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sosTREmm audėjai Suruošė Demonstracijas Prieš Lietuvą
Worcester. Mass.—Ko- • ♦ * ■ • v • • ’ V f. . .. ~~ —-—r •—;-KoWorcęstėrt Mass. 

vd 27 d.. 1490 darbininkų 
Millbury Woolen dirbtu
vės, Haryard Woolen kom
panijos ir Schuster Woo- 
len kompanijos išėjo į 
streiką. Jie reikalauja pa
kelti algas 15 nuošimčių 
ir, kad priimtų daugiau 
darbiriinkų prie mašinų.

Streikieriai nubalsavo 
streikuoti, kada Winfield 
A. Schuster, gubernato
riaus tarybos narys ir 
dirbtuvių iždininkas atsi
sakė su darbininkais tar
tis.

Schuster pareiškė, “Mes 
nebandysime streiko lau
žyti. Jei streikieriai nori 
uždaryti dirbtuves, mes 
jas paliksime uždaryto- 
mis.”

Šios vilnonių medžiagų 
dirbtuvės yra pelningiau
sios visoje Amerikoje.

Stresą veda United 
Textile Workęrs • of Ame- 
rica unija, kun yre^ Ame
rikos Darbo Federacijos 
globoje. ’ '

AREŠTAVO “LAISVO” 
GYVENIMO PHAKTIIĖAN-

Belgrade, Jugoslavija — 
Vengrijos mokytojas, pri
sidėjęs prie komunistų su
kilimo Vengrijoje ir tapęs 
raudonarmiečių karinin
ku, apsivedė. Nieko ypa
tingo. Bet šis komunistas, 
kuris vadinasi Otto Kode- 
ga Kaminški veik kas me
tai vedė kitą anoną ir 
nuolat keitė savo vardą.. 
Vėliau jis pabėgo į Čekos
lovakiją ir pagaliau atsi
dūrė Jugoslavijoje. Čia bu
vo susekta, kad laike 15 
metų jis vedė 22 meteris. 
Pas jį rasta 20 pasų ir 
kiekvienas pasas su skir
tingu vardu.

Teismas jį nuteisė pen
kiems metams kalėjiman. * . - .r , * .Atlikęs bausmę Jugoslavi- Jai Pasukite ^#vo radio^ priimtuvus  ̂ant 1410 žilo
joje, jis bus perduotas —
Vengrijai ir vėliau Čekos
lovakijai, kur ji$ vėl bus 
baudžiama*. Jugoslavijoje 
jis buvo, “vedęs” penkias 
žmonas. .

LENKIJOS VALDŽIA GRIUV O
, VARŠUVA —r Lenkijos miništerių kabinetas 

griuvo. Maršalas Pilsudskis pasiskelbė diktatorium. 
Parlamentas priėmė grynai fašistinę konstituciją, ku
ri duoda plačias teises diktatoriui. Maršalas Pilsuds
kis kabinetą sudaryti pavedė pulk. L. Kozlovskiui.

Simon Perspėjo Hitlerį
,... .. -J I ... ■

Berlynas —# Kovo 26 d, kietijos, 
baigėsi Hitlerio pasikalbę- ' 
jimai su Sir . John Simon. 
Oficialių žinių dėl deryta 
dar nėra, bet kalba®, 
kad Hitleris atsisakė pa
sakyti kiek kariuomenes 
Vokietija mano apginklflo.^“ “$* tikti. Hitleris reikalavo, kad T?““ su-Lietuyai-^1-J1K 
Vokietijai būtų leista tu
rėti karo laivyną, kuris 
galėtų dominuoti Baltijos 
jūras. Jis taipgi reikalavo, 
kad Vokietija privalanti 
turėti galingą karo avija- 
'ciją, kad būtų galima ap
sisaugoti nuo priešų.

Hitleris sake, kad Vo
kietija turinti gingluotis; 
kad apsisaugotų nuo Rusi
jos bolševikų. '

Dėl Austrijos . neliečia
mybės jis pareiškė, kad to 
krašto gyventojai turi pa
tys spręsti ar jį nori pasi
likti nepriklausoma vals
tybė ar nori dėtis prie Vo-

jis reikalauja 
plebescito.

Dėl Klaipėdos krašto 
Hitleris pasisakė, dar 
prieš paskelbimo nazįų tei
sino sprendimo, kad Vo
kietija norinti geruoju gy- 

Lietuva laikysis Klaipėdos 
krašto konvencijos ir ne
skriaus vokiečių kilmės 
gyventojų. ,

Sir John Simon perspėjo 
Hitlerį, kad jų toks griež
tas tonas -fe ttėmimaįdu* 
mas gali nustatyti visas 
Europos valstybes prieš 
vokiečius.

į Grįžęs Anglijon, Sir 
John Simon referuos par
lamentui apie savo kelio-; 
nę ir po to balandžio .mė
nesyje atstovai Prancūzi
jos, Italijos ir Anglijos su
sirinks Italijoje aptarti 
ką toliau daryti.

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA
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MIRĖ ŽYMUS RAŠYTO
JAS

SUSIRĖMIMAS TARP 
ITALIJOS IR ETHIOPIJUS

Roma — Italijos vyriau
sybė oficialiai, paskelbė, 
kad kovo 23 d._ ant rube- 
žiaus tarp Ethiopijos ir I- 
talijos kolonijos" Eritreą 
įvyko susirėmimas su gru
pe Ethiopijos kariuome
nės, kuri buvo našta italų 
pusėje! Po sušaudymo, E- 
thiopijiečiai atsitrąu k ė, 
palikdami vieną nušautą 
kariškį. • ’ -

Dėl šio incidento Italijos 
ambasadoriui Ethiopijoj 
buvo įsakytą protestuoti.

HITLERIO SU SIMŪN 
KONFERENCIJA ■ NUTRU-

, 13 ' ■ .
Londonas — Hitlerio pa

sikalbėjimai Berlyne su 
anglų užsienių reikalų mi- 
nisterįu, Sir John Simon 
nedavė jokių teigiamų re
zultatų. Sužinota, kad Hit
leris per.-šavo . atstovą A- 
bysinijo J pasiūlė Ethiopi
jos imperatoriui kariuo
menės ir aviacijos eksper
tus. -•

Šios žinios sukėlę dar 
daugiau sensacijos, negu 
Lietuvos nuteisimas nazių, 
nes tai yra atviras įžeidi
mas Italijos. Greičiausiai 
Italija, sužinojusi apie tą 
pasiūlymą tuojaus padidi
no savo kariuomenę iki 
600,000 karių-
•Hitleris yra opozicijoje

šeštadienį, kovo 30 dieną, nuo 2 vai. iki 2:30 vai. 
po pietų iš Bostono radio stoties WAAB vėl išgirsimę 
Darbininko Radio Programą. Programoje dalyvaus ______
Darbininko Radio Choras ir solistai, vadovaujant J prieš Mušsolini*dvejuose 
Darbininko. Radio Programos Vedėjui ir Pranešėjui svarbiuose dalykuose, 
muzikui Rapolui Juškai ir akompanuojant muzikos 
mokytojai p-lei Marijonai Treinaviciutei. Kalbą paša- 
kys kun. Pranciškus Jūškaitis, Bostono Provincijos 
Kunigų Vienybės Pirmininkas.

Gerb. Darbininko Skaitytojai, prieteliai ir rėmė-

South Bend, Ind. — Ko
vo 22 d. mirė kun. John 
Cavanaugh, 64 ihetų am
žiaus, buvęs Notre Dame 
universiteto rektorius nuo 
1904 iki 1919 metų. Vėliau 
jis buvo anglų kalbos pro
fesorium du metu Katali
kų universitete, Washing- 
tone.

Jis buvo žinomas visoje 
Amerikoje kaip gabus ra* 
Šytojas, pamokslininkas 
ir mokytojas.

cycles (Boston, Mass.) ir klausykite Šiokios progra
mos:

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

šėjo kalba. „ > . i
3. Septyni žodžiai Kristaus nuo Kryžiaus (Kanta

ta) .................... .....................................Dubois.
Trečias Žodis — “Moteriškė, štai Tavo Sūnus”;,

Antanina GrabijoliuteSoprano 
Juozas Antanėlis — Tenor ‘ 
Rapolas Juška —-Baritone ■ 
ir Darbininko Radio Choras.

4. Kalba kun. Pranciškus Jūškaitis.
Ketvirtas Žodis — “Mano Dieve...” 

Solo Baritonas Rapolas Juška 
Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai. 
Penktas Žodis — “Trokštu’** 

. Baritonas J. Lapinskas 
ir Darbininkė Radio Choras/

Jeigu kas iš Gerb. Darbininko Radio Programų 
Klausytojų turi kokias pastabas arba pageidavimus 
dėl radio programų, tai prašome rašyti: Darbininkas, 
366 W. Broadway, So. Boston; Mass.

5.

6.
7.

LIETUVIS MAYORAS 
MIRĖ

jis nesutinka garantiMi - 
Austrijos neliečiamybę, ką ; 
Italija reikalauja ir dabar/ 
siūlo pagelbą Italijės prie? 
šui.

išuSsom
. Irlandija nutarė išmokė
ti apie šešis milijonus pas
kolos bonų, kurie buvo 
parduoti'Jungtinėse Vals
tybėse, laike 1920 ir 1921 
metų/kada dar Irlandija 
buvo po Anglijos jungu. 
Bonų savininkai gaus ne
tik paskolintus. pinigus, 
bet dar 25 nuošimčius, pa
lūkanų. ‘

Šis Išmokėjimas,? 'patei
sinamas tik moraliais su
metimais; parodo k ad Ir- 
landija įvertina tuos;' ku
rie gelbėjo jai iškovoti 
laisvę, Lietuva galėtų iŠ 
Irlandijos pasimokinti, 
Keli šimtai ‘ amerikiečių 
sudėjo virš 100,000 dolerių 
įsteigimui žemės Banko 
Lietuvoje, bet iki šiam laiš
kui Lietuvos valdžia dar 
su tais žmonėmis neatsi
skaitė.

*} JNew Phiia^elphia, ta.—, 
. Kovo 20 dieną, . mirė Juo* 

zas WaHįsevičfūs r j(Šdva- 
ge), šio miesto ; mayoras,; 
nevedęs. Iškilmingos lai
dotuvės įvyko šeštadienį, 
kovo 23 d. Prie didžiojo 
altoriaus Šv. mišias atna
šavo kun* D. Mikšys; prie 
šoninių altorių atnašavo 
mišias kunigai A. J. Alau- 
skas ir K. Matulaitis. Kuri. 
A. J. Alauskas pasakė tu
riningus pamokslus, an
gliškai ir lietuviškai.

Laidotuvėse dalyvavo 
miesto viršininkai ir tūks
tantinė minia. Saldžiau
sios širdies par. benas 
grojo atsisveikinimo su a. 
a. Juozu gedulo maršą.

Velionis paliko didelia
me nuliūdime motiną ir 
brolį. ’ ■

A., a. Judzas Matusevi
čius (Savage) teturėjo 
progą miestą valdyti kelis 
mėnesius. Jis mayoru bu
vo išrinktas absoliute bal
sų dauguma. A. a. Juozas 
gimęs ir augęs New Phi- 
ladelphijoj. Jo tėvai Mikąs 
įr Gertrūda Matusęvičiai 
paėjo iš Antakalnėš/ kai
mo, Pakuono parapijos, 
Suvalkijos. Mayoras Ma
tusevičius nuo pat jaunų 
dienų dirbo kasyklose, tik 
sulaukęs 22 metų amžiau 
metė sunkų kasyklų darbą 
ir stojo į biznį, kuris jam 
gerai sekėsi. -Jis įsigyjo 
Visų pasitikėjimą; kas jam

Lietuvos Atstovybė Berlyne 
Gavo GrasinimU

4*
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; A* a. Juozas Matusevi
čius. buvo susipratęs lietu
vis katalikas. Kada kun. 
J* Bružikas, lietuvių para
pijoje, skelbi misijas, tai 
mayoras Juozas’ ne tik 
pats kas vakaras ėjo klau
sytis iškalbingo misijonie- 
riaus pamokslų, bet jis ir 
kitus .ragino įeiti. Už tai 
jis gavo Tevo Bružiko pa
gyrimą.-^ _ > . :,>?t

Ilsėkis ramybėje! * .

(Pereitą antradienį, kovo 26 d., gavę žinių iš Lie
tuvos apie kariuomenės teismo nuosprendį, kad ketu
ri vokietininkai pasmerkti mirtimi ir 87 nuteisti il
giems metams kalėjiman, išleidome speciali “Darbi
ninko” numerį ir jį išplatinome Bostono apylinkėje. 
Tas numeris negalėjo pasiekti visų, Gerb. Darbininko J 
Skaitytojųf bet pasiekę didelę dalį. “Darbininkas” šu 1 
žiniomis iš Lietuvos-teismo išėjo tą pačią dieną kaip * 
ir visi didieji anglų dienraščiai. Kad nebūtų skriaudos 
Gerb. Skaitytojams, kurie speciali© numerio negavo, 
žinias iš Kauno perspausdiname ir šiame’ numery. Be 
to dedame daug naujų žinių iš Lietuvos ir Vokietijos 
apie vokietininkų bylą ir teismo sprendimą. Red.)

KAUNAS, LIETUVA — Lietuvos Kariuomenė* 
Teisino sprendimas sujudino visų pasaulį. Pasaulio 
spauda stebisLkaip mažutė Lietuva išdrįso pasmerkti 
aukščiausia bausme — mirtimi keturis milžiniškos 
valstybės — Vokietijos agentus - sąmokslininkus;

• Vokietijh neriasi iš kailiė. Hitleris sumobilizavo 
būrius, demonstrantų vigdję šalyje. Yieu Berlyne; 
ko keletą ugningų protestO-mltingų prieš Lietuvą, 
ruoštose demonstracijose vokiečiai neteisėtai smerk# 39 
Lietuvą įvairiais šūkiais, būtent: “šalin Lietuva” 1 fe. 3 
t,t. Prie Lietuvos Atstovybės rūmų Berlyne susirinko' a 
įsikarščiavusiųjų vokiečių minia, iš kurios pasigirdo. 1 
grąsinimai Atstovybės viršininkams. ' S

Vadinasi, vokiečiai dega kerštu prieš Lietuvą. *3 
Lietuva paskelbus teismo sprendimą, sustiprino W 

ginkluotas jėgas Klaipėdos krašte. Uždraudė ruošti 3 
demonstracijas prieš ar už Lietuvą.

, Vokietija savo proklamacijoje atsišaukia į vi- « 
sus gyventojus būti vieningais. Lietuvos teismo nu- .]| 
teistuosius vokietininkus paskelbė “kankiniais” dėl S 
“tėvynės”. • ■

Lietuvos Atstovybė Berlyne gavo vieną laišką, ® 
rašyta krauju, kuriame įsiutęs vokietys prisiekia nu- 
žudyti vieną Lietuvos viršininką už kiekvieną nužudy- « 
tą vokietį, Karaliaučiuje vokiečiai taip pat suruošė 
demonstraciją. Demonstrantai buvo nužygiąvę į Klai* ® 
pėdos krašto parubežį ir ten Šukiais reiškė protestą, * ®

Vokietija atsišaukia į konvenciją pasirašiusia^ S 
Valstybes, būtent: Angliją, Prancūziją, Italiją ir Ja* w 
poniją, kad jos priverstų Lietuvą atšaukti teismų » 
Sprendimą, Bet signitarinės valstybes laukia kas bus 9 
toliau. Jos kol kas įiei Lietuvai, nei Vokietijai nepa^ 3 
reiškė savo nusistatymo. Ji

HITLERIS ATŠAUKĖ TAIKOS PAREIŠKIMĄ 2 1 
LIETUVAI ... . j|

' Vokietijos diktatorius Hitleris, nesulaukdama* J® 
signitarinių valstybių ištarmės dėl Lietuvos drąsaus 
žygio, pareiškė, kad jis visą reikalą imsiąs j savo rant ® 
kas. Vokiečiai laukia Hitlerio įsakymo žygiuoti į Liet S 
tuvą. Bet didžiųjų valstybių politikai sako, kad W* w 
kieti jos jkarštis nuslūgs; kad ji neskelbs karo Lietu* ® 
vai. Lietuvos Prez* Smetona greičiausiai paskelbs pa^ ® 
sigailėjimo aktą, keturiems vokietininkams, pasmerk- ■ 
tiems mirtimi ir jų bausmę pakeis viso gyvenimo ka- ® 
Įėjimu, tai ne dėlto, kad Vokietija protestuoją ir siun- S 
ta, bet bendrai Lietuva ne Vokietija ir ne Rusija, kur 9 
politiniams nusikaltėliams nėra pasig&ilčjimo, . ,W

GUBERNATORIUS PRIEŠ i
SVETIMŠALIUS 4

.'K
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Denver, Col. — Colorado 
valstybe# gubernatorius, 
E. C. Johnson, pareikala
vo,%kad valdžia pašalintų 
svetimšalius iš Colorado 
valstybės* Gubernatorius 
tvirtina, kad didesnė da- veuu» vwus 
lis pašalpos yra išmokama deportuoti, jei fedmĘ į 
svetimšaliams, ypatingai vadžia tuo jaus neims ty* 1 
meksikiečiams, kurie pa*1 w

dirbę keletą savaičių bu* 
rokų ūkėse ir vėliau ušsi- S 
rašo gauti bedarbių pašai* 
pų. / ’

Gubernatorius grasino® 
iššaukti miliciją ir prtetS 
Varta visus svetimšaliu* ®

gių jut* deportuoti. į;

<
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VIETINES ŽINIOS
Jfr •? *. > f, t ■ . . ’ .
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FiSEKMINGAS LJ>.Š« mas “Darbininko” Radio 
1-MO8 KB. SUSIRINKI- .programosfondam

Išrinkta komisija rupin* 
r ------• fią Silib padengimo reika-

Kbvo 26 d. 7:30 Vai; W Uta, htitent: p. Jaękevi- 
ItMtb ivyko- tnėneslhiš L..ČįdS| M. GrllevičiuS, Pr. 

“ * J i * « jBiivadaiislEaSi įb įb/Biau* 
įiene, p. Janušonienė, J, 
Kumpa, p. Valatka ir M,

MAS

į)B. l-mos kuopos susirin
kimas Šv. Petto pat-. svet. 
bbptihtoj gat. v

Susirinkimas atidarytai 
Su malda, kurią atkalbėjo 
kieb; kum Pr. virmauam 
fcuopos pirmininkui neat
vykus, susirinkimui vesti 
pakviesta narys & Kum
pa, sekretorius M. Grilevi- 
Čius.

Tarp kitų reikalų buvo

LDS. 1-moji kp. užgyrė 
reikalingumą Darbininko 
Radio programų ir pasiŽa* 
dėjo paremti finmisiškat 

. LRS. N.A. Apskr. Gegu
žines geg. 30 d. reikale pa
sižadėjo remti ir nutarė 
turėti savo stalą. Komiai- 

. _____ t ......_____ ! jon išrinkta: p. Siauriehet
Ijottaa .programa iŠkiLpj; Kumpa ir p. Valatka, 
iriiiigd ąpvaikščiojimo me- §v. Petro par. metinį 
tinęs L. D. S.jorg. šventės, pikniką, kuris įvyks, bir* 
Nustatyta, kad LDS. l-jijželio 9, irgi nutarta remti 
kp. minės metines Šv. Juo- ■ ~ -
zapo org. Globėjo sukak
tuves gegužės 5d. Užpra
šytos šy. mišios 9 tŽO^vąL 

J^yte, kuridsė visi iiDS. 1- 
mos kp. nariai dalyvaus 
“in corpbrė1*.

Vakarė 7:30 vai. bus 
pfograink septintos gatvės 

ėjė. Bus siivaidiiita “Sv? 
Teresėlės” veikalas, kurį 
išpildys Lietuvos Dukterų 
dr-jos dramos * ratelis yk- 
Mbvaiijanias p-hios M. Va- 
latkieriės. Bus ir kitokių 
pamarginimų. šio paren- 
jgjmo. visas pelnas skirią-- 
~ ' j katai ruošia pietus pager-

j bti lietuvį teisėją B. Au 
s Degasį iŠ Nashua,;N. H.
J Pietai įvyks Veftdome 

ešbųtyje, ketvirtadienio 
vakare, balandžio 4 d.
’ Rehgėjų koiiiisijdš pir-

ir aukoti iš kp. “Fruit Ba- 
škėt”* išrinkta tam gra
žiam darbui įvykdinti p-lė 
M.Kilmdniutė.

WS. i-inoji kp. nutarė 
kviesti vyčius surengti 
bendrą pikniką vasaros me 
tų. Rūpintis tilo reikalu 
išrinkta komisija: p. VA- 
Idtka, p. Siaūrienė ir p. 
Naudžiūnas. Rap,

PIETOS. PAGERBTI 
LIETUVĮ TEISĖJĄ

■.k Bostono lietuviai ądvd^

: MUZIKAS.

Mbko mbzikdS, piano 

į les pamokas duoda 
I, vaikams.
L. ‘ ’
t/ Adresas:

*

įrašyti PrSžidentą įasi- 
jailėti. Trisdešimts peųki I 
reisiąmlėji išteisinti: .Ką* 

turiems užskaitytas išsė-' .. ..

Keturi Kaziai Nuteisti Sušaudymui
WuAttigWe. r —“Įl

, ?• •< ■ i ■ -y

KATALiklSKdS
Httsburgli — Semfo be- 

cilia iš testidnehtG pąiiki- 
mo gavo |50,DOO. tžw pi-, 1 , , -
nigus pervedė vienuolynui, du nuteisė visam gyvenimui kalėti sunkiųjų darbų 
kuriame ji yra perdetine. kalėjime, o aštuoniosdešimts penkis vokietininkus nu-

Geneva — šveicarų vai- [tei«^ ntt0 aštuonių iki dvylikos metų'sunkiųjų darbų 
^^tes^^^^iolės^įS Bž^sšlėr, buvęs Klaipėdos seimelio pirminin- 

veikslu. PlrUd pasaulyje- kas, gavo 8 metus kalėjimo; lir. Eraest Neumannas, 
religiški pašto ženklai. sąmokslininkų socialistų unijos vadas' nuteistas 1$ 

sunkiųjų darbų kalėjimąn; Zasas — 8 metams 
.įkalėti-

~ n I T į ll 11 *T nuteistųjų valstybės išdavikų turtaskorifis- 
U ft n I n lt ft I J knotas valstybės naudai.

BR. ROGER J. ABIZA1D
• Tel. Devonshire 7906

‘ OFISO VALANDOS:

. ĮVAIRŪS SKELBIMAI
ROOMSlirS TEL. 30. BOSTON 0558 i

3

' Mokslas -—galybė..

8 MaĮdenStreet, * 
Boston*

ItdL Stasys Bslaskas, Sav.

Į rttt ftusanuairt Hz

įivoa Kariuomenes TfeisOs nuteisė 4 vokieti- 
ą mirti- 
sumeti-

KBtiAiti Paveikslai

“KARALIUS KARKLIŲ"
(“Kiris <rf Klrigs”) I 

. ' Keiigia
Apaštalystės Maldos Dr-jal

R A D IO
PARDUODAME ir TAIS OME 
Buvo: vi Dabar:
$192.00 MAJESttČ $4900 
.155.00 -PHILCO 89.00
na.. w a

CHAS — CHRIS 
4M Brradw»y

S; B. 4000

Į Tel. So. Boston 0828 į 
I inrnms dantistas -f 

|DR. M. V. C AR PER i 
| . Artį' Mnnieip'ai Buildįhg f
1 $25 EL Brdadway, S. Boštont 
L.. Ofiso Valandos . I 

,5 Nuo B Urf 12 ryte ir nuo 1.30 iki Į
2 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare; Ofl-Į 
šsas uždarytas. subatoa vakarais ir j 
= nedSldienials, taipgi seredomls nuo; 
s 12-tos dieną uždarytas.. / i 
i Taipgi nmmu ir X‘Ray i

Ir dainaVimo. Špecia- f j advokatas K. J.
;Kalinauskas yra išsiunfi- 

" į nėjęs pakvietimus visiems,
; į i kurių adresus jis turįs.
: Į, Jei kas pakvietimo hėgau-

. j Į tų ir norėtų pietuose Ūaly-
f 933 E. Btoadway, ||vaiiti, tai jis prašo kfeip- 
į sp. BOSTON, MASS. I ■«» P»s . : . , ' 

«w®®e®®®e®eėėeė^e®ž^ė®®®8 J .. ,----y. ,

‘>4 ■ *■ r 3, ■

JUOZAS CUNYŠĮ
URBUS

ADVOKATAS i

414 &oadWy, S. Ėoston, M^I 
r < '• ' i

T.el, So. Boston 0948 I

GYVENIMO t
Tėl. Parkway 1864-W . j

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias prbvas. barą vi

sus legalius dokumentus
MT S Si (kdmpas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas i Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

ttl. J. KALINAUSKAS!
•Uteininko” N»M 
(antros lubos, Room 1)

8M BroadWt
TeL So. Boston 8357

Bostono Ofisas:
60 State St., R4om 826

s . Tel. Hubbard 9896 t 
Gyvenimo: 38 Rduetflont Street, 

Tel. Taibot 2878 Dorcheetcr, Mase.
į11 w įhK1’ 1 ’i i"1 -■ i' ih V - 1

Td. So. fcoiton 852b

ADVOKATAI ŠALNAI
DJmBjNlNkO NAMĖ

866 Bro*dwiy .
■MUi kUKMi, *«tt '

j iM|M¥MM«N|MU«MMtM'ilUW««MUUlUU>ll<l)UIIIIH>HlUMll I

Boston, Mass. Paskel
bta, kad ilž mėnesio bus 
pradėtas statyti tvenkinys 
Litile upėje, netoli Water- 
bifty, Vt. Tam darbui bus 
Vartojami Vyrai iŠ CCC 
stovyklų. -Pradžioje prie 
šid darbo bus pastatyta 
8Č0 vyrų. Vėliau vasarą 
dar 800 vytų ir . rudenį 
1000 vyrų. Tokiu būdu 

i prie šidš statybos, išviso 
dirbs 2600 vyrų. Darbas 

į bus priežiūroje kariuome- 
, nės inžiidferių. * f-- ” * - ' " ’ ' v —- -i
liETCVA PASMERKS 4 
NAMUS SUŠAUDYMUI

Wašhliigtbii, D; C. —Ko
vo mene 26 d. •iĖita" i§ 

' Kauno praneša apie Sė- 
Įkantį Kariuomenės Teis
mo sprėridimąt dėl jesųčįo 
nWHyųio PriesS, febllj 
tėppa įr Wannagąt įiutėi- 
šti mirti it* konfiskuoti jų 
turtą^ John, Ernst ir Wal- 
latj kurie kėsinosi prieš 
Loopą ir jį peršovė, nutei
sti kalėti iki gyvos galvos. 
Keiimaiin Ir jo pivdduoto- 
jas—metų ir turtą 
konf įSkuoti. Skvog apskri
čių vadai —10' meti ir 
kbiifiskiidti turtą? ? Vątf. 
Sbešslėr —• 8 metus. Voh 
^te^febjĮip ir keli kiti Sa- 
ssd partijos vadai;- 8 me
tus. Eilė teisiamųjų hutei-

So. Boston 3893 Bluė Kilis 0909
UAKT.KAS

maurige:g.>eishgal
Ofiso valandos:

2 iki 4.'ir 7 iki 8, P, M. 
ir pagal sutarti !

394 .

s=aįšssš¥=bsž===slsri±ai.
Uėtūvii SiatistaG. - -

DR. S. A. GALVARI8KI
(Galutausos)

Tel So. Boston 2300
f 414 Broadvray. So. ĖMton
Ofisas htdaras .nuo 16 Iki 12 W. 
ryto, ntto 1:30 1Į& 5r*----------- *-
nuo 6 iki 9 L

^Ls-

MM

’ TeL So. Boston 2660 -
Lietuvis^ Dantistas .

A. L KAPOČIUS
Ž51 Broadway, bd/BoitoB
Ofiso valandos nuo 9 ikf 12, nuo 
1:30,1*16 Ir nuo 6;30 iki 9 . t Vi 
Sęredomis nuo .9 iki. 12 ir. dieni. 
Subatomlš nuo 9 iki 6 vat vakarė. 
Nedėliotos nuo 9 iki 12 val. ’diėnfe.

? (pagal autanį^ ;

Šis Lietuvos kariuomenės teismo drąsus sprendi* 
mas buvo it bombą mesta į Vokietijos diktatoriąiiš 
Hitlerio su Anglįjos ministeriu Simon konferenciją, 
kurioje pakeltas ir Klaipėdos klausimas. ’ 
: gimtas dvidešimts šeši vokietininkai biivo kalti
nami už sąmokslą ginkluotu sukilimų atplėšti Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos ir prijungti jį prie Vokieti
joj. į šią vokietininkų bylą buvo įvelta ir žmogžudys- 

Į teš. Vokietininkai nužudė Jesutį, kuris buvo jų įiatti* 
joje, bet pamatęs, kad tos slaptos partijos dirba vals- 
tybės išdavimo darbą,., jis išsitraukė...'Vokietininkai 
Kląi^edbje tūrėjd slaptus amunicijos sandelius, darę 

Į ihanieyrhs ir terorizavo lietuvius.
a * Liudininkų Šioje byloje buvo iššaukta daiigiau 
kaip penki šimtai, kurie aiškiai nupasakojo vokieti
ninkų išdavikiškus darbus. Dr. Neumannas ir Žasas 
suorganizavo partijas, kurids prisidengusios gražiais 
tikslais ir Šukiais visomis išgalėmis stengėsi suruošti 
Sukilimą Klaipėdos krašte, išžūdyti febai gyvenančiu^ 
lietuviško nusistatymo žmones ir kraštą, pd šiokiai 
battšiiiib teroro, perduoti 'Vokietijai. Vis# siautė te
roras. Lietiiyiains gyvenimas Klaipėdos' kėkšte būVo 
riėbeįmanonias. . J *' . ,-f';.-.* \

Lietuvai nebuvo lutos išeities kaip pulti tei-brištų 
[lizduš ir ju^ išardyti. ' < -

Ši vokietininkų byla prasidėjo gruodžio 14 dieną, 
1034 metais. Didžiausių pasaulio laikraščių ir teiegra- 

įmų agehtužų atstojai šėke Bylos digą; Kariuoideiies 
teisnini ^irhiinidkąyb pulkininkas Lėbiias; teisėjais 
buvopUlk?Matulevičius,pulk Pošiiniąs, majoras Grin- 
kevičus ir kapitonas Vegneris. Kaltino prokuroras 
generolas\. Vymeris •ir prokuroro padėjėjas Monstavi- 
eius. Byloš svarstymas vyko Teisingumu Ministerijos 
rūmuose,'Lietuvos seimui Salėje.

Į . Žinios iš Lietuvos apie pasmerkimą keturių nazių 
j mirtimi įr M ilgiems mėįams sunkiųjų darbų kalėji- 
me sudrebino VoMetiją. -Hitleris pertraukė derybas 
sii Anglijąs ministeriu Simon. Vokiečiai ruošiasi da
ryki spaudimą į Lietuvą, kad bausmes suspenduotų. 
Hitleris buvo pareiškęs Anglijos miništerlUi Simoii, 
kad jis tikisi siidaryti SU Lietuva draugingumo sdtar- 
tjįBet paskelbus Liettivoš kariuomenės teismo spren- 

Į dimą, MĮd pareiškimą atšaukė. t
t . . Visas pasaulis stebisi kaip maža Lietuva turėjo 

tiek drąsos pasmerkti didelės valstybes Vokietijos a- 
gėntus ir net. ankščiausia bausme;; Bėt mes nesistebi
ma ueš Lietuvi kito išėjimo nebuvo. Šis drąsus Lie
tuvos žygis Stttikb visoš tautos pritarimo; Lietbva įa-

JI Šiks Klaipėdos kraštą nuo VokietiJOS 
Vokietininkų ir kitų jos priešų iki paskutinio lietuvio 
kraujo lašo. Tas parodo, kad Lietuva gyva įr ji verta

KOVO (MAROH) 31,1036 
Bažnytinėje Svetainėje 
yv. 5th Sfc, Sd. Boston,

’ 4 • Mass..
Bus rodomi

Vaikams:. 3 val. po pieių ‘ 
Suaugusiems: 7 vai. vak. 1 
Įžanga: suaugusiems, 25c.

Vaikams, 10c. 
Nuoširdžiai kviečia visus,

REN0JOS

mattapaFbargenas
6 kambarin naujai pastatytas ■ 

plytą namas su Visais vėliausiais 
įtaisais. Parduodama uis labai pi- 
&ią kainą. Tileston St. nuo River 
Šf, Atidaryta. .sekmadieniais iri 
kiekvieną dieną. Telefonuok:

Hyde Park‘ 0823.

I BRŪKIS KONTRIM
REAL ESTATE # 

. INSURANCE * 
UONSTABLE

L Jus tie e o f ffie P^ce
Visokios rOšies ajpdrauda (r tet\ 

slogas patarnavimas.
598 E. So. Boston

Tel, Šou. Boston 1761
Residenco: _ 

120 Marine Rd,f So. Boston 
[Namutęl,: Šou.Boston 2483-W

FOTOGRAFAI STULAI
Padaro geriausius iy gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves- 

į tuviu ir pavieniu asmenų.
JURGIS 0. STUKA8

. ;_ 458 Broadway, . :
South Bosttfh, Mass,

Į NOToodj Mass;

KRIS PAIEŠKO RARRO
Ottig patyręs žmogus. Kalba 
keliomis kalbomis. Moka vairuo
ti automobilį. Teisingas ir darbi- 
tūs. Kreipkitės į

A-l % “DARBININKAS” |
866 W. Broadway, Sb. Boston

įOUEEN ANNLAUNDRY  J
I . ■ . iN<3. • J

LtETUViŲ SKALBYKLA 
Skalbtame ir prus įname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prlsta- 
tome drabužius visur, • kaip tat: 
So. Boston, Cambrldgę, Brlghtott 

I Dorchester ir kitur. PiItnCglnkite 
ir. patyrsite, kad gaunate patarna- 

vima ūž pigię Mm?- ;
7-9 Ellery’ St., So. Boston, j Tel. So. Boston 2fe \

EKSKURSIJOS PIGIAI TAIKOME 
l. STOGUS ;

šb. BOSTON ROOFINd CO.

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

Lietuvis gydytojas iš 
CHIBUBGAŠ

■ . X-Ray
TėĮ South Bčšton 271į 

ieiJięatsįiepįa *fįį iudkft;.
...

’ \ 584 E. Broadway. ’ -

JOHN REPSHIS, M. U,
(BEP8Y8)

Oiisd .VaŪtoči 2M. ir 6-8 
ŽtŠ ŽferiĮrfkti&K .

kamp. Inman arti Central S'į., 
. Camfefiįge.Bfaaa.

s^jungiečių deme-

Moterų Sąjungos Apškri- ; 
čio suvažiavimas įvyko1 
sekmadienyje, . 28 d. ba
landžio, šv. jKažiftiiėro pa- 
tapijos svetainėje, Temple 
St., Nashua New jlanip- 
Shire, 1:80 valandą po pie
tų; ' •. ‘ • ' ' • -

VisbS ĄpSkrįČib . kuopos 
yra nuoširdžiai JkvieČią- 
bios prisiųsti savo atsto
ves, nes yra daug svarbiu 
dalykų aptarti. Mums pra- 
nešdmą^ kad 58 kiippk lau
kia faiątdw & riibsia va
žias priimtuvės. TaS> visos 
į Kasima -N. Hl. .

VU,t. Jokubalte 
Apskričio Rašt. \

iVEDlĮAMERiKŪJUNIJA ||
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ j1

Motorlaiviu “ Gripshohn ’ ’ ' | 
Išplaukia iš Net? Yorko - Į 

GLGUŽES 25 Dieną, 1035
Anir^ ėhš^ursijd isplahks 

Liepos 3 d, 1935
.. Tuo pačiu motorlaiviu | 
NEWY0RK —KLAIPĖDA 

. {Per GotlienliurįąrStock^olmr) u
* . Rengiamos: į!

Liet. Laivakorčių Agentu Są-gos Am. | 
, Kiti įplaukimai į Neto Yorko f 
brottninffhoim Balandžio 20, 
Kungsholnr— — —- Gegužės 2, 
Ėungsholm —— Birželio 4,1 
Drottningholm —. •— Birželio 12, 
informacijų dr laivakorčių kreipkitės į 
i bet'kurį Sąjungos narį, autorizuotą Į 
Vietinį laivakorčių agčntą, arba į bet 
torių mūšų rašting. Tarp Švedijos ir

• klaipėdos plaukioja naujas moderniž- j 
kaš laivas “MąRieholM”. ’

Swedish American Line
10 State St., . Boston, Mass., ^U^—į ^1 ' ■IIIU I ■■■——

414 W. BroadUay 
. TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

BALDUS
Perkraiis- 

tome 
visur 
pigoj

GREITAI
1 SAUGIAI

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogi i 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky-

fmodemę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybes reika
lų išdavėjas, didinąs priėši; 
jėgas.
Panevėžio vyste Paltarokas.

SUNŪS •
Seniausias ir Savistovis šios

, Valstybes

S. BARASEVIĖIUS IR

LIETUVIU GRABORIUS IR|
; bąlsamuutojaš

Gyvuoja 26. metus. Pilnai prtslruo- 
šęs savo įrankiais ir karstvežimlu 
suteikti geriausių .patarnavlma die
na ir .naktų .Tarnauja Ir apyllnkl 

nčms Lietuviu kolonijoms, 
TŪRINOTARO TEISES 

, <W«:
254 M Broadway, So. Bostoi 

M Šou. Boston 2590
“ Gpitenamoji vieta: .

888 Dorcheeter Avė.

UUKNITUKECO. 
326-328 W. Broadvvay 

Tel. South Boston 4618*

Jil
-t’

LAI
OZAS M. I
KRODINU<TKAS

. Pard 
auksini 
tūs. Ta

*36

uodu įvairiau: 
us ir sidabru 
dpgi ir patais

6 W. Broai

nosrtiŠįes 
sius daik- 
sau,

lway
SO* B0STO3ST, MASS.

Tel, Šou, Boston '3694

STAHIET 
BUTTLIKGCR.

O. GRIGAS, SAVININKAS 
išdirbtas gerą minkštą 

.’ gfirftną.
X07 W. Šiith Street,

So. Boston, Mass.
Namai: 181Ą St^JBofoh

. GROSERNE ir BUČERNE |
B JONAS JAKŠTAS, SALININKAS • - ; |

i į Užlaiko visokios rfišięs.Šviežią mčsą ir kitokių | 
H valgymo produktų a

į * PATARNAVIMAS MALONUS . i 
u 257 W. 5th Street, So. Boston, Mass. |
LTel. So, Bbsten 4103 ' JĮ

ROM AUTU SALES
STASYS ROB&AMM, 8AV, 
Parduodu OLBSMOBILE automo
biliui ir .INTERNATIONAL tto- 
Mus. Priimame aonua karui ttmlntda

Taipgi .
Taisome automobilius 

bartas užtikrintas, ” neš yih& 
kau -gfem darbininkui -

48 Highland An^
NMDH AM, VWa.



Kovo 29 d.,1936

VIETINES ŽINIOS
“BANDITAI” APIPLĖŠT
ŠIDLAUSKĄ IR GRIGA-

NAVTčię

Pereitą antradienį, kovo 
26 d., apie 10:35 vai. va
kare, trys jauni vaikėzai 
įsiveržė į p. Kastanto Ši
dlausko, 918 E. Broadvray 
krautuvę. Tuo metu krau
tuvėje buvo tik ponia Šid
lauskienė ir p. Stasys Gri- 
ganavičius, p. Šidlausko 
giminaitis. . . ‘

Pirmiąūsiai į krautuvę 
įbėgo jaunas vaikezas ir 
pasisukinėjęs, paklausė ar 
neturį parduoti žurnalų? 
P-nas Griganavičius įr p. 
Šidlauskienėj atsakė taip 
iįr nurodė vietą. Pasiėmęs 
vieną egzempliorių, užmo
kėjo ū centus ir pribėgęs 
prie lango, matyt, davė 
ženklą kitiems, gatvėje 
laukiantiems ir tuo pačiu 
sykiu atrėmė revolverį į

MUZIKOS MOKYKLA
M. Trelnąvičiute, moky

to ja, moko muzikos pianu 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE
KOLEGIJĄ t 

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

p. Griganavičių. Kiti du į- 
bėgę taip pat prišoko prie 
p. Griganavičiaus ir prb 
grasinę įsakė nesijudinti. 
Paskui du puolėsi prie re- 
gisterio, prie kurio stovė
jo p. Šidlauskiene. Vienas 
vaikėzas iškrėtė p. Grigą* 
navičiaus kišenes, kitas 
registerį, u trečias buvo 
sargyboje.

Atėmę iš p. Griganavh 
Čiaus $37.00 ir iš PP* Šid
lauskų registerio apie 
$50.00 piktadariai prigrą- 
sinę Griganavičių pabėgo 
vogtu automobiliu. Tą va
karą, spėjama, kad tie pa
tys piktadariai, apiplėšė 
keletą moterų. Dorcheste- 
ry ir krautuves. Piktada
rius vijosi policija. Maty
dami, kad nebegalės pas- 
prukti, tai sustojo Vale 
gatvėje, paliko automobi-: 
lių ir išsislapstė.

P-nas K. Šidlauskas api
plėšimo metu buvo rūsy, 
pažiūrėti šildytuvo.

P-nas Grigąnavičius pa
sakojo, kad piktadariai 
nebuvę expertai banditai, 
bet paprasti vaikėzai. Jie 
buvo labai nervuoti. Poli
cija tikisi juos pagauti.

P-nam Šidlauskam ir p. 
Griganayičiui reiškiame 
užuojautą šioje nelaimėje.

MEDVILNES AUDENY- 
ČIOH NEGALI IŠLAIKO 
TI KONKURENCIJOS
Boston^Mašš.— Kovo 

28 d. Naujosios Anglijos 
►medvilnei fabrikai susi
sukę dar vieno smūgio. 

Netik japonų prekės išpil
do rinką savo išdirbiniais, 
rurie parduodami 20 nuo-* 
šimčių pigiau už .Ameri
koje gamintas prekes, bet 
gauta žinių iš Washingto- 
no, kad medvilnių audiny- 
šioms bus pakelti mokes
čiai..

Vienkart įsakyta dirbtu
vėms sumažinti savo pro
dukciją laike 12 savaičių, 
nes rinkoje yra perdaug 
prekių. . *.

Iš New Bedford gauta 
žinių, kad Butler dirbtuve, 
kurioje dirba 850 darbi
ninkų, už dviejų savaičių 
užsidarys, nes negali išlai
kyti konkurencijos.

DARBININKAS
nas Kundrotas iš Brook- 
; yn, N.X, JonąsGudicka^ 
iš New York, Jonas Deto- 
nas iš .Brooklyn, Vladas 
iBiekša iš EHzabetb, N. J., 
Antanas ‘ įBrazauskas iš 
Bostčno ir Kazys Račkau
skas iš Worcester, Mass.

Pats jp^ Jokubauskas 
skaitysį paskaitą demons
truodamas ir nurodyda
mas vyrams Ir moterims 
kaip turėti sveiką ir stip
rų kūną. - Rap,

STUKOSŪNUSLAIMĖJO

♦

"" . "• —  ’•  n.Mi. . . ■ ( ; I juo I. IM

Detroito Žinios
nepašiekia Detroito, tai 
ne Redakcijos kalte, bet 
dėl tolumo paštas nepris
tato laiku. Būtų daug ge
riau, kad skaitytojai užsi
prenumeruotų. Būtų pi-

ŠV. PETRO PARAPIJA
Kovo 10 dieną pas Šv. 

Petro parapijos kleboną a- 
tejo moteris p. Kačinskie
nė ir pasisakė, kad jįgy* 
veną 26008 HubbarAAtk ^aū"4r‘"geria/įatiems 
Ji prašė klebono leista pk- aIrftitvtomm«. nes indo. H-. skaitytojams, nes tada ti-

riai laikosi, o Vyčiai gali 
užkirst kėlią. Visi ‘ šu di* 
džiausiu; įsitempimu žiūri 
kas Čia bus? Pereitą savai
tę buvo susirinkę didelis ■ 
būrys, ypač šv. Petro par, 
rėmėjų. Kažin kas atsitik
tų, jeigu būtų didelė para-

/apijos chorui arpa Sons* Į gau£^ įaikuir būtų i pi Neturėtume vietos - 
:ams dainuoti per, radio patenjan^t Skaitytojams, sutalpinti rėmėjus. Kiek- 
varau Detroito Lietuvių Ųžgįp^nįmeravusiems lai- viena parapija turėtų taip 
Dramos. Pasiklausineję k rAgti “Darbiiiirika” naš- daryti. Paremkime savuo-

VALGOMŲ JŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

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

Gerai žinomas atletikos 
direktorius, Jonas Jaku
bauskas, buvęs Southbos- 
tonietis, o dabar gyvena 
Brooklyne, ruošia Bostone 
ir apylinkes lietuvių kolo
nijose ristynių, kumštynių 
ir. akrobatikos > vakatus. 
Jis praneša, kad toks va
karas So. Bostone įvyks 
balandžio 12 d., - Lietuvių 
svetainėje ir balandžio 10 
d. Worcesteryje. Įssbtuvių 
Ūkesų klubo salėje,

Šiuose vakaruose daly
vaus visa eile žymių lietu
vių atletų, kaip tai. Anta-

Juozas Stukaš' laimėjo 
: teethoven Memorial 
Foundation stipendiją. Tai 
juvo suruoštas balso, pia
no ir smuikų konkursas, 
kuriame , dalyvavo daug 
mokinių, Juoząp , Stukss, 
gyvenąs kartu 8U savo tė
veliais Roslindale, yra ga- 
; msmuzikas.Linkimejam 
pasiekti aukštumos muzi
koje. ‘ .

GOODWIN SUSIKIRTO SU 
TEISĖJU UGAN

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue.

h
Tel. HIGhlands 4855 
ROKBURY. MASS.

SO. BOSTON, MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Bvoąd.wayr’ Tel.S.Boaton3120

£R0ADWAY MARKET
387 W.Broadway

Telephone South Boston 3591

75 r(r Streėtį > /- 
Telephone South Boston 1609

K. ŠIDLAUSKAS '
918 E. Broadvray' 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAŠ 
” 502 E. Eighth St,

Tel. So. Boston 9621

HALPERN’S DEPT.
STORE 

lOlO Cambridge Street, 
CAMBRIDGE, MASS. 

šios . Sakaitės,, } .y ' “SPEfe'1 ;
Moteriškos Kojinės ....... 59c.
Vyriški ,Marškiniai “Broad- 
doth”- medžiagos ............ 69c.

GRABORIAI |

P. J. AKUNEVIČIUS 
GRABORIUS

Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

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

MONTELLO 
16 intervale St.

Tel: 4110

JOSIFU W. CASPEE
(KASPARAS) 

G R A B ORIUS 
494 E. Broadvray, .

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

2es. 158 W. 7th St.
Res.rTel. S. B. 3960 

Patarnavimas dien, ir naktį.

LIETUVISGRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS) 
Ofisas: 409 Windsor St-

- Tel v- University 4116
Namai : 167 Washington St. 

Tel: University Š221, 

Cambridge,Mass.

Tel. South Boston 0815 .

D. A. ZALETSKAS
Graborius ? Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564' Kast Broadvray, z

Bo. Boston, Mass.

1 ► Tel S. B. 2805-R f
I LIETUVIS I 

IOPTOMETRISTAsI c’ ‘ —- * .B
5 jęSegzdmlnuOjii akl^f
i priskiriu akinius š
i kreivas akis atitie- f
| vts***^ Bįnu jį. ambHjonI3- |
f košė ‘ (aklose) akyse sugrąžiau | 
= Šviesi} tinkamu laiku, * =
| J. L PAšAKARNIS, O. D. | 
| 447 Broadway, South Boston |

Krank Ą. Goodwin, mo
torinių vežimų registrato
rius, griežtai pasmerkė 
So. .Bostono teisėją Ed- 
ward L. Logan uz tai, kad 
jis nepaskyrė jokios baus
mės John J. Mulcahy, ku
ris rūgs. 29 d., važiavo 60 
mylių į valandą . ir būda
mas girtas ant vietos uz- 
mūšė Vincą Kiškį South 
Bostone. . •/ ,r . 
' Teisėjas Logan aiškina
si, kad aukštesnis teismas 
rado Mulchhy kaltu žmog
žudystėje ir paskyrė* jam 
šešis mėnesius kalėjimo. 
Todėl jis, imdamas tą bau
smę dėmesin, kaltinimus 
prieš; Mulcahy už, girtumą 
ir greitą; Važiaįvimą5 taip, 
kad pastatytų kmį^gyvaš- 
tį pavbjutų padėjo 
filė”. ' - z

Goodwin varo i smarkią 
agitaciją už tai, f kad ap
saugotų gyventojus nuo 
automobilistų, kurie laužo 
įstatymus. Jis kaltina -tei
sėjus, buk ‘jie perlehgvai 
baudžia tuos; kurie laužo 
įstatymus ir .dėl to sužėk 
dimų ir užmušimų skai
čius didėja.
Suvalkų Apskr. * ' -

Oškiniai. Seivų vals. UŽ
DARĘ LIETUVIŲ PIENI
NĘ. Vasario 20 d, į šį so
džių buvo atvykusi .Puns
ko policija, kuri uždare, 
užanspaudavo vietos lie
tuvių pieninę. Uždarymo 
priežastis — siaučianti vi
soj apškrityj vidurių šil
tinė. / ’. ...

“on

Dramos.
sužinojome, kad nei viena 
parapija nepripažįsta to 
choro; kad to choro vedė- 
as, nė p. Ručinskienė ne- 

priklauso prie parapijos. 
Šis vadinamas Lietuvių 
choras pasiskyrė penkta
dienį praktikoms, kada vi
sų parapijų chorai jau nuo 
Shiaf ’toą dienos “vakare 
praktikuoja. Tas kaip tik 
parodo, kad vadinamasis 
Lietuvių choras yra nusi
teikęs ardyti parapijų 
chorus. Detroito lietuviąi 
supranta, kad toks darbas, 
nepageidaujamas, nes tik 
žemina lietuvių vardą ir 
ardo lietuvių vienybę/

• šios dienos evangelijoje 
aiškiai sako : “Kas ne su 
manim, tas prieš mane”. 
Aišku iš pasirinktos-die
nos, kad tas choras prieš 
Bažnyčią. * ■ ■

Povilas AngliškiSj kuris 
buvo automobiliu sužeis
tas, mirė Rėceiving ligoni
nėje. Seniau gyveno šioje 
parapijoje. Per kiek laiko 
tikėjime buvo apsileidęs. 
Kaip paprastai katalikai 
giminė^morL palaidoti su 
bažnyčios i ėpįiglmis! Taip 
ir buvo palaidotas. Bet 
kiekvienas katalikas turi 
žinoti, kad nors prie vie
nos parapijos katalikas 
turi priklausyti.

Balandžio 7 d., 8 vai. mi
šiose, Susivienijimo kuo-

" pos nariai eis “irųcorpore” 
priimti "šv. komuniją. Bus 
giedamos šv. mišios už mi
rusius narius. Atminkite1 į į 
juos savo maldose. " Visi.

i nariai dalyvaukime mišio- 
se.

kraštį “Darbininką” paš
tas pristato, tik su pun
dais “Darbininko” suvė
luoja, nes pundus turi iš
vežioti trokais. Taigi ra
giname užsiprenumeruoti. 
Jeigu kurie neišgali užsi
prenumeruoti metams, te- 
užsiprenumeruoja pus e i 
metųarbatrimsmėne- 
siams. Metams $3.00; pu
sei metų $1.50; trims mė
nesiams 75 centai.

daryti. Paremkime savuo
sius. Parodykime savie- 
šiems gęrus norus.

Bowlerių rateliai dabar 
šiaip stovi;

pu-

šv. Petro .
Brazis
Balta Rože
Vyčiai__ /
Bilį & Pete
ŠVr Jurgio f 
Lietuvių užeig. 21 
Gus & Krank

t

išlošė pralošė
' 37

34
4 34

20

23
___ 33 24

29
26

’ 28
31
36
37

Žmones į gavėnios pa
maldas gausjai susirenka. 
Tai labai" malonu pastebė
ti, kad iŠ nedidelės para
pijėlės žmonės pripildo 
bažnyčią trečiadieniais ir 
penktadieniais, žmonės už
sitarnauja pagyrimo. Pa
geidaujamą, kad šios pa
rapijos žmonės tą gražų 
pavyzdį išlaikytų per visą 
gavėnią, tą syk ir Velykos 
bus linksmesnės.

Detroito bowleriai jau 
baigia sezoną. Liko tik du 
suėjimai. Taip susigrūdo 
rateliai, kad iš anksto 
sunku atspėti, kurie lai- 
jnės. >Baitą*- Rožė nepasi
duoda. Brazio / vyrai stip-

20

75 Štate Street 
BOSTON

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentą 
arba

LKTUMMI
ii

8

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERĮ! DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

. Pirmininke Eva Markslenū, * 
, 625 E. Stli St, So. Boston, Mass.

Tel. So. Botson 1298
Vlce-plrmlnlnkš —■ Ona Siaurlenū,

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

■ Prot Bari. — Brone Ciunienū,
29Gonld St, West Roxbury, Mass.
Tel Parkway 1864-W

Fin. Balt —Marijona Markonlutū,
88 Navarre St., Roslindale, Mass.

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininke Ona StanluliutS,

106 Wėst 6th St., So. Boston, Mass 
Tvttrkdare —■ Ona Mlzglrdienū, . 
. 1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass. 
Kasos GloMja E. JamiSonleng.

14Ž6 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija šuto susirinkimus laiko kas 

antru ptarnihku kiekvieno jm5ne»lo,

ŠV. JONO E V. BL.PAŠ ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Vlcer pirin. — V. Medonis,.
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas -r~ J. Glineckis, 
5 Thomas Park, So. Boston,. Mass.

Fin. RaštininkasAlb. Nevieta, 
16 IVinfleld St, So. Boston, Mass.

Iždininkas — A. Naudžiūnai,
885 H. Broadway, So. Boston, Moša.

Martalka — J. Zalkis,
T Winfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia hedfildlenį kiekvieno mCneslo, 
2 vai. po pietų. Parapijos sftlCj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:80 vai, vakare, pobaŽnytinBj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raitininku

*■> IMMHMI

Lietuvis Anstolis —* Constable 
Licitatorius

ROMAN J. VAŠU
Apdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas
409 Broadvray, Room 4 
South Boston, Mass.

Telefonas: Parkvray 1735-M.

Telephone 
SO. BOSTON 

_ . 1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Automobilių ir Troką 
Agentūra.

Taisome visokia ISdirbysrių auto
mobilius. Taisymu ir demonstravi
mo vieta: ’ ' . '

1 Hamlih Street * 
ir E./Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS;
Joe. Kanočiunai ir Peter Trečiokai 

savininkai

L.D.S. CONNECTICUT 
APSKRIČIO KVIETIMAS

•Kviečiame LDS. Conn, 
apskričio Gerb. LDS. kp. 
išrinkti ir prisiųsti atsto
vus į apskričio pusmetinį 
susivažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 7 d., 1935 nu, 
šv. Juozapo parapijos sa
lėję, Congress Avė., Wą- 
terbury* Conn. '

Sesijų pradžia 1 val.‘ 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 b^i patarimų^ 
Kviečia apskričio.

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

Moterų draugijos susi- J į 
rinkimas įvyks sekmadie- r* 
nį tuojauš po vėlyvų mi
šių, bažnytinėje svetainė
je. Visos narės ateikite į 
susirinkimą, nes klebonas 
prašo, kad susitartume 
Velykų Didžiajam Ketvir
tadienį pabūti bažnyčioje 
prie kalėjimo. Tikimės, 
kad .moterys ir šiame dair* 
be gražiai pasirodys.

Klebonui paskelbus apie 
statymą naujos bažnyčios 
kilo įvairių kalbų. Tas ge
rai. Mes ir norime, kad 
žmonės apie tai išsikalbė
tų ir jei jie turi ką, kad 
pasisakytų. Dabar laikas 
kalbėti, o ne paskui kada 
darbas prasidės. Klebonas 
priims rimtą kritiką dėl 
bažnyčios budavojimo. Bet 
atsižiūrint į metinius užsi- 
mokėjimušj išrodo, < kad 
neužilgo turėsime naują 
bažnyčią.

ŽODIS GERB. “DARBI
NINKO” SKAITYTO- 

. JAMS •
■ pasitaiko, kad “Darbi

ninkas” prieš sekmadienį

■ |- 

TURINYS: Darnus ip Girėno jį', 
gyvenimu ir veikimo apžvalga. J J 
.Skridimas pef Atlantą. Soldi- jį: 
no miško, paslaptis. Žygio at- į į 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- (į 
reno nuopelnai aviacijai ir mū- jį 
sų tautai. Poezija apie LITU- jį 
ANIKĄ-. Skridimo rėmėjai ir jį 

r rem. komitetai/ ’ jį
384 pusi. ■ su 86 paveikslais; . j į 
tvirti viršeliai. KAINĄ $1.50, jį

siunčiant paštu 1.65. H 
x • j į ‘ ■

Reikalaukite:
DARBININKAS Įį

366 W. Broadway, jį
So. Boston, Mass. jt

“Iškeikimas”
Trijų Veiksmų Tragedija/ < 

Marianapolio kolegijos studentai suvaidins šį metą

Kovo 31 d.
šiose kolonijose:

Kovo 31 d. — BROCKTON, MASS. —- Šv. Roko para* 
K pijps svetainėje 3 vai. po pietų.

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

Balandžio* 7 d. — WORCĘSTER, MASS. šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje 7 vai. vakare.

Balandžio 14 d. PROVIDENCE, R,, I. — šv. Kaži 
miero parapijos svetainėje 7:30 vai. vak.

OAPBIJIIJIKAS
(TH$ WORKEĘ)

Published every Tuesday aįid Friday escept Holidays sueh aš 
M Year, Good Friday, Memorial Day, Independence >Day, .

Labor Day, Thanksgiving and Christmas * .
. ■ — hy ---------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR. 0. AS800IATI0N0F iABOR
Bntered ai second-class matter Sept. 12.1915 at the post officė at Bbettm, 

Mass. under. tho Act of Mateli 3, 1870
Aceeptance for inniling at spėriai rate of poetage provided for InSerilonllOS 

Ari of Oriober 8, 1917, authorlied oa July 12į 1918
SUBSORIPTION RATES:

Domeritc yearly $4.00
Forrign yearly $5.00
Dotnestic once per vreek yearly $2.00
Forelgn once per wk yearly.; 12.50

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoj* metams .$4.00 
Ufeleny metams $5.00
Viena kart aavaiUJa metama .. $XOO 
Uialenylkart aavalttfc matam* $ĄOO 

mnrAfi
866 Weit Bnmdw*y South Aostoa. MiM.
, Ttlsphono lojith Boston 2680
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LIETUVOS TRAGIZMAS
kvs Mdhodyti. Kitus nuteisė kalėti. Ta teisme ištarmė 
kaip tik supuolė su konferencijos eiga tarp Hitlerio ir 
Anglijos užsienių ministerio Simono* Žinia apie teis
mo nuosprendį sudarė toly elektrižuojantį įspūdį, kad 
Hitleris nutraukė konferenciją ir dramatingai pareiš
kė; kaip galima taikintis su Lietuva, kuri taip perse- 
kloja vokiečius Klaipėdoje?

\ Tas Hitlerio šūkis ir tuščias ir beprasmingas. 
Lietuva, kaipo nepriklausoma valstybe turėjo pilną 
teisę nuteisti sspnoksliniBkus, kurie norėjo sugriauti 
jos suverenitetą Ęlaipėdos krašte ir patį kraštą mėgi
nę prijungti prie Vokietijos smurto keliu. Tarptauti
nes teisės kiekvienai valstybei duoda valią'apginti sa
vo nepriklausomybę ir bausti politiškus nusikaltėlius 
kaip tinkama. Kode! ta teise turėtų būti paneigta Lie
tuvos atžvilgiu? Ar dėlto, kad Lietuva mažutė, o Vo-i 
kieti ja didelė? Kam čia Hitleris turi nustebti/ Juk jis 
pats kapoja galvas politiškiems nusikaltėlhuns ir dar 
gi moterims. Be tOį šioj Klaipėdos byloj prie politinio 
elemento prisideda ir kriminalistinis. Tie keturi nu
teistieji mirti naziai nužudė Jesutį, kurs buvo prie jų 
prisidėjęs, bet atrodė jiems neištikimas, už tai ir bu
vo nužudytas. Tokiu būdu nuteistieji yrą kalti žmog
žudystės. Taigi aišku, kad teismo nuosprendis buvo 
visiškai teisingas. Reikėjo tik drąsos jį paskelbti. Lie
tuva parodė tą drąsą, ir paskelbdama teisino spren
dimą tokiam dramatingam momente, ji parodė pasau
liui tikro didvyriškumo požymį.

Tačiau nė Lietuvos civilinė drąsa, ne vokiečių 
brutališkas ir neteisėtas įkarštis ir trukšmavimas ne
pakeičia situacijos tragiškumo. Kada mažutis užsimo
ja prieš milžiną atremti jo brutališkam smūgiui, tai 
visi,, užčiaupę kvapą, žiūri kas bus. Ar kas padės silp
najam? Padės# ar ne padės — tai priklausys nuo kai
mynų intereso — bet silpnajam teks atlaikyti pirmąjį 
milžino smūgį. Atrodo,’kad Lietuvai daug kas padės 
— bent stambiausiosios Europos valstybės# nes jos 

' iš prityrimo žino, kiek reikia kruvinų pastangų nulau
žyti ragus įsiutusiam vokiškam buliui. Momentas iš- 
tiesų tragingas. Lietuva stovi ant pirmosios ugnies ir 
jei iškiltų konfliktas, tai jai tektų sulošti Belgijos ro
lę. Ęet yra dauį vilties, kad prie to nebus prieita. Vp; 
kiečiai nesiliaus kėlę triukšmą, bet ar jie išdrįs iš
šaukti naują pasaūlfnį karą# tai kitas klausimas. K.

BEDIEVIŠKA NAZIŲ 
PROPAGANDA

Vokietijos vyskupai vienu balsu pasmerkia narių 
vykdomą nekrikščionišką vaikų auklėjimą. Nazių 
dvasia yra grynai stabmeldiška, jie norėtų^grąžinti 
senovės vokiečių stabmeldiškąjį tikėjimą ir savo pa
goniškąją propogandą pradeda- nuo. mokyklų. Vai-

VYTIS KANKINYS
Paraše v

Vincas Nagornoskis

Iš ano svieto... Šiandien sukaktuvės 
Našlaičio sunkios keliones... šiandien _•’< 
Be motinėlės meilės ir sąjausmo, 
Be jos protingo pamokinimo, 
Be jos malonios, rūpestingos globos 
Turiu bastytis tarpe svetimų , 
Ir antrus metus... O! kaip tai yr sunku! ;

/ O, dar reikš ilgai lindėti ir kęst. - ■ ’
• . /(Paremia kaktą uždengdamas akis.)

■ '/ AUBRIS "
. (Prisiartinęs maloniai uždeda ranką ant Jurgio 

■ peties.) > ’• /
Atleisk, mielas draugė, nemaniau užgauti ’ . ' . 
Tik suraminti; . t _

. ■•jūrgiš < '■ ■ .■■■■•

(Liūdnai, žiūrėdamas į žemę. Aubris nerimauja 
ir dairosi.) ,. •

‘ Žinau, aš žinau
Tavo gerus siekius. x

’ AUBRIS , . '
Na, tai aš trauksiu

Daboti sargybą... lak sveikas. : A ,
JURGIS

Sudiev! ■ 
(Tilštą ir tamsėja. v Jurgis nusiėmęs šalmą Jr jį pa- 

. dėjęs. ant suęlo sluostosi akis nuo ašarų; jo vei- 4 
das labai'susirūpinęs;' pradeda kalbėti lėtai,/dre
bančiu balsų.) •’/.
Kit kart .buvo lengva atsaukt jos paveikslą,. 
Dabar ir vaidentuvėje nyksta, -;
Vi# tolyn tolinasi, tolyn nuo manęs.

* Liksiu apleistas visiškai. O varge!..

DAPBIJ»WA'S giSK
kams skiriamieji moksfd vadovėliai paneigia ne tik 
katalikiško, bet ir protestoniŠko tikėjimo, principus. 
Šv. Rašto mokslą ir faktu# vadina pasakomis ir le
gendomis. Tokia auklėjimo sistema gręsia subedievė
jimu vokiečių jaunuomenės* Akėjimas, anot narių, 
esąs varžtas vokiečių tautos didybei pasireikšti. Visi 
narių - smogikų Žygiai kaip tik nurodo, kad vokiečiai# 
atmetę tikėjimo principus, atidėta taip pat ir kultūros 
bei civilizacijos dėsnius. Jie su nieku jau nebenori 
skaitytis, pripažindami tik’fizmės jėgos teisėtumą,

Tokia auklėjimo kryptis verčia susirūpinti .visus 
rimtesnius vokiečius dėl savo tautos ateities. Dabar
tinė avanturistiška Hitlerio politika įvaro baimes be 
tik kaimyninėms tautoms, bet ir patiems vokiečiams. 
Neapgalvotas politiškas žygis gali priversti prie ant
ro pralaimėjimo ir naujo vokiečių suvaržymo. Karas, 
tiesa, šiuo momentu gali ir neiškiltų ries, kaip girdėt, 
Varšava gerokai atšalo ir ne taip jau skubotai nori 
rišti savo likimą su Hitlerio avanturomis, bet dabar
tinis vokiečių nusistatymas vis vien veda prie arty- 
mėsnio ar tolymesnio europinio konflikto. Prie to, kad 
ir karas taip ūmai neiškiltų, tai pats jau pagoniškas 
būsiamosios kartos auklėjimas,mokąspagerbti tik 
brutalinę jėgą, išstums Vokietiją iš ramybės bėgių. 
Vokiečiai buvo žinomi kaipo rimti, darbštūs ir gabūs 
žmones.; Tvarka ir ramus darbas tai būdavo įgimtas 
jų elementas. Vokiečiai esminiai nepakęsdavo tuščia- 
gąlviško triukšmo. Dabar gi Hitleris išauklėjo visai 
kitonišką tipą — rėksnių ir akyplėšų, kuriems nebepa
kenčiamas ramus ir tvarkingas gyvenimas.

Neberėikalo Vokietijos dyasiškija taip susirūpi
nusi. Ji kiek galėdama veikia į tėvus, kad akyliai da
botų, kokiu keliu eina jaunosios kartos auklėjimas. 
Neatsižvelgdami į pątrijotinį minios įkarštį, katalikų 
vyskupai rimtu balsu perspėja Vokietijos vadus, kad
nutolimas nuo. tikėjimo ir 
ko gero valstybei nežada. B 
nodas: rimtas, mylįs ir pil

rimtų tautos tradicijų nię- 
ažnyčios balsas visada vie
nas istorinio prityrimo. . K*

Auksines
(Iš angliškų verte 

kun. Ant. M. Karuriškis.)
- n ■_ •’ ;; _ .

RAMUVipŲJE
Pirmvisa ko, daugiau 

už visą ką, virš visa ko, 
ieškokime ramumo viduje.

Jis atsiekiąmas laips
niais, malda ištaria pova- 
liai, meiliai; malda, kuri 
krinta, lašas paskui lašą, 
iš mūsų lūpų į Širdį Jė
zaus, kurs priima ją ir ati
duoda ją mums atgal per- 

| mainytą. _ . .

; Smiltys
-• . .1
Kiekvienos maldos žodis 

ištartas šiaip yra perlas, 
kurs krisdamas visu jo 
skaistumų į mūsų sielą, 
suteikia mums pasigėrėji- 
mą; * 4 // • ' ■/

Rasos lašas, kurs kris
damas visu jo šviežumu j 
mūsų sielą, atgaivina mus.

Saldumo lašas, kurs kri
sdamas į mūsų sielą, nu
malšina ir suramina mus.

Pieno lašas, kurs krisda
mas į mūsų sielą, maitina 
ir užlaiko mUs.

(Bus daugiau)

■ Kur ji. dabar?.. Kur jos kojelės žengia?
Ar danguj, ar... O, ne!.. Ne!.. Mainytę! . .
(Pasikelia, ranką išskečia į viršų, paskui puola 
vėl ant suolo užsidengdamas akis rankomis ir ty- . 
liai verkia, Priešingoj scenos pusėj pasirodo spin
dulys, kurs laipsniškai šviesėja kol pasidaro labai 

, giedrus; tada į tą Šviesą tyliai ’ įžengia Azari ja. 
Jis stovi valandėlę rankas sudėjęs ant krūtinės ir 
žiūri į Jurgį meiliai šypsodamas,’ paskui padaro 
keletą žingsnių priekyn, iškeldamas vieną ranką ’ 
aukštyn, kitą gį. ištiesia lyg palaimindamas ir kal
ba maloniai skambančiu balsu. Jurgis staigiai pa
šoka ant kojų, vieną ranką pakelia prie akių lyg 
užsidengdamas, kitą lyg ką atstumdamas nuo sa- 

_ vęs ir susilenkęs, it kuprotas traukiasi keletą 
žingsnių atgalios. Angelas lėtai artėja;) *

scena xn‘
Jurgis, Azarija ir šėtonas

¥Ramybė tau, Jurgi! .
‘ : JURGIS <

Kaš tu pet vienas?
Dvasia ar žmogus? ■ . '

AZARIJA ■
- r Ešu Azarija,

Pasiuntinys tos, kurią tu taip graudingai
. Apgailestauji. : \

JURGIS
» (Artėdamas. Labai Žingeidžiai.) 

Ką?... Ar tu šveųtas? . * 
Ar tu dangaus angelas? Tai ji ji?..;
Tai motinėlė?..* <

z’ ĄZARUA 
Ji palaiminta

Dangaus karalystėj, ir savo doram , . ; ’ . ' . 
: Sūnui syeikinijną-siunčia.. *J ' i ' .1 ■

* ’ ’ ■ . JURGIS
(Klaupdamas.)' 

O, dangaus esybe, tau dėkoti ;
n Už tą sielą gydančią žiną? . ? “

. . —- fj. Aug. žilinsima, O. B.

Raudonojo Rojaus “Apaštalų

mų iįr priešų, ypatingai 
kariuomenėj. Tuo tarpu 
kai^ILaimės Unijos” narių 
skaičius proporcingai vis 
augo Ir ąugo.Išvystymuį 
pasękmingeaiiio veikimo# 
“Laimės Unija” pasidalinę 
į du centrus. Viena# Pietų 
Rusijai, kuriam vadova
vo generolas Pesteį o ki
tas šiaurės Rusijai su 
princu Trubeckoj pryša- 
kyj. Šios dvi Unijos, abi 
siekdamos bendro tikslo— 
pakeisti Rusijoj valdymosi 
būdą revoliucijos keliu, 
greitu laiku pradėjo nesu
tikti dėl programų# klau
simų.'

t
Trubeckoj ir dauguma 

Šiaurės Unijos narių gal
vojo taip, kad norint savo 
tikslų atsiekti, reikia su
ruošti bendrą ir visuotiną 
kariuomenes dalių sukili
mą (alarmą) ir tokiu bū
du priverstą Imperatorių 
duoti Rusijai konstituciją, 
tokią kuri jiems ląbiau 
tiktų t. y. daugiau su aris
tokratiškų pobūdžiu,

Muraviev laikės nuomo
nės, kad reikia sukurti 
respubliką, nepakeitus e- 
samos socialūs tvarkos*

Pietų Unija, o ypatingai 
jos galva gen. Postel, ėjo 
žymiai toliau, šis pastara
sis sustatė tikrą jakobis- 
tų kodeksą, pavadinęs jį 
“Ruskaja Pravda” (Rusiš
ka Teisybė), • tai.dabarti
nių bolševikų “Credo”. '

. Bus daugiau,

Kini. Jurgis <£ M* Cesna

Mano Kelionės Įspūdžiai

‘ Garbes Sargybos Korpu
so Komendantas, kurio ži
nioj ir valdžioj buvo dau
guma .draugijosL.?mįių, 
princas VasiltiHkovaą įsi
pareigojo apie tai painfor
muoti Imperatorių. Šis gi 
taip atsakė: “Brangusis 
Vasi)tšikov,’ jūs žinot, kad 
ir aš esu narys ir pilnai 
pritariu Šioms iliuzijoms 
ir klaidoms, ne mano bū
dui tam prieštarauti?’

Pradedant 1820 metais, 
Aleksandras vis labiau ir 
labiau atsidavė misticiz
mui, pavesdamas valdymą 
savo ministeriams, o ypa
tingai generolui Araktšev, 
kuris buvo kilęs iŠ liau
dies -— šiurkštus, neman
dagus, žiaurus, brutalus, 
neturįs tinkamo išauklėji
mo, bet klastingas, vyk
dąs ištikimai Imperato
riaus valią bei užgaidas. 
Pas Imperatorių įsigijo 
malonę ir pasitikėjimą ne 
pataikavimu, bet ištikimu 
savo pareigų atlikimų. 
Gen. Ąrakįev ^ąriųpųie- 
nė j įvedęgriežtą drausmę, 
dažnai netgi nežmonišką. 
Visus aukšto rango kariš
kius,. aukštuosius valsty
bes tarnautojus ir diduo
menę apstatė šnipais. Pa- 
naikinO' visas masonų lo
žes ir pareikalavo, kad vi
sokio rango karininkai pa
darytų raštišką pasižadė
jimą, po smarkiausia bau
sme, neprikmusyti jokiai 
jTląptai nęžiS-
rint kokį tikslą beturėtų.

“Laimės Unija’\ pati pa
siskelbė, jog likviduojasi, 
bet tikrumoj ji ir toliau 
tęsė savo veikimą, bet pa
keitė taktiką, pradėjo dar ri sečret for beauty, bū- 
sląpČiau negu pirma veik-J tent: sour milk — rūkštų 
ti. , < . pieną. Aš valgiau jo daug,

Bet nelaimei, Araktševo' Lietuvoje, ir esu persitik- 
neteįsybėš ir brutalumas rinęs, kad rūkštus pienas 
įsigijo daug nepasitenkini-1 yra labai sveikas dalykas

Lietuvos Valgiai
Lietuvos ūkininkai val

gomų produktų neperka, 
nes turi savo. Turi daržus 
ir sodus, kur viską augi
na, kas jiems jneįkąliųga. 

' Aių^nŠ, taipgi, savo gy
vulius. Taigi, pjauna gy
vulius, mėsą surūko ^ pa
kabina pastogėje.

Aš vis manydavau, kad 
Lietuvos žmonės yra taip 
labai suvargę, kad mažai 
turi valgyti bet nustebau, 
kaip daug jie valgo. Taigi, 
valgo mėsos žuvies, daug 
sūrio, bulvių, kopūstų, 
barščių ir juodos duonos. 
Baltos duonos mažai kas 
valgo, nors augina ir kvie
čius. ĄŠ nesykį kalbėjau 
čionai svetimtaučiams a- 
pie Lietuvą ir jos valgius, 
ir sakiau, kad lietuviai tu-

valgyti. Girdėjau, kad J. 
E. Vyskupas Kukta, kada 
aplanko savo kunigus ir 
jeigu jie jaik nepastato 
rūkštaus" pieno, tai jis jo 
paprašo. Taigi rūkštus 
pienas yra lietuviškas val
gis. Būdamas Salantuose 
Suvalkijoj atlaiduose, tai 
aš tenai patėmyjau tiek 
daug valgių ir tokių ska
nių, kad aš gyvenime nie
kur nemačiau tiek daug 
svečiams pagaminta. Tai 
buvo tikra puota. Aš raga
vau Kaune ledų (Ice 
Cream), bet tokių gardžių, 
kad aš niekur Amerikoje 
panašių nesu ragavęs.
/ A**’.n . ' . •' •
/JKųųnę, pas zytietes res
torane aš gavau pietus už 
vieną litą. Kad ir pigiai, 
bet buvau patenkintas pie- 
tumis. /;

(Bjis daugiau)

K» P J J

KATALIKIŠKOS ŽINIOS

,AZA®KTA 
v Darbai! .

Dori tavo darbai, tai mums padėka. 
Todėl būk ramus ir neliūdėk!
Savo motinos. Ji labai laiminga, 
Danguje laukia tavo atvykimo.

•••< JURGIS . ■ - •;
t (Su didžiausiu nusistebėjimu rankas iškėlęs.)

Sakai ji manęs laukia?..* -
• AZARIJA. ,■ ■

Taip, dangų je 
Ir tau vieta randas, bet dar turėsi 
Perkentėti tris kart mirties kančias 
Ir tris kart keltis iš numirusių, 
Kol šų motinėle pasisveikinsi ... > 
Tenai!... Būk kantrus!... Išturėk!... Sudiev!
(Ranką iškelia aukštyn ir išnyksta... Spindulys 
taipgi išnyksta. Scena labai pritemsta ir šėtonas 
pasirodo susitraukęs į pusę, ir slapstosi.) » .

JURGIS ‘
.. :: ■ 7 (Sekdamas Azariją.)

O, dangaus esybe!... Ką tai gali reikšti?*.. 
(Painato Šėtoną, skubiai ištraukią kryžių ir jį 
iškelia.)' ■ \

Kas tų?... šėtonas?.** O! Jėzau Kristau!
(Smarkūs Žaibai ir perkūnas trenkia; po Šėta- 

\ no pasirodo liepsnos ir jis smunka per grindis • 
. žemyn.) w

; . Uždanga nusileidžia* <
• - AKTAS H

\ Audiencijų salė. Ant'paaukštintos vietos po
'■ kairei stovi sostas, šalia statulos.

' SCENA I
Jurgis ir Pasektas

'• JURGIŠ «: . . -M'- •/
' , ’ (Ątsitolinęs nuo>Paaekro, lėtąi.) ?

Mąsčiau, svajojau, gailesty paskendęs; ;
. Neatjausdamas jokios priebūties; 

Nestebėdamas kas dėjos aplinkui,
v t ' (Bus daugiau) ;

Mexico, City— Katali
kų tikybos ‘ persekiojimas 
tebesitęsia; Guadajara ga
tvėje trys užmušti. Jų tar
pe užmušta Jalisco Stu
dentų Federacijos pirmi
ninkas p. Carlos Cuesta 
Gallardo. . Studentai pro
testuoja. . f. /

Techany, BĮ. —- šv. Dva
sios Seserys atidarė Pę- 
kirig Kinijoj mergaitėms 
Kolegiją.’Ji bus sąryšyje 
su Katalikų Universitetu 
Peking’e.

Chicago, UI. J* M. Pra
lotas W. R. Griffin, Šv. 
Andriejaus parap. klebo
nas, Jo Em. Kardinolo 
Mundelein bus konsekruo
tas vyskupu Šv. Vardo 
katedroje, gegužės 1.

Londonas, Anglija —Dr. 
W. Ę. Orchard įžymus at
sivertėlis iš Romos gavo 
leidimą būti įšventintu į 
kunigus.;

Tblrųvella, India Ja- 
kobitų Metropolito sesuo 
ir jos šeimą priėmė kata
likų tikėjimą. •

Londonas, Anglija— 
Kun. Jokūbas Rowan, 
Manchesteryje klebonas 
sirgdamas prašė Šy. Jono 
Bosco, kuomet tas buvo 
gyvas maldų. Pasveiko. 
Gyveno 50 m., mirė, daug 
pasidarbavęs Angį i j o s 
kankinių parapijoje;

Bar;___ J
kademija Tėvą Karolių 
Poisson, Jėzuitą, priėmė! 
ąavo draugija. Jis yrą An- 
tąnanarioa observatorijos 
vadas. ■

tikslo A-
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Įjgtįt tik mano, kad ji 
artiste”. (“Ulk”, Berlin).

TeL 5-6753, Namai Tol. 4-914
• ” 8-8760 ' * '

FRANKJ. BOBELIS
ADVOKATAS

Office:
633-642 W0RCES
SlaterBldg. MASS.

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI
'• . SAVININKAI

63 PENN AVK. ' ■ *. WORCESTEK, MASS.

'' • DIAt 5-6367 ' '/■■■

Manai, paikiauai žmonės 
tie, kurie į visą ką- ataąko'. 
klausimą”'.

“Ar tamstą taip manai t 
(“Dorburbier”, Berlin) ,

.......... ..........  Į......... .  .. .......................................

i3Xftti»T®KX8

Worcesteriečio Laiškas iš Kauna

THE PEOPLE’S

SAVINOS BANK
Draugiško Patarnavimo Bankas

* ■ v . •
iWtWth,Įtf

x REDAKTORIUS 
KUN. S. J. VEMBRfc 
41 PROVTOENCE ST,< 
WORCESTER, MASS.

, TEL. 4-5142

Yrą šalis, kur upės teka . ' 
Linksmai tarp girių. ūžiančių...j 
. Šalis ta Lietuva vadinas. - - .

Padėjęs į šalį knygas 
norių šį tą parašyti, kaip

Mūsų pienas ir Smetona 
užganėdina visus.

. WORCESTER, 
f’ ;• /mass. r” .•

MODERNIŠKA LIETUViy 
KRAUTUVĖ

UŽLAIKO * ” 
JONAS B. BAŠINSKAS v

(SŪNUS)' ‘ ‘ “ !
344 Millbury St. Tel. 5-5746 
Namą, Ūkių, Pirkimo, Parda

vimo . Reikalus Veda
JONAS V. BAŠINSKAS

; (TSVAS)

į L'-g ' ' l'

s Tel, 3-5710

GREENWŪOD DW

BEA’S BEAUTY 
' SHOPPE

P-lS Petronę PąmUitt.Cl savininkė_

156 Green Str. ant Kelly sq. 
Tel. 60055, Woroester, Mass. 
•LTETUVAITilS, dalinkitės pas ;

. lietuvaitę.

. Fihger IVayes, Manicūriiig, 
Permanent AVąving, Shampoo.

WORCESTERIO ŽODIS
‘ ‘ ' J/. • * . 7 ’ " ’ , . • * . . . . * ; x , ’ • • • *

Pianos —- Radios 
GRUNOW 

ELEKTRlKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodamelengvomis \ 
Sąlygomis

Per 30 metą patenkinančiai - 
turėjome teikalus su lietuviais

CHMRON'S
20 Trumbull St. Worcestet, 

; Tel. 49480 . . Mass.

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

VIENINTELĖ’ LIETUVIŠKA
' VAISTINE TCORCESTERYJ

Musų “Special”.
. “Kapo-Salvė”
Geriausia inostis tli}i rainatų ar 
kitu Skauduolly. Mes- patys darom 
Ją ir Garantuojam. Pinigus sugra- 
Minam jėf neužganėdinti, siunčiam 
ptr paštą su mielu noru bllė kur.

.... , X .. \ . •

450 MAIN STREET ,
. WORCESTER, MASS.

Skeršai Gatves Nuo City Hali

administeatorius 
JONAS KUNDROTAS 

45CORAL ST* 
VVORCESTER, MASS. 

* TEL. 5-6367 r

S . L V.

Katalikiškoji Spauda
> ( (Tąsa),

Katalikiškoji spauda nori katalikų visuomenei 
tinka'mąi nušviesti visus Mausimus ir būti vadu vi
suose reikaluose, kurie gyvenime atsiranda. Mūsų lai- ’ 
kais daug daugiau, kaip kitados iškeliami nauji, svar
būs klausimai, į kuriuos tikybinis, ar netikybinis at
sakymas turi labai, nevienodos reikšmės. Statomi rei
kalavimai, kurių vienoks, ar kitoks išrišimas surištas 
su labai svarbiomis pasekmėmis visame gyvenime. 
Mūsų netolima praeitis parodė, kad mūsų dienos bėga 
nepaprastai skubiai su stebėtinu įvairumu, kaip pava- 

------ sario neramaus upelio vandenimis valtis. Tik labai su
manus ir patyręs vairininkas sugeba apsisaugoti, kad 
neapvirstų ir nepaskęstų vylingose vilnyse. Tokių su-, 
manių ir patyrusiu gyvenimo vairininku nori, būti 
tau, skaitytojau, katalikiškoji spaudą, kuri gyvenimo 
iškeliamus klausimus riša išeidama* iŠ amžinųjų tiesų 
nurodymų ir gyvenimo Reikalus tvarko prisilaikyda
ma amžinųjų dėsnių. ’ .

Įvairiose gyvenimo srityse galime rasti dalykų, 
f kuriuos svarstydama katalikiškoji>spauda duoda rei

kiamą atsakymą. Katalikų spauda rašo apie katali
kų veikimą, nušviesdama jo tikslus, aprašydama daro 
bus, pranešdama laimėjimus. Kai pažvelgsime į Baž
nyčios ir Valstybės santykius, tai ir ten pamatysime 
kląusimų, kuriuos katalikiškai nušviesti yra katalikų 
spaudos uždavinys, pavyzdžiui, tikybinės ar betikybi- 
nės mokyklos įvedimas,, pasilinksminimų ir pačios 
spaudos sutvarkymas, kad neperžengtų dorovingumo 
jr padorumo rybų. Be to dar veikią visa eilė klaidingų 
pranašų, arba pavieniai užmiršusias tiesą ir nustoju
siais padorumo asmenimis, arba ištisomis sektomis, 
draugijomis. “Ateina pas jus jie avių rūbuose, viduje 
gi yra plėšrieji vilkai*. Reikalingas yra tikrai moky
tojas, vadas, kuriuo mums tarp kitko, yra katalikiš
koji spauda. Katalikiškas laikraštis ir knyga yra tik- 
riausiaą reikąlmgiausių dalykų, gyvenime mokytojas; 

_____ Jškeliįuwi 
klausimų aiškintojai; katalikiškoji spauda yra bud
riausia saugotoja nuo visokių klaidų, kurios dažnai 
yra taip gudriai supintos, kad pats tik savo sumany
mu nė išrišti negalėtum. Taigi, norėdamas būti moky
tas ir šviesus, norėdamas turėti plačių gyven’imo ži
nių,.norėdamas apsisaugoti klaidų ir žinoti tiesą, stro
piai skaityk’ ir sek katalikiškąją spaudą. ' .

(Bus daugiau). 1

mis, moterys skepeto- gūsių nuo pasaulio triukš- 
mis. Namai, žemi, šiaudi- mo žmonių. Vieni 48 jų čia 
niais stogais. Vieno aukš- “ 
to, su keliais mažyčiais 
langučiais, dažniausiai be 
grindų - plika žeme. *0 
prie to visko pridėti dar 
kasdieninį monotonišku
mą.
' Nors toks baisus regi-j 
nyš mano vaizduotėj ir at
baidantis buvo, tačiau 
kaž-kas traukė, viliojo «- 
masino, štai aš laive, ilgai 
žiūriu į tą pusę kur liko 
mano;. namiškiai, miela! 
gimtine,., kol miglos viską! 
uždengė. Taip, bet aš va
žiuoju į Lietuvą.

Džiugu gyventi melsvų
jų erdvių beribėj, auksi
nės saules Žydrynėj. Mir
guojančios, liūliuojančios 
bangos, nakties šilkinio 
vėjelio siūbuojamos, supą- Į 
laivelį ir neša per okeano 
platybes. Bet Štai sušvil
pia, sukaukia vėjas, susi
pina "Vilnys, sudreba “Jū
rų milžinas”, tačiau, drą
siai nors ir sviruodamąš, 
žengia žingsnis po žings-l 
nio, pirmyn. Ir kovoja 
vandenyno galiūnai gyvy
bės kovas, o jų žalsvos _
putos nutvindo visą okea- l čias nuo įvairių paukščių 
no stiklinį veidą. girias. Kas manė, kad rei-

' Prisistebėjęs dangaus kės keliauti su kratančiu 
mėlynėmis, prisiklausęs vežimėlių^ josios žyyruo- 
bangų šniokštimo, su ku- tais keliais. Kaip visa tai 
pina džiaugsmo širdimi iš- miela ir* grąngu!
siifgaūrąaųr tvirtesnio pa-1 Tos pasvirusio^ pakry- 

‘ šaulio pagrindo. Ant ryto- jpusios bakūžės,: tie suvar- 
į jaus palikome jau ūžianti I gę žntoneliai, tas rytmeti- 
’ okeaną ir atsistojau ant nis pieiūenėlįo traliavi- 

senutės dar man nemąty* mas, toks1 nepriprastas ne- 
tos Europos žemės. Viskas matytas gyvenimas ar ga- 
kaip iš po nakties! sapno, Įėjo tapti Įteks artimas,: 
ūžimas “nesvietiškas”, 
dunda tramvajai, burzgia 
autobusai, švilpia trauki
niai. žmonės grūdasi, 
stumdosi, skuba. Girdėt 
kaž-kokie ausį rėžiantis 
atgarsiai “Entrezici”. Kly- 
kią vaikai.

Nespėjus .žvaigždėms 
pranykti dangaus aukštu
mose; žiūriu, kad esu ta
megarsiame pasaulio kra
šte —- “La Grand Paris”. 
Tai tas garsusis .miestas. 
Viską ką seniau tik kny
gose, Paryžiaus įdomybes 
galėjau sužinoti, dabar tą 
viską savo akimis matau 
ir negaliu atsistebėti, tais 1 
garsiaisiais past a t a i s : 
“Notre Dąme”( katedra, j 
Eifelio bokštu, daugybę

paskendę gilioje tyloje 
meldžiasi, kiti susimąstę 
sprendžia gyvenimo bei 

! sielvartus, dar kiti gėrisi 
garsiaisiais kūriniais ir* 
gąrbina tuo’ savo Dievą ir 
Sutvėrėją.

Pamatęs įvairių įdomy
bių,' pilnas visokių gražių 

! įspūdžių, gedėjau aš trau
kiny, kuris nešė į rytus. 
Bet greičiau už traukinį 
lėkė mano Širdis, į prabo- 

Įčių_žęwįfjąpie^urią tiek 
|daug skaičiau, mokiaus, ir 
[svajojau.

Beauštant Švenčiausios 
Panelės šventei, bešvin
tant saulutei Lietuvos 

[kraštely, išsipildė jaunys
tės svajonės ir tapo tikre
nybe. Kas, rodos, tikėjosi, 
kąd jaunystėje teks kada 

J nors džiaugtis Lietuvos 
juodąją žemele, kvepuoU 
jos oru. Kas galvojo, kąd 
galėsiu braidžioti po Jo
sios nusėtą įvairiausiais 
žiedais lankas, galėsiu 
matytį tas senosios galy
bės liekanas pilis, apker
pėjusiu ^įr apžėlusius, pi- 
liakalnįtis; jos knibždan-

anot vieno Lietuvos Uni
versiteto profesoriaus “ne
gryno kraujo lietuvis” ma
no pirmąsias baisenybės 
ir dabartinius džiaugsmus 
Lietuvoje.

Begyvenant Amerikos 
miestuose, bevaikštinėjant 
po didžiąsias girias ir pla- 
čiaribius laukus, bevažinė- 
jaĄt po New Yorko, Čika
gos didmiesčius mano vai
zduotėj Lietuva maž daug 
taip atrodė: žmonės pa
prasti, nuoširdūs, vargin
gai gyveną.. Prastas paro
das, dažniausia namų dar-1 didelių ir gražių bažnyčių, 
bo, su typiškomis kepurė- kurios nuolat pilnos pabe-

tos Europos žemės. Viskas [matytas gyvenimas ar ga-
_ . j!

mylimas inanp širdžiai?— 
Talpinės* jauti ir ' žinai, 
kad -tavo brolis čia taip 
vargsta ir gyvena. Argi ne 
mielas bus tas tau brolių 
krauju aplaistytas kras 
tas? Tos dirvos prakaitu 
suvilgytos? Tos lietuvaičių 

! puikios dainos, jų grąžus 
gėlynai? Ir pagaliau vaka
rinę lakštutes giesme?

Džiaugiasi lietuvis atsi
kratęs kraujo kaina sveti
mųjų vergystes. Brangina 
laisvę'; vejasi tai, kuo ki
tos tautos juos pralenkė; 
Gražiau dabar ir paųkšte-

liai čiulba ir gėlelėj žydi, 
net saulutė karščiau švie
čia. Taip kalba dabar kie
kvienas senas ir jaunas 
lietuvis. ,

Pažinęs dabar aš Lietu
vos dvasią, jos kančias ir 
prisikėlimą, galiu su Vai-, 
čaičiu pasakyti:
O tėviške koks, mielas kraštas, ., 
Kurį pažinau taip nesenai,j-— 

To neišreikš nei vienas rasths, 
Tą pasakys vieni jausmai... ’

Ir ištikro pirmas ' regi
nys buvo nepriprastas. Tai 
koks nematytas, svetimas 
visai vaizdas. Čia matai 
žmogų pypkę įsikandūsį, 
čia kitą stovintį prie šuli
nio. Bet jaučiuos laimingu 
išvydęs bakūžes samano
tas, mažytes lūšneles su 
žemais stogais,' o ypatin
gai tą toli, toli matantį 
susirietusį berniuką, sė
dinti ant akmens su bota
gu rankoje, ganant . kar
ves. Bet kuomet mamytė 
pasakodavo man. apie tai 

! tada dar neišsivaizdavau 
1 kas tai per daiktas karves 

ganyti. Bet dabar jau ga
lėčiau ir kitiems papasa
koti.

Laimingas tapau regėti 
savo tėvynę. Vaikščioti 
pakraščiuose Lietuvos ma
žame žemeles sklypelyje,; 
nepriklausoma nuo bešir
džio lenko . ir nemeilaus 
vokiečio. Tame krašte, kur 
žiaurieji’rusai šaudė, Šprę- 
gdinė, mėtė kulkas, baidė 
Ir stūmė vergijon vargs
tančius brolius ir seseris 
lietuvius, nors trumpam 
laikui apsigyventi.

Žaliuoja tas laisvasis ą- 
žuolas . ir džiaugiuos gy
vendamas josios laisvosios 
sparnų padangėj. Nenu- 
rimsiu grįžęs į gimtinę, 
palikęs* Lietuvą, taip 
brangią man tėvynę.

VincasAndriuška.

ĮDOMUS VAKARĖLIS

Kovo trečią dieną, 7:30 
vai. vakare įvyko Seserų 
Rėmėjų vakarėlis, pami
nėt Šv. Kazimiero šventei. 
Vakaras bu^o labai sėk
mingas. Sale buvo beveik 
pilnutėlė ir žmonės buvo 
patenkinti programų.

Vakaro vedėjas buvo 
vietinis vargoninkas, kurs

savo darbą atliko gan ge- Sūnus; “Bet ji tikrai nlra | 
rąi. Suvaidintą “Tas Ne- ~
laimingas Buiękas”. VaL ’ 
dino Šv. Kazimiero parąp- 
jos eborG nariai. Jaunuo-* 
lės ir jaunuoliai puikiai 
atsižymėjo. Jaunimas pa
rodė,, kad jis gali atsižy
mėti^ visuose svarbiuose ' 
darbuose taip, kaip ir mū- 
sų senesnieji.

Iš artistų ir artisčių se
ka: P4ė Adelė Grigaičiutė 
deklamavo eiles tinkamas 
šv. Kazimiero dienai t. y. 
?Šy. Kazimierai”. Jauna 
mergąitė-puikiaLpąsirodė ;̂

Iš eiles gerai žinoma p- 
lė Julė Rogliutė dainavo 
“Dainuok čigonėli”. Advo
katas Antanas Milleris pa
sakė gražią prakalbėlę 
kurioje jis pagyrė Seseris 
Kazimiėrietes, kurios au
kavo savo gyvenimą, kad 
mūsų Vaikeliai galėtų iš
mokti mūsų gražio#, se
nos, Šventęs lietuviškos 
kalbos. ”

Jono Virbašiaus orkes
tras, kuris groja vyčių 
vardu gražiai pasirodė.

Kun. S. J. Vembrė trum
pai kalbėjo apie .mūsų pa
rapijinę mokyklą.

P-le Genovaitė Vaitęku- 
naitė puikiai grojo smūi-

; ku. Mūsų mylimas Pranu
kas Šimkus" ir jo draugas 
Antanas Grinevičius pa-

(linksmino keletą minučių 
armonikomis. Rei^-pa^ 
girti kvartetą, kurį sudalė 
p.p. Margaret Dėlionienė, 
Zofia Biekšienė, Marė Že
maitienė, irAnielė Tam- 
kienė. Taip puikiai jos at
sižymėjo, kad girdėt jos 

! bus kviečiamos dalyvauti 
t po Velykų kada šv. Kazi- 
• miero parapijos LDS. kp, 
Jiižims Darbininko Radio

pusvalandį.
Kun. Augustinas Petrai- 

tis užbaigė vakarėlį* trum
pa kalbai Jis dėkojo Šv. 
Kazimiero Seserims už jų 
šventą darbą. J. A* K.

JUOKELIAI-
“Kaip veikia tamstos-naujas, 

įžiebtuvas?”
“Puikiai: “aš jį galiu įžiebti, 

jau su vienu degtuku1’. (“Caro- 
liną Buceaneęr”).

Tėvas: “Ne, aš niekuomet ne- 
pripažinsiu artistes marčia”.:

F. I VAIŠNORA) Mil
(VEIKŠNER) ' 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
96 Vernon St, Tel-5-78J

Ofiso Valandos
10-12, 2-4 Dieno*,—6-8 Vakiu

SEKMADIENIAIS • 
-------SULYG SUTARIMO

WOROESTER,MA8S.

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-!

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

•'Office
406-408 WORCES
SlaterBldg. MASS.

Tel. fi.357fi. .Kimi: MM

<AZ.W.TAM«
ADVOKATAS

*’Office:

527 W0R0Bi
Slater Bldg. , MASS.

M. A. CIVINSKAS & 00.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuoto

340-342 Harding St.
WORCESTER, M

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį

Tel. .43501 arba 4-3865

JUOZAS J. DIRSA i
Graborius ir Balsam#

, “Fanerai Parlors” ir 
ant

13 ELLSWORTH ST. •

Išnuomojam Automobiliui 
Visokiems Reikalam*.

CHARBONNEAU'S
’ B00K STORE

Lietuviskb* Maldaknyges, Žva
kės, Rąžančiai, Stovylos, Ška
plieriai, paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jflsii Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel. 54516 .
10 Trumbull St,,, Worcester

t BILIĮNG’SSą.
TAILORS& CLEANERS

< Martinas Kazlauskas ir‘ 
Jack Eller Savininkai .

Siuvą Naujas, Taiso ir valo 
sęnas drapanas ir. futras

Geriausis Lietuvis Siuvėjas
Tel. 56034; 345A Grąfton St.

Catholic Art Shop and

I Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “WorcesterIoŽody”

VEKNONSTUmO
JONAS ČERNIUS-Sav

8 Vernon St. : Tel.

! VIENINTŠLIS
j : WORCESTERIO
: . FOTOG

GREENMO 
DAIRY

SAVININKAS —
BALTRAMAITIS

AVęrcester To Webater 
i Visokią Valgią'UŽtau 

Gfcilą 
PARDUODA

Kai-tik BravnŽiuoBi Pin
ught” m

»>» »WI
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Koto 29 d., 1986 DARBININKAS

Pagerbė Kunigą J. Petrauską

tai mūsų specialybe ir Ilgu metij 
praktika. Darban artiatlSkae. Kainos 
žemoe.

M. A. NORKŪNAS
P. O. Bok 871, Lawrence Mass.

. SLAUGĖS - NURSES

/Alena P. Grinevičiūte
r. Kryžiaus lietuvių Ii- 

Danėje, Chicago, UI. dir- 
kita lietuvaitė slauge, 

yra gimusi ir užbai- 
mokslą Worcester, 
Panelė Alena gimė 

.gerų lietuvių katalikų 
kolo ir' Agnietės (Ma- 
ritės) Grinevičių šęi*

EtIW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

f LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS.

' TĖL. Norvood 1503
■ ri Montello Office: 

; 10 Intervale St.
4 TEL. Brockton 2005

KAS GIRDĖTI , LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

Tel. Brockton 2316

rH UPHDLSTERING
COMPANY

įjaikyk savo senus rakandus! 
trtclte juos mums apmušti au 

auŲp apdangalu. Nes męs užlaiko 
le visą, eile rakandams apdanga- 

kalp tai: tapestries, velours, 
ilr, damask ir jcr. ,

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

TRANGIS ELECTRIC
COMPANY '

Mmk J. Strangis, Savininkas 
^EMSKTRIKINIAI PEČIAI 
f - ant lengvo išmokėjimo 
įtMekame visokius elektriki- 
^lius įvedimus ir pataisymus 
? Tel. jBrockton 7198 -
į, 28 Morse Avenue, :

BROCKTON, MASS.

mynos spalįų 13 d. 1911 
met, Pradinį mokslą ėjo 
Worcester Junior high 
sčhool ir auktėsnį —High 
School of Commerce.

Vasario mėn., 1930 pra
dėjo slaugės mokslus Mie
sto ligonbuty, kurį baigė 
1933 met. Išsyk pradėjo 
dirbti kaipo “privalo nar
se”, paskui • įstojo į St. 
Mary’s Matemity Hospi- 
taį New York City ir kur
są baigė 1934 met. ir ne
užilgo išvyko Chicagon.

Julija F. Grinevičiūtė
Panelės Alenos sesutė 

Julija gimė sausio 14 d. 
1914 met. Pradžios moks
lus--—junior high ir Wor- 
cester North High school 
užbaigė 1931 metai sekan
čiais metais įstojo į Mies
to ligoninę, kurioje savo 
mokslus baigia šiomis die
nomis. (Vasario mėn. 1935 
m.) Pirmiau priklausė 
prie šv. Kazimiero parap. 
choro.

Worcestęris džiaugiasi 
susilaukęs dar vienos, pro- 
f ėsijonalės, lietuvą i t ė s 
slaugės , ir linki jai geriau
sios kloties ir pasisekimo 
ateityje!

SUORGANIZUOKIME 
BASE-BALLLYGĄ

i

■DUNDULIS IVNCH
I Lietuviška Valgykla
į Gamina skanina ir šviežius
B ;, . ; valgius
|. ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30'vakaro
F-1118 Washington St, 
Įfemvood, , Mass.

feL Norwood 1009 Notaras

piLHEym
U REAL ESTAMS
L INSURANCE . .
JOKIOS RŪŠIES APDRAUDA
Į Laivakortes visoms linijoms

.Teisingas Patarnavimas
r ' 1122 Washingtoh St, 
jtafviodd, * Mass.

gORRIS SHOE STORE
-Lietuvis Savininkas
IHlaiko Vėliausios Mados į 
ĮhFERYKV - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuvių, išdirbtais..
pĖR GLOBĖ ČEVERYKUS 

ir Št’eiitodiettiniiiš ■
ę 1152 Washington St, 
Ptvooji, Mass.

z

Naujosios . Anglijos lie
tuvių'parapijose yra base- 
bąli rateliai, kurie savo 
gabumais pasižymi visur. 
Galėtų dar geriau pasižy- 
mlti, jei turėtų savo cent
rą — lyg^» Rateliai galėtų 
dažniau lošti ir lošti, kad 
laimėjus čėmpionątą. 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 įvykdinti.

Mielinei Grigas, 
104 Ames St., 

Montello, Mass.

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

. Krafts.

4 
T

SYKES&SYKES
P. A. SyRes ir B. U. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
*. • ■ ■ Ofisas •

SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
Tėl. Norrcood 0330

Gyvenimo vieta: 
82 WaJnUt Avė.

Tel. Norurood 1020

PIRK DABAR PAS

J. BREST & COMPANY. INC.

f fS A it PARLOR SETĄ ” 
k ..Kaina tik V I

JIS YRĄ 100% MOHAIR

hGuarantuotas 5 metanas nuo kandžių

M8 Main Street, Brockton, Mass.
f TEL. BROCKTON 4052 :

Montello, Mass. — Kovo j 
17 dieną Šv. Roko parapi
jos parapijiečiai iškilmin
gai pagerbė kun. Juozapą 
Petrauską, jo varduvių 
proga* Parapijos salėn su
sirinko apie 400 Žmonių. 
Vakarienė buvo Šauni, p 
programa turininga.

Iš.šios apylinkės kunigų 
Garbes Svečiais buvo kun. 
' K. Jenkus iš South Bos
ton, kun. S. P. Kneižis iŠ 
Norwood ir vietinis klebo
nas kuri. Jonas švagždys.

Iš pasaulionių profesŲo- 
nalų buvo Dr. Budreckis, 
Dr. Kvaraciejuš, p-lė Ju
lė Jakavonyte. .

Kun. Petrauskui buvo 
didžiausias malonumas ir 
džiaugsmas, kad šioje va
karienėje dalyvavo jo my
limoji mamytė p. Apalio- 
nija Petrauskienė iš Gard- 
ner.

Kun. švagždys, kun, 
Kneižis, kun. Jenkus, Dr, 
Budreckis, p-lė Jakavony- 
tė pasakė turiningas kal
bas apie kun. Petrauską 
kaip kunigą ir darbininką 
parapijoje. Visi pažymėjo, 
kad kun. Petrauskas per 
taip trumpą kunigavimo 
laiką daug gražių darbų 
yra padaręs. Didžiausias 
ir gražiausias jo darbas, 
tai pastatymas naujo al
toriaus Šv, Roko par. baž
nyčioje, ’ , ; ' •• ™ _
~ Vakarienes ręr^ffiid ko-L Wušką ir Trikiffie’ Ilgiau- 
misijos narys p. Mykolas

PRANEŠIMAS
. Į

Amer. Liet.* R. .Kat. Fe
deracijos Naujosios. Angli
jos apskrcio suvažiavmas 
įvyks sekmadieny, balan
džio 28,1935, Šv. Petro pa
rapijos salėje, 492 Ė. Sė- 
vęnth St., So. Boston, 
Mass. 1-mą vai. po pietų.

Malonėkite visi skyriai 
ir bendrai katalikai veikė- 
jai dalj^aua trinkite at- 
stovus ir įteikite jiems ge
rų sumanymų.
A. L. R. K. Federacijos 
N. A. Apskričio Valdyba

Dvasios* Vadas:
Kun. Pr. Juras

Svirskis pasakė įžanginę 
kalbą ir įteikė kun. Pefe 
rauskui parapijiečių var
du piniginę dovanėlę ir 
mažos mergaitės, L. Matę- 
lionytė ir J. Adomaityte 
sudainavo daineles ir įtei
kė dovanėlę.

Sodalicijos vardu kalbė
jo p-lė Agnė Tamulevičiū
te. Ji sveikino * kun. Pet
rauską kaip Dvasios Vadą 
ir linkėjo jam ilgiausių 
metų.

Dainų programą išpildė 
Šv. Roko par.. choras, va
dovaujant varg. P. Sakui. 
Solo sudainavo p-lės Lilija 
Mazgelytė, Florencija Ta
mulevičiūtė, p. Petrulienė 
ir p. M. Spizio. /.

Vakarienės rengimo ko - 
misijos pirmininkė buvo 
p. Janušienė*

jaunos Sodalietės patar
navo prie stalų. Bendram 
komitetui vadovavo pp. 
Kazimieras Grigas ir My
kolas. Svirskas..

Baigiant programą gra
žią kalbą pasakė kuri. J, 
Petrauskas. Jis dėkojo 
rengėjams, dovanų teikė
jams ir bendrai * visiems 
dalyviams. < • . .

Vakarienė užsibaigę gra
žia' visų nuotaiką.

Kun. Petrarkas yra 
nuoširdus “Darbininko” 
rėmėjas. Jo varduvių, pro- 
ga; sveikiname .dm; Pet-

DARBININKŲ SUSIRIN
KIMAS

Kovo 17 dieną įvyko. L. 
D. S. 97 kuopos susirinki
mas, bažnytinėje svetainė
je. Nutarta rengti prakal
bas ir jose užrašinėti Dar
bininką ir prirašinėti dar
bininkus ir darbininkes 
brie LDS. organizacijos, 
kalbėtojais pakviesti kun. 
dr. A. Bružas iš Nashua ir 
Jonas Kumpa iš Boston, 
ijass. Pageidaujama, kad 
į šias prakalbas, kurios į- 
vyks kovo 31 d., vakare, 
bažnytinėje svetainėj, su
sirinktų gausi publika.

Korespondentas.

CAMBRIDGE, MASS.

gsmu papasakojo šv. Kaz. 
parapijos kleb. kun. J. 
Vaitekūnui apie tą įvykį 
ir paaukavo Žadėtus 26 
dolerius, prašydamas, kad 
šis įvykis būtu paminėtas 
bažnyčioje ir paskelbtas 
lietuvių laikrašty.

. Rap.

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB
LIO, 0. P. DOMINIKONO 

MISIJOS:

Gerb. įkaitytoje ir prietelių 
nuoširdžiai, pražomo remti tara * 
pręfeiionaltu ir bUnierfai, kurie 
ikelbiari /‘Darbininke.” Nu8jf 
daryti kokį bimį paiakykite, kad 
mattte jo ikelbim% ‘‘Darbinin
ke?’ Tokiu būdu bimieriui dar 
geriau suptai, kad akelbtia “Dar*> 
bininke” aprimoka,

VĖLIAVOS IR DRGANIZA- 
Cljy ŽENKLAI

. VI. Paulauskas

Šių metų! /.■: « /•

LOWELL,MASS.

Benediktas Jakutis.

BEIKAUNGAS ŽMOGUS
Kuris norėtų gražiai gy

venti ir dolerį daryti. Rei
kalingas partneris prie 
mano biznio, kuris būtų 
pamokytas ir galėtų nors 
vidutiniškai; susikalbėti 
anglų, lietuviu ir lenkų 
kalbomis. ‘

Reiktų įnešti nuo $4.000 
iki $5.000. Namas priklau
so prie kratuvės. Krautu
vė didelė. Namas gražus. 
Parduodu drabužius ir čė- 
verykus (shoes). Parduo
du laivakortes ant didžių-, 
jų laivų ir siunčiu pinigus 
į visas dalis pasaulio. #

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

STORE
P. BARTKEVIČIUS, 

(Savininkas)
678 No. Main Street, 

Montello^ Masė.

NUTARĖ REMTI
^da^biniSkil^

. Kovo 15 dieną, šv.’ Juo
zapo par. svetainėje įvyko 
Katalikų Federacijos 49 
skyriaus ‘ susirinkimas. 
Nutarė remti LDS. ir 
“Darbininko” vajų. . Sky
rius išrinko du savo na
rius, būtent: Tarną ? Ver
secką ir A. Dzedulionį pla
tinti laikraštį ‘‘Darbinm-

Darbininko Radio prog
ramų klausimas pakeltas 
ir nutarta suruošti ker
mošių ir jo pelną skirti ra
dio fondan. šis kermošius 
įvyks kovo 29 dieną, baž
nytinėje salęjėi^ašižadė- 
jo pasidarbuoti * kuri. F. 
Strakauskas, J. šaukimas, 
M. Petkevičiūtė, A. Dre- 
vinskaitė, M; Kriaučiunai- 
tė, J* Didikas, A. Žukaus
kienė, Ąd. Dzedulionis, A. 
KriauČiunas, A, Kazlaus
kiene, M. Višniauskienė ir 
V. Paulauskas. .

Federacijos skyriaus 
valdybą sudaro šie: Dva
sios Vadas ir Garbės pir. 
mininkas kuri: F. Strakau
skas; pirm. VI. Paulaus
kas; vice-pirm. šaukimas; 
ir A. Žukauskienė; rašt. 
M. Kriaučiunaitė; ižd. A, 
Kazlauskienė; maršalka 
A. Švenčionis.

• PRIERAŠAS: Dėkojame 
Federacijos skyriui už pa
ramą Darbininkui. Telai
mina Dievas* jūsų kilnius 
darbus.1 'H . .

MISIJOS
' Ko vo 24, _ Moterims ir. 
merginoms prasidėjo mi* 
Bijos, Pamokslininkas Tė
vas Vilius Kvečinskas, Pa- 
sijonistas Čhicagos pro
vincijos. Moterėlės labai 
skaitlingai lankosi kaip 
vakarais, taip ir rytais.

Pirmadienio, antrądienio 
ir trečiadienio vakarais 
procesijoje lankoma baž
nyčios, kad pelnytų > šv, 
Metų Jubilėjaus atlaidus. «■ 

Vaikučiams tas bus da
roma trečiadienio, ketvir
tadienio ir penktadienio 
pępietyję. 3 valandą. Ge
ra proga visiems įsigyti 
Jubilėjaus atlaidai. Pr.

VYRAMS MISIJOS
Moterų' Misijoms užsi

baigus, kovo 31, 3 vai. po 
piety tą pačią dieną 7:30 
vai .vakare prasidės Misi
jos vyrams. Vyrams taip
gi bus teikiama proga^ir- 
madiėnyj^, antr&efiehyj ir 
trečiadienyje lankyti baž
nyčias įgyjimui Šv. Metų 
Jubilėjaus atlaidų. Vyrai 
sęni ir jauni naudokitės 
proga daugiaus tokios ne
besulauksite. Jiis.

ATSIŠAUKIMAS
Marianapolio kolegijoj 

ūkyje reikalingas darbi
ninkas, kuris mokėtų dirb
ti lauko darbus: arti, sė
ti, akėti, piauti. 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: ■; •, •

1 Brolis Juozas 
Marianapolis 

Thompson, Conn..

PROYIDENCLR.!.

Kovo 18 — 31, Šv. Kazi
miero bažnyčioje, Worces- 
ter, Mass.

Balandžio 1 — 7, Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, Pater- 
son, N. J.

Balandžio 8 — 14, šv. 
Jurgio bažnyčioje, Brook- 
lyn, N. Y. .

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

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

Birželio 2—15, Šy. Pran
ciškaus bažnyčioje, Miner- 
sville, Pa.
. Nuolatinis adresas: Rev. 
C. Žvirblys, O. P., % Rev. 
N. Pakalnis, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

NASH TAM SERVICE 
Nauji apšildyti karai. 

Tik 35c. po Brockton’ą 
Stotys: 

W.Elmir MainSts. 
45 Tremont St., 

BROCKTON, MASS*

k THOMAS CARRIGG & SON
PIEŠĖJAI IR IŠDIRBĖJAI

DAILĖS PAMINKLŲ

. t

n
L

VISOKIOS RDšIES G RA NiTT O

Reikale kreipkitės: B
■ p ;. .

. . / 41 No. Cary St, Brockton, Mass. i
40 Wėymouth St, Weymouth, Mass. S

jį Telefonai:

j J Brockton 6588
i į Randolph196-W 65 Brook Road, Quiiicy, Mass. |

Charles H. Hickey
■ INCORPORATED

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI '

Tie, kurie reikalaujate Katalikiško Patarnavimo 
Brocktone ir Apylinkiniuose Miesteliuose 

Rasite HICKEY PATARNAVIMĄ Geriausj

Užeikite j mūsų Laįdotutių Įstaigą 

Kainos Prieinamos Kiekvienai šeimynai

NEPAPRASTA AUKA 
MŪSŲ BAŽNYČIAI 

Armėnas vardu Saikis 
Koyabatiari, kurio vaikui 
ligonbutyj turėjo būti nu
pjauta koja, paaukavo 25 
dol. savo (Armėnų neka- 
talikų) bažnyčiai su ta in
tencija, kad jp vaikas pa
sveiktų . neplovus kojos. 
Tačiaus vieton geryn, vai
kas ėjo blogyn. Tada to 
vaiko tėvas pažadėjo au
ką 26 dol. Liet. šv. Kazi
miero statomai naujai 
bažnyčiai su ta sąlyga, 
kad kaip jis savo vaiką 
pasveįkusį be nupiovimo 
kojos vešis nąmo, tai jis 
tą auką užneš Ir atiduos 
kunigui, štai dvi savaitės 
atgal minėtas armėnas 
veždamas vaiką namo ug- 
ejo klebonijon ir su džiau-

Charles M. Hickey / Tel. 
’ James F. Hickey 
John A. Hickey '

Brockton
845

FUN1BALH0ME .
408 Main Street 
Brockton, Ma».

* BROCKTON GARAGE 1
389 WARREN AVENUE

i!
Į! ■ 
i! 
i! Z. 
i! 
i!

Service
Tek 1551

Sales
Tel. 1550

u.- • 
ir

| PAMATYKITE IR VAŽIUOKITE FORD V 8 ji

. į! ■ 
. .. n ■ ?

•į.-Ų,

U
: PIRM, NEGU JŪS PIRKSITE

Taipgi
Užlaikome didelį pasirinkimą vartotų 

automobilių
U Klauskite pono Stasio Stripinio .
!:■ ■'••• ' VIENINTELE FORD AGENTŪRA 

., BR0CK1°™
*Hi*»H*K*M*AWW*W*^^

'.K- ’
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*5 Katalikas Tiki
Katalikas tiki į Vieną čiu”, (Jono XX, 21.) “Ėi- 

Triasmenį Dievą, dangaus 
ir žemės Sutvėrėją, Visa
galį, Visuresantį ViskąžL 
riaiitį. Katalikas tikį kad, 
Dievas yra kaip getas tę
vas, Kuris nori, kad Žmo
gus būtų laimingas dabar 
ir amžinysteje. Tiki/kad 
žmogus gali pažinti Dievą 
vadovaudamasis sveiku 
protu. Katalikui, jo svei
kas protas ir apreiškimas 
pasako; kad DieVaS yra ir 
turi būti, kad Jis yra as- 

. mente, kad turi Dievišką 
protą ir valią ir, kad tik 
asmenis Dievas, Kuris vis
ką žino ir viską gali, galė
jo šitą stebėtinai protin
gai surėdyti pasaulį ir į 
Save panašų žmogiį turin
ti protą ir liuosą valią, su
tverti. *

Katalikas tiki į Jėzų 
Kristų, Vienatinį Dievo 
Sūnų, nuo amžių lygų Tė
vui, Kuris tapo žmogumi 
per paslaptį Įsikūnijimo; 
Kuris keatėja ir mirė ant 
kryžiaus dėl musų išgany
mo; buvo palaidotas gra
be;* trečią' dieną kėlėsi iš 
numirusių; įžengė į Dan
gų;. Kūris sėdi dešinėje 

.' Dievo Tėvo; ir Kuris iš 
ten ateis gyvų ir mirusių 
teisti.

. , Katalikas tiki į šventą- 
; ją bvasią, Trečiąjį Aspie-

nį SvenčiausiSs>'tT^ėjybčš,A 
Kuyjs yra visame lygus 
Dievui Tėvui ir Jo Sūnui 
Jėzui Kristui. Tiki, kad 
Šventoji Dvasia, toji Tie
sos ir šviesos Dvasia; pir
moje sekminių dienoje nu
žengė ant jaunutės bažny
čios, kurioje gyvena ir po 
šiai dienai, ją saugoja nuo 
suklydiiho tikybos ir do-, 
roš dalykuose, ir žmonių 
sielas pašvenčia.

Katalikas tiki į vieną, 
šventą, neklaidingą, visuo* 
tiną, apaštališką, Katali
kų Bažnyčią, kurią Jėzus 
Kristus įsteigė ir Savo a- 
paštalamš ir jų įpėdiniams 
valdyti pavedė, tardamas 
Petrui: “Ir ai tau sakau, 
Tu esi uola ir ant tos uo
los aš pastatysiu savo baž
nyčią ir pragaro vartai 
jos nepergalės”. (Matt. 
XVI, 18.) Paskui tarė į vi
sus apaštalus: “Man duo- 

\ ta visa Valdžia danguje ir 
žemėje”. (Matt XXVin, 
18)> “Kaip. Tėvas manė 
siuntė, taip ir aš jus siun-1 tais misijos buvo nepa-

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

maršrutaspertvaRkytas
Kovo 28 d. Jo Ekscelencijos atvykimas į Pittston, 

T f Pa. 4-tą' vai. po piėt pas kun. J» 
S* Kasakaitį. . ■ . . ■

Kovo 31 d. ŠV. Trejybės, 190 S. Meade St. Wilkes 
' \. ; Žarre, Pa.’ '

Balandžio 3 d*—Šv* Onos, 19 Dennison St., Luzemė, 
: PehrisilVania* «

Balandžio 5 rd, -7-.Šv.,Marijos, Wanamie, Pa.. 
Balandžio 7 d. -r Šv. Kazimiero, >68 Chestnut St*,

’ jPlymouth^Pa.
Balandžio 10.<1. Pranci&ąus, lG7ClMm<ger St. 

Wilkęs Barre, Pa.
Balandžio 12 d*— Šv. Mykolo, 1703 Jackson St 

Scranton,Pa,

kitę tad,, ir mokykite vi
sas tautas,; krikštydami 
jas vardan Tėvo, Sūnaus 
ir šventos Dvasios, ir mo
kydami jas užlaikyti visą 
ką tik esu jums sakęs, ir 
štai aš esu su jumis per 
Visas dienas iki pasaulio 
pabaigai?’, (Matt. XXHT, 
19-20). “Kas jūs klauso 
tas manęs klauso, kas jūs 
neklauso, kas jus niekina, 
kas gi mane niekina nie
kina tą Kuris yra mane 
Siuntęs,” (Luk. X,16). 
‘Katalikas tiki Į Jėzaus 
Kristaus įsteigtus septy
nis sakramentus, kaipo 
šaltinius Dievo malonių, 
kuriuos Bažnyčia žmonių 
sielų išganymui dalina: 
krikštą, dirmavonę, Šven
čiausią Sakramentą, at
gailą, paskutinį patepimą, 
kunigystą ir moterystę.
to Katalikas tiki į visas 
tiesas, kurias patsai Kris
tūs apreiškė ir mokino. 
Tiki į visas tiesas, kurios 
randasi Šventame Rašte, 
nes Šventas Raštas yra 
Dievo žodis. Tiki į visas 
tiesas, kurias katalikų 
Bažnyčia mokina, neš Kri
stus, Dievas* katalikų Baž
nyčią įsteigė ir nuo sukly
dimo saugoja.
? Katalikas tiki, neaklai, 

nevergiškai, bėt laisvai,

liko tikėjimas yra daugiau 
pamatuotas negu didžiu
ma mūs kasdieninio gyve' 

: nimo žinių, kurias mes už 
gerą pinigą priimame ir 
tikime. Mes tikim savo gy
dytojams, vaistininkams, 

, mokytojams, jų patarimų 
■' klausome. Katalikas tiki į 
1 viską ką Bažnyčią jį mo

kina, nes Kristus, Kuris y- 
ra Dievas ir pati Tiesa, tą 
viską apreiškė. ’

Katalikas tiki* kad Ka
talikų Bažnyčia yra Dievo 
įsteigta, ir jos mokslas yra 
aukščiausia Išmintis.

Vertimas.

prastos ir Žymesnės nuo 
kitų misijų tuomi, kad Ju- 
bilėjaus Misijos ir šv. me- 
tų užbaigimas.

Buvo daug atsivertimų.
Misijonieriaus turiningi, 
gilūs, nuoširdūs pamokslai 
taip .užkariavo Širdis, kad 
žmonės tik jautė meilę it 
pagarbą dėl Kristaus.

Ne tik moterys, bet ir 
vyrai gausiai lankėsi kiek
vieną : vakarą nepaisant 
blogo oro ir kitų kliūčių. 
Bažnyčia perpildyta. „„ _ ___ __ _. .. ,

Gražu buvo žiūrėti kaip šeimininke p-le Ona Krik- 
vyrai, norėdami laimėti šėiunaitė pavojingai ap- 
JubUėjaus atlaidus, orga- "Lionei
jdzuotai, pasipuošę‘gcle- -įjįĮjnga buvo duoti oxyge- 

ną, kad galėtų kvėpuoti.|gdW kad siK

P-L® ONA KRDKgOIU- 
NAITE SUNKIAI SERGA

pirmas mūsų aiumniečių 
viešas pasirodymas para
pijos naudai* Ištiktųjų la
bai linksma matyti mūsų 
jaunąją kartą rūpinantis 
parapijos reikalais.

Jtibilėjaus atlaidus, orga-

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 17 d., šv. Kazimie

ro parapijoje Misijos į- 
spūdingai ir labai sėkmin
gai Užsibaigė, kurias skel
bę garsusis misijonierius 
Tėvas J? Ęružikas, vieną 
savaitę moterims, antrą 
savaitę vyrams. Šiais mė-

Penktadienį, kovo 22 d., 
klebonui kun. Lietuvninko

ŠV. ALFONSO ALUM- 
NDEČIŲ RORtAVIMO

VAKARAS
Pirmas mūsų mokyklos 

alumriiečių, kortavimo va
karas įvyko penktadienį, 
kovo 29 d. P-lė Elena šal- 
kauskaitėr to vakaro .ko
misijos pirmininkežymiai 
pasidarbavo, kad tas Va* 
karas nusisektų. Ji it josmis viešai važiavo 15 bu- 

s’ais, automobiliais lanky
ti paskirtas bažnyčias. Mo kėlios ligos ant kaA susi* ws W pat pWild§ 15 »’ R~m8.U-.9W* ® platinu Įn
bus’sų. Be to dar gražiau 
buvo kaip žmonės su dide
liu dievotumu meldęsi' ir 
giedojo svetimose bažny
čiose lietuviškas giesmes.
Garbė jums vyrai! Nors1 
kartą vyriškai padarėte ir 
pasirodėte.

O šeimynų šį Komupija, 
šliubų atnaujinimas, ,tūi 
buvo jaudinantis įspūdis. 
Sekmadienio rytas. Tėvai 
su vaikais išeiginiais rū
bais ir gėlėmis pasipuošę. 
Veidai spindį tarytum, 
dangiška šviešū. Misijo- 
nięfiUs džiaugšmingai svei 
kiną visas šeimynas. At
naujina jungtuvių įžądtis. 
Per trejas šv. Mi|įas baž- 
nyčia'kūpinai^ perpildyta 
šeimynomis, ..kurios gra
žiai pasiruošusios ėjo po 
3 šeimynas prie Dievo sta
lo, priimti Šv* komuniją, 
įši iškilminga šeimynų šv. 
komunija sudarė visų mi
sijų vainiką, nes viskas 
būtų buvę veltui; jeigu mi- 

34 sijas atlikę nebūtų priėmę 
’ į savo širdis Išganytoją. į New tork(ą dalyvauti

Be to, metu pęisi- l^unigii Vienybės susirin- 
rasė apie 100 prie Šv. Var
do draugijos ir 41 mergai
tė prie Sodalicijos.

Katalikiškos <; spaudos 
išplatinta begalo daug. 
Per visus' vakarus išpla
tinta šimtai egžeihpliorių 
“Darbininko” ir knygelių: 
“Tik ne Komunizmas”. Vis 
tai įvyko: misijonieriaiis 
pasidarbavimu, neš jis y- 
ra Ublus katalikų spaudos 
platintojas. .

Reiškiame tikros pagar
bos bei padėkos jausmus 
nenuilstančiam misijoniev 
riui Tėvui j. Bružikui. Te- 
atligina jam Dievas ūz to
kias įspūdingūš, nepapras- 
tąš Šventas misijas.

Dalyvė.

ŠHENINDOIH, pa.

metė ir nežinia ar ligonė j Įįeįus> įmonių nors nebū- 
galės visoms atsispirti. O-lvo ^erdauEiausiai. tačiau 
mite yra gerai žinoma Vi- 
Šiems Baltimorieči a m s, 
ries virš 30 metų tarnauja 
Klebonui ir parapijai ir vi
si parapijiečiai giliai at
jaučia jos ligą. Baltimo- 
rės Kronistas reiškia už
uojautą kaip .pačiai ligo
nei, taip jos sesutei Jėvai 
Krikščiūnaitei. > ., \

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir 1fiaisamuotojas 

423 Š. Paca Street 
BALTIMORE,MD.

CHAS. B.MAllSKAS
LIETUVIS ŪRABORIŪS 

ir Balsmuotojas
\ W -■

Baltimore, Md.
EaidotuvSse patarnauju gerai 

ir pigiai. Pagfcabus paruošiu.
Nuo $75—$fd0-$150 ir 

aukščiau ,.■■■/
M— South 0083

vo perdatigiausiai, tačiau 
pelno parapijai bus apie 
$75. Tarp kitų komisijos 
narių, kurie ir rūpestingai 
darbavosi galima paminė
ti p-lės Eleonorą Lietuv- 
ninkaitę, Oną Kašinskaitę, 
Anelė Makarauskaitę, Li- 
lle Valčeckaitę, jaunub- 
liūs Juozą Juknelį, Juozą 
Kvedarą, Albertą Jasaitį 
Melviną Keidošiiį, Petrą

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie fkėlbfast “Darbininke” tikrai 
yerti skaitytųjų paramos.' . 4' 
- Visi gartinkitžs, {“Darbininke”.

kunigųVienybės susirin
kime. .

PARAPIJOS ŽINIOS
' Kun. J. A. Karalius da

lyvavo keturdėšimtėš va: 
landų pamaldose Mt\ Car
inei, Šv. Kryžiaus parapi
joje, sekmadienį it pirma? 
dienį, kovo 24ir 25 dd.

Pirmadienį ir aritrądįenį 
kun. A. L Degutis dalyva
vo keturdešimtės valandų 
pamaldose, šv. Kryžiaus 
parapijoje, Mt. Carinei.

' Antradienį, kovo 26 d., 
kun. L A, Karalius, Kuni
gų Vienybės pirm, išvyko

Pirmadienio vakarą* ba
landžio 1 d.* prasidės me
tinės gavėnios rekolekci
jos. Rytais Šv. rekolekci
jų mišios bus t vai. ir pa
mokslas ■' bus sakomas po 
tų mišių. Vakarais pamal
dos įvyks visiems bendrai 
7:30 v, vak. Rekolekcijos 
užsibaigs sekmadienio va
karą, balandžio T d., su šv. 
Tėvo palaimlninni.

PARAPIJOS CHORO 
DARBUOTE

Mūsų parapijos mužikas 
artistas p. Jonas Oižaųs- 
kas stropiai darbuojasi 
kaip šft vyrais taip su 
mergaitėmis, kad prisi- 
ruošti prie verbų Sekma
dienio Svi Koncerto ir Di
džiosios savaitės apeigų. 
Verbų Sekmadienio vaka
rą* artistė Marijona Či- 
žauskienė, šv. Alfonso pa
rapijos svetainėje išpildys 
la& i sunkią rolę to vaka
ro koncerte. O Didžiosios 
Savaitės metu tai choro 
vyrai pagelbės su Tamsią
ja Aušrine ir kitomis mu- 
zikalėmis dalimis tos sa
vaitės apeigų.

Baltimorės Kronistas.

ninkai pastaruosius metujL 
tyliai dirbo reformuoji’ 
mosi o s (pertvarkomos^ 
rašyboj Srityje, kolgalUr 
tinai parengė rašybos pa* 
grindus, * • /

šiomis dienomis refor
muojamosios rašybos pas - 
grindai jau galutinai pri1« i 
imti. Dabar tie priimtieji»*♦ 
rašybos pagrindai bus tuo- 
Jau trumpai, dėsnių fcn*M^ 
ma, aprašyti i^ netrukus; 
Švietimo Ministėrija juosi/M 
išleis atskiru vadovėliu,

Naujoji rašyba bus lehg»" 
vesnė ir visiems privalų*^ 
ma. 5Z

SKOLOS LIETUVOJra-7 
ATEITIS PALESTINOJ

Žinios Iš Lietuvos
ŠIEMET 14.000 LIETU- 

VOS DARBININKŲ 
DIRBS LATVIJOJE

Latvi joje, kasmet vasa
ros šėzono metu stinga

KetUrdėšimtės valandų 
atlaidai' bus .gyjami mūsų 
parapijoje, pradedant sek
madienį. kovo 31 ir bai
giant antradienį bal. 2 d,

KORTAVIMAS
Parapijos moterys ren

gia kortų pramogėlę,‘kuri 
įvyks ketvtetadiėnį, kovo 
28 d., airių parapijos mo
kykloj svetainėje* Mote
rys uoliai darbuojasi par
duodamos bilietus ir reng
damos dovanas. Įžanga 
50c. . ;

Jie samdomi iš kitų kimš
tų. Iš Lietuvos jau ankš
čiau į Latviją kasmet va
žiuodavo po kelis tūkstan
čius darbinihkųį Kiti dar
bininkai būdavo iŠ Lenki
jos, Ėstijoš, Suomijos ir 
net iŠ Vokietijos.

Dabar, kai trijų Pabalti-

Įsigyti nuo kiekvieno na
rio.

Susirinkime nutarta bu
vo surengti “Ice - Creain 
Fęstival”, ir prie to dar 
pridėti ir interesuojančią 
programą. Ši pramogą į- 
vyks vyčių svetainėje, bal. 
28 dieną. ;

Šiuo reikalu Visi prižadė
jo dirbti, vienu'ar kitokiu 
Būdu. Įžanga “Keikas 
ir šalta koše bus išda
linami Visiems atšiiahkan- 
tiemš; be to bus dar ir 
mužikalė programa. Įžan
gatiktai 25c. Biliėtds par
duoda vyčiai.^ į “Pūtis”

jo valstybių Santykiai pa
sidarė labiau’ draugingi, 
tai visose srityse šios vals
tybės teikia viena kitai 
galimos paramos. Lietuvo
je lauku darbininku atsi
randa perteklius, jie^feį 
žįuoja uždarbiauti į Lat
viją. šiemet susitarta, kad 
nuo gegužės pradžios 14- 
000 Lietuvos darbininkų 
visai vasarai važiuos į 
Latviją vasaros laukų 
darbams. Bet už tai nebus 
priimami į darbą Vokieti-, 
jos, Lenkijos ir kitų kraš
tų, išskiriant Estiją, ’ dar
bininkai. Šiuo klausiniu 
susitarti šiomis dienomis 
Kauine lankėsi Latvijos 
žemės ūkio įstaigų •’ atsto
vai. Jie su Lietuvos atitin
kamomis valdžios įstaigo
mis sudarė sutartį, dėl Va
saros laukų darbų Lietu
vos darbininkams. Netru
kus j norintiems ten vykti 
darbininkams bus išduo
dami tam tikri leidimai.

; " ARKLIENA PENI
• ' B&KONiJS

VYČIŲ VEIKIMAI
Vyčių naujų narių Vajus 

baigiasi kova 31 d. Dabar 
paskutinė proga naujiems 
įsirašyti be įstojimo•mo- 
kesčio. Visi raginami pri- 
sįraŠytį - ■ .'.'".y' '. **'

Vyčių Šokių komitetas 
surengė šokius, kurie į- 
vyks bat 23 d.,Kaipir ki
ti Šič komiteto surengti 
ŠOkiti, ,tąip iFcŠite. bus 
ąHmoįirig^, r’knpt.pwįit 
iho. G$s pirmps rūŠ|eg 
orchestras. Įžanga tiktai 
35c. Šokiai ĮVykp vyčių 
svetainėje. Bilietus galima

IHklIi
BIIBERTŪN, PA,

MIRfc ;
Martynas Kancys, Veik

lus parapijos narys, mirė 
namuose,, kovo 22 d. Lai
dotuvės įvyko antradieny, 
kovo 26 d. „ Mišias atnaša
vo. ir pamokslą pasakė 
klebonas kuri. A» J. Alau- 
škas. A* a.’ Martynas pati-* 
ko Žmoną. '

■ . METINE
Parapijai mokoma meti

nė galima užsįrisbkęti kle
bonijoje > pirmadieni a i š, 
trėčiadlehials’ ir penkta- 
dieniais, pa mišių ir.vaka- 

Ire. ■ ... “P.”

Daugelis šio apskrities 
ūkininkų išrado' pigų be
konų penėjimo būdą. Tai 
bekonų penėjimą arkliena 
mėsa. Penėdami bekonus 
arkliena suvarto ja ne tik 
savo senus arklius, bet 
juos ir perka.. Virtą ir 
Smulkiai sukapotą mėsą 
maišo-į ėdalą. Tokį ėdalą 
kiaulės labai .mėgsta ir 
daug ėda. Vieno arklio 
mėsos 2—3 kiaulėms už
tenka porai savaičių. Mė
sa kaštuoja 2—3 ltM nes 
arkŲ galima nusipirkti už 
20 litų, o Už odą gaunama 
17:^18 litų. ;■

PRHMTIR AŠ YDOS 
.'J PAGRINDAI

Kaunas - Mūsų kalbi-

Kaunas—Prieš kiek lai* 
ko* palikes nėinaŽa skolų, 
į Palestiną išdūmė plytiį 
fabriko savininkas Vižan- 
skis. Šiomis dienomis, taip-^ 
pat palikę gerą skolų 
pluoštą, ten išvažiavo ži
nomas ekspedic. kontorpOg 
savininkas Ęlijąševas, Nu
kentėję urmininkai krei- 
piasi į vyriausybę, prašyk į 
darni, kad Šis reikalas bu* 
tų kiek .galint greičiau su** J 
tvarkytas. ■

Girdėti, kad ateity ma
noma publikacijos keliui 
skelbti, kas turi kokitį*“ 
pretenzijų į išvykštaiičiuą? 
į užsienį. < Keliamas suma-w 
nymas, kad tuo reikalu šit - 
Anglija ir jt valstybėmis^ 
būtų Sudaryta tokia kori- * 
venčija, kokia buvo nese-/ 5 
niai sudaryta su. Am. < J; ’ 
Valstybėmis, būtent, kad 
yisi bankrutavusieji ir tos 
rūšies skolininkai, paref-^ 
kaUvus, • būtų išduodami 
Hrtuvai?- •

ĮVAIRIOS ŽINIOS •

—> Vasario 16 d. proga* 
Lietuvės Prezidentas visą 
eilę karininkų pakele į aU*? 
kštesnius laipsnius. Trys J 
pulkihihjtąi pakelti į genė^ 
rolųs: Kauno įgulos virši
ninkas Julius Čaplikas^*1 
ginklavimo valdybos vir* ? 
šininkas M? Pečiūlionis h* ■ 
karo technikos viršininkas , 
Kt Popeliučkai

— Lietuvos Nepriklauso^ d 
mybės šventės progą, Lat- t 
vijos universitetas Rygon^ 
pakvietė proį. Mykolą Bii> 
žišką. Iškilmingame sena-'- 
to posėdyje Latvijos unij 
versitėte prof. M. biržiš
kai įteikė garbes daktaro. 
diplomą. .

—— ----- .. — . ■ v

jąu galutinai paaiŠR 
kėjo, kad šiuo metu Visoks 
je Lietuvoje yra arti 20.*^ 
000 radio abonentų. Daię 
giaųsiai ra&O abonentų y& 
ra Kaune. Lietuvos kai
muose, daugiausia,* varto
jami detektoriniai radio 
aparatai. Tsb’

Tinginystė — jauno žmo* 
gaus'kapai; M lipami. 
.......i—... . ....... I II ■ o ■ Į- ■ .1

SUGRAŽINKITE JAU-
■ NYSTES DIENAS ;

NUGA^OKE ytA p«stebPtina« vato*, 
tas M ligonių ir šilimų įmonių 

kaip Jur JI vartokite vteng 
te. Jut pMteWte abelną pagertjimfc 
tr jalgU it toliau* vartMltt, Juat •< 
gausite «avo x normalu mtaikatg 
fepekų. '

Jokie kiti vaistai n« turi toto į 
atewttnų istorijų kaip NUGA-W 
Per 45 mettiK Jo gj ‘ 
inotm irivyrų-tta

'Ir.mįttoai.. wga.tc_._-. ,___ _
vilose - valatinyfioee. ‘ tittrtklt*,’ i 
mtmm (ikrų NUGA-TONB. !?• 1 
kitę pavaduotojų, m Jie yra toiv

- /
Nuo uIkl*t?JlmoJtnklt UUMM 

— tdoalų T.iuoauotoM vidurių Mto 
50c.

vavimo nUH
«±

i' iširti it to



Penktadienis, Koto 29 d., 1»8C DARBININKAS 8.

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITA1N, GONN.
i ' ' • *

Šiomis dienomis Į šią 
koloniją buvo atvykęs p. 
Jurgis Naudžius iš West- 
field rinkti skelbimus ir 
prenumeratas “Darbinin
kui”. Jam Čia gerai sekė
si. Gavo keletą. skelbimų 
ir nemažai prenumeratų. 
Iš lietuvių biznierių, gir? 
dėjau, davė skelbimą gra
verius A. P. Kartonas, ku- 
ęis turi gražiai ištaisytą 
ofisą ir kambarius šerme
nims, 716’ Stanley St, Tel. 
675-W. Patartmavieti- 
niams lietuviams reikale 
kreiptis pas jį. A. P, Kar
tonas yra mūsų parapijos 
vikaro kun. Kartono bro
lis, gimęs ir augęs šioje 
kolonijoje, geras lietuvis 
ir katalikas.
7 IŠDARBININKŲ 

GYVENIMO
Darbo žmonių gyveni

mas ne kiek nepagerėjo. 
Nedarbo galo x nesimato. 
Dirbtuvėse, kuriose kiek 
ir dirba, tai - darbininkai 
labai mažai gauna atlygi
nimo.

Pragyvenimas brangus. 
Darbininkas iš' uždarbio 
jokiu būdu. žmoniškai ne
gali .pragyventi, nes vis* 
kas labai pabrango, ypa
tingai valgomieji produk
tai. Daug žmonių iš rūpes
čio ir vargų suserga nervų 
liga. Štai šiomis dienomis 
susirgo du asmenys nervų 
figa, kurie buvo pasikėsi
nę net gyvybę atimti.
- Valdžia ir darbdaviai tu
ri ką nors daryti, kad iš
traukti žmones iš skurdo 
ir vargo. Darbininkai rei
kalauja duonos, duonos...
; Tėvam Jėzuitam, kun. 
Antanui Mėšliui ir kun. B, 
Aukštakalniui laikant mi
sijas musų parapijoje, pa
raginus, suorganizavo: So- 
dahcįjos ir šv. Vardo dr- 
jos* Sveikiname J šias kil
nias draugijas ir linkime 

\pievd palaimos. - T. M.

BROOKLYN, N. T.
‘KOMP. J. ŽILEVIČIAUS 

PASKAITA

Kovo 31 d, įvyksta kom- 
■ pozitoriaus J. Žilevičiaus 
paskaita Apreiškimo pa
rapijos svetainėje, Brook- 
lyne, 8 vai. vąk. šia proga 
^)us labai'svarbu patiekti 
įkaitytojams žinių apie 
lietuviškas kankles, apie

; T. J. 8RUŽIK0 S. J, 
MISIJOS

Kovo 25 iki 31, St. Fran- 
eis Church 105 Main St., 
Athol, Mas$. , .

Balandžio i iki 7,, St. Ri- 
į* ta’s Church 61 Temple 
į St., Hayerhill, Mass.
Balandžio 8 iki 21, St. Ro- 

co’s Church 20 Webster 
į Št., Brockton, Mass.
Balandžio 24 — 30, Our 
( Lady of Vilnius Church 

32 Dominick St., New
? York, N* Y. k

ką bus plačiai pranešta, 
paties lektoriaus*

Kiek teko patirti iš pasi
kalbėjimų su p. Žilevičių, 
kad jis apie kankles ren
kąs medžiagą arti 10 me
tų* Ber tą laikotarpį jam 
tekę išstudijuoti nemažai 
kaimyninių tautų istorinę 
medžiagą ir tautosaką. Pa
sisekę jam surasti doku
mentų, kur kanklių pėdsa
kai randasi dar prieš Kris
taus gimimą 2000 m, Sis- 
temaiiniai tirinejimą Ve
dant, jau po Kristaus gi* 
mimo VI šimt. užtinkamos 
istorinės ir faktinės ži
nios, " apie kurias svetim
taučių mokslininkai kalba. 
Pasitaiko pertraukų ir kai 
kurių neaiškumų kanklių 
vystymosi eigoje viduri
niuose šimtmečiuose, bet 
gavę nuo lietuvių. Atrodo 
lig neįtikėtinas dalykas, 
bet mokslinė studija pa
remta faktais už tai kalba. 
Kanklių sutikimas 2000 in, 
prieš Kristaus gimimą gal 
būt atidarys durys į mū
šų tautos istorines tamsu
mas apie lietuvių pirmąją 
buveinę, ,dėl kurios sura
dimo trūkstą medžiagos.

Komp. Žilevičius tuo tar
pu yra vienintelis lietuvis 
muzikas istorikas moksli- 
niąi studijuojąs lietuvių 
muzikos istoriją. Jis rašo 
nuodugnią studiją -apie 
kankles ir skyrių, kur 
kalbama “Kanklės mifolo? 
gijos gadynėje” patieks 
susirinkusiems. Apie tai 
dar spaudoje nebuvo nie
kur rašyta. Komp. Žilevi
čius yra daug parašęs 
mokslinių dalykų ir dalis 
jų jau spaudoje yra tilpę 
.arba iš rankraščių naudo
jos svetimtaučių spauda. 
Štai keletą jų Čia paduo
siu: ' *■« f ■ • *

1. Kamerinės muzikos 
vystymasis (Sekamoji 
Diena).

2. Muzika Vilniuje *(Mu-
zika)L .• -

__ J 3. M. K. Čiurlionio miizi- 
Įkos kūryba (Muzika).

4. Spalvingumas muziko
je ir M. K. Čiurlionis (Ba
ras).

5. Muzikos Dileėkas - lie
tuvis (Skaitymų Knygos).

6. “Aušra” ir lietuviško
ji muzika (Amerikos lie
tuvių spaudoje tilpo)..

7. Muzikos mokyklos 
Lietuvoj (Amerikos spau
doje tilpo).

8. C. Sasnausko biogra
fija (Spaudoje).

#9* Amerikos lietuvių mu
zikos vystymosi eiga 
(Naujoji Romuva).

10. Muzikos Žinynas. Di
delis veikalas atėmęs apie 
5 metus darbo.' Lietuvoje, 
švietimo Ministerija ren
giasi išleisti mokykloms, 
nes pripažino jį tinkanti.

11. Lietuvių muzikos bi-į—, 
bįiografija nuo 1547 -1930; “KAROLIO TETA’ 
m. (baigiamas didelis vei
kalas).
. 12. Native Lithuanian 
Musical Instruments (The 
Mhsical Quartėiiy, I kn. 
1935 m*)

. 13* Jo platus aprašymas ji garsi “KAROLIO TE- 
apie lietuvių muziką yra] TA”,?... Bet, dabar aš jums

Londono atstovybės pa-,negaliu pasakyti šios di-,

............  ’ “ WATERBURY SAVINGS BANK Į
WATERBURY, CONNECTICŪT U

Brooklyn Office V

tiektas “A Dictionary of 
Modem Music and Muši- . 
cians”, London, 1924 m. '

14. Prof. Ark. Press, ra
šė 1928 m. frąncuzų spau
doje (Le Courrior) “La 
Musiųue Lithuanien n e” 
straipsniai, kur naudojo p. 
Žilevičius kolekcijų muzi
kos instrumentų nuotrau
kas ir medžiagą.

15. Taip pat prof. A* 
Press rašė ir -suomių 
spaudoje 1927 ir 1928 m. 
(Suomen Musukkilehti) 
“Lietuan Musiikki” nau- 
dodamasi p. Žilevičiaus 
patiekta medžiagą ir nuo
traukomis. Prie progos 
reikia priminti, kad p. Ži
levičius turi virš 300 lietu
vių liaudies muzikos ins
trumentų rinkinį. Tas rin
kinys dar p. Ž. gyvenant 
Lietuvoje buvo daug kar
tų vienur kitur išstatytas 
(Kaunas, Klaipėda, Tau
ragė ir k.) ir visur žmo
nes stebino.

Čia "patiektieji rašiniai 
tik yra maža dalelė ir tai 
užtenka, kad supratus a- 
pie p. Žilevičiaus darbų 
eigą ir jojo mokslinį užsi
mojimą. Todėl atvykusie
ji į* minėtą paskaitą turės 
progos gyvu žodžiu išgirs
ti iš p. Žilevičiaus apie 
mūsų tautos seną ir gar
bingą muzikos intrumen- 
tą KANKLES. Vairas

Moterų Sąjungos 29 kp. 
susirinkimas įvyko kovo 
20 d. Pirm. V. Gaigalienė 
atidarė susirinkimą. Brisi, 
rase sios jiaujos nares: S. 
Stečkienę, M. Klimienė ir 
R. Bakšiėnė. Raportus iš
davė iš Federacijos, baza- 
ro ir “bunco party”, kuris 
davė pelno. Iš kuopos iždo 
paaukavo $10.00 gėlėms 
Velykoms.-

Moterų Sąjungos 29 kp. 
dėkoja pp. Merkeliunams 
ir Dirdžulaičiui už vaišin
gumą “bunco party”.

Sąjungietės rengia teat
rą* Vaidins Meno Teatras 
‘Juozapas ir Zalbora’ Ver
bų sekmadienį, balandžio 
14 d. Tikietų galima gauti 
pas sąjungįetes, pas varg. 
Jankų, Vyčius ir “Ameri
kos” Redakcijoj. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kviečia
me visus dalyvauti. Pelnas 
parapijai. Sąjungiete.

ROCHESTER,N.Y.
“KAROLIO TETA” 

ATVYKSTA...
Rochester lietuviai...

Naujienos... Vakar, gauta 
speciali telegrama iš Bra
zilijos (Pietų Amerikos), 
kuriame pranešama, kac 
sekmadienį, balandžio 
(Aprįl) 14 d. (Palm/Sun- 

! day) — atvyks garsioji
”... Va

karė ji bus svetainėje mū
sų suaugusiems žmonėms, 
gi po pietų — mokyklos 
vaikučiams

Ką?.*. Jūs manęs klau
siate kas per viena yra to*

dėles paslapties, bet jei J 
jūs seksite kiekvieną šio ’ |■ 
laikraščio numerį tai tik
rai /sužinosite... Iki pasi
matymo... , :

EUZABETH, N. J.
U

VARDADIENIO SUPRI-

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- N 
Į* ’ pinti tavo visus bankos reikalus. jį
J Tos pačios bankoa knygutes, kurias gąvote nuo Waterbury į i 
h Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi h

P. V. Žilėvičiene, Šv. 
Juozapo dienoj, surengė 
netikėtą pokilį .savo bran
giam vyrui Juozui. Pokilis 
; įvyko p. Žilevičių namuo- 
se, 1666 Bark’ pi. Dalyvavo 
gražus būrys svečių iš 
Brboklyno, Newarko ir E- 
lizabetho. Solemnizan t ą 
apdovanojo įvairiomis do
vanomis. Gyvuok, Juoza
pai, ,dar ilgiausius metus.

Ten buvęs.

WATERBURY,GONN.
DARBININKŲ ŽINIOŽ

SUSIRINKIMAS-
LDS. 5-tos kuopos susi

rinkimas įvyko kovo 24 d. 
Narių atsilankė skaitlin
gai; kurie buvo pasirinkę 
knygas , atsiėmė ir kurie 
nebuvo dar jpasirinkę pa
sirinko*

Kuopa išrinko atstovus 
ir paruošė sumanymų dėl 
būsiančio LDS; Conn, Ap
skričio Suvažiavimo, Raš
tininkui patarus, kad kuo
pa išrinktų^eporterį, visi 
sutiko ir tSp •- išrinktas 
A. Muraška: Toliaus, kuo
pa ‘nutarė, kad dabar bai
giantys LD& vajui visi 
narĮai ir narėš smarkiau 
padirbėtų ir gautų, kiek
vienas nors po vieną“ nau
ją narį, Tapo išrinkta ko
misija, rūpintis Apskr. su
važiavimo reikalais.’ Išrin
kta šie nariai: P. Joku- 
bauskas, J. Bernotas, A. 
Girčijauskiene ir Mag. 
Karinauskienė.

Susirinkime skaityta pa
skaita “Darbas ir Kapita
las”, kurią paruošę kun. 
S. Kneižis LĮ>S. kuopoms. 
Paskaita Visiems patiko ir 
ji buvo priimta ir ūžgirta 
gausiu rankų plojimu; Pa
geidaujama, kad kun. S. 
Knėižis paruošta daugiaus 
tokių paskaitų LDS. kuo* 
poms, nes jos, kaip žvaig
ždutės taihsumoje rodo 
kelią keleiviams, rodo tik
rąjį kelią žmonijai prie 
geresnės gyvenimo būk
lės.

Prie kuopoš prisirašė se
kanti asmenys: Antanas 
Dranginis, Monika Pilipa; 
vičiene, Alekas Krikščiū
nas, Viktoras Vitųris,* An
tanas Tukys, Stephee Jur- 
goniute, Uršule Liutkevi- 
čienė, Mykolas Marčiuly- 
nas, Terese Daunienė, Pr. 
Ednell ir kun. Jonas Kri- 
pak\ ;
. J.Totilas,

Kuopos Rašt.
;

DAUGIAU DARBO
Beatdsley , & Wolcott 

Wg. Co* neužsidarys, kaip 
buvo manoma. Kompani
ja gavo iš RFC $85,000. 
paskolą. , -

II u

turime:

CHRISTMASIB VACATION CLUBS 
TRAVELEB’S CHECKS 

FOREIGN DRAFTS
Ateikite'me» jmu patarnausime, kaip ir senoje Batikoje.
. , ’ 793-797Bank St. '/ ■ . ; -, "

, Šioje dirbtuvėje iki šiol 
dirbo 145 darbininkai; ne
užilgo ketina imti daugiau 
darbininkų.

NESIDŽIAUK RADĘS
Vienas lietuvis dirbo 

American Brass kompani
joj per 27 metus ir neužil
go būtų gavęs iš kompani
jos pensiją. ‘

Žmogelis dirbtuvėje ra
do pamesta pay-cheek ir 
niekam nieko nesakęs, 
kaip sako, nuėjo į karčia- 
mą ir išmainė. Bankoms 
buVo pranešta sulaikyti 
čekį.

Už poros dienų pagavo 
žmogelį, atėmė pinigus ir 
kompanija pavarė iš dar? 
bo už neteisingumą. Dabar 
negalėdamas gauti darbo, 
rengiami važiuoti į Lietu- 
vą.

NELAIME
? Konstantui' Stėpanavi- 
čiui bedirbant dirbtuvėje 
nupuolė . mašinos diržas. 
-Nenorėdamas šaukti dįržų 
taisytojų, nusprendė pats 
užsidėti diržą. Bedėdamas 
paslydo ir papuolė į ma
šiną. Sužalota nugabeno į 
Šv. Marijos ligoninę, kur 
ir mirė. Kompaniją už gy
vastį neatsako, nes nelai
mė atsitiko, kaip kompa
nija sako; per jo paties 
kaltę.

ę.BBKtaN.L
ŠV. JURGIO BARAT.

Koyo 17 d. Šv. Jurgio 
par. choras, vadovaujant 
muz. J. Brundzai gražiai 
pasirodė1 Brooklyn’o mu
ziejui. Svetimtaučiai, ku
rių tarpe buvo daug lietu
vių, gėrėjosi visą valandą 
lietuvių liaudies dainomis. 
Merginos, choristės, tau? 
tiškuose rūbuose, atrodė 
lig gėles darželyj.. Daina
vo bendras, vyrų ir mergi
nų choras. B. Brundzienė 
sudainavo solo dvi dainas. 
K. Kriauciunas, kuris bu
Vo pažymėtas programoje, 
nepasirodė. Viso sudaina
vo virš 20 dainų*

Publikos buvo apie dū 
tūkstančiai; čia kas sek
madienį būna įvairios rū
šies koncertai, kaip tai: 
vargonais, simfonijos or
kestro, chorai ir tam pa
našiai* * ,

>-.■ Tad, lai skamba, mūsų 
dainos Svetimtaučių tarpe.

Garbė šiam chorui ir jo 
vedėjui už pasišventimą.

ĮL

Ilgėkis ramybėje^ šioje 
svetimos šalies aukštam© 
kalnelyj. ,. ' '

šv. Jurgio par* choras^ 
muz. J* Brundzai vadovau
jant, gegužės 19 d, rengia 
parapijos svetainėje meti
nį choro koncertą. Brašo- 
ma kitų dr-jų tą dieną nie
ko nerengti;

Rap.
‘ • • - - - »>

Dvasia daro kūną turtin
gu.. Šekspyras.

VAIŠINGAS KLEBONAS
Kovo 22 d., kleb. kun. 

Baulionis puikiai pavaiši
no chorą už gražų koncer
tą, kuris, kovo 17 d., dai
navo Brboklyno muziejui. 
Dar nė mėtų nėra, kaip 
klebonas šioje kolonijoj 
darbuojasi, o jau antras 
vaišes cliorui iškėlė. cii4 
ras tokį klebono vaišingu
mą labai įvertiną.

GERAŠIRDIS KLEBO-
■ NAS ’
Pirmi! kartu, kaip ši pa

rapija gyvuoja, jaunuoliai 
patyrė ką tai iie paprasto. 
Kovo 24 d. pirmą vai. po 
pietų, ties šv. Jurgio baž
nyčia išsirikiavo virš 80 
jaunuolių. Visas mažasis, 
choras, altoriaus berniu
kai ir daug . kitų, kurių 
tarpe matosi ir keletas su
augusių. Visa eisena užpil
dė visą blogą ir taip visi 
traukė į subway (po že
minį traukinį) * Klebonas 
visiems “užpUndijo” tikie- 
tus, kelią ir dar sąldai- 
iriais pavaisino; *

. Teatras “Piloto duktė”, 
prie 59 štr. Brooklyn, tai 
vieną airių parapija, kur 
turi tinkamas patalpas ir 
jau 18-tas metas, kaip tą 
veikalą kasmet vaidina; 
Rūbai, scenerijos ir Visa 
technika lygi pirmos eilės 
teatrui. Jaunimas : labai 
dėkingas klebonui už tokį 
jo rūpestingumą, nes pa
našių dalykų dar čia nebu
vo matę< Beabejo, klebono 
kišenius gerokai patuštė
jo, nes tas viskas nepigiai 
jam. atsėjo. Dalyvis*

IŠKILMINGOS LAIDO-
; TEVES* •

Kovo 23 įvyko labai iš
kilmingos a. ai Leono še- 
puto laidotuvės. Buvo lai
dojamas su trejomis šv. 
mišiomis, laike kurių gra
žiai giedojo vargohinkų 
choras, padedant kaiku- 
riems žymesniems choris
tams. Žmonėms labai pati
ko giedojimas* Velionis vi
sai truinpai sirgo. Kadan
gi buvo bizųieriūs, tai tu
rėjo didesnę bei platesnį 
pažintį. Tad nestebėtina, 
kad ir į laidotuves prisi
rinko pilna bažnyčia žmo
nių. Lydėjo virš 40 auto
mobilių.

> Velionis pasižymėjo tai
kiu ir ramiu būdu. Paliko 
dideliame nuliūdime savo 
mylimą žmoną; dukterį, ir; 
du sūnų.

REIKALINGAS
Patyręs Kauno Duonos parda

vėjas. Turi būtį geras žmogus ir 
žinantis tą darbą. Kauno duona 
lengva parduoti, jeigu žinai se
kančias apylinkes: Waterbury, 
Conn., New Yorko miestą, Bos
ton, Mass. ir apie Mahanoy City, 
Pa. Kreipkitės pas: ’ .

N. Mąsenas Bakįng Co. Ine.
1920 7th Avenue, 
Watervliet, N. Y. .

PARDUODU
RANKU DARBO RĄŽANČIUS 

. Aš Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie viemiolika , metų, turėdamas . 
suparaližuotą . koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius; juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rąžančiu už vie
ną dolerį; su persiuutimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerą rašan
čią . siąskitė pinigus šiuo adresą:

John Shislosky, .. - 
King’s County Chronic Hospital, 

... • jc VZard K 42 ..
.... Brooklyn, N. Y.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių . ir pinigų siuntinio 
agentūra,. Daroma visokie -notari
niai (galiojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

433 Park St, Hartford, Conn.

ALUS, AARLOHAS
Graborius ir Balsamūotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai. dieną ir naktį 
visiems Connecticūt Valstybės 

.. ‘ Lietuviams, •
716 Stanley St. arba
' 273 Chestnut St.

Tel. NEW BRITAIN 675 R.

NOTARY . Telefonas: 
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
. . (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS/ 

GRABORIUS

/ 660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y;

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems ■ pašarvoti do
vanai. Nulludimo valandoj kreip
kite* pas muš. Patarnavimas yra 
uMtikrintas ir ui prieinama kaina.

Telephotie Stagg 2—4400 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

.402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priežai? Apreiškimo parapijoa 
Bainy6i|

Parsaindau Automobilius Vee- 
tuvBms, Krikžtynoms ir viao- 

kiems pokyliams.
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