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Kun. C. E. Coughlin Atida 
Politinę Kampaniją

Vokietija Turi Pusantro Mi- 
lijono Uniformuotu Vyrų

'' Berlynas — Iš patikimą 
šaltinių pranešama, kad 
vokiečiai smarkiai gin
kluojasi ir, kad dabar jau 
Vokietija yra ^apsiginkla- 
yusi iki tokio laipsnio,

ŠVENTŲJŲ METŲ 
PABAIGA

PBANCBIl SUTARTIES 
DAROASIRAS

Vokietija yra ^apsiginkla- 
yusi f * 
kad pasaulis nei nesvajojo

Pusantro milijono vyrą 
jau dabar yra, uniformuo
ti. Kariški pratimai yra 
teikiami didelėms vyrų 

' grupėms. Statoma naujas, 
orlaivių fabrikas, aerodro- 

k ipai ir ginklų sandėliai.
Bed a r b i a m s, jaunes- 

niems kaip 25 metą, pra
nešta, kad jie greit neteks 
pašalpą. Vieton pašalpą 
jie gaus ^darbus. Manoma, 
kad visi 'bus priimti ka
riuomenėn.’ Rekrutavimas 
eina pilnu tempu.

. ’Iš Prancūzijos praneša
ma, kad Hitleris turįs 
2,500,000,000 dolerią fon
dą užsienių bankose. Šis 
fondas vartojamas pirki
mui kariškos medžiagos. 
Vokiečių nusiskundimas, 
kad jie neturi valiutos

• skoloms mokėti yra var-
tojamas ■ tam, kad gautų

* laiko prisiruošti karui,
f Vokietiją dabar turinti 

. 258 aerodromus, iŠ kur ją
Orlaiviai gali greit pakilti 
ię pulti bet kurią kaimyni
nę valstybę. Kalbama, kad 
Vokietijos orlaiviai gali 
vienu ir tuo pačiu. kartu 
pulti Prancūziją, Angliją,

. Lenkiją, Čekoslovakiją, 
.pabąltės valstybės, Skan
dinavijos valstybes ir Ru

siją. .
Nepaisant gerų santykių 

vokiečių su lenkais, nuro
doma, kad vokiečiai turi 

\ daug aerodromų lenkų pa- 
rubežy; Didžiausia pavojus 
esąs pabaltės valstybėms,

v

kurią gynimosi priemonės 
esančios labai menkos. .

. » O)' ■ ' ■ .■ 1

LENKAI NERVUO JASI
DEL VOKIE ČIŲ 

PROPAGANDOS

Varšuvą — Lenkai už
ginčija žinias, kurios pra
neša, kad įvyko naujos de
monstracijos prieš vokie
čius lenką koridoriuje ir, 
kad lenkai koncentruoja 
savo kariuomenę Vokieti
jos parubežyje.

Lenkai tvirtina, kad to
kios pramanytos žinios, 
kurios paeina iš Vokieti
jos, laužo, lenką sutartį su 
vokiečiais, kurią pasirašė 
1934 metais ir abi šalis pa
sižadėjo neskleisti propa
gandos viena prieš kitą.:

Iš Varšuvos buv.o pasiu
sti valdininkai įštyrti de
monstracijas prieš vokie
čius Wejherowo ir Halu- 
kach miesteliuose ir jei 
bus reikalo, kaltininkus 
smarkiai nubausti.

WATERBUR!EĖIŲ LIETU- 
V1Ų RADIO PROGRAMA
Wąterbury, Conn. —šeš

tadienį, balandžio 27 die
ną, šv. Juozapo parapijos 
choras, vadovaujant kom
pozitoriui p. A. Aleksiui, 
vėl pradeda radio progra
mą., šį kartą įvyks kur kas 
didėsnioje WIXBŠ stotyje. 
Pradžia 3:30 vai. iki 4 va
landai po pietų. Taigi šeš
tadienį visi pasukime savo 
radio ant 1500 kilocycles 
ir klausykime lietuviškos 
programos iš stoties WIX- 
BS, Waterbury, Conn.>

Sekmadienį, balandžio 
28 dieną įvyks Šventąją 
Metą pabaiga. Bal. 25 die
ną, Lourde, Prancūzijoje, 
stebuklingoje bažnyčioje, 
pontif ikalęmis mišiom i s 
prasidėjo iškilmingos tri- 
ją dieną pamaldos; Nekal
tai Pradėtosios pasirody
mo vietoje per tris dienas 
ir naktis laikomos be per
traukos Šv. Mišios. Iškil
mingos pamaldos baigsis 
bal. 28 dieną, 3 Vai. po pie
tą. ' ;

Šventasis Tėvas Pijus 
XI šventuosius Metus ap
dovanojo nepaprastais Di
džiąją Jubilėjihią Metą 
atlaidais. Kas norėjo, tas 
galėjo, tuos atlaidus įsigy
ti.

Šventąją Metą Jubilėją 
užbaigs Šv. Tėvas Pijus 
XI kalba ir laiminimu per 
radio iš Vatikano, sekma
dienį, bal. 28 dieną. Jąbilė- 
jaus užbaigimo pamaldos, 
sekmadienį, bal. 28 d* į- 
vyks visose kataliką baž
nyčiose. Dalyvaukime vi
si. ’■ ;. •

DEDE SAMAS PRIIMS 
PŪKŠTANČIUS

"■ JAUNUOLIŲ 
KARIUOMENĖN

> Washington 4- Pradėm 
dant liepos mėn, 1 d.f Jun
gtinių Valstybių kariuo
menėn bus priimama 31,- 

r 700 savanorių, nuo 18 iki 
> 35 metą amžiaus.

Generalio štabo viršinin
kas praneša, kad bus ban
doma visus savanorius 
priskirti tarnybai aršiau 
prie ją gyvenamų vietų. 
Naujosios Anglijos valsty
bėse bus priimta 2,180 

’ naujų savanorių. .

Paryžius -^-Prancūzija 
nerimaudama dėhVokieti* 
jos karingumo, bųvovpra- 
dėjusi kalbinti Rusiją su
daryti apsigynimo sutartį. 
Einant šia sutartimi viena 
kitai ateitą į pagalbą, jei 
būtą užpulta trečios vals
tybės.

Sutarties projektas jau 
buvo Prancūzijos užsienių 
reikalą ministerio Lavai ir 
Rusijos užsieniu ministe
rio Litviųoff išdirbtas, bet 
dabar Prancūzija- nesisku
bina jos pasirašyti; nes 
Tautą Sąjungai išėjus 
prieš Vokietijos ginklavi
mosi, Prancūzija jau ne- 
taip, bijo Vokietijos.

KOMPANIJA DIRBTU
VESUŽDARYMU BAN-

PLATINTOJŲ DĖMESIUI

LDS. ir “Darbininko** 
Vajus baigsis gegužes 12 
dieną, LDS. organizacijos 
metinėje Šventėje. Prašo
me Gerb. Skaitytoją pasis
kubinti ‘su atnau j i n i m u 
prenumeratą, nes vajaus 
metu atnaujhfę sutaupysi
te du dolerią. Gerb. Platin
toją prašome kuoskubiau- 
šiai siųsti prenumeratas ir 
naują nartą aplikacijas, 
kad vajui pasibaigus galė
tume pasidžiaugti darbo 
vaisiais.
■” LDS. kuopą valdybos te
paragina visus narius per 
siaš paskutinias dvi savai
tes padvigubinta energija 
pasidarbuoti. Kadangi tre
čiasis sekmadienis po Ve
lykęyra LDS. organizaci
jos Šventė, tai kuopos tu
rėtą iškilmingai švęsti. 
Patartina ryte užprašyti 
Šv. mišias ir visi nariai tu* 
retą dalyvauti. Kur gali? 
5^?4S^Pa. va:kartui vajaut užbaigimui 
ir metinės šventes iŠkil- 
mingesniam paminėjimui.

STUDENTAI IŠMAUDĖ 
KOMUNISTUS

17,000 ŽMONIŲ KLAUSĖ
SI JO KALBOS

Dalyvauja Valstybės 
Atstovai

DETROIT, MICH.-—Tre
čiadienį, balandžio 24 die
ną, prasidėjo pirmas Na
tional Union for Sočiai 
Justice, kurios organiza
torium yra kun. Charles 
E. Coughlin, seimas. Pir
mame masiniame mitinge 
dalyvavo 17,000 žmonią.

VYSKUPAS DAR KAR
TĄ UŽGYRE KUN. 
COUGHLIN KALBĄ

Detroit — Vyskupas Mi- 
chael J. Gallagher, Detroi
to diecezijos galva, kalbė
damas pėr radio Velykų 
dienoje, pareiškė, kad jis 
pilnai pritaria kun. Coug
hlin kalboms per radio ir 
jam esąs davęs saVo im- 
primatur. -

EXTM r
VOKIEČIAI NUŠOVĖ

LIETUVĮ '
KITĄ SUŽEIDĖ

.. LONDONAS-4 Iš Kau
no pranešama, kad Vokie
tijos kareiviai nušovė Ka
rolių Einikį ir jo brolį Au
gustą šūviais mirtinai su
žeidė. Abu broliu ėjo per 
Lietuvos - Vokietijos ru- 
bėžią turėdami leidimą.

Ann Harbor, Mieli. — 
Balandžio 12 dieną, Michi- 
gan Universitete, komu
nistai studentai, vadovau
jami protestantą pryčerio, 
bandė sukurstyti studen
tus, kad sudarytą skymus 
ir jie jiems iškirto šposą. 
Komunistams suėjus mi
tinguoti, studentai sučiu
po , penkis “lyderius” ir į- 
riietė į Upę. Pryčerį taip 
pat įmetė į upę ir gerai iš
maudė.

Universiteto vadovybė 
dėl tokio studentą elgesio, 
rodos, nieko studentams 
nedarys, nes komunistai 
gavo tai, ko ieškojo.

Komunistai studentai 
pasišaukė policiją, bet to
ji tik pasi juokė ir studen
tąnekliudė. . - •• •.

Čia komunistai, nors ją 
yra-tik keli, turi savo or
ganizaciją. Ji vadinasi: 
“Šocial Problemš Club**.

“Darbininkui** rašo vie
nas studentas, kad anglą 
spauda apie Šį komunistą 
išmaudymą labai plačiai 
ir sensacijingai rašė, bet 
Universitete buvo. labai 
paprastas įvykis ir nepali
ko^ jokios žymės. Komunis
tai studentai ir ju vadas 
pryčeris, gerai išsimaudę 
šaltame vapdenyt atvėso 

gal bus. jiems gera pamo
ka. . ‘.7

SUŠAUDĖ DU 
GENEROLU

Athens, Graikija BąL 
24 d., auštant, tapo sušau
dyti dą generolai,, kurie 
dalyvavo Venizelos sukili
me.

TOLEDO, O. Bal. 23 d., 
Chevrolet Motor kompani
ja; išgirdusi, kad United 
Automobile .Workers Fede- 
ral unija nutarė iššaukti 
darbininkus į streiką, už
darė dirbtuvę ir paleido 
2340 darbininką.

Darbininkai reikalavo, 
kad kompanija pripažintą 
uniją ir padarytą “elosed 
shop”. Šios dirbtuvės apie 
90 nuošimčių ’ darbininkų 
yra unijos nariai. Tai yra ;
vienintėlė automobilių dir^?r 
btuve, ; kimios darbininką 
dauguma priklauso prię u- 
nijos.-

Nors dirbtuvė uždaryta, 
bet darbininkai’; nutarė 
dirbtuvę pikietuoti dieną 
ir naktį.

Žmogus tik tiek,žmogus, 
kiek jis valios turi* ..

------- į. - — -

__ :x____ _ —- — .............

pasakėug- 
[kstantinė 
lėlės ovaci*
; • s ’i-’

ningą kalbą. Tū 
minia sukėlė dide 
jas šiam garsijj 

Šiame mit 
kalbėjo Senato 
mas iš OklahomąJ 
North Dakota ir At 
Connery iŠ Masšaėhd 
O’Mallėy iš Wisconsi 
Sweeney iš Ohio.

Kum Coughlin, baigdčj 
'mas savo turiningą kalbą,’“ - 
kurioje išdėstė socialius ir 
ekonominius klausimus, 7' 
klausia klausytoją: “Ar * 
jūs sutinkate sekti ma
ne ?” Jo klausimas iššaukė 5 
griausmingus aplodismen- ; 
tus, kurie tęsėsi per minu- -» 
tę. Tūkstančiai atsistojo 
iš sėdynių ir džiaugsmin
gais Šukiais sveikino kun. 
Coughlin už drąsą darbi* 
ninku reikalą gynimą.

OIENMESOS 
TAUPYMO UKA$

šiaipgi ;

- SekM&enį, balandžio 
28 diehą užsibaigia pašto- 
vu^ laikas ir prasidedi 
Dienos Šviesos Taupymuj < 
laikas. Tad šeštadienį, ba* 1 
landžio 27 dieną, prieš eK į 
nant gulti, pasukite savo į 
laikrodžius vieną valandį 
pirmyn, neš sekmadieny 
bažnyčiose pamaldos bus 
sulig, naujojo Dienos švie 
sos Taupymo Laiko (Day< 
light Šaving Time) . Vadi-: 
naši, turėsime keltis vieną* 
valandą ankščiau.

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

Lietuviškos dainos, muzika ir kalba per rac 
stoties WAA B (Boston, Mass.) tepasiekia vist 
vią darbininką namelius. Šeštadienį, balandžio 
ną, nuo 2 valandos iki 2:30 vai. po pietą tep; 
vo radio rodyklę kiekvienas* kuris tik turi; 
imtuvą, kurie neturi savo radio, tenueini, ___
draugus ar kaimynus ir tesiklauso tą gražįęHetuviš- 
ką dainelią. Darbininko Radio Programoje dalyvauja 
Darbininko Radio Choras, vadovaujant muzikui Ra
polui Juškai, solistai ir muzikos mokytoja p-lė Mari
jona Treinavičiutė. Ji kaą šeštadieni akompanuoja 
chorui ir solistams. Šį kartą ji paskambins' ir piano 
solo.

1.Stoties Pranešėjo kalba. . •
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo ir . ’

Pranešėjo kalba,
3. Anoj pusėj ežero ....... Žilevičius

Darbininko Radio Choras r
4. Kaitink Šviesi saulutė ^„.,^,..„....0 Petrauskas. 

' *. Solo—Juozas Ginkus
5. Kalba Jonas Kumpa.
6. Shėpherds Hey Grainger.

Piano Solo—Marijona TteinaviČiutė
. 7. Mano motinėlė Burleigh. J

Solo — Juozas Ginkus
8, Rinkinėlis Vėžys ’l

Piano Solo — Marijona Treinavičiutė
9. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai

10. Mergužėlė mano* ....Olšauskas J
Darbininko Radio Choras J

Gerbiamąją Skaitytoją prašome šeštadienį, ba- 
iandžio 27 dieną, 2 vai. po pietą pasukti savo radio J 
ant 1410 kilocycles, WAAB, Boston, Mass. ir klausytieji 
dainą ir kalbu. Parašykite Darbininkui kaip patiko Bbj 
programa. Rašykite: Darbininkas, 366 W. Broadway>'.'.| 
South Boston, Mass. ‘

s
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ĮYAIMS SKELBIMAI
ROOMSlirS

VV. 5th St, So. Boston, Mass.

MIS KObJfilMįžanga 50c. ir 35c. Kviečia RENGĖJOS.

omini

(iRAJUS IR ĮSPŪDINGAS V»IKĄLAS

■ ■■' "" *

PRISIMINK,

JĮUOZASCUNYSI

Jmtioe of t 
i Visokio* rflfiles ap 

.stogas patarnąvi
“598 B. Broadway. So.

Tel. Šou. Boston 17 
' ' Reaidence:

120 Marine Ed., So.Bori 
Namų tel. : Šou. Boston 2483-^

Lietuvis AnstoUs Goneteble 
TrMteioritu

ROMANJ.VASIL
Ąpdraudos ir Nejudomo 

Turto Agęntąs
409 Brdkdymy, Boom 4 
South Boston, Maii. * 

Telefonas? Barkway 1735-M.

PUSE PELNO SKIRIAMA 
“DARBININKO:’ RADIO FONDUI

Į”’r'"'..... M 11 ir r■/.iį

ŪUEEN ANN LAUNDRY,
LUTUVIU SKALBYKLA

Skalbi™ Ir pronlname vtookluB 
Į drabužitm. Mes paimame lę prlsta- 
Į totną drftbužtua visur, kaip tirt: 
8a. Bostonr Cambridge, Erfęhton 

IDorcbMtar Ir kitu**' Ramfiglailtę 
f Ir pftiyrslte, kad gaąnatą patarme 
| vlrną ui pigią kalną..
Į 7-9 EUery St., 8o, Borton 
f Tel So. Boiton 2923

MUZIKAS j
RAPOLAS JUŠKA I

T4 8. B. 2800-R 
LIETUVIS

OPIOM ETRISTAS
Hfgzamlnuoja ftkl» 
prakirtu akintu* 
kreivas akis atltie- 

j; linu Jr ambiijonis-
kose (akiote) akyse sugrąžinu 

! tvteaą tinkamu laiku.
J. L. PAtAKABNIS, O. D.

447 Broedvmy, South Boston

IETINĘS ŽINIOS
^eaktadUnli, Balandžio įfi, 1M t>XRSĮNINKĄS

InA Stasy* BeltekO, gar.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
STANLEY'S RADIO SHOP TEL.SO. BQSTON 0558 f

■ <L< w* ša’

B LOS, MS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Į Balandžio 23 d. š. m. 8 
yal. vak., Šv. Petro liet.

r. svetainėje/ septintoje 
\fatveje, įvyko mėnesinis 
i-Jusirinkinias.

Moko muzikos, piano | 
Ir dainavimo. Speeia- S 
les pamokas duoda | 

vaikams. | 

Adresas:
983 E. Broadway, * ‘ 1 

SO. BOSTON, MASS.
r11“     H     r. in I: ■ I

ADVOKATAS I
' I

414 Broadway, S. Boston, Mass į

Tel. So. Boston 0948 !

GYVENIMO 
Tel. Parkvvay 18G4-W

Į
I

T.

S

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas/Daro vi- 

‘ sus legalius dokumentus ą . * f* - * * - '
817 K St. (kampas Broadway)

South Boston; Mass.
Telefonas t $out Bo^on. g73į 

■ - Namų: Talbot 2474

JOHNJ. GR1GALUS 
(GBIGALTONAS) 
. ADVOKATAS

598 East Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room3 
[ ; Residence:
*16 Thdmas Pk., Tel. S. B. 1043

ADVOKATAS
’ .. •‘Darbininko’* Namo

* (antros lubos, Room 11
‘ 386 Broadvvay, So. Boston.
t Tel. So. Boston 8357

• Bostono Ofisas:
60 State St.. Room 326

f . TeL. Hubbaril 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

[TrL Talbot 2878 Dorchester, Mas*.

Tarp kitų reikalų plačiai 
apkalbėtas metinės darbi
ninkų šventės apvaikščio- 
jimas. ? -
/ So. Bostono vietinė kuo
pa nutarė “in corpor.e” da
lyvauti visi Šv. mišiose 
9:30 vai. ryte. Atkreiptą 
domė į šio klausimo svar
bumą ir kviesta visi nat
riai imti dalyvumo, nes at
skiri pranešimai nebus 
siuntinėjami.

Po pietinę tos dienos 
programą bus pranešta 
vėliaus. Pravartu paminė
ti, kad į po pietinės Darbi
ninkų programos eigą yra 
užkviesti7 svečiai, kunigai 
ir profesionalai. Taipgi 
imsdalyvumoir Naujos 
Anglijos Apskričio Fede
racijos atstovai, kurie tą 
dieną posėdžiaus So. Bos
tone. . j *

Kadangi Darbininkų me
tinė Šventė supuola ir su 
LDS. ir “Darbininko” va
jaus užbaigimo laiku to
dėl bus labai iškilmingai 
minimą su vaidinimu tiky
binio veikalo, prakalbų, 
dąinų ir tt.

Tikimasi, kad visi Darbi
ninkai ir jų priėteliai stos 
petys į petį po Šv. Juozapo 
vėliava ir pasirodys dvasia 
ir kūnu stiprus karžygiai 
dėl šventų savo katalikiš
kų - lietuviškų teisių spau
dos palaikyme.

Buvo plačiai kalbėta a- 
pie tuos narius ir prenu
meratorius, kurie ligi šiol 
dar nepasinaudojo vajaus 
lengvatomis. Pąsižadė j o 
visi nariai įdėti savoivisas 
pastangas*'. > kąd ^-padėti 
tiems* pasinaudoti vajaus 

' Sąlygomis atsilyginti už 
“Darb.” . prenumeratą ir į- 
tikinti, kąd reikia budėti, 
Bažnyčios ir Tautos sar- 
gyboje.

Kadangi vajus oficialiai 
baigiasi geg. 12 d., todėl ir 
yra kviečiami neatidėlio
jant visi kuogreičiausiai 
ligi tos dienos užsimokėti, 
jeigu ne į kuopą, tai sta
čiai į Centrą.

į Kalbėta apie LDS. Nau
jos Anglijos apskr. išva
žiavimą, kuris įvyks gegu
žės 30 d., Romuvos parke, 
Montelloje. Išrinkta kele
tas darbininkų, gi kitus 
palikta kviesti vėliaus. Iš
rinkta bus’ų komisiją, ku
ri pašamdyš bus’us ir pas
kleis tikietus.

Aptarta ir Šv. Petro liet. 
ifparapijospiknikorėB^mas 

ir nuoširdžiam darbui iš
rinkta darbštūs asmenys. 
Reikia tikėtis, kad So# 
Bostono Darbininkai, ne
apsileis kitoms draugi
joms, bei organizacijoms.

Bap.

JUOZAS GINKUS, 
būsiantis Worcesterio ad
vokatas, baigęs Holy 
Cross kolegiją, Žymus vei
kėjas jaunimo tarpe, šeš
tadienį, balandžio 27 dieną 
dalyvauja Darbininko Ra
dio programoje.

IŠSIRENDAVOJA.
Vienas išrėdytas kam

barys— vyru^arba mote- 
rei. Del platesnių informa
cijų kreipkitės pas:

Em. Paulauskienė, 
188BowenSt, 

So. Boston^ Mass.

IŠSIRENDAVOJA
> IŠsirendavoja penki di

deli kambariai su visais 
patogumais. Naujai atre
montuoti kambariai. Svei
kiausioj vietoj — mažam 
miestelyj. Prie įvairios rū
šies krautuvių ir pašto. 
Už prieinamą kainą. Krei
pkitės pas Wni. Lutkin, 
Post Office Bdx 13, Wa- 
shington St., So. Easton, 
Mass.

DAKTARAI
DR. ROGERJ. ABIZA1D

Tel. Devonshire 7906
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7—8 P. M.

.3 MaldenStreet, 
Boston

ŠEŠIŲ AKTŲ DRAMA »
Rengia 1

Liet. Dukterų Dr-ja po Globa Motinos Švenčiausios
SEKMADIENĮ, \

Balandžio-AprU 28,1935

kad šiandien. įvyksta L. 
> Vyčių 17 Algirdo kp. šo
kiai, r Municipal Building 
salėje E. Broadway, So. 
Boston, Mass, Šokių kon- 
testas. Visi spėlioja, kas 
geriausiai pašoks, ir bus 
tuo ricierium. Šokių vaka
re viską pąmatyšjme. Būk 
šokiuose, dalyvauk kontes- 
te. Gros: ‘Bostonians” or
kestras. Atvažiuoja daug 
jaunimo iš kitų kolonijų.

Visokį pamarginimai. 
Lauksiu šokiuose. Kaulas.

PADĖKĄ

kalbų Kalbės J. Ę. Guber
natorius James M. Curley 
ir kiti, ‘ ,

Lietuviai dalyvaukime, 
: Programa įvairi ir turi
ninga. The Division oflm- 
migration and Americahi- 
zation visus kviečia į, tą 
konferenciją. Įžangos ne
bus.

Aš Johanną Stravinskai- 
tė iŠ širdies, dėkoju vi
siems atsilankiusiems į 
“Whist Party4;’, kuisis davė 
40 dol. pėhio'F . Pinigai pa
siųsti xšv/KaSmiero* Sese
rų Vienuolynui, Chįcagoj.

CAMBRIDGE, MASS.

MUZIKOS MOKYKLA
-r M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianiL 
Ji yra baigusi 

PAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIŲ

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

I f X 
i

., Tel. So. Boston 8520

ADVOKOM ŠALNAI |
Z EteRBININKO NAME 

866 Broftdway,
South Boston, Mass

METINIAI
®©

. ŠOKIO KONTESTAS
Rengia

L. VYČIŲ 17 ALGIRDO KUOPA 
PENKTADIENĮ,

Balandžio-April 26, 1935
MUNICIPAL BUILDING SALEJE

E. Broadway, So. Boston, Mass.
GROS: GARSI ^BOSTONIANS” ORKESTRĄ '

Vięękipamarginimai t 
šokiai Nuo 8—12. Įžanga 40c.

Tel So. Boston 0823 . - I
LIETUVIS DANTISTAS i

DR. M. Y. CASFER | 
- Arti Municipal Building | 
525 E. Broadway, S. Boston I

Ofiio Valandot . » 
Nuo 9 iki 12 ryte-ir nuo 1.86 ikl| 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Oft- = 
sas uždarytas subatoa vakarais Ir j 
nedeidiėniais, taipgi seredoinis nuoi 

1240Š dieną-uždarytas.- J 
. Taipgi nuhnu ir X-Ray. J

lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKi
(GAUNAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvmy, So. Boston 

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų &* 
nuo 6 iki 9 L vakare.. Šventą 

pagal susitarimą.. *

Tel. So. Boston 2600

Lietuti* Dantistas

A.L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, 8# Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, neo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:80 iki 9 v. t. 
Seredomls niuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis niM) .9 iki 6 vai. vakąre. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena* 

*• (pagal aptarti) i '

Tel Trowbridge 6330,

JOHN REPSHIS, M. D, 
(REPŠYS) J. •

LIETUVIS GYDYTOJAS
■ij*’ - ■ *.* , ■■ -■ ‘t-, ■’

Ofiso VąlandūB: 2—4 ir fj-^8 ; •;' .. ■ •. , -
278 Harvard Street, 

kamp. Inmąn arti Central SqM
Cambridge, Mass.;

v

Nei vienas metųrėtų pra
leisti progos nepamatęs 
veikalo “Šventoji Teresę- 
lė”, kurį suvaidins, laetu- 
v0s Dukterų Po Globa Mo
tinosŠvč. Draugijos mė
gėjai, šių sekmadienio va
kare, balandžio 28 d. Baž
nytinėje salėje, South Bos
tone.

> Jau'Senai mes garbina
me šventąją Teresę, nes 
speciales savaitines pa
maldas bažnyčiose turime 
jos garbei,, bet ne visi žino
me jos gyvenimo ir sielos 
istoriją. Atsilankę pama
tysite ŠV. Teresėlės visą 
gyvenimą, nuo Vaikystės i- 
ki mirties.

Veikalas — drama yra 
nesenai parašytas, jauno 
Lietuvos dramaturgo kun. 
J. Marcinkaus Taųronio. 
jame dalyvauja dvide
šimts septyni aktoriai-ės. 
Yra šęšių aktų ; astuonių 

. atidengimų, i su gražiomis 
giesmėmis. Tarpais bus ir 
kitokių paįvairinimų. Va
karo programą ves kun. 
Jenkus. Prasidės lygiai 7 
vai. vakare. Tddeį prašo
me visus atsilankyti ir ne- 
sivėlūoC 4 ; *

■ Pusę pelno skiriama 
“Darbininko” Radio fon
dui, Rengėjos-

-'7 ■' I" 11 ■

KONFEŪRWCIJA IĘkoncertas
Antradienį, balandžių 30 

dieną, 8 vai. vakare, Gard- 
ner Auditorijoj,‘ State 
House, Bdstoni Mass. į* 
vyks tarptautinė konfe
rencija ir koncertas, (

’ Programoje dalyvaus žy
mūs solistai; italų choras 

t ir ERA. orkestras. Bus ir

' Balandžio 2, 1935, įvyko 
miesto vakarinių mokyk
lų užbaigimas. Dainų pro
gramą išpildyti buvo už- 
kviestas Cambridgaus pa
rapijos choras. Vakaras 
juvo Cambridge High and 

: jatin mokyklos auditoriu- 
ine, kur buvo" prisirinkę 
pilna žmonių.
Reikiapasakyti* kadcho

ras kaip viįado$C'taip ir šį 
sykį labai gražiai pasiro
dė. Tarp kitų dainų sudai
navo “Dzimdzi Drimdzi”. 
Ši daina labai patiko susi
rinkusiems, už ką ir nesi
gailėjo aplodismentų. Pia
nu akompanavo Ona Gird- 
vainytė. JRS

Švenčiausios Panos Ma
rijosNekalto, Prasidėjimo 
Draugija šiemet minės sa
vo gyvavimo Sidabrini Ju- 
bilėjų. Kad tinkamai ap
vaikščioti visos nares iš
klausys Šv. Mišių gegužės 
5, 9-tą valandą ryte, o va
kare bus pokylis parapijos 
svetainėje. Bus daug sve
čių. Kviečiame visus daly
vauti,

Telephone 
80/BOSTON 

. 1058

BAYVIEW
MOTOR SERVICE 

- 8TUDKUK1B 
Automobilių ir Trokų 

Agent&ra.
Talreme visokių išdlrbyąčlų auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravP 
w Vieta:

1 Hamlin Street 
ir E.EighthSt, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Joa. JSai^čįuitąt ir Peter Trečiokai 

savininkai

(KAZYS ČASAS)
Ofisas:^ 409 Wind*or St.

Tel: University 4116
Namai; 167 Washington St.
• Tek Univerrity 9221

; Cambridge, Mass.

S. BARASEVtčIUS IR 
h SŪNŪS
> Seniausias ir Savistovia šios į
[. r'-'- -• Valstybes '/■j
> LIETUVIU GRABORIUS IR 
į BALBA^UpTOJAS
[Gyvuoja 26 inetus. Pilna! prislruo-J 
’šęs savo Įrankiais Ir karstvežlmbiĮ 
[sutelkti geriausią patarnavimų die- 
!ną Ir naktį. Tarnauja Ir apylinki-į 
[ ri&ns Lietuvių kolonijom*.
| TURI NOTARO TEISES

Gfiaat: i
3254 W. Broadway, So.’ Boston^ 
į Tel. Šou. Borton 2590 j
’ Gi^ėnątitęįį , i
’ 838 Dorchester Avė. j

Tel. Columbia 2587

Padaro geriausius ir gražiau- 
[ sius paveikslus^, šeimynų, ves- 
[ tuvių ir. pavienių asmenų.

JURGIS C. STUKAS 
4^ Broadway, 

South Boston, Mais.
Tol Šou. Boston 2029 t f Tel. W. 0242 

ALENAS.STŪKIENt
f 681 Washįmrton St, 
Į Ronrood, Mass. :

PIGIAI TAISOME .
Į • STOGUS •
I SO. BOSTON EOOriNG CO.

JŪHNMARTIN & 00.
414 W. Broadway 

TELEFONAI:
South Boston. 0574 dienomis
South Boston 6184 vakarais

BAIDUS
Perkraus- 

tome 
VISUR 
PIGIAI

GREITAI
■ SAUGIAI

ACADEMYOFMUSIC

VALGOWŲDAlk^
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius; daržoves ir 

kitokius, daiktus, kurie skelbiasi <<DarbinhikęM apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke**.
POVTLASBUSHMANAS
,{ 48 Cresoent Avenue,
'. Telephone Oolumbia 6702

' BROŪn^AT MABKPT 
887 W. Broad,way 

Telephone South Boston 8591

29 &vin HiU Aventie, 
DORCHESTER. MA£|S.

45 Hampden St„ 
Tel. HIGhlands ,4855 
roxbury. mass.

JONAS VALIACKAS 
75 ^G’* Street, 

Telephone South Boston 1609

TT kVDT.ATrSKAS

SO. BOSTON, MASS. 9i8^ Brofcdw , 
Telephone South Boston 1392

PERKINS SQ. CASH MARKEI JONAS GLINB0KA8
Povilus Baltraiiftnas, Sąv/ 

490Broadway, Tel.S.Boeton312Q
502ĄEi$rhthSt, 

Tel. So. Boston 9621

f Vadovaujant Prot G. A Ottavi \
! Moko popullarišką b klasiką, muziką. Tąlpgl greU muiiko« lustru* 
j mentdiB, kaip tai: smuikas, piano, banjo, mandolinos, gitaros, armoni

kai!, klarnete*, taksafono, triūboB, trombono*, b? tt irgi, moko‘harmo- 
[: ui jos ir perstatymo. Gerokai praillavlnę mokiniaigauna ųrogoa, b» 

jokio ekstro mokesnio, prigulėti prie mūsų dbtello orktetto. Galime 
į. pristatyti benus arba.orkestras, ant bet kokio parengimo.

Muilkoe inetnimentus ir dalia pkrųuodmn^ lirendavojame Ir tai- 
; »qme uji pigią kbiną. Atdara dleną ir vakare. " /

. - j T«l, So, Boston 1079 -• . , _
i 409 W. Broadway kumpai r, St So. Boątdn, Mam.

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

' ’' . Tel Šou. Boston 3694 

STANLEY 
BDHIIHGCD.

0. F. GRIGAS, SAVININKAS 
IsdirbSjas/gerų minkštų 

gSrimų,.
’ 107 W. Sirth Street, .

So,-Boston* Mass.
Namai181 D. ČL So. Boston

JUOZAS M. DIL
LAIKROD
Parduodu įvs

auksinius ir i' 
tus. Taipgi ir

1 366 W.
SO. BO

Tel. Hee. 6W

ROMAN AUTO SALES
STASYS ROKLANAS, SAV. 
Parduoda OLD8MOBILE automo
biliui ir INTERNATIONAL tre
kus Priimama muakarua mainate 

Taipgi
Taisome automobilius

Darba? uitikrintas, hėe užlai
kau gerus darbininkus.

49 Highland An.,

i



TROSAS CARRIGG & SONį!

PIEŠĖJAI IR IŠDIRBĖJAI

Į!
bailes paminklų

VISOKIOS RŪŠIES GRANITO

Reikale kreipkitės:it ■

CHŪRCH and MONTELLO Sta., BROCKTON -r- Tel. 100
* - 1 • " K

iro Sliop

I

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoj* metanu ... 
Uiahny metami

(t Telefonai: 41 No. Cary St., Brockton, Mass." k 4
j Brockton 6588 40 Wėymouth St., Weymputh, Mas£ S .

Bandolph 196-W 65' Brook Road, Quincy, Mass. J '■

I

Benktadienis, Balandžio 26, 1985

a

GEGUŽINĖSREIKALU

L0WELL, MASS.

Pagerbė Labdarį ir Veikėją

*

GRABORIAI

e

MMMM

[žZLri]

i ;

*rf-fiiy ^į<'jĮ^T^GtofeiĄ^

STRANGIS ELECTRIC
COMPANY ;

Krank J. Strangis, Savininkas
ELEKTRIKINIAI PEČIAI 

ant lengvo išmokėjimo 
Atliekame visokius elektriki- 
irius įvedimus ir pataisymus

Tel. Brockton 7198
■ : 28 Morse Ąvėttue,

BROCKTON, MĄSS.

Patyrusi mergina, dėl namų 
darlio ir prižiūrėjimo vaiko.

Kreipkitės į
152 Ames St., 

BROCKTON, MASS.

JOSEPH W, CASPER
‘ (KASPARAS)

(IRAB O R IU S
494 E. Broadway,

* South Boston, Mass.
Office: t41. S..B. 1437

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Teisingas Patarnavimas
1122 Washingtpn St., 

Norwdod, Mass.

INC.

403 MAIN STREET - BROCKTON . MASSACHUSETTS .
. , , TĖLEPHONE 345 ■. '

1

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir Šventadieninius

1152 Washington St., 
Norwood, Mass.

SYIES & SVIES 
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė. * 

Tel« Nonvood 1020

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunaikyk savo senus rakandus! 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu.. Nes mes užlaiko
me visfc eile rakandams apdanga
lu, kaip tai: tapestries, velourš, 
moliair, damask irįtt.

16 Belmont Street,
. BROCKTON, MASS.

\ • Tel. 3368

ADAM iVAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš, 13 . metų,' kaip tarnauja
Įjiehiviama Monterio ir apylin- 

kėje. . . t 
Laidotuvių Įstaiga: .

124 Ąmes Št, Brockton, Mass.
.. Gyvenimo vieta r

25 Enterprise St., Brockton

EDWiVrWARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. * 
TEL. Norwood 1503 . . 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius 

valgius . *
ATDARA:

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

Norwood, '. .Mass.

Tel. South Boston. 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius-Balsajnuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broachray, 

So; Boston, Mass.

DARBININKAS , 3.

Įkas girdėti lietuvių!
KOLONUOSE

LDS. Naujos, Anglijos 
Apskričio rengiamoji GE
GUŽINE, įvyksianti gegu
žės 30 d., Romuvos ^ąrke, 
Brockton, Mass. nejučio* 
mis artėja. Rengimo komi
sijos sekretorijatas šiomis 

.. dienomis parašė ir iš
siuntinėjo kvietimų laiš
kus per LDS. kuopas į vi
sas draugijas, kviesdama 
prisidėti - prie skaitlingo 
dalyvavimo gegužinėje ir 
tuo pačiu prie parėmimo 
LDS. organizacijos.

Kas rems šią gegužinę, 
tas rems LDS.; tas rems 

—*■ Darbininką”; tas- rems ir 
“Darbininko’MladioProg* 
ramą. Tikslas gražūs ver
ta visiems nuoširdžiai pri- 

* sidėtL
Jeigu mūsų laiškai visų 

draugijų, - organizacijų, 
kuopų, chorų, klubų ar ki
tų ratelių ir nepasiektų, 
prašomą neturėti už blogą, 

. nes nėra taip jau lengva 
sužinoti visų adresai, vi
sose kolonijose. Prašome 
priimti mūsų nuoširdų 
kvietimą į GEGUŽINĘ, ir 
per šią žinutę.

Organizacijoą, kur jos 
nutars ir užgirs savo’susi- 
rinkimuose remti geguži
nę, prašome pranešti se- 
kretorijatui, adresu: J. 
Kumpa, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Sekretorius.

ŠOKIAI!
, Mūsų didysis choras ren
gia taip vadinanius “Semi- 
Annual Dance” šeštadienį, 
jalajidžio 27 d. /

Gros gerai visiems žino
mas, populerus “Beiinett’s 
Royal “8” Ambassadors” 
orkestras. Šokiai bus “K. 
of C. Hali”, Dulton gatvės.

Kviečiami visi Užtikti* 
narna “good-time”. Įžan
ga visiems — 35c.

RUOŠIASI SPORTININ-
KAI •

Pirmadienį, 7:30 vakare, 
baž. svetainėje sportinin
kai laikė savo pirmą susi; 
rinkimą. Nutarta vienbal
siai, suorganizuoti “Sport 
Club”. Taipgi nutarta su
daryti sviedinio ratelį.

Pirmą praktika įvyks 
šeštadienį bal.*27, Shedd 
Park, 9 valandą. Norintie
ji įstoti rateliu, malonėki
te būti virš minėto j vietoj 
devintą valandą ryte. ;

LIGONIAI
Ligos ranka palietė daug 

iš mūsų tarpo —■ deja, vi
si seni!

Štai jau astuoni suvirs 
mėnesiai kaip ponią. Bujie- 
n^ gyv. Davidson' gatvėje, 
serga. Jos liga pavojinga. 

, Netikėtai, valydama na
mus, susirgo p. Karsokie- 
nė, gyvenanti Bassett gat
vėj. Ligonė nevaldo pusė 
savo kūno — suparaližuo- 
‘ta! Padėtis bloga.

Jau ilgokas laikas kai 
sergą ponas Versiackas, 
gyv. 58 Tyler St. .

P. J. ĄKUNEVIČIUS 
GRABORIUS

Jau 18 metų 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

CHAftttSH HlOKtjuTKi^tM ,' JAHESf.HtCKty ^dHKĮt HtCKiy

ence

; «eeooeęMMOooeeweMee®eee®MMeo0eeMeeeęe«eeo^

in czfunerai Service
— 4tncę rflfiq

• ' ■ . c;

.... . ''■ * To all who call on u« 
vve pledge the full. rneasure oF oyr skili 
and our experience — without rėgard For 
priče .4 . . , * .

THE NORGE BREST’S
ĮGALIOTI pirkliai 

KIEKVIENAS SfORGE PRODUKTAS 
DUODA NUOUMOIUS MOKJUfįj mVESTMEHTĄ

* NORGE ROLLATOB laidytu- 
. vai suteikia šaldymą už ma- ] ;

. žein$ kainą, užlaiko maistą į ; 
nuo sugedimo ir duoda progą ] k' 
ekonomiškiausiai ir geriausiai ‘ 
suvartoti likusį maistą. Tokiu 
būdu galima sutaupyti iki 211 
į mėnesi. \

ROLLATOR... duoda ly
gių, lengvą, taip vudlna- 
-mį RoIIing jggą, kuri nu
teikia (langiaus šalčio Ir 
auvartoja mažiau elektros

’ Ateik bite kada ir pama
tyk naują 1935, NORGE

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

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkč — Eva MarkatenS, .
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botsoh 1298 - ‘ .

Vice-pirminink6 — Ona SlaurlenG,
443 Ė. 7th St., SO. Boston, Mass.
Tel. Sb. Boston 8422

Prot Rašt. — Brone Ciuuienč,
2QGould St., West Roxbury, Mass. 
Tel Parkwy 1864-W

Fln. Rašt. — Marijona Markonlutč, 
83 Navarre St, Roęlindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona Stanįullutč,

105 West 6th St, So. Boston, Mass
Tvnrkdarč —-Ona Mizglrdlenč,

1512 Colūmbla Rd., So,, Boston, Mass.
Kasos CĮlobčja — E. Įanušonlenč.

1426 Colūmbla Rd., Šo. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimu* laiko kn| 

antrą utarninką kiekvieno mčneslo.

ŠV. JONO EV. BL.PAšALriNĖ 
DRAUGIJOS VALDYBĄ \

Pi^m. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass, 

Vice- pirm. —• V. Medonls,1430^Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — 3. Gllneckls,

5 Thomas Park, So. Boston; Ma«s. 
Fln. Raštininkas — Alb., Nevieta, 
. 16 WInfleld S t, So. Boston, Moša. 
Iždininkas. -- A. Naudžiūnas,

885 E. Broadsvay, So. Boston, Masą 
Maršalka — J. Ząlkis,
.7 Wlnfleld St;, So. Boston, Mass. ' 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedSldienį kiekvieno mčneslo,
2 vai. po pietų, Parapijos salčj, 493 
E. Tth St., So. Boston, Mass. ,

7:80 vai. vakare, pobainytinfej sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolų raštininkę.

A.SKLENIS

Dieve, palengvink jų 
kentėjimą išgydyk ligas.

PASVEIKO
Mūši^ ki^JPtah^škus 

Strakauškas; buvo susir
gęs gripu. Visgi, Dievas 
geras — grąžino jam svei
katą ir Velykines pareigas 
atliko pats su maža pagal
ba. **

'> “Rūdininkas”

NASH TAU SERVICE
Nauji apšildyti karai. 
Tik 35c. po Brockton’ą

Stotys:
W. Elm ir Main Sts.

45 Tremont St., 
BROCKTON, MASS.

LIETUVOS RUNAI
EKSKURSIJA Į 

LIETUVA
Perkam Lietuvos Bonus 

ir mokam pagal dienos 
kursą.

Didelė lietuvių ekskurse 
ja į Lietuvą Gegužes 25 
dieną. Kas ihanot važiuoti, 
jau laikas sutvarkyti do
kumentus. į

Aš esu agentas ir par
duodu laivakortes- ant 
greitųjų laivų į Lietuvą ir 
Lenkiją. Atvažiuokit į mū-b 
sų krautuvę pakalbėsime 
plačiau. /

Turime gražiausių vy- 
rąm marškiniu. Tvirtų če- 
verykų.

Petras Bartkevičius, 
AMERICANDRY 

GOODS STORE 
678 No. Main St.

MONTELLO, MASS.

r Vabalninkas. —- Kovo l6 
j d. vietos kat. or-jų atsto
vai parengė didžiąjam va- 
balnįnkėnų geradariui p. 
A. Skleniui, grįžtančiam į 
Ameriką, padėkos ir atsi
sveikinimo arbatėlę, ku
rios metu buvo iškelta di
deli p. A. Sklenio, kaipo 
visuomenės labdario ir me
cenato nuopelnai.

Kaip jau žinoma p. Skle- 
his dar jaunuolis išvyko į 
Ameriką ir teū tvarkingai 
gyvendamas puikiai įsikū
rė. Bet nenutauto ir savo 
tėyų žemes neužmirštą. 
Visuomet dirba Dievo gar
bei, tėvynės ‘̂“artimo ge
rovei. Jo gerą širdį ir duo- 
shią ranką šiandieną dau
gelis pažįstą. Jo gausios 
aukos visuomet plaukė į- 
vairioms kat. kongregaci
joms, vienuolynams, baž
nyčioms, koplyčioms ir kV 
Pagaliau i934’rii. rudenį, 
parvykęs iš Ainerikos, pa
dovanojo Vabalninke Sv. 
Kazimiero Seserims pui
kius rūmus, kuriuose pas
tarosios įsteigė vaikų dar
želį ir rengiasi*-atidaryti 
mergaitėm# amatų moky
klą* . ■. '*■ ’ • ■"

Dėkingi vąbalnihkėnąi 
išvažiuojančiam -savo ge
radariui linki visokiario- 
pos laimės?

Taip pat buvo atsisvei
kinta ir su Brone A. Skąr- 
džiutę, žinoma jaunimo 
veikėją. Br. Skardziutė iki 
pat išvažiavimo buvo vi
sos Vabalninko parapijos 
pavasarininkų pirmininke 
ir visą laiką sėkmingai 
joms vadovavo. Bronė vi
suomet buvo darbšti, pa
prasta, 'nusižeminusi ir už 
tai labai visų gerbiama. 
Vabalninkėnų jaunimo 
tarpe ji paliko tikrai gra
žų ir sektiną katalikei 
mergaitei pavyzdį.

Skardžiutė gimusi Ame
rikoj, 1922 m. parvykusi ■ 
Lietuvą baigė Kupiškio 
progimnaziją, ir dabar vėl 
š. m. koyo 25 d. kartu su 
p. A. Skleniu išplaukė į A- 
meriką. Dieve padėk!

AMERIKOS LIETUVIŲ 
JĖZUITŲ MISIJOS

Balandžio 27 - Gegužės 3, 
St. Georgas (T. Mešlis) 
425 Lafayettė St., Utica, 
N. Y. ‘ t

Geguž. 5 -12, St. Francis, 
(T. Aukštikalnis) 94 Bra- 
dford St., Lawrence, Ma- 
ssachusetts.
Nuolatinis adresas:

Rev. Anthony B. Mešlis Š. 
J,, Kęyser island,xSo, Nor- 
walk, Conn.

Tel. Nonvood 1009 Notaras

A, K. NEVIACKAS
REAL ESTATE
-INSURANCE •

VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

Tires Išmokėjimui
GARSĖS GOODBICH TIBES 1R BATTERIES

’• ’ ' L '*■</ 1* ' r-

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

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

• jimo. ■ ' - •

BE JOKIO “RED TAPĖ’’

BE JOKIO LAUKIMO

LENGVOS SĄLYGOS
• PRITAIKINTOS JUMS •'

Nėra ilgų tyrinėjimų, jokių nesma
gumų Tamstai. Visus susitarimus 
užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa
rodykite mums savo automobilio 
“lisense” dėl identifikavimo. Ir n 
sistatyk sau pritaikintas lengvas 
mokėjimo sąlygas.

Pasirink ka tau reikia ir <; 
mums kiek galėsi mokėti. t 

' mums tik kelias minutes atidaryti
Tamstai atsiskaitymo sąskaitą. , Ir 

. mes tuojau uždėsime bilą kj įran
kį prie Tamstos automobilio.

] MARATHŪNIAN HAT Į
CIJEANINGCO. I 

i Pataisome ir Nuvalome I
■ čėverykus | 

i Ar jau užėj’ote į musą naują I 
[ . : ; Vietą? : Į
s Mes atliekame visą eilę skrybe-1 
į Jių valymo ir Čeverykų taisjM 
Į mo darbus, SU valiausiais į 
J ■ ' Įtaisais; : |
Į Garantuojame savo darbiu. | 
i Kaip praeityje, taip ir ateityje! 
į atliksime jttsą. darbus. i 
1 Tel. 868b . i

93 Main St., Brockton, Maaal 
Priešais Brockton National Bank I 
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DAFBIJ«F()CAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays šuoli M j 
New Year, Good Friday, Meniorial Day, Independencč Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmas • ' , 
—-—į. by —-—■

SAINTJOSEPH’S LITHUANIAN R. C. AS50CIĄTI0N OF LABOM
Entered os seeond-class matter Sęfrt. 12, 1015 at the post otftce at Boston, j 

' Mass. under the Act of Mareh 3, 1870
Accėptance fof mftUing at spėriai tate of postage provlded for inSection 1108 J 

Act of October 8, 1017, authorised on July 12, 1018
SUBSCRIPTION MATĘS :

Domėstic yeariy W.OO
Forelgn yėarly. 35.00Domeetlc onee per' week y®ąrly,Į2.00 Vtoi kart savaitėj* metama .. i 
Forelgn onee per waek yearly.. Užsieny 1 kart savaltlj* metama 1

DARBININKAS 
366 WMtBroadway . 

Telephont South. Boaton 2680
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ŠVENTŲJŲ METŲ 
UŽBAIGA

Didžiausias Šio momento katalikiškam pasauly 
; ^fcjudis tai Šventųjų Metų jubilėjaus užbaigimas. To 
sąjūdžio centras yra LUordes, įžymiausia stebuklingo- 

, ji vieta visam pasauly. Ten, kur prieš 80 metų vargšė 
r piemenėlė Bernadeta tūrėjo laimės pamatyti Nekalto 
’ gtenč. Panelės Prasidėjimo apsireiškimą, Šiandie at- 
į kreiptos visų tikinčiųjų akys. Visi ten mato reginį iki 
7 Mol istorijoj negirdėtą: per 3 dienas ir naktis laiko- 
; mos nuolatos šv. mišios ir kitos pamaldų iškilmės JU- 
rbilėjaus metams garbingai užbaigti. Daug yra tikslų 
y toms karštoms maldoms, bet svarbiausieji bene bus 
į Mtię; atnaujinti viską Kristuje ir įvykdinti pasaulinę 
įtaiką. Šiuo audringų gyvenimo momentu tuo du tiks
iu savaime išeina priekin.

Pasaulis teikia atkrikščioninti. Perdaug jame pa- 
• sireiškia stabmeldystės pradų. Visi moderniški Šių 
klaikų šūkiai daugiau ar mažiau pagrįsti bedievybe. 
^Priekyje stovi komunizmas, kurs, nors ekonomiškai 
tlkbai nutolęs nuo savo principų, praktiškuose savo už- 
; shnojimuose kosmarkiaūsiai išeina prieš krikŠčiony- 
’ bę. Iš ekonominės sistemos komunizmas vystosi į sa
votiškos rūšies religinį kultą, kurio ryškiausi požy* 
rmiai yra šitie: siaurumas, fanatizmas ir arši krikščio; 
*;nybės neapykanta, Vokiškas social-nacionalizmas ar
ba nacizmas netoli nuo jo atsilieka. Ten toki pat pa- 

-gonizmo pradai, kai ir komunizme, tik jie neva pagrįs
ti tautine dvasia. Apskritai kalbant, fašizmas, kad ir 

7 švelniausioj formoj nėra prietelingas krikščionybei. 
Tie visi komunistiniai ar fašistiniai obalsiai drumšcia 

^.ramybę ne tik šeimose, ardydami ten katalikišką nuo- 
taiką, bet ir skleidžia nesantaiką tautose, kiršindami 

rneapykantą vienos rasės prieš kitą. Tos dvi socialinės 
.'ligos — komunizmas ir fašizmas logiškai pagimdo mi- 
litarizmą, kurs natūraliai gręsia pasaulio taikai, nes 

j militanzmųi reikalingi nuolatiniai karai. ’ 
r Visatinė taika verkiant pasauliui reikalinga. Bet 
tautų reikalai, pasidėkojant tiems nekrikščioniškiems 

^Šukiams, taip yra susipainioję, kad Europos valsty- 
*beš, visai to nenorėdamos, kažkokio fatalizmo stumia- 
^jUos, slenka į baisų konfliktą, ir tik stebuklas gali jas 
įiūlo to išgelbėtį. Čia kaip tiktai yra progos viso pasau
lio katalikams karštai melstis šiuo Jubilėjaus užbai- 

metu, kadrsveikąg protas paimtų viršų, ir vals- 
itybių vadai neįveltų Žmonijos į naują pasaūlinį karą.

“Valdove, mes atsiniinėm, 
kad tas suvedžiotojas dar 
gyvas bebūdamas sakė: 
Po trijų dienų aš prisikel- 
siu. Liepk tat sergėti ka
pą iki trečiai dienai, kad 
kartais neateitų jo moky
tiniai, jo nepavogtų ir ne
sakytų liaudžiai: jis kėlėsi 
iš numirusių; tas paskuti
nis suklaidinimas būtų 
piktesnis ųž pirmąjį* (Mat, 
27,64).

Kokio pasigailėjimo ver
ti Kristaus priešai! Nebe* 
reikalo Jis meldėsi ant 
kryžiaus: Tėve, atleisk 
jiems, nes jie nežino, ką 
daro! Jau prisipažįsta pir
mą suklaidinimą padarę, 
bet puikybė nėdaleidžia 
atsiklaupti ir atsiprašyti, 
bet dar mėgina kaip nors 
išsisukti. -t

Jo Bažnyčia irgi pana
šiai gyvuoja. Bejėgė, be? 
ginkle... gi priešai įtūžę 
amžiais ją persekioja, sta
to kryžius, kartuves, ruo
šia gilotinas, alkina tigrus, 
liūtus. Meksikoj, Rusijoj 
uždaro bažnyčias. Bet vi
sos Rusijos vyriausias po
licijos viršininkas neseniai 
paskelbia laikraštyj: mes 
bejėgiai, nes žmonės basi,

apdriskę, procesijomis ei
na į bažnyčias ir ten mel
džiasi.

Dėl ko taip yra? Tą 
klausimą stato amžiais 
tūkstančiai žmonių. O nu
galėtas Napoleonas irgi, 
klausia savo draugo Jcari- 
ninko: Dėl ko aš negaliu 
būti galingas su ginklais, 
o Kristus galingas be gin
klų? Ir karininkas atsako: 
Dėl to, kad Jis Dievas!

Štai atsakymas, # kurį 
reikia duoti ir šių laikų 
bolševikams ir visiems 
Bažnyčios priešams. Jie 
kovojo, o ką jie šiandien 
turi? 19 šimtų metų Kris
taus Bažnyčia gyvuoja, 
nėra vilties ją pergalėti, 
nes tas, kuris ją įsteigę, 
pasakė; Ir pragaro vąrtai 
jos nenugalės, o Jo žodzių 
tikrumas remiasi vėl kitu 
pasakymu: Dangus,žemė 
gali praeiti, bet mano žo
džiai nepraeis (Mat. 24, 
35).

Čia taip pat duodamas 
lengvas atsakymas vi
siems cicilikamš, kad gir
di, kunigai negeri, štai čia 
ir yra paslaptis. Nes jeigu 
visi kunigai būtų geri ir 
šventi ir tada Bažnyčia

gyvuotų, tai ne taip būtų 
nuostabu ir daugelis Baž*. 
nyčios galybę priskirtų 
kunigams. Bet Kristus pa
vartoja paprasčiausią ir 
silpniausią, kartais net nu
sidėjėlį savo žodžio skel
bėją, aiškiai pabrėždamas 
klausytojams: “Visą, ką 
,tik jie jums sako, laikyki
te ir darykite; bet nesielg- 
kitė taip, , kaip jie elgiasi 
(Mat. 23, 3).

Bažnyčios priešai išgir
do kur nors, kad kunigas 
blogai pasielgė, arba pa
darė viešą papiktinimą, 
tuojau tik rankomis ploja 
iš džiaugsmo, laikraščiuo
se rašo. Praėjo kiek laiko 
vėl viskas aptilo, o Bažny
čia kaip gyvavo taip gy
vuoja, rodos, nieko neįvy- 
kę. Ir toliau Kristus tam 
bejėgiui, silpnučiu! nusidė- 
jėliųi savo tarnui duoda. 
galybę kitus mokinti, nuo
dėmes atleisti, Mišias lai
kyti, Sakramentus teikti... 
Čia vėl negalėjime apsirei
škia Kristaus galybė.

Taigi Kristus apsirinko 
negalėjimą, silpnybę, kan
čias, kryžių ir net mirtį, 
kad įrodyti savo Dievišką 
galybę ir sugėdinti pasipū
tėlį žmogų ir kad sutruš- 
kinti velnio puikybę, kuris 
pasikėlė aukščiau Dievo.

DIDŽIOJI S A VAITE IR karstas didžiam penkta- 
VELYKŲ ŠVENTE ’ --dienį ir šeštadienį, o didy

sis altorius Velykų šven#Gal nė vieną • metą taip iškilmingai t ir taip įspū- tlndA 
dingai nebitvo Didžioji ša- S™ 
vaite ir Velykų švente ap- vaikščiota Sv. Alfonso baž- tanioms pastangoms. Per 
nyčloje Wp Slm.u r.ąęta- ™St* LSt

iškilmingai vir taii

dant su Verbų sekmadie
nio apeigomis ir užbai
giant SU iškilmingais miš
parais Velykų Vakarą 
kiekvieną dieną turėjo ką 
nors ypatingo.

? Kristaus Priešai Bejėgiai
(Ktm. J. Bružiko, s. J. lds. jjjs laimina tuos, kurie Jį • 

persekiojo, kale ant kry
žiaus... Begalinė tragediją 
ir misterija!

Žmonių akimis žiūrint/ 
begalybės, niekas negali 
būti galingas, o Čia prie
šingai. Jūo Jį labiau nu
ginkluoja, juo Jis galin
gesnis! Jo galybe slepiasi 
negalėjime. Bejėgis, mažu
tėlis Betlejaus tvartelyje 
sujudina žvaigždynus/ at
veda prie savęs tris pasau
lio galiūnus ir išminčius ir. 
parklupdo1 ties save ant 
kelių. Jo negalėjimas apsi
gint i ir pasipriešinti iššau
kia tūkstančius Jerodo ka
reivių, kurie paplūdo krau
juose visą Betlejaus apy
linkę... Alyvų darže gin
kluoti kareiviai , išgirdlę, 
kad Jis yra tas pat, kurio 
ieško, krinta prieš begin
klį ant veido. Kada Jis pa
siduoda vedamas į mirtį 
ant kryžiaus, visi Jo prie
šai nujaučia, ‘ kad kasžin 
kas. nepaprasto įvyks.

Prikalę ant kryžiaus dar 
nepasitiki nugalėję, dėl to 
klausia, jei esi Dievo 
Sūnus, nusileisk nuo kry
žiaus. A, tu negali! Tų 
sąkei: sugriaukite Šią baž
nyčią, o aš ją po trijų die
nų vėl atstatysim Bet ta- 

> me priešų balse slepiasi 
kažkokia baimė, despera- 

i ei ja,; o kai kurie, lipdami 
i nuo Kalvarijos <kalno .mu

šėsi į krūtinę, ^sakydami: 
tikrai tai buvo t)ievo Sū
nūs, o ines Jį prikalėme! 
O kiti bėga pas Pilotą ir

♦ Garbes Nario, kalba per Dar-’
- bininko Radio stoties 
J WAAB, balandžio 20 dieną,
- 1985.)
: .Sveiki sulaukę šv. Velykų!
* šiemet Jubilejines Velykos .
/ 19 šimtų metų po Kristaus prb 

sikelimo iš innnirusių.

į?' Kokia Čia galybė ir jėga 
^slepiasi tame Nazareto 
. ^dailidėje, kurio jokiais bū- 
: vdais negali priešai nūgalė- 

. ‘ti? Išmėginta visokie gin- 
[ -Idai ir priemonės, o Jis 
tikaip gyvuoja, taip gyvuo- 
? * ją... Ir dar kaip!
? . Rask tU pasaulyj tokį 
galiūną ar vadą, kuris su- 
? -šliauktų tiek pasekėjų, jei- 
<gu susiranda laikinai, pa- 
•garsėja, bet dažniausiai tą 

į ‘garbė tik laikina, palaiko- 
Į;ma kariuomenę, policija, 
k’turtais, s&vb priešų sume- 
Ptimu į kalėjimus, raštų 
Hkonfiskąvimu, griežta cen- 
Ifą&ra,. laikraščių uždarymu, 
K savo priešų išžudymu, pa- 
jryyzdys Rusija. O čia, tas 
EOalilejietis, savo galybę 
Kįsemia kasžin iš kokių prie- 
P Šams nežinomų slaptų šal
utinių. Išoriniai Jis atrodo 
cjvisiškai nugalėtas, antai 
P>ankos surištos, į kalėji- 
|?mą įmestas, iki kaulų nu- 
L plaktas, baisiausia baus- 
Pme nubaustas, ant kry- 
gŽįaus prikaltas ir, kad vi- 
E SUs gyvybės^ galimumus 
RUnaifinus, •— ‘Jo širdis 
r|pervėrta, į karstą įdėtas, 
^akmeniu užverstas, karei- 
įh vių sargyba apstatytas ir 
Kitai..* Jis vėl gyvas, vėl
j?nlihių mipios Juo seka, vėl su baime prikalbinėja:

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Klebonas z visados yra 

dėkingas tiems, kurie ran
da laiko ir parodo gerus 
norus pasidarbuoti para
pijai iškilmėse arba šven
tėse. Velykų diena yra iš- 
kilmingiausia, nes Kris
taus Prisikėlimu (remiasi 
visas inusų tikėjimas. Tą 
dieną visi stengiasi savo 
bažnyčią kuogražiausiai 
papuošti ir jai pasitarnau
ti. Klebonas nuoširdžiai 
dėkoja ’ šiems parapijie
čiams, Velykose pasidar
bavusiems: J. Lenkaičiui, 
V. Adomaičiui/J. šarkuiir 
moterims, kurios apšvari
no bažnyčią, būtent:’ Ki- 
bartienei, Laučienei,. Po- 
dzukaitienei, Kirelienėi, A. 
ir W. Zunnickienėm, Pan- 
gonieneĮ Sabaliauskienei. 
Klebonas visuomet dėkin
gas tiems, kurie atjaučia 
parapiją, į •'

Velykose pasitaikė labai 
gražus oras. Žmonės labai 
gausiai susirinko į bažny
čią. Girdėt, kad šįmet vi- 
sos katalikų bažnyčios bu
vo perpildytos, kaip ir mū
sų Sv. Petro par. Tai ženk
las geresnių laikų. Per šias 
Velykas negirdėjau nė vie
no blogo įvykio tarp lietu
vių. Visi buvo linksmus ir 
tvarkingi. Taigi Velykos 
detroitiečiams buvo tikrai 
linksmioš.

Jurgis Josaitis, kuris, 
jau ilgą laiką guli Marine 
ligoninėje, yra blbgamę 
padėjime. Maža vilties, 
kad jis iŠsveiktų.

Jaunimo draugijos vaka
rėlis pavyko. Žmonių priė
ję tiek, kad* nei vietos ne
buvo visūs sutalpint. Už
tat, kad vakarėlio rengė
jai gražiai pasidarbavo. 
Jau artinasi laikas paskir
ai metinę vakarėlių dova
nėlę. Ligšiol aukščiausiai 
stovi: Naubet, Bekampis, 
Zinmičkas, Tušk, Patter- 
Son, Pongonis, . Rokas ir 
Rėmas*. Vakarėlio rengę- 
jįi i ^Vasiliauskai, Žemutė, 
Petrauskiuiė, Zimnickas, 
Prasukąs/

Detroito Lietuvių Cham- 
ber of Cdtnmęfce šios sa- 

’Vaitės pirmadienį surengė

vakarėlį, Lietuvių Svetai
nėje. Publika buvo gausi 
ir visi linksmai laiką pra
leido.-Tame vakarėly duo
ta proga visiems susipa
žinti su; lietuviais profesi- 
jonalais ir biznieriais; Ar
tesnis susipažinimas yra 
labai geras dalykas, Susi
pažinę gemuj vieni kitus 
paremsime. Lietuvis turi 
tokį pat mokslą kaip ir ki
tataučiai. Be to, savas ge
riau atjaučia Savųjų rei
kalus ir geriau patarnau
ja saviesiems. Tąigi lietu
viai: remkime- lietuvius 
profesijonalųsir biznie
rius^ ■ ' / . / f< -

P-nai Migliną! praneša, 
kad jų dukrelę susitarė 
susituokti šu Jonu Chur- 
shvara. Miglinai yra, seni 
parapijiečiai; Jų duktė y- 
rą dora ir gera mergaitė. 
Jungtuvės įvyks Šv. Petro 
par. bažnyčioje. Svečių 
priėmimas bus p. Miglinu 
namuose, Chamberlain ga
tvėje.

Šį sekmadienį įvyks Mo
terų draugijos susirinki
mas. Tesusirenka višosna- 
rėš, nes reikia sudaryti va
saros darbams programą. 
Klebonas dėkoja mūsų 
draugijai už gerą pasitar- 
navįmą parapijai. Velykų 
ketvirtadienį prie kalėji
mo. Nors mažas būrelis 
moterų, bet labai gražiai 
pasirodė.

Motinos; diena . nebetoli. 
Šios parapijos Vaikučiai 
Motinos garbei išpildys 
programą. Nepraleiskite 
progos pamatyti vaikučių 
programos; Motinos gar
bei programą kasmet būna 
labai įspūdinga, bus ir šį
met įspūdinga ir turinin
ga. Ruoškimės iš anksto 
dalyvauti jdr pasidžiaugti 
savo vaikučių gabumais. 
Vaikučiai būtinai atsives
kite savo mamytes.

NAUJOS ANGLIJOS 
UČlAMSI

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

Suvažiavimas prasidės 
1:30 vai. po pietų, Aušros 
Vartų parapijos svetainė
je, Highf ield St., Worces- 
teryjė/ VALDYBA.

Artinasi laikas kada vi
sose parapijose prasideda 
prirehgimas vaikučių prie 
Pirmosios Komunijos. 
Kasmet pasitaiko, kad ke
letas savaičių prieš priė
mimą Pirmosios Komuni
jos atveda vaikus prireng
ti, Klebonas yra pareiškęs, 
kad negalima vaiko pri
rengti. į kelias savaites. 
Tėvai pyksta, bet kur bu
vo tėvai su savo vaikeliais 
per visus metus. Netik šios 
parapijos tėvams tai pa- 
reiškiame, bet ir yisiems, 
kad negalima į trumpą )ąjL- 
ką prirengti*' vaikų • < prie 
Pirmosios Komunijos. Ne
pykit aiit klebono,, jei jis 
atsako tėvams, kad negali 
priimti vaikų prie Pirmo
siosKomunijos. ;• . ■

Amer. Liet. R. Kat. Fe
deracijos Naujosios Angli
jos apskrčio suvažiavmas 
įvyks sekmadieny, gegu- 
žęs 5 d* 1935, Šv. Petro pa
rapijos salėje; 492 E. Se- 
vėnth St.,<Sq. 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 

Pirmininkas:
\ VĮ Paulauskas 

Raštininkas:
Benediktas Jakutis.

Telefonai: 1350. ’

JONAS GREBLIAUGKAS
Gtaborius Ir BalimuotojM 

' 4W8. Paca> Street
; BALTIMORE, MD.

Profesionalui, btenlerifti, pramoninkai, 
kurie Bkelblael "Dnibininke" tikrai 
verti skaitytoji) paramom, '

Visi, , “Parbluliike”. .

Didžiojo trečiadienio va* 
karą, 7:30 v., prieš prade- 
siaut Tamsiosios Aušrinės 
giedojimą, kun. dr-as Men- 
delis pasakė trumpą pa
mokslėlį apie istoriją ir 
reikšmę taip vadinamos 
TENEBRAE arba Tamsio
sios Aušrinės. Po to visi 
kunigai ir choras, suside
dąs iš 25 vyrų, šu p. Jonu 
Čižausku priešaky, išėjo į 
Sanktuariją ir užėmę sa
vo vietas pradėjo aušrinės 
psąlineSi Lamentacijas iš
pildė kunigai, o responso- 
rią atsakymai po. La
mentacijų — btivo balsais 
girdimi viso choro.

Ketvirtadienio ryte kun: 
Mėndelis atnašavo šv.’mi
šias, o po mišių SŠ. Sakra
mentas iškilmingai buvo 
nuneštas į gražiai išpuoš
tą Repositoriją — išstaty
mo ^altorių. Visą dieną 
tūkstančiai žmonių aplan
kė mūsų Repositoriją ir 
negalėjo atsigerėti. 5:30 v. 
po piętų Stebuklingo Me- 
dalikėįio Novėnos- pamal
dos buvo atlaikytos, o 7:30 
vai. vak. Tamsioji Aušri
ne buvo vėl, sugiedota ir 
kun. A..Dubinskąs pasakė 
Didžiam^ Ketvirtadien u i 
pritaikintą pamokstą. .

Penktadienį kun. Keido- 
šįus laikė pamaldas ryte. 
Po pietų 3 vai. per staci
jas žmonių bažnyčia buvo 
prikimšta. P. Čižaųsko y* 
patingai išlavintas vyrų 
dvigubas kvartetas išpil
dė Stabat Mater. Vakare 
7:30 val< Tamsioji Aušrinė 
buvo atkartota, o po Tam
siajai Aušrinei Stacijos. 
Per Stacijas vyrų choras 
gražiai lotiniškąi giedojo 
Stovi Motina dailinga.

Didžiojo šeštadienio il
gos bažnytinės apeigos 
prasidėjo 7 vai. ryte ir už
sibaigė 10 vai. Vakare bū* 
vo sugiedota Komplęta ir 
kun. Keidošius pasakė pa
mokslą. Išpažintys , buvo 
klausomos iki 10 vai. nak
tį. Bažnyčia buvo atdara 
visą Šeštadienio naktį ’ir 
gan gražus būrys garbin
tojų budėjo prie Viešpa
ties karsto* Velykų rytą 
4:30 vai. erdvinga šv. Al
fonso bažnyčia buvo pilnu-? 
tėlė; nebuvo vietos net sta- 
tiems, kur stovėti. Kaip 
tik 5 vai. . ryte procesija 
pakreipė prie Viešpaties 
karsto kur kuri, dr-o Men- 
delis atliko; prisikėlimo a- 
peigaš. Jam pagelbėjo 
klierikai Juozas Josaitis 
ir Kazimieras šalkeviČius. 
Prisikėlimo procesija užė
mė valandą laiko. Procesi
joje dalyvavo Šv. Aloizo 
dr-ja, mergaitės: ir alto
riaus tarnai, per prisikėli
mo mišias choras gražiai 
giedojo naujas Velykoms 
išmoktas mišias. Velykų 
rytą apeigos; užsibaigė, 8 
vai* ryte,' bet niekas nesis
kundė, kad jos buvo peril- 
gos arba, kad kas būtų 

, perdaug nuvargęs.
Repositoriją didžiam 

ketvirtadienį, Viešpaties

taučių minios lankė šv. 
Alfonso bažnyčią it nega
lėjo atsigerėti tuo gražu
mu, kurį matė bažnyčioj. 
Net pasaulinis anglų dien- 
raštis Baltirtibre SUN bu- 

------- |vo-prismntęs ■ savofoto- 
grafą, kad nutrauktų vai
zdą Viešpatie^g®įrsto, o 

pirmadienį ilgas
straipsnis, kurBikv gan 
smulkmeniškai buvo wnra-

limo apeigos. Prie Dievo 
Stalo Velykų rytą eį 
veik visa bažnyčia, Už 
žią tvarką bažnyčioje 
tinga garbė priklauso 
Vardo Dr-jos maršalkoms^?'' 
ypatingai Antanui StraaMj 
dauskui, Kazimierui TartaKfc 
teriui, Jonui Mazuręvičiub^^ 
Juozui Budeliui/ Juozui 
Sakevičiui ir Matui Čybir- 
kai. Deja šios buvo pirmos 
Velykos per kurias nesi
matė rūpestingą Velari jo
no Strazdausko pagelba. 
Valerijonas staigiai ir sun
kiai apsirgo didžiajam 
penktadienį. Visi parapi
jiečiai didžiai apgailestau
ja Valerijono, nes jis vi-' 
suomet pasirodė kaipo 
darbštus ir parapijos labui 
pasišventęs jaunuolis.

1935 m. Velykų šventė 
Šv. Alfonso1 parapijos is
torijoj bus pažymėta tarp 
įspūdingiausių iŠkil m i ų 
šios kolonijos lietuvių gy
venime.

šventu aifcttj 
UŽBAIGA

Kad tinkamai apvaini
kuoti šv. Metų jūbilėjų, 
mūsų bažnyčioj ketvirta
dienį, penktadienį ir šešta
dienį sš. Sakramentas bus 
adoruojamas per visą die
ną, o vakarais bus laikoma 
šv. valanda. Sekmadienį 
suma bus su išstatymu ir 
vęl ŠŠ.Sakramentaspasi- / 
liks išstatytas per visą , ■ 
dieną. Šv* Metų iškilmės/ 
užsibaigs su mišparais, Tę / 
Deum ir kitomis padėkos, ? 
maldomis.

Per visas dięn 
nes maldaus Jė 
Sakramente t 
mybės pasauli 
J, M. Balti 
kūpąs CurW pabrėžia sa
vo atsišaukime, nors dar 
tik 17 metų prabėgo nuo 
baisaus pasaulinio karo, 
tačiau Europos valstybės 
jau žvangina ginklais ir 
laukia tik i progos, kad vėl 
pasaulį panerti žmonių 
kraujo juroje* Klausydami 
savo Ganytojaus Baltimo- 
rės žmonės per tas dienas 
šauksis prie Taikos Kuni
gaikščio, kad Jis įskiepytų 
į Žmonių širdis daugiau 
Dievo ir . artimo . meiles ir. 
kad Skubiai prašalintų tą 
baisią karo šmėklą.

Baltimorės Kronistas

ės
Ir ra^ 
3 kaip

GHAS. B. MUKUS
LIETUVIS GiUBOlttVB 

ir BtistmnbtojM 
537 8. St. 
BaitiMm,

Lsidotuvfse patarnauju gWai 
ir pigiai. Fagrabua paruožiu.

Nuo $7&—$100—ir 
' aniiaau

TA — South00B8



o

iPenktadieni., BalanHŽlo 26, IMK

k
i LĮM
IX

;i . i ■-"iii iii i

DiaI 6-1944

POPE OPTICAL CO.
ALBERT R. BAJRKER
Registruotas Optometristaa
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akiniu.

397 Main Str Worowter, MasM.

SOOTKOOŠ DRUG CO.
90A Millbury st Tel. 2-9875.

VIENINTELE LIETUVIŠKA. 
VAISTINE WOIiOESTERY.I

Mūsų ^Special”.
‘‘Kapo-Salve”

Geriausia mostls agi ramuti; ar 
kitu Skuudūoliu. Mes patys darom 
Ja ir Garantuojftm. Pinigus sugra
žinant Jei neužganėdinti. Siunčiant 
per paStij su mlelti noru blle kur.

BEA*S BEAUTY 
SHOPPE

jt-lS Petronėlė savininke

156 Gracą
Tel./«&M

Kelly są. 
(„®|s<5ster, Mass.

/.lietuvaite
Finger Waveą, Manicuring, 

^femanent Waving, Shampoo.

Tel. 2-8186

A, J,KATKAUSAAS
Dvi Puikios Krautuvės
Užlaikome “puikiausiu'drabu

žių visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA-. 
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-876 Millbury St.

Worcester, Mass.

BILLING’S SQ.
TAILORS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir
Jack Eller Savininkai

. Siuva Naujas, Taiso ir valo
, seųasdrapanąsię putras

Geriausia Lietuvis Siuvėjas
Tel. 56034; 345A Grafton St.

- - -■   .    , .... : - ' • - _ ' ' . —

į WORCESTERIO ŽODIS į* I
------------------------------------     - — - - -      — —•—

■i ii^i

■ Tel. 3-5710

GREENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORČESTER, 
MASS.

GHARBONNEAU’S
Catholic Art SIiop and

BOOK STORE
JstnviŠkos Maldaknyges, žva- 

Jtąžančiai, Stovylos, ška- 
'djPaveikslai ir Rėmai

>. Stdig Jūsų Reikalavimo

\ ^.^ 54516
10St,. Worcester

MODEBMA lIETUViy
HMM

UŽLAIKO *
JONAS B. BAČINSKAS j

■" ‘ (SŪNUS) ..Į
844 Millbury St. Tel, 5-5746
Namij, Ūkiij^ Pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda -1
; JONAS V. BAČINSKAS

. (TĖVAS)

Pianos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų-patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

. CHARRON’S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel 49480 Mass. .

AUŠROS VARTŲ HMP.
BAŽNYČIOS UŽBAIGI- 

MAS
Aušros Vartų parapija 

įsisteigė 1925 metais ir 
tais pačiais- metais pasta
tyta bažnyčia. A. a. kun. 
Julius Čaplikas, negalėda
mas užtektinai surinkti 
pinigų visos bažnyčios už
baigimui, užbaigė tik skie
pą, o viršutines dalies baž
nyčios paliko plikas sie
nas. Tais laikais viskas 
buvo brangu, susidarė di
delė skola, užėjo blogi lai- 
kai ir taip liką bažnyčia 
nebaigta. Jau dešimts me
tų kaip tuščios sienos te
bestovi. Nevarto j amas 
mūras gadinasi, o čia ne 
tik išbaigimui nėra pinigų, 
bet ir šiaip sunkiai reikia 
verstis.
. Dešimts metų kaip para
pija gyvuoja. Lyg tai koks 
jubįlėjus. Prisiminimas il
gesnės praeities, kaip ir 
sujaudinimas^ už tai ryž
tųsi ką nors daryti, kaip 
nors sukelti' reikalingą ka
pitalą ir galutinai baigti 
bažnyčią. Nutarta Darbi
ninkų Dienoje (Labor 
Day), Rugsėjo 2 dieną, su
rengti nepaprastą koncer
tą; tokį koncertą, kokio 
dar nebuvo visoje Naujoje 
Anglijoje, sutraukti žy
miausias muzikales pa jė
gas, bet tai dar ne viskas. 
Nutarta taipgi perkan
tiems tikietus duoti dide
les pinigines dovanas, net 
$1500.00 vertės. Tikietaš į 
tą koncertą kainuoja 
$1.00, ir už tą išgirs nepa
prastą koncertą, o apart 
to turės progą dar daly
vauti sekančiose dovano
se: pirma dovaną $600.00, 
antra —. $300.00, trečia — 
$100 00, ketvirta ir penkta 
po $50.00, Įr 40 dovanų po 
$lOI0Or-^ors-kas^ kartais 
negalėtų tame koncerte 
dalyvauti, neturėtų progos 
tos nepaprastos muzikos 
išgirsti, jiš visgi, pirkęs 
tikietą, turi dar progą bū- 

J ti dalyviu virš minėtose 
dovanose. Dažnai žmonės 
perka tikietus tuštiems 
dalykams, čia gi jis turf 
progą dalyvauti koncerte, 
paremti prakilnų darbą, 
pagelbėti negalintiems Už
baigti bažnyčią, sau nuo
pelną pas Dievą pasidary
ti, na ir dar būti dalyviu 
nepaprastose dovanose;

Tokiam nepaprastam su
manymui reikia daug dar
bo ir pasišventimo. Suda
ryta didėlė komisija. Į ją 
įeina vietos kunigai, visi 
žymiausi lietuviai advoka
tai daktarai, biznieriai ir 
patys darbštieji parapijo- 
nys. Visi platina tikietus. 
Apart to -tų tikietų gene
raliniu platintoju yra žy
mus inteligentas darbuo
tojas p. Jurgis Naudžius. 
Jis atstovauja mus ir jam 
pilnai galima pasitikėti. 
Aš tikiuosi, kad užtektinai 
atsiras suprantančių ir

I
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SAVINGS BANK
Draugiško Patarnavimo Bankas

. 450 StAIN STREET

WORCESTER, MASS. •
Skersai Gatves Nuo City Hali

geros širdies žmonių, ku
rie parems mūsų darbą.

Kun. K. A. Vasys, 
Klebonas.

ŽINUTES
Balandžio 12 dieną pasi

mirė a.a. Mykolas Mačiu
lis. Iškilmingai palaidotas, 
dalyvaujant trims kuni
gams, balandžio 15 dieną, 
prancūzų kapinėse. Liko 
nuliūdę moteris, sūnūs ir 
keturios dukterys. Visi 
jau suaugę.

1 ■----------—-—
Balandžio 23 dieną pasi

mirė a.a. Antanas Sviders- 
kis. Palaidotas su skaity
tinėmis mišiomis. ketvirta
dienyje. Liko moteris ir 
dvi suaugusios dukterys. 
Velionis tikėjime buvo at
šalęs, tik ligoje susitvar
kė. ■ i “: LS-- u-;;JXU.

Balandžio 22 dieną Auš
ros Vartų bažnyčioje įvy
ko Armand Rivard ir Ago
tos Overkiutės vedybos, 
Pabroliu ir pamerge buvo 
Edvardas Biard ir Kotry
ną , Grigonytė. Vedybiį a- 
peigas atliko kun. J. Ba- 
kanas.

š». KAZIMIERO PAR-JA
“PILOTO DUKTĖ”

Klodiją — Piloto žmona 
— Angelą Bendoravičiutė; 
Piloto Duktė 8 tm — Na
talija Vaitkevičiūtė; Pilo
to Duktė 18 m. — Adelė 
Mikėnaitė.

ROMOS MOTERYS
Livija —- Adelė Pake* 

naitė; Maksima —Matilda 
Aukštikalnytė.

PILOTO TARNAITES
Lea — Adelę Žukauskai

te; Iria — Eleonora Pau^ 
liukonyte; Rebeka — Qnu-

Adelė

rodymas! Veikalo paruo
šimui daug pasidarbavo; 
Perdėtinė sesuo Gertrūdą 
ir sesuo Toma, šokius ir 
drylius mokino p. Alena 
Leonąitė; scenos puošime 
ir Šviesas dirigavo— p. J. 
Alavošius, L. Daučiunaš. 
V? Atkočius ir S. Valins
kas. Visas minėto vakaro 
pelnas, rodos apie $75.00 
priskirtas Seserims Kaži- 
inierietems. /

Čia ne prošalį paminėti 
visas scenos artistes:

Minėtos draugijos narės 
tą pačią dieną 4 vai. po 
piet bažnytinėje salėje 
scenoje suvaidino nepa
prastai gražų veikalą ^Pi
loto Duktė”, gi suaugu
siems — 7:30 vai, vakare. 
Abejuose vaidinimu o s e 
vaidintojai pasirodę kūo- 
puikiaušiai: labai gerai 
žinojo savo roles; romėnų 
laikams pritaikinti kos
tiumai davė žavejančio į- 
spūdžįo, suderintos šviesų 
spalvos ir reflektoriai iš- 
tikrųjų davę malonaus 
skonio, na ir artistės var
tojo gražią lietuvių kalbą. 
Nors minėtas 5 aktų vei
kalas reikalavo daug dar
bo ir pasišventimo, bet se
selių Kązimieriečių, vado
vaujamos, sodąlietės iš
tiktų jų. atliko . miižitiiškž, 
darbą. Tai buvo pirmas jy 
draugijos gyvavimo į’ašh

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN A VE. tVORCESTEfi, MASS,

DIAD 5-6367

F.

.VanitV 
STUDIO 
Lietuvis 

FOTOGRAFAS 
PR. ŠATA

i Įtaikiausi 
'^Paveikslai už 

žemiausią.
Kainą „ 

24 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass,

I5

GREEN^^nNTAIN 

SAVININKAS JUOZAS 
BALTRAMAITIS

; AVoreester To AVebster Road 
Visokių Valgiu, Užkandau ir

Gėralų
; ‘ PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmą 
“TRAFFIC LIGHT” kairėje.

“Daugiausia Geliu Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEORGE'S FLOWER 
šiiop

30 Trumbull St.
Krautuvės Tek 5-1384

Namo Tėl. 5-3524
“Gėlės Siunčiamos per pasiun
tinį j;,visas, dalis pasaulio’!.

BfLl'SllM
Lietuviška Valgykla

29-31 Grafton St.
(Kampo Franklin St.)

Gaminame Šviežius ir. skanius 
valgius. Malonus ir greitas pa
tarnavimas. Persitikrinkite.
VINCAS ŠNARAS-Savininkas

. Dial 2-9025

. — Qnu- '
te Laukaitytė; ippija — 
Birutė Sipavičiūtė; Ogįja 
— Prdnė Grabauskaitė.

-_2^bVAŠfiSS- ĮiL.
I Dvasią — Marytė Pik- 

tęliute; II Dvasia — Ma
rytė Jogihinaitė; III Dva
sia — Veronika Kondro- 
taitė; Afra Ragana —Ma
rytė Uždavinytė.

VAIDILUTES
Rubija — Zofija Buivy- 

daitė; Servija —- Elenutė 
Talakaūskaitė; Stella — 
Katarina Zinkevičiūte.

krikščiones
Faustina — Jeva Jurge- 

lionytę; Antonija — Rita 
Kupstaitė; Tūli ją — Leo
ną; Nemis — Onutė Bur- 
dulytė; Syra — Petronėle 
Banytė; Agrippma Ro
mos ciesoriaus žmona — 
Angelą Sakaitė; Agrippi- 
nos Tarnaite — Cecilia 
Mikėnaite; Agripp iri o s 
mažos tarnaitės — T. Jūr- 
gelionytė, J. Šimanskaitė.

ŠOKĖJOS
Daratą Tamkiutė, Onutę 

Parulyte/ Mildreda Vait- 
kunaitė, Onutė Čiuplytė, 
Virginia Miliutę, Albina 
Labeliunaitė, Adele Kuliu- 
naitė.

Penktadieny, bal. 12 d., 
pasimirė Simonas Kamins
kas, 60, miesto ligonbuty 
nuo plaučių uždegimo.

Velionis buvo senas 
Worcesterio gyventojas, 
čia išgyveno virš 40 metų. 
Nuliudime paliko žmoną 
Orią ir šeptyniuš vaiku
čius; tris brolius Worces- 
tery ir Seserį Antaniną 
Lietuvėje. Iškilnaingos pa
maldos įvyko pirmadieny 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 
ir tapo palaidotas Šv. Jo- 
no kapinėse,

Laidotuvėse p&tamavo 
graborius p. Juozas Dirsa,

c įdėlius Šokius ant Navai 
Reserves Lodge, , Lake 
View (Lave Avė).

Šie nariai yra šokių rėn- s 
gimo komisijoje: Ona Zin- 
cihtė, Viktorija Augu.sti- 
navičlutė/ Bernice Sidab- 
riutė/Jonas Alavošius, Jo
nas Kundrotas, Jonas Ba
šinskas ir Mikas Laužonis.

Apart visų šitų pramo
gėlių, Vyčiai susirūpino ir 
sportu. Smarkiai ruošiasi 
lošti bąšeball Su įžymiau
siais, rateliais. Jau turėjo 
tris U?*uktikas. Ęūtų ląbai 
gerai jei Naujos Anglijos 
Vyčiai sudarytų Base-ball 
J teague.JdTįl būtų didesnis 
pritarimas lošti, ,

Visais baseball.-reikalais 
kreipkitės prie- Jono Ba
šinsko, 51 Arlington' St, 
Worcėster, Mass. (Base- 
baįl mgr.) arba Antane 
KažlaUsko (Bašeball Di
rektoriaus/ Valio Vyčiai!

J.Bašinskas.
Vyčių Sporto Komisija: 
VYRŲ: Antanas Kaz

lauskas, Petras Tautkus, 
Jonas Alavošius.

MERGINŲ: Matilda 
Liutkiūtė, Oną Zinkiutė ir 
Pranciška Paulauskaitė.

JAUNIMAS tvarkosi
Kur seniaus buvo tyla 

dabar jaunimas iš visų pu
sių kelia trukŠmą. Tikrai 
atėjo garbingi laikai Wor- 
cesterio lietuvių jaunimui. 
Pirmiausiai Vyčiai atgyjo. 
Paskui sekė studentai įr 
choristai, o dabar tvarko
simūsų jaunimas, kuris 
gali būt prilygintas į žiedą 
kvietko, kuris dar tik ren
gias žydėt, — tas jauni
mas, kuris yra tarp dvyli
kos ir 16 metų z amžiaus. 
Tas jaunimas yra sutvar
kytas po vėliava “Boy 
Bcoutš oi

Darbas eina pirmyn/Y- 
rą jau išrinkta valdyba, 
kuri susidaro iš:—

Chainrian : — Juozas K? 
Ženiaitis. Advancem e h f 
rnember-:— JontfsĄ. Kun
drotas. Civic member: — 
Kazys Tagmohaš. Treasu- 
rer — Vincas Buckley. 
Gąmp member — Juozas 
Dirsa. Scoutmastėr — Pet
ras Parulis.

Kuopa susidarys iš de
šimts narių, kurie bus iš
rinkti iš gabiausių ir 
Smarkiausių Worcesterio 
jaunimo, taip 12 ir 16 me
tų. Kuopa bus maža iš pir
mo deltų, kad galutinas 
tikslas Šios organizacijos 
bus Atsiektas daug, lėng- 
viauš. Laikui bėgant kada 
šie pirmi nariai iškils ; Į 
aukstesnius laipsnius boy 
scouts kiti vaikai bus pri
imti į jų vietas.

Tat kurie tik nori prisi-

j F. A. VABNDRArM. lt.
(VEIKSNER) J

LCStUViS GYDYTOJAS 
96 Vemon St., Tel-5-781G

. Ofiso Valandos t 
10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakaro

SULYG SUTARIMO
W0ROTS MISI.

M 0-6768, Namai Tel. 4.9MH 
” 3-8760

FRANK J.0O8BLIS
ADVOKATAS

Office; 1 ■ *

683-642 \ WOROE8TER;
Slater Bldg. . MASS. .

r ar
h

|i C

‘ .1

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079 fl

ADVOKATU

Office
406-408 W0R 

Slater Bldg. ■

M

Tel. 5-2576 Namai: 2-091:

KAZ. W. TAMULONISi
ADVOKATAS i

Office; 1 J
527 WORCESTEkJ

Slater Bldg. - MASS. J

d
' M. A. OIVINŠKAS & CO. 1

LIETUVIS '■ J
Graborius ir Balsamuotojas1 

340-342 Harding St. ’ 
TCORCESTER, MASS.'

Atdara Tęį.
Dien$ ir Naktį DiaI-5-5898

Juozas K

Tel. 43501 arba 4-3865

JUOZAS J. DUSĄ
* Graborius ir Balsamuotojas *
“Funeral Paritas” ir Namai ’ 

ant . ■ ‘ .
13 ĖLLSWORTHST.

Išnuomojam Automobilius
• Visokiems Reikalams.

VERNONSTUDfO ,
JONAS ČERNIUS-Savininjįj

i 8 Varnon St. Tel.

VIENINTELIS /
WORCEST1

I NATIONAL BOnLINBi 
t ' COMpant |
I Lozoraičiai— Savininkai į 
Ėlsdirbame gerus minkytus gG-| 
irimus. Geriausias pktamavi-i 
imas vakarėliams ir piknikams| 
’ . • ‘bei išvažiavimams; . -

į Tel. 3-6525 J 
495 tMiiMmry Št,t • sI

Lietuvos Vyčių 2Š-ta kp. 
iš anksto rengiąsi pavasa
riniams parengimams. Šis 
vasarą L. Vyčiai turės va
sarnamį (čottage) Mąiro- ... H . H 
nįo Parke, Shrewsbury, dėt arba prisirašyt į šį 
Mass. Graži vieta susieji - garbingą darbą kreipkitės 
mui, ateinantį gėgttžės 24 J į bite kuriuos iš virš minė
tą d. 1935. Vyciai tongia tų valdybos narių, 

į BUJE RIBBON DAIRY >
J MUSŲ VARDAS GERAI ŽINOMAS į 
į ‘ ; "■ - :
i 22 Sptuce Si. Tel. j

tėmykite! :
Vėliausios mados plauku kuo
pimas vyrams, ‘ moterims if 

vaikams. t
Vyrams ir Moterims 35o. *.
Bradinės mok. vaikams 20d5

D. MAŽEIKA ir 3. JONAITIS'
26 VVard St.,Worcesterr

.s

‘ a
■ *1

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Wotee8terio Ž«dy”

MILLBURY FUmK
• COMPANY

Baldai, Kilmiai/Naminiai 
Rakandai, Radios ir Kie
kiniai GRUN0W Baldytuv
GLENW00D ir ATLAN

Virtuvė, Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiai 
šia kaina. Mokant tuojau 

iŠsimokčjimiu, ;

US-mMiUburySi,
iVORCESTER, MASS. t

.......... ... .u ii i! nu-^t



PITTSTON, PA.

Katalikiškos Akcijos Seimelis MOUNTCARMEL, PA.

PHILADELPHIA, FA.

f. SHENANDOAH, PA

SODALIEČIŲ PARENGI-' 
MAS-PENNSYLVANUOS ŽINIOS I

DARBINI MKAS

perdengk Stogą, Permaliavok ir Pertaisyk Savo Namus Dabar! |
LENGVOS KREDITO SĄLYGOS Teikiamos Dėdės Šamo Geresniu Namų Programų Padės Jums Modernizuoti Jūsų Namus

A.** •stagarai

_ ŽC NATIONAL 
HOUSINGACT

nDuodOūįn^galimybėsTda- 

bar pradėti Jūsų namų 

‘'••W ^perdirbimo ir taisymo darbą, kurį seniai 

taip atidėliojate. Mes esame pasiruošę jums nu-
• u ■ ’ ■ - a

rodyti, kaip lengva yra įsigyti BIRD’O STOGĄ 

arba BIRD’O MEDŽIAGOS sienoms apmušti.

BIRD PRODUCTS
130 Granite Street, Quincy. 
Oak Street, Taunton .......
240 Eastėrn Avė., Malden ...

L GROSSNAN SONS, INC
MAIN OFFICE —130 GRANUS SI., QDINCY

GROSSNAN IŠSPRĘS 
Maliavojimo Klausimą

l\TT *lvn>Tfn Aukštos Rūšies Maliavos 
llll ■ 1IN I VARNISH: — ENAMELS 
1/ V 1 VII1 Apšvies Jūsų Namus
Dabar jums gera proga gauti aukštos rūšies maliavos >—. tai

UŽEIKITE Į MUSŲ KIEMĄ IR 
PERSITIKRINKITE

Aišku, kad Jūs norite TAUPYTI PINIGUS. 
Yra žinoma, kad tą galima padaryti per- 

>zkant pas GROSSMANĄ. Jūs norite gauti 
geriausios rūšies medžiagos statybai. Galite 
Jos gauti pas GROSSMANĄ, ji tvirta ir y.

■ patingai graži. Tadgį užeikite į mūsų kie- __ _
mą kur pamatysite tūkstančius pėdų AUK* garsi Maliava Du Pont Namams. Niimaliavojimas vieno papras- 
ŠTOS RŪŠIES vakarų pakraščio lentų — t0 šeimynos namo kainuos apie $16,25. Gera nuolaida duodama 
visoje Amerikoj žinomos rūšies lentos gnn- 3 

___ , B___ _________ ____ dims. Genesco asfaltiniai gontai, Du Pont 
iją namąruŽeiMtė^Tmū^ Maliavai ir visų geriausios rūŠies plumeri^ Interior Gloss ...
sbesi pamatęs, kaip leng- kų ir šildymui reikmenų. Tadgį užeikite ir Fiat White

/persitikrinkite,

NAMO PATAISYMAS
YRA NEBRANGUS

Perdengk Stogą, Pemaliavok Dabar, Su
dėk naujas grindis. Pastatyk ekstra kamba
rį pastogėj arjia. žaidimo kambarį rūsyj, 
Modernizuok savo virtuves kambarį su 
“Breakfast Nook” arba įdėdamas Naują 
Saitą Emalio Sinką ir Sėt Tub. Pagražink 
savo vonią visa eile naujų vonios prietaisų. 
Pasistatyk sau naują tvorą, prieangį namą 
naminiams paukščiams, garažą, vasalinį na- 
melį arba visai naiT “

\ su kiemą ir nvsister _
va yra pagražinti Jūsų namus. ..

LENTOS GRINDIMS
Pilno Storio, Aukštos rūšies

ĄŽUOLINES LENTOS GRIN-
* DIMS

Paprastam kambariui
kainuoja ™...... .........i......... $13.00
įsivaizduok, kaip pigiai, gražios 
ir tvirtos ĄŽUOLINĖS GRIN- ’ 
DYS tavo Balionui ir valgoma
jam kambariui.. Taip pigiai nenu
pirksi gero kilimo. • > , •

:/ Kai-kurios .Ąžuolines * Grindims
Lentos galima. pirkti po 3c. kva
dratinę pėdą. * . ’

PLUMBIN<

Vonių prietaisai—-Virtuvės “Sin-
l<os”. ir. “DrainboaTds” -- žo-
ūžiu visko Plumbing ir ŠilŪymiūi
Kainos nustatytos,, -patei 
taupus asmenis. ,

tikinti

Baltos Camp Wash Sinkos 98b.
Virtuves Sinkos nuo 
Kombin. Swfng Kranai

$5,75
$349

Baltos Tbilęt sėdynės $1.95
Metaliniai Vaistų Kabinetai $1.35

perkant 5 galionus ar daugiau. •

;.......$2.95 gal.FloorWax ■ m* f ****'•*' 39clb.
1.25 gal. Scteen Enamel 31c qt.

Floor & Deck Enamel 2.54 gal. gR W «**• 
siomj /iinao"sUniaTt • i *?k Aluminum Paint........ 2,80 gal,Semi-Gloss Finish .... 1.75 gal. 7 Duco Auto Polish 59c pt. 
White Lead m Oil... 9,19 cwt. • No. 7 Duco Auto Top
Pure Orange Sbellac 1.39 gal. Finishl.,.,.H.,...u...o*....!... 59c-pk

EįHUE
FLOOR & DECK ENAMEL

On anykind of floor—wood or j 
eonerete—inside or būt, be eure 
to uše du Pont Floor and Deck 
Enamel. Made to walk on, 

stand the hard-
ėst wear.

. Prėsident 7100 27 Washington Street, Nevvton ........ Wellesley 0200
.. Taunton 1245 ■ m I : Boston Road, Biilerica ..................... Billerica 443
..... Malden 0774 M 40 Hancock Street, Atlantic President 7100

Schuylkill, Northumberland, Reądingo ir Hazle- 
ton apylinkių Lietuvių katalikų parapijų jr organiza
cijų delegatų suvažiayimas yra kviečiamas Balandžio 
į28d. Mt. Carmelyj. Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
mokyklos salėje, 2-rą valandą po pietų.
j Tos apylinkės lietuvių parapijų Gerb. Klebonai ir 
jų parinkti delegatai susirinkę svarstys:
į • į. Kadą ir kame Katalikų Akcijos Seimelis šiemet 
fe'lgtl. • r. . ■. ■••••
h. 2. Kokie referatai bus skaitomi ir kurie kalbėto
ju bus pakviesti.
F ' 3. Kokias rezoliucijas musų apylinkės, ir bendrai 
pmerikos lietuvių Katalikų reikalais, bus patiektos 
geimui priimti. ?
h . 4. Klausimai ir sumanymai.
į * Kviečia Organizacijos Komisija.

? Velykų . šventės, mūsų 
parapijoje, buvo tinkamai 
Švenčiamos. Didžioje sa
kaitėje ir Velykų dienoje 
taonės skaitlingai lankė- 
& bažnyčion dalyvauti mi- 
fcose«. Altoriai buvo gra
mai papuošti žmonių pa- 
fcukotomislelijomis.
| Paskutinėmis dienomis 
grieš Velykas, žmonės daž- 
Jlai lankė bažnyčias.
k Velykų Dienbje, Prįsikė- 
įimo mišios buvo 6 vai. ry- 
fe; bažnyčia buvo pilna 
fcnonių < daug ankščiau. 
Mišios buvo su asista; ku- 
fagaš J. A. Karalius atna- 
ibvo mišias, kun. A. J. De- 
Sutis buvo diakonas ir 
KUer. J. A. Sukevičius bu-

taipgi dalyvavo mišiose.
Suma buvo su asista.
Pirmadienį, vakare buvo 

iškilmingi mišparai. Miš
parus atlaikė kun. D. Mik
šys, pagelbėjo kun. A. J, 
Alauskas ir klięr, J. A. 
Gaudinskas. Pamokslą pa
sakė kun. dr. J. Končius.

Klierikai J. A. Šųkėvi- 
čiųs, ir J. C. Gaudinskas, 
ir stud. J. Gibas grįžo na
mon iš seminarijos pralei
sti Velykų šventės su savo 
tėvais^ “Pūtis”

SOCIAŪŠTŲ KR0MMIO 
NEREMSIME

Vietinis anglų kalboje 
leidžiamas laikraštis “E- 
vening Herald”, penkta* 
dienio, balandžio 19 die
nos numery, nei iŠ šio, nei 

--------------- -------- iŠ to neskelbė Žinią, kad 
subdiakonu; klierikai j Shenandoah’o lietuviai dr- 

į Gaudinskas ir J. Gibas-ganizuojasi remti lakūno

Vaitkaus skridimą Lietu
von. .

Laikraštis rašo, ' i kad 
Shenandoah lietuviai gavo 
atsišaukimą iš P. Grigai
čio, Chięago, UI. Tai iš so
cialistų laikraščio redak
toriaus, iš to paties žmo
gaus, kuris katalikus, ne- 
remiančius socialistų su
manytą skridimą, Vadina 
“idiotais”. Pijus Grigaitis 
dar ir dabar mano, kad 
katalikai duosis išnaudoti. 
Gal ir atsiras tokių, kurie 
socialistų “tėvui” Grigai
čiui nusilenks už šmeižimą 
ir koliojuną, bet tik ne iš 
organizuotų ir susipratu
sių, katalikų. ’

Atsišaukimą priėmęs tū
las A. Staniškis. Atsišau
kime nusiskundžiama, kad 
Shenandoah lietuviai; se
niausios lietuvių" koloni
jos, dar neranei kiek pa
rėmę šio socialistų suma
nymo, socialistų, kurie ka- 
talikusv vadina “idiotais” 
dėlto, kad jų kromelio ne
remia^ Vadinasi p. Staniš
kis nusigando p. Grigaičio 
šmeižtų ir šoko jam pasi
tarnauti. Jis net ir komi
tetą paskelbei A* Miliaus
kas, dr. A. Andrulionis sa
ko, . kad (abu katalikai), 
Max Levit, P. Bierstein ir 
A-. Staniškis. Nesusiprati
mas, kad katalikai įeitų 
dirbti socialistams.

P. Grigaitis ir jo armija 
pereitais metais* kada biz
nis nesisekė, tai pasikvie
tė keletą katalikų ir jiems 
pažadėjo lygias teises Val
dyboje. Suprantamą, be 
katalikų nesisekė rinkti 
pinigus. Bet katalikai bu
vo reikalingi kol surinko 
apie $33,000.00. Kadangi 
pirmasis .lakūnas pasitraū-

kė, ,tai ir ten įėjusiems ka
talikams susidarė nebepa
kenčiamos sąlygos. Socia
listų komitetninkai, su 
Grigaičiu priešaky, nesis
kaitė nei su ALTAsŠ na
riais, > nei su aukotojais. 
Jie elgėsi taip, kaip jų biz- 
nelis reikalavo. Jokių apy
skaitų niekam nedavė, o 
jei kas pareikalavo,, tai tą 
arba tuos p. Grigaitis iš
vadino “idiotais”. Štai ir 
ligšiol surinkę iš visuome
nės antrojo skridimo rei
kalams apie $33,000.00 a- 
pyskaitų neišduoda. Juk 
su tiek pinigų galėjo ne 
vieną, bet du orlaiviu nu
pirkti ir į tą žygį prireng
ti. Darius ir Girėnas sukė-, _v_ ________ ______
lė voš $8.000.00 ir tą kelio- šy. Kazimiero parapijas 
nę atliko. Mums shęnąndo- ‘
piečiams šis antrasis skri
dimas aiškiai atrodo gry
nu lietuvių >• socialistų 
biznęliu.

Jeigu neklystu, tai tie, 
kurie suaukavo tuos $33,- 
000.00 gali teismo keliu 
reikalauti smulkmeniškos 
apyskaitos, kurią- padary
tų bešališki asmenys, arba 
reikalauti grąžinti pini
gus, nes man, rodos, kad 
p. socialistąi bijosi išduo
ti apyskaitų dėlto, kad di
delę dalį pinigų sunaudo- 
jįę agitacijai, kaip sako, už 
savo kromelį, o ne antrojo 
skridimo reikalams.

Shenandoahlietuviai ka
talikai neprisidėjo ir ne
prisidės prie antrojo skri- 

i dimo, kol socialistų “tė
vas” p. Grigaitis nesustos 

! šmeižęs katalikų ir kol ne
atšauks savo šmeižtų ir 
kol neišduos smulkmeniš
kos apyskaitos. Mes socia
listų biznio neremsime.

“Pūtis”

IŠVYKO
J. E. vyskupas T. Matu

lionis’ laikinai išvyko į 
Pittstono apylinkę. Apsis
tojęs pas kun. Kasakaitį 
aplankys lietuvių parapi
jas Sėrantono diecezijoj. 
Jo Ekscelencija vėl grįš 
Mt. Carmelin gegužės pra
džioj.

Vadovaujant , kun. V. 
Martusevičiui, Šodaliėtės 
rengia pasilinksminimo ir 
kortavimo vakarėlį, šv, 
Kazimiero par. svetainėje, 
331 Earp St. Programa 
bus labai įdomi. Šis paren
gimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 27 d. Pradžia 4 
valandą po pietų.

Sodalietės smarkiai dar
buojasi, kad tik visus pa
tenkinti. Taigi visus nuo
širdžiai kviečia tame va
karėly dalyvauti. Bus ge
ras orkestras, šokikai ga
lės pasišokti, o kortuoto
jai turės progą laimėti do
vanas. Paremkime mūsų 
jaunimą - mergaites, ku
rios taip gražiai ir nuo
širdžiai darbuojasi parą* 
pi joje. Kvieslys.

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. > Ennins,

Gegužės 5 dieną Šv. Var
do draugija rengia šokius,

auditorijoj, 331 Earp ŠL
Šv. Vardo draugija, dė

ka misijonįeriaus kun. J. 
Bružiko, S. J., labai sus
tiprėjo nariais ir dvasioje. 
Daug gražaus jaunimo 
priklauso. Nutarė su pa
galba SodalieČių he tik šo
kius rengti, bet ir vaidini
mą veikalo “Ūpo Žmonės”.

Vaidintojai smark i a i 
mokosi savo roles. Tai bus 
gražus ir įdomus vaidini
mas. Pelnas^skiriamas pa
rapijai. * '

Ši draugija turi apie 
šimtą narių. Dauguma 
skaito laikraštį “Darbinin
ką”. Tai gražus pavyzdys. 
•‘Darbininką” platina tos 
paęios draugijos nariai- 
jaunuoliai.

Rengiamam vakarui jau 
užprašytas brolių Balilio- 
nių orkestras. Tikietas — 
auką dėl parapijos su dra
bužių pasidejimu tik 35 
centai. Visus maloniai 
kviečia dalyvauti. Bus ir 
užkandžių. Kvieslys.

.A___ T*

Mūsų parapijai tenka 
nepaprastos garbės, kad 
pas mūsų kleboną kun. J. 
Kąsąkaitį kaikųriam lai
kui buvo apsigyvenęs ’ mū
sų tautos Kankinys J. Ek
scelencija Vyskupas T. 
Matulionis. Dabar Jo Ek
scelencija lanko aplinkines. 
lietuvių parapijas,.

Bal. 9 ir10 d. A. Pel- 
džius mūsų parapijos sale- /x. 
je rodė judamus paveiks-j^' 
lūs apie pirmųjų krikšči6*V 
nių persekiojimus cied>< / 
riaus Dioklecijono laikais. X 
Šių paveikslų pamatyti' ' 
buvo atėjęs ir J, E. ? / 
kūpąs Matulionis. Jo Sfe ' / 
celencijai labai patiko. /

Pittstone , darbai labaį 
silpnai eina. Daugelis ne
dirbą. Kurie išdirba, tai 
mažai teuždirba. Grikis.

• Mes- esame Brocktono Centras dėl
THE JOHNS-MAN VILLE 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 Namai?
Ar Dirbtuvei?

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

Ar Jūsų /‘Conductor” Vamzdžiai yra Surūdėje ir 
i. ‘ Griūva?
Telefonuokite 1646 ir mes atvažiuosime ir duosime dykai mūsų 
apskaitliavimą kiek kainuos pirmos rūlies darbas ir medžiaga^ 

Sutiksime atlikti darbus iŽmokfcjimui,

CHESTER A. HICKMAN
Stogų - Mūrininkų ir Sheet Metai Kontraktorius 
Tel 1646 — BROCKTON — 89 Prospect St
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’TE THE NATIONAL HOUSING ACT

UNCLE SAM GALI PAGELBSTI 
JUMS APDENGTI NAUJĄ STOGĄ

PATAISO IR REMODELIUOJA JŪSŲ NA^US

BIRD PRODUKTAIS
UNCLE SAM NURODYS JUMS BUDUS KAIP PAGERINTI SAVO NAMUS

l . . ♦ . • ■ - • • ■* ’ • • •

THE NATIONAL HOUSING ACT duoda jums galimybės 
»■ "■'Ki;p- -cs; itin.-r \ •

pradėti DABAR savo namų rėmodeliavimo ir tai- 
symo darbą, kurį jus atidėliojate jau taip seniai. 
Mes esame pasiruošę jums nurodyti kaip lengva 
įsigyti BIRD’O STOGĄ arba BIRD’O MEDŽIAGOS 

sienoms apmušti--Pastatyti ekstrakambarįpąs- 
togėj arba rūsy --
Izoliuoti stogą arba visą namą

BIRD SHINGLES and ROOFING
Yra geras investmentas. Tai “gar

bingas ųamų apvainikavimas” mo- 
kąs apsaugos dividendus ir teikiąs 

’ .• ' . ■ ■
- grožio per daug metų ateity.

Panaikina reikalingumą ir išlaidas 
dažnai maliaVoti namus, pridouda 

. namams grožį ilgesniems ųietams ir 

# padidina namų vertę.

5*? ■
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Mes noriai pagelbėsime apskaitliuoti, kiek atseis 

jūsų namų remodeliavimas ar teisimas, be jokių 
jums obligacijų.--
Peržiūrėk žemiau nurodytus BIRD’O PRODUK

TUS ir tuojau telefonuok arba pats atvyk pas 

mus i ofisą ir mes jums apie tai smulkmeniškai 
išaiškinsime.

BIRD PLAST1C CEMENT and-R00F COATING

Prailgins jūsų namų stogo gyveni
mą, sulaikys tuos varvėjimus, kurie 

kiekvienam namų savininkui bran
giai kainuoja, ir prašalins reikalin
gumą daryti didesnius taisymus

BIRD WALLB0ARDS and INSULATING BOARDS

Yra patvarios, nepraleidžiančios v 
drėgmės ir pigios. Nors lengvos svo- ' 
riu, bet stiprios ir ilgai laikosi.

BIRD 
NEponsET 

PRODUCTS

= GROSSMAN’S-OUINCY =
130GRANITE STRĖEt ,
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Rytinių Valstybių Žinios
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SAVO MAMOS

1BĮRD
1 Ntr oh*ET 
I PRODUCTS

DĖDĖS ŠAMO NAUJU PLANU
National Ųousing Act skiria mi
lijonus dolerių namą pagerini-

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

mums ir remontui. 7 ~~
Jei Tavo namą sienos reikalauja 
taisymo, DABAR laikas duoti 
joms dailumo ir tvirtumo varto
jant BIRD ART BRIC SlDINGS

ART BRIC DUODA ŠIUOS 
PATOGUMUS:

Atrodo, kaip tikros plytos. Už- 
* dedamos ant esamą sieną. Duo

da daugiau apsaugos nuo oro. 
Nereikalauja dažymo. Sutaupo 

'■ kurą. , 7
Leisk mums Tamstai paro
dyti šią modernišką sidin-* 
gą spalvą gražumą

MODERI^lZE VCOR HOME

Bronės Venceyįčiutes-Brun- 
įTŪzienės 20 Metų Jubilčjus
Į * Daug kas yra ir svetim- 
| lauČių pastebėję, kad lie- 
► tuvių tauta yra labai kuk- 
m B. Jei į tai pažiūrėsime ar- 
h Sau, tą kiekvienas pašte-’ 
F bes. Toks reiškinys labai 
į daug kliudo mūsų veiki* 
bldui, nes žmonės slepia sa- 
E'veikimą praeityje, daž- 
F hai per jaunesniųjų narių 
fc Ar pažįstamųjų nežinoji- 
u Iną, negauna viešuose dar- 
Ebuose tinkamą autoritetu, 
f pirmieji veikėjai,' kurie 
įveikė išimtinai idėjos tiks- 
Oais, nesitikėdami už tai 
Mokios platesnės padėkos, 
E^pątingai mūsų išeivijoje 
*jp?a pageidautini ir begalo 
S brangintini. Jie savo pri- 
E tyrimais, sugebėjimais ir 
Iraniete, praktikafeigia- 
r mai veikia pradedančius 
K peikti. M praeities darbų 
gįnes mokinamės. Todėl 
EBjnes į tokius asmenis turi*

me nieko nelaukdami, kai 
tik proga pasitaiko, at
kreipti ypatingą dėmesį, 
kad paskatinus juos dar 
daugiau veikti, bet nesiša- 
linti nuo veikėjo veikimo. 
Šiame rašinyje kai tik ir 
noriu pakalbėti apie tokį 
kuklų veikėją, bet jau 20 
metų veikiantį gerbiamą 
p. Bronę Vęncevičiutę- 
Brundžienę.

Ji atvyko su tėveliais į 
šį kraštą 1913 m. vos tik 
maža mergaitėm is prigim
ties būdama linkusi prie 
veikimo, į mokyklos suolą 
atsisėdusi, 1915 m. prade
da dalyvauti mažųjų cho
re. Nuo čia ji Savo veiklu* 
mą pradeda skleisti viso
mis kriptimis. Tai dekla
muoja, tai solo ąr duetuo* 
se pasirodo * Vakaruose. 
1918t m. prisirašo prie Vy
čių 49 kuopos ir 1919-1925

W5b '•■ •■ji' ■ ~ tProvidence, R. I.
f} Pirmadienį, balandžio 22 d. prasidėjo ir šestadie- 
įįi, bal. 27 d., užsibaigs šv. Kazimiero lietuvių parapi- 
yos iškilmingas PASILINKSMINIMAS ir BAZARAS. 
p Bazare yra išstatyta brangių dovanų, tarp kurių 
į?^ra PLYMOUTH automobilius.
įZ Šiose iškilmėse dalyvauja aukštieji valstybės ir 
kįoiesto viršininkai ir tūkstantinė minia. - 
p Programa įvairi ir turininga. Dalyvauja Radio 
į talentai; groja Lucille Breėnan's Senšacijinis merginų 
įįirkestras. ■ .
r 1 Pasilinksminimas ir bazaras vyksta didžioje IN- 
į FANTRY SVETAINĖJE, 144 So. Main St, Providen- 
kM, Toje pačioje salėje įvjks ir chorų kontestas.
IX Pasilinksminimų ir bazaro’ pelnas skiriamus Šv. 
rlKaziniiero lietuvių par. Naujos bažnyčios statymui ir 
[{rengimui.
h DALYVAUKIME IR LINKSMAI LAIKĄ. PRA- 
mEISKIME, O TUO PAČIU PAREMSIME PROVI- 
KDENOE LIETUVIŲ NAUJOS BAŽNYČIOS STATY-

m. buvo tos kuopos sekre* • 
tore ir korespondentė. ;
1931 m. vėl išrenkama se- ; 
kretore. Tame laikotarpy- ; 
je ją randame chore vei- ; 
Idant aktyviai tai ^parengi- 
muose, tai vaidinant, tai ; 
solo dainuojant, taispaU’ 
doje aprašinėjant koloni
jos veikimą, tai veikalus 
režisuojant. 1926 m. ište
ką už muziko J. Branduos 
ir tuomet pradeda platės- 
nioje dirvoje veikti.:

Turėjo didelį norą sble 
dainuoti, o pastebėjusi 
stoką pasirengimo, nuo 
1928-1932 lavinasi daina- 
yime pas N. Aslanova, ži- 
nomą rusų pedagogą ir sb5^ 
listą. Nuo 1932 m. perėjo į 
School of Musieianship for 
feingers, New’ Yorkt kurią 
vadovavo A?Ziegler. Išsi
kėlus šiai mokyklai į Ca- 
nadą, perėjo pas Aleksan- 
der Zlatoff Mirsky. Tokiu 
būdu rimtai studijuoja 
muziką ir tęsia vienur ki
tur lietuviškos -dainos pa
rodinius svetimtaučių tar
pe. Pav. 1933 m; dalyvau
ja Astor Hotel tarptauti
niam parengime, kurį? bu
vo švedų meno, muzikos 
ir literatūros draugija šų-. 
rengusi. Kur jos paveiks
las su kitų tautų kostiu- 
motomis dainininkė mis 
buvo talpintas po visą di
džiąją Amerikos spaudą.
1932 m. The Folk Ėestival 
Council of New York ji 
dalyvauja jo keletą kartų 
tai su dainomis,, tai su šo
kiais, tai su paskaitėlėmis 
apie lietuvius įr jos kultū
rą svetimtaučių susirinki
muose ir savybės vakarė
liuose. Taip jį tebeveikia, 
visai nesigaršihdama ir 
dabar tik daugiau svetim
taučių tarpe. To dėka yra 
sudariusi svėtimta u č i ų 
tarpe daug rimtų pažinčių 
aukštesnės inteligentijos 
tarpę ir visuomet garbin
gai atstovauja 'lietuvius 
dainomis prie kiekvienos 
progos pasipuošdama lie
tuviškais rūbais. Štai, kad 
ir nesenai įvykusiame 
Bropklyno Muziejuje kon
certe jos vyrp surengtame. 
P. Brupdzienė dainuoja 
ten eilę dainų solo, daro 
gražų vertimą dainų anglų 
kalbon ir anglų spaudai 
tais dalykais suinteresuo
tai patiekia įdomių žinių 
apie, lietuvių muziką, net 
New York Times buvo jos 
rašinį pažymėjęs...

Kuomet Šv. Jurgio para
pijoje tampa organizuota 
Vaikelio. Jėzaus draugija, 
ji išrenkama pirmininke, 
kur sėkmingai ir sklan
džiai jai vadovauja. 1931 
m. šv. Jurgio parap. jau
nuolių choras stato veika
lą “Venitę Adoremus”, ku
riame dalyvauja virš 100 
jaunuolių, jį tą veikalą pa
ti režisuoja f programoje 
nepanorėjo to pažymėti, 
pažymėta režįsorium jos 
vyras), pagamina vaidi
loms rūbus ir visą tai, kas 
reikalinga veikalo pasta-

PBIDUODA NAUJOS ' . _ . -
SPĖKOS IR GYVUMO |įo pietų. Ateikite yisi pa-

SILPNIEMS *
Žmones!, kurie dėl senatvčs arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikijs, atgauna savo jėgas, svei-

b WATERBURY SAVINGS BANK |
•i
i!T

u
VVATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office
U

it;i u.: Waterbury’o Savings Bankai Brooklyn’o Skyrius gali £prū- ji 
U pinti tavo visus bankoi reikalus. j Į
• f Tos pačios batikos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury i! 

Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi į I

U 
ii 
ii

turime;

CHRISTMAS IR VACAT1ON CLUBS

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.
^“~^ ^793-797^ąffi St? ''

U
Į

i! . j

tymųi. Vėliau taip pat re- gegužės 12 d. Šis mūsų su- 
žisuoja veikalą “Piloto į 
Duktė’* ir pati ima jame 
svarbią rolę vaidinti. Da
lyvauja visoje eilėje, kur 
sunku visą išvardyti laike 
20 metų veikimo, koncer
tų, parengimų, teatralinių 
pastatymų. 10 metų atgal, 
nebuvo Brooklyne didesnio 
kokio nors veikimo, kur 
jaunutė Bronė vienu ar ki
tokiu būdu nebūtų daly
vavusi. Katalikiškasis jau
nimas gerai ją žinojo tuo
laik ir garbingai vertina 
dabar. Jos buvo pilna vi
sur- ir visur nuo širdies 
veįkdavp. -

P. Bielskio laikuose tar
navo Lietuvos* Konsulate. 
Ten gavo progos arčiau 
susipažinti 'su Lietuvos 
reikalais, lietuvių kalbą ir 
literatūra^ Tas jos gyveni
me padarė gilų palikimą, 
nes ji iš įsitikiiiimo Įikofsjragt jau dabar didžiuma 
karsta lietuve patriote ir 
su dideliu pamėgimu, kiek 
leidžia aplnkybes, daly
vauja lietuvių "spaudoje 
korespondencijom rs,' re
cenzijomis ir šiaip raši
niais, retkarčiais ir sve
timtaučių spaudoje. (Gai
lą, kad ‘ nevartoja vieno 
kokio nors pseudonimo, 
šiandien ji būtų čia užsi
pelniusi taipgi plačią vi
suomenės pagarbą).

Džiaugsmas mums Broo- 
klyniečiams yra savo tar
pe turėti tokią išlavintą įr 
inteligentingą moterį, as
menyje p. Bronės Brun- 
dzienės. Todėl, iš priežaš- 
ties 20 metų jos prakil* 
naūs visuomeninio veiki
mo, kuris sutampa balan
džio 28 d., linkime jai sėk
mingos darbuotės, sveika
tos ir toliau nenustojant 
veikti Bažnyčios, Tautos 
ir Tėvynės labui. Ypatin
gai tą mes vertiname, kuo
met išeivijos tarpę lietuvių 
veikėjai pradedą eiti ma
žyn! '
•• . jaž.

YfflffiLIM
DĖMESIO

LDS. 5-tos kuopos svar
bus susirinkimas įvyks 28 
d. šio mėnesio, Šv.-Juoza
po parap, senos ^mokyklos 
-kambariuose, pirmą vai,

sirinkimas bus paskutinis 
vajaus metu. Todėl visi 
pasistengkime prirąšy t i 
prie kuopos, per šfsusi- 
rinkjmą, nors po vieną 
naują narį. Kiekvienas na
rys turi draugų ir pažįsta
mų,” kodėl neprirąšyti juos 
prie LDS? Gduti vieną 
naują narį laike šešių mė
nesių vajaus, nė vienas na
rys neišdrystų pasakyti, 

tkad negalima, nes būtų 
sarmata. -

Pasibaigus vajui, kuopos 
vaidyba pagarsins “Dar* 
bininke”, kurie nariai dau
giau ar mažiau bus pasi
darbavę vajaus metu. 
Skambės laikraštyje var
dai ir tų, kurie hieko ne
bus prisidėję. Bet, tokių 
vargiai mūsų kuopoje at- 

narių yra pHtdŠg po^vieną 
Įr daugiau ; pasibaigus va
jui tai visi bus gavę ma
žiausiai po vieną naują na« 
4.. / • ■ • '

Nariai, kurie esate pasi
rinkę knygas, jau parėjo, 
ateikite į susirinkimą at
siimti. Valdyba,

8R00KLYN, N. Y.

riai ir tie, kurie norite pri
sirašyti, prie kuopos. Da
bar vajaus metu įstojimonesveikijs, atgauna savo jėgas, .svei-L . - įSr-t-,.

katę ir pasidaro' stipresni ir gyvesni jmėkeSmų nėra. MOkeda- 
po to. kaip jie vartoju nuga-tone. . vno g 25 centus i mėnesi

NUGA-TONE yrą pastebStlnas vals-l™; veniu»į iuviie»į
tas dėl moterų Ir vyrų, kurie susi-, 
jauks senatve®; Jis padaro juos svol- 
kesnlals, tvirtesniais .n* priduoda 
jiems naujų spčkų darbui. Jeigu jus 
esate senas arba silpnas, pamėginki
te NUGA-TONE. Po keletu 61enų jus 
phstėbčslte didelį pagerinimų.
• NUGA-TONE parduodamas visose 

Aaistinyčlose. Ne. priimkite pamėg
džiojimų. Niekas kitas' jums, nėpagel- 
bča .taip kaip NUGA-TONE.
Nuo užkietėjimo imkit — UGA-SOL 

-s-' Idealų Lluosuotojų vidurių 25c. ir 
50c.

kadangi mažas kvadratėlis Atvelykio_ sekmadienį, 
prie A. L, Piliečių Klube 
jau buvo “aldermanų” pa
vadintas ir miesto majoro 
patvirtintas kaipo “Lituą- 
nica Sųuare”, kas nėra di
delių mūsų didvyrių pa
gerbimu, kadangi šis 
“sųuaras” neturėtų nei 
vieno namo numerio. Bet 
Šiuo laimėjimu padrąsinta, 
ši komisija pasiūlė paga
minti peticiją, prašant 
miesto majorą pavadinti 
Grand Št. Extension į Lį* 
tuanicą Avė. Tai buvo 
vienbalsiai užgirta ir nu
tarta atspausdinus gerą 
išiekf blankų, pradedant 
sekmadieniu, balandžio 14 
d. pradėti prie visų bažny
čių ir visur kitur rinkti vi
suomenės parašus. Surin
kus bent du-tris tūkstan
čius parašų neatidėliojant 
nutarta į teikti kartu su 
peticija miesto majorui.

Taipgi buvo svarstomą 
ir ALTASS’o atsakymas j 
Fondo atvirą laišką. AL- 
TASS’uį atsakymą . duoti 
pavesta pirmykščiai laiš
ko komisijai.

Kadangi Dariaus-Girėno 
Fondo vienu iš tikslų yra 
remti antras skridimas į 
Lietuvą, tai vienbalsiai bu
vo nutarta, jbg pasiro
džius, kada antras skridi
mas tikrai įvyksta, Fon
das surengs: visų jo atsto* 
vaujamų draugijų vardu 
lakūnui išleistuves.

Sekantis Fondo valdy
bos irA komisijos posėdis į- 
vyks penktadienį, balan
džio 26 d. Apreiškimo že- ' 
mutinej svetainėj, 8:30 va
landą vakare. A. J. M,

T, J. BUMO S. J, 
MISIJOS

balandžio 28/ š. m.* Klaš* 
čiaus salėj, Maspethe, į* 
vyks lietuvių baskėtbolo 
rungtynės už lietuvių 
čiampionatą tarpe dviejų 
stipriausių baskėtbolo ka- 
mandų: Brooklyn Liths ir 
Maspeth Knights, Teisėju- 
Refferee bus garsus ame
rikonų sporte American 
Lygue kamandoj p, Vincas 
Petrauskas, žinomas kaip 
Willie Serill. Laimėtojai 
gaus gražią laįmejimo 
Trophy (stovylą). Prieš ir 
po rungtynių bus linksmi 
šokiai, gros Avižonio or* 
chestras. • *

Rengia lietuvių ‘ radio 
programos vedėjas p. J. 
Ginkus savo radio progra
mos naudai. Pradžia 6 va- 
Įanduvakare^^

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

LATIMER SKALBYKLA
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

ATIMF

"įsteigta’1903
Telefonai:

Waterbury - Enterprise ‘6500 
New Britain 321

Tel. 755

JŪSEPH S. KANIA
DANTISTAS
476MainSt., .

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Grabelius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs panarnanti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Conneetieut Valstybes

■ Lietuviams.
716 Stanley St arba

273 Cheštnut St .
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

A. L. LEGIONO RĖMĖ
JAI DIRBA

Balandžio 10 d. įvykęs 
Moterų Rėmėjų skyriaus 
susirinkimas pavyko sėk
mingai. .

Nutartą surengti “Pava
sario gėlės” Šokius, gegu
žės 11 di, 8 yal. vak., Pos
to bute, 262 HumboldtSt... 
Brooklyn. Priimtą dvi 
naujoj narės: p-nia M. 
Gęrdes ir p-nia N. Ewas- 
ke, *

Rėmėjos siunčia didžiau* 
šią užuojautą narei P. 
•Kasmečienei, dėl jos brolio 
mirties.

Po susirinkimo draugiš
kam “Kortų vakarėlyje** 
laikas praleistas linksmai. 
Sekantis susirinkimas bus 
gegužės 11 d. 8 v* v. Porto 
bute 262 Humboldt St. 
Brooklyn. Prašom visų ha* 
rių ir tam pritarančių at
silankyti. N. M.

IŠ DARIAUS GIRĖNO 
FONDO VEIKIMO

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

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

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

Kas norite įsigyti gerų ražam 
čių siųskite pinigus šiuo adresu:

John Shislosky,
King’s County Chroriic Hospital, 

. Ward K 42 
Brtioklyn, N, Y.

. Tel. 64036

JONAS SEKYS
Lietuviška

KRAUTUVE. AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Ląivąkorčių „ir pinigų aiuntlma'" 
agentūra., nąroma visokie .notąrt 
nfai .{galiojimai, raitai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir khygos 
Užeikite ir būsite patenkinti.

433 Psirk St, Hartford, Conn.

būsi pilnas LDS narys, 
gausi laikraštį. “Darbinin
ką” du kartu į savaitę -ir 
dar knygų dviejų dolerių 
vertės dovanai. Jau pigiau 
ir geriau niekur negali bu 
tt

Gerbiami nariai ir na
rės: LDS. vajus baigsis

Penktadienį, balandžio 
12 d. įvyko D. N. Y. .Da
riaus* Girėno Fondo val
dybos posėdis,f kur buvo 
aptarta daug svarbių rei
kalų.

“Lituanica Square” ko
misija padare. pranešimą, 
jog be tolimesnių instruk
cijų veikti ji negalėjus*

Pavasaris 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
perČOPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
latiko, su maudy

nėmis, •
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

. ...... ..... L i.....

tart®**

i 75 State Street 
BOSTON

pOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P.8ALLAS
• (BIELIAUSKAS)

LAISNIU0TAS
GEABORIUS

660 Grand Street,
: * BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliūdimų valandoj kreip
kite pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas (r u* prieinama kaina.

T^lephone' Stagg 2—4400 
. NOTARY RUBLIO

ALEKS. BADZEV1K
p GRAMORIV8 .

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y. , 

; Priešais Apreiškimo parapiyfe 
Bažnyčių

Pąrsąmdau Automobiliui Vet- 
tuvčms, Krikštynoms ir vteo 
/‘kieme pokyliam®.
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