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EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS ?

GRAIKIJOJREVOLIUCI 
JA TEBESITĘSIA

MASKVA Kovo O. 
Stalinas pasirašė dekretą, 
kuriuomi iŠlaidoe sveika
tos reikalams padidina- 

> mos 60 nuošimčių. Algos 
gydyto ja m s/ vaištinim 
kamš, slaugėms ir fęldče- 
rlams pakeliamos 50 nuo
šimčių, kad .daugiau žmo- 

Į ijių pritraukti į šias profe- 

—^4^ydytujaif -gmid&yp/tiuo: 
150 iki-'400? rublių, i mette- 

1 ėi* tuo. tarpu ’ dirbtuvių 
darbininkai įgaudavo .tik 
B rublių; Tramvajų šų- 

i^i gauna 600 rublių i

šiojlM^P ligoninių 
gydytojai gaus nuo 350 
&į^_, ........... .^.
ligoninių vedė jai 750 rulj- 
lių į mėnesį Kaimų dakta- 
rai gaus nuo 225 iki 350 
rublių.' Dantų gydytojams 
bus mokoma ' nuo ‘225 iki 

t 350 rublių.
i Rusai mano, kad . šis al-

tANTAN^-N„■ MAtVSĖ- 
p j

■’šioinia ;®ęttoąįjk,
: 3Ėil;ačlęlpbia,. mieste-
: io mayoru-išrinktas 'lietu- 
vis Antanas N.*'Matusevi- 
i :įus ■ (^avSgęK-,• jįs JįnĮd- 
^nuęse ,gavp-<m trecdabu 

Įstojai gauž nuo 3501 yisU//bąlę^vū§įų .'piliečių 
*1 misų,- tokių, nugalėk 
jo Wvū^ >may^,i^uns 
politikoje. dacĮ^usD/per 
SO'ritetųir/kūriopffiįtą vi- 
są 4aįkąfc jpkkr karidįdatąs. 
begalėjo išversti..' 
į Antanas Mątusf 
fa* ateivių -lįetih 
sūrius; z gimęš-Nfc 
delphijoj. .Jįs yęft x33 Wtų 
amžiaus. JpteyaiMikasįr 
Gertrūda? ' Vadinasi, ? Sovietų Kusi* 

8je taip, kaipir kapitalis- 
lėseValstybęse darbinin

kaigauna - mažiausias ai- 
. įM: Tbd^ ' uaprdejome 

: i Sad nors vięna^koimmis- 
v tų komisarų \&qboją 
j • profesionalas butk xr 
-į w>

iių7 kaimor į^kUoho’pafa«

1A

1‘ ARČIĄU
’ r-:' \ ■

i ROM < -į-'"

padidėjo, kada ‘rtmrii^sudri*
rę^^ta^$iįįh^WOifkętir- 
rių mylių pločib-daakibą 
i&itralęHZ&i^įi

Afrikoje; - ^Karū^pavojūs 
djr riepfaė^,itiąs4rs: suši- 
tąrimasyralaikiniojo'pD- 
budžįp ir;gąhos: tifckol 
v£Ištybėsr gąlutffiąi 'šiS-; 
tirs -del.-.v|šų f ginęiįaaUja. < 
Mauatoį,. ■. p

m
t

^aųpime^^ ^sovietų ;|h^^komuriistų * kdmisąrąi: Bet-jietą-
jąųnimą^giąi^ip Įr;šehpshiupsiušbhihrina ’bądtL 'štai' šis vaizdas iš derlin- 
maiĮ^o/kffištotąbviėtų Ukrmnos, /kinį-parsivežė anglų! laikraščių koresporiden- 

:?ęmergaitg>. 14 metų* amžiaus xr berniuką dvie- 
^ję^į^mtĮ, ^d.^‘d<|a;'ir/kjkuM beliko.; Dėl

‘ šliaužioti. Jų motina t 
t< -«.. . tritųi^kadjosbrolųkąs •*

&&s^ėstb.^ tik jūb'da dųorib ir\bul-
!^K^$^biidenthš/;sako,  j^ad;tap Buvęs .* jam' pbai- 

ka^į^pamUtėiišbądejMsįds kuškius. Prieš jo- 
>iV^Kę<P^Jdyi/dipųė^>ir, j^top kaimynas -. jiem 

derlingiąusiaįme ;*"■ Ukrainos krašte 
W^-’P^^‘^š^ht^gąiĮma^ugrašft,kad kur baisesnis badas 

te^kį^nj^^dėrii^ raudonosios

vChicagb — Kovo . 5 ‘ d; 
teisėjo SOheffleri° teismo 
salėje kilo riaušės tarp 
teismo valdininkų ir. *50 
negrų kultistų. ,?

: 100 poličijantų ir 20 tei
smo valdininkųriaušinin
kus nugalėjo .ir areštavo. 
Laike riaušių, policijos 
kapitonas' Palczynski, 73. 
metų amžiaus, krito negy- ■ 
vas. Teismo valdininkui 
Philip Brankin peršovė 
krutinę; Dvylika policijan- 
tų ir Šeši teisino ^valdinin
kai sužeistiir du įšriauši- 

; ninku lengvais-šūviais sų- 
- .žeisti.- ■;

JBARAIJUIATSISA- 
KIUS, SOŠTAS PASIU- 

į X.YTASnWR? 
r •.1 VAIKUI
/; ' / 1,1 v1 ; ' < ■'■

Bangkok; ŠiamKovo 
c 5 d., šios valstybės kata- 

liŠką karimą' pasiūlė 11 
? metų , kunigaikščiui Anan-

- da, atsisakiusio' karsčiaus 
' Prajadhipdk inukui. ^Ku- 

r r nigaikštis dabar mokosi 
t Šveicarijoje. -- ■ *

. .jMąyoras'^t^rišMatu- 
s ėvičius-yraįsūsįpfafęš.ka
lt alikas, dprąs-įr„ /blaivus 
^poguš/ Misijų ‘mętų^ 'ku
rias škėlbė Wh; • ‘ J.7Rruzįr 
kas, S/J:, ma^&s//Aiiįtar- 
pas /neprąįtieįh'^^^ho 
pamokslo. Jis ;taip paį ra
gino it visųs; savodrąrigus 
eiti klausyti-pamokslų: j 

I Jaunam . .mkynrui’Arita- 
nui’MatuseVieiųj .(Sav&ge) 
mes Jįnkime^eriaUšįų pa--.

. SOSTO

į Londonas—r^byoa 
'Siamo' ^ąraMaijįPbaįa- 

gpbjcd.i . sę^b^otius^ba- 
ę spaudai/ pkądįkąrą- 
r yrą; riutąjįs • ąWsjiky- 

li nuo t sąvo^^p^į'žfesh- 
iįkiirių, ;.kiįuįm Vt^^<; 
džibšttfip, ktr^Rąuš'ir;jo 
parĮamerito, 'kuris atmetė' 
toąu8;iei&»į.^. 

Į Jau ‘ kuris laikas kaip 
karaBu^atostogauja 
glijoje, kur mano'ir'tb-
liau^pąsiiikti. 2; <*,3

airmi^e^iąmšįų’vWiįį&; kuriepajaiko^ Rusijoje, bado
i^r^įjiė*dbrliiimi; ‘ jie/w rekvizuotus iš kaimie- 
eių^g^SĮj^gauį^Įįjnį^',:,^tiri'SĄ^veŪa< propagandą-: kad Rusijoje,.. -bado nėra. 
&^^ši^^ri^W;r^UTbb^mttALnWrda^naifk<^iiaiiistai , raso .ir kalba, kad 

kaimięčiąms; „ . ,

uv* ’mvw®> 3
į z-v *' ’* •lv '• ''- - f

! ’WW0N^S^:Koyo: 5< 
d. j. 'Abglįjhs« ^parlamentas 
paskyrė 12O;65O^0OOC ,šyarų 
sterlingų ^ąriškąm/p^rp 
Jįįyynųi- JsieiĮm.*' metams-. 
Ta ■* suma byra į . 3^089'000 
•švarų.'stėrĮingųpdibesnę, 
•kaip »pęręitaisTmėtais.’ Sva
jas : sterlingo/šiandien syrk 
vertas* apiė;$4?77.“; * ’* ./ 

; į ■
, kPADIDINTl KARiNEŠ 
:<<rr~\®E6fAS::r;. m’ i

: Knox Apie Saaro Kraštą

Athens, Graikija — Ko* 
vo 7 d. Graikijoj revoliu* 
cija dar nepasibaigė. Cen* 
zura ir susisiekimo prie* 
monių nutraukimas ne* 
duoda galimybės spręsti a* 
pe tikrą padėtį.

Nors valdžią sukilėliai' 
smarkiai puola, bet atro
do kad valdžios šalininkai 
ima viršų. Sostinėje ramu 
ir valdžia leido bankams 
vėl pradėti išmokėti pini* * 
gus indėlininkams.

Vakar įvyko studentų 
riaušės. Valdžia uždare u- 
niversitetą neribotam lai* 
kui.

Valdžia įsake suimti vi* 
sus sukilėlių gimines: vy
rus, moteris ir net vaikus 
ir juos patalpinti koncen* 
tracijos stovyklose. Tūomi 
norima greičiau priversti 
sukilėlius valdžiai; pasi
duoti. . •

Yra gandų, kad * netoli' 
Drama įvykęs smarkus : 
artilerijos apsišaudymas, 
kur buk laimėję sukilėliai. •

Graikijos kaimynines 
valstybės,, nerimaudamos1 
dėl įvykių Graikijoje, pra
dėjo koncentruoti kariuo
menę Graikijos parubežy* J
je. Nors tas daroma dėl >
saugumo, bet bilė išsišoki- |
mas valdžios ar sukilėlių 
kariuomenės gali iššaukti 
Svetimos valstybės įėjkįŠh , 
irią Į Graikijos reikalus. *

NINKU ATREMTI^- 
KIJOS 1R VOKIEllJOS

PUOLIMĄ

MASKVA —Kovo 7 dL ’ i 
— Turkų ambasadorius 
sovietų Rusijai išvažiavo 
į Angorą, kur‘atvyks Ru- , 
sijos ambasadorius Turki* jį 
jai. Kalbama, kad eina de* 
rybos sudaryti apsigyni-* w į 
mo sutartį tarp sovietų 
Rusijos ir Balkanų entęm 
te, į kurią įeina TurikijaI 
Prie šios sutarties ’ bus . 
bandyta pritraukti Persi* į 
ja ir gal Afganistanas.

Rusija skubiai bando šią . 
sutartį sudaryti,’kad sus
tiprinti savo pozicijąprieš 
lenkus ir vokiečius, kurie . ; 
paskutiniais laikais dirba 
išvien prieš Rusiją.

SUĖMĖ 10 ĮTARIAMŲ 
j.’’ ŠNIPINĖJIME

PRAHA, Čekoslovakija, 
—Policija suma lO Čekos* . 
lovąkijos aukštų valdinio-..// 
kų ir kaltina juos šnipine* • 
jime svetimų valstybių' 
naudai. Jų tarpe yra try? 
krašto apsaugos ? ministe- ‘ 
rijos valdininįąį. Tuo. pa* 
čiu laiku *buvo suimti-trys < 
vokiečiaiJ'sfjudėiririi, kurie ' 1 
yra kaitiįįrihH 'topinijimu 
Vokietijoj/• ir’t yerigtijMt7 į 
naudai,
’pUEBEC — gydytojas?' 

liudija* ‘stebuklą.:; iMietęf .* į 
žurnale tifod apie / 4
stebuklingąA-r- ■ 
metų mergai

ŠV, TfiVAS PASMERKĖ 
NUOGYBIŲ KULTA

VATIKANAS — Kovo 5 
d. — Šventasis Tėvas sa
vo kalboje griežtai pas
merkė nuogybių šalinin
kus ir ragino pąmokslihin- 
kus nukreipti pamokslus 
prieš tą ištvirkimo pavo
jų. Nuogumo kultas esąs 
Šiauriausi a s pagonizmo 
apsireiškimas _ šių' laikų 
gyvenime. Net senovės 
graikai ir romiečiai nebu
vo taip žemai nupuolę, 
kaip šių dienų modernis
tai, nes jie nuogumą pa
naudojo tik meno srityje, 
o ne gyvenime.

Ypatingą dėmesį reikia 
kreipti ir į tuos krikščio
nis, kurių tarpe randasi 
ši kenksminga'tendencija, 
Kaikurie tikintieji išpažy- 
sta savo tikybą, bet savo 
gyvenimu yra pagonizmo 
pasekėjai. \ 
/Daugelis žmonių savo 

gyvenimą praleidžia pasi
linksminimuose ir malonu
muose, kurie yra" pagoniš
ki, begėdiški, ir tas begė
diškumas, vadinamas nuo
gumo kultas, pralenkė riet 
senų laikų pagonizmą.

! Šventasis Tėvas ragina 
pamokslininkus dėti visas 
pastangas, kad priruošti 
savo parapijos žinohes tin- 
kamai iškilmingam dalyv 
vavimui DidžiosiosuSavaH 
tės pamaldose•• ‘ / * * ftal*1

HITLERIS “SUSIŪtiO”

LONDONAS Kovo 
6 d. Anglijos užsienių rei
kalų ministeris Sir,Jolm 
Simon buvo susitaręs šią 
savaitę skristi į Vokietiją 
ir asmeniškai pasitarti su 
Vokietijos kancleriu Adolf 
-Hitler dėl projektuojamos 
Anglijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos; sutarties. Bet 
Anglijos' premjerui Mac- 
Donaldrii paskelbus parla
mente, kad .Anglija turi 
didinti savo kariškas jė
gas, nes negalinti pasiti
kėti taikos sutartimis/ka
da Vokietija, Rusija, Ja
ponija ir Amerika didina 
savo kariškas jėgas. . Tas 
baisiai užgavo vokiečius ir 
Hitleris staigą ‘susirgo* di
plomatiška sloga ir parei
škė, kad būtų geriau, kad 
Sir John Simon savo ke
lionę į Vokietiją atidėtų, 
ries jis sergąs ir negalįs 
svečių priimti.

NAUDAS BANDYMAS

St. Paul, Minn. — Kovo 
5 d;, Dr. Nykola Haydak 
baigė keturių • menesių 
bandymą sužinoti ar žmo
gus gali gyventi be kietų 
valgių. • ;

Nuo lapkričio 5 d. Dr. 
Haydak nieko daugiau ne* 
valgė, kaip tik medų su. 
pienu. \ •• ■ /

Universiteto gydytojau 
kur Dr. Haydak prpfeso-

į 

dietas daktaro sveikatai 
nė kiek ‘nepakenkė. - Pra?— ‘ • te . • •

sumažėjo, bet vėliau ’svaj;- 
rumas buvo pastovus. Tre
čiame mėnesy’ pasirodė 
skorbuto žymės, bet pridėk ... . v. ... _(omerari-

_rbuto jįr*. 
męs visai išnyko, / v.

. •' Saarbruecken — Gėoff- 
rey?Q/Knpx,..atidavęs ’Sa- 
aro/ ;'-kraštą.Vokietijai, 
praneša kaip'jis, būdamas 
daiktų' Sąjungos paskirtas 
iSąaro ’ krašto valdovu,«ap* 
įsąugojo nuo vokiečių ha’ 
.žiu, ’-kiirie1 šį kraštą ’ riorė’ 

paimti jėgą.
* * Knox, tuo jaus - pr anešda- 

vo Tautų* Sąjungai .ir laik- 
rąštininkaniS visas • žinias 
apie..vokiečių planus, kw

rią.vDaliS tų žinių buvo ne
teisingos, be| tuomijis. ap
sisaugodavo -prieš *nėtik5- 
iįą!'puolimą^/ Vpltiečiai bi* 
jojn ką/hprs^/>pj?adeti, nės 
tada .^pasaulis . žinoki, 
■yra i kaltininkai. - / /

i Kri6x :manąs, kad* Aus- manoma, Kaa bi auara qlla '
trijos/.kancleris Dollfussipaiiętė'ir Lietuvą padary-jK;
nebūtų ^tfuvęs*nužudytas, Pamanuostolių. Į^g v|^ i^yko. /■

• -LONDONASjp< rankos-, 
dv Anglį jos,f j premjerus 
MacDonald • pranešėr parla- 
įįen£iii,^ad jiš siūlo pądi- 
įiĮiti; impętyos-.- kariškas, 
jįėgas/inęs 'negalima ’.pasi* 

f tikėti-esarieiohus; ’ar’prb- 
jėktuojamoniis sutartimis. 
dėl^palaikynio1 taikos; Jis 
ųurodp,-kad/Japonija,^Ru
sija vjųh$į»es: Valsty
bėj ^J&nnaiv pądfdino ęsąvo 
kkriŠkašĮjegąs?f*;' -•J *

f jei jis būtų vartojęs tokią 
pat taktiką.

Šį patarimą turėtų Lie
tuva priimti dėmesin da- 
bar/kad visos vokiečių jė
gos yra nukreiptos prieš 
Klaipėdos kraštą.

AUDRA IR SNIEGAS 
PRIDARĖ DAUG NUOS- 

• >. ;■ '...TOLIŲ .

Stettin, Vokietija — Ko
vo 4 d.' Jau antra diena 
kaip siaučia smarkios Vėt
ros su sniegu. Šeši žmonės! ., v 
Žuvi Šioje audroje ir laivų) riaųja, pareiškė, kad teks 
judėjimas, sulaikytas. Vie-] “‘ ' ’ ' \ *
torius iškrito iki septynių nė kiek *nepakerikė. > Pra* 
pėdų , sniego ir dėl' tempe- Tižioje jo svarumas; ktek 
raturos smarkaus kritimo, 
susisiekimas gelžkeliais 
buvo nutrauktas.

Manoma, kad Ši audra
nėta mergaite

f*'
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* • Šv. Petro parapijos vai- 
r jĮttčlAi ŠV. Metų JubBėjų 
I apvaikščios penktadieny, 
Į kpvo 8 d., 4 vai; po pietų

DAKTARAI'
■■ —  — V- -- ■

DB, BOB J. ABU AID
Tel Deyonsbire 790d 

(įrišo VAIAltbdBi •

* SMalden Street,
. Boston

ft;''

%

H

T

* ajBBiN B

1 .*■. ■t***
I - . :»oė*is i w s (TA F9 R AIMP liHOP ' T^L. Sd BOSTOH 055* j

41< W. Broadway, So. Bodon, Man. ,

W. 80. Boston 0823 • |
LrtTXrVlSI?ANTlSTAS =

BR. M. V. GASPER;
.. . ‘ *' - • - . •- -•g!

. Arti ifunicipal Building |
525 Ė. Broadway; S, Boston | 

Ofiią Valandom i
rtifo 9 iki 12 ryte* Ir hūa 1,^0 iki Į 
5 ir nuo G iki 8 vai. vakare. Ofį-| 
šaš . uždarytas subatos- vakarais iri 
riedeidienials, taipgi sdredomis titro | 

12tp9 dlenį uždarytas/ i
Taipgi nuimu ir X-Ray. |,

• VYČIŲ DEBATAI

U Vyčių 17 Algirdo kp. 
debatų ratelis rengia de- 
batus, kuvo 10 d/, 7:3O v. 
vak^ bažnytinėje salėje,
‘.ttebątų tema: ‘Verta 
likti senberniais”.

Tema “Verta likti sen
berniais” suprantama, kad 
palies gyvenimo klausi
mą, tai yra vedusių ir 
viengungių, kur bus gali
ma išgirsti ir pamokinan
čių klausimų.

Į debatus kviečiame at
silankyti višusy jaunuolius 
ir “jaunuolius”, nes gali 
padėti teigiamosios, pusės 
debatoriams apginti savo 
poziciją.

Teigiamąją pusę laikę: 
P. Rakauskas ir K Razva- 
dauskas; neigiamąją: Aį 
V. Nęviera ' ir S. Grigana- 
vičiuš^ •

Bus ir kalbėtojų. Kalbės 
mokytojas Pranciškus Ga* 
linis ir J. Kumpa, Pasta
rasis kalbės vyžių org. 
klausimų. Kadangi bus 
gvildenami vyčių: bfg.- rei
kalai, užtat kviečiame vi
są katalikų jaunimą atsi
lankyti ir prisirašyti prie

' vyčių organizacijos šio va
jais metu.

Brangus jaunime, ateik 
šį sekmadienį ir prisira
šyk prie vyčių orgų nes šį 
sekmadienį duoklės nupi
gintos, metams tik .$1.00 

i už tai gausite vyčių orga- 
; ną “Vytį/ ’ ;

Pranešėjas.

f NAUJAS ADVOKATAS

Jonas Grigaliūnas, gyv., 
116 Thomaš Park, South 
. Bostone išlaikė .valstybi
nius -advokatams kvpti- 
mus. Taigi susilaukėme 

; -dar vięfrą naują lietuvį ad- 
; vokąįįi* Sveikiname^........

Ona Vareikis, gyv. 321 
West 4th St., buvo netikė
tai suimta apendicitu savo 
namuose, pereitą savaitę, 

' Ji tuojaus buvo nugabenta 
į ligoninęj kur padaryta Or 
peraciją*.. ; . .. . . .

i ADVOKATAI

So. Boston 3893 Elne Kilis 0909
IJAKTARAS

MMRKE C. Eismą
f Ofisp. valandos:

2 iki 4 ir 7 ikiS F, M.
ir pagal sutartį*’

S94 W. BRO ADWAY, ' 
ų SO. BOSTON? MASS.

u Y i Ti.t!i i i i .... T iHi ■ imi..— i.l

•Lietuvis Dantistas

M. S, A. GALVARISKI
. , Tol: SOi Boston 2300 •

414 Broąavriy. 'Boi/Boston
Ofi&s atdaraa nao l^^lėr’Š2f. ■rtl 
rjrtd^ nuo 1:8tf iki po pietų "tr 
ntffc' 8 Ikl S L takute, šventą dieną 

pagai susitarimu . '

Tel So. Boston 2680

t Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Brbadway, S6. Boston 
Ofiso valandos nuo 9 iki. 12, du® 
1:80 Iki 8 ir nuo 6 :30 iki Ov. v, 
geredomįs nuo 9 iki 12-v. dieną. 
Jgubatoinis nuo 9 iki .6 vai. vtįkar& 
N&Įgilomls nuo 9 iki 12 vai- .dieną.

■ 4: (pigai sutartį)

DU. J. LANDŽIUS 
SEZNOĮII

LEBTUVIS GYDYTOJAS IR 
OTĮĖUBGAŠ 

\ X-Ray \ 
Tel. South Boston 2712

Jei . neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuin 9753 

584 4 Broadway.

South Boston, Mass.
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI" (vojo iki sutemos, kada jis 
pakelyje radė žmogų mir
štantį nuo ŽdUdų, ,gąutų 
automobilįo nelaimėję. 
Jam bevežant sužeistąjį j 
ligoninę, jis pakelyje mirė* 
Anglas atsiminė čigones 
pranašavimą ir jis tuojaus 
susitarė su Lloyds apdrau
dė® kompanija. '

VAGOJU KIAULIE- 
ircmtsaaB

Kaunas Pastaruoju 
mėto nemaža kiaulių iš 
Lietuvos išvežama į SBŠR. 
Teko patirti, kad dabar 
sovietai iŠ ^Maisto” pirko 
100 vagonų kiaulienos, ku
ri vežama geležinkeliais į 
SSSR specialiuose vago
nuose ledainėse. ‘

iTALUABANDO 
UŽGLOSTYTI SAVO

R A D IO
PARDUODAME ir TAISOME ‘ 
Buvo: v ■ • ■ Dabar: i-
1192.00 MAJE8TIO.’ H».0G : 155.00 FHILCO 89.Ž0 ?
125.00 . PHIECP i -20.00 '
90.00 PHILCO 19.00 2

UHAS — CHĘI8 
454

S. B. 4000

PIRKITE DABAR
- -t '-'

LABAI GRAŽIUS

KAILINIUS
. NUPIGINTOMIS KAINOMIS 
DIDELIAME

I. J. F0X
PERSIKĖLIMO
IŠPAROAVIME -

t

Gubernatoriui Curjey iš
važiavus į Floridą atosto
gų, jo trys sekretoriai su
sipešė. Kiekvienas iš jų, 
gubernatoriui nesant skai
tė save.didesniu už kitą. 
Smarkiausiai susip y k o 
Grant ir Bodfish ir viens 
kitą viešai iškoliojo. *

Sekmadienio va k a r e, 
Bodfish einant iŠ valsty
bės rūmų nežinomas vyras , 
jį užpuolė ir sumušė.

Gubernatorius Curley 
grįžęs iš atostogų pareiš
kė, kad ginčai kilę dėl ne
susipratimų, nes jis pali
kęs* Grant vyresniuoju .ir 
kiti ture jo . jo įsakymų i 
klausyti. *

Aukštesniojo teismo se
sijoje, Dedham, pereitą, sa
vaitę jury priteisė giini- 
nėms George. L/ Fitzpa- 
trick, kuris automobilio 
užmuštas Miltone, 1932 
metais, penkis tūkstančius 
dolerių su nuošimčiais. 
Fitzpatrick giminių advo
katu buvo p. William H. 
Healey.

PASIDAIRIUS POSOUTH
BOSTONĄ .

Dr. Kasperas, gerai žino* 
mas lietuvis dantistas ta
po išrinktas' direktorium 
South Boston Dental Aš- 
sociation, pereitą savaitę.

* >Į . I.N.I I i j I 'l I .| ■n./ij. ’ 4

Iš raportų sužinome, kad 
ik 25 iš 1500 pacientų 

Bostono miesto ligoninėje 
Užsimoka mokesniųs^ Kiti,

' / 
jonine yrį prikimštą viso- 
iių rūšių. ligonių ir nau
jiems, net vietos nėra. t>ą- 
jartiniu laiku ten yra 1344 
pacientų.

C. L. Dowling, Bostono 
welfare / galva praneša, 
kad miestas igmbkęjd 
$227,914 pašalpomis. -‘

South Bostono organiza
cijos, dvasiški ja ir gyven
tojai stropiai protestuoja 
prieš šunų lenktynes: So. 
Bostone. ’ ' /’ \-

Einant valstybes pieno 
kontrolės komisijos įsaky
mu ,MassaChušet;ts valsty
bėje pieno kainą nustato
ma 12 centų už kvortą 
krautuvėse ir 13 centų už 
kvortą, pristatytą Į na
mus, * •

Ūkininkams už pieną pa
kelta pusę Cento Už/ kvor
tą, ir krautuvėms patartą 
pakeiti kainas vienu centu 
už kvortą.

First National krautu
vės atsisakė to patarimo 
klausyti ir pradėjo; pieną 
pardavinėti savo krautu- 
vėse po aštuonis centus uz 
kvortą, kur pirmiau imda
vo 11 centų. Jie nenorėjo 
sau imti po pusę* cento už 
kvortą daugiau pelno.

. Pagaliau pieno kontro
lės-komisija išleido įsaky
mą, kad'pigiau kaip po 12 
centų ųž kvortą negalimą 
pieną pardavinėti krautų- 
vėse ir grasino atimti lei* 
dimą iš pieno pardavėjų, 
kurie šio, įsakymo ųesiląi- 
,kys First/ National krau
tuvės buvopriverstospie
no kainą pakelti. ’:

z

JUDUS CUNYS
• I’ * * J

ADVOKATAS

414Broadvray, S. Boston, Mass 

Tok So. Boston 0948

Į . . GYVTENIMO |
| Tel. I?*arkway 18G4-W j

; Tel. S. B. 2805-IV 1 
LIETUVIS *!’

OPIOM ET RISTAS
JŠegzaminuoju akis j 
priskiriu ., akkluif 
kreivas akis fttitie-= 

......... fciuu ir ambliJonlS* f 
koše •• (aklose) •• akyse .'Bugr^Žinu: 
Iviėey. tlnktimU laJktM *; • f 
< < X. PABAKARMS, a Di f 
<47 Broadway, Sotttį IJbaton i.

v k* « . r ■

Prisiekęs Advokatas ■

JUOZAS B. DAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dėkumelitus
317 E St. (kampas Brpadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas; Šou Boston 2732;

Namų: Talbot 2474 t * > *

nė-
iii-

įfel. Trowbridįe

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) \ '

-ijetūviš
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6^-8 
; ' įtS Harvard. Strset, . / 
kanų/ inman arti Central' SU4

Cambrldge, Mašff.

KAI. L KALINAUSKAS
j-..» ^Darbininko V Name/
-ž‘‘ (antros tutini, Room 1)
;, 868 Broądwty; So. Boston.
;t( Tel, So. Boston 8357
;,J ;Bostono, Ofisas: \
, j 60 Štate St., Room 826

' T6T. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rokemont Street, 

Tailjot 2878 DOr'ctiester, Mas®.

Tel, Ša., Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI i
^/t.PAHPJNINKO^AME ?

* utim
KUtiwttxji

. k

Priias korites, gerai Žino- Pirk kailinius DABAR — šiai 
mas lietuvis kailių Žino- žiemai ir kitai žiemai, 
vas, padės Tamstai išsi
rinkti kailinius, Užėję, 
klauskite p/ Korites*

F
Šis puošnus RĄC/COON 

už pusę kainos
Kadangi į trumpę laikę I. J. 

FQX persikels į naują vieta, ma
žai laiko belieka nusipirkti už la
bai nupigintas kainas gražius 
kailinius,' jų dideltame' persikėli
mo išpardavime, kuris dar tebe
sitęsia.

NE ATIDĖLIOK! 
UŽEIK TUO J AUS!

-■M AJC. ££«“•*«'*

4U>

EstFunRien !

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DARBDAVIO NŲOLAT-

1

AMERJČA-S ®
* • i.-. ■ - cKF

BOSTON, ; rnjir-.aA.į.i

Lawrence, Mass. Va
sario 27 d. buvę* susirinkę 
apie 700 Milchen moterų 
bątų dirbtuvės darbininkų 
'balsuoti priimti ar.iie nuo 
10 iki 15 nuošimčių suma-

pribuvo dirbtuvės savinin
kas Nathan Brindis. Pasi
prašęs balso, jis nustebino 
darbinirikus( savo ragini
mu balsuoti prieš tokį al
gų mažinimą^ nes jis mo
kėdamas dabartines, algas 
galįs dar sau pelno pasi- 
daryti ir, jęi.biznis.'ir to
liau taip eitų, kaip dabar, 
tai nuo liepos . mėn. i d. 
jis tikisi galėsiąs algas 
pakelti 10 nuošimčių.
/Žinoma tokią kalbą dar

bininkai priėmė didžiau
siais aplodismentais ir jo 
patarimo paklausė.

šiė atsitikimas sųerziho 
kitus darbdavius; kurie 
skundėsi,* kad jie negali iš
silaikyti,mokėdami dabar*, 
tinęs algas ir, kurie reika
lavo, kad darbininkai leis
tų jiems mažinti algas.

Lawrėnce. darbiniu k.ų 
unijos valdininkai prane- 

. ša, kad Milchen dirbtuvė
je, darbininkai abelnAi 
gauna 30 dolerių į savaip 
Kiti darbdaviai pasakoją.

ROMA — NorsEthiop^ 
jos imperatorius skelbia, 
kad jis norįs taikos ir ge
rai sugyventi su Italija, 
bet Italijos spauda tvirti
na, kad iš pritikimų šalto 
nių jie sužinoję,1 kad B* 
thiopijos valdžia turi su* 
koncentravusi prie rūbe’ 
žiaus apie 90,000 ginkluo
tų karių ir, kad mobiliza
cija toliau tęsiama.- Tuo 
pačiu mėtų Ethiopijps vy
riausybęužsisakiusikariš
kos medžiagos keliose Eu
ropos valstybėse. . '• , 

žinoma, tas yra skelbia
ma, kad pateisintų Italijos 
kariuomenės koncentravi
mu Afrikoje. Žinovai tvir- 
tinaf kad Mussoliųi norįs 
sulošti tokią 'pat rolę Ė- 
thiopijoje, kaip japonai 
sulošė Mandžiurijoje.

^Uiticc of iho i’čaco t 
Visokios rflšlea apdriiudu fr tel* 

ų alngas DiitarnavlimiB. “ 
598 E, Broadway, So, Boston 

Tol. Štai. Boston 1761 . 
. . . • Ue$idęheor ’ ..

120 Marinė Rd., 86, Boiton 
Namų tel,; Soų. Boston 248ąW
yj;';www 
Padąro^gerikiisina ir_gjjąžtatt- 
snis paveikslus, šeimynų “vea- 
' tuvių ir pavienių asmenų, 

JURGIS O. STUKĄ8 
458 BroadwaV, 

South Boston, Mass.
Tel Štai. Boston 2029 

ALENA S. STUKIENft .
681 Washingto'ri gt,,’: 

Norw6od, Mass.
Tel. Ndr. 0242

LIETUVIŠKA
VALGYKLA

.MMIAT CAfE
Patarnavimas greitas Ir

; malonus ; -
* ■■. * ’ ~

' CAMBRIDBE, MASS.
■. ' *■' * / t

i'

u1

kad jie moką Savo darbi
ninkams . 30, dolerių į sa
vaitę, bet Milchen darbi’, 
ninkai gauną tik M dole
rių į savaitę.^ ;

Darbadaviai pašiepda- 
mi Milchen dirbtuves dar* 
bininkų uniją, tvirtina, 
buk, ji esanti; kompanijos 
unija. " . .

Brindis yra gimęs Rusi
joje ir atvažiavo Ameri
kon būdamas 12 metų am
žiaus. Jiš dabar tūri 45 
metus. '

ČIGONĖS PRANAŠAVI
MAS “IŠSIPILM1”

LONDON -

; MUZIKAS J 

?- RAPOLAS JUŠKA |

I Moko muzikos, piano J 
i ir daiųavimo. Specia- | 
| les pamokas duoda ;
L. .vaikams. j 

į • ' ; Adresas: ' !
į 933 Ę. Broadvvay, ! 
F SO. BOSTON, MĄŠS.;l

DUEEN ANN LAUMDRY,
■ &<?•

LIETUVIŲ SKALBYKLA 
Skalbiame" Ir, nrosiiiame visokius 
drhbiižiu^34*iTpafta«Mef4ri ii/fetiV 
toįie drabužius, visur, Raistai: 
Šo; Boston, Cambrldgė,' Brightou 
Dorchester ir' kitur. Pamėginkite, 
!ir patyrsite, kad gaunate ipatarna- 

viras} už plgię kainu, 
7^9 .EHery St„- So. Boston 

Tel; go, Bbston 2928

*- Tel. Šou, Boston-3694

PIGI AI TAISOME 
■STOGUS '.'•••

SO. BOSTON ROOFING OO.

JOHN MARTIN & CD.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Bfoadway' 
, TELEFONAI: :, 

South Boston 0574 dipnomij 
South Bdston 0184. vikarais

LONDON — Kovo 4 d.; 
Lloyds apdrąudos kompa
nijąuž 2500 dplerių pre
miją pasižadėjo vienam 
anglui išmokėti .50,000 do* 
ięrių, jei Hitleris mes vkl- 
dęs Vokietiją iki kovo mė* 
nesid 31 d. ’ ;{

šis anglai biznierius, va
žiuodamas automobiliu j 
Hull, pakelyje “ sutiko pėš- 
čią einančią Čigonę ir pa
ėmė ją pavežti. Čigonė, iš
lipdama, anglui pasakė: 
utavo automobilyje iki va* 
karo bus negyvas, žmogus, 
taip tikrai, kaip, kad Hit- 
leris bus negyvas nesulau- 
kęs.pabaifepė šio mėnesio0.

Anglas apie-šią prana
šystę nieko daugiau negal*

SIJNLET 
80TTLING CO,

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjai gerų, minkštų ’' 

' ' - gėrimų. 
107 W. Siith Street 

So. Bostdh, Mass. , 
ĮNamai: 181 D. St., Są. Bogton

REIKALINGA
Šeimininke Itetu^riŽkąi Žeimy 

nai. Moterie ar mergina. Turi 
mokėti kaip pagaminti valgius. 
Mokama gera al^a, duodama Val- 
gis .ir įrengtas kambarys gyveni
mui.. Reikalinga turtti geras re- 
komendacij&s. Kreipkites laišku 
pas: Mr. W. 65 Howard St., 
Reading*Mšss. arba telefonuok 
Reading 0078 R.

..GREITAI 
I SAUGIAI

BAĄDŪt 
Perkraus- 

- tome .

3Š6-328 W. Broadway 
Tel. South BOSM 461S

T i'ihiTi m ifi'ilį; jiĮ

* ’ Tėlephoni

. :8W01?
BAYVIE*

MOTOR SERVICE
BTtmfcBAIŪSR .

Ąutomobillų ir Trokų

iTalMoaiė rlsofety OrbjščUį aut<> 
mobiliu?, ralsymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin StreH

40UTR Uostom MmJoė. tr Fėttr treiioHi
Bftvintnkal' » • :
—j II! flU

JUOZAS M. mus
LAIKRODEKINKAŠ k

Parduodu įvairiausios riUiss ; 
auksihiUg ir sidabriniu* cWk* 
task Taipgi lt pataisau, ; .

WW.Broadway
SO. BOSTON, MASS. ’ ?

KRAUTUVĖ
ANT IšSiĖB^AVOJlMO 

Priešais /Lietusių ^ainyčiąt Tin
kama bite kokiam btiaiuL Didu- 
ma? 20 X 10 KtaipH»« 
paa: 4 / ' ..

A.* JANKAUSKAS,
405 WinW St, Oaabtidia

TtL Kirkiami 99U ? ‘
Sekmadieniate: <11 '

' (Namai) -
i.
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DARBININKAS
Kudirkaite, O. Adomaity- 
te, Ę. Janušonyte, p. Kar- 
mla, ir kitais. Vietinių vy
čių irgi pasirodė graži at- 

I Istovybė: Pr. Razvadauš- 
- “Įkas, Grilevičius, Griciu-
ŠV. PETRO PARAPIJOS Paskutinysis parengi-Inas, Petrušytė, Karlonai- 

mas prieš užgavenias bu-|tė, Matuzaitė ir daug kitų, 
vo vienas iŠ gražiausių pa-1 Moterų SąjungieČių šta- 
rengimų, tai “Beano Pa- bas irgi gražiai pasirodė: 
rty“, kuris įvyko Šv. Pet- p-nia JanuŠonienė, p-nia 
ro par. svet. kovo 4 d. 7:30|Kiburienė, p-nia Marksie- 
val. vakare. | nė, p-nia Jankienė ir kitos.

Žmonių atsilankė virš T 300, ypač buvo pastebima J 
kad ^tai buvo uetuviškas I^u, kur buvo daugiaus 
jaunimas! Tas džiugina, mus ir teikia vilties, kad Kaip choro visų parengi- 
yra vistiek mokančių h* mūsų jaunimą užintere- ^ar^y xiVaįi Pa^s 
suoti mūšų parengimais. Ju^a. Genera-

Atsilankusiųjų tar p e šeimininke šio parengi- 
matėsi: Kleb.Ki. Pr. vV 
mauskis, kun. K. Jenkus, SeneA?^or^ga^ T’ 
“Darbininko” štabas:W J. Kumpa, D. Averka, AL S?^es S cį^n.įaL 
Pocius ir A. F. Kneižys, graboriai:_ J, Kasperas iri ^a
Zaleckas; biznieriai: Bal- 
trušiunai, Ašmenskai, Di- 11*1 ir kiti <<Giliukinffos” I Ona Valeckaite, Ona 
buvusios tą 
Siaurienė, p-Iė M. Kilmo- 
niute, Saviloniytė ir daug 5®!?% 
kitų, kuriųJusų korespon- j^kėna? Bemardaš 
-deniui netėkolužinot var- ~aa Jyr^nas,. įsemąraas 
du Po lošimo srroio 4au. Jakubauskas, Adomas Ba- aų. ro losimo grojo jau- Tonas Varnas I
fip šSui8’te Šlatkevičius, J?nas 
Maipašoko^asiU^Sn£o.
Beje, nepamiršo bostonie- ^»u§jg Tamnlaitis 
čių ir Norwoodo jaunimas,'Baltusis> B' lamulanisr 
su p. B. Kudirka ir p*. B.
Červoku, B. Kudirkaite, O<

CHORAS IR PASEKMIN
GA “BEANOPARTY”

Šv. Petro liet. par. cho
ras, vadovaujamas muziko 
—artisto p-no Rapolo Juš
koj Šiais pirmais metais 
jau spėjo parodyti bosto
niečiams ir visos Naujos 
Anglijos lietuviams, kad 
gero vado rankoje ir ka
riuomenę daro ypatingus 
laimėjimus. Pavyz. šio 
gražaus drausmingo bū
relio . (apie 80 asmenų) 
jaunimo choristų su p-nu 
R. Juška priešaky, šiuo 
trumpu laiku tapo sureng
ta įtfdi gražus parengimai 
ir tai tokie, kuriais ištikro 
verta domėtis ir gerėtis, 
kaip “Įvairenybių Vaka
ras-S “Vaikų Opėretė”, 
“Šokiai* “Kazio Teta” ir 
kiti.

MUZIKOS MOKYKIS
ik. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE
, . KOLEGIJĄ

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

‘DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

šį šeštadienį, kovo 9 d., nuo 2 vai iki 2:30 vai, po 
pietų stoty WAAB} Darbininko Radio Programą išpil
dys mūsų išeivijos Židinio — Marianapolio Kolegijos, 
(Thompson, Conn.) Vyrų Choras, vadovaujant Broliui 
Jopūi Baniui Turiningą kalbą pasakys kun. Pranciš
kus V. Strakauskas, Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
(Lowell, Mass.) klebonas. .

Gerb. Darbininko Skaitytojai vėl pasukite savo 
radio ant 1410 kilocycles ir klausykite Marianapolio 
Kolegijos programos, išklausę, savo įspūdžius parašy
kite Darbininkui, 366 West Broadway,. So. Boston, 
Mass. arba į radio stotį W A AB, Boston; Mass.

į. Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Vedėjo kalba.
3. Dangaus Kūrėjas ...... Žilevičius.

Kelk, o Dieve....... . ........... Žilevičius.
Marianapolio Kolegijos Vyrų Choras 

__4.1šganytojaų^Gluck 
Solo — Bronius Voveris,

Kalba kun. Pranciškus V. Strakauskas
Tikiu į Dievą „„.„.„...o....... Šimkus. 
Laba Naktį . ....... ........o....................... Naujalis.
Marianapolio Kolegijos Vyrų Choras 

Pranešimai. . *
Alyvų Daržely .....................:......  Naujalis.

Marianapolio Kolegijos Vyrų Choras
Marianapolio Kolegijos Chorui vadovauja muzi

kas Brolis Jonas Banys. , ’ ‘
. Darbininko Radio Programos Vedėjas ir Prane

šėjas muzikas Rapolas Juška.
Parapijos Įr jų draugijos ir kuopos prašomos sių

sti savo parengimų ir įvairių įvykių pranešimus ir ži
nias Darbininkui, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Skelbimų kainos visiems prieinamos. Reikalaukite 
kainų Darbininko Adminstracijoj. s

Kovo 10 d.

‘Iškeikimas”
Trijų Veiksmų Tragedija.

Marianapolio kolegijos studentai suvaidins šį metą 
šiose kolonijose: . •

- L0WELL, MASS. — šv. Juozapo para
pijos svetainėje, 7 vai. vakare. • . -

Kovo 17 d. CA^BRIDGE, MAŠS. — Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos svetainėje 

’ 3 vai. po pietų.
Kovo 17 d. — SOUTH BOSTON, MASS. — šv. Petro 

parapijos svetainėje, 7:30 vai. vakare. v 
Kovo .24 d. -a WATERBURY, CONN.Šv. Juozapo 

parapijos mokyklos svetainėj 7 vai. vak. 
šv, Roko para

pijos svetainėje 3 vai. po pietų.
Kovo 31 d, —NORWOOD, MASS. — šv. Jurgio para-

■ - pi jos svetainėje 7:30 vai. vakare/
Balandžio 7 d. — WORCBSTER, MASS, Šv, Kazimie

ro pąrapijos svetainėje 7. vai. vakare.
Balandžio 14 d. — PROVIDENCE, R. I, — šv. Kaži 

miero parapijos svetainėje 7:30 vai. vak. 
Balandžio 28 d. — WESTFIELD, MASS. — šv. Kazi

miero parapijos svetainėje 7 vai. vakare.

Kovo 31,d. — BROCKTON, MASS.

Šv, Petro
8 *

. X
*

■ 8

*
. »

8 ■

4

5.
6.

7.
8.

VALGOMŲJŲDAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue.

,DORCHESTER,.MASS.,.
45 Hampden St.

Tel. HIGhlands 4855
ROKBURY. MASS.

BR0ADWAY MARKET
887 W. Broadvvay 

Telephone, South Boston 3591

; -JQNASVAĮJACKAS„< .
75 “G” Street, 

Telephone South ^Boston 1609

SO. BOSTON, MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

PERKINS SQ, CASH MARKET 
« Povilas -Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway,Tel.S.Boston3120 «

JONAS GLINECKAS 
502 E. Eighth St., 

Tel.So. Boston 9621

•6RAB0RIAI JOSEPH W. GASPERI
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

4ea. 158 W. 7th St. 
Res.: Tel. S. B.3960' 

Patarnavimas dieni, ir naktį.

P. J.AKUNEVIČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namoms 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. LALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay, .

So. Boston, Mass.

p. Vasiliauskas. »
Reikia prisiminti ir tas, 

kad dalis Šv. Petro par. 
choro,* vadovaujant p. R. 
Juškai, sudaro Darbininko 
Radio Chorą. Jie puikiai j 
išpildė visą eilę gražių: 
programų ir susilaukė nuo 
lietuviškos visuom e nes 
nuoširdžios padėkas. Jie ir 
toliaus linksmins. Darbi
ninko Radio klausytė jus. 
Gavėnios metu rengiasi 
išpildyti “Septynius Kris
taus žodžius ant Kry
žiaus”. ________  ......

•U Bostoniečiai su klebonu 1^ va» 
kun. P. Virmailškiū džiau- 
giasi p. R. Juškos’sumaniu ; • «
vadovavimu mūsų jauni- Jos leitenantas Pranas 
mui ir linki kuogeriausiosĮKvietinskas.
kloties ir ateity darbuotis. Vykdamas laJ

Valio jaunime L.» - . , « J t ?,- ux.ua.vxiu
Nechoristas. kūnas pakilo i orą ir pra:

7 dėjo figūrinį skraidymą.
_Jei kas tamsi esąs maL KekvfenaS

Į dingas n nesuvaldo savo, e- y^yg susjjęS su didžiau- 
šia rizika netekti gyvybės, 
Prano visai nebaidė. Link
smas ir gyvas, kaip kas
dien, užsimetė lakūniškus 
rūbus ir šoko į lėktuvą. 
Kaukdamas motoras nu
nešė jį aukštyn. Dangus 
kaip tik tai valandėlei bu
vo skaidrus ir joks debe
sėlis nedengė saulės. Pra- 

linas rėžė sparnais sau ke
lią į viršų, į šaulę... Bet...

j likimas padarė savo. Pra
nas žuvo didvyriškai —tai

• likimo auka. Sulūžęs lėk- 
Į tuvas ore pasidarė neval

domas ir nukrito į žemę.

Žinios Iš Lietuvos
A. A. LAKŪNAS LEIT. griauta. Šioje vietoje aps- 

Į PRANAS KVIETINSKAS :

I KAUNAS —^Vasario 11 
____ _  _r_____ £uper lėk

tuvo avariją žavp ayiaci-

Jei kas tariasi esąs mal
dingas ir’nesuvaldo savo lie-1 
žuvi'o, to maldingumas .tuš
čias. , šv. Jokūbas. \

Tel. Nee. 0526

ROKLAN AUTO SALES
STASYS .ROKLANAS, SAV. 
Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir INTERNATIONAL tro- ’ 
kus. Priimame senus karus mainais

49 Highland Avė.,
NEEDHAM, MASS. .

Taipgi, užlaikau agentūrų So. Bos
tone, po vardu: ‘

SO. BOSTON GARAGE INC.
(Po vadovyste Strakauskų) 

543 Brdadway,
SO. BOSTON, MASS.

Vilniuje buvč iškilmingai 
palaidota Pilsudskio se
suo, ponia Kadenacy. Lai
dotuvėse dalyvavo visa 
lenkų vyriausybėj kuri bu
vo atvykusi ‘ specijaliu 
traukiniu iŠ Varšuvos, 
daug . aukštų karininkų, 
seimo atstovų, senatorių 
ir kitų dignątorių, be to, 
didžiulė minia žmonių. 
Laidotovių eisenoje Pil-

sudsRis sekė paskui savo 
sesers karstą. .

LENKŲ ISTORIKŲ 
KONGRESAS VILNIUJE

Užsienio spaudos žinio
mis, Šįmet rugsėjo 8—11 
dienomis įvyksiąs Vilniuje 
lenkų istorikų kongresas.' 
Per kongresą bus bene 
'kalbama ir apie Lietuvos 
praeitį; \

> i
#

krities savivaldybė šiemet 
statys didelę, modernišką, 
dviejų pukštų ligoninę:

Ligoninės^ pastatymas 
kainuos per 160.000 litų, 
Iš valstybės taupmenų ka
sos gauta 50.000 litų pas
kolos, šiai ligoninei staty* 
ti. Parengiamieji darbai 
jau pradėti.

ŠAKIŲ TARYBOS RIN
KIMUOSE DALYVAVO 

96PROC.

*
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ATSINEŠKITE IŠKIRPĘ ŠĮ SKELBIMĄ Į 
IR GAUSITE BRANGIĄ DOVANELĘ 

SU KIEKVIENU PIRKINIU

REUABLE STORE
MOTERIŠKOS 

Naujos Pavasarinės

KEPURAITĖS
IŠ VISOKIOS f tJVe

Didumo — 21 iki 25 colių
Kainos iki $2.95 

Kitos Naujos Kepuraites .
$1.29 —$1.98

ŠILKINES AGSUKNIOS 2.
UŽ NUŽEMINTĄ 

KAINĄ . ‘ ’
\ Kitos SILKINI SUKNIOS_

SPECIALŪS 
PAVASARINIAI PALTAI 

Dabar $8.89 
Vertės buvo iki $14.98

RELIABLE STORE
477 Broadvvay, South Boston-Artį Dorchester St.

ĮDOMUS JUDAMIEJI PAVEIKSLAI!
' PAMATYKITE ‘ .

ŠVĖNŲ* PANELES APSIREIŠKIMO VIETĄ —

Atėję į žiubs paveikslus pamatysite tą garsųjį visame, pasauly, 
je Prancūzijos miestą LIUBDĄ, kur 1858 metais Švenč. tanelė ap
sireiškė šv. Bernadetai. Tenai suvažiuoja iŠ viso pasaulio ligoniai 
nepagydomomis^ ligomis sergantieji, kad gauti stebuklingą per 
Švenč. Panelės užtarymą išgydymą. > .

Be to, dar pamatysite: / ;
1) ISTORIŠKUS PAVEIKSLUS IŠ LIETUVOS,
2) DARIAUS IR GIRĖNO IŠSKRIDIMO IR ŽUVIMO VIETĄ

--SOLDINO MIŠKĄ, v
3) PASAULINĘ PARODĄ (Worlds Fair), *
4) KOMEDIJĄ, KUR DALYVAUJA CHARUE CHAPLIN.
Paveikslus rodys A. PELDŽIUS sekančiose Vietose:

PfiTNYčIOJE, Kovo-March 8 d., kun. Balkūnopar. GreatNack, N. Y.
NEDALIOJE, Kovo-March 19 d., kun, N. Pakalnio par. salėje * 
Brooklyn, N. Y. * „ , ,
PANEDfiLYJE, Kovo-March 11 d. parap. salėje, Bridgeport, Conn. « 
NEDĖLIOJĘ, Kovo 17 d., kun. Vasio par. salėje, Worcester, Mass. ’ 
KETVERGE, Kovo 21 d, par. salėje,. Cambridge, Mhss. '
PĖTNYČIOJE/Kovo 22 d. par. salėje, Lowell, Mass.
NEDĖLIOJĘ, Kovo 24 d. 2 vai. po pietų par; salėje, So. Bostone.
NEDALIOJE, Kovo 24 jd. par. salėje, Lawrence, Mass.
UTARNINKE, Kovo M d. parap, salėje, Brockton,«Mass. .. .

1 VISUR.PRADŽIA 7:86 vai. vak; įžanga ŠOc. vaikams 10c,

VISŲ BOSTONO IR APYLINKES 
LIETUVIŲ ŽINIAI

i ■

if ■

Į senąją Šakių m. tary
bą buvo išrinkti 5 žydų at
stovai ir 4 lietuvių, tačiau 
lietuviams niekaip nepasi
sekė susitarti su žydais 
dėl kandidatų į burmis
trus ir padėjėjus. Galop 
žydai demonstratyviai iš 
tarybos išėjo. Aišku, lietu
viams nesudarant daugu
mos, tarybą reikėjo paleis
ti. Vasario 8 d. būva ren
kama naujoji miesto tary
ba. Balsavimai truko nuo 
8 val> iki 20 vai. Gautosio
mis žiniomis, balsavimų 
daviniai buvo paskelbti a- 
pie ryto t2 vai. Balsavime 
dalyvavo 96 proc. visų tu
rinčių teisę balsuoti. Nau
jaisiais rinkimais senasis 
sąstatas atstovų skaičius 
ir jų santykis nė kiek ne
pasikeitė, pasikeitė tik 
personalinis tarybos sąs
tatas. yėi buvo išrinkti 
lietuvių ir 5 žydų atstovai. 
Iš lietuvių išrinkti: moky
tojas F. Pranaitis {tauti
ninkų), Pr. Šukaitis (vers- 
lininkų), Pr. Gurskis (sta
lius) ir Jt Naujalis (liet, 
darbininkų).

IŠKILMINGAI PALAI
DOTA PILSUDSKIO

SESUO. •

»

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius

ROMAH J. VASIL
Apdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas
409 Broadway, Room 4 
South Boston, Mass.

Telefonas: Parkway 1735-M.

j'22-JŲ NACIONALSOCIA- 
L LĮSTŲ BYLA

Klaipėda, Elta. Kretin-, 
goję įvyksta ypatinga ape
liacinių rūmų sesija, ku- 

Į| rioje svarstoma 21 politi
ne byla prieš 22 nacional
socialistus ir du komunis
tus. \ -‘

NUGRIOVĖ BAŽNYTfi-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL.BAŠALPINŽ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrausku, 
^4 Thomau Park, So. Boston, Mass.

Vice- pirm. — V.- Medonis. ~| 
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mus.

Prot Raštininkas — J. GUnėckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. Į 

Fin. Ražtlninkas — Alb. Nevlera, j 
' ■ 16 Winfield St, So. Boston, Mas®. 
Iždininkas A. Naudžiūnu,.

886 B. Broadvvay, So.. Boston, Mass, 
MarMstka — J. Z&Ikls, . f

7 Wlnfleld St,.So. Boston, Mass. 
Draugija lęiko susirinkimus kas tre

cia nedCldlenJ kiekvieno mSneslo, 
2 vūl. po pietą, Parapijos salBj, 402 
E. 7th St., So. Boston. Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininką — Eva MarksienS,.
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.

- Tol. So. Botaon 1298 
.Vice-pirminlnkg ~ Ona Slaurleng,

448 E. Tth St, So. Boston, Mauk
- -Tol So. Boston 8422 . ,.t ..

;, Prot Balt/ — Brone Ciunlęng,
20Gould St, AVest Roxbury, Mass.
Tel Parkway 1864-W

Fln. Balt Marijona. MarkoniutS, 
88 Navarre St, Rosllndale, Mass.

Tel. Parkvvay ,0658-yV 
Iždininkė — Ona StaniuliutA

106 We«t 6th St., So. Boston, Mm 
TvarkdarS Ona MisgirdienB,

1612 Columbia Rd., So,, Boston, Mm«. 
Kasos GlobSjn » E. 'JanuIonlenS,

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

antrą utaroinką kiekvieno mėnesio,

L.

S. BARASEVIČ1US IR | 
SŪNŪSp 

Seniansiaš ir 8&vistovis Žios į
Valstybės o-

LIETUVIU GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS Jį 

[Gyvuoja 26 metus. Pilnai prisituo-i r 
§ęa savo Įrankiais. Ir karstvežlmln ■ 
suteikti geriausią patarnnviiną die- ' 
ną ir naktį. Tarnauja ir opylinki.-' Į 

n5ms'Lietuvių kolonijoms. i i
TURI NOTARO TEISES I !

O/isoa : • j Į
254 W. Broadway, So. Boston1

Tel. Šou. Boston 2590 J ! f
(fyvcnatMjl j j

838 Dorchester Avė. | >
Tėl. Columbia 2587 ! Į.

7;80 vai. vakare, pobainytinSJ avė- 
talnSj.

Visais draugijos reikalais krelpklt&B 
pas protokolų raštininkę.

IMMM

Zarasai —Apskrities sa
vivaldybė nupirko> iš Pane
vėžio vyskupijos kurijos 
sklypą, ant kurio .buvo 
bažnytėlė. Kadangi bažny
tėlėje pamaldų nebūdavo, 
•išskyrus tik Šv. Juozapo 
dieną, todėl šią bažnytėlę 
Panevėžio kurija leido nu
griauti. Bažnytėle jau nu- Vilnius — Vasariu 8 d,

So. Bostone pirma lietuviška modemiška auksų ir 
radio krautuvė bus atidaryta kovo 2, 322 Broadway, 
po vardu ROLAND-EDMUND KETVIRTIS BROLIAI

; Mes parduodam laikrodžius, žiedus, radžos Ir vi
sokius lietuviškus rekordus. Dovaiiąs del visokių nuo- 
tikiu. ’ ‘

Mes taisoin visokius laikrodžius, parduodam ir 
{dedam O1Į Burneriusir pataisom.

Mes laikom savo atsakomybė! ir gvarantaoj^m 
viską, kas bus nupirkta mūsų krautuvėje.

Per visą savaitę nuo atidarymo krautuvės viską 
parduosim už labai nupigintą kauną.

. Kas norės, parduosim ir ant lengvo ižim^ėjbnot

’ »• 
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«
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DAR APIE VYSKUPĄ BAĮIAJIAUSKĄ
i- -

Baranauską, primesdami, jam pataikavimą lenkams, 
Kuo jie remiasi? Vieną, tuomi, kad.Seinų klierikai bu
vo lavinami lenkų kalboje ir kad kaikuriose bažnyčio
se buvo skaitoma lenkiška evangelija, Antra, tuomi, 
kąd Vaižgantas - Tumas yra pasakęs: “kiek Baranau
skas padare naudos lietuvių literatūrai, tiek jis atne
šė blėdįes lietuvybei, skleisdamas lenkiuką kultūrą”. 
Tai ir yiskas. Kuomi tąs lenkiškos kultūros skleidi
mas pasireiškė — nepasako. . ' t

Daroma taip pat priekaištų Lietuvos dvasiŠkijai, 
kad jį .slopinusį 1905 metų revoliuciją. Bet ką su tuo
mi bendrą turį Vyskupas Baranauskas? Jis mite 1902 
metkįs. -7 • j .

'Kai dėl pirmojo priekaišto, tai Seinų seminarijoj 
tais laikais lenkų kalba buvo oficialinė. Rusų vyriau
sybė griežtai neįleido ten lietuvių kalbos, ir Vyskupas 
Baranauskas nieko negalėjo čia padaryti. Lenkišką 
evangeliją taip-pat-uoliaipalaikėdvarininkai, kuriems 
rusų vyriausybė šiame reikale pataikavo. Reikia atsi
minti, kad Vyskupas Baranauskas gyveno aršiausius 
rusifikacijos laikais ir jam nebuvo lemta sulaukti lie
tuvių spaudos atgavimo. Tais laikais nebuvo galima 
nė svajoti pasiimti, kąd ir mažiausią inicijatyvą lietu
vių naudai, O vis tdelto Vysk Baranauskas sakę lietu-* 
viškus pamokslus Seinų Katedroje. Tie pamokslai pir
miau būdavo Sakomi katedros vikarų. Vyskupas gi 
tiek jautėsi lietuviu ir uoliu lietuviu, kad pats asmę? 
niškai juos sakydavo, nežiūrint tp, kad valdant diece
ziją turėjo begales visokerįausių darbų ir prie to dar 
užsiimdavo moksliškais tyrinėjimais. Reiškia, lietuvy-: 
be jam tiek buvo prie širdies, kad jos palaikymą jis 
įskaitė į eilę svarbiausių jų savo pareigų. Kritikui apie 
tai pamiršta. Negražu išvilkti ar įtempti nebūtus da
lykus, o palankius užtylėti. Rimta kritika taip nesiel
gia. \ / 7:?: 7 ■ . .. 7 *

Kai dėl Vaižganto - Tumo pareiškimo, kad Vysk.’ 
Baranauskas skleidė lenkišką kultūrą, tai ta pastaba 
neturi' vertės, deltoj kad neparemta faktais. Vaižganf 
:tąs nebuvo nė kritikas, ne istorikas, nė mokslininkas, 
jis buvo gabus literatas - publicistas, f eijetoniško po
būdžio. Feljetonistui maža ką reiškia pasvaidinti žo
džiais. Pataikys, tai gerai, one^- tai žalos jis tame 
nemato, nes feljetonisto ųieks rimtai neima. Vaižgan
tas tai ūpo žmogus. Surasdavo “deimančiukų* ■ visur; 
kur tik jo vaizduotė palankiai užsidegdavo. Bet * čia 
jau, užsidegus nepalankiai, ji rasdavo tik jovūlo.
7 M Mykolaitis štai ką rašo apie Vaižganto kritiką:

“J. Tumas - Vaižgantas, išbaręs “Tėvynes Ašarų”: 
autorių (M. Gustaitį) už visokias kaltines - veltines, 
be jokios fantazijos eiles, čia pat nustemba: “ir kad 
gi šiuptelės, tai net atsiloši: ir formą bus kristalinė, 
be -jokios dėmelės ir rimas elegantiškas,r įvairus, įdo
mus ir skambus, ir vaizdų bus, ir meilaus, nemelagin- 
go, už širdies tveriančio jausmo, daug inteligencijos

VYTIS KANKINYS’
.. j,. ' -r -7 - ■ '

PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJĄ 
. Parašė- 7 \

Vincas Nagornoskis

AUDRIANAS
• ■ “ • ■ (Kraipydams galvą, pažveįgtinai.)

x - To man neatsakę ; ‘ •
Iš tolimiausiųšalių pakviesti 
Burtininkai, žiniai, žvaigždininkai ir 
Tiesos šviesuoliai. : .

(Pasekras traukiasi, gardžiai juokdamasis.) 
SOFIJA' . į?7.\ 7. •

7 O jie buvo baisūs!
‘ Tokie išdidūs, išminties puikuoliai, 

. Proto valdonai.
^(Bailiai nusipurto, Pasekras artėja.)
• JURGIS

: . Gal tik svajotojai gudrūs,
Tamsybėje skendę.

PASEKRAS,
v •

Tačiau niektikystėj 
Išsilavinę.

' AUDRIANAS . ..
7 6, jie rimtai svarstė;

• Rgaį gvildeno, ilgai tyrinėjo; :
_ Gineijos karštaijkol susipešė;____  •

Tad išvariau juos ir Čia atkeliavau ‘
\ Ieškot pagelbės paties ciesoriaus. " • . ■ *

. r: " KROATAS '
Labai protingai; Čia ją tikr'ąi rasi.
Reikalai tavo bus aprūpinti.
Nes valdovas Romos yra malonus,. 
Ir savo valdiniams gerbūvio linki.

, ‘ ; aųdrianas .
Ir aš taip manau. -

SOFIJA
.. . Taiturime viltį 

‘Jog mūsų ramybę ciesorius gražins.
r ■ ■ ; . ' KROATAS 7--' -7 

Beąbėjonės, užilgą kelionę 
Rasite pilną atlyginimą.

7 ■ . AOTRIANAS
Kada?

Atleiskite. Tai mano klaida...: kroatas
-.4 > Karalius

. SCENA# 7
Tie palys ii* Šilvanas 

• ;&PATAS .
O tai tau geriausiai atsakys 

Šilvanas. Į pat laiką, gerbiamas 
Čiapasirodai.. .7.
(Šilvanas artinas paniuręs,.lėtu žingsniu, vienoj 
rankoj ilga paauksuota lazda, kita gi ant krūtinės 
uždėjęs., 7*;.; -7-\: < .. /. ■ '7,:‘

" <V7,<. SILVANAS ;
7 7 - Taip?... Kas tie per žmonės?

Jie svetimieji.=Kodėl taip vėlai
Apstojo tūosjus rrūmus? Kas leido_ • 
Jiems čia įžengti?.Ar.sargybos nėr?

j
7 (Matomai užgautas.)

Kunige!... Aš pats juos Čia atlydėjau.*
____  _____ . Jie yr aukštesnes kilrąės negu aš. 7

Tad it^ariabluos fr Čia‘atkeliavau “7^^»rAu^mi?aš7^.1bl^^8^ącijos . . . , , ..
« Ieškot pagelbos paties ciesoriaus. < . ■> Įloyąnas veža musų ciesoriui., ' (šaltąi,jju panieką, nusišypsodama.)

(Gudriai oiusišypsadamas ir galvą pakeldamas.) 7 SILVANAS , < . n 7^ ?
- ' ■ > ‘ . -7,. • u Didesni didžiūnai, ilgflJuįn kantriai.

(Nuolankiau {Audriana.) AUDRIANAS .

įVUBIOSMS
UETUVA^UŽGINČĮJA 
GANDUS DĖL UTO 

yEBTtS.

Washington, D. C., -r- 
koyo men. 2 d. Vienur ki
tur spaudoje pasirodė ži
nių esą Lietuvos Vyriau
sybė svarstantį lito: vertės 
sumažinimo klausimą.

Šiuo reikalu Pasiuntiny
be yra įgaliotą pareikšti, 
kad tos žįtiįos yrą Lietu
ves priešų grynas prasi
manymas. ■

Lietuvos Pasiuntinybė 
Washington’ę

NEPAJEGIAAPSAUGO- 
TINUOB^
■7 V--M y,*. Ur./u’Ą; 77 ■

MASKVA Vasario 28 
d. Stalino dešinioji rauką, 
Lazat M. Ka^anovicli, kų* 
ris vądovayo statybai Ma
skvos požeminių tramva
jų linijų, tapo paskirtas 
susisiekimo komisaru vie
toj Andrei A.-Andreyeff.

Komisarai niekaip nega
li ! sutvarkyti savo gelžke- 
iių. Dažnai įvyksta katas
trofos. Ir dažnas darbi
ninkų šaudymas ir komi
sarų keitimas neišgalbės, 
nes nėra nuoširdumo dar
be dėl komisarų žiauraus

■ režimo, ' -r -.-y' ■

. .... .......... . ■'»———————«—,—

ir maestriškumo”. Matote, kokia Vaižganto kritika. 
Tai ne Šaltas, moksliškas, logingas nagrinėjimas, bet 
entuziastiški šūkiai ir jovalas ir deimančiukai pa
reina į vieną šiupinį. Matyt, ūmai prisigūžęs kokio ne
palankaus ūpo, jis ir “šiuptelėjo” apie Baranausko 
lenkišką kultūrą ir — Žinokitės. ; •

; Bet koki gi faktai tam apkaltinimui patvirtinti? 
Kad Vysk. Baranauskas mokėjo lenkiškai ir, reikalui 
atsejus, tą kalbą vartodavo? Bet Vaižgantas drožda
vo lenkiškai nepraščiau už Baranauską. Ir koks skir
tumas tarp kritikoJir kritikuojamo? Ir viens ir kitas 
raže lietuviškai ir mylėjo Lietuvą 
tiškai, Žinoma. Kai dėl “lenkiškos kultūros skleidimo*’ 
tai skirtumas bus bene toks, kad Vyskupas, kaipo Pe
terburgo akademijos auklėtinis, gal kiek taisyklin- 
giąu žinojo lenkų kalbą. Bet tai tik akademiškas skir
tumas, praktikoje Vaižgantas niekuo jam neapsileis- 
'davo. . 7 -y-. 7: ,

Nežinančiam anų laikų santykiu tai gali atrodyti 
lyg kokia herezija, kad Vaižgantas būtų kalbėjęs len
kiškai —• su lenkais- ar lenkuojančiais, žinoma. Bet 
tai faktas. Pas dvarponį atsilankęs juk netylėsi kaip 
koks nebylys, žmonėse reikia gi kalbėti. 0 kadangi 
tais laikais dvarponiai, su labai mažomis išskirtimis, 
kalbėdavo tik lenkiškai, tai suprantama, kad toki-vie
ši asmenys kaip Vysk., Baranauskas ir Tumas-Vaiž
gantas turėdavo su jais santykiauti ir prie tos progos 
lenkiškai kalbėtis. Tačiau mūsų kritikai tą faktą už- 
jtyH Kodėl tokia nelygybė rodomą abiem ųžsitarnavu- 
ssięmJįetųviųĄteratąiiĮ? ; • r .

Ir tą faktą “kritikai” užtyli, kad ir pasauliniai tų 
laikų intęlįgėntai tąįp pat elgdavosi. Išėję rusų -uni- 
versitetuo^e ir pakliuvę į viešąjį gyvenimą, mūsų inte
ligentai Skubotai mokydavosi lenkų kalbės, kad nepą- 
jsįrodytų nekultūringais. Griniuj Staugaitis, > Aleksa, 
įPavalkis, Šliupas (Rokas)7ir gimtai kitų galvotrūk
čiais skubėdavo pasirodyti, kad moka lenkiškai. Bet 

4 visus kitus čia pralenkdavo Vincas Kudirka, kurs iš- 
tįesų geriausiai lenkiškai kalbėdavo (buvo baigęs 
Varšavoš universitetą). Tai gal ir jie Skleidė lenkišką“ 

kultūrą Lietuvoje? 7; , * 7 ‘^*7.

- kiekviena savo-'

Kenust^ą Są^
• , .i* “ . f ' - ■—* - ' •»- ~

Prie vienos progos “Darbininkas” yra pareiškęs, 
kad religiją savo vertes niekad nenustos. Del tų žo
džių “Naujienos“darų pastabą; kad “čia neina kalba 
apie religijos, vertę, o tįc apie* jos žymią ar nežymią* 
rolę**. Reiškia, “N-noš” religijos vertes ne tik nepaneš 
gia, bet dar ją pabrėžia sekamais žodžiais:, “daikto, 
Įdejoę ar šiaip kokio dalyko vertę gaji būtr.didęle, bet 
jų rolė gyyenime gaĮi būti labai nią^,; ir atvirkščiai” 
(Suprask: dakto, idėjos ar šiaip kokio L dalyko vertę

gali būti labai maža, bet jo rolė gyvenime gali būti įą< 
jbai didelė). Toliau “N^ids’+ sako: “Pavyzdžiui, moks* 
lo vertesnė Vienas pro tingasžmogus neneigs; o bet gi 
senovės įaįįm^T^oksįųi Aedąųg tebūdąyo dųųdąma, 
ąįar^os’7 y 7■■-;■•7 ., '-i* 7

Jei šį pavyzdį logingai pritaikysime, tai Išeis 
taip: religijos vertės <ųevienas, protingas žiųogųs ne-, 
neįgs, o bet gi pastaraisiais laikais r^jgija nedaug te- 
dųodama .syąrbos. Ar* tąįp faktlnąi yra, tai čią^įįtąą 
klausimas, bet “N-nų’’ protayįmą vystant 'toliau, įš^L- 
na taip; kad antireliginiai žmonės tiek yra’ protiškai’ 
nusibankrūtyję, kad tokiam vertingam dalykui kaip’ 
religija jie nedaug svarbos teduoda, kąip,' kad Seno
vėje nemokšai paneigdąvo tokį svarbų dalyką įtąip 
mokslas. IŠ tp vystosi dąr šitokia išvada: jei pirmiau 
žmonės daugiau gerbdavo tokį gerą dįiktą kaip reli
giją, tai jie buvo ir protingesni, nes sVarbų daiktą mo
kėjo įvertinti, ir geresni, nes gerą daiktą vartodavo 
gyvenime. Jei šiandie daugelis žmonių -to nedaro, tąi 
savaime ąišku, kad jįė nusideda, prieš sveiką protą, 
prie to, iš’“N-nį” žodžių “ir atvirkščiai'* reikią, kaip’ 
pirmiau matėme, suprasti, kad kaikųrio daikto vertę 
galį būti Labąi .maža, bet jo rolė gyveniiųe gąli būti 
labai didele — juk taip? Iš čia peršasi dar viena išva
da: kad antireliginių žmonių gyvenime menki dalykai 
-vaįdiĄAlabai svąrbią rolę. Až nėkaltds,-kad?logika to* 
įkia negailestingą. Kaip matome, čia labai 'prastas 
komplimentas reĮigijos'paneigejams.’ z 7 !

Toliau tą dalyką bėvystydąinos, “N-nos” pastebi, 
kad religija praeity vaidinusi daug svarbesnę rolę 
valstybių ir tautų gyvenime negu dabary Yra buvę ir 
Kryžiaus karU? 7it7kry^oęįų7 puolinių “pagoniškos“, 
Lietuvos, egzistavusi ir Vatikano Vajsiybė, kurį dabar , 
turį tik tiek žemės, kiek gerokas pikniko’daržąs «r* įr 
tai itiktiš Mussblinio malones; pabąr dalykai tiek pą? 
sikeįtę, kad ir katalikiškoj Medikėj vy^ “pęr- 
sėkioja’* tikėjimą (“Jf-inos” ‘ taip'ir. rąšo ‘‘pėrsekipja“' 

su svetim^įklįaįęj reiškią,WsutĮiūra šu & nuomo
ne,.kad Meksikos katalikai fibrai persekiojąmiL ir Tš- 
panijos katalikų įtaką atgyvenusį savo dienas. Iš fo 
išvadą, kad; anot “N-nų^ ^imą viršų principas, jogei 
religija tai privatinis žmogaus sąžines dalykas, o ne

" ■ '■':' i. ■ 7 ' • 7- 7 į ■ S :

. '-t j ■ .'7' ' ■ - '

~ Tas principas būtų dar nepeipraščiaųsias, jei lais
vamaniai leistų jam įšigyvendinti. Bet kur tau. Vos 
tik jie pasiima vald^ą, tai pirmiausiai kišasi į priva
tinius sąžinės reikalus ir draudžia žmonėms eiti tikė
jimo pareigas. Kitais žodžiais, laisvamaniai kaip, tik 
paneigia tą “privatinį žmogaus dalyką“.1 :

“N-nos”, lyg norėdamos sušvelnyti savo argu
mentų įspūdį; pire^kia*. “Mes suprantame, kac 
“D-kiii” tai-nepatinką”^ Anaiptol! geriau ir negali pa
tikti. •; Tarkąip tiktai vanduo ant mūsų malūno. Tik 
vienas dalykėlis tai nepatinka: kad “N-nos** žędį “per
sekioja“ apdraudžia Svetimženkliais.- -Tuomi parodo, 
kad nęužjaųcįa Meksikos katalikams/ kurie tiek kėn- 
cia dęl žiaurių persekiojimų. Gaila, bet taip atrodo, 
kad jų redaktorius įskaito sąve į būrį tų, kurių gyve
nime toki Vertingi ‘dalykai kaip tikėjimas maža svar
bos teturi, ir atvirkščiai, menkniekiai lošia pačią svar
biausiąrolę. < ' ‘ ‘ K. .

i     —*--------- T---------------- —   ..........— J - r "

Norižinoti... *. . ' ■
‘ „■ AUDRIANAS

Kada bus man laikas . f 
Ištikimybę mūs sudėt pas sostą 
Valdovui galingos Romos? 7 7:

• ? 7.';’7' 7:7;‘ SILVANAS '
* ‘ - ■_ - ” ♦ ** ■ ■ ■ . .

7- . - • .'7? Tikrai. • - .
Stoiku paskirti laiką taip greitai.
Daug yr pirmesmų<Turęsit palaukt.

•;'.;v'7;^-7 ■
7 (Nedrąsiai,. laikydamasi Audriano peties.) 

. O, būk malonus, kunige garbingas;
Suteik mums progą kelionę užbaigt. • /
Suteik mums 'progą atsiėkt viltį mūsų.
Meldžiu paskubink mums išklausymą.

■.■7_;’ iŠĮLV^AB ■ ' -7.''
(Stengiasi kalbėti mandagiai. Veltui. Išrodo rus
tas.) • ■■>7' ..
O karalaite, sunku atsakyti
Grožybei tąvo; kad būt galima v.
Rytoj vest tave prie sosto, tikėki
Jaųsčiąųs laimingu, bet deją, ne aš 
Viens tvarkau išklausymus. Reikės .
Pasiteirauti kitų.,, 7 ■ 7‘ - . 7

77^',^^- 7 AUDRIANAS . - 7 • .7 ’/

\ 7‘ (Rūsčiai, perkirsdamas jam kalbą.).
Tą atliksiu. AŠ esmi karpius, . ’
Laukt, nepapratęs. 1 ** .. .
(Viena rauką ant kardo, kitą apkabinęs Sofiją, 

7 žvelgia rūsčiai.)

PILIETYBĖS
MSW •

. Dar daug yra lietuvių 
nėbemanančių. grįžti Lie
tuvon, kurie dar nėra Jun
gtiniu Valstybių piliečiais. 
Neątęižvelgįant į tai, kaip 
seniai " jię Aiųenkoje gy
vena, jie tebeskaitomi sve
timšaliais/?. 7

Svetimšalių padėtis Jun
gtinėse • Valstybėse kas
dien darosi keblesnė. Jie 
neturi balso šalies valdy
be. Politikoje jienegali 
dalyvauti. Massachusetts 
valstybėje jie negali gauti 
seneliams skirtos pensijos. 
Darbo gavime vęįjc visa
dos pilietis t gauna pirme
nybę.

Pašalpų gavime, darbo 
gavime prie viešųjų darbų 
ir dabar svarstomo pensi
jos ir bedarbių apdraudos 
įstatymų, be abejo numa
tys, kad jie būtų taikomi 
tik. šios šalies piliečiams. •

Akyvąizdoje^ yisę to y- 
ra neišmintinga mūsų tau
tiečiams atidėlioti išsiėmi- 
mą pilietybės popierių.

Jonai Keras

IR MARIJAVITAI 
7 BRŲ2DA ;

Lenkų spauda praneša, 
kad šiomis dienomis pakė
lę maištą PlOcke marijavi- 
tų dvasininkai (jie save 
vadina kunigais ir vysku
pais). Susirinkę tokių dva- 
sinirikų apie 140 nuvertė 
pagarsėjusį marijavitų 
“vyskupą“ Kovalskį ir iš
sirinko naują “vyskupą** 
Feldriianą. Bet Kovalskis

_ užrakino bažnyčios ir kitų 
namų duris ir dabar neati
duoda raktų. * •

Tai reiškia Romoj svetingumo nėr.
(Atsikreipdamas nuo Silvano su panieką.)
/ : ; (Bus daugiau)

Kiekvienas, kas akyliai 
mato ir tvirtai pasirĮŽta — 
nejučiomis išauga genijų.
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Katalikiškoji Spauda
' Iš visko matyti, kad apie katalikų gyvenimą jie 

nenori nieko parašyti.. Juk tai aišku kaip ant delno, 
kad tokie laikraščiai yra labai šališki. Jeigu jie būtų 
bešališki, tai apie viską rašytų teisingai. Iš praktikos 
labai gerai žinome, kad kada tik tie bešališki laikraš
čiai atranda progos, visada katalikams įkanda kaip 
pikti šunys. Bažnyčios priešų darbus jie moka labai 
gerai ištrimituoti. Kas tik pradeda skaityti tokius 
“bešališkus” laikraščius, beveik kiekvienas, ir tai ne
sijausdamas, tikėjimo ir doros dalykuose labai smar- 

’ jįįąi pradeda kristi Žemyn. Katalikų reikalai tękiems 
žmonėms pasidaro svetimi ir lengvai pasiduoda lais- 

_ vąmąmųjbędięvįų yądovavimui. Jie pritaria nekatali
kiškam krašto valdymui, pritaria tikybo's prašalini- 
mui iš mokyklų, ryžių išmetimui iŠ valdiškų vietų ir 
įstaigų. Bespalvių laikraščių prisiskaitę nęt tie žmo
nės, kurie neklauso Popiežiaus, kurie. protestuoja 
prieš Vyskupus, ir gyvena ’be sakramentų, mano esą 
katalikai^, ir galį katalikus mokinti katalikiško gyve
nimo. Katalikai! Laikraščių atžvilgiu privalote turėti* 
jautresnę sąžinę. ,

• . , ., . (Bus daugiau). v

žesniam chorui gražiai 
giedant- “Šv. Kazimierai 
lietuvių globėjau”, šia vie* 
šąs ir garbingas jaunuo
menės pasirodymas, pada
rė į Visus malonaus ir ža- 
vėjaučio įspūdžio. Po P*" 
maldų nauji nariai priėmė

ŠV. KAZIMIERO PARAP.
L. vyčių Veikimas

Sakoma, kad su besiarti- 
nančiu, naują gamtos gy
vybę nešančiu,. pavasariu 
atgyja žmogaus veiklu
mas. Tas ištiktųjų yra, y- 
pač pažvelgus į jaunuome
nės veiklumąmūsų gar
bingus Lietuvos Vyčius.

Pirmadienio vakare, va
sario 25 d., Lietuvos Vy
čių 26-ta kuopą turėjo ‘su- 

- v sipažinimo -vakarėlį^ vjėų. 
tik nariams. . * Susirinko 
gražaus jaunimo virš 100 
narių vyčių būrelis. Vyčių 
orkestras, vadovaujant J.‘ 
Virbašiui, grojo įvairių 
smagių dalykėlių tiems, 
kurie norėjo pasišokti. 
Buvo taipgi; užkandžių, į- 
vairių žaidimų etc. Jauni
mas patenkintas “šurum- 
būrum” vakarėliu,^ links
mai išsiskirstė apie vie
nuoliktą valandą. Vakarė-

mūsų gar-

lio surengimo komisiją su
sidėjo iš sekančių: Matil
da Liutkiutė, Jule Alavo- 
Šiutė, Matilda Kaceviciutė, 
Ona Sikoriutė, Adelė Pu- 
rintė, Jonas Alavošius, ir 
Albertas BruoŽis. Atsilan
kymo dovahas -prizus M* 
mėjo Eleonora Pauliuko- 
nytė ir J. Bendoraitis. 1 •.

Vyčiai dabar varo smar
kų sporto vajų savo narių 
tarpe, Matilda Liutkiutė, 
Pfaųciška Paulauskaitė ir 
Ona Ziukiutė —* vadovaus 
merginų sporto veikimuo
se. Antanas Kazlauskas y« 
ra paskirtas L, Vyčių “ba- 
se-ball” komandos vedėju,

Šv. Kazimiero parapija gali pasidžiaugti, .turėda
ma suspietusi po savo sparnu daug veiklios Visuome
nes, t, y. draugijų, į kurias priklauso atskiromis gru
pėmis daug vyrų, moterų ir parinkto parapijos jauni
mo. Jie visi turi savo atskirą valdybą, konstituciją ir 
susirinkimus. Kadangi daug narių ne visuomet atsi
mena susirinkimų laiko, tai čia juos ir patriksiu vi
suomenės žiniai ir draugijų gerovei.

i? SUSmiNKIMAI: f
1. L, D. S, 7 kuopa- — Pirm$ sekmadienį po mišparų 4 vai.
2. Moterų Są.jungos 5 kuopa —. Pirmų pirmadienį 7 :30 vakare
3. Ir. Vyčių 26 kuopa, PirmųpirĮnadienį 7:30 vakare

. 4. Moksleivių draugija — Pirmą antradienį 7 ;80 vakare *
5. šv. PetronSl&j draugija — Jlmą antradienį 7:30 vtikare 

Onos draugija — Pirmą penktadienį 8;00 vakare , 
’ :7. Tėvų Marijpųų Rėmėjų dr. - Antrą sekmadienį 4:00 po mišp

8. $v. Marijos Vardo dr. — Antr^ pirmadienį 7:80 vakare-------
9. Labdaringoji draugija — Antrų antradienį 7 ;80 vakare

10. Blaivininku draugijos — Antrų penktadienį 8:00 vakare 
LR.K.S.A. *41kuopa — Antrų šeštadienį 7:30 Vakare

12." Šv. Vardo Jeiaus dr. — Antrą Šeštadienį 7:30 vakare
18. Sodaliečių Mergaičių dr, — Trečią antradienį 7 :80^ vakare 
14. Šy. Karimiero Seserų Rem. Trečią penktadienį 8 :00 vąk.

/ lį; Parapijos Chorą? — Trečią penktadienį' 8 ;00 vakare,

Dabar turėdami draugijų sąrašą ir susirinkimų 
laiką, kiekvienas geriau orįentuosis; tik prašome šį 
paskelbimą išsikirpti iš “Worcesterio žodžio” ir -pasb 
dėti tinkamoji Vieton, kad, reikalui esant, galėtute pa- 
sinaudoti.. yėjelįs.

[- išpardavimas skaniai pa-

BEA’S BEATJTY
'SHOPPE

1*45 Petronėlė -paisąliut^ suvininkė.

156 Green Str. ant Kelly sq.
Tel. 60055, Worcester, Mass.-
LIETUVAITES, dablnkitės pas 

lietuvaitę .

Finger AVaves, Manienring, 
Permanent AVaving, Shampoo.

šių prisiegą. Vienuoliktą 
valandą parapijos salėje 
visi džiaugsmingai pusry
čiavo; ątsiUųkė taipgi 
kleb. Jūin. Aug. Petraitis, < 
kąs labai sutvirtino jauni
mo nuotaiką. - - .

Tuo* susiorganizavimu, 
jauįaųomenė “ įrodo gyvą 
reikalą ir didelę naudą vi
siems lietuviams jaunuo- 
liams-lėms spiestis į vieną 
didelę organizaciją, kurio
jetįktai galima ,bųš uža
kyti tvirtą tikėjimą, gry
ną lietuviškumą ir apsau
goti jaunuosius nuo biau- 
raus įr mūsų tautą paže
minančio ištatitėjimo.

SUSĮRINOMAS. ©ąbar* 
tiniaiš laikais eina snąąr- 
kus vajus, kuopęs pądidi-___ ______________
himo ir įrašymo naujų na-, gį^tų namuose ųžkan- 
rių į Vyčių eiles, ? Per dų džių bus minėtos krautu- 
vsusirinkfeu jau prisirašė ! 
daugelis jaunikaičių m 
merginų — apie 85 naujų 
narių ; dar toly grąžu ne 
visi, mat noriina -sutrauk
ti bent 300 narių. * 1 r - ’ 1

Pirmadieny, kovo 11 d., 
bažnytinėje .salėję įvyksta 
mėnesinis vyčių susirinki- 

atsi
lankyti netik seni nariai, 
bet įr kuodaugiaūsią nau
jų, nes vajaus mętumebus 
jokio įžanginio mokęščio. 
Susirinkimas , bus labai 
svarbus: • bus kalbama - ir 
organizuojama sporto rei
kalai,*-— “ba‘se-ball, foot- 
baJl”^ dramatinis veikimas 
etc. Jaunime, hęsigedink _____ 
ateiti, prisirašyti ir dirbti užmiršti atsilankyti ir bū* 
“Dievui ir Tėvynei”' ‘» 
Širdingai lauksime ! .

Matilda.

‘TOODSAIJE”

21, iš 35 Harrison gatvės, Į 
dukrele Vincento ir Elzbiė’1 
tęs (Balniutės); Jaunųjų 
liudininkais buvo: p. Pra
nas Bemažas ir p. Julija 
ęhmuva. Moterystės sa-l 
kramentą suteikė kun. Au
gustinas Petraitis. Lai? 
mingos kloties ateityje I - į

ŽINIOS ŽINELES

MODERNIŠKA UETUVIŲ 
KRAOTIM

; ’ ‘ ‘ . UŽLAIKO ’
JONAS B. KAČINSKAS

(SŪNUS) :
344 MiUbury Št. Tel. 5-5746!
Namą, Ūkių, Pirkimo, l’arda- 

vimo Reikalus Veda
JONAS V BAŠINSKAS

j ..(T^VAS)

tras Laukus ir Jonas Ala- 
vošius. ?.

METINI: ŠVENTĖ. Yra 
gražus paprotys, ir L? Vy
čių konstitucijos įsakyta, 
kad Amerikos lietuvių 
jaunimas apvaikšto Šv. 
Kazimierė, Lietuvos kara
laičio, Vyčių globėjo ir pa
trono Šventę. Štai sekma
dienį, kovo 3 d, j per plačią 
Anieriką visas lietuvių ka
talikiškas jaunimas pradė
jo savo Globėjo šventę šv. 
inišiomis. Tą dieną musų 
parapijos vyčiai ‘ virš 100 
narių gražiai išsirikiavę 
poromis su trispalve lietu
viška vėliavaite ant .kru
tinės, rimtai ir dievotai į- 
žengė bažnyčion. Laike šv, 
mišių, kurias atlaikė dva
sios vadas, kun. S, Ji Vem
brė, visi nariai in corpore 
ėjo prie Dievo Stalo, ma-' ant 50 Front gatvės. Tas

Vės I aųkŠtė įr prasidės 
nuo ,9 vai. ryte iki'vėlo va
karo. /

Taigi visos sąjungietės 
širdingai prašo ats^anky? 
ti netik visų • nariiį, bet 
taipgi vienos ir kitos pa
rapijos moterų ir arba sa
vo paaukotais Valgiais, -ar- 
bą^ jųįasi^inčfūlū, katan
ti Moterų Sąjungą, kuri 
daug darbuojasi netik sa* 
vo; orgamzačijai, bet ir a- 
biejų parapijų naudai.* šei
mininkauti ir dirbti išpar
davime maloniai sutiko: p. 
J/Dįrsienė, M. Žemaitienė, 

•G,..■iM.UMMięUKf, 
kienę, M. Neniliutė ir M, 

I Dėlionienė. -Prašome nė

kad abu rateliai yra lygių 
pajėgų, 35—35, nors auš- 
rięČįai mėgino įrodinėti 
savę esant čempionais, y- 
pač po pavykusio ” lošimo^ 
su VVąterburieČiais. Komi
sijai paskyrus dar 5 minu
tes lošimui, pasirodė, kad 
Kazimieriečiai šupli e k ė 
Aušriečius 41—40. Tai iš-, 
tikrųjų ■' buvo 1 rimtas ir 
smarkus lošimas, kurio 
voi?tėjor>įįękvienam pasi
grožėti.

ValioKazimieriečiai! ]
’ Nenusiminkite ir 

rieČiaiF .

VESTUVES

Auš-

Pabaigoje savaites .vie- 
nas-drąsus vaikinas ban
dė apvogti žydą nuo por- 
chestesr gatvės, kurs bai
gęs dienos darbą rakino 
savo krautuvės duris. Vai
kinui liepiant pakelti ran- 
kas, žydasįbėgo į vidurį ir 
užsirakino. Užsiraki n.ę s 
laukė plėšiko nueinant. 
Plėšikas nesulaukęs žyde
lio’išeinant nubėgo į kal
ną. - • < ■

Vėliaus bandė apvogti | 
poną Juozą Jųrkėną, kurs 
gyvena Harrison gatvės 
arti Petin Avė i IŠ ryto ra- Į 
do ‘vięną kambario langą] 
atdarą ir supratęs, kad.čia 
jaukas negerai, tuo jaus 
pasaukė policiją, kuri vis- 
ką ištyrę. |
1 Pasįrodo, kad ponui Jur-d 
kėnūi išėjus į vakarines 
pamaldas vagiai atplėšė 
langą ir įėję į vidų mėgino 
atlupti ,kufaro spihas. Jur- 
kėnui parėjus į namus su 

’ reikalii juos ’ išgąždino :ir j 
jie visi pabėgo 1. Gaila, kad 
jis tuom syk nerado atda
ro lango, bet ’ tik ryte, 
gys išnešė nemažai vertin
gų daiktų. . ‘

6,-BiUožięnė,/ V. Kušins- Seniausias — Dičiunaite ;

site labai patenkintos^
Moterų Sąjungos Valdyba

---------------- -' ■ '■

BASKRT-BAĖL*-
■JJ—

Moterų Sąjungos 5-ta 
kuopa, savo skaitlingame 
susirinkime, kurs įvyko 
pirmadienio vakare, kovo 
4 d4 tarpę daugelio svar
bių nutarimų, buvo taip-gi 
sumanytą ką nors gero su
rengti prieš uzgavėniąs, 
Nutarta surengti didelį 
“Food Sale” kovo 14 d- C. 
T. Sherer’ Co. krautuvėje,

THE PEOPLE’S
; ■ ;T • ■■ zm. :• ; . J-- ■ > ... ■

i SAVINGS BANKPiahos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKlNJĄI

Parduodame lengvomis
Sąlygomis 

l’ęr 30 metn pateisinančiai: 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON’S
20 Trumbull Worcester, 

Tel. 49430 Masė.

Draugiško Patarnavimo Bankas

_ 450 MAltf STREET .
WORCESTER,MASS. ;

♦ •

Skersai Gatvės Nuo City Hali

į Taipgi neseniai apvogė 
poną Vincą Bfavęcką gyvv 
7 Mott tur būt buvo alka*- 
nas, nes atlupo spinas nuĮ , 
sklępo jr pavogė 12 stiklfr . 
nų bonkų su uogiene. į \

Taipgi bandė apvogti, 
biznierių Jurgį Arentą. J

I ■" f"1;'-1"—i 1 i -
....... .... 'f-................... 'M..... ■■■■TI............... ■ ........ . 1|IM| ?

F. A. VAIŠNORA, M. D, i
(VEIKSNER) - : f 

LIETUVIS GYDYTOJAS * 
96 Veraon St„ Tel-5-7810

, Ofiso Valandos: ' -i 
10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakare 

SEKMADIENIAIS
SULYG SUTARIMO į 

L-----WORCESTER, MASS. .j. j

**

Tel. mm Namai Tėl. 4-9141 
fi 3-8760

FRANK J. BOBELIS
ADVOKATAS :

Office; ’

638-642 . WOROESTEK, 
Slater Bldg. , MASS.

i

i
Tel-5-5452, Namai—Tel, 5-2079

ANTHONY J, MILLER
ADVOKATAS '

Office
406408 WORCESTER
Slater Bldg. 1 MASS. I

'į-"/"
Tel. 5-2576 NamaiF-2-081FK

, - - -r f į, .... ■.. . 'į. .

Šv. Kazimiero dienoje, 
kovo 4 d.j 9 vai. vakare šv< 
Jono gymnas., . įvyko šie
met pirmąsyk rungtynės 
krepšiasviedžio — bąsket? 
ball’o tarp rinktinio jaunį-, 
mo 2 grupių. Vienas rate
lis reprezentavo šv. Kazi
miero parapiją, antras gi 
—r Aušros Vartų. Abu ra
teliai turėjo gan miklius 
lošėjus. Salėn susirinku- 
šiai publikai — 400 žiūro
vų —’ padarė didelio įspū- 
džio, kaip abidvi šalys, ne
pasiduodamos viena kitai, 
siekė pirmenybės. Praslin
kus lošimo laikui pasirodė

• šeštadienį, kovo 2 d., 8 
val,4 šv. Kazimiero - para
pijos bažnyčioje, amžinu 
moterystės ryšiu tapo su
jungti p. Jonas Seniaus- 
kašį 20, iš 31 Harrison 
gatvės* sūnus Aleksandro 
ir Petronėlės (Ruckevičiū- 
tes) su panele Domicėle 
Dičiunaite, 18, iš % Co-' 
lumbia St.-, dukrele Jurgio 
ir Eelzbietos (Ciganavi- 
čįutės). Jaunųjų liudinin
kais buvo: p* Petras Se- 
niauškas ir p. KoStąncija 
Dičiunąitė Moterystės sa
kramentą, suteikė kun. S. 
Jį Vembrė. Laimingo atei
ties sugyvenimo! -

Skainarakąitė — Spiėwak
Tąpačią dieną, šeštadie

ny, kovę 2, 9 vai. ’ šy. Kazi
miero bažnyčioje/ priėmę 
moterystės sakramentą p. 
Stasys Spiewąk, 23, su pa
kele Ona Skamarakiute,

GROC ERNE ir PU C ERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

__L.'r . v SAVININKAI^ ~ ■ f
63 PENN AVĖ. HORCESTEB, MASS.

DMJL 5-6367.

’ ; ; Tel. 3-57101

GREENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

IVORCBSTER, 
■. MASS, .

KJZ. W. TAMULONIS.
-» - ' Į ’ -» - - «

ADVOKATAS
Office t ■

WORCE8TER,
Shter Bldg. .. MAS& i

SOOTKOOS DKUG CO. į 
90A Millbury st. Tel. 2-9875.
•VIENINTfiLE LIETUVIŠKA 

VAISTINE WORCESTERYJ

• /Mūšą “SpecialM.
“KaporSalve”

Geriausia’ mestis 661 ramatŲ ar j 
kitu SKauduoUŲ. Mes patys darom 
ję ir Garantuojam. Pinigus sugra- 
žinain' jet neužganėdinti. Siunčiam 
per p aš t sį su ihielu noru bilę kur.

M, A. ęiVINSKAS & CO.

, LIETUVIS -
Graborius ir Balsamuotojas !

340-342 Harding St. į
WORCESTEK, MASS. j

Atdara Tel.
Diena ir Naktį DiaJ-5-5898:

BILLING’S ŠQ.
TAILORS & CLtANERS

Martinas Kazlauskas ir
JackEller Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
senas drapanas ir futras

Gėrįausis Lietuvio Sįūvėjas
Tel. 56034; 345A Grąfton St.

Tel. 43501 arba 4-8865 /

JUOZASJ. DIRSA 
. Graborius ir Balsamuętojaš ’ 

“Fanerai Parlors” ir Namai
< ant

13 ELLSWORTH ST.
• . > .

. Išnuomojam Automobilios
. Visokiems Reikalams.

$

c
ę-

CHARBONNEAŪ’Si
Catholic ■ Art $hop and

B00K8T0RE •
Lietuviškos Maldaknygės, žva
kes, Rašančiai, Stovylos, Ška
plieriai, Paveikslai U Rėmai 
; Sulig. Jūst| Reikalavimo '

TAISOME LAIKRODŽIUS '
Tek 54516

,10 Trumbill St,’, Woroerter.

j,-

. VEMN STUDIO
JONAS ČERNIUS-Savininkat

8 Varnon St ; TeL tįŠ5TO>
\ ' 'j

VIENINTELIS \
WORCESTERIO

FOTOGRAFAS

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

----—------------------ “T 
toną

GREEN MOUNTAIN 
DAIRY 

SAVININKAS-- JUOZASi 
BALTRAMAITIS

Wowešter To AVebster Itoad ]
Visokią V*W> Ufendią fr j 

G6wliJ.
PARDUODA 1

KAi4ik PravaMuoM Pirmą J 
“TRAFFIC LIGHT” ktirljk

K

f;

fili* lt a



£

iią Kovo 8 d, K8B.

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
h KOLONIJOSE

pMBRIRGE, MASS.
Bbuos - JVBTLrJiNE-s

Cąmbridge lietuviams 
b gavėnią bus skelbiama 
[sijos: moterims - mer
goms nuo kovo 24 iki 31.

— vaikinams nuo

k

SftEŠ&SnES 
[p/A; Sykes ir B. G. Sykes 
į LIETUVIAI ADVOKATAI

' Ofisas:
r > SANBORN BLOCK 

881 Washington St. •*
F N0RW00D, MASS.
F Tel. Nonvood 0330 
j Gyvenimo vieta:
į 82 Walnut Avė.

Tel. Norvvood 1020b

ĖSTRANGIS ELECTRIC 
į e. COMPANY 
Įmmk J. Strangis, Savininkas K BIKINIAI PEČIAI
E ant lengvo išmokėjimo 
^Atliekame visokius elėktriki- 
Muus įvedimus ir pataisymus 
t ** Tel. Brockton 7198 
į ” 28 Morge Avenue, 
Į BROCKTON, MASS.

L f Tel. Brockton 2316

MTH UPHOLSTERING 
[ : COMĮPANY 
^esunaikyk savo, senus rakandus!

Tuokite juos mums apmušti su. 
iiuju apdangalu. Nes mes užlaiko
te ^risų eilę rakandams apdanga- 
k kaip tai: tapestries, velours, 
tohair, damask Ir tt.

16 Belmout Street, 
į , BROCKTON, MASS.

,EDW. V. WARABOW
k (WRUBLIASKAS)

n

k

BALSAMŪOTOJAS
1000 WashingtoivSt., 
N0RV00D, MASŠ.
TE0.Norwood.1503
Montello Office:
‘10 Intervale ’St; ’

TE£.'Broėkton'2005:

R ŪRGANIZA- 
’ GIJĮI ŽENKLAI4

» . •
Ii mūsų- fepecialybB .ir;ilgų metui 

Ika. 'Darbas, artistiškas. Kainos
feioJ. ' 1 ■ - ■

M. Ą. NORKŪNAS .
C br Box 371, Lawrence Mass. •

I

Service
Tel. 1551

kovo 31 iki balandžio 7. 
Misiją pamokslus sakys 
Tėvas Vilius KveČinskas, 
Pasijonistas iŠ Chicagos. 
Jis yra labai iškalbus, uo
lus* ir geras pamokslinin
kas. . ■ ■

Abieją misi ją savaičių 
laike su procesija bus da
roma lankymas bažnyčią. 
Visieins bus teikiama pro
gą pelnyti Jubilėjaus di
delius atlaidus. \ 
. Ruoškitės iš anksto prie 
Misiją ir Jubilėjaus atlai
dą. Kvieslys

PA R B INI NK AS
milas, i£d; J- _ Karsokas, 
kasos globėjai: Šų Kučins
kas, A. Andriuškevičius, 
maršalka Gudeliunas.

Draugija nutarė birželio 
28 dieną (? Red.) užpra
šyti Sv. mišias draugijos 
intencijai ir visi naria eitą 
priimti šv, Komuniją “In 
corpore”. Tą pačią dieną 
vakare įvyks draugijos 
metinė vakarienė. Komisi
ja: S. Jurevičius, J. Aliko- 
nis, A. KriauČiunas t jau 
platina tikietus. Vakarie- 
nėn principaliu kalbėto
jom kviečiamas kun. Ka
zimieras Urbonavičius.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Kovo 5, parapijos salėje 

įvyko graži prairioga : va
kariene ir whist party. 
Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Buvo nemažai ir 
svečių; Brocktono klebo
nas kun.. J. Švagždys ir 
kun. j. Petrauskas daly
vavo ir gražias kalbas pa
sakė. Nemažai matėsi iš 
Brighton’o, Roslindale ir 
iš kitų kolonijų.

Kortų lošimo konteste 
taipgi gausiai dalyvavo. 
Gabieji laimėjo gražias 
dovanas. Buvo tai links
mas draugiškas Užgavė
nių vakaro praleidimas.

. ’ - Buvęs.

LOWELL, MASS.
Klausosi ir gėrėsi Darbi

ninko radio programomis 
rJau trys šeštadieniai 

kaip lowellieciai klauso 
Darbininko radio progra- 
jnų ir gėrisi. Ligšiol lowel- 
liečįai negalėjo atskirti 
WAAB stoties nuo vieti
nės, bet per pastaruosius 
tris šeštadienius gavome 
labai gerai. Dėkojame kle
bonui kun. P. Strakauskui, 
nes manome, kad jo pasi
darbavimu, ir įtaka vieti
nė stotis sumažino jėgą 
per tą pusvalandį ir duo
da progos visiems klausy
tis turiningos ir gražios 
Darbininko radio progra
mos, Žmonės tik ir kalba 
dabar apie Darbininko 
programas.

Kovo 3 d. įvyko Šv. Juo
zapo R. K. pašalpines 
draugijos susirinkim a s, 
bažnytinėje svetain ė j e. 
Buvo tai metinis susirin
kimas, Valdyba liko sena, 
būtent: pirm:. Ig.Rama- 
neckas, vice - pirm. J. Sa- 
mauskas, prot. rast. R. 
StaniUonis, fin. rast. Bau-

Darbai silpnai eina, bet 
atrodo, kad pradeda gere* 
ti, ypač Čeverykų fabri
kuose. Dėl įvykusią strei
ką dirbtuvės buvo išsine- 
šusios, bet 'dabar jau grįž
ta atgal. Audenyčios, ku
rios T)uvd uždarytos nuo 
pereito liepos mėnesio, 
skelbia atsidarysiančios ir 
pradėsiančios dirbti.

Senas Korespondentas.

WESTFIELD, MASS,
Iškilmingas Lietuvos 

Nepriklausomybės pami
nėjimas įvyko 17 d., vasa
rio bažnytinėje svetainėje. 
Pilnutėlė svetaine publi
kos. Pirmas kalbėtojas bu
vo, tai miesto. Majoras 
Reymond H. Cowing, ku
ris yra labai.geras lietuvių 
priėtelis ir visuomet daly
vauja lietuvių parengi
muose. Kun. K* A. Vasys, 
Aušros Vartą parapijos 
(Worcester, Mass.) klebo
nas kalbėjo apie Lietuvą, 
nes jis pereitą vasarą lan
kėsi ir grįžo su fiauįjoriaiš 
žiniomis. Vietinis klebonas 
kun. Vincas Puidokas bu
vo vakaro vedėju ir pla
čiai kalbėjo apie Lietuvos 
padėtį ir Vilniaus užgrobi
mą. Varg. J. Jenuškevi- 
čius kalbėjo Vilniaus va
davimo reikalais. Choras 
palinksmino publiką dai
nelėmis. Auką Vilniaus 
vadavimui surinko 9 dol. 
ir 15 centą ir jau pasiun
tė Lietuvon. Tą dieną kun. 
V. Puidokas atlaikė iškil
mingas mišias už žuvusius 
karius dėl Lietuvos lais
vės ir pasakė pamokslą.

Pinavijai.

gyvenimo: “Ant Bedugnės 
Kranto.” Vaidinime daly
vavo. Juozas girtuoklis: 
— P. Bruzgulis; Magdė, 
jo žmona L. Švenčionie- 
uė; Jurgis, vyriausias sū
nus, V. Mizeras; Ona, jų 
duktė,. — O.v Jerackaitė; 
Jonukas, jauniausias sū
nus, A. Jerackas; Motie
jus, Juozo kaimynas — V. 
Černiauskas ; Berkus, Juo
zo kreditorius — P. Raz- 
nauskas; Baltrus, žydo 
bernas — J; Blaževičius.
; Daugiausia troso įdėjo 

ponas Pranas Bruzgulis.
žmonių prisirinko pilnu

tėlė svetainė ir visi turėjo 
daug gardaus juoko. Prog
ramos vedėju buvo ponas 
K. Venčius. Kalbėjo kleb. 
kun. P. M. Juras.

Tarpuose veiksmų su8ai- 
nuota gražių lietuvišką 
dainelią.Dainavo panelės
I. Zolubaitė ir L. Calląhan, 
akompanuojant vargonin- 
kei panelei 6. Songailaitei.

Daug linksmumo. įnešė 
orkestras, susidedantis iš 
4 asmenų: — muzikos mo
kytojas Jonas Umpa prie 
piano, Miškinis grojo 
smuiką; B. Greska, —“ba- 
sūnų”; A. Sidlėvičius, ar
monika. • v

Pusė pelno skirta para
pijos naudai, o kita pusė 
suvargusioms šeimynoms.

Pusė tono 'ajĮStfų paau
kojo ponas Navickas, Šv. 
Vincento de Paulo draugi
jos pirmininkas. Laimėjo 
Misa Hėlen Byrnes, 107 
Saratoga St.

Jaunųjų Vyrą Organiza
cija, mėnesiniame susirin
kime, kovo 3 d.,’nutarė su
rengti “Naujienybių. Va
karą”, bal. 28 d. Apsiėmė 
į komisiją: J. Blaževičius,
J. Jerulionis, J. Juknevi
čius, L. Akstinas, J. Strėl- 
čiunaš. ■

Komisijos ; pirmininku 
apsiėmė J. Blaževičius, 
jaunas, bet daug parapijoj 
darbuojasi. "

Kas . šeštadienio vakarą, 
6 vai., Sodalietės turi 
“Greitosios Pagelbos”, 

‘(First * Aid) kursus. Pa
mokas skaito panelė C. 
Arminaitė. Buvo atsilan
kęs ./klebonas. Išklausęs 
gražią, naudingą, pamoki
nančių dalyką, apgailesta-

brolis adv. P. Sykes turi 
labai daug įrodymą, kurie 
tikrai apkaltins jaunąją 
kartą. Šiuomi kartu teisė
jo vietą užima adv. Ver- 
veČka iš Brocktono. Vieni 
ir kiti turi gerą liudytoją. 
Galima manyt, kad Teis
mo procedūra bus labai į* 
domi ir pamokinanti.

Priscila

CLEVELAND, OHItt
Vasario, 24 dieną, Amži

nojo Ražančaus draugijos 
kortavimo vakarėlis, Šv. 
Jurgio parapijos svetainė
je buvo pasekmingas. Da
lyvavo daug Žmonių, dau
gumoje draugijos narės. 
Apart kortavimo, draugi
jos vakarėlio rengimo ko
misija pavaišino svečius 
skaniais valgiais. Šv. Jur
gioparapijai liko gražaus 
pelno. Garbė draugijai ir 
vakarėlio rengimo komisi
jai.

Amžinojo ~ Ražaiičiaus 
pirm. Ona Gėcevičiene yra 
pasišvėntus darbuot o j ą 
parapijoje, šiame draugi
jos vakarėly labai nuošir
džiai darbavosi ir J; Ve- 
cierkienė, J. Vinslovienė, 
O. Šimaitienėj Samienė ir 
keletas kitą.

Vakarėly dalyvavo kleb. 
kun. V. G. Vilkutaitis, ku
nigas J. Andziulaitis, muz. 
V. Greičius su žmona ir 
kiti.

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio darbas šį pavasarį 
bus galutinai atliktas, dar
želis bus išpuoštas.

Adv. Petras Česnulis 
praneša, kad daroma dide
lės pastangos, kad iCity 
Planing komitėtiš'priimtą 
lietuvią planą. Įvairiems 
darbams, kad sudarytą di
desnį fondą, išrinkta ko
misija: Juozas Sadauskas, 
K, Karpavičius, P. P. Mu- 
liolis, J. Blakevičius, P. 
Glugodienė, M. .Mišeikienė.

Pola.
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Bt!XjĮ________ ________ __________ _____ _....... .......... ........... ...H

(THNWOMKEB)
Published every Tuesday and Friday except Holidąys auch as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indepenaence Day, 

Labor^Day, Thanksgiving. and Chriatmaa
—  ----- f>y--------—*— . •

SAINTJOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A8SOCUTION OF LAB0R
Ęntered a» »econ<|-cla8S matter Sept. lą. 1915 ąt the post Office at Boston,, 

; Mass. under the Act of Mareli 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate 0/ poatage provided fpr i’n Seetlonll03 

Act of Oetober 8, 1917, authorlzed on Jjily 12, 1918 .
SUBSCRIPTIONRATES:

Domestlc yearly |4.00
Forelgn yearly .............. $5.00 ___ __________ ______ _______
Dome&tic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams ,.
Forelgn once per week yearly,. $2.50 r5*-*—

DARBININKAS
866 We»t Broadway I

Telephone South Boston 2680

PRENUMERATOS KAINAr
Amerikoje metams 14.00
Užsieny metams tp.00
“ \ * ...i___ «,. 12.00
Užsieny 1 kart sąvaltčję metams |2.00

' • / 
South fiorton, Man.

BROCKTON GARAGE
389 WARREN AVENUE

.Sales 
Tel.1550

r PAMATYKITE IR VAŽIUOKITE FORD V 8 
PIRM, NEGU JŪS PIRKSrTE

Taipgi
Užlaikome didelį pasirinkimą vartotų 

automobilių
Klauskite pono Stasio Stripinio 

f VIENINTĖLE FORD AGENTŪRA 
BROCKTONE

; LARE, MASS. vo, kad ne visas jaunimas 
įvertina brangius dalykus. 
Kursus lanko tik keliolika 
mergaičių.• “BUNCO PARTY”

‘ Sodalietės pirmą kartą 
Šv. Pranciškaus Parapijos 
svetainėje turėjo “Bunco

_ Party”, kovo Į 4. Jaunimo 
prisirinko labai daug. Visi 

’ praleido laiką linksmai ir 
. išsiskirstė į namus laime- 
į ję dovanas.

JaunameČių Moterų Są
jungos skyrius kas antrą 
penktadienį laiko savo su
sirinkimus, - kuriuose mo
kinasi siuvinėjimo, mezgi- 
moy valgių yyrimo ir tt. 
Pereitą penktadienį valgią

I J 2UOU0113tlIlS ucviP'
į “Bunco Party”,. kad kovo 
! 15 d. rengia kitą. Komisi- 
! joj daugiausia darbavosi 
j panelės Q. Velickaitė, S. 
| Taiarunaitė, E. Šimoniutė 
i į ir J.. Zolubaitė.
į Galėjo daugiausia dŽi£u- 

!j gtis laimėję didžiausias 
k dovanas. Penkis dolerius 
p laimėjo E. Baziutė, “Siėir 
Įt Cątt Sėt.” — P. Ulanavi- 

čius ir Lietuvos Albumą 
!• Anielė Vaitkevičienė. Pel- 
| no davė apie 80 dolerių.

vyrimo kursą davė panele 
I. Zolubaitė..... * .

Užsibaigus N. A. Apskr. 
Kat. Seimeliui, turėta pa
rapijos Svetainėje taip va
dinamas, • “Teisihas” — 
(Močk Trial). Buvo apkal
tintas jaunimas už sulau- 
žimą 4 Dievo įsakymo. 
Žmonėms taip labai patiko 
toji naujienybė, kad jiems 
prašant mūsų klebonas 
kun. P. M. Juras pasiryžo 
surengti, antrąjį teismą, 
kovo 10 d., parapijos sve
tainėje, 7 vai. vakare.
* Jaunimas paėmė adv. B. 
Sykes, iš Norwood, bet

i i Šv. Vincento de Paulo 
įl draugija, kovo 3 d. suvai- 
įį dino dramą iŠ girtuoklio

w.įįį.MWbtWitfi4M ■*■*1 rWWiWi)įįįi|žįlii!l:-jrf m

AKCININKU SUSIRINKI
MAS

Kovo 9 d., parapijos sve
tainėje, Seventh Street 
South Bostone įvyks Lie
tuvių Prekybos Bendrovės 
(Lithuanian Sales Corpo
ration) akcininką susirin
kimas.

Visiems * akcininkams, 
įurią adresus turi direk
toriai, išsiuntinėti pakvie
timai. Kurie tokią pakvie
timą nėra gavę turėtų tuo.- 
jaus pranešti raštu Ben
drovės pirmininkui adre
su: 414 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

REIKALINGAS ŽMOGUS
Kuris norėtą gražiai gy

venti ir dolerį daryti. Rei
kalingas partneris prie 
mano biznio, kuris būtų 
pamokytas ir galėtų nors 
vidutiniŠk a į susikalbėti 
anglų, lietuvią ir lenkų 
kalbomis.

Reiktų Įnešti nuo $4.000 
iki $5.000. Namas priklau
so prie kratuvės. Krautu* 
ve didelė. Namas gražuš. 
Parduodu drabužius ir če- 
verykųs (sho.es). Parduo
du ląivakortes ant didžių^ 
jų laivų ir siunčiu pitiigus 
į visas dalis pasaulio.

Kratuvė atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, 

(Savininkas) 
678 No. Main Street,.

Montello, Mass.

WIUIAM J. CHISHOLH
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS’

331 Smith St., 
PROVIDENOE, R. I, 

Telephone:
Ofiso: Dexterl952

Namu :P1. ^286

E. ČIOČYS
VIENINTELIS LIETUVIS

Gyvasčių. Apdraudę Agentas 
Šioje Apylinkėje

188 Clifford St.,
PROVIDENOE, R. I.

Phone WEST 4463 W

B. VALAITIS
ART PHOTO STUDIO
Aš Specializuoju vestuvių ir 

grupių fotografijomis
Atdara nuo:

8 A. M.-r- 6 P. M. 
Sek. 9 A. M. ~ 5 P, M. 
1913 West Minster St., 

PROVIDENOE, B. I.

WE. 0689 W

NATIONAL BAKERT
LIETUVIŠKA KEPYKLA

B. BARTUSEVIČIUS
(Savininkas)

43 Florence Si, 
Providenoe, R. I.

Senoji Tėvynė, 
Jus Laukią1

Aplankykite savo gimtini kraštų

. Greičiausia kelione | Lietuvį

Bremen - Europa
Ekspresinis traukinys laukia prie 

. laivo Brėmerhavenę ir užtikrina
patogų nuvykimų Į KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais.
? ekspresiniais laivais •.

DCUTSCHLAND
’ HAMBURGE 

NEWYORK
ALBERT BALLIN

Patogus susisiekimas geležinkeliais 
iŠ Hamburgo ■ / • <

Informacijų klauskite pas Vietini 
Agentų arba » .'<•

HAMBOIG-AMERICH LINE
NORIM GERMAN LLOYF

252 BOYLSTON ST. BOSTON |

A. VAITKUS 
SAVININKAS <•

BUŠU BEE VALGYKLA
. Užlaiko specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus 
taipgi

GROSERNA ir MĖSOS 
KRAUTUVE

302 Orius St., Providenoe, R,I,.

Tel. WEst 7031

BRIOGE CLUB
Pale Dry-Vitalized - Golderi

GINGER ALE’
Lietuviai Savininkai: *

B. Simonavičius, AlexDia!tuva
23 Chaffee St., Providenoe, R.I,

PIRK DABAR PAS

3-iuaaliį A CA
Į PARU>RSETĄ T O <7. 0 V 
j Kaina tik

J. BREST & COMPANY. INC.

į JIS YRA 100% MOHAIR
I' '' ’ . i
> . Guarantuotas 5 metams nuo kandžių . U

; .263 Main Street, Brockton, Mass.1 !!
\ TEL. BROCKTON 4052 H

1 - • , • ’ | į

«

DĖ 7582 ■

Specialistai į
PLUMERIS

S. F. RACZELOWSKi
• SS PrinUry St, 
Providenot, R X

Tel. DExter 2053

EXCELSIOR BROOM CO.
IždirbSiai \

ŠLUOTU ir šLUOTiną 

25 Danforth St,
PRO VIDENCE, R. I. I
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
IHUHI

PHIUOEIM, Pt.'
*. . • • • ‘i .. ir

Vasario 24 &, Conven- 
tion salėje įvyko Philadel- 
phijoskataliku susirinki
mas, kuriame dalyvavo a- 
pie 30,000 žmonių, be skir
tumo tautybes. Šiam di
dingam susirinkimui va* 
dovkvo J. E.’ Kardinolas 
Dougherty, J. fe Vysku
pas Gerald P* O’Hara, 

, D. D. .
Katalikiškų aukštesnių 

mokyklų mergaičių orkęs? 
tras grojo; Susirinkus pa

te Monsignor Joseph M. 
Corrigan, D.D.

Pasibaigus susirinkimui, 
salėje prie pastatyto alto
riaus, J. fe Kardinolas 
Dougherty suteikė palai' 
minimą Švč. Sakramentu 
ir sąvo Ganytojišką palai
minimą. Aukštesniųjų; ka
talikiškų mokyklų mergai
tės ir klierikai giedojo.

Taigi šis protesto mitin
gas buvo begalo įspūdin
gas ir reikšmingas, nes 
katalikai parode savo^ga- 
lybę ir vieningumą prieš 
savd persekiotojus. Visą

laike ir ramiai išklausė 
kalbų. Dalyvavęs,

blikai, salėje pasirodė uni
formuoti kreiviai,' kurie 
nešė Amerikos vėliavą. .

Susirinkime dalyvavo a- 
pie 100 kunigų ir apie 150 
klierikų.. Vyskupų ir pra
lotų tarpę buvo ir mūsų 
Garbingasis Ganytojas JA 
Ęt Vysk. Teofilius Matu
lionis* ‘

Programa pradėtą Ame
rikos hininu; Programos 
vedėju buvo J. fe Vysku
pas O’Hara, D.D., ir jis a- 
tidarydamas pasakė Kalbą 
apie katalikų persekioji
mą Meksikoje. Turiningą 
kalbą pasakė J.’E* Kardi
nolas Dougherty. Jis kai- 
bej6 apie valandą laiko, 

... nurodinėdamas kaip žiau- 
riąr Meksikos valdžia per
sekioją įr terorizuoją ka
talikus. ;Tąipgi kalbėjo 
kongrwwa*
Jis taip-įspūdingai lirųtb 

' kinančiai kalbėjo apie .Me
ksiką ir jos valdžią, kad 
jam pabaigus kalbą, pub
lika plojo apie 5 minutes 
laiko. * • .

. /Rezoliucijų buvo/daug, 
net įr nuo žydų; Jas skai-

. UĘTUVOS ŠVENTZ 
GRAŽIAI PAMINĖTA
Dalyvavo J. E. Vysk, 

jątnlįonis
Šeštadienio vakare, Va

sario 16 d,/šv* Jurgio pa
rapijoje* įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės 17%kos 
metų sukaktuvių paminė
jimas, dalyvaujant.J. E* 
Vyskupui T. Matulioniui. 
Vietinis klebonas kun. 1 
Žimblyš tardamas kelius 
žodžius atidarė vakarą įr 
perstatė vakaro vedėju p. 
Kazimierą Žadeikį. Šv. 
Jurgio parap. choras su
dainavo Amerikos himną. 
Po to vhkaro vedėjas pers
tatė paneles: M. Čiurlio- 
niutė, F- Kalėdaitė, ir X- 
Būbinaitė, kurios pasvei- 
,kino gražiais žodžiais gar
bės svęčiį * J; Ę. .Vyskupą 
T* Matulionį, Kalbėjo kun. 
Garmus. Jo> kalba buvo il
ga,. graži, turininga ir pa- 
triotinga, — kaip tik pri
taikintą tam momentui, 
sukaktuvių paminėjimui.

šv. Jurgio parapijos cho
ras, vadovaujant mūz. A;

Jo Ekscelenciją Vyskupas T. Matulionis 
' Lankys Šiaį Parapijas Bei Vietas
.Kovo 10 d. —
Kovo 10 d. —- šv. Kazimiero, St. Clair, Pa,:
KoVo 15 d. — ;

delphia, Pa. -
Kovo 17 d;—
Kovo 17 d. -
Kovo 28 d. -

Pa* — 4 vai. po pietų. * • • ..
•Kovo 31 d: Šv. Trejybės, Wilkeš Barre, Pa.
Balandžio 3 d* — šyl Onos, Lužerne, Pa.
Balandžio 5 d. = .Šv. Marijos, Wanamie, Pa.
Balandžio T d. -^-ŠV. Kažimiėrp, PlyinoUth, Pa.
Balandžio10 d. — Šv. Pranciškaus, Išners Mills, Pa.

- šv. Juozapo, Scranton, Pa. : 
Šv. Kazimiero, Pittston,. Pa.

Balandžio 21 d. — Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, Elm- 
hurst, Pa. .

Balandžio 22 d. —Šv. Juozapo, Durea, Pa. .
. Balandžio 23 df -

Balandžio 28 d. -
Balandžio 30 d* -

- Sv. Jurgio, Shenandoah, Pa.— Šurna.
---------

—- -» :  ly w-'~r -f—. - - « - e

- Saldžiausios Jėzaus širdies, New Phila- 
 —Vakare. .
• šv. Juozapo, Mąhanoy City, Pa. —-Suma.
- Šv. Liudviko, Maizville, Pa. -
- Jo Ekscelencijos atvykimas į Pittston,

DŽikui, sudainavo dyi dai
nas. Kalbėjo trumpai ir ai
škiai angliškai adv. Hu- 
bert J. Horan. Po to kal
bėjo to vakaro garbes sve
čio J* E* Vyskupas T. Ma* 
tulionis. Jo kalbą buvo 
Švelni, nuosekli ir patrau
kianti* Tarp kitko pagyrė 
lietuvius amerikiečius už 
lietuvystės ir katalikystės 
išlaikymą. Prakalbų prog
rama užbaigta Lietuvos 
himnu. Prasidėjo šokiai.

Apart paminėtų, prie su
rengimo ir išpildymo 16- 
tos Vasario programos 
prisidėjo šie asmenys: mū
sų parapijų kunigai: I. 
Zimblys, J* Čepukaitis, I. 
Valančiunas ir V* Martu- 
sevfčius. Taipgi pasauko- 
nys: A; Ūžumeckis, J. Ka
valiauskas, K. Vidikaus- 
kas, K. Dryža, P. Pūkas, 
j. Turauskas zir -seseris 
Natalija ir Antanina Moc- 
kaliunutės, kurios dau
giausiai įžangos tikietų iš
platino. Tą vakarą pasi
darbavę: Pranė Saknevi- 
čiutė, Ona Lųkosevičiutę, 
Jieva Vekteris, Ona Lūs* 
kuvienė, J. Turauskas, S* 
Subačius, B. Lopacinskas, 
S. Barkauskas, M. Strelee- 
kas, T; Mosevičius, ir bro
liai Pranas ir Kazys Bar- 
tusevičiai, Križanauskas ir 
kiti.

Ne tik moraliai, ' bet ir 
materialiai parengimas 
nusisekė./ Pelno liko $77.- 
90č. Philą. Krikščionių 
Draugijų ^ąryšys^jįrengė- 
jaš šių sukaktuvių - ^mi
nėjimo) * kaip visuomet 
pelną paskirstys labdarin
giems tikslams.

‘ Gerb. parapijų vadams, 
draugijų delegatams ir 
veikėjams, prisidėjušięms 
prie surengimo ir išpildy
mo sukaktuvių programos 
ir atsilankusiai publikai, 
vardu rengimo komiteto, 
tariu širdingiausią padė
ką. / .

Pr. Pūkas, 
t Sąryšio pirm.

ką.

- Vakare.

SHENflND(IAH,.PA.
-PARAPIJOS ŽINIOS -

Balandžio T d. — Šv. Kazimiero, Plymouth, Pa.
Balandžio 10 d. - Z-______
Balandžio 12 d. — Šv. Mykolo, Scranton, Pa.
Balandžio 14 d. -
Balandžio 17 d.

- Šv. Marijos, Kingston, Pa. /
- Šv* Antano, Forest City, Pa.
rr.' Šv* Petro ir Povilo, Šugar Notch,
;ll:? ; .. k ■ • ' . . ■

Gegužės 1 d.: — Hotel Redington, Wilkes Barre, Pa.--
'■ . ■ ■ BanKietas/ ” ■ n/ ‘C- /

Gegužės 5 d* Šv<-Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa. — Su- 
’ ma ir Sutvirtinimo Sakramentas.

Gegužės 5 d. — Šv/ Mykolo, Shamokin, Pa. — Vakare.
Gegužės 12 d* — Šv. Pranciškaus, Minersville, Pa.

M z GegūM & 4^ ŠV, Alfonso; Baltimore, Md.
. Gegužėj 26. d. —- Karalienės;Angelų, Brooklyn, N, Y*
Gegužės 30 d,'-—’Šv. Jurgio, Brooklyn, N. Y. , \

.. į Lipant'tas Apylinkes Jp Ekscelencijos Vyskupo
T. Matulionįo .ęeųįrąs bus: The Holy Cross Rectory, 
Mt. Carinei, Pa. / ij/ .

bėti angliškai nemokėjo, o 
perkalbėtojo nedavė.

Toliau rašo: Šie darbi- 
ninkai atsakynėjo į klau
simus taip, kaip kompani
ja norėjo, kad klausimai 
būtų, atsakinėjami. Jų at- 
sąkymai nesutikę su jų 
darbo vietomis, / negalėjo 
tokių dalykų matyti nei ži
noti iš jų darbo vietos.

♦Baigiant rašo: kad kaip 
vaidinimas teatre būtų 
juokingas, bet darbinin
kams padaryti saugesnį 
darbą, tai toks liudijimas 
ir išnagrinėjimas visai ne
tiko* v

“Bootleggeriai” arba ne* 
priklausomi mairiier i a i 

, „ griežtai priešinasi kompa- 
i-fhijos judėjimui" uždaryti 

dainavo dainą ir buvo iš-Į jųjų “kasyklas” arba sky
les. Gubernatorius J. Ear- 
le, buvo pakviestas užda
ryti šias skyles, iki šiol 
nedavė sprendimo. Bet 
girdėt, valstybės policija 
uždarinėja nepriklausomų 
mainierių kasyklas.

“Pūtis”.

Programėlėje dalyvavo: 
15 sodaliečiiį iš Šv* Liudvi
ko parapijos, Maizeville, 
kurios suvaidino Veikalėlį 
“Gydytojo Ofise” ir sudai
navo keletą angliškų ir 
lietuviškų dainų. Vaidini
mas ir dainos publikai la
bai patiko. Ypač pagirtina 
“guitar’o”4 grojikė, kuri 
keletą populeriškų dainų 
grojo, ir dainavo.

P-lė Evelina Gebytė, pa
šoko ir sudaihtavo. Evelina 
užaugus bus žymi šokike 
ir dainininkė. Elena Bal- 
kevičiute sudainavo ir šo
ko “tap dahce”, šiom 
dviem akompanavo. RutU 
Roberts. Andrius Akaląus- 
kąs, populąrus paštanešyš 
ir mūšų choro nSrįmT^su- 
j 
šauktas pakartoti. Albinas 
Matulevičius, vyčių pirmi
ninkas, buvo vakaro vedė* 
ju. Kalbėjo: kun. A. J. De
gutis, Andrius Akalaus-, 
kas ir kun.’K. A. Batutis.

Vakaro vedėjas pareiš
kė ątsilankusįėms dvigubą 
vakaro tikslą, būtent, vą- 
jAus metu įgyti naujus na
rius ir pripažinti juos !šu 
senesniaisiais ir kad kųn. 
K. A. /Balučiui išvažiuo
jant, §iš% Vakarėlis yra 
kaip išleistuvių. 4 ■

Muzikališkaį programai 
pasibaigusį Albinas Matu
levičius, vyčių ir cįioro na
rių vardu,; įteikė klih. K. 
A. Balučiui dovaną; Ana
stazija Nork^vičiutė, So- 
dąliėčių. vardu įteikė dova-

x Pasibąįgus t programai 
orkestras-.grojo šokius. 
Atsiląnkušieji, šoko! kiek 
tik norėjo ir buvo paten
kinti. Vyčiai tikisi tokį dės pilnai patenkino pub- 
^sųsiejįmo .vakarėlį” daž- ligą; reikia už tai atiduoti 
niaū surengti/ ? / ( kreditą vaidintojams, ku-

Sekmadienį, kovo 3 d., 
kun. A.' j. Degutis pagel
bėjo Jo Ekscelencijai Vys-“ 
kupui Matulioniui per mi
šias, Šv. Vincento bažny
čioje/ Girardville, Pa.

Pirmadienį, kovo 4 d., 
mūsų klebonas, kun. J. A. 
Karalius buVo nuvykęs į 
St* Clair, ir ten Šv. Kazi
miero parapijoje dalyvavo 
Šv. Kazimiero šventės pa* 
maldose. ,

Ketvirtadienį, vas. 28 d. 
kun, K. A. Batutis tapo 
perkeltas iš mūšų parapi* 
jos į Šv. Povilo maišytą, 
parapiją, Philadelphia.

VYČIŲ VEIKIMAI
Antradienį, vas. 26 d*, l- 

vyko surengtas vakarėlis 
naujų narių priėmimui. 
Kėli Šimtki jaunesniųjų 
atsilankė. Po progrąiųėlės 
daugelis nė narių prisira
šė prie Vyčių. .

MAHANOY CITY, PA.
TEATRAS PAVYKO

šy.< Juozapo parapijos 
choro teatrasy “Cingu Lili* 
gu” . labai gerai pasisekė. 
Vaidinta du vakaru, sek
madieny ir pirmadieny. 
Vaikams sekmadienį po 
pietų.

Žmonių buvo pilnutėle 
svetainė, ypač sekmadie- 
nio ^ajrare* /Jeigu spręsti 
išžmopįųnuotaikos .ir ap
lodismentų/ tai ši komedi
ja visiems patiko.

Kad šiš teatras ir atsi
lankymas Virbaliu Mag-

Mąple Bill kasyklos dar
bininkai, kurie streikavo 
dėlto; kad anglių kompani
ją samdė darbininkus iš 
kitų mieštų, kada dar bu
vo vietinių bedarbių an
gliakasių mieste, grįžo 
darban, kada kompanija 
prižadėjo daugiau nelau
žyti padarytosios sutarties 
— t. y* samdys vietinius 
bedarbius angliakasius, ir 
tįk visiems dirbant gali 
sąindytį iš kitų mieštų. į /

Darbininkas rašo apie į- 
vykusią Gilberton’o kasy
klose eksploziją ir tyrinė
jimą Shenandpąh Evėning 
Herald. Jis sako, kad; tas 
tyrinėjimas buvo tiktai 
juokas. / '■ •'/

Anot jo iš 44 dirbusių 
eksplozijos apylinkėje, 6 
buvo išrinkti liudijimui, ir 
iš tų 4 nemokėjo nei rašy
ti, nei skaityti, nes ir kai- 

■ NuąA-ioNE ’ šusitpio!
■; NA ORGANUS ;/
Jeigu Jūsų organai silpai ir jus 

jaučiatės senu, priimkite NUGA-TO- 
NĖ — -tę pastebėtina valstį, kuris 
padarė stebūklus dol milijono moterij 
ir vyrų per paskutinius 45 metus. 
NUGA’TONE priduoda naujos sveiku- 
tos lt sustiprina nurtlpngjusįua orga
nus. / • ■

NUGA-TONEyra, vaistas,; kurį kiek
vienas nusilpnėjęs-arba' liguistus as- 
milo’ tūtStiį vartoti. Jie pndrfrjm kiek
vienų, aveliu ir tvirtu; Parsiduoda vi- 
soso vnistlnyčlose. Nepriimkite pimV 
.duotojų, nes Joks kitas vaistas nepa« 
.vUdiios NU&Ą/rON%

—* ttleahj htuosuotoja viduriu 25c. Ir
/'. « • ' /> ' ; •' L-

gB surpriše party savo dvaafttf i 
vadui kun. Kazimierui Keidoliul, ’,r 
jo vardinių dienoje. Baliukas f 
vyko visai netikėtai, Dalyvavo 
visi parapijos choro nariai. Kuru. a*. 
Keidošiui buvo įteikta graži d<v,’*« 
yančle, kad išreiškus choro narių/-. X 
dėkingumą kun. Keidošiui už jo-Iį 
darbštumą; Buvo kalbos ir link VJ 
jimai kaip nuo parapijos kunigų, ^ 
taip pačių choro, narių. Labai .7 
girtinas dalykas; kad choro mfr/? 
riai savo pagerbimu , netik kK 
tiems, bet paskatina patį dvasios 
vadų prie didesnių pastangų.

' Baltimor&i Kronlsfcur

kreditą vaidintojams, ku
rie suvaidino Savo roles 
artistiškai, tiksliai ir su
prantamai. Daug pagelbė
jo elektros šviesų sutvar
kymas ir jų mainymas. ' 

Begalo didelį įspūdį pa
dare dū jaunikaičiu: Sta- 
nis Vilkauskas ir Jonas 
Parulis, kurie vaidino Kip- 
|ų roles. Jiems pasirodžius 
scenoje su šviesos permai- 
nęinis ir pragariškų dun
dėjimu, pūbMką' taip, išsi
gando, kad salėje užvieš
patavo. tyla —? ramumas. 
Kažkurios, mažesnės mer- 
gaitės taip išsigando, kad 
išbėgo iš svetainės namon 
ir jąų daugiau nebegrįžo. 
Kipšų mimika ir kalba bu
vo tobulai nuduota*

Jeigu reiktų pareikšti, 
kuris artistas geriausiai 
vaidino, tai nebūtų galima 
pašakyti nepriminus veik 
visus kitus Veikėjus tame’ 
teatre. Gal būt daugiaušia 
prijuokino savą Vole, varg. 
Jonas SltiŽelis, mūsų choro 
vedėjas, girtuoklio rolėje 
pirmame veiksmė*

Antrame. veiksme, gal 
būt lygiai eina kreditas 
Antanui Leskauskui, žydo 
folėjė.ir kipšams, nes Visi 
trys lygiai gerai atliko sa
vo roles/ Angelas»Anas- 
tazija Palaimiutė, gražų į- 
spūdį padarė savd gražia* 
išvaizda ir ilgomis^gelto- 

upA-sotr nomis ■ kasomis .ir savo 
švėliiįn ramių balseliu*

J SVEIKSTA
’Miisuj parapijos kelbonas kun 

Juozas Lietuvnikas, kuriam bu
vo, padaryta operacija kojoj, sa
vaitė atgal, jau sveiksta.. Mano 
būti namie apie 11 ar 12 d. Šio 
mėnesio, Visi parapijiečiai su iŠ- 
siilgimu laukia, savo dvasios, va-, 
do sugrįžtantį

’ KUNv KfilDOžIŲS MOUNT
/ OARMELY

Pereitu ketvirtadienį, kun. Ka
zimieras Keidošius ■ išvyko plis 
kun. Dr-ą j Končių parsivežti
J. E. Vyskupo TedfiĮiąųs Matų-. 
lionio, gerbiamas svečias laikys 
pontitikales mišias sekmadienį, 
11 vai. ryte. .Tą patį rytų ŠŠ. 
Vardo Dr-ja eis prie. Šv. Komuni
jos f,in eorpore”.per Šv. Mišias 
8 :30 v. Tačiau buvo nutarta pa
čių vyrų pasilikti sumai, kad su- * 
darytų garbės sargybų Vyskupui. 
Sekmadienio vakare, 7:30 vai., 
Šv. Alfonso par. salėje įvyks , 
programa Garbingąjį Ganytojų 
pagerbti. Be abėjo visi norintieji 
išgirsti Vyskupo kalbų turės a? 
teiti anksti ,kad gautų tinkamą 
vietų.,

CHORAS PAGERBS SAVO 
DVASIOS VADĄ

Parapijos choras, rūpestingoje 
Jono Jasaičio vadovybėje, suren-

. Trečiame- veiksme di
džiausias kreditas priklau
so JieVuteį — Onai Radze
vičiūtei, kuri buvo užėmus 
girtuoklės moters rolę. 
Jos tobula lietuviška kal
ba, mimika ir gestai visai 
.tiko;'; .JU,

Mažesnes roles turėjo 
šie: — Teofilia Žaliutė ~ 
Marytės rolėj; Eduardas 
Lapinskas —* klebono; Jo
nas Bernotas ir Zigman
tas Dereską, du draugai— 
Jono. Visi gražiai ir įtek* 
mingąi suvaidino. Daug 
prakaito praliejo' ir ne
maž buvo apdaužyti du 
Jono draugai, besiūnant 
stt girtuokliu iš proto išė
jusiu. . • • .. ’

Virbaliu Magdės rolę la
bai juokingai nudavė ne
paprastai gabi choristė— 
Aldona Jakaboniutė. Jos 
staigus . atsilankymas į 
svetainę, < kada mūsų kle
bonai * kun. Cesna skaitė 
telegramą, kad ji negali 
atsilankyti, sukėlė publi
koje daug juoko. Tai buvo 
labai tinkama pradžia dėl 
juokingos komedijos*

šio teątro pamatyti bu
vo atvykę net iš Philądel- 
phijos, labai gerai žino
mas asmuo, lietuviškos ra- 
dioš valandos garsintojas, 
ponas Kazys Kisielius. Jis 
labai gyrė teatrą, hprs bu
vo jį matęs kelis sykius 
Philadelphijoj. Pirmadie
nio vakarą atvyko kitas 
gerb* svečias irgi lietuvį^* 
kos radio valandos vedė
jas, ponas Antanas StaniŠ- 
kis, kuris kas sekmadienį 
linksmina publiką iŠ Haz- 
tetono stoties* Gaila, kad 
abu Radio vedėjai nėgalė- 
Jg pribūti tą įatį vakarą* 

. šio teatro* kitas vaidini* 
inas įvyks šv*, Liudviko 
par* svetainėje, Maizeville, 
Pa.v kovo 24 d*, vakare* 
Visas pelnas" skiriamas 
parapijai. • Mahanojtetls

T. J. BRUŽUO S. J, ; 
MISIJOS

Kovo 4 iki 17, St. Casi-" 
mir’s Chureh 324 Whar- ~ 
ton Str., Phįiadelphia? ?
Pa. . ' \

Kovo 18 iki 24, Our Lady'-n 
oi Vilnius Chureh 15“e 

' Highfield Rd., Worces- k 
■ ter, Mass. ’ - • ’•••

Kovo 25 iki 31, St, Fran--į 
eis Chureh 105 Main St.,‘ * 
Athol, Mass* :

Balandžio 1 iki 7, St. Geor-^ 
ge’s Chureh 6 Cottage - 
St., Haverhill,.Mass.

Balandžio 8 iki 2i, St. Ro*^ 
cp’s CŪurch' 20 Webster / 
St., ferdektęn, Mass,

Balandžio 24 — 30, Our t 
Lady of Vilnius Churchj:

• 32 Dominick ' St., New ^ 
t York^M ■■ / ;• ...'Ge^/s^id/Hory #£* 

nlty Chureh 20TAdams ;į
■Gę^5v-

, Str.’, Newark, N. J. '

LAI VAJDBTe ILIETUVį
• IR ATGAL ■ r'

‘‘Darbininko” geras re- 
mėjas ir prietelis pąliko-į 
vieną laivakortę įr prąS>~ 
parduoti nupiginta kainą 
JJM nariui arba “Darbi-*" 
įlinko” ■ prenumeratoriui. * • 
Taigi kas iš Gerb. EDS. « 
nąrių ar prenumeratorius 
ruošiatės važiuoti i Lietu-z 
vą šį pavasarį, tai rašyki-1 
•te:/ ’■ ;■ -• ■/ ‘I

< Darbininkas, *
366 VV. Broadvvay, J! 
So. Boston, Mtass. /į

Telefonus: Flaza 1350. įJ

JONAS GRE8LIAUGKAS
; Grabbtius ir jjjflgamuotojįui 

423 8* Pacą Street į-į 
BALTIMORE, MD.

LIETUVIS GRĄBORIVS 
ir Balfi&mūotojta 

B37 S. ^aoa. St 
: , Baltimore, Md. 
LaidotųtSse patarnauju gerai

■ ir pigiai. Pagrabus paruošiu, 
’ Nud $76-|i00--|150 >

0 aukRiau /• 
Tel. — 8outti 0088

JONO KMITO BUS '
■■ ■' h5

Taį grkŽus mūsų išeivi* ! 
jos įžymaus poeto kun. K* 
Urbonavičiaus eiUų riiiki- I 
nys< •• /

“DARBININKO” Adm. ’ 
v 866 W. Broadway,

South Boaton, Mm
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fWATERBURY, C0NN.
■.IK ' .

r v * ’ ■..... ......... .
' Darbininkų Žinios—
T SUSIRINKIMAS •
a'LDS. 5-tos kuopos susi- 
ijnkimas pavyko. Narių 

į atsilankė nepap ras t a i 
<jaug; kaikurie turėjo sto
vėti <■—' pritrūko sėdynių, 

t Skaitlingai atsilankė mo
terų. Labai gražu matyti, 
kąd moterys ima dalyvu- 
mą kartu su vyrais, netik 
svarstyme organizacijos 

1 reikalų, . bet interesuojasi 
; tą socialiu . darbininkų 
klausymu.——■ ' ' 
š, Veikiančioji komisija
jĮąneŠė, kad rūpinasi su- 
ręngimu nepaprasto, mil
žiniško išvažiavimo atei
nančią vasarą. Muz. A. A- 
lėksis davė patarimą reng
ti išvažiavimą kartu su 
Vyčiais.. Visi su tuo šuti- 
ko. •

Atsisakius Juozui Ber-
...................  ' --------*-

notui iš veikiančiosios ko
misijos, jo vieton išrinktas 
Antanas Muraška. Čia tu
riu pastebėti, kad Muraš
ka yra naujas narys, kurį 
prirašė prie kuopos J. P. 
Tutorąitis ir rekomendavo 
į veikiamąją komisiją kaip 
rimtą ir gabų veikėją.

Prie kuopos prisirašė se
kanti asmenys: Vincas 
Kieniausis, Jonas Žayls- 
kas, Jonas Kairys, Marty
nas BeneseviČia, Bronius 
Karpavičius, Antanas Mu
raška, Liudvikas Povilan- 
skis, Antanas Steponavi- 

i čius, Leonas Pranckietis, 
Marijoną Cooney ir/Zig-

- mas KlevėČka,
J. Totilas,

LDS. 5-tos kuopos Raš.

atima pinigus. Ypatingai 
taikosi prie moterų pinigi-

*
W. M. Harris, vietinis 

FERA administratorius 
praneša, kad šio miesto 
FERA‘darbininkams dar
bas užtikrintas iki balan
džio pirmos dienos, šių 
metų.

ties industrijos darbus už 
75 centus atlyginimo sa
vaitėje. \ f -<■

Tas parodo, kad valdžios 
panaikintos viešos “sweat 
shops” susikraustė į sta
bas.

šiomis dienomis Water- 
bury randasi daug gatvi
nių valkatų, kurie pastoja 
žmonėms kelią, apmuša ir

Kaikuriose industrijos į- 
staigose.yra praktikuoja
mą atleidinėti iš darbo se
nus darbininkus ir jų vie
ton priimti naujus, kurie 
dirba užmažesnį atlygini*- 
mą, -

Darbo tyrinėjimo komi
sija surado, kad šiame ir 
kituose industrijos mieš
tuose, moterys kartu su 
mažais kūdikiais dirba sa
vo namuose iki vėlai nak-

? Detroito Žinios
S V. PETRO PARAPIJA turi namus 9575 Greely 

, —r— ■■ St., Detroite ir juos ati-
; i Su gavėnios pradžia mū- duos tam, kurie turės bi- 
įų parapijoje užsibaigė vi- lietą. Bilietai pardavinęja- 
Si linksmo turinio vakarė-

; liai. J. Ę. Vyskupas per 
; savo diecezijos klebonus 

laišku ragina žmones tin
kamai užsilaikyti gavėnios 

t metu. Reikalauja, kur ga
lima, nors du kart į savai-

- tę, apart sekmadienių, lai- 
kytipamaldas. Prašo, kad

■ žmonės, gavėnios metu, 
susilaikytu nuo šokių ir fęątrų.

2 Gavėnios laikas yra tai 
L atgailos laikas, skirtas 

Užsiminti išganytoja u s 
“ kančias dėl mūsų išgany- 
s nįo. Geras užsilaikymas 
gavėnioje, atnaujina mūsų 
tikėjimą ir priduoda giles
nio atjautimo tikėjimo da
lykuose. Taigi nusistatyki- 
mępėr šį gavėnios laiką 

’ ’šąvo gyvenimą taip su- 
; tvarkyti, kad jis būtų Die- 

viii malonus ir patinkan
tis, nes nežinome kuriam 

mūsų Ši gavėnia bus pa- 
įlkutinė. Geras užlaikymas 
|hvėnios sustiprina žmogų 
'& priduoda jam daugiau 
jėgų* atsilaikyti pagun
doms, Laikas pergalėti 
kūną, kad mes galėtume 

■Jį valdyti, o ne jis mus.

Pamaldos gavėnios metu 
^nūsų bažnyčioje bus tre
čiadieniais ir penktadiė- 
JSiais.. Trečiadieniais. bus 
i įkalbamas rąžančius, po to 
•j^mokslėlis ir palaįmini- 
įSas Švč. Sakramentu, Vi* 
j$i Žmones kviečiami atei- 
’ ti ir bendrai sukalbėti ra- 
Žančių. Penktadieniais bus 
stacijos ir palaiminimas.

; Trečiadieniaiš giedos jau- 
; hųjų choras, o penktadie
niais didysis choras.

[Seserys- pranciškie-
ATIDUOS NAMUS

į/ Seserys Pranciškiėt ė s

St., Detroite ir juos ati-
kad mes esame organizuo
ti ir vieningi. Tada mes 
galėtume reikalauti ir po
litiškų darbų lietuviams. 
Jeigu kitos tautos turi sa
vo atstovus, tai, kodėl mes 
lietuviai negalime turėti.* 
Kai toki organizacija or- 
ganizuosis, tai prisidėkite, 
nes nieko * nekąmupę, ' bet 
gali daug gero padaryti.

Šv. Vardo Vaikinų drau
gija šį sekmadienį in cor- 
pore priims šv. Komuniją. 
Visi nariai ateikite ‘ir pa
rodykite grąžų pavyzdį. 
Per mišias giedos antrasis 
jaunimo choras. .;

Kitą sekmadienį, kovo 
17 d., sodalicijos' mėnesi
nė komunija. Visos narės 
susirinkit, ypatingai da
bar —- gavėnios metu. Per 
sodaliečių mišias giedos 
antrasis jaunimo choras.

šv. Petro draugijos mi
tingas įvyks žį sekmadie
nį. Kaip pereitais metais, 
taip ir šiais metais prašo
me draugijos narių nutar
ti Velykose patarnauti?

Detroito bowlerių rate
liuose vyksta permainų. 
Balta Rožė, kuri Mar vis 
savo visų pajėgų neparo
dė, jau baigia pasiekti vir
šūnę. Pralenkė Braziov ra
telį ir dabar stovi antroje 
vietoje. Pažiūrėsime kaip 
bus toliau. Šį sekmadienį

mi po 10 centų. Namai 
verti keletos tūkstančių 
dolerių. Seserims Pranciš- 
kietėms pagalba būtinai 
reikalinga. Jos kažkuriose 
parapijose per kelis metus 
negavo algų. Seserys auk
lėja mūsų jaunimą lietu
viškoje dvasioje. Lietuvių 
parapijinėse mokyklo s e 
vaikus moko būti gerais 
katalikais ir lietuviais. Se
serys negauna ar kiek 
gauna algų Už savo darbą, 
bet jos netriukšmauja ir 
nestreikuoja. Seserys mo
kytojos dirba ilgas valan
das mokykloje ir dar baž
nyčioje pagelbėja. Taigi 
kada tik Seserys atsišau-, 
kia į visuomenę, paremki
me jas. Pirkime jų bilie
tus, aukokime vienuolyno 
reikalams kiek kas išgali
me. -' ,

Tiesa, Šv. Petro par. Se
serų nėra, bet mes jų ge
rą darbą įvertiname ir už
jaučiame.

Šią savaitę teisėjų rin
kimas. Dėl 18 vietų buvo 
222 kandidatai. Daug kan
didatų buvo atėję į mūsų 
parapiją ir, ‘ žinoma kiek
vienas prižadėjo daug ge
ro padaryti. Kalbėdamas 
su tais kandidatais, primi- 
uiau, kad jie ką nors pn- gv parapijos ratelis

važiuoja j Flint, Mich., kur 
suširems su K. of C. rate
liu./' ■ •'

Detroito bowleriai šiaip 
stovi:

išlošė pralošė 
ŠV. Petro - 21
Balta Rožė 
Brazis 
Vyčiai 
BiU & Pete 
Šv. Jurgio 
Liet. Užeiga 121 
Gus&Frank 17 f

Žadėtų duoti lietuviams, 
kad ir kokį politišką dar
belį. Tai visi atsakė, kad 
mes lietuviai nesame vie
ningi ir neturime vienin
go - organizuoto balso.

Teisybė, męs čia Detroi
te neturime tokios organi
zacijos, kuri galėtų akty
viai dalyvauti politikoje ir 
išstatyt savo lietuvius 
kandidatus. Tą trukumą 
mes turime užpildyti, tai 
tą syk gausime pripažini
mą politikoje, nes žinos,

BUSDARBO

* PWA. Adm.- greitu laiku 
planuoja pradėti mokyklų 
statybos darbą Connecti- 
cut valstybė je.

Manoma "budavoti 92 
mokyklas. Apskaitliūoja- 
ma, kad tas darbas kai
muos $9,878,500. * ' -

HARTFOROrCONN.
• . • . - ‘ ' *./ ■ V./’.

jii <!■;■■■> ... M >> -

LDS. 6 kuopos susirin
kimas įvyks . 10 d. kovo, 
tuojaus po sumos. Nariai, 
kurie pasiskyrė knygas ir 
jau gavo, labai džiaugiasi. 
Bet dauguma narių yra 
užsimokėję ir dar neparei
škė kokių knygų norėtų?, 
Dabar, kada LDS vajus y- 
ra pailgintas iki geg. 12 d., 
tai visiems dar yra progos 
gauti Darbininką nupigin
ta kainą .ir i$2.00 vertės 
knygų, dovanai. - Rašt. v

Jaunų vyrų klubas jau 
tapo įkorporuotąs Conn. 
Valstybėje, šis klubas yra 
parapijos vardu: šv. Tre
jybės Jaunų Vyrų Klubas.

.- Jau dvyliką metų kaip 
Šioje kolomįfoje gyvuoja 
L.D.K. Vytauto-draugija, 
bet ji buvo nutolus nuo 
Vytauto dvasios. Susipra
to. Šiomis dienomis atėjo 
pas kleboną kun. J. Ambo- 
tą ir prašė leisti parapijos 
mokyklos svetainėje laiky- 
itį./susirinkixnu& Ląigšiol 
susirinkimai įvykdavo pas 
vokiečius. Klebonas, kaip 
geras Tėvas, sutiko leisti 
tai draugijai svetainę. To
dėl nuo dabar D. L. K. Vy
tauto draugijos mitingai į- 
Vyks kas pirmą penktadie
nį mėnesio, parapijos mo
kyklos .svetainėje. • -

Kovo 2 d. įvyko šv. Tre
jybes parapijos kortavimo 
vakarėlis. Pasekmės , ge
ros. Garbė mūsų moterims 
ir merginoms, kurios taip 
nuoširdžiai darbavosi.

Kovo 9 d; e atvyksta iš 
Worcešter basketball rate
lis su visa galybe nugalėti 
mūsų Vyčių basketball ra*. 
telį2 Mes labai ąbėjojame, 
kad . hąrtfęrdięčiai . taip 
lengvai pasiduos. Užtat 
ruoškitės nepasiduoti. Žai
dimas bus labai įdomus. Į- 
vyks vakare.

jį, 1 '"ėl'S!.

WATERBDRY SAVINOS BANK į
į Į WATERBURY, CONNECTICUT r«
U . Brooklyn Office \ 5
4 ■ ■ - ■ ‘ ?

!; Wa.terbury’o Saving* Banko* Brooktyn’o Skyrių* gali apttt- Žį 
/ pinti tavo viau* banko* rtikaĮu*. - . . . z!
< į To* pačio* banko* knygute*, kurias gavote nuo Waterbiary 8 
!; Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi « 
! s ’ turiine:

pinti tavo visus banko* rtikaĮu*.-

; Į CHRISTMAS IR VACATION CLUBŠ «
i- TRAVELER’S CHECKS > Į
1 FOREIGN DRAFTS f

•*■.•■■ * • ’ ’ J

i į Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. S 
793-797 Bank St. |

ĮVAIRIOS ŽINIOS
taip vadinamą Vinson bi- 
lių. Šis bįlius jiumato di
džiojo karo kariams at
mokėti bonus* tuojaus. 
Tam tikslui valdžia sko
lintų pinigus išleisdama 
obligacijas. Šį bilių remia 
Amerikos Legionas.

ŠTREIKIERIAI BUVO 
SUSIRINKĘ PAREIKŠTI 
. PROTESTĄ TEISMUI

Wilkes - Barre, Pa., — 
Kovo 4 d. policija išsklai
dė 4;000 minią demons
trantų, susidedančių iš 
streikuojančių mainierių 
ir jų pasekėjų, kurie buvo 
susirinkę prie teismo, ku
riame ėjo nagrinėjimas 
bylos, kur 51 unijos vadas 
kaltinamas už sulaužymą 
injunctiono, kuriuo teis
mas įsakęs streiką nu
traukti. . '< ■

Laike riaušių septyni 
žmonės buvo sužeisti. ■

Nesusipratimas mairle- 
rių tarpe įvyko dėl ginčų 
tarp United Anthracite 
Miners of Pennsylvania u- 
hijos ir United Mine Wor- 
kers of; America unijos; 
Pirmoji uniją. paskelbė 
streiką^ bet nariai antro
sios unijos streiko nepri
pažįsta. Iš to kilo kruvini 
susirėmimai.

PATARIA ATMOKĖTI 
BONUS VETERANAMS

VVashington — Kovo 6 
d. Kongreso komisija 14

Washington 

balsų prieš 11 nutarė pa
tarti Kongresui priimti 

ko, Žmonių buvo daug ir 
visi buvo patenkinti sąjum 
giečių nuoširdumu ir vai
šingumu. Dalyvavo ir kle
bonas kun. Paulionis.

Sąjungietės dėkoja kle
bonui kun. Pauloniui ir 
kun. Petrauskui už to va
karėlio išgarsinimą. Prie 
šio gražaus darbo prisidė
jo ir mūsų jaunimas —Vy
čiai ir sargas p. Daukan
tas. P-lė Štąnšaitytė su
dainavo dainelę. Mūsų pa- 
parapijos lai-
,mėjo sidabrinę taiirę.:

Visos sąjungietės dėkoja 
visiems šio vakaro daly
vaus ir rėmėjams. .

M. S. 35 kp. Pirmininkė

/ PARDUODU
BANKŲ DARBO RĄŽANČIUS 

.. Aš' Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metą, tarydamas 
suparaMžuotą koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

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

■ Kas norite įsigyti gerų rašan
čių siųskite .pinigus šiuo adresu:

John Shislosky,
Kingas County Cbronic Hospital, 

,Ward K 42 
Brooklyn, N. Y.

J. V» PROKURORAS 
APELIUOJA DEL NRA 

BYLOS SPENDIMO

. Tuoj po Velykų Šv. Tre
jybės Jaunų Merginų klu
bas rengia Minstrel Show. 
Merginos parodys .daug 

iv gyvumo ir suteiks daug 

32 ‘ 19 
31 L 
27 24
24 
22

notary .
PUBLIC

MATTHEW P. BAUAS
- , (BIELIAUSKAS) ■-

. LAISNIUOTAS
‘ GRABORIUS

; 660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Paikiai {rengto* dvl koplydoe duo
damo* mylimiem* * pašarvoti do
vanai. Nuliudlmo valandoj kreip
kite* pa* mu*. Patarnavimas yra 
ultlkrint** ir ui prieinamą kalu*.

Telefonas:
STagg 2-5043

Telephone StagT 2—4409
NOTARY RUBLIO

ALEKS. RADZEVIČIUS

20

27
29
30

linksmų dainų. . • Senis.

C. BROOKLYN, N. Y.
Motetų Sąjungos 35 kp

. 402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN,N. Y.

Priešai* Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Vee- 
tuv&niį Krikštynoms ir vko- 

. kiemą pokyliams.
vakarėlis, kovo 3 d., P.kvjT* iiwiw^iiiiiM«Mww»iiHiiHim»HwwiwtwiiiiiHiiiitMiiiĮmii.

WASHINGTON — Kovo 
4 d. valstybės prokuroras 
Cummings yra nusistatęs 
kuoveikiausiai apęli U o t i 
Aukščiausiam Valstybės 
Teismui federalio' teisėjo 
sprendimą NRA byloje 
prieš Wierton plieno kom
paniją dėl vykdymo NRA 
paragrafo TĄ. jo tikslas 
esąs, kad kuoveikiausiai 
Aukščiausias Vai st y b ė s 
Teismas nuspręstų ar iš* 
tikrųjų kaikurie NRA 
skyriai yra priešingi vals
tybės konstitucijai, ar ne.

“KALEVALA”ŠIMTO 
METŲ SUKAKTUVĖS -

Helsingfors, Suomija — 
Vasario 28 d. prasidė
jo Suomijoje keturių die
nų iškilmės paminėti šim* 
tą metų sukaktuves nuo 
atspausdinimo žymiausio 
poezijos veikalo “Kaleva
la”. '

Šios liaudies dainos bu * 
vo surinktos filologo Klius 
Loiinrot ir atspausdintos 
vasario 28 d., 1835 metabų

Veikalas'buvp ,

vo, išverstas’ i lietuvių kąL 
bą. • ‘ .

johieriaf,praneša iš Kini
jos giljAnos^kacį piętinėje 
Ąnhwet pręviųcijdję dėl 
praėjusios sausros, . kųfi 
sunaikino laukų derlių 
siaubia badas. Trys milijo
nai gyventojų; esą bado 
pavojuje.

George Birch, vietos mi? 
sijomėriųspasakoja,kad 
du trečdali^ šio karšto gy
ventojų yra be maisto. 
Vienoje šeimoje, suside
dančioje iŠ septynių asme
nų, penki jau mirė badų, 
kitaę kinietis pasilipo ant 
kalnelio pasikirsti malkų 
ir dėl bado krito negyvas. 
Moteris su kūdikiais nus
tojusios vilties atsigula 
gatvėse ir laukia mirties, 

, Tėvai vaikus parduoda 
po dolerį ir, nusijoniėriai 
deda Višaš' pastangas iš* 
gelbėti > kuodaųgiąu s i ai 
vaikų nuo bado.

KLAIPĖDOS SEIMELIS 
VeLNESUSIRINKO

Sausio 28 d> jau trečią 
kartą gubernatorius buvo 
sušaukus Klaipėdos kraš
to seimelį, šį kaitą j pa
prastą sesiją. Paskirtą va* 
landlį;' gufcįmatorius drį* 
Novaįtaš atvyko seimelio 
atidaryti. Bet buvo atvy
kę tiktai 16 atstovų iš 2Q. 
Kad posėdis būtų teisėtas j 
reikią kad jame būtų no 
mažiau, kaip 2 ątstoyų. 
Nesant kvorumo, seimelį) 
posėdis, neįvyko. Į posėciį 
fc šį kariį neatėjo';«tajp 
pat lietuviu frakcijos ną- 
riai. Jįe paskelbė pasiąiš^ 
kįnįmąldel tokių sąyb ėį- 
gėsio. * Būtent todėl, kad 
vokietininkų partijos .ne
norėjo i eiti su lietuviais ;į 
derybas dėl bendradarbia
vimo seimely ir nesutiko 
įsileisti bent vieną atsto
vą į prezidiumą. Tokiu bū
dų, atvykę į seimelį, lietu
viai tik neštų atsakomy
bę už negarbingo seimelio 
elgesius.

: Po neįvykusio seimelio; 
posėdžio visuose suoluose, 
kur sędėjp atvykę į posė
dį, vokietininkai, buvo ra
sta pripaišyta nacionalso- 
cialistiškų svarstymų ir 
“Hęrr J^itler”... . Tsb

Lenkų spaudoj pasirodė 
žinių, kad Varšuvos seimo 
ir senato sesijos , būsian* 
v. . c į kovp nteii.

laiko seime

žinių, kad Varšuvos seimo 
f

VidU^’ p , r ~ ,

būsiąs priimtas nhūjas 
valstybės biudžetu .ir. eilė 
mažesriėk švarbos įstaty
mų.

Tuo tarpw apie. naujos 
konstitųęijoe pro^^ 
ris turėjo būti svarstomas 
sausio . mėn. pabaigoje, 
šiuo metų nieko spąųčĮųį 
neužsimenami. Atr o d oį 
kad kcfcstitncijos z&UusH 
mas būaiąsatidėUafįAeri*į 
botam laumių .I
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