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gis žygis nutartas pada- l “Nuo panaikinimo pro- 
ryti pasikalbėjus su strei- hibicijos/šioje _šąlyjė, pa- ; 

yo atvažiavę tuo tikslu tingai' kas link ‘girtų čal

mas, kuris yra įėjęs mą-

ir abejingumas kyla

KttaHkai, kurs neremia kataHkiikoa 
spaudos, neturi teisia vadintis gsnt Balny-. 
Žios vaiku.

VysknpaaKetteleris

KAUTA 5 GINTAI

aje, Be to dar kiekvie- smes Joseph Klinetski koj 
Įs nuteistųjų turi už- nebus išklausytas jo pra-

Sovietų ko-.

i
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BĄLTIMORE,MD. — šv. Alfonso lietuvių para
pijos choras su savo vadais ir Garbės Svečiu J. E. 
Vyskupu Matulioniu priešaky, šis choras išpildys GA
VĖNIOS KONCERTĄ. , (Skaityk korespondenciją 6- 
tame puslapy. *

BAISI EKSPLIOZlJA 
MIESTO CENTRE

ja pati užrašą nuo lango 
nuvalė.
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PENKTADIENIAISDAgBIJUNKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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ANGLIAKASIŲ 
NELAIMES

Šio gražaus jaunimo būrelio prieky iš kairės de
šinėn stovi: kun. Kazimieras KeidoŠius, kun, Dr. L. 
Mendelis, J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis/ kun. 
Antanas Dubinskas, art. Jonas ČiŽauskas, choro va
das, art. Marijona Čižauskienė, klierikai Juozas Jasai
tis ir Kazimieras Balkevičius.

Anglijos Valdžioje Yra Nepasitenkinimų Simon Politika Užsienyj
- --------------------• .. —_____________________________________ __ ________________

DIRBTUVIŲ 
____ 3AMŠMETE J 

GAtVŲ TŪKSTANČIUS 
DARBININKŲ y - ——

Bostoų,: Mass. — teksti
lė# dirbtuvių' savininkai 
kaltina valdžią dėFaūkštų 
mokesčių.' Jąponų konku- 
rencija ir .žepaęsijes algos 
darbininįąųyį įnĮątiųė.ąe 
valstybėse vercfery* dirbta-; 
ves Naujoje? Anglįjoje už
daryti.

Šią savaitę užsidarė dir
btuvės North Adams, A* 
dams ir Williamstown, pa»l 
likdamos -3600 darbininkų 
be darbo.

Peųuot dirbtuvėse^ Sa
lem ir Pe^body miesteliuo
se darbininkams praneštą, 
kad yra tik 24’ valandoms 
darbo savaitėje. Tas pa
liečia 2500 darbininkų.

Tuo pačiu laiku York 
Manufacturing kompani-1 tybę. Svetimšalės moterys/ 
ja, Saęo, Me. paskelbė, kad 1 — -
jie mažina savo produkci
ją. _____z’’ '•

IŠLYDĖJO P. VILEIŠIO 
KENĄ Į VILNIŲ

• Londonas— Sir John 
Simon oficialiai, pranešė 
Anglijos valdžiai apie Vo
kietijos reikalavimus. Hi
tleris reikalauja:

J. Lygaus apsiginklavi
mo žemėje ir ore.

2. Karo laivyno, kuris 

jos laivyno — apie 400,- 
000 tonų.

3. Nepuahmo- sutarties 
su valstvbėmis. kurios v- 
ra . užinteresuotos taikosi TAIKOS PAMALDOSE 
palaikymu Europoje su į TAKOS PAMALDOSE 
pasitarimo teise, jeigu ku
ri valstybė pultų kitą, bet 
Vokietijai nepriimtų! a s 
“rytų Lokarno” paktas ar 
paktas, kuris teiktų pagal* 
bą Rusijai.

4. Hitleris nesutinka pa
sirašyti jokio nepuolimo 
pakto su Lietuva, kol Klai
pėdos krašto likimas ne
bus tinkamai sureguliuo
tas.

5. Sutinka pasirašyti 
' Austrijos neliečiamybės

, paktą, jei kitos Valstybės 
sutiktų priimti tokį paktą, 
kuris būtų vokiečiams pri
imtinas. • 

‘‘Sir John Simon išvažiuo
damas pareiškęs, kad jis

yra nusivylęs pasikalbėji
mais. ■

Kaikuriuose Anglijos 
valdžios sferose reiškiasi 
nepasitenkinimas Sir John 
Simon nuolaidumu. Jie yra 
nuomonės, kad Anglija

• iaiA^n?* akui?.s ture jo griežčiau pasisakyti 
HiUerio nusistatymo 

prieš Rusiją, Austriją ir

Vatikanas — Šv. Petro 
Bazilikoje, didžiausio j e 
visame pasaulyje, pamal
dose už taiką dalyvavo as
meniškai Šventasis Tė
vas, kartu su 30,000 tikin
čiųjų.

GRĮŽO DELEGACIJA IŠ 
MASKVOS

Kaunas ~ Lietuvos de
legacija ekonominių san
tykių reikalais iš Maskvos 
jau grįžo Kaunan. SSSR, 
ir kelionėje ji buvo 13 die- 

'nų. Delegacija grįžo visa.

KLAIPĖDOS OPERA ĮTEKSI 
VĘL PRADEDA VEIKTIĮ SAVI

Klaipėda. Elta. Patikri
nus materialinę būklę 
Klaipėdos opera vėl prade
da veikti. Praneša^ kad jau 
pradėtos repeticijos. Ruo
šiama gegužės mėn. pasta
tyti GounodJ^Fąųstą”.

Be to, operas vadovybė 
veda derybas su kai ku
riais užsienio danininkais, 
kviesdama juos gastro 
lems Klaipėdoje.

> ■ ■ • ■___ -•
MIRĖ NEW YORK 

TIMES SAVININKAS

Chattanooga, Tenn.
Bal. 8 d. ’ mirė Adolph S. 
Ochs, žymus žurnalistas ir 
savininkasz įtakingo “New 
York Times” laikraščio. 
Jis buvo 77 metų amžiaus, 
Tautybe — įdėlis.

jaunas būdamas jis šia
me miestelyje pradėjo žur
nalisto karjerą su 250 do
lerių kapitalo.

STATANT TILTĄ UŽ
MUŠTA U DARBININKŲ

San Francisco — Iki 
šiam laikui prie statybos 
San Francisco Oakland 
Bay tilto 11 darbininkų 
užmušta ir 1,395 sužeisti 
Valstybės valdininkai yra 
susirūpinę ir reikalauja, 
kad pavojus darbininkams 
būtų pašalintas.

Stebėtina, kad prie sta
tybos Golden Gate tilto 
dar nevienas darbininkas 
nebuvo užmuštas ar sun
kiai sužeistas.

NUTEISĖ SOVIETŲ
. ŠNIPĄ

Havana — Beyes Froim 
nuteistas dviem metam. . 
kalėjiman už tai, buk jįs škia, kad vokiečiai turi 
šnipinejęs sovietų Rusijos 
naudai. Froįm esą kilęs iš 
Lenkijos, bet turėjo su sa
vim’ Jungtinių Valstybių 
•pasą. \

Policija rado pas jį Ru
sijos boną - 3,000 dolerių 
vertes ir laiškus vieti
niams komunistams.

Jo vertėja, Gardina 
Baez nuteista Šešiems mė
nesiams kalėjimo. ;

Weymouth,Mass. — Ba
landžio 10 d. įvyko smarki 
ekspliozija pačiame šio 
miestelio centre. Vienas 
žmogus užmuštas ir šeši 
Sunkiai sužeistu Nuosto
lių padaryta apie pusę mi
lijonu dolerių. * Dar. tikrai 
nenustatyta- ekspliozijos 
priežastis, bet manoma, 
kad gazas išsiveržė iš tru
kusio vamzdžio ir užside-

■ ■ ..u

SUSEKE PILIETYBE 
ŠMUGELIAVIMĄ

1 PARYŽIUS— Policija 
bando susekti vedėjus biu
ro, kuris išdirbo naują bū
dą suteikti svetimšalėms 
moterims prancūzų pilie-

Wilkes-Barre, Pa.—Pen- sų raštininkas; Steve OI- 
ki angliakasių unijos va- phevski, skundų komisijos ' 1 
dai nuteisti nuo penkių i- 

< ki dešimties metų kalėji
man už metimą bombų, 
kurios suardė darbininkų 
namus Warrior Run apy
linkėje, Be to dar kiekvie 
nas ii 
mokėti po SOO dolerių pa
baudos.

Nuteistieji yra: Theodo- 
ras Linkevičius, pirminin
kas; Juozas Švilpa, finam
BOLŠEVIKAI AREŠTA
VO 12 MOTERĖLIŲ UŽ 
CITRINŲ PARDAVINE- 

I . MMĄ
MASKVA 

misarai tebeveda aštrią 
kovą su privatine preky
ba. Bal. 8 & areštavo 12 
moterėlių, kurios parda
vinėjo . citrinas Maskvos 
^gatvėse.

Moterėlės pardavinėjo 
citrinas, kad. užsidirbtų 
duonos kąsniui, bet tas 
priešinasi komunisfį n e i 
tvarkai ir komisarų agen
tai jas areštavo.

PREZIDENTAS PASIRA- -
ŠE BUBONINĮ BILIŲ sulaikyti žmones nuo ai- 

. : koholinių gėralų, tattoks .
Washington Preziden- laikas yra dabar”, kalbė* 

tas Rooseveltas grįžęs iš jo Fall River diecezijos 
atostogų pasirašė . biliųLvyskųpas James E. Cassi- 
skiriantį 4,880,000,000 do-1 dy* jaunų Vyrų Blaivintu* 
ierių viešiems darbams. Iš ;ftų Draugijos nariams/ šv, 
tos sumos jis tuo jaus pas- Marijos katedroje. Jis y- 
kyrė 125,000,000 dolerių patingai pasmerkė jaunų 
tiesioginiai pašalpai ir merginų ir moterų girtuo- 
30,000,000 dolerių. CCC kliavimą. 
stovykloms. “šių dienų motinos, žmo-

pirmininkas; James Bris- f 
tin, Warrior Run kuopos 
raštininkas ir Peter Bon- 
savage, narys.

Teisėjas nepaskyrė bau
smes Joseph Klinetski kol |

šymasjbylą išnaujo^nagri- 
neti.’ ■ ■. ■• ■■ ■

Cyril Wascho tapo ištei*. d 
sintas dėl bombų metimo,’ 
bet nuteistas nuo pusan
trų iki trijų metų kalėji* 
man ir nubaustas 50 dole
rių pabaudos?

Peter Rudoski, . nusimi
nė, kad pikietieriai neleido 
jo eiti dirbti Truesdale ka
syklom Paėmęs dinamito • 
įsidėjo į burną, uždegė 
knatą ir nusižudė, palik- 
damas žmoną ir septymus 
vaikus.

VYSKUPAS CASSIDY 
PASMERKĖ GIRTUOK

LIAVIMĄ .

FalIRiver, Mass.—“Jei 
bent kada pasaulio istori
joje būtinai reikėjo drau
gijos, kurios tikslas yra*

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

Šeštadienį, balandžio 13 dieną/nuo 2 vai. iki 2:30 
vai. po pietų iš stoties WAAB vėl išgirsime Parbinin- 
ko Radio chorą ir solistus, vadovaujant muzikui Ra
polui Juškai ir akompanuojant muzikos mokytojai 
Marijonai TreinaviČiutei.

šeštadienį pasukime sąvo radio priimtuvus ant 
j ‘ 1410 kiloėycles (Boston, Mass.) ir klausykime šiokias 

programos: /
. 1. Radio Stoties Pranešėjo kalba.

2. Darbininko Radio Programos Vedėjo ir Prane
šėjo muziko Rapolo Juškos kalba.

3. Marija, Marija . .............................   J. Naujalis
Darbininko Radio Choras

4. Adore Te........ Overeem
Duetas — Antanina Grabijoliutė ir

, Sofija Jakubauskaitė.
5. Kalba kun. Pranciškus Juškaitis.
6. Yra širdis Tokia;............ J. Naujalis.

Darbininko Radio Choras
7« Verbų Giesmė..... ..........    Faure.

Solo Rapolas Juška.
8. Darbininko Radio žinios ir pranešimai.
D. Mes Trokštam Dievo L Naujalis.

Darbininko Radio Choras

KAUNAS — Didžiojo 
lietuvių veikėjo, Petro Vi
leišio, kūnas kovo 21 d., 
buvo iškilmingai pervež
tas iš Kauno į Vilnių ir ten 
Rasų kapuose, Vileišių šei
mos koplytėlėje, pagal ve- 
lionieš paskutinį norą, pa
laidotas.
VOKIETIJA TURIDAU- 
GIAU KARINIŲ ORLAI

VIŲ NEI ANGLIJA

LONDONAS —Sir John 
Simon pareiškė Anglijos 
parlamentui, kad Riteris 
prisipažinęs, kad dabarti
nė Vokietija karo aviacija 
yra lygi Anglijos. Tas rei- 

nemažiaū 1,020 kariškų 
orlaivių* Anglai tuomi la
bai susirūpinę ir planuoja 
savo karo aviaciją žymiai 
padidinti.

Sir John Simon toliau 
pareiškė, kad Anglija pri
valo duoti nemažiau para
mos kitoms valstybėms 
negu ji tikisi iš tu valsty
bių gauti.

tkurios, yra verčiamos 
Prancūziją apleisti, krei
piasi į šį biurą, kuęis su
randa jomis žmogų turintį 
prancūzų pilietybę ir su 
juo apvesdina ir tokiu bū- 
du ji lieka prancūzų pilie
tė, o jų “vyrai” vėl pasi
šalina.

NUBAUDĖ KLAIPĖDOS

KAUNAS — Kariuome
nės Teismas svarstė kelių 
Klaipėdos kr. vokiečių de
zertyrų bylą. Už pabėgimą 
iš kariuomenės buvo pa
traukti į teismą Martin 
Misullis, Werner Harns, 
Franz Grąbenz.
jie pereitais metais buvo 

išleisti pasivaikščioti po 
Panevėžį. Susitarė, pąsb1 jo Širdį, ir tam laikui, ku- 
samdė auto ir dūme Rasei
nių link, Užmokėję už nu
vežimą, įlindo į mišką ir, 
beeidami į Jurbarką, pa
klydo. Pastebėjęs besislap- 
Stsint nepažįstamus žmo
nes, miškininkas pranešė 
policijai, kuri atvykusi 
juos ir sulaikė. Teismas 
nutarė Misiulį išmesti iš 
kariuomenės ir nubaudė 3 
metais s. d. kalėjimo, o 
Harnsą ir Grabenzą po 2 
met., atskaitydamas ligi 
teismo iškalėtus po 6 mėn.

———— ' nos, dukterys ir seserys
STRĘEKIERIAI TIKISI mažai tenusimano kaip 

GAUTI PAŠALPĄ Iš i duoną iškepti, bet jos yra
VALDŽIOS I ekspertai alkoholinių gė- 

Washingtoii — Specialus ralų maišyme”, kalbėjo 
PERĄ agentas išvykoj vyskupas Cassidy. 
Hartford ištyrti apie tei-' Jis griežčiausiai pas- 
kimą federalės pašalpos merkė tuos vyrus ir mote- 
Colt Patent Firearms dir- ris, kurie išsigėrę drįsta 
btųvėš 1350 darbininkams, sėsti prie automobilio vai- 
kurie streikuoja nuo kovo ro. Tokius jis pavadino 
13 d. I galimais žmogžudžiais.

Šis žygis nutartas pada- l “Nuo panaikinimo pra
ryti pasikalbėjus su strei- hibicijos/šioje šalyje, pa- 
kierių-atstovais, kurie bu- dėtis yra apverktina, ypa* 
vo atvažiavę tuo tikslu tingai kas link‘girtų val- 
Washingtonan. Idąnčių automobilius. Gėri-
?ŲSIDURTAE šiku/™ totarp moterų if mergi- 

dūkią - nų, ir abejingumas kyla
Garsus Maskvos chirur.1 dėl valdininkų, ar jie pa- 

gas prof. Smirnovas, kaip jėgs suvaldyti gėralų par* 
jau buvo pranešta, grąži
no gyvybę žmogui, kurio 
širdis keturiasdešimt pen
kias minutes nebeveikė. 
Dabar jis padarė dar nuo
stabesnį dalyką.

Kovo 16 d. pas profeso
rių atvežė mirštantį jūrei
vį, kuriam peštynių metu 
peiliu buvo įdurtą į širdį. 
Chirurgas išėmė sužeisto-

rio reikėjo, kad susiūtų 
žaizdą, vietoj tikrosios į- 
dėjd dirbtinę širdį, kuri 
buvo varoma Smirnovo iš
rastu miniatūriu motorė
liu-

Po valandos ir keturių 
dešimčių minučių prof. 
Smirnovas vėl įdėjo į su
žeistojo krūtinę jo tikrąją 
širdį, kuri palengva pradė
jo normaliai veikti. Ligo
nio sveikata kasdien gerė
ja Ir yra vilties/ kad ne
trukus ligonis pasveiks.

davinejimą.”

GUDRUS KRAUTUVI
NINKAS IŠKIRTO 
NACIAMS ŠPOSĄ

DANCIG — Bal. 7 d., J 
prieš pat rinkimus/ vienas 
krautuvininkas iškirto na
ciamsŠposą.
. Jo krautuvės lange bu
vo išstatyta katalikiškų - 
maldaknygių ir šventųjų 
paveikslų. Naciai, keršto 
apimti, ant lango užrašė 
“Išdavikai’*. Krautuvnin- 
kas išėmęs maldaknyges 
ir paveikslus iš lango, lan- • 
gė pastatė Hitlerio ir na- :• , 
cių propagandos ministe- 
rio Dr. Paul Goebbels pa
veikslus.

Policija tai pastebėjo ir 
tuo jaus reikalavo, kad J 
krautuvninkas pasiaiškin*
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ŽIETINĖS ŽINIOS
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Balkūnas, kuį's pasakė iš- 
kalbingai religišką pamo
kslą. Giedoj&as fe. R« 
Juškos, solistų, chorų ir

.■/ tJŽSIBAIGE ATLAIDAI

Rf < ■ į

r Bal. 9 d., vakare, Šv.- 
• Petro bažnyčioje, iškilmin- 
gals mišparais, pamokslu, 

į' litanija, procesija ir palai- 
f - minimu su švenčiausiu uŽ- 
r* -sibaięė 40 valandų ; Šven- 
į čiausio Sakramento garbi- 
F nhnas. Žmonės gausiai 
į naudojosi Dievo malonė- 

mis. Užbaigimo vakare, 
nors oras biivo laibai lie
tingas ir audringas, bėt 

į bažnyčioj buvo pilną Žmo- 
į nių. Jei ne audrą ir lietus 

būtų buvę apie 600 stovin
čių Žmonių. Kūnigų buvo

i daug per visas 3 dienas,.
, Trečioje dienoje jų de- 

setkas liko. Dvasiškas na- 
' tarnavimas buvo vertas 

Šimtą -nuošimčių. Daug-į-* 
’ . spūdžio padarė kųn.- J*

kun. A* Petraitis. ’ -
Asistavo kun. J. Plevokas 
ir kun. A. Morkūnas; MIC.

S s 1

14 i., 1935, ŠV. Petro baž
nyčioje, 7 vai. ryte, įvyks 
privatus, verbų šventini
mas ir šv. mišios. Kitos 
šv. mišjos prasidės 8:15 
vai., trečios 9:15 vai.; per 
sumą <11 vai. rytą) bus 
iškilmingas verbų šventi* 

“ ie proce- 
ceremo-

• TAISOME m F^JRDUODAMERAPIO3 . d
MOOMSllrS STANLEY’S BAPIQSUOP tel. so. somom <>«», 

Įni. Stasys ReleskaijSav. ’ 414^. Broadvray, So, Boston* Mass.

[muzikas
| RAPOLAS JUŠKA

1 Moka muzikos, piano | 
- S ir dainavimo. Specia- <
I. les pamokas duoda |
1 , vaikams. j
H ■ j

< Adresas: !
’. 933 E. Broadvvay, 1 
SO. BOSTON, MASS.)

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS!
L., 1? ■■■'-. t

, ADVOKATAS Į

414 Broadway, S. Boston,’ Mass!
,■*’ 7 , i f i»U ■ Ai.

. ' Tel, So. Boston 0948 *•

GYVENIMO 
Tel. Parkway 1864-W

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro' vi- 

' sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway)

• Sęųth Bosjęį Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474 *

KAZ. J. KALINAUSKAS 
ADVOKATAS 

f t “Darbininką?’ Name
• (antros lubos, Room 1)

866 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston ‘ 8357 

Bostono Ofisas: 
186 State St, Room 326

Tel. Hubbard 9396
: .-Gyvenimo: 33 Rosąmo^t Street, 
Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass. ,1 ■ ' n V ----

” . Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI 
'darbininko name 

’ ‘ ’ ’ 866 Broadway, 
South Boston, Mass

1

r’k :
!

s j ja ir --------------
nijt « Rcs ir šv. mišias 
atgiedos kum F. £ Vir- 
maųskjs. Diakonu bus Tė
vas Adomas Morkūnas, M. 
I. C. SuMiakonaus klieri
kas Dr. Sugenijus Andru- 
lionis, MIC., ceremonijo- 
riumi—-kun. K. lenkus. 
Dalyvaus vyrų ir bernai
čių chorai.

Vietoje Mišparų bei 
Graudu Verksmų įvyks 7 
vai. vakare, bažnytinės 
muzikos ir aprnųstymiĮ 
programą. Muzikalę dalį 
išpildys art. R. Juška, so
listai ir chorai. Apmąsty
mus duos kun. F. Juškai
tės. Kun. K. Urbonavičius 
suteiks palaiminimų su 
švenčiausiu.

. '*» ■■■■>' I T*^-*^*. "T. .*1 1 Į t‘, ■? ' ir ' ' V'H f.,.—..w. —

BAŽNYTINIS MUZIKOS PROGRAMA

KANTATA
č "Septyni Kristaus žodžiai Nuo Kryžiaus” 

įvyks
Šv, Petro Bažnyčioje, South Boston, Mass.

* . . ‘ SEKMADIENĮ,

Balandžio 14d., 193 5
i , 7 vai. vakafe

čiąis daugiau kaip perei
tais metais tuo pačiu lai
ku. Vien tik 1929 metais 
tebuvo tiek daug automo
bilių išdirbta.

PABAUDOS

ADVOKATAS
J. J. GRIGALIŪNAS, 
Trečiadienį, balandžio 10 

dieną. priėmė priesaiką 
Massachusetts Aukščiau
siame Teisme. Jiš yra pir
mas lietuvis, baigęs Bos
ton Collegė Law SchodI ir 
jauniausias savo klasėje. 
Baigė birželio mėn. 1934 
m. Baigęs mokyklą ir iš
laikęs Massachusetts Val
stybės kvotimus, Jonas 
gavo darbą Bostono mies
to rotušėje, nuosavybių į- 
kainuotojų departamente. 
Lietuvių jaunimo tarpe y- 
ra nemažai dirbęs. Jis yra 
buvęs šy. Petro parapijos 
choro pirmininku.

; ?Adv. Grigaliūnas dar nė
ra nusiteikęš kada ir'kur 
jik atidarys savo ofisąMis 

I gyvena , sų savo tėveliais 
16 Thpmas Park, South 
Boston.

Jaunam advokatui Jonui 
Grigaliųnui Įinkimė ge
riausių pasekmių.

SUSIRINKIMAS
A. L. R. K. Federacijos 

3-čiojo skyriaus susirinki
mas įvyks antradienį, ba
landžio 23 d., *7:30 vai. va
karė, bažnytinėje salėje.

Visų draugijų atstovai 
prašomi dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yrą kele
tas dalykų aptarimui.

VALDYBA

I

LANKĖSI

DAKTARAI
DR. ROGER J.ABIZAID

Tel. Devonshire 7906
OFISO VALANDOS;
Ž-4 ir 7—8 P: M. .

3 Malden Street, 
Boston

f Tel. So. Boston.0823 i 
į LIETUVIS DANTISTAS I 

|DR, M, V. CASPER | 
| Arti Municipal Building 
į'525 E. Broadvvay, S. Boston! 
| Ofiso Valandos *• , i
= Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo J.80 iki Į 
E5 Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare.., Ofi- = 

n=saį7 uždarytas aiiW»iralnarafc, ir?
3 nedSIdienlais, taipgi jseredomls nuo f 
3 12-tos dieną uždarytas. ' <x 
= Taipgi nuimu ir Z-R&y =

Pereitą antradienį, Dar* 
bininko Redakcijoj lankė
si kun. S. Vembrė iš Wor- 
cešter, Mass; ir kun. Jonas 
Skalandis iš Peabody, 
Mass. Taipgi lankėsi p. že
maitis, Šv. Kazimiero par. 
(Worcester, Mass. vargo
nininkas, kun, Morkūnas, 
MIC. ir p. Jonas Pilipaus- 
kas, Studentų’ žodžio re-

_ daktorius iš Marianapolio 
^Kolegijos. \

Parašė K JUBGELA 5 
TURINYS: Dariaus ir Giręno • 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantu. Soldi- 

'na mišką paslaptis.• Žygio ąt-• jj 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- į J 
rėno nuopelnai aviacijai ir mtl- 
sų tautai. Poezija apie.LITU- ji 
ANIKĄ.' Skridimo rėmėjai ir j) 

rėm. komitetai. jį
884 ptiij.' su‘86 paveikslais; jį 
tvirti viršeliai. KAINA $1,50, J[ 

siunčiant paštu 1.65. j|

ReikaUnk.ite: • j

VABMN1MSAS i

366 Bręadway, Jį
So. Boston, Mass. jį

> ".Ą ^5 --.A—. *-*,5 -HM nM

Lietuvis Dantistas

DR. S. J. GALVAHISKI
(UĄMNAUSK4S)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12val.' 
ryto, nuo 1:80 iki 5:30 po. pietų Ir
ano 6 iki 9 L vakare, šventų diena, 

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. į KAPOČIUS
. ■ - 4

251 W. Broadvray, So. Boston.
Ofiso valandos niio 9 1H12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v/ 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. ; 
gubotomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo C iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS. M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: . 2—4 ir 6—8

278 Harvard. Street* 
kamp. Inman arti Central Sų, 

Cambridge, Mass.

Pamokslininkas — Kun. Pr. Juškaitis
- . - Vedėjas Rapolas Juška

Giesmininkai — Didysis Choras, Šv, Petro Parapija

ĮŽANGA — Soprano Solo — O, Valeckaitę.
1- ma$ ŽODIS f<Tėve, Atlėisk Jiems. Nes Nežino Ką

Daro”. \ .
Baritonas •— Lapinskas, 
Tenoras —

2- ras ŽODIS — “7 / "
? _ Manim Būsi Rojuje”. —

■■■■I;___ Ri Juška ir Choras.
3- čias ŽODIS — “Moteriškė, Štai Tavo Sūnus”.

Soprano — A. Grabioliutė,
Tenoras — J. Antanėlis ir Choras.

4- tas ŽODIS —
Baritonas — R. Juška.

5- tas ŽODIS —“Trokštu”. -
Baritonas — J. Lapinskas ir Choras. , .

6- tas ŽODIS — “Tėve Į Tavo Rankas Atiduodu Savo
."Sielą“.- '

Tenoras — A. Barauskas ir Choras.
Ištiesiu Sakah,; Tau, Šiandie

TenorasJ, Antanėlis, 
Baritonas — R. Juška ir Choras.

Su

Tenoras -
‘Mano Dieve, Kodėl Mane Apleidai”.

“Tėve Į Tavo Rankas Atiduodu Savo
- Sielą”. ' 

Tenoras — A. Barauskas ir Choras.
7-tas ŽODIS — “Išsipildė”. J .
' Y SopranoA. Taruškaitė, 

Tenoras — J. Antanėlis ir Choras.
MALDA '
Choras 

PALAIMINIMAS m
-j '• 4 . • '*7 ----------- T-*-’ 

ĮVAIRIOS žinios
nes . vadovybe pasikeisti 
karininkais stažui atlikti. 
Dabar šis susitarimas jau 
vykdomas. Keli Lietuvos 
karininkai jau nusiųsti į 
Latvijos kariuomenę, o 
latyių karininkai jau at
vyko Lietuvos kariuome
nėn. Toks abiejų kraštų 
karininkų pasikeitimas il
gesniam laikui turės daug 
reikšmės Lietuvos ir Lat
vijos suartėjimui. Tsb.

SUSITARTA DEL RUSIŠ
KO MIŠKO TIEKIMO 
1935 M. KLAIPĖDOS 

. LENTPICVEMS

PASVALYJE STATYS 
PAMINKLU PETRUI

“v1926 metais Kaune mi* 
re vienas žymiausių Lietu
vos ; ątghnimo' ^Veikėjų, 
“Vilniaus J?įinų”; dienraš
čio įsteigėjas ir . v leidėjas 
inž. Petras’ Vileišis. ’ Jo 
mirties dešimtmečiui ma
noma pastatyti Pasvalyje, 
jo gimtinėje, vertingą pa
minklų. Paminklo staty-, 
bai jau dabar pradedami 
paruošiamieji darbai. Tsb,

LIETUVOS IR LATVIJOS 
KARIUOMENES JAU

PRADEDA KEISTIS KA
RININKAIS

I S. BHRASMUS IR
SUROS ,

Seniausias ir Sąvistoyis žios ;
Valstybes * ]

LIETUVIU GRABORIŪS IR
BALSAMUOTOJAS ’ j

Gyvuoja 26 metus. Pilnai prigtruo- 
Žęiu savo įrankiais ir karstvežlmtUi 
sutelkti geriausia patarnavimą. aie-J 
ną Ir naktj. Tarnauja Ir ęipyllnlri- 

n0ms Lietuvių kolonijoms. j 
imi notaro’ mštes ■?!

v • • i
254 W. Xroadway, So. Boston 

Tel. Soti. Boston 2590
r Gyvenamai piclo:

838 Dorchester Avė.f Tel Ootumbk 9587 _ _
M^9t^99^99999999e999^

, Vasario pradžioje Kau
ne viešėjo Latvijos kariuo
menės gen. Berkis susita
rė su Lietuvos karinome-

RĖMU DARBININKO 
RADIO PROURiMį

.Balandžio 9 d. įvyko Lie* 
tuvos Dukterų draugijos 
po globa Motinos Šyč. ber- 
taininis susirinkimas, ku
riame .nutarta daug svar- 
bių dalykų. Taipgi nutarė 
remti ^Darbininko- Radio 
Programą- ,
* Balandžio 28 d. - š. m. 
bažnytinėje, svetąin ė j e, 
Penkta gatvė, So. Bostone 
suvaidins gražų ir įspū
dingą veikalą , “šventoji 
Teresėlė”. Puse pelno ski
riama Radio programos 
palaikymui. Todėl, patar
tina visiems atsilankyti, o 
atsilankę nesigailėsite, nes 
tikietų kainą labai maža 
tik 25c. ir 35c. Vąidintojhi 
ir rengėjai smarkiai dar
buojasi, kad viskas* • kuo- 
pulkiausiai.^ '

Įvykusiose Maskvoje de
rybose dėl Sovietų Rusi
jos miško tiekimo Klaipė
dos medžio sindikato lent< 
piūyėins galutinai susitar
ta: 1934 m. sutartis pra
tęsta visiems 1935 m. Tuo 
būdu Sov. .Rusija Klaipė
dos lentpjūvėms šiemet 
pristatys išpjauti 150.000 
ktm. miško medžiagos. Be 
to, susitarta dėl atsiskai
tymo už 1934 m.

krašto komendantas, pulk. 
Hormonas, nubaudė: 1) 
pečkurį Richardų Glietzų, 
iŠ Katyčių, Pagėgių aps
kričio 100 litų avba 1 mėn, 
kalėjimo už tai, kad 1934 
m. rugsėjo mėn. 28 d,( Ka
tyčiuose vartojo šūki, ku» 
ris kiršino vieną gyvento
jų dalį prieš kitą ; 2) ma* 
lūnininką Vilių^bftneiste-1 
rį, iš Birštoniškių apskr., 
300 litų arba 2 men. kalė- 
jiųio už tai, kad 1934 metų 
lapkričio 16 d. Mikytuose 
pavartojo šūkį, kuris kir
šino vieną gyventojų dalį 
prieš kitą. 3) pirklį Geor
gą ilginį, ;iš Juodkrantės, 
200 litų arba 1 men. kalė
jimo Už tai, kad Savo Vieš
butyje, viešoje vietoje, 
perdaVinęjo su radio pa- 
gelba kalbas ir dainas, ku
rios kiršino vieną gyven
to jų dalį prieš kitą.

KUN. ČIBIRAS IŠVYKS
TA! UŽSIENI -

VILNIUS — Tenka pa- 
tirti, kad šiomis dienomis 
Lietuyių “Ryto” draugi
jos pirmininkas kun. K. 
Čibiras išvyko ilgesniam 
laikuLį užsienį, ....... ;

“Ryto” draugijoje jį pa
vaduos dir. M. šikšnys.

PAKILO SVIESTO 
■ KAINOS .

CHICAGO — Bal. 5 d. 
paaiškėjus, kad sviesto at
sarga sandėliuose yra ma
ža, kainos pradėjo smar
kiai kilti. Šiandien kainos 
pakilo ntto % iki 1% cen
tų už svarą.

Dabar sandėliuose ran
dasi tik 170,000 svarų at
sargoje. Pereitais metais 
tuo pačiu laiku buvo 
3,600,000 svarų.

ISPANIJOS KABINETAS 
SUSIDARĖ IŠ KAIRIŲJŲ

v MADRID — Alė jandro 
Lerroux sudarė naują Is
panų ministerių kabinetą 
vien tik iŠ radikalų. Kata
likų vadas Gil Robles pa
reiškė kad šis kabinetas, 
nesiskaitydamas su kata
likais ilgai nesilaikys, bet 
bus nuverstas kaip tik 
parlamentas pradės pęsė- 
džiauti. .

ĮYAIHUS SliaUlHM
MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu
Ji yra baigusi 

FAELTBN TJAN0F0RTE 
KOLEGIJĄ 

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

BRONIU KŪNTRIM
BEAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTĄBLE

Qf Poacc 
Vleoklois rūžlen apdrauda. ir tei

singas patarjuivlmai.
598 E. Broadway. Šo. Boston 

Tel. Soli. Boston 1701 
Residence;

120 Marine Rd., So, Boston 
Namutel.: Šou.Boston 2483-W

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

tuvių ir pavienių asmenų.
JURGIS O. STUKAS

■ t ■ 458 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. Sotu Boston 2029 1
Tel. Nor. 0242 - 

ALENA S. STUKIENĖ 
681 Washington St„ 

Norwood, Mass. .

OUEENANN LAUNDRY,
INC.,

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir Droslname visokiua 
drabužius, Mes paimame ir prista
tome, drabužius visur, kaip tat : 
So. Boston, Cambridge, Brightoft 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, ka4 gaunate pątarna-

- Vimų už pigių -kalnų.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME
STOGUS.

SO. BOSTON ROOFING 00.

įmūra
Taisome’ Visokius Stogui *

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR

. PIGIAI
GREITAI

B SAUGIAI

FUKNITURE CO. 
326-328 W. Broadvvay 

Tel. South Boston 4618

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOJE IŠ VISO 
YRA 1.153440 GALVIJŲ

AUTOMOBILIŲ INDUS
TRIJA PAKILO

Automobilių Dirbtuvių 
Sąjunga praneša, kad per 
pirmus tris mėnesius šių 
metų išdirbta 1,109,591 
naujų automobilių Aiheri- j^*-*^**^ ««,* 
koje. Tai yra ;48 nųošim- ‘733.540 (pernai 739.630)

_Centr alinio statistikos 
biuro duomenimis, šiemet 
sausio pradžioje Lietuvoje 
buvo 1.153.440 (pernai tuo’ 
metu 1.155.770) galvijų. 
Melžiamų karvių buvo

Tel. Sau. Boston 3694

STANLEY
BOTTLINGCO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėtas gerų minkštų

"gSrimų
107 W. Sixth Street, 

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

ACApEMY OŲMUSIC 
Vadovaujant g/ a: Otteyi

f Moko popullarl??kų ir klasiikų muzikų. Taipgi groti muzikos instrti* 
Lnentais, kaip tat t muikos, plano, baujo, mandolinoj gitaros, armoni
kos, klurh^tos; sakanfobo, tvitlbo?,. trombono.% lė tt Irgi, moko liamo 

. nljoB h pėtstatymcb, Gerokof ^raslhvtnę mokloiaf gaunu progos* bu 
jokio ekstra mokes^o, prigulti prie mošų didelio • orkestro; Galimo 
prUtatytt benus nrba orkoetra? ant bėt kokio parengimo.

Muzikos instrumfehtus ir dutiis parduodame, JSroudavoJamo ir tai
somo už pigių kuinų, Atdara dienų ir vakare,

Tel SO. Boston 1079
* 409 W. Broadway kmpą» jK gt So. Ro»ton, Maa.

Tel.Ses.0M6

ROKLAN AUTO SALES
STASYS ROKLANAS, SAV.
Parduodu-GLDSMOBIRK automo
bilius ir Ib’TNBNATIONAL tre
kus. Priimame ifėnps karus mainais 

Taipgi
Taisomo automobilius

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus/

. 49 Highland Ave^
NBBDHAM, MAB8.
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Jauni Lietuviai Sportininkai 

Puikiai Pasižymi 
/. ■ ■ ■•■!■■■■ ■■■■■ "... *■' i -

Bene populeriškiausias 
Amerikoje profesionahs 
Baseball jauktas, New 
York Yankees šį metą tu
ri du jaunus lietuvius, bū
tent, Vytautą Tamulį iš 
Sb. Bostono ir Joną Broa- 
ką iš Lawrence, Masą. Jie 
abu žaidžia metikais (pi- 
tcbers). Beveik per visą 
pastarąjį mėnesį, žymieji 
Baseball jauktai prakti-

T ,J. BRUŽIKO S, J, 
MISIJOS

kavo ir neoficialiai žaidė 
Šiltoj Floridoj. Kas mus 
labiausiai džiugina, kad 
tuose praktikos žaidimuo
se puikiai pasižymi mūsų 
aukščiau paminėti jau
nuoliai. Mat jie dar nau
jokai, todėl* jų geras pasi
sekimas užtikrins jiems -
geresnį vardą ir ateitį A- position, too vvhen he took I cių 17-ta kuopa išrinko 
merikos profesion p! ini am c Hol Leete slw hopper toward 1 vadovauti jos baseball ty- 
sporte. Apie Vytauto ir third base, whipping it to kur**4 rn"x
Jono šaunius pasirodymus Uehrig to nip Lee by an eystesh. 
Amerikos dienraščiuose oriy solid bW made o£f tilpo ilgi aprašymai SU ją Tamulis .was by Randy MooreJ 
atvaizdais. Štai “Boston who- busted a siūgle to centre-' 
Herald” aprašydamas Ya- fkld.
nkees žaidimą SU Boston Tamulis ako arrived safely at 
Braves, apie Tamulį šiaip when his hot shot went 
išsireiškia: through Randy Moore’s slightly

* J howed legs.ThenAvhomshonldhfrtrot -ent------ j------------------ ■— — ------------- 1
for his third choiee biit Vito Ta* 
jnulis, the South Boston hoy, 
who avus born ih the dear old

■; Noith end and formerly played

Balandžio 8 iki 21, St. Rę* 
co’s Čhurch 20 Wębster 

__ St., Brockton, Mass. __  
Balandžio 24 —— 30, Our

Lady bf Vilnius Church 
32 Dominick St., New 
York, N. Y.

“Iškeikimas”
Trijų Veiksmų Tragedija.

: Marianapplio kolegijos studentai suvaidins šį metą 
šiose kolonijose:

Balandžio 14 d. — PROVIDENCE, R. I. — Šv. Kazį 
miero parapijos svetainėje 7:30 vai. Vak.

Balandžįo 28 d. — WESTFIELD, MASS. — Šv. Kaži-
• miero parapijos svetainėje 7 Vai vakare.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
?’ Są jJavU Hill 

dorChester, mass. #
45 Haiiipden St., 

Tel, HIGhlands 4855 
ROKBURY. MASS.

SO. BOSTON, MASS.

PERKINS SQ.: CASH MARKET 
Povilas BaltraŠiūnas, Sav. ..

490Broadway, Tęl.S.Boston3120

£R0ADWAY MARKET 
387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

JONAS VALIACKAS 
75 “G” Street, 

Telephone South Boston 1609

K. ŠIDLAUSKAS
918 Ę. Broadway ‘ 

Telephone South Boston 1392

.. f JONAS GLINE0KAS
502 E. Eighth St.,

Tel. So. Boston 9621

GfiABORIAi ii JOSEPH Wi ctsraj
, ' (KASPARAS)
GRABORIUS

.494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

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

ReS.: Tel. S. B. 3960 
Patarnavimas dieną ir naktį.

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

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

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 

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

MONTELLO
16 Intervąje St.

. / Tel: 4110

S"
Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius * Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes, 
564 East Broadįvay, 

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL.PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce- pirm. V. Mėdonls,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot Raštininkus — J. Gllneckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fln. Raštininkas — Alb. Nevieta,
16 ‘VVtafletd S t., So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broathvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikls,
7 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedSldlenį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mata.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Era Marksienč, 
625 E. 8th St, So. Boston, MasS. 
Tel. So. Botaon 1298

Vlce-plrmlnlnkS —Ona Slaurlenū, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
T©], So. Boston 8422

Prot RaMt. —► Bronė dantena/ 
290onld St., West Roibury, Mass. 
Tel Parkway l864-W

Fiį. RaMt. Marijona Markonlutė, 
83 Navarre S t. Rosllndale, Mass.

Tel, Parkway 0558*W
IMlhlnkS — Ona Stanlullutė, 

106 West 6th st, So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona MizglrdlenB, 

1512 Columbia Rd„ So., Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. Janulonienė.

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utarnlnkų kiekvieno menesio,

T :80 vai. vakare, pobažnytinBj avė* 
talnėj.

Viaats draugijos 'reikalais kreipkitės 
pas protokolu jraltlnliikę.

DARBININKAS
for EngBsh High. And after Vi-Įglish High School, kurios 
to trcirled threė s^Oreless innings[tymą jis privedė prie lai- 
aHowng the Braves būt three mėjimo mokyklų ČamplO- 
hits, McCarthy eame to the con- nato. Tuomet jį paėmė sa- 
clusion lite tesi guess »hduld have yb globon ir priskyrė prie 
been his tirst. žemesnių tymų lavinimui.
, The sturdy Lithuanian left- Pastaruosius *du metus 
hander looked by f ar the best of Žaidė ŠU Newark BėarS 
the three New York chuckers. I puikiai pasižymėdani a S, 
To prove that he’s no respecterl todėl Šį metą tapo priskir- 
«f persona he fanned our AVally tas j)rie reguliaraus meti- 
Bergen, who doesn’t alloiv Catl j kų stabo Ne^V York Yan- 
Hubbell that piivilege on many Į keeS tymo.
oeeasions during the season. Teko girdėt, kad Vytau- 

vitp showed that he couid field to brolį, Julių Tamulį, Vy-

mui šią vasarą. Tai svei
kintina, Sport.

BROOKLYN’AS
SO. BOSTONĘ

Teko nugirsti, kad Lie
tuvos Vyčių 41-mos Vy
tauto kuopos vaidintojai 
iš Brooklyn N. Y. pasiža
dėjo atvykti ir’suvaidinti ’ 
South Boston’e 17-tai Al
girdo kuopai teatrą “žmo
gžudžio Duktė”/

Vaidina visi gabiausi 41- 
mos kuopos artistai-(ės), 
kuriems vadovauja, ir re
žisuoja visiems gerai žino
mas visuomenės veikėjas 
ir dabartinis Lietuvos Vy
čių Centro pirmininkas 
Inž. A. J. Mažeika.

Visi bostoniečiai nekan
traudami laukia, nes turės 
progos matyti. taip labai 
išgirtus brooklynieč i u s 
scenoje. Taip pat sus labai 
malonu išgirsti keletą žo
džių nuo L. V. Centro pir
mininko. ^Girdėjęs.

VYČIŲ SUSHDNKIMAS

Kiek vėliau “Daily Re- 
cord.” vėl įdėjo Associated 
Press žinią su stambia 
antrašte;

BROACA, TAMULIS 
BLIND CARDS, 9-2

Bradenton, Fla., — JohnnyĮ 
Broaca and Vito Tamulis heldl 
the Gardinate to five hįts today j 
and the Yankees defeated the 
world ėhampions, 9 to 2,

. šie abu jaunuoliai yra 
susipratę lietuviai, abuy-l 
ra žaidę savo vietinės Vy
čių kuopos rateliuose. Jo
nas Broąka lankydamas 
High School žaidė L. Vy- | 
čių 78 kuopos baseball ty
me, net prieš So. Bostono 
Vyčių 17-tą kuopą, jai pra
laimėdamas. Vėliau buvo 
žvaigždė Yale -Universite
to tyme, kurį pernai pava
sarį baigęs pristojo prie 
New York Yankees. ■■

Vytautas Tamulis žaidė 
L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos Bąskėt Bali rately 
kartu'su savo broliu Juliu; 
kurs buvo to rdtelio kapi
tonas.

Vytauto gabumus Yan
kees tymo žvalgai pašte* 
bėjo jam žaidžiant En-

= Tel. S. B. 2805-R 5
I LIETUVIO I 

ĮūPTOM ET RISTAS!
| Išęgžaminuojn akis j Į
Š priskiriu,' akinius = Į
i kreivas akis atltie-i
ž sinu ir ai^lijonlS-f
fkose (aklose) akyse sugražinu į 
j Šviesa tinkama laiku. . i
| J. L. PAŠAKARNIS, O, D. | 
į 447 Broadway, South Boston |

mai, įspūdingai turime ap

sirinkimas ir si

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHAŠAS

(KAZYS ČASAS) I
Ofisas

Tel:
Namai:

Tel:

Cambridgė, Mass.

409 Windsor St,. 
UniVersity 4116 

167 Washington St. 
University 9221

Lietuvis Anstolis .— Constable
Iiicitatorius I

RDMANJ. VAŠU
Apdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas <
409 Broadway, RoOm 4 
South Boston, Mass.

Telefonas: Parkway , 1735-MJ

©
Telephone

SO. BOSTON 
• ■■ 1058 .

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks šį sekmadienį balan
džio 14 d., 3:30 po pietų 
Vyčių kambary/ ,v. • 

[ /šitas susirinldmąs turi 
būti' svarbus, kiekvienam 
vyčiui, nes turipaę ■ labai 
svarbių reikalų aptąrti ir, 
nustatyti planus* tolimes
niam veikimui. f

Apart to, artinasi mūsų 
Į metinė šventė Motinos die
na, kurią .gražiai, tinką* 
mai, įspūdingai turime ap
vaikščioti. Taigi šitas su
sirinkimas ir s,wbu4l< hes 
bus svarstoma tolimesnė 
programą. ' .

Čia pat, L. Vyčių N.? A. 
Apskričio suvažiavimas, 
kuris įvyks balandžio 28 
d., 1 vai. po pietų, So. 
VZorcester, Mass.

Suprantama neatsiliksi- 
mę, bet siusime atstovus 
į metinį suvažiavimą. /

Brangus Vyčiai, daugiau 
atkreipkite dėmesį į mūsų 
Vidujinį,veikimą’, o pada
rysime pažangą..

Visi į susirinkimą! 
Kuopos Valdyba.

ŠOKIAI, ŠOKIAI!
Balandžio 26 d. t pirmą 

penktadienį po/Velykų į- 
vyksta L. Vyčių 17 kp. 
metiniai šokiai* Kad šie 
šokiai bus sekmihgi ir pa- 
įvairinti pamarginimais, 
tai tas jau žinoma, bet aš

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola- . 
tiniaį iSplaukimai 
per COPENRAGĄ. 
Visi kambariai . iŠ 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

Automobilių ir Trokų 
Agentūra. .

Taisome visokių išdirby »člų auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street • i 
ir E. Eighth St

SOUTH BOSTON, MASS.
/oe. JCapodiRHai ir Petcr Trečiokai 

savininkai

U**
75 State Street 

, BOSTON

PASKYRĖ PRYČERĮ 
KOMISIJONIERIUM

BOSTON, MASS. —Gu
bernatorius Curley nonai- 
navošvedy baptistu pry-

STEBĖTINAS CONSERVADOR 
SUKELIA SENSACIJĄ

Būtinai’pamatyk naują Fairbanks- Jos-daug parankesnės, taipgi! 
Morge šaldytuvą prieš perkant! Jo CONSERVADOR lentynose laiko* 

; naujos, patentuotos, vienintelės mas tas maistas, kuris dažniau, var- 
CONSERVADOR, durys nustebins tojamas Tąijistos parankumui. 
Tamstą savo paprastumu ir taupu- . * ■
inu, ; , Užeik ir leisk mums parodyti Tam-
. / štai kaip greitai Fairbanks-Morse,

Šis nepaprastas naujas patobulini- su savo stebėtinu CONSERVADOR 
mas yra antros durys su parankio- apsimoka, 
mis lentynomis užpakalyje pirmuti
nių durų,.. Ir jos sumažina eikvoji
mą energijos elektros šaldytuvuose.. 
Jos neįleidžia šilto virtuvės oro įr 
neišleidžia^ šalto orokadat atidaraiiŠ- 
laukĮnes^ųris. \

lengvos Sąlygos
Galima mokėti ir

*

DYKAI “ATSAKYMO KNYGA”
Gauk savo nemokamą egzempliorių naujos brošiūros “Ar 
gali man pasakyti?” Joje rasi atsakymus į įdomius paklau
simus kaip tai, “Kur prasidėjo paprotys kabinti vėliavas 
ant pusiau stiebo?” “Kaip aš galiu sulaikyti kilimus nuo* 
slidimo?” ir tt.' ‘

FAIRB,ANKS-MORSE
T

HUB PLUMBING & HEATING SUPPLY CORP. 
428-430 W. Broaduvay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4211

noriu visiems savo drau
gams pranešti iš anksto, 
kad nepadarytų klaidos ir, 
nepasiruoštų kur kitur tą 
vakarą. j

Tik įsivaizdinkite: šo
kiai įvyks Municipąl Buil- 
ding salėje, Bpstonians 
žavintis orkestras visi pri
simename jų Stygų malo
nias meliodijąs dar iš cho
ro šokių įvykusių Reper- 
tery salėje. , /

Taipgi užkviestos visos 
vyčių kp., kai kurios jau 
davė ir teigiamus atsaky
mus. >■ \ \ -

Bus ir šokių konteStas: 
kuri porele pašoks geriau 
nuskirtą šokį, gaus gražią 
“meilės taurę”.

Ruoškimės Vyčių Šo
kiams. Rautas.

cerį Morris Petersen pa
taisos namų komišionie- 
rium, vieton atsitatydinu- 
šio Arthur T. Lyman.

PRANEŠIMAS

žės 5 d. 1935, Šv. Petro pa
rapijos salėje, 492; E. Še* 
ventn St.,; So. Boston, 
Mass. 1-nią vai. po pietų.
A. L. R. K. Federacijos
N. A. Apskričio Valdyba

Dvasios Vadas: a 
Kun. Pr, Juras 

Pirmininkas:
VI.,Paulauskas 

Raštininkas:
Benediktas jakutis*

Amer. Liet. R. Kat. Fe
deracijos Naujosios Angli
jos apskrčio suvažiavmas 
įvyks sekmadieny, gegu-

DARBININKAS
‘ (THE W0RKER)
Pūblished every Tuesday and Friday ex<jept Holidays Sudh « 
,New Yeir, Good Fridiy, Memorjal Day, Indepmidence Day, 

. .. . . Labor Day, Thankagiving and Chriatmas
. l>y .......... . ‘ '

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ABSOOIATIONOr LABOR
Entered as second-clata matter Sept. 13, 1915 at the» post otftcė at Boaton, 

Mass. uiidir the Act of kardi 8> 1870
Acttptance for malliug at speclsl rate of postaųa provided forte8setionll<» 

Act of Octobsr 8, 1917, authortesd on July 12, 1918
PRENUMBRATOS KAINAI 

Amerikoje metams 3446
Užsieny metams ......fMO

• SUBŠCRIPTION rAtBS: 
Domestie yearly U00.
Foreign yearly --------j-—-
Domeatic otice per wHk W Vienų kart savattUa matam .. gM 
Forelgn onea per waek yearly. . UisUnyl kart savaitlfc metama

DARBININKAS
į 366 Vert Broadw * .J*"1* ***• ,to**
> IfelepfcoMi Bodai .

II M ĮSUjiĮĮiji liiiį'iiiiT ■ Mjjiih bi



fcenithAerii, Adančio Ifc, IftSlt

DAĘPIjnftKAS2680

Atsišaukimas į Draugijas

KONGRESO KLAUSIMU

Gyvename ekonominio. 
. krizio laikkis. Pavojų yra 

leksandro 1-jo ir išlikusio ųaug ir visur. Daug mūsų

366 W. BRO ABWAY
SO. BOSTON, MASS.

DEL ANEfcSAVIMO 
KLAIPĖDOS. P. Skipitis atvyko Amerikon kviestų mus į visa

tinį Lietuvių Kongresą. Ar tai dėl sunkios politiškos 
padėties, ar kitokiu sumetimu Lietuvos vyriausybė 
pasiryžo suburti Kongresan ir žymiausias savo kolo
nijas, įskaitant ir mūsų Šįaur. Amerikos išeiviją. Mes, 
žinoma, dėl to didžiuojamės ir visaip spėliojame apie 
tikrąjį to Kongreso tikslą ir apie tai, ar galėsime or
ganizuotai jame dalyvauti, ar tik pasitenkinsim pri
puolamu dalyvavimu — žingeidumo dėliai. Iš daromų 
užsimojimų nujaučiame, kad norimą tą Kongresą pa
daryti tikrai epokiniu įvykiu. Iš viso tai būsiąs daly
kas vertas dideliausių pastangų, kad tinkamai pavyk
tų, vadinasi, tuo atžvilgiu, kad mūšų išeivija organi
zuotai jame dalyvautų. Taip, kad pavyktų. Nes, už
kliudžius tikruosius Amerikos gyvenimo reikalus ir 
atsižvelgiant į partijų trinimąsi, su pavykinau gali 
būti visaip. Tas daug priklausys ‘nuo p.rSkipičio ir 
nuo mūs pačių. Palikime gerb. DULR atstovą jo pa
ties resursams —jis veikiausiai jau turi pilnai išdirb- 
tą planą — ir pažvelkime į mus. Ko mes iŠ to Kongre- 
so galime lūkuriuoti? - ’ - . ,

Kalbant atvirai, mes vienais patrijotiniais šū
kiais nepasitenkinsime. Reikalui esant; mes patys ga
lime ne tik tuos šūkius iškelti, bet ir paremti juos do
leriais, kaip tai esame padarę Lietuvos nepriklauso
mybės išgavimo metu. Bet reikia, kaŪ tie šūkiai ne
būtų koki tuščiaviduriai valdžios darbams aplodis
mentai. Mums reikia ko nors konkretaus, apčiuopia
mai naudingo. Mėtas jau būtų šiame dalyke ątvirai 
pasisakyti. Vargiai mes beieškosime medžiaginės pa- 
geĮbos iš Lietuvos. Tiesa, čia nedarbas, bet ir tem ne 
pyragai. Lietuva mūsų ekonomines būklės nesutvar
kys, Taip lyg išeina, kad medžiaginiu atžvilgiu ne mes 
iš Lietuvos, tik ji iš mūs tikisi ką gauti. Ir ne vien 

Fl: ’ tik medžiaginiu atžvilgiu. Jos vyriausybė nori ir do- 
rovinės mūsų paramos, kad dalyvaudami Kongrese, 
pridėtume antspaudą jos darbams ir užsimojimams,

* Daug ką jai padyvyti negalime. Kiekvienas nori iš
naudoti situaciją sau, ne kitam. Taigi ir mes meginki- 
me kiek galėdami pasinaudoti susidariusia situacija, 
ir, jeigu reikia, net kietai pasiderėti su Kongreso ren- 
gėjais.■ ■ . ' . ,'y

Natūraliai mums katalikams daugiausia rūpi ti
kybinė padėtis Lietuvoje. Ar negalime ją taip sunor- 

muoti, kad nebūtų- nusiskundimųr jog tikėjinio laisvi 
nepilnai ten funkcijonuoja? Kodėl? Juk konstitucija

* ją garantuoją. Kol tas pašinas esti Lietuvos kūne,
* ar galime mes užgirti viską be išskirties, ką dabar 

daro Lietuvos, vyriausybė?; Organizuotas mūsų daly
vavimas Kongrese būtų kaip tiktai ųžgyrimū esamos 
tvarkosi Tai; patys suprantate, kaip gi mes galime

- dalyvauti, jei mums nebus duodamą atitinkama re
prezentacija ir galimybė atvirai tarti savo žodį? K.

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy- 
| venam gyvenkim gerai,: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan- 

Milton.

B

*

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 

; Parašė ‘
Vincas Nagornoskis

Jei jam daleisi kliūti į nąsrūs 
Slibino žiauraus.

GRACIJA 1
r -> i ‘ O, nepranašauki

Tokios ateities! ' ■
' ANASTAZAS : :

Graciją, tu Žinai, 
Kad nėr už Jurgį narsesnio vyčio; *
Jis valdo kardą nenugalimą

/ Jis bus paskirtas išgelbėt Sėleną... .
GRACIJA

(Karštai ir išsigandusiai.)
O ne! C ne! Jis tenai pražus. . ’ ‘ ,
Sofija man sakė joks vytis pasaulyj

* . Negal to baisaus Žvėries nei pažeist,
,* ‘ Nes kardai lūžta neperkirtę odos, ? ■

Kuri yr kietesnė už plieną; tada “ \
, Beginklis vytis, it grūdas tarp girnų, 

Tampa sumaltas...
'•'ANASTAZAS.. . , ’ ■

‘ Kitaip negal būt. J
' ? Kas drįsta aukas dievaičiams paveržti, 

Gyvastim moka; Ir Jurgis pražus — 
Jei neprašysi sayo vieŠpatienę... ' ' /

* - ’ GRACIJA .
(Akyviai, pėrkirsdama.).

AriAleksandrą? ■
' • • •. ANASTAZAS ' . > . > . ..

Jai tas būtų lengva, .
Gal ir malonu, patart Ciesoriui, * .
Jurgio prieš slibiną nesiųsti kovon; 
Nės tai būt veltui, tai tikra mirtis.

i •

nm.iiiiiaįr-iiinĮiin

Dabar daug rašoma apie daromąsias Lietuvos 
pastangas prijungti Klaipėdos kraštą, visiškai panai
kinant jo autonomiją. Tai atrodo drąsus ir net atkak
lus žingsnis, ypač tuo momentu, kada naciai šelste Šė
la prijungti ją prie Vokietijos; Bet kaip tik dėlto toks 
momentas gal ir patogiausias, nes ar šiaip ar taip 
Klaipėdos statutą paimsi, vis tiek su juo Lietuvai am
žina bėda. Sykį tas Gordijaus mazgas bus nukirstas, 
dalykai tiksliau susitvarkys ar ton ar kiton pusėn.

Savaime suprantama, kad visiškas Klaipėdos pri
jungimas tai netikras ir pavojingas žygis. Viena, kad 
vokiečiai gali griebtis stačiai desperatiškų priemonių 
ir Šokti kariaut, o tuomet karo gaisras užsidegtų vi
soj Europoj. Antrą gi vertus, nežinia, kaip pasielgs 
tos valstybės, kurios pasirašė Klaipėdos sutartį ir į 
kurių dabar Lietuva atsiklausia. Jos gali pasielgti 
trejopai rLsutiktisuLietuvosprašymuirgvaran- 
tuoti saugų Klaipėdos aneksavimą. Tai, žinoma būtų 
pati geriausia išeitis, bet lygnesinori tikėtis, kąd val
stybes taip uoliai paremtų Lietuvos užsimojimus.
2. Sutikti su LietuVos prašymu, negarantuojant jo
kioj apsaugos nuo Vokietijos. Tai jau būtų bloga. Ir
3, dar gali būti ir taip: valstybės gali pavesti'Klaipė
dos klausimą plebiscitui. Jos,gali motyvuoti savo 
nuosprendį tuomi, kad Lietuva, norėdama visiškai a- 
neksuoti Klaipėdą, pati atidaro plebiscitui duris. Ta 
galimybė yra labai tolima ir vargiai beįmanoma, bet 
Lietuvos diplomatai turėtų tą viską numatyti ir pri
sirengti prie visokių eventualumų. Kitaip, jiems nė 
neišsimoka kelti Klaipėdos aneksavimo klausimą.

Taip mums atrodo iš tolo. Kaip Lietuvos diplo
matams tas klausimas reiškiasi ant vietos, tai jau 
jiems geriau žihoti. Gal jie numato pasisekimo šan
sus, o gal kas nors jiems jau pamerkė taip užsimoti, 
Ar šiaip, ar taip, jei Klaipėdos aneksąvimas pavyktų, 
tai būtų geriausia iš tos Visos suirutės išeitis. Opera
cija yra skaudus ir rizikingas dalykas, bet labai daž
nai ji visiškai iš ligos pagydo. K.

' '1 Y _ ' JI • • _ Y

Fr.Aug. Žilinskas, O. P.

Raudonojo Kojaus Apaštalų
: -jouaejiinas Uj ■■■•■- ■-

Pradėjo plisti įtarimas 
jog šis Feodor Kuzmit bus 
ne kas kitas, kaip, neva 
miręs Imperatorius. Šie 
gandai sklido pradžioje tik

Siberijoj, o vėliau ir visoje 
Rusijoje,.o ypatingai po jo 
mirties 1860 metais; kada 
buvo .rasta pas jį šv. An
driejaus . ordinas, aukš- 
ri5* ’nnffarhns larnšnis7

*) Rašiniui medžiagą Se- kurį turėjo teisę nešioti 
filr Irtii’aTiistrnci nj*..IXll>cLLL, iM- jį** AVJL« xXv 

“Les societes secretes en
Russie”.

riai. /> \
Šie gandai pasiekė ir im-

peratoriaus Aleksand r o 
M-jo dvarą, kurie taip su
jaudino imperatorių, jog 
jis pakvietė į Peterburgą 
tą pirklį, kuris asmeniš
kai pažino šį “senį”, ilgai 
su juo kalbėjosi ir iškvotė 
visas Žinias ką tik Sis ži- 
nojo.

Eregercogas sosto įpėdi
nis, imperatorius Nikalo- 
jus II-sis, bolševikų žiau
riausiu irnežmoniškiausiu 
būdu nužudytas, pasinau
dodamas kelione į Siberi- 
ją-užsuko pats asmeniškai 
aplankyti Feodoro Kuzmit 
kapą.

Kas dar labiau patvirti
na Šios legendos istorišku
mą, bei fakto tikrumą, tai 
stebėtinas portretų pana
šumas tarp naujausio A-

Feodoro Kuzmit, .
Toliau kai bolševikai iš

plėšė šv. Petro ir Povilo 
katedroj karališkus kars
tus, tai Aleksandro t-jo 
karstas buvo rasta tuš-. 
Čias.^—

Princas Briatinški,. ku
ris pašventė špecialę stu
diją šiam klausimui patie
kia faktus irgi panašiu 
būdu. *

Aleksandras 1-sis sąži
nes graužiamas dėl savo 
tėvo nužudymo, nes buvo 
įsitikinęs, jog ir jis daly
vavo sąmoksle, . sutikda
mas areštuoti Povilą Į-jį, 
Galop nusprendžia išpirk
ti savo prasižengimą, atsi
žada šosto ir likusį gyve
nimo laiką nusprendžia 
praleisti kuo griežčiausioj 
atgailoj ir didžiausiam pa- 
sižeminimė. Stt imperato- 
riws, &
trijų patikimiausių asme
nų žinia jis nudavė sergąs, 
galop paskelbė miręs, o 
tuo tarpu jis persirengęs 
išvyko visiškai nežinoma 
kryptimi.

Tenka? čia pat pastebėti, 
kad Feodoras Kuzmit, su
lig jo paties pasakojimais, 
gerai žinojęs visus ano 
meto yienuolynus, kurie

pasižymėjo savo orumu ir 
garbe. Vienoj karo ligoni
nėj vieno mirusio kareivio 
lavonas įdėtas į puikų ka
rališką karstą turėjo pa
vaduoti imperatorių. Su 
didžiausiomis iškilmėmis 
buvo pervežtas į Peterbur
gu v .

Paprastai visuomet mi
rusiųjų valdytojų kūnai 
esti išstatomi, kad žmonės 
paskutinį kartą su jais at
sisveikintų. šį kartą šis 
paprotys buvo sulaužytas, 
neva dėlto, kad* būk tai 
kūnas yra labai prastai iš-

t '•

balzamuotas ir pradėjęs 
gesti.

Eregercogas Nikalojus 
Mikailovič istoriškuos pa
ieškojimuos, karališk o s 
šeimynos archyvuos nieko 
negalėję rasti, kas galėtų 
daugiau nušviesti šio fak
to tikrumą, Tenka paste
bėtu, kad ^Nikalojus 1-sis 
paskutinės ligos metu su
degino daugumą dokumen-' 
tų, kurie kalbėjo apie Po
vilo I-jo ir Aleksandro 
valdymą.

(Bus daugiau)

žmonių medžiaginiai ken
čia. Bet daug mums yrą 
pavojų netekti tautybės !ir 
net tikėjimo. Turime gel
bėtis. Tam reikalinga vie
nybe. Prie, vienybes mus 
šaukia Bažnyčia, šaukia ir 
tauta, šventasis Tėvas jau 
daug kartų ragino tikin
čiuosius susiorganizuoti ir 
dirbti išganingą apaštala
vimo darbą.

A.L.R.K. Federacija, tai 
mūsų vienybės organiza
cija. Ji veikia nuo 1906 
metų. Karo metu ji įstei
gė Tautos Fondą ir Ame
rikos Lietuvių Tarybą. 
Šios organizacijos surinko 
šimtus tūkstančių Lietu
vos reikalams, Lietuvos 
vardą plačiai pasaulyje 
garsino, dėl jos nepriklau
somybės kovojo. Tai pra
eities darbai.

Bet A.L.RK Federacija 
yra susirūpinusi ir savo 
tautos ateitimi ir šiame 
krašte gyvenančių lietu
vių tikybine ir tautinė ge
rove/ Dėl to ji ir toliau 
veikia, mus vienija ir pa
laiko mūsų tautybę, kelia 
tikybinę sąmonę. Konsti
tucija A.LįR.K.F. tikslą 
taip pabrėžia: .

: GRACIJA . < ' ANASTAZAS ' ., . "
Aš nelaiminga. 1 Beabejonės, jai rūpi meilužis,

antacitaZac* Nejauslus, šaltas; jo meilę laimėt
Reik jo draugijos ant ilgesnio laiko.

Prašyk, maldauki, L “ Y Kad kerėti, vyliot ir pavergt.
r*T?AOTTA ' TRISTAMAS

4-„t;h4 Ji bus priversta maldaut Aleksandrą.. (Galvą nuleidus, tyliai, lyg sau.) . užtj
Kazin ar jis myli?... . k

' " ' ANASTAZAS ” •' ' SILVANAS, . ..../T1A. . įTAZAb j Jei tas pasiseks, .
(Prisiartinęs į ausį užtikrindamas.) Valeras lieps jam Selėnan keliaut, . ,.

eaDejoKi, 
v.: . ANASTAZAS •

Jo širdyj pavydas, užliepsnos kerštą, 
O Slibino nasruos tapo sumalti 
Nąrsiausi vyeįat y

./'■ < TINSTAMAS •
(Į Silvaną sų užšitikėjimų.) 

: Tuo būdu tikrai į -
šventyklos būklė labai pasigerins;
Apolui vienu priešu bus mažiau. * 

. ANASTAZAS .
. . O. jojo tarnams, gražiausios mergelės

(Susirūpinęs, lyg sau, lėtai traukdamasi nuo Turės: tarnauti meilės puotose.
scenos.) \ ‘ \ * f. , « (Sarkastiškai šypsodamas.)

x SCENA VI • . SILVANAS .
’ ' . . x - (Sū nuduotu rūstumu, susiraukdamas.)
Anastazas, Tnstamas ir Silvanas Tu darbą geriausį, juokais suterši.

' Z- ANASTAZAS .. ANASTAZAS . •
’ (Visi tėmija išeinančią Graciją.) * . To nieks negirdi. Tas liks tarpe mūs.

/ Kas puspročiais jausmais moka žaisti, v 
/ Tas jomiš valdė, tam jie tur tarnaut. .

TRISTAMAS 4
(Nuostebusiaį galvą kratydama.)

/ Gudriai į sląstuš ją prisiviliojai.
' ' ANASTAZAS •• . "

Baigt, jūsų darbą. * . : : : < ‘ '
/ ‘ ‘ . ' -SILVANAS- . .

. Pasisekė tau .
Pakreipt nabagę, tarnaut mūsų naudai.
Ką aš4 pasėjau dabar ji ugdys.

Jis tavą!
. ? J GRACIJA • '

. : Turbūt, tų viską žinai.
/, < (Bailiai.) 

ANASTAZAS • ...
■ (Kaip aukščiau.)

Man nėr slėpinių..
\ GRACIJA ■ • •

Gerai pabandysiu.
Gal nesitolins, gal mane supras. 2

scenos.)* /,

“• • ANASTAZAS ''

(Taliai juokžąmiesi visi išeiną.)

‘ • SMA'VB. .
Sofija ir Kroatas

SOFIJA .■ ■ X •
(Laikydamasi Kroato rankos, įžengia lėtai.)

Aš čia jaučiuosi rami ir laiminga, .. *
Nes labai puikiai,' kilniai ir graliai
Viskas išrodo; kad Čia rodos Laime 

’ Paskyrė žmonėms’gyventi linksmai,
. \ (Bus daugiau) \

,L Suvienyti visus lietu
vius katalikus taip pavie? 
nius—asmenis, taip jų
draugijas ir organizacijas, 
<2. Suvienodinti lietuvių 

katalikų viešąjį veikimą.
3. Atstovauti Amerikos 

lietuvius katalikus spau
doje ir viešame veikime.

4. Palaikyti ryšius su 
Amerikos Katalikų centri
nėmis organizacijomis.

5. Atstovauti lietuvius 
katalikus viešajame Ame* 
rįkos katalikų veikime,

6. Palaikyti ryšius pir
moj eilėj su Lietuvos kata
likais per Lietuvos Kata
likų Veikimo Centrą ar to
lygią organizaciją.

7. Atstovauti Amerikos
lietuvius katalikus santy
kiuose su Lietuvos kata
likais. 1

8. Palaikyti ryšius su 
pasaulinėmis katalikų or
ganizacijomis ir atstovau
ti Amerikos lietuvius ka
talikus santykiuose su pa
saulio katalikais.

Federacija savo darbais 
įsigijo mūsų tautiečių 
tarpe pagarbos ir pasiti
kėjimą. Bet ją ir aukštoji 
Amerikos dvasiškija iiž- 
gyie- <

Be to, A. L. R<K. F. pri
klauso prie Amerikos Ka
talikų Nacionalės Gerovės 
Konferencijos. Tai daug 
reiškia. Tuo būdu yra at
daros durys garsinti liftu- • 
vių tautos vardą spaudoje 
ir per organizacijas.

Prie AL.R.K.F. priklau
so visos didžiosios Ameri
kos lietuvių katalikų or
ganizacijos, daug draugi
jų ir atskirų asmenų. 
Kviečiame ir Tamstų 
draugiją prisidėti. Mokes
tis tik $1,00 į metus. Pra
šome prisidėti prie vieti
nio Federacijos skyriaus. 
Bet jei tokio skyriaus 
Tamstų kolonijoj dar nė
ra, galima prisidėti tiesiog 
prie centro, prisįunčiant v 
metinę mokestį Ir valdy
bos vardus ir adresus.

Dabar einą Katalikiško
jo, veikimo ir lietuvių ka
talikų spaudos vajus. Del 
to prašome tuoj prisidėti .• 
prie Federacijos ir tuo sto
ti J bendrą ir išganingą ti
kybinį ir tautinį darbą. 
Tad viėnykimeš, nes tik 
vienybėje dirbdami* tega
lėsime išlaikyti tikybines 
ir tautines brangenybes.

Amerikos Lietuvių R, K.
Federacijos Valdybą: 

Dr. A. Rakauskas, pirm, 
L. šimutis, sekr.
P. S. Visais Federacijos 

reikalais prašome'kreiptis 
į šios organizacijos sekre
torių — 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago, HL



Penkiadienis, Balandžio 12, 1935

W0RCESTERI0 ŽODIS
TEL.4-5142

REDAKTORIUS 
KUN.S. J. VEMBRE 
41 PRO VIDENCEST.

ADMINISTRATORIUS 
TONAS KUNDROTAS 

45COBALST. 
VVORCESTER, MASS. 

TEL.5-6367

' ... ’: s.j.v.-
Katalikiškoji Spauda

.. ■■. ■ II

u
»■

(Tąsa).
' Argi akyvaizdoje tokių dalykų, mes katalikai ga
lime neturėti savo spaudos? Jeigu katalikai atsisaky
tų nuo savo spaudos, tai būtų tiesiog tikėjimo išdavi
mas, išsižadėjimas. Kur mes katalikai nueitume, jei 
neturėtume katalikiškų laikraščių? Jei kasdien nesto
vėtume savo tikėjimo sargyboje ir jei neatremtume 
tuos priekaištus, kuriuos daro tikėjimui daug gausin
gesnė bedieviška spauda. Jei laikraščiai nieko nepra
neštų apie tikėjimui gręsiančius pavojus, ir katalikų 
kovas kituose kraštuose, iš kur žinotume, ką mums 
reikia daryti? Be katalikiškos spaudos budėjimo ir 

——priekaištų sugriovimo,netikčjimasUuojpasiektų savo 
tikslą, būtent, iš visų širdžių išrautų tikėjimą, greitai 
įsiviešpatautų visokios klaidos, skriaudos, bedievybe 
ir Dievo niekinimai. Dar senais laikais (1570 m.) ra
šėŠv. Petras Kanizijus: “Spaudos tarnyba yra nė 
kiek ne mažiau svarbi, kaip laukinių indėnų atverti
mas”, Kardinolas Faulhaberis kartą pasakė: “Parapi* 
joj, kur blogai pastatyta spaudos reikalai, bedieviški 
laikraščiai per šešias darbo dienas visą sugriauja, kas 
Sekmadienio pamoksluose buvo pastatyta; visą iš sie
lų išblaško, kas. pamokslais buvo mėginta į sielas j-

' diegti”. Kitas Vokietijos arkivyskupas taip pat pa
brėžia, kad “katalikiška spauda, ypač laikraščiai, y- 
ra geriausios sakyklos, iš kurių yra skelbiamas tikėji
mas, iš kurių yra palaikoma dora, iš kurių atremiami 
didieji bedievybės ir klaidatikybės puolimai*1. Nuste
bę žiūrite ir klausiate viens kito: dėl ko taip susilpnė
jo tikėjimas žmonėse? Del ko taip pašlijo geri žmonių 
papročiai? Del ko taip maža gerų darbų žmonėse, No- 

» rėdami tai suprasti, prisižiūrėkime kokių “mokytojiį” 
žmonės klauso, kieno patarimais kasdien naudojasi, 
ką skaito? Pamatę ir supratę tai, tikrai nustebsime, 
kad Bažnyčios ir tikybos pagarba dar labai aukštai 
stovi ir žydį! -

.. . (Bus daugiau). '
. ■ • ........................... ................ ■____ ______ ____

• .• n t’ * ’K u
GRAŽIAI PAMĖTĖTO

/ Tikrai graži pramoga į- 
vyko ponios Shėa namuo
se 4 d. balandžio pagerbti 
Moterų Sąjungos 69 kuo
pos pirm. p. Teklę Mažei
kienę ir jos jaunutę dukre
lę Barborą Oną. '

TAILORS & CLEANERS

Martinas Kaalauskas įr ■-
Jack Eilei Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
. senas drapanas įr futras

Geriausis Lietuvis Siuvėjas
Tel. 56034 ; 345A Grafton Si

Tel. 3-5710

GREENWQOD DAIRI
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
■

WORCESTER, 
MASS. •

m

THE PEOPLE’S h

SAVINGS BANK

450 MAIN STREET , 

WORCESTER,MASSN’

Skersai Gatvės Nuo City Hali ,

Draugiško Patarnavimo Bankas TĖMYKITE!
Vėliausios mados, plauką kir
pimas. vyrams, moterims ir 

vaikams.
Vyrams ir Moterims 85c.
Pradines mok. vaikams 20c/

D. MAŽEIKA I! J. JONAITIS
26 lyard St., Worcester

Nutartą rengti kitą 
“Food sale1’ ” Bamard Su* 
mner and Pųtnam kompa
nijos krautuvėje, birželio 
mėnesy. f

Kviečiamos visos narės 
ateiti į susirinkimą gegu
žės 5 d. Po susirinkimo

• ■ ■ \ • . 1 *• , 
bus įvairių žaidimų ir kb 
tokių margumynų.

, Valdybos ir. veikiančios 
komisijos susirinkimas į- 
vyko pp. Kulišauskų na
muose. Apsvarstyta daug 
svarbių dalykų kuopos ge
rovei. p. M. Kulišauskienė, 
mūsų garbinga nare, daug 
darbuojasi ir visuomet 
prisideda prie visų užma-/ 
nymų ir yra stambi auko
toja. Ji labai gražiai pa
vaišino valdybos ir komi
sijos nares. Labai dekin* 
gos p. M. Kulišauskienei. 
_— Valdyba ir Komisija.

SVARBUS PRANEŠIMAS

pats sau tris butelius plaukam^ 
vandens ir apgavopats save iw 
grąža, (“AVasliington Cougar’ 
Vaw”).

sąjungietės, Barboros 0- 
nos. ■ ' '

Pasipylė linksmios ir 
rimtos kalbos ir linkėji
mai; kurie rodė kaip susi
rinkusios giliaiįvertinamą 
uolią sąjungietę ir rimtą 
darbuotąją p. Mažeikienę. 
Pohios V. Putelienė, V. 
Shea, V. Liutkienė, M. Ur-

P-nios V-. Putelięnės ir p. 
V. Shea iniciatyva ir pasi
darbavimu viskas buvo su
ruošta taip slaptai, kad p. 
Mažeikienė, ir jos naujoji 
dukrelė nei sapnuoti nesa
pnavo, ^kad kas nors ką 
ruoštų. Gražiai išpuošti 
kambariai ir stalas ap
krautas visokiais gardu
mynais vilioja kiekvieno 
akį, bet kartu rodė kaip 
nuoširdžiai ir rūpestingai 
buvo ruoštasi šeimininkės 
p. Shea, Putelienės ir visų 
kitų, kurios bent kokiu 
būdu prisidėjo, kad pada
rius šią pramogėlę visiš
kai sėkminga.

Kokiu būdų p. Mažeikie
ne tapo išviliota ir atvež
ta pas p. Shea, tai jau pas
laptis ponios Notušienės, 
kuri kuopuikiausiai atliko 
tą nelengvą uždavinį.
/ Pq užkandžių, įteikta p. 
Mažeikienei gėįės ir pini* 
giŠka dovana dėl jaunutės, 
bet gal ateityje būsiančios

GROCERNEir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

/ SAVININKAI ; - ' .
63PENNAVE. VVOKCESTEK, MASS.

DIAL 5-6367

J LIETUVIŠKA DIRBTUVE
| r VERMONT CLEANERS & DYERS

| 116 Millbury St,
į 

Worcester, Mass. Ž

I
i .• • ' v. •* / ‘u
| Valome ir prosihamę .vyriškus ir moteriškus drabužius ir.skry- p 
: belos. Taipgi, ištaisome įą. formas. Ekspertui valytae šilkiniii K 
j ir ąksominiu .(Vclvet) suknią. Dažome drabužius visokiomis K 
j spalvomis. Darbą-garantuojame. t . pį Tel. Dial 3-1336 Pranas čiupas, Savininkas. |

GREEN MOUNTAIN
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS 
BALTRAMAITIS

Woreestęr To AVebster Road 
Visokią Valgią, Užkandau it

Gėralą 
PARDUODA - 

Kai-tik Pravažiuosi Pirmą
“TRAUPIO LIGHT“ kairyje.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radioa ir Elektri- 
kiniai GRUNOtV Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIC

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau, arba 

išsimokėjimui:
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

BIU’SLUNCH.
• ” Lietuviška Valgyklą

.29-31 Grafton Št. ’ 
(Kampo Frariklin StĄ

Gaminame šviežius ir skanius 
valgius. Malonus ir greitas pa-, 

'tarnavimas. Persitikrinkite. .
VINCAS ŠNARAS-Savininkas

Dial 2-9025

‘ V: hial 6-1944

POPE OPTIGAL 60.
ALBERT R. PARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, ' 

atsilankykite pas. mumis dėl 
akiniu. • '

397 Main St.,. Worcester, Mass.

monienė, O. Sidabrienė ir 
U. Jokubaitė savo kalbose 
nors gražiai apibudino p. 
Mažeikienės asmeų y b^, 
darbuotę ir malonų drau
gišką būdą, tačiaus tik ar
timesnė pažintis su ja te
gali dubti pilną supratimą 
kokį tai graži ir reta as
menybė yra p, Mažeikienė.

Susirinkusios taipgi 
nuoširdžiai Sveikino ir dė
kojo p. ShėŽ ir kitoms šei
mininkėms, už taip sėk
mingai suruoštą* minėjimą 
ir džiaugiasi, kad randasi 
mokančių įvertinti tikrą 
darbštumą, kuris taip ryš
kiai spindį ^visame p. Ma
žeikienės veikime.

Linkėdamps ilgiausių 
metų p. Mažeikienei ir jos) 
dukrelei, nuoširdžiai dėko- 
damos p. Shea už iškilmin
gas vaišes, Viešnios skirs
tėsi namon, kartodamos, 
kad piękąd neužmirš tokio 
svetingumai kokį patyrė 
tą vakarą. ’ -1 Butvile

MOTERŲ SĄJUNGA ;

Balandžio 4 d. įvyko Mo
terų Sąjungos mėnesinis 
susirinkimas. Dalyva v o 
daug narių ir padaryta 
daug gražių nutarimų* 
Food sale C. T. Sherer’s 
Co. krautuvėje davė pejno 
$23.00. Susirinkimas išrei
škė širdingą padėką yi- 

į somą aukotojoms, i darbi? 
> ninkėms ir visiems, kurie 
kuomi nors prisidėjo.

Apskričio suvažiąviman, 
kuris įvyks 28 d. balan
džio, Nashua N, H., išrink
ta 5 delegatės: M. Dilonie- 
nė, M. Žemaitienė, jį Rog- 
liutė, M. Liutkiutė, B. Si- 
dabraitė. Šios delegatės y- 
ra visos dainininkės įr sur 
daro gražų kvartetą. G. 
Vaitekūnaite yra smuiki* 
nįnkė. Taipgi padaryta 
daug gražių įnešimų į aps
kričio suvažiavimą.

[NATIONAL BOTTLINGĮ
Į COMPANY f 
į Lozoraičiai -m SaVininkai | 
= Išdirbame gerus minkštus ge-s 
grimus. Geriausias patarnavi-i 
= mas vakarėliams ir piknikams! 
| . bei išvažiavimams. i|
I Tel. 3-6525 |
I 495 Millbury St, | 
f AVORCESTER, MASS. į

‘ ' Tel. 2-8186

AJ. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu- 
žuj. •visai šeimynai. Persitikrin- 
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL-

' . BIAMAS MAŠINAS.*
372-376 Millbury St. 

Worcešter, Mass.

: “Daugiausia Gelią Už Jūsų 
Tinigus“

pas.

GEOROE'S FLŪWEB
SHOP 

30TrumbullSt 
Krautuves Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524
“ Gėles siunčiamos per pasiun
tinį į visas dalis pasaulio”.

Pianos Radios
GRUN0W 

ELEKTRIKINIAI 
, ŠALDYTUVAI K 

. Parduodame lengvomis 
Sąlygomis <

Per 30 metu patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON'S
20 Trumbull St. Vforcester, 

Tel. 49480 Mass.

CHARBONNEAll’S
. Catholic Art Shop and

BOOK STORE
Lietuviškos Maldaknygės, žva
kes, Rašančiai, Stoyylos, ška
plieriai Paveikslai ir Reniai 

SuligJūsuReikal avimo
. TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel. 54516
10 Trombui! St.,, Worcester

BEA’S BEAUTY 
SHOPPti '

P4H Petronėlė Paruliui?, tavininkii

156 Green Str. ant Kelly sq.
Tel. 60055, Worcester, Mas3.
LIETUVAMCS, dabinkites paa 

lietuvaitę •

. Fingęr YVaves, Mąnicūring, 
Permanent Waving/ Shampoo.

SOOTKOOS DRUG CO,
90A Millbury st. Tęl. 2-9875.

VIENtNTfiUfi LIETUVIŠKA 
VAISTINE WORCESTERYJ

Mūsą “Ąjecial’V
“Kapo-Salve”

Geriausia mestis dėl rąm.uti} ar 
kitu SkauduoliŲ. Mes patys darom 

, ja lu Giirantuojam. pinigus augra- 
žitinin jei neužganėdinti, Siuuėlmn 
.per .pnSta pū miela noru Bile km*. 

,.-įriŽ VĮ-• r'..■jll.1Ui-1ii.ll.FI|l^

MODERNIŠKA LIETUViy 
KRAUTUVĖ ’ į 

UŽLAIKO ‘ ;
JONAS B. BACINSKAS ; 

(SŪNUS) ' 
344 MUlbury St Tel. 5-5746 

; Namą, Ūkią, Pirkimo,.. Parda-
1 • vimo Reikalus Veda-- 

JONAS Vt KAČINSKAS
L ‘ . WS) .... ;

A*»!■'<
i..__ uzLl___..j.___ • . - ■ ---------- <■ -

Worcesterio žodžio ad
ministratorius Jonas Kun
drotas atsiprašo tų, kurie 
norėjo gauti knygų po 
mišparų, bažnytinėj salė
je, per paskutines tris sa
vaites. Negalėjau ateiti 
dėlto, kad buvau labai už
imtas su svarbiais reika* 
lais ir taipgi dar nebuvo 
atėję knygos iš Darbinin
ko knygyno. Dabar .tos 
knygos yra jau atėjusios 
ir pranešu, kkd būsiu sa
lėje tuo jaus po t mišparų 
Verbų sekmadieny. Kurie 
norėsit knygų ateikit tą 
dieną arba bile kokį vaka
rą po Verbų sekmadienio 
į krautuvę, kampas Penn 
ir Harrison gatvis. / '

. n„ r,R ,, ../.y;-

SUSIRINKIMAS
Šį Sekmadienį 'pusė po 

septynių vakare bažnyth 
nėję salėje įvyks. mėnesi
nis susirinkimas šv* Var
do Jėzaus draugijos. Susi
rinkimas bus labai svar
bus dėlto, kad metinis ba
lius bus vienuoliktą dieną 
kito mėnesio ir reikia la
bai daug svarbių dalykų 
diskusuot -baliaus reikalu 
ir perkėlimo susirinkimo, 
kuris įvyks tą patį Vaka
rą. Visi nariai turi pribūt 
į tą susirinkimą. J* A. K.

Tel-5-5452, Namai-Tel.5-2079

' ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

J ^Kodel tamsta toks neramus!’ T- 
Ar. tamstą graužia sąžine?”.

“Ne; tai mano žieminiai baltis 
niaį”, (“Red Lantern”)*

F. A, VAIŠNORA, M. D.
(VEIKSNER) i 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
96 Veraon St., Tel-5-7810

• OfisoValandos:
10-12, 2-4 Dienos,-—6-8 Vakar®

TeL 5-6753, Namai Tel. 4-9141 
” 3-3760

FRANK J. BOBELIS
ADVOKATAS

Officer
633-642 WORCESTER,
Slater BldgJ. MASS,

SULYG SUTARIMO 
WORCESTER, MASS,

\Office
406-408 WORCESTEB
Slater Bldg. MASS.

-Tek S-25J76- •' ’ Namai:-mi

KAZ. W, TAMULONIS
< ’ ’■ ■ .

ADVOKATAS
Office: ‘ . j
.527 WORCESTEB,

Slater Bldg. MASS. j

M. A, ČIVINŠKAS & CO.

. LIETUVIS 
Graborius ir Balsamuetojas 

340-342Harding St. 
WORCESTER, MASS.

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Worcesterio Žody’.’

'• t. Ar-

VERNONSTUDIO

į

Tel. 48501 arba 4-3865

JUOZAS J. DIRSA
‘i Oratorius ir Bąlsamuotojas *

“Funerąl Parlors” ir Namai
■ ant •.

13 ĘLLSWORTH ST.
Išnuomojam Automobilius 

Visokiems Reikalams.

“PILOTO DUKTĖ”

Šv. Kązimiero parapijoj, 
Nekalto Prasidėjimo ta
nelės Švenčiausios Sodali- 
cija vaidins veikalą “Pilo
to Duktė**, sekmadienį, ba
landžio 14-tų dieną, 7-tą 
valandą vakare, šv. Kazi
miero par; svetainėje.

Dalyvaus apie 35 vaidin* 
tojai. Atsilankykite ir 
naudingai praleiskite va
karą. Pamatykite ką mū
šų jaunuolės, Sodaliėtės 
moką! Korespondente.

JUOKELIAI
Bilius Mūr, mūsą vietinis ska

tikas, susijaudino besiskusdamas 
prieš veidrodį vakar, ir kol\ 
pamatė ką jis .daro, jis pardavė

8 Veraon St. Tel. 5-5676

VIENINTELIS
. WORCESTERIO

-■ \ FOTOGRAFAI

BLUE RIBBON DAIRY
u- II

MUSŲ VARDAS GERAI ŽINOMAS 

22SpraceSt ' TeL
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ARAPIJOS CHORO Juknelis, J. Matusevičius

. CHURCH antį.MONTELLO Sis., BROCKTON — Tel. 100

Telefonas :Plaza 1350.

BE JOKIO “RED TAPĖ“

BE JOKIO LAUKIMO

LENGVOS SĄLYGOS

PRITAIKINTOS JUMS

Nėra ilgu tyrinėjimu, jokiu nesma
gumu Tamstai. Visus susitarimus 

_ užlaikome sii pasitikęjimu. Tik pa— 
rodykite mums, savo automobilio 
“lisense“ dėl idep.tifikavimo. Ir nu- 

>• sistatyk sau pritailtintas lengvas iš
mokėjimo sąlygas.

Pasirink ką tau reikia ir pasakyk 
’ mums kiek , galėsi mokėti. Užims 

. mums tik "kelias minutes atidaryti
Tamstai atsiskaitymk sąskaitą; Ir 
mes tuojau uždėsime bilę koką įran
kį prįe Tamstos automobilio.

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

UBTUVI8 GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Vaahlngton St 
NORVOOD, MASS. 
TEL. Nonvood 1B03L 
Montello Office:1 

10 Intervale . St.
v TEL. Brockton 2005

S Y K ES & SY K ES 
P; A, Sykes ir B. U Sykei 
LIETUVIAI ADVOKATAI

■ ■ ofisas • 
SANBORN BLOCK 
681 WaBhington St.
NORWOOD, MAS8. t 
Tel. Nonrood 0330

Gyvenimo vietą: 
. 32 Walnut Avė. 
Tel. Nonvood 1020

DUNDULIS LUNDU
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius 

valgius
ATDARA:

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

Nonvood, Mass.
OOP

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 

ČĘVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLlPlŲ.
Vyrams Lietuvių, išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir Šventadieninius

1152 Wašhington St., 
Nonvood, \ Mass.

Tel. -Norwood 1009 Notaras.

A. K, NEVIACKAS .
REAL ESTATE

INSURANCE •
VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

Laivakortes visoms linijoms ..
Teisingas Patarnavimas
1122 Washington' St., 

Nonvood, Mass.

, DARBININKAS

VENTOS KONCER- 
į TAS ■

. Jau nuo kelių metų mū- 
kg parapijoj įėjo į papro- 
[ įrengti gavėninį koncer- 

kaip tai: liturgiškus 
arus arba vieną iš 

šiltesnių bažnytinių vėi- 
Šįmet, dėka muz. J6- 

-žaūsko ir jo žmonos 
štangomis, parapi j o s 
ras, Verbų sekmadienį,

skandžio 14 d., vakare su- A.__ _____ _
dins—istorišką—veikalą su savo žavėjančia armo- 
tODIADA”. Vaidinime 
vaus sekantieji choro

lenys.
idas — Jurgis Galkaus- 
; Jo žmona •— Darata 
linaitė; Duktė Erodo 

-4P-lė Jahkuniutė; ŠV. 
j — Petras Čemaus-

, Burtininkė — Mari- 
a Mažeikiute; Tvarky- 
s •— S. Jankūnas^ : - 

radai: J. Remeikis, >J.

WNGIS ELECTRIC
; COMPANY

įpilk J. Strangis, Savininkas 
HLEKTRIKINIAI PEČIAI 

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

Tel. Brockton 7198 
į/ 28 Morse Avenue, 

‘ BROCKTON, MASS.

\ NASH TAKI SERVICE
r Nauji apšildyti karai.
i Tik 35c. po Brockton’ą
.; Stotys:

’ W. Elm ir Main Sts.
45 Tremont St.,

^brockton, mass.

Tel. 3368

ADAM WRITEKUN»S
LIETUVIS GRABORIUS

iVire 18, hietij, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello* ir apylin

kėje.
Laidotuvią įstaiga:'

Ames St., Brockton, Mass.
I* Gyveninio vieta:
į^5 Enterprise St* Brockton ’

į- " Tel, Brockton 2316 

tMITH UPHOLSTERING 
L; COMPANY 
Seeunaikyk savo senus rakandus^. 
Stokite juos mums apmušti su 
Btuju apdangalą. Neš mes užlaiko- 
he visą eilę rakandams apdanga- 
M* kaip tais, tapestrieš, velours, 
aiohąir,, damask ir xn 
r 16 Belmont Street, 

BROCKTON, MASS.

ir A. Adomaitis. - ,
Kareiviai: Stasys Bene- 

šiunas, B. Pečiulis, Jonas 
Jasaitis, A. Remeikis, V. 
Česna, Jonas Bružinskas 
ir Juozas Budelis. \

Giesmių programą išpil
dys artistai Čizauskai, so
lo ir duetai. Taipgi giedos 
visiems mums žinomas ir 
visų mylimas Jonas Stoč- 
kus. Paįvairinti programą 
prisidės Zigmas Tvaronas 

nika - piano" - accordian, 
kurio grojimas žmonių 
niekados nenuvargina. Pa
nele Štreimikytė,-Jasaity- 
tė, Mažeikaitė ir Bobelyte 
sudarys kvartetą; sesutės 
Česniutės — duetą, Mari
jona Radzevičiūtė —solo, 
kas sudarys vakaro prog
ramą nepaprastai įdomią. 
Prie to dar prisidės vyrų 
choras su panelėmis: M. 
SkirpsČiutė, A. Jankuniu- 
tė, M. Budeliutė, M. Anu- 
laitė ir E. Zigmontienė y- 
patingai joms skirtomis 
rolėmis;

Mišras choras išpildys 
INFLAMMATUS iš orato
rijos ŠTABAT MATER, 
Sunkiąją solo dalį atliks 
artistė M. Čižauskienė, P- 
lė J. Danelrutė įtarpins 
vįeną-kįtą smuiko solo. Vi
si tvaidinimo dalyviai buš 
kostiumuoti, o tas sudarys 
nepaprastai įspūdingą re
ginį.. Jei kas. apleistų šį 
mūšų choro rūpestingai 
surengtą vakarą; tai aplei
stų vieną iš gražiausių šio 
sezono vakarų; Bilietai vi
siems prieinami — 50 ir 
35 centai.

Repeticijose Dalyvavęs

DIDŽIOSIOS SAVAITES 
PAMALDŲ TVARKA 
Pastarais laikais mūsų 

parapijoj bažnytinės iškil
mės ir bažnytinės apeigos

Tires Išmokėjimui
GARSĖS GOODRICH TIRES IR BATTERIES

Goodrich Safety SHvertowns su Life-Saver Golden 
PJy, įrodyta, kad jie yra 3 kartus saugesni nuo 
“blovv-outs”; gauto iš greito važiavimo.

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

visai skirtingi nuo kitų 
kuriuos Cambridge’ieČiai 
yra matę.

Bal. 10, choras turėjo 
whist party. Turėjo labai 
daug gerų dovanų. Laimė
tojai džiaugėsi.

Bal. 7, dviejų savaičių 
misijos užsibaigė. Pamok
slininkas buvę Tėvas Vi
lius Kvečinskas C. P. Kle
bonas kun. Pr. Juškaitis 
dėkodamas Misijonieriui 
pareiškė, kad Šios Jubilė- 
jihės Misijos buvo vienos 
iš geriausių ir sėkmin
giausių. * Žmonės skaitlin
gai jas lankė* Daug, jei ne 
visi, ėjo prie Šv. Sakra
mentų. Buvęs.

MONTELLO, MASS.
Niekas nestovi ant vie

tos. Vieni progresuoja, ki
ti regresuoja. Gabesnieji 
žmones turi pilnas rankas 
darbo. Draugijos, klubai, 
kuopos, profesijonalai ir 
biznieriai sudarė naują 
draugiją ir pavadino Broc- 
ktono Lietuvių Taryba, 
kuri veiks politikoje ir lie
tuvių piliečių naudai*

Lietuviai pasiturinti ir 
beveik visi turi automobi
lius, o kiti net važiuoja a-* 
tostogų į Bermudą.

Ę.ŠukŠta

Graborius ir Balsamuo-tojas 
423 S. Paca Street 
B ALTIMORE,MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS 
•LIETUVIS GRABORIUS ' 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir . ‘ 
aukščiau }

Tel. — South 0083

Ateik bile kada ir pama
tyk naują, 1935, NOKGE

J. BREST & COMPANt, Ine.
MA1NSI. — TEL.40S2 — BROCKTON

ROLLATOR... duoda ly- 
gili, lengvą j taip vadina
mą Roillng jėgą* kuri su
teikia dauginus balčio ir. 
suvartoja mažinu elektros

THE NORGE BREST’S
ĮGALIOTI PIRKLIAI 

KIEKVIENAS NORGE PRODUKTAS 
DUODA NUOŠIMČIUS MOKANTĮ mUEStMENTĄ

NORGE ROLLATOR šaldytu
vai suteikia šaldymą, už ma- 
žesnękainą, užlaiko maistu 
nuo sugedimo ir duoda progą ; 
ekonomiškiausiai ir geriausiai 
suvartoti' likusį maišią. Tokiu 
būdu galima sutaupyti iki $11 
į menesį.

yra užlaikomos su ta išti
kimybe, kurią paprastai 
galima rasti tik seminari
jose, kur klierikų ir kuni
gų skaitlius daro tai leng
va įyykdinti* Tarilbus'aiš- 
ku iš sekančio pamaldų 
tvarkraščio, kurs buvo pa
siųstas visiems parapijie
čiams šią savaitę.

Trečiadienį, bal. 17 d« 
Išpažintys 3 vai. po pietų 

ir vakare. Tamsioji Ausri- 
nė ir pamokslas 7:30 v. v. 
Didžiajame Ketvirtadieny, 

bal. 18 d.
Šv. Komunija dalinama 

7 vai. ryte. Iškilmingos šv. 
mišios ir procesija 8 vai, 
ryte. Tamsioji Aušrinė ir 
pamokslas 7:30 Vai. vakS 
Didžiajame Penktadieny

Pamaldos ir Procesija į 
Viešpaties Grabą 8 vai 
ryte. Kryžiaus Kėliai su 
ypatingu kvartetu 3 Vai, 
po pietų ir ?:30 vai. vaka
re. stacijų, vakare, 
Tamsioji Aušrinė.,

Didžiajame šeštadieny
Šventinimas ugnies, Ve

lykų vandens *ir žvakes 7 
vai. ryte/ Šv. Mišios ir 
Mišparai 8 vai. ryte. Išpa
žintys 3 vai. po pietų ir 
vakare. Kompleta ir- pa
mokslas7:30 vai. vakare.

V^
Prisikėlimo Apeigos ir 

iškilmingos šv. Mišioš 5 
vai. ryte. Skaitytos mišios 
8:30 vai. ir 10 vai. Suma 
su asista ii vai. Iškilmin
gi Mišparai 7:30 vąl. va
kare. * * .

Šv. Alfonso bažnyčia di
džiuojasi gražiausia repo- 
sitorija didžiajame ketvir
tadieny, o gražiausiu Vieš
paties grabu per paskuti^ 
nes-dvi dienas didžiosios 
savaitės visam Baltimorės 
mieste, kuriame randasi 
nemažiau 60 katalikiškų 
.bažnyčių. Per tas dienas 
virs 15,000 žmonių;’katali
kų ir nekatalikų,. atlanko 
mūšų bažnyčią kasdieną. 
Tai garbė parapijos kuni
gams, sesutėms, kurios 
puošia Viešpačiui tas vie
tas, bet ypač garbė para
pijiečiams, kurie rūpinasi, 
kad jų bažnyčia būtų vi
suomet pirma šioje srity- 
je. ..t . • • . ;

KLEBONAS LIETUVNl- 
KASJAU NAMUOSE
Visi parapijiečiai didžiai 

nudžiugo išgirdę, kad mū
sų Patriarka* kun. Klebo
nas Lietuvnikas po ketu
rių savaičių, praleistų 
Joims Hopkins ligoninėje, 
sugrįžo ’klebonijon. Nors 
sumenkęs, tačiau jaučiasi 
daug sveikesnis. Jo paties 
krikštyta slaugė p-Iė Vik
torija Juškeliutė rūpinosi 
ligonio sveikata. Koja, ku
riai buvo padaryta opera
cija yra daug stipresnė ir 
manoma, kad Velykų ęlie* 
ną mūsų brangusis dva
sios vadas galės atnašau
ti šv. mišias už savo žmo
nes. Kiek bus' džiaugsmo 
regeli žilplaųkį senelį vėl 
prie „altoriaus . tarpinin
kaujant tarp Dievo ir savo 
dvasinių vaikelių. Klebo
nas nuoširdžiai dėkoja vi
siems,; kurie jo neužmiršo 
esant ligoninėje, ir, kurie 
atsimena jį. dar atlankyti.

P-Lfe ONA KRIKŠČIŪ
NAITE sveiksta

Parapijos kunigų šeimi
ninkė p-Įė Ona Krikščiū
naitė, kurį pavojingai ap
sirgusi buvo išgabenta į 
Mercy. Ligoninę jau sveik
sta. Nors dar peranksti 
pranašauti greitą visišką 
pasveikimą, tačiau joį 
sveikatos stovis žymiai 
pagerėjo ir tikimės, jog ji 
neužilgo galės apleisti ligo 
ninę ir sugrįžti pas savuo
sius. To kaip tik mes ir 
linkime jai!

Baltimorės Kronistas.

Lietuvių profesionalų ir 
biznierių draugija gerai’ 
gyvuoja ir yra daug nu
veikusi lietuvių naudai.

Šią savaitę nuo balan
džio 8 dienos šv. Roko pa
rapijos bažnyčioje prasi
dėjo misijos, kurias skel
bia Tėvas Bružikas, S. J. 
Žmonės gausiai lankosi 
rytais ir vakarąis.

APSKRIČIO SUVAŽIAVI
MAS NUKELTAS 

a* ... :

A. L. R. K. Federacijos 
Naujosios Anglijos Aps
kričio suvažiavimas nukel
tas savaite vėliau, būtent, 
iš balandžio 28 d. į gegu
žės 5 dieną. ' Nukėlimo 
priežaštiš yra ta, kad ba
landžio 28 d. pyksta kitų 
dviejų organizacijų aps
kričių suvažiavimai. Fede
racijos Apskričio Valdy
ba nori, kad visų organi
zacijų atstovai turėtų pro
gą dalyvauti. .

Federacijos Apskričio 
suvažiavimo dienotvarkėj 
svarbiausiu klausimu bus 
tai sudaryti Lietuvių Die
nos; Rengimo Komisiją, 
kuri rūpintųsi, kad liepos 
4 dieną įvyktų Massachu- 
setfs, New Hampshirę, 
Maine, Connecticut ir 
Rhode Island lietuvių mil- 
žiniška'pramoga — Lietu
vių Diena. Tos dienos pel
ną Naujosios Anglijos lie
tuvių seimelis paskyrė 
Marianapolio Kolegijai ir 
laikraščiui “Darbininkui”.

LIETUVOS BONAI
EKSKURSIJAI 

LIETUVĄ
Perkam Lietuvos Bonus 

ir mokam pagal dienos 
kursą.

Didelė lietuvių ekskursi
ja į Lietuvą Gegužės 25 
dieną. Kas manot važiuoti, 
jau laikas sutvarkyti do
kumentus. v. ’

Aš esu agentas ir par
duodu laivakortes ant 
greitųjų laivų į Lietuvą ir 
Lenkiją. Atvažiuokit į mū
šų krautuvę pakalbėsime 
plačiau;

Turime gražiausių vy
ram marškiniu. Tvirtų Če- 
yerykų.

Petras Bartkevičius, 
AMERICAN DRY* 

GOODS STORE 
•678 No. Main St 

MONTELLO, MASS.

| KAS GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE
5iihrra\uinLinijiiHinn^ij'nrt!rnniūįftniiihniuin^ni^niinmLmmnrT:TTŽmiūTOii^iiiLum7n7n!!imn!!ii!m^^

Kad Lietuvių Diena pa
vyktų, męs turime iš ank
sto prie’ jos ’gėrai prisi
ruošti. ►

Tad į Šj apskričio šuva- 
ziavimą, kuris įvyks Sv. 
Petro lietuvių par,, So. 
Bostone gegužės 5 d., nuo
širdžiai kvięcių netik Fe
deracijos Apskričio skyrių 
atstovus, bet visų katali
kiškų draugijų, kąd ir ne
priklausančių prie apskri
čio, pavienius asmenis, y- 
patingai mūsų Dvasiškius. 
Mariąnapolio Kolegija ir 
laikraštis “Darbininkas” 
mums tarnauja visiems ly
giai, tai ir mes visi lygiai 
tas dvi įstaigas kaip per 
pereitus du metu, taip ir 
dabar paremkime ir jų 
naudai padirbėkime.

, Vladas Paulauskas, 
A,L’R.K. Federacijos

A; Apskričio 
' : Pirmininkas.

W. LYNN. MASS.
' Lietuvių katalikų jauni
mas, sekmadienį, balan
džio 14 dieną, 7:30 Valan
dą vakare suvaidins reli
ginę, dramą “Marija Mag- 
delena”. Tą dieną, 2 va- 
land po pietų, ši drama 
bus specialiai suvaidinta 
vaikučiams.

Veikalas gražus ir pa
mokinantis. Tikimės, kad 
weštlynniėčiai gausiai a- 
teis pamatyti ir pasiklau
syti savo jaunuolių vaidi
nimo ir pasidžiaugti gra
žiu veikalu, kurį mūsų 
jaunimas pasirinko suvai
dinti.

Kun- L Skalandis.

GAMBRIDGE, MASS.
PAVEIKSLAI iš LIETU- 

• VOS
Balandžio 14, 7 vai. va- 

kare parapijos salėje bus 
rodomi garsiniai krutami 
paveikslai iš Lietuvos ir 
Vilniaus. Šie paveikslai

Lietuviai labai intere
suojasi Lietuvos ir Klaipė
dos kiaušiniais. Laikraštis 
“Darbininkas” visiems pa* 
tinka, nes jis suteikia nau
jausias žinias ir šiaip gra
žių ir naudingų straipsnių/

Šioje kolonijoje yra 4 
lietuviai gydytojai, 4 ad
vokatai ir 4 aptiekoriai. J- 
-vairių krautuvininkų yra 
labai ’daug. ; . •

Charles M. Hickey
■ f ? INCORPORATE

LAIDOTUVIŲDIREKTORIAI

Tie, kurie reikalaujate Katalikiško Patarnavimo 
: Brocktone ir Apylinkiniuose Miesteliuose 

Rasite 1HICKEY PATARNAVIMU Gerinusį

Tžeikite į mūsų Laidotuvių Ištaigą

Kainos Prieinamos Kiekvienai šeimynai

Charles M. Hickey \ Tel. * FUNERAL HOME 
James F.Hickey-^- Brockton. 403 Main Street 
John, A. Hickey 345 Brockton, Maso.
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piirs, ji pati jį apkrikšti- Magdė Žemutė, J, Petrau- 
jo. Kiekvienas katalikas 
turėtų žinoti, kad mirties 
valandoje bile kas gali ap
krikštyti. *

I

Penktadienis, Balandžio 12, 1935'

*

PnTSBURGH, PA.SHENANDUH, PA.

MAHANOY CITY, PA.

ŠV. PETRO PARAPIJA

V

Balandžio 23 d

<•

♦

šaulį, pasitaikė man pro
ga sustoti ir praleisti ke
lias dienas šv., Juozapo 
parapijoje, kur kiębonau-

City, Pa.
Petro ir Povilo 624Main Si

Sugar Notch, Pa. /

ną. Linksmi, tat, ir, pilni 
neišdildomų įspūdžių visi 
ramiai išsiskirstė namon.

Detroito Žinios

I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

tAoney 
andto RePa'r. A 

Moderni
Y aut Hovn® 

MOV/

JUBILĖJUS
Pereitą sekmadienį tūk

stančiai parapijiečių, mo
terų, vyrų, merginų ir vai
kų, susirinko bažnyčion 
dalyvauti parapijinėj pro
cesijoj, kad įgytų šventų 
Metų Jubilėjaus atlaidus.

Pirmoje precesijoje da
lyvavo moterys įr mergi
nos. Kunigo klebono J* A. 
Karaliaus ir. kun. A. J. De
gučio vadovaujamos, mo
terys susirinko parapiji* 
nėn bažnyčion ir procesi
joje nukeliavo į šv. Kazi- 
mierolenkų bažnyčią ir 
atkalbėjusios skirtas mal
das, nukeliavo į Šv. Sta
nislovo, lenkų bažnyčią, po 
tam Apreiškimo, airių ba
žnyčion, ir paskučiausiai 
Šv. Jurgio mūšų parapiji- 
nėn bažnyčion baigė mal
das ir čia kun. A. J. Degu
tis davė palaiminimą f su 
Švc. Sakramentu.

Vyrai, vadovaujami ku
nigo J. A. Karaliaus ir 
berniukų, sekę tą pačią 
tvarką kai ir mbterys. Po 
bažnyčių lankymo kuii. A. 
J. Degutis suteikė'palaimi- 
nimą su Švč. Sakramentu.

Nors ir didelė minia vy
rų atsilankė viešai daly
vautų Šventų Metų Jubi
lėjaus atlaidų įgyjime, bet 
matyt, kad moterys drą
sesnės \ tikėjimo išpažini
me. Nekeikiamas skaičius 
vyrų, kurie dalyvavo'— 
bet labai pagiriamas mo
terų būrys lyg pamažino 
vyrų pasirodymą.

Kun. J. A. Karalius ir 
kunrA. daly-
vayo Keturdęsimtės atlai
duose^ Šv.Petro Ir Povilo 
parapijoje, Tamaųua: sek
madienį, pirmkdienį ir an
tradienį.

VYČIŲ VEIKIMAI
k Vyčių naujų narių vajus 
sėkmingai užsibaigė: Didis 
skaičius jaunuomenės pri
sirašo prie šių veiklių pa
rapijos jaunuolių. - Vyčiai 
patenkinti vajaus pasek- 

> mėmis. Norintieji dabar į- 
sirašyti turės užsimokėti

. įstojimą.
Vyčiai rengia šokius, ku

rie įvyks vyčių svetainėje, 
baj. 23 d. Daugelis bilietų 
parduota ir tikimės, kad 
šie bus didžiausi ir sėk
mingiausi šokiai. Viši 
kviečiami dalyvauti. Įžah-, 
ga 35c.

Vyčiai taip pat rengia 
“šaltos košęs” (ice cream) 
vakarėlį, kuriame šaltą 
koše ir “keksas” bus išda
lintas visiems. Bus įvairi 
ir interesuojanti progra
ma. Visi kviečiami daly
vauti. Įžanga 25c. Bilietus 
parduoda visi Vyčiai.

“Pūtis”.

PADĖKA
Norime išreikšti padė

kos žodį visiems dalyva
vusiems Card Party, kovo
3 dieną, Vienuolyne. Pelno 
surinkta $213.25., vaisius 
pasišventimo, rūpeščių ir1 
darbuotės mūsų veiklių 
Pittsburgh’o apylinkės Rė
mėjų.
4 Tariame dėkų Gerb. Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Centro Valdybai 
(vadovaujant Gerb. Po- 
nioms MarČiulaitienei ir 
Bartinkienei) už surengi
mą šio pelningo vakarėlio. 
■Dėkojame įvairiems Pitts
burgh’o Apskričio Rėmė
jų Skyriams už pasišventi
mą aukų rinkime įr už su- 
nešimą pyragaičių. Dėko
jame taip pat labai širdin
gai ponams S; Marčiulai- 
čiui, R. A. Sherman, ' C. 
Svaldui, A. Plikiui ir prie
lankiam svetimtaučiui P. 
Midgley, kurie uoliai1 pasi
darbavo prie pamargini- 
mų tuo laiku.

Be to dėkojame visiems 
atsilankusiems už Jų duo- 
snumą ir gerą širdį. Lai 
Šventas Pranciškus gau
singai visiems atlygina.

Dėkingos,
šv. Pranciškaus Seserys,

IŠ PO MĖSŲ PASTOGĖS

ŠV. JUOZAPO NOVENA
ML Carmel, Pa. — Kad 

tinkamiau prisirengus 
prie Šv. Juozapo šventės 
buvo atlikta novėna į šv. 
Juozapą, kurią vedė pat
sai klebonas kun. Dr. J. 
B. Končius. Į tas vakari
nes pamaldas žmonės la
bai uoliai lankėsi. Dalyva
vo ir Jo Ekscelencija vys
kupas Matulionis, pava
duodamas kleboną penk
tadienio vakare, ir kun: K. 
Keidošius iŠ Baltimorės.

/1 . ■ ■ - 
vui, vyksta į parapijos sa
lę, pasveikinti jį. Salė bu* 
vo pilna vaikučių ir suau
gusių. Palūkėjus trumpą 
laiką atvyko solemnizan- 
tas ir Jo Ekscelencija. Pa
linkėjus linksmų vardinių 
visi salėje esantieji vaiku
čiai sugiedojo “Vivat Pas- 
tor Bonus”. Tuoj sekė 
programas ir visa eile 
sveikinimų. Iš eilės imant - • i

Mažyčių choras,, suda- Į9, kun..P. C. Cesna. žino- 
rytas iŠ pirmų keturių 
skyrių, sudainavo savo 
linkėjimo žodžius.

Toliau sekė aestetiškas 
vaizdas Vienuolyno dar* 
že”, kurs atvaizdavo kuni
gystės luomo kilnumą. 
Bernaičiai artistiškai pa
sirodė kaipo baltarūbiaį 
Vienuoliai giedodami Ke- 
telbey’s ‘Kyrie”. K. A- 
niukštytės ir G< Pranc- 
kąitytės eilįų interpretaci
jos buvo irgi nemažiau ar
tistiniai atlikta. Aukštes
nių skyrių mokiniai ben
drame chore sudainavo 
malonę sveikhūmo. dainę- 
lę. JVairūs sveikinimai ir 
dovanos sekė toliau. Ma
žyčiai, ypač, pąsižymėjo 
savo tobulu artistįąįu vai
dinimų — “Gerb. Klebono 
Vardinės”. Prof. Ronaldas 
Laukaitis perfektingai at
liko savo užduotį. Salėj e- 
santiejį vaikučiai, galų 
gale, .sudainavo “Gyvuoki 
Sveiks!” Užsibaigus šiai 
programai klebonas^ kun.

J-J 1®ĮiĮciųįl,labai 
nuoširdžiai dėkojo visiems 
už pareikštus linkėjimus 
ir dovanas, taipgi Jo Eks
celencijai už atsilankymą. 
Įvertindamas visą vaiku
čių įdėtą pasišventimą ir 
dąrbą suteikė laisvą die

ma žmogus pirmą kartą 
atsilankęs viską tėmįjį.

Sekmadieny visi eina į 
bažnyčią, tai ir aš pats nu
ėjau. Pavyzdinga tvarka* 
Laike pirmų mišių, kurias 
laikė pats klebonas, jo a- 
sistentas kun. P. Lauma- 
kis pasakė pamokslą. Pa
mokslas buvo trumpas, 
bet reikšmingas. Komuni
jos metu negalėjau atsi
gėrėti tvarka. Visi žmonės 
gražiai viduriu prisiartina 
prie grotelių, o šalimis nu
einą. Šalyse pastatyti al
toriaus tarnai, kad dabo- 
tų tvarJtą^Puikus reginys.

Per antras mišias, ku
rias atnašavo vikaras, o 
Klebonas pasakė pamoks
lą. Čion vėl mane sužavė
jo to pamokslo turinys. 
Kalbėjo i vaikučius taip 
pat ir į suaugusius apie 
dažną Šv.: Komuniją. Kaip 
gražiai aiškiųo įr iš šven
tųjų gyvehinio pavyzdžiais 
ragino visus priimti tą 
dvasišką, maistą..

Aplankiau įokyklą, kur 
mokytojaują Segeles Pram 
ciškiętės! Tėil vėl mačiau 
gražiausią tvarką* Klau
siu kaimyno, ar Visuomet 
čion taip viskas' tvarkin
gai, gal tik dabar ? Jis nu- 
sišypšojęs «*mah atsako,

kad per penkioliką metų 
kun, P. Česnos klebonavi
mo, Jis niekur ir niekad' 
nepasivėlavo. Seselės irgi 
pareiškė, kad yra malonu 
su tokiu Klębonu darbuo
tis, kur taip tvarkingai y- 
rą viskas vedama.

Tai garbė priklauso kle
bonui kun. P. Česnai.

Svečias.

PHLADELPHIA, PA.
NUSISEKĖ PARENGI

MAS
Kovo 24 d., Akademijos 

Rėmėjų skyrius surengė 
Seserų KazimierfeČių nau
dai, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, kortavimo va
karą. Žmonių prisirinko 
pilna salė. Visi gerame u- 
pe praleido vakarą. Virš 
šimtas gražių dovanų iš
duota. Graborius, pp. Ka
valiauskas aukojo gražią 
ir brangią šilkinę antklo
dę. Vakaro -surengimu 
daug pasidarbavo pp. Ona 
Jurgaitienė, p. Motoriene, 
Barbora * Augaitienė ir 
daug kitų, Pelno liko $168. 
su centais Sesučių naudai.

Kaip rengėjos, taip Se
sutės yra dėkingos už taip 
gražią paramą. K. Dryža.

JONO KMITO EILĖS
Tai grąžus mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki-

Dabar yra* geriausias lai* 
kas įsigyti šią taip bran
gią ir-naudingą eilių kny- 

. gą*
“DARBININKO” Adm.

366 W. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

.< • u ^SJS***6’**' **• ;

3BIKU’ 

insulated BRIC SI D INC
1 Suteikia, tikrai praktižk^ 

kelia izoliuoti senus namus, 
ir tuo pačiu pagrąžinti juos. 
Nes jh sujungia grožį, gra
žių plytų, patogumą ir dide
lį taupumą aukštos rūšies 
“insulating board”.
Bird Siding, taipgi, pašalina 

’maliavojimo išlaidas, sutau
po kūrą — patobulina na
mo išvaizda — pakelia nuo
savybes verto.

. keiskite jums parodyti šį 
į vėliausios rūšies ^siding’1.

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

skaitė, J, Zimnickas ir Fr ■ 
Prasukas^Komisija prane- : 
ša,'kad metinio vakarėlio 
dovanėlė galima matyta* 
IMMIR KIRSCHKE krau
tuvėlėje, . kuri tą dovaną' 
davė. Šis vakarėlis bus 

ja, sunkiai susirgo E° gavėnios.\

Šv. Petro par. jaunimas 
jau kalba apie baseball 
sportą. Tariasi suorgani
zuoti lietuvių ratelį. Už* 
tat prašo visų - sportinim-r: 
kų atsišaukti, kurie nori įį 
tą ratelį įsirašyti. Vadin
tųsi Detroito Lietuviai. Ji

Marijona Pąvalįkienė, 
gera šios parapijos rėmė*

—.1-1—S 'J! » • ■. '

bar guli Delray ligoidnėje? 
Yrą viltis, kad ji pasveiks.

Taipgi šią savaitę į tą 
pačią ligoninę nuvežta O- 
na .Grigaitė, šios parapi* 
jos choro' narė. Jai pada
lyta “tonsils” operacija. 
Linkime greito pasveiki
mo, kad jį galėtų Velykė
se giedoti.

KLEBONO VARDINĖS 
Užsibaigus novenai šv. 

Juozapo švente buvo iškil
mingai minėtaV Klebonas 
kum dr. J. B. Končius ce- 
lebravo mišias šv. 7 vai. 
8 vai. skaitytas šv. mišias 
atnašavo ~ J. E. vyskupas 
T. Matulionis. Bažnytėlė 
buvo pilnutėlė maldininkų 
ir dauguma ėjo prie šv. 
Komunijos ■—vien vaiku
čių buvo daugiau -negu 
200. Paprašius Viešpaties 
palaiminimo dvasios vado-

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

MARŠRUTAI PERTVARKYTAS
Balandžio-14 d. — Šv. Juozapo, 116 Theodore St., 

Scranton, Pa. /
Šv. Kazimiero, 64 Church St.

Pittston, Pa.
Balandžio 17 d.

» --------- --- --------- --------r-y -r-

Balandžio 21 d. — Nukryžiuoto Jėzaus Seserys 
Elmhurst, Pa. \

Balandžio 22 d. —- šv. Juozapo 117 Lackawanna Avė, 
Durea, Pa. >

- Šv. Marijos 258 Zerbey Avė.
Kingston, Pa. . ,

Balandžio 28 d. — šv. Antano Hudson St. Forest

Balandžio 30 d,

Čia paduosiu “Darbinin
ko” skaitytojams Didžio
sios Savaitės pamaldų 
tvarką mūsų šįy. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Trečia
dienio vakare pamokslo 
nebus, bet bus Keliai Kry
žiaus ir palaiminimas šš.i 
Sakramentų. Giedos jau
nųjų choras.

Ketvirtadienio ryte, 8 
valandą, iškilmingos pa
maldos. Kurie galime atei
kime į šias pamaldas, prie 
kalėjimo visą dieną bus 
Moterų ir Jaunimo drau
gijų, nariai.

Penktadieny, dvylikta 
valandą prasidės Jėzaus 
merdėjimo pamaldos ir 
trauksis ligi tręčiąi va
landai. Giedos jaunimo 
choras, Visi, kurie tik ga
lite, nuo 12 vai. iki 3 vai., 
susilaikykite nuo namų 
darbo. Tuo laiku dauguma 
krautuvių bus uždaryta. 
Jeigu kur krautuvė bus a- 
tidaryta, tai susilaikyk 
pirkęs, nes per tris valan
das turėtų, uždaryti Kris* 
taus merdėjimą atminti. 
Penktadienio vakare, kaip 
paprastai bus Kryžiaus 
Keliai.

šeštadienio ryte iškil
mingos mišios ir, pamal
dos. Pusę po septynių va
kare įvyks pamaldos prie 
Jėzaus karsto ir pamoks
las. Giedos didysis choras. 
Per pamaldas vyrai stos 
prie karsto ir stovės per 
visą naktį.

Velykų dienoje — PRI-

valandą ryte su procesija 
ir iškilmingomis šv. mišip- 
mis. 8 vai. įvyks antros 
mišios. Giedos jaunesnysis 
choras. Trečios mišios į- 
vyks 10:30 valandą. Per 
šią Didžiąją Savaitę teda
lyvauja pamaldose visi 
lietuviai. Padėkokime lai
kraščiui “Darbininkui” už 
patalpinimą Didžiosios Sa
vaitės pamaldų tvarkos.

Pereitą sekmadienį dąu* 
gelis žmonių pasinaudojo 
kun. Valaičio patarnavi
mu. Ankstybų mišių iš
klausytų buvę prisirinkus 
pilna bažnyčia . žmonių ir 
daugelis priėmė šv. Komu
niją. Moterų draugijos ir 
Susivienijimo kuopos na
riai gausiai susirinko t , ir 
atliko savo metinę parei
gą. Geras pavyzdys ir ki
toms katalikiškoms drau
gijoms.

. Motinėlės prašomos pri
rengti savo mažas dukre
les Velykų procesijai. Ne
drauskite joms, tų malo
nių. Jeigu kurios neišgali
te dėl gėlių ir vainikėlių, 
tai bus pristatyta, tik leis
kite savo dukreles daly
vauti, Joms bus tikras 
džiaugsmas ir Dievui gar
bė. Praktikos vyks pirma
dieniais, trečiadieniais ir 
šeštadieniais. '

7 ~ . — - -

Sekmadienį, balandžio 
14 d/visos Jaunimo drau
gijos eis “in corpore” pri? 
iinti šv. Komuniją laike 
ankstybųjų šv. mišių. Tą 
dieną visi nariai - teateina 
atlikti savo pareigą prieš 
Velykas* Giedos abu jau
nesnieji chorai. J

• A ’ <

Jurgio Brazaičio sūnus 
Julius, gyv. Longworth 
gatv., kelių menesių am
žiaus, gavo plaučių užde
gimą. Trumpai pasirgęs 
mirė. Palaidotas šv. Kry
žiaus kapuose. Tegu! tėvai 
raminasi Kristaus Žo
džiais, kad tokių yra dan
gaus karalyste*

Tą pačią dieną mirė La* 
ząrskių, gyv. Chamberįain 
gatv., kūdikis. * Motina, 
matydama, kad kūdikis 

'**/ * '4* ‘ ’
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Šioje kolonijoje lankėsi 
V. Augštakalnis iš Maha- 
noy City, buvęs šio miešto 
gyventojas. Keletą valan
dų jis praleido Šv. Petro 
par. klebonijoje. P-nas V, 
Augštikalnis yra daug* vei
kęs šioje kolonijoje. Jis y- 
ra daug pavargėlių iš. sa
vo namų palaidojęs. Geras 
biznierius ir lietuvių para
pijos rėmėjas. Man buvo 
labai malonu su tokiu 
žmogumi sueiti. Telaiko jį 
Dievas kuoilgiausiai.

i • ■ - . ’ * •• \ ■ -

Jaunimo draugija nuta
rė nuo gegužės mėn. iki 
rugpiūčio men. pabaigos 
nebepriimti naujų narių, 
šis nutarimas yra apsau* 
gojimu draugijos. Ši drau
gija nesistengia turėti 
daugumą, bet rūpinasi, 
kad visi būtų ištikimu Šios 
draugijos nariais gali bū
ti tik praktikuojanti ka
talikai ir vedanti morališ
ką gyveriųną. Draugija ne
tik užjaučia parapijai, bet 
taip pat stengiasi palaiky
ti lietuvišką jaunimą, auk
štumoje.

Jaunimo draugija nuta
rė rengti vakarėlį parapi
josnaudai, balandžio 24 
d. Rengimo komisijoje y* 
ra: S. ir B. Vasiliauskai,

Detroito lietuvių bowle- * 
rių lenktynės ir sezonas 
pasibaigė. ŠV. Petro par. 
ratelis liko čempijonais... 
Jam ne tik garbė, bet gau£’ 
nemažai ir pinigų, ;čempi*^ 
jonų taurę ir laimęs ir gaį-- 
bumų ženklą, šv. Petro- S 
par. .vyrai gavo pirmą vie- įį 
tą dėl vieno ritimo —995^ 
Balta Rožė — trijų rįtimų. 
Labond, Baltos Rožės via- 
no vyro ritime stovi aukš
tai — 619. Kaminskas turi 
aukščiausią skaičių visų * 
metų vieno ritimo 659.

Bowlęrių bąnkietąs į- ■ ? 
vyks gegužes 24 d. Ban- 
kiete bus .išdalintos dova*1 
nos ir nutarta dėl ateinant J 
čių metų.

Bowlerių sezonas pasi
baigė.

išlošė praloši: 
šv. Petrę 
Baltą Rožė 
D. B; Brązis 
Vyčiai 
Bill & Pete 
Šv. Jurgio 
Gus & Frank 23 
Lietuvių Užeiga 22

štai kaip Petrę : 
telis laimėjo:
Antanas lątimitis 7
Vincus Zimnickts 1 
Jurgis Brasinukas
Tarnas Rmas lOA-n-mik
K«p. A. Švoiiiti. ' 11009AAJTA< 
Kw\. Mawvii!iu» OOOMMf
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WATERBURY, CONN.
g IŠ LRS. CONN. APSKR. 
| " SUVAŽIAVEKO
I ‘ Suvažiavimas įvyko ba- r fsmdžio 7 d. Šv. Juozapo į įarap. senos mokyklos 
k kambariuose. Delegatų sm 
f važiavo skaitlingai.
| Antrą vai. po pietų viė- 
| tps dvasios vadas kun. J, 
F J. Vąlantiejus atidarė su- 
k važiavimą Su malda ir pa- 
L Bake gražią, turiningą 
į darbininkams prakal b^ą. 
g įūnkėjo visiems sėkmingai 
B darbuotis dėl Dievo ir Tė- 
| vynės. Sesijų vedimo pre- į zidijuman tapo išrinktas 
| iš sekančių asmenų: pirm, g J, Mončiūnas iš Hartford, f Conn.; vice-pirm. P. J. Tu- 
| taraitis . iŠ Waterburip, f Conn.; raš-kė B. Mičiunie- 
&• ne iš New Britain, Conn. ; B xąp. J. Totilas ir tvarkda- 
| rys B. Šilkauskas iŠ Wą* 
g terburio, Conn, A. Mičiū- 
į nas, L. R. K. S. A. Conn. į Apskr. Pirm, sveikino, B vardan Susivienijimo vi- K įus delegatus ir linkėjo K darbininkams geriausių Į pasisekimų jų darbuose. Į y. Norkūnas plačiai paaiš- E kino apie rengimą trilypę E gegužinę, kuri įvyko atei-

nančią birž. 9 d. Meane 
Choir Park, WestHaven, 
Conn. Atėjo į posėdžius 
muz, A. Aleksis ir nušvie
tė dalykus aiškiau pareik
šdamas, kad jau darąs žy
gius ruošime muzikalės 
programos. Nutarta, kad 
visas Apskr. kuopos, savo
je kolonijoje, rūpintųsi šio 
išvažiavimo reikalais. To
liau, nutarta, kad kiekvie
na LDS. Conn. Apskr. 
kuopa išsirinktų iŠ savo 
narių tarpo du organizato
rių,^ kuriuodu su pagalba 
kitų narių, prietėlių, sten
gtųsi sustiprinti bei išau
ginti savo kuopą, ypatin
gai dabar vajaus metu tas 
nėra labai sunku padaryti, 
tik reikia truputį noro ir 
pasišventimo.

Besvarstant darbininkų 
reikalus, atsilankė kun. J. 
J. Kripas. Kalbėjo trum
pai, bet reikšmingai. Jo 
atsilankymas ir kalba pri
davė daugiau energijos 
veikėjams, kurie dirba or
ganizacijoje* Kun. kripas 
ir pats dirba nenuilstąn- 

i čiai darbininkų organiza
cijoje, nes yra narys vie
tinės LDS. 5-toš kuopos.

Sesijos užsibaigė šeštą 
i vai. vakare. Po to visi de

legatai ir svečiai susirinko

į kitą kambarį, kur buvo pažymėti, kad yra daugiau* 
prirengta dėl jų skani va- ““—t-- ¥ . a
kartene. Čia vėl buvo daug 
kalbelių įr juokelių.

Visų pirmiausiai kun, 
Gradeckis sveikino vardu 
kun. J. J. Valantiejaus ir 
kun. J. J. Kripo visus su
sirinkusius, nes juodu dėl 
svarbių priežąščių negalė* 
jo pribūti. Kun. Karkaus- 
kas iš Nęw Haven atsilan
kė ir trumpoje kalboje 
sveikino ir ragino visus 
darbuotis ir remti “Darbi- 
rninką” ir darbininkų rei
kalus. Svečiai, delegatai 
ir šeimininkės žodžiu 
tariant visi turėjo progos 
pareikšti savo mintis.

Gaspadinės, kurtos pa-* 
gamina tą skanią vakarie
nę buvo sekančios: Mag. 
Karinauskiene, Anelė To- 
tiliene, Ona Gircijauskiehė 
ir p-lė Stepanija Jurgoniu- 
tė. Čia dar turiu pažymė
ti, kad visos yra naujos 
darbininkės, 5-tos kuopos 
narės. Rap.

ząpo lietuvių" parapijos, I WATERBDRY SAVINGS BANK j 
kaip nuo bile kitos para* i! WATERBUBY, CONNECHCUT . j 
pijos, kad ir didžiausios ų . i : u
airių parapijos, kaip tai! j Brooklyn Office jį
Immaculate Conception. | » U

Corhp lipfnviiifATYKit i Waterbury’o Savinga Bankas Brooklyn’o Skyrius gali aprū- JI■; ^arDe uetuvaitęms. a pinti tavo visus bankos reikalus. p
ii To* P^io* bankus knygutes, kurias gavote nuo Waterbury g 

PARAPIJOS METINE L Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi h 
VAKARIENE IR ŠOKIAI ! turime: gį

V ... d ___

Immaculate Conception. i!

£
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MŪSŲ MIESTO POLITI

LoweH’io Lietuviai Nuoširdžiai Remia 
> •; Darbininko Raito Programą
į ? Darbininko Radio programomis džiaugiasi visi, 
I Kurie tik savo radio aparatais jas gauna. Lowell’iečiai 
| ©radžioje beveik visai negalėjo gauti, nes vietinės sto- 
| ties bangos*su WAAB stotimi susiliedavo ir nukirsda- 
f vo. Bet įowell-iečiai rūpinosi visas , kliūtis prašalinti.

įcieb. kun. P. Strakauskui vadovaujant, lowell’iečiai 
t tuo reikalu net rašė į Washington. Rezultatai toki, 
į kad dabar ir lowėlFiečiai gauna Darbininko Radio 
k Programą.
p Loweil’iečiai, kleb. kun. P. Strakauskui vadovau
jant, Darbininko Radio programą remia moraliai ir 
f materialiai. štai šiomis dienomis prisiuntė čekį $36.00 
g vertės ir šiokio turinio laišką :
|' LETUVTŲ ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA
b . 94-TAS SKYRIUS
r J ' LOWELL, MASS.
L • P-LE MARIJONA KRIAUČIUNAITE
ĮL- •. RAŠTININKE
fcr. \ Kovo 29, 1935
|£jetuvtų darbininkų sąjunga
|ŠO. BOSTON, MASS. T
B RADIO SKYRIUS
tGerb.:
B? Lowelliečiai, daiiguinoje Vilniaus krašto žmonės, 
į.nuoširdžiai kas šeštadienį po pietų klausosi jūsų Ra- 
|dio Pusvalandžio. Labai esame pilnoje žodžio prasmė- 
Kje patenkinti “Darbininko” programa, kuri gaivina 
M0LŪŠU dvasią ir pasiryžimus. ' ; .
K. Lowellio Katalikų Federacijos 94-tas Skyrius sa- 
K[o paskutiniame susirinkime nutarė kokiu nors būdu 
Krisidėti finansiniai, kad paremtų Radio programą. 
I Kovo 29-tą dieną, Šv. Juozapo parapijos svetainėje su 

tai a Šv. Juozapo parapijos uoliųjų narių surengė 
ECENTINĮ KERMOŠIŲ — PENNY SALE” ir visą 
■piutą pelną $36.00 prisiunČiame kaip Lowellio Lietū- 
Kįų Katalikų auką parėmimui jūsų gražaus darbo. 
Eį Su gilia pagarba, .
K J * Vladas Paulauskas, Pirmininkas -
[j .. Marijona Kriaučiunaite, Raštininkė 
■C. Alena Kazlauskaite, Kasierka.
■r • Taigi perskaitę šį loivell’ięčių laišką dar labiau 
Įgalima įsitikinti, kad norint, tai ir iš mažo daikto ga- 
mna padaryti didėlį. Loweli’iečiai iš centinįo kermo- 

Įjįteus padarė net $36.00 Darbininko Radio Fondui 
Kas parodo, kad lowell*iečiai yra nuoširdūs ir duosnūs. 
K. Lietuvių Darbininkų Sąjungos Centras ir Darbi* 
Binko Radio Vadovybę nuoširdžiai dėkoja Lowell’io 
Katalikų Federacijos 94 skyriui, jo valdybai ir centi- 
Ko kermošiaus komisijai ir dalyviams už taip stam- 
Ką Darbininko Radio dovaną. Jūsų gražų pavyzdį te
nka ir kitos mūsų kolonijose draugijos, kuopos ir 

pavieniai asmenys. /;

f

Aną šeštadienį, pirmame 
puslapyje buvo žinia, kad 
tikrai bus naujas lietuvis 
šerifas. Iki šiol per ilgą 
laiką šerifu Vbuvo lietuvis 
Jonas Jenušaitis. Bet ka
dangi demokratai laimėjo 
rinkimus, tai Joųąg Jeku- 
šaitis, būdamas respubli
konu, turi pasitraukti. Šio 
miesto lietuviai reikalau- 
jąą,,-r kad šerifu vėl liktų 
Jenušaitis. Bėk pagal šių 
dienų laikraščių, tai lietu
vis demokratas tegalės 
būti šerifu ir atrodo, kad 
AI. Francis (Pronckus) 
liks nauju šerifu. Gal atsi
ras ir kitas lietuvis kan
didatas, kaip tai Farley 
(lietuvis), bet kol kas at
rodo, kad Francis tikrai 
gaus tą vietą. Jisai yrar 
geras katalikas, Vedęs su 
Bendleriute ir per ilgą lai
ką buvo Furniturę Store 
vedėju pas Hadley; Jisai 
galėtų daug lietuivams pa
dėti. Dabar bus tik du po
litikoje: aldėrmpnas Ben- 
dleris ,ir lietuvis šerifas. 
Linkime lietuviams prasi
mušti aukštai politikoje.

Yra kalbų buk šerifo 
Jenušaicio “high” šerifas 
Geddes “runys” į Water- 
bury miesto mayorus 
prieš dabartinį demokra
tą Hayes. Jeigu jisai lai
mėtų, tai greičiausiai Je
nušaitis ir kiti lietuviai 
respublikonai gautų kokį 
nors darbelį.

LIETUVAITES LAIMĖJO 
. DOVANAS

Dvi lietuvaitės, kurios 
lanko Waterbury Catholic 
High SchOol gavo auksi
nes špilkutes Annual Or- 
der of Gregg Artistą kon- 
testę. Alena Jurėnaitė ir 
Anastazija Zabelska i t ė 
pasirodė gabios stenogra- 
fės. P-lė Zabelskaitė buvo 
gabiausia ir laimėjo naują 
Typewriterį. Sveikiname 
•lietuvaites. "Čia malonu

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB
LIO, 0. P. DOMINIKONO

MISIJOS:
Balandžio 8 — 14, Šv. < 

Jurgio bažnyčioje, Brook
lyn, N. Y. j

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

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

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

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

Ji

- 14, Šv.

| CIIKISTMAS IR VACATION CLUBS 
f TRAVELER’S CIIECKS 

FOREIGN DRAFTS

Tai bus gegužės 11, ŠV.Jį 
Juozapo didžioje auditori- ;į 
joje. Komisija susidaro iš ’ Bl i! ■ >į Į—‘ Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje, 

| ’ ’ 793-797 Bank St.

minikonas kun. Žvirblis lib Teta” kviečia visus mū- 
gražiai save užsirekomen
davo pirmu pamokslų„kąi- 
po misionierius. Stebėtina, 
kad per trumpą laiką Lie- 
tuvbje, taip greit išmoko 
taisiklingai, gražiu akcen
tu, lietuvių kalbą vartoti. 
Tai bene bus pirmas mi
sionierius, .kuris gimęs ir 
mokslus baigęs Amerikoj, 
d Lietuvoje darbuojasi. 
Jam reikia trokšti tik Die
vo palaimos ir sveikatos, o 
jis žada daug ką Kristaus 
vynyne nudirbti. .

Parapijietis.

šių ašmenų: kleb. kun. J, 
J. Valantiejūs, Morta Za- 
jilskienė, Marė Kašėtaite, 
Kostancija Jesaitieftė, Ur
šule Liutkeviąįenė, Mrs. 
Dumschotte, Magdalena 
Karinauskiene, Antanas 
šamberis, Adomas Jorku- 
nas, Petras Lubinas, Ka- 
zįimeras Dapkus, Domi
ninkas Matas, Petras Jo- 
kubauskas, Mikas Verbic
kas ir Aleksandras Zabel- 
skas. Parengimas parapi
jos naudai. Prašome visų 
lietuvių, parapijiečių pa
remti šią metinę vakario- 
ng savo atsilankymu.

LIGONIS SVTEIKSTA
c*' » -7v ’ ■ * 1

Antanas Verbickas, jau
nas lietuvis iš mūsų para
pijos šiomis , dienomis tu
rėjo “Appendicitis” opera
ciją. Ligonis randasi Šv. 
Marijos Ligoninėje. Ligo
nis greitai sveiksta/ Ope
raciją padarė Dr. Andrew 
Jackson. Linkime ’kuogrei- 
čiausiai pasveikti. Anta
nas yra •populiarus vaiki
nas parapijoje ir daug 
darbuojasi. «

'' ui/ w ■

SVEČIAS I< LIETUVOS

Hartf otd, Čonn. -— Sve
čias adv. Rn Skipitis (iš 
Lietuvos) pas mus atsi
lankys su prakabomis ba
landžio 12 d., 7 vai. vaka
re, Lietuvių Parapijos Mo
kyklos salėje. Tikimės, 
kad visi hartfordiečiai su
sirinks ir išklausys p. Ski
pičio prakalbos ir išgirs 
paskiausias naujienas iš 
Lietuvos gyvenimo įvykių.

BRIDGEPORT, GONN.
Aną vakarą pas kunigą 

Pankų, Bridgepbrt, pasi
baigė rekolekcijos, kurias 
vedė pats klebonas kuni
gas Pankus. Antradienio 
vakarą buvo talka, daug 
svečių kunigų - kaip, tai: 
Aleksiunas iš Maspeth, o 
iš Connėcticut: Karkaus- 
kąs, , Ambotas, Kartonas, 
Kazlauskas, Kripas. Daug 
žmonių atlikę išpažintį. 

. žmonių buvo pilna bažny
čia/ Matyti) kad Bridge- 
porte yra gana daug lietu
vių ir gausiai lankosi į sa
vi lietuvišką bažnyčią. Pa
sitaikė gražus oras. Reko
lekcijos pasibaigė didžiau
siu pasisekimu. . *

C. BUBOKLYN, N. Y.
MISIJOS

Jaunas misionierius Do-

-26, ŠV.

U

sų vaikučius parapijoje 
būtinai ateiti ir pąmątyti 
garsiąją “Karolio Tetą”... 
Vaikučiams bus didelis 
džiaugsmas. Kainuos tik 
10 centų. Vakare, 7:30 vai. 
“Karolio Teta“ “pasiro
dys” visiems suaugu
siems... Kaina tik 25 cen
tai. Visas pelnas skiria
mas Naujai šv. Jurgio 
bažnyčiai. ŠV. Jurgio par. 
Studentų kuopa pakvietė 
“Karolio Tetą” iŠ tolimos 
Brazilijos...

“Karolio — dėdė”

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimų. - plovimo .
darbus •

ĮSTEIGTA 1903 
..Telefonai;

Waterbūry - Enterprise 6600
New Britain 821

‘ Tel. 755

BROOKLYN, N. Y.
Moterą Sąjungos 29 kp, 

rengia,teatru Verbų sek* 
madienį, balandžio 14 d., 
Apreiškimo P. Švč. par, 
svetainėje. Visas pelnas 
parapijai. Bus suvaidintas 
veikalas “Juozapas ir Zal- 
borą”. Tikietų galima gau
ti pas Sąjungiėtes, p. var- 
goninką Jankų, Vyčius ir 
“Amerikos” Redakcijoj.

Vaidinimas įvyks 2:30 
vai. po pietų vaikams; 7 
vai, vakare suaugusiems.” 
įžanga vaikams 25 centai; 
suaugusiems 50c. ir 75 c. 
Visi kviečiami dalyvauti.

LIETUVIŲ MENO 
LATRUI

Antradienį, balandžio 16 
d., 8 vai. vak. įvyks susi
rinkimas A. L. Piliečių 
klube, 80 Union ve B’klyn 
N. Y, Bus svarstoma gana 
svarbūs klausimai. Prašo
me visų L. Meno . Teatro 
narių būtinai į šį susirin- 

«kymą atsilankyti. E, B.

ROGHESTER, N. Y.
“KAROLIO TETA” jau 

atvyko į Rochester...
Rochester lietuviai, kas 

nepamatys KAROLIO TE
TOS, tai tikrai gailėsis... 
Jei ir lytų arba šriigtų, ar 
vėjas smarkiai pustų — 
vis tiek būtinai ateikite į 
Šv. Jurgio parapijos sve
tainę pamatyti garsią ‘Ka
rolio Tetą’, atvykusią iŠ 
Brazilijos, iš kur visos be^ 
zdžionės pareina... “Karo
lio Teta” tikrai prtkreą 
jums tiėk šposų, kad; visi 
plyšite iš gardaus juoko.., 
SEKMADIENĮ, BALAN
DŽIO 14 d., Palm Sunday, 
Šv/ Jurgio par, svetainėje 
— 2 vai. po, pietų “Karo-

• »

PARDUODU
'RANKU DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Szeslauckas, jau a- 
j>ip vienuolika mėty, turėdamas 
suparaližuoty kojy įr būdamas 
miešto prieglaudoje, dirbu gra
žius įr stiprius rašančius : juodus 
arba: rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rašančiu už vie
ny dolerį; Su persiuntimu $1.05.

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

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

Wdrd K 42 , .
- Brooklyn, N. Y. k

PARSIDUODA
53 akrų farma Conn. valstijoj 

šiemet turi būt parduota žūt ar 
būt.

. Devyniasdešimtmečiai seneliai 
turi jy apleisti. Jie darė gražų 
pragyvenimą. . Ūkis gerai išdirb
tas ir čia pat produktams rinka.

* Yra trys jaunos karvės, geras 
arklys, vištų, visi įrankiai, sodas, 
trobos labai stipriai pastatytos, 
tekantis šaltinio vanduo troboj. 
Yra medžių -ir malkų apie 8000 
dolerių vertes. .

-■ Kaina buvo 5000 diol., o dabar 
tik 8500 dol. Pusę reikia įmokėti, 
o jei kas pirks už “cash”, tai tik 
3,350 dol. " . -

Kad įr paprasčiausios daržo
ves, kelis tūkstančius kopūstų, 
užaugint, tai jau laikas dabar 
pradėti, pirkikai skubinkitę va
žiuokite apžiūrėti.

S. SINKEVIOH
. Brushy Hill Road Cattletown 

gouthbury, Conn. •

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT

SVAIGULI SU NUGA- 
TONE

Nuodai, kurie susikaupia jūsų or- 
ganiame paeinu nuo to, kad jisai ga
nėtinai neižsivalo ir todėl praplatina 
bakterijas kurios uikreči* jus ligo
mis, susilpnina jūsų orgaulsiiia.ir 
kenčiate nuo: svaigulio, galvos skam 
dėjimo ir tt.

NUGA-TONE ISvaro visus nuodus iŠ 
jūsų systemdfc Yra milijonai moterų 
ir vyrų *— kurie atgavo savo spčkns 
ir pataiBč savo sveikatų su Šiuo pa- 
stebėtinų vaistu. Jeigu jus jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginkite 
jiUGiVTOI'lE*

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Pawluoilamfts visose atsakomingoM 
vabjtlnyčioso.
Nuo uiikletčjlmo imkit — UGA-8OL 

— Idealų Uuosuotojg. vidurių 2Sc, ir 
50c.

JOSEPH S.IANIA
DANTISTAS
476MainSt, 

NEW BRITAIN, CONN.

. TeL 6-1036

JONAS SEKYS
lietuviška

KRAUTUVE — AGENTŪRA 
■VJsoklų rūbų; vyrams/ vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai igaliojlmal, raStal. PardavihS- 
jam! lietuviški laikraščiai ir knygos

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

AlEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruoses patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connėcticut Valstybės

• Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chėstnut St.
TeĮ NEW BRITAIN 675 R.

NOTARY, Telefonas!
PUBLIC STagg 2-5043

Mino P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai {raugtos, dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti. do
vanai. Nuliuflimo valandoj kreip
kitės pas mus.. Patarnavimas yra 
uitikrintaa Ir ui prieinama kaine.

TeKphone Stagg 2—4400 
NOTARE PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS /

402 Metropolitan Aw, 
BROOKLYN, N. Y.

Prienais Apreiškimo pmpijoa
. . BalpyMą

Parsamdau Automobiliui Vea- 
tuvfima, Krikitynoma ir viao- 

kiema pokyliam
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