aukso 
valiutą,

POTVYNIOPAVOJUS 
JAU PRAĖJO

Kaunas —- Nemunu ir 
Nerimi ledai eina tvarkim 
gai. Potvynio pavojus lai
komas- jau beveik praėju
siu. Ties Kaunu vandens 
horizontas vis 4 slūgsta. 
Vanduo buvo apsėmęs ke
lis* trobesius Kulautuvoj ir 
Zapyšky, bet nuostoliai 
nėra dideli.

. Tvinsta tik žemesnės 
vietos Klaipėdos krašte, 
šiaip šiemet Nemunas ir 
Neris išėjo, palyginti, la< 
bai ramiai.

o
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VVashington — Nors Hį,* 
tlerįo dekretas didinti VU* 
kietijos kariuomenę laužo ; 
taikos sutartį, sudarytą 
su Jungtinėmis Valstybė- , į 
mis, bet prezidentas Roo* / 
seveltaš kol kas nemanė 
imtis jokių staigių žygių. ~ 
Jis dabar tariasi su , savo į 
atstovais įvairiose vaistys Jį 
bėgė ir tik surinkęs visaį 
žinias nutars ar siųsti 
testo notą ar visai xtuQn^5 
ti. Manoma, kad kitos vai- 
štybės tarsis,su Ameriki*^ 
šiuo klausimu. Anglija buįt 
vo pirmutinė pasmerktu ? 
Vokietiją dėl taikos sutar*' % 
ties laužymo. |
SEPTYNI ŠIMTAI PRO-: 1 
' TESTANTŲ MINISTE- « 
RIŲ ATGAVO LAISVĘ^

DEL DERYBŲ m

Berlynas - _____ ,
užsienių reikalų ministe- 
riui, Baronui Constantia- 
von Neurath pareikalavus 
paleista tarp 600 iki 700 
protestantų ministėrių iŠ; 
kalėjimų. Pereitą sekmą1 

idienį jie buvo suimti ui 
tai, kad jų synodas pasi* 
priešino Hitlerio nusista
tymui vokiečiams duoti 
savo, rūšies tikybą,

i Neurath įsimaišė į šį da
lyką dėl to, kad Anglija 
yra protestantų kraštas ir 
kaliniams tiek daug pro- 
testantų ministėrių gali-S 
pakenkti vokiečių dery-įg 
boms su Anglijos užsienių 
reikalų ministėrių Sir 3 
John Simon, kuris atet* 
nančią savaitę atvažiuot 1 
Vokietijon tartis su Hit*. 
leriu.

FORD IŠLEIS 23 MlUJO^ 1 
NUS DOLERIŲ DIRBTU*

VIŲ GERINIMUI

Detroit, Mich. — Henry; 
Ford yra nutaręs iki 
mos išleisti tris milijonus 
dolerių pastatymui vėliau- : 
sios mados stiklo dirbtUk 
vėl prie savo dirbtuvių RW 
veš prie savo dirbtuvių Rū 
Fordas išleis 23 milijonu? 
dolerių pagerinimui fr pa* ; 
tobulinimui jo dirbtuvių

Kada dirbtuvė bus i 
rengta gamybai, joje d 
1,000 darbininkų a 
1,400, kurie dabar dirba jų 
dirbtuvėse prie stiklo "1 
minimo.

Kovo 20 d7 *
M
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Darbininko Radio Choras *

F*

Iš kaires dešinėn sėdi: Ona Valeckaitė; Ona Šinkevičiute; Marijona Trei- 
naviČiutė, akompanuotoja ; Rapolas Juška, Darbiniuko Radio Programos "ir 
Choro Vedėjas; Alena Drobavičiutė; Alena Taraškaitė; Antanina Grabijoliutė. 
Antroje eilėje iš kairės dešinėn stovi: Bernardas Jakunskas, Marijona Tras- 
kevičiutė, Jonas Lapinskas, Adomas Barauskas, Sofija Jakubauskaitę, Juozas 
Antanėlis. ■ ■ •

Šis gražus jaunimo būrelis iš So. Bostono Šv. Petro parapijos choro suda
ro Darbininko Radio Chorą, kuris nuo pat pirmos Darbininko Radio progra
mos nuoširdžiai remia Darbininką savo gražiais balsais^ ‘aukodami DĄrbinin- 
kui ir plačiajai mūsų visuomenei laiką ir sveikatą. Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Centro Valdyba ir Darbininkas nuoširdžiai dėkoja chorui ir jo vadui muzi
kui p. Rapolui Juškai už p aramą. Ateinantį šeštadienį, kovo 23 d., Šis choras 

: išpildys penkioliktą Darbininko Radio programą. Taigi visd bus išpildęs de
šimts programų. Kitas penkias programas išpildė šie chorai: Worcester Šv. 
Kazimiero par. choras, vadovaujant p. J. Žemaičiui; Brocktono šv. Roko par.,. 

k vadovaujant p. P. Sakui; Marianapolio Kolegijos, vadovaujant Broliui Jonui 
Bėniui ir dvi programi Cambridge N. P. P. švč. par., vadovaujant p. Mamertui 

. Karbauskui. Nuoširdžiai dekuojame visiems.

MUZIKAS
t RAPOLAS JESKA

1 7 Moko muzikos, piano 
J j ir dainavimo. Spėčiau 
[į les pamokas duoda 
i [ vaikams .

į i Adresas:
E:. 933 E.Broadway, 

[ SO. BOSTON, MASS.

1 VIETINES ŽINIOS
■ 5 į MiįiiMiiiaiiii aiiiiiiiiiiniiH'iaiai»' - r ' ~..... r -.r iiiiĮiiiriiriiimiiiiiiĮiiiiliiiiii--irrr''~iĮiiiniaa~~-~r~-~ 'ir ~aiiiiiiiaiįwimj

J pMURDO STiEIBtiKLAI Norwood vytės, būtent: Ė.

■Psggmygo
OAKTlRil '

DR. RŪGER J. ABIZAH)
Tel. Devonshire 7906 , 

OFISO VALANDOS:
* . • .

M Malden Street, 
Boston •

T

Tat Bo. Boston 0628 
LUTUVĖS DANTISTAS I

DU. M. V. CASPER
Arti Muiiicipal Building I 

525 B. Broadw*y, Boaton į
Oftio Valandom |

Nuo O Iki 12 ryte Ir nuo 1.80 iki Į 
S ir nuo » iki 8 vai. vakare. Ofb| 
šaš uždarytus šubatos vakarais Irs 
nedSIdieninls, taipgi ae rėdo mis nuoj 

, 12-to« dieną uždarytas. |
Taipgi nuimu ir X-Ray |

So. Boston 3893. BlueHiUs 0909
DAKTARAS J

MADRIDE C. FISHGAL
Ofiso valandos:

2 iki 4 ir 7 iki 8
ir pagal sutarti

894 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

■.-i-,:..,-—- li; I- i
- Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
rytOį uųo 1:30 iki 5:80 po pietų Ir 
nuo-6 Iki 9 1. vakare. Šventą dienų 
. 7. pagal sUSItbrlmą. '*•

4-
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JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS |

414 Broadway, S. Boston, Massj 

• Tęl. So. Boston 0948

? - GYVEiSIMO
į ' - Tel. ParkAvay 1864-W

i ŠtekmadTear‘ko'v^24*d4^9“Xį®> : JxTrv<n b-mt-rL fl i-f-olygiai 2 Vai. po pietų para
pijos salėje A. PeldžiusrO’ 
[dys puikius paveikslus — 
Į “Liūrdo Stebuklai”. Be.šių

; paveikslų parodys. Chica- 
|/ gos parodą ir juokingą ko- 
į! mediją, kurioje dalyvauja 
t Charlie Chaplin. Tat pra- 
i šomė publiką susirinkti 

punktualiai r~ laiku, * ties 
p. Peldžius tą patį Vakarą

. turės rodyti kun. P. Juro 
į parap. Lawrence. Taigi, 
[ kad suspėjus i Lawrence’a
s nuvažiuoti, paveikslai pra- [ nes daug jaunimo nori da- 
: sidės lygiai 2 vai. Tat pra- lyvąuti žaidime. Taigi kas 

šome nėvėluoti.
Pelnas Bernaičių choro 

suknelių įtaisymui.

VYČIAI SUPLIEK® 
N0RWOODTEČIUS

i Novikaitė, ,0. Kudirkaitė, 
A.' Kudirkaitė; j. Gricių- 
rias, M. Grilevičius, A. Ga- 
pūtis ir Služis. Rodos, kad 
merginos sumušė vyrus. 
Garbė Norwood’ietėms.vy- 
tems Už gražų atšižymėji- 
mą. .. '

Sekantis žaidimas įvyks 
sekantį pirmadienį, kovo 
25 d., Eikš. Kliubė, Nor- 
wood*ė.

Į šį žaidimą mūšų vyčiai 
rengiasi važiuoti bus’u;

. . Tek So. Boston 2660 , 

Lietuvis Dantistas

A. L. KA?OČIUS
251 W. Broadway, Šo. Boston 
Ofiso valandoaTiuto n iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir riųo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis htfo w ikr 12 v. dieną, 
Subatomls -iittb 9 Ilki '6- vai; vakare. 
Nedėliomls huo 9 Iki 12 vai dienų, 

(pagal siitartį)

u Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAUS
Vedą visokias, provas.. Daro vi- 

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

South Boston, Mass. -
I Telefonas: Sbii Boston 2732

Namų: Talbot 2474

HZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

• “Darbininko ” Name.
\ (antros luboe, lioom i> •*
866 Broadway, So. Boston.

. . So.‘B6ston 8357* •
( -Bostono’Ofisas:

GO State St, Room 326
> TeL HubbąrA 0896 

Gyvenimo: ;33 ,Iloseniont Street, 
Tel. ^aYbot Ž878 Dorėheater, Mass.

,1 1 I. f Į ------

f Tel So. Boston 3520

: ADVOKATAI ŠALNAI
į- . . DARBININKO^ NAME
i, 866 Broadway, 
L South Bortdn( MaM

Kovo 18 d., Broadway 
Ręcrėatiori. name įvyko 
bowling rungtynės, -tarp 
vietinių ir Norwood vyčių. 
Norwood’iečiai.... atsižymė
ję bowling žaidimuose, už
tat tikėjosi lengvai suplie
kti mūsų vyčius, bet apsi
riko, . nes sudėjus abiejų 
pusių atskirai numuštas 
lazdeles, rezultatas tokis: - 
1.373 -—1.339 So. Bostono, 
vyčių naudai.

Visi žaidėjai buvo pilni 
energijos ir entuziazmo 
apginti savo pozicijas.

Vietinės kuopos žaidėjai 
buvo šie: M. Marksas, vy
čių basęball inanadžieris; 
P. Kazlauskas, [ S. Navic
kas, S. Mickevičius ir P. 
Rakąuskas.j . Šio ratelio 
žvaigždė buvo M. Mark
sas.

Norwood vyčių kuopos 
žaidėjai buvo šie: A. Mic- 
kūnas, B. Kudirka, B. Čęr- 
vokas, Vehslauskas ir Ne- 
vinskas. Turime pripažin
ti kad ir svečiai gražiai 
pasirodė, ypatingai Nevin- 
skas ir Čėrvokas.

Taipgi. Žaidę bendrai, vy
rai ir merginos. Merginų 

i pusę daugiausia ; sudarė

norite Važiuoti bus’u, krei
pkitės pas lošėjus arba P. 
Razvadauską. ’

Galima tikėtis, kad šitas 
žaidimas bus dar gyvesnis,’ 
nes norwQod’iečiai norės 
atkeršyti mūsiškiams?:

. Pranešėjas.

Kovo 18 d. pp. Mikas ir 
Emilija DamųleviČiąi su
silaukė sūnaus.

DR.J.LANDŽIUS 
SEYMOUR 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
OfilRURGAŠ 

X-Ray 
Tel, South Boston 2712 

Jei neatsiliepia tai saukit:
Aląonętuiii 9753 

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

[i

n MM

LDS. SUSIRINKIMAS

LDS. 1-mos kuopos susi- 
rnkimas įvyks kovo 26 d,, 
7:30 valandą vakarę, pa
rapijos salėje. Visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti 
šiame susirinkime, kad gu
lima būtų apsvarstyti, 
kaip pasirengti pavasario 
darbuotei ir kaip suma
niau minėti LDS. metinę 
šventę. VALDYBA

TURĖJOOPERACIJĄ
Pereitą šeštadienį, p-lė 

M. Matuząitė turėjo tonši- 
jų operaciją. Ligonė sėk
mingai sveiksta. P-le Mo
tuzaitė yra - darbšti narė 
L. Vyčių organizacijoje. 
Kiekvienas vietinės kuo
pos parengimas jai nebuvo 
Svetimai, ftes visūoihe 
juose širdingai dirbo, už
tat nuo draugų gavo net 
keletą gėlių bukietų Ir lin
kėjimų laimingai pasveik- 

'■ ti* •

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REMS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq., 

Cambridge, Mass.

■ . ' TAISOME IR PARDUODAMĘRADIOS / ų ,

STANLEY’SRADIOSHOP :.>•
. . 414 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ROdMMfrS

Ini. Stasys Beleskmų. Sav.
[' *

PA1UGINIMAS

Švč. PanoB Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažny
čioje, Cambridge, Mass. 
prasidės Misijos Moterim- 
merginoms nuo kovo 24 i- 
ki 31; Vyrams - vaikinams 
riuo kovo 31 iki balandžio 
7- Pradžįoje abiejų savai
čių bus procesijoje lanky
mas bažnyčių, kad įsigyti 
Šv* Metų; Jėzaus Kančios 
ir Mirties, Jubilėjaus at- 
laidus.

širdingai prašau ir ra
ginu visus skaitlingai lan
kytis rytais ir vakarais 
Misijų pamaldose. Pamok
slus sakys Tėvas Vilius 
Kvečinskas, Pasijonistas. 
Pasistengkte visi gerai at
likti šv. išpažintį ir vertai 
priimti Šv. Komuniją.

[ . Kun. Pr. Juškaitės, 
| Klebonas.

Vaidinimas atlikta tik
rai artistiškai. Kaikurie 
vaidintojai tikrai puikiai 
vaidino. Kalba ir tarme 
visti labai aiški ir taisyk
linga. Kad padarytu dar 
geresnius įspūdžius apsi- 
rėdimaiturėtų būti page
rinti. Ypač karaliaus ro
lėje turėtų būt tikrai kara
liški drabužiai.
' Žmonių, iš priežašties 
aukštos įžangos kainos, 
neperdaug buvo. Kolegija’ 
laimėjo $40.00.

Nėstudentas.

R A D I O
PARDUODAMU k TAISOMU 
Buvo: . • Dibūt
$192.00' M^IJESTIC $49.00
155.00 PHILCO 89,00
125,00 PHILCO .29.00
90.00 PHILCO 19,00

CHAS — CttBIS 
454 Broadway

S. B. 4000

EKSKURSIJOS

DRONIS KONTRIM
RBALESTATB > 

INSURANCE 
CON8TABLE

. Jtiftice o f the P.cace 
Visokios rūpios apdrauda ijr tei

singas patarnavimas,
598 E. Broadwa,y, So. Boston 

Tel. Bou. Boston. 1761
. . Rcsidencc ;

120 Marinė Rd.f So. Boston 
Namų tel. :"Sdu. Boston 2483-W

Kovo 17, ‘Marijanapolio 
kolegijos studentai, Cam
bridge parapijos salėj vai
dino trijų veiksmų trage
diją 4<tIškeįkimas.M. Trage
dija labai tiiikąnti mūsų 
laikams. Ji giliai įkvepia 
tikėjimo ir patrįjotizmo 
svarbą. Žmogus, kuris iš
sižada Dievo ir tėvynės 
nęra pagarbos vertas.

......... UI.T I ir :.il

PASMERKĖ FAŠIZMU

TIESIOG J KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu “Gri(>8holm” ■

. išplaukia iš -New' Yorko 
GEGUŽES 25 Dieną, 1935 
* Antra ekskursija išplauks 

Liepos 3 d., 1935 
Tuo pačiu motorlaiviu 

NEW*YORK — KLAIPĖDA
(JPer GbthenUure^-StockhoUnf)

. . • ■ lienglamotf:
Liet- Laivakorčių Agentą Są-gbsAm.

Kiti iSpliitiiHiiniil iŠ Kcw Yorkp 
DrottninghOlin — Balandžio 20, 
Kungsholm —----- — Gegužės 2,
Kungshohn -r- —. — Birželio 4, 
Drottningholm — -—Birželio 12, 
Informaciją Ir laivakorčių krėipkltSs 
I bet kurį Sąjungos, narį, autorizuotą 
vietinį. laivakorčių agęntą, arba Į bet 
kurią mūsą; raštinę. Tarp Švedijos Ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “JIARIEHOLM”. ,..

Svedišh American Line 
10 State St, ’ Boston, Mass.

• Boston, Mass. ■— Katali
kų Universiteto; Washing- 
tone, rektorius, vyskupas 

i James H. Ryan, kalbėda- 
mas Chąritable Irish draU- 

[ gijos pokilyje, Copley P1A- 
za viešbutyje, pasmerkė 
fašizmą ir komunizmą, ku
rie nori pavergti šio kraš
to laisvus piliečius. Propa
gandą praplėsti jie varto
ja kolegijų ir aukšteshių- 

r jų mokyklų mokinius. ..
Vyskupas nurodė, kad 

[tą žalingą propagandą su
daro rimtą pavojų Jungti
nių Valstybių demokratiš- 

I kai valdžiai ir, kad kiėk- 
į vienas pilietis: turėtų di

džiuotis tuomi, kad jis yra 
L priešas komunizmo ar tas 

komunizmas būtų rusų, is
panų, vokiečių ar meksi
kiečių.

Toledo — O.,Toledo vys
kupija balandžio 15 d.

I švęs Sidabrinį Jubilėjų 
I nuo savo įsikūrimo. J. M. 
i Vyskupas pareiškę, kad 
I tas Jubilėjus būtų dvaši- 
I niu būdu minimas.

MAYORAS WBI UŽ-. ' Detroit — Philipinų sa^ 
KRAUTI DAR DIDESNĘ lų Gubernatorius išgyrė 
NAŠTA NUOSAVYBIŲ i katalikus labdarybės dar- 

SAVININKAMŠ bUose depresijos laikais.

Mayoras ’Mansfield, Jįr-.aMteirttt te reikalavo, 
ris legislątūros komisijos 
prašė, kad1935 metais lei
stų Bostono miestui, jei 
bus reikalas, uždėti $42.60 
niokešnių nuo nejudomo 
turto. Komisija nesutiko 
leisti taip ąukŠtai kelti

KRAUTUVE
ANTrtSIRENDAVO  JIMO

Prieftds Lietuvių BafnyčI%, Tin- 
^kama, bile kokiam bisniui.
mu30 X 15 pMų. ĖreipHtfe SUl

A. JANKAUSKAS, 
•405 Windtor gt, Oambridge 

TeL.Kirkland 9221 
SekmaditniaiM: 411 Vflndgor St 

GNanUis) '

HALPERN’S DEPT.
STORE

•1010 Cambridge Street, 
. CAMBRIDGE, MASS. « 

šios Savaitės 2
“SPECIALS” 

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

LIETUVIS GRABORIUŠ
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS) . t 
. Ofisas: 409 Windsor Si 

Tel; Univeršity 4116 
Namai: 167 Washingtori Si 

Tel: University 9221 

Cambridge, Mass.

FOTOGRAFAI STOKAI 
padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus., Šeimynų, ves

tuvių, ir pavieniu asmenų. 
JURGIS 0. STUKAS 

458 Broadvvay, 
South Boston; Mass, 

Tel. Šou. Boston 2029 ' 
v ALENA S. STUKIENŽ 

681 Washington Si, 
Norvvood, Mass. 
Tel. Nor. 0242

OUEEN ANN LAUNDRY, 
' ' ■. INC. .c

LIETUVIU SKALBYKLĄ 
Skalbiame ir protiname * visokius 
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur, kaip .tai: 
So. Boston, Cambridge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėgink#? 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą ųž pigią kainą. •
7-9 Šilely St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME: <> 
! STOGUS

SO. BOSTON BOOFING CO.

JOHN MARTIN & C0.
. Taisome VisokiUs^Stogiis

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI: .

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

BALDUS 
Perkraus- 
. tome 

VISUR 
PIGIAI

GREITAI 
. SAUGIAI

LITHŲANIAN 
FURNJTURE CO. 

326-328 W. Broadway' 
Tel. South Boston 4618

į kad būtų nustatytą tokie 
patmokesniai kaip 1034 
metais. ■ ’ ’ / .

L Mayoras vėl kreipėsi 
prašydamas, kad būtų lei
sta nors $38.60, bet ir Šiai 
sumai dauguma komisijos 

į narių yra priešingi. Jie 
reikalauja, kad Bostonas 
pasitenkintų $37.10 mo* 

Įkesftiu kaip 1934 metais, 
•r Mayoras Mansfield.rin- 
‘ kimų kampanijoj, kad pa- 
u trauktų piliečių balsus'ža

dėjo sumažinti mokesnius, 
bet laimėjęs vietą, kalba 
tik apie; kėlimą* Dar lai-- 

■ mė, ’ kad lėgislatura jį su- 
■laiko. -

' SŪNŪS
Seniausias ir Savistovis šios 

Valstybes

S. BARASEVIČIUS IR

LIETUVIŲ GRABORIUŠ IR 
balsAmuotojas

[Gyvuoja 26 metus.. Pilną! prisiruo- 
išęe ’ savo. įrankiais ir karstvežlmtu 
suteikti geriausią patatnavimą die
ną ir naktį.. Tarnauja įr apylinki

nėms Lietuvių kolonijoms. 
TURI NOTARO TJ3ISES

254 W. Broadway, So. Bostoi 
Tel. Šou. Boston 2590

Gi/vėnamoji -vieta;
888 Dorchester Avė.

- Tel. Oolumbia 2537

T01, ^ee. 0526 . -

ROKLAN AUTO SALES
STASYS ROKLAiSTAS, SAXr. 
Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir INTERNATIONAL tro- 
kus. Priimame senus karus mainais

Taipgi; ’• > 
Taisome automobilius

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau genis darbininkus.

• . 49 Higifland Ate.,
NBEDHAM, MASS.

mM

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau. . -

366 W, Broadvvay
SO, BOSTON, MASS.

T

Tel. Soii. Boston 3694

STANLEY
BOnLINGCO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS 
Išdirbtas įteriį minkštų.

- > . gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mms.
Namai: 181 D. Si., So, Boston

PARSiDUOBA BUČEBNĖ
Ant greitųjų. BUnis gerai iž< 

dirbtas per viri 30-metų Prie- 
ŽastU pardavimo ■*- savininkas t 
turi kit< biinį. Galima matyti sa
vininkę bile kada. Kreipkite:

348 8th Btreet, .
8o. Boston, Mass. -jf

-Cas**:



Bankinė Įstaiga

*935>

Detroito Žinios

18

19;
20
21

28
. 31

33
36

tai mūsą specialybe ir ii<ą metu 
praktiku. Darba® artistlžka®. Kaino® 
lemo®. • _ ___ •SUBSCRIPTION KATES: 

I Domestlc yearly ............ 
IĮ Porelgn yearly ............. 

Domestlc once per iveek yearly $2.00

PRENUMERATOS KAINA:
‘ ‘ j ,..4.14.00

-----__ ............... $5,00 
Vieną kart savaitėje metam® .. $2.00

; Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos.

ProfMionaUI, bbtnl^fitd, pramoninkai, 
kuri® įkalbi®®! "Darbininką" tikru! 
tarti •kaitytojo paramoa.

Skyriai Visose Miesto Dalyse

mūsą specialybe ir il<ą metą

M. A. NORKŪNAS
P. O.’ BWt 871, lAWtNįOt N*m.

Koto 22 <L, 19S5

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

SO. BOSTON, MASS.

SR AB ORIAI

V -J

447 Broadway, South Boston

• • w

*

PERKINS SQ. CASH MARKĖT 
Povilas Baltrašiūnas, Sav, 

490Broadway, Tel.S.Boston3120

JONAS GLINECKAS
502 Ė. Eighth St., .

Tęl. So.Boston 9621

|t JOJfĄS VALIACKAS 
75 “G” Street, 

Telephone South Boston 1609

Lietuvis Anstolis — Constable] 
Licitatorius

ROMAN J. VAŠU
Apdraudos ir Nejudomo

Turto Agentas »
409 Broadwūy, Rooin 4 ‘ 
South Boston, Mass.

Telefonas: Parkway 1735-M.

BR0ADWAY MARKET .
387 W.Broadway 

Telephone South Boston 3591

P, J. AKUNEVIK
GRABORIUS ^

Jau 16 metų kąip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St. 
. Tel: 4110

r Tel. South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 
Fanerai Home ir Rėš. 
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

K. ŠIDLAUSKAS 
918 E. Broadway 

Telephone’South Boston 1392

Automobilių ir Trokų 
Agentūra,

Taisome visokių išdlrbyačių auto
mobiliu®. Taisymo Ir demonstravi
mo yięta.:.

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Jo e. Kapoftunat ir Peter Trečioko® 

______ ' savininkai

a w i j i irifr n. n:

Tel. S. B. 2805-R !
Į LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
IŠėgzamiauoju akisj

Į priskiriu akinius/
. kreivas akis atltie-i

i sinu. ir amblijoniš-i
į koše (aklose)* akyse . ^ugrąžinuj
Ė šviesą tinkamu laiku. 0

Telephone 
SO. BOSTON 
te 1058 .

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE

POVILAS BUSHMANAS 
.48 Cresęent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin HiH Avenue, 

DORCHESTER, iMASį.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0KBURY. MASS.

Kovo 19 d., kun. K. Ur
bonavičius ir kun. K- len
kus buvo išvykę į Lowell, 
Mass. į talką kun. P. V. 
Strakauskui klausyti išpa
žinčių jo parapijos meti
nėse rekolekcijose, kurias 
pasekmingai veda kun. J. 
J/Jakaitis, M. L C, Pro- 
vinciolas.

Kovo 21 d. visi trys mū
sų parapijos kunigai padė
jo kun. A, Petraičiui klau
syti jo parapijiečių išpa
žinčių per misijas, kurias 
sėkmingai skelbia kun. 
Žvirblys, O. P.

Kovo 22. d./ vieni mūsų 
kunigai važiuoja-padėti ku 
nigui K. Vasiui darbuotis 
misijose,— kurias energin
gai skelbia kun. Bružikas, 
S. J., kiti kunigai vado- 
vaus mūsų parapijos vy-

MmosMmt
M. Treinavieiute, moky

tojai moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

FAĘLTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ ; .

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

rams jubilėjaus procesijo
je į Ražančiaus bažnyčią.

Kovo 19 do 7:30 vąi. va
kare Federacijos* skyrius 
laikė mėnesinį susirinki
mą. Skaitė laišką nuo Se
natoriaus David I. Walsh. 
Nutarė rengti Beano par- 
ty su Vyčiais, bal. 24 d.r 
7:30 vai. vak. ir vesti 
draugijų pikniką sąrašą. 
Pirmas sąrame piknikas 
užrašytas šv. Petro para
pijos.

DARBININKAS
ras. Gaisras kilo iš prie-Į ; 
žastįes centralinio apšil
dymui stovinčio skiepe pe
čiaus Irūbos persiskyri
mo, pro kurią tai vietą ug
nis ir pasiekęs, skiepo lu- č 
bas. Ugnis nespėjo išsiplė
sti plačiai. Ugniagesiams 
pavyko greit 1 gaisrą likvi
duoti. Nuostolių visgi pa
daryta apie 1000 dol. ver-l 
tės. I

................- ”" į •........■■■■■— a .

Massachusetts valstybės 
legislatūra 109 balsai? 
prieš 37, atmetė bilių, ku- 
riuomi ir moterys būtų 
priverstos mokėti pagalvi
ai mokęstį po du doleriu 
į ųieįus kaip, kad vyrai 
moka.

(fe' ■. ■

3

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Susirįnkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 24 
d., tuo jaus po sumos, baž
nytinėje salėje.

SUNKIAI SERGA

Kovo 15 d., p. Vintas Sa
vickas staiga susirgo 
plaučių uždegimo liga. Po
nas V. Savickas yra veik
lus Šv. Petro parap. narys 
ir LDS 1-moš kp. valdy
bos narys. Reiškiame 
užuojautą jo šeimynėlei ir 
linkime greito pasveikimo,

Antradienį, kovo 18 d., 
apie septintą valandą ry
te p. K. Šidlausko, 918 E. 
Broadway name kilo gais-

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kūne skelbiasi /‘Darbininke” apsi
moka, neš jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję i bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Amer. Liet. R. Kat, Fe
deracijos Naujosios Angli
jos apskrčio suvažiavmas 
įvyks sekmadieny, balan- 
džio 28,1935f Šv, Petro pa
rapijos salėje, 492 E. Se- 
venth St., So. Boston, 
Mass. 1-mą vai. po pietų.

Malonėkite visi skyriai 
ir bendrai katalikai veikė
jai dalyvauti. Išrinkite at
stovus ir įteikite jiems ge
rų sumanymų.

A. L. R. K. Federacijos
N. A. Apskričio Valdyba

Dvasios Vadas:
Kun. Tr. Juras 

Pirmininkas:
Vi. Paulauskas 

Raštininkas:
Benediktas Jakutis.

SUORGANIZUOK 
BASĖ-BALLLYG|

Pilniausi Bankiniai Parankamai 
, Naminiai ir Užsieniuose

nFIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON

vardą , Klebonas nusiste 
įėjo, nes tą moterį tą pa-* 
čią dieną matė gatvėje. Jis 
pasakė moterims, kad Ji 
jyva. Viena moteris labai 
nustebo ir sako: ‘‘Kaip tai, 
jos vyras vakar buvo pas 
mus pasiskolint pinigų lai
dotuvėms!” Klebonas paa
bejojęs, nuvažiavo į na- 
mųp ir rado vietoj lavono 
sveiką ir gyvą moterį, bėt 
labai supykusią. Tikrai ir 
yra už ką pykti.

Šios parapijos Žmonės 
tinkamai užlaiko gavėnią. 
Į pamaldas gausiai susi
renka. Taip ir turi būti. 
Kiekvienas geras katali
kas į pamaldas ateina. Ga
vėnios pradžioje buvo pa
reikšta, kad per gavėnią 
mūsų parapijoje jokių pa
silinksminimų nebus, To 
mes ir laikomės. Matėme, 
kad šio menesio l7 dieną 
svetimtaučiai skelbė saW 
parapijose šokius ir ba
lius. Nesipiktinkime, tai jų 
dalykas ir jie už tai atsa- 
komingi. Visos tautos tu
rį savo šventuosius patro
nus, bet jos tose dienose 
gavėnios metu triukšmin
gų pasilinksminimų nedą: 
ro. Per gavėnią gerai už
silaikant ir. Velykose link
smiau. H

Jau tik liko du suėjimai ' 
Detroito bowleriams; Per
mainos turės būti, nes ke
turi rateliai taip gretą sto
vi, kad kuris nors turės 
gerai pasispausti. Šv. Pet< 
ro par. ratelis dar vis lai
kosi pirmoje vietoje,f bet 
ar ištęsės iki galui? Dabar ~ 
rateliai šiaip stovi:

'i ■ ‘ T ;

švVPė^ro 
Brazys 
Balta Rožė 
Vyčiai .
Bill & Pete 
Šv. Jurgio 
Lietuviška Užg. 21 
Gus & Frank“ 18

Dėl katalikų persekioji
mų Meksikoje kataliką! . 
griežtai protestuoja. Ko
respondento p. Williams 
aprašymai išjudino visus. «| 
Gal kaikurie manė, kad 
tik vyskupai ir kunigai 
protestuoja prieš raudo
nuosius Meksikoje, bet da
bar pamatė, kad patys jja- 
sąulionys katalikai, ‘ net; 
vyskupų prašomi nekelti 
ginklo prieš budelius so
cialistus - komunistus, or
ganizuojasi ir ginkluojasi 
prieš juos. Antradienio 
“Darbininke”, tilpo platiis 
aprašymas apie bręstantį 
tikybinį karą Meksikoje.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-
GIJĮI ŽENKLIU

JOSEPH W, CASPER
(KASPARAS) \

G RAB ORIUS
. 494. E. Broadway,
South Boston, Mass.

Office: Tel. S. B. 1437 
4es. 158 W. 7th St.

Res. : Tel. S. B13960
Patarnavimas dieną ir naktį.

Naūjosios Anglijos lie
tuvių parapijose yra base- 
ball rateliai, '»kurie savo 
gabumais pasižymi visur. 
•Galėtų <įar 
mėti, jei turėtų savo cent
rą — lygą. Rateliai galėtų 
dažniau lošti ir lošti,' kad 
laimėjus. čempionatą. Jei
gu parapijų base - bąli ra
teliai yra interesuoti lygos 
suorganizavimu, tai prašo
me pranešti žemiau paduo
tu adresu savo ratelio a- 
dresą ir šį sumanymą ban
dysime įvykdintL ,

Michael Grigas, 
104 Ames St., 

Montello,Mass.

* ;•„» , -v *

ŠV. PETRO PARAPIJA

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

< LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
< PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarkglenS,
625 E.,8th St, So. Boston, Mas®.

v Tel. So; Botson 1298
.Vlęe-pirmlnlnk5 . Ona Slaurienč,

443 E, ,7th St, So. Boston, Mass. 
Tęl. So. Boston 8422 .

. Prot Kalt BronG Ciunienč, 
29Gould St, West Roibury, Mass, 
Tel Parkway 1864-W

Fln. Rašt. — Marijona Markonlutč, 
38 Navarre St, Roslindale, Mas®. 
’ Teli Parkway 0558AV

, Iždininke — Ona Staniullutč,
• • 105 We®t 6th St, So. Boston,. Mas® 

Trarkdate Ona MlsglrdlenS,
1512 Columbia Rd., So., Boston, Maas.

Kaso® Globėja — ’E. Janušonlenč.
; 1426 Columbia Ra., So. Boston, Mas®,

Draugija ®avo euslrlnklmus laiko kas 
antri utarnlnką kiekvieno mėnesio,

ŠV. JONO EV. BL.PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. •— J. Petrauskas,
24 Thomaa Bark, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. —' V. Medoni®,
1480 Columbia Rd., S. Boston, Mas®. 

Brot. Raštininkas — J. Glinečkl®, 
. 5 Tkoma® Park, So. Boston, Masė. 
FĮn. Raštininkas — Ajb. Nevieta,.

. 1G iVlnfieid St., So. Boston, Mas®. 
Iždininkas —1 ■ A.. Naudžiūnas, -

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mas®. 
MarSalka — J; Zalkl®,

7 Winflėld St, So. Boston, Mas®. 
Draugija laiko, susirinkimu® kas tre

čia nedčldlenl kiekvieno mšnesio, 
2 vai po pietą, Parapijos sal$j. 492 
E. 7th St, So, Boston, Mss®.

7:80 vai. vakare, pobažnytlnčj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais krelpkitfis 
pas prątokolu raitininku.

'Pereitą šeštadienį palai
dota p. Litvįnienės motina, 

Į 50 metų amžiaus* Sirgo tik 
keletą dienus Nors veJionė 
prie Šv. Petro- ^parapijos 
nepriklausė,’- bet jo .duktė 
ir žentas priklausė, sų ku
riais ji gyveno Šarkų na
muose. Chamberlain St., 
prie parapijos ir jaunimo 
draugijos. Jaunimo drau
gija užjausdama juos jų 
liūdesio, valandoje prisiun 
tė į namus gelių ir užpra
šė šv.mišias užjos vėlę. 
Kaip gera priklausyti prie 
draugi jos, kuri nelaimės 
metu užjaučia. Velionė pa
laidota Šv. Kryžiaus ka
puose.

1 . Pereitą sekmadienį pą- 
I rapijos klebonas ragino 
parapijiečius šįmet nelau
kti ilgai su užsimokėjimu 
metinių parapijai mokes
nių. Paaiškino, kad šįmet 
reikia užsimokėti laiku, 
nes norima statyti bažny
čią. Parapijiečiai neturėtų 
žiūrėti į nedarbo metu tei-

ktas lengvatas. ' Bažnyčia 
bus statoma sale senos 
bažnyčios, kur dabar sto
vi klebonija. Klebonija 
bus nukelta prie galo da
bartinės bažnyčios. Klebo
nui priminus apie staty
mą naujos bažnyčios, kai- 
kurie galvas pakratė, nes 
žino, kad nemažai žmonių 
dar yra be darbo ir dir
bantieji vos gali padaryti 
pragyvenimą.

Bėt bažnyčia reikia sta
tyti ir dabar yra geras 
laikas- Parapijiečiai be
darbiai galės prie statymo 
bažnyčios kelis dolerius 
sau užsidirbti. Pinigų pra
džiai turime. Svetainė 
mums būtinai reikalingą, 
nes dabartinė permaža. Tš 
senos bažnyčioj padarysi
me didesnę ir geresnę sve
tainę. Daugelis vaikučių 
ateina įkatekizacijos pa
mokas. Keletas skyrių mo
koma bažnyčioje. Labai 
sunku, vaikus. užlaikyti, 
kad jie elgtųsi kaip pride
ra bažnyčioje. Pripratę, jie 
taip elgsis ir pamaldų me
tu. Jeigu visi parapijiečiai 
prieš liepos. menesį užši-

mokės savo parapijinius 
mokesnius, tai nauja baž
nyčia bus gatava prieš a- 
teinančias Kalėdas, o nau
joje svetainėje Naujuose 
Metuose suruošime didelį 
parapijos balių.

D. Bieliutė, buvus šios 
parapijos choro narė lan
kėsi šioje parapijoje. Ji 
atvyko iš Chicągos pas sa
vo tėvus ir seseris, kurie 
gyvena Detroite. •

Pereitą savaitę Jaunimo 
draugija surengė kleboną 
pagerbti gražų vakarėlį ir 
jį apdovanojo. Tai retas 
įvykis, kad šios parapijos 
klebonu rengtų kokias iš
kilmes/ ne tai, kad žmonės 
jo neužjaustų, bet kad ma
žai kas rūpinasi apie to
kius dalykus. Jaunimui 
priklauso padėkos žodis, 
nes šis parengimas buvo 
netikėtas ir klebonui ne
žinant padarytas. Dėkų 
jaunimui ne tiek už jų do
vaną, kiek už jų gerą šir
dį ir gerus norus.

išlošė pralošė
35 L
34
33
29 25
26^
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DAPBINinKASĮ (THE W0RKĘR)

Published evęry Tuesday and Friday ėšcept Holidays sueh as
I New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas

Il SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Ėntered a® seeond-class matter Sept. 12, lOltj at the. post office :at Boeton, 

Mas®, under the Act of . March, 3, 1870
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Šioje parapijoje’ lankėsi 
iš Pittsburgh Seserų Pran- 
ciškiėčių Motina ir paža
dėjo, pasibaigus mokyklos 
metui, mųsų svetainėje a- 
kademijps merginų vaidi
nimą. Laukiame vaidini
mo. Ta proga paremsime 
Seseris. . ‘

Klebonas buvo nuvažia
vęs į Šermenis, bet nerado 
lavono. Pirmadienio rytą 
atėjo į kleboniją pas kle
boną dvi moterėlės iš kitos 
parapijos klaūstis kur yrą 
pašarvota numirėlė. Jos 
pasakė ir tos “numirėlės”
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PAVOJINGA EUROPOS 
PADĖTIS

Tiek dabar kalbama apie Vokietijos ginklavimąsi, 
kad atrodo, jog karas Europoje gali iškilti bet kokiu 
momentu. Bet šaltesnieji politikos vadai sako, kad 
taip blogai nėra. Vokietija sulaužė Versaliaus trakta
tą tas tiesa. Vieton 100,000 nustatytos jai kariuo
menės, ji pasrrįžo turėti 500,000 kareivių taikos metu/ 
Hitleris paskelbė, kad jis tięk turėsiąs nežiūrint Ver- 
saliaus traktato suvaržymo. Tas, žinoma, sukėlė di* 
deliausį sąjūdį ne tik Tautų Sąjungoj, bet ir visame 
pasauly. Anglija pasiuntė dideliausią sąjūdį ne tik 
Tautų Sąjungoj, bet ir visame pasauly. Anglija pa
siuntė Berlynan smarkų protestą. Nežiūrint nervingo 
patrijotinio įkarščio, Vokietija vis dėlto nori derėtis 
ir kviečia pas save Anglijos užsienių ministerį Simo-

L , ną, kurs tuo tikslu jau išvyko j Berlyną.
Numanu, kad derybos bus ne dėl busimojo karo, 

bet dėl oficialaus pripažinimo jau-įvykusio fakto 
padidintos vokiečių kariuomenės. Vokiečiai argumen
tuoja Šitaip : visos didžiulės valstybes turi daug dides
nes. armijas negu Vokietija: Anglija 450,000,. Prancū- 

; zija virš 600,000, Italija ir netoliesia tiek pat, Rusija
-... apie milijoną, Lenkija arti pusę milijono ir tt. Viena

• ^ Vokietija tik 100,000 teturi. Tai esant neteisinga ir saulis griežtai prieš karą nusistatęs.

tik jokiu būdu ne politiš
komis idėjomis ir visiškai 
nemanė, ■ kad jų veikimas 
kaipo masonų galės būt a* 
teityj panaudotas politiš* ’ 
kiems tikslams.

Tarp jų buvo net ir to
kių, pavyzdžiu} Novikov, 
Eliagyin, kurie minė ga
lėsią pasinaudoti masone- 
rija pašalinimui pikta 
naudojimų ir man< galėsią 
atitaisyti net kai kuriuos 
blogus įpročius, tik visiš
kai nemanė ir nenorėjo pa
keisti socialę ir politišką 
tvarką, kuri tuomet vieš- . 
patavo. * '

XVIII šimtmečio pabai
goj masonų ložės Rusijoj, 
būdamos iŠ principo slap

stos ir uždaros, draugijos 
turėjo pasaulietiškų rate- 
Jių išvaizdą, Auriuose buvo 
nagrinėjami filosofijų s, 
moralės, tikybos kartais 
net slaptųjų mokslų klau
simai, bet jokiu būdu ne 

I politikos. Pavyzdžiu to
kios ložės gali būti Marti- 
nistųložė.

šis grynai ideologiškas 
.judėjimas stengėsi pada
rytį įtakos vien tik į aukš
tųjų klasių rusus, p ypa
tingai į diduomenę. Vidu
tinė klasė ir visa liaudis 
palikta nuošalyj. Bet ats
tovai aukštųjų klasių, ku
rie pasisavino šiąs idėjas, 
revoliucijos pradžioj visiš
kai neturėjo tikslu tai pri
taikinti Rusijai. Taip sa
kysim, keletas narių iš ru
sų aristokratų,, kaip pavy
zdžiui princas Gagarin, 
grafas Šuvalov,. grafas 
Stroeanov. kuris nenanra- grūdosi i jas masėmis. Šių Į štai buvo turtingas, revo- 

ložių vadais daugumoj.bu-į.Racijos metu buvo Pary- 
vo svetimtaučiai^* pran- Į j, į]- vaidinę gana akty-

turėjo gana tiksliai pra- l me. Sutiko būt išrinktu į 
matytus politiškus sieki-Ijakobistų klūbo narius, 
mus, apie kuriuos ir ligi platinę Laisvės, Lygybės 
šiai dienai mes nieko ne- r. Brolybės šūkį. Sugrįžęs 
galim tiksliai sužinoti* Rusijoj pasiliko ištikimu 

Eiliniai nariai - -rusai šioms idėjoms, nepaliovė 
buvę pavilidti naujenybė- naudojęsis masonų privile- 

i m\s» sužavėti slaptomis gijomis ir nedarė jokių žy- 
I priėmimo ceremonijomis gį^ kas galėtų palengyin- 

tinka. Jie kiekvienose sa- i f Petkas Būčys, M.I.C, ir tam tikru snobizmu, ti liaudies būklę. Bet ir ne-
“■ ieškojo būdų sugriaut esa

mą politišką ir socialę 
tvarką. : *

Po Katarinos H mirties, 
jos sūnus ir papedininkas 
Povilas I, pergąsdintas re
voliuciniu judėjimu Pran* 
cūzijoj ir kitose kaimyni
nėse Šalyse pradėjo griež
tai reaguoti prieš visą tai 
Įkas plaukė:iš Prancūzijos, 
netgi prieš drabužių ma
das, a masonų ložes puolė 
visu griežtumų. Iš tikrųjų 
šios pastaruoju laiku bu
vo įgavę ryškiai politiško 
pobūdžio charakterį.

Naujasis imperatorius 
buvo Ubai keisto būdo, 
piktas^ bet tikrumoj gana 
geras* Savo kraštutiniais 
įr neretai brutaliais aktais 

I įsigijo daug asmeniškų 
priešų, ypatingai tarp ka
riuomenės'vadų ir bajori- 
jos. Priėję prie to, kad jo 
nevaldomas būdas pasiekė 
net beprotybę. ;

(Bus daugiau)

IjūNOIMITOEILeS

Fr. Aug. Žilinskas, O. P.l

Raudonojo Rojaus “Apaštalų 
budėjimas”*)nesuderinama su Vokietijos, kaipo didžiulės valsty

bes, pozicija. Tas viskas labai gerai —atisako Anglį- 
ja — bet kaip gi bus su Versaliaus traktatu, kurs lei
džia Vokietijai tik 100,000 kariuomenės ? Ar gi* mes 
galime tą svarbų traktatą sulaužyti?

Šaltai Žiūrint, Vokietijos reikalavimai atrodo nor
malūs. Bet šiuo (lu dalyku suteikia politikos vadams 
daug rūpeščio: traktato neliečiamybės principas ir 
karingas vokiečių ūpas. Tiesa, Versaliaus traktatas 
labai,griežtas ir gramozdiškai ir skubotai sudarytas. 
Jo kūrėjai visai nesiskaitė su f autų psichologiją, ir 
todėl jame iŠsiperėjo būsimų jų karų pradai. Bet — 
koks tas traktatas bebūtų, reikia jis išlaikyti, pasira
šiusiosios valstybes turi gvarantuoti jo vykdymą. Sy
kį įlauši jį kpkioj svarbioj vietoj, tai ir visaę suby
rės. Tačiau taip, atrodo, kad teks jį sulaužyti ir leis
ti Vokietijai turėti didesnę kariuomenę. Vokiečių da
bar nieks nesulaikys, nebent visos valstybės p’ultų 
juos mušt, bet karo nieks dabar nenori.

žinoma, visiems aišku, kad karingas vokiečių nii* 
sistatymąs stumia juos į tokius žygius, kurie gali išsi- 
vystyti į naują pasaulinį karą. Kada tas įvyks, sunku 
išspėlioti. Iš tnikšmingų spaudos pranešimų atrodytų, 
kad karas turėtų įvykti tuojau, bet politikos vadai sa* 
ko, kad ne. Jei vokiečiai nori karo, tai jie tik vieni,— 
ir tai vien dėl pašėlimo ir desperacijos. Visas gi pa- 

/ '■ ..‘X

“Dabar (Bažnyčia) vadi
nasi katalikiška dėl to, 
kad ji yra visur pasaulyje 
nuo vieno žemės galo iki 
kito” (§ 23). 3

Pirmoji visuotinė Santa- 
ryba, įvykusi Nikėjoje 325 
m. sustatė tikybos išpaži
nimą, kuris buvo naujai 
patvirtintas ir paskelbtas 
antroje visuotinėje Santa- 
ryboje Konstantinapolyjė 
381 m. Tame tikybos išpa
žinime minėtos ♦ yra ketu
rios žymes, iškurių reikia 
pažinti tikrąją Kristaus 
Bažnyčią. Tame išpažini
me pasakyta: “Tikiu... į 
vieną, šventą, visuotinę, 
apaštališką' Bažnyčią”. Iš
pažinimai buvo rašytas 
graikų kalba ir pavartoti 
žodžiai: mian, hagian, ka- 
tholikėn j kai apostolikėn 
ekklesian. Žymėtinas yra 
trečiasis žodis katholikėn. 
Jis reiškia visuotinę.' 

iii* X

Katalikų Vardas
Žodis: “katalikas” yra 

kilęs iš graikų kalbos. Pa
čioje antro šimtmečio pra
džioje šv. Ignacas, jau su
imtas ir vežamas Romon 
žudyti, suskubo parašyti 
kelis laiškus. Rašydamas 
Smirnos miesto krikščio
nims, trumpai prieš 110 
metus jis paminėjo visuo
tinę Bažnyčią ir graikiš-

4 kai išsitarė katholikė Ek- 
klesia. Mat graikų kalboje 
Ekklesia reiškia Bažnyčią, 
d katholikė reiškia visuo- 
tinę. Raidė h netariama. -

Klaidingosios pažiūros, 
, arba erezijos, net ’tabiau 
! šiai plisdamos, apima tik 

dalį krikščionių, o ne vi
sumą, todėl jos niekaip ne
būva visuotinės, o teisina

c.gcji tikyba, apimdama 
krikščionių daugumą, turi 
pilną teisę vadintis visuo
tine.

Taigi antrojo šimtmečio 
. pabaigoje, ar trečiojo pra-

Šimtą su viršum metų 
vėliau jau ir tolimoje Ispa- 
nijos žemėje, kur žmonės 

džioje didis Aleksandrijos .nesuprasdavo graikiškai, 
miesto mokslininkas Kle- žodis “Cailiolica” buvo įsi- 
mensas žodį “kątholike ek- gyvenęs ir reiškė tikrąją 
klesįa” vadina tą vienatį- Kristaus Bažnyčią. Vysku- 
nę tikybą, kuri yra iŠ pat pas Paciunas apie 370 me- 
pradžios ir laikosi pirmy- tus rašę Sęmpronijui: 
kšfės sutarties tiesoje “Krikščionis yra man Var- 
(Klemenso veikalas vądi- das, katalikas pavardė”, 
naši “Stromata”, t. y. Ki-' 
limas. Žiūr. VU kn,4 16 sk. 
P. G. IX, 552). / i

Šiek tiek vėliau už Kle
mensą šv. Kiprijono, apie 
252 m. lotyniškai rašyda
mas savo veikalą apie vi
suotinės Bažnyčios vieny- 
<bę, jį pava&ino “De unita- 
te Ecclesiąe Catholicae”, 
palikdamas tame, varde 
graikišką žodį Catholicae, 
nors būtų galėjęs jo vieto
je pavartoti lotynišką žo
dį “universalis”, kurs reiš
kė tą patį, būtent “visati- 
ną”._ Mat šv. Kiprijono lai
kais tas graikiškasis žodis

i buvo bevirstąs tikrosios 
/Kristaus Bažnyčios vardu.

Norint susidaryti pilną dėjimą ir todėl padarė ga- 
yeikimo vaizdą tų asmenų, j na silpnas reliatyvias kon- 
kurie suruošė Rusijoj * “ — * * ' ’M*
Raudonąjį Rojų, reik su
sipažinti su slaptosiomis 
draugijomis, jų tikslais ir 
ilgametėmis apgalvotai or- 
ganizuotom veikimo prie
monėmis.

Tenka, pačioj 'pradžioj 
nubrėžti aiškią lini ją .tarp, 
tų slaptųjų draugijų, ku
rios turėjo politiškus tiks
lus bei socialę šalies trans
formaciją ir slaptųjų 
draugijų, kurios buvo gry
nai tikybinio pobūdžio* 
- Šios pastarosios turi ga- 
na seną pradžią, o pirmo
sios tepasireiškia vos de
vynioliktojo (XIX) šimt
mečio pradžioje, tiksliau 
tariant, jų užuomazga sie
kia XVIII-jo šimtmečio 
pabaigą.

Tikybinės slapto s i o s 
draugijos mažai turėjo į- 
takos į tautinį Rusijos ju-

Maždaug tuo pačiu laiku 
(apie 347 m.) Jeruzolimos 
vyskupas šv. Kirilius, mo- 
kindamas jaunuosius krik
ščionis, rašė: “Jeį tau pa-? 
sitaiko būti kokiame nors 
mieste, neklausk papras
tai kur yra Viešpaties 
maldoj namai, nes ir paša
linės sektos savo padang
tes bando vadinti Viešpa
ties namais nė nesakyk 
trumpai: kur yra bažny
čia, bet klausk kur yra ka
talikų bažnyčia, nes tas. y- 
ra tikrasis vardas švento
sios bendruomenės mūsų Rūsamsį aksime tusiems 
visų motinos (Katecheti- nuo katalikų Bažnyčios, . „ 
nes Pamokos § 26) . Tas tas žodis kaijiolikėft nepa- Į čiai pavadinti.
pats šventasis prideda:

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 

;Parašė
Vincas Nagomoskis

• . Bet tai svajonė, esanti tik šičia, / 
Siauroj apylinkėj, nes toliaus girdėt 
Kariški šauksmai, žvangėjimas ginklų* 

**Ir prakeikimas Romos ciesoriui...
(Aleksandra, uždėjus ranką. ant jo peties meiliai 
žiūri į jo akis ir kalba su pasigailėjimu.)

ALEKSANDRA
’ Ne! Tau kiekvienoj šventykloje skamba
- Kilmingai palaiminimo giesmė.

O už gerbūvį, taiką ir apsaugą 
Nuo tolimiausių, įvairių .šalių * ‘

Ų Tau, mielas vyre, vįenval ir garsingai 
Padėkos plaukia. /.. * ..

'/. .<./ ••• ■ ■. VALERAS
t Taip, priverstinos

Kardų ir ugnim, giesmės ir padėkos, 
Bęt; nė viens ačiū iš liuosos širdies. .

. / ■ ■ (šiurkščiai, lyg išmetinėdamas.)
. .. - ■; ' i ’ • . ALEKSANDRA ’ ■/ . ‘.
Sunku, tikėti,.-kad po tavo skeptru * 

. Vietoj laisves priespauda siaustus; .
Ir Žmonės liepta gerbt ko nekenčia; 
Ir išsireikšti paskirtais jausmais. 
Nė, tas negal būt, tai būt veidmainystė; 
Pas mus padėka nėra priversta.
Tu syjetui teikir valdžią mąlonią ;
Taiki gerbūvi 'taiką, apsaugą. - 
z : ■ "‘VALERAS . ■ .

(Apsiblausęs, linguodamas galvą.) 
Taip, bet už kainą, miela Aleksandrą, 
tJŽ aukštą kainą. • .

sekvencijas į istorišką gy
venimą*

Tuo tarpu, kai politinio! 
pobūdžio slaptosios drau
gijos, priešingai išprovo
kavo daug neramumo, ku
ris galutinai susiformavo 
į milžinišką'' katastrofą, 
kufi prarijo visą ano meto 
Rusiją* Šio fakto ir mes 
esam geriausi liudininkai. |

Visa tai prasidėjo for
muotis XVm-jo šimt. pa
baigoj. IŠ pat pradžių po 
visai nekalta skraiste. 
Prancūzų filosofų idėjos, 
o ypatingai J. J. Rousseau 
ir Voltairė buvo entuzias
tingai sutiktos rusų diduo
menes,globojant gi kara
lienei Elžbietai atsidūrė 
jos ir kasdieninio gyveni
mo papročiuose bei įpro
čiuose, j

Katarina Didžioji pati 
buvo karšta šių naujųjų 
įdėjų šalininkė. Visa tai 
nebuvo žinoma ankščiau 
Rusijoje, kaip tik jos vieš
patavimo pabaigoj, kada 
Prancūzijoj tvistelėjo re
voliucijos kibirkštis, kuri 
žaibo, greitumu pasklido 
po visas šalis* Su šiomis 
idėjomis kartu atkeliavo į 
Rusiją ir daugybė maso
nų, kurie Čia pristeigė

*) Rašiniui medžiagą sė
miau iš p., M. dę Dogiel 
“Lessocietes secretes en 
Russie”.

vo Mišiose gieda tą tiky
bos išpažinimą, bet jau se
niai į vietą “katoliČesku- 
jų” savo vertime padėjo 
žodį ’“sQbornųjų”, kurs rei
škia surenkamąją, o ne! daugybę ložių, 
visuotinę. Bei? kai kuriuo
se senuose savo raštuose 
rusai savo tikybą tebeva
dina “katoličeskąja”.-Ta* 
Čiau jei kas nors,: į rusų 
miestą atvažiavęs, paklau
stų: “Kur čia katoličeska- 
ja” bažnyčia, tai jie paro
dytų ne savąją, o katalikų. 
Taip, matyt, jau Apvaiz
dos duota, kad katalikų 
vardas liktų vienas tiktai 
tikrajai Kristaus Bažny-

Rusijoj aristokratija

ložių vadais daugumoj bu-1 jiucijos metu buvo Pary- 
vc svetimtaučiai^—-pran- j įr; vaidino gana akty- 
cūzai arbą vokiečiai; kurie vįą ro}ę Bastilijos paėmi- 
turėjo gana tiksliai pra- lmet Sutiko būt išrinktu į 
matytus politiškus sieki- Ijakobistų klūbo narius, 
mus, apie kuriuos ir ligi platinę Laisves, Lygybės 
šiai dienai mes nieko ne- r. Brolybės šūkį. Sugrįžęs 
galim tiksliai, sužinoti* Rusijoj pasiliko ištikimu

Eiliniai nariai - -rusai šioms idėjoms, nepaliovė 
buvę pavilidti naujenybė- naudojęsis masonų privile- 
mis, sužavėti slaptomis gijomis ir nedarė jokių žy-

. ' ALEKSANDRA .
< Tu nerimauji!

Man gręsia nelaimė.
(Kreipdamasi prie Maksimiano beviltiškai.) 

•' . . MAKSIMIANAS
O, ęiesorienė!

Valstybes labui valdonas pašvenčia //
Daug, sunkaus darbo ; todėl jis negali 
Visad būt linksmus. Mūsų viešpačiui, 

/ Ne vienos valstybes labas terūpi.f 
Jis tūr valdyti daugybę šalių.

y" ' : v VALERAS ■
/Daug geriau būtų valdyt vieną širdį.

ALEKSANDRA 4
(Paima jo ranką, o savąją uždeda ant jo peties.) 
O, mylimiausias, kodėl tai sakai?
Kodėl abejoji mano meile; , . 4
Ji tau tik teisi, tiktai tau vienam. ‘ aid’ * v- • \ ’

\ (Valeras ją meiliai apkabina, abudu žiūri už sce- pus maiaaujaneiai.) 
. nerijų kur girdėt žingsniai.) : VALERAS

VALERAS ’ (Mostelėdamas Aubriui sustoti. Sofija sumišus
■ ° . . . , • ‘ • ( •. žiuri j jį.) •

0, Aleksandra, kiek laimės ir džiaugsmo > ’ . . Tebūna, Aubri, arčiatis, be baimės,
Suteikia tava meile. Bęt kas ten? ’ Drąsiai kalbėk; nesibijoki,

: ALEKSANDRA Ko reikalauji gali pasakyti. -
(Kreipdamasi į Graciją.) A.i ; i x...... t . j*? z Atleisk man, viešpatie, bet aš nežinau

Nieko o nieko apie reikalus ;
Aš tik maldauju maloniai suteikti

1 Mano tėveliui pasimatymą. %
Jis pats to prašė, bet jam liepta laukti; 
O jis karalius, laukt nepąprątęst 
Todėl maldauju^.* / *

(Valeras maloniai nusišypso į Aleksandrą.) ...........
VALERAS Į gražus mūsų išeivi-

Vargšė, ji klajoja, jos įžymaus poeto kun. K*
< . . ALEKSANDRA ' ? Į Urbonavičiaus eilių rinki-

(Labai maloniai prikeldama Sofija.) ays-.
Ne, ji per jauna.., Būk rami mergele . “DARBININKO” Adm. 
Ir pasakyk man kaip čia atėjai? M8 ^roiuknky,

(Busdąugiau) | South Boston. Mas*.

' ' '• SCENA’IX /• ,•■■■■■'•
Tie patys ir Sofija 

’■ , AUBRIS • ■ ,/• .
• ; ' (Sulaikydamas įbėgančią Sofiją.) I 

Beprote ISustok! . ' J 
Kas tau, mergele?
(Sofija atstumia Aubrį, ir kreipiasi į Aleksan-

SOFIJA. • -
. ' Leiskit ! Leiskit, mane!

ALEKSANDRA
Ji nepamišusi

• AURRIŠ ... j.
Jai čia uždrausta!

ALEKSANDRA -
Vistiek, paleiškit. . \
(Sofija ištrūksta iš Aųbrio; dairosi bailiai; pama
to Valerą maloniai Šypsantis, pribėga ir priklau-

*

Kas ten per mergaitė?
GRACIJA 

; . Nepažįstama, -
Ji,nuo Kroato bėga čionai

ALEKSANDRA . 
. Turbūt svetima? . ,

GRACIJA \ / '
. . ‘ Taip, ir nelaiminga.

Ji čion atbėga malonės maldaut; r i < į 1 j L 
Teiksies pasigailėt jos, vieŠpatĮenė. \ :

. MAKSIMIANAŠ 
Eli,. Sargai!... Aubri!

(Kareiviai ir Aubris įbėga ant scenos.)

if ■ ■

t

sV*O
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. Katalikiškoji Spauda
(Tąsa).

Kas pajėgs apsakyti ir išskaityti visas blogąsias 
! pasekmes, ką duoda blogoji ir bedieviškoji spauda?! 

Šiandien tokiuose laikraščiuose kritikuojama, pajuo
kiama, tyčiojamasi iš kataį. Bažnyčios ir jos įsaky
mų, iš šeimynos, iš moterystės, net iŠ švenčiausių 
žmogaus jausmų. Blogoji ir bedieviškoji, neutralioji* 
bespalvė spauda iškelia aikštėn visokius dorinius 
purvus. Šeimyninius skandalus, žmogžudystes, išgė- 
dinimus ir tt., kad patenkinus nesveiką skaitytojų į- 

, domumą ir tuo dažnai patarnauja panašiems dar
bams ir užgaidoms, kurie nekreipia prie gero nei pa
vienių žmonių, nei visuomenes. Ir kaip tai baisu ir 
griaunanti, darbą dirba blogoji — bedieviškoji spau
da. Kas išrauna, išplėšia tikėjimą nesuskaitomiems 
tūkstančiamš širdžių? Bedieviškoji blogoji spauda. 
Kas didesniąją jaunuomenes dalį užnuodijo ir nuvedė 

* į prasižengimus? Neturinti gėdos spauda. Kas tiek 
metė šmeižtų prieš Bažnyčią, kunigus; kas sumaišė 
visą kas šventą su purvais, jei ne blogoji spauda?! •

Tat šalin su tokiais nuodais! šalin su blogąją be
dieviškąja spauda! \

2. KATALIKIŠKOJI SPAUDA
Mūsų laikais taipgi nemaža yra prįeštikybmėš ir 

priešdorinės spaudos, kuri paplitusi po miestus, mies
telius ir kaimus daro savo griaunamąjį darbą, nelies- 
dama įsigalėti tiesos ir gėrio pradams, bet palaikyda
ma tai, kas nedora ir pikta. Kadangi blogas medis ne* 
gali duoti'gerų vaisių, tai nei bloga spauda gero duo
ti. negali. Tik geras medis gaili duoti gerų vaisių, tat 
reikia gerąjį medį pažinti ir padaryti visą, kad tie ge
ri vaisiai būtų dar geresni. Gera spauda yra katali
kiškoji spauda.

(Bus daugiau). -

T**" —**— 
baigė Worcester ’ High 
Šchool of Commerce 1931 
met., būdama vos 16 metų 
amžiaus. 1932 met. pradė
jo sląugės kursą šv. Vin
cento ligonbuty, kurį UŠ- 
baigsianti birželio mėn. 
1935 met. ir paskui mano 
darbuotis Šv. Kryžiaus lie
tuvių ligonbutyje, Cbica- 
go, Rl. Per 2 metus ji pri
klausė prie Šv. Kazimiero 
parapijos choro.

Linkėtina laimingai už
baigti mokslą ir gauti se
nai laukiamą diplomą!—-

KATALIKIŠKOS 
DRAUGIJOS

*?•

ŠV, MISIJOS
Pirmadieny, kovo 18 d., 

" • ■ Šv.Kazimieroj parapijoje 
prasidėjo ŠV, Misijos, ku
rias veda Tęvas Kazimie
ras Žvirblys, O. P., Domi
nikonas, nesenai atvyko iš 
Lietuvos. Misijos tęsis dvi 
savaiti kovo 18—31 dd. 
Pirmoji yra skiriama mo
terims ir mergaitėms,. an- 

.. troji gi vyrams ir vai
kinams.. : Kasdien rytais 
9:00 vai. bus misijinės šv. 
mišios su pamokslais ir 
ranČium, vakarais gi 7:30 
vai. pamokslai ir palaimi
nimas su ŠŠ, Ketvirtadie
niais 3:30 vai. ir 7:30 vak,.

bendra visiems išpažintis, 
dalyvaujant svečiams ku- 
nigąmsA..... Penktadieni .ai s 
ū:lū vai. bus išdalinta Šv. 
komunija, vykstantiems 
darban. ’ . ’

Aušros Vartų parapijo
je vienos savaitės, kovo 
18—24 dd., Šv. Misijas ve* 
da Tėvas Jonas Bružikas, 
S. J., Jėzuitas iš Lietuvos.

Misijos yra brangus Die
vo malonių laikas, todėl y- 
ra raginami ir širdingai 
kviečiami, ypač šiais Di
džiojo Jubilėjaūa Metais, 
visi Worcesterio ir apylin
kės lietuviai jomis pasi
naudoti.

10. bilietų. Birželio men. | te, Viktorija Augustinavi- 
gauti vieną mokyklos* čiutė; 7 “
kambarį, kaipo Sąjungos 
aclub room”, • ■

Į Labdaringos draugijos 
susirinkimus išrinkta ats
tovės: A. Paulauskienė, A. 
Nevulienė,. V, Losoraitie- 
be, .

N. A. Moterų Sąjungos pimtainkei p A. Mali- VMja AuguattaavičSitt. 
Ikienei, susilaukus šiomis 
dienomis gražios dukrelės 
—• Barboros - Onutės — 
nusiusti gražią dovaną ir 

r pasveikinimą, ką ir apsiė
mė padaryti kuopos pirmi
ninkė p. Magdalena Urmo- 
nienė ir p. Veronika Liut-

- T_ . . ...... kienė.'Po susirinkimo na- _ šv. Kazimiero parapijo- log- t.Bunco„ gka. 
je įsigyvenęs labai,gražus niaia užbaig?,
paprotys. Gavėnios .metu ĮkariĮ, 
katąlikiškos. draugijos pą* f h Į'
sirenka^au.sefanadienius, LIETU VOS WCIAI '
uzsipraso sv. Misiąs, jose . : -
dalyvauja su vėliavomis ir Lietuvos Vyčių 26-ta kp. 
priima Šv. Komuniją, ben» susirinkimas įvyko pirma- 
drai. Kovo 17 dieną, Šv. a0nį( kovį d>> Kazi. _ . ... 
Petronėlės Moterą drkugi- bažnytinėje salėje,' Tiį kovo 15 d., tuojaus po
jos: visos narės dalyvavo Atsiekė virš 100 narią; ’ ” " ’ " 
Šv. mišiose ir priėmė šv-Susirinkimą atidarė dva- 
Komuniją bendrai. Šv. mi
šių atiką ^atnašavo kleb. 
kun? A. Petraitis. Pamoks
lą pasakė iš Lietuvos at
važiavęs Dominikonas Tę
vas K virblys, O. F. (ku
ris Čia kovo 18 dieną pra
dėjo. Šv. misijfąs moterims 
ir merginoms.)

Sekantį.- sekmadienį šv. 
Marijos Vardo moterų dr-Į 
ja irgi dalyvaus laike tre
čiųjų Šv. Mišių. Šios dvi 
draugijos uoliai remia Šv. 
Kazimiero bažnyčią. Todėl 
verta prie jų priklausyti, 
Prie viršminėtų draugijų 
priklauso nęvien tik mote
rys, bet ir merginos.

.MODERNIŠKA UETUVH1 
KRAUTUVE

; ■ UŽLAIKO •
; JONAS B. BAČINSKAS

■ . (SŪNUS)
344 MiDbury Tel. 5-5746
Namij, Ūkių, Pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda
JONAS V. BAŠINSKAS

‘ (■ (TŪVAS) . ? '

SLAUGES - NURSES
Petronėle R. Alavošiute
Panelė Petronėlė yrą 

taipgi gimusi Worcesier, 
Mass. liepos 6 d. 1914 met. 
iš gerų lietuvių katalikų 
Petro ir Petronėlės (Kar- 
pavičiutęs). Alavošių šei
mynos.' Pradinį; mokslą 
baigė Šv, Kazimiero para
pijos mokykloje 1927 me
tais. Aukštesnį mokslą

MOTERŲ SĄJUNGĄ

Kovo mėn. pradžioje pa
rapijos svetainėje įvyko 
Moterų Sąjungos mėnesi
nis susirinkimas, į kurį 
atsilankė apie 80 narių. 
Susirinkime buvo'padary
ta daug gražių nutarimų, 
būtent: kovo 14 d. sureng
ti /‘Food Sale” C. T. She- 
rer’š Co. krautuvėj ir pel
ną paskirti kuopos reika
lams; “Motinų Dienai” su
rengti gražų muzikalinį 
vakarą ir suvaidinti juo
kingą komedi ją ‘Piršlybos* 
geg. may 12_d., ir toms 
narėms duoti dykai įėji
mą,. kurios išpąrduos virsi

BILLING’SSG.
TAILORS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir
Jaok-ElĮėr. Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
senas drapanas ir futraš .. .

Geriantis Lietuvis Siuvėjas
Tol. 56034j 345A Ckafton St

CHARBONNEAU'S
Catholic Art Shop and

BOOK STORE
'Lietuviškos Maldaknygės, žva
kes, Rąžančiai, Stovyloa, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmui 

Sulig Jiisą* Reikalavimo
taisome LAIKRODŽIUS 

Tel. 54516
I 10 Trumbull St.,. Woręester
..........------fr., ly-'.-tmaa.

nutarė paremti Labdarį] 
gą draugiją; sutiko su j 
sumanymu dėl Mairofi 
Parko t, y, mokėti 15J 
už žemę ir baras pusiau.

Nutarta rengti meti 
balių, ‘Whist Party’ ir 1 
kius, Prancūzų salėje, J 
ce Sq. J, A, K*

mui. Trukumas yra apie ’i 
tūkstantis dolerių. Jeigu i 
pasisektų sukelt tiek kapi- i 
:alo, draugijoms, kurios 
rengs gegužines savų nau
dai už parką reikės mokėt 
tiek kiek ir pereitą vasa
rą, arba dar pigiau. O jei
gu įeigų bus mažiąu, tai 
kaikurie pakeitimai turės 
būti įvykdyti.

Pikniko rengimo komi
ai jon išrinkta nauja vai* 
dyba. Valdybon įeina šie 
asmenys: Magdalena De- 
lionienė,pirmininkė;My-. 
kolas Tamošiūnas, viėe 
pirmininkas; Ona Bučie
nė, protokolų raštininkė; 
Jonas Bučinskas, finansų 
raštininkas; Pijus Račila, 
iždininkas; F Bačinskie- 
nė, M;tBruožis ir P, ĄikŠ- 
noras, i&do globėjai; kore
spondentas lietuviškiems 
laikraščiams; Jonas Dege- 
siunas ir P. Alavošius-; Jo
nas Bašinskas išrinktas 
korespondentu , anglų lai
kraščiams. . f .

Nutarta surengti didelę 
gegužinę gegužės * 19-tą 
dieną, 1935 metuose. Jei
gu tą dieną lytų arba oras 
būtų nepalankus, tai pik
nikas būtų perkeltas sa
vaitę vėliau, gegužės 26-tą 
dieną, . Maironio Parke, 
Shrewsburyj Mass.

Nutarta duoti užsakymą 
atspausdint 500 knygeliu 
po 12 tikietukų į knygelę. 
Šie tikietukai bus parduo
dami trys už 25c., arba 
vienas po dešimts centų. 
Kurie pirks, turės progos 
gauti brangias dovanas. 
Šia mtikslūi yrą skiriamos 
penkios dovanos: 1. skal
biamoji mašina; 2. elektri
nis šaldytuvas; 3. laikro
dis; ir kiti brangūs ir nau
ji daiktai. ; :

Atstovai nutarė šaukt, 
antrą Viešą susirinkimą^ 
kovo 28-tą, 7:30 valandą 
vakare, toj pačioj vietoj.

C ŠV. VARDO JĖZAUS 
DRAUGIJA

• Šv. Vardo Jėzaus drau
gijos mėnesinis susirinki
mas įvyko šeštadienį,. ko
vo devintą, bažnytinėje sa
lėje. Nariai užgyrė rapor- 

t . - v . r tus Suvienytų draugijų su- 
Mairenio Parko uzląiky- sirinkimo ir vienbalsiai ? .... ._■> — _ ...._ J. _J__ '___________ __ *_

Feliksas Puzara, 
Vincas Kereišis. Juozas 
Bacys ir Jonas Bašinskas. 

Taipgi nutarta> kad po 
susirinkimų įvyktų koki 
nors pramogėlė ir, kad 
tam darbui būtų išrinkta 
komisija iš- šešių- narių 
kiekviename susirinkime.

te, Matilda Aukštikalnių- 
te, Ona-Zinkiutė, Antanas 
Kulikauskas,. Pranas Tu
mas# ir Adomas Taparaus- 
kas apsiėmė surengti pui
kią pramogėlę ateinam 
čiam susirinkimui.

Kun. Vembrė išgyrė kp,. 
dėl tekio gražaus pasiro
dymo visai kuopai einant 
prie šv. Komunijos perei
tą koyo 3 d., Šv. Kazimie
ro šventėje/ . ; .?• 

‘ Pirm. V. Kereišis prane
šė, kad visi, kurie nori da
lyvauti bowiing ratelyje 
atsilankytų (Recrėatto n 
Bowlirig Allėy) pehktadie-

sios vadas, kun. S. J. Vem
brė sų maigia. Tuojaūs se
kė įvairių komisijų rapor
tai, kaip tai: bąsėball, ku
rį davė Petras Totas ir Jo
nas Alavošius, ir Bowling 
ete., etc. davė ,p-lė Matil
da Liutkiutė ir- Ona Zin« 
kiutė.. ,v , ' ' 
r Buvo .aį^nkę svečių iš 
So. Worcester’io ir iš Nor> 
■wpodo, Mass. ’

Aušros Vartų parapijos 
vyčių pirm. Juozas Lęikus 

‘trumpai kalbėjo,-linkėda
mas mums geriausio pasi
sekimo ateityje, ir Anta
nas Miekūųas .Vyčių 27 
kp. buvęs pirm. Norivoo- 

Id’e, kuris taipgi svekino 
visą kuopą. k -

Nutarta, kad vyčiai su
vaidintą teatrą tuojaus 
po vėlykų ir išpildytų į- 
spūdingą programą. *

Tąs viskas buvo palikta. 
sutvarkyti teatrališkam 
skyriui. Kadangi trūko 
dar vieno nario į tą sky
rių, tai susirinkimas išrin
ko ir dabar sudaro sekan
tieji nariai: Oną Bataįty- 
te, Pranciška Paulauskai-

bažnytinių 5 pamaldų, nes 
jau ta vieta yra reservuo* 
ta tam tikslui. • i

Susirinkimas baigęsi a- 1 
pie 10 vai. vakare-su mal- j 
da. Vėliaus pusę Vyčių kp. 
nuėjo į Federal Bowling 
Alleys pamatyti Norvvoo- 
diečius lošiant su mūsų. ■

Laimėjo mūsų kuopa.
Valio, Vyčiai! •

Ą -‘SA ■ . & Bašinskas.. t
Daug naujų narių prisi

rašė į kuopą šiame susi
rinkime. Vajaus užbaigoje 
paskelbsime visų vardus,

wbRCESTERIO LIETU
VIŲ DRAUGIJŲ ATSTO

VŲ SUSIRINKIMAS

Šv. Kazimiero bažnyti
nėje svetainėje, /ketvirta
dienį, kovo 7, susirinko at
stovai 22 draugijų, tikslu 
pasitarti apie ateinantį ge
gužinių sezoną. Petras Ka- 
taiiskas, ' Labdarybės dr- 
jos pirmininkas, atidarę 
susirinkimą, pranešdamas 
atstovams, kad šis susirin
kimas sušauktas tikslu, 
kad surengus bendrą ge
gužinę, kurios pelnas būtų 
skiriamas. Išėmimui leidi
mo ir padengimui išlaidų

r—
F. A. VAFŠNORA, M. K

(VEIKSNER) J 
. lietuvis Gydytojas 1 
96 Vernon sę . TeL5-781fl 

Ofisą Valandos':
10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakari

H

ŠULYG SUTARIMO
WORCESTER, MASS. į

ągaaaMBį' .i>mį 'r 1'įjriiri i'yi'irliM'!iiįmwtfĮ

Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-914K 
” 8-3760 . : 1 < |

FRANK J, BOBELIS
ADVOKATAS' J

Office; ’į
683-042. WORCESTBld 

Slater Bldg. MASS.

Tęl-5-5452, Namai—Tel. 5-20$

ANTHONYJ. MILLER
, ADVOKATAS J

Office 
406-408 '

Slater Bldg.

WORCESTEI

MAS8.

Tel. 5-^576 Namąi: 2-091

KJZ. W, TAMULONIS;
ADVOKATAS

. Office:’ • • / j
527 : WORCESTM

Slater Bldg. MASS.

M. A. CIVINSKAS 00.-

• ųietuvis ’-j 
Graborijis ir Balsamuotoj-ai 

340-342 Harding St. 1 
WORCESTBR, MASSį 

Atdara Tel. a
Dienąį ir Naktį Dial-5-58Š

THE PEOPLE’S
SAVINGS BANK

Draugiško Patarnavimo Bankas

s

.. 450 MAINSTREET
' ' ■ >

IVORCESTER, MASS. .

Skersai Gatvės Nuo City Hali

Pianos Radios
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI
ŠALDYTUVAI .

Parduodame lengvomis
Sąlygomis

. Per 30 metų'patenkinančiai- 
tiįj^įonie reikalus šu lietuviais

CHARRON'S
20 Trumbull St. Worcester, 
' ' Tel. 49430. Mass. ..

BEA’S BEATJTY T 
SHOPPE

P’ĮS Petronė Paruliui^ saviiilntcC

T56 Green Str. ant Kelly sq.
Tel., 60055, Worcester, Mass.
LIETUVAITES, dttbtnkltės pas 

lietuvaitį ••

Ėinger AVaves, Manicuring, 
Fermanent VVaving, Shampbo.

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

VIENINTELE LIETUVIŠKA. '. 
VAISTINE WbRCĘSTERTJ

Mūsą “Special”.
“Kapo-Salve”

Gęrhuisin mestis dėl nynatą ar 
..kitą Skaūduoliti. Mes patys darbai 
ja it' Gatantuojam, ^Pinigus sugra
žinsiu jei neužganėdinti. Siunčiam 
per priita su niiėtti noru, .bile kut, .

Tel. 43501. arba 4-8865 *

JUOZAS J. DUSĄ į
'Graborius ir Balsamuotojti
“Fanerai Paritas” ir Narni

... ant f •
13 ELLSWORTH ST. '

Išnuomojam Automobiliai 
Visokiems Reikalams.

• : Tel. 3-5710

GBEENWOOb DA1RY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus*

i - WORCESTER, t

GROCĘRNE irBUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
G8PENNAVE.. •. WORCESTER, MASS.

DIAL»5-6367

J VERHDN STIIDIO j
JONAS čEOIUS-SavininlB|

8 Vemon SL Tel. 545^

VIENINTELIS |

• > AVORCESTERIO j
F0T0GBAM

■■GREEN MOUNTJ
DAIRY

O itmdtnnr a et Trr ai SAVININKAS —~ v v

Rėmkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
‘‘Darbininko” “Worcesterio Žody”

AVoroester To AVebater Ri
Valgiu Uttamdži

PARDUODA
Kai-tik Pravaihioii Pini 

“TRAFFIC LIGHT”



Koto » d, IMS' DARBININKAS

rorcesterio Žodis! “Iškeikimas”
P. GRUZDI8, HAR-

PROFESORIUM

Lark’o universiteto, 
•cester, Mass., biologi* 
skyriaus profesorius 

Hudsoh Hoagland pra- 
į, kad jisai gavęs ži- 
jog p. Vincentas P. 

zdis yra paskirtas dės- 
* anatomiją Harvardo

____ _ Trijų Veiksmų Tragedija.
Medicinos Universit e t eJMarianąpoIip kolegijos studentai suvaidins šį metą 
Vincentas Gruzdis yra A- _. šiose kolonijose: 
domo ir Katarinos Gruz- Kovo 24 d. — WATERBURY, CONN* 
džiųsūnus,gyv. 39Cantos 
gatvės. Praeitą pavasarį Kovo 31 d. 
jisai baigė Clark Univer
sitetą su aukštais mokslo 
laipsniais ir pasižymėji
mais. Sveikiname, gabų 
lietuvį jaunikaitį moksle 
šventovės dirvoje!

Grikštai

».V.WARAB0W
mruvis GBABORIUS M 
r BALSAMUOTOJAS 
I 1000 Washington St. 
f NORWOOD, MASS. 
r TEL. Norwood 1503
L MontettoOtfice:
į 10 Intervale St.
Į TEL. Brockton 2005

. Tel. Brockton 2316

MJH UPHDLSTERING 
į COMPANY 
ptnnaijcyk savo senus rakandus t 
įjokite Juos mums apmušti su 
■uju apdangalu. Nes mes užlaikomi visa eilę rakandams apdanga- 
& kaip tai: tapestries, veldurš, 
tehalr, damask ir u.
| 16 Belmont Street,
į BROCKTON/MASS.

hMNGIS ELECTRIC
L COMPANY
Brauk J. Strangis, Savininkas 
pLEKTRIKINIAI PEČIAI 
j ant lengvo išmokėjimo 
bliekame visokius elektriki- 
bius įvedimus ir pataisymus'

Tai. Brockton 7198
| 28 Morse Avenue,
Į BROCKTON, MASS.

įDUNDULISLUNCH
Lietuviška Valgykla

• Gamina skanius ir šviežius
f ■■..* valgius
k- . ATDARA.:

įao 6:30 ryto iki 12 :30 vakaro 
į 1118 Washington Št, 
■Bmood, Mass.

H. Narwood 1009 Notaras

ALBim
I REALESTATE 
| INSURANCE 
JOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
^Laivakortės visoms linijoms 
r Teūinjias Patarnavimas 
| 1122 Washingtoh St, 
krvcod, Masė,

— WATERBURY, CONN.— šv. Juozapo 
parapijos mokyklos svetainėj t vai. vakd

— BROCKTON, MASS. — šv. Roko para
pijos svetainėje 3 vai. po pietą.

Kovo 31 d* — NORWOOD, MASS. — Šv. Jurgio para
pijos svetainėje 7:30 vai. Vakare.

Balandžio 7 d. — WORCESTER, MASS. šv. Kazimie-
‘ • to parapijos svetainėje 7 vai. vakare.
Balandžio 14 d. -r PROVIDENCE,R. I. — šv.' Kaži

mieto parapijos svetainėje 7:30 vai. vak.
Balandžio 28 d. ~-WESTFIELD, MASS. — Šv. Kazi-

- miero parapijos svetainėje 7 vai. vakare.
Terese V. Rūdaite

Šių metų vasario 25 d. 
Viktorui ir Elzbietai 
(Kroll’iutei) Būdams gi
mė dukrele, kuri kovo 17 
d. tapo pakrikštytą Vardų 
Teresė - Viktorija. Krikš-I 
ta tėvais būva JuIėPolta-l 
šiene ir Jonas Navakas.

Katrina Lions
Thomas ir Marijona (Mi- 

trikaite) Lions’ai vasario 
28 d. susilaukė gražios du
krelės, kuri kovo 17 d. ta
po pakrikštyta Katrinos 
vardu/ Krikšto tėvais bu
vo p» Beatricija Mįtrikai- 
tė ir Jokūbas Lions’as.

MIRĖ JUOZAS NECAC- 
KAS

Kovo 15d. anksti ryte! 
miesto ligonbuty pasimirė 
širdies liga Juozas Necac- 
*kas, 58, iš 2 Taylor gatvės. 
Vėlioms gimė Žąslių par. 
Lietuvoje ir 1907 mėt. at
keliavo Amerikon. Nuliū
dime paliko žmoną Rozali
ją ir kitą seserį Lietuvoje, 
Iškilmingos laidotuvės į- 
vyko pirmadieny, kovo 18 
d,, 10 vai. šv. Kazimiero 
bažnyčioje su Šv. Mišio- 
mis, kurias atlaikė kūn. 
Aug. Petraitis. Palaidotas ! 
Notrė Damė kapinėse.

toRRISSHOESTORE 
fiUetuvis Savininkas 
^Klaiko Vėliausios Mados 
taRYKŲ\ KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
[Vyrams Lietuvių., išdirbtus VER GLOBĖ ČEVERYKUS 

ir Šventadieninius 
į; 1152 Washington St, 
tervood, Mass.

; •. , ".o.-2 ”
of Missionaries of La Sale- 
tte, Bloomfield, Conn., 
Rev. Father .Ladouceur, 
M. S. Enfield, N. H., Dr. 
C. Umpa, Graborius, J. Mi
kalonis, ir F. Sabaluski. 
Visų kalbėtojų kalbos bu
vo apie mūsų tėvynę Lie
tuvą ir Čia gyvenančius 
lietuvius Amerikoj.

ŠV. KAZIMIERAS
Kovo 4 d. tai tautos ir 

mūsų parapijos ir mūsų 
bažnyčios globėjo Šventė. 
Sekmadienį 3 ir pirmadie
nį 4, Šv. Kazimiero . alto
rius buvo papuoštas gyvo
mis gėlėmis ir degančio
mis žvakėmis, šv. Kazi
miero relikvija buvo įsta
tyta per ištisą dieną; va
kare mišparai, palaimini
mas Švč. Sakramentu ir 
Šv. Kazimiero relikvijos 
pagerbimas.

Kovo 10, jaunirno ben
droji Šv. Konfunija ir pus
ryčiai.. Stebino visus, ka
da jaunimas prisiartino 
prie Dievo Stalo, skaičiuje 
apie 300.

Po mišių suėjo į bažny
tinę / svetainę ir susėdo 
prie penkių parengtų dide
lių stalų* Malda atkalbėjo 
klebonas kun. Dr. A. Bru
žas. Laike pusryčių kalbė
jo Teisėjas B. Degašys ir. 
ady. Miller, /Worcester, 
Mass, Kun. Dr. A. Bružas 
užbaigė pusryčius dėkoda
mas jaunimui už tokį skait 
tlingą dalyvavimą. Patar- . 
nautojos buvo šešios: J, 
Hendrikienė, A. Valionie
nė, M. Skliutienė, ir T. Mi- 
tchelięnė..

pildė. Tapgi gerai pasiro-| " MA2UIIA N U 
dė stud. Šatkočius, Ston- llnOilUHj Iii Iii 
kus ir Bro. S. Grafas. Į.. . . —: '

Valia!
čiamš! “Rūdininkas” IDaug žmonių 

-- ----- - be darbų* Kaip Minėjo 16
. MOKYKLA .

Kas Šeštadienį mūsų ‘au-- 
gantieji vadai’ lankomą- 

[ kyklą, kur jiems yra dės- ' 
tomą lietuvių kalba: skai
tymas, rašymas, sintaksė.

Pamokas veda klebonas 
kun. Strakauskas .ir varg.1 

[K Šlapelis.
Neveltui tos valandos) 

pašvęstos pamokoms. Pa- 
[ sėkmės r— gražios I

Štai jau gali daug leng
viau su “studentais-ėm pa
sikalbėti lietuviškai.

Tėvai privalo savo vai
kus visus siųsti į mokyk
lą, jeigu nori kad vaikai 
užaugtų lietuviais!

L Kun. Strakauskas ir var- | 
goninkas dirba sunkiai^ jie 
stengiasi įdiegti į jaunas 
vaikų širdis gražią ir 
brangią sėklą *—- liėtuviŠ- 

1 kūmą J . ’
i.’ Pamokos įvyksta šešta- 

[ dieniais, devintą valandą 
’ l rytę, parapijos svetainėje,

DRAUGIJOS
■ | Tretininkų brolija užsi- 

kalti- pelno pagyrimo.
] Kas puošia bažnyčią, 

feutkevičiutė, Jonas Savi-Į daugiausiai mišių ųžprą-j 
čius, Ona Ąstraskaitėj E- šo? Atsakymas trėti- 
leonora ŠvęnČįoniene. Pri-ninkęs!
saikintiejį teisėjai buvo iš Ir ištikrųjų, Dievas tą 
publikos ^ jauni'ir Seni, broliją laimina* Ji auga,

Prisaikintieji teisėjai ir Stiprėja, gyvuoja — dar- 
šį kartą nesusitaikė* Sep- buojas uoliai, ;
tyni balsavo, kad kaltina- Verta brolijos narėms 
masis (Jaunimas) kaltas, šūkterėti “Valio! Valio! 
penki, kad nekaltas. Todėl Tūkstančius kartų!!
jaunimas ėjo ištsvetąinės LIGONIAI
patenkintas. f Ponia Kašėtidirėy^po pa-[kaitė sudainavo anglišką

Šis teismas publikoje su- vojingos operacijos,, tik dainą; akompanavo G. Ut* 
kėlė didelį susidomėjimą, ką sugrįžo į savo namus, kiute. Kalba adv. K. Ka- 

Paveikslus rbdė p. M. Jos. padėtis vis tebėra ne. htaauskas iš South Boston. 
Norkūnas,^vietinis vėliavų geriausia. ; t ■ j Kiti garbės svečiai buvo 
ir ženklų išdirbėjas. Ponia Valentinienė, susi- §įe: Major F. P. Murphy, 

. KĮeb. kun. v P. M. Juras ) laukus vaikelio, buvo la-1 yy. Whipple, Councillor E. 

programa ir dėkojo- gerbd vui, jau sveiksta.
advokatams už atvykimą Ponia Kraučiuhienė, guli 
ir išpildymą programos, [ligoninėje.
Vakaras davė pelho $50.-1 ‘
00, kurs paskirtas įtaisy
mui naujos baltos kapos. <

LOWELL, MASS.

.. . Marianapolie- !n'arbai audinyčiose labai 
**diniukt s” I pihstai eina* Daug žmonių

I w -a . <■ <r

I dieną Vasario
i šeštadienį; 10 dieną ryte.
Į 8 vai. įvyko giedotos Šv, 
mišios, kurias atnašavo 
kun. Dr. A* Bružas. Žmo
nių prisirinka pilna baž- 
nyčia išklausytų šv. Mišių. 
Sekmadienį vas. 17 dieną, 
Lietuvių Piliečių klubas

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE,MASS.
Mūsų klebonas kun. P. 

M. Juras praeitą sekma
dienį pranešė iš sakyklos, 
kaip galima įgyti Šv. me
tų Jubilėjąus atlaidus pą,- 
vieniams ir dalyvaujant 

Į procesijoje. Mūsų klebo
nas pasirinko artimiausią 
Šv<- Onos prancūzų bažny
čią. Jubilėjinė procesija į- 
vyko penktadienį kova 15 
d., vakare, šeštadienį ir 
sekmadienį kovo 17 d.

Penktadienį ir šeštadienį 
procesijoje dalyvavo dide
lė minia parapijiečių. Sek
madienį, tai, gal neklysta 
pasakęs, kad beveik visa 
Šv. Pranciškaus parapija 
dalyvavo Šv. Metų proce
sijoje. •

Per visas tris dienas da* 
Įyviai pasirodė labąi fiŽar- 
gingai, vadovaujant dva
sios vadui kun. P. M. Ju
rui. ‘

I ŠĮ šventųjų rifetų t trijų 
dienų procesija padarė‘di
delį įspūdį į svetimtau- 
čius. 5

Sekmadienį, kovo 10d.5 
Šv. Pranciškaus lietuvių 
)ar. svetainėje, įvykp ‘tei* 
ginas’ ir paveikslai. Teise 
jaunimą. Teisėju buvo ad
vokatas S. Višinskas iš Į* 
Brockton; kaltintoju adv. - 
Povilas Sykes iš Norwood; • 
gynėju adv. Benjaminas 
Sykės iš*Nbrwood; teismo 
raštininku Jurgis J, Nau-| 
džius iš Westfield; ] 
ninku buvo Juozas Bląze-Į A v
vičius.. Liudininkais -r- E. gražina Dievo namus, kas

surengė vakarienę paminė
jimui Lietuvos Nepriklau* 
somybes sukaktuves, O’- 
Ddnnell Hali. Susirinko 
yirš 400 žmonių ir visi lau
kė garbės svečių. Netru
kus pasirodė garbės sve
čiai sų kun. Dr. A. Bružu 
priešaky. F. Chirgėlis, Pi* 

|liečiųklubopirm.,atidarė 
vakarą ir perstatė toast- 
mąster L. Veličką.

Toastmastęris L. Velič
ka pasakė įžanginę kalbą 
lietuvių ir anglų kalboje 
ir pakvietė' kleboną atkal
bėti maldelę. Po to patar
nautojos skubiai nešė ska
nius valgius Į stalą.

Pasistiprinus, prasidėjo 
programa, kurį susidėjo iš 
kalbų ■: ir dainų. Kalbėjo 
miesto majoras A. Lucier, 
adv. T. Leonard, guberna
toriaus įgaliotinis. jPo to, 
p. Verkauskienė sudainavo 
‘Supinsiu Dainužę’ ; akom
panavo G. Ųtkiutė. Kalba 
klebonas kun. Dr. A. Bru* 

i' žas. J. Kudžma sudainavo 
i ‘Atmink Mergele’ ir ‘Man 

Tinka’. Akompanavo Ą. 
O’Neill. Kalba Teisėjas B, 

I Degasys. P-lė, O. Verkaus*

tik dainą; akompanavo G, Ut-

m MASŽMOGUS
Kuris norėtų gražiai gy-| —~-

venti ir dolerį daryti. Bei-Į KORPORACIJA 
kalingas partneris prie j . ——-
mano, biznio, kuris, būtų Pęr kelioliką”. metų čia 
pamokytas ir galėtų nors gyvavo Jeracko ir Reinei- 
anglų, lietuvių ir lenkų 
kalbomis. * nmkai darė neblogą biznj,

Reiktų“ įnešti nuo $4.000 bet keli metai atgal Die- 
iki $5.000. Namas priklau- vas leido ligą ir p. P. Jė- 
so prie krąfuves. Krautu- rackas, tapo suparaližuo- 
Vė didelė. Namas gražus. įas kuris dar ir dabar nie- 
Parduodu drabužius ir ce- 
yerykus (shoeš). Parduo
du laivakortes ant didžių
jų laivų ir siunčiu pinigus 
į visas dalis pasaulio.

Kratuvė atdara ir vaka-1 
rais iki 9 valandai. j 
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, 

(Savininkas)
678 No. Main Street, 

Montello, Mass.

PIRKDABARPAS

Paveikslus rėdė p. M. [ jos. padėtis vis tebėra ne. Į jtaauskas iš South Boston.

Ponia Valentiniene, susi-Į šieį JJajor F'P. Murphy, 
. ' ' ............... .. ‘ ...... _________________ L

labai džiaugėsi vakaro bai susirgus, bet ačių Diė- Carter, W. Molloy, Rev.
Father Kirby, Provincial

CHOROŠOKIAI
Sv; Kazimiero p-jos cho

ro šokiai, O’Donnell IJall, 
įvyko kovo 3 d. Dalyvavo 
daug žmonių. Visi turėjo 
linksmą laiką.
K-pos Korespondente J. T.

Dvasia daro kūną turim* 
gu. - Šekspyrą^

.50
JIS YRA 100% MOHAIR

‘ *. ■ » 4 • *
■ '• - t

. ' • . • * ■ • A ,

Guarantuotas 5 metams nuo kandžių

J. BREST & COMPANY, INC.

3-ją dalią ® 
PARLORSETA V 
, Kaina tik

į MainStreet, Brockton, Mąss,

" TEL. BROCKTON 4052 
b©®®®®®©

ko dirbt negali.:
Šv. Pranciškaus parapi

jos katalikai, permatę rei
kalą suorganiįiioti korpo- 1 
raciją vardu American 
Lithuaniąn Cooperati v e 
Bąkęry Corporation. Pra
džia buvo sunki tačiaus 
akcijų (Šerų) nemažai 
parduota ir surinkta už
tektinai pinigų pradėti 
biznį. Kepykla jau pasam
dyta ir už dviejų ar trijų 
savaičių pradėsime ■ kepti 

Į duoną.
Šv. Pranciškaus parapi

jiečiai Jaukią kepyklos ati
darymo, nes ji šios koloni
jos lietuviams katalikams 
yra būtinai reikalinga.

Katalikai turėtų ’ kiek- 
vienas suprasti reikalingu
mą turėti savo nuosavą 
duonkepyklą ir nesiduot 
priešams įkąlbeti nebūtų 

L dalykų. .Męs visi turime 
remti savo įstaigą pirkda
mi akcijas, o tuomi pa
greitinsime įrengti moder
nišką duonkepyklą.

F. A. K.

VALIO! MARIANAPO-I 
UEČIAMSn .

Kovo 10 d., Lowelliečius 
nustebino « atvažiavę iš 
Thompson’o Conn. Maria* 
napolio studentai su savo 
veikalu “Iškeikimas”.

. Minią, pirmučiausiai su
žavinta kostiumoims! Pra
deda vaidintojai kalbėti— 
gražiai, aiškiai, lietuvis* 
kai!

Žmonės klausosi. Visas 
jų dėmesys nukreiptas į 
vaidintojus, jų kiekvieną 
žingsnį, veikimą, į jų kal
bą!::

Pagaliau veikalas pasi
baigia. . Triukšminga ova- j 
cija — šūkterėjimai “Va
lio! Valio!’”

Žmonės išsiskirsto su 
gražiausiais įspūdžiais..

Veikalas tęsėsi maždaug 
dvi valandi. Jis įdomus, 
gražus ir pamokinantis. I 

i Visi turėtų jį pamatyti 
jeigu ne savo parapijoj,' 

. tai kitoj. Nepraleiskite! Į 

. Pagirti reikia ypač Stu
dentą. Antaną Bambalą, 
kurs savo rolę puikiai iŠ-

< PĘNNY - SALE”
Šv. Vardo dr-ja surengė 

“Penny-Sale”, penktadiė- 
Lnio vakare par, svetainėje. Į 
Pelno liko suvirs 25 dole
riai. Pelnas paskirtas nu
pirkti naujus, bažnytinius 
rūbus. , * •

I NAUJAS PARAPIJIETIS
: Sekmadienį, kovo 3 d., | 
apkrikštytas pp. A, Rude- 
liūnų vaikelis. Krikštyno
se dalyvavo gimines ir pa
žįstami. z

DARBAI .
Ldwell’y darbai gėrėją.

‘ Už poros savaičių kaiku* 
rios dirbtuvės žada pradė
ti darbą dviem “šiftais”.

CHORAS
i Sėkmądįenį/ kovo 10 d., 
po sumos didysis choras 
laikė, susirinkimą, baž. sa
lėje.. Nutarė rengti šokius 
po Velykų. Komisija ir na- 
riai-ės pasiryžę darbuotis* i

“Rūdininkas” 1

Charles H. Hickey
INCORPORATED

LAIDOTI

Tie, kurie reikalai 
Brocktone ir 1 

Rasite HICKE1

JVUJ DIREKTORIAI

įjate Katalikiško Patarnavimo
Lpylinkintaose Miesteliuose 
r PATARNAVIMU Geriaušį

Užeikite Į ii

Kainos Priein

Charles M. Hickey 
James F. Hickėy 
John A. Hickey

ausų Laidotuvių Įstaigą

amos Kiekvienai Šeimynai

. Tel. FUNERAL HOME
Brockton 408 Main Street

345 Brockton, Mąis.

H:

SYKES&SYKES 
F. A, Syke* ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
SANBORN BLOCK 
681 Washhigtoii St, 
NORWOOD, MASS. 
Tėl. Ncrvrood 0330 

Gyvenimo vieta : <
32 Walnut Avė, 

Tel. Norwood 1020

U 
u .

BROCKTON GARAGE
389 VVARREN AVENUE 
f •

Service Sales
Tel. 1550

! ■

ji- .Tel. .1551.
h|’ PAMATYKITEIRVAŽIUOKITE FORDV8
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PIRM, NEGU JŪS PIRKSITE
' tCaįpgį ■.

Užlaikome didelį pasirinkimą vartotą 
automobilią , < 

Klauskite pono Stasio Stripinio 
VIENINTRL® FORD AGENTŪRA 

BROCKTONE
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PENNSYLV ANUOS ŽINIOS
SHENANDOAH, PA.

VARDUVES

*»***M>i;> <

• t

■“Trr•P

NOVENA
Novena prie Šv. Juozapo 

pasibaigė pirmadienį, ko
vo 18 d,, su pagarbinimu 
šv» Juozapo. relikvijos ir 
palaiminimu,

Daugelis žmonių lankėsi 
pamaldas. •
. Antradienį, kovo 19 d., 

Šv* Juozapo šventėje, dau
gelis priėjo išpažinties ir 
priėmė Švenčiaus; Sakra
mentą.

VARGONINKAI
Pereitą ketvirtadienį^ 

_koyp J4_fc_jttusų_bažny- 
eioje įvyko iškilmingos 
mišios už. a* ą. vargonih- 
ko Naujalio vėlę.

Šio apylinkės vargonin- 
kų sąjungos skyriaus na-. 
*riai dalyvavo mišiose ir 
mišių metu giedojo.

Kun. J. A. Karalius at
našavo mišias. Pamaldose 
dalyvavo taip gi keletas 
šios apylinkės kunigų.

greičiausiai ištraukime sa
vo garsinimus iš tokiem 
programos. Be to, pasiųs
kime radio stočiai Skundą 
prieš programos garsinto
ją . .

PARAPIJOS KOMITE
TAS ■

Naujo parapijos komi* 
teta ir “parapijiečių” susi
rinkime, dėl užtraukimo 
naujos paskolos, kovo 17 
d., paaiškėjo, kad per pas
taruosius metus skola pa
didėjo suvirs 4 tūkstan
čius dolerių.

Pasirodo, kad per pasta
ruosius du metu jdkių 
nuošimčių už skoląneuž- 
mokėjo. Ir, kad apsauga 
arba" “insurance”. bažny
čiai, jau du metu atgal pa
sibaigė ’ir dar lig šiol ne
buvo atnaujinta.

Neperseniai parapijos 
komitetas savęs “priėmi
mui” surengė bankietą. Šis 
“parapijos komitetas” tu
ri tris narius,, kurie nie
kados nelanko parapijines 
bažnyčios, nei kitos* kata
likiškos bažnyčios ir neat
lieka katalikams privalo
mų pareigų.

Komitetas, kad pąrody- 
tų .savo “tikrai katalikiš
ką’’ dvasią, pakvietė kai- 
bėtojum lietuvį, kuris vie
šai prisipažįsta esąs neka- 
talikas ne tik praktikoje, 
bet ir dvasią.

RADIO PROGRAMA
Per kaikurį laiką iš Ha- 

zlėtdn’o, Pa., yra leidžia
mas R^va lietuviškas ra
dio programas. Programa 
susideda daugiausia iš 
garsinimų. Mužikalė prog
rama yra labai silpna ir 
mums jokios garbės neda
ro. Bendrai programa yra 
taip silpna, kad žemiau 
kritikos.

Apart *to;x^arsintd^.s 
. dažnai savo kalba įžeidžia 

katalikus. Garsindam a s 
Columbia alų, minėjo pa
žeminančiai Kristaus var
dą.

. Kovo 10 d.į garsintojas, 
pasakė, kad “pas žmones 
yra ‘kvailas paprotys’ pas
ninkauti”. šia proga garsi- 

\nb męsą.- Kitu kartu jis 
pajuokė šventuosius me
tus vadindamas tai — ka
talikų prietarais. •

Žinoma, tie dalykai yra 
ąiškus įžeidimas katalikų 
Švenčiausių jausmų* Juk 
jeigu katalikai, kurie pas
ninkauja yra vadinami 
“kvailiais”, ir jųjų Jubile- 
jai “prietarais”, -o Kris
tus yra lyginamas su bra- 
vorninkais, tai tas daū- 
giaų negu įžeidžią katali- 

• kus;
Tokio įžeidimo katalikai 

neturėtų praleisti tylomis. 
Nepirkime pas biznierius, 
kurie |aįp įžeidžiančiai 

« katalikus garsinasi. O ka
talikai - biznieriai. kuo- 

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas 

MARŠRUTAS PERTVARKYTAS
Kovo 24 d. —» Apreiškimo Pan. šv. 25 Broad Mount 

* Aye., Frackville, Pa.
Kovė 28 d. —Jo Ekscelencijos atvykimas į Pittston, 

Pa. 4-tą vai. po piet pas kun. J,
* . Š. Ėasakaitį,

* Kovo 31 d. Šv. Trejybės, 190 Š. Meade St. Wilkes
' Barre, Pa. t...
\ Balandžio 3 d.—Šv. Onos, 19 Dennison St», Lužerne, 

< -. ' Peflnsilvania. \ \ s 
Balandžio 5 d. — šv. Marijos, Wahamie, Pa. 
Balandžio 7 d. — šv. Kazimiero, 68 Chestiiut St., ,

’ Pa.
Balandžio 10 d. — šv* Pranciškaus, 16 Čhandler St. 

Wilkes Barre, Pa*

šis Jo atsilankymas ilgai 
pasiliks visų atmintyje* 

Po piktų, antrų valandą, 
mokyklos vaikučiai gra
žiai prirengtoje programo
je pasveikino J. E. Vysku
pą Matulionį gražiomis 
dainelėmis ir kalbomis. 
Vaikučių kalba ir daina 
net išspaudė iš Vyskupo 
akių džiaugsmo ašaras.

Botam sekėj. E. Vys
kupo kalba ir pasisveiki
nimas su atsilenkusiais.

Šv. Juozapo diena, tai 
mūsų klebono kun. Juozo 
A. Karaliaus varduves, 
Parapijiečiai, daugumoje, 
šia progą pareiškė jų nuo
širdžiausius linkėjimus sa
vo mylimam klebonui.

“Pūtis”

MAHANOYCITY, PA.
LANKĖSI J. E. VYSKU

PAS MATULIONIS
Sekmadienį, kovo 17 d. 

turėjome labai garbingą 
svetį, J. E. Vyskupą Teo
filių Matulionį. .

Dešimtą ; vąlandą ryte 
laikė pontifikales mišias. 
Jam asistavo kun. McMa- 
nus iš vietinės airių para
pijos ir kūn. Petras Lau- 
makis vietinis. Žmonių bu
vo kupina bažnyčia.

Vyskupas po sumos pa
sakė pamokslą. Jo išvaiz
da ir kalba padare taip 
didelį įspūdį, į visus, kad

ŠV. JUOZAPO IŠKILMES
Mūsų parapijos patrono 

šventė įvyko kovo 19 die
ną, kuri tinkamai paminė
ta. Žmonėm labai skaitlin
gai lankėsi į visas bažny
tines pamaldas. - Išvakarė
se buvo laikomi mįšparai. 
Per mišparus sakė pamok
slą kun. Garmus iš Rea- 
ding, Pa.. .

Šv. Juozapo dienoje, po 
sumos, pamokslą sakė ku
nigas St. Dubinis iš Sha- 
mokin, Pa.; per mišparus, 
vakare, pamokslą sakė ku
nigas St. Norbutas iš Fra- 
ckville, PA Buvo daug 
svečių kunigų* žmonės 
naudojosi ta proga prieiti 
prie Sakramentų ir įsigyti 
visus atlaidus.

MOTERŲ DEMOKR ATŲ 
KLUBAS

Pastaraisiais laikais Ma- 
hanojaus lietuvės moterys 
pradėjo daugiau bruzdėti 
politikos srityje; Jai. jos 
kituose atžvilgiuose gali 
padaryti gražias pasek
mės tai kodėl negalėtų tą 
padaryti politikos reika
luose. Be to pamąstė kam 
jos ,-turi būti pastumdėlė
mis ir kitų žmonių išnau
dojamos. Todėl kaikurios 
darbštesnės moterys su
pratusias reikalą, ir sykiu, 
nekartą paragintos įvairių 
politikoje pasižymėjusių 
asmenų^ susibūrė į organi
zaciją, kurią užvadino Lie
tuvių Demokratų Moterų 
Klubas. To klubo valdybbn 
išrinkta: Pirmininkė — 
Marijona Kųlinskierie; vi- 
ce pirmininke — Marijona 
Palubinskięnė; raštininke 
~ Sophia Judeškfenė; fi
nansų raštininkė — Blan; 
che Habačkienė; iždininkė 
— Ona Truskaūskienė.

Šis klubas gyvuoją jau 3 
mėnesiai ir turi apie *60 
narių. Dar tik pradžia. Su
sirinkimus laiko k a s mė 
nesį Norkevičių svetainė
je* Praeitame susirinkime 
ir vakarėly j dalyvavo vi
sų apylinkės lietuvių ge
rai pažįstamas Radio ve
dėjas ponas Stąniškis iš 
stoties WZAL. Jis pasakė 
labai gražią *ir turiningą 
prakalbėlę. Be to, jisai dar 
praeitą sekmadienį per 
Radio visięms priminė šio 
Moterų Demokratų klubo, 
tikslą ir svarbą ir raginė 

i visas4 Mahanojaus moteris 
prisijungti; Užtai jam ąš 

> asmenįai ir visos valdybos 
ir narių vardu tariu kuo- 
širdingiausią aČių.
* Dar kartą kviečiu visas 
apylinkės moteris politiŠ- 

, kai susiprasti ir prisirašy
ti prie mūsų draugijos ar-

hą organizacijos. Lenkai, 
airiai ir kitošL tautos jau 
seniai suprato kokią svar
bią rolę moteris galHdšti 
politikoje. Užtat anų tau
tų moterys jau seniai Su
sibūrė į organizacijas ir 
veikia išvien. Kur vienybė, 
ten galybė. Mūsų mieste
lyje yra kur kas daugiau 
moterų, /negu pas kitas 
tautas, išimaųt airius. To
dėl mūsų moterys gali tu
rėti didelę įtekmę politikos 
reikaluose, kuomet veiks 
vieningai. Pirmininke.

ATKARTOS TEATRU
; Šv. Juozapo parapijos 
choristų prirengtas teat
ras Cingu. - Lingu turėjęs 
geras pasekmes savo pa
rapijoje, dabar vyks se
kantį nedeldięnį, kovo 24 
d. į Šv; Liudviko parapiją, 
Maizeville, Pa. Savo para
pijoje davė pelno suvirs 
$218.00. Daugelis kurie 
dar nematė šib labai juo
kingo teatro ketina va
žiuoti į Maizeville ir tenai 
jįjį pamatyti. Girdžiama, 
kad vėliau jįjį atkartos' ir 
kitose lietuvių kolonijoje. 
Sužinoję, kada ir kur bus 
paskelbsime spaudoje.

. Mahanojietis

J. E. Vyskupo' T. Matulionio 
Pagerbimas Svetainėje

Kovo 10 dieną, 1935
- . ‘ . » • ■

- 7:30 vąL vakarė šv. Al- parapijom mokyklos -vaiku* 
fonso salėje įvyko viešas čių. Marijona Baranaus- 
J. E. Vyskupo pagerbia kaitė, trečio skyriaus mo- 
inas, kuriame dalyvavo 
mokyklos vaikučiai ir pa
rapijoj chorąs. Nežiūrint 
lietaus, svetainė buvo 
kimšti prikimšta* Vaiku
čiai išpildė trumpą, bet į- 
vairią ir gan įdomią prog
ramėlę. .’

‘ “Lietuvio Daina” ypač 
patiko Vyskupui, kurios 
paskutinės eilės, jei atsi
menu, šiaip skambėjo: •
‘Mes visi siekiam savo tikslo 

Drąsiai žengdami pirmyn, 
Nes 'mūsų gąlvas puoš garbes vai- 
Nuėjus pas Dievą aukštyn? [nikas• : .' /? ' ;■ 
Bet įkas ypatingai džiugi
no gerb. svečio širdį, tai grainos kalbėjo J. B. Vys- 
puiki dvasinių gėlių puok- kūpąs. Savo kalboje gan 
šte nuo. visų Šv. Alfonso aiškiai jis;išdėstė dabarti-

kine, labai aiškiai ir gra
žiai pasakė įteikimo kal
bą. Pirmo skyriaus mer
gaitės Petkiutė ir Pečiu- 
flutė padėjo Baranauskai
tei dovaną įteikti. Choras 
pasirodė sų keliomis tin
kamomis dainomis. Pirmus 
tinę iš dainų pono Čižaus- 
kd buvo dedikuota Jo Eks
celencijai Vyskupui* Vyrų 
kvartetas, susidedąs iš pp. 
Stoškaus, Benešiuno, Čer
niausko ir Juknelio, patiko 
Vyskupui ir publikai ant 
tiek, kad .kelis .kartus, tu
rėjo sugrįžti į sceną.

Po vaikučų ir choro pro- 

MAIZEVILLE - 
GILBERTON. PA.

kad tokio garbingo svečio 
atsilankymas mūsų ‘para
pijoj didelį įspūdį padarę 
■į-žmohęĮVpd^ ■

• Bęabejo, kiekvienas pa- 
rąpiijetis dalyvavo J. E. 
Vyskupo *T. Matulionio lai
kytose pamaldose.

Bažnyčią tam tikslui bu
vo dailiai papuošta.

• J. E. vyskupas laikė pa
maldas. Po graudų verks
mų giedojimo,; mūšų kle
bonas kun. A. J. Alauskas 
pasakė turiningą ir pritai
kintą pamokslą. Vyskupui 
ceremonijose pagelbėjo: 
diakonu — kun. P. P. Lau-. 
makis, Mahanoy City. Pa.; 
ir kun. A. J. Degutis, She- 
nandoah, subdiakonu.

Nėra abejonės, kad pa
rapijiečiai, pamaldų metu, 
pamatę tokį višaširdžia ti 
kintį į maldos galybę mū
sų tautos Garbingą Vadą 
karščiau meldėsi.

Tikimės, kad J. E. Vys 
kupo ,T. Matulionio pada 
rytas įspūdis niekad neiš
nyks iŠ musų širdžių’.

S. V; DRAUGIJOS VEI
KIMAI

Švento Vardo draugijos 
nariaia bendrai priėmė Šv. 
Komuniją, kovo 10 d. Po 
mišių įvyko draugijos su
sirinkimas; Susirinkime 
galutinai buvo išrinktą 
valdyba’. Susirinkimo me
tu, kun* A. J. Alauskas, 
truputį kalbėjo, pagirdą- 
mas narius dėl viešo kata
likiško pasirodymo, ir r v 
gino juos įštęsėti draugb 
jos pareigų išpildyme.

Taip nutarta suorgani
zuoti basėball ratelį. Iš, 
rinktas komitetas tą rate
lį ir jo reikalus prižiūrėti, 
Komitetą sudaro šie: Jo* 
naš Drazdys, Vincas Kli- 

“P,”

‘Telefonas:Plaza 1350.

JONAS GREBIUUGKAS 
drakonus ir Balsamuotojas 

423S.PacaStreet 
BALTIMORE, MD.

. SI’EčiAS
> J. E. Vyskupas T.,Matu* 
lionįš, lankėsi mūsų para
pijoj, sekmadieny, kovo 17 
d*, ir laike/ iškilmingus 
mišparus.' ■ .

žmonės ’ sužinoję,1 kad 
vyskupąs . atlankys ir mik 
sų mažutėlę parapiją, SU* ‘ 
rengę jam malonų priėmi
mą. Lengvai'buvo matyti, mas ir kiti.

GHAS. B, KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 £ Paca St, 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
lt pigiai. Pagrabuą paruošiu.

ų. Nuo $76-4100-41^ k
• aukičiau

... tel. — South 0083 .

nę būklę darbininkų Sovie- stropiai darbavosi, ka<fc 
tų Rusijoje; priminė apie pelnas beveik siekia dide**JP 
Rusijos kalinki padėtį ii? lių^rengjmųp^ią. Į^ren-'IĘJ 
vieną kitą dalykėlį iš reli- f “ ——
ginio Rusijos gyventojų 
gyvenimo, vyskupas klau- ; 
sytojus labai suramino sa
vo pastabą, kad nežiūrint 
visų bolševikų bedievybės 
pęrsekiojimų, po 17 metų 
jų kovos su Dievu ir reli
gija, tačiau Šiandien liku
sios bažnyčios ir rusų cer
kvės yra pilnos žmonių, 
kurie iBško suraminimo, 
ieško atvėsio savo sunkio
se gyvenimo sąlygosė* Va
karo Programa buvo už
baigta visiems sudainuo
jant Lietuvos himną. ;

Pirmadienį, kovo 11 d., 
Vyskupas Matulionis at
lankė /Baltimorės Arkivys
kupą, J, E.' Mykolą J. Cur- 
ley su kuriuo kalbėjosi 
virš 45 minučių. Arkivys
kupas kvietė Vyskupą Ma
tulionį sugrįžti į Baitimo- 
re ir suteikė jam visas 
vyskupijos teises. Mūsų 
Garbingasis ysvecias pieta
vo Šv. Marijos naujoj se
minarijoj ir pasakė kalbą 
Seminarijoj profesoriams: 
Vakare jis buvo šv* Karo- 
liaus mažojoj seminarijoj, 

. Catonsvilįe, Md. ir ten 
prakalbėjo profesoriams 
ir mokiniams. Kun. Kazi
mieras Keidošįus pagelbė
jo Vyskupui su anglų kal
ba abejose vietose. ,

Antradienį, kovo 12 dv 
Jo Ekscelencija buvo Ar* 
kivyskųpo Curley pakvies
tas į kunigų konferenciją 
ir ten kunigams papasako
jo šį tą iš savo gyvenimo 
Rusijoj, bet ypač rūpinosi 
su susirinkusiais kunigais 
pasidalinti savo įspūdžiais 
dvasinio,gyvenimo įgytais 
nuo Jo Ekscelencijos .at
vykimo Amerikon. Pasau
linis laikraštis BALTIMO- 
RE SUN ir Baltimores vy
skupijos laikraštis BAL- 
TIMORE CATHOLIC RE- 
VĮEW atspausdino Vysfe 
po* paveikslą ir talpino gan 
ilgus aprašymus Vyskupo 
pergyventų įvykių. ..

Antradienį, 3-čią vai. po 
pietų, musų garbingas 
svečias, lydimas kun. Keį- 
došiąus apleido Baltimore, 
kad sugrįžtų į Mount Car
inei. Tos kelios dienelės 
buvo perdaug trumpos už* 
Lėktinai pasidžiaugti Vys
kupo žymia* - asmenybe. 
Baltimores Lietuviai he- 
sako Vyskupui sUDie, nes 
dar turį, vilties, kad dar 
kartą, pirm Uegu> jis apleis 
Ameriką, ’ jis vėl mus at
lankys, ir bent porą dienų 
paviešės mūsų tarpę. To* 
dėl mes Baltimoriečiai ta
riame Jo Ekscelencijai, 
Vyskupui Matulioniui, būk 
sveikas, brangusis Vysku
pe, iki vėl mes Jus pama* 
tysim Baltimoręje! .

ALTORIAUS IR RAŽAN- 
ČIAUS 4-TOS KUOPOS 

KORTAVIMO VAKARAS

Dėka 4-tos kuopos Alto
riaus ir Ražančiaus mote
rų rūpestingumui, parapi
jai liko arti $100 pelno 
nuo kortiavimo vakaro, į* 
vykusia penktadienį, kovo: 
15 d. Žmonių buvo , apie 
150, tačiau moterys taip

ių pąrengimų pelną. Į i 
gimo komisiją įėjo sekan
čios narės: Agota Maske-y 
vičienė, Mare r Matelienė,\. 
Veronika Masundukienė,** 
Petronė Mickeliunienė, Pr. 
Mockevičienė, Marija n a 
Norkienė, Magdė Polovie-^* 
nė ir Veroniką Prankuvle-i.* 
ne. Prie dovanų stalo pa
puošimo prisidėjo ‘ p-15s ~ 
MaškeviČiutės ir Ona Ra-.' 
dzevičiutė. Vincas Čeplins- 
kas ir Jonas Jasaitis gėri* 
mals vaišino. .
ŠŠ. VARDO DR-JOS GA

VĖNIOSOISTERIŲ 
EOASTAS

Sekmadienį,/ kovo 17 d^J 
tuoj po sumos šv. Alfonso 
Mokyklos kieme, įvyko pirįj; 
mas gavėninis šš* Vardo ■ 
Dr-jos Oisterių Rostas. 
Valerijonas ir Antanas 
Strazdąuskai, Pakalniškis, 
Makarauskas, JonČa, Ja
saitis, Čeplinskas, Kairys, 
Čepaitis, TaUteris, Stalio- 
nis, Kamarauskas, Kvede- 
ra, Pabedinskas ii* Felik-* 
sas Petkus sudarė gan" 
Starkų štabą, kurs rūpino
si visais oisterių rosto rei-gj| 
kalais. Oras buvo labai 
gražus ir visai tinkamas 
oisterių valgimui. žihonių^^ 
atsilankė . neperdaūgiąu-X‘i 
šiai, bet visi, kurie atsi- m 
lankė buvo pilnai1 paten-* *" 
kinti. IH"*

KUN. MENDELIŠ
HARTFORDE __

Mūsų * parapijos misijo-^7 
norius kun. Dr-as Mende-Tz 
lis pereitą pirmadienįįŠ-’ 
vykę pas kun. Ambotą į 
Hartfordą, Conn., kur jis' 
vadovaus dviejų savaičių1^ 
misijose. Pirm negu sugrįš 
į Baltimore, jis mano sus-™ 
toti dienai, ar dviem pas 
sesutes Kązimie r i e t e s, 
Newtown, Penna. ir ten 
pasakyti keletą pamokslų^ 
kaip sesutėms, taip mer-— 
gaitėms,/kurios m.oki^

;msi.. • • ' '• f.
KUN. GARMUS VES ME4

TINĘS PARAPIJOS ..
REKOLEKCIJAS

Gan plačiai1 Amerikos . 
lietuvių visuomenei žino
mas pamokslininkas kun.^^ 
Garmus ves pas mus šįmet 
dvasines rekolekcijas. nuo *** 
balandžio 1 d. iki balan- 
džio 7 d. Pamokslai busTS 
sakomi rytais ir vakarais.. * 
Taip pat ir išpažintys bus 
klausomos rytais ir vaka-* 
rąiš. Visi turės puikią pro
gą atlikti Savo ‘velykinę 
priedermę. Kadangi mūsų^-t’į 
parapijoj dvasiški lavini
mai įvyksta tik kartą me
tuose, todėl visi Baltimo- į 
rėš lietuviai ūirėtų kuo- .4 
skaitlingiausiai, dalyvauti -į 
pamaldose.

KLEBONAS MINI JUO- W 
ZAPINES LIGONINĖJE*

Tur būt pirmą kartą sa
vo gyvenime, mūsų klebo
nas kun. Lietuvnikas buvo 
priverstas praleisti sava 
vardines ligoninėje. Nežiū— į 
rint visų gydytojų užtik- 
rinirnų, kad galės eiti na-^T 
mon pereitą savaitę, mūsų 
gerb. dvasięs vadas buvo 
priverstas pasilikti ligoni- * * 
nėję iki kito sekmadienio^ 
Koja, kuriai buvo padary- 
ta operacija gražiai sveik- ? 
sta, ir klebonas jau pra- «, 
deda vaikštinėti* Visi pa- * 
rapijieČiai su nekantrumu 
laukia dienos, kuomet jie 
vėl pamatys savo kleboną 
prie altoriaus atnašaujant į 
SV. Mišių auką. Būdamas į 
ligoninėje savo Globėjo ? 
dienoje,, klebonas turėjo 1 
daug svečių ir gavo daug § 
sveikinimų ir linkėjimų* “ 
laiškais.. Baltimorės Kro* 
nistas nenorėtų atsilikti 
nuo kitų, todęPnuoŠirt 
sveikina brahgųjį'Dvas 
vadą ir linki jam’ daug” 
metų amžiaus ir visų kitų 
Dievo malonių, 
' BnIHmerčs KrontMaa .j
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WATERBURY,CONNECTICUT
■ Brooklyn Office

nebus. Pradžiai-tą valan* 
dą po pietų. KOMITETAS

donuosius dėl tikinčių jų ft*H*^***«®*<*^*****<^<w*******^^

WATERBŪRY SAVINGS BANK

ĮDOMUS JUDAMIEJI PAVEIKSLAI! 
PAMATYKITE •

ŠVENČ. PANEIGS APSIREIŠKIMO VIETĄ —
LIUEDĄ •

Atėję į šiudb paveikslus pamatysite tųgarsųj; visame pasauly, 
je Prancūzijos miestų LIURDĄ, kur 1858 metais Žvėnč. Panelė ap- 
sireiškė Šv. Bernadetai. Tenai suvažiuoja iš viso pasaulio ligoniai 
nepagydomomis ligomis sergantieji, kad gauti 'stebuklingą per 
Švenč. Panelės užtarymą išgydymų

Be to, dar pamatysite:
1) ISTORIŠKUS PAVEIKSLUS IŠ LIETUVOS,
2) DARIAUS IR GIRĖNO IŠSKRIDIMO IR ŽUVIMO VIETĄ

-SOLDINO MIŠKĄ, .
'' 3) PASAULINĘ PARODĄ (Worlds Fair),

4) KOMEDIJĄ, KUR DALYVAUJA CHARLIE CHAPLIN.

RATNYČIOJE, Kovę 22 d.
NEDĖLIOJĘ, Kovo 24 d. 2 Vai. po pietų par. salėje, Šo. Bostone. 
NEDĖLIOJĘ, Kovo 24 d. par. salėje, Lawrenoe, Mass. 
UTARNINKE, Kovo 26 d. parap. salėje, Brookton, Man.

VISUR PRADŽIA 7:3.0 vai. vak. įžanga 30o. vaikams 10c.

Paveikslus rodyt A. PELDŽIUS sekančiose vietose 
v salėje, Lowell, Maža.

DARBININKAS^

^rama dus iaoai įaomiin u
bus gar^ų kalbėtojų ū g

-v. ~ x ± • i irang- pačios bankos knygute, kurias gavote nuo Waterbury |į
plačiausiai tarp žmonių,Įlų. Įžangą dykai, kolektos j. Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi £ 

**“’ nphus. Prftdžia4-ta valan*J? turime: h

PIGIAI PARSIDUODA
Farma, ūkis, 20 akrą žemes ta

bakui'auginami ir kiti reikalingi 
dalykai. Geras namas" iš 9 kam
barių; modemiškai įtaisytas su 
gazu, elektra. Prie viešo (statė) 
kelio. Kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais.

• JMrs. Clara Tautkus, 
693 Palasido Avė.

WINDS0R, CONN.

TĖVO KtZIMIERO ŽVIRB- 
LIO, O.P. DOMINIKONO

MISIJOS:

kurte iltelbte®! tikrai
verti zkritytojų paramom

Vtel pirslnklt&i “Darbininkė

Telephone Stagg 2—4400
I NOTARU PUBLIC

ALEKS. RADZEVK
j GŪ130RIU8 
| 402 Metropolitan Avė.
| BROOKLYN, N, Y
| Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Įparsamdau Automobilius Ves- 
i tuvėms, Krikštynoms ir viso- 
| kiemą pokyliams.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Szeslauckas, jau a< 
piė vienuolika meti;, turėdamas 
suparaližuotą, koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu’ grai
žius ir stiprius rąžančius; -juodus s. 
arba rusvus sulig užšalimo. -

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

’ Kas norite įsigyti gerą rašan
čių siųskite pinigus Šiuo adresu: 

John Shislosky,
King-s County Ohronic Hospital, 

Ward K 42
Brooklyn, N. Y. :

NOTARY ' • . . ^Telefonas*. .
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEWP, DALIAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNIUOTAS
GRABORIU^ 

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai. Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai, NuIludlmo valandoj kreip
kite paa mųa 'Patarnavimas yra 
uitlkrlntas ir uk prieidama kalne.

Rytinių Valstybių Žinios
l DARBININKŲ ŽINIOS 

PRANEŠIMAS
■ LDS. 5-tos kuopos susi

rinkimas įvyks 24 d. šio
’ mėnesio, Šv. Juozapo pa

rapijos senos mokyklos 
kambariuose, pirmą vai. 
po pietų.

Knygas prisiuntė į kuo- 
pą. Nariai-res, kurie pasi- 

; rinkote knygų, dviejų do
lerių vertės dovanai, atei- 

[ kitę atsiimti, bus išduotos 
susirinkime.' ———r—

5 Ateikite ir tie, kurie no- 
' rite prisirašyti prie LDS. 
| vietinės kuopos. Dabar va

jaus metu nėra įstojimo. 
‘ Gausite laikraštį “Darbi

ninką” du kartu savaitėje 
' lž 25 centus į mėnesį.

• Nariai ir narės, visi at-
■ siveskite naujų narių arba 
; priduokite jų vardus ir a-

dresus kuopos raštininkui.
i Valdyba.

KAS KALTAS?
,■ šio miesto gyventojai, y- 
t patingai piliečiai, nepaten

kinti šių dienų politika. 
Kadangi politikieriai per- 

t daug aikvoja žmonių pini- 
t gus, ypatingai šiais nedar

bo laikais, palaikydami 
t nereikalingus ofisus ir 

mokėdami peraukštas al-
• gas valdininkams. ’. #
> Porą savaičių atgal Ct 

Jstybės legislaturą ; ąfe 
< metė bilių panaikinti ofi- 

ėą, Waterbur’io miesto,

: T.J.BRUŽUOS.J, 
MISIJOS

- ; ' A

gauna algos $3,200 už 4 
mėnesius darbo, arba 
$200 į savaitę, už^dvi vai. 
darbo į dieną. Tolinus, le- 
gislatura pakėlė algą vie
nam Waterburio! teisėjui 
$3,000, kuris pirmiad gau
davo $4,000 į metus, da- 
bargaus $7,000. Propor- 
cijonaliai imant darbinin
kas, kuris uždirba $20 sa
vaitėje turėtų gauti pakel
tą algą iki $37.

Apie valstybinių mokes- 
nių ir morgyeių nuošim
čių sumažinimą tai nei 
kalbos — negalima1, nėra 
pinigų. Miestas turi skolos 
virš 16 milijonų dolerių. 
Man, rodos, kad piliečiai 
susidomėtų daųgiaus sa
vais reikalais ir kreiptų 
daugiaus dėmėsib į politi
ką, dalykai virstų kitaip;

NEREIKALINGA BAIME
Neseniai šio miesto dirb

tuvėse buvo surašinėjami 
šios šalies piliečiai ir ne- 
pilieČiai darbininkai.

Tarp nepiliečįų darbinin
kų kilo nepaprastas bruz
dėjimas. Vįeni bėgė infor- 
macujų ieškoti, antri gauti 
pirmas pilietybės popiera's 
ir taip tolinus. Nors ta 
baimė nebuvo reikalinga, 
bet kam reikia laukti, jei 
galima tapti šios šalies pi
liečiu. Pilietybė blogo ne- 
padarys, bet gero visados.

Ateities nei vienas nega
lime žinoti. Girdime, kad 
kitose Europos šalyse ne- 
pįliečiąi persekiojami; tas 
ir čia gali įvykti. Geriau
siai tapti šios šalies pilie
čiais ir gyventi ramiai.

PAILGINUS VAJŲ

savo draugus-es, pažysta
mus ir kitus. Prie progos 
galima pakalbinti prisira- 
Syti prie LDS...

Todėl seni ir nauji, visi 
kuopos nariai, kaip vyrai 
taip ir moterys, pasisten
kime per šį porą mėnesių 
laikotarpį paskleisti, kuo

Šį masinį susirinkimą i! 
rengia Apreiškimo parapi- ! • 
jos ’ Šv. Vardo draugija. ! j 
Programa bus labai įdomi 
nes 1' _
ne tik lietuvių, bet ir ang-

u u

įšbyo 4 iki 17, St. Casi- 
J mit’s Church 324 Whar-

ton Str., Philadelphia, 
' Pa.
Kovo 18 iki 24, Our Lady 

: of Vilnius Qhurch 15 
Highfiėld Rd., Worces- 
ter, Mass.

Kovo 25 iki 31, St. Frau-. 
i eis Church 105 Main St., 
‘ Ąthol, Msffes. *
Balandžio 1 iki 7, St, Ri- 

ta’s Church 61 Temple 
’ St./ Haverhill, Mass.
į- Balandžio 8 iki 21, St. Ro-

; co’s Church 20 Webster 
Št., Brockton, Mass.

Balandžio 24 — 30, Our 
- Lady of Vilnius Church 
* 32 bominick St.,. New 

York, N. Y. .

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
nėr COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas. 
. vietini agentą 

arba •

t5 State Str»et 
BOSTON

savo idėjas. Užbaikime 
pradėtąjį darbą garbingai; 
apvainikuokime jį vainiku 
pintu iŠ gelių, savo širdy 
augintų.

\ J. Totilas,
LDS.5-toskuoposRašL

NAMŲ SAVININKAMS .
Namų Savininkų Pasko

los Korporacija (Home 
6wners Loan Corp.) at
naujino veikimą. Tą pra
nešė J. H. Būras, vietinio 
skyriaus vedėjas.

Vietinio skyriaus veiki
mas buvo suspenduotas 
lapkričio 16 d., pereitų me^ 
tų. Dabar vėl atidarius o- 
fisą, tik tie gali gauti pas
kolą, kurie yra padavę ap
likacijas pirm uždarymo 
ofiso; jų randasi virš šim
tas. Naujų paskolos apli
kacijų, kol kas dar nepri
ima.

Brangūs vienminčiai ir 
vienmintės! Visi matėme 
“Darbininkė”, paskelbtą, 
kad “LDS. ir Darbininko 
vajus tęsis iki gegužės 12 
dienos”. Tas reiškia, kad 
mūsų darbas dar neužsi-i 
baigė.: ]

LDS. Centras matyda
mas, kad mes taip gražiai 
visi išvien darbuojamės 
dėl gerovės mūšų pačių ir 
kitų mūsų brolių darbinin
kų vajų pratęsė. Aplikaci
jos skaitlingai plaukia iš 
Visų lietuviškų kolonijų. 
Bet dar yra daug žmonių, 
kurie nori pasinaudoti 
duota proga, tai yrą, pri
sirašyti prie LDS. be įsto
jimo mokesties ir gauti 
knygų dviejų dolerių ver
tės dovanai. Iki šiol darbi
ninkai to nežinojo. Niekas 
jų nepakalbino ir nepaaiš
kino. Centras matydamas 
tą visą, pailgino vajaus 
laiką. ’ .

Pasirodo, kad mes nesu
spėjome į paskirtą laiką 
pamatyti visų, kurie pa
kalbinti butų prisirašę 
prie LDS. — nebuvo už
tektinai laiko, žiemos šal
tame ore po sniegą vaikš
čioti nebuvo patogu ir ne
jauku. Dabar, prisiartinus 
pavasariui, sušilus orui ir 
sniegui sutirpus, kaip tik

PAKILO
Šio1 miesto statistika pa

rodo, kad vasario mėnuo 
buvo geresnis biznio at
žvilgiu, negu metai atgal, 
Bet bedarbių, skaitlius pa- 
Mo.

Vien pereitą mėnesį 95 
darbininkai buvo atleisti 
iš darbo. * ;

•AR ŽINAI? • <• j
Kad šioje šalyje virš 

dvidešimts milijonų, žmo
nių gyvena iš paŠelpų.

. Ta didžiulė bedarbių ar
miją aprūpinti maistu ir 
kitais pragyvenimo reika- 
liūgais daiktais, kainuoja 
58 doleriai į vieną sekun
dą, arba $5,000,000. į die
ną. Skaitlius bedarbių vis 

į dar auga. "

TEATRO PRAKTIKOS
Dramos “Juozapas ir 

J2felbora^_pi^Wko3_jyyks- 
ta viena po’kitos. Jaunuo
liai sparčiai dirba, studi
juoja jiems paskirtas ro
les. Yra jau tokių, kurie, 
dabar galį pasirodyti sce
noje su pagyrimu. ’ .

Koėo .14 d. įvykusioj 
‘Juozapas ir Zelbora’ pra
ktikoj Visi vaidinto jai bu
vo labai dėkingi ponioms 
Mikulskienei ir šetvidienei 
už pavaišinimą jų skaniais 
obuoliais. Mat kartojant 
ganą ilgas roles po keletą 
valandų iš eiles ir dar kaip 
išdžiūsta, gerklės. .

AČių darbščioms sąjun- 
gietėms už atjautimą. E.B.

THOMPSON, CONN.

Švenčiausios Trejybės 
Lietuvių parapijoje, kovo 
31 d. prasidės misijos, ku
rias skelbs Tėvas Alfon
sas Pasijonistas. Kovo 31 
d. pradedant visą savaitę 
misijos bus moterims; o 
nuo balandžio 7 d. iki 14 
d. vyrams. Tėvui. Alfonsui 
pagelbininku bus Tėvas 
Gabrielius. Pamokslai bus 
sakomi rytais ir vakarais. 
Kviečiu visus savo para
pijiečius ir. kaimynus nau
dotis Dievo, malonėmis iš 
šv. Misijų, o ypač baigda
mi šventuosius Bažnytinio 
Jubilėjaųs metus, / 
Klebonas kun. I. Kelmelis,

PRANEŠIMAS
Balandžio 7 d., Šv. Pan. 

Apreiškimo par. svetainė
je įvyks milžiniškas mitin- 
gas visų Brooklyno lietu
vių išnešti protestus prieš

* turime;

įį CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
įr TRAVELER’S CHECKS Į
į! \ FOREIGN DRAFTS i
Žį . Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Batikoje, j
U -----793-797 Bank St. -—i

< VEIKALAS 
Sekmadienį, kovo 10 d.,. 

Studentų kuopos dramos 
sekcija pradėjo 'savo vei
kalo “Iškeikfrno” maršru
tą*. Pirmasis veikalo pasi
rodymas fvyko Lowelį 
Mass., kur klebonauja ku
nigas P. Strakauskas.

Veikalas pasisekė^ Vei
kalo pirmąsias roles užima 
patyrę artistai. ■

Ypač artistiškai vaidino 
šie: Antanas Bambalas ir 
Stasys Grafas. Studentas 
Antanas Bambalas yra ga
bus komediantas.

KUN. J. JAKAITIS, MIC, 
. ATVYKSTA

Kolegijos vyriausybė ga
vo žinią, kad kun. j. Ja
kaitis MIC. atvyksta į ry
tus skelbti misijas. Pirmo
ji misijų vieta bus LoweU, 
Mass.
PELDŽIAUS JUDAMIEJI 
. PAVEIKSLAI

Senas kolegijos prietelis, 
jau nuo tų laikų kai ^da? 
bartinė lietuvių kolegija 
buvo įsteigta Marijos Kal
neliuose Hinsdale, 111., po
nas Antanas Peldžius vie
šėjo kolegijoje per. keletą 
dienų. ‘

Ponas Peldziuš Viešėji
mo metu rodė kolegijos 
personalui judomuosi u s 
paveikslus.

Reiškiame ponui Pel- 
džiui nuoširdžiausią padė
ką už jo triūsą.

Kadangi p* Peldžius pa
gal savo maršruto tvarką 
lanko įvairias lietuvių ko
lonijas Naujoje Anglijoje, 
tat yra patartina pamaty
ti šiuos kintamuosius pa
veikslus, nes savo gražiais 
vaizdais bei įdomumu su
žavi kiekvieną žiūrėtoją.

Ponas; Peldžiu’s žada 
grįžti vasaros metu, , kad

nufotografavus Mariąna
polio vaizdus bei kolegistų 
veikimą.

KETVIRTŲ METŲ 
/ METRAŠTIS, ■ 
Šių metų Aukštesniosios 

mokyklos baigimo klasė 
rengiasi stropiai . išleisti 
savo metraštį. Jeigu jiems 
pasiseks, ir sprendžiant iš 
jau’nuveikto darbo negali 
nepasisekti, šioji klasė bus 
pirmoji, kuri išleido savo 
metraštį.

Metraščio redaktorius 
Stasys Grafas pareiškė, 
kad darbas stropiai varo
mas pirmyn.

• Kiekvienas Naujos An
glijos profesionalas, bei 
pramoninkas turi jausti 
sau UŽ pareigą paremti šį 
metraštį Š&V6 skelbimu. 
Tai atneš nevien skelbėjui 
naudos, bet parems leidė
jus studentus. Taipgi yra 
prašomi kolegijos priete- 
liai paremti šį kilnų darbą 
bent maža aųkele.

Norintieji įgyti metraš
tį kviečiami užsisakyti 
pas redaktorių Stasį Gra
fą, Mariahapolio Kolegija, 
Thompson, Conn.
Bronius Ma^ukna (L.K.)

L.D.S. CONNECTICUT 
APSKRIČIOf KVIETIMAŠ

Kviečiame LDS. Conn, 
apskričio Gerb. LDS. kp. 
išrinkti ir prisiųsti atsto
vus į apskričio pusmetinį 
susivažiavimą, kuris įvyks 

į balandžio 7 d., 1935 m.- 
Šv. Juozapo parapijos sa
lėje, Uongress Avė., Wa- 
terbury, Conn.

Sesijų pradžia 1 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, New Haven, Conn. Tad 
kviečiame skaitlingai da
lyvauti ir patiekti naudin
gų įnešimų bei patarimų. 
Kviečia apskričio.

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

LAIVAKORTE 1 UETUVį 
IRAT6AL

“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: - ’ -■

Darbininkas,
366 W. Broadvvay, 
So. Boštoii, Mašs,

ATSIŠAUKIMAS
Mariąnapolio kolegijos 

Ūkyje reikalingas darbi
ninkas, kuris mokėtų dirb
ti lauko darbus: arti, sė
ti, akėti, piautii Jis taipgi 
privalo mokėti arklius val
dyti: kinkyti, važiuoti.* Tu
ri turėti savo gerb. klebo- 
no paliudijimą/

Alga pagal darbininko 
vertę ir susitarimą, Kreip* 
tis:

Kovo 18 
miero bažnyčioje, Worces- 
ter, Mass.

Balandžio 1—7, Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, Patėr- 
son; N. J. \ ;

Balandžio 8 — 14K„ Šv. 
Jurgio bažnyčioje, Brook- 
lyn, N. Y. .

Balandžio 17 iki Cegužės 
7, Šv. Pan. Apreiškimo 
bažnyčioj, Brooklyn, N. Y.

Gegužės 12 — 26, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, She- 
hąndoah, Pa. .

Birželio 2—15, šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Miner- 
sville, Pa*

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

Kiekvienas^ kas akyliai 
mato ir tvirtai pasirįžta — 
nejučiomis išauga genijų..

Krafts.

SUSTIPRINA NERVUS 
IR PAGELBSTI JIEMS {- 
GYT NAUJĄ SVEIKATĄ

. NUGA-TONE sustiprina nervus, pa
taiso apetitą, stimuliuoja prie norma- 
IlSkd veikimo virSkinlmo organus,, 
užtikrina ramų miegą, ir pataiso a- 
belną sveikatą.

NUGĄ-TONE Jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tų laikotarpį jis į- 
rode esąs labai nagelbingas silpniems 
ir iigniktlewa vyrams |r moterims. Ne 
praleiskltene pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose vaistiuyčlose. Gau
kite tikrą. NUGA-TONE, nes joks ki- 

. tas vaistas ne atneš tokių pasekmių.
Nuo užkietėjimo imkit — UGA-SOL 

— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c. Ir 
50c. . - ■'
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