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EątaBkaą kam neremia kiUKkiiko* 
■pjnidoe, neturi triiii vadintis gera Bainy- 
Žioa vaiktti
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DARBDAVIAI PAAeLe 
ALGAS DARBININKAMS

Southbridge —Hamilton 
vilnonių tekstilės dirbtuvė

DASBIJUMAS
AMERIKOS ĮJETŲVIŲ K K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS J
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KAINA 6 OBNIAI į

Didžiosios Valstybes Įspėja Lietuvą
algos pakeliamos 7% nuct Kaip Klaipėdos Hitlerininkai
šimČiais. Hamilton dirbtu
ve yra viena iš seniausių 
šioje apylinkėje. Joje dir
ba dieną ir naktį. Dabar 
čia dirba virš 1000 darbi
ninkų.

Kelios savaites atgal 
dirbtuvė nupirko j. P. Ste- 
vens kompaniją ir pakeitė 
dirbtuvės pavadinimą į 
Ames Worsted Mills.

Unijos vadai džiaugiasi, 
kad nauji dirbtuvės navi
ninkai patys susiprato ir 
neraginami algas pakėlė.

Gyvena Kalėjime
Kauno sunkiųjų darbų 

kalėjime yra 170 kamerų. 
Vadinamų vienučių, kurio
se kali daugiausia po 4 
žmones, yra apie 40, Kito
se kamerose kali paprastai 
nuo 15 iki 25 žmonių. Iš 
viso šiuo laiku yra apie 
1200 kalinių, jų tarpe ir 
neseniai nuteistieji hitle
rininkai.

Naumanno ir Zašso par
tijos nariai kali bendrose

“DARBININKO” RADIO 
ŽINIOS

Londonas — šiomis die
nomis T. S. Grėgory, bu
vęs metodistų miriistęris, 
žymus rašytojas, priėmė 
katalikų tikėjimą.

suomenės organizacijų ko
mitetą ginkluotoms pajė
goms remti,

KAUNAS — Lietuvos 
kariuomenės teisme pasi
baigus valstybes išdavimo 
bylai, prieš išdavikų gynė
jus sukilo universiteto 
studentai įr visuomenė 
Ypatinga bni^jimas 
susidarė prieš adv. Stan
kevičių, adv. Bulotą, adv. 
Bataitį ir kitus. Visuome
nė reikalauja, kad jiems 
atimtų darbus, nutrauktų 
pensijas, nes, girdi, jiems 
užtenka iš Hitlerio gautų 
stambių pinigų.
^ĖVELANDk ORIO 

Šv. Pranciškaus "de Sales 
kielikas, kuris buvo atvež
tas iš Prancūzijos į Jung
tines Valstybės 1851 me
tais, bus vartojamas mi
šiose tautinio Eucharisti
nio Kongreso, kuris įvyks 
čia šį rudenį.

-—.-------- BERLYNAS— Mhxim
KAPŠTATE, g y v e n ęl Gorki, žymus rusų rašyto- 

‘ jas, tapo paskirtas bedie
vių tarybos nariu. Jis mo
kys bedievius kaip vesti 
propagandą tarp tikinčių
jų. Bergždžias tai darbas, 
nes Rusijoje tikinčiųjų 
veikimas didėja ir stiprė
ja.' ■

ROMA —- Čia mirė vie
nas žymiausių italų moks
lininkų, giliai tikįs katali
kas Sante de Sanctis. Jis 
buvo pirmaeilis tyrinėto
jas visoj plačioj, pricholo- 
gijos, prichijatrijos ir ner
vų ligų srity.

kamerose. Tarp savęs pa
siginčiją, kad vienas per* 
daug išplepėjęs tardytojui, 
kitas teisme nemokėjęs at- 
sakinėti. ■

Jie beveik visi mokosi 
lietuvių kalbos,

Pastorius Zassas pačią 
pirmą dieną paprašė kalė
jimo administracijos duo
ti jam šventąjį Raštą lie
tuvių kalba.
— Aš visą Bibliją minti

nai moku, pareiškė jis, 
— tai netrukus išmoksiu 
ir lietuviškai,

Nėumanno padėjėjas 
Bertuleit taip pat mokina 
savo vadą lietuviškai. Ir 
darbas esą sparčiai eina 
jriekįn. Didžiausias bet gi 
ietuvių kalbos mokytojas 
yra baronas Roppas. Žmo- 
jus, kuris turėjo Lietuvoj 
dvarus ir ankščiau sakėsi ■- 
esąs lietuvis, visko nusto
jo ir dabar kali drauge ėu 
visais, pro ,tą patį grotų 
: angą žiūrėdamas į kalėji
mo kiemą. Jš karto jis bu
vo nuo Zįsso, Į^avp vado,

__ _  ^-4
UŽ DOLE!

6 J

LIETUVOS 
BE PO

Kaunas 
rio kursui, 
muose atsirado _ 
čio bylų dėl Ankstyvesnių 

į sutartis bivo įrašyta,

• j Kritus dole- 
Lietuvos teis- 

daug gin-

paskolų doleriais. Kai kur 
į sutartis buvo įrašyta, 
kad paskolą grąžinti tik 
doleriais, o kai doleris kri
to,. tai kreditoriais reika
lauji užsišpirę t**utų. Tei
smas daugiausia priteis- 
davo už 1 doleri po 10 litų. 
Tačiau Kauno apygardos 
teisme sulaukta kitokio 
sprendimo: vienas pilietis 
buvo paskolinęs kitam pi
liečiui2000 dolerių ir į su
tartį nieko'nebuvo įrašyta 
apie dolerio pastovumo 
garantiją,j tai .apygardos 
teismas pakeitę apylinkės 
teismo -sprenditną ta pras
me, kad skolininkas, skoli
nęs doleriais ‘gali ir grą
žinti,>arba už lįdolerį grą
žinti po 6 litus., Tsb

■ ■ I. . , J., 1 H,.,.. .

MIRĖ V. St .TVL AITIS

Vilkaviškis, Lietuva —- 
Antrasis Vilkaviškio Vys
kupijos Eucharistinis Kon 
gresas įvyks šių metų bir
želio 29—30 d. Marijam
polėje.

KAUNAS — šiemet su
eina 30 metų kai kompozi
torius Stasys Šimkus pra
dėjo darbą lietuviškos dai
nos bei muzikos srity. Įsi
kūręs komitetas ruošia 
programą šioms sukaktu
vėms minėti gegužės 4 d.

daug žmonių, kuriuos bu
vo užpuolę liūtai, bet jų 
nedraskė. Vienas zoologas 
išaiškinęs,, kad visi šie 
žmonės esą dideli pypko- 
riai. Be to, jis ištyręs vi
sus tuos atsitikimus kai 
liūtai sudrasko žmogų. Ir 
pasirodo, kad tarp liūtų 
aukų nebuvo nė vieno pyp- 
koriaus. Šiais duomenimis 

. remdamasis, zoologas ma
no, kad Hutams tabako 
kvapas nepatinka.

Jeruzolimas — šventojo 
Tėvo Apaštališkas Delega
tas konsekravo naują ar
kivyskupą MązzoM. Nauja? 
sis arkivyskupas paskir
tas Apaštališku Delegatu 
Bulgarijai.

ALBANY — Valstybės 
Senatas priėmė bilių prieš 
nudistus, sulig kurio nu
distai bus baudžiami.

jiedu vėl drauge. r Įr visi, 
radę progos su Roppu su
sitikti, duoda patikrinti 
jam savo lietuvių kalbos 
jamokas, klausinėja nesu
prantamų Didžiosios Lie
tuvos retesnių žodžių, nes 
Klaipėdišką tarmę lietu
viškai jie, kaip pasirodo 
veik visi moka.

DRESLERIS SIŪLO 
MILIJONĄ

Buvęs Klaipėdos seime
lio pirmininkas turtingiau
sias dvarininkas Lietuvoje 
(dvaras apie 2000 ha), von 
Drefelėris mažai su kuo 
bendrauja. Po literį visi 
hitlerininkai iš ryto gauna 
juodos kavos, 200 gr. juo-

100,000 ŽMONIŲ GAVO 
ŠV. TĖVO palaimini

mą

Vatikanas — Velykų pa
maldos Šv. Petro Baziliko
je buvo labai iškilmingos. 
Tose pamaldose dalyvavo 
apie 100,000 žmonių; try
lika Kardinolų. Šv. Tėvas 
suteikė susirinkus i e m s 
maldininkams Tpšlaimini- 
mą. pamaldos buvo labai 
įspūdingos./

—- o —
Pažymėtina, kad Kris

taus Prisikėlimo šventė 
visame krikščionšk a m e 
pasauly praėjo labai iškil- 
mįngai. Bažnyčios buvo 
perpildytos žmonėmis. Bo
stone, Cambridge, Worcęs- 
ter, Norwood, Lawrence, 
Lowell ir kitose, lietuvių 
kolonijose, lietuvių para
pijų bažnyčios buvo per
pildytos, ypatingai Prisi
kėlimo pamaldose ir mišio
se. Bet gal niekur kitur 
nėpasireiškę. toks didelis 
religinis lietuviuose atgi
mimas, kaip Brocktono 
lietuvių ^parapijoje, kur 
per dvi prieš pat Velykas 
savaiti Tėvas Bružikas, 
LDS. Garbės Narys Skelbė 
misijas.

Misijų metu vyrai ir mo
terys ną tik gausiai susi
rinkdavo klausyti iškal* 

; bin^ p&moksUninko pa- 
mokslų, Hbjįt taip pat kas
dien šimtai priėmė KOMU
NIJĄ. Velykų dienoje įvy
ko misijų užbaigimas. A* 
pie šeši i šimtai vyrų 
sudarė milžinišką procesi
ją gatvėse. Procesija, ve
dama misijonieriatis Tėvo 
Bružiko \ir tos parapijos 
klęb. kųn. J. Švagždžio, sa- 
w gausumu ir gražia tvar
ka nustebino kitataučius 
katalikus ir nekatalikus.

Šeimynų Komunija darė 
nepaprastai gražų įspūdį. 
Tepalaiko Aukščiausiasis 
tą religinio atgimimo ir 
supratimo dvasią lietu
viuose ant visados.

POPIEŽIUS KALBĖS 
10DRDE PER RADIO

Londonas — Balandžio 9 
22 dieną, Prancūzija, Bri* 9 
tani ja ir Italija įspėja Liė- 9 
tuvą dėl kilusių nesusipra- 9 
timų Klaipėdoje. MinimoŠ 9 
valstybės, atsakydamos į 9 
Vokietijos protestą prieš 3 
Lietuvą, pataria Lietuvai 9 
sudaryti Klaipėdos direk* 3 
torijatą iŠ to krašto poli- 3 
tinių ir tautinių partijų 9 
atstovų. 9

Lietuva laikosi to, kad 9 
vokiečiai buvo kviečiami į- 9 
eiti direktoriatan, bėt jie 9 
atsisakė ir direktoriatas 9 
nebegalėjo veikti, Kitoi S 
valstybės Klaipėdos klau- 9 
sime laikosi neitraliai. r 9
VATIKANO PATARĖJAS 9

PACELLIMIRE 9
ROMA —Marąuis Fran- 9 

cesco Pacelli, Vatikano » 
valstybės generalis patarė- 9 
jas mirė širdies liga, kuri «

\ ‘ KAUNAS — Lietuvos
* Savanorių Sąjunga susirū

pino krašto gynimu. Pas
kutiniuoju metu, kilus pa- 

, vojui iš Vokietijos, sava
noriai organizuoja iš vi-

AMSTERDAM, OLAN
DIJA . — čia įvyko taip 
vadinama “Tylos procesi
ja” švenčiausiąjį Sakra
mentą pagarbinti. Dalyva- 

Į vo apie 100,000 vyrų. Ko- 
mųpistai bandė procesiją 
suardyti, bet policija juos 
sulaikė.

Friburg, Šveicarija — 
Šiomis dienomis Maskvo
je sovietų komisarų poli
cija areštavo daug kata* 
likų. Tarp areštuoto jų yra 

1 kelios senos moterėlės. 
Kaltina juos už dalyvavi
mą mišiose Šv. Liudviko 
bažnyčioje, kurios klebo
nu yra amerikietis kuni
gas Leopold Braun.

KAUNAS — Vietovė 
Soldino miške, kur tragiš
kai žuvo mūsų lakūnai Dą*

rius ir Girėnas dar nėra 
kaip reikiant sutvarkyti, 
bet jau siūlosi visa eilė as
menų ir įstaigų. Ląįkas.

Londonas, Anglija —Vo
kietija pasiimto Anglijai 
protesto notą dėl jos nepa
lankumo Stresą ir Gene- 
vos konferencijose. Vokie
tija savo notoje sako, kad 
tai “išdavystė”. Hitlerinin
kai sako, kad Anglijos at
stovas Simon kitaip kalbė
jęs Berlyne. :

WAŠHENGTON — Ats
tovų Butas atmetė balsų 
dauguma taip vadinamus 
socialūs apsaugos biiius,

. Šių metų kovo 18 dieną 
suėjo 50 metų kaip mirė 
Petras Arminas - Trupinė
lis, autorius populerės dai
neles: “Tegul giria Šlama, 
ūžia tra-ta-ta, tra-ta-ta, 
O mes trauksim į karužę 
tra-ta-taį tra-ta-ta”.

Tą dairią sudėjo ir į žmo
nes paleido Suvalkų kraš
te dainius. >£

Balandžio 5 d. /plaučių 
uždegimu Kąųne .mirė žy- 
mus Lietuvos ^eik|jas, bu
vęs valstybes kontrolierius" 

mas 75 metus. Palaidotas 
su didelėmis iškilmėmis 
Kaimo kapinėse/ Tsb 

dos duonos ir cukraus. 
Valgo visi drauge pasiska- 
nindami savo*maistini ku
rio apsčiai gauna iš .lais
vės. *Dresleris, kad ir. 
drauge sėdi prie stalo, ta
čiau retai su kuo < kalbą, 
susirūpinęs. Per savo ad
vokatą jis pareiškė užsta- 
tysiąs,. kad ir milijoną, 
kad' tik jį išleistų laisvėn, 
kol vyriausias Tribunolas 
apsvarstys kassac i j o s 
skundą, kurį jie padavė.

Po pusryčių dažniausiai 
hitlerinipkus išleidžia į 
kiemą pasivaikščioti. Jie 
vaikščioja visą valandą po 
du, sukdaini ratą. PaskUi 
gauną pietus, pp . literį 
karštos žirnių kruopų, 
kai kada kopūstų, sriubos. 
Į sriubą dedama 30 gr. rie
balų ir 150 gr-mėsos kiek
vienam kaliniui, Sakoma, 
kad patys hitlerininkai 
stebisi tokiu sočiu Lietu
vos kalėjimų maitinimų. 
Vakarienei duodama vėl 
sriuba ir200gr. duonos. 
Tas pats duonos kiekis 
duodamas ir pietums.

Pusiau devintą vakare 
visi kaliniai turi miegoti, 
Miegoti, miega hitlerinin
kai, tik, žinoma, rie visi. 
Dreslėris vienas patamsy 
vaikščioja po kamerą iki 
kokios 12 vai. nakties, Za* 
ssas su Roppu ant narų 
susėdę vis dar tebesišnibž- 
da apie bylą, o dvarinin
kas Rademachėris pasako
ja Neumannui anekdotus,

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas^iš- 
gelbšs jo sielą nuo miriier 
ir apdengs daugybę’ riuodš- j damos 
mių. ./ Jofcu&as.Į daug švaresnės.. .

Bal. 25 d., 3 vai. p. p„ 
Lourdo stebuklingoje baž
nyčioje su pontifikalemis 
šv. miŠiomis prasidės iš
kilmingos Triduum (trijų 
dienųpamaldos).Mišios 
bus laikomos be per stoji
mo iki bal. 28 d., 3 vai. po 
pietų. Per visas tris dienas 
3 vai. po pietų bus ponti- 
fįkalės mišios minėjimui 
Viešpaties Kančios ir mir
ties valandos. Per tas tris 
dienas bus atlaikyta 140 
mišių, pasakyta daug pa
mokslų, daroma visokių 
procesijų, daug Dievą per
maldavimų ir dėkingumų.

Iš viso pasaulio yra už
kviesti Kardinolai, arki- prasidėjo plaučių ^uždegi* j 
vyskupai vyskupai ir vie
nuolijų valdytojai. Kvie
čiami kunigai ir pasaulio- 
nys, ■■■

Kitą sekmadienį, bai
giant Triduum ir šventųjų 
metų Jubilėjų kalbės per 
radio iŠ Vatikano Popie
žius ir laimins pasaulį. Po 
tam ,ŠV. Tėvas dalyvaus 
Šv. Metų _ Jubilėjaus 
Val&ndOjė,'- Šv. Pietri Kaį arii'jdąlyvkvime riaeiųorga* 
tedroje, Romoje panašios 
Šv. Valandos bus daromos 
po visas plačioje pasaulio 
katalikiškas bažnyč i a s. 
Taip pat, žinoma, ir Lour- 
de.

mu. —

47 KALTINAMI PRIEŠ-* 
VALSTYBINIAME 

VEIKIME

Helsinki, Suomija—Gau- J 
ta žinių, kad po ilgų tyri- 1 
mų, Estų vyriausybė* yra . į 
nutąsiusi atiduoti teismui j 
47 asmenįs, kurie kaltina*

nizacijoje, kurios tikshr ■;;3 
esąs įsteigti Hitlerio prin** 3 
cipus Estijos politiniame ; 9 
gyvenime. Tarp suimtųjų’ 3 
esą keletas augštų kari/ S 
ninku. / 9

3000 Žmonių Užmušta j
Formosa Žemės Drebėjime 1

Taihoku, Formosa

KOMPANIJA ĮVERTINO 
DARBININKUS

Taihoku, Formosa Se
kmadienį, balandžio 21 d., 
čia įvyko baisus žemės

2000 DARBININKŲ REL 
KALAUJA PAŠALPOS

Fail River, Mass. — Du 
tūkstančiai darbininkų, U- 
nitedTextile Workers of 
America nariai, susirinko 
į Casino svetainę ir priėmė 
laišką Prezidentui, kuriuo 
darbininkai reikalauja pa
šalpos ir pagelbos. Šimtai 
darbininkų be darbo, o ir 
dirbantieji gauna labai 
mažas algas. Pragyveni
mas brangus. Darbininkai 
atsirado didžiausiame pa
vojuje.

Kadangi audenyčios vie
na po kitai uždaro duris 
neva dėl neišlaikymo kon- 

P..CM4-JS-gį S-S 
ir jiems gręsia badas. Pn- 
sibijomar kad nedarbas, 
skurdas ir vargas neiš
šauktų revoliucijos, Darbi
ninkai pasiruošę gelbėti 
tekstilės industriją. Bet 
tekstilės industrijos savi
ninkai nerodo nuoširdumo.

Prezidentas Roosevelt ir 
Jo administracija, turi imti 
į savo rankas tekstilės in
dustriją fr privėrstl darb
davius atidaryti audeny- 
Čistš ir mokėti, darbinin
kams algas, kuriomis jie 
galėtų Žmoniškai gyventi.

New Britain—Apie 1000 
Fafriir Bearing kompani
jos darbininkų nudžiugo 
gavę kompanijos praneši
mą, kad Visiems larbinin- 
kąms bus išmokėta 8į£ 
nuošimčių jų gautų algų 
laike pirmųjų trijų mėne
sių šių metų, kaip dovaną,

DOROS LEGMONAS 
ATSIEKĖ TIKSLĄ

NEW YORK —Jesse W. 
Stitt praneša Brooklyn 

bai, kad doros legijonas 
atsiekė savo tikslą, ši or
ganizacija .privertė" kruta
mu jų paveikslų gaminto
jus duoti publikai paveik
slus, kurie neįžeidžią do- 
'ros jausmų.

Šios akcijos rezultatas 
yra, kad gamintojai buvo 
priversti , sunaikinti 10,- 
000,000. dolerių .vertės ne- 
švarių filmų rhrrdąbąr W 

/filme® c esančios
i *

drebėjimas. Formosa sali 9 
tapo nušluota. Trys tūksį 9 
tančiąi. žmonių užmušta, . 9 
apie dvylika tūkstančių 9 
žmonių sužeista ir 250,000 9 
žmonių liko be namų. •/' 9 

žemės drebėjimas buvo. 9 
toks smarkus ir stiprus, 9 
kad keletas kaimelių tapo 9 
visiškai sunaikinti. Dau< J 
giausiai nukentėjo kinie- / 
Čiaį. Formosa salą Japoni- 3 
ja pagrobė nuo Kinijos \ 
1895 metais. ’ J

Spėjama^ kad žuvusiųjų*. / 
skaičius žymiai padidės. w 1

ANGLIJOS EKONOMINĖ < 
PADĖTIS PAGERĖJO ‘

n.'.n ’• 3

LONDON — Anglijos it > 
do kancleris paskelbė, kad į 
Šiais metais valdžios pa* ; | 
dėtis taip pagerėjo, kad jįt ;^ 
yra normali '80 nuošimčių^ 3 
Delfo valdžia panaikino 
mokesnius tiems, kurie u^/9 
dirba mažiau kaip .500 sv. *3 
Sterlingų į metus, panaikL .*3 
no mokesnius nuo piget 
nįų teatro bilietų, leido ^9 
meninis su. didesniomis 
šeimomis didesnlas sumas 3 
atskaityti nuo mokesnių^ 
valdininkams frąžhto ptt* ųfl 
sęto ant kiek jų algos buw>3 
vo sumažintos krizės 
tu." ‘
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VIETINĖS ŽINIOS
—*

dien^ Vyčiai 
lėmis visus altorius.
■ įol^vySų ir jaunimo
pasirodymas, tikrai siidą-

• .‘irai, yto.. i..' E'

a
VEDYBOSE

ro gražų įspūdį ir, tas 
mums užtikrina, kad.mū-

I „,WYkų , išvakaręje ir titinkamas pamaldas. Tuc 
g rytmety Šv. f*ėtro f>ažny-j ir baigsis šv. Metų Jufele- 
| čioje į pamaldas ir prie jus. Mūsų kunigai ragino 
| kęhfesionalų užplūdo feno- ‘ savų parapijiečiui mėfetia 
C mų ininios. šeštadienio tomis dienomis sykiu įrū 
? vakare nuo 7:30 vai. kun. viso pasaulio i&tallkaiš, 
L K. Urbonavičius laikė pa- kur ir kam galima, teiŠ- 

maldas ir sakė pamokslą.; klauso Šv. mišių, priima
5 icifa;r F. Virmauškis ir' sakramentuė • Ir atlanko 
* ....z paskiitas bažnyčias.4 ktūL K. Jenkųs klausė iŠ- 

pažinčių. Po pamaldų 
kiauši išpažinčių i? kūn. 
K. Uįūoilavičiuš. Jie visi 
įįy s'klausė išpažinčių iki 
10:30 Vai. nakties.

Žmones bažnyčioje, meU

jaunimas drąsiai žiuri į ą- 
teitį,' (ifc mūsųparėiga 
kart# Bendradarbiauti. <

Po mižių įvyks ; bendri 
pusryčiai, bažnytinėje sa
loje, kur yra pakviesta da-

. - Ahttadiėnį,, balandžio 
2^ d„ 7:30 vąl. vakąrėį pą-

. ... , , rapijos salėje,E. 7tn St;
^sLpęr-naktį Api^trečiąlŠbrfBoston^ Mašs*^ feįkė

{ valandą žmonės pradėjo T 4 1 |" 
J linkti išklausytų Prisikė- < 
'* liiįo šv. mišių, kurios praT- ■ 

gddėjo 6 vąį Klausyklos;;
L buvo apgultos atgailau-; 
■ • ? jįįičių. Ir per vėiynėšnią* 
į , sias trejas šv. mišias žmo- 
įr nes labai gausiai susirinko 

bažnyčion, ėjo išpažinties 
ir prie Dievo stalo. Buvo

* malonus įspūdis iš tiek 
1 - daug žmonių gilaus pa

maldumo* Tam prisidėjo
■j * altorių išpuošimas ir 
/ choro giedojimas*.
į Visi trys kunigai primi- 

nė klausytojams apie šv, 
h. lįėtų „ baigos triduumą, 
r Lourab stebuklais garsia- 
•?. me Prancūzijos mieste, 
f bal* 26, 27 ir 28. Ten iš ya- 
|. karo, t. y. bal. 25 d. 3 vai. 
f p, p. (mūsų .laiku 9 vai,

S prasidės su pontifi- 
ųš šv. mišiomis ypa-

Kt- mes. sv. nusios bus laiko- 
mos, be pertraukos, dieną

£ ir naj^tį. Sekančiomis tri- 
r įnis .dienomis,. 3 vai. po pįe- 
rx tų,, bus laikomos ppntifi- 
r kalės šv. mišios. Toji tai 
k yra tradicijinė Kristaus 
L mirties valanda. Bal. 28 d. 
E 8 yąĮ po pietų šv. Tėvas 
£-dalyvaus šv. valandoje, šv. 
| Petrę katedroje,. Romoje, 
M; SV. Metų Jubilėjaųs intęn- 
E: ei jai. Jo Šventenybė taip-.

pat laimins žmones Lour- 
K dė susirinkusius ir per ra- 
rf* ’-dio 4 visą krikščionišką .pa-

racijos salėje, į, E. 7th. Št;

LŪŠ i-moKkuūpOš menėsi- 
iifs Susirinkimas. Visi ūa- 
tiai praŠonii dalyvauti šia
me ^isirinkimė,' nes yra 
svarbių reikalų apsvarsty
mui. Taip pat pasitarti, 
kaip geriau apvaikščioti 
metinę organizacijos, šven- 
įę, kuri bus apvaikščioja
ma Gegužės 5 d., 1935. . f

Bal. i d. Lietuvoj, Jažin- 
tų pąr. mirė Veronika Tū- 
tinieriė, 5G metų amz., Mo- 
nįkbą Šęikięnėš motina. 
Paliko dvi dukterį ir du 
sūnų. Moniką gyveną & 
6th St, So. Boston, Mass. 
Ji labai .gailisi savo myli
mos moįinęlėk, Užsakė už. 
jos vėlę Šv. mišias bąį 23 
jr gėg. 2 d. Skaudžią žinią 
ąpiė motinėlės mirtį, jį ga- 
Jonųa savo, .vyro Mato, 
ąųris įiėtuVoje nusipirko 
ūkį jr laukią Monikos par- 
važiuojant.

vyėib ŽRdbaAiSA 
MOTINŲ DIENAI

L. Vyčių 17 Algirdo kuo* 
pąj turi gražų paprotį iš 
praeities, įspūdingai ap
vaikščioti Motinos dieną. 
Tą dieną netik vyčiai, bėf 
ir visas inūsų parapijos 
jaunimas, kartu su vyčiais 
dalyvauja tos dienos ap- 
vąikšeiojime.

Šiems metams vyčiai tu*
į n paruošą , daug tomin- 
į i gesnę programą, kuri sų- 
! j darys daug gražaus įspū- 
t džib. E «
{ Kaip paprastai, taip ir 
i šiemet vyčiai kviečia visą 

jaunimą kartu su jais da- 
Į’lyyauti, ypatingai rytinėje 
H pręgramdjė. ; t

j Vyčiai tūri užprašę mi-t 
L šiąs motinų intencijai, ir 
I visi bendrai “in corpbre”

Vakare, L. Vyčių N. Y, 
ir N. X Apskričio dramos 
ratelio. gabiausi artistai, 
suvaidins V&ltaĮąy “Žmog-; 
žūdžio" fiūlltė-*, keturių 
veiksmų dramą iš, dabėr- 
tįnio Lietuvos gyvenimo. 
Veikalą. režisųoja L. V^ 
čių* Cėntro pirm* inž. An
tanai J. Mažeika. v _

Veikalas ‘^žmogžudžid 
Duktė’—Bus suvaidintas 
pirmą, kartą Naujoje An
glijoj; parašytas j. Žemai
čio 1933. m., aiškiausiai 
vaizduoja Lietuvos žmonių 
gyvenimą.

[•/ Apart teatro buš ir dai
nų: Programoje dalyvauja 
S. Anglijos lietuvių žvaig
žde muz. Rapolas V. juš- 
ka, kurio kiekvienas pasi- 
rodyinas sukelia Senšaėi- 
M-;. . .- ■■■:

Taipgi.pakviesta dainuo
ti p-lė Ėlena Meškauskai- 
tė...

P-lė Meškaūskaitė, savo 
maloniu, švelniu balseliu 
žavėjo publiką praeity, bet 
buvome jos netekę, kuriam

IHIIW
DR. ROGER J. ABIZAID

Tel. Devonshire 7906
OFISO VALANDOS:

. 2^4 ir 7--8 k M.

SMaldehStrėet, 
Boston

1 i RAPOLAS MFŠtA
Vi ; . ’ į
k | Moko muzikos, piano į 
t- I > datavimo. Spęcią- S 

j les pamokas duoda < 
vaikams.

Adresas: J

L į - 933 E. Broadway,

ŠEŠIŲ AKTŲ DRAMA
■ Bwg>a ..

Uefc Dukterų Dr-ja po Globa Motinos švertžiauslos 
’ ŠEKMADHBNJ,

Balandžio-AprU 28,1935
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE

W. Sth St.į .. So, Boston, Mass.
•7;.y- Pradžia 7 vii, lakite <

. PELNOSKIRIAMA
^ęSlNINKO” RADIO FONDUI

Įžanga 50^ ir 3ge; \ Kviečia RENGĖJOS*

Paliko labai lindinčius tė
vus Kazimierą * Oną, dvi 
sesuti ir vieną brolį. Kū
naslaidojamas su mišio
mis iš šv. Petro, bažnyčios 
bąl. 23 d.,. 9 vai. rytąt šv. 
Kryžiaus kapuose, Malden, 
■Mass.

skupą, Angelą ir du kip-Į 
šiuku. Kita prieŽaštiSj dėl 
kurios turėtumėte atsilan
kyti į šį vakarą yra tą\ 
kad puse pelno yra skirla- 
mą ‘ ~
programos palaiky m u i. 
Todėl yiai $r$įngąį esate 
kviečiami atsilankyti, į šį 
įdomų ir puikų vakarą. .

Lietuvos Huktė.

B-ižNYiM PERPILOi- 
TA

ĮVAIRŪS SIMM

MUZIKOS MOKYKLA
‘"DutaMtfv- aaaHM. InĮniMt, moty-, 
—— ——s muzikos pianu,

Ji yra MlgiiHi 
rkiliTUN ĖiASoroBii •

KOTJKlIJi

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

< :.i'^ :.... v-.?.<

| TeL So. Boston\0SIS., , f 
t .. REBTUVIS DANTISTAS . į 

tD^ay.GA$PEK| 
| Arti Muhioipal Buildin'g . ] 
i 525 E. Broadway, S. Boston
r-.. Valandot ’ J

I Nuo 9 iki J.2. ryte ir nuo 1,30 iki 
= 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
Į sas uždarytas subatoa vakarais Ir 
Ė nedeidieniais, .tąipgl seredomis nuo 
g J12;tpą gieną uždai^ta?...,., 
š - Taipgi nuima ir X-Ray

lietuvis Dantistas ’ ,.r

(GALINAUŠKAS) '
Tel.' Sb. Boston 2500

414 Bfoadway, 8o. Boston 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto.mun 1:30 dki? 5:30 po.pietudE 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

« B?gal susitarimą;; ' .

r»
■: 7-

* I f 
į! i .

METINIAI

• ŠOKIO KONTEŠTAS ’
? J , < Rengia
L. VYČIŲ n ALGIRDO KUOPA 

PENKTADIENI,
i Balandžio-April 26, 1935
?7. ■.. ';ti. MftjNičif'Ai;. s'Attofe -

; E. ^roaiway,.r. .. , 8Šo, Boston; Mitas.
J ; GįįOŠt GARSI «^dsTpNIAW”. ORKESTRĄ 
f : į . ■/. -j Vijoki Pairiarginimai t i . ,‘1 Šokai Nuo 8—12. .. - . .. Įžanga 4flc.

Tel So. Boston 2600 
ji *'

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso '.Valandos nuo 9 Iki 12, dco 
1 :S0 įki 6 Ir nuo 6:80 Iki 9 v. y. 
Seredomia nuo .9 Iki 12 y. dieną, 
gubatomls nuo 9; Iki 6 vai., vakare. 
NedSllomlB nuo 9 iki 12 vai dieną.

: (pagal-sutarti > . . < '■« »

Tol.Trowbri3ge 6330.

JOHN MIS, M, D, 
(REPŠVS) 

EiEinViS GYBY^OJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—

278 Harvard Street, / 
kainp. Inmati arti Central, Sį., 

Cambrldgė, M&ėė; ■

: alkui,; nes p-lė Meškaųs- 
kaitė 1933 išdyko Liėtu-; 
von ir tik neseniai grįžo.

BūdamasLietuvojelavi- 
no skvo balsą» Užtat da- 
jar tikimės jiŠgirstf^ ką j 

naujo; nepaprasto..
Visiems būtų pravartu = 

rengtis iš anksto? apvaikŠ- 
čiojimui tąip vįsiemš bran-; 
gios Motinos Dienos. R.J

SUŽELTASKAVOLIS

. Bal. 18 d., N. Y., N. H. 
and H. R. R. Co., trauki
nių taisymo dirbtuvėje, 
KeądVille, Mass., Simonas 
Kavolis, šv. Petro parapi
jos nūdširdūš darbuotojas, 
ĮpŠ. narys ir šv. Vincen
to Labdarių draugijos ka
sininkas tapo skaudžiai 
sužeistas. Jam akt kojos 
puolė .600 svarų geležis. 
Sužeidė labai koją ir su* 
trupino didžiojo piršto 
kaulus. Daktarų priežiūro
je būdamas, f ligonis yra 
geroje'ntK^&dje * ir turi 
vilties heUŽiĮgd ,. pasveikti. 
Velykų rytą. jisy pasirem-

■ damas laždomis, būvo at
vežtai bažnyčion K priimti 
Šą^rainentų įir išklausytų 
šy ./mišių.'

simEDKE pYRAGO

v , Bal. 19 d., .p^spųdįngų 
vakarinių pamaldų, kuriąs 
laikė kun. K, Jęnkus, Šv.

r Vincento, labdarių draugi
ją ypatingai gerai aprūpi*

[ no biednųomenę. Apart 
r paprastų iš valdžios valgių 
l ir drabužių šv^ Vincento 

labd. draugija iš savęs pa
dovanojo 90 kep alų Vely
kų pyrago. Visi bedarbiai 
buvo gan gerai nusiteikę.

^KŪn. Virmauskis dėkojo 
visiems šios bažnytinės 

; labdarių draugijos ną- 
rjąms ir padęjėjams. 4 Ir

į sveikino su Velykomis. Iš 
narių . šiame susirinkiiųe

' darbavosi pirmininkas K. 
| Šidlauskas, raštininkas j.

Kasparas,; nariai V. Va4 
lūtka ir V. Kaiišius; padė
jėjai J., Tamulj^as, Ą. 
Jurgelaitis, Grigaliųn a š, 
Skyfckūs iū Vervečka.

? . iį\ • .4.; . • v„ 1./ .

h ... Kųn. V, sveikino su šv,. 
Velykomis ir susirinkusią

► Į biednųomenę. Patarė jai 
; tinkamai pasinaudoti Šiuo 
į Velykų ir Jųbilejaūs šv/ 
h laikų ir tinkamai atlikti 

savo pareigas Dievui sau 
(it artimui.

BRAUKA LAIMĖJO
Bal. 18 d., Lawrence lią* 

tuvis J. Brauka (Broaca) 
taip gabiai mėtė sviedinį 
šu New York Yankees 
prieš RedŠox, kad pasta
rieji iiegavp;. ne vieno iš- 
mušimo. Didelis tai rekor
das mūsįskiuų jo ratelis 
padare 4 ąpibėgimus. Per 
pirmesnes dvi dienas Red 
Sox laimėjo iš New York 
Yankees. Laikraščiai rašo, 
kad. Ęraūkos metimas bū* 
vd labai geras. O jo opo
nentas inetikas Ostėrmue- 
Uėr galop visai susmuko. 
Welch irgi blogai mėtė.

- r

“ŠVENTOJI TERESELE” 
—SCENOJE—

Senai lauktas ir pagei- : 
dailiąs veikalas apie popu- 
leriškiausią šių. , dienų 
šventąją, Šv. Teresę bus 
suvaidintas šį, sekmadienį, 
balandžio 28 a., bažnytinė
je Salėje, Sb. Bostone. Mi
nėtą veikalą vaidins Lie
tuvos Dukterų po Globa 
Motinos Švėnč i a u s i o š 
Draugijos teatralė komi
sija, kuri jau keli mėne
siai, kaip sunkiai darbuo
jasi bėrUošdąinos šį grą
žų Ir įspūdingą Veikalą 
scenai. Tai bene pirmusyk 
Amerikoje šis veikalas 
bus suvaidintas. .Bostonie
čiai pirmutiniai, tiirespro- 
gos jį pamatyti šį sekma
dienį bažnytinęje salėje. 
Pamatys yisąšy. Kūdikė
lio Jėzaus Teresės gyveni
mą nuo pat jaunų dienų i- 
ki jos mirties.

Todėl nei y lėnas nępra- 
leiskite progos šio veikalo 
nepamatę. Jo perstatyine 
dalyvaują 27 asmenys. Pa
rodo . netik pačią Šventąją 
Teresėlę, bet taipgi jos tė
velius, sesutės ir vienuo
les KarmeĮiętes, kurių or
dine ir pati šventoji pri
klausė; Veikale matyšitė 
netik vienuoles Kanadie
tes, bet taipgi kunigą  ̂Vy-

:• Šv. Petro , lietuvių baž
nyčia So. Boston, Mass., 
žmonėmis buvo perpildyta 
.veik per porą sakaičių. Ba
landžio 7 d, 11 \ vai. rytą 
Čia tįiyp pradžia 46 Valan
dų Atlaidų prądžia su iš- 
kilmihgomls Šy. MiŠįomis 
m gražią proęęsija. Per vį- 

; sas tris - atlaidų dienas 
Žmonių minios lankėsi a* 
.dotuoti švenČiausį, išgirs
ti pamokslų, išklausyti šv. 
mišių ir priimti sakramen
tus. . .

Bal. 14 d. per visas ini- 
Ši#Š buvę bažnyčioje daug 
žmogių, bet ypač , 11 vai., 
kuomet' įvyko iškilminga 
Verbų Šventinimo ir baž
nytine procesija.

Paskutinias tris Didžio
sios savaitės dienas žmo
nės rytais jr vakarais per
pildė erdvią bažnyčią. Di- 
džiB penkta^ jytuiį 
se pamaldose eme žmo
nėms pasvėilęiiti Kryžių 
vieną valandą. Ir tai buvo 
jadeti/ qu Kryžiaie Lygiai 
daug žmonių lankėsi, D. 
Ketvirtadieny ir D. šešta
dieny rytais - vakarais.

AREŠTAVO KETURIS 
PLĖŠIKUS

. Sekmadienį,; balandžio 
21 dieną policija areštavo 
keturis plėšikus Dorėhes- 
tery. Policija sako, kai 
areštuotieji apiplėšė ma
žiausiai 15 namų, tarp tų 
ir Teišėjo Zottbli/ kūno 
pavogė $1500 vertės smui
ką. Plėšikai atiduoti Dor- 
chęsterio teismui.

i IŠSIRENDAVOJA
Išširendavdja pėhkį

: deli kambariai su visais 
patogumais. Naujai atre-

> montuoti kambariai. Svei
kiausioj vietoj — mažam 
miestelyje Prie, įvairios rū
šies krautuvių ir pašto. 
Už prieinamą kąihą. Krei
pkitės |įąs. Wm. iLutkįn, 
Post officę Box 13, Wą- 
ąhington St., So. Easton, 
Mass.. - 7.‘ . \-r ■

di-

"OP

Bal. 19 d., inįėstd ligoni
nėj^ šiltine sirgęs, mirę 
Rapolas Lazarevičiųs, 16 
Mtų, gyvenęs pas, tėvus, 
92 Tudor. So. Bostone.

. , ..INO. - . . , ■
LIETUVIU SKALBYKLA

Jgfcąjtyąnie ir Drosinąme ylaoklus 
drabužius, Mea paimame ir prista- 
tome’'drabūžių8 'vi«ur, l«lp ■M*. 
80. Boston,, Cambrldge, Brighton 
Dorcheater Ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrėto, kad gaunate patarna

vimą už pigią kalną.
7-9 Ellery St„ So. Boston
. >.Tel. So* Boston 2928. ..

BROHI3KONTRIM
. OONSTĄBLE ■

Justice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir tei- 

, aingas patarnavimas. y
598 Ė, Broadway.JSo. Bpst6n 

Tel. Šou, Boston 1761
Residence:

120. Marine Bd., So. Bostoa
Namutel,: Šou. Boston 2488-w

FOTOGRAFAISTUKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves. 

tuviu ir pavieniu asmenų.
• JURGIS .C. STUKAS

South Boston, Mass.
Tel. Šou. Boston 2029

; Tel. Nor. .0242 /
ALENA S. STUKIENfi

i 681 Washington St., v 
Norwood,.Mass,

PIGIAI tAisom 
ŠtOGUS

SO. ŽOSTON ŪOOFING 00.

JOHN MARTIN & GO.
Taisome, VisbkiusStogūs 

414 W. BroŪdway 
TELEFONAI:.

South. Jjtoston 0574 dienomis
South, Boston 0184 vakarais

BALDUS
Perkraus- 

tome
• VISUR

PIGIAI 
GRĖBTAI 
SAUGIAI

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

i S. BAMSMS IR ll 
į SiftiBS „■ h 
[ Šiaušias ir Šavįatovis Šios j [ j; . . VaistyličB
; LIETUVIU GRABORIUS Ot g 
! balsaMuotojaš 
[Gyvuoja 26 metus. Pilnai prlsl^po- 
•iSes savo įrankiais ir karBtyeilintn 
ąuteiktl geriausią patarnavimą ,dį 
iną . ir naktį*. Tarnauja Ir apylInkL 
| n&ns Lletuvią kolonijoms.
! TURI NOTARO TEISES
i t ’■*. O/itat:
[254 Brdadw»y, Šo. Bot 
► TėUgou. Boston 2590 
» . ^yifenainoįl^ietiii

JUOZASM. DILIS
LAIKRODININKAS

j. ‘ -4 ‘ K- ",

\ Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius, ir ^sidabriniu* daik
tus. Taipgi ir pataisau.

866 W. Br6adway 
ŠO. Ė0STON, liAŠŠ.

Tet Šou. Boston Š694

šuto
BOnUNGCO.

O. F. GRIGAB, SlVnrtNKAS
Išdirbtas gerą minkštų . 

. - gSrimjj. t , 
107 W. Sixth2Street,

So., Boetom Maw.
Namai; 181 D. St.t>8o. Boston

...,..... J#ugt0. .-i‘7-7“
. , ‘ \ Vadovaujant Prof. & A. Ott&vi ■

Moko fmjjiiiiarlftki1e klisilką mu«Iką, Taipgt groti nnalkta instrib 
,»Įentaip, kaii)>t:xI.: BipuikO8, pUno, baujocnmndoMuoą,,Rlt»rOB, armoni
kos, klurnčtOH, saksafopo, trlflbos,. trombono*, ir tt. Irgi, mokojiarmo- 
nijoa ir perstatymo. Gerokai prasilavinę/ mokiniai gauna 
jokio ekstro mokesčio, įirlgūlSti ]prio’ mūsų didalle orkeatro. Gailine 

' prlBtątytl,benujiarba orkestraaantbet kokio parengimo...
• Mužike. Instrumentus Ir dalia parduodame, Urendavojama ir tat-
aome ūž pigią kalną. Atdara dieną ir rakintą.;

« 7 ■ r TfL. So..BMrtoi 1079 J .
. 409 W. Broadway kampM ĮK St ’ JĮo.t BortOn,

• .....i

DU AUTO SALĖS
STASYS ROKLANAS, SAV.
Parduoda OLPSMOBILE automo
biliu# ir IjrTERNATIONAL trth 
kua. Priimame senus karus mainais 

: • ‘ Taipgi ...
Taisome automobilius

Darbas u<iikriatw, neš ’uUai- 
kau pertis darbininkus.



Antradienis, BaĮaadjfto 23, 1336

ACIU Visi ruoškitės į šį vaka
rą, nes yra labai daug 
brangių dovanų. Viena iš 
dovanų Radio, taipgi įžan
gos dovana ir“surprize” 
dovaną. Po “Beano”. Šo
kiai: šokiams gros garsus 
So. Bostono orkestras.

Pradžia 7:30 vai* vakare*
Visi į pupų ir šokių va

karą. Kvieslys.

Gerbiamam kun. Pran
ciškui J* Juškaičiui, Cam- 
bridge’o lietuvių klebonui 
ir gerb. kun. Pranciškui 
V. Strakauskui, Lowellio 
lietuvių klebonui reiškiu 
nuoširdų ačių už pasaky
mą eilę gavėnįnių kalbų 
“Darbininko” Radio Prog
ramoje. Ilgesnei eilei kal
bų nėra lengva gauti kal
bėtojų. AŠ daugelį pra
šiau. Tik'judu, gerbiami 
mano draugai kunigėliai, 
mano prašymo paklausėte. 
Aš pilnai įvertinu jūsų vi
suomenės labui gavėnios 
metu, šalto oro metu ir 
judviejų nesveikavimo me
tu pasišventimą. Labai a- 
čių.

■ girdėjau daug jūsų draUgų tai jiiiksmai pra
klausyto JųreiškiantJums 
už tas pamokinančias kal
bas dėkingumą. Ir jų var
du aš Jums ačiuoju.

Kun. Pr. Vifmauskis, 
LDS, Dv. Vad.

PUPOS ŠOKIUOSE

VISTI ŠOKIUS!

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos metiniai šokiai jau 
Čia pat, t y. balandžio 26 
d.; pirmą penktadienį po 
Velykų, Municipal Buil- 
ding salėje, Ė* Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ar pakvietei savo drau
gus į Šokius ? Jai dar ne, 
tai pasistenk, o kaip yra

Federacijos 3-čias sky
rius su vietine L. Vyčių 
kuopa, balandžio 24 d., 
rengia Beano party ir Šo
kius parapijos saleje.

leidžiame ir laiką.
Į šokius apylinkės jau

nimas gausiai- atvažiuoja, 
kaip tai: iš Lawrence, 
Woręester, So. Worcester, 
Athol, Lowell, Cambridge, 
Brockton, Lynn, Providen- 
ce, Norwood ir kitų ma
žesniųjų miestelių, ypatin
gai gausiai pasižadėjo da- 
yvattti iš tų^ kur yra. vy
čių kuopos.

Tikimės, kad neapsileis

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

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

POVILAS BŪSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

BR0ADWAY MARKET
387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

^JONAS VALIACKAS ’ 
75 “G” Street, 

Telephone South Boston 1609

ŠO. BOSTON, MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKĘT 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

GRABORIAI

K. ŠIDLAUSKAS 
. 918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS
502 E. Eighth St., 

Tel. So. Boston 9621

JOSEPHW. GASPER
(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.

DARBININKAS

ULUI .ŲIĮĮ!I jįjjjįjjąĮ,

i

raut b
£ .4

LENGVOS SĄLYGOS 
Galima mokėti ir 

15c. į dieną.

ar galima sėdėti namie ir 
praleisti tokius, šokius ? 
Jaunime, nepraleisk pro
gos, bet visi į šokius ! ;

Šokikas.

u®.'- .1 '
Didele ™ | 
EKSKURSIJA 
į LIETU VĄ

Rengia Ir prHTnr] \ 
Lietuvių Laivakorčių Agentą 

Sąjunga Amerikoje

Popeliariu Kabininie Garlaiviu 

“STUTTGABT”

ADV. RAPOLAS SKIPITIS, DULR Pirmininkas, 
balandžio 3 d. atvyko iš Lietuvos tos draugijos reika
lais į Jung. Valstybes ir lanko lietuvių kolonijas. Bos
tonan atyyko balandžio X3 dieną ir buvo iki Velykų; 
Kairieji ir “viduriniai” jį monopolizavę suruošė vaka
rienę ir prakalbas. Vietiniai kairiųjų ir “vidurinių-’ 
yadai turėjo progos pablofuoti apie savo “patrioti- 
nius” darbus. Pirmadienį, balandžio 15 dieną lankėsi 
“Darbininko” redakcijoj. .

P. J. (KUNEVIČIUS
GRABORIUS

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

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

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel : 4110

. Tel. South Boston 0815

D. A.ZALETSKAS
Grabprius - Balsamuotojas

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

. So. Bostaų Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PirmlnlnkS — Eva MarkslęnS,
l 625 E. 8th St,. So. Boston,. Mass. .
; Tel. So. Botson 1298
v Vlce-pirmininkė — Ona SlaurlenS.

• 448 E. 7tli St./ So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422

Prot Itnfit. — BronS Ciunleng,’
29Gdnld St., West Roxbury, Mass, 
Tel Parkway 1864rW

r Fln. RaSt — Marijona Markoniutė,
v 88 Navarre St., Rosllndale, Mass, 

Tel. Rarkway 0558-W
Iždininke L ona Staniullutč,

105 West 6ih St* So. Boston, Mass
TvarkdnrO — Ona MI%girdlen5,

1512 Columbia Rd„ So., Boston, Mui.
Kasos Globėja — E. JanuBonlenS.

. 1426 Columbia Rd., So. Boston, Mas«.
* Draugija savo su»lrinkimus laiko kas
; antrą utarnlnką kiekvieno mėnesio,

nei parapijų chorai, nes 
vyčiai su parapijų chorais 
bendradarbiauja. Tikimės 
gausios publikos šokiuose. 
Jaunuoli (e), nepralei s k 
šios geros progos, atvyk į 
vyčių pirmus šokius po 
Velykų. > •

Apart šokių bus ir dau
giau visokių pamargini- 
mų. Tik paklausyki: šo
kiams gros garsus “Bosto- 
nians” orkestras,4 kuriuo 
neapsivilsite. Šokių kon- 
festai bus įdomūs. Porelė 
.gražiausią! pašokusi gaus 
gražią “meilės-taurį”. Tai

Šiomis dienomis Kurpiš- 
kės kaime, Gardino aps
krityje užsidegę vieno ū- 
kininko Boguševičiaus na
mas. Esant stipriam vėjui, 
ugnis persimetė J; gretimus 
namus ir sudegino dides
nę kaimo dalį. Sudegė 14 
gyvenamų namų, 6 tvar
tai, 16 kluonų ir kitos ma
žesnės statybos.’ Ugnis ki
lo iš nevalyto kamino.

Dtl Mornacljį krtipHHt Į:
COSMOPOLfTAN TRAVEL • 

r SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Gr.nd St., Brooldyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS-
197 Adam* St, N«w*rlt, N. J.

JOHN SEKYS .
433 ParlcSĖ,. Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St, Brookfyn, N.Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
f 4 Varnon: St.( Worc« sfor. Mau.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
308 W. B’way; Šo. Boston, Mat*.

PETRAS BARTKEVIČIUS.
678 N. Main St, Monftllo. MaM.

PAUL MOLIS
1730—24th SK Dtfroih Mich.

LITHUAN1AN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS.
1739 S. Halrttd St, Chicago. II, 

OHIO uthuanian PUBUSH.
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820. Suptrior Av»n 

Oovaland, Ohio

C. J.VVOSHNER
2013 Canon St., Pittsburgh, Pa, 

A.VARAS1US .
■ 206 Ali Nailone Bank Building 
. .1200 Canon St, Pltftburgh, P#.,

Išplauks ii N»w Forto
BIRŽELIO 5 d , 193 5 
tiesiai be persėdimo [Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS: 
IŠ N E W. Y O R K O 

Į KLAIPĖDĄ 
S^MO

| KLAIPĖDĄ IR ATGAL 
$16700

MMeaf Jaugi* Yelsf. Takias '

HAMBURG-AMERICAN LINE • NORTH GERMAN LLOYD

STEBĖTINAS CONSERVADOR 
SUKELIA SENSACIJĄ

Būtinai pamatyk naują Fairbanks- Jos daug parankesnės, taipgi! : 
Morše šaldytuvą prieš perkant!. Jo CONSERVADOR lentynose _ laiko- 
naujos, patentuotos,, vienintelės maš tas maistas, kuris dažniau var- 
CONSERVADOR durys nustebins 
Tamstą savo paprastumu ir taupų-

• ■ bau.- • *.

Šis nepaprastas naujas patobulini
mas yra antros durys su parankio
mis lentynomis užpakalyje pirmuti
nių durų... Ir jos sumažina eikvoji
mą energijos elektros šaldytuvuose,. 
Jos neįleidžia šilto virtuvės oro ir 
neišleidžia šalto oro kada atidarai įš- 
laukiųę^di^ris.

tojamąs Tamstos parankumui.

Užeik ir leisk mums parodyti Tam
stai kaip greitąi Fairbanks-Morse, 
su savo stebėtinu CONSERVADOR 
apsimoka.

DYKAI “ATSAKYMO KNYGA”
Gauk savo nemokamą egzempliorių, naujos brošiūros “Ar. 
gali man pasakyti?“ Joj eras! atsakymus į įdomius paklau
simus kaip tai, ‘iKūr prasidėjo paprotys kabinti vėliavas 
ant pusiau stiebo?“ “Kaip aš galiu sulaikyti kilimus nuo 

. slidinio? “ ir tt. , .

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

Tet So. Boston 4211

i į

METUVIŠKAS SFINK 
SAS '

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Elrm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, Šo. Boston, Mass.

Vice- pirm. — V. Medonis,
1430 Columbia Rd., g. Boston, Mass, 

Pfot Raštininkas J. GHneckis, .
5 Thomas Bark, So. Boston, Mass. 

Fln. Raštininkas — Alb. Nevieta,
16 IVlnfidd St., So. Boston, Mass.

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

Maršalka J. Zalkis,
7 WinHeld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienį kiekvieno mSneelo, 
2 vai. po pietį], Parapijos salėj, 492 
E, 7th St. So. Boston. Mass.

7:80 vai. vakare, pobužnytinaj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protękoly raštininkę.

i

ANUOTI 
UCTUMMI

MRIUfi 
IK GlfeCFMfi

Parašė P, JURGELA į

TURINYS: Dariaus ir Girėno < 
.gyvenimo ir veikimb apžvalga. ' 

. Skridimas per Atlantą/ Soldi- j 
no miško paslaptis. Žygio at- | 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- j 
rėno nuopelnai aviacijai ir mtl- j 
sų tautai. Poezija apie LITU- | 
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir ; 
rėm. komitetai. . j

‘ 384 pusi, su 86 paveikslais; j 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, J 

siunčiant paštu 1.65, - j
Reikalaukite :• į

DARBININKAS i 
366 W. Broadivay, į 
So. Boston, Mass. :

Lietuva yra nedidelis 
kraštas, bet dar nepakan
kamai ištirtas. Todėl ne
sunku jame rasti įvairių 
moksliškų vertų ir meniš
kai naudingų dalykų. Tie 
dalykai gali .sužavėti ne 
tik gamtos mylėtoją, bet 
ir patraukti rimto moksli
ninko dėmesį. Iš senovės 
istorijos mes žinome apie 
garsius Egipto sfinksus - 
milžiniškus liūtus su žmo
gaus galva statulas. Lie
tuviškas sfinksas yra ne 
granitinė statula, bet vi
sai gamtiškas gipsinis pa
darinys. Mūsų sfinksas y- 
ra netoli Biržų, kur pože
miuose dingsta įtekantis 
upelis. Vanduo čia teka į- 
vąiriaįs požeminiais ur
vais, išplauna gipso slupk- 
sniusnius. Del tos priešas-

ties būna dažni gipso uo
los griuvimai; Laukuose 
pasidaro stačiomis sieno
mis duobės, kartais įgrim- 
sta namai ir žmonės. Vie< 
nąme iš tokių didesnių į- 
griuvimų ir atsirado lietu
viškas sfinksas, su liūto 
liemeniu ir žmogaus gal
va. Biržų apylinkės gar-

šios ir įdomios gipso klo
dais ir požeminiais kana
lais. Mokslininkai sako, 
kad tie kanalai turi daug 
panašumo su Šiaurės A- 
merikos Mamonto urvais.

Tsb

Tinginyste — jauno žmo
gaus kapai'.. Jf. Sigurni.

darbininkas
(THEWORKBR)

Published eyery Tuesday and Friday exėept Holidays suoh as į 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Dąy, 

. Labor Day, Thanksgiving and Christmas v
’

SAINTJOSEPH’S LUHUANUNR.O. ASSOOIATIOHOF LABOR
Entered aB iecond-dass matter Sept .12, 1915 at the poet Office at Borton.

Mass. under tlie Act of March 8, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postaąe prorided for inSactton 110$

• Act of October 8, 1917, authortaed on July 12, 1S18

SUBSCRIPTION RATK8:
Domestlc yearly\.......HOO

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoj* metame ..

Forelgn yearly . ....*5.00 Ufetay metam .............. *5.00 
Domeatic once per xveek yearly *2.00 Vten< kart.aavaltėju metam* .- 1SL00 
Eorelgn once per mek yearly.. *2.50 Utalonylkart Mvaltėj* metam 1X00Ebrelgn om» per w®ek yeariy,

8tt W.it Bro*dway ••: ■ .Stalk Borte®, Mn. J
. . INhNm BosUi lortoa SttQ .
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2680 DAJ?BI JOJIKAS
Kur Mes Stovime?

•• • Jau bus pora savaičių, kai DULR atstovas at- 
' vyko į Ameriką supažindinti mus su busimojo Kon- 

• greso reikalais. Jis lankėsi New Yorke, keliose vieto
se Connecticut valstijoj ir dabar vieši Bostone. Visur 
pasirodė švelniu, sukalbamu diplomatu. Ima lietuvius 

. etnografiškai, neliesdamas nei jų pažiūrų, nei įsitiki- 
nimųr nei partijų, žinoma, imant dalykus principaliai, 
taip, rodos, ir reikėtų. Tačiau praktikoje išeina kitaip. 
Organizuotoj visuomenėj partijų reikalai taip susiję 
su politiniu ir net šeimyniniu gyvenimu, kad užkliu
džius kokį žmogų, nejučiomis tenka paliepti ir jo par
tiją. (Prie partijų nepriklausą dažniausiai yra tokios 
rūšies žmonės ,kad neišsimoka Jų ne kliudyti). Nė 
tvirčiausi patrijotiniai Šūkiai to nepakeis. Teorijoj 
galima skelbti, kad partijos partijoms, o lietuviai lie- 

‘ tuviais; kad patrijotiniuose dalykuose partijų nepri
valo būti. Bet tai tik tokia šneka. Praktikoje yra kaip 

._tik priešingai: ten tik partijos stumia pirmyn, patrijo
tinį gyvenimą. Jos yrą tarsi ratukai^ kurie išjudina di
džiulę patrijotinę mašineriją.

. Taip yra ir mūsų išeivijoj. Paširodžius čia p. Ški- 
< pičiui, tuojau kilo klausimas: kurion pusėn jis pa

kryps? Jis pats sako, kad, Dieve gink, nepriklausąs 
. ^jokiai partijai. Jis kviečiąs kongresan lietuvius, ne 

partizantus. Tas labai, gerai. DULR atstovui kitaip ir 
. nedera kalbėti. Prie to, jis gal ir nuoširdžiai kalbą, 

bet, deja, jis neapsipažinęs sų mūsų santykiais. (Ęe 
abejonės, šiuo momentų jau jis gerokai apsipažino ir 
dėlto negali nepastebėti, kad aš rašau tiesą.) Taigi, 

. nežiūrint jo Žodžių ar norų, dalykai savaime krypsta 
- vienon pusėn daugiau negu kiton. Faktas yra, kad jį 

monopolizuoja kairiosios partijos. Tas gal ir prieŠin- 
&a 3° norams, kaipo atstovo bandančio išlaikyti neu- 

jįg tralumą, bet taip yra. Išlaikyt neutralumą Jam nepa- 
_ vyko ir vargiai bepavyks, nes toks jau mūsų organi- 
~ zuotas išeivijos gyvenimas: eini su anais, tai reiškia 

su manim tau nepakeliui. Nieko Čia nepadarysi. Gali
me prieš tai argumentuoti, galime viens kitą šarma- 
tyti, galime, kokiam “bendram” reikalui atsėjus, ap- 
šimesti esą nepartyvūs, bet rezultatas išeina vis tas 
pats: gravitacijos dėsniai traukia kiekvieną pas saviš- 

Fr ,į kius. .
L į ■, Atrodo, kad atstovui ^sekasi su kairiaisiais. Atro- 
h do, kad čia jų iniciatyvz^pi-ieto daKstratė^škai su- 
||. galvota, bet taip pat atrodo, kad jų planai nesuvesti
5 i galo. Kai kas įsivaizduoja, kad mūsų frontas jau 
B įlaužtas, ir kaikurie (oponentai) dėl to džiūgauja, o

kaikurie (mūsiškiai) nuliūsta. Bet — kaip vieniems 
į?| nėra priežasties nudžiugti, taip kitiems — nugąstauti.

Mūsų frontas ne tik nęįlaužtas, bet dar nė ne pasiek
ei tas, nes su mūsų Organizacijų viršūne —- Federaciją 

dar ne ne mėginta susitarti. Kam tas susitarimas rei- 
•* ’ kalingas? Ir be jo galima pagauti žmones. Palaidus— 

' taip, organizuotus — ne. O juk ne palaidų svečių kon-
6 presui rbikia, bet organizacijų atstovų. Jei mūsų cen-

ję-fiį-
w

& 
IV,r 
fc,-.

M., 
v,> **»

kaip vieniems 
į — nugąstauti.

l

friitMttittfeia
366 W. BBOADWAY
SO. BOSTON, MA88.

Fr. Aug. Žilinskas, O. P.

Raudonojo Rojaus “Apaštalų 
Sudėjimas" *)

Tai buvo daugumoj jau
noji, mokslus einanti kar
ta, prisigėrusi “pažangių
jų” idėjų, kurios tuo metu 
buvo plačiai pasklidę po 
visą Europą, o ypatingai 
išbujoję Vokietijoje. Ji bu
vo įgijus savotišką išauk
lėjimą, kuris privertė išei
ti iŠ savo pirmykštės so
cialūs būklės, Tas išauklė
jimas buvo visiškai nepa
kankamas, kad galėtų kri
tiškai apsispręsti ir apgin
ti pasisavintas idėjas. 
Sveikos kritikos maža bu
vo telikę. Tarpusavy j nie
ko kita nekalbėjo, kaip tik 
apie Ląssale, Fenerbach’ą, 
Buchner’į ir Marksą, 

• . Jau 1860 metais susitvė
rė slapta draugija “Zemlia 
i Volia” (Žemė ir Laisvė), 
kurios pirmaeilis tikslas 
buvo: sugriauti monarchi
ją ir įvesti suirutę, o tuo 
pasinaudojant atimti ir 
pasidalinti lygiomis didž
turčių žemes ir visus tur
tus.

Kai kurie iš jų, pavyz
džiui Krapotkin ir Baku- 
nin skelbė visišką anarchi
ją. ,-‘

Valdžia bandė malšinti 
įr bausti, bet tai buvo at
likta nežinia dėlko labai

*) Rašiniui medžiagą sė
miau iŠ p. M. de Dogiėl 
“Lessocietes secrejes en 
Russie”. : į

švelniai. Buvo iškelta ke* 
lėtas ir politiškų bylų kur 
pasmerkė Čaikovskio ir 
čemišovo ratelius, bet tai 
nei kiek nesulaikė revoliu- 
cijonieriškos propagandos. 

Kita slaptoji draugija 
“Narodnaja Volia” (Tau
tos Valia) skelbė, kad tik 
vieni kaimiečiai, kurie su
daro didžiumą turį teisę 
spręsti apie valdymosi for* 
mą ir į jų rankas reik ati
duoti tautos likimą. Kad 
kuo greičiausiai atsiekus 
savo tikslą nutarė eiti te
roro keliu. Pradedant 186Q 
metų pabaiga teroristiniai 
aktai vis didėjo ir didėjo. 
Mažiausiai šeši atentatai 

į (pasikėsinimai) į v y k o 
prieš imperatoriaus gyvy
bę. Tarp jų tenka "vienas 
pastebėti gana charakte
ringas, jog įvyko viešoj 
aikštėj 1881 m. kovo Į 
dieną. Nebuvo bemaž die
nos, kuri ptąęitų ramiai. 
Žudomi buvo viens pp kito 
valstybės tarnautojai įr 
žymesnieji politikai, kurie 
tik buvo įtarti esą pavo
jingi slaptosios draugijos 
siekiams. Tai buvo iš tik
rųjų žmonių medžioklė.

Masyvė’Maudiš, xo ypač 
kaimiečiai nepritarė šiam 
nutolimui jiems iš viso ne
tiko . revbliucijonieriš k a 
propaganda. Net patys 
nuosaikieji liberalai dėlto 
Jaudino^ ' :

tralinės organizacijos nesiųs saVo atstovų kongresan, 
.tai organizuota katalikų visuomenė, nebus ten repre
zentuota. Išvadas darykite sau patys; ■

Mes nepątrijotingi? O, ir dar kaip 1 Federacijos 
darbuotė nepriklausomybės reikale * ‘tąi įrodo be ma
žiausio abejonės šešėlio.. Ypač tuomi mes patrijotingi, 
kad reikalaujame gryno pątrijotizmo, be jokių užkuli
sinių triukų. Mes nesukalbami?Kol kas ne. Bet kai 
bus susikalbėta sū Federacija, tai būsim ne tik sukal
bami, bet ir nuoširdūs. K.

; Aleksandro UI-jo įsivie
špatavimas Žymiai apmal
šino šį judėjimą. Slaptųjų 
revoliucijonieriškų drau
gijų nariai buvo surakinti, 
areštuoti ir ištremti. Tie 
gi kurie kokiu nors būdu 
paliko buvo priversti per
kelti savo veikimą svetur. 
Susispietė Šveicarijoj, kur 
susidarė tarsi propagan
dos centras. Pačioj gi Ru- 
sijojrevoliucijonieriai ma
tydami, kad liaudis pasili
ko jiems nepritarianti, pa
keitė savo veiksmo takti
ką. Dabar dėjo visas pas
tangas, kad įsigytų kai- 
miečių ir liaudies pasitikė
jimą. Įpareigojo^inteligen- 
tus naudotis literatūra, 
kuri palengvintų į ją įeiti, 
gyventi taip, kad pakeltų 
jos civilizacijos laipsnį, o 
kartu įruoštų Ją įrankiu 
revoliucijonieriškam judė
jimui. Šie bandymai maža 
ką daugiau davė kaip te
roras, Liaudis ne tik kad 
nepaliko pasyvi, bet netgi 
priešinga šiam ^inteligen
cijos” pažangumui; polici
ja buvo dažnai priversta 
apginti gyvybę šių revo
liucijos apaštalų.

Kaimiečiai reikalavo, 
kad žemės būtų paliktos 
jų valdytojams.

Veikimas slaptųjų drau
gijų smarkiai atgijo Rusi
joje po mirties Aleksandro 
III-jo, tačiau visai naujoj 
formoj. Revdliuėijonieriai, 
matydami, kad jų pastan
gos kiršinti liaudį lieka be 
pasekmių visą savo dėme
sį nukreipė į dirbtuvių, 
fabrikų darbininkus ir 
miestų proletarus. ,

1883 -metais Plekanov, 
Akselrod, Vera Zassulič ir 
Deutsch suorganizavo 
“Darbo Išlaisvinimo Gru- 
pę”, kuri svarbiausiu tiks
lu pasistatė skleidimą so- 
cialistiškų ir komunistiš
kų idėjų Rusijoj tarp dar
bo žmonių. Peterburge ir 
visuose dideliuose mies
tuose susiorganizavo mar
ksistų rateliai. Šis judėji-

mas remiamas būva libe
ralų partijos, o ypatingai 
palaikomas universiteto 
profesorių, kaip Kovalevs- 
kio, Žangulio, Struvės ir 
kitų. Tam pritarė taipgi 
dauguma spaudos ir kele
tas valdžios atstovų. Visi 
buvo įsitikinę, kad per re
voliuciją greičiau galėsią 
įvesti parlamentarinę val
dymo formą.

Slaptųjų draugijų agen
tai “Ziemlos i Volia” “Na- 
rodnąją Volą” ir “Černij 
Peredel” įstojo į dirbtuves 
kaipo eiliniai darbininkai, 
Čia jie užsiėmė specialiai 
propaganda, prie kiekvie
nos patogios progos žadi
no nepasitenkinimą ir sė
jo neapykantą tarp darb
davių ir darbininkų. ' 
/1895 metais Lenin-Ulja-. 
nov, kuris jau tūrėjo revp- 
liucijoniefiŠko prityrimo 
suorganizavo slaptą drau
giją pavadindamas ją: 
“Darbo palengvinimo ir 
darbo Žmonių išlaisvinimo 
uniją”.

Visos šios įvairios slap
tosios draugijos 1998 m. 
susijungė į vieną didžiulę 
draugiją “Socialdemokra
tų partiją”, kurį jungė Vi* 
sos Rusijos darbininkus, o 
atskirai Jos pryšaky j val
domą ja funkcija buvo cen- 
tralis vykdomasis komite
tas. Žymiausieji nariai bu
vo: Leninas, Zedermąnn 
(Martov), Bronštein (Tro
ckį), Vordovski, Nahams- 
kis, Krasinas, Pekkov, lite
ratūroj žinomas Gorkij 
pseudonimu.

Gana a tvirtos partijos 
veikimas iš pradžių pasi
reiškė slapta propaganda, 
vengė visų veiksmų ir ak
tų, kurie bent kiek galėtų 
atkreipti valdžios dėmesį. 
Dar besiformuojančios pa
rtijos pradžioj jau viešpa
tavo dvi priešingos srovės. 
Vienos pryšakyj stovėjo 
Martov, kuris norėjo pra
vesti propagandą grynai 
ekonomiškuos klausimuos. 
Kiršinti nuolat darbinin-

■. . \ t • •
kus prieš darbdavius, kad 
Šie vis daugiau ir daugiau 
teiktų darbininkams privi
legijų, o tokiu būdu darbi* 
ninkai priprastų prie nuo* 
Utinių ir pastovių kovų, 
kurion yra daugiau ar ma* 
žiau legalios. Jo nuomone 
tik tokiu būdu pribręs jų 
dvasia prie evoliucinės ir 
revoliucinės komunistų i* 
dėjos. Si srovė buvo vadi
nama “menševikais”*
\ Bus daugiau.

T. J. BRUŽIKŪ S. J, 
MISUŪS

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

NAUJOS ANGLIJOS 
VYČIAMS!

Naujos Anglijos apskri
čio metinis suvažiavimas 
įvyks Worcesteryje, ba
landžio 28-tą d. Prašome 
visų kuopų siųsti kuodau- 
giausiai atstovų*

Taigi, brangūs Vyčiai, 
visi į darbą ir žengkim 
pirmyn dar smarkiau. At
stovus siunčia netik gerai 
gyvuojančios kuopos, bet 
ir tos, kurios apsnūdo ar 
pasitraukė nuo mūsų pul
ko, kaip: Lawrence, Broę- 
kton, Nashua yra širdin
gai kviečiamos į šį suva
žiavimą, tegu parodo ką 
gali ir jos. Kur dar nėra 
vyčių kuopų, tai 'Šiuo va
jaus metu tegu susiburia 
po obalsiu “Dievui ir Tė- 
vyneP’ ir tekelia lietuviš
kąją dvasią savųjų tarpe.

Suvažiavimąs prasidės 
1:30 vai. po pietų, Aušros ' 
Vartų parapijos svetainė
je, Highfield St., Worces- 
teryje. VALDYBA.

PRANEŠIMAS
Amer. Liet. R. Kat. Fe

deracijos Naujosios Angli
jos apskrcio suvažiąvmas 
įvyks sekmadieny, gegu
žės 54.1935, Šv. Petro pa
rapijos salėje, 492 E. Se- 
ventn St., So. Boston, 
Mass. 1-mą vai. po pietų.

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

Dvasios Vadas: 
Kun. Pr, Juras

VL Paulauskas
- Raštininkas:

. Benediktas Jakutis.

SAJŲNGIEČIŲ DEME-'
SftJI .. •. / .

JF

Tūkstąntis svarų aukso ir gintaro; 
Tūkstantis lokių kailių ir tiek jau, 

, Tarnyšton tavo sargyboj, tvirtuolių, 
Parinktų vyrų kovoj ir medžioklėj 
Neįveikiamų. z

(Paduodamas lentelę Maksimianui.)
... VALERAS ‘ ' .. /■

Duosniai, labai duosniai
Sveikinai mane. Ir ką gi už tai ‘

. Manot pelnyti, ko geidžiat, ko siekiat? _ 
Pasakykit man. - , ;

AUDRIANAS ;
(Artėdamas ir tuoj graudžiai ir lėtai.) 

D dievyste, mes 
Baisiai, pražūtingai patekom nelaimėn; 
Netekom vilties išsigelbėti; 
Esam pasmerkti nustot musų vaikų, 
Nes jais turim šerti žiaurią bestiją. . . ‘

VALERAS
• * . (Lyg sau.)

A!,., tai teisybė! .
/ AUDRIANAS 

. . . . " Mūsų nelaimė!
Tie patys, Audrianas, Sofija, Kroatas, Aubris Dievaitis Apoląs, anot kunigų, . 

Pareikalavo jaunų ir gražiausių 
; Mergaičių kraujo...

; . (Giliai atsidūsta ir liūdniau.)
Nesipriešinom

Dievaičio vąliąi. Tuoj ąukuras jo .. 
. Paplūdo krauju, o sostapilis

Skendo liūdesyj karčiam, graudulingam, 
Slegiančiu pagieža ir merdėjimu.
Gailestis, kančios, širdgėla privertė 
Dantimis griežti, bet kentėjome

I Vildamiesi besotį pasodint. .. 
To nesulaukę, liepem kunigams . 
Maldaut dievaičio nebausti taip sunkiai,

’ Nereikalauti kraujo .nekaltų..; ■ / r 1 < .,,,
• . • VALERAS ' 

Ir ką gi atsakė ant maldų jūsų?
AUDRIANAS 

(Atskaito iš lentelės.), Ątmėtė maldas, nepalėngvino;

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 

Parašė
Vincas Nagornoskis

(šiurkščiai į Jurgį, kurs žemai linktelėjęs išeina, 
‘bet tuoj sugrįžta su Audrianu ir jo palydovais.) 

'■ čia svarstysime
f. Barbarų bylą.

ALEKSANDRA • .
O, būk maloningas, 

, Nesmerk jų todėl, kad iš tolimų' 
[ .» Kraštų paeina. Tai ištikimiausi

Tavo valdiniai, >
t"; • * MAKSIMIANAS

Tiesa, viešpatiėne,
< Jie myli taiką, gyvena taikiai.
( ■ . SCENA X ■ ■ ;

f ir palydovait VALERAS
į, Nurimkit... _
| • , (Mostelėdamas ranka į Aleksandrą.) .
į*’ AUDRIANAS
r' . (Išdidžiai pakeldamas ranką.)
į. Sveikas, pasaulės viešpatie!
f*-. Valeras . " •
r Šveikas karaliau!
r ■; AUDRIANAS
b - . w Danija siunčia
| Tavo dievystei, (su pasyejkinimu,
r-I. fiukimybėąnūiiją^priesaiką. r . » .

Tavo valia mūsų krašte vyrauja,
p Draugę su Marso ir Jupiterio.
r Kad ją užlaikysim teisiai teliudys ?
f Dovanos Šitos mūsų ciesoriui: >

Tik leido aukoms turėt apginėją.
Bet tai yr veltui; pasaulyj nėra 4
Vyčio milžino slibinui nugalėt,
Nės ta bestija nenugalima...
Taigi dabar žūsta su dukrelėmis
Ir sūnūs mūsų... Taip negali būt...
Jau gimdytojų raudos keičiasi *
Į garsų griausmą, į grūmojimą. * , 
Būtinai reikia galą padaryti ..
Kraugėringiems, gašliems geiduliams.
Todėl prieš tave, valdove pasaulio
Puolam ant kelių ir maldaujame:

Priklaupia ant vieno kelio, vieną ranką iškėlęs 
kitą kardo pasirėmęs, maldaujančiu balsu; jo 
lydėtojai seka jo pavyzdį; Valerijus žiūri į juos 
ir* ciniškai šypsosi.)

Pasigailėk mūs, neduok mums pražūti!
Neduok Apolui ryt mūsų vaikus.

.' •- '< J DAMIJONAI / •
Malonės!.., Dievyste, būk mums malonus 
Paliepk sustabdyt auką kruviną, .

VALERAS :
\ (J Audrianą, užsirūstinęs ir neramus.)

Manai aš galiu prieš ApOlą stoti? .
Paveržt jam tiesas, jo nuosprendžius

•; Keisti ir laužti; dar tiek daug galybės
. Nėra suteikta Romos Ciesoriui.

Olympo esybėms ir aš nusilenkiu;
Įr tau privalu jų valios klausyt.

(Pauža. Audrianas staigiai pašoka, išsitiesia, 
drąsiai pakelia galvą įr kalba rūsčiai; dacijonai 
taip gi sukyla.)

AUDRIANAS
Ir mest vienturtę į slibino žiotis?
It niekingiausias bailunąs! O ne!

, Esu karalium ir jos gimdytoju;
Galiu ir ginsiu savo dukterį; • . .

(Jo ranka su kardu dreba, bet jis jos
Nesu bejėgis ir taip žemai puolęs, 

. ■ Kad neįstengčiau ginti sivų vaikų.
. J (Bus daugiau)

nekelia.)

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

Visos Apskričio kuopos 
yra nuoširdžiai kviečia- 
mos prisiųsti savo atsto
ves, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Mums pra
nešama, kad 58 kuopa lau
kia atstovių ir ruošia gra- * 
šias priimtuves. Tad, visos 
į Nashua N* H.! -

* U.T.Jokubaitš
Apskričio Rali

a*

r 4~
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Dantei A. Lord, S. J. Vertė J. Neverauskas.

Judamieji Paveikslai
Išduoda Ameriką

Savo Pranešimuose, p. Harrison paskirstė 
paveikslus pagal klases kaipo; Tinkami vai
kams jaunimui ir sekmadienio rodymui, tai y- 
ra, šeimai arba vietinei paramai; arba netinka
mi šioms grupėms ; arba paliekami vietinio ro
dytojo nusprendimui, kuris gerai žino kiek jo 
klausytojai bus užgauti vienos arba daugiau 
scenų ar abejotinio būdo atsitikimų; arba ku
rie gali bauginti vaikučius.

Įš 133 paveikslų, jo pranešimas.yra sekan
tis:

30 iŠ 133 yra tinkami vaikams, jaunimui, 
ir sekmadienio lodymui. (Iš viso mažiau negu

ir kaųnyniškoms grupėms, f ir 3p 1 pavojingų,! prieš jiyų akis per netikėtinai veiklią “news- 
bauginančių, arba abejotinio pasilinksminiipu Į reel?\ \ .4 ’ ! \ : .
jaunuoliams ir Šeimai.

IŠDAVYSTE
Aš užvardinau Šitą blogų paveikslų gami

nimą mažo įmonių būrelio, kurie valdo Juda
mųjų Paveikslų Išdirbystę, dideliu išdavimu, 
ne tik šalies, bet ir žmoniško nepadorumo.

Ir tai yra išdavimas.
Į mažos grupės rankas, kuri prisidengus 

pasilinksminimo Šydu, šalis pavėlino milžiniš
ką pramonę susitraukti krūvon.

Manau mes galime drąsiai sakyti, jog A- 
merikos publika dėkinga josios pasilinksmini
mo filmų gamintojams. Ji pamena, kad pirmu
tiniai rodytojai paėmė netvirtą, mikčiojimą, a- 
kis gadinančią cinemą, kurį buvo papratus iš
varyti žmones iš teatrų, ir ją išplėtojo, kad da
bar Ji yra didžiausia populiaraus pasilinksmi
nimo priemonė kokią pasaulis yra matęs,

DĖKINGA AMERIKA
L_ Amerikonai dėkingi pamena kai išdirbys- 
tė jiems suteikė Mary Pickford Douglas Fair-

_ _ Ic LTljnetmkamv Šioms grupėms^ (Daugiau
' kai. 507c J - ” ’ ~ ____ ______

18 turi abejotinas scenas, pamatą, eiles, y- banks ir Charlie Chaplin’o juokingą, ir garbin- 
patas, kurie reikalauja, kad rodytojas nuspręs^ 
tų klausytojams savo nuomonę.

12 užtikrinti, jog vaikučius baugins.
2 nepaaiškinti.
Rodos, kad p. Harrison’o laiškas, p. Will 

Hays’ui rašytas metai atgal, neturėjo mažiau
sios įtekmės išdarbystėj. Jei jo protestas būtų 
buvęs simpatiškai išklausytas, mes netikime 
jog rastume 10T nepavelytos rūšies temas, ir 
81 nusidėjimą prieš įstatymą, taip padarant 71 
iš paveikslų visiškai netinkamą įspūdingoms

gus romanus, kurie tęsėsi nuo “Cabiria” per 
“The Covėred Wagon”, “Ben Hur”, “The King 
of kings”, ir “Beau Geste”. Jie buvo linksmi, 
kad kelias valandas savaitėje jie galėjo savo 
kasdieninį pasaulį panardyti linksmų Svajonių 
šalyje, ir gyventi su gražiomis didvyrėmis ir 
tvirtais didvyriais žavinančiuose romanuose, 
kurie paėmė juos iš paprasto gyvenimo ir nu
vedė į šalį --- pilną atsitikimų, prakilnią ir dai
lią. ’• ’ ■ • x

Jie buvo dėkingi, jog pasaulis pastatytas

Iš pradžių jie mėgo gaivius paiŠinius, ku- • 
rie davė pasauliui kuo populiariškiausią juo- ; 
kingą ypatą — nuolatos tinkamą, švelnią, ir 
nuolat doros pusėje — Mickey Mouse. Jie jau-/ 
tėsi jog kintamieji paveikslai padidino jų kųl- 
tūrinį niveau, išplatino jų gyvenimą, jiems ati
darė nepažystamas bei nesapnuotas žemes, — 
atskleidė istoriją—ir davė jiems romano žvilg
terėjimą, kuris pirmiau niekados nebuvo gali
mas. ;

Ir Amerikos visuomenė kreipė atidą į 
“burtininkus”, kurie buvo atsakingi už tą nau
ją darbą su gausia parama, kuri ypatingas a- 
mėrikoniško pripažinimo ženklas.

MILIJONAI PER NAKTĮ
Kelnių prositojams (ir jiems nevertėtų 

priešintis jei kas primintų jiems jųjų pradžią), 
kurie uždirbdavo 15 doĮ į savaitę, pavestą vai
dyti milžiniškos judamųjų payeikslų kompani
jos. William Fox retai uždirbo mažiau negu 
500% ligi 1000% ant paveikslų paikais, kai jis 
pagamindavo sveikus/ nors netikėtinus? roma
nus “WildWest” didvyrių. (Ir netikėtai, kai 
laimingai pasiūlė svietui purviną paveikslą 
“What Price Glory?”, ir vulgarišką bei nešva
rų “The Cock-Eyed World”, jo kompanija tu
rėjo, pagarsėjo vienu iš Amerikos žymiausių 
bankrutų.)

Adolph Zukor, Cecil B, de Mille, Jesse Las- 
ky, ir Gari Laemmle, Sr., ir Wamer Brothers, 
negali skųstis, "jog jų bandymai patenkinti a- 
merikietiškus klausytojus nuėjo be užmokes- 
nio. Jie susikrovė milžiniškus turtus iš kurpės 

i šniūrų. Paramount, kuri prasidėjo Hollywoode

daržinėj su kapitalu apie 915,000, taip bujojo* J 
kad per 15 metų, ketvirta dalis pelno turėjo 
vertes nemažiau kai $15,000,000. Ir ji pralobo 
kol nešvarūs paveikslai ir depresija nenumušcf 
jo akcijų. ' 4, '■>

< 7 Švelnios bei nekaltos didvyrės ir narnūa^H 
bei drąsus didvyriai pakilo į netikėtas populiu* 
riškumo ir turto augštumas dėkingu amerikie
tiškos visuomenės atsiliepimu, kuri rado naują 
pasilinksminimo rūšį' ir priglaudė ją prie savo 
širdies.

ŠVARŪS PAVEIKSLAI UŽSINUODIJO
Kada tik išgirstu vieną šių gamintojų de* 

juojant ir niekinant bandymus valyti savo iš- 
dirbimą kokiu padorumo laipsniu, • protestu, 
“Oh, taip, bet visuomene nerems švarių pa- i 
veikslų”, aš noriu juoktis tiesiog jam į akis. ĮM 
Pamenu milijonus, kuriuos išdirbėjai sukrovė 
iš švaraus pasilinksminimo, kuriame dorybė/ 
laimėjo ir nedorybė nuolatos buvo neldbė. Mąs- ’ | 
tau apie milijonus uždirbtus “The Birth df a 
Nation” ir “The Commandments” ir Chaplin’o S 
paveikslų ir “Robin Ėtood”, ir tų pirmųjų dle- 
nų “cowboy” dramų bei melodramų, ir tada S 
prilyginu faktui, jog šiandien kiekviena kom- 
panija Hollywood’e jautė šerifo botagą, jei jos 
dabar ką tik vienu žingsniu nesubankrutytos. ;. J 
Publika rėmė švarius paveikslus kol gaminto-; |1 
jai maitino žmones raudona, neiškepta mėsa,

Beabejonės, amerikietiška visuomenė pa- 
veikslams buvo dėkinga, žmonės juos mėgo, O 
Jie padarė turtingais tuos, kurie patenkino Jų W 
pareikalavimus. Ir jie davė jiems pasitikėjimo, W 
kurį reikėjo išdirbęjams laikyti aukšta, neąp- ’S 
sakomai aukšta atsakomybe. ■

(Bus daugiau.) U

if.

Iš Mūšų Veikimo Centro
MES ŠAUKIAME Į GAR-1lietuviai, nepasilikome nuo 

BINGĄKOV4
Šiandien eina smarki ko- simas, ar daug mes turime 

va tarp Romos ir Mas
kvos. Visos jėgos, kurios 
neina su Katalikų Bažny
čia, netiesioginiai padeda 
Maskvai. R. Maederis vie
noj savo knygoj sako, kad

....,, kovąląimės įatąĮįįąi ar
ba bolševikai. " Kam neži
noma, kaip veiklūs yra 
Rusijos bolševikai. Jie tu
ri tvirtai suorganizavę 
“Kovojančių * bedievių są
jungą”, kurios uždavinys 
yra visokiomis priemonė
mis griauti tikėjimą. Į šią 
sąjungą priklauso milijo
nai Rusijos bolševikų, jų 
tarpe moterys ir net vai
kai. Jie iš visų savo jėgų 
kovoja prįe tikėjimą pa
naudodami spaudą, orga
nizacijas, radio, filmas ir 
kitokius būdus. Tas dar
bas Varomas ne tik Rusi
joj, bet jų skleidžiami nuo
dai siekia ir kitus pasaulio 
kraštus. -

Neveltui popiežius Pijus 
XI kviečia viso pasaulio 
katalikus kovoti su viso
kio plauko bedievybės 
skleidėjais ir jos palaiky
tojais. Tai: kovai nurodo 

\ imtis galingo ginklo —pa
sauliečių ' apaštalav i m o.

• Beveik visi krikščioniški 
kraštai išgirdo savo vy
riausiojo Vado balsą ir 
rimtai pradėjo organizuo
tis didelei kovai per Kata
likiškąją Akciją. Tačiau

■ dar ne visi katalikai su
prato, ką reiŠhia popie-

. žiaus kvietimas pasaulie
čius apaštalavimo darbą 
dirbti. Mat, yra katalikų, 
kurie lyg dar nežino, kad 
katalikybė yra kovojanti 
religija. Katalikas turi bū
ti kovotojas už Kristų, už 
žmonijos išgelbėtoją ir iš- 
gahytoją.

Kad . išklausyti pc^ie- 
žiaus balso, Lietuvoje su
siorganizavo Katalikų Vei
kimo Centras, Amerikoje 
—- Lietuvių R. K. Federa
cija, Iš to aišku, kad mes,

kitų tautų. Bet kįla klaų-

žmonių, savo tautiečių, ku
riuos galėtumėm pavadin
ti kovotojais už Kristų 
pilna to žodžio prasme, 
drąsiai ir efektingai dir
bančių apaštalavimo dar- 
bą.^Tojikova, aišku, ne
bus pasekminga, jei mes 
patys kovotojai neįsigysi- 
me Kristaus dvasios, kaip 
sako pats Kristus: “Jei 
kas nepasiliktų manyje— 
tas bus išmestas laukan, 
kaip šakelė, ir sudžius, ją 
surinks, įmes į ugnį ir su
degins” (šv. Jono Evan. 
15,6.) •

Kad kovą laimėti, reikia 
būti sąmoningu katalikų 
organizacijų nariu, ne tik

patys kovotojai neįsigysi-

iš vardo, bet ir dvasioje. 
Taip pat reikia būti veik
liu nariu ir turėti apašta
liškosios dvasios. Kitaip 
kova būtų sunki, mūsų,po
zicijos silpnėtų ir Maskvos 
nuodai užnuodytų ir mūsų 
tautą, kuri ligšiol buvo do
ra, katalikiška tauta.

Tie dalykai čia yra pri
menami dėl to, kad dabar 
Amerikos lietuvių koloni
jose eina katalikiško jo vei
kimo vajus, siekiant lai
mėti kuo daugiausia narių 
katalikiškoms organizaci
joms, praplatinti katali
kiškąją spaudą? sutraukti 
visas lietuvių katalikų or
ganizacijas ir draugijas į

kad bendromis Jėgomis 
vesti kovą su visomis jė
gomis, kurios nori su
griauti tą mūsų tautą pra
žudyti. Fed. Sekretorius

h

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Leidinys

Tik Ne
Komunizmas

Paraše
Udarnikas

, Kaina 5c.

TIK NE KOMUNIZMAS knyge- . 
lė turėtą raątis kiekvieno lietu
vio namuose. Joje aiškiai išdės
toma krikščionybės ir komuniz
mo pažiūros darbininką ir nuo
savybės klausimu, Toje knygelė
je talpai ir kuh. S. Kąeiiio pas- 
k^ita LDS. kuopoms: Krikičio- 
nybe ir Komunizmas. Užsisaky
kite Šiandien. Siųskite, penkis 
centus pašto ženklais. Užsisaky
kite šimtai*. Užsisakant 50 eg
zemplioriųar daugiau, kaina tik 
2Į centai, kiekvienos. Užsakymus 
siųskite: Darbininkas, 360 W,

80. Boston,*. Mas*.

Dsrtlninlo Spauda 
366 W. Broadway, So. Borte*, Mas*.

, . į 1

ManoKelion
Kun. Jurgis G. M. česna 

ės Įspūdžiai
nalą, ir vanduo krisdamas 
varys mašinas ir gamins 1 
elektrą. Tuomet visa Lie
tuva bus apšviesta elek-

Gėlėms užlaikyti yra ke- krautuvę, kur jos pardiio- tra. Jau daugely vietų e-
Ii stikliniai^ namai. . Mįrį- da bažnytinius daiktus ir lektra yra gaminama van«
jonai turi daug žemės, kur visokius laikraščius bei deniu. Aš buvau Nemaniū-

■ augina visokių produktų knygas. nuošė. Kųn. Zabulionis ir
netik savo reikalams, bet Mąriampolėje yra ka- kuh. Belinis mums rodė,

. ir kitiems parduoda. Nūs- riuomenės stovykla. Ma- kur yra valdžios nužiurę-
< tebau pamątęs Amerikos 
. kukurūzus*,Lietuvoj oras

riampolė yra Lietuvos 
syarbus mieštas.

ta vieta dėl to kanalo. Lie-
tuvoje yra radio stotis.

šaltesnis, ibdėl kukurūzai KAUNAS ir APYLINKESneūžauga taip dideli. Ma-
J-JlCLUVMJCž lt3C71XA<% ; r
laikraščių; didesnė dalis

ciąu net ir pamidorus (to- 
matos). Girdėjau, kad, Kaunąs, kaip Lietuvos išeina Kaupe. .Buyau ūžė-

' Marijonai parvežė pamį- 
' dorus į Lietuvą. Iš pradžių

sosĘiiie svaj/Mia/usicis
miėstas. Man rodos, kad

jęs pas kunigus Marijonus 
Kaune. Jų bažnyčia ir na-

žmones li^mėgdavo, bet Kaunas galį turėti virš 
šimto tūkstančiu ffvvento*

mai yra užpakalyje krau
tuvių. Jeisu kas nežinotu.■ dabar, rodds, visi mėgsta 

ir valgo; Mačiau taipgi vi- jų. Miestas gražus, Svar- tai būtų sunku rasti. Ma-
, sokihs uogas auginant, i Y- blausios gatvės asfaltuo- r ijonai turi gražią bažny- J;
s ra didelis sodas, kur auga. tos ir cementuotos, todėl 

lygios. Yra cementuoti ša-
Čią ir didelius namus, tri- ; 
jų aukštų. Tuose namuose :

- leisti jų neapsakomai dį- ligatviai. , sutikau kun. Andziulį, ku- !
- delį knygyną, knygyne y- Krautuvių išvaizda (dis- ris amerikiečiams gerai

ra visokių rūšių knygų, 
- visokiomis kalbomis. Ne- play) yra kiek panaši į žinomas, kadangi važinė

jo po visas kolonijas su JiAmpriRns kratuves Matvt
mažai knygų iš Amerikos 
yra. Kas turi kokią knygą

Tsjtiptihsp visokiu drabužiu. misijomis. Jis dabar per- r
batu radio automobiliu. dėtinis Kauno Marijonų. :

ir norėtų paaukęti, tenai visokių mašinų, siuvinių Tenai pirmą kartą ' ma-
priima. Labai maloniai ir tt. Yra du svarbiausi Ciciusi SU’J. Ė. Yyskupu
laiką aš praleidau pas Ma- batikai * flkio Rankas ir Bučiu, ir buvo man garbe Z
rijomis. Kum Matulaitis Lietuvos Bankas. Yra te* jį matyti ir susipažinti.

T.flhsii Irad tu*lUallc. g ęi ai cljJI UplllU y 
kuo. Bevaikščiojant kalbė- atrų, kur rodomi krutami 

paveikslai, kurie daugiau- rėjau tą progą, o dar lą-
jbme apie visokius daly- šiai fraiikiąmi iš Ameri- 

Irna U’kiincri lobai
biau kad Lietuvoje’. Buvau

kus. Jis man pasakė kelias užėjęs pas kunigus Jėzui-
pamokinančias pasakas. laipg 1. J.ULlU-VIli?

Lietuvos operos teatras. tus. Aš labai nustebau ką
Skaičiau, sako jis, kad Ry- Yra viešbučių, restoranų. as pas juos pamačiau. Jų
luošo 2j]xi.onęs vcLįjj xxx^*s vO • 
“Kada Dievas sutvėrė Paskui išdirbystės įvai* 

rios, agentūros, mokyklos. keturių aukštų, kur talpi-
žmogų, Jis jam paskyrė universitetas, kunigų se- naši nemaža bažnyčia, ku- į
kiek valgio. Kada žmogus ri.yra graži su labai ger
tą viską suvalgo Jis mirš
ta. Bet žmogus gali iŠpa-

nyčioš. Maciau gaisrinin
ku stoti Yra dane valstv-

rais vargonais. Paskui 
mokykla su daug kambą^

lengvo valgyti ir taip grei
tai nesųvalgęs —ilgiau gy
vens. Bet jeigu, jis viską

kinių namų, daug ambasa
dų, net labai gražių, pas-

rių, kurie gėri ir Švarūs, 
kaip ir Amerikoje. Jie tu? 
ri nemažą svetainę. Jie tu-

iš sykio suvalgo, tai mirš
ta. Antra patarlė: “Vai- ne yra gauk gražių ir mo> 

derniškų namų, Žinoma y-
ri nepaprastai įdomų mu-t 
ziejų. Aš nustebau pama-

gyk 7 sykius daugiau bul
vių. kaip mėsos.- o 7 šv- ra ir senų namų? kaip ir tęs tokį muziejų. Tame’ 

muziejuje yra visokių pri*
kius daugiau daržovių, 
kąip bulvių”.

visur. Naktimis gatvės 
apšviestos elektrą. Krau
tuvės taipgi apšviečiamos.

kimštų gyvulių, paukščių, 
žuvių, 'kirmėlių; ir tt, Tuos 
dalvkus da nesenai Jėzui-Mariampolėj bebūnant 

laikiau §v. Mišias, šv. Ma
rijos Vargd. Seserų koply-

Iškabos su parašais. Elek
trinių iškabų labai mažai. 
Elektra Lietuvoje dar yra

tai nupirko labai pigiai iš 
kokio ten muziejaus Vo-

Čioje* Tarp tų seserų kelios 
yra ■ iš lAnierikds. Jos' turį

brangį, bet valdžia ruošia
si pavartoti Nemuno van-

kieti joje. Jėzuitai išleidžia 
labai įdomų ir naudingą 
laikraštį “žvaigždę’l. Taip-labai gražią koplytėlę. Ma

lonu tenai melstis bei Mi-
denį, dėl pagaminimo elek
tros. Reiškia, kur Neinu- gi platina įvairių knyge-

šias laikyti. Tos seserys nas daro kilpą apie Birš- lių. - ;
prie svarbios gatvės turi Itoną, valdžia padarys ką- (Rus daugiau)

£

VIKIAM J.CHISHOLMI
GRABORIUS j

IŠMBNIšUAS PATARNAVIMAS?

331 SmithSt, 
PROVIDENCE, R. I:

Te|eį®iie:. •. •<
Ofiso: Denter 1952

Namą: PI. 6286.

... E. ČIOČTS
•VIENINTELIS LIETUVIS

Gyvasčių. Apdraudos Agentą* 
Šioje Apylinkėje

/ 188 Clifford St,
.... PROVIDENCE, R. I. j

WE. 0GS9 AV - i

NATIONAL BAKERY j
LIETUVIŠKA KEPYKLA

B. BARTUSEVIČIUS '
(Savininkas) ■

43 Florence St,1 z .
Providence, R. I. 1

. A. VAITKUS
SAVININKAS" |

BUSY BEE VALGYKLA J
Užlaiko specialius pietus, / | 

užkandžius ir gėrimus < J
x taipgi I

GROSERNB ir MČSOS j
KRAUTUVU a

802 Orms St,, Providenoe, RX j

t!
Tel. \VEst 7031

REIKALAUKITE :

BRIDGE CLUB
Pale Dry - VUalized - Goldea

GINGER ALE
Lietuviai Savininkai: ‘

B. Simonavičiuz, AleiDUltav* 
23 Chaffee St, Provid«no», EX«

DE 7582 .į
!. Specialistas 

1>Y TTiunrnYci

S. F,RAGZELOW$C| 
•' ’ ... ttJttaurTin, 

: B. L '



Balandžio 28, 1935 DARBININKAS 6.
aihltėjo7 tad kai kurie da* 
bartinio seimelio atstovai 
neturėjo rinkimui teisės. 
Anuomet galingos vokiš
kos partijos nesidrovėda
vo viešai, per įtakoje e* 
sančias įstaigas, klastoti 
Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimus. Tsb.

\ . t ’ ■

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

BH

’rovidence, R. I.
r Z Ęirmadienį, balandžio 22 d. prasidėjo Šv. Kazi- 
Mmto lietuviu parapijos iškilmingas PASILINKSMI- 
KpfASirBAZARAS.
| Z Bazare yra išstatyta brangiu dovanu, tarp kurių 
Mi PLYMOUTH automobilius.
E • Šiose iškilmėse dalyvauja aukštieji valstybes ir 
Mosto viršininkai ir tūkstantine minia.
O Programa įvairi ir turininga. Dalyvauja Radio 
ramentai; groja Lucille Breenan’s Sensacijinis merginų 
feaįestras. ; .
E. Ketvirtadienio vakare, balandžio 25 d., įvyks 

josios Anglijos chorų kontestas, kuriame daly- 
įžymiausieji chorai. Choras laimėjęs konteste

|pfils dovaną. Kas laimes? Ateję sužinosime.
f * Pasilinksminimas ir bazaras vyksta didžioje IN- 
FINTRY SVETAINĖJE, 144 So. Main St., Providen- 

Toje pačioje salėje įvyks ir chorų kontestas.
Į • Pasilinksminimų ir bazaro pelnas skiriamas šv. 
k^dmiero lietuvių par. Naujos bažnyčios statymui ir 
b&gimui.

< Klebonas kun. Jonas Vaitekūnas, kuris yra šių 
Baimių vyriausias šeimininkas ir kuris labai sunkiai 
|r Energingai dirba, kad šiais sunkiais depresijos lai- 
gjtfą gautų darbą prie statybos darbininkai ir kad pa- 
RStytų bažnyčią be skolos, nuoširdžiai kviečia visus 
Kito parapijiečius, kaimyninių kolonijų lietuvius gau- 
P& dalyvauti pasilinksminimuose ir bazare.
H DALYVAUKIME IR LINKSMAI LAIKA PRA- 
gfaSKIME, O TUO PAČIU PAREMSIME PROVI- 
PfNCĘ'. LIETUVIŲ NAUJOS BAŽNYČIOS STATY-

< ■ . ■.,

OUfcES H H:CKEJ/r«)3«w

~Jlte Standard bf^S>xcettence

4mce .aa9
• . . t-

To al| vvho ėall on us .
we pledge the ful| measute oF our skili 
and our experience - witbout regard For 
price

M.‘Mirkei INC.
A03 MAIH’STRĖET . BROCKTON .« 'MASSACHUSĖTTS 

, . • • • TELEPHONE sus .

tn dJunerat Service

tarnas geraširdingumas at- 
randa gausų atlyginimą 
Švenčiausiojo jėzaus šir
dyje. ' ;/

Velykų pirmadienyje 
bus atlaikytos šv. Mišios 
Seselių koplyčioje, už visus 
vienuolijos geradarius.

šv. Kazimiero Seserys,

W.IYNN, MASS.

v jamesf.hkkey JtįHflA, H.CKEY
jams. Bet visai krašto val
džiai esant vokietininkų 
rankose, šių kalbų nebuvo 
galima patikrinti. Pereitų 
metų vidury jomis susido
mėjo krašto gubernato
rius dr. Novakas. jis tuo
jau tam tikrai komisijai 
pavedė pądaryti patikrini
mus pašų išdavimo įstai
goje. . šių metų pradžioje 
komisija jau baigė darbą, 
Iš jos patikrinimo matyti, 
kad Klaipėdos krašto pa
sų išdavimo įstaiga ke
liems tūkstančiams žmo
nių neteisėtai išdavė Lie
tuvos pasus ir jiems pri-j 
pažino Lietuvos pilietybę, 
Be to, labai daug krašto 
gyvento jų gavo tam tik
rus pažymėjimus, kad jie 
turi teisę rinkti Klaipėdos 
krašto seimelį. Tuo būdu.

DUNDULIS LUNDU
Lietuviška Valgykla 
Gamina skanins ir šviežius 

valgius 
. ATDARĄ:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro 
1118 Wa8hington St, 

Norwood, Maus.

j ŠIRDINGIAUSIAI 
^DĖKOJAME MŪSįĮ 
Ė GERADARIAMS

t .» '
f gv. Kazimiero Seserys 
reikia širdingiau^ dekin; 
mįną visiems gerb.
m&s už aukų, rinkimą; 
fee^b. kun. asistentams, 
fe^ems brangiems Rėmė- 
feįs-oms ir visiems prie- 
ĮMams, kurie per šį vajų 
Savo* prielankumu ir gau- 
įicįŲisį aukomis rėmė mu
gu* vienuoli ją. Jei ne Jūsų, 
K&ngieji; parama, jei ne

Jūsų Dievo palaiminto 
sunkaus darbo aukos, — 
kaip medžiaginiai išsilai
kytų mūsų įstaiga? Jūs e- 
sate svarbi dalis mūsų 
bendrijos ir už Jus Dievui 
dėkojame.
-Ą&ųiybės Įrdžiaųgsmo 

šventės proga, nuoširdžiai 
Jus sveikiname, linkeda- 
mos.linksmaūs Aleliuja!

Maldausime garbe švie
čiantį Pergalės Karalių 
laiminti Jus ir palengvinti 
Jūsų gyvenimo vargus, 
kaip, kad Jūs lengvinate 
mums sunkiąją vargo dalį.. 
Lai Jūsų niekad nepamirš-

Tires Išmokėjimui
H GARSUS GOODRICH TIRES IR BATTERIES

f Goodrich Safety Silvertowns su Life-Saver Golden 
įrodyta, kad jie yra 3 kartus saugesni nuo

L ^blotv-outs’’; gauto iš greito važiavimo.
*

| boodrich Electro-Pak Batteries yra stiprūs ir tu-
F ti galingą jėąą dėl greito pradėjimo ir ilgo varto-

10.

BE JOKIO “RED TAPĖ’7

BE JOKIO LAUKIMO

LENGVOS SĄLYGOS

Nėra ilgų tyrinėjiipų, jokių nesma- 
į. gumų Tamstai. Visus susitarimus 

užlaikome su pasitikėjimu. Tik; pa
rodykite mums savo automobilio 
“lisense” dėl identifikavimo. Ir nu
sistatyk sau pritaikintas lengvas iš
mokėjimo sąlygas.

Pasirink ką tau reikia ir pasakyk 
mums kiek galėsi , mokėti. 'Užims 
mums tik kelias minutes atidalyti • 
Tamstai atsiskaitymo: sąskaitą. ; Ir 
mes tuojau uždėsime Lilę kokį Įran
kį prie. Tamstos automobilio.

<•
K

nr. Cį 111*0 dhop
CHVBCH and MONTELLO Stl., .BROCKTON - T«l. 100

Žmios Iš Lietuvos
A. A. KUN. JUOZAPAS mą ir gaminimą Lietuvoje 

bus išleista tam tikra 
knyga. ; ’

AIŠKĖJA KLAIPĖDOS 
KRAŠTO SEIMELIO

RINKIMŲ NETEISĖTU 
MAI '

Šios kolonijos Lietuvių 
Jaunimo Klubas suvaidino 
trijų veiksmų istorišką 
dramą “Marija Magdale
na”. Vaidinimas įvyko Lie
tuvių svetainėje, bal. 14 d.

Vaidinimu pasigerėti su
sirinko skaitlingas būrys 
vietos lietuvių. Visi vai
dintojai atliko savo roles 
tiksliai, parodydami savo 
meniškus gabumus. Pųfali- 
kar^ėsigafi^dąpiGd^faen- 
tų. ‘ ;

Vaidino vien tik mergai
tes. Jų tarpe buvo p-lės 
Viktorija Zaleckaitė, Ve
roniką Kazikonytė, Stella: 
Uždavinytė, Ma r i j on a 
Vengraitytė, Marijone Zą- 
leckaitė, Ona Čiurlionytė, 
Aldona Ciriutė ir Amelija 
Petkevičiūtė. .

Joms padėjo Jarmalavi
čius ir Albertas Subačius.

Šis vaidinimas įvyko 
kun. Jono Skalandžio įra
šui, kuris buvo režisorįum. 
Jam prigelbėjo Juozas KiĮ- 
monis. '

Jo Eminencijai kardino
lui O’ConneU atkėlus kun. 
Skalandį į Peabody ir mū
sų kolonijos visuomeninis 
veikimas padidėjo, neš da
bar turime vadą, kuris ne
sigaili laiko nei truso, kad 
mums padėti. Už tai visį 
šios kolonijos lietuviai yra 
kun. Skaląndžiui dėkingi,

Rap.
■ ■ < ’ ■ ’ . ’ Tel. 3368

ADAM VAITEKŪNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metą, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje. ,
Laidotuvių Įstaigai.

124 Atties St. Brockton, Mass.
- Gyvenimo vieta:

25 Enterprise' St., Brocktūn

STUNGIS ELECTRIC
COMPANY 

•Ėrank J, Strangis, Savininkas 
ELEKTRIKINIAI PEČIAI 

-■ ant lengvo išmokėjimo
Atliekame visokius elektriku- 
nius įvedimus ir pataisymus ‘ 

Tel. Brockton 7198 .
28 Mor»e Avenue, 

BROCKTON, MASS.

jasas;
KAUNAS — Kovo 19' d. 

per Šv. Juozapą, mirė La
pių klebonas, kun. Juoza
pas Jasas, sulaukęs 63 me
tų amžiaus. Mirė skran
džio liga. Praeitais metais 
buvo padaryta operacija. 
Po operacijos velionis ge
rai jautėsi, bet neilgai. 
Matyti, būta tokios ligos, 
kuriai išgydysi ir operaci
ja hebegelbsti, Kun. J. Ja- 
saš yra gimęs 1872 m. 
Kvėdarnos jp®.r. Mokėsi 
Palangos progimnazijoje! 
Baigęs progimnaziją, sto
jo į Žemaičių Dvasinę Se
minariją, kurią baigė 1899 
m. ir tais pat metais buvo 
įšventintas įJfunigus. Vi
karavo SūbaČmjėj Viešin
tuose, Tauragnuose, Šėto
je, Užpaliuose, Vamavi- 
čiuose buvo kūratu. Vilki
joje vikaru. 1915 m. Di
džiojo Karo metu išvykęs 
į Rusiją buvo>.Orlo gub. 
tremtinių kapęlibnu. ;.

LIETUVOJE ATGAIVI
NAMI TAUTIŠKI MOTE

RŲ RŪBAI

Prieš kelis amžius Lie
tuvos moterys ture jo gra
žius tautiškus rūbus, ku
riais didžiavosi prieš kitų 
tautų moteris ir kurie bu
vo garsūs anuometiniame 
pasaulyje. Sakoma, kad 
tada vienodais rūbais ne
šiojo ir didikės ir sodietės 
moterys., Bet vėliau, kai 
Svetimųjų banga ėmė ver
žtis į Lietuvą ir naikinti 
tautinius lietuvių papro
čius bei jų išreiškimą, e- 
me nykti ir tautiški lietu
vaičių rūbai. Moterys ėmė 
pamėgdžioti kitatautes ir 
savus gražius rūbus nie
kinti. Mieštuose ■ ir dva? 
ruošė buvo jau visiškai iš
nykę. Tik kaimuose, kur 
per visus amžius , po šiau- j 
dine pastogė rusena lietu
viška dvasia, šie rūbai iš
liko.

Dabar tautiški lietuvai
čių rūbai iina vėl atgyti 
miestuose ir smalkiau ple
čiasi kaimuose. Pėr dides
nes iškilmes, suėjimas jau 
galima matyti šimtus mo
terų gražiuose, kukliuose 
tautiškuose rūbuose. Juos 
ypač sumaniai gaivina 
Lietuvos šaulės,, kurioms 
tautiški rūbai yra antrąja 
jų uniforma. Netrukus a- 
pie tautiškų rūbų nešioji- į I

Jau prieš kelis metus 
Klaipėdos krašte buvo 
pradėta kalbėti apie netei
sėtus Lietuvos pasų išda
vimus to krašto gyvento-

Tel. DExtęr 2053

EXCELSIOR BROOM CO.
Išdirbėjai . .

ŠLUOTŲ ir ŠLUOTELIŲ

25DanforthSt.,

Tel. Brockton 2316

SMITU UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunaikyk savo senus rakandus! 
Duokite juos rniims . apmušti su 
nauju apdangalu.-Nes mes užlaiko
me‘Visų eilę rakandams apdanga
lų,. kaip tai: tapestries, velours, 
mohair, damask ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

EDW. V«WARAB0W
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 

.»■ TEL. Nonvood 1503 
MonteBo Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 

. .Užlaiko Vėliausios Mados 
ČEVERYKŲ . KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ

VyramsLiėtuvių išdirbtus
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 

. Darbinius ir šventadieninius
1152 Washington St., 

Norwood, Mass.

ma, vokietininkai, netei
sėtai dalyvaudavo Klaipė* 
dds krašto seimelis rinki
muose ir balsuodavo už 
Vokiškas partijas. Net pa-

i MARATUONIAN HAT I 
i CLEANING CO. Į 
j Pataisome ir Nuvalome i 
i \ Čeverykus | 
| Ar jau užėjote | mūsą naują ! 
| Vietą? |
I Mes atliekame visą eilę skrybe- Į 
| litį yalymo ir ėeverykų tajsy-1 
f mo darbus, šit vėliausiais | 
Į . Įtaisais, I
f Garantuojame savo darbus. J 
| Kaip praeityje, taip ir ateityje į 
| atliksime jūsų darbus. I 
i Tel. .3685 ' Į
f 93 Main St., Brockton, Mass. į 
i Priešai* Brockton National Bank |

Tel. Norvrood 1009 Notaras

A. K. NEVIACKAS
REALESTATE — 

INSURANCE 
visokios rūšies apdrauda

Laivakortes visoms linijoms
Teisingas Pdtgm'avimas. .
1122 Washington St., 

Norwood, Mass.

Mes esame Brocktono Centras dėl
THE JOHNS-MANVILLE Milijoną Dolerių Pas
kolinti Namų Pataisymui sulig The National 
Housing Act Plano.

Mes Atliekame Visokius Stogų 
Taisymo Darbus •.

Visokius SheetMetal Darbus
Visokius Murinikų Darbus

Kokie Jūsų Reikalavimai?
Naujos lubos? Metalo ar Plestros?

Naujas Stogas? Trijų Šeimynų Namais
. , Ar Dirbtuvei?

Naujas Stogas? Trijų Šeimynų Namai?
Ar Jūsų Kaminas Griūva?

Ar Jūsų “Conductor” Vamzdžiai yra Surūdeje ir
■ . Griūva?'

Telefonuokite 1646 ir mes atvažiuosime ir duosimą dykai mūsų 
apskaitliavimą kiek kairiui ] fcs medžiaga.’

< Sutiksime atlikti darbus išmokėjimui.

CHESTER A. HICKMAN
Stogų - Mūrininkų ir Sheet Metai Kontraktorius 
Tel. 1646 — BROCKTON 39 Prospect St.

THONAS CARRICG & SON
h

PIEŠĖJAI IR IŠDIRBĖJAI

DAILĖS PAMINKLŲ

VISOKIOS RŪŠIES GRANITO

U Ho,Cary St., Brockton, Maw.* - * . *

n

40 Weymouth St., Weymouth, Mass. jk
65 Brook RoUd, Quincy, Mass. .jį

•; Reikale kreipkitės:L
d Telefonai:
!' Brockton 6588
įį Randolph 196-W

1

NORGE ROLLATOR šaldytu/ 
vai suteikia Šaldymą už ma- 

; žesnę kainą, užlaiko maistą
nuo sugedimo ir duoda progą 

[ ekonomiškiausiai ir geriausiai
suvartoti likusį maistą. Tokiu 

Į •/ būdu galima sutaupyti iki $11 
į mėnesį. . . '

ROLLATOR... duoda > ] j
gią, lengvą,- taip vadina* j ! 
mą RdlHng kuri au* ’ j 
teikis daugiau* Malino ir j i 
suvartoja maliau, elektros ’ ’ [

Ateik bite kada irpama-; ;■
ty k naują 1936, NORGE !;

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

THE NORGE BREST’S
ĮGALIOTI PIRKLIAI 

KIEKVIENAS NORGE PRODUKTAS
DUODA NUOŠIMČIUS MOKANTĮ INVESTMENTĄ

*1
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$ 3.00 Metams antradienlmstir penktadieniais $3.00 Metams

. Darbininke, Pažink Savo 
Teises ir Pareigas
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O jas pažinsi skaitydamas

“DARBININKĄ”

lietuvių darbininkų judėjimą į tikrą, tiesu kelią, kuris fedi geresnėn ateitin.
“Darbininkui” rašo musų tautos įžymiausieji vadai, šviesus ir susipratę darbi

ninkai. . ' ' ./ / ■
f ■ • . • . / .... t , . . *

• ... \ -V- ,•••.•. ■ . ‘t 1 .

“Oailbmiiikas” gausiai |>adu<ria žinių iš Lietuves, iŠ daęMJauko, išJieUviiį lytėjimo Amerikoje ir viso pasaulio.
“Darbininkas” yra didžiausias ir populeriškiausias du kart savaitinis lietuvio darbininkų laikraštis Amerikoje.

■ • : ' ■ '■ ■ v- / • • • . . .. • • • : .

Lietuvi, Darbininke, Nebūk Be “Darbininko”

Šeštadieniais nuo 2 vai. iki 2:30 Vai. po pietų klausykite Darbininko Radio Programų iš stoties WAAB, Boston, Mašs. 

“Darbininko” Radio Dainos, Kalbos, Pasaulinės Žinios ir Pranešiinai Tepasiekia Lietuvių Darbininkų Namelius.
Kiekvienas darbiniiikas ir darbininke tėpąsikviėcia “Parbiriiiikt“ i šdvu hainuO, kad jis juos tanky  tų per visus metus. 

Pasinaudokite šio vajaus metu dideliu nupiginimu. Tik pamąstykite, už $ 3.0f0 pėr Visus ihėtuš, du kart į š&vbitę gau
site lietuvių darbininkų laikraštį “Darbininką”. “Darbininkas” pusei metų $1.30. Užrašyk “Darbininką į Lietuvą - me
tams$4.00. Kiekvienas mėtinis skaitytojas gauna vieno dolerio vertes knygų dovanai.

Užsirašyk Dabar! Jeigu jau turi užsirašęs sau, tai užrašyk Darbininką savo ge
riausiam draugui.

Siųsk užsakymą šiandie:

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

' * •. <*.. '
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ART
BRIC
Siditttį

Modernizuok
SAVO NAMUS
DĖDĖS ŠAMO NAUJU PLANU

National Housing Act skiria mi- ■ 
lijonus dolerių namų pagerini- 

- — mams-ir-remontui.------ ——-------- —
•Jei Tavo namų sienos reikalauja 
taisymo, DABAR’ laikas duoti 
joms dailumo ir tvirtumo varto- • 
jaut BIRD ART BRIC SIDINGS *

ART BRIC DUODA ŠIUOS 
PATOGUMUS:

Atrodo, kaip tikros plytos. Už
dedamos ant esamų sienų. Duo
da daugiau apsaugos nuo oro* 
Nereikalauja dažymo. Sutaupo 
kurą.

Leisk mums Tamstai paro 
dytišįų moderniškų sidin- 
gų spalvų gražumą.

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

IBIRD 
I vttooucls

Tel.
5030

M riDERMLE

Gerasis Vadas
. Velykų šventė turėtų bū
ti brangi kiekvienam ka
talikui. Visi turėtų atiduo- 
|i didžiausią pagarbą Kris
lui Dienoje Prisikėlimo. 
Kristus buvo geras vi- 
feiems ir mylėjo visus žmo
nes, ypatingai vargšus. Jis 
Žinojo, kad vargšo gyveni-

• Telefonas: PIazaJ.350.

i JONAS GEEBLIAUGKAS
■ Grabelius ir Balsamnotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS, B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamnotojas 
687 S. Pacą St.

• Baltimore, Md..
Laidotuvėse patarnauju gerai 

■ ir pigiai. Pagrabus paruošiu.
' Nuo $75—$100—$150 ir 

aukščiau
Tel. — South 0083

mas sunkus ant žemės. 
Turtuoliai nepaisė, skriau
dė ir išnaudojo. Kristus, 
būdamas begalo teisingas, 
negalėjo pakęsti neteisy
bių — pasigąilėjo vargšų. 
Mokino, alkanus penėjo, 
rūpinosi visu kuo ir juos 
vadino broliais. Davė įsa
kymus, ir jei žmonės būtų 
jų laikėsi, jau senai būtų 
pasiekę tą laimę, kurios 
šiandien dar tebeieško.

Devynioliką šimtų metų 
praėjo nuo Kristaus mir
ties, vargšai Jo nepamir
šo, nes jie neturėjo ir ne
turės vado Jam lygaus. 
Milijonai žmonių garbins 
Jį per šias Velykas, nėat- 

, silik ir tu vargo prislėgtas 
darbininke. Eik prie savo 
geriausio Užtarėjo, melsk 
Jo su nužeminta širdimi, O 
Jis tikrai išklausys ir pa
laimins tavo gyvenimą. 
Kristus vargšus mylėjo ir 
tebemyli. Bijūnas.

METRAŠTIS 
s Stropiai dirbamas, kad 
galėtų kito mėnesio pra
džioj išleisti savo metraš
tį. Medžiaga jau suruošta, 
paveikslai beveik visi sus
tatyti, vienu žodžiu viskas 
gan sparčiai sekasi.

VAIDINIMAS
Nors gal šių korespon

dencijų skaitytojams įky
ru, kad tiek kartų minėjau 
apie Kolegijos < veikalą^ 
Bet negaliu praleisti pro
gą neišreiškęs savo džiau
gsmo bei padėkos jausmų, 
kada kiekvieną sekmadie
nį prisirenka tiek daug 
publikos įvairiose Naujos 
Anglijos kolonijose, kad 
pamatytų mūsų, Veikalą^ 
ypač, kad parėmus Ameri
kos Lietuvių didžiausį su
manymą, Lietuvių Kolegi
ja .

Yra sakoma, kad jaunį* 
mas kol jaunas negali tin
kamai įvertinti ’kitų dėl 
jų nuveiktų darbų, bet dėl 
kiekvienos taisyklės yra 
išimtis, nes mes pilnai į- 
Vertinam visų savo ger
biamųjų prietelių paramą.

Visiems, visiems l savo 
prieteliams studentų var
du nuoširdžiausiai dėkoju.

SPORTAS
Didžiaųsis gal įvykis 

sporte tai, kad tvarkyto
jas p. Jonas Rakauskas 
gavo leidimą iš Kolegijos 
vyriausybės turėti-dar ke
turis žaidimus. Buvo pa
skelta pirmiau, kad gali
ma bus lošti tik aštuonis 
žaidimus, bet dabar prane
šama, kad dvyliką.

Oponentų netrūksta, rei
kia tik laiko.

Ratelis sparčiai yra for
muojamas. Ir jeigu'naujai 
atvykusieji stu dę n t a i 
“žvaigždės” taip los tik
ruose žaidimuose, kaip da
bar lošia lavinimosi metu, 
tai bus blogai, kolegijos 
oponentams*

TvarkytojaŠ Rakauskas 
ypatingai didžiuojasi savo 
metiku Juozu Stonioniu, 
kuris per pereitą futbolo 
Sezoną taip gražiai pasi
žymėjo*

Bronius Mažttkna (L.K.)

VVATERBURY, CONN.

y WATERBORY SAVINGS BANK |
lį WATERBUKY, CONNECTICUT įį 

Brooklyn Office |

!; Waterbury’o Savhigs Bankai Brooklyn’o Skydus gali aprū- M 
U pinti tavo vistu bankos reikalus. p
J Tos pačios bankas knygutes, kurias gavote nuo Waterbury į į

• ■ • t

Cn.KTM.Sn.VACAT.ONCT.OTS !
TRAVELER’S CHECKS Jį

FOREIGN DRAFTS ii

u tos pačios d&hkm Knygutes, Kūnas gavote nuo wateromy 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Santoje. Taipgi H

j« ' turime: , ’ . „ *j
<1

ii

i l
ji Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.
11 ; 793-787Bank ”~jį

darbščią komisiją, kuri su
sidėjo iš Albinos Jurkū
naitės, Florencijos Galgo- 
čiutės, Onos Jankauskai
tės ir kitų, kurių pavar
džių negalėjau ; sugaudyti* 
Ir reikia pagirti žmones 
už jų gausų atsilankymą.

Parapijos vaikeliai, kaip 
angeliukai, -. vadovaujant 
gerb. Sesutėms, surengė 
trumpą, bet begalo gražų 
programėlę, kuriuo visi la? 
bai gėrėjosi.

• ’* • v j

DARBININKŲ APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS

gražiai gyvena* Mes reiš
kiame jam ir jo šeimynai 
giliausios užuojautos, de- 
liaitęvo mirties.

Tai įvyko pereitą sekma
dienį Waterburyje. Suva
žiavo gausiai delegatų iš 
Hartfordo, /New Haveno, 
ir kitur. Pirmininkas Mon- 
čiūnas iš Hartfordo labai 
džiaugėsi wąterburiee i ų 
priėmimu. Pas mus dar
buojasi tokie milžiniški 
veikėjai kaip Totoraitis, 
Totilas, šilkauskaš ir kiti.

Po ilgo ir* gražaus susi
rinkimo, kurį atidarė ku
nigas- Valantie jus ir vedė 
Jonas Mončiunas, svečiai 
ir vietiniai ėjo prie užkan
džių, kuriuos pagamino 
waterburietės.

ATSIUNTĖ MILŽINIŠKĄ 
“VVEDDING CARE”

KOKIA BUS NAUJOJI 
LIETUVIUKALBOS 

RAŠYBA

2 ĮDOMUS JUDAMIEJI PAVEIKSLAI
* . Pirmųjų Krikščionių Persekiojimai
Z Ciesoriaus Dioklecijono laikais

. * ■ Atėję į šiuos paveikslus pamatysite, kaip pirmie- 
į.li kirkščionys guldė savo galvas už Kristų eidami į 
? Ireną, kur juos liūtai draskė. Pamatysite kaip Šv.
Agnietei nukerta galvą, Šv. Sebastijoną sušaudo jieti- 
Jnįs, Šv* Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.- Į šiuos 
paveikslus atėjęs nevienas braukia per skruostus rie- 
lančias ašaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!
* Paveikslus rodys ir aiškins A. Pėldžiuš sekančio- 

„ ge vietbse:
r KETVERGE, bal. 25 d. par* salėje, Maizville, Pa. 
'^ETNYČIOJĖ, bal. 26 į* par, salėje, Sugar Notch, Pa.

NEDALIOJE ir PANEDfiLYJE, bal. 28 ir 29 d.
\ . Wilkes-Barre, Pa. .
JTARNIKE, bal. 30 d. par. salėje, Hanover, Pa.

TERGE, gegužės 2 d. par. salėje, Wanamie, Pa.
ĖTNYČIOJE, gegužes 3 d. New Phila* Pa.

DĖLIOJĘ, gegužės 5 d. Mahanoy City, Pa.
ANEDĖLYJE, gegužės 6, par. salėj, Girardville, Pa. 

? fcĖREDOJE, geg. 8 Airių par. salėj, Shenandoah, Pa.
I i - Įžanga 25c., vaikams 10c.

Parapijos Milžiniškas 
Card Party-Kortų 

Vakaras.
Pereitą penktadienio va

kare šv. Juozapo Naujoje 
Salėje, įvyko milžiniškas 
kortų vakaras, kurį rengė 
Marijos Vaikelių Draugi
ja parapijos naudai* Atsi
lankė iki 400 žmonių. Rei
kia pasveikinti Marijos 
Vaikelių' Draugijos narės, 
kurios taip stropiai darba
vosi bilietus parduodamos. 
Daugiausia . lietuvių atsi
lankė, bet musų nepamir
šo ir svetimtaučiai. Buvo 
daug gražių ir brangių do
vanų. Be to, gardžių už
kandžių davė laike lošimo.

Reikia labai užgirti

ATGARSIUOSE
Pereitą savaitę du bow- 

ling rateliai baigė savo se
zoną. L. I. P* arba lietuvių 
nepriklausomas klubas 
(Lithuanian Independent 
Political Cįib), kuriame 
bowlino Waterbury’o lietu
vių profęsijonalai, šerifai, 
biznieriai ir kiti, viso buvo 
60 ir Studentų ratelis, ku
riame bowlipo 50. Abudu 
rateliai neužilgo turės sa
vo bowling banąuets.Abu
du rateliai, turėjo labai 
gražų sezoną ir jį sėkmin
gai baigė*

MIRĖŠLEMETUVIĄI

. šiomis dienomis mirė 
Pranas Jranušaitis ir Alek
sandras Vilįmayičiųs. Tik 
dabar gavome žinią, kad 
mirė ir Juozapas Bartišas. 
Lai jų sieldi ilsisi Viešpa
tyje! Aleksandras Vilimą- 
vičius gyveno Oakville ir 
ten palaidotas. Jisai yra 
tėvu Jono Vilimavičįaųs, 
kuris per 'ilgą laiką buvo 
Waterburio vyčių pirmi; 
ninkas. Jisai ir dabar vei
klus šios draugijos narys. 
Nesenai apsivedė su Patri
cija Jesulaityte. Abudu

Palace Teatro vedėjas 
Fitz Patrick atsiuntė mū
sų našlaičiams milžinišką 
“Šliubinį Pyragą”. Tai 
svėrė’apię, 25 svarus. Ta
sai pyragas buvo surištas 
su paveikslu “The Wed- 
ding Night”, kuriuo lietu
viai šiame mieste labai su
sierzino ir siuntė protes
tus. Tai matyti, kad lietu
vių susierzinimu ir mūsų 
našlaitėliai gali pasinau
doti. Visgi dėkojame ve
dėjui Fitz PatrickUf už jo 
gerą Širdį.y li ūtes ‘esame 
tikri, kad jisai dabar žino 
skirtumą tarp lietuvių ir 
lenkų ir daugiau skelbi
muose panašių klaidų ne
padarys. -

Matyti, kad svetimtau
čiams labai įdomų . buvo 
sužinoti apįef lietuvių ir 
lenkų ■ skirtumą. Gavau 
laiškais ir telefonu padė- 
ką ir komplimentų už tai,' 
kad pasisekė, jiems įtikrin- 
ti apie lietuvių ir lenkų ne- 
giminingumą* Pasirodo, 
kad svetimtaučiai lietu
viais įdomaujasi. :

TĖVO KAZIMIEROŽVIRB- 
LIO, 0. P. DOMINIKONO

MISIJOS*
Balandžio 17 iki Gegužės 

7, Šv. Pan. Apreiškimo 
bažnyčioj, Brooklyn, N. Y.

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

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

Nuolatinis adresas: Rev. 
C. žvirblys, O. P., % Rev. 
N. Pakalnis, 259 No. 5th 
Št., Brooklyn, N. Y. • •

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. Snmtt.’?.

Lietuvių kalbos rašybos 
niekados nebuvo vienodos 
ir sulygintos. Kaip kas no
rėdavo taip rašydavo. Ne
buvo ir vieningos nuomo
nės rašybos nustatymo 
klausimu* Lietuvių kalbos 
rašybos vienybės reikalas 
buvo jau iškilęs “Aušros” 
laikais. Tačiau šis klausi
mas tiek sunkus ir platus, 
kad ligšiol jis dar galuti
nai neišspręstas. Žymiau
sieji Lietuvos kalbininkai
— Jonas Jablonskis ir Ka- 
-zys Būga,'— norėjo nusta
tyti bendrą rašybą, tačiau 
abu mirė savo didelių dar
bų nebaigę.
- Prie Lietuvos švietimo 
ministerijos 1929 m. buvo 
sudaryta rašybos1 refor
mos komisija. Ji dirbo a- 
pie 6 metus. Tik neseniai 
ji sudarė pagrindinius lie
tuvių kalbos rašybos dės
nius. Tie dėsniai daugiau
siai, remiasi ne Jablons
kio, bet Būgos mokslu. Ne
trukus rašysime: buka, lį- 
ja, kįla, dųžta ir tt.'; augš- 
tas, sluogsnis (vietoje lig
šiol vartotų,* aukštas, bau- 
kštus, sluoksnis); pjauti, 
bjaurus,* spjauti, jieškoti 
ir tt./vietoje: piauti, biaū- 
rus, špiauti ir tt*)

Be to, dar pažymėtina^ 
visai naujas “į” vartoji
mas* Jis pakeičiamas žo
džiu-“in”. Pavyzdžiui: inė- 
jo, inbego. in kambarį, in- 
pilti, inšauti, innešti ir tt* 
(vietoje įėjo, įbego į kam
barį, įpilti, įšauti, įnešti ir 
t. t). '

Kai ši rašyba bus jau 
galutinai patvirtinta; tai 
bus pradėtas rengti ir di
dysis lietuvių kalbos ya-

PARDUODU
RANKŲ* DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Szeslauckas, jau a* 
pie vienuolika V metų, turėdamas 
suparaližuotą, koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus, 
arba rusvus sulig užsakymo.

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

. Kas norite įsigyti genį rąžan
čių siųskite pinigus šiuo adresu: 

John Shislosky,
Kingas County Ohronic Hošpital, 

Ward K 42 
Brooklyn, N. Y. \

dovas. Jis apims nė tik 
lietuvių kalbos žodžius ir 
žodyną, bet tarimo ir žo
džių kirčiavimo dalykus. 
Abejojamais atsitikimais 
kaip kurį Žodį rašyti, at- 
sakymą visados bus gali* 
ma rasti žodyne. Tas žo
dynas bus mokytojo, raŠy- 
tojo, žurnalisto ir šiaip ra
šančio žmogaus nuolatiniu 
patarėju. Tsb.

Jurėnai. Apso vals. Ko
vo 5 d. čia buvo kilęs di
delis gaisras, kuris sunai
kint- gyvenamuosius na
mus ir daug kitų trobesių 
su visais žemės ūkio įran
kiais ir javais. Vieno ūki
ninko sudegė 2 arkliai ir 
5 karvės.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei- 

■ mynos skalbimu - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA 1903
Telefonai:

Waterfrury - Enterprise 6500 
New Britain 321

‘ Tel. 755 

joseph s. kani* 
DANTISTAS 

476MainSt,

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS, KARIŪNAS
Graborius ir Balsamnotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogel'iausiai dieną ir naktį 
visiems Connectieut Valstybes

Lietuviams.’
716 Stanley Si. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA

KRAUTUVE -7 AGENTŪRA
Visokių rūbu vyrams, vaikams. 
Laivakorčių Ir pinigų siuntimo 
agentūrą. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raStai. Pardaving- 
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

Užeikite ir" būsite patenkinti
433 Park Si., Hartford, Conn.

SS

Nuo. Geliamų^ 
Sąnarių 

naudokite 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Expelfa*I* visuomet 

p*lengvina *k*u»mu*

kiLLS PA IN

PAIN-EXPELLER
11 Ui I i I ■reviHvr*Tv?ncnauvA

u**
75 Stata Street 

BOSTON

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pa* 
vietinį agentą 
arba

NOTARY Telefonas:
PUBLIC. . STagg 2-5043

MATTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS).
'laisniuotas •

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengta* dvi koplyčių* duo
damo* mylimiems ‘ pašarvoti do
vanai. Nuiiudimo valandoj kr*tp- 
kltš* pas mus. Patarnavlma* yra 
Uštikrlnta* Ir . Ui prieinami, kainą.

Telephone Stagg 2—4400 
NOTARY PUBLIC

GRAB O RIUS
402 Metropolitan Avė.

v BROOKLYN, N* t*
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Pammdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms irvieo- 

. kiftmj pokyliam*
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