
*

Katalikas, kurs neremia katalikilko« 
epaudoa, neturi tėiaSs vadintis gera Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettebris

KINĄ NUO 1915 BŪSTŲ

a

tarimui,

praeitų metų rudens.

tensland vardu. Dalis nau-

kelis. Kun. Petkelis 1918 
— 1920 metais, būdamas 
klebonu Perldjuje, pasižy-

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

BURMISTRO SU ADVO
KATU DVIKOVA

LITVINOVTARSIS SU 
ČEKOSLOVAKIJOS 

MINISTERIU

PAŠTO VIRŠININKAS 
ATSISTATYDINS

ta. ledu, kita dalis dyka, 
be jok’ios augmenijos.

NAUJAS INŽINAS 
ORLAIVIAMS

Pranešama

darė dr. Navakas.

PLANUOJA STATYTI 
ELEKTROS STOTĮ

nisteriui, baronui Cons-

Notoje toliau protestuo- 
reikalais^Beftes^itiėmęs jaffla. Prieš ^°£eiaJ akct' 
nakvietima ir nasižadėiės & ĘeJ spsltdą ** radio, nu- 

kreiptą prieš lietuvius ir 
taipgi protestuojama prieš

vadovavo: prezidento Roo- 
sevelto rinkimų vajuje.

; RASTA NAUJA ŽEME 
ANTARKTIKOJE <*'

tankinis laivas Patvirtinusi planus «taW; 
‘Thorshavn’’ atrado naui j yąistybėj^TaStiksluL^

lėrių, kaip tik prezidentas; ’

DANCIGBaL- 8 d. pa
aiškėjo, kad naciai pralai
mėjo rinkimus Dancige. 
Nepaisant smarkiausios a-

Berlynas — Bal. d., Lie- demonstracijas,’ kurios y* ; 
tuvoš ministeris įteikė vo- ra nukreiptos prieš Lietu* ■

Šis motoras esąs jau iš- negrai nėra leidžiami bfiti ■

Berlynas *

Atsistatydinęs, jis! jojame, kad naujasis gu- ’> 
pradės ruoštis bernatorius saugos Lietu- 

prezidento rinki m a m s, | vos reikalus ir akylai sekė

KAINA B DUMTAI

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ ». K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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DARBININKO” RADIO J f VnlriAl-iiaižinios i-iidiivos rxotci v ok1wvijai
LIETUVOJE APIE 2,5 

MIL. GYVENTOJŲ 
i' ■ I _l i Įl , r-

Centralinio statistikos 
biuro žiniomis šiemet sau
sio 1 d. Lietuvoje buvo 
2.476.154 gyventojai: 1.- 
190.534 vyrai ir 1.285.620 
moterų. Panevėžio apskri- 
tyje~ 150.549;--------- r—

UŽDAROMOS LIETUViy 
MOKYKLOS

. Vilniaus “Rytas” š. 
kovo men. 11 d. gavo 
Vilniaus Apygardos Mo
kyklų Kuratorijos prane
šimus, kad nuo 1935/36 
mokslo metų uždaromos 
pradžios mokyklos I Ka
beliuose, Šklėriuose, Mus- 
teikoje ir Margionyse. Ra
štuose nurodomos kelios 
mokyklų uždarymo prie
žastys, būtent: esą netin
kamai parašyt’ i statutai, 
“Rytas” .nedavęs pakan
kamos garantijos kad ga
lėsiąs išlaikyti mokyklas, 
ir pagaliau “Rytas” nėra 
davęs mokykloms tinkamų 
butų.

Kartu iš “Ryto” Kura- 
torija pareikilavp >ptxr 2

m< 
iš

dėį mokyklų išlaikymo vi-i 
suomet tesėjo ir toliau ga
lįs tesėti; būtų trūkumai, 
kuriuos nurodo komisijos,! 
yra, palyginti su visiį mo
kyklų įtaisymu, labai ne
žymūs;

2) dėl 8 mokyklų, ku
rioms reikalaujama pritai- 
kyti 1932,metų įstatymas,' 
“Rytas” yra išpildęs arba 
išpildys savo lėšomis visas 
sąlygas, išskyrus būtų į- 
taisymo peraukštus reika-.l 
lavimus, neparemtus įsta
tymais; reikalavimų dėj 
butų “Rytas”, žinodamas 
Kuratorijos nusistatymą 
lietuvių mokyklų atžvil
giu, nemano galįs paten
kinti.

Tokiu būdu iš “Ryto” 
15 veikiančių šiais mokslo 
metais mokyklų kitais me- į 
tais, reikia manyti, ture/ 
sime tik 3 mokyklas.

LIETUVOS SKUNDAS 
TAUTŲ SĄJUNGAI'

Jau buvo rašyta, kad 
Lietuva ruošia protesto 
notą prieš Vokietiją Tau
tų Sąjungai. Lietuva, kaip 

_ _ . ,__ . rašo Paryžiaus -spaudau
mėnesius išpildyti visas' renkanti medžiagą apie į-! 
sąlygas, kurios pagal 1932 * ‘
m. įstatymą taikomos pri
vatinėms mokykloms, šio
se vietose: 
Vieciūnuose, MašnyČioje, 
Neravuoše, H Kabeliuose, 
Ašašnykuose Tiltuose, Po- 
žemišky, Šurnoje * Kriokš- 

. ly ir Kaniavoje. ■
Pasiteiravus šiuo reika

lu “ Ryto” valdyboje, štai 
ką sužinojome: T____ ....____ ___ .____ ^_x_,

1) 4 uždaromų mokyklų [į tai Tautų Sąjungos dė- ' 
statutai-Kūratorijai buvo' mesi, kad ta vokiečiams 
įteikti prieš 2 metus; “Ry-f sudrausti imtųsi ręikalin- 

*tas” savo pasižadėjimus gų žygių.

vairius vokiečių žygius 
prieš Lietuvą, būtent :, ne- 
išlaikymą prekybos sutar
ties, pasienio susisiekimo 
varžymą, tranzito trukdy
mus, prieš Lietuvos inte
resus nukreiptą vokiečių 
spaudos bei radio kompa* 
niją, kišimąsi Į Lietuvos 
vidaus reikalus ir visą ei
lė kitų nedraugiškų aktų. 
Lietuva norinti, atkreipti

MIRE KARDINOLAS

ROMA — Bąl. 5 d. mirė 
kardinolas ĄchiHė Loea- 
telli, sulaukęs 79 metų am
žiaus. Mirė plaučių užde
gimu.

Jis buvo pirmutinis kar
dinolas, kuri dabartinis 
Popiežius paskyrė. Mirtis 
buvo staigi, nes vakar .jis’ 
dalyvavo konsistorijoje. •

Kardinolas prah tdo apie 
40 metų Vatikano diplo
matinėje tarnyboje, atsto
vaudamas Šventąjį Tėvą 
devyniose Europos ir Pie
tų Amerikos valstybėse,

JAPONIJA SUSIRŪPINO 
SAVO “KŪDIKIU”

Mukden, Manchukuo —> 
Ši naujausia valstybė, ja
ponų įsteigta iš Kinijos 
provincijos, turi 140,000 
kariuomenės, kurios išlai
kymui išleidžią 40 \ nuo* 
šimčių valstybės biudžeto. 
Apart to, japonai turi 50,- 
000 savo kariuomenės.

Vietinė kariuomenė e- 
| santi mažai išlavintą ir 
nelabai ištikima. Japonai 
norėtų jos nusikratyti, nes 
negali suvaldyti, bet bijo,, 
kad paleidus iš kariuome
nės nepadidėtų banditų 
skaičius. Ir dabar šioje 

I valstybė je esą apie 100,000 
banditų ; ■-

Veik 90 nūosimtis šios . .. 
kariuomenės yra užsilikęs B^ija 
dar iš kinų laikų ir pripra
tę savistoviai veikti ir ple-’ 
šikauti. Japonai yra susi
rūpinę, kaip su šia kariuo
mene pasielgti..

VOKIETIJA DALYVAUS 
PASITARIMUOSE DEL

KARO LAIVYNŲ

kiečių užsienių reikalų mk vos atstovybę ir konsulą- £ 
nisteriui, baronui Cons-

MASKVA — Izvestija tantin von Neurath notą, 
paskelbė, kad užsienių rei-; kurioje Lietuvos valdžia 
kalų komisaras Litvinoy protestuoja prieš Vokieti* 
pakvietė Čekoslovakijoii [jos kišimąsi į Lietuvos yi- 
užsienių reikalų ministerį, f daūs reikalus. 
Eduard Benes atvažiuoti 
Maskvon pasitarti taikos

. ...
pakvietimą ir pasižadėjęs 
atvažiuoti, Dar nėra nus-

tus Vokietijoje, ypatingai 
Tilžėje. Ten konsulato ir 
pavienių lietuvių namų 
langai buvę išdaužyti.. '

ROMOJE 1.146.600
GYVENTOJŲ

—ROMA — Vasario men, • 
pabaigoje Romoje buvo * 
1.146.600 gyventojų.

Oran, Algfrija Šio 
miesto energinga^ burmis
tras, kun. Lambert buvo 
iššauktas dvikovon politi
nio oponento, advokato M. 
Rolland. Kunigas visus 
nustebino, kada ^iššauki

amą- priėmėir1 sutiko-stoti- 
(įvikovom Bet kada jis pa
reiškė, kad įstojęs ko
vos lauke jis numes savo tatytas laikas šiam pasi- 
ginklą ir leis savo oponen- . tarimui/ L * 
tui daryti ką jis nori, tai 
įsimaišė sekundantai ir 
neleido dvlkdvhi įvykti.

. Ginčas kil^ dėl prieš
rinkiminės agitacijos.
BRAZILIJOS KOMISIJO- 
NIERIUS ATSISTATYDI

NO DEL JAPONŲ 
EŽPllEDIMO

Rio De Jarijėro — Brazi- w 
lijos imigracijos komisio- ] suvedami į Uostą, partijo- _ _____ _____ v ,__ _______ _____ _ ____
nierius 'Raul de Paulo at- mis, po maždaug apie 300 dins, kongresui baigus se- j rūmų pirmininkas. Neabėr ; 
sistatydinp., Jo atsistąty- . Čia kraunami į laivą ir to-sijas. *+**«<•«*«* ’***» 
dinimaš esą^'kaip prptes- kiu keliu patenka į Dani- tuojaus
tact^nriež ianPnu užnliidi- in Arklinei a-aLpna nariu P^Zldemo puiki m a m s, i vos reiKaius ir anytai senttas prieš japonų uzpiuai ją. Arklius gabena paeiu 1936: -pa^i^o. j vokietininkų darbus KJai-
mą Brazilijoj. Jis pasako- danų . laivai, paskutiniu se rinkimuose į. Farley pėdos krašte, kaip, kad tą
jo, kad per pirmupsiųs tris _s^ , y
mėnesius šių metų Brazili
jon atvykę tik 713 japonų 
kada ištikrųjų pribuvo 
6,800 japonų. Jis pareiškė, 
kad. Japonija, jaiko Brazili
ją kaip Pietų* Amerikos 

*; ir elgiasi panašiai 
kaip su Kinija. /

BERLYNAS — Angli- 
jai prašant, Vokietija yra 
pakviesta dalyvauti pasi
tarimuose su kitomis yals-

KAS SAVAITE IŠVEŽA
MA PO 300 ARKLIŲ PER 

KLAIPĖDOS UOSTA

KAUNAS — Jau kuris 
laikas kai į Daniją ekspor
tuojami arkliai — žemai
tukai; Iš įvairių Žemaiti
jos vietų supirkti arkliai

laiku tam specialiai įreng
tas “I. C. Jacobsen”. Kar
tais laivas paima 340 arba 
ir daugiau arklių, o kar
tais ir mažiau kaip 300. 
Nuolatinių arklių -išvežk: 
mas per Klaipėdos uostą

Klaipėdos Naujas^ 
Gubernatorius

Kaunas r— Vieton atsi
statydinusio A Klaipė d o s 

. . v kfašto gubernatoriaus dr. į
VVashington — Praneša- Navako, paskirtas guber- < 

ma, kad pašto viršininkas natorium p. M. Kardaus- 
James A. Farley atsistaty-, kas, Lietuvos žemės ūkio '

. . ^Washingtoii -rt VieŠųįj J 
" OSLa ilI-13, Elta

prasidėjo maždaug nuo vegų
“ųhorsnavn- ąreaaa nau+ Į valstybėje.’fem t&slut fau-:..

, - jos žemės Antarktikoje. I sią paskirta.30,000,000 do-: ,
- Civiiirfin Naujai atrasta ; žemė pri-flerių, kaip tik prezidentas; ’ 

OKcIUuUS- 1111 glS jungta prie Norvegijos. Ji pasirašys viešųjų darbų* j
’w w ' pakrikštyta Ingridchris- biMų. . . -j
i - > / įnk-4" j ž < tensland vardu. Dalis naų- Ši elektros stotis ims e< ;UIm-US vI Idl jai atrastos žemės padeng- vergiją is pakilimo ir ate
... : ‘ . J ■ - _ __ - T?: v ° aliicrimn nirns vnnnAnvnn.

PANAUDOTŲ, JEI 
NEBIJOMŲ

Dancigas — Bal. 5-d. čia 
atvykęs kalbėjo Hitlerio ^tori“voSeSXms 

virš milijoną' MASKVAI —7 :  ---------------------—-------------- — ■     J yy y. , ’ * Į ZkCtJLUCfcY UO1 Virs lll.ll.Bjl""■—•• »

tybėmis dėl karo laivynų, uojr.iiėss. Jis sa,vo kalboje markiu, jiems nepasisekė kad Rusijos inžinieriai su

SOVIETAI ŠAMPANU ŽODŽIAIS IR 
MUZIKA PAGERBS KARALIŲ

Šis pasitarimas turėsiąs ST^ftai pasmerkė Rusuos SUrinkti dviejų trečdalių inžinierių A. L Plęskoff 
jvyfeti Šiais metais T ^ndo- y.L»etUVOS pobtiką. Pn* daugumos. priešaky, išdirbę naują^or.-metais LOndo nu- surinkQ5993iaiviams. motorą panašų į

Į ’ visu balsu Taiautomobilių motorą. Or-
Vokiečiai tuombyra la- Niekas taip aiškiai naciams labai skau- latvis su šiuo motoru gali 

bai patenkinti, nes- tada MM 70 myliųj vąlan-

ne..

slugimo juros vandenyno. ; 
Fundy įlanko je vanduo pa* 
kyla ir atslunga 27 pėdas. J 
Manoma, kad bus ganėtP/ 
nai pagaminta energijos * 
dėl Naujosios Anglijos ir į 
New Yorkę valstybių.

Prie šio projekto dirbs 
apie 6000 darbininkų.

J. V. AUKŠČIAUSIASIS ’ 
t TEISMAS PRIPAŽINO 
V NEGRAMS TEISES ' * 1

LONDONAS—- Šiomis 
dienomis grįžo kapitonas 
Anthony Eden, anglų už
sienių reikalų ministeris, 

t kuris važinėjo po Europą 
tyrinėdamas įvairių vals- 

’ tybių nusistatymą dėl Vo
kietijos noro pilnai apsi- 

\ ginkluoti. Grįžęs jis parei-
' škė, kad jam neatrodo,

kad karas veikiai galėtų į- 
vykti. ■ . •

Eden pasakojo, kad nu- 
r vykus Maskvon, ne tik so

vietų komisaras Litvinoff 
pakėlė taurę šampano už 

/ ■ . karaliaus Jurgio sveikatą, 
bet jam atvykus Stotin, 

/ sovietų benas grojo Angli-
> jos himną: “Dieve Gelbėk

Karalių”.

A. A. KUN. PROF. J.
SKRUODŽIO LAIDOTU- 

\ . •' VES ■

VALDŽIA PRADĖJO 
MEDŽIOKLĘ PRIEŠ

Washington — Jungti*
- - .. ... j nių Valstybių aukščiausia -

Innn Tvertai ir croisej - &aūs du trečdaliu visų ta- seinąs taip pigiai, kad teismas nusprendė, kadpan lygiai su jais ir gaje$ ja jėgos apginti savo suKį”« atstovll i^tadaira- kiekvienam bus letigva to- nuteisimas dvieiu necru .; Ižsr s' _ v--5

kintų opozicijos partijas bandytas ir artimoje atei- jury nariais teismuose yra 
ir sudarytų kuotampriau- ' ‘ ‘ 1
sius ryšius su Vokietija.

Rinkimuose) dalyyąyp a- 
pie. 90 nuoŠMnčių Visų rin
kikų. .

VIESULAS UŽMUŠĖ 
26ŽMONES ’ ‘

McCOMB,MISS.<- Bal. 
7 d. smarkus viesulas pe
rėjo Loūsiana, Missisippi,____________r_______
Tėxas,. Alabama ir Florida 'mėjo partizanų šaulių or- 
valstybes. Viesulas pnda- o.aniravimn kovose su len- r§ daug nuostolįų.zžuvp26 I™™ 
žmones ir virs 150 sužeis
tų.
RUMUNIJA UŽSISAKĖ 

AMUNICIJOS
. Bucharest, Rumunija 
BaL 5 d,, ministerių kabi-

Ijfe stps kitų valstybių tar- kad Vokietija nėpana^- kad *šiudse rinkimuose ^“ot??® «a?^?nas,at;

drąsiai

___ c,-— __  400,900 tonų kariškų laiį- padariusios panašiuose į- 
lės valdžiosJgentai;vado-|vų'. Toks laivų skaičius, vy_1U0Se \ .

ma, kad Amerikoje yra a- Siais su Prancūzija.
piė pėnki tūkstančiai. Va- -1------------ -
jus busiąs panašus į ta jų 
prieš žmogplėšiūs. . , į

----- Londonas—Bal. 8 d. pa-
UETUVOŠ LATVIJOS aiškėjo, kad dėl ligos ka-

DERYBOS PASIBAIGĖ pitonas Anthony Eden ne-
SEKMINGAI —

Parafuota Sutartis

Washington zĘederar

£®dK^A°0^’|p^aiįtų vokiečius ponais* Jis reikalavo, kadyals- 

plėšikus, kurių apskaito- I . . . ...
ma, kad Amerikoje yra a- Siais su Prancūzija, 
piė pėnki tūkstančiai. Va-j "•■■■-. v 
jus busiąs panašus į ^ajųl SUSIRGO EDEN
prieš žmogplėšiūs. . ‘

Miręs Vilniuje kun. prof< 
J. Skruodys iš Vilniaus iš* 
vežtas į Švenčionis.'

■ Švenčionyse buvo iškil 
Į mingai palaidotas.

KAUNAS — Kovo 13 d, 
pasibaigė dėl Lietuvos 
Latvijos clearingo sutar
ties vykusios derybos. Ko* 
vo 14 d. sutartis buvo pa
rafuota. Tą pačią dieną 
buvo parafuotas protoko
las prie prekybos sutar
ties. Kovo 14 d, Latvijos

galėsiąs .. pasitarim u o s e 
Stresoje dalyvauti. An- 
glains iie kąs, nes jie tikė- 
josi,, kad Eden, kuris važi
nėjo po visą Europą galės 
dalyvauti ir jų užsienių 
reikalų miriisterį painfor
muoti, bet kuriame klausi
me.- / ■ .

[delegacija išvyko į Rygą.

i • Statistikos duomenys 
rodo, kad 1934 m. gruo
džio 30 d. Lietuvoje buvo 

[1.236.660 (1933 m. 1.235.- 
[400) kiaulių.

tybeš, pasirašiusios Klai
pėdos konvenciją įsimaišy
tų į Klaipėdos padėtį.
ŽYDAMS NELEIS SINA

GOGOSE MITINGUOTI
KAUNAS — Šviet. Mi

nisterijoje paruoštos tai
syklas žydų maldos na
mams ir sinagogoms tvar-t 
kyti. Jomis norima sinago
gas pritaikyti prie dabar* 
tinio gyvenimo santvara 
kos ir, reikalavimų. Žy
dams bus uždrausta sina
gogose agituoti, bus lei
džiamos tik religinės suei
gos. O ligi Šiol jose šauk“ 
davo ir kitokias, nereligi
nes, sueigas.: Už tvarką 
bus atsakingi sinagogų ir 
maldos namų seniūnai.

tvie pradėsią gaminti or- neteisėtas. Gavęs šią žųiią -J lipius su ntujt motoru, i gubernatorius Bibb Gra;
-—•——I ves tuojaus davė įsakymą, " 

MODRE KUN; PETRELIS kad negrai būtų įrašomi j. • 
-— . jury sąrašus.

Kovo 13 d. staiga mirė ' Nuteistieji du negrai ta* .' 
Pivašiūnų (Alytaus aps- rėš būti teisiami Staaujo. 
kričio) klebonas kūn. Pet- buvo nuteisti mirti;

■ * už išžaginimą baltos mer-.
gąitėš..

BELGIJOJ AREŠTAVO >
LENKŲ ŠNIPĄ

Brussels, Belgija — Pas- ž 
kelbta, kad lenkė Šnipė, Į 
Jadwiga Budrawiczy, no* J 
tėjusi išgauti Liege tvir- i 
tovių planus iš vieno inši* 
nieriaus. Inžinierius tuo 
jaus pranešė policijai 

"*** «taryoos nariu, luaiaoiuves šnipe buvo suimtą* Kartu 
uetas ^prašė . parlamento įvyko kovo kuriose buvosuimtt du 
patvirtinti užsakymu už,dalwavo ir einas šauliu7al.' kurie įau nutetett ka-f 
šešis milijonus dolerių a-. 1^'^° “ ®a“1^ lėjimąn: vienas dešimčiai ■
municijos iš čękoslovaki-1 s'8os yiršinmko pareigas wetų ; kitas penkiolikai > 
jos. [pulk. Itn. Kazitėnas. ^etų, r <

kais. Kun. Petkelis yra 
gimęs Švenčionių apskri
tyje. Už nuopelnus Lietu
vai ir šaulių s-gai jis ap
dovanotas Šaulių žvaigžde 
ir buvo šaulių žvaigždės 
tarybos nariu, Laidotuvės
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VIETINĖS ŽINIOSSi

I REDAKCIJOJ

Pereitą savaitę “Darbi- 
Iftiko” Redakcijoj lankėsi 

s J. Bružikas, S. J., 
į)S. Garbes Narys. Tėvas

ūkas yra uoliausias 
raščio “Darbininko0 
tintojas ir rčmeįas. Šio 
|aus' metu jis skelbda-.

misijas lietuvių para- 
jose visur ragina žmo-

JfiCme Tėvui BružikUi už 
-taip didelę paramą LDS: 
fr °Darbininkui°.
.f Pirmadienį, balandžio 81 
"dieną, Darbininko Redak- I 
d joJ lankėsi kun. Jonas 

-Balkūnas, Maspetho lietu
vių parapijos klebonas, 

Ulįetuvių Katalikų Profe- 
į lįonalų ir Studentų Orga
nizacijos Dvasios Vadas.

• Tą pačią dieną lankėsi 
r kun. Vaškas, MIC., Maria- 

napolio Kolegijos profeso- 
? liūs, lydimas LDS. Centro 

Pirmininko kun. J. Švagž- 
džio, kun. Dr. A. Bružas, 
Nashua lietuvių parapijos 
klebonas, kun. P, Aukšta
kalnis, S. J., kun. S. P.

> Kneižis, Norwoodo lietu
vių par. klebonas ir Bos- 

y tdno Provincijos Kunigų 
Vienybės Sekretorius.
Vienybės Sekretorius, ku
nigas P. Juras, Lawrerice 
lietuvių par. klebonas ir 

jy Kunigų Vienybės Centro 
? Sekretorius.

h L J),S. N. A. APSKRIČIO 
KOMISIJOS, GEGUŽINES 
REIKALU, SUSIRINKI

MAS

£ Balandžio 7 d. š. m. 5:00 
u - vai. po pietų -‘Darbininko” 
? buteįvyko LDS. N^A. Ap- 
.ėkričio komisijos - ir LDS. 

atstovų susirinkimas, 
GŪŽINĖS 30 d. geg. 

įrengimo reikalu.
' Atvyko atstovai iš 5 kp., 

6 būtent : ?
fc.il Ii ........................... ........... . .■■■■■■

SA

MUZIKAS
■ RAPOLAS JUŠKA

J Moko muzikos, piano 
k ir dainavimo. Specia- 
į les pamokas duoda 

vaikams. '

Adresas:
' 933 E. Broadvvay, < 
SO. BOSTON, MASS. j

1- mos kuopos, So. Bos
tono, p-nia Ona Siaurienė, 
p-nas Vincas Valatka ir J. 
Kumpa,

2- ros kuopos, s Montęllo, 
p-nas Kazimieras Grigas 
ir p. Petras Tūbelis.

3- čios kuopos, Norwodo, 
p-nas Vincas Kudirka.

8-tos kuopos, .Cambrid
ge, p-nas Juozas smūgis ir 
p-nia Barbora Žilienė.

70-tos kuopos, Lawren- 
ce, p-nas Silvestras Čei- 
kauskas.

Šv. Roko parapiją atsto
vavo pats kleb. kun. Jonas 
švagždys.

Pagrindinė komisijos at- 
I stovų mintis: kaip rengsi- i 
Ime gegužinę.

Laike diskusijų p-nia O. 
Siąurienė davė įnešimą, 
kad pavesti gegužinės su- 
rengimovadovybęMonter
io kuopai su parapija, o 
Visoms kuopomstir apskri
čiui prasidėti su įvairia 
pagalba? Šis įnešimas pa
vestas balsuoti. Balsavimo 
rezultatai buvo: Bostono, 
Montęllo ir Lawrence kuo
pos už įnešimą Norwoodo 
kuopa —prieš įnešimą; 
Cambridge kuopa susilai
kė nuo balsavimo. Įneši
mas praėjo.

Smulkesniam aptarimui 
tolimesnio darbo, nutarta, 
turėti antras susirinkimas 
su Montęllo kuopos ir pa
rapijos, rengėjais ir visais 
šio susirinkimo atstovais, 
balandžio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, “Darbininke”.

Komisijos susirinkimo 
vedėju ir lašt, buvo Jonas 
Kumpa.

ATLAIDŲ PRADŽIA

Bal. 7 d., 11 vai. ryte, 
prje ypatingai gražiai kve
piančiomis ir puikiomis gė 
lėnais papuošto vidurinio 
altoriaus prasidėjo “Įsta
tymo Mišios”. Jas atnaša
vo kuri. K. Jenkųs. Jam 
patarnavo kun. Adomas 
Morkūnas/ MIC. diakonu, 
klierikas Eugenijus An- 
druliohis MIC. Ph; D. sub
diakonu, kun. Virmauskis 
cčrėmonijoriu, ir altoriaus 
vaikai. y-

Kun. Morkūnas klausė 
išpažinčių, r laikė mišias 
9:30 vai.. ryte, ir pasakė 
misionierišką pamokslą.

Po sumai įvyko tiesiog 
žavinti procesija su šven
čiausių. Del procesijos ir 
visų ceremonijų pasiseki
mo krinta garbė kun. Jen- 
kui ir Seselėms pasionis- 
tėms. Buvo matyti, kad 
tai įdėta daug darbo Į vai-

DAKTARAI
DR. ROGER J. ARIZ1ID

Tel. Devonshire 7906 
0H80 VAIAKDOg:

3 Malden Street, 
Boston

T Tel. So. Borton 08SS
| ĮI1TUVIS DAMTISTAS Į

DR. M. Ū.CASPER I
| Arti MunicipaI Building | 
i ,525 :Ni Broadw*y, S, Barton | 
| O/Mo
i Nuo 9 iki 12 ryta Ir nuo 1.30 Iki 1 
! ę Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-5 
|sas uždarytas aubatoa vakarai* Ir: 
i nedSldlėniais, taipgi:, seredomls nuo Į 
Į 12-toa dienų uždarytas. i
į Taipgi paimti ir X-Ray įį

So. Boston 3893 Blue Kilis 0909
DAKTARAS

MAURICE C. FISHGAL
Ofiso valandos:

2 iki 4 ir 7 iki 8 P. M. 
ir pagal sutarti

394 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) 1

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo l:30 1kl 5:30 po pietų Ir 
nuo S iki 9 ,1. vakare, šventų dienų 

pagal Susitarimų. . .

Tėl. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

lOflso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
l;30 Iki 6 Ir nuo 6 :30 Iki 9 v. v. 
Seredomls nuo O įkf 12 v. diepųi

> Subatomls nuo 9 Iki 6 vai. vakare; 
NedSllomls nuo 0 ikl_12 vaL dietų.

(pagal Sutartį)''5

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. liirnan arti Central Są.,

Cambridge, Mass. ‘

.M 25 METŲ SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMAS 
Įvyks per 4 dienas: BALANDŽIO 10-11-12-13 .

<Y ' PAS
SIDUDSAAS

Į DRUG
Į STORE

Kiekvienam perkant mūšą vaistinei, bus 
duodama, graži dovana dykai.

Kainus visuomet prieinamos, bot Šiomis 
dienomis bus viskas dar pigiau*.

Dėkojame visiems už praeita paramų.
M. ŠIDLAUSKAS

Į Kampas Broadvvay ir “E” gat., Šo. Boston, Mass.

Paraše P. JURGĖLA !
•

TURINYS; Dariaus ir GirėnĮb j 
‘ gyvenimo ir teikimą apžvalga, j
Skridimas per, Atlantą. Soldi- JĮ 
no miško, paslaptis. Žygio at- į Į 
garsiai pasauly. Dariausdr Gi- jį 
rimo nuopelnai aviacijai ir mtl- jį 
stj tautai.- Poezija apie LITU- jį 
ANIK4. Skridimo rėmėjai ir jį 
rėm. komitetai. - ii
384 pusi, su 86 paveikslais; f į 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, f j

H *!

'a

tfMRNUOTI 
IKTUMMI

IHGIIKNM

siunčiant paštu 1.65..

■ Reikalaukite:

DARBININKAS
36G W. Broadway, $
So. Boston, Mass. $Į

f

r •■■ •

MALDAKNYGES I
GAVĖNIOS METU ĮSIGYKITE MALDAKNYGES 

UŽ LABAI NUPIGINTI. RAIMI 

“MALDŲ RINKINĖLIS”
Kalno*: ■. ■k .

Juodai* odo* apdarai* ' $LM (buvo $1.75) 
Baltai* celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
Juodai* paprastai* apdarai* .75 (bnvo $1.00) 
Baltai* celuiloido apdarai*’ -90 (bfivo $1.25)

Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)
į

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAM GERĄ NUOLAIDĄ | 
i • ’ . ' . . ■ 8r

jį Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: |
“DARBININKAS” Į

366 Broadtvay, — —So. Boston, Mass. |

ĮDOMŪS JUDAMIEJI PAVEIKSLAI

Pirmųjų Krikščionių Persekiojimai
* Ciesoriaus Didkleeijono laikais

—— Atėję į šiuos paveikslus^pamatysite, kaip pirmie
ji krikščionys guldė savo* galvas už Kristų eidami į 
areųą, kur juos liūtai draskė. Pamatysite kaip Šv, 
Agnietei nukerta galvą, Šv. Sebastijoną sušaudo jietb 
mis, šv, Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša. Į šiuoą 
paveikslus atėjęs nevienas braukia per skruostus rie
dančias ašaras. Ateikite visk Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins A. PeldŽius sekančiose 
vietose:
UTARNINKE ir SEREDOJE, bal, 9 ir 10 dd. par. sa

lėje, Pittston, Pa.
KETVERGE, bžl. 11 d. Mmersville, Pa.
PETNYČIOJĘ, bal. 12 d. kun. A. Ežęrskio par. salėje, 

’ Wilkęs-Barre, Pa. ’ - . \
SUBATOJE, bal. 13 d. Lietuvių salėje, Binghamton, 
N. Y.
NEDĖLIOJĘ ir PANEDELYJE, bal. 14 ir 15 dd. 
kingstoin, Pa*
UTARNINKE, bal. 16 d. New Ęhila. Pa.
KETVERGE, bal. 18 d. St. Clair, Pa.

Visur pradžia 7:3b vai. vak. Įžanga 30c., vaikams 
10 centų. - . ■ • .

kų mergaičių lavinimą* 
Kun. Virmauskis už tai 
jiems viešai dėkojo.

Ir altoriį gėlės šiemet 
buvo nepaprastai gražios. 
Mat didžiumą jų buvo pir
ktos iš Mariahapolio Ko
legijos. ..

1:30 vai. po pietų, kun. 
Jenkui vadovaujant, para
pijos vaikai pagarbino 
švenčiausį per pusvalandį.

Nuo 4 vai. po pietų kuni
gai K. Urbonavičius, Ąd« 
Morkūnas MIC., ir K. len
kus klausė išpažinčių.

7 vai. vakare įvyko miš
parai. Juos gražiai giedo
jo, vadovybėje art. R. Juš
kos, parapijos choras, so
listai ir Bernaičių choras, 
kurį dirigavo kun. Jenkus. 
Celebrantu buvo kuri. J. 
Bakanas, diakonu kun. J. 
Plevokas, subdiakonu kun. 
F. SkrUodenįs MIC.

•Iškilmėms atitinkamą 
pamokslą - pasakė kun. J» 
Vaškas, MIC., misionie
rius kalbėjo temoje: Dievo 
Meilė dėl žmonių. •

Po pamaldų sekė klau
symas išpažinčių.

Antrą rytą po sumai pa
sakė gražų pamokslą, kun. 
J. Švagždys. ši atlaidų 
diena tai buvo, galima sa
kyti, išpažinčių klausymo 
diena. Apie 25 kunigai 
darbavosi bažnyčioje rytą, 

! po pietų ir vakare. Tiesiog 
‘ tūkstantinė žmonių minia

artinosi prie Sakramentų 
su didžiu pamaldumu.

Kun. F* Strakauskas su
sirgo, jo vieton pasakė 
pamokslą kuri, J. Vaitekū^ 
nas, vakare.

Šie metiniai atlaidai bai
gsis bal. 9 d.,7:30 vąl. va* 
karė, mišparais, pamoks
lu, litanija ir procesija.

Daugiausiai kunigų at
silankė pirmadienį.' Juos 
visus kun. Virmauskis už
kvietė atsilankyti Verbų 
vakare į bažnytinį koncer
tą.^ - m*.

BOSTONOPROVINCI
JOS KUNIGŲ VIENYBES 

SUSIRINKIMAS

Bal. 8 d., tuoj po pietų, 
šv. Petro par, klebonijoje, 
įvyko Bostono Provincijos 
Kunigų Vienybes susirin
kimas.

Susirinkimo dalyviais 
buvo šie kunigai: K. Urbo
navičius, J. švagždys, K. 
Vasys, A. Petraitis, Juoz, 
Petrauskas, J. Plevokas. 
P. Juškaitis, J. Balkūnas,. 
J. Vaitekūnas, S. Kneižis, 
P. Juras, F. SkrUodeiiis, 
MIC., Juoz. Vaškas, Dr. 
A. Bružas, F. Aukštakal
nis S. J., J. Bružikas S; J., 
F, Virmauskis, K. Jenkus 
ir Pr. Juškaitis.

ATVYKO KUN. JONAS * 
BALKŪNAS

Bal. 8 d., 8 vai. ryte, lai
vu, atvyko iš Maspetho N. 
Y. kun. J. Balkūnas, Lie
tuvių Katalikų Profesib- 
nalų ir Studentų Org, Dva
sioj Vadas pagelbėti: kun. 
Virmauskiui per atlaidus. 
Kunigas veikėjas, pasakęs 
pamokslą 40-tięs baigoje 
grįžta namon, antradienio 
naktį.

BAŽNYTINIS KONCER-
‘ TAS

susirmkusiems už malonų 
priėmimą ir pasižadėjo, 
kad jis dės visas pastan
gas teisingai ir bešališkai 
eiti savo pareigas, kad 
tuomi kėlus ' lietuvių var
dą. Jis baigė savo nuošir
džią kalbą šiais Žodžiais: 
,fLai Dievas jus visus lai
minai

Verta tokiu prakilniu 
parengimu pasidžiaug t i, 
nes duoda progos jnūsų 
jaunajai kartai arčiau su
sipažinti ir pasirodyti, kad 
lietuviai nors neturi pro
tekcijų ir nors politikoje 
nėra galingi, bet savo ga
bumais gali ir pasiekia 
aukštas ir garbingas vie
tas svetimtaučių tarpe.

Rap.

SUŽEIDfi PUPALAKĄ

Joseph Pupalakas, 38 
iuėtų, gyvenantis* 114 B 
Street, sunkiai sužeistas 
automobiliu prie Colūmbia 
circleJKartu su> juo leng- 
viau buvo sužeista mer
gaitė, Victorija Pankaitė, 
12 metų amžiaus. Pupala
kas nuvežtas miesto Ųgo- 
ninėn, kur rasta, kad jo 
koja nulaužta ir vienas 
rankos pirštas nuplautas;

Automobilį vairavo Paul 
F, Marten iš Sąuantum.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

RA D I O
PARDUODAME ir TAISOME 
Buvo;
$192.00

155.00 
125.00 
90,00

OHAS — JOHRIŠ 
454 Broftdway

S.B.4000

MAJESTIG 
PHILCO 
PHILCO 
PHILCO

Dabar: 
$49,00 

89.00 
29,00 
19.00

BRONIS KONTRIM 
real Įstate 
INSURANCE 
OONSTABLE.

Justicc of tlu> Peace 
yisoldos. rūšies apdmmla ir tol- 

slngns patarhąvĮmns.
598 E. Broadway, Šo. Boston 

Tel, Šou. Boston 1761 
Residenee?

120 Marine Rd., So, Boston 
Numutelu Šou. Boston 2483-W

FOTOGRAFAI STULAI
Padaro geriausius ir gražiaut 
sius Tiaveikslusj. Šeimynų,/ ves

tuvių ir pavieniu asmenų, 
JURGIS C. STUKAS

453 Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tel. Šou. Boston 2029 
Tel Nor. 0242

ALENA S. STUKIENfi 
681 Washington St., 

Norwobd, Mass.

MIRĖ

Petro lietuvių par. bažny
čioje” įvyks* bažnytinis 
koncertas.

Programą išpildys mūzi- 
kas-Rapolas Juška, solis- 
tai-es . ir choras. Įžanga 
bus* Sulig kiekvieno as
mens gero noro.

PAGERBĖ LIETUVĮ 
TEISĖJA

■ 7 ■“ . . ■ . I

Ketvirtadienio vakare, 
bal. 4 d., Vendome viešbu
tyje Susirinko apie šimtas 
apylinkės inteligentų ir 
profesionalų pagerbti rier 
seniai paskirtą t Nashua, 
N. H. lietuvį teisėją Bolį 
Degasį.
ž Pagerbimo pokylį rengė 

vietiniai advokatai, kurio 
pirmininku buvo ądv. C, J. 
Kalinauskas.

Svečių buvo netikįs 
Bostono, bet iš Nashua, N. 
H., Providence, R. I., Wor- 
cesterio, Broėktono, Law- 
fence, Norwood ir kitų ko
lonijų. . ‘
Pasistiprinę skaniais val

giais, kalbėjo šie: Dr. Ja
kimavičius, Dr. Umpą, 
kun. Juras, p. Earley iš 
Nashua, N. H.,y adv. Juo
zas Cunyš, p-lė Julė Jąka- J 
vonytę, adv. Vincas fio- 
ward, adv. Kazys Tarnų? 
lionis iš Worcester, adv. 
šalnienė, adv* Šalna, adv. 
Doyle iš Nashua, N. H., 
adv. Juozas Gailius, Nas- 
hųą, N. H. miesto burmis
tras Roucher ir adv. Ba- 
gočius, kuris Vardu Bosto
nų lietuvių advokatų įtei
kė teisėjui dovaną.

Teisėjas Bolis Degasiš 
nuoširdžiai dėkojo visięriis

Juozas Volungevičius, 
gyv. 250 W. 4th St, pasi
mirė Carney ligoninėje, 
balandžiu 4 d;, 1:15 vai. 
ryte. Bal. 2 d., jį mirtinai 
sužeidė automobilius ei
nant C gatve ties Silver 
St. Velionis paėjo iš Mer
kinės parapijos ir yrą iš
gyvenęs Amerikoje 33 me
tus. Jo žmona Justina yra 
mirus 18 m. atgal. Velio
nis paliko seserį, dvi duk
terį, vieną sūnų, ir dar ki
tą seserį Lietuvoje.

Palaidotas iš graboriauš 
J. W, Kaspero ofiso, 494 
E. Broadway, -bal. 6 d. iš 
Šv. Petro par. bažnyčios^ 
Naujos Kalvarijos kapuo
se, ■'

VYČIŲ ŠOKIAI . ■ ' .g—--
L. Vyčių vietinės kp. mė

tiniai šokiai įvyks balan
džio 26, MunicipaI Buil- 
ding- salėje.

‘ Visiems būtų pravartu 
iš anksto rengtis į šokius.

Šokių programa įvairi. 
Apie tai sužinosite vėliau;

Muzika: Bostonianš/ vi
sų mylimas orkestras.

Pasižymėkite ■— balan
džio 26 d. Pranešėjas.

UUEEN ANN LAUNDRY,
: ( :••• INC. .

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prosl-name visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So, Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna- 

' ’ ■ vimjį už pigių kainų.
7*9 Ellery St., So. Boston.

Tel. So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON RObFiNG CO.

JOHN MARTIN & G0.
. Taisome - Visokius Stogus r

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 . dienomis
South Bęston 0184 vakarais

BALDUS
Perkraus-
- tome
VISUR
PIGIAI

GREITAI 
SAUGIAI !

LITOUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

RĖIKMINGA
Lietuvė žfenninihkė, mergina 

arba moteris, kuri norėtu dirbti 
namų ruošos darbą.;

Kreipkitės pas Mrs; Levine
. 541 Norfolk St.
Dorėhester, Mass.

mergina

S. BARASEVIČIUS IR
- SŪNŪS |

Seniausias ir Savistovis šios J
Valstybes , 5

LIETUVIU GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Gyvuoja 26 metus. Į?ilnal prisiruoš 
šes savo įrankiais it karstyežlmlnp 
suteikti' geriausių patarnavimų die-$ 
nų ir naktį. Tarnauja, ir .apylinkė 

nėms Lietuvių kolonijoms. . 5 
TURI NOTARO . TEISES S

Ofisas:- į
254 W. Broadway, Be, Boston’ 

Tel. Šou. Boston 2590
’ Gyvenamoji lietai !

838 Dorchester Avė,, v s 
Tel. Colūmbia 2587

Sekmadienį, balandžio
14 d., 7 vai. vakare, šv;

ACADEMY OF MUŠIU
Vadovaujant Prof. G. A. pttayi

Moko populiarlSkų klasiokų mužikų. Taipgi groti u^ialkos iųstru*. 
mentais, kaip tni: amnikoš, piano, banjo. nw<lollflos, ‘gitnros, nrmonit 
Rios, klarnotos. aaksafono, tritibos, trombonos, h* tt. Irgi, moko imrmo-

Į, uįjos it perstatymo. . Gerokai prasilavinę mokiniai gauna progos, be 
Jokio ekstro mokesčiOj prigulėti pde mftsų didelio orkestro. Galimo .

, pristatyk bonus arba orkestras ant bet kokio parebjtiiuo; ■_■••• 
t Muzikos instrumentus ir dalis parduodamo, iSvemlnvojamo ir tat*
! aome uit pfjBlų. kainų. Atdara dienų ir vakare. :

Tai. So. Botton. 1079
į 409 W. Broadway kampa* F Sti So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu' įvairiausios rūšies 

auksinius Ir sidabrinius. daik
tus. Taipgi ir pataisau.

. 366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Smt. Boston 3694

STANLEY
BOTTLINGGO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Isdirljėjas. įeinj minkštą

'. gėrimą.
f107 Sikth Street,.

So. Boston, Mass.
Namai: 181 D, St,, So. Boston

Tel. Nee. 0526

RDKLAN AUTO SALES
STASYS ROKLANAS, SAV. 
Parduoda OLDSMOBILE automo
biliu* ir INTERNATIONAL - tre
kus. Priimame senus karus mainais
• -Taipgi

Taisome automobilius
Darbas užtikrintas, nes užlai

kau gerus darbininkus. .
49 Highland Avė.,

NEEDHAM, MA88.? '



AntrodiMis, Brigada. 8 d., 19M  . ’ DARBININKAS

Monopolizavo DULR Pirm 
Adv. Rapolą Skipitį

Kjip žinome iž Lietuvos rius, atstovaująs katalikų 
atvyko DULR pirminiu- draugijas, 
kas adv. Rapolas Skipitis. ' , 
South Bostono lietuviai r
socialistai ir tautininkai- 
laisvamaniai, adv. Bago- 
čiui Vadovaujant, sušaukė 
balandžio 5 dieną, Lietu-, 
vių svetainėje susirinki- ^ayskas, SoutK Bostono 
mą, tikslu aptarti kaip . katalikai butųpriimti advokatą Skipiti. buv§ visai nepastebe^,_ jei 
Žinoma, iniciatyva davė ne adv. balnos politine,o- 
Lietuvos Konsulas, kuris .r^.kanL
laiškais atsišaukė į kaiku-. komisiją adv. Skipitį pri-

dpi DTTLT? nirtni* vietas KaraiiKanis, jei nXtUpSTmimd LieS « i Emisiją. Bet adv. šal- 
kataliku nraamzatdios nS nos Pastaba nerealizuota tou®3 Smų]Oda^ * “E sud^yta be 
vauti susirinkime nei pri- įa^abkų. Pažymetina, kąd 
ėmime negavo, nors susi- 
rinkimo šaukėsi hetųvių koĮonijų prakalbąs, jei ^Mikelso-
no, kad So. Bostone yra Žlžįme susirinkime tedaly- nas savo leidžiamame ir 
Katalikų Federacijos sky- vavo tlk aPie asmenų. Į redaguojamame laikrašty 
?—------ ---——-------r---- Adv. Bagočius savo kai- nebūtų sudarkęs sandarie-

MIITIIfnę Un^VVI A k°je pareiškė, kad jis kol cių ir socialistų nusiteįki- 
ffluLlHUu IVIuM NLA kas neturįs nusistatymo mo dėl p. Skipičio misijos.

. . \ ,v.\- remti ar neremti adv. Ški- P-nas Stasys Mikelsonas
pičio misiją. Jis sako, kad dėl p. Skipičio atvykimo 
Kjei p, Skipitisatvažiavęs ir 'jo. misijos, savo laikraš^ 
atlikti kultūrinę misiją, 
tai ji remtina, jei politinę, 
kaip nelęgalės per “putČą” 
įsigavušios valdžios atsto
vas, tai ji neremtiną”. Vi-

; šų atstovų nuomonės buvo 
įvairios ir labai pesimis-

M. TreinaviČiiite, moky- 
to ja, moko muzikos pianu, 

Ji yra baigusi
FAELTEN PIANOFORTĖ 

KOLEGIJĄ

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

draugijas.
Sušauktame susirinkime, 

vamanių -tautininkų susi
vienijimo apskričio pirmi
ninkas adv. Kazys Kali-

tingos, išskyrus socialistų 
laikraščio redaktorių p. 
Stasį Mikęlsoną, kuris iŠ 
revoliucijonierisko socia
listo staiga tapo patrijotu 
ir karštu adv. Skipičio mi
sijos rėmėju be jokių re
zervų.

TUMAVIČIENĖ PAS- 
MERKfiMIKELSONA 

UŽ VETOMAINIAVIMA
P-no Mikelsono persime* 

timas  ̂dešinėn' labai nuste
bino p. TumaviČienę, kuri, 
rodos, atstovavo sandarie- 
čius ir SLA. Ji pasmerkė 
p. Mikelsono veidmainiavi
mą, pareikšdama, kad 
Nonvood’o SLA kuopa 
būtų rengusi p. Skipičiui

šonui jau nebėpirmas ir 
gal nepaskutinis. Laukia- 
me jo viešos ispazmties 
spaudoje.

Kadangi sušauktame su
sirinkime iš lietuviu orga
nizacijų dalyvavo tik SLA 
kuopų atstovai, tai ir ko
misija sudaryta tik iš tos 
organizacijos narių, bū
tent: Mikelsonas, Kalinau
skas, Venys, Lekys, Bin
kienė, metodistu pryčeris 
Kubilius, Gegužis, Šalna, 
Kerdiejus/ Nemaksy ir 
Jankus. Nors dalyvavo* ir 
iš kitų kolonijų tos orga
nizacijos atstovai, bet jie 
į komisiją neįėjo. Cam- 
bridge atstovai atsisakė 
rengti priėmimą^ Lowell 
susilaikė nuo pasireiški
mo; Lawrence nezaležnin- 
kų šventikas pareiškė, kad 
jis susilaikąs nuo priėmi
mo, bet atvažiuo.siąs į-Bos
toną pasiklausyti kas, 
kaip; Brockton ir Worces- 
tėr atstovų nebuvo.
^Taigrso^ąHš^Srtaūįv 
ninkai - laisvamaniai, ku
rių kontrolėje yra SLA., 
monopolizavo DŲLB s pir
mininką p. Skipitį. Rap.

RUOŠIAMA GEGUŽINE

tinę. Sąjungietės vėliau 
praneš apie savo išmislą.

Rodyk visiems šiuos pra
nešimus. 1 * ■ *

VYČIAI VĖL PRIEŠ 
NORWOOD

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
stoja į rugtynes prieš Nor- 
woodo vyčių 27 kp. ketvir
tadieny^ balandžio 11 d., 
So. Station Bowling Al- 
eys, 669 Atlantic Avė., 
Boston.

SPORTO VAKARAI

KIEKVIENAS NoRGE PRODUKTAS

DUODA
NUOŠIMČIUS MOKANTI INVESTMENTĄ,

VALGOMŲJŲ DAIKTŲKRAUTUVES
\ Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius* daržoves ir 
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi- 
mpka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kaų jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BŲSHMANAS 
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
. 29 Savin Hill Avenue, 

’ pORCHESTER, MASS.
\ 45 Hampden $ 1 

’Tel. HIGhlands 4855 
-ROKBURY. MASS.

BR0ADWAY MARKET
387 W. Broadway . 

Telephone South Boston 3591

‘ JONAS VALIAOKAS
75T‘<Pr Street," ' 

Telephone South Boston 1609

SO. BOSTON, MASS.

PERKINS SQ. OASH MARKET 
Povilas Baltrasiūnas,. Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS ’ 
918 E. Broadway 

Telephonė South Boston 1392

JONAS GLINECKAS 
502 E. Eighth St., 

Tel. So. Boston 9621

G R A 8 0RI Al i 10SEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

G R AB OR IU S 
494 E. Broadway, 

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

xtes. 158 W. 7th St.' 
Res.:Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

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

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

MONTELLO
16 Intervale St.

- * Tel: 4110.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res{ 
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

ty No. 12 pacitavęs du pa
ragrafu iš Konsulato 
/‘Atsišaukimo į visuome- : 
nę”, štai kaip sušunka:.

4‘Jeigu p. Skipitis kitokių. tik
slų. Amerikoje neturi, tai dėl ši
tų dviejų jam vargiai vertėjo 
plaukti per Atlantą 3,000 mylių.
/‘Supažindinti amerikiečius su 

tuo ‘ Viso Pasaulio Lietuvių Kon
gresu’ geriausia juk galima, per 
spaudą. Šitą darbą galėjo atlikti . 
Lietuvos konsulatas. Nevy Yorke 
ar'Chicagoj: Tai būtų buvę daug 
pigiau, negu p. Skipičio kelionė 
ir sugaištas laikas.

. “Mūšų manymu, apie tą “kon
gresą” vistiėk nėra ,kas daug 
kalbėti; Pažangiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės nusistatymas 
šiuo kląųsimu y^Ą^gius, ^! gali- 
jųa suformuluoti' taip: 'Tegul p,. 
Skipitis su savo draugija pasirū
piną visų pirma sušaukti laisvai 
Lietuvos žmonių išrinktą Seimą, 
tai bus tūkstantį kartų geriau, 
negu tas mekeno nelinktas ir 
nieko neatstovaująs “Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresas”.

“O jeigu p. Skipitis nori pasi
kalbėti su. amerikiečių veikėjais 
“apie, svarbiausius lietuvių tau
tos kultūrinius dalykus ”, tai ši
tuo klausimu Amerikos -lietuvių 
pozicija irgi labai aiški, būtent: 
Svarbiausia kultūrinis dalykas y- 
ra spaudos, žodžio ir susirinki
mų laisvė.

“Ar p. Skipitis gali prižadėti 
Amerikos lietuviams, kad sugry- 
žęs Lietuvon jisai panaikins laik
raščių cenzūrą ir grąžins • darbi
ninkų organizacijoms laisvę?

“Jeigu jis tp padaryti negali, 
' tai jo atvažiavimas Amerikos lie

tuviams visai neįdomus.”

Ar reikia didesno. veid- 
maniavimo už čia pacituo- 

. tą ? P-nas Stasys Mikelso
nas į p; Tumavičienės kal
bą ir pasmerkimą atsakė 
tylėjimu' Tai buvo skau
dūs smūgis. Bet p. Mikel-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI .

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PU GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke ~ Eva Markslenė, 
625 E. 8L11 St.So.Boston, Mass. 
Tel. So. Botson .1298

Vice-pirminlnkS — Ona Slnurlenėį, 
443 E. 7th S t., So. Boston, Mass.

“ Tek So. Boston 3422
Prot. Rafit. — Brone Ciunienč, 

2i)Gould St., West Rosbury,. Mass. 
Tel Parkivay 1804-VV

Fin.- Rašt. , Marijona Markonlutč, 
33 Navarre St., Rosllndale, Mass. 

’ Tel. Parkvvny 0558AV
Iždininke — Ona StaniullutB,

100 West 6tU S t, So. Boston, Mass
TvarkdarO Ona MizglrdienP, 

1512 Columbin Rd,, So., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. .TanuSonienp. 

1420 Columbia Rd., So, Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarnlnką kiekvieno mėnesiu,

ŠV. JONO EV. BL.PAšALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, , ■
; 24 Thomas Bark, So. Boston, Mass.
Vite- pirm. — V. Medonis,

1430. Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot.. Raštlninkhs — J. Glinėckis,

5 Thomas Bark, So. Boston, Mass,. 
Flu. Raštininkas — Alb. Neviera,

10 IVinfleld St., So. Boston, Mass. . 
Iždininkas —- A. Naudžiūnas,

885 B. Broadsvay, So. Boston, Mass. 
MarSalka — J. Zalkis,

7 Winfleld St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre* 

čia nedCldlenl kiekvieno menesio, 
2 Vai. po piety, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston. Mass.
... ..Ą„ ..... _.■-■■■ ■ . . ■- j »- - .

7130 vai. vakare, pobažnytinCj sve
tainėj:

Visaip draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

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

nėmis.
=h \ Infortnacijij

'• klauskite pas 
vietinį agentą 
arba

t"*1Z^75 State Street
BOSTON.... . >

Šv. Petro' parapijos ku
nigai skelbė susirinkimą 
parapijiečių norinčių, pa
vasario, parapijos naudai 
padirbėti. Bal. 3 d. po pa
maldų susirinko, bažnytį- 
nėn salėn, gan skaitlingas 
uolių darbuotojų būrys.

Parapijos veikimo komi
sijos valdyboje liko veik 
visi tie patys žmonės: pir
mininku P. V. šįrka, rašti
ninku p. Vi. Brazauskas, 
kasieris- p. V. Kališius. Į 
vietą p. Juoz. Kasparo vi- 
ce pirmininku tapo išrink
tas p. Kastas Šidlauskas, 
Šeimininkėmis pasili ko: 
pp. Marksienė, Vosylienė 
ir Slatkėvičiene.'Jų pagel- 
binihkęmis išrinktos: -. pp. 
Znotinienė, Jakimavičienė, 
Navickienė, Mizgirdienė, 
Jęskevičienė, Valongevi- 
čieriė, Jogminienėr ir kitos.

Nutarta rengti parapijos 
nąudai ./‘Lawn party” ge
gužinę, birželio 16 d., Ro
muvos parke, Montelloje;. 
su įžangos tikietais teikti 
daug įvairių doyanų. Do
vanas surinkti dabar ; ti’ 
kietus’ atspausdinti, ir 
pardavinėti. Ponas J. Dilis 
pirjnaš pažadėjęs prie į- 
žangos tikietų dovaną. Pa
nelė Marijona Kilmoniutė 
pirma pasižadėjo platinti 
įžangos tikietus.

Dovanų reikės ’’ labai 
daug, nes gegužinėje bus, 
kur nors, ramioje vietoj ir 
“Beano Party”. O čia juk 
ėiha dovana prie kiekvie
no žaidimo. Aukotojų var
dai bus viešai garsinami.

Jei tą dieną būtų lietin
ga, vietoje gegužinės Ro
muvos parke, įvyktų, pa
rapijos salėje, 492 E. 7th 
St., 2 vai. po pietų “Bea^ 
no party”; nuo 7 vai. vak., 
įvyktų 'balius! Rytojaus 
dieną, birželio 17 d. įvyktų 
parapijos gegužine, Romu
vos Parke.

Ponas V. Valatka apsi
ėmė rūpintis žmonių tran
sportavimu. Sakė, kad jis 
tiek bus’ų turės,' kiek jų 
reikės. P. Juozas Kaspa
ras vadovaus atletų prog
ramoje. P. S. Kavolis, kaip 
pernai, bus prie bufeto 
barčekįų. Pp. Niaurojus, 
Rapalis ir kiti sakė padė
sią kur reikės.

Klebonas kviečia para
pijos draugijas prisidėti 
prie ruošiamos gegužinės.

Pranciškonų, Amžinojo 
Rožančiaus’ draugijos, L. 
D. S, ir Moterų Sąjungos 
kuopos jau veikia. Amži
nojo Rpž. draugija pasiė
mė 50 knygučių ir leidžia 
gegužinės fondui tris pui
kias dovanas. Pranciško
nai leidžia dešimkių, L.D, 
S. valgomų produktų pin-

Didį susidomėjimą su- 
] lėlė Jono Jokubausko, žy
maus lietuvio athleto ruo
šiami sporto vakarai. Dar 
pirmą kartą šioje apylin
kėje dalyvaus toks skai
čius lietuvių atletų, risti- 
kų ir kumštininkų.

Sporto vakaraiįvyks 
balandžio 10 d. Worcester, 
Mass., Lietuvių Ūkėsų klu
bo salėje ir balandžio 12 d, 
South Boston, Mass., Lie
tuvių Piliečių klubo salėje.

Apart žymių sportinin
kų: Antano Kondroto, 
Vlado Biekšos, populia
raus Juozo Bakšio, ir kitų, 
pasižadėjo dalyvauti kum
štininkai Juozas Uždavi
nys iš Haverhill, Mass., 
Naujosios Anglijos čempi- 
jon'as, Dan O’Dowd, Vin
cas Kablinskas ir “Bill” 
Marcelionis iš South Bos- 
tęho.

Rap<

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DULR PIRMININKO 

ATVYKIMAS IR PRA
KALBOS

, NewT York —"Balandžio 
3 dieną atvyko iš Lietuvos 
DULR pirmininkas adv. 
Skipitis. Brooklyno tauti
ninkai gerb., Svečią mono
polizavę, suruošė jam ban- 
kietą iš garadžiaus per
dirbtoje užeigoje ir šešta
dieny, balandžio 6 d., Kla- 
sčiaųs salėje,. M^spethe 
prakalbas.

Bankietas buvo daugiau 
privačio pobūdžio. Prakal
bos gi viešos. Adv. Rapolo 
Skipičio kalbos pasiklau
syti buvo susirinkę apie 
200 žmonių. Kalti mono- 
polizatoriai. Jeigu ir ki
tose lietuvių kolonijose ne
bus susitarimo rengti adv. 
Skipičiui prakalbas, tai 
gal geriau būtų jų visai 
nerengti. Rap,

< LIETUVOJE YRA 
570.500 ARKLIŲ

— III IM I M I f

Centralinio statistikos 
biuro duomenimis^ 193z: 
m. gruodžio 30 d. Lietuvo
je iš viso, buvo 570.50C 
(1933 m. gruodžio mėn, 
581.320) arklių.

ATBĖGO SOVIETŲ 
ARMIJOS LAKŪNAS

• KAUNAS—t- šiomis die
nomis atvyko į Klaipėdą 
Sovietų Rusijos . pilietis 
ats. sovietų armijos kari
ninkas, lakūnas, Sveęni- 
kof, 33 m. amžiaus. Jis. sa
kosi buvęs 1928 m. 3 me
tams už agitaciją nubaus
tas koncentracijos stovyk
la ir du metu atsėdėjęs iš
bėgo į.Turki ją. Kelius me
tus bastėsi po Europos 
valstybes ir dabar būk no
rėjęs vykti Rygon, šiuo 
metu Svečnikof atlieka 
bausmę už nelegali sienos 
perėjimų. . .. v

NORGE ROLLATOR šaldytuvai suteikia šaldy
mą už mažesnę kainą, užlaiko maistą nuo sugedi
mo ir duoda progą ekonomiškiausiai ir geriausiai 
suvartoti likusį maistą. Tokiu būdu galima sutau
pyti iki $11 į mėnesį

: NORGB WRINGER
Su ypatingais pagerini-; 
mais. Lengvai veikian
tis. Saugus. Paprastos 
konstrukcijos. Dirbtas 
iš vieno gabalo ir nepra
leidžia vandens. Nutekė
jimo lenta ’ sukasi į abį 
pusę, Ratai paslėpti te
pale ant viso amžiaus.

THE ROLLATOR
Duoda lygia, lengvą, 
taip vadinamą Rol- 
ling jėgą, kuri sutek 
kia daugiaus Šalčio ir 
suvartoja mažiau e- 
lektros. ?

ŠTAI KITAS IŠMIjNTINGAS INVESTMENTAS — NORGE 5VASHER

Dėl jo pagerintos konstrukcijos su didesniais sparnais (Agita- 
tbr) jis varo daugiau vandens, greičiau plauna,, švariau, ir 
duoda daugiau apsaugos audeklams. Dėl jo išskirtinos QUIE- 
TOR .jėgos mekanizmo, jis turi lygu, tyku dirbimą, kaip, ge
riausias automobilis ir dar prie to tęsiančio tvirtumo keturio
se svarbiausiose, vietose, kaip tai: Motore, Transmission, Dir
žuose, ir Agitator. Jis yra Amerikos “Aūtobuilt” plovėjas 
(Washer). Išmokėjimas pagal tavo išgalės.

NORGE
■ ■ *. *. . * J ‘ -

HUB PLUMBING & HEATING SUPPLY CORP.

428-430 W. Broadivay, So, Boston, Mass.

Tel. So, Boston 4211

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet'ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, įeidžia dan
gus. Milton,

darbihiKkas
(THE WORKER) *

Publishėd. every Tuesday and Friday except Holidays suok as
Netv Year, Gpod Friday, Memorial Day, Independence Day>.

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
----- ----- ----- by ....... ........r— • '

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR. C. ASSOCIATION OF LABOR
Enterod ns second-class mtte> Sępt. 12, 1915 at tiie po«f Office «t Boston,

, ; • ‘ ; Mass. under tliė Aęt 0f Mareli 3, 1S70
Acceptnnce for nudling at spėriai rate of poringe provideii ror inSectfonllOS 

Act.of October 8,1917, authorhed on July 12,1918 .
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly .,»».,, ,\ $4,00.
Foretgn yeąrly. ............................$5.00
Domestic once per xveek yenrly $2.00
Fovelgn. once per \veek yearly.« $2.50

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoj* metams HOO
Ufelėny metama |&0Q
Vieną kart savaitėje metams ... 12.00
Ulaienylkart sax*aitsje metami $2.00

DARBMNKA8
366 West Broadway South Botton, Mm.

Teleįhonę South Boston 268Q
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DULR REIKALU
DULR (Draugija Užsienio Lietuviams Remti) 

dirba gerą darbą. Jau tas vienas, kad surado visas 
vietas plačiam pasauly, kur lietuviu esama, džiugina 
kiekvieno išvykusio iš tėvynės širdį,, kad sužinota, 
kur jis gyvena, ką veikia ir kaip gyvuoja. Žihęma, 
mūsą išeivija dideliu rezultatų iš tos Draugijos veik
los nelaukia, nes iŠtiesų ji ir negali nieko mums duoti 
medžiaginiu žvilgsniu. Veikiau ji pati šio-to iš mūs ti
kisi. Bet moraliniu atžvilgiu, užmezgdama tampres
nius ryšius tarp Lietuvos ir išeivijos, DUŲR suteikia 
mums daug jaukaus malonumo. •

Tačiau jos darbuotė, ar bent pirmieji užsimojimai 
nepilnai atitinka musu lūkesčius. Dalykas tuoj paaiš
kėja, kai perskaitai jos išleistą knygą “Pasaulio Lie
tuviai”. Knyga nemaža (361 psl.) ir duoda informaci
jų— deja, ne apie mus. Įdomu ,tai, kad joje aprašyta 
daug tokių vietų, apie kurias ne nę svajota, kad ten 
būtų buvę lietuvių, ypač susipratusių ir kiek organi-. 
zuotų.Iš jos sužinome apie lietuvius Kanadoje, Brazi
lijoje, Uragvajuje/Argėntinoje; Afrikoje (Capė 
Town), Angoloje, Kongo, Pietų Rodezijoje, Mozambi
ke, Gvinėjoje; Azijoje: Mandžiurijoj, Rytų Sibire, Ja
ponijoje, Kinijoje (šanchajHOkeanijoj: Filipinuose, 
Malajuje, Sijame ir Australijoj. Smulkmeniškų žinių 
randame apie lietuvius sovietų Rusijoj. Toliau aprašy
ta lietuvių gyvenimas ir darbuotė Vakarų Europoje: 
Anglijoj, Prancūzijoj, Liuksemburge, Ispanijoj, Vo
kietijoj, Prūsų Lietuvoj, Lenkijoj, Suomijoj ir Latvi
joj. Net yra žinių apie lietuvius kaikurioše Indijos da
lyse. Kur tų lietuvių nesama! Kaip jauku, kad apie 
juos sužinota! : ■; ■’

Bet ką gi apie mūsų didžiulę išeiviją J. Valstybė
se? Taip, yra ir apie mus, bet kaip proporcingai ma
žai, netiksliai ir skystokai! Rodos, kad alkūnėmis tik
sliai mus grūdama į užkampįrKaikurie straipsniai tie
siog tendencingi. Kažkurios laisvojo plauko organiza
cijos iškišamos priekin, kaipo vienintelės tikrosios 
kultūros nešėjos. Išvardyta kiekviena jų' išleistoji 
knyga nuo stambesnės ligi pat mažiausios; Apie kata
likų literatūrą nei žodelio, išskaičiuota tik laikraščių 
Vardai. Laimė dar, kad susiprasta duoti vietos kam 
Prof. Kemėšio ir p. šimučio straipsniams. Abudu ra- 

' šo tiksliai ir objektingai — Prof; Kemėšis apie kata
likų mokyklas, p. Šimutis, apie Kat. Federaciją. Išsky
rus tuo du teikiančiu informacijų apie katalikų dar
buotę straipsniu (viso, yrį 8 straipsniai), apie katali
kų veiklą kaip ir nieko nepasakytą. Gi pasiskaitę p. 
Šimučio straipsnį, kur išrėdoma milžiniška K. Federa
cijos darbuotė, knygos leidėjai, rodos negalėjo užsi
merkti ant katalikų veikimo, ir jiems reikėjo kas nors 
nuo savęs apie tai parašyti. Bet ne.

‘ Ištiesų, Skaitant apie Federacijos trumpai su
trauktą darbuotės eigą, negalima neįžiūrėti tų milži
niškų darbų, kuriuos nuveikė organizuoti katalikai 
svarbiausiu mūsų tautos gyvavimo momentu — ne
priklausomybes išgavimo metu. Dar 1914 metais Fe

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJĄ 

Parašė
Vincas Nagornoskis " Nežinau.

Sofija'daug kalba, bet sunku* suprasti
Tikras dalykas, tikra padėtis

SOFIJA Jųjų buveinėj. Ji nebylė tampa
. . ‘ Vt Apie jos t'švd reikalus ir siekius.

v. .v ... Atleiskit, Tiktai su baime apraudoja tas
Ąs uzsimirsau. Nekaltas aukas... '

tJSS)i;iadąma priima Aleksandros Pa<iuo- ' -(Anastazas smarkiai perkerta prišokdama)

ALEKSANDRA ' . Sakai aukas’
Matau mano Sofijai

Daug ramiau tarpe gėlių ir paukščių, ' . ' GRACIJA •
Todėl mes eisim ieškot Ciesoriaus. ... (Nusistebėjus drąsiau, bet vis liūdnai.)

(Išeina išsivęsdama po ranka Sofiją.) v Taip, tas mergaites, kurios pražūsta .

: SCENA V
Silyaiias, Tristamas, Anastazas ir Gracija

■ ’ ANASTAZAS " '4 . ■ 
(Patraukdamas lėtai Graciją į sceną.) 

Ką, ar iškvošiai ką nors iš tos lėles? 
Ko jie čia nori? Ko ieško čionai ? .

(Nužemintai pasilenkdamas.) GRACIJA - ' ■ ;
- ■ ‘ . (Neramiai, bailiai dairydamasi.)

Man rodos jos tėvas čionai atkeliavo 
~ Narsiausi vytį pakviesti kovon

Su slibinu žiaūriuį kurs yra praryjęs 
Selenus miesto, visas mergeles. . . ..

•. v. TRISTAMAS . .
• 'Ką tu mums pliauški? ... •

' SILVANAS .
Susiprask, • 

Kad tokioms žinioms sunku įtikėt.
, ■ : • (Anastazas ^atsitolinęs temija Graciją labai . 

susirūpinęs.) .

Audra smarkavo. Nes gerai suprato, 
Kad Aleksandra yra pažvelgta.

(Tyliai nusijuokia paskui labai karčiai.) 
Bet matai kokios pasekmės šio darbo: 
Vyrs ir meilužis pasivaikščioja.

(Rodo į pusę kur išėjo. Valeras.)
• •■■ANASTAZAS '' J; : 

, Tikra nelaimė. Jūsų žvaigždė gęsta. 
Reiks išprotauti naujas priemones.
Ciesoriaus tur būti pasitikėjims \
Pakeistas kerštu, neapykanta, * 
Kitaip jums galas.

’ . .• A * . *, ” ... • • . • - ■ \

. . /SCENA IV ’
Tie patys, Aleksandra, Sofija^ Gracija ir Kroatas 

\ ALEKSANDRA .
*. - Maniau čia rast vyrą?

■■ SILVANAS.

Viešpats pasaulio sode viešiesi. .
- ' ALEKSANDRA
Medžių ošimas ir paukščių čiulbejįms 
Jam nenubosta. .

. SOFIJA.
O ponia, - ‘

Teųąi aįp gražu, tįęk;daūg dievaičių: ./ 
Jupiteris, Marsas, Panas, Merkuras,

< Bet jie visi dori; jiems nėreik aukoti .
i Jaunų mergaičių.
,. ANASTAZAS • • , -

■ ’• Atleisk karalaite, - j 

deracija pradėjo rūpintis tautos reikalais. Tuomet į- 
steigta Tautos Fondas Lietuvos reikalams finansuoti. 
Sudaryta A. Lietuvių Taryba, kūri įsteigė Washing- 
tone informacijos biurą pasaulio spaudai informuoti 
apie Lietuvą. Išgauta iš prez. Wilsono leidimas švęsti 
“Lietuvos Dieną” (lapkr. 1,1916}, vadinasi, rinkti au
kų gatvėse  ̂Lietuvai šelpti. BuVo nusistatyta surinkti 
50,000 dol. Lietuvos3 nepriklausomybes reikalams, bet 
surinkta 350,000 dol. Dar karo metu pasiųstą į Pary
žių delegacija Lietuvos reikalais. Karo belaisviams ir 
Lietuvos baduoliams išsiųsta iš Tautos Fondo 120,000 
dol. 1920 m. per Lietuvos Prezidento rankas buvo iš
siųsta Vilniaus krąštan 41,000 dol., Lietuvos Misijai 
per Vyskupą Karevičių 39,000. Buvo surinkta milijo
nas parašų, reikalaujančių, kad Wilsonas pripažintų 
Lietuvą de jute, Paryžiuje, Taikos Konferencijos me
tu Lietuvos Atstovybei^ buvo įteikta 90,000 dol. Už
sienio moksleivių šelpimui išleista 20,082.50. Kultūros 
vajui surinkta 64,100.52 ir tt. ir tt. /

Žiūrint į tokius milžiniškus Federacijos darbus, 
tenka be galo stebėtis, kad oficijalinej Lietuvoj taip 
maža mums, katalikams, duodama reprezentacijos. 
Tai, mums atrodo, yra nebe maža klaidelė, bet stambi 
klaida, kai santykiavime su šiaurinės7 Amerikos išei
vija ignoruojama katalikų darbuotė. O męs drąsiai 
tvirtiname, kad jei ne katalikų pastangos, tai šiandie 
nebebūtų ne su kuo santykiauti — ne tik religinė, bet 
ir tautinė būklė būtų visiškai susmukusi. Tąip pat 
padaryta maža klaidelė (ji paskum gali išsivystyti į 
labai stambią klaidą), kad siunčiant pas mus DULR 
atstovą nepasitarta su Katalikų Federacija. Be susi
tarimo su organizuota visuomene ar gi galima susi
laukti organizuotos paramos? K.

ČIGONE NEATSPĖJO
Čigonė, kuri pranašavo Hitlerio mirtį kovo 31; nu

vylė visą pasaulį.. Hitleris gyvas—ir dar kaip! Bet var
giai dabar padarytų daug skirtumo, jei jis ir būtų mi
ręs. Vokietija jau tiek išjudinta, kad greit nęnųsisto- 
vės. Pirmiau, ar paskiau ji eis prie užšibrėžto tikslo— 
atgauti visas žemes, kurias prarado po pasaulinio ka
ro. Daugiausiai vokiečiams rūpi Danzigo koridorius. 
Jis turėtų būti ant pirmojo plano, bet kadangi Lietu
va daug silpnesnė už Lenkiją, tai vokiečiai pirmąjį sa
vo bandymą padarys ant Klaipėdos. Jeigu nušluos, 
tai tada imsis už Danzigo koridoriaus. .; 5

Tačiau Klaipėdos užėmimas ne toks jau lengvas 
uždavinys.' Vokietija perskelta Į dvr^dali. Rytinė dalis 
—. senoviškas prūsų kraštas, kadaise perdėm lietuviš
kas —v nė taip jau didelė. Vienų Rytprūsių pajėgomis 
vokiečiai vargiai galėtų užkariauti Klaipėdą ir paga
liau visą Lietuvą, nes lietuviai ginsis iki paskutinio 
kareivio ir vokiečiams tektų užimti visą Lietuvą, kad 
ji visiškai nurimtų. Tokiam stambiam uždaviniui vie
nų Rytprūsių pajėgų neužtektų. Reikėtų sutraukti ka
riuomenę iš Vokietijos centro. Bebkokiu keliu ją at- 

!gabenti į Rytprūsius? Per jūrą? Tai neįmanoma, nes* 
I Anglijos ir Prancūzijos laivynai tuojau užgniaužtų

Man rodos tokio dievaičio nėra... / 
(Prisigerindamas, bet Sofija jo išsigąsta ir 
slepiasi už Kroato, griebdama jo rankos.) 

/ ‘SOFIJA- ■’/■
Yra... Kroatai, kpdėl jis taip žiūri?

v Tarytum aš jį kuo nors užgavau... .
Aš bijau...

' • KROATAS • .. .
Nereikia, tai Anastazas,

Mūsų vyriausias žinys. .

A / ' TRISTAMAS
Nesąmonės!

SILVANAS
Keistai?, 

Kliūva į ėdrius nąsrus? •/
GRACIJA

„ - ; ..........; . , , t
nes dalys buvo įsitikinę, 
jog konstitucija, tai esą 
Imperatorienės, Konstan
tino žmonos vardas.

Daugelis inspiratorių, o 
taipgi būsimas diktato
rius, princas Trubeckoi, 
Šiaurės Unijos galva nus
tebo reiąultatais ir visiškai 
nepasirodė senato aikštėj, 
Nikalojus pats pirmas at- 

'Įsistojo drausmingos ka- 
ir 

dviem ars trimis salvėmis 
! I išsklaidė maištininkus ir 
" sugrąžino senąją tvarką.

vokiečių transpbrtaciją. Tada pasilieka tik vienas ke< 
lias — gabenti kariuomenę per Danzigo koridorių, 
kurs yra lenkų rankose. Daleiskim, kad lenkai yra pa-1 
darę slaptą su vokiečiais sutartį, sulig kurios būtų 
leista vokiečiams transportuoti kariuomenę į Rytprū
sius ir į Klaipėdą. Tokia sutartis, jei ji padaryta, bū
tų labai pavojinga Lenkijai. Įsileidimas vokiečių į len
kų užimtąjį Danzigo koridorių butų netoliesia tas 
pats, ką okupacija to krašto. Lenkai dar tiek nesus
tiprėjo užimtoje teritorijoje, kad be pavojaus Savo 
prestyžiui galėtų Įsileisti kelis šimtus tūkstančių vo* I 
kiškų kareivių, kurie esminiai nepakenčia visko, kas ] 
yra lenkiška. Galima pigiai numatyti, kad kiltų rim-1 ritmmpnsq ni.všftkv 
tų susirėmimų tarp lenkų ir vokiegių kareivių. Del to'HU01nenes PrysaKy 
beveik neviena save geibianti valstybė neįsileidžia į 
savo kraštą svetimos apginkluotos kariuomenės. Tai 
daro tik silpnos valstybės.— iš-baimės stipresniųjų,I”.
Lenkai gi save stato ko nė lygiais vokiečiams. Prie Panaši suirutė buvo ki
to, ką lenkų .tauta pasakytų dėl tokios pažeminančios I Įusi ir Pietų Rusijoje, bet 
sutarties? Jau dabar lenkai kelia riaušes prieš vokie- Pr ganą greit buvo nu- 
čius/o kas būtų, jei ginkluota vokiečių kariuomenė malšinta. Taip pasibaigė 
pasirodytų Danzigo krašte? Taigi nestebėtina, kad pirmosios revoliucijonie- 
Lenkijos vyriausybė tyli. Ji tur būt jaučiasi padariusi riškos pastangoj.
ką nors netaktingo. / . K. Jei jos ir ligi Šiai dienai
■

Raudonojo Rojaus “Apaštalų ”■
OUdCIlIYiaS *) ? ir tikro heroizmo inspira-

I . - - J ■/ • ' f torių žmonų, kurios mie-
mėn. 12. dieną, Nikalojus lai seM i ištrėmimą savo 
I-sis buvo paskelbtas im- vyrūs. Penki žymiausieji 
peratoriūm visos Rusijos. Jnspiratoriai: Pestel, RL 

šiaurės Unijos imperato-1 
riai naudojosi jiems pa
lankia proga. Karaliaus 
sostas vakavo nuo 19 d. 
lapkričio ligi 14 d. gruo
džio. Šiuo momentu jie 
skleidė ; tarp karališkos 
garbės sargybos melagin
gus ir pramanytus gan
dus, būk girdi, Nikalojus 
uzurpavo sostą, tuo nus- 
kriausdamąs Konstantiną; 
paslėpė Aleksandro testą/ 
mentą, kuriame buvo įsa
kyta Konstantinui su
trumpinti - karįuom e n e i 
tarnybos laikas, sušvel
ninti disciplinos griežtumą 
ir padidinti kareiviams ai- 

‘ \ :
Dėl šių gandų keletas | 

pulkų palaikomi savo ka
rininkų sukilo ir - susipųl- 
kavo Senato aikštėj, neto
li /‘Žiemos rūmų” kur šau
kė: “Lai gyvuoja Konstan
tinas ir konstitucija!” 

Karakteringas reiškinys,

Visai nelauktai iš Var
šuvos atvyko Konstantino 
karjeras su. raštu, kuria
me ^išsižadama imperato
riaus sosto. c

Rąstas buvo su paties 
kunigaikščio Konstantino 
ir mirusio 1823 m.- Impe
ratoriaus parašu,, kuris li
gi šiol buvo laikomas pas- 
iaptyj.

Ši žinia visuomenės bu
vo griausmingai sutikta, 
ypatingai kunigaikščio Ni- 
kalojaus, kuris pasiliko ti
kruoju įpėdiniu į impera
torius, Konstantinui atsi
sakius užimti sostą. Dėl 
šio. tokio netikėto įvykio 
Nikalojus sumišo ir neži
nojo kas darytina, dėjo yi- 
sasrpastangai,"* kad ‘ įtiki
nus savo brolį, jog jis tu
rįs pakeisti šį savo nusis
tatymą. Konstantinas pa
liko nepajudinamas.

*) Rašiniui medžiagą sė
miau iš p. M. de Dogiel 
“Les societes secretes en

' Russie”. C
1825 metais gruodžio kad sukilusios kariųome-

Ar tik mergaites

Slibino nąsriios.
• (Anastazas pasileidžia juokais.) 

’ ' ANASTAZAS •
Taip, mergaitės!../Kokios gi,. 

Ar tos: viešnios šventyklos pinotose?
. (Vėl garsiai juokiasi.) 

/ TRISTAMAS'..
Ką, tu Anastazai; baudai iškvosti?

,/ ' ANASTAZAS '
/ ... (Atstumdamas Tristamą nuo Gracijos.) 

Mano dalykas. Jūs nesikiškyt. /
(Mandagiai jai prisigerindamas.) 

. k Klausyk, mano Gracija, man vakar Jurgis, * 
. . ! Nupiešė tavo grožį taip puikiai, ' . .

Jog man nereikia sakyt kas jo širdį .
Yr apkerėjęs.. Jis myli tave;
O tu jam nešalta. Bet deja, deja!
Meiles ramybe nepasidžiaugsite, •■•■-’.•
Nesigėresit būviu dangiškuoju " . •

■ ’ / (Bus daugiau)

liev, Muraviev - Apostol, 
Beztujev, - Rumin,;įr Ka- 
govski, kuris nužudė gene
rolą Miloradpvič buvo pa
karti. Likusieji, o jų buvo 
net keli šimtai, gavo pa
tirti daugiau ar mažiau 
gana žiaurias bausmes.

Gerb. skaitytojas m4nau 
man leis čia padaryti ma
žą nuo siužeto sukrypimą, 
kuris be abejo. bus gana 
įdomus. Šis faktas yra ži- 

į nomas daugelio inteligen
tų ne tik Lietuvoj, Lenki- 
jojj Prancūzijoj, Vokieti
joj, bet ir pačioj Rusijoj, 
Jis liečia mirtį Aleksan- 

LdroA-jo»' ■ -... -■• )•/■ 
Apie vidurį pereito šimt

mečio, Siberijoj pasirodė 
vienas “stareę” (senis). Šį 
faktą pasakodavo vyres
nio amžiaus žmonės. Tas 
senis priklaųsiąs kokiai 
tai vienuoliškai draugijai, 
kurios nariai buvę, visi ga
na senyvi, neturėdavo ku
nigiškų šventimų, bet gy
venę vienuolių - atsiskyrė- 

Į lių būdu; pasišvęsdami 
vien tik“ tikybinėms prak
tikoms. Vienas iš jų vardu 
Feodor Kuzmit buvo pa
žintas daugelio kaipo bas- ? 
tunas. Daug kartų jis bu- 

(Truputį drąsiau.) vo vietinės valdžios areš
tuojamas, bet paskiau už 
pavyzdingą elgesį vėl pa* 
leidžiamas.:

. Galop* jis apsigyveno 
gana nuošalioj vietoj, kur 
jis susipažįsta su keletu 
asmenų, o ypatingai susi- 
bičįuliuoja su vienu pirk
liu. Jis jiems bemaž išimti
nai kalbėdavo.apie tikybą, 
moralę ir. taip puikiai dės
tydavo, jog taip galėjo as
muo, kuris turėjo gerą iš
simokslinimą. Pas jį būda
vo knygų įvairiomis kalbo
mis. Tarp jų buvo knyge
le Apie Kristaus Sekimą*, 

Niekuomet jis nesipasa- 
rkodavo apie savo praeitį, 
Tik retkarčiais per . neat
sargumą ištraukdavo ke
letas žodžių apie “mirusio
jo” imperatoriaus žymius 
asmenis, kurie priklausė 
prie karališkojo. dvaro.

■ Tokius dalykus apie ku
riuos papasakodavb galėjo 
Žinoti tik tas asmuo; kuris 
turėjo su jais gana arti
mus santykius.

J (Dauigau Bus)
t
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Antradienis; Balandžio 9 d., 1935

Dantei A, Lord, Š. J.~ Vertė J. Neverauskas.

Judamieji Paveikslai
> Išduoda Ameriką

. * *

Kaltinu Jungtinių Valstybių Judamųjų 
paveikslų Industriją mūsų šalies istorijoje bai
siausiu viešo pasitikėjimo išdavimu.

Kaltinu juos už .pastatymą įžangos pelno 
virš viso padorumo, įstatymų pagarbos ar tau
tos sveikatos ir laimės. .«

Kaltinu juos mūsų žmonių svarbiausių 
reikalų išdavimų ir kuo žiauriausiu užpuldinė
jimu doros, kuri įsišaknijusi Dešimtyje Mozei 
duotų Dievo .Įsakymų, ir kurią Jėzus Kristui 
pasauliui skelbė.
. ir drauge su milijonais, kurie mato pavo

ju ir bijo jo, prašau amerikiečius, kad jie pa* 
reikštų pasibiaurėjimą šiai padorumo panie
kai, šiam tautos brangiausių interesų išnaudo
jimui, kuriuos patys gamintojai tik vienintelėj 
vietoj Žino, supranta ar jų atsižvelgia: bilietų 
kasoj. ' " ’

_ _ ___ ŠTAI FAKTAI,
Bet visų pirma mes jums duodame faktus.
Viešame laiške p. P. S. Harrison “Harri- 

son’s Reports” (žurnalas, kuris įtakingai tar
nauja teatro savininkams įr rodytojams apavai 
gos reikalais) redaktorius reikšmingai aprašė 
p. Will H. Hays apyštovąs*. Laiškas rašytas 
1933 metų gegužės 6 d. Vadinas, šią brošiūrą

—■111 l 111111,1 i 11  .............................. .... 111111 1 ii 1 ■ i J .
metais vėliau. Laiškas buvo rašytas p. Hays; 
nes kaip mes visi žinom p, Hays buvo atsakin
gas už Socialinių ir Bendrųjų Verčių Įstatus 
(kodą), apie kuriuos toliau pakalbėsime kiek 
plačiau. Jis net vadinamas judamųjų paveiks
lų caru.

Pacitavęs .pažodžiui iš šių Įstatymų, kurie 
buvo visos industrijos priimti, p. Harrison ra
šė: “Nuo to laiko, kai Jūs išleidot šiuos įstaty
mus, kiekvienas šių uždraudimų buvo sulaužy
tas ne tik kartą, bet pakartotinai. Vietas sto
ka neleidžia man pareikšti daugelio įrodymų; 
tad imsiu tik kelis pavyzdžius.

NESUVALDOMA NEDORYBE
“Nusikaltimai Prieš Įstatymus atsižvel

giant žiaurių žudynių, pamenu “Terror 
Aboard”, kuriame yra apie 15 žiaurių žudymų, 
— žiauriausia iš jų yra moteries mirtis šaldy
tuve; “Murders in the Zoo°, kuriame beprotis 
užsiuvinėja žmogaus burną, ir vartoja gyva
tės nuodus, kad nužudytų tuos, kurie įsimyli 
jo žmoną arba kurie ją tik prašnekina; “The 
Mystery of the Wax Museum”, kuris, nors ne
rodo žmogžudysčių, padaro blogą įspūdį į tuos, 
kuriei Jį mato ; “The Vampirė Bat’7 kuriame 
beprotis - mokslininkas yra rodomas ištušti
nąs kraują iŠ žmogaus širdies; “Song of the 
Eaglė”, kuriame “gangsteriai” didvyrės ir did
vyrio tėvus užmušo šaltu krauju; “Rasputin”, 
kuriame didvyris užmuša niekšą su smaigu ir 
niekšo galva yra rodoma kraujais sutepta; 
“The Match King”, kuriame didvyris - laido-,

kas^ apgalvotai numeta neteisingų pinigų dir- į 
be ją nuo luoto ir leidžia jam prigerti; “Secrets : 
of lite French Police”, kuriame piktadaris ap- ‘ 
dengia moterį tokia medžiaga, kad ji atrodytų 
tikra stovyla; ' “Sign of the Cross”, kuriame 
Žmonės yra žvėriškai žudomi; ir nesuskaitoma 
daugybė kitų.

BIAURI PASAKA
“Lytis: ‘Ex-Lady’, didvyrė išpradŽįų atsi

sako tekėti už didvyrio, geriau pasirinkdama 
palaidų su juo gyvenimą; “Faithless’, didvyrė 
yra radoma gyvenantį su paprastu pinigų lošė
ju, kad tik jis duotų jai smagumų; “Gali Her 
Savage”, vędęs vyras, sergąs ligonbutyje(be
protis nuo blogos ilgos), bando įžeisti savo pa
čią; “Rasputin”, niekšas įeina į 14-os* metų ku
nigaikštytės kambarį, tyčioms ją suvilioti; 
“Cynarą”, didvyris gyvena su svetima moteri
mi, nors jis jau Vedęs; “Bitter Tea of General 
Yen”, baltosios rašės mergina yra rodoma įsi
mylinti rytietį; “Frisco Jenny”, didvyrė laiko 
paleistuvystės namą; ji taip pat tampa “boot- 
leggerių’f rato vyriausia; “Sailor Be ijood”, 
kalba tokia nešvari buvo, jog Jungtinių Vals
tybių Laivynas privertė gamintoją vėl jį perre
daguoti; kad iškirptų purvo tiek kiek jis galės ; 
“Secret of Madame Blanche0, jaunas didvyris 
nusiveda 17-os mėtų merginą į vyno parduotu
vę tikslų ją suvilioti, ir nužudo jos tėvą, • kai 
jis atlanko jį sekantį rytą pareikalauti atskai
tos; į “Pleasure Cruise”, pavydus vyras (did
vyris) nakties tamsumoj užima Vietą to žmo-
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Kun. J. X Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P; Ju^kaitls— 
pirm., 423 AVinsdor St, Cambrįdge, Mass. ; Kun. J. Vaičiūnas — I | 
vice-pirm.; Pr. Mankus — II vice-pirm.; ^J.<BIavackas —' r aš t.;
7 Mott St., AVorcester, Mass.; O. Sidabrienė <r- ižd., 6 Common- 
įvealth Avė., TVorc^ster, Mass.; M. Urmonienė ir A. Ząyeckas — Į 
iždo globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis’.'£ollege, i 
Thompson, Conn. .. . . I

da ir elgetos terba. Bet ar
gi duos jam kas išmaldos? 
Iš veido pažins dėlko jis 
elgetauja; kiekvienas jį iš
varys, akyse jam išmeti- 
nėdamas tokį Maurų įpra
timą. Girtuokliams nie
kas neduoda išmaldos. *

Mano Kelionės Įspūdžiai

‘KA DARO GIRTUOK
LYSTE’ - '

Kiaurus tai daiktas gir
tuoklystė, o vienok kaipgi 
daug žmonių jai pasiduo
da! Ir kasgi yra josios 
priežastimi? ‘Išnaikinimu 
išnaikinta žeme’," sako'Šv.' 
Raštas/ nes nėra kurs pa- 
mąstytų širdyje., (Ier.i2, 
1L) .... ... .

Taip, girtuokliauja ne
laimingi žmonės, neš nesu
pranta . girtuoklybes vai
stų. Tuotarpu josios vai
siai yra baisūs. Štai ką 
girtuokiybė padaro;
1. Pražudo mūsų turtą

Jeigu girtuoklis turi šio
kią- tokią gerybę, nustos 
jos, o jeigu neturi, tai nie
kad jos ir neįgys. Aišku 
tat, jog visai nereik ir įro
dymų. Gėrimų niekas dy- 
kai neduoda, o ypatingai

tiek, kad žmogus galėtų 
pasigerti. O kiek tai kai
nuoja, kada susirinkę ge
riate ir viens kitą Vaišina
te? Iš . kišenės tuomet iš
metate paskutinį skatiką 
Paskui jūsų namuose pasi
rodo neturtas; pats gir
tuoklis apdriskęs, nė r a 
kuomi šeima apdengti; 
grinčiojė šalta, visi alkani. 
Paklausykim ką sako žmo 
na ir vaikai. Verkia ir kei
kia, ypatingai tuomet, ka
da girtuoklis apsvaigęs 
grįžta į namus ir pradeda 
viską ir visus mušti. Die
ve mano. Kokia tai širdis 
vyro ir tėvo. Savo žmoną 
ir vaikus skriaudžia dėl 
girtuoklystės. ... ..

Nelaimingi vaikai ir 
žmona, bet dar labiau ne
laimingas toks tėvas ir 

Įyyras; tikrai jo laukią laz-
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SgĮunga Amerikoje
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. fopullaria Kablniniu Garlaivio

‘OTTTGIRT”

'. 2. Girtuoklyste kenkia 
.sveikatai;’

Ir nėra ko stebėtis. Visi' 
gėrimai turi savyje nuodų. 
Girtuoklystė tat, nuodija 
žmogaus kūną ir naikina 
jojo sveikatą. Gydytojai 
pripažino, jog - daug ligų 
atsftąndg^pąsąulyje dėl 
degtinės^ vartojimo. I r 
taip, girtuoklystė yrą šal
čių, pilvo, inkstų ir kepenų 
ligų; džiovos, proto sumi
šimo priežastis.: Pagaliui, 
užtenka pamatyti girtuok
lį, kad suprastum kokia 
yra jojo sveikata.

Netiktai pačiam gir
tuokliui kenkia degtinė; 
vaikai taipgi patyria gir
tuoklystės nuodų, jeigu tė
vai dažnai geria. Nelai
mingai vaikai kenčia ir 
skaudžiai už tėvų prašižėn 
girną.

Prityrimas mums aiškiai 
parodo, jog daugelis vaikų 
mirė, kuomet jų motinos 
odon įleido svaiginančio 
skystimo. Žinau daug vai
kų, kurie tėvams mirus, 
tapo beveik visi ligoniais 
ir nesulaukė ilgo amžiaus.

MIRTYS NUO UŽNUO
DYTŲ GĖRIMŲ ATIDA

RO VALDŽIAI AKIS

LIETUVOS KELIAI
Kaimo keliai, paprastai, 

yra neblogi. Rodos, galimą 
visur automobiliais , važi
nėtis. Tiktai per miškus 
arba sodus keliai yra blo
gį.. Valdžios yra\ įsakyta 
kiekvienam kaimiečiui sa
vo paskirtą dalį kelio pa
taisyti. Jis ateina prie sa
vo kelio sklypo apie du 
kartu į metus, kad privež
ti žvyro ir gražiai išlygin
ti duobes. Kur didesni ke
liai, plentai; kur daugiau 
žmonių važiuoja, tenai 
valdžia prižiūri kelius. Ma
ciau prie tokių kelių krū
vas akmenų ir žmones 
skaldančius akmenis. Lie
tuva dar neturi mašinų 
dėl šumalimo akmenų. Su
daužyti akmenys yra pila
mi ant kelių ir ant jų pi
lamą smala ir smėlis. Bas
kui su didžiule -sunkia ma->

teplauks Ii New Yorko
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jungtinių Valstybių val
džia, patyriusi, jog daug 
žmonių miršta nuo užnuo
dytų gėrimų, imasi dabar 
priemonių, visai galimais 
būdais sunaikinti tuos 
šaltinius, iš kurių teka 
slaptas, neteisėtas svaiga
lų platinimas. Pats Prezi
dentas Roosevelt tai k o 
šiam reikalui \ ypatingos 
svarbos, ir, patenkint a s 
tudmi, jog komisijos yra 
daug nuveikusios gėrimų 
panaikinimui, ragino jai 
Sparčiai' m toliau veikti.

Prezidentas Rboseve 11 
taipgi, skaudžiai atjautė 
nesenai įvykusias nelai
mes New Yorko mieste,

kur nemažas žmonių skai
čius mirė nuo Užnuodytų 
gėrimų, alkolio. Kiekvie
name atsitikime, Preziden
tas . pareiškė, tasai alkolis 
atsirado neteisėtu būdų, 
ypač iš tų vietų, kur daro
mi įvairūs vaistai ar moš- 
tys.šį alkolį pristatė, ži
noma slapta, “bootlege- 
rai”, kurie apkaltinti ir 
suimti. ' “•

Valdžia taiką priemones 
uždaryti taipgi ir sveti
muosius šaltinius, iš kurių 
alkolis ir svaiginantieji 
gėrimai neteisėtu būdų 
šion šalin . gabenami, jai 
pasisekė uždaryti bevėik 
visus šios šalies šaltinius, 
iš kurių kadaise alkolis 
slaptai plaukė. Preziden
tas Roosevelt pagyrė Ka-; 
nados vyriausybę, kurios 
pagelba nepraleidžia m a 
slapti. “bootlegeriai” per 
Kanados rūbežių. Jungti
nių Valstybių orlaiviai 
nuolat skraido palei Kana
dos rubežius ir pasitarius 
su Kanados policija, tiki
masi s slaptai f gabenančius 
alkolį dr kitus svaiginan
čius gėriinus greitu laikų 
užgniaužti.

• A.Miciūnas.
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gaus, kuris turėjo gulėti su didvyre, o ji neži
nojo jokio skirtumo; “So This is Africa”, kak 
ba bei scenos yra taip nepadorūs, jog daugely^ 
ję vietų net sukiršino visuomenę; “Christoph 
Strong”, moteryste taip suterštą, apibiaurint 
kaip niekados dar nebuvo; “Fast Worker*, di 
vyris nusiveda savo draugo žmoną, kuri k 
se buvo jcr meilužė, į Atlantic City, ir už tokį 
pasielgimą tas sėbras nusprendė nužudyti di<įq 
vyrį; “Heilo, Sister”, pasielgimas yra tok] 
koks terą tik viešuose namuose.

Tai yra tiktai keli paveikslai išrinkti 
paskutiniosios pinties.

“Bet ką bekalbėt apie nešvarią kalbą, ku 
girdima kiekviename paveiksle, kuris bent kiek 
palyti lyties temą?’*

^ai atvira kalba ir labai nemaloni. 
mes kalbame apie nemalonų dalyką.

VIENI METAI VĖLIAU
AŠ atvirai išvardinu filmas, kurias p. Hą 

rrisoi/as šiame užgaunančių paveikslų. sąražį 
yra patiekęs, tiktai dėl to, kad jų daugiau ja 
nėra pasilinksminimo priekyvieteje,

Dabar mes paimame kitą krūvą vieni 
metais vėliau. Ar šie pagerėjo? Ar gamintoja# 

. galt sakyti, jog p. Harrisori^ sąrašas jau 13 
mėnesių pavėlavęs ir užtat nerodo jokių santy 
kių su paveikslais, kurie Šiandien pasiūlyti 
dytojams ir žiūrovams. .

Pažiūrėkime ką visuomene dabar gauna į 
pasilinksminimo žinovų rankų.

(i. r .
(Bus daugiau)

LIETUVOJE ORGA?
ZUOJAMAS AMATŲ j 

PROPOGANDOS M

Kun. Jurgis G. M. česna mokėti. Autobusai važinė-
1 * ja po visą Lietuvą, . tarp 

visų mieštų, miestelių, 
Mah rodos, kad tie auto
busai neina greičiau, kaip 
kokia 40 milių į valandą. 
Savininkai tų autobusų y- 
ra daugiausiai žydai. Lie
tuvoje yrą ir traukinių, 
bet ne daug ir maži, nela
bai greitai eina. Geriau
sias Lietuvos traukinys y- 
•ra iš Kaulio į Klaipėdą^ 
kuriuo teko važiuoti. Nu
važiuoti ima apie 10/Va- 
landų. Yra ir taxių, bet 
jais kiek brangiau atsiei
na. Važiavau taxi’ išJUk- _
mergės iki Bagaslaviškio;‘"gina. Taip pat ir Lietuvi 
apie 20 kilometrų, tai’.kai- 
nąvo 20 litų į abi pusę, 
Lietuvoje yra automobi
lių namažaf. Daugiausiai 
Amerikos išdirbystės. Kai- 
kurie klebonai turi savus 
automobilius. Aūtobu s ų 
matosi* atgabenta iš Ąme- 

* rikos; bet visą kitą Lietu
voje padirbtą. Gesolino 
galima nusipirkti, kur tik 
automobiliai ir autobusai 
eina.

? (Bus daugiau)

Jeigu as turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų istikiųii tėvynei.

šina tuos akmenis spau
džia ir kelius išlygina la
bai gerai. Miesteliuose ir 
prie bažnyčių, keliai išgrįs- 
tiapskritais akmenimis. 
Jei kas važiuoja tokiu^ ke
liu tai vežimas garsiai 
tarška ir kuo smarkiau 
važiuojama, tuo didesnis * 
trūkšmas. Kurie žmonės 
gyvena prie tokių gatvių, 
tai aš manau, kad nakties 
metu neduoda . jiems mae- 
^Oti, o gal jie pripranta 
prie to triukšmo. ’, *

Važiuojančius tokia gat
ve gana gerai krato, ne- 
pripratusiems tai net per
daug. Vežimai padaryti iš 
kieto medžio ir be spren- 
žinų. Miestuose, kaip Kau
ne ir kitur, mačiau iš as
falto ir cemento padarytas 
gatvės, taip, kaip Ameri
koje.

....SUSISIEKIMAS į,'.-
Lietuvoje geriausias su

sisiekimas yra autobusais, 
kurių yra labai daug. Kau-^ 
ne dėl jų yra didelė stotis. 
Lietuvos valdžia šų auto
busais padarė labai gerą 
tvarką. Pirmiau, žydas 
galėjo pareikalauti kiek 
jis norėjo už -nuvežimą 
žmogaus į kokią vietą ir 
tokiu būdu daug skriaudos 
žmonėms padarydavo/ Kas 
gali žinoti, kiek tuomet 
reikėtų mokėti už nuveži
mą iš Kauno į Ukmergę? 

■ Visi susisiekimai yra su- 
; valstybinti. Dabar vežikas 
nuo žmonių pinigų imti 
negali; jis tik bilietus imti 
gali. Keliauninkas turi ei
ti į ta mpaskirtą vietą ir 
nusipirkti bil|etą kur jis 
nori važiuoti. Ant bilieto 
parašyta - numeris vietos, 
kurią jis autobuse turi 
užimti, numeris autobuso 
ir vieta, lig kurios bilietas 
y?a geras. Autobusuose 
parašyta kiek jame telpa 
žmonių ir reiškią, kad 
daugiau priimti draudžia
ma. Kaip kadū1 kelyje įli
pa į autobusą inspekto
rius pertikripti bilietus. 
Jeigu kas tuomet nethrėtų 
bilietą, tai dvigubai turi

Lietuvoje gyvena k 
tūkstančiai amatinin k 
Nors stambiausių amai 
įmonių Lietuvoje nėra, b 
smulkūs- -amatininkai i
blogai verčiasi. Plačią 
šiai, išsivysčiusi bats 
vyklyštej Lietuviai amai 
hihkai yra susiorganiza< 
drauge su pramoninkais 
prekybininkais į verslini 
kų sąjungą. Tačiau jie 1 
visi supranta savo amai 
svarbumą, ne visi jį br

visuomenė nevisados įv 
tina amatininkų da 
dažnai jų nepalaikydan

Suartinti amatininką 
visuomene, Lietuvoje n 
trukus bus. surengtas 
tų propogandos me 
Kartu bus aiškinama' 
tų reikšmė krašto, ekoį 
miiniamę gyvenime ir J 
suomenė skatinama dą 
giau domėkis ir, verstis 
matais. Lietuvos vale 
taip pat( ragina dau 
domėtis amatais. Tuo 
siu dar bus plečiamas 
šame krašte amatų nu 
klų tinklas^

“Iškeikimas”
, Trijų Veiksmų Tragedija. 

Marianapolib kolegijos studentai, suvaidins šį 
šiose, kolonijose:

Balandžio 14 d. — PROVIDENCE, R. I. — šv< 
mieto parapijos* svetainėje 7:30 vai. vi 

Balandžio 28 d. — WESTFIELD, MASS. — Šv. K 
miero parapijos svetainėje 7 vai. va

> • . ' ■ . *

Turime gražių Velykinių Konvertų su Lietu-

. ;1 $1.50
. ,<$2.00
. $3.00 . *

rA $4.50
.... $5.25 ■

; f Gerb. Klebonų Dėmesiui

t Turime gražių veiyKunų j^onveruj su juieįu- 
• viškąis parašais. Kainos labai prieinamos. Su ’

persiuntimu tik:
[ . 300..
[ 500.;
Į 1000

1500 ..
r , * 2000 ..
e ■. Malonėkite §iųstyuž^xkymus»
i “DARBININKAI

866 W» Broadivay, South Boston

/5>

t.



Balandžio 9 d., 19W
i*

DARBININKAS

S GIRDĖTI.LIETUVIUI 
KOLONIJOSE I

I LOWELL, MASS.
IblSEKMiNGOSDARBI- 
ININKĮĮPRAKALBOS
£Lowell, Mass. —Kovo 31 
t 7:30 vai. vak., Šv. Juo* 
|po par. svetainėje įvy- 
b LDS. 97 kp. darbiniu- 
pškos prakalbos.
k LDS. kp. pirmininkas p. 
Imas Šaukimas, to vaka- 
fb vedėjas, pakvietė savo 
Efeboną kun, P. V. Štra- 
fetuską kalbėti, Klebonas

O. 0689 W

f NATIONAL BAKERY
r LIETUVIŠKA KEPYKLA

t B. BARTUSEVIČIUS
» (Savininkas)

į 43 Florence St, 
Providence, R. I.

-lį

K, A. VAITKUS
r SAVININKAS

IBUSY BEE VALGYKLA
į Užlaiko specialius pietus, 
i užkandžius ir gėrimus 
| taipgi
fe GRŪSERNfi ir M£SOS
Į.' KRAUTUVE

Orms St„ Providence, R.I.

keli'WEst 7031

BRIŪGE CLUB
Pale Dry - Vitalized - Goldeit.

. GINGrER ALE
Lietuviai Savininkai:

LSimonavičius, Ales Dialtuva
Į£ Chaffee St, Providence, Ri

kun. P. V. Strakauskas, 
didžiai atsidavęs LDS. ir 
“Darbininko” reikalams 
palietė piripus žingsnius 
LDS. organizacijos ir pa
brėžęs jos tikslą nuošir-, 
džiai ragina visus likti tos 
kilnios org. nariais. .

Antras iš eiles to vakaro 
kalbėtojas kun. dr. Bružas 
iš Nashua, N. H., kalbėjo 
plačiai apie nuopelnus ko
kius gauna kiekvienas pa
likęs LDS organizacijos 
narys. Taipgi išaiškino 
nuodugniai darbininkų su
sipratimo svarbą ir pabrė- 
žė, kad LDS. orgr organas 
“Darbininkas vienintelis 
lietuvių katalikų darbinin
kų vadas ^prirengia kiek
vieną jo sekėją prie dar
bininkiško susipratimo per 
kurį užsipelno sau medžia
gišką ir moralę naudą.

Trečias ir paskutinis 
kalbėjo- p. J. Kumpa, savo 
kalboje palietė pažinimo 
savo darbininkiškų priešų 
reikalą ir išdėstęs jų nei
giamumą ragino eiti prie 
susipratimo per lietuvių 
katalikų spaudą ir su jos 
pagelba kovoti su viso
kiais išnaudotojais,-

Laikė prakalbų buvo pa- 
marginimų. Mažasis Šv. 
Juozapo par. bhoras sugie
dojo keletą giesmių, net 
dviem atvejais, kas darė 
ypatingo ūpo. Chorui va
dovavo varg. p. Emilijus 
Šlapelis. ,

Reikia pažymėti, kad lo- 
vVėllieciai dirbą lyg bitės 
avilyje. Pav. sulig išsireiš
kimo jų didžiai , energingo 
kleb. kūn. P, V. Strakaus- 
ko> jie neturi laisvo ne Vie-

—... . ■— ' i- ........... ■.i .r. t... ~

Tires Išmokėjimui
GARSUS GOODRICH TIKĖS IR RATTERIES

Goodrich Safety Silvertovvns su Life-Saver Golden 
Ply, įrodyta, kad jie yra 3 kartus saugesni nuo 
"blow-outs”; gauto iš greito važiavimo.

Goodrich Electro-Pak Batteries yra stiprūs ir tu
ri galingą jėgą dėl greito pradėjimo ir ilgo varto
jimo. . .

PHILAOELPHIA, PA,
6.

® 7582
' Specialistas

PLUMERIS
E.ČI06YS

IŠ, F. RACZELOWSKI
r . 22 Printery St.,\. 
f Providence, R. L

VIENINTELIS LIETUVIS
Gyvasčių Apdraudos Agenias 

Šioje Apylinkėje

188 Clifford St,
PROVIDENCE, R. I. ’

Fel. DExter 2053 |

ptCELSIOR BROOM C0,l
k Išdirbėjai . į
į ŠLUOTŲ ir ŠLUOTELIŲ f į 
| \ 25 Danforth St., 1 
| PROVIDENCE, R. L

MILIAM J. CHiSHOLM
GRABORIUS

PATARNAVIMAS’, 

v 331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. t

. Telephone.:- 
Ofiso; Dextėr 1952 , 

Namų: Pi 6286

BE JOKIO “RED TAPĖ”

- BE JOKIO LAUKIMO

LENGVOS SĄLYGOS

PRITAIKINTOS JUMS

Nėra ilgu tyrinėjimu, jokiu nesma
gumu Tamstai. Visus susitarimus 
užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa.- 
rodykite mums savo automobilio 

' “lisense” dėl identifikavimo.Trnu
sistatyk sau pritaikintas lengvas iš
mokėjimo sąlygas.

Pasirink ku tau reikia ir pasakyk 
mums - kiek galėsi mokėti. Užims 
mums tik kelias minutes atidaryti 
Tamstai atsiskaitymo sąskaitą. Ir 
mes tuojau uždėsime bilę kokį įran
kį prie Tamstos automobilio.

Sliop j
' o r .*• c " a r ę o \ 4

CHURCH and MONTELLO Sts„ BROCKTON — Tel. 100

no; sekmadienio ligi gegu
žes pabaigos. Tai yra įvai
riausiai parengimais už
imta, būtent: prakalbomis, 
vaidinimais ir tt.

Lietuviai katalikai Lo- 
wėllyje tūri savo. rankose 
visą lietuvišką judėjimą, 
tas labai gražus , pąvyžr 
dys. / • ‘

Buvo pardavinėjama 
tą vakarą knygutė “Tik 
Ne Komunizmas” ir užra
šinėjamas laikraštis “Dar
bininkas”. Rap.

CAMBRIDGEjMASS,

ĮGALIOTI PIRKLIAI

. t d

THE NORGE BREST’S

> KIEKVIENAS NORGE PRODUKTAS 
DUODA NUOŠIMČIUS MOKANTĮ INVESTMENTĄ

NORGE ROLLATOR Šaldytu- 
.. vai suteikia saldymą, už ma

žesnę kainą, užlaiko maistą 
nuo sugedimo ir duodą progą 
ekonomiškiausiai ir geriausiai 
suvaitoti . likusį maistą. Tokiu

■ būdu galima sutaupyti iki $11 
.į mėnesį. •

. ROLLATOR... duoda ly
gią, lengvą, taip , Vtttllna- 
nią Rolling jėgą; kuti su-- . 
teikia daugiau^ Šalčio ir 
suvartoja inaįlau elektros

Ateik bile kada ir pama
tyk naują 1935, NORGE

Čambridge yra 130,000 
gyventojų. Lietuvių yra 
arti 2,000. Čia yra Virš 
400 įvairių dirbtuvių. Dau
giausiai dirba knygas, sal- 
dainės, guminius ir elek
tros išdirbinius-
• Prieš 50 metų Čia lietu
viai pradėjo apsigyventi. 
Nors jų nemažas skaičius 
čia buvo, bet savo parapi
jos jie dar neturėjo. Jie 
priklausė prie So. Bostono 
lietuvių parapijos. 1908 m. 
jie pradėjo rūpintis orga
nizuoti savo parapiją. Ku
nigui J. Krasnickui atvy
kus iš Pennsylvanijos 
1910 m. bažnyčios ® staty
mo reikalai pakitėjo. 1911 
m. vasario 22 d. jau buvo 
pastatyta nauja bažnyčia,

Kun. J. Krasnlekas čia 
klebonavo 8 metus. Paskui 
paskirtas darbštus ir ener
gingas kun. Pr. JuškaitisJ
Su kun. J. Krasnjcku pa- į į 
rapijiečiai nelabai sutiko, -Ž. . .
tąi veikimas būvo apmi-įį ’ DAILĖS PAMINKLŲ 
ręs. Kun. Juškaičiui pra- k 
dėjus klebonauti parapijos ; į 
veikimas atgijo. Klebonui 
kun. Pr. juškaičiui pade- * 
da darbuotis ir dabartinis 
vikaras kun? J. Plevokas.

Kun. Pr. Juškaičio rū* 
pėsčiu įsteigta nuolatinė 
mokykla, kurioje mokyto
jauja. Jėzaus Nukryžiuoto*

kiai vedama ir ji pripažin
ta valdžios.

Kun. Pr. Juškaičiui at
vykus klebonauti, puikiai 
pradėjo klestėti kaip idėji
nės taip ir pašalpinęs dr- 
jos. Jų yra apie 20.

čia yra nemažai ir biz
nierių. . P-nas Smūgis su 
kitais dviem turi minkš
tųjų gėrimų fabriką. Kaip 
girdėtis, biznis eina ne
blogai. Nors p. .Smūgis už
imtas savo darbais, bet jis 
nemažai. darbuojasi ir 
draugi jose. /'

' • ?• * *

Kovo 21 d. rųūsų parap. 
salėje A. Peldžius rodė ju
damus paveikslus “Liurdo 
Stebuklai”, žiūrovams pa
veikslai labai pūtiko. Pa
veikslus aiškino mūšų kle
bonas kun. Pr. Juškaįtis, 
nes jis buvo Liurde ir ži
no visas Liurdo vietas. .

. Vietinis.

KURIJOZAS 16 DIENOS 
MINĖJIME . • ' ;

Šios kolonijos neva tau- ; 
tinįnkai suruošė 16 . dienos 
Vasario minėjimą, sekma
dienį, kovo 17 d., Lietuvių 
Muzikalėje salėje. Tas mū
sų neva tautininkų minėji
mas išėjo labai kurijoziš 
kas. Jie pasikvietė bolševi
kus (O gal bolševikai tau
tininkams įsipiršo į pagel- 
bą?), kad paruoštų rezo
liuciją. Na ir paruošė,

Tautininkai ir bolševikai 
vienbalsiai pasmerkė Lie
tuvos valdžią ir užgyrė so* 
vietų, Rusijos komisarų 
valdžią dėl jos vedamos 
politikos viduje z ir užsie
niuose. Vadinasi, tautiniu* 
kai Ir-bolševikai—užgyrė 
sovietų Rusijoje . komisa
rų teroristinius ir kruvi
nus darbūs, baisų badą, 
reikalauja,? kad Lietuvos 
vajdžia užleistų sovietų ko 
misarams vietą Lietuvoje 
ruošti tokias pat skerdy
nes, kokias jie yra suruošę 
sovietuose..

Philadelphijos tautinin
kams patartina važiuoti 
sovietų Rusijon, jėr jiems 
taip yra malonūs ir džiu
ginanti sovietų komisarų 
darbai. Mes nepavydžiame 
tąutininkams tos laimės 
pasiekti sovietų “rojų”. 
Tik pareiškiame, kad Lie
tuvą mylinti amerikiečiai 
lietuviai ir Lietuvos gy
ventojai perdaug gerai ži
no sovietų komisarų bu
deliškus darbus ir jie pra/ 
šo Aukščiausiojo apsaugo
ti Lietuvą'ir lietuvius nuo 
sovietų kdmisarų.. .

, Northsldletis.

ves, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Mums pra
nešama, kad 58 kuopa lau
kia atstovių ir ruošia gra
žias priimtuves, ’fad, Visos 
į Nashua N. H.!

U.T. Jokubaite 
Apskričio Rast.

PRANEŠIMAS
Amer. Liet. R, Kat. Fe* 

deracijos Naujosios Anglį* 
jos apskrčio suvažiavmas 
įvyks sekniadieny, balau* 
džio 28,1935, šv. Petro pa- 
rapijos salėje, 492 E. Se- 
venth St., So. Boston,

Mass, 1-mą vai. po pietų.
Malonėkite visi skyriai 

ir bendrai katalikai veikė
jai dalyvauti. Išrinkite at
stovus ir įteikite jiems ge
rų sumanymų.
A. L. R. K. Federacijos
N. A. Apskričio Valdyba

Dvasios Vadas:
Kūn. Pr. Juras

Pirmininkas:
. VI. Paulauskas

Raštininkas:
Benediktas Jakutis.

....... 'V " .................... ................ n . ■

Kiekvienas, kas akyliai 
mato , ir tvirtai pasirįŽta'— 
nejučiomis išauga genijų. 

. ? ' 1 Krafts,

BIRO

BIRD
INSULATED BRIC SIDIIMG

. _ ■ ■ ’ """V ( Suteikia tikrai praktišką
* ' ■ V . kelią izoliuoti senus namus,

■ ir tuo pačių pagrąžinti juos.
Nes jis sujungia grožį gr.a- 
žių.plytų, patogumą ir dide
lį taupumą aukštos rūšies 
“insulating board”.
Bird Siding, taipgi, pašalina 
malįayojimo išlaidas, šutau- 

į po kutą-----patobulina haį
mo išvaizdą — pakelia nuo
savybes vertę, ; ’ , .

■SIS J 
į Atl 1
I to . • ■| ĮAodernize |
1 oūt I Ūeįškite jums parodyti šį

vėliausios rūšies “ siding”.

J. BREST & COMPANY, Ine.
J MAIN ST. — TEL. 4052 — BROCKTON

T, J. BRUŽIKO S. J, 
MISIJOS

Balandžio 8 iki 21, St. ,Ro- 
cd’sChurch 20 Webster 

: St., Brockton, Mass.
Balandžio 24 — \30, Our 

Lady of Vilnius Churėh 
32 Dominick St., New 
York, N. Y. ?■ ■

SAJUNGIEČIŲ DĖME
SIUI

■ ■■ Tel. GROSSMAN’S — BROCKTON TeL
5030 69-73 No. Montello Street 5031

M.O DERfti IŽE h ei rva be

ta

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)

- LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

’ 1000 Wąshington St. 
N0RW00D,MASS. 
TEL. Nonvood 1503
Montello Office:

10 Intervale St
f. ’ TEL; Brockton 2005

Mass. Maine ir N. H. 
Moterų Sąjungos Apskri
čio* suvažiavimas įvyko 
sekmadienyje,. 28 d. ba
landžio, Šv, Kazimiero pa
rapijos svetainėje, Temple 
St., Nashua New Hamp- 
shire, 1:30 valandą po pie-

Visos Apskričio kuopos 
‘yra nuoširdžiai kviečia-

J mos prisiųsti savo atsto-

1 THOMAS CARRIGG & SON
PIEŠĖJAI m IŠDIRBĖJAI

4
< • n

tęs.

VISOKIOS RŪŠIES GRANITO

U :------
u •• ?
įl . . . .
U Telefonai:
jį JBročktoū 6588

Randolph 196-W

t

Charles M. Hickey 
, INCORPORATED 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tie, kurie reikalaujate Katalikiško Patarnavimo 
Brocktone ir Apylinkiniuose Miesteliuose 

Rasite HICKEY PATARNAVIMU Gerinusį

Užeikite j mūsų Ląįdotuvių Įstaigą 

Karnos Prieinamos Kiekvienai Šeimynai

‘ Charles M. Hickey Tel.
James F. Hickey Brockton
John A. Hickey ' 345

FUNERAL HOME 
403 Main Street 
Brockton, Mass.

J- 
f

BROCKTON GARAGE , j
889 WARREN AVENUE !;

■ ir 
n 

Sales j!
Tel. 1550 ... Ji .

Reikale kreipkitės:

41 No. Cary. St, Brockton, Mass. |
40 Weymouth St., Weymouth, Mass. |

. 65 Brook Road, Quincy, Mass. $

8. • Service?
| ; Tel. 1551

jį s PAMATYKITE IR VAŽIUOKITE FORD V 8
I

Įl

PIRM, NEGU JOS PIRKSITE j!
•. Taipgi j

Užlaikome didelį pasirinkimą vartotų j
\ automobilių - jį.

Klauskite pono Stasio Stripinio h
VIENINTELE FORD AGENTŪRA iĮ

BROCKTONE !



m
Antradieni*, Balandžio 9 d., 1935

j i ii............... ... i)n m.............n ........................ ii 'i......... ...................

Žinios Iš Lietuvos
Socialistas Gina Nacius

Mums amerikiečiams ge- Red.) Už tai dar žmogaus ] 
rąi žinomas socialistas ad- J negalima bausti. Iš ten, iš 
vokatas Bulota, Lietuvoje snapus, eina nacionalsp- 

” Kariuomenėm teisine labai cratetų idėjos, o ne iŠ čia 
L6X1 ė- ■ės teisme labai

Mūsą. Jaunuom^nSs Idealai 
Paskaita skaityta Ateitinin
ką konferencijoje, Voroneže,- ~J 
5 d., birželio, 1917 m...... ......

Šeimyniškiems Vakarėliams /
Pramogėle. Svirno ŽvynS .10 * 

u Dievo Karalystė Jumyse *
Yra” Arba apie gerumo do-

, D AR B ĮNINKA S.
Tiesa, su Mollinu Jis bu
vo nuvažiavęs į Broniš- i 
kį, Vokietijon. Bet jis 
važiavo ne savo inicija- 
tyva. Ir jam galima pri
taikinti tik 124 str.

Von Dresleris stambi 
figūra. Girdėjau kalbant 
kad Dresleris Viską daręs, 

l Jam pridėta baisybė punk- 
tų/bet aš nematau, kad jis 
nors vieną būtų išpildęs, 

| Jis buvo legalia Sovog par
tijos narys ir Seimelio pir
mininkas, Jei pas jį atei
davo Neuitiannas ir jiedu 
kalbėdavos, tai Čia nieko 
nuostabaus. *

Dresleris buvo demokra
tas, parlamentarinės į- 
štaigos pirmininkas ir 
jis turėjo su visais kaL 

bėris. (?)
— Stebimasi, kad Dresle
ris gavo milijoną litų pas
kolos, \ Bet jis turtingiau
sias dvarininkas, jam pi
nigų reikėjo. Be to, jis 
juos gavo, kada dar nebu
vo Sovog partijos. Del ras
tų dienoraščių, laiškų ir 
kitos medžiagb^-Apio lie
tuvius ten blogai išsireiš
kiamą. Tai negi žmogui į- 

[ sakysi būtinai lietuvius 
mylėti. Nemyli, tai nemyli, 
ir męs vokiečių nemylim.

Baigdamas savo kalbą, 
adv. Bulota,, iš anksto ne- 

[ užsirašęs, improvizuoda
mas ėųiė kartotis ir pasa
koti ne visai vykusius pa
lyginimus, kaip pav., dėl 
Vilniaus krašto etc. Teis
mo pirmininkas net pasta
bą padarė. Tačiau šiaip 
jau Bulota davė keletą ne
blogų anekdotiškų sugre
tinimu* ir kalbėdamas nė* 
užkimo. Jis paprašė visus 
savo, ginamuosius išteisin
ti. O jeigu, jau išteisinti 

1 negalima tai taikinti 124 
str.

to Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

karstai gynė vokietinin-i A<^ BnIota 
kus, kurių tikslas buvo kalbą gako: . 
ginkluotu sukilimu atplėŠ- _ NaoijonalsdciaMstų va- 
ti Klaipėdos kraštą nuo'do principas buvo ne slaĘ- 
Lietuvos ir jį prijungti ;' , ‘ 
prie Vokietijos. Adv. Bu-' Įloti minias. .

'lota gyndamas vokietinin-*ganizacijos taip pat nebu- 
kus tarp kitko štai ką pa.lvot?laPFos arba ka^as H 

k-. F patingo. Per mitingus,
S^ke: IJraip žinome, ir kitur daž-

“Nacijonalistinės idėjos partijos turi savo jau- 
plėtesi, teisybė, bet čia Jau nuną, o ypač agitacijos 
kas kita. Galima pav.; bū- ^etu, kad apsisaugotų 
ti kitų kraštų socialistu, nuo visokių užpuolimų., Jei 
galima priklausyti Lenki- ,inusij seimo, .laikais tokio 
jos, Švedijos sdcialistinėn butą buvę, gal
partijon, o nacionalsocia-. šiandien butą kitaip. ■ 
listu jau nebegalima”. — Nacijonalsocijalizm a s

— ^adinasirT.^«lbta^^^-4aW^MąS^ 
j--- 1 Z « šaulį, nes jis užkrečia irdmejo, kad Klaipėdos kra- tarnauja liaudžiai. Tačiau 
ste buvo ir galėjo teisėtai j0 ^ar neseka, kad vo- 
būti nacionalsocia lįstų kiečiai valdytų kitas tau- j 
partija. ; itas* Nacįjonalsoęijalizmas j

Jis toliau Štai kaip r^r^Jis“ ® nafilta i
rina- būdu rado atgarsio' ir

“Čia yra intęinacionali- Klaipėdos krašte. O Klai- 
nis dalykas. ‘Aš esu nacis pėdos kraštas juk nėra ko- 
lietuvis ir 30 mėtų^ sočia-. jęįa tauta. Reikia skirti 
listas. (Suprask, čia adv. tautą nuo nacijos .

n-n-- Adv. Bulota ištaręs ke-
■ lėtą palyginimų iš Klaipė-1 
dos istorijos, tęsia toliau: 

Žmonės yra tiek suriš
ti su žeme, kad juos nėvi-i 
suomet galima įsprausti į 
popierinius. rėmus. Auto
nomija Sovog partijai yra 
tie tuščias dalykas. Ji tu-1 
tėjo savo .įstaigas ir galė
jo gyventi* Jei vyko tryni
masis ir nesusipratimų, 
.tai vėliau būtų su lietu
viais sugyvenę. Būtų vis
kas gerai. O kad Klaipė-* 
dos kraštas ilgai gyvenęs 
su Vokietija ir kad Vokie
tija jame paliko žymių 
pėdsakų, tai ką gi čia da- 

, bar galima kaltinti. Ir kad I 
] jie turėjo savo papročius, - - -J savo dainas, tai čia liėra .skaičiai: , visuomeninį dar- 
1 baustina. bą ji dirbo jau 30 metų,

, Kokį dar straipsnį būtų pedagoginį 23 nu Gražiau- 
galima pritaikinti.? s|^ savo vis. darbo dalį y- 

—- Mano ginamieji dama- & paskyrusi Lietuvos mo- 
vo naciionalistines dainas J;
Bet daina, tai poezija, sva- terims: Seime, kartu su 
jone. O argi galima už sva- keliomis kitomis, atsto- 
jpnę baustį. Buvo 6000 vaudama jas ir ypač dirb- 
partijos narių. Tiems na- dama L. K. Moterų Drau- 
riams sakoma, kad jie ži- gijoje, kuri per 15 jos pir- 
no j o ■ nacijoimlšoėųalist. mininkavi^0 j§ 

įprogramą, bet kad pas . ,v. , •...i didžiule, visus moters juos, ypač pas mano gina- č y
muosius, nieko nebuvo įkalus apimančią orga- 
rasta. Nebuvo ruošiama nizaciją.
jokio sukilimo. Jeigu. jau^ Nenuostabu todėl, kad 
baustų tai galima tik uz vasario 24 d* į jos suruoš- 
Į^sinęšimą su Vokietija< Lą jaukų sukaktuvių mi- 
, Tokiam nusikaltimui yra • . . , .
.kiti straipsniai. Negalima ^lma-.susirinko gausiai 
net 126, 6 reikėtų 124 str. |J°S artimesniųjų bendra- 
Juk jias mano ginamuo- darbių ir k* veikliosios vi
rius nebuvo rąstą nė su- suomeuės atstovų.
puvusio revolverio, g Dar Pirmoji pasveikino gerb. 
kart| tvirtitiu, kad.is dai- Ju]Siliat Pikčilingiebė 
sako patarlė. Jie dainavo, U^K. Moterų D“jos centro 
tačiau ar galima bausti už v“bos vardu ir įteikė sim- 
dainą?> Jbolišką dovaną—- medžio

Juk caras despotas mus drožinį “Vargo Mokyklą”, 
bausdavo^ už^ “Lietuva/ Daugiausia sveikinimų ir 

_ tėvynę musų..” dovanų susilaukė iš savo.
~ Ginkluotas sukilimas mylimos L. K. Moterų Dr- 
3SŽ& fagS" £»
dytas. Tad bausti tięsiogi- 1S atskirų naru
niais straipsniais negali- kurie nuoširdžiai sveikino 
ma. 4 ’ savo pirmininkę. Sveikina-

Mano ginamieji nekalti, mųjų telegramų gauta 31, 
— Imsim Riegelis, Jis ne- adresų 18, sveik, laišku 
turėjo nė vieno slapto su-į50- godžiu sveikino dr".

Ar. 
danto kartą bausti. O jei. kiv^k-. palaiminimą ir 
kartą baustas, dviejų odų syeikinimą, dr, p. Bistras, 
niekas . nelupa. Preikšat prisimindamas moterų ir 
kaip redaktorius buvo tris Jubiliatęs darbus seime, 
kartus baustas. Jiš rasė į- prpf Kuraitis sveikina A- 

n'SžS’I ®itininkų Fed, Vyr? V-bos damas propagandą uz So- \ -Tr ; . , 
į vog. Bet prieš Lietuvą nie- Kalvaityte -
ko nerašė, I Karvelienė r— L. Abohucį-

Nacijonalsdcialistų va* 

tas" bet viešas/ kadsuvi- 
. Jaunimo or^

į V10L4JL» Uam -V X|QCVJk llu»vvl£ CvXX vi 

■ ■ būdu rado atgarsio ir 
llf.. * • -• t '•* V J ttm •

listas. ( _
. Bulota kalba apie save.

* Tel. 3368

ADAM WMTEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metu, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello- ir apylin

kėje.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ameg St., Brockton, Mass.
Gyveninio, vieta:

25 Enterprise. St., Brockton

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunaikyk savo senus rakandus 1 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visų eile rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestries, velours, 
mohair. damask ir: .xt..

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

STRANGIS ELECTRIC
COMPANY

Frank J. Strangis, Savininkas
ELEKTRIKINIAI PEČIAI 

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

Tel. Brockton 7198 
28'Morse Avenue,

; BROCKTON, MASS.

DUNDULIS LUNGH
Lietuviška Valgykla 
Gamina skanius ir. Šviežius 

valgius
ATDAKĄ:

Nuo 6:30 ryto iki 12:3(1 vakaro 
1118 Washington St,, 

Norwood, Mass.

Tel. Norv/ood. 1009 Notaras

A. K. NEVIACKAS
REAL ESTATE 

INSURANCE.
VISOKIOS RCSIES APDIŽAUDA

Laivakortes visoms linijoms
Teisingas patarnavimas .
1122 Washiugton St., 

Norwood, Mass.

MOK SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 

CEVJSmrKV - KALIOŠU - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuviu išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
DarlMiua ir šventadieninius

1152 Washington St'., 
Norwood, • Mass.

-#*|**ttt***^

M.DRAUGELYTfiS — 
GALDIKIENĖS JUBILĖ 

-ros/ -

MARŠRUTAS PERTVARKYTAS A
Balandžio 10 d. — Šv. Pranciškaus, 16 Chandler St. 

WilkesBarre, Pa.
Balandžio 12 d. — šv. JMykolo, 1703 Jackson St.

; Scranton, Pa.
Balandžio 14 d. — Šv. Juozapo, 116 Theodore St,, 

Scranton, Pa.
Balandžio 17 d. — šv. Kazimiero, 64 Churęh St.

Pittston/Pa.
Balandžio 21 d. — Nukryžiuoto Jėzaus Seserys

Elmhurst, Pa. ~ '
1 balandžio 22 d. — šv. Juozapo 117 Lackawanna Avė.

. Durea, Pa.
balandžio 23 d. — Šv. Marijos 258 Zerbey Avė.

.». ■ . - Kirigston, Pa.

Knygos Dovanai
-fu - r

Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir Darbininko va- ; 
jaus metu kiekvienas lietuvis gali gauti naudingų 
mygu dykai. LDS.naujas ar senas narys, užsimoki * 
jęs $3.00, gauna $2.00 vertės knygų dovanai; Darbi- ~ 
įlinko naujas ar senas skaitytojas, užsiprenumeravęs. 
arba atnaujinęs prenumeratą metams ir užsimokė
jęs $3.00, gauna $1.00 vertis knygų dovanai.

Gerb. LDS. narių ir Darbininko prenumeratorių4^ 
prašome pasirinkti knygas iŠ žemiau talpinamo sąra
šo.

Kaunas—Jubiliatės dar
buotę . ęharakteriz u o j a

/onistų ir Aukštąjį Moks
lą Baigusių Moterų S-gos 
vardu, dr. Dielininkaitiš— 
Stud. At-kų ir KrikšČ. 
Darbininkų S-gos, L. Mo
terų TArybos -- p. Jupzo- 
raitienė, dr. Steponaitienė 
— kaip mokyklos draugę 
ir Karininkų Šeimų Mote
rų Dr-jos varčių. Dr. Lei- 
monas L. K. J. uPąv. Fe
deracijos vardu, p. Biržiš
kienė V. V. S. Mot. sekci
jos vardu, Katalikių orga
nizacijos ' S-gos vardu p. 
Sidaravičienė; Kalbėjo dar 
prof. Tumėnas, L. R* K. 
Moterų S-gos Amerikoj 
vardu p. Gabaliauskie- 
nė; P. Juodišięne sveikino 
Jubiliatę, perduodama 
prel. JahuševiČiaus nuo
širdžiausius linkeji m u s 
būti ir toliau ta ėvangeliš- 
ka moterimi, kuri šviečia 
pavyzdžiu visoms lietu
vėms. P-lė EL Balčiūnaitė 
įteikė gerb. jubiliatei nuo 
"Pav.” Merg. , S-gos adre
są. Blaivybė^/ Dr-jos cen
tro valdybos ,vardu Svei* 
kino agr. Valadka, . kun. 
Stankevičius, — Angelai
čių vardui dr. Nekvedavi- 
čius r— L. Kat. Š-gos var
du, p. Skrupskelienė — A- 
teitininkių Sendraugių S- 
gos ir d. k. Sveikino raš
tu dar‘ Mot. JJfeėklyčios V- 
ba, Vysk. Reinas, kan. Do
gelis šv. Zitos D-jos var
du, Lietuvaičių švietimo 
Dr-ja, ateitininkų korpo
racijos, ‘‘Nalij. Vaidilutė” 
ii* kiti.'

Svėeiuš palinksmino, iš- 
pildydami menišką dalį* 
solistai p-lė Kaupelyte ir 
p. Santvaras ir pijahistas 
p. Kaveekas.

Gausiomis \ ovacijomis 
buvo palydėtos įteikiamos

Jubiliatei gėlės ir kitos 
dovanos, tarp, kuriu buvo 
ir labai vertingų.

Nuo 1832 m. ligi šio lai
ko,; tai yra per 102 metus, 
Lietuvoje ir įvairiose kito
se pasaulio Šalyse lietuviš
kų laikraščių buvo išleista 
1402. Prūsų Lietuvoj ir 
.Klaipėdos krašte buvo iš
leista 158; Didžiojoj Lie
tuvoj 913 ; Žiemių A- 
merikos Jungtinėse Vals
tybėse — 161; Rusijoj — 
44; Pietų Ąmerikoj — 35; 
Latvijoj — 26; Anglijoj—: 
10; Vokietijoj — '7; Švei
carijoj —■ 3; Kanadoj — 
3; Italijoj 2; Prancūzi
joj -— 2; Lenkų okupuoto j 
Lietuvoj— 38.

Dabar lietuviškų laikra
ščių išleidžiama: Nepri
klausomoj Lietuvoj —146; 
Žiemių Amerikos Jungt. 
Valstybėse — 26; Rusijoj
— 4; -Pietų Amerikoj — 
(Argentinoj, Brazilijoj, U- 
ragvajuj) — 9; Latvijoj
— 2; Italijoj — 1; Vokie
tijoj — 1; Anglijoj — 1; 
Kanadoj — 1; Lenkų oku
puoto j Lietuvoj — 7.

Iš viso pasaulyje. 1934 
metais lietuviškų laikraš
čių buvo /išleidžiama 198. 
Į tą skaičių įeina dienraš
čiai, savaitraščiai, mėnesi
niai, metraščiai ir beiidrai 
periodiniai (pasikartojan
čiai išeinantieji) leidiniai
— laikraščiai ir žurnalai. 
I što matyti, kad lietuviš
kų laikraščių šeima yra 
gana skaitlinga. Tuo at
žvilgiu mes esame prilygę 
daugelį kultūringų vals
tybių. *

26; Anglijoj-

Okupuotoje Lietuvoje
Gardino Apskr.

TARDĖ KRYŽIŲ STATY
TOJUS ■ ■.- X • •

Marcinkonys, -r-Praėju
siais metais Darželių so
džiuje vietos Liet. Šv. Ka
zimiero d-jos skyrius pas
tatė didelį 17 metrų aukš
čio medinį kryžių, su 
dviem skersiniais. Vadi
nas, tokį patį koks buvo 
pastatytas ir vėliau žino
mu būdu išverstas .Marcin
konyse. Šį kryžių pašven
tino Marcinkonių klebonas 
kun. Rūkas. Praėjusių me
tų rudenį panašūs kryžįąi 
(šų dviem skersiniais) 'dar 
buvo pastatyti Musteikų 
ir Kapiniskių sodžiuose, 
Šiuos pašventino Kabelių 
klebonas kun*. čaglys, šie

visi trys kryžiai labai gra
žiai padaryti ir daro labai 
malonų įspūdį,;

Ik šiol Marcinkonių po
licija dėl šių kryžių pasta
tymo nieko nesakė/ Atro
dė, kad ji iš tikrųjų neno
ri neraminti vietos žmo
nių. Bet dabar po neseniai 
čia įvykusios Gardino Sto
rastos p. J. ' Drpžanski’o 
medžioklės ji vėl .kažką 
mano dalyti. Sausio 27 c . 
Marcinkonių policijos ko
mendantas Konig buvo pa
sišaukęs . į posterunką 
šiuos ašmenis: Darželit 
Liet. Šv. Kazimiero d-jos 
skyriaus pirmininką Vac
lovą Grigą ir valdybos na
rius: Joną Kibirkštį ir Va
clovą Celevičių; Musteikų 
skyriaus pirmųiinką Tomą 
šeštavicką ir kryžiaus dir*

ĮVAIRIOS KNYGOS

Tabakas Nkodai — rū- 
kymo kenksmas; pagal Dr. 
Nikolskį parengė Š. Kaimie
tis ..o., ,10

Mūsiškiai Užsienyje, Juo
kingas aprašymas keliones į 
Paryžių, ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovij. Išguldė 
Magnus Parvalkietis <25

Gegužes Menuo — Kun. P.
Žadeikis .. .40

Aritmetikos Uždavinynas .25 
Petriukas — laiškus vieno

vaikelio. Verte S. Rakauskas .15 
Laimę — (poema), Parašš 

Vaitkus .... .............
Atsargiai stf Ugnimi. Ver> 

te iš lenkiško kun. K. š. ....
Mūsą Tikėjimas — išaiški

nimas pagrindą mūsų tikėji
mo. Paraše Širvintas..,......,,..... .25

Lietuvos Ženklai. — Išlei
do J. 'Šeškevičius ir B-ve, 
Kaunas ........................................ ,20

Ėmęs ir Kalbėk: peklama-1 
('" ' - ----
Paraše Juozas-V. Kovas. .... 
' Dangaus Karaliene. Surin
ko kun. M. GalėvitMus ..... . .50

Apsirikimą Komedija. Ati 
sitikimas iš Amerikoniško 
gyvenimo. Išguldė Lapšiaus- 
Vaikas ..............;U5

Jono Kmito Eilės ........ ........ 75
• Be apdarų ; .50
Dr, Vinco Pietario Raštai.

Istorijos apysaka 2 tomai .50 
Limpamosios Ligos'ir kaip 

nuo jų išsisaugoti, Parašyta ( 
negyvoji gamtažeme,, van- 
duo, oras; Parašė; J. Baronas -25

Mano Patyrimai Didžiojoj V 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para* 
še kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas).

Pamaldų. Vadovėlis, Staci-r 
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Kon
cevičius m.,...,.........,.....,.,... . .10

Vienuolinė Luomą. Verte ‘ 
kun. P. Saurusaitiš ....

Moterystė Nesuardomybė.
J. Lesauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, itaųne ......;10

Meilė. (Poemą). Parašė M. ’
Gustaitis  ............ .10

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K- J. Sktubdis ........m. .25 

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida. ........ .25

Novena. Prie Šv. Pranciš- -
kaus Asyžiečio su trumpais

, apmąstymais apie Jo, gyveni
mą. Parašė . Tęvas Hugolinus

‘ Strofl:, O. F; M. Vertė K. .... .15 
A Brief Lithuanian Gram- 

mar. Lietuviškai r Angliška. 
gramatika,. Kun. P. Sauru-.. 
saitis .... ......... ...................... 10

; Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose. (Paskaita) L. Vai
lionis ........... -........ ........... .15

rybę. Verte iš lenkų kalbos / į 
ir išleista rūpinantis P. L. .10.

Ką Kiekvienas Katalikas '•- 
turi žinoti arba mokėti . ........ 05

Ąžuolas, A. Vienuolis ...... . ,10
MALDAKNYGES **

MatdąRinkinelis, 'baltais ' 
viršeliais 1.50^

Maldų Rinkinėlis, Juodais' 
viršeliais Į$0i

Pulkim ant Kelių—'‘Dar
bininko” spauda. Odos ap- ‘ 
daru ......jp.,...,................... $1.50

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi- 

nu. Vieno veiksmo juokai. 
Sulietuvino Vaidevutis.,,,......,.

Elgetų Gudrumas, 3-ju. vei
ksnių komediją. Paraše Sei- 
pijij Juozukas ....... ....... ........ .25 -

GiliukingaB Vyras. 2-jų ak- 
tiį komedija; parašė Tar- 5 
vydas „i.............................. .25-

Ubagų Akademija ir Uba
gų Balius — komedijos po 
1 aktą. Paraše, Seirijų Juo
zukas ....i.... .v,..,,; .35

Sniegas—Drama 4-riiį ak- • . 
tų, Verte Akelaitis.........40

: Ėsumas — 3-eia dalis dra- — 
mos “Gims Tautos Oenijus” 
Paraše kun. L. Vaicekauskas .10

Visi Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis; paraše F. V........J., ,10

■ Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas in gyvcnjiriaš’,ant že-‘ ‘ 
mes Jėzaus Kristaus. Vaidi
nimas su gaidomis.!.....;....... ..; .75

Dramos: 1) Germanas; 2) . •
Fabiolą 5-khj aktų; 3) Liur- 
do Stebuklas 4-rių aktųpa
rašė J. Tarvydas:..........65^

Knarkia Paliepus. Komedi- 
ja 1-me akte. Paraše .Gineitis .15 n’*

Vaikų Teatrai: dalis I; 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai- ' 
mę. Surinko S. K. D. ir N;..., .15

Vaikų Teatrai: dalis D į 1) 7
Ištirsime paskui; 2) Antanu- .** 
kas. Surinko S. K., D. ir N.,...: .15

DAINOS :
Svodbos Dainos .„U,.mL....

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau Dieną ...... :
Vai aš pakiršeiau.... ........
Ligho (Latviška) 
Už šilingėlį 
Saulelė raudona 
Šių Nakcaly (dzūkiška) . 
Skyniau skynimėli 

Sąsnauškio.
Blaivininkų hymnas ...... 1......10

Aleksio?
Giesmė Šv. , Juozapo.....«Į0
Vyžių hymnas .................... .20^2

.10

.15

.15

.15

.10

.40* ?

.15

.15V1

.. .20
,. ..20.
.. .išp

cijos, Monologai ir Dialogai._ _ - .20

25

•darbininkas1’
366 Broadway, So. Boston* Masa

be ją Vladą Miškinį; Kapi- 
niškių skyriaus pirminin
ką Alfonsą JėzukevįČių ir 
Alfonsą Krušą, šie žmonės 
pasakoja, kad pas juos ko
mendantas Konig klausi- 
nėjęs, iš kur jie .ūme kry
žiams statyti pinigų ir kaš 
pirmas pakišęs mintį sta
tyti tokius kryžius. Šiems 
skyrių valdybų nariams 
kom. Konig pasakęs; .

"Kaip jūs drįstate staty
ti tokius kryžius, juk jūs 
esate, girdėję, kaip mes e- 
šame padarę su Marcinko
nių kryžiumi; panašiai ga-

Įėjo atsitikti ir su jūsų pa-*, 
statytais kryžiais”. : J 

Po to, surašęs visiems J 
protokolus, kom. Konig* 
pareiškęs: “Jūsų pastaty-tL 
tieji kryžiai yra nė kry-j j 
žiai, bet paminklai, kū\ 
riuos jūs esate pastatę su*, 
tam tikru tikslu”.

Dabar . žmonės nežino, J- 
kuo visa tai pasibaigs. Ar-§ 
gi ir vėl galėtų pasikart 
ti Marcinkonių' kryžiai 
griovimo istorija, kurtffj 
plačiai yra Žinoma ne vien4* 
Lenkijoj ir Lietuvoj, bet J 
ir, kitose valstybėse?
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Didžiojo New Yorko Dariaus 
-Girėno Fondas .

’ 259 North Fifth Street, 
Brooklyn, N. Y. 

1935 m* kovo m. 15 d.

Atviras Laiškas
Tik susiorganizavusi, A* 

merikos Lietuvių Trans- 
Atlantinio Skridimo Są
junga teigė, kad antrojo 
skridimo vykdymui užtek
sią $18,000. Tai, atrodė, 
didelė suma, atsižvelgiant 
Į faktą, kad garbingo at
minimo Darius ir Girėnas 
Skridimą įvykdė su $8456.- 
gl, sudėtais dažnai abejin
gos visuomenės.
* Tačiau dar pernai rude
nį, ALTASS’o paskelbtoji 
apyskaita rodė, kad jau 
surinkta dvigubai dau
giau, negu prašyta iš vi- 
cuomėnėsų po tos apyskai-, 
tos, be abėjonės, surinkta 
dar daugiau pajamų.

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB- 
LIO, 0. P. DOMINIKONO 

MISIJOS;
Balandžio 8 — 14, Šv. 

Jurgio bažnyčioje, Brook- 
lyn, N. Y.

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

Gegužės 12—>26, šv. 
Jurgio bažnyčioje, She- 
nandoab,Pa.-

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

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

Betgi dabar ALTASS’o 
centras skelbia, kad trūk
sta mažiausiai dar kelių 
tūkstančių dolerių.

Didž. New York’e nuo 
1933 m; spalių m.15 die
nos veikia , visų vietos or
ganizacijų Seimo išrinktas 
Dariaus - Girėno Fondas^ 
kuris pernai, ALTASS’ui 
prašant, sėkmingai suruo
šė aviacijos dieną ir vaka- 
rą, iš ko ALTASS’ui įteik
ta $148.00. Nors Fondo 
tikslai nėra vien skraidus 
organizuoti, betgi šis Fon
das moraliai ir materialiai 
rėmė gražiai, nepaisant 
jau4ada-pasireiškusių tru
kumų ir skridimo organi
zatorių nerimtumų.

Skridimo atidėjimo šių 
'metų pavasariui motyvą 
Fondas pripažino ’ rimtu: 
negalima skridimą vykdy
ti neprisiruošus tinkamai 
lakūno ir lėktuvo. Tačiau 
Fondas pasipiktino, kai 
paaiškėjo, iad ALTASS’o 
centro ilgai teigtas tvirti
nimas apie įvairius ‘išgau
tus’ leidimus (pasirodė: 
lėktuvui nugabenti į “lie
tuvių pikniką”) ir “greitą 
išskridimą” . (net išleistu
vės surengta, tuo tarpu 
kai centras nei svajoti ne
svajojo apie lakūno išlei
dimą kelionėn,. nes lakū
nas neprašė ir neturėjo 
leidimo ir pats lėktuvas 
buvo ‘ išardytas) pasirodė 
perdėtas.

Fondas taipgi pasipikti
no ALTASS’o centro ne
siskaitymu su atsakingu 
organizacijų išrinktu Fon
du ir aukų lapų, laiškų ir 
ženklų siuntinėjimu pavie* 
niems asmenims, tuo tar
pu kai į Fondo skubius lai
škus ar telegramas bei pa
klausimus atsakinėta tik 
po ‘ilgo laiko, įrtai ven- 
gianf^atsakytį į patiektus 
aiškius klausimus. '

Fondas kviečia ALTAS
S’o centrą, kad pirm negu 
prašys tolimesnių aukų ir 
aviacijos dienų rengimo,.

HOLY NAME BULLE- 
, TIN '

Tasai leidinys pašvęstas 
Madagąscar’e besidarbuo
jančiam waterburieČiui ai
riui kunigui Jonui Brady, 
M.S. Viršelį puošia gra
žus paveikslas, kur yra ir 
vienas lietuvis Brolis Ste
ponas, buvęs musų para
pijos zakristijonu.

tiems vietiniams koto:nijų 
komitetams lakūnui ir lėk
tuvui išgautų iš valdžios 
leidimų fotostatines nuo
traukas bei pilną reikalin
gų užpirkimų sąmatą. Ta
da visuomenė pamatys tik
rąjį skridimo organizavi
mo stovį ir noriau rems 
skridimo finansavimą, ir 
ALTASS’o centrui neteks 
bereikalingai patiems ne
rimtai nervintis ir visuo
menę erzinti. Be prašytų 
nuotraukų ir apyskaitų, 
Fondas negali visuomenės 
sudėtų pinigų perduoti 
ALTASS’o ar kitų planuo
jamam skridimui ir nega
li visuomenės raginti au
kauti ALTASS’ui. . J 
Kun. N. Pakalnis, pirm. J 
Adv. K. R. Jurgėla, 1 viėe

pirmininkas,
j. P. Mačiulis, 2 yįce pirm. 
Inž. A. J. Mažeika, sekret. 
Stud. V. Trainaitis, fim 

sekretorius, '
K. P. Vilniškis, iždin.

Iždo Globėjai:
A. Povilanskis, Pr. Kizis 
ir S. Subatiene.

Studentų Kuopa
I WATERBURY SAVINGS BANK IĮ Bernardu Rumbučiu pa-

WATERBURY, CONNECTICUT įj 
. Brooklyn Office įį

ir ' /. - ■'' w
!j Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- jį 
C pinti tavo visus bankos reikalus.
h Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury jį
x Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Batikoje. Taipgi, M

MURDĄS, DARIUS - GI
RĖNAS ETC. PAVEIKS- , 

LUOSE
Kovo 27, gerb. Peldžius 

rodė waterburiečiams, ku
rie gausiai susirinko, be
galo . gražius ir įdomius 
kintamuosius /paveikslus 
apie Šventavietę Liurdą, 
Darių ir Girėną, Pasaulinę 
Parodą, Klaipėdiečių suki
lėlių mūšius Klaipėdoje ir 
Charlie Chaplin. žmonės 
buvo daugiau negu paten
kinti.. Reikia pagirti tokį 
gabų žmogų kaip ponas 
Peldžius ir palinkėti vi
siems lietuviams pamatyti 
jojo rodomuosius paveiks
lus* Man ypatingai patiko 
paveikslai apie Liurdą ir 
Klaipėdą. Tai buvo visai 
nauji scenos dalykai.

JONAS BENDLERĮS 
CONN. VALSTYBES 

VAISTININKŲ VEIKIME

S5 . turime;
Į CHRISTMAS nt VACATION CLVBS ĮĮ
!; ' ■ ■ ..■ ' ■ ■ • ■ 11
S ' TRAVEnER’S CHECKS i!

FOREIGN DRAFTS
U- ■ ■ «
2į Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. > 
j! 793-797 Bank St.' .

laikai apie tai rimtai pa- MIRĖ JAUNAS LIĖTU-
- VIS JURGIS PALAPIS

Waterbury, Conn.
ŠV. VARDO DRAUGIJOS! LITHUANIAN CATHO-

VEIKIMAI LIC CRUSADERS, BRIŠ-
Kas antradienio vakarą 

savuose kamb a r i u o s e 
švento Vardo Draugijos 
nariai vadovaujant kuni-

PARSIDUODA
53 aknj.farma Coim. valstijoj 

šiemet turi būt parduota žūt ar 
būt. .

Devyniasdešimtmečiai seneliai 
turi ją apleisti. Jie darė gražų, 
pragyvenimą. Ūkis gerai išdirb- —■—;-------j---------------- ------------------

tas'ir Čia pat produktams rinka, gui Gradėckui turi savo
Yra trys jaunos karvės, geras 

arklys, vištų, visi įrankiai, sodas, 
trobos labai stipriai pastatytos, 
tekantis šaltinio vanduo troboj. 
Yrą medžių, ir malką apie 3000 
dolerių vertės.

Kaina buvo 5000 dol., .o dabar 
; tik 350Q doL Pusę reikia įmokėti, 

o jei kaš pirks už “cash”, tai tik 
3,350 dol.

Kad ir: paprasčiausios daržo- 
/ ves, kelis: tūkstančius kopūstą, 
r užaugint, , tai jau laikas. daba? 
: pradėti. Pirkikai skubinkite va- 
i-Siuokite apžiūrėti. 
R S. SINKEVICH 
g * Brushy Hill'Road. Cattietown 
|; Southbury, Conn.

į Telefonas: Plazal350. •.

; JONAS GREBLIAUCKAS
£ Graborius ir Balsamuotojas
p 423 & Paca Street 
į BALTIMORE, MD.

TOLE

Nesenai Waterburyje Ct. 
Valstybės vaistininkai tu
rėjo susirinkimą ir ban- 
kietą. MūsųHietuvis alder- 
tnonas ir vaistininkas Jo
nas Bendlerįs buvo toast- 
masteriu ir yra Conn. 
Druggists - Draugijos val
dyboje. Teko man girdėti, 
kad jis yra ganą brangus 
jiems žmogus ir įtekmin
gas. Mums lietuviams 
džiugu tai išgirsti ir linki
me Jonui Bendleriui gerų 
pasekmių, nes jis yra są
žiningas vaistininkas. < ir 
geras lietuvis bei katali
kas. 5

CHAS.B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 Š. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Negrabus paruošiu.

Nuo $7&-$100-$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083 .

Aną vakarą kai kunigas 
Kartonas kalbėjo Water- 
buryjė Švento V a r d o 
Draugijos nariams, man 
teko jo vietą užimti Bris- 
tol, Conn., kur jisai kas 
antrą sąyąitę moko lietu
vių jaunimą lietuvių kal
bos ir katekizmo. Susirin
ko apie 15 jaunuolių nuo 
18 - 25 mėtų amžiaus. Visi 
inteligentiški ir iš veidų 
buvo matyti* kad jie: turi 
ypatingą norą ir prisiriši
mą prie lietuvių kalbos ir 
istorijos. Ačiū vietiniam 
airių klebonui švento Juo
zapo Parapijos, lietuviai 
vaikinai ir merginos . gali, 
parapijos mokykloje susi
rinkt ir lavintis lietuvių 
kalboje. Matyti bristolie- 
čiai labai kultūringi žmo
nės, ypač jaunimas. Teko 
man tą patį vakarą aplan
kyti lietuvį ligonį Bristo! 
Ligoninėje. Tenai radau 
lietuvaitę dirbančią ofise 
ir girdėjau, kad randasi 
kelios lietuvaitės slaugės. 
Tai džiugina mus lietuvius 
ir keliam kepuries Bristo
lio jaunimui, kurs vado
vaujant Juozui Čižauskui 

lėtų gražiai tayo straips- taip gražiai.lavinasi kultū
roje. ‘ ./ , . ryt atsidursime? Dabar]

Study, Club' ir susirinki
mus, kuriuose svarsto - į- 
vairius - įvairiausius siu 
dienų klausimus. Aną ant
radienio vakarą ši draugi
ja turėjo du svarbius kal
bėtojus, tai kunigą Karto
ną iš New Britain’o ir Po- 
lice ir Pire Commissioner 
of Waterbury Harry: Mi
nore

Reikia pagyrti kun! Gra- 
decką ir komisiją už pak
vietimą tokių reikšmingų 
kalbėtojų.

LIETUVIS RAŠINĖJA 
STRAIPSNIUS 

Waterbury Democrat be
veik kas dieną sporto sek
cijoje lietuvis, vardu Bill 
Klish, rašo įdomius strai
psnius apie “Good Golf”. 
Nors aš pats neėsu golfi- 
ninkas bet visgi kas dieną 
skaitau jo raštus, kurie 
gražiai ir lengva kalba pa
rašyti* Valioj Bill, ištęsėk.

Ypatingai tokie, kaip 
Vincas Baranauskas, Doc, 
Selens ir visa eile kitų gą-

niais pasinaudoti,

galvoti pakol neturime ne
perlaužomo įpročio, To tai 
linkime Kristaus dvasioje 
ir broliškos meilės keliais.

ATEINANTIEJI LIETU
VIŲ VEIKIMĄ!

Gegužes 18, Hotel Bond; 
Hartford, Conn'. įvyks Ct. 
Lithuanian Catholics’ me
tine Victory Bąnųuet. Jau 
tikietai atspausdinti ir 
plačiai parduodami. Para
ginkime visus lietuvius, 
kurie gali, kad iš anksto 
nusipirktų tikietą. Tąs pri
duotų jaunimui daugiau 
drąsos ir įkvėpimo veikti. 
Vakarienė bus karališka 
ir galėsite šokti Hartfor
do geriausiame viešbutyje, 
būtent, Hotel Bond, Asy- 
lum Street, netoli gelžke- 
lio stoties/ .

Gegužės. 25, Šv. Juozapo 
Naujoj Salėj įvyksta vie
tinių studentų metiniai 
“May Festival” šokiai. 
Gros geras orkestras.

Lietuvos Vyčiai rengia
si visu stropumu prie sa
vo metinės Motinų Dienos 
programos. Ryte bendrai 
priims Komuniją ir po to 
su savo tėvais turės ben
drus pusryčius.

Verbų Sekmadieny bus 
suvaidintas gavėnios me
tui atitinkamas “Kristus”' 
Širvinto kunigo D-ro jono 
Navicko vertimas iš anglų 
kalbos. Kunigas Gradec- 
kas su savo vaidintojais 
jau senai sunkiai darbuo
jasi. Paremkime savo jau
nimo darbuotę.

SVEČIAS Iš LIETUVOS

Bernardu Rumbučiu —pa
kvietė garsiąją “Karolio 
Tetą” į Roehesterį.

Visi laukiame tos dienos.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS
Aš Jonas Bzėslauckas, jau a- 

pie vienuolika metą, turėdamas 
suparaližuotą koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra# 
žius ir stiprius rašančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

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

Kas norite įsigyti gerą ražąn- 
Čiąsiąskitepinigusšiuoadresu:

John Shislosky,
King’s County Chronic . Hospital, 

Ward K 42 
Brooklyn, N. Y;

Šiomis dienomis Water- 
bury Hospital mirė jaunas 
vaikas Jurgis Palapis. ji
sai prieš mirtį priėmė pas
kutiniuosius Sakramentus. 
Tegul jo siela ilsisi Vieš
patyje!

DVASINE PROGA 
LIETUVIAMS

Šv. Juozapo parapijos 
lietuviai vėl turės progą 
atlikti velykinę išpažintį 
pas svečius kunigus. Tai 
bus ketvirtadienį ’ prieš 
Verbų sekmadienį balan
džio 11. Išpažintys * bus 
klausomos po pietų ir va
kare. Kun. Kazlausko 
(Ansonia) parapijoj^ tai 
bus ta pati proga antra* 
dienį po Verbų sekim,; ba
landžio 16. Lietuviai kata
likai pasinaudokite proga.

ROCHESTER, H.Y.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai.
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo .. 
darbus .

■ v"*

tSTEfcfTA 1003
Telefonai; ■ . •

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britam 321

Tel. 755

JOSEPH S. KANIA
‘ DANTISTAS

476 Malu St, 

NEW BRITAIN, CONN.

ANTANUI VERBICKUI 
PADARYTA OPERACI-

• . ■’ ’■•. '/

Šiomis dienomis lietuvis 
vaikinas Antanas Verbic
kas pateko Šv. Marijos li
goninėn ir jam padaryta 
operacija. Tikimasi, kad 
greit pasveiks. Tik kąiku- 
rięms reikėtų nepraleisti 
visą laiką prie ‘baro’. Ma
tyti daug mūsų jaunimo 
tokiose vietose lankęsi.

Pakol jaunas tai laikas 
ir proga mokytis, lavintis 
įr gerinti savo būvį. Tiek 
yra progų šiame mieste. 
Yra visokių vakarinių kur 
šų, kaip tai: Vdcabuląry, 
Good English ir'tt., o mū
sų parapijoje irgi yra vi
sokių kursų. Sesutės mo
ko mergaites kaip siūti ir 
lietuvių ^kalbos kursai, 7* *• ivjkj . y k/ww ją.ycAJk*' >i*’ Vi *

Glee Club, Little Syinpho-- Urbonavičiaus eilių rinki
ny Orkestras, du korai, o 
slaugė Maciulaitytė moko 
dovanai First Aid Nursing 
ir tt. Lietuviai*švieskimės, 
neatsitikime nuo kitų* Jei
gu barės bus mūsų po dar
bui vienintelis užsiėmi
mas, tai kur mes rytoj po-

. Vilniui Vaduoti Sąjun
gos rupesniu, waterburie- 
čiai lietuviai rengia priė
mimą ir prakalbas nese
niai iš Lietuvos atvyku
siam advokatui RL Skipi
čiui. Jisai yra, pirminin
kas Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus musų išeivi

jos įžymaus poeto kum K.

Valio, Rochesteriečiai! 
“Karolio Teta” jau atvy
ko... Verbų Sekmadienyje, 
balandžio 14 d., Šv. Jurgio 
par. svetainėje, ’ 2 vai. pd 
pietų, visi parapijos vai
kučiai, yra kviečiami pa
matyti garsiąją “Karolio 
Tetą”, atvykusią iš toli
mos Brazilijos iš kur visos 
beždžionės paeina... Bran
gūs tėveliai įr mamytės, 
vietoj, kad leisti savo vai
kučius į ‘moving pictųres’, 
tegul jie atsilanko ir pa
mato “Karolio Tetą”... Į- 
žanga vaikučiams tik de
šimts centų. . ' ’ '

Vakare, 7:30 Vai. visi 
suaugusieji Rochešter lie
tuviai yra - nuoširdžiai 
kviečiami “susipažinti’’ su 
“Karolio Teta”...' Moterys, 
būtinai atsiveskite savo 
vyrus..: (Bet, sergėkite’sa
vo vyrus, nes kartais jie 
gali įsimylėti, į ją.,.) Įžan
ga tik 25 centai.

Visas pelnas skiriamas 
NAUJAI ŠV. JURGIO PA- 
RAPIJOS BAŽNYČIAI...

Muz. Kazys Bazys ir pa*

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
i • LIETUVIŠKA , 

KRAUTUVĖ — AGENTŪRĄ
Visokių, rūbų vyrams, 'valkams. 
Laivakorčių. Ir pinigų siuntimo 
agentūrą. Daroma, visokie notari
niai įgaliosimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški 'laikraščiai. Ir knygos 

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

ALEKS. KARIŪNAS
Grabelius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogėriausiai dieną ir naktį 
visiems Connectieut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALIAS
LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.. t;

Puikiai*įrengtos dvi koplyčios duo- 
damoB mylimiems pašarvoti cto- 
viinal. Nuliūdimo valandoj kreip
kite# pas mųą. Patarnavimas yra 
uMtlkrlntas Ir ui prieinama, kalnų.

nys^'
Dabar yra geriausias lai

kas įsigyti šią taip bran
gią ir naudingąveilių kny
gą- . • Z- •

“DARBININKO” Adm.
366 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

PAIN-EXPELLER 
t>U< M>A K 1M. <*

ILIS PAIN

Visokiems muskulą 
skausmams palengvinti 

• naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERį 
.. Pain-EkpeUeria visuomet 

palengvina akausmua^

rėlephoue. Stagg 2—4400 į 
NOTAKY PUBLIC V "

Altus. RADZEVIČIUS
GBABOBIU 8 

402 Metropolitai! Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Pammdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliam
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