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New Yorke, gegužes pird 
mą dieną įvyko dvi tvar
kingos eisenos. Vienoje 
dalyvavo socialistai, o ki
toje komunistai. |

Bostone irgi viskas bū
tų tvarkingai praėję, jei 
ne komunistų eisena italų 
kvartale. Italai įsižeidė ko-

— munistų. šūkiu, kurį de-___
monstrantai nešė. Jie puo-[ 
lė komunistus, plakatus , 
sudraskė ir komunistus • ' 
apmėtė daržovėmis ir se* I 
nais kiaušiniais. Keletą! 
karštuolių policiją arešta-1 
vo< ' Į

Amerikoje įvyko demon
stracijos keliose vietose, 
bet visur buvo tvarkingos.

Maskvoje demonstraci
jose dalyvavo 700 karo or
laivių, kariuomenės dalys 
ir darbininkai.

Berlyne apie milijonai 
vokiečių susirinko Tempei- 
hof aerodrome pasiklau
syti Hitlerio; kuris dar 
kartą bandė įtikinti klau
sytojus, kad Vokietija pa
geidauja taikos. Muniche 
demonstracija neįvyko dėl 
blogo oro. s

Vienoje naciai iškabino Į ją. Tik didmiesčiuose, “kur komisarai gyvena,’ badas 
savo, vėliavą aukštame netaip žymus. Apie baisų badą sovietijoje rašė ir rašo 
bažnyčios bokšte. ne vienas, bet keliolika rašytojų, kurie savo akimis

Paryžiuje ir Londone matė tuos'baisius vaizdus ; rašo ir patys komunistai, 
‘diena praėjo ramiai. kurie turi dar nevisai užmarintą jausmą. Štai komu*

So. Bostone lietuvių so- nistų žymi agitatorka, Emma Goldman, gyvenus Ru- 
cialistų įstaigos ofisas ir sijoj, rašo, kad milijonai darbininkų mirė dėl bado. Ji iu,  — J- i J •  -S — .* —t .JI 2LS •-Lt-*-. .• I—    
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Čia šiurpulingai vaizduojamas Rusijos kaimelis. 
Laukai nukloti lavonais. Žmonės milijonais krito dėl 

[baisaus bado, kuris baigia apsupti;visą sovietų Rusi* 

savo, vėliavą aukštame Į netaįp žymus. Apie baisų badą sovietijoje rašė ir rašo 
bažnyčios bokšte. -*■*“**

Paryžiuje ir Londone matė tuos'baisius vaizdus ; rašo ir patys komunistai, 
‘diena praėjo ramiai. kurie turi dar nevisai užmarintą jausmą. Štai komu* 

So. Bostone lietuvių so- nistų žymi agitatorka, Emma Goldman, gyvenus Ru- 
cialistų įstaigos ofisas ir sijoj, rašo, kad milijonai darbininkų mirė dėl bado. Ji 
Spaustuvė biivo atidaryta I taip pat rašo, kad ji už jokius pinigus nenoyėti^gyven- 
ir socialistai/ dirhd<-kaipl ti Rusijoje, kad tėn'nėradaišvės ’ir get^^7stai da* 
paprastai. - ' Įbar rašo apie badą sovietijoje taip pat buvęs komunis*

———-—~ ‘ ’ [tas, turėjęs Amerikos komunistų partijos įgaliojimą.
Sacramento, Kai. — Ka- 

litanijos legislatūros Že- ] 
mieji rūmai oi balsu prieš 
28 priėmė rezoliuciją, ku-l 
rioje prašoma, kad guber- : 
natorius dovanotų bausmę 
Thomui Mooney ir Warren 
K. Billings, kurie buvo nu
teisti kalėjiman visam gy-į 
venimui. 7 i

PROF. GERULIS KARA
LIAUČIAUS UNIVERSI

TETO REKTORIUS
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* eina antradieniais ir
PENKTADIENIAIS

17,000 Darbinink 
Neteko Darbo

Perskaitykite 4-tame puslapy p. Udamiko straipsnį, 
kuris cituoja p. Sangefio raštus. Duokite jį perskaity
ti mūsų komunistėliams, duokite visiems. Težino kas 
dedasi sovietfc Rusijoje, kurios tvarką komunistai per
ša ir mums Jįmerikos darbininkams. Brooklyno lietu
vių komunistų organas per kiek laiko spausdino ko
munistų obafeį: “Darbininkai Visų šalių Vienykitės.1 
Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Pasaulį!” Jis tą obalsį 
spausdino kaip tik tuo laiku kada- “Darbininkas” pla
čiausiai rašė apie badą sovietijoje. Tas obalsis kaip

Detroit — Gegužės 1 4] 
dar trys dirbtuvės užsida* 
te. Dėl streiko Chevro' ‘ 
Motor kompanijos, Tote _ 
mieste, virš 17,000 darbi
ninkų neteko darbo. *■1

Janesville, Wįs„ ųžsidą*5 
re Chevrolet ir FfsKer Bo ] 
dy fabrikai, kada pritrft*" 
ko dalių, kurios buvo ūks 
dirbamos Chevrolet kom
panijos, Toledo dirbtuvę* 
•je. šiose dirbtuvėse dirbo 
2,600 darbininkų,

CIevelande Murray-Ohfo | 
kompanijos 250 darbinio* 
kų išeis į streiką.

Jš Washingtono atvyk#•< 
Edward F. McGrady, dar* 
bo sekretoriaus padėjėjas, 
kuris bandys General Mų*, 
tors kompaniją ir Amer^ | 
kos darbo Federaciją su*’ \ 
taikinti. . 1

Dėl šių streikų darbiniu* j 
kai nustoja 2,000,000 dote* | 
rių‘kas mėnesį algų. t | 

STREIKAS PASIBAIGĖ j 
—- ' ' '1

New York, Tarpiniu* J 
kaujant Lewis Hines, atM* ;- 
tovui Amerikos Darbo fe* i 
deracijos, 95 dienų strel- j 
kas, National Biscuit kom* i 
paniįos dirbtuvėse, kur 4 
streikavo virš .3000 darbi- l 
ninku, pasibaigė. Streikas j 
pralaimėtas, nes darbinio* ( 
kai sutiko grįžti darban ut 

1 tą pačią a^ą, kurią darb*

« . Bet už
ninkai išsiderėjo keletą* 
lengvatų. ?’

GAISRININKŲ GRAŽUS* 
PAVYZDYS I-

New York ■— Šio miestą 
Virš 1000 gaisrininkų r<in 
corpore” priėmė Šv.jKo* 
muniją šv. Patriko katečk 
roję. Kardinolas Hayeš at* 
našavo šv. Mišias.

Berlynas — Vokiečių 
propogandos ministerija 
prisipažįsta, kad Friede- 
rick E. Husemann, žymūs 
vokiečių mainierių vadas 
buvo nušautas bal. 15 d., 
kada jis bandęs“ pabėgti? 
Naciai aiškina, kad jis bu
vęs vežamas iŠ koncentra
cijos stovyklos Bochum į 
kitą stovyklą ir bandęs 
bėgti.

Iš Dortmund pranešama, 
kad Husemann lavonas 
buvęs ten sudegintas.

Husemann 1913 metais 
buvo išrinktas mainierių 
federacijos vice-pirminin- 
ku. Vėliau buvo išrinktas 
pirmininku ir išbuvo toje 
vietoje kol naciai paėmė 
visas darbininkų organiza
cijas į savo raukas. Jam 
buvo siūlyta atvažiuoti A- 
merikon, bet jis nenorėjo 
savųjų apleista Jis buvo 
Reichstago nariu nuo so
cialistų partijos dešiniojo 
sparno.

Vokiečių socialdemokra
tų partijos vadai, kurie 
gyvena ištrėmime Prague, 
Čekoslovakijoje sako, kad 
jie turi žinių, kad Huse
mann buvęs nacįų nužudy
tas. Neabejojame, nes na
ci adsavo žiaurųmujygųyac 
•
Kaip bolševikai, taip ir na
ciai žudo nekaltus žmones, 
kurie tik neina su jais, ku
rie nesutinka su jų teroris
tinėmis idėjomis.

Kovo 30 d. naktį Rygos 
hitlerininkai prie Lietuvos 
pasiuntinybės Rygoje, iš
kabino Lietuvą įžeidžiantį 
plakatą. Lietuvos atstovas 
dėl to įteikė protestą.

rūmo. Jų lavonai supuvo ir tebepūva laukuose, o sielos 
nuėjo amžinybėn. - • - . ■ ■ ■ ■„' ■ , ,

TIK 21 NUOŠIMTIS DAR
BININKŲ SUPRANTA 

ORGANIZACIJŲ NAUDĄ
t - Į • ' . Į -t

Washington Twen- 
tieth Century fondo surin
ktos statistikos parodo, 
kad nors kompanijų Unijos 
pradėjo augti, bet jos toli 
grąžu negali atstovauti vi
sų organizuotų darbinin
kų. Jei kompanijos never
stų darbininkų priklausy
ti prie kompanijų unijų, 
taf jos visai išnyktų. '

Iš surinktų davinių, ma
tyti, kad kompanijų imi jo
se yra 2,500,000 darbinin
kų, o visose kitose darbi
ninkų unijose yra 4,200,- 
000 narių. Išvis# Ameriko
je organizuotų darbininkų 
yra 6.700,000, kas sudaro 
21 nuošimtį visų darbinin
kų. Kaip mažai. Darbinin
kai turi susirūpinti unijo
mis ir savo organizacijo
mis. ;

Lietuviai darbininkai te- 
sideda į Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą.

MIEGODAMAS NUŠO
VĘS MOTINA

Greenville, Texas Aš- 
tuonių metų vąikas, mte- 

— Bal. 27 (godamas atsikėlęs, paė
męs medžioklinį Šautuvą 
ir nušovęs savo 32 metų 
amžiaus motiną. Jackie 
Darden, verkdamas pasa
koja, kad jis nieko neatsi
menąs. .

jis 
nubudo išgirdęs būvį ir ra
dęs vaikelį bestovintį prie 
motinos lavono su T 
vu rankose. Jis turėjęs

ANGLIJA SUSIRŪPINO 
DEL VOKIETIJOS

SUBMARINŲ

London <— Anglija susi
rūpino sužinojusi, kad vo
kiečiai ve! pradeda staty
ti submarinus. Iš patiki
mų šaltinių sužinota, kad 
šeši mėnesiai atgal Hitle
ris įsakė pradėti statyti 
12 submarinų, 250 tonų į-

pašto autottiobiliausrFan pyksta, kad apie tai ±11L- River, pereitą sausio me-'&ic. 2.ipkn nesakė Sir nesyj, kur pavogta 129,000 leris ®ie*° Wąke, bir| 
dolerių*

Pašto departamento a- 
gentai, valstybes policijai 
ir miesto pdlicija jatr se
niai bandė surasti gaują 
plėšikų, kurie yra padarę 
daug apiplėšimų rytinėse 
valstybėse.

Pereitą savaitę netoli 
Pearl ežero, Wrehtham, 
Mass., rasta peršautas 
gangsteris, kuris buvo pa
što agentams prisipažinęs 
apie plėšimus. Taipgi poli
cija suėmė apie 30 įtartinų 
asmenų, kuriuos dar laiko 
“incomunicando”, bandy
dama gauti daugiau įro
dymų ir išaiškinti jų visus 
darbelius.

Plėšikų štabas buvo gra
žiame buvusio milijbnie 
riaus palociuje, juros pa- 
krdntyje. \

Kručaite gyvena su savo 
tėveliais, 21 St. George A- 
ve., Norwood, Mass.

Adv. Povilas Sykes kaip 
ir jo brolis adv. Benjami
nas su žmona aktyviai vei
kia lietuvių visuomenėje. 
Tad jaunai inteligentiškai 
porelei, žengiančiai į nau
ją luomą, linkime sukurti

• gražią lietuvišką Seimyne- 
. lę. ’

AREŠTAVO PLĖŠIKŲ 
GAUJA

Providęnęe, R.* I. — Poli
cijai pasisekė surasti War- 
wick Neck apylinkėje gau
jąplėšikų. .

Padarė kratą ir rado 
gangsterių namuose dau
gelį įvairiausių ginklų ir 
aštuonis tūkstančius dole
rių, kurie' buvo pavogti iš

Kaunas— Prof. Gerulis!
BUOi 1 M ADV. POVILAS SYKESk

Retūvis profesijo- mversiteto rektorium. I
Verta pažymėti, kad pro-l a48,8’ 3 s‘

fesorius Gerulis gimęs nei v \ «Rytprūsiuose, kaip vokie-1, Mass. šes-
čių laikraščiai pažymi, bet tadienj gegužes 4 dieną, 
Klaipėdos krašte. Jis gimei8*
1888 metais, senoje Itetu- PTO. bažnyčioje, 9:3Q 
viškoje šeimoje. vai. ryte_ įvyks ^kilmingos
™ jungtuvės. . Kūn. S. P.

Washington, — Gegužės Po jungtuvių bažnyčio- 
3 d. Ramiajame vandeny- je, jaunavedžiai, ------ 
ne prasidės Amerikos ka-| ir artimiausieji draugai ir 

tūlose dalyvaus. 160 karo Į — Weber Ducfe Ihn, kur į-

namš šie manievrai atro»Į

3d.Ramiajame vandeny- je, jaunavedžiai, gimines 
ne prasidės Amerikos ka-Į ir artimiausieji draugai ir 
ro laivyno manievrai, ku-l drauges vyks į Wrentham 
riuose dalyvaus 160 karo Į — Weber Duok lan, kur į- 
laivų ir 450 orlaivių. lapo-įvyks vestuvių bankietas.

l Sekmadienį, gegužės 5 
do kaip nedraugingas žy- dieną, jaunavedžiai — Ad- 
gis ir jie prieš juos protes- vokatas Povilas Sykes su 
tavo.Del tų protestų, lai-Į Žmona vyks praleisti taip , * “
arčiau kaip 2000 ~ mylių

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMAJohn Simoįn, kada jiedu 

turėjo pasikalbėjimus Ber
lyne.

Vokietija, Versalio tai
kos sutartimi pasižadėjo 
nestatyti submarinų, To 
griežtai. Anglija reikalavo, 
nes laike Pasaulinio Karo 
submąrinai anglams pri
darė daug Žalos. '

Šiam naujam sutarčių 
laužymui iš Vokietijos pu
sės paaiškėjus^ Anglija, I- 
talija ir Prancūzija vėl 
mano turėti bendrą pasi
tarimą, kad sudarytų pla
nus kaip su vokiečiais ir 
jų arogantišku sutarčių 
laužymu pasielgti.
MEKSIKOJ UŽDARYTOS 

RANKOS
Mexico, D. F.. - Z ^7 

d., prezidento įsakymu, vi
sos Meksikos valstybes 
bankos užsidarė. Ameri
kos kėlimas sidabro kainų 
sudarė tokią padėtį, kad 
Meksikos sidabrinių dole
rių verte taip pakilo, kad 
savininkai pradėjo juos 
tarpinti ir metalą parduo
ti už aukštesnes kainas.

Valstybė įsakė visus Si
dabrinius dolerius priduoti 

: iždui ir už juos bus išduo
dami popieriniai bankno
tai. . j

šeštadienį, gegužės 4 dieną, 2 vai. po pietų iki 
2:30 vai. iš stoties WAAB, Boston, Mass.y Gerb. Ska& 
tytojai vėl turėsite progos klausytis gražių lietuviškų" 
dantelių, kuriąs sudainuos Darbininko Radio Chorai 
ir solistė p. Marija Peroliutė iš Worcester. '

1. Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedė jo ir

Pranešėjo kalba. * 7 v
37 Aš myliu dienuže »•■*..,;ŠimkuA 

Darbininko Radio Choras
4. Eilės. .z ... ’ ' ■
5. Temsta dienelė .................Ur

. Solo Mariją Peroliutė ..
Akompanuoja p. A. J. Milerienė.

f 6. Kad aš jojau ............Šimkus*
Plaukia žąsele o...*.;.....,........*.......  Liaudies*

Darbininko Radio Choras
7. Darbininko Radio žinios ir pranešimai.
8. Bėdos, vargai ........... Vanagaitis

Solo — Marija Peroliutė
• Akompanuoja p. A. J. Mileriene.

9. Finale iš‘fSylvijos” Herbert*
Darbininko Radio Choras a *š

Chorui vadovauja muzikas Rapolas Juška; akom* 
panūoja muzikos mokytoja p-lė Marijoną Treinavičhfci 
tę,' ■ ’

Gerb. Skaitytojai pasukite savo radio rodyklę ant 
1410 kiloeyclės ir klausykite lietuviškų dainelių, 
rias sudainuos mūsų dainininkai.

tį prie Primename Gerb. Skaitytojams, kad sekmadienį, 
šautu- gegužės 12 dieną, užsibaigs Darbininko vajus. Vadiną* 
turėjęs si, po 12 dienos Darbininko prenumeratos kaina v® 

vaikelį gerai pakratyti kol bus $4.00. Pasiskubinkite atnaujinti. Senieji ir nanjfo» 
vaikas nubudęs. Policija* ji Darbininko skaitytojai, užsimokėję pmumamtB 
nenori tėvo pasakai tikėti gauna Darbininką ir tuo pačiu remia Darbininko RZ 
ir jį areštavo, | dįo Programą. *

gis ir .jie prieš juos protes-1 vokatas Povilas Sykes su 
’ - * ’ *.. ' * v ”7"*' •

vynui įsakyta neplaukti ( vadinamą “medaus mėne- 
j sįn į West Indies ir South 

nuo Japonijos pakrančių. ! America. Ten bus visą niė* 
nesį. Sugrįžę apsigyvens 
savo namuose, kuriuos tik 
ką užbaigė statyti No. 
Maih St., Sharon, Mass7

Ligi šiol adv. Povilas 
Sykes gyvena pas savo 
brolį ir brolienę adv. Ben
jaminą Sykes, 32 Walnut 
Avė., Norwood7Jo būsian- 

| čioji žmona p-lė Ona J.

Harbin, Manchukuo —• Į 
Gegužės 1 d. čia atvyko 
130 jaunų japonių susi
tuokti su japonais emi
grantais, kurių jos dar nė
ra mačiusios. Jos važiuoja 
į Šiaurės Manchukuo, kur 

L japonai turi įsteigti savo | koloniją. .■ I

.4
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MUZIKOS MOKYKLA
M. TreinavlČlutė, moky

toja, moko muzikos pianu*
Ji yra baigusi 

fabltMnpianoforti 
r K0USGU4 ,

444 E. 8ixth Street, 
So. Boston, Mass.

P-nris Jeronimas Stokus,f" 
?yv. 244 W. Broadway,[tt 
So. Bostone, paaukojo Sv.į ’ 
Petro par. scenerijai, ypač 
dabar statomam “šv. Te-Į

»—*i.im i ii n gi

Julius s-. ’ B - taisome ii Nadios
na O. ianrieKScK > STANLEY’S RABIO 8HOP TBL.SO.BOSTONO$58
nienė ir kitos. ’ Rap.! J -■ biš. Stasy* latakas, Sav. 414 W. Bro*dway. Su, Bogton, Mas*.

- - - - - - - - -- - —
jį— — ——       -—Į padėjo

ietines žinios
Sekmadienį, geg* 5, iš 

ryto 9:30 vai.. nariai 
ir jų jorieteliai ' dalyvaus 
šv. mišiose ir priims Šv. 
Komuniją “in corpote”.

Po pietinėje programoje 
3 vali po pietų prasidės 
vaidinimas veikalo “Šv. 
Teresėlė” ir svečių kuni
gų, biznierių ir profesiona
lų viešos kalbos veiksmų 
pertraukose ir kiti pamar- 
ginimai.

Kadangi veikalas “Šv. 
Teresėlė” labai gražus, tad 
kviečiami visi, kaip vie
nas; dideli ir maži, jauni 
ir seni į šį pasilinksmini’ 
mą. Rap,

SVARBUS SUSIRINKI-
• - - --—- -MAK-___ L____

SmiNKU MITINĖ 
ŠVENTĖ

< LDS. 1-ma kuopa savo 
tinę Šventę minės labai 
ilmingai gegužes 5 d.

įMėeceeeeeeeMM

MUZIKAS
į RAPOLAS JUŠKA |

1 Moko muzikos, piano ’ [ 
; j ir dainavimo. Specia-! t 
S , les pamokas duodą j 
3 ‘ vaikams. , H
1 T Adresas : ~ į !■ 
1 933 E. Broadvvay, i!
f SO. BOSTON, MASS.; į

ADVOKATAI

JUOZAS GUNYS
ADVOKATAS

Į
414 Broadway, S. Boston, Mass|

< Tek So. Boston 0948 I

Sekmadienį, gegužės 5 
dieną, tuojaus po sumos, 
Šv. Petro par. bažnytinėje 
svetainėje įvyks Šv. Kazi
miero Vienuolyno Rėmėjų 
nepaprastas susirinkimas. 
Prašome visų, geraširdžių 
rėmėjų dalyvauti.

VALDYBA

IŠ- EKSTRO LDS. 1-MOS 
KUOPOS SUSIRENKIMO

GYVENIMO , , 
Tel. Parkway 1864>W

I

Prisiekęs Advokatas

JUOZASB.GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

gus legalius dokumentus

I
fl 817E St. (kampas Broadway) 

BoutlC Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRH3AL0S 
(GKIGATIUNAS) 

ADVOKATAS 
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.
Tėl. 1761 Boom3 

Residenee:.
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

Balandžio ‘ 30 d^ 8 vaL 
vakare įvyko.WS. 1-mos 
£p.. ekstra susirinkimas 
bažnytinėje svet., penktoj 
gatvėj.

Susirinkimą atidarė su 
malda kleb. kun. P. Vir-. 
mauskis. Taipgi susirinki
mui pirmininkavo klebo
nas ir plačiai referavo a- 
jie Darbiiiinkų Metines 
Šventės/ įvyksiančios geg: 
5 d. programą.

Bažnytinės apeigos: Ge
gužės 4 d. vakare išpažin
tys, geg. 5 d. 9:30 vai. mi- 
šic® Darbininkų^ intencija 
ir bendra komunija.

3 vai. po pietų bažnyti-

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko”Name 
(mitros lubos, Room 1) 

866 Broadway, So. Boston. 
Tėl. So. Boston’ 8857 

Bostono Ofisas: 
60 State Si, Room 326 

Tel. Hubbard 9396
. Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
Tel Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tel. So. Boston 8520

ADVOKATAI ŠALNAI 
DARBININKO NAME 

866 Broadway, -- 
South Boston, Mas* i

T.L 8. B. 2805-B
. Lili nVI8

OPTOMETRISTAS 
lieguminnoju akt* • 
prlgkiriu akiniu*. 
ja*lva« aid* atltle- 

... *|a« Ir-ambl!jonli-ko*» (aktam) gky** epgrąiinu 
Ivlesg tinkamu laiku.

J.L. BAUZABNIS, O. D. 
«7 Iroedvay,' South Boston

ŠEŠIŲ AKTŲ DRĄMA 
žų set< rakandų. " . . ■ Bengia
tatg^kad b^jate"pįuS-’ *“D S- ^OJI KUOPA, SO. BOSTON, MASS.
tas teatro veiksme, Vyn-1 SEKMADIENĮ,
kupo kabinete. Į

Gegužes-May 5 d., 1935
' Kmiusiioa NarVa. I ** • * • 7 ', , bažnytinėje svetainėje

NE BEDARIUS, 3ET W. 6th St., So. BMton, Mass.
» į ' ■ LIGONIS I r

—------- - Pradžia 3 vai. po piety.
Pereitame Darbininko] VKAS PELNAS SKIRIAMAS

TtDARfelNINKO” RADIO FONDUI - ■J
Kviečia RENGĖJAI

GAISRAS SUNAIKINO 
KOLEGIJOS NAMA

HANOVER, N. H.
Gaisras sunaikino Darth- 
mouth kolegijos trijų auk
štų mūrinį namą, kuriame 
buvo 25 klasų kambariai 
ir 15 profesorių raštinės, 
šis namas buvo pastatytas 
1904 metuose, aukomis 
Bostono gyventojų. Nuos
tolių padaryta apie 35,000 
dolerių.

2253 NAUJOS POROS 
UTALIJOJ

ROMA — Buk 22 d., 
2253 fašistų poros susituo
kė. Jungtuvės įvyko vienu 
kart toje pačioje vietoje.

Fašistų partija kiekvie
nai jaunavedžių porai da
vė dovanų po 500 lirų.

Mussolini nori pakelti I- 
talijoš gyventojų skaičių 
ir todėl jis yisais būdais 
ragina italus vėsti ir au
ginti daugiau vaikiįA
PRANCUZUA UŽDRAU- 

DE UŽSIENIŲ ORLAI
VIAMS LEKIOTI VIRŠ

numery tilpo žinutė apie ! 
Joną Kibartą, kurioje pu
vo pasakyta, kad jis būda-1 
mas be darbo bandęs nu- 
siskandyti. Bet iš jo gimi
nių sužinotą, kad jis turė
jęs darbą, tik negalėjęs 
dirbti. Susirgęs nervų liga J 
Jis buvo nuvežtas Glenši-|

“Mv/Tereselė”. <
Pertraukose yra užkvie

sti svečiai kunigai kalbėti. 
Taipgi bus ir kitų.pamar- 
ginįmų. ... Rap»

DAR APIE «ŠV. TERE-
SELES” VAIDINIMU

Pereitame ^-Darbininko” 
numeryje tilpo platus ap
rašymas apie vaidinimą įr 
artistus bei jų prietelius. 
Per neapsižiūrėjimą liko 
nepastebėti reporterio dar 
šie asmenys:

Celina, Teresėlės Sesuo, 
pirmame veiksme — Regi
na Glineckytė, kuri gana 
gražiai vaidino.

P-nia Jibva Marksienė— 
dirbo prie artisčių ir pa
sak artistų, labai daug į- 
dėjo širdies ir pasišventi
mo. • ’ .

P-nas V. Valatka, šcene- 
rijps direktorius, ir-gi
daug įdėjo triūso, jam

r.JGEMATYTAS! NEGIRDĖTAS!TEATRAS
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMĄ

“ŽMOGŽUDŽIO DUKTĖ”
• » J. z ■ a . - K ' *. f M. . \ . » . ’ . * ' ■ , ’ *

Vaidins L* Vyčių N» Y» ir M 4- Apskričio dramos 
ratelio vaidintojai. Režisuoja L. V. Centro pirm.

A. J. Mažeika. '
Rengia L. VYČIŲ 17rTA ALGIRDO KUOPA

; . ;. MOTINOS DIENOJĘ .

: Gegužes-May 12 d., 1935
Bažnytinėje Salėje, ■ W. Sth St., So. Bestom Mase.

^Pradžia 7:30 val.vak. Įžanga SOc.ir 35c.
KVIEČIA RENGĖJAI.

“FRIGIDINE"

SUGARBANAVIMAS 
įskaitant ’ 

IŽtrinkiittų Galvos ir Tirštais 
^Suįaihanavimų

Visą tai tik už $2.95 ■.
DARBAS GARANTUOTAS 

( ‘ ■’ . PTNI’S .
412 Broadway - 

Tel. So. Boston 9500 
ir pas •

Sears, Roebuck & Co. 
201 Brooldine Avehue 

' Tel. Keamore 8909 
Atsineškite ši skelbimų ir 
SUTAUPYSITE 50 centų... .

GIR TI RU

DR. ROGER J. ABJZAID
W I . • ‘ . . * - - < , ,1

Tel; Devonshire TSMkF
OFISO VALANDOS:

Įžanga 35c.

W ligoninėn, Jamaica 
Plain. Iš ten grįžo> bet, 
matyt, dar nevisai išsvei- 
kęs. Jo motina, sesuo ir 
giminės tikisi, kad jis iŠ* 
sveiks.

• 3 Malden Street, 
Boston

Tol. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS I

ĮDR,Biai$RK|
Arti Municipal Building | 

i 525 K Broadvay, S. Boston Į
O/i«o Valanfot f ’

į Nuo 9 Iki 12ryte-ir nuo 1.30 Udif. 
;5 ir nuo O.iki 8 vai. vakari OfI-? 
■ šaš uždarytas suVatoš vakarais ir2 
: nedčldieniais, taipgi eeredomis nuo| 
i 12-tos dieną uždarytas. ■ ■ £■

Taipginuima ir K-Ray j

Lietuvis Dantistas j

DR. S. A. SALIAM
. (GALINAUSKAS)
Tel. So. Boston 2300

414 Bro&dw*y, So. Boston 
Ofisas atdaras nuo 10 Iki. 12 vaL j 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30.po pietij ir 
huo 6 Iki 9 1. vakarė, šventu jiteiąą 

pagal šusitarlm*. , *

„ t-''' • • ~i
fCel. So. Boston 2660 ; J
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, go. Boston
Ofiso Valandom nuo 9 iki IX bu® 
1:80 iki 6 ir nuo.6:80 iki U y. y. 
Seredoml* nuo 9 iki 12 v.’ dienų- 
Sukatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakar*. 
Nedalomi* nuo & iki 12 val.dlęn*.

. (pagal Sutartį)

JURGIS J. NAUDŽIUS 
‘ Lankęs Montrealio Uni

versitetą, Kanadoj, 
generaliniu tikietų platin
toju nepaprasto Darbinin
kų. Dienos (Labor Dąy) 
koncerto, kuris įvyks Auš
ros Vartų Parapijoj, Wdr- 

| cester, Mass.
PonąsNaudžius yraląm. 

K. A. Vasio, Aušros Var
tų parapijos klebono įga
liotas pardavinėti šiuos ti- 
kietus.

Pelnas skiriamas užbaį- 
Igimui bažnyčios vidaus. 
Jau 10 metų kaip stovi .ne- 
užbaįgta mūro bažnyčia. 
Parapija, apsunkinta sko- 
ia, šiais sunkiais laikais 
neįstengia bažnyčios už- 

; baigti. Už tai bažnyčios 
užbaigimui reng lamas 
Darbininkų Dienoje (La- 

i bor Day) didelis koncer- 
J tas. To koncerto tikietai 

parduodami po vieną dole
rį. Kiekvienas tikietą nu
sipirkęs turi teisę dalyvau- 

Į ti $1500 konteste. - 
[p P. Jurgis J. Naudžius 
‘ pats lankosi po namus su 
i tikietąis. Dabar- lankosi 

Sp, Bostone ir apylinkėje.
I; ĮVAIRIOS ŽINIOS

PARYŽIUS — Rytų pa- 
rubežio valdininkams išr 
duotas griežtas įsakymas 
sustabdyti lekiojįmą sve
timų valstybių orlaivių 
Prancūzijos neraustuose 
rajonuose. Vis dažniau pa
sirodo Prancūzijos paru- 
bežyje, ypatingai kur ran
dasi tvirtovės, vokiečių 
orlaiviai. Tuomi prancūzą! 
susirūpino ir bemano to
liau toleruoti vokiečių šni
pinėjimo iš oro Jų terito
rijoje, '

i’!nu j

Lietuvi* An*toli* -- Constable 
Udtatoriu*

ROMAN J, VAŠU
A^draudoe ir Nejudomo 

Turto Agentas

South Boston, Mals. 
Telefonai: J?arkway 1735-M.

®
Tel«)hone

SO. BOSTON 
105$

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE 
’STUDEBAtlB 
Antomobiliąf ir Treką
•Agentūrą

Taisomu visokių IždlrbysCJų auto
mobiliui. Taikymo ir-demonstravi
mo vieta: . r

I Hamlin Street' 

tSOUTB BOSTON, MASS. 
Jde. KatM^fiutiad ir Pcter Trečiofsat 

gavlninkai

LIETUVIS GAMOS
CHARLES CBASAS 

(EA2YS 6ASAS) 
Ofisas: 409 VZinįsop St. 
. Tel; University .4116 .

Namai: 167 WMhington St 
Tel : : Univeriity 9221 

Uambridge, Mass.
m

S. BMHSEMS IR | 
SŪNŪS

SemiauiiM fr Ravirtoyis iios f 
Val«iyW 

lietuvių obabobius ir 
BAL8AMD0T0JAB 

jįruo- 
__ stlmbj 

ateik# gerlatiMį patarnavlmg di 
ng ir aaktj. Tarnauja ir apylinki- 

nSttis Lietuvių kolonijoms. 
TURI NOTARO TEISES 

ofUcta:
254 W. Broaduray, So. Bosto 

TeL Šou. Boston 2590
. Gyvenamoji vteta’.

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

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

^-=.-..■4 .„š5įmaamei*m*s±==ss--==

GGEEN ANN UGNORY,

LDCTUVIU SKALBYKLA
Skalbiama ir protinamo veiklių* 
drabužius. M*» paimame Ir prista
tome drabužiu# vlaur, kaip t*U. 
8o. BtmtėB, . Cambrldge, Brlghton 
Dorchester ii* kitur. Pamėginkite 
Ir patyriltė, kad gaunat* patarna

vimų už pigių kainų.
s 7-9 KU«ry Bt., So. Boston 

Tel, So. Borton 2923

BRONIS KONTRIM
REAL ĮSTATE 1 

INSUBAN0E 
0ONSTABLE

Justiem of th& Pedęs
Visokio* rūžies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway So. Boston 

Tel. Son. BobIoh 17«1
. Besidence: .
120 Marine Bd., So. Boston

Namutel.:Boti.Boston 2488-W

FOTOGRAFAI STOKAI
Radaro . geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves

tuvių i* pavieniu asmenų.
JURGIS C. STUKAS 

453 Brčadway, 
. South Boston, Mass.
Tel. Šou. Boston 2029

Tel. Nor. 0242
ĄLENAS.STŲKIENfi

681 Washington St., 
- Norwood, Mass.

PIGIAI TAISOME
• STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO. 
- Taiiomų; Vikius Stogus • 
" 41A W. Broadway

< TELEFONAI:
South Boston 0574 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

BALDUS 
/Perkraus- 

. tome 
SKT visur 

PIGIAI
f GREITĄ!

SAUGIAI

326-328 W. Broadway 
Tel South Boston 4618

JUOZAS!. OIUS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabriniu* daik
tu*. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHISM, D.
• . (REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq.,

Mridge.M^.

b >. PIRMAS TUNELIS 
p BUSIMOJE
| ' MASKVA — Šią savaitę 

bus atidarytas' pirmutinis 
! [ Rusijos tunelis,* kuris yra 
Ipusaštuntos mylios ilgu
mo. Šis tunelis iškastas ir 
pastatytas laike’ dviejų 
metų - ir esąs moderniš
kiausias visame pasaulyje* 

Pereitą savaitę tūkstan
čiai maskviečių gruddsi š, 
tuneli apžiūrėti. Visi buvo 

[Vežiojami be mokesnio. 
Tai Wvo naujiena, kaip 
mažiems vaikams cirkas.

Tunelį kasė vyrai jr mo- 
fterys. Dirbo kaip vergai.

' y : ■,

POVILAS BUSHMANAS
48 Cresceut Avenue, . 

Tekphone Columbia 6702
29 Savin Kili Avenuty

DORCHĘSTEB.MASS.
45 Hampdan St., 

Tel. HIGhlands 4855
R0XBUBY.-

BROADWAY MARKET 
887W.Brosdway 

Telephone South Boston 8591

SO. BOSTON,MASS.
' iv ' J •-

BUKINS SQ. 01SHM1BKJST 
Povilai BaUraiiūnw, ta*. 

490Broadway, Tel.S.Boston8120

JONASVAUACKAS 
75 "G” Street, 

Telephone South Boston 1609
,■ 4- . H,,

k. šipnąušiAS 
918 ®. Bro*dway 

Telephone ftouth Boston 1892-

z' j0vax ouinoKAR'
• -50»l.^JgAth '

Tel. So. Bortoa 9021

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOnUNGOO.

F, GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjai gerų minkštų 

• garimų.
107 W. ffiyth SttMt, 

, , So..Boston, Mas*, j 
Namai: 181 D.SL,8o. Boston

a

■ ACAPEMVOF MIJŠKr - ’
Vftdoyuijfcnt Rrof, G. A. Oittvi

Aloko fcopullarliikg Jr. klkšilkę. Milją. Taipgi groti mu»lko* Wru- 
. mentaU, kftip tuU ■muikoe, piano, bnnjo, iaMidoHnoš, gitam armoni

kos, klnrnStoš, aakiafono, triOboa, trombono*,tt. Irgi,.-mokė harmo 
nijo« Ir p<ratatymo.. Gerokai prasilavinę mokiniai gauna nrogoa, be 
jokio akttro mokėjo, prigulėti Jprlė mfli»U’didelio orkestro. Galime 
pristatyti bemis. arba erkiMraa ant bet Kokio brangimo. . , «

Muuikoa inatrumentua ir d ai U parduMAmo, ilrehdkvajame ir tai* 
; »onie n< pigią kainą. Atdara dltw< ir vakar*,

Tel. ta. Bortaa IMS. '
4O9 W. Broadwąy kampw T. gt. . > go. BmIq& Mma

Tel. Noe. 0526

MKLAN AUTO SMES 
STASYS ROKLANAS, SAV 
Parduoda OLD8MUBILE automo- 
billua ir INTERNATIONAL tro 
ku*. PrUtnata* šonus katu» minai) 

‘ Taipgi * 
Taisome automobiliua

Darbas uitikrintas, nes uDal 
kau gerus darbininkus.

x 49 JCghlandrAva.,
‘ ’MKDNAM, MMM.



Penktadienis, GcgnŽ&i S d., 1996

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOJE SUMAŽINTI

ŽEMĖS MOKESČIAI

Lietuvos Žemės mokes
čiai palyginti su kitomis 
valstybėmis ne buvo labai 
dideli. Kaimyninėse vals
tybėse, kaip Latvijoj ar 
Lenkijoj toki mokesčiai 
du ir daugiau kartų dides
ni. Bet ekonominiai sunku-

LIETUVOS BONAI '
EKSKURSIJA Į 

LIETUVĄ
Perkam Lietuvos Bonus 

ir mokam pagal dienos 
kursą,"

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

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

Turime gražiausių vy
ram marškiniu. Tvirtų če- 
yerykų^

Petras Bartkevičius, 
AMERICAN DRY

GOODS STORE 
678 No. Maiu St.

MONTELLO, MĄSSr

u •
mai verčia Lietuvos val
džią atkreipti savo dėmesį 
į ūkininkus kurie sudaro 
apie 80% gyventojų ir da
bar gyvena didelę bepini
gę. Todėl ministerių kabi-. 
netas nutarė nuo š. m, 
pradžios iki 1937 meti?

KAS TURĖS PIRKTI 
VIDAUS PASKOLOS 

LAKŠTUS

SYKES&SYKES
P. A. Sykes ir B.U.Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Washington St 
NORWOOD, MASS. ' 
Tel. Norvvood 0330

i Gyvenimo vieta:
v 82 Walnut Ave.

Tel. Norwood 1020

EDW,V. WMUBOW
• (WRUBLIASK^^ 

±ETUVIS GRAIBIUS IR
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington Št. 
N0RW00D,MASS. 
TEL. Ndrwood 1503
Montello Office: 

10 Intervale St.
> TEL. Brockton 2005

KAUNAS —
Ministerių kabinetas nu

tarė, kad nuo balandžio 1 
d. vidaus paskolos lakštus 
turi pirkti: 1) valstybiniu, 
civilinių ir karo įstaigų ir 
įmonių tarnautojai, 2) vie
tos ir ūkiškų savivaldybės 
įstaigų tarnautojai, 3) 
tarnauto jai tų įstaigų, ku-. 
rios gauna pašalpą iš vals
tybės iždo, 4) tarnautojai 
tų įstaigų, kuriose valsty
bės iždas dalyvauja savo 
kapitalais, 5) “Lietūkio” 
ir “Pienocentro** tarnauto
jai.

Paskolos lakštų reikia 
pirkti už y2 bruto atlygi
nimo gaunamo kovo mėne
sį- ■ '■ *•

Įstaigos, kurių tarnauto
jai įpareigojami pirkti vi
daus paskolos lakštus, tu
ri išduoti ekstra avansus 
paskolai pirkti ir tie avan
sai lygiomis dalimis ligi š. 
m. galo turi būtį išskaity
ti. Paskolos lakštų parda
vinėjimas pradėtas balan
džio 1 dieną.
Pakeistos pavyzdingų so
dybų ir trobesių statybai 
paskoloms duoti taisyklės.

Paskoloms ’ pavyzdingų 
sodybų ir trobesių staty
bai duoti taisyklės yra pa
pildytos, žemės ūkio mi- 
nisteriui suteikiant teisę, 
atsižvelgiant į gavusio pa- 
skolą sunkią ekonominę 
padėtį, ligi 50 %> paskolos 
įskaityti negrąžinamą pa
šalpa.

PRIIMTAS 1935 M.
BIUDŽETAS

Į

®e®ee»

' i

DRAMOS “ŠVENTOJI TERESĖLĖ” VEIKIANTIEJI ASMENYS \
Iš kaires dešinėn sėdi: p. Pranas Averka — kunigo rolėje, p. Marijona 

Kilmoniutė — Vienuolyno vyresnioji, p. Maryte Valątkienė — Teresėle, p, Pet
ras Rakauskas — Vyskupo rolėje, p. Felicija Grendelyte — Teresėlės motina, 
p. Antanas Pumputis — Teresėlės tėvas.

Antroje eilėje stovi iŠ kairės dešinėn: p. Pranciška Karionaitė — Angelo 
rolėje, p. Genovaitė Zovyte — Teresėlės sesuo 2, 3,4, 5 ir 6 veiksme, p. Bro
nė Kayoliutė—Teresėlės sesuo, p. Pranė JakŠtaite—Sabinos, naujokės role- 

verkiene

p. Antanas Pumputis — Teresėlės tėvas. ’
Antroje eilėje stovi iŠ kairės dešinėn: p. Pranciška Karionaitė — Angelo 

rolėje, p. Genovaitė Zovyte — Teresėlės sesuo 2, 3.4, 5 ir 6 veiksme, p. Bro
nė Kavoliutė — Teresėlės sesuo, p. Pranė JakŠtaite —Sabinos, naujokės rolė-’ 
je, p. Ona Petrulytė Vienuolė, p. Ona Marcinkaitė—Vienuolė, p. Jadvyga A- 
verkiene — Luizos rolėje, p. Regina Glineckytė —Teresėlės sesuo, p. Leonora 
Glineekyte — Teresėlė pirmame veiksme.

Trečioje eilėje stovi iš kairės dešinėn: p. Jonas Griciūnas — daktaras, p; 
Albinas Kleponis — velniuko rolėje, pps Klara Čekanauskaitė, Bronė Petrai
tytė, Stasė Dailydenaitė, Veronika Žliobaitė, Veronika Žilinskaitė — kaimyn- 
kos, p. Ona Kanapinskaitė—Leonė, p. Benediktas Rusteika.— velniuko rolėje.

šie vaidintojai, pereitą sekmadienį, vaidindami veikalą “Šv. Teresėlė” ne
paprastai gražiai pasirodė gausingai publikai, prašė pakartoti šį veikalą arti
moje ateityje. Tad LDS. 1 kp., minėdama savo organizacijos metinę šventę, pa
sikvietė gerb. vaidintojus suvaidinti šį veikalą sekmadienį, gegužės 5 dieną, 3 
valandą po pietą, šv. Petro par. bažnytinėje salėje, W. 5tn St., South Bostone. 
Tarpaktuose kalbės žymūs svečiai kalbėtojai. Rengėjai nuoširdžiai kviečia vi
sus dalyvauti šiame parengime. , , ,, . , ■ ■■ ■

1935 metams. Paprastų iš
laidų numatoma 208.168.- 
059 litų nepaprastų išlai
dų — 60.963.781 lt., viso 
269.131.840 lt /

Pajamų numatyta: pa
prastų — 227.144.829 lt, 
nepaprastų — 41.987.011 
lt, viso lt. ;

PLATINAMI LIETUVOS 
VIDAUS PASKOLOS 

LAKŠTAI

Finansų • ministeris -J.

Ministerių Kabinetai 
priėmė valstybės biudžetą EKSKURSUOS

G R A B ORIAI

k

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABO R I rr s 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

k
t
is

BROCKTONO GYVENTOJŲ 
DĖMESIUI!

Bile asmuo, kuris gyveni Brocktone sausio 
fdieną, šiais metais ir kuris cenzo rinkėjo ne

buvo įtrauktas sąraŠan, yra prašomas pašaukti 
Mayoro ofisą, Telefone 130, kad būtų galima už
baigti Brocktono gyventojų sąrašo tvarkymą.

Tik ne sumaišyk cenzo sąrašo su tuo, kurį To- ( 
licijos Depąrtmentas tvarko, nes tai yra skirtinu < 

; gas sąrašas* Civilis cenzo rinkėjas turėjo aplan- < 
kyti jūsų namus vasario arba kovo mėnesy, kad 
užrašyti jūsų visą šeimyną, Jeigu joks civilis cen
zo rinkėjas neaplankė jūs, tadgi, malonėkite atsi
šaukti telefonul3O, kadbūtųgalima įtrauktijūsų 
vardą sąrasan. .

HORACE C. BAKER, Mayor.

AMERIKOS DIDŽIAUSIA KAILIŲ ĮSTAIGA 
TEIKIA SAUGUMĄ-PATARNAVIMĄ- 

. PRITYRIMĄ

P. J. AKONEVIČIUS
GRABORIUS

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

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

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel : 4110

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Homo'ir. Res.
564 Kast Broadway,

So. Boston, Mass. *

KAILIŲ UŽLAIKYME
Nėra Amerikoje geresnių prietaisų užlaikymui 

kailių kaip naujame Į J. Fox name, čia yra didžiulė 
įstaiga specialiai įtaisyta kailių pardavimui ir užlai
kymui. čia yra vyrai su daugeliu metų prityrimo 
brangių kailių prižiūrėjime. Čia tavo kailiniai irgi 
bus tinkamai prižiūrėti.

BE TO, ČIA YRA PAGARSĖJUSIOS I. J. FOX 
ŽEMOS KAINOS

Tūbelis; jau patvirtino tai
sykles vidaus* paskolos 
lakštams platinti. Platini
mas pradėtas balan
džio 1 d. ir bus varomas 
ligi liepos 1 d. Paskirtuo
ju laiku paskolos lakštų 
bus galima gauti visuose 
Lietuvos Banko skyriuo
se. ♦ ?. ( -•*>■■■
"Paskolos lakštai išlei

džiami 50, 100, 500 ir 
1.000 lt. vertės. Tuo tarpu 
jie tebėra spausdinami. 
Manoma, kad ligi balan
džio pradžios jų atspaus
dinti nepavyko. Dėl to Lie
tuvos Banko- skyriai pri
imdami skirtus paskolos 
lakštams pirkti pinigus, iš 
-pradžių išdavinės atitin
kamus kvitus, kuriuos pa* 
skui pakeis į lakštus.

Šiai vidaus paskolai pro
paguoti ir išaiškinti jos 
reikšmei artimu laiku nu
matoma sudaryti specia
lius apskričių komitetus, 
Paskolos lakštų bus siūlo
ma pirkti nė tik valdinin
kams, bet ir prekybinin
kams ir pramoninkams ir 
laisvų profesijų žmonėms.

• (- —j .. • ■■ ■ <

PASTATE NAUJA
GARVEŽĮ 

- ; t
Schenectady, N. Y. —Ge

gužės 1 d, baigta statyti 
vienas iŠ dviejų garvežių 
Chicago, Milwaukee & St. 
Paul, kuriais galės važiuo- 
ti 120 mylių į valandą.

Dvasia daro kūną turtin
gu. Šekspyras.

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir Šviežius 

valgius
ATDARA: ’

Nuo 6;30ryto iki 12:80 vakaro
1118 Wa8hington St, : 

Norwood, ,< . MasS.

Tel. Norwood 1009 . Notaras

A. K, NEMUŠ
REALESTATE

INSURANCE' •
VISOKIOS RŪŠIES APDRAŲDA

. Laivakortes visoms linijoms
/ Teisingas Patarnavimas

1122 Washmgton St, '
;Norwood, . Mass.

SPECIAL 
UŽLAIKYMASKAILINIŲ 

- ■ fialose Kamerose . 
, Apdrausti $100.00

Pristatymas į 10 minučią 
Apžiūrėjimas. Kasdien 
Smulkus pataisymas 
Paėmimas ir pristatymas 
$5,000,000 Apsauga

SPECIAL PAMUŠALAS

M W Darbas Žinovą
- I K ■ Užlaikymas šaltai

.■ '' Apdrausti $100
$5,000,000 Apsauga.

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados .

ČEVERYKŲ -- KALIOŠŲ r ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių, išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir Šventadieniniu*

1152 Washington St,
Norwood, ' Mass,

iVEDŲAMERIKOS LINIJA 
TIESIOG J KLAIPĖDĄ 

Motorlaiviu “Gripsholm”
Išplaukia i§ New Yorko •, 

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935
Antra ekskursija išplauks

. ; Liepos 3 d., 1935 
Tuo pačiu motorlaiviu 

NEW YORK — KLAIPĖDA 
(Per Gotkenburgą-StocMiolrn)

• • Rengiamos: •
Liet. Laivakorčių Agentų Sų-gosAm. 

Kiti išplaukimai iš Neiv Yorko
Kungsholm —— Birželio 4, 
Drottaingholm - — Birželio 12, 
Drottaįngholm— Liepos 17,
Gripshohn Liepos 26,
Informacijų Ir laivakorčių kreipkitės 
i bet kurį Sųjungos narį, autorizuotų 
vietinį laivakorčių agentų, arba į bet 
kurių mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MAIIIEHOLM.”.

Swedish American Line 
10 State St, ■ ’ ‘ ■ Boston, Mass.

PERSIUVIMAS UŽ $12.00
Apykaklės ir apyrankes galį bū
ti visai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus mados. • ■ ■■ .
Truputį brangiau vartojant bob- 
ra, karakulio, ūdros ar kitą bran
gesniu kailių. .

PERDIRBK SAVO SENUS 
KAILINIUS.

Vienas iŠ mūsų žinovu parodys 
vėliausias madas iš Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimas 
Tamstos seno palto, kad jis at
rodytą kaip naujas.

Tel. HUBbard 8000
iki vidurnakčio

411 WASHINGTON STREET

3Cfi£XdDQEDK=SSiStESS£XS:aE3ae£SK£S9BaR

tfMMIUOTI
- Parašė P. JURGtLA f

TURINYS: Dariaus ir GirSno 5 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. J 
Skridimas per Atlanta. Soldi- 1 
no miško paslaptis. Žygio at- S 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- 5 
r6no nuopelnai aviacijai ir mū- * 
są tautai, Poezija apie LITU- 1 
ANIKĄ.y Skridimo r&nčjai ir S 
r5m. komitetai. 1
384 pusi, su 86 pavąikslaisį > 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, S

siunčiant pažtu 165. |

Reikalaukite: 1
DARBININKAS | 

366W;Broatw> i 
So. Boston, MM«. i

Tėl. 3368

ADAM WAITEKJJNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metą, • kaip tarnauja 
Lietimams Montello ir apylin

kėje. .
Laidotuviij Įstaiga:

124 Ames St., Brockton* Mass.
Gyvenimo vieta: ’

25 Enterprise St., Brockton

! MARATHONIAN HAT
| CLEANING CO.
į Pataisome ir Nuvalome
I Čeverykus

Ar jau užėjote į mūsą, nauji
I VW

Mes atliekame Visą eilę skrybe- 
lią valymo ir Čeveryką taisy

mo darbus, su vSliaumaia
J •. Įtaisais.

Garantuojame savo darbus.
f Kaip praeityje, taip ir ateityje 

atliksime jūsą darbus. ‘
- Tel. 8685

98 Maiu St., Brodctan, Mass.
PrlrtaU Brockton National Bank

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL.PAšALPINĖ 
. DRAUGIJOS VALDYBA
Pirm. — J. Petrauskas, 

24 Thoinas Bark, So, Boston, Mass. 
Vice- pirm. V. Medonis,

1430 Coiumbia Rd., Š. Boston, Mass; 
Prot. Raštininkas <— J, Gllrierids,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Alb. Nevieta,

16 Winfield St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — A Naudžiūnas,

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Maršalka — L Zaikis,

.7 IVinfleld st., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedridlenį .kiekvieno tašnesio, 
2 vai. po pietį], Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

7:80 vai. vakare, pobflžnytinČJ sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
PM pratakota raltlntnkfi.

LIETUVOS DUKTERŲ* DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

Pirmininkė — Eva Majksienū, 
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

į Tel. So. Botson 1298
( .Vlce-pirmininkė — Ona Staurienė, 

443 E. Tth St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

/ Prot Uašt. — Bronė Ciunlenč, 
"< 29Gould St., West Roibury, Mass.
•* Tel Parkway 1864-W
i Fin. RaŠt. -? Marijoną Markoniutė, 
L- 83 Navarre St.,.Roslindale, Mass. . 
b • Tel. Purkway 05584V
i Iždininkė — Oria Staniuliutė,

105 Weet Gtb St., So. Boston, Mass 
b Tvnrkdarė — Ona Mizgirdienė, 
j; 1512. Columbla Rd., So., Boston, Mass. 
t KM0S Globėja — E. JanuŠonlenč.
r. 142dColumblaRd., So. Boston, Mass. 

■T. Draugija savo susirinkimus laiko kas 
p-. Mtrų ntoMfc ttekyta mSuesLo,

H
DARBIJUJIJIAS

(THE W0RKER )
Published every Tuesday and Friday except Holidąyh such as 
New Year, Good Fridąy, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmafc
' >•" by

SAINT JOSEPH’3 LITHUAHIANB.O.ASSOOUTIOKOF LABOR
Entered na aecond-class matter Sept 12, 1915 at the pojrt Office at Boston,. 

' Mass. vnder the Ąėt of Mareh 3, 1870’
Acceptance for mniling at spėriai rate of postage provlded forln SectlonllOB 

Aet of October 8, 1917, authoriaed on July 12,1918
SŲBSORIPTION RATES :

Bomestic. yearly .............
Foreign yearly ........... »*, T—- -------- --------------------- - ----------
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams
Foreign once per week yearly.. $2.50 —" ' *“i‘*-—“**■“

J; PRENUMERATOS KAINA t
♦ . $4.00 Amerikoje metams ..i..,....., $4.00 

$5.00 Vtaieny metams $5.00
- ------—___  ‘ ». $2.00

• Ūžs^y llmri'sayaitMe metams $2.00

DARBININKAS
366 M Broadway South Boston, Mass.

Telsphono South Bofrtou S680

1!. UCRNM

kMMUl 
meihCNM



1

DARBI JUM* 8 GEGUŽES RYTĄ2680

Daugiau Liudininkų Rusijos Bado

uwell, MASS.

motinoms. Jis parašė dai* v jį, y* 1
1-1

A,

BROADWAY 
SO. BC^TON,

Dar vienas rašytoju praatata apie badą sovietų 
Rusijoj. Yra tai gan žymus amerikietis R. H. Sanger, 
baigęs Harvardo universitetą 1931 m. Kaipo laikrašti
ninkas jis buvo Rusijoj 1933-34 m. Turi oficijalų bol
ševikų paliūdymą, parašytą rusų kalboj ir nufotogra
fuotą Ilearsto laikįiščiuose, kad komunistai negalėtų 
sakyti, jog toks asmuo visai nėra buvęs Rusijoj.

Sangeris jautėsi komunistu. Jis buvo manęs, kad 
komunitaias* tai bus geriausias išrišimas esamos sun
kios ekonominės padėties, kuri dabar slėgis visą pa
saulį, bet, anot jo paties žodžių "šiandien, pagyvenęs 
Vienerius metas Rusijoj, aš esu įsitikinęs, kad komu
nizmas suardytų gyvenimą devynių iš dešimties žmo- 
nlų Jungt. Valstybėse”* Kitais, žodžiais, komunizmas 
geras tik valdininkams - komisarams, visiems kitiems 
Žmonėms jis suardo gyvenimą, nes atneša baimę, ne- 
laisvę, skurdą ir badą.;. Homonimas —- sako., toliau 
Sangeris — puikiai atrodo ant popierio, bet, susidū
ręs sų gyvenimu ir žmogaus prigimtimi, jis subyra į 
šmotelius.

Sangeris įvažiavo į Rusi ją birželio 30 d., 1933 m. 
Išvažiavo iš ten įirž. 5, 1934 m. Jis tarėjo rekomen
dacinį laišką nuo Amerikos komunistų partijos ir laiš
ką nuo įžymaus komunisto sovietų valdininkams. Tie 
laiškai įvedę Sangerį į patį vidurį komunistų veiklos. 
Tuo būdu Sangeriui teko pamatyti tokius dalykus, ku
rie nėra prieinami eiliniam laikraštininkui. Prie to, 
jis buvo komunistų laikraščio bendradarbis ir turėjo 
tamprius ryšius su Maskvos apylinkių ūkių darbuote 
ir keletą industrijalinių dirbtuvių. Taip įėjęs į sovįe- 
tų veiklos ratelį, Sangeris buvo liuesas nuo paprastos 
sovietų agentų priežiūros, nuo kurios svečiai kores
pondentai niekad nėra laisvi. Būdamas tokioj pozici
joj, Sangeris akyliai tėmyjo tikrąjį komunistų gyveni-

Sangeris taip pat turėjo galimybes daug keliauti po 
Rusijos plotas. Jis padare 10,090 kilometeų ir aplankė 
Maskvos ir Leningrado apylinkes, Volgos kraštą,

• Kaukazą, Kubanių, Ukrainą ir centralines juodžemio 
gubernijas; matė virš 30 industrijalinių dirbtuvių ir 
apie 20 centralinįų ūkių bei "kolchozų”. Sangeris pir
miau buvo įsitikinęskomunistas, taigi vis nenore jo ti
kėti, kad komunizmas taip prastai atrodytų realiniam 
gyvenime. Žiūrėjo, žiūrėjo ir savo akimis netikėjo, bet 
faktai galop privertė jį padaryti išvadą, kad nė vienoj 
iš 36 valstybių, kurias Sangeris buvo aplankęs, jis ne-

\ t \ r ‘ 7 t r ’•* I - ” v 1 -

Detroito Žinios

rado tiek skurdo tr bado, klek Rusijos sovietų sąjun
goj. Iš to jis padarė dar kitą Išvadą, kad jls kosmar- 
kiausial veiks pašalinimui nedarbo, bet ne per sočia* 
liziną ar «<mraiusnią.

Sangeris griežtai pareiškia, kad Rusijoj yra tik- 
ras badas. Jis buvo manęs, kad paskalai apie badą 
Rusijoj tai grynas "kapltalista” spaudos prasimany
mas. Dabar savo akimis pamatė badą derlingiausiose 
sovietų dalyse: Ukrainoj, Fayolgčj, Kaukaze, Bubo
ninį juodžemio gubernijose visur. Bet nieko apie 
tai nebuvo rašom sovietų spaudoj. Badas buvo visiš
kai ignoruojamas. Sangeris pilnai įsitikinęs, kad 1938 
m. Rusijoj mirė dėl bado puspenkto milijono žmonių! 
Prie to, keti milijonai daugiau yra mirę dėl ligų, iš ba
do paeinančių. Ir kas indomiausia, kad anot Sangerio, 
tas badas paeina iš’ kriminališko sovietų valdžios el
gesio, nes atimama maistas nuo tų darbininkų, kurie 
tą maistą gamina, vadinasi, nuo ūkininkų. • • ’ „

. Vykdamas Rusi jon,Sangeristikejosirasti ten 
pilną laisvę. Nieko panašaus — Rusijoj nėra laisvės 
ne šešėlio, bet už tai labai daug baimės.

Jis manė, kad sovietų valstybėj nėra klasių, bet 
niekur tokio griežto skirtingumo tarp klashį nerado, 
kaip sovietuose. Bolševikai tari tam specialų žodį — 
kategorijos. Bet Sangcrio manymu būtų tiksliau pa
vadinti jas "kastomis’*, kaip senovės Egipte: ponų ir 
vergų kastos.

Visi esame nusistatę prieš karą, bęt taikingumo 
dvasios pas komunistus nėra: Rusija, tai militariŠ- 

; kiausia šalis pasauly, — ’ sako Sangeris.
“Sociąlistinė ekonomijos sistema** taip atrodė 

Sangeriui graži, kad buvo patraukusi jį prie komuniz
mo. Bet ji graži tik — ant popierio. Gyvenime gi, kaip 
Sangeriui teko Rusijoj ištirti, Komunistine ekonomijos 
sistema pasirodė niekato netikusi.

Pagaliau Sangeris tikėjosi pamatyti Rusijoje dar* 
t. bininkų valdžią. Tikrumoje jis nieko panašaus ten ne- 
f rado. Darbininkai nieko bendra netari su krašto vai- 
t dymu. Jie tik gauna įsakymus ir turi juos pildyti. Į- 
i sakymai darbininkams yra labai griežti ir smulkme

niški. Kontroliuojamas kiekvienas žingsnis, tėmyja- 
mas kiekvienas judesys. Darbininkai gyvena bendra- 
bučiuose, kaip kareivinėse. Jie daug panašūs į Mikalo
jaus I kareivius, tik su tuo skirtumu, kad kareiviai 
tada tarnaudavo 25 metus, dabar gi,, po sovietų val
džia, darbininkai neša nepakenčiamą komunistų jun
gą nuo lopšio iki karsto. UDARNEKAS.

ŠV. PĘTRO PARAPIJA motinoms. Jis parašė dai* 
Knin k«qmpf tam ir ši- noms Žodžius, atitinkamus : §EGU&S paS^- tai ®enaL Kiekvienas pri-

dos.laikomos trečiadienių valo nors tą dieną .savo 
r ir penktadienų vakarais. į 

. Trečiadienių vakarais gie
dos jaunesniųjų choras, 
penktadieniais; — didysis 
choras.

Žmonės turėtų gausiai 
sueiti į bažnyčią į geguži
nes pamaldas, nes jos ski
riamos ypatingai Kristaus 
Motinos garbei. Prisimin
kime Šv, Bernardo maldą 
prie Marijos, nes yra už- 
tikrinta, kkd ne vienas ne
bus apleistas, kuris prašys 
Marijos užtarimo. Kaip 

; kūdikis vargelių prispaus
tas Bėga prie savo motinos 
pasiskusti, taip ir mes 
bėgkime prie dangiškos 
užtarytojos Motinos Mari
jos ir prašykime jos ūžta* 
rimo pas Jos Sūnų Jėzų 
Kristų, nes Jis mirdamas 
ant kryžiaus paskyrė Ma
riją mums Motina. Kreip
kimės prie Jos ir Jai ati
duokime priklausančią 
garbę. Ateikime į Geguži
nės pamaldas.

Sekmadienį, gegužės 12 
d. yra skiriama Motinos 
garbei; Jfors tai nėra baž
nytinė Šventė, bet tą dieną 
mūsų Bažnyčią iškilmin
gai mini ir atiduoda ypa
tingą pagarbą mūsų Moti
nai Marijai ir kartu savo 

, žemiškoms motinoms.
Tą dieną Jaunimo drau

gija papuoš altorių gėlė- 
mię. Vakare jaunimas su
vaidins Jvęikaią h įr sudai
nuos keletą dainelių moti
nų garbei. Mūsų klebonas 
nesigaįli darbo ir laiko, 
kad tik padarius didesnę 
garbę Motinai ir savo visų

motinėles pagerbti ir pa- 
godoti. •_ Suraminkime jų 
širdis ir atiduokime gar
bę. Jeigu kurių motinėlė 
jau pašaukta pas Dievą, 
tai teatsimena ją šv. mi
šiose ir tepaaukoja šv. Ko
muniją už motinos vėlę,

Šią savaitę niekam neži
nant, Eloise valstybinėje 
ligoninėje mirė Elžbieta 
Tupikevięienė. Keletą me
tų atgal ji atvyko į Det
roitą pas savo Sūnų. Senu
te motinėlė rado neramu
mą. Trumpai pavuvus iš
vyko pas artimus į Chica- 
gą. Ten buvo iki pereito 
menesio; Detroitan . sugrį
žus nerado vietos, ries sū
nus buvo apskričio varg
šų namuose.^ Ten ir moti
na buvo nuvežta, kur už 
kelių savaičių mirė. Vin
cas Zimnįėkas su savo šei
ma nuvykęs atlankyti ra
do tik lavoną. Taip atsi
tinka kaip žmogus netvar- 
kiai gyvena. Sūnus: negali 
savo motinos užlaikyti, 
užtat, kad nesilaiko Dievo 
įsakymų.

į> Pp. Lubekai pranešė, 
kad jų sūnus Liudvikas 
nusitarę su Pranciška Pul- 
teviČiute priimti moterys
tės Sakramentą. Kazimie
ras Lubeikis yra vienas iš 
geriausių šios parapijos 
rėmėjų ir būdamas per aš
tuonis metus Šv. Pelam p a
rapijos komitete labai gra
žiai parapijai patarnavo. 
Linkime jų sūnui laimės.

Detroito lietuvių boile
rių bankietas įvyks gegu
žės 12 dieną, Barlum vieš
buty. Visiems bowleriams 
yra leista su <savim atsi
vesti po vieną draugą- 
draugę. Tai bus grąžus 
žieminio sporto apvainika
vimas.

Malonu man melstis tarp medžių žalių 
prieš baltą Marijos stovylą; 
ir laimina žemė saulėtekio tylą, 
ir žvilga prieš saulę žemčiūgai gelių. 
Tada spinduliai ją apsupo ratu . 
ir aukso vainikas ties jąja iškilo; 
išvydęs tai varpas nuo bokšto prabilo — 
atsakė varpeliai glūdučių baltų. 
“Avė, Maria”, glūdučiai kartoja, 
"Avė” vėjelis po orą nešioja* 
bahavilniuB debesius varsto.

• Žaltys išsigandęs daugiau nesiraitė; 
ir žiūri į dangų šventoji Mergaite, 
ir žemei palaimą Ji barsto.

* & Šaduikis

R. Skipitis kalbės McKin-, suteikti. Taipgi choro na- 
l<įy Park Auditorijoj, prie riai džiaugiasi, kad pelno 
W. 39 ir So, Westem gat- liko tiek, kįek nesitikėjo, 
vįų. Sąvo kalboje Ski- Tad valio, choristai ir ą- 

‘ " teįty neapsileiskite savo
gražiais darbais. , B,

šia palaipinė draugija ir 
yra daugiausia parėmus 
parapiją, nes jos.iniciaty
va įsteigta parapija, Ji 
aukomis gausiai parėmė 
bažnyčios statymą.

Linkime šiai draugijai 
gyvuoti ilgiausius metus.

Šv. Cecilijos chorąs ren
gia šokius, trečiadienį, ge- 
Ss 8 dieną, Norwood 

or High School svetai
nėje. Gros Paul St. Regis 
orkestras. Paįvairinimui 
Šokių programos dainuos 
žymi solistė. įžanga 50c.
• • E. d. M,

PROVIDENCE, d. I.
W. 39 ir So. Westem

......... .
pitis aiškins Klaipėdos 
krašto padėtį ir prietikius 
lietuvių su vokiečiais.

v LSB.

L.D.S.
Pereitą penktądienį LDS 

kuopa turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Nutarėvienbal
siai dalyvauti LDS. meti
niame išvažiavime, Mon- 
tello, Mass. Gegužės»5-tą 
dieną turės metines Šv. 
Misiąs, visi nariai "in cor- 
pore” eis prie Šv. Komuni
jos,

Per paskutinius du mė
nesius šios kolonijos Mo
terys ir jaunos merginos 
rengia didį Kązyrų vakarą 
(Whist Party). Minėtas 
vakaras įvyks gegužes 9- 
tą dieną. Iš paduotų žinių 
pasirodo, kad rengiamas 
vakaras pavyks, Lauksi
me.

Detroite {ir apylinkėje 
darbai pusėtinai eina. 
Nors darbo valandos su
trumpintos, bet uždarbio 
pragyvenimui užtenka. 
Tik vargas, kad dirbtuvės 
nepriima senesnių darbi 
ninku /darbam Jaunesniu: 
vyrai iš to turi pasimokir 
ti ir .dirbdjami taupyti kiek 
galima senatvei. Taipgi 
darbininkai turi susirūpin
ti, kad senesnieji darbinin
kai būtų aprūpinti pensi
jomis arba kitokiu būdu 
gautų pragyvenimą.-

Bet ar taip daroma? Ne. 
Labai dažnai ne tik pavie
niai asmenys, bet ir drau
gi jos mėto pinigus, kur 
nereikia. Draugijos vieton 
rengti vakarėlius savo 
svetainėse, kurių kaina že
mesnė, eina į kitataučių 
svetaines. Be to laiko tu
rėdami nesimoko ką-nors 
geresnio, bet ji leidžia vėl* 
tui. Senatvėje grąųdėnasi.

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

IŠKD.MINGA DIENA
► * . - • ■ •*

Pralaužimas žemes 
Dariaus * Girėno 

___  -S: ‘ ‘

Pereitą sekmadienį per 
vėlyvas mišias klebonas 
dėkojo vaikinams, kurie 
jam per aštuonis metus 
tarnavo mišiose. Tie vaiki
nai užaugo prie klebono ir 
jėm labai mandagiai ir 
gražiai « tarnavo: Vytautas 
Pangonis, • Kazys Pango
nis, Petras Visoskis, Pet
ras Zimnickas. Lai Dievas 
jiems suteikiu gausių ma
lonių. • ” -

Sekmadienyj, gegužės 5 
dieną, 1 valandą po pietų, 
Marųuette Pąrk lietuvių 
kolonijoj įvyks didelės iš
kilmės pralaužimui žemės 
pamatams, kur bus stato
mas Dariui - Girėnui pa
minklas, Marųuętte Parke, 
prie California Avė. ir 
Marųuėtte Ręad gatvįų. 
Tai bus- i iškilnūs, kokių 
Marųuette kolonija dar 
neturėjo. '

Iškilmėse dalyvaus Ame
rikos Legiono Dąriaus *

KAZIMIERAS 1 
KAZLAUSKAS

Graborius
Nashtia, N. H. ■— šiomis 

dienomis užbaigė mokslus 
Boston Schooįof Anatomy 
ir gayo graborystes leidi
mą p. Kazimieras Kazlaus
kas, Jaunas , vyras ir žy
mus Šv. Kazimiero parapi
jos parapijietis. Jis yra 
vedęs ; jo žmona slaugė.

Mūsų jaunas profesijo- 
nalas p. Kazimieras Kaz
lauskas šiomis dienomis 
atidarė graborystes ir bal- 
samavimo studiją adresu: 
8i/? East Peari Št. Lietu
viai, reikale kreipkitės pas 
p; Kazlauską, graborių, o 
jis visiems maloniai ir 
mandagiai patarnaus. Jau
nam profesijonalui linki* 
me geriausių pasekmių.

Rap.

NORWOOO, MASS.

DAUG SERGA /
Šiomis dienomis begalę 

daug lietųyiĮįjšerga. Palai
pinės draugijos turi daug 
nuostolių, neš dėl sergan
čių kasa mažėja.

"TETA Iš BRAZILIJOS’?
Vietos LDS.' su pagelba 

So. Bostono šv. Petro pa
rapijos choro, gegužės 5- 
tą dieną suvaidins juokin
gą muzikalihį veikalą Te
ta iš Brazilijos”; Rapolas 
Juška su savo artistais 
rengiasi nustebinti Loweb 
liečius. ,

SILPNAS PRIĖMIMAS
Didįjį Ketvirtadienį, ka

da tūkstančiai žmonių lan
kė bažnyčias... kada visos 
miesto pasilinksminimo 
vietos užsidarė, mūsų ko- 
Ionijęsx"gudrieji veikėjai” 
surengė vakarienę ir pra- _ 
kalbas adv. J. Skipičiui- 'jwe Sodalicijoje. Chotę ir 
Atsilankė apie 40 žmonių Vyčiuose. Linkime 
ir tai džiugiausiai raudo- 
nieji. Reiškia katalikai, 
ktiidė sudaro 90% lietuvių 
gyventojų stačiai buvo ig
noruojami; Reiškia, mes 
mažuma esame tikri "tau
tiečiai’’ jūs gi katalikai tai 
"išgamos”. Keisti žmonės, 
ar ne?

Ex-Klubietiš.
Girėno Postas 271, Gaisri
ninkų skyrius ir kitos 
draugijos, Dainuos trys 
lietuvių Chorai, Bus sako
mos įspūdingos prakalbos, 
Kalbės žymus politikai ir 
valdžios departamentų na
riai.

Į iškilmes įėjimas vi* 
siems dykai,\ . ’ *.
Dariaus - Girėno Pamink
lo Fonjo Valdyba, ir Iškil
mių Rengimo Komisija.

LIETUVOSSVĘCIO 
ADVOKATĖ R. SKIPIČIO 

PRAKALBOS
šeštadieny j, gegužės < 

valandą po pietų, gerbia
mas Lietuvos svečias Ady.

Balandžio 21 dieną, Nor* 
woodo ligoninėje, p-lei 
Stasei Smilgytei padaryta 
operacija. Ji turėjo skau
dulį paausy. Jau du mėne
siai kaip serga. P-Ie Smil- 
gyte yra veikli organiząci-

WESTFIELD, MASS.
šokiai pavyko

Balandžio 27 d., bažnyti
nis choras turėjo šokius, 
Šv. Kazimiero draugijos 
salėje. Dėka darbščiai val
dybai ir rengimo komisi
jai Žmonių salė buvo per
pildyta, ypatingai daug 
buvo jaunimo, net iš toli
mesnių lietuviu kolonijų. 
Matėsi būrys jaunuolių iš 
Worcesterio, Pittsfieldo, 
Northampton ir iši kįtUr. 
Tvarka būvo pavyzdinga, 
Visas choras parodė kaip 
jie moka gražiai svečius 
priimti ir-gražiu apsėjimu 
vieniems gražią nuotaiką

! jai 
greito pasveikimo.

I Balandžio 28. dieną, Šy. 
Jurgio draugija minėjo 
savo 25 metų gyvavimo 
sukaktuves. Ryte, 8 vai. 
Visi nariai susirinko iš
klausyti šv. mišių ir “in 
corpore** priėmė šv. Ko
muniją. Vakare, 7:30 valų 
bažnytinėje : svetainėje. į- 
vyko vakarienė. Dalyvavo 
draugijos nariai ir šiaip 
daug Svečių. Prie garbės, 
stalo sėdėjo Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas kun. S. 
Kneižis, tos draugijos stei
gėjai, . adv. B. Sykes su 
žmona, Ą.' F. i Kneižys, 
"Darbininko” redaktorius 
ir kiti garbės svečiai.

Pasakyta daug kalbų; 
dainavo šv. Cecilijos (šv. 
Jurgio par.) choras, vado
vaujant p. A. Štapeliui ir 
solistai ir solistės.
Toastmastęriu buvo p 

Jurgis Versiackas, ; šv. 
Jurgio draugijos pirminiu* 
kas. b’

šv. Jurgio draugija šio
je kolonijoje yra didžiau-

šv. Kazimiero parapojos 
naujos bažnyčios statymo 
naudai įvyko bazaras, ku- 

ęsėsivisą^avaitę,nuo 
bal. 22 iki 27 d., Infantry 
salėj. Pavyko gerai.

Šiame bazare dalyvavo 
trys chorai: Providence 
(Šv, Kaz.), šv. Petro iš So. 
Bostono, ir Šv.* Kazimiero 
iš Worcešterio, kuriems 
buvo skirta dovana už ge- 
riausį sųdainavimą dainos 
"Kur bėga Šešupė”. Dova
ną laimėjo ŠV. Petro par. 
choras iš So. Bostono. Ba
zare dalyvavo daug sve
timtaučiui IŠ 5 brangių do
vanų tris dovanas laimėjo 
Providence lietuviai, bū
tent; '“Plymoūnth” auto
mobilį laimėjo J. Turonis; 
Šaldytuvą laimėjo -—J 
Mecunienė ir moterišką 
rankinį laikrodėlį laimėje 
klebonas kun. J. A. Vaite* 
kūnas. Lietuvių visuome
nė gausiai rėmė šį bazarą 
' Sfdrs buvo didelės išlaidos 
jet ir pelno liks nemažai.

Reikia pasakyti, kad šit 
jązaro komitetas *ir dar 
biriinkai vieningai dąrba 
vosi. Komiteto nariai* bu- 
vo-,šie: p. E. Giočys, pirm, 
j. T. Turonienę, rast., p-l< 
J. Dongvėckaitė, rast, pa 
jelbininkė, kun. J. A.. Vai 
tekūnas, iždininkas.

Grupių kapitonais: M 
Virbickmtė, HėĮeh Cycke 
vietate, M. Bulauskaitė, J 
Juknevičius, J. Vaitonis 
J. Matuzaitė, M, Virbickai 
te, H. Cironkienė, E. Ču 
čienė, A. Dziekevičius i 
J, Sullivari. Darbininkai 
P. Kuprevičius, ' A. Luke 
šaitė, A, Juškaitė, J. Ki 
previčius, P. BabaviciU; 
A. Avižinytė, A. Kitavičh 
te, A. Rusiutė, A. Pečiuke 
niutė, J. Butkevičius, Dz< 
kevičius, A. Alelačinskai 
te, V. Adomonis, J. Baj 
donas, H. Akųlevičiutė, J 
Žedeckaitė, J. Senkevičiv 
te, A; Hanley, A. Akulev 
čius, A. Butkevičius, 1 
Ciurila, B. Savickaitė, 
Kaluckas, J. Namaika, ’ 
Namaika, D. Cironka, 
Verbickaite, E, švedai! 
V. Akulevičius, J. Šimk 
vičius, J. Virbickas, J. B 
lauskas, M. Banevičiui 
Ę. O’Njshuk, A. Dzekei 
čius, ’ J, Adamonytė, : 
Rakutis, J, Turonis,P.K 
Čėnas, R. KaČėniene, 
Mencūnas, P, Juknevičh 
H. Avižinienė, M. Dzel 
vicienė, J. Kačėnienė, 
Abločinskas, P. Daugvh 
kas. Parapija yra lai 
dėkinga kaip komitęt 
taip ir darbininkams 
jų tokį pasišventimą. į 
sų klebonas šią savaitę 
laikys net dvejas Šv. I 
Šias šių darbininkų^ int 
cijai. R

AMERIKOS UETOVIĮ
jėzuitų misijos

Geguž. 5*12, St. Fran 
(T., Aukštikalnis) 94 B 
dford Štv Lawrence, i 
ssachusettš.
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POPE OPTICAL CO.
ALBERT R. BARKER
Registruotai Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis,- 

atsilankykite pas mumis d5I 
•akinių.

397'Main gi, WorMder,Mui.
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ŠV. UZHIIEnO MR-JA J AUŠROS VARIU PARi(P

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

VIENINTfiEe LIETUVIŠKA 
VAISTINE AVORČESTERYJ.

Miltų /‘Special”, 
“Kapo-Salve”

Geriausia mostls dėl ramuty ar 
Jcity Skauduollų. Mes patys datom 
ją Ir Garantuojam. Pliiigtts sugra- 
Minam jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paMtą bu jnlelu noru blle kur.

BEA’S BEAUK?
SHOPPE-----

P-2S PetronilS Pąruliut^, mvinfrĄč 

156 Greėn Str. ant Kelly sq.
į Tel. 60055, Worcester, Mass.

LIETUVAITES, dabinkitės pas 
1 lietuvaitę

• / *

' Finger Wavea, Manieuring, 
Permanent Waving, Shampoo.

• Tel. 2-8186

A.J.KLTKMmS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žių visai šeimynai. Persitikrin
kite ! Taipgi; parduodame RA-! 
MOS aparatus ii* ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS; /
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

BILLING’S SQ.< 
TAILORS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir 
. Jaek Eller Savininkai,

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
senas drapanas ir futras

Geriausia Lietuvis ^iuvėjas • 
Tel. 56034; '345A Grafton ,SL

; Tel. 3-5710

GREEIMD MIRT
* ’

Musę pienas ir Smetona 
užganėdina visus.

WORCESTER, , 
MASS.

GHARBONNEAITS
CathoIic Art Šhop ^and

BOOK STORE
Lietuviškos Maldaknygės, žva
kės, Rėžančiai, Stevyldš, ška
plieriai, Paveikslai . ir Rėmai 

Sulig Jūsų Reikalavimo .
TAISOME LAIKRODŽIUS 

Tel. 54516
10 Trumbull Stu. Worcester

EA.WNORA,M.DJ
(VEIKSNER) 1 

UMOTM GYDYTOJAS 
M Vemon St, Tel-5-781$

Ofiso Valandos:
10-12, 2-4 Dieno*,—6-8 VakaH;

, SEKMADIENIAIS i
SULYG SUTARIMO t 

VrOROlSTRR, MAMA

no Party”. Atsilankė apie 
<: šimtai Žmonių, Mūsų lie- 
tuviai dar nėra Įpratę prie 
iio lošimo, bet kaip ir ki
tur pradžia sunku

K, of C. salėje pradėjo 
ošimą su 3Q0> e dabar net 

3000 susirenka ir tai kas 
savaitė.

Dovanas laimėjo sekan- 
tieji: M. Kučionienė —dvi 
dovanas, K. Klrmllas, 
Jakšytė Magdalena, Mari- • 
ona Jankauskienė, Elž

bieta Totilmtė dvi do
vanas. Eleną Neverdaus- 
kaitė, Monika Manasaitė, 
žd. Kuosolis, Elena Ryan, 
Stasys Guokaitis, Edvar
das Manasas; Teklė Tarno* 
žajtienė, Jonas Bašinskas.

•- Bal. 27 dieną susituokė 
Elena Žibinte ir Vincas 
Navikas. Ludininkais bu
vo Antanas Žibąs ir Kat- 
rina Geruliutė. Kun. K. A. 
Vasys suteikė sakramentą.

■■ - ■ ■ ■. 4

Sulyg ŠV. Tėvo pareiški
mo ir vietinio Vyskupo ra-1 
ginlųių buvo laikomas Tri- 
duūm: penktadieny*-sešta- 
dienyį’.ir sekmadieny & vai., 
vakare užbaigiant Jubilė- 
jjnius metus?- Kun. Jonas 
Vaitekūnas, fįov. B. f. 
klebonas atlaikė jpamaldas 
užbaigiant jubilėjų. Visi 

k šuvažiavūsie ji delegatai, 
vyčiai ėmė dalyvumą, Tat 

. įganą įspūdingai jaunimas 
pasirodė.

Prie pasisekimo Vyčių 
suvažiavimo, bal. 28 d., y* 
patingai pasidarbavo šie 
asmenys: Pirm. Juozas 
Rakus ir jo pagelbininkas 
Jonas Marcinkus, šeimi
ninkes: ' Elena KuloRiutė, 
.Kunigoniutė Elena, Julė 
Metrikąitė, Monika Mana- 
saitė, ^prinkevičiutė Bro- 
riė, Sisko Adolfas, Mana
sas Edvardas, Nedzyeckas 
Stasys, Gudukiūtė Ona, 
Ponią Bierch.

Priėmimo Komisijon: 
Juzė a Kašėtaitė, Juozas 
Bolofka, Albinus Manasas, 
Vita Rąkeckąitė, Oną Va- 
lantukevičiutė. 7

KAS NAUJO PIETŲ 
FRONTE

Prabėgusi antradienio 
vakarą Aušros Vartų pa
rapijos salėje įvyko “Bėą-

KVIETIMAS - r
Moterų Sąjungos 5-tą ‘ 

kuopa laikys savo mėpeiį; 
sinį susirinkimą geg. 6 d,! 
š. m., bažnytinėje avėtai- ' 
nėję, po gegužinių pamal- J 
dų. Šiame susirinkime bus ! 
labai daug svarbių Žinių ir ; 

t dalykų aptarta. Bus svar- ! 
įstoma kaip galima kogra- ' 
į šiaušia išpildyti mūsų ■ 
1 “Motinos Dienos”, apvaik* 
į šeiojimą. Taip pat1 delega-. 

tės, kurios buvo Maine, 
New Hampshire ir Mašs. 

Į valstybių suvaŽia v i m e, 
Įb&askuafJNLerc- Hampshire 

išduos raportus. Po susi- ? 
[rinkimo, fam tikros komi* f 
sijos sumanymu, bus su- 

į rengta gražus linksmas 
baliukas, pirmutinis po 
Velykų parengimo, dėl sa- 

[ vo narių pavaišinimo ir 
pasilinksminimo;

Ji Tad gerbiamos šą jungiu 
- tės yra nuoširdžiai kvie- 

čiamos dalyvauti šiame 
; susirinkime.
ji Kviečia— Komisijos ir 

Valdybą. Korės. M. D,
/‘KAZYS — BEANO 

| ■ PARTY”
p Suvirs 350 žmonių atsi
lankė į pirmą Šv.,Kazimie- 
rę> parapijos “K-Ą-Z-I-O” 

Į lošimą pereitą penktadie
nį,’ vakare. Publika labai 

I stebėjosi gerumu ir gražu- 
į mu dovanų, kuriąs gavo 
[laimingesnieji. Išviso iš
dalinta 40 dovanų, štai 
vardai tų, kurie laimėjo:

Ona Celėšiutė, Aleksan
dras Anusauskas, Kazi
mieras Dapkunas, ' ttf&ry 

[ Leland, Antanas Smith, 
[Marijona Sikolaitė, Alfred 
Metric, Aiitanas Aljšąus- 

m kas, - Bernardas Dusevi- 
I čiuS, Virgniia Palevičhitė, 

John Andrulunas, Anta
nas Rogers, Marijona Pik- 

i telytė, Pranas J. Bobblis, 
Į Albinas Mažukna, AlbinaŠ 

Bruožas, Marijona Silno- 
Į nytė, Richardas Sarapas, 

Pranas Regalauskas, Alė- 
Į na Smith, Marijona Žemai- 
[. tytė, Petras Katauskas,! 
[ Angelė Stakeliunas, Mag- 
Į[delena Lekeckaitė, Peter 
; Amelian, Alena Paulaus- 
[ kaitė, Juozas Zinkevičius, 
Į Dolores Brady, -Victoria 
| Augustine, Virginia Pau-J 
| levidiutė, Joseph Mattrick,' 

Juozas Stanaitis, Juozas 
Štremikis, Karazia PauMn, 

IĮ Virginia Milus4, Leonardas 
Sarapas, Antanas Aukšti* 
kalnis, Ona Grinevičiūtėj 
Agota Kazlauskaitė, Mag
dalena Krukonytė ir Ger- 

[ trude Lanciualt.
“K-A-Z-I-O” lošimą turė

sim kiekvieną penktadienį 
kol bus pas žmones ūpas 
atsilankyti į mūsų rengi
mus. Girdėt, komitetas sa
ko, kad dovanos šią savai* 

įtę bus dar geresnes. Valio 
Worcesterio lietuviai! Vi
si į Šv; Kaz. par. K-A- 
Z-I-O lošimą. Prasidės aš
tuntą valandą, tuoj po Ge
gužinių pamaldų.

f- 
i:

r

,r

KRAUTUVĖ
UŽLAIKO ‘ ;

JONAS B. KAČINSKAS
(SŪNUS) • J

344 Millbury St. Tel. 5-5746 
Namą, Ūkių, pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda 
JONAS V. BAŠINSKAS

(TjBVAS)

Pianos — Budies
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis
'• Sąlygomis

Ėtų ,30 raėt|t pasukinančiai ■ 
turėjome reikalus su lietuviais’

GHARRDN’S
20 Trumbull St.' Worcester, 

. Tel; 49430 Masa. ‘

ŠLUBAI 
diodas — Bogužinskaite
Balandžio 27 d. šv. Ka

zimiero parapijoje įvyko

- Bogužinskaite

SAVINGS BANK
Draugiško Patarnavimo Bankas

WORCESTER, MASS.
, Skersai Gatvės Nuo CityK^'’"

t

pirmasis povelykinis šliū- 
bas. Amžinu moterystės 
ryšiu tapo sujungti p. Ed
vardas Glodas, 52A Barc
lay g-vės, su p-le Petronė
lė Bogužinskaite, 16 Jef- 
ferson g-vės. Jaunave
džiams liudininkais ! bnvo 
p-le Albina Bogužinskaite, 
jaunosios sesutė ir p. Pra
nas Glodaš; šliūbinių žie
dų laikytojas p. D. Ka- 
mandulis. Moteryste stit*; 
teikę kleb. ktin. Aug. Pet
raitis. Užbaigus medąus 
mėnesio ekskursiją į New 
Yorką, Baltimore ir Wa* 
šhingtoną, p. Glodai apsi
gyvens šios parapijos ry- 
bose, : 16 Jefferson g-vės. 
Laimįngo sugyvenimo ir 
gražiausios kloties jauną
ja! lietuviškai porelei!

LAIDOTUVES
Petras Žukauskas .

Balandžio 18 d. su šiuo 
pasauliū ^atsiskyrė Petras 
Žukauskas, 48, buvęs Pa
saulinio karo veteranas, 
tarnavęs prie 301 Ammu- 

; nition Train. Velionis ki
lęs iš Lietuvos, Daukšų 
parapijos, čionai gyveno 

J prie savo sesers p. A. feen- 
\ dorienės, 40 Coral g-vės. 
\ Per pastaruosius keletą 
'menesių sirgo džiovą ir 
: gydėsi Veteran’s Hospital, 
• Rutland Heights, Mass. 
iškilmingos pamaldos įvy- 

■ ko bal. 22 d., kame už’ve
lionį atnašavo šv. mišias 
kleb. kun. Aug. Petraitis, 
asistuojant kun.jį. Vasiui 

į ir kun J J. Bakanui, prie 
f šoninių altorių šv. mišias 
laikė kun. S. J. Vembrė ir 
kun., J. Healey iš Westpo- 
ro. v •

Grabnešiais buvo: A. 
Kupstas, J. Vaitkūnas, A. 
Kandrotas,< J. Kandrotas, 
V. Žymantas ir J. Abra- 

fčmskas, Dalyvaujant A- 
merican Lęgion Post 5 de
legacijai, draugams; gimi
nėms ir pažystamiems ta
po palaidotas šv? Jono ka
pinėse, kaine kun. „S. Jt 
Vembrė atkalbėjo pasku
tinį atsisveikinimo maldos 
žodį. Ląidotuvėse gražiai 
ir mandagiai patarnavo 
graborius M. A. Givinskas 
iš 340 Harding gatvės.

• NELAEM®
Bal. 19 d. įvyko nelaimė 

mūsų ‘Woręesterio žodžio’ 
administratoriui p. Jonui 
Kondrotui, kurs valyda
mas malamą mašiną, neti-

ketai paspaudė giiziką ir 
j elektros jėga tuojau t liti* 
' tvėre dešines rankos pirš
tą ir iki pirmojo riešo nū* 
piovė. Nelaimė įvyko jo 
Grocetnėj,,63 Penn gatvės. 
Padarius pirmos pagalbos 
medicinos priežiūrą, mūsų 
gęrb-\administratorius, a- 
čiu Dievui, jąūėiąšf ganą 
gerai. Kloties! -

: SĖKMINGAS * STUDEN-
: TU VAKARAS

Balandžio 28, įvyko šv. 
Kazimiero Klubo, Šv. Kry
žiaus Pulkelio “Vod-vil”

^VANITY
i STUDIO •
i Lietuvis 

FOTOGRAFAS
PR. ŠATAS

Puikiausi
Paveikslai, už

žemiausią
Kainą

r 24 millbury Street
Worcester, Mass. f

> GEEEN MOUNTAIN 
DAIRY

3 SAVININKAS — JUOZAS
H baltramaitis
: I Worcester To Webšter Eoaiį

■ Visokią Valgių Užkandžų fr
' " Gėralą

PARDUODA
‘ Kai-tik Pravažiuosi Piriną 
/"TRAmO LIGHT” kairyje;

GROČERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI '
68 PENN AVĖ. . . ‘ - WOROESTER, MASS.

DIAL 5-6867 '' \

■Bgtar-A-jyff-MaiijrMi ■ u ' i rmi—M 
■ TelZ 5-6753, Mfinml Tel. A914> 
į 8-3760

FMNK J. BURBUS
ADVOKATAS

teatras, žmonių buvo 
daug.

“Vod-viH” teatro vedė
jas buvo pirm. Petras Pa- 
rulis, šv. Kryžiaus moki
nys. '

Kadangi nepribuvę va
karo vedėjas Jonas Raga- 
auskas, tai vedėja buvo 

Marijona Tamošiūnaitė. 
į Vakaro programa buvo 
sekamti: , ■

j “Royal Moonshiners”
Jono Virbąšaus orkes- 

tras. '
2. Antanas Sakalauskas, 

parodė savo gabumus he
mo vedimą; akompanavo 
Ona Lųkoševičiųtė.

3k ^Eggsąctly”, trumpas 
veikalas apie kiaušinius, 
kuriame į daly vavo Leonas 
Daučiunasį Stasys Valins
kas, Juozas Kazlauskas, 
Alena Grigąityt^ ir Jean 
Stan$ky(?>< ■, V *.

4. Angelą ; .Leveriutė ^ 
solo* ir go faih grojo si&Ūį- 
ką. ■’
; 5. “Pete and Hafry” — 
rateliais Čiužihetojai.

6. Piano kvartetas.
7. “KonServatori.ją” 

Vincas Lukoševičius 
Juozas Sakaitis.

8. “Viena1 Naktią Karče
moj” —: Marijona Tamo
šiūnaitė, Amelija Žiciutė, 
Angelė Tumbšiunaitė, Ąl- 

; fonsas Daueiunas, Vincas

Kazimieras Gadelauskas, 
ir Ona LukoseviČiutė.

9. Stasys Valinskas, 
jsolo —r r “ 
rėdWagon”«

10. “Namų Scena”
' na Brožyte, Eleonora Pau- 
lukonytę, Katrina Zinkiu* 
tėjĮ. ir Alfonsas Daučiunas.

11. Rita Tamkiutė — so
lo — “White Gardėųiąn’y.

12. Dorota Tamkiutė
šokikė, t .

< 13. “Suskintas Kvietįė-
Įis”, duetas -7- Marijona 
Tamošiūnaite ir Amilija 
ŽiČiutė. *• .

14. “Girtuoklis ir Vagis”
— Stasys Valinskas., Vin
cas Gražulis, Ėėnoaš Daū- 
ciunas, ir Angele Stepo* 
hauskaitė. \

15. Angelė Tumošiutė 
solo *—“Every Day”.;

16. Teodoras Trįbauskas,
7 metų vaikinas, sugiedojo 
“On the Good Ship Lolly- 
pop”.

Suomi ir pasibaigę Šitas
linksmas teafrelis.* Vaidi- 
nimo metu Ona Lukoševi- 
čiutė akompanavo ir per
traukoje solo skambino. ~

Po visam yisi artistai ir 
artistės buvo pakviesti j 
Studentų Klubo kamba
rius ir tenai juos pavaiši
no muziką ir užkandžiais.

• Korespondentas MY.
KiekHenasv kas akyliai 

mato ir tvirtai paširįžia 
ąejučiomis išaugą genijų. ■; Stokim*

IBLUE RIBBON DAIRY

. Oflicts ,
633-ėAS WOROEST

Bldg. MASS.

Tel-5.5452, Namai-Tel. 5-207$

ANTHONY X MIUER
i. ADVOKATAS I

Office ”' • , J
406-408 WORCEBTBR

Slafer Bldg. MASS,

Tek 5-2576 ; Namai: 2-091f

Į.

I

j

“Daugiausia Gelių Už Jūsų 
Pinkus” 

bas ' ’

GEORGE’S FLOWER
. SHDP 

30Trumbutt St.
Krautuvės Tel, 54384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per ■pasiun
tinį j visas dalia pasaulio”.

BIll'S LUNCH •'
lietuvišką Valgykla

29-31 Graften St.
(Kampo Franklin StJ

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

= DU12.9025

INATIONAL BOnUNG
I ČOMPANY
Į Lokcraičlai -U. Savininkai •; 
s Išdirbame gerus minkštus, gės 
Irimus. Geriausias patamavi- 
Įnias vakarėliams ir piknikams 
į . bei išvažiavimams. -.
I Tel. 3-6525 ; į
| 495Millbury St, f 
į .1

ir

moj” — Marijona Tamo
šiūnaitė, Amelija Žiciutė, 
Angelė Tumbšiunaitė, Al
fonsai Daueiunas, Vincas 
Gražulis, Vincas Maleskas,

ir Ona Lukosęvičiutė.

“Roll Along Cove-

O-

L. Moterų Sąjungos- kuopa, 
stropiai rengiasi prie Mo- 
tinos ©ienos iškilmingo 
minėjimo? 1Ž d. geg. įvyks 
programą, bažnytinėj sa
lėj, 5 vėl. vakare.

L UŽBAIGIMAS BAŽNY-

| Kaip buvo jau garsinta 
laikraštyj praeitame penk
tadienį apie sunkią padėtį 
Aušros Vartų bažnyčioj, 
su atsikreipimu į visus 
lietuvius idant parodytų 
^savo užuojautą tame dar
be, tat nxumš malonu šian
dien pareikštą kad J dar
bą stojo geru. savanoriu 
kareiviu. Labai entuzias- 
tingai ir didėle viltimi pa
skatinti, žmonės tikisi ru
deniop melstis puošnioj 
bažnyčioj. Reikią tik pri
minti, kad 4dar yra vietos 
ir kitiems, kurie dar ne
prisidėjo. Tat visi į darbą 
stokim 1 Parąpijietis

1. MCSŲ VAIDAS GERAI ŽINOMAS

22 Spruce St.jp r-. •• ; . — 0889
v,i

Remkite profesionalus ir bfcnterius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Woirce®torio Žody”

KAZ. W. TAMU10NIS
ADVOKATAS

Office: '
527 WORCESTER, 

Slater Bldg. MASS.

.hįį.į,.,1,), ..V,!,,., mįj
e - -3

M. A. CIVINSKAS S 00, j
LIETUVIS j

Graborius ir Balsamuotoja. j 

840-342 Harding St 
WORCESTER, MASS.

Atdara .Tel. i 
Dieną ir Naktį Dial-5-589«j

Tel. 43501 arba 4-3865 ,,j

JUOZAS J. DIRSA J
Graborius ir Balsamuotojai ■’

“Euneral Parlora” ir Nąmaf ;
• ant

13 ELLS WORTŪ ST. -J 
išnuomojam Automobilius ;

Visokiems Reikalams. i

VERNON STODK)' i-.. r

JONAS čERNnjS-SaviniBlHMiį

; 8 VemonSt. Tel.

tlENiNTELIS , 
! WORCEŠTERIO

F0T0GRAPAS;

TĖMYKITE!
Vėliausios mados plauku kir^ 
pimas vyrawr, moterims ir j 

? * . valkatas. |
Vyrams fr Moterims — 35c. 1 
Pradings mok. vaikams 20c, J 

B. MAŽEIKA k J. JONAITI^ 

M Ward St, Worcested

millbury Himne
•. COMPANY : J

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektaį 
kiniai GRUNOW Jšaldytuv3
GLKNWOOD ir ATLANTAI

Virtuvė* Pečki 1

Geros rities baldai ulŽemiMt- 
aia kainą. Mokant tuojau atw 

? ifeimokSjimui.
»

nS-ŽOOMiUburySt,]
. WORCESTER, MASS. J



Gegtffa 3 d., 19» .< DARBININKAS &

Perdengk Stogą, Permaliavok ir Pertaisyk Savo Namus Dabar! ji
LENGVOS KREDITO SĄLYGOS Teikiamos Dėdes Šamo Geresniu Namą Programų Padės Jums Modernizuoti Jūsų Namus y

NATIONAL 
HOUSING ALT

-—Duoda Jums galimybes da

bar pradėti Jūsų namų 
* .■ . . . • ' i .

perdirbimo ir taisymo darbą, kurį seniai 

taip atidėliojate. Mes esame pasiruošę jums im? 

rodyti, kaip lengva yra įsigyti BIRD’O STOGĄ 

arba BIRD’O MEDŽIAGOS sienoms apmušti.

BIRD PRODUCTS
130 Granite Street, Quincyt. 
Oai Street, Taunton..........
240 EasternAve., Malden ..

L. GROSSMAN SONS, INC.
MAIN OFFICE —■ 130 GRANITE ST., QUINCY

NAMO PATAISYMAS 
YRA NEBRANGUS

Perdengk Stogą, Permaliavok Dabar, Su
dilk naujas grindi?. Pastatyk ekstra kamha- Yra žinoma^,tą galim* padaryti per
ti pastogėj arba žaidimo kambarį rūsyj. kant pas GROSSM^'Ą, Jus norite gauti

savo virtuve.. taU^

patingai graži. Tadgi, užeikite į mūsą kie
mą kąri pamatysite tūkstančius pėdą AUK
ŠTOS RŪŠIES vakarą pakraščio lentą — 
visoje Amerikoj žinomos rūšies lentos grin
dims. Genesco asfaltiniai gontai, Du Pont

ką ir čiMymui ręikmeną. Tadgi, užeikite fc 
persitikrinkite.

UŽEIKITE Į MCSŲ KIEMĄ. IR 
PERSITIKRINKITE

Aišku,' kad Jūs norite TAUPYTI PINIGUS.
Yra žinoma, tad " - ■ ■■

“Breakfast Nook” arba įdėdamas Naują 
Saitą Emalio Sinką u Bet Tub. Pagražink 
savo vonią Visa eile naują vonios prietaisą. 
Pasistatyk sau naują tvorą, prieangį, namą 
naminiams paukščiams, garažą, .vasarinį na- r
me^ arba yisai naują- namą. Užeikite į mū- ‘—Maliavai ir visą geriausios rūšier plumeriš- 
są kiemą ir nusistebėsi/pamatęs, kaip leng- ką it šil^dyinui ręikmeną, Tadgi, užeikite k 
va yra pagražinti Jūsą namus, persitikrinkite. •

LENTOS GRINDIMS
.. Pilno Storio, AukŽtos rūšies . 

ĄŽUOLINĖS LENTOS GRIN
DIMS

. Paprastam' kambariui
■ kainuoja ................. $13.00 
įsivaizduok, kaip pigiai, gražios 
ir tvirtos ĄŽUOLINES GRIN- 

’ PYS tavo galionui ir valgoma
jam kambariui. Taip pigiai, nenu
pirksi gero kilimo. /
Kai-kurios Ąžuolines- Grindims 
Lentos galima pirkti, po 3ę. kva
dratinę pėdą.

PLUMBING
Vonių prietaisai—Virtuvės “Sin
kos” „ir* “Drairiboards” - Žo- 

; džiu visko Plumbing ir Šildymui..
Kainos nustatytos,, patenkinti 
taupus asmenis.
Šaltos Camp Wash Sinkos 98c.

$5.75Virtuves Sinkos nuo
Kombin. Swing Kranai $3,19
Baltos Toilet sėdynės
Metaliniai Vaistą Kabinetai $1.35

. $1,95

GROSSMAN ISSPRĘS 
Maliavojimo Klausimą

Aukštos Rūšies Maliavos DU PllIlT- VARNISH — ĘNAMELSV * Vii £ Apšvies Jūsų Namus
Dabar jums gera proga gauti ankstos rūšies maliavos — tai 
garsi Maliava Du Pont Namams. Numaliavojimas vieno papras
to šeimynos namo kainuos apie $16.25. Gera nuolaida duodama 
perkant 5 galionuuur daugiau.^

—Interior Gloss-.....,.,....$2i9^gaL| 
Fiat White ................ 1,25 gal, 
Fluor & Deck Enamel 2.54gal. 
Semi-Gloss Finish .... 1,75 gal. 
White Lead in Oil.,.. 9,19 cwt.
Fore Orange Shellac 1.39 gal. ,

------r—   —. .
įEloorAVax-...,^
įScreen Enamel 31o qt. 
Į Chivo .House Paint $2.39 gal. 
FAluminum Paint MO.gal, 
•No, 7 DucoAutoPolish 59c pt. 
■No. 7DucoAutoTop
? Finish ....................  59c pt.

Onany kindof floor—woodor 
concrete—iiiside or out, besure 
to ase du Pont Floor and Dęck 

, Enamel. Made to walk on, 
it will stand tbe hard- 
ėst wear.

EL00R&DECKENAME1

. President 7100 T Washington Street, Newton .

... Taunton 1245 I ■ M Boston Road, Billerica.....

..... Malden 0774 JL JI JFTBLi JL nI ’ 40 Hancock Street, Atlantic...

.. Wellesley 0200
.. J Billeriea 443

President 7100

* .

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS 3.

• ■ . •• . • . 1 . - •• • . ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ .: 1 ■ I

SHENANDOAH, m.
LAUKIAME GARB. 

SVEČIO
Šv. Jurgio parapijos na- 
aį noriai rengiaąi prie 
temimo Jo Ekscelencijos 
yskupo T. Matulionio, 
nŠš atvyksta gegužės 5’

Tiek skaitėme apie gar- 
ngą svečią įvairiuose 
ituviškuose" laikraščiąo- 
Į, kad jau seniai laukia- 
® jo atvykimo, nes ho- 
me išgirsti iš jo paties 
ipų tą kalbą, kuri vi-

/PARSIDUODA
t LABAI PIGIAI
8 kambarių Mūrinis Na- 

iąs ir Maudyklą. Didelis

$ Reed St., PhUa. Pa.
» Kreipkitės pas:/

Altic beal estate
; COMPANY

J0 Wharton St., Phila. Pa.) Gegužės 8 d., airių pa- 
Tel. Howard l529 rapijos mokyklos sVetai-

.. ■■■ •■■■-r.--"' ■

siems lietuviams, ir gedė
jusiems buvo maloni.

Tad jau nekantriai lau
kiame gegužės 5 d., kad 
Jo Ekscelencija čion at
vyks ir laikys Šv. Mišias 
ir pasakys pamokslą mūsą 
bažnyčioje.

' ; • NELAIMĖ
Pereitą penktadienį West 

Shenandoah anglių kasyk
los breaker’s užsidegė. 
Nuostolių padarė gana 
daug, bet ugniagesiai sus
pėjo užgesinti ir nedavė 
ugniai išsigalėti. Keletą 
darbininkų automobiliai 
irgi užsidegė, bet daugu
ma buvo nuvaryti ir taip 
išgelbėti.. ■ t •

Ta nelaimė kasyklų dar
bininkams pakenkė, nes i- 
ki kol atstatys ugnies su
naikintus . dalykus, tai ne
dirbs, ftorš ir tik ne seniai 
buvo pradėjusi dirbti.

JUDAMI PAVEIKSLAI

EXTRA!
:i EXTRA!
p t ■ . ' • ■- »

leia naujiena/kurios daugelis jau laukia išgirsti, 
i'įad:

' Kaiąos už anglius *
į ■/ Krito žemyn! »
’ žemyn!
, ’ f; ‘ ■ ŽEMYN!; '

Sužinokite kiek galima/sutaupyti DABAR per-.
I kaut dalį arba visą kiekį D. & H. CONE- 
I CLEANED ANTHRACITE anglių dėl žiemos.

NAUJOS ŽEMOS PAVASARIO KAINOS. . 
LAWSON COAL' &GRAIN CO<

k 64AmesSt., Montello, Mass.

nėję, p. A. Peldžius rodys, 
judamus paveikslus apie 
pirmųją krikščionių per
sekiojimus, mūsų parapi
jos nariams,

Tuos paveikslus/man te
ko matyti, yra labai įdo
mus ir reikėtų kiekvienam 
katalikui juos pamatyti ir 
sužinoti, kaip -ankstieji 
kirkščionys - katalikai el
giasi kai nelaimės, net ir 
persekiojimai juos užpuo
la. Visiems patartina atsi
lankytiir pamatyti šiuos 
paveikslus.

LAIDOTUVES
Pereitą penktadienį mi

rė Jonaą šarpalius70 me
tų senelis, A. a. Jonas yra 
tėvas dabartinio mūsų 
miešto majoro —- Juozo 
Sepąiiley.

A. a. Jonas Šarpalius gi
męs Lietuvoj, Amerikon 
atvyko veik 50 metų atgal. 
Buvo vienas iš seniausią 
Shenandoah’o gyventojų. 
Savo gyvenime buvo darb
štus biznyje ir politikoje. 
Visuose savo darbuose bu
vo visų žinomas teisingas,

Iškilmingos laidotuvės 
su trejomis našiomis įvy
ko antradieny; bal, 30 d. 
Žmonių prisirinko veik pil
nabažnyčia.
/ A. a. Šarpalius paliko 
du Sūnų — Juozą ir Joną. 
Juozas yra miesto “mayo- 
raš” ir Jčnas biznierius; 
jo žmona, Katarina; dvi 
dukterį: Marę Ambrazienę 
ir Eleną. Elena yra pašti
ninkė Shenandoah’o viešą 
mokyklų; ir vieną . brolį, 
Stanislovą, kuris gyvena 
Vilkaviškyj, Lietuvoj/

Amžiną atilsį duok jam 
Viešpatie! Ir tegu Amži
noji šviesa jam šviečia!

MOTINOS DIENA
Vyčiai, ir sodalietės susi

tarę rengia motiną pager
bti, programėlę, kuri įvyks 
vyčių svetainėje Motinos 
Dienoje. Programą rengia 
kun. A. J, Degutis, kartu 
su Albinu Matulevičių, vy
čių pirmininku. Vyčių ir 
Sodaliečių tėvams įžangos 
nebus; kitiems bus 25c.

PUTTSVILLE, PA.
POLITINIO KLUBO 

BANKIETAS ‘ :
Pereitą ketvirtadienį, 

SchuyMl pavieto lietuvių, 
piliečių Lyga turėjo savo 
metinį bankietą Neche-Al- 
len viešbutyje Pottsville, 
Pa. Bankiete dalyvavo ga
na žymus skaičius žmonių, 
arti 500.

Kalbėtojais buvo: teisė
jas Etbttckį' Brownmiller, 
kurie kalbėjo angliškai; ir 
p. š. Gegužis; iš Mahandy 
Cityy kuris kalbėjo lietu
viškai. Vakaro vedėju bu
vo tūlas P. Bierstein.

Muzikalų programą iš
pildė svetimtaučiai. Nieko 
ten lietuviško nebuvo iš
skiriant, kad buvo sugro
ta ir buvo bandoma sugię- 
dot Lietuvos Himnas, ku
ris labai prastai išėjo. At
rodė, kad lietuviai nemoka 
net savo Himno.

Iš kunigų dalyvavo kun. 
Matulaitis, St. Clair ir.ku
nigas Klevinskas, Miners- 
ville.

Tą draugiją sttorgąniza-

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dą girdėti, tas irgi’ šauks, 
bet nebus išklausytas.

tesnės mokyklos, bet jau 
rodo talentą vaidinime. 
Prieš Kalėdas ji ji vaidino 
rolę artisto komedijoj, va
dinamoj “Dangus i Bran
gus”. Akcija jai tarsi pri
gimtas daiktas. Iš kitą ak
torių paminėtini: Bryliutė 
~ Marytės rolėje. Simana
vičiuj Juozo rolėje; Gu
daitis, Jono rolėje; Mika
lauskas, dėdės rolėje. A- 
part, teatro buvo sudai
nuota pora lietuvišką7 dai
nelių. Linkimo musą vie
tiniam jaunimui parengti 
daugiau panašią pramogė
lių. Vietinis.

draugijom Tė^as Andriu- 
,šis pą^ątincį ženklelius 4 
ir juos -išdalmo bernai
čiams. (

Trečią valandą po pietų 
visi bernaičiai susirinko 
Šv. Juozapo par. mokyk
los svetainėn, kur Tėvas 
Andriušis susirinkusiems . 
išaiškino draugijos reikš^ 
inę ir kilnumą ir narių 
privilegijas. Po pamokini
mo visi nariai suėjo į baž
nyčią, kur sugiedota Grau
dūs Verksmai ir įvyko pa
laiminimas Švč. Sakra
mentu. Juozukas.

SCRANTON.PA.
Balandžio 7 dieną, šv. 

Juozapo par. mokyklos 
bernaičiai, 8 vai. ryte iš
klausė šv. mišią ir priėmė 
Šv. Komuniją. Po mišią 
visi bernaičiai buvo iškil
mingai priimti Šv. Vardo

KAZLAUSKAS
V GRABORIUS 

8% E; Pearl St., 
NASHUA, N.H.

Tel. 1961-R ■

■i-

vo katalikai, bet spren
džiant iš dabartinio valdy
bos sąstato ir tą, kurie va
dovavo bankiete— atro
do, kad ją kontroliuo ja ne- 
katalikai. Kai kurią da
bartinių vadą praeitis yra 
negarbinga.

Žinoma tas lietuviams 
nedaro garbės, nęs svetim- 
taučių akyse atrodo, kad 
lietuviai neturi geresnių 
žmonių ir kad jie sau išsi
renka vadus su negarbin- 
gaisrekordais.

Dalyvavusių . bankiete 
mažiausia 90 nuošimtis 
buvo > lietuviai katalikai. 
Žinoma nevisi yra tos Ly- 
gos nariais, bet ir narių 
sąstate didele didžiuma y- 
ra katalikai.

Kaip visur ir visados
taip ir čia, lietuviai bedie-' 
viai katalikus išnaudoja ir 
panaudoja savo asmeniui 
naudai ir garbei. - Jie. to 
klubo vardu visur kalba ir 
spaudoje garsinasi, kad jie 
atstovauja visus šios apy
linkės lietuvius ~ o ištik
tųjų taip nėra, nes lietu
vių hekatalikų šioje apy
linkėje yra labai mažas 
skaičius. / > “Žinys”

ST. CLAIR. PA.
Sekm., balandžio 28 d. 

suvaidintas veikalas “Tas 
Nelaimingas Buick’as”. 
Publikos prisirinko pusė
tinai daug. Artistai suvai
dino roles visai gerai; Visi 
jie vietiniai.. Merginos vi
sos narės šv. Teresės So- 
daličijos — vaikinai gi 
daugiausiai iš Šv. Vardo 
draugijos, Atsižy m ė j o 
kaip ir pirmiau Petraitytė. 
Ji dar nėra baigusi aukš-

, •

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

Mes Atliekame Visokius Stogų 
Taisymo Darbus 

Visokius SheetMetal Darbus 
Visokius Murinikų Darbus ,

Kokie Jūsų Reikalavimai?
Naujos lubos? Metalo ar Plestros?

. ' Naujas Stogas? Trijų Šeimyną Namai? * 
Ar Dirbtuvei?

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

Ar Jūsų “Conductor” Vamždžiai yra SurūdČje ir 
Griūva?

Telefonuokite 1646 ir mes atvažiuosime ir duosime dykai mūsą 
apBkaitliavimąkiek kainuos pirmos rūšies darbas ir'medžiaga.

■ ■f Sutiksime atlikti darbus iMokčjimui.

CHESTER A. HICKMAN
Stogu - Mftrininki} ir Sheet Metai Kontraktorius 
Tel. 1646 — BROCKTON — 39 Prospect St,
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PADARE TAI GALIMU DEL
JŪSŲ TĄ BŪTINĄ DARBĄ
PADARYTI DABAR!

* . i ........JMm—jiimiiiiil i. ii v *

, UNCLE 
SAM

IŠLAIDOS TAI NAMŲ 
PATAISYMUI

PASINAUDOK PROGA

BIRD PRODUKTUS
PAGRAŽINĘ SAVO NAMĄ

jus pakelsite namo vertę ir padidinsite sau pa- 
_____ togumus-Padaryk t8i dabar- . ’ • 

" IBI R p] KAD PADIDINU PAJAMAS IS NDOSAVYBES
Daug ifiiitių’'savininkų naudojasi t8^a*pro|a, 

^^F***’ dastatydami daugiau kambarių ir kitais atsi
tikimaispertaiso namus taip, kad padarius 
daugiau vietos išnuomavimui. -

DIDESNĖ APSAUGA

Bile investmentas namų pataisymui yra tai in* 
, vestmentas didesnėifapsaugai.

PRODUCTS

TOOMI PADIDINSITE SAVO NUOSAVYBES VERTĘ
Niekas taip greit nedidina namo, verte s,kaip 
naujas stogas ar šienų apmušimas iš oro pu-

. sės. Jūsų namas netik gražiai atrodys, bet taip 
turės didesnę vertę. < •

DIDĖSNIAN PATOGUMUI
( BIRD’O PRODUKTAIS izoliuoti namai užtikrina 1

didesnį patogumą nepaprastai dideliuose kar
ščiuose ir šalčiuose.

SUMAŽINA ATEITYJE TAISYMO IŠLAIDAS
Atliekant mažesniuosius pataisymus dabar, 
jus galite išvengti didesnių pataisymų ateityj.

PERŽIUREK ŠI SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKI DARBĄ TURI PADARYTI
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

STOGAS 
RYNOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI 
PASTOGE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNES
VIRTUVE
PRIEANGIS (PORCH) 
RUSIS 
GARAŽAS

6

MM*

BIRD THICK BUTTSHINGLES 
BIRD ART BRIC SIDING 
BIRD INSULATED BRIC SIDING 
BIRD INSULATING BOARD 
BIRD NEPONSET WALLBOARD 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTICCEMENT 
BIRD EMULSIPAINTS 
BIRD LIOUID ROOF COATJNG

= GROSSMAN’S-QUINC Y =
130 GRANITE STREET
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C. BROOKLYN, N. Y.
IŠ ŠV. JURGIO PARAP.

VELYKŲ IŠKILMES 
; Pasitaikius gražiam o- 
“ rui, jau 4 vai. ryte žmonių 

minios traukė į savo para- 
t pijos bažnyčią, kad daly- 
r vauti tose taip brangiose, 
■ Kristaus prisikėlimo Šven

tėje. Žmonių buvo perpil- 
į. dyta bažnyčia. Prisikėli

mo pamaldas laikė kun. 
A. Petrauskas, o pritai- 
kihtą šventėms pamokslą 
pasakė kleb. kun. Paulio- 
nis.

Gražiai sutvarkyta pro- 
r cesija tvarkingai ėjo tris 
. kartus aplink bažnyčią 
; (viduje). Choras įspūdin- 
r gal giedojo mišias ir gies- 
; mes. Ypatingai patiko vi

siems, kuomet pasibaigus 
mišioms choras užtraukė 

; linksmąją Hajidsll’o Alle- 
' luja. Žmonės gėrėjosi to- 
- kiu gražiu giedojimu, o ki- 
? ti ne t dėkojo vargom J. 
‘ Brundzai, kad taip gra- 
r žiai chorą išmokino.

WATERBURY SAVINGS BANK I
WATERBURY, CONNECTICUT

Brooklyn Office

i! 
i'

Waterbury'o B&vuigg Banko* Brooklyn’o Skyrius gali aprtt- j į 
pinti tavo visus banko* reikalu*. j į

‘ UTos pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje, Taipgi 

turime;

CHRISTMAS IR VAUATION CLUBS 
TRAVELĖR’S CHECKS 

FOREIGNDRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank Si.------- - - -

į.^NnlA>L*

ŠLIUBAS
4-tą vai. po pietų buvo 

iškilmingas šliūbas p. S. 
Jaulakytės, tik neteko su
žinoti vyro pavardę. Laikė 
šliūbo p. B. Brundzienė 
giedojo Prieš Tavo Alto- 

’■ rių, p. Žilevičiaus parašy- 
• tą ir Avė Maria — Gunod. 

Giedojimui pritarė vargo
nais ir smuikas.

CHORO MĖTINIS 
KONCERTAS

? Gegužės 19 d. šv. Jurgio 
t par. choras rengia koncer

tą - teatrą parąp. svefai- 
nėję, 207 York Str. Bus 
suvaidinta linksma lidmė- 

I diją ‘ “Užburtas Suolelis”. 
L Choras visą eilę sudainavo 
f gražių dainų. Bus solo, 
j kvartetų, duetų. . Pelnas 
; parapijos naudai. Tikietai, 
. iš anksto perkant 40c. prie 
; , durų 50ė., vaikams .5c. Ga- 
‘ 1 Įima gąuti pas choristus.

VYSKUPO BELAU
KIANT

Kaip jau buvo rašyta 
r laikraščiuose, kad šv. Jur- 
E gio bažnyčioj J. E. Vysku- 
t pas T. Matulionis suteiks 
e” vaikams dirmavonę gegu- 
> žės 30 d. Tą pat vakarą 
j parapijos svetainėje Jam 
f rengiama iškilminga vaka- 
i- ,rienė. Bilietai po $1.00. Jų 
į galima gauti pas d-jų pir- 

mininkus ir klebonijoj.

Vakare Park svetainėje 
įvyko vakarienė ir šokiai, 
Publikos buvo daug. Va
karienėje pasakė turinin
gas kalbas kleb. kun. A. 
Vaškelis, kun. P. P. Karto
nas, M. Nevulis, kuris pa
gelbėjo a. a. kun. J. Žeb- 
riui šią draugiją suorgani
zuoti. Dainavo p*lės M. 
Matulytė, O. Bizauskaitė; 
akompanavo varg. p. K. 
žalnieraitis. Duetas — 
K. žalnieraitis ir K. Kava
liauskas gražiai sudaina
vo. Vakaro vedėjų buvo 
draugijos pirmininkė p. O. 
Jeninienė, kuri pavyzdin
gai savo užduotį atliko.

Vakarienės šeimyninkės 
buvo šios: N. Rasalavičie- 
nė.

Lai gyvuoja ‘Šv. Onos 
Merginų ir Moterų draugi* 
ja, •'•■•' •;

Lietuvos Vyčių '49 kp . 
rengia balių. Vyčiai smar
kiai darbuojasi, kad šis 

; balius pavyktų. Balius į- 
r vyks gegužės 5 dieną pa- 
.' rupijos svetainėje, 207 

York St. Gros Cap Mit- 
, chell orkestras. Vyte

; NEW BRITAIN. CONN.
A —------f------ '

Šv. Onos palaipinės dr- 
; jos minėjimas 25 metų su

kaktuvių, balandžio 27 d. 
labai gražiai? pavyko.

Ryte, šv. Andriejaus lie
tuvių par. bažnyčioje iš- 

[ klausę šv. mišių, kuriąs
■ atnašavo kun. P. P, Karlo* 
‘ nas, ir priėmė Šv. Komu

■ niją. .
Sis draugijos ‘viešas, pa-

■ sirodymas bažnyčioje su- 
■* darė labai gražų įspūdį,

ypač kada taip gausiai su- 
. sirinkusios narės artinosi 

r prie Dievo stalo.
žinoma, iŠ didėlio būrio 

atsirado ir užsispyrėlių. 
Bet garbė dalyvavusioms 

r Ir nepaisančioms jokių 
i kliūčių, _ ‘

jos susirinkime buvo svar
stoma keli svarbūs para
pijos reikalai. Visų pirmą 
buvo nutarta paaukoti $25 
iš dr-jos iždo gėlėms Ma
rijos altoriui papuošti ge
gužės men. Nutarta, kad 
visos, kurios dalyvaus me
tinėje gegužinėje procesi
joje, paskutinį gegužės 
sekmadienį, privalo būti 
apsirengusios baltai ir ne
šioti Dr-jos ženklelį ant 
kaklo* Motinos Dienoje vi
sos dr-jos narės eis būryje 
prie šv. Komunijos, pasi
puošusios balta gėle, jei 
mamytė yra mirusiu duza- 
va, jei dar gyva. Vienbal
siai buvo nutarta remti 
antrą šventą kelionę į 
Praciškonų Vienuoly n ą, 
D. C., kuri kelionė įvyks 
šeštadienį, birželio 1 d.

Baltimorės Kronistas.

PIRMAS 1935 PARA
PIJOS IŠVAŽIAVIMAS
Pirmas šio meto parapi

jos “piknikas*’, kaip ir ki
tais metais, įvyks trečią 
gegužės Sekmadienį, gegu
žės 19 d. tuoj po sumos. 
Visi Baltimorės lietuviai 
tą dieną važiuos į Liberty 
Park, kad ten susėjus su 
savo prieteliais ir kaimy
nais, kurių gal nuo perei
tos vasaros neteko maty
ti, Kad pagelbėti parapijai 
padengti parko nuomą, 
buvo rengėjų nutarta imti 
15 centų įžangos. Tas ne
turėtų nevieno apsunkinti, 
nes visiems suprantama, 
kad parapijos išvažiavi
mai yra rengiami ne vien 
tik, kad linksmai praleisti 
laiką, bet kad suteikus pa
rapijai šiek tiek pelno. Tos 
pačios rūpestingos šeimi
ninkės keps žuvis ir virs 
vėžių sriubą: visiems žino
mi Jonas Jasaitis ir Vin
cas Čeplinskas gaspado- 
raus prie bufeto: padidin
tas orkestras gros lietuviš
kus suktinius ir klumpa- 
kojūs; o Juozas Makarau- 
skas su savo padėjėjais 
rūpinsis, kad visi gautų 
reikalingą patarnavimą.

GEGUŽINIŲ PĄMAED^ pamoksle pabrėžė, kad 
ĮŽANGA

Antradienio vakarą įvy
ko įžanginė gegužinių pa
maldų procesija. Mokyk

is j los mergaitės, pasįpuošur 
į sios baltais' velionais . ir

S giedodamos Marijos gies- 
mes, . atnešė iŠ mokyklos 
bažnyčion Gegužės Kara
lienės stovylą. Kun. Men- 
delis pasakė pamokslėlį a- 
pie pradžią ir reikšmę ge
gužinių pamaldų. ‘Jis savo

£

lanko smukles, o kitas a- 
pie p. Virbicką. Skaityto
jas galėjo suprasti, kad 
kalbama apie jaunikaitį 
Antaną Verbicką* Ne. Tai, 
buvo dvi skirtingos žinu
tės, tik sumaišytos; Strai
psnis apie , smukles neblivo 
taikomas p. Virbickui, 
bet, kaip jau sakiau, ben
drai jaunimui,, kuris lan
ko smukles ir girtuokliau
ja vietoj lavintis arba da
lyvauti lietuviškų jauni- ~ _ ...... . - .
mo draugijų šusirinkimuo-j^^^^y1808 sąjungietes 
se. Mes labai atsiprašome 
Antano Verbicko, kuris 
teisingą! nusiskundė ir tuo 
straipsniu užsigavo, Tai 
buvo klaida ir tuo mes tą 
klaidą atitaisome.

MHMCONN.

WATERBURY, CONN.
!. - s ——H-—

Balandžio 17\ dieną įvy
ko S.L.R.K.A. 11 ir 91 kp., 
LDS. 5 kp., L. Vyčių 7 kp. 
ir Šv. Juozapo par. choro 
susirinkimas pikniko rei
kalu, kuris įvyks birželio 
2 dieną, Linden parke, U- 
nion City, Conn. Piknike 
dainuos par. choras, bus 
kumštininkų ir kitokių 
margumynų.

Rengimo Komisija.

Šiomis dienomis mirė 
Antanas Bartišius, Teilsi- 
Si ramybėje.

ATITAISYMAS 
.KLAIDOS

Viename iš pereitų ‘Dar
bininko’ numerių buvo pa
rašyta apie ligonį Antaną 
Verbicką, kuris ačiū Die
vui jau dabar sveikas. Per 
klaidą sumaišyta du strai
psniai. Vienas straipsnis 
buvo apie jaunimą, kuris 
nesilavina kultūroje, bet

Kun. V. Karkauskas, Šv. 
Kazimiero par. klebonas 
prašė šio puslapio ižinių 
rašė jo paskeĮbtj, kad -sek
madienį, gegužės 5 d. tos 
parąpijos bažnyčioje pra
sidės misijos, kuri a s 
skelbs per visą savaitę 
kum A., Mešlis, Jėzuitas.

Taigi vietiniai ir apylin
kių kolonijų lietuviai pa
sinaudokite proga išgirsti 
gražių ir naudingų pame* 
kinimų. Misijos; yra _tai 

naudokimės jomis.

BROOKLYN, N. Y.

* Taipgi nutarta remti lai
kraščio “Amerikos” radio 
programą mokant $30.00 
metams. Už a.a. kun. Ro
dį užprašyta šv. mišios.

šį mėnesį kuopos susi
rinkimas įvyks 15 dieną, 
parapijos svetainėje. Ma-

dalyvauti* Šąjimgietė.

ATHOl, MASS.
Pereitą sekmadienį blai

vininkai turėjo savo vaka
rėlį. Dabar ateinančią sek
madienį gegužės 5 d. turė
sime progos pamatyti iš 
kitur atvykstančių vaidin
tojų.

Marianapolio kolegijos 
studentąvJąu' antras me- 
nesis'kaip vaidina įvairio
se Naujosios Anglijos ko
lonijose, gegužės 5 ,d. ati 
vyks ir pas mus. Jie pas 
mus Atholyje apsilankys 
pirmą kartą. . ;
Todėl lauksime ir mes’ tos 
progos — .pamatyti pas

Dievo malonių laikas. Tad Į

- .pamatyti pas 
save Marianapolio kolegi
jos vaidintojus.. Rėmėjas,

Balandžio 10 dieną įvyko 
Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas, kurį ve
dė pirm. Mikulskienė.

Nutarta ruoštis minėti 
Motinos Dieną, užprašyti 
šv. mišias ir bendrai eiti 
prie šv. Komunijos. Po mi
šių įvyks bendri pusryčiai, 
parapijos svetainėje. Visą 
tai įvyks gegužės 12 d.

Bažnyčia, mūši} visų iš
mintinga Mokytoja, gerai 
supranta reikalui g u m ą 
Marijos globos. Gegužes 
ir spalių mėnesiai ypatin
gu būdu yra pavesti Jos 
garbėj, - kad — primi n t i 
mums, jog Marija privalo 
būti mūsų Motina mūsų 
gyvenimo pavasary ir, kad 
mes reikalaujame Jos ga
lingo užtarimo sulaukus 
to paties gyvenimo rudens 
laiku. Ypatingai gražų į- 
spūdį sudarė visų bendras 
giedojimas Lauretaniškos 
litanijos. * ‘

ŠV. "ALFONSO MOKYK
LOS ŽINIOS

Artinantis Motinos Die
nai visi mokyklos vaiku
čiai mąsto ir rūpinasi kaip 
tinkamiausiai galėtu jie 
tą dieną savo mamytes 
pagerbti. Vieni jau nuo ke
lių savaičių renka dvasi
nes gėles, kurių puokštę 
savo brangiai inamytei jie 
įteiks jų dienoje.'Kiti tau- 
pina centus, kad nupirkus 
ar tai dėžę saldainių arba 
kokią kitąK dovaną, kad 
parodžius meilę savo gim
dytojai. Dar kiti ruošia il
gus meilės laiškus, kuriuo
se jie stengiasi safvo ma- 

, mytėms tinkamai padėko
ti už jų meilę ir pasišven- 

, timą. Bet visi vaikučiai 
i bendrai tą dieną rytmetį 
; eis prie Dievo Stalo, o va

kare su pagelba savo mo- 
i kytojų Sesučių Kazimie- 
- riečių — jų mamyčių viė- 
, tininkių — jie išpildys 

Mamyčių pagerbimo prog- 
>ramą..

to pelno kiek bus, yra ski
riamas gerų sesučių rei
kalams, *

PARDUODU
RANKU DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Szeslauckas, jau a-
pie vienuolika metų,_ turėdamas 
supąraližuotą koją ir būdamas 
miešto prieglaudoje," dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

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

Kas. norite įsigyti gerą ražan- 
čią>siąskite pinigus šiuo adresu:

John Shislosky,
King’š Coūnty Chrome Hospital, 

Ward K 42 
Brooklyn, N; T.
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(Bk&tjtas M* 'Mtdke#, INČ. , .
Ji 403 MAIN STREET BROCKTON . . MAŠSACHUSETTS 3

TELEPHObte 345

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūsies šei

mynos skalbimu - plovimo 
' darbus

DĖVYNI ANTRADIE
NIAI Į ŠV. ANTANU
Jau ketvirtas metas kaip 

mūsų parapijoj yra laiko
mos pamaldos per devy- 
niūs antradienius prieš šv. 
Antano iškilmes. Kas ant
radienį šv. Antano novė- 
nos maldos yra vskaitomos 
ir jo gyvenimas aiškina
mas. Po pamaldų švento
jo relikvija yra duodama 
sveikinti, šv. Antano die
noje visos mišios yra už 
šv. Antano klijentus, o va
kare per mišparus šventi
namos šv. Antano lelijos. 
Kasmet vis didesnis ir di
desnis būrys žmonių krei
piasi į Paduvos Stebukla
darį su savo įvairiais gy-

ĮSTEIGTĄ 1903.
Telefoną!;; .

Waterbury - Enterprise 6500
New Britain 821

Tel. 755

JOSEPHS.KANIA
DANTISTAS

476MainSt„
NEWBRITAIN, CONN.

- jų mamyčių viė-
— jie išpildys 

Vakaro pelnas*'jS.veniao reikalais.

8-TO SKYRIAUS KLA
SĖS SPALVŲ IŠDALINI-

■ ' MAS '
Motinos Dienoje per mi

šias 8:30 vai. ryte su ypa
tingomis apeigomis bus 

k išdalintos . klasės spalvos 
visiems 8-tą skyrių bai
giantiemsmokiniams.

1935 m. šv. Alfonso mo
kyklą baigiantieji moki
niai pasirinko sau Marijos 
spalvas, būtent, melsvą ir 
baltą.. Tą dieną po mišių, 
sekdami šv. Ignaco Loyo- 
los pavyzdį, visi 8-to sky
riaus mokiniui pašives sa
vęs ypatingai Marijos glo
bai, sudedami tam tikrus 
įžadus; . . ‘

Marijos Sūnus.

ALTORIAUS IR ROŽAN
ČIAUS DR-JOS SUSIRIN- 

' ' MAS
. Pereitą sekmadienį Al
toriaus ir Rožančiaus Dr-

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dienų ir naktį 
visiems Connecticut Valstybes 

•Lietuviams.
' 716 Stanley St, arba

273. Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 B.

Telefonas :.Plaza 1350.

JONAS 6REBL1AUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423S.Paca Street 
BALTIMORE, MD.

chas. e. nuims
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 8. Paca 8t 
Baltlmorę, Md?

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruoliu.
'• Nuo $76-1X00-4160 ir 

nukžčtau
Tel. — South 0083

• i,   l. . r .... ... ..   .. ■

Pavasaris 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai i§ 
lauko, gų maudy- f 

. nčmis.
. • < 

Informacijų
.. klauskite ...pas..

. vietini agentų

h?

75 Stata Street 
BOSTON

SUSTIPRINA NERVUS 
IR PAGELBSTI JIEMS Į- 
GYT NAUJĄ SVEIKATĄ

NUGA.-TONE sustiprina nervus, pa- 
taiso apetipj, stimuliuoja prie nėvnuv 
llfiko veikimo, virškinimo organus,, 
užtikrina ramų miegų, ir pataiso iv 
beinu, sveikatų. - ■.. , ■ .

. NUGA'TONE jau yru vartojamas 
per 45 metus,, per tų laikotarpi jis į- 
rodę esųs labai pagelbingas silpniems 
Ir liguistiems vyram® ir moterims. Ko 
praleiskite ne pamėginę NUGĄ-TONE. 
Parsiduoda visose vnlstlnyčlose, Gnu* 
kitę tikrų NUGA-TONE, nes joks ki
tas vaistas ne ntnež- tokių paaekmlų, 
Nuo užkietėjimo Imkit — UGA-SOL

— Idealų Lluosuotojų vidurių ‘45c, lt 
50ė. • .

‘ Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra.. Daroma visokie notari
niai Igaiipjlihai, ragtai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti
433 Park St.t Hartford, Conn.

NOTARY Telefonas!
PUBLIC" STagg 2-5043

MATTHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS) ■

IAISNIUOTAS
GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N,Y.

Paikiai Irengtoa dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do 
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip 
klte« pas mūs; Patarnavimas yra 
nitikrlntas Ir ūt prieinamą kalnų

. Telephbnė Stagg 2-+4J00 > 
NOTARV I'UBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Av«. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Balnyčių

Parsamd&u Automobiliu* Ve* 
i tuvJms, KrikStynom* ir vieo- 

/ kiemą pokyliam*.
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