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SUSIRINKIMAS
BALTINOSE, MARYLAND

A ATSAKYMUI
i lfADAQ MniAAMAMAC /KAUNAS .<— Lietuvos r pasiųsti protestą Vokieti- # 

hAilAuRųniAiiUmAd Į valdžia baigia ruošti at- jai dėl demonstracijų ir .'Jj 
9 A Kfl PnPIFilIK sakymą Klaipėdos konven- grasinimų nukreiptų prieš 1

■ uAliU rUrlLAIUd dją pasirašiusioms vals- Lietuvą.

Bostono Provincijos Ku- 
nigų Vienybės posėdis j- 
vyks pirmadieny, balan- 

•----- džia 8 dieną, Ivalandąpo
pietų, Šv, Petro parapijos 
klebonijoje pas kleb. kun. 
P. Virmauskį, 50 West 
Sixth Street, South Bos
ton, Mass. /

Kun. P. J. Juškaitis,

SUSIRGO KUN, STRA- 
KAUSKAS

Lovvell, Mass. — Šią sa
vaitę susirgo gripu kun. 
P. V. Strakauskas, šv. 
Juozapo lietuvių par. kle
bonas. Linkime jam pa
sveikti.

NACIAI SIAURIAI ŠMEI- 
ŽIA KATALIKUS

MUNICH — Burgerbrau 
alinėje įvyko mąsinis na
cių mitingas, kurjąme da- 

mitipgas buvo nukreiptas, 
agitacijai prieš katalikus/

Herbert Schneider, kal
bėdamas pareiškė: “Mūsų 
aukščiausias idealas nėra 
Kristus Karalius, bet vo
kiečiai.” Jis skaitė-katali
kus žymiausiais Vokieti
jos priešais ir sako, “Ka
talikų Bažnyčia per 2000 
metų bandžiusi sugriauti 
Vokietiją.’’ Jis net kaltino 
Popiežių Benediktą už tai 
kad 1915 metais Italija ne
atėjo Vokietijai į pagelbą, 
bet stojo prieš ją.

Šis buvo antras panašus 
mitingas, kuriuos ruošia 
Ludendorf draugija.

TAUTŲ SĄJUNGA NORI 
SUDARYTI TARPTAU
TINE RADIO SUTARTĮ

GENEVA H- Tautų Są
junga išsiutnėjo savo ną- 

* riams kvietimą sudaryti 
sutartį, kuri uždraustų 
vartoti radio stotis propa
gandai kuri galėtų iššau
kti karą. Tubmj norima 
užkirsti kelią kiršinan
čioms kalboms per radio 
ir palaikyti taiką.

SUSIRINKIMAS GEGUŽI- 
NĖS REIKALU

. S*55KUį. .1

r bernatorlus, Jonas Nova- *
VATIKANAS — Bal, 1 kad Klaipėdos krašto gu- J

d. Popiežius Pius, kalbė- ponijai, kurioj įspėjo Lie- (bernatorius, Jonas Nova- 1 
. dainas Slaptoje kohsisto- .te kas, nutaręs atsistafrdin. J
“rijojejkuriojebuvokana- jymo -ar^ręikalayor kad —-----—jt

nizuota anglų kankiniai Lietuva..• liautųsi laužyti 
Sir Thotnas More.ir kardi- konvenciją, ė , v

•• nolas^ John Fisher, ajje! Kalbama, kad Lietuvos
< ^rtTęžoESOS^ Sdos"Ž^e *kS 

kartumo, ir kartu j&nus VokFetg. .1 “ |» 1
vUties' prWš’ filiui. Jeiii-lfiį J

Jis sakė,, kad pasaulis ginsianti, .kad u ya su- las patvirtlns klriuomenės i
vėl verda karimais su- laužiusi konvenciją, bet teismo sprendimą, nuteis- I
kiais, bet jis negalįs ti- nuodysianti, . kad voki* tiesiems lieka’tik viena iš- 1

; keti; kad diplomatai, kurie ’W| begėdiška . eitis, - paduoti ..malonės 1
y ■ yra atsaktilgi už valstybių akmle&škas veikimas pn- §’ Lietuvos prežT 1 

likimą, būtų taip apakęiyedęs Lietuvą prie to, kad « *‘.*J*“9 BM* -ua -1 
papildyti tokį nedovanoti- , jį turėjo griebtis gnež- 
hą nusižehgtaią kaip įstu- ciąusių priemonių, kadąp- 
mimą- žmonijos į pražūtį., saugotų savo teritorijos 
Bet jei kas nors drįstų pa-. neliečiamybę, 
įpilįyti šį nusižengimą, ta-i -

. da šventasis TėtesT vėl KLAIPĖDOS GUBERNA-
’ maldautų Dievo sekančiais TORIUS ATSISTATYDI

Žddžiaiš, “Išsklaidyk žmo
nes siekiančius karo.”

Kariuomenės teismas į

NĄS.

dentui, Antanui Smetonai

VOKIEČIAI GAMINA
" GINKLUS ŠVEDIJOJ

STOCKHOLM—-Švedijos 
užsienių reikalų ministeris 
pranešė parlamentui; kad 
keletas Švedijos stambių -e-

bnikn KAUNAS — Lietuvos, ginklų dirbtuvių yra vck 
vy^yhė yra nutartus! kiečių rankose. ;

S°pXtaęSmkadyvfešos Vokiečiai Nori, Kad Lietuva Iškeltų

- FmaldauTT^vo, ronjos, nūn neiun seime-
fmšviAdtii tu sama, kad vokiečiai butų lio pasitikėjimo ir nereiŠ* J

. kurių'rankose ^ra žmonių Vnrotest^ J
'‘iikimusi' ižrpiskp keltų prieš juos protestą toks Lietuvos protestas.

davimą', kad pasaulio TaattJ ,S^nSoje dėl Klai-, duotų vokiečiams progos!
g, „ ^1d „ pėdos krašto. Turint ome- įskelti daug “faktų”, ku-. 

dalyvautų- Šventasis nyje, kad Sir John Simon
r r/ ,s į) ' v.. \ I • vas< paskyrė kardinola Pa- pareiškė Anghjos paria- prieš Lietuvą. . , ;

Ž celli Jį atstoteuti pamal- ^^tui, kaa Anglija, Itali- Vokiečiai tvirtina ,kad;
z i ! i ■ ;vUose Loufde. Mišių aukos. 3a» Prancūzu ir Japonija, Klaipėdos konvencija ga-„ 1

?/ bus atnašaujamos be per- kurios pasirase Klaipėdos ^am ^i^ras
- Wl—MM—Įl x lzrvnvrzxnr»TiQ ■ an T .lArmra f/ai- ■ w ... . ». > .^4_■ ••■<.• •• . .• • Xi - traukos per.tris dienas ir f

: . “INTROIBOAD ALTARE DEI”. r ? : < ;
Šis vaizdas parodo šv. Alfonso lietuvių parapijo s bažnyčios didįjį altorių, 

prie kurio J* Ę. Vyskupas Matulionis atnašavo pbntifikalešTšv.^^irušiaš, \kovb/IQ 
dieną, šių mėtų . * //‘. • ' . ; ’ ’

Iš? kairės dešinėn: kun. prof. McHugh, ceremonijarius ~ . apeigų vmagįą- 
tras;K klierikas Kazimieras Šalkevičiųs, subdijakonas; klierikas Juozas Jasaitis, 
dijakonas; j. E. Vyskupas Teofilius Matulionis, Celebrantas; kun. Achsteftėr, 
arkipresbyteras. : ................ ..

KATALIKAI STATU l SPEARMAN MUS
IIGUNINĘ 1 LAETARE MEDALĮ

BERLYNAS -^- Rrani- tori jos, kuri neturi seijųe* į

«’■ -4|

Vokiečiai tvirtina ,kad; .1

naktis. /
■ ĮcoJlvency^ Lietuva rei- (VQįįečių mažumai Klaipė-* 

įSkytų konvenrfjoasPdės- d°s krašte ir, kad dabar’ 
nių ir, kad Klaipėdos krą- tos garantuotos teises yrą 
štas yra valdomas direk-‘ laužomos.

“DARBININKO” RADIO
PROGRAMA =

K

NEW YORK—Mgr. Wi- 
lliam Quinn, katalikų mi
sijų direktorius, praneša, 
gavęs žinių nuo Mgr. Lo- 
uis Mathia, apaštališko 
prefekto iš Ąssam, kad 
Himalayu kalnuose tarp 
Indijos ir Būtinos, 3,283 
pėdų aukščiau juros pavir
šiaus bus pastatyta kata
likų ligoninė ir prieglauda 
dėl 1000 raupsuotų ligo
nių.

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio ir Šv. Roko pa
rapijos Gegužinės rengimo 
komisijos susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, balan
džio 7 dieną, “Darbininko” 
Redakcijos kambary, 366 
West Broadway, So. Bos
ton, Mass., 5 vai. po pietų. 
Visų kuopų atstovai kvie
čiami atvykti, nes jau lai
kas pradėti GEGUŽINES 
rengimo darbą.

Tarnas Versiackas, 
. LDS. N. A. Apskričio Raš.

NUTEISĖ 8 KOMUNISTUS
DEL KIAUŠIU i

SACRAMENTO, CALIF. 
— Po keturių mėnesių 
teismo posėdžių, jųry rado 
aštuonis komunistus kal
tus ir šešis išteisino. Jie 
buvo kaltinami dėl kilusių 
neramumų ir riaušių laike 
uostų darbininkų streiko.

Bausmė jiems gali būti 
skirta nuo vienų iki ketu
riolikos metų kalėjimo.

ŪARBININKĮJ VADAS 
PRIEŠ KARį

WASHINGTON—■ Wil- 
liam Green. Amerikos

A0ŪMHVIČUIGIV0I5 
dentas ragina darbinin-' 

. MĖNr KALĖJ Mu kus da?yti Viską, kąd iš-mbiu nnM.jiKĮy vengus karo. 1
NEW YORK - Benja- ne^to-bfa&Pa kSrie 1

choras ir solistai, vadovaujant muzikui Rapolui Juš- | 
nuteisti 15 mėnesiu kalė- Cįreen,. “Bet diktatoriai kai ir akompanuojant muzikos mokytojai Marijonai - g 
jiman už nelegalų^ laiky- darbininkams pa- Treinavičiutei. .. L. J
mą spirito varyklos. , . Į kelti savo balsą, kad pasį* Gerb.: Darbininko Skaitytojai, Prieteliai ir Rėmė- 3 

Benjaminas ir Juozas S&oteMsot"^ ’ai ^pasukite sąvo radio rodyklę^ant1Ą10 kūocy* f 

pereitą metą skrido per perspėjo darbininkus, kad 
Atlantiką orlaivių į Len- nepasiduotų komunis t ų 
kįją. Lenkai jais labai di- kurstymams, nes jie iššau- 
dziavosi. - kia fašistų reakciją ir riet
. Adomaičiai teisinosi, tose valstybėse, kur ko- 
kad tas namas, kuriame muništai imą viršų, dikta- 
buvo varykla^ buvo- išnuo- tūrds pasisavina valdžia ir 
muotas. kokiam tai Jack verčia darbininkus ka- 
SchwartZį bet valdžios a- riauti. 
gentai tokio akmens nie-’ 
kur negalėjo surasti.

ANGLIJA PASIRUOŠUS 
APSAUGOTI SAVO

SOUTH BEND, IND. — 
Notrė Dame universitetas 
paskelbė, kad šių metų 
Laetare medalį duos rašy
tojui Frank HamiĮton 
Speąrman.

Šis medalis duodamas 
kas metai tam katalikui, 
kuris tais metais yra la
biausiai pasižymėjęs. Jau 
52 metai kaip šis medalis 
yra suteikiamas ir jis yra 
laikomas didžiausios gar
bės ženklu. . \

Spearman yra* parašęs 
keletą-garsių veikalų, ku-

\rių tarpe yra: “Nerve of 
Į Fdley”, Held for Orderš”,
“Whispering Smith” ir vi
sa eilė kitų romanų.

SUMAŽINS FRANKO
VERTI

LUYEMBOURG — šios
valstybės ministerių kabi-1100 piliečiui kurie dabar ti pasiruošę atremti be 
netas nutarė sumažinti' gyvena Addia* ABąbaoei kofciUB Italijos karinome 
franko Vertę 10 nuošim- Įkiltų karas tarp Ethippi-, nės pasikesfnimus prieš jų 
Čių. •' ■■ įjos ir Italijos. / IŠalies neliečiamybę.

/‘■Č ’ :

šeštadienį, balandžio 6 dieną, nuo 2. vai. iki 2:30 •; 
vąl. po pietų iš stoties WAAB vėl išgirsime Darbiniu- J

100,000 ETHIOPIEČIŲ 
SAUGO RUBEŽIŲ

„ ____ _ JL----- ADDIS ABABA — Abi-
PUJEČIUS aini jos valdžia pasiuntė

’ ------ - ‘ Į kariuomenę sustiprinti ga-
ADEN, ARABIJA—An- rizonus Eritrea ir Italų 

glijos vyriausybė paruošė Somaliland parubeŽiuose. 
keletą orlaivių; kurie bus Ethiopija tvirtina, kad jie 
panaudoti pervežimui apie nemano pulti, bet nori bū- 

į 100 piliečiui kurie dabar O pasiruošę atremti bet 
icnhveMft Addia* AHahar iiei kokius Italiios kariuome-

<fa

les (Boston, Mass.) ir klausykitės Šiokios programos: I
1. Radio Stoties Pranešėjo kalba. ,• /
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo ir Prane* J 

sėjo muziko Rapolo Juškos kalba.
3. Septyni žodžiai Kristaus nuo Kryžiaus v(Kan* 1

tata) x....■.>.<•>>> ^Dubois^ A
. šeštas Žodis:— “Tėve į Tavo Rankąs Atiduo- į

du Savo Sielą". i. ’ $|
Tenoras — Adomas Barauskas ir Darbiniu*; J 
ko Radio Chorafcv . ; -

4. Kalba kun. Pranciškus -J. Juškaitis 3
5. Septintas žodis:— “Išsipildė”/ 3

Soprano solo — Alena Taruškaitė . /a 
Tenoras — Juozas Antanėlis ir < . .
Darbininko Radio Choras.

6. Avė Maria SainV Saąnt^
. - Solo —- Juozas Antanėlis
+7. Darbininko Radio Žinios ir Panešimai J
8. Malda iš Kantatos Septyni Žodžiai Kristau*. J

nuoKryžiąuš. 1
/Darbininko Radio Choras «

I

• i
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Ęvepčlausiojo Bąkra- 
to atĮaidųgavimui,

***•

VIETINES ŽINIOS
■ " ‘‘ " J,-. 1 3

.40 VALANDŲ ATLAIDAI nas^ŠvągSys/^Išpąžintys
----- -— bus klausomos nuo 7-tos

. Šv, Petro lietuvių bažny-į vai. 7 valand, bus vaikų 
oloje įvyks metiniai 40 va- mišios. Jų išpažintis 4 vai*

\ la^dų Atlaidai„beį garbini- po pietų. 7$0 vai. vak. mi-

Tieralis1 išpažinčių klausy
mas.1

Balandžio 9 d., rytmetį? 
tie pamaldų tvarka to£įa 
kaip praėjusias dienas. 
Pamokslą po sumos sakys 
kun. S, J. Vembrę. 7:30 v. 
vakare mišparai. Pamoks
lą sakys kun. J. Balkūnas 
iš Maspetho, N. Y. Proce
sija ir baiga gražiųjų 40 
valandų pu Kristumi bu-

£

; v £a)< 7 įL sekmadienį, U 
7$., prie specialiai išpuoš- 

oiaŽlojo altoriaus pra
sidės iškilmingos ŠV. Mi
nos prie išstatyto ŠvČ. 

Sakramento. Atnašaus ku^ 
į nigas K. Jenkus. Dijakonų 

bus kųn. Juoz. Vaškas, 
MIC. f subdijakonu klieri
kas Eugenijus Andrulio- 
Sis, MIC., Ph. D. Po sumos vaianaų pu Kristumi du- 

r procęsijos seks žmonių dėjimo pamaldų. Beabejo 
privatūs švenčiausi o j o tokia laime visi pasinau- 
gąrbinimas; l:30 val. po 
pietų parapijos vaikų. A- 
gie 4 yaL po pietų suva
žiuos svečiai kunigai. Ir

dokime.

W^j,l u . ,,.^iu,l; į U-IW»^!įĮmwW*iW|įį!W

I*1"*"

ROOMSlirS

D HUDAI 
DK MGEIl J. ABIUID

OFISO VALANDOS;

3 Malden Street, 
Boston

Į Tel. Bo. Boston 06$3 ' ■ ' ' 1 
LDRUVRI DANTISTAS j

DL M. Y. CASPER
Arti Municipal Bnilding [ 

525 E. Broedway, S. Boston i 
0/i*o Vataadoa į

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.80 iki 
[5 ir nuo O iki 8 vai. vakare. Ofl- 
Šmuk uždarytas suimtos vakartis Ir 
Į nedCIdienlals, taipgi seredomis nuo 
į ' 12-tos dieną uždarytas.
r Taipgi ntdmu ir X-Ray

M. JUŠKIENEI PADARĖ
\ OUBACIJį

Šią savaitę p. Marijona 
Juškienė, muziko Rapolo 

žmona, pasidavė 
operacijai. Jai išplovė f:

So- Boston 3893 Bluę Hills 0909 
DAKTARAS

MAURICE C. FISHGAL
Ofiso valandos:

v 2 iki 4 ir 7 M 8 Ė. M. . 

ir pagal sutarti
894 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS. ;

4>XUUO pycvzcbĮ. JU*

tuomet norį žmones galės
1? eiti išpažinties, kad kelis
[e Sykius priėmus Šv. Komu-
& niją atlaidų dienose. 7 vai.
jŽ vakare įvyks iškilmingi ęusaiene
g mišparai. Giedos vietinis Jųskos
į choras ir solistai, vado- operacijų.
K vaujant art. R. Juškai. Pa- skauduli, kuris augo pa-I lietuvis Dantistu / 
f inokslą sakys Lietuvių ko- ausy. Oper_aeija pavyko Įr f»n ® 1 fili VARIAI
f. leĖriios mokytoiaš kun. J. P- Juškiene iš ligonines I Ulli Oi Ai UALVAIUON
& Vaškas. MIC. Seks i§pa- į namus_ ;sveikti.|Į (GAMNAūSKAS) 
£ žinčių klausymas.

Balandžio 8 d,, šv. mi- 
fe šios 5 vai. ryte dėl darbi- 
|, ninku. Kitos mišios 6 vai.

Po šių šv. mišių įstatymas 
■Vįšaį dienai Švenčiausią. 
Mišios bus laikomos prie 
šoninių altorių. Vėliausios 
inišios bus 9 vai. Po mišių ;--------

Lietuvis Dantijąs s

H' 
H

TAISOME IR PARDUODAMLmADIOS
STANLEY’S RAD1O 8HOP l

Inž. Stasys Beleskas, Sav. * 414 W. Broadvąy, So. Boston, Mus.

ĮVAIRŪS MIMAI ■

Šveicarija Pasiuntė 
Smarkią Notą Į •V T 1 • J • • ė . fVokietijai

RA D I O
PARDUODAME ir TAISOME
Buvo: Dabar:
$192.00 MA JESTIC $49.00

155.00 PHILCO 89.00
125.00* PHILCO 29.00

50.00 PHILCO 19.00
CHAS —CHKIS 

454 BKMutmr
S. B. 4000

BRONIS KONTRIM
RHALE8TATE 

t INSURANCE1 OONSTABLE
. justiceof the Pcaco . 

Visokios jrūBIes apdrauda Ir tei
singas patarnavimas:

598 1. Brdadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 1761

Rcsidėncc: 
120 Marine Rd„ So. Boston 

Namų tel,: gou. Boston 2483-W

---------- —— — 
paleido du Šūvius į stovė
jusį amerikoną Grigaitį ir 
matydamas, kad Šaulys 
dar gyvas, paleido šūvį į 
nugarą, kuris perėjo kiau
rai. Po to, šovė į Šiaulie
nę. “-------------• .‘J ■•.

Pritrūkęs šovinių, pikta
darys pabėgo ir slapstėsi, 
nežiūrint policijos pastan- 
gųsugauti, 

šiaulys mirė, Šiauliene

BERNE, ŠVEICARIJA, 
—Bal. 3 d; valdžia suėmė 
nacių žurnalistą, Hans 
Wesemann, kuris prisipa
žinęs, kad kove O d. jis pa, 
grobęs u Berthold Jacob, 
Sveicarijoje ir perdavęs jį 
nacių slaptosios policijos 
agentams.- — —1 —

Naciai įniršo ant Jacobs 
už jo straipsnius prieš na
cius. Naciai ruošėsi jį su
imti, bet Jacobs pabėgo į 
Šveicariją. Jis ten buvo 
suimtas ir slaptai grąžin
tas Vokietijon.

Šveicarijos valdžia pa
siuntė Vokietijai griežtą 
notą prieš tokį jos nepri
klausomybės laužymą.

Šveicarai reikalauja, kad 
Vokietija gražintų Jacobs 
Šveicarijon ir užmokėtų 
pabaudą Šveicarijai.

Štai ir kitas ‘nykštukas* 
drįsta, panašiai kaip ’ Lie
tuva atsikirsti prieš “mil-

LENKAI APSIDŽIAUGĘ 
VOKIEČIAIS RUOŠIASI

VARŠUVA — Lenkai y- 
ra labai susirūpinę de] 
rinkimų agitacijos Danci
ge. Jie net mano protes
tuoti Berlynui prieš jų na
cių taktiką Dancigo mies
te.

Manoma, jei Lietuva 
i protestuotų Tautų Sąjun- 

ir Grigaitis sunkiai sužeis- f?1 PrieS dėl
.. simosi | Klaipėdos krašto
w*,_, reikalus, tai lenkai tokį 

v^imniH Pransia protestą paremtų, nes tas 
pats dedasi Dancige.
' Kiekvienas, kas akyliai j 
mato, ir tvirtai pasirįŽta — 
nejučiomis išauga genijų.

Kraf ts,

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves

tuvių. ir pavieniu asmenų, 
JURGIS C. 8TUKAS

453 Broadway, 
r South Boston, Mass. 

Tel. Šou. Boston 2029 
Tel. Nor. 0242

ALENA S, STUKIENfi 
681 Washington St., 

Į Norwood, Mass.
Velionis Pranas šiaulys 

buvo ypatingai geras ir ti
kintis žmogus, net Šimkai
čių .bažnyčios fundatorius, 
pasižymėjo vargšų šelpi
mu, sumanumu ūkininkau
ti ir buvo labai . mylimas 
apylinkėje. Nežiūrint sun
kių laikų, šiaulys visomis 
išgalėmis stengėsi užbaig
ti statyti Šimkaičių baž
nyčią.

Nors Šiaulys buvo 66 m, 
amžiaus, ligotas žmogelis, 
bet savo kilniais darbais 
pasižymėjo ir ilgai ilgai ti
kintieji apylinkės žmonės, 
jo nuopelnų nepamirš.

AUSTRm^OBI 
PADVIGUBINTI 

KARIUOMENĘ

VTENNA — Austrijos 
ministerių kabinetas nuta
rė prašyti Tautų Sąjungos 
leidimo įvesti priverstiną 
kariuomenės tarnybą Aus
trijai. Manoma, kad Tau
tų Sąjunga duos sutikimą. 
Tada vieton 30,000 kariuo
menės, Austrija turės 60,- 
000 kariuomenę. Kiėkvię- 
nas austras turės atitar
nauti kariuomenėje du 
metu.

LEGIJONASlŪOJAUUK 
KOMUNISTUS

ŪUEEN ANN LAUNDRY,
INC. •'

LIETUVIU SKALBYKLA 
Skalbiame ir proslnamė visokius 
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur,, kaip tat: 
So. Boston, Cambrldge, Brlghton 
Dorcliester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą už pigią kalną. ‘
7-9 EHery Si, So. Boston 

Tel. So, Boston 2923

P-nas Rapolas Juška taip 
pat nesvėikuoja. Turi slo
gą, bet ligai nepasichiodą. 
Linkime ponam JųŠkam 
išsveikti. si

STEIGSŪKLNEVEDU-I 
SIEKS BEDARBIAMS

1 Labdarybės departamen
to direktorius John Q. L.| 
Dowling planuoja įsteigti 
Bostono nevedusiems be- 
“ąrbįarn^ ūkį,, kurioįe hų-r 
r vietoš dėl 250 vyrų? 
’am tikslui jis mano pa-

I vąrtoti namus Wėst Rox- 
! būry, kur seniau buvo fe- 
t detales valdžios veteranų 

ligoninė.

BIIIUS PRIEŠ SVETIMŠA’ 
L LIŪS

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:80 Iki .5:30 po pietų Ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

L . pagal susitarimą.
EKSKURSIJOS

HinuUNINKAI BIJOSI 
PASAKYTI W«l

BERLYNAS Nacių 
žiniomis,Vokietijoje, 1933 
metais, buvo(5QO,OOO žydų. 
Nuo to laikęlkacla Hitleris 
užyaldė Vokietiją, 40,000 
žydų išvyko iš Vokietijos. 
Nariai tomis' statistiko
mis nori įrodyti, kad žydai 
nėra persekiojami.

Tuo pačiu laiku vakarų 
Vokietijos laikraštis ‘Deu- 
tsche Beobąchter’ išleido 
speciali numerį prieš Žy
dus. Josef Crone, narių 

* v/das, šiaiųę.ųumeryje rą- 
šož “Kova-pfiėš žydus yra 
kiekvieno vokiečio garbės 
klausimas ir ši kova būti
ngą yru reikalinga, kad iš
laikytą mūsų tautą/’

Julius Streicher, kuris 
veda, kovą prieš žydus ra
šę: 4*Nebus žmonijos išga
nymo kol nebus išspręstas 
žydų klausimas”.

ŽEMĖS SKLYPAI KATA- 
MKŲ BAŽNYČIOMS

Rygos miesto valdyba 1 
ha šėmės sklypą Lubanės 
ir Kuznecovo gatvių kam
pe paskyrė šv. Antano pa
rapijai namams ir bažny
čiai statyti. . • . - 
r Aucęs miesto valdyba 
katalikų bažnyčiai Aucėjė 
(manoma statyti) pasky
rė 22 ha žemės sklypą. .

Raseiniai *

Tel. So- Boston 2660 .
Lietuvis Dantistas

1, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos-nuo 9 ikf 12, nuo 
1:80 Iki 6 tr nuo 6 :80 iki 9 >. v.

NedSHomls nuo 9 iki 12 Vąl. dieną., 
į ’ (nagai sutarti) ”. ’

ęlis, te^F MgL. *^S |j= 
į»' n* ;

nes, ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA I
RAPOLAS JUŠKA
MUZIKAS

L Moko muzikos, piano <• 
; ir dainayimo» Specia- f 

les pamokas duoda į
i ' vaikanis.i.. j

I Adresas:
I 933 E. Broadway, | 

SO. BOSTON, MASS. I

ADVOKATAI j

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS |

1
■ f ‘'

414 Broadway, S. Boston, Mašsj

TeL So. Boston 0948 |

GYVENIMO ‘ 
Tel. Parkway 1864-W-

t s 
i. 
i

Prisiekęs Advokatas

JUDUS B. GAILIOS
Veda.visokias provas.’ Daro vi-

* suslegalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadway)

* South Boston, Mass.
Telefonas: Sau Boston 2732- 

, Mamų: Talbot 2474

BOSTON, MASS. — Mą- 
ssachusętts valstybės se
natas antru skaitymu pri
ėmė įstatymą, kuriuomi 
draudžiama duoti darbą 
svetimšaliui valstybinėje 
ar apskričio įstaigoje. Iš
imtis bus daroma tiems 
svetimšaliams, kurie yra 
ilgus metus jau išdirbę ir 
tiems darbininkams, kurie 
yra išsiėmę pirmuosius pi
lietybės popierius. j

Šis biliūs dar nepriimtas. 
Jeigu kuriuos darbininkus 
palięęiaj tai patartina išsi
imti pilietybėspopieras.

LIETUVA IR KLAIPĖDA

DR, J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 4

‘ ^-Ray \ J • 
Tel. South Boston 2712 

Jei neatsiliepia tai šaukit:
Alqonquin 9753' r

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

ii

ADVOKATAS
<f Darbininko’r Name 
.(antroa iutyjs. Room 1) 

366 Broadway, 8o. Borton.
Tel. So* Boston 8357 

Bostono .Oftaaa;
60 State St., Roopi 326 ’ 

Tel. Hubbard 9896 
Gyvenimo: SB Roeemont Street,. 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mase.

.»<• So. Borton Wl'

ADVOKATAI ŠALNAI
DAHBININKO NAMO

866Br0ftdw*y,
Boąth Boston, Mass

Ądv. Ą. O. Šalna, trečia- * 
diėny, balandžio 3 d., kai-] 
bėjo “Rotary” klube, Bel- 
moht’e temoje ‘Baltic Pro- 

į blems ahd the World 
■ Court”. ;

Kalbėtojas išaiškino Liė- 
tuyęs praeitį, laimėjimus 
Pasauliniame Teisme .ir 
dabartinę- padėtį Klaipė- 
doje. , Į

REDAKCIJOS ATSAKYMAI;
HaverhilJ, Mass. — PętJ 

rui Svirskui. -— Korespon
dencija ąpjė įvykusį “teis-1 
mą”, kovę 10 d. netilps, 
nes apie tąi jaū rašyta ki
to korespondento. Prašo
me rašinėti dažniau iS.Jįė- 
tuvių gyvenimo, darbus ir 
darbininkų gyvenimo/ -

• „ MIRĖ . :
Balandžio 2 d., Camey 

ligoninėje, mirė Stasys 
Dilis, 47 metų gyy., 546 Ė. 
6th^ St. Dirbtuvėje prasį- 

f mušė galvoje kraujas ir 
i nebeatgavo sąmonės. Jis 
paėjo is Kuklių _par. Uk
mergės apskr. Amerikoje 
pragyveno 25 metus. Pali
ko žmoną Marcelę (IvaŠ- 
kaitę), du sūnų. Laįdoją- 

Į ma su miŠiomįs iŠ Šv. .Pet
ro bažnyčios bal. 6 d., 9 v, 
ryte, Naujos Kalvarijoj 
kapiose. ‘ . ’ . * ’ ;

Gerb. , skaitytoju ir prittęliij 
ouožirOal pražonle remti tyoii 
proferionaJUs ir bianieriuž, kuri* 
tkęitytoi Npiji
daryti'kokį 5M pMakykite, kad 
matfte jo gkelhim* ‘lparbįnhi; 
k«.° Tokiu : Wmieriw dar
[geriau iuprM.W gkalbtii‘‘Dar* . ; ...
!blninke” įpiinub. . v . .baimės pargriuvo. Tada

ŠIURPULINGAS ĮVYKIS

Raseinių apskr. Šimkai
čių valse. Vidgirio k. iš15 
į 16 šio mėnesio naktį, pas 
ūkininką Praną Šiaulį, įsi
brovė iŠ Kauno Galbuogis, 
kuris norėję vesti jų duk
terį, Piktadarys padėjo 
vekselius reikalaudamas 
pasirašyti ‘ už išlaidas. 
Šiauliai atsisakius pasira
šyti ir siūlant pinigais su
mokėti, paleido šūvį kuris 
kliuvo į stalą, o Šiaulys iŠ

M

TIESIOG I KLAIPĖDĄ
* Išplaukia Iš New Yorko * I 

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 | 
Antra ekskursija išplauks | j 

Liepos 8 d., 1985 '
Tuo pačiu motorlaiviu

- NEW YORK ~ KLAIPĖDA 
(Per Gothenburgą^iockMlmt) 

Rengiamos: l 
Lieti Laivakorčių. Agentą Sų-gpsAm.

Kiti ilplaukimai. ii. Neto Yorko

Kungsholm —— Birželio 4, 
Drottning-holm *— — Birželio 12, 
Informaciją ir laivakorčių kreipkitės 
į bet kurį Sąjungos narį, autorizuotą 
vietinį laivakorčių agentą, arba į bet 
kurių mūsą raštinę.- Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kos, laivas “MARIEHOLM”.

SwediBh American Line 
10 Štate St.,. \ Boston, Mass.

PIGIAI TAISOME ‘
STOGUS

SO. BOSTON R00FING CO.

Taisome Visokius Stogu?
414 VV. Broadway 

TELEFONAI: .
South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vairais

‘ *... lL- .. ■ * • t--.--, 4,.'. - ■■■-.

BALDUS 
Perkraus* 

tome 
VISUR
PIGIAI 

GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURECO. 

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 46JS

>■

NEW YORK -- Ameri
kos Lėgijono pildomoji ta
ryba įsakė visiems Nęw 
Yorko valstybės Amerikos 
Legijono postams tuojaųs 
pasalinti iš narių tarpo vi
sus; kurie yra komunistų 
partijos nariais ir tuos, 
kurie pritaria nuversti jė
ga valdžią. / "
NAZIAI UŽDARE PRO- 

TESTANTŲ BAŽNYČIAS

Hesse, Vokietija —-• Na
rių slaptoji policija areš
tavo ir išsiuntė į Dachau 
koncentracijos stovyk tą 
tris protestantų ministe- 
rius, kurie drįso perskai
tyti jų synodo protestą 
prieš narių pagoniškas 
tendencijas. Jų bažnyčios 
buvo policijos užantspau
duotos. . . " *

BUČERIS PAIEŠKO DARBO
Daug patyręs žmogus. Kalbą 

keliomis kalbomis. Moka vairuo
ti automobilį, Teisingas ir darbš
tus. Kreipkitės f -

A-l, % “DARBININKAS”
366 W. Broadvay, So. Boston

S. BARASEVIČIUS IR 
SMS

Seniausias ir Savistovia šios?
Valstybe^

LIETUVIU GRABORIUS IRI 
BALSAMUOTOJAS <

Gyvuoja 26 mefuš. Pilnai prlėlruo- 
3ęa eavo įrankiais ir karstvežlmiu 
suteikti geriausią patarnavimų die
nų ir nakt|. Tarnauja ir ėpylirikl* 

•nčms Lietuvių kolonijoms.
. TURI N0T4R0 TBISES

* ofaaei : ’
254 W. Broadway, So. Boston 

TeL Šou. Boston 2590
Gpuenomoji vietm

838 Dorehester Are.
Tel. Coltmįbia 2587 J.•eessenmesMe ‘

, \ AOADEJJfY OF MUąiC
Vadovaujant Prof. G. A. Qthvį ;

Moko DopulUriSką ir klasiSkų muzikų. TatpgV'grotl muzikos iUStrU- 
mentais, kaip tai; Binuikos, plano, bunjo, mnndpllnoiĄ, gitarom, amoni- . 
kos, khirnUtos. Baksnfono, triilbus, fromi»uoB, ir tt Irgi, moko hlivmo. 
Ui jos Ir BOrstatymo. Gerokai prasllayln& mokiniai. jfMina j?rogoą» bo 
Jokio eksjtro mokesčio* vrlgulUtl prio mošų (Uflelfo orkestro. Galimo 
Drlltatytl benre arba orkeatfąą. nnt bot kokio .

Muzikos hiRtrumentus ir'dalis parduodmue, įSroudayojmue ir tai< 
somo u< pigią kainą, Atdara dtauą f r vakaro.

Tel» Ūį Bo»tėh 1079 ‘
409 W. Broądway kampas r» St. Sę. Boaton, Mare.

jyOZISBDB

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus.Taipgi ir pataisau.

. 366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOnLING CO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS 
IŠdirbŠjas gerų minkštų 

gšmmų.
107 W. Sixth Street,

- |W. Boston, Mass. .-
Namai: 181 D. St, So. Boston

Tel.Nee. 0526

BOKLAN JUTO SALES
STASYS ROKUNAR, SAV. 
parduoda OLDSMOBILE autdmo- 
bilhi* ir INTERNATIONAL tre
kus. Priimame ąenuą karus mainai*

' \Taipgi
Taisome hutOBiiohiliuą .

barbąs nltikruitaž, nee užtai- 
kau gerus dwbininkwi-

49 Hlghhmd Are., * i

r

f ■
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Cambridge, Mass.
SCENOJE

Kovo 17 d., Marijampo- 
lio lietuvių kolegijos stu
dentų teatralė grupė su
vaidino veikalą “įkeiki- 
mas”. Veikalas gražus ir 
pamokinantis. Priegtam 
gerai suvaidintas padarė 
gražų įspūdį į žiūrėtojus. 
Tas įspūdis buvo malonus 
ir tiesiog stebino manę, 
kad moksleiviai vaidinusie 
ji šį veikalą taip gražiai ir 
taisyklingai vartojo lietu
viu kalbą. .Aktoriai kiek
vienas savo rolėje buvo 
tinkantis ir savo veikimu 
parodė, kad jie supranta 
savo pereigas. Taipgi kos
tiumaibuvogeraipritai- 
kinti, kas daugiaus sutei
kė originališkumo pačiam 
veikalui. Tas viskas paro-

MUZIKOS MOKYKLA
M, Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

■ - z / • ■ , : 
do, kad darbas-buvo atlik
tas gerai disciplinuota ir 
žinančio savo darbą reži
sieraus vadovybėje. Bea- 
bėjonės, tuomi ytarijana- 
polio Kolegijos vadovybe 
gerai savę užsirekomen
duoja ir išblaško visokias 
abejones apie savo veda
mos'mokyklos vertę.

Įsigilinus į veikalo turi
nį galima daug ko naudin
go iš jo pasimokinti. Per
daug gal užimtų, laiko ir 
vietos laikraštyje, norint 
smulkmeniškai aprašyti 
šio veikalo turinį. Todėl 
pasitenkinsiu 'nors trum
pai aplamais bruožais pa
žymėti jo turinį, ką jig 
perstato ir ką iūjo galima 
pasimokinti.

Šis veikalas perstato is
panus katalikus, kurie 
narsiai gynė savo tėvynę 
Ispaniją nuo magometo- 
nfškų, tautų antplūdžio, 
kurios kardu - ir ugnimi 
naikino Europą, bandė ją 
pavergti ir panaikinti kri
kščioniškąją civilizaciją ir 
jos vieton išplėsti mago- 
mėtonišką tikėjimą.

Tos kovos buvo labai

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

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

, 7 darbininkaš
iiuįritib^ ir4 Nelygios, Mės 
: irikščionys ispanai, tųrė- 
; o ‘grumtis su daug skait- 
: ingesnėmiš už juos mago- 
metonų gaujomis. Negana 
to ispanų didikų tarpe at
sirasdavo savo Šalies, yals 
tybės išdavikų, kaip pa? 
vyzdžiui Donas Albnzo, is- 
; >ąnų kunigaikščio Dono 
Vasho de Gomezo sūnus, 
iųrs trokšdamas garbės 
ir norėdamas likti Ispani
jos karalium, kurią tąda 
valdė kitas jo giminaitis. 
Donas Alonzo pereina ma- 
gometonų pusėn, priima jų 
tikėjimą ir pats veda ma- 
gometonų pulkus prieš sa
vo tėvynę Ispaniją.

Už tai magometonų va
das Tarikas pažada jam 
Ispanijos karaliaus karū
ną, bet su ta sąlyga, kad 
jis padėjęs užkariauti Is- 
paniją, pavers ją magome- 
toniška šalimi ir valdys 
ją pagal vyriausio mago
metonų vado Kalijo nuro- 
dimų.

Vienok ispanai vadovau- 
dąmies Dievo ir tėvynės 
meile ir narsiai kovodami 
prieš magometonus, juos 
atmuša, nors su dideliais 
nuostoliais ir Ispanija iš
lieka laisva nepavergta.

Donas Alonzo, matyda
mas, kad jo svajones likti 
Ispanijos karaliumi, nėra 
taip lengvai įvykdomos, 
taipgi girdėdamas nuo pa- 
cių magometonų visokią

POVILAS BUSHMANAS
48 Orescent Avenue, 

Telfephone Columbia 6702

t
45 Hampden St, 

Tel. HIGhlands 4855 ’ 
ROKBURY. MASS.

SO BOSTON, MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Biltrašiūnas,Sąv.

490Broadway^Tel.S.Boston3120

graboriai

. £ROADWAY MARKET
387W, Broadway 

Telephone South - Boston 3591

75 “G” Street, 
Telephone South Boston 1609

~ K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston .1392

HALPERN’S DEPT.
STORE

1010 Cambridge Street.
CAMBRIDŲE, MASS. 

šios "Savaites
“SPECIAES^

Moteriškos Kojines ........ 59c, 
Vyriški Marškiniai “Broad- 
cloth” medžiagos ............ 69ė.

JONAS GLINECKAS 
.502 B. Eighth 86., 

Tel. So. Boston 9621

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS)

G R AB ORIŲS 
494 E. Broadway, 

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

/tęs. 158 W. Tth St. 
Ręs.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

P. J. AKUOSIUS 
GRABORIUS

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

Reikalui esant , kreipkitės : 
SOUTH BOSTON

■ ’ ' 258 W. Broadway
Tel: S. B. 4486 

MONTEĖLO 
16 Intervale St.

Tel : 4110

LIETUVISGRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS)
Ofisas:

Tel:
•Namai:

Tel:

Cambridge, Mass.

409 Windsof St. 
Univergity 4116' 

167 Washington St. 
University 9221

Tol. South Boston 0815

D. 1.ZAIETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas^ dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

> LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GtOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke «— Eva MarksfenB, , : 
025 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So, Botson 1298

VIce-DirmlninkS — Ona SlaurlenC, 
448 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 8422

Prot RaŠt. — Brone Clunlene,
29GouId St., West Roxbnry, Mass. 
Tel Parkway 1864-W •

Fln. RaSt — Marijona MarkonlutS, 
88 Navarrė St., Rosllndaie, Mass.

Tel. Parkwrfy 0558-W 
; Iždininke — Ona Staniullute, 

; 105 West 6th S t., So. Boston, Mass
" Tvarkdare — Ona MlsgirdlenB,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass.
J Kmo« Globėją — E. JanušonlenS.
| ' 142(5 Columbla Rd., So. Boston, Mass. 
! Brauti Ja savo susirinkimus laiko kas 

antri utarnlnkg kiekvieno menesio,

■4

pažeminančių priekaištų,] didžiausias veidmain y s

kodavo: .‘Jog žmogus, at
sižadėjęs savo tikėjimo ir 
Dievo, ir likęs s&vo vals
tybės išdaviku, nėra ver
tas garbės”. Tie priekaiš
tai paveikia į Doną Alon-» 
zo, kurs pamato savo 
niekšišką darbą ir užsi
traukia savo tėvo prakei- 

! kimą ir netenka proto.
Besibastydamas, kaip 

pamišėlis po Ispaniją, po 
kiek laiko vėl susitinka 

’ savo tėvą, kurs pažinęs sa- 
vo pamigusį sūnų/ prade
da už jį melstis ir Dievas 
išklauso jo maldos, grąži
na Alonzui protą,, kurs vė
liaus kovodamas su mago- 
metonais, paaukoja net 
gyvybę už Kristų ir savo 
:ėvynę ir tuomi atsimoka 
už savo padarytas klaidas, 
Tai tokia trumpai tariant 
yra šio veikalo mintis.

To veikalo mintis mums 
parodo, kad katalikai vi- 
sais laikais mylėdami Die, 
vą ir gindami Jo įsteigtą 
valstybę — Bažnyčią, sy
kiu apgindavo ir savo že
miškas tėvynes nuo pago
ny ir tuomi išgelbėjo Eu
ropos civilizaciją nuo su
naikinimo.

Toliaus šis veikalas pa
rodo, kaip žema iir negar
binga yra dėl tuščios že
miškos garbės, kurį visai 
trumpai tveria, atsižadėti 
savo tikėjimo į Dievą, ar
ba būti savo valstybės, 
kurios esi pilieti^ išdavi
ku. . ;

Pavyzdžiui Lietuvoje da
bar pasibaigė teišmas' bū
rio žmonių, ku^gyven- 
dami Lietuvos 1 valstybės 
rybose, veikė Vokietijos 
naudai. Visi bjaurimės jų
jų darbais. Kitų šalių lai
kraščiai rašo apie* tai kiio- 
plačiausiai, reikšdami pa- 
šibiaurėjimą. Nešįdįdžiuo- 
ja jais nei pati Vokieti ja, 
nors jie dirbo jos naudai, 
nes panašūs gaivalai ne* 
teikia garbės jokiai vals
tybei/^

Garsus italų poetas Vir- 
gilius Dante, kurs pagau
tas dvasioje^ buvo angelo 
nuneštas į pragarus’ir sa
vo poezijoje aprašo jo bai
senybes. Vienoje vietoje 
jis rašo: “Mačiau baisų 
šėtoną įšalusi pėr pusę le
duose, amžinai plevėsuo
jantį sparnais, norinti iš 
tų ledų pasiliuosiioti. Iš jo 
akių byra ašaros,; kurios 
tuoj sušąlą. Gi nasruose 
kramto tris nusidėjėlius”. 
Dantė paklausė savo vado, 
kas jie per vieni. Jam pa
aiškino, jog vienas iŠ jų 
yra Herodas, kurs ieško
damas nužudyti Kristų, iš
žudė Betliejuje tūkstan
čius nekaltų vaikelių. Ki
tas buvęs Romos ciesorius 
Neronas, kurs buvo užsi
mojęs išžudyti visus krik
ščioni?, o trečias tai Judas 
Iškarijbtas, kurs pardavė 
•žydams Kristų.

Nors visi žino, kad He* 
rodąs buvo žiaurus, kad 
Neronas būvb' didelis krau 
gėris, bet pavadink, kuri 
nors žmogų Herbdu, ar 
Neronu, tai nelabai paiso, 
bet pavadink ką nors \Ju- 
došiųm, tai tuoj užpyksta 
ir gatavas iki kraujo muš’ 
tįs. Kodėl kiekvienas taip 
purtosi Judošiąūs vardo? 
Todėl, kad Judošius buvo

Pageltusi Bolševikų 
Kontr-Ataka ?.
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Pradžia 4-tŠme puslapyje ’
kad,tįę žmonės sudaro 3 klases. Ne, nereiškia. Mes tai 
pilnai suprantamų. Bet čia ne apie ; tai eina, kiek kas 
uždirba, tik apie tai, kad komunistinėj tvarkoj yra iš
sidirbusi klasių nelygybe tuo atžvilgiu, kad viena kla
se atskirta nuo kitos socialinėmis rybomis, kurių ne
drįstama peržengti. Prie komunistų nesulyginamai 
mažiau demokratizmo, kaip prie caro. Čia viens prieš 
kitą dreba iŠ baimės, nukreipdamas į Šalį savo akis, 
kad iš jų kartais neišskaitytų kokios tariamos neišti
kimybės. * ' - "

Taip, sovietų sąjungoj yra 8 klasės “komunisti
nės gimnazijos” taip lygiai, kaip prie caro yra buvę 
8 klasės klasikinės gimnazijos. Bet kiek skirtumo tarp 
jų! Prie caro tai buvo mokslo įstaiga, prie komunistą 
— gyvenimo eiga. Prfe caro pirmoje klasėje buvo ma
ži vaikai, prie komunistų pirmą klasę užima patys 
vyriausi komisarai. Yra ir socialinio skirtumo. Cariš* 

Ikoj gimnazijoj aštuonklasiai mokiniai beveik nedrau- 
gaudavo su pirmaklasiais — perdidelė buvo tarp jų 
mokslo spraga — bet vis tik nešiodavo tokius pat dra* 
bužius ir taip pat sočiai pavalgydavo. Pas bolševikus 
gi tarp pirmosios ir aštuntosios socialinės klases nėra 
nieko bendra., Pirmaklasiniai komisarai gyvena cariš
kose sąlygose ir su šampano taurėmis geria į Anglie 
jos karaliaus sveikatą, d 17 milijonų aštuonklasių < 
“parazįtų” vaikšto nudriskę ir kenčia amžiną badą. 
Kokia ironiją: proletarinėj valstybėj patys tikriau
si driskiai - proletarai yra labiausiai apleisti ir išnie
kinami! Ir p. B|mbą sako, kad sovietų sąjungoj nėra 
bedarbės! (Tur būt norėjo pasakyt “nedarbu’, nes 
bedarbė—tai moteris, kuri nedirba).

Komunistų partijoj gal tos “bedarbės” ir nėra,: 
bet1 jie sudaro tik vieną nuošimtį Rusijos gyventojų, 

f kur gi kiti^ Kodėl septyniolikai milijonų “parazitų” 
ne davus progos užsidirbti duonos kąsnelį? Jie tai į- 
vertintų daugiau negu tuščiai skambančias komuniz- 

m mo teorijas. Jūs, proletarų “gynėjai” (skaityk: engė- 
XUU1 jai), pirmiausią pasotinkit savo milžinišką proletarų 

[armiją. Tada nereikės brangiai apmokamos komuniz- 
‘' h- 

mums sunki, kadangi laik- Į munizmo agitaciją negu dabartiniai apmokami bolše* 

dievišk^..-im^> yra karĮ^dH&įų bąduolių; ąikišį komisarų gerk-
kas daųgiaus; taipgi ir vi- ign, get kam tada Rusiją vadinti “darbininkų tėvy- 
sokįų įstaigų, kurios gadi- ne”? Ar ne geriau“tiktų vardas: “komisarų rojus”? 
na jaunimą. Negana to, \ Udamikas.
atsiranda nemažai tokių ■■ ~:-------—-
katalikų, kurie skaito ir hne, Taip darydami ne vien 
remia bedievišką spaudą, atsiginsime nuo bedieyy- 
Ar mažai yra ir pas mus hjės, bėt dar pasitarnausi 
Cambridge tokių neva ka- me savo tautai, atremdą- 
laliįų, kurie ne tik nęlei- įni ištautėjimo bangą. TU- 
džia savo vaikų parapiji- rejome savo mokyklos 
nėn mokyklon, bet dar ir į skaitymo kontestą ir ma- 
kitus atkalbinėja, kad ne-Į tėme, kaip vaikučiai gra- 
leistų. . žiai skaito lietuviškai. To-

Žinoma tokie žmonės mokyklų Amerikos lie- 
veidmainiauja, nuduodami tuviai katalikai turime 
paviršutiniai esą katalir bent kelias dešimtis. Ma- 
kais, Kristaus valstybės teme taipgi, kaip kolegijos 
piliečiais, o savo darbais I studentai vaidindami te- 
ją ardo, griauja. Jie nei atrą gražiai vartoja lietu- 
kiek geriaus nesielgia už Vių kalbą. Tas viskas mus 
Herodą, kurs norėdamas džiugina ir teikia Atties 
įpižudyti Kristų, ' išžudė [ laimėti kovą. / “ ”
tūkstančius nekaltų vaike- 
lių. Herodas žudę ir atė
mė kūno gyvybę žydų vai
kams. Gi tėvai, kurie ati- 
ma sava vaikams katąli- Į trSią“vaiandą pa' pietų 
kišką auklėjimą žudo sa- Nekalto Prasidėjimo Pa- 
vo vaikus ir atima iš jų neles švenčiausios lietuvių 
dvasinę gyvybę, kuri sulig bažnyčioje įvyks iškilmių- Evangll^r mokslo yra užbaigimas misijų, te 

J * nas sėkmingai skelbia Te-
1U | vas ViliusKvecinskas, Ba

sijonistas iš Chicago pro- 
vincijos. .

kuriuos jam akysną paša-kurs nudavė geru esąs 
f|ristaus mokinių, o širdy* 
je Jo neapkentė, Jis nesy- 
kį kurstė kitus apaštalus 
pamesti Kristų. Ant galo 
pardavė Jį ^žydams už 30 
grašių, manydama# gavęs ; 
tiek pinigų būti laimingas, 
Kokią laimę rado Judošius 
visiems yra žinoma. Net 
patsai Kristus, kalbėda
mas apie savo ateinančią 
kančią pasakė: “Nelaimė 
tam žmogui, kurs jį iš- 
duos; geriaus, kad jis vi
sai nebūtų gimęs”. Tie žo
džiai buvo pasakyti apie 
Judošių, ~

Istorija mums parodo, 
kad Katalikų Bažnyčia vi
sais laikais iki mūsų die
nų buvo iš visų pusių prie
šų puolama ir katalikai 
turiJMos_puohmųs_ątrem-į 
ti. Tie puolimai apsireišJ 
kia: tai ginkluotais kariš
kais, tai žiauriais perse
kiojimais, tai klaidatikys- 
tėmiSį tai bedievybe?

Bedievybę .pastaruoju 
laiku bando ir mus lietu
vius kaip kokia banga per
blokšti, išplėšti iš mūsų 
tikėjimą ir paversti mus 
šėtono karalijos vergais. 
Kad neprarasti laisvės ir 
savo amžinos, tėvynės, mes 
esame priversti gintis ir 
tuos puolimus atremti. 
Mes leidžiame katalikiš
koje dvasioje laikraščius, j 
kad atremti bedieviškas; 
mintis. Mes steigiame ka
talikiškas mokyklas jauni
mo auklėjimui. \.

Vienok toji kova yralmo propagandos.. Sotūs proletarai varys geresnę-kbr- 
mums sunki, kadangi laik- munizmo agitaciją negu dabartiniai apmokami bolše< 
raščįų kurie skleidžia be- vįkų agentai. Deja, komunizįnas neišgali išmaityti sa*

kas daųgiaus; taipgi ir vi-| įėn. Bet kam tada'Rusiją- vadintK“darbininkų tėvy-

■J.

perdidelė buvo tarp jų
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savininkai

daug svarbesnė už kūno | 
gyvybę. , i

Mes katalikai nelinki-l 
me tiems žmonėms susi-l 
ląukt tokio galo kokio su
laukė Herodas, kurį gyvą 
kirminai suėdę, arba Ju
das, kurs ant medžio Ša
kos pasikabino, bet mels
kimės už tuos savo brole
lius ypač šiais šventais 
Jubilėjaus metais, kad 
jiems Dievas apšviestų jų. 
sustingusį protą ir kad jie 
supratę savo daromas 
klaidas jas pataisytų.

Turėkime viltį ir drąsiai 
kovokime, o kovą su Die
vo pagelba tikrai laimėsi-j

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ/ 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

gauskite .paa~ 
vietini agen^ 
•arija
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: KATALIKŲ 8TATI8TI-

"VIENYBE" ATSIKIRTO
..  ........ I I I IĮ ........ .

“Vienybe” atsikirto “Darbininkui”. Tiek'todėl at
sikirtimo. Mums nėkiek nesvarbu turėti paskutinį žo
dį bet kokiam ginče. Tegu sau “V-be” jį turėtų, Bet 
tome ‘atsikirtime’ yra keletas netikslumų, kuriuos vis 
dėlto negalima palikti be atsakymo. Visų pirma dėl 
prasivardžiavimo “chuliganais”. Mat, ‘‘V-bši” redak
torius tvirtina, kad mes jį taip pravardžiavome. A< 
naįptoL AŠ mielu noru atsiimčiau tą Žodį, jei “V-bės” 
redaktorius nebūtų jo pasisavinęs. “D-ke” buvo pažy
mėta, kad pavadtoįmas Vyskupo Matulionio tinginiu 
ir priklausančiu prie juodosios išnaudotojų armijos, 
atsiduoda chuliganiškumu. Jei tokį šmeižtą neteisin
gai pavadinau chuliganišku, tai aš pasiryžęs tą žodį 
pakeisti. Man atrodė, kad niekšiški žodžiai verti niek
šiško vardo, ir jei aš negana stiprų vardą daviau, tai 
prašyčiau pasiūlyti stipresnį. Taigi, kaip matome, bu
vo pasmerktas tik posakis, žodis gi “chuliganas” 
straipsnio autoriui nebuvo taikomas. Bet Jei autorius

_ _ taip stropiai ūž to titulo griebiasi, tai aŠ neturiu gali
mybes jo sustapdyti. Jis pats geriausiai Žino, kas jam

• tinka. •.
Toliau — dėl rašymo Dievo vardo su maža raide. 

Anot “V-bės” redaktoriaus, Dievas nepyks, jei koks 
laikraštukas rašys Jo vardą su maža raide, žinoma, 
jei kas tai darytų iš nembkšystės, nežinodamas, kurį 
žodį kuria raidė rašyti, tai, be abejones, Dievulis ne
įsižeistų ant nežinėlio, nors tokių rašytojų vargiai kur 

. beatsiranda, ypač tarp laikraščių redaktorių. Bet ka
da tai daroma tiksliai, kad paneigti ir paniekinti Die
vo Esybę, tai iš kokių Šaltinių “V-be” sužinojo, kad 
“Dievas už tai nepyks,” Ištiesų, tokiai rizikingai nuo
monei pareikšti reikia nemaža su niekuo nešiskaitan- 

< čio atkaklumo. - j t *
’ Dar vienas netikslumas dėl fizinio darbo įvertini- 
m& “V-be” tvirtina, kad.jėzuitų vienuolynuose stu
dentą! kertė miškus, dirba žemę ir tt. iš to daro išva
dą, kad eiliniams dvasiškiams ir net vyskupams fiži- 

. his darbas yra natūralūs jų pašaukimui. Taip, vienud- 
lynuose (ne vien pas jėzuitus) broliukai ir studentai 
kerta mędžiūs, veFčia akmenis, taiso kelius ir tt. Bet 
kuhigai jau to nedaro, nebent kuris atostogų metu no
rėtų kiek išmiklinti savo muskulus.- Tas parodo, kad 
katalikų vienuoliai didžiai gerbia fizinį darbą, bet _ _ _ ... - -
toksai darbas nėra jų pasaukimo sferoje. Lyginai, jei gtose JauTimtai svarstomas sumanymas atšaukti so 
kurie intefigentai gydytojai, advokatai, moksliniu- 
kai, laikraštininkaivasarbs meto nupiauja kokią 
šieno .pradalgę, nuvaro kokią arimo vagą, pagauna 
žuvį, tai juk negalimą sakyti, kad jie yra natūralūs 
Šienpiūviai, artojai ir žuvininkai. Nusižaidimąs misi* 
Žaidimu, 0 darbas darbu. Taigi visiškai netikslu tvir
tinti, kad medžių kirtimas yra tinkamas darbas vys
kupui ar laikraštininkui. ’ .

: Galop, “V-bė” mėgina įdėti į “D-ko” burną tękius
. žodžius, kokių jis hera pasakęs: ■. ^Jėigtį jie visi (du 
miUardu pasaulio gyventojų) manytų, kad fizinis dar
bas —- negarbingas ir nenatūralūs, kaip “D-ko” rėdak-

torius tvirtina, tai mūsų planeta hHhrėtų ne tik reli
giją bet nei sinagogų, nei Bažnyčių, nei ihė&čių!

Visų pirma, “D-kas” netvirtina;* k&0 fizinis dar
bas negarbingu. To Žodžio Visai nė> nevartoja. Fizinį 
darbi “D-kas” gerbia tiek patį kiek ir protinį, atitin
kamoj proporcijoj, žinoma, Bet fizinis darbas turi bū
ti atliekamas sumaniai ir pa jegingai. Kitaip — jis bus 
hetlkshis. O kas nenatūralu, tai nenatūralu: nei vys
kupui medžius kirsti, nei redaktoriui mėšlus kratyti.

. 1U

jąteagubti. Pėrvėlu. Jau 2000 tos brošiūros ’ėgzemplio- 
riįį Paplito Tai pasirodė pertHaŽd. Atspaus? 
dinta dar ŠOOQ ėgfc. Ir tie įkeltu laiku bus išreikalauti. 
Tbkę susidomėjimas Nepakenčiamomis komunizmo 
silpnybėmis, toj brošiūroj išdėstytomis, yra labai 
reikšmirigUii. Žriionėniš vis dąugiati ateidavo akys į tą 
nesvietišką koniuniznio drūtmėlagystę. NelaiihihgaslŠ 
prakiurusio koniunlstihio laivelio škiperis, p. Bimba; 
ir rankomis ir kojomis mėgina tas skyles užkamšyti. 
Deja, žala jau padaryta. Ir kas tūlu kaltas? Jis pūtė; 
jo taktika komunižmd propagandoje labai gramozdiš
ka. Ir štai delko.

fiorint įpiršti žmonėms bet kokią haują idėją,' 
reikia tai daryti realistiškai, ne fantastiškai. Vadina- 
si, kad ta idėja būtų priimtina; reikia ji suderinti su 
žmonių gyvenimu. Kadangi visos kasdienio gyvenimo 
idėjos tūri savo silpnybių, tai ir tai naujai žmonėms 
peršamai idėjai tų silpnybių reikia palikti; pramatant, 
kad jos vis tiek paskui išsivystys. Taigi ir peršant 
Žmonijai komunizmą, nereikėjo jį perstatyti kažkokiu 
tobulu žemės rojumi. Mūsų nepribrendę komUnizmd 
skelbėjai kaip tik padarė tą kapitalinę klaidą, kad 
perstatė komunizmą kaipo tobuliausią ne tik ekono
minę, bet ir socialinę sistemą... Jų žodžius žmonės ė- 
mė už gerą pinigą ir nąturaliai laukė iŠ komunizmo 
to, kas buvo Žadėta. Atėjo kieta realybe. Komunizmas 
pasirodė visai ne tuo, kas buVo skelbta. Tik viename 
dalyke komunizmas buvo sėkmingas; atėmė huo žmo
gaus asmeninę laisvę ir iš laisvų piliečių padarę uni
formuotą driskių armiją, įdubusiais veidais, stiklinė
mis iŠ baimes akimis, drebančioms kojomis ir sutinu
siais nuo bado pilvais, šiaip jau ekonominių klausimų 
rišime komunizmas pasirodė tuščias,bejėgis maišas. 
Senojoj Kūmoj proletarai šaukdavo: “duonos ir žais
lų!” Komunistinėj Rusijoj įmonės pasitenkina tik vie
nu reikalavimų: “duonos!” Bet ir tos nėra. Tiesa, ko
misarai gauna ir duonos ir žaislų ir šampano, bet pr
ietarams ne žiūrėt nevalia, kdip anie baliavoja. Gud
resnieji sovietų vadai mėgino taisyti komunizmo trū
kumus. Leninas įvedę NEP, sakydamas: mokykitės 
pirkliauti kaip prie caro, nes kitaip badu išmirsite. 
Leninas pasimirė, tiesa, ne badu. Dabar Stalinas ma
to, kad komunizmas niekam netikęs, ir atsargiai eina 
prie jo panaikinimo, įvesdamas nors mažą, bet vis šio
kią tokią privatinę nuosavybę. Bet nenusimanantieji 
propagandistai nėkiek nepakeitė savo taktikos: jie gi
ria komunizmą kaip tobuliausią žemės rojų, nors jis, 
nabagėlis, vos tebestovi ant paskutinių kojų.

Kaip tiktai taip pasielgė ir p. Bimba. Savo bro- 
šiuro ̂ “Kr&ščioriybė ąr Komunizmas” _ jis^davė to
kią skylėtą komunizmo atvaizdą, kad tas fantastiškas 
jo rašinėlis prašyte prašėsi kritikos. Sukritikuoti jį 
ytin buvo lengva turint prieš akis realų komunizmo 
gyyęnimą sovietų Rusijoj. Neviena tos brošiūrėlės 
Siūlas hėišlikb šaušaS; tifeS komunizmo darbai abso
liučiai užginČyja visus jo pažadėjimus, Pats gyveni
mas tą brošiūrą sukritikavo. Bet autorius stengiami 
atsispirti; Jis uŽginčyja, kad bplševikijoje yra klasių. 
Jis sako, kad jei vienas žmogus uždirba penkis dole
rius^—kitas keturis, d dar kitas tris, tai nereiškia.

Pabaiga 3-čiame puslapyje
r ■ . / V". *1 • ‘ t.

Pageltusi Bolševikų 
Kontr-Ataka

■ ■ * I '
Bęlševikąi mėgina atsikirstu šiuo atveju, jų užda

vinys jau sudėtingesnis, nes tenka jiems kovoti dve
juose frontuose; prieš ^arbininką” ir prieš Hearstą. 
Kad būtų lengviau, jie tūo du fronto nori su jungti į 
vieną ir tam subendrinimui įvykdinti jie nustatę Šito
kią genealogiją: Pilsudskis papirko Hitlerį, o Hitleris 
papirko Hearstą, o Hearstas papirko “Darbininką”. 
Jie turėtų didelę pagundą tą genealogiją apversti ra
gožium ir sudaryti šitokią kombinaciją: “Darbinin
kas” papirko Hearstą, o Hearstas papirko Hitlerį, o 
Hitleris papirko Pilsudskį. Bet tokia evoliucija būtų 
perdaug gramozdiška, net bolševikiškam protui, taigi 
nors tiek susiprato, kad jos nepaskelbė. Bet jeigu jau 
kalbėt apię papirkimą, kaip tai daro bolševikai, tai 
tokia kombinuotė būtų logiškiausia, nes “Darbinih- 
kaš” pradėjo kovoti prieš komunizmą pirmiau nėgū 
Hitleris su Hearstu pasirodė scenoj. Reiškia, juodu a- 
tęjo “D-kui” į talką. Tai gal “D-kas” juos papirko? 
Bet iš kur jis gavo tiek pinigų? Juk Hitlerio su Hear
stu bet kuo neužkiši. Tai "gal sovietai davė “D-kui” 
pinigų, kad jis kiek pakibirkštintų Stalino agentus, 
kurie taip nevykusiai veda komuniŽmo propagandą? 
Tas viskas skamba juokingai, bet vystant logiškai 
mūsų boĮsevikėlių nesąinoniškus plepalus apie papir
kimą, tai taip išeina. Taigi matome, kaip pageltę jo 
bolševikų kontr-ataka. f . 1 ;.

Bet gi charakteringa bolševikų taktika: kelti ko- 
daugiausia triukšmo prieš fašistus, kad atitrauktų 
visuomenės dėmesį huo komunistinės propagandos. Ta 
čiaū tas jiems nė taip jau sekasi: ;kaip girdėt, Kon- 

vietų pHpąįmiimą^JrVal^b^ė. ĮhfeŠValstybmė ko- 
muiiistų propaganda taip jau* aiški,' kad*niekuo nega
limi ją Užmaskuoti. Tačiau bolševikai vis dėlto varo 
tą pempes politiką: .kelia dideliausią triukšmą tuščio
je .vietoje, kad tik medžiotojas neužkluptų jos vaikų, 
kurių lizdas yra visai kitur. Pempei be galo nemalonu 
ir pikta, jei kas Užčiuopia tikrąjį jos vaikų lizdą. Tai 
daro “D-kas” ir dei to pempė jį puola visu smarkumu. 
Bet bolšęVikų .kontr-ataka darosi kažkokia nublukusi, 

; Iš rauddhos pavirto geltona. . ’,J - - < ;’
Daugiausiai boiševikus įdiegė^^-ko” išleistoji 

brošiūrėle “Tik nė komunizmas”. Dabar jie šoko prięš
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VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 

Parašę
Vincas Nagorrioskiš

MAKSJMIANAS r
Sakai teisybę! Dieviškas Valetas 
Suteikia svietui auksinius laikus, .t 
Niekur ir niekad žmones neturėjo . ’

5 Tokios pažangos; tokios apsaugos 
Kaip šiandien turi Romos viešpatijoj; 
Kuriai pasaulis tor duoklę mokėt.

•-,• . VALERAS .’■* .. .
(Cyniškai šypsodamas į Jurgį.) 

Gražūs žodeliai... Tū, Jurgi, sutinki,
, Kad pas mūs viskas gražų ir gerai? 

Kad męs Olympo ramybę pasiekėm? 
Pasakyk, ar tu sapnuoji su jais?

• . JURGIS - ’. J . J , ‘ ‘
„ \ . (Nužemintai įr nerimastyj.)

Deja, kareiviui sunkti prieštarauti . 
Valstybės vyrams.;.

VALERAS

Tik drąsiau^ drąsiauI’- 
.■•Jurgis /.y

( (Raibiai ir tvirtu balsu.)
Tvirtint, kad pas iniis visiems yr gerbūvis, 
RodOš tik gūli šdfištai; o ne... >

. - (Valetas jam perkerta.)
■■ .. Valeras ■ ’. 

Teisingi žmonės. ■
Z ; •’ JURGIS ’ . .

(Kaip aukščiau, bet baigią liūdnai.) 
\ . Tie, kurie neturi
Jokios malonės nuo tavęs maldaut. 
Man nesimatę čia auksiniai laikai; 
Nes daug yn blogo, daug nerimasties; 
Daugelis kenčia skurdą ir vergiją; 
Alpsta pb smūgiais, kad jų ponai ' 
Galėtų linksmai lėbaut, smaguriauti;
Jiems iier apsaugos, nėr žmogaus tiešų. ; ( 
Jie nėrūgoja, nes neturį drąsofe;1' 1 /
Jie nesiskundžia, nes tai uždrausta; 
Jiems nėr gerbūvio, tiktai ten aukštybėj

VALERAS ■ .' ;
t (jPaniurai ir Užsirūpinęs.)

Taip, tavo tiesa, vergus išnaudoja. *.
Reikės jų būviu pasirūpinti. \ 

■.? Eisiva dabar į sodą pavaikščiot.
(Paėmęs Jurgį už alkūnės išeina. Kiti seka juos)

• Scena m
Silvanas, Tristamas ir Anastazas

ANASTAZAS . .
(Artėdamas ir sarkastiškai sypsodamas.) 

Veljis ląimėjoiVęl jūs pralošėt.
Vėl turi progą už vergus maldauti.
Vėl verks, kad vergai yr lygus žmonėms.
Kad juos privalo penėt ir godoti.
Senis;Jo klauso; dar galį nuspręst 
PriWėgyas lygias kaip tai tori?. 
Išdidūs, puikūs Apolid tarnai. ’

(Pritardamas, bet temydamas kunigus.) A v x .• ^2 Ar » < Ą, liautumės^ drauge, tyciojęsis
Iš toūsų nelaimės.1

< ■ (Rūsčiai'susiraukdamas.)
- ANASTAZAS <

• J . Geriau sakyk 
Iš nerangumo, stokos drąsos, noro

< Pastomėt meilės niibžiurą pirmyn. ;
; ■.•■•SILVAN4S- -’C < • \’

. Klysti, aš vakar švelniausiais Žodeliais ’ •••.<.■

. Mečiau ant Jurgio biauriį nuožiūrą;
Sakiau jo grožis žavi ir kerėja 
Moteris dvaro, ne vien paprastas
Motėrįs dvaro, bet ir aukščiausios kilmes 
Patricyas.;- . f

ANASTAZAS V
(Akyviai pasilenkdamas.)

Ką, ir išklaūsė?
f.< • . SILVAKAS . V '

■ ■ (Lėtai šypsodamas.)
O, aš mokėjau užlaikyt jo ausi; .
Jis riintai klausė, nors sielos viduj J .

. . (Bus daugiau) .

JURGIS
O ne, Ciesoriau!.;

Arklių lenktynės man niekad nekenkė;
Bet kartais šelpiu varguolius; tačiau

. Mano, tarnystė apsčiai apmokėta. 
Esu laimingas tarnaudamas taū, 
Duosnus viešpatie.

• . VALERAS .
Girdėjai, Silvane?

Ar dar ginčysi, kad Romo j nėra 
Laimingų žmonių? f . .

... (Mandagiai šypsodamas.)
SILVANAS

‘ s - ... O, Ciesoriau, teiksies •
Patemint, kad mes visi džiaugiamės 
Gerbūviu^ laime, Tavąja globa 
Nieks nesiskundžia.

• VALERAS ■ /
' ‘ ' (Pasityčiodamas.) <

' Ne, tik kunigai
Apoliaus šventyklos niekad nėr sotūs.

; Jie nuolat trokšta daugiau ir daugiau 
Kiiiigų gauti, nė dėl liaudies pėno, 
Tik akmens stabams,

TRISTAMAS
(Nužemintai, rankas trindamas.)

’ ...' v ’ ’ ’žmoūes penėsi, ' «.• ■
Tavo viešpatijoj pienu ir midum. ' 1
. ; t (Kelia balsą ir pūikiau.)
Čia visi sotūs, sveiki ir linksmi; . - ' _____ _____ ____ ___ _ _ ___
Nes turi visko. Tavąja globa Šviečia jų viltis ir išganymas. ’ ,
Nieks negal skųstis, riieks hegal rūgoU • (AhiBtasas iŽehgia it tėmiji Atidžiai.),

<
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BaŽhyphės Lietuvos 
Provincijos metraštis “E- 
lęnchua” patiekiu tokių 
žinių apie katalikus*

Lietuva tūri 5 vyskupi
jas ir Klaipėdos prėlatūrą. 
Vj^kūįiijaš vėldo 1 atki- 
vyškūpas — metrėpolitas 
Ir Ū vyskupai. Be tb, yra 1 
tit arkty; ^r. Kėrevičiuš, 
M.I.C;, 1 tit. rytiį apeigų 
Vysk, P; Bdčys, ir 
iš Rusijos grįžęs vysk. T. 
Mžtūilbniš, Vįsd 2 arkivys- 
kiijiai ir 7 vyskdpM. į vys- 
kiipiį kapitulas • priklauso 
17 prelatų, 20 kanaunin
kų; te to, garbės kanaū- 
hinkų yra ,44; dekanų 54. 
Viso kuni^ Įto im 
Tarp jų^itoheiškbnityra 4 
namai — vienuolynai ir 13 
kiihigų; Marijonų 5 namai 
ir jUbsė,: į arkivyskupas, 
1 vyskupas ir 37 kunigai. 
Jėzuitų 3 namai ir 16 ku
nigų, Dominikonų, 1 na
mas ir 5 kunigai, Kapuci
nų 1 namas ir 6 kūiiigai.

Vidoje Lietiįvbj .dabar y- 
ra 443 parapijos, 77 f iii jos 
ir 4 filijbs Be kunigų; baž
nyčią be parapijų yra 37, 
koplyčių — 152, viso 713 
Šventovių., Jose aprūpina
mi 1.836.768 .katalikų sie
los reikalai. Iš kitų Vysku
pijų Lietuvoj gyvena 36 
kunigai. 1934 m. mirė 23 
klinigai. |

Vieši veikiantieji Seserų 
viėnuolyhai yra šie: Bene
diktinų, Kotriniečių; šir- 
diecių, Nekalto. Prasidėji
mo, ElžbiėtiėČių, Pranciš-

lietūvApasikeis po- 
LITINIAfe KALINIAIS

SU LENKIJA

Lietuvos Raudona sis 
Kryžius, tarptautin i a m 
Raudonajam Kryžiui tar
pininkaujant, jau huo už
pernai vedė derybas su • 
Lenkija dėl politinių kali
nių* pasikeitimo. Buvo su
sitarta, kad politiniais ka
imais reikalihga pasikeis
ti, bet pačioje derybų pa-. 

; baigoje įerikų vyriausybė 
pastatė Lietuvai riepęiim- 
tinas Sąlygas įr todėl pa- 
sikeittmas buvo atidėtas. 
Dabar . šis reikalas vėj 
svarstomas ir tikimasi su* 
sitairti. Lenkų kalėjimuo
se yrą kalinama. apie 50 
lietuvių, kurių, dauguma 
kenčia tik Ūžtoi, kad da
lyvavo ir aktihgąi veikė 
okupuotojo krašto lietu
viškose organizacij o s e. 
Lietuvoje gi yra suimta , 
kelesdešimts lenkų Šnypų, 
kuriuos dabar norima pa
keisti į lietuvius, sėdinčius » 
Vilniaus, Gardino, Gru- 
dziondžio ir kituose kalė- 
jiihŪose. . Tsb

Vasario 16 d, Vytauto 
Didžiojo uiilvetoitetasmi
nėjo savo gyvavimo 13 
metų sukaktuves. Šia pro
ga buvo iškilmingas uni
versiteto posėdis, kuriame 
padaryta 13 metų darbų 
apžvalga. Dabar yra apie 
45bOstodehtų, o prieš 13 
metų jų buvo tiktai 725.

gaus kapai;



■f
Mwliio 5,1&J5,
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SAVINGSBANK

ADMINISTRATORIUS 
JONAS KUNDROTAS 

45 CORAL ST. : 
WORCESTER, MASS. - 

TEL. 5-6367WORCESTERIO ŽODIS

i

' ■. .y--.-' . s. j. v.
Katalikiškoji Spauda

. ii > • į—. .. . ■ i............. .i * 1

Skaitymus geros spaudos, katalikiškų raštų daro 
neapsakomos naudos, tobulina, dorina Žmogų. Tik pa* 
žiūrėkime į Šv. Augustino gyvenimą; Jaunas būda
mas įsipynė į blogas draugijas^ beskaitydamas blogus 

• raštus iškrypo iŠ tikto gyvenimo kelio. ■ Vieną kartą 
« jis kiaušo Mediolano katedroje Šv. Ambroziejaus pa* 

ihokslų. Užvirė jame.vidujinė kova, jis girdi balsą: 
i “įnik ir skaityk!” Atsiverčia šv. Raštą ir perskaito 
i žodžius, kad žmogus privalo sekti Kristaus mokslą, ir 

tariipa geru žmogumi —šv; Augustinu. Ignacas Lojo
lą buvo Ispanijos kariuomenės karininkas, riteris. Su- 
Žeistas guli ligoninėje, iš nuObėdumo pradeda skaity* 

. ti šventųjų gyvenimus ir tampa šv. lgnatu/lcuris pa- 
dare visuomenei, ypač Kristaus Bažnyčiai, daug nau
dos; jis įsteigė garsų tėvų Jėzuitų Ordeyą. šv. Griga
lius, popiežius, Šv. Jeronimas^? šv. Bernardas labai 
vertina skaitymą gerų knygų. O apie šv. Povilą, ku
ris už tikėjimo išpažinimą sėdėdamas kalėjime, para
šė14 laiškų tikintiesiems. Vyskupas Kettleris atsilie
pia; “Jei šiandien jis gyventų, be abejo, būtų didžiau
sio laikraščio redaktorius0.—

■ ' ' • . ■ • • . i. '

KATALIKIŠKOS SPAUDOS REIKALINGUMAS
Visi labai gerai žinome, kad maistas žmogui yra 

naudingas tik tada, kai tas maistas yra sveikas. Jei 
kąš nesveiko ihaisto, pav. sugedusios mėsos ar žuvies, 
užvalgo, tuoj ir pats pradeda sirgti. Kaip mūsų kūnas 
negali apseiti.be tinkamo maisto, lygiai taip pat ir 
dvasią. O kuo mūsų dvasia yra maitinama ? Vienas iš 
didžiausių mūsų dvasios patiekalų yra spauda — kny
gos, laikraščiai. Jie kaipo tokie, yra dar tik tarsi in
dai, kuriuose gali būti -gero ir sveiko maisto, o taip 
pat gali būti visokių dvokiančių dalykų. Tik, deja, 
kad mūsų žmonės; sugebantieji atskirti* sveiką mais- 

, įą nuo nesveiko, ne visada turi gęrįuoslę ir skonį at.- -■■■■■■
skirti sveikąją ir reikalingąją spaudą nuo jai griežtai daug dalyvavo is apylin- 
priešingos. ' * V -f

\ Rasimę ^nemažą katalikų, kurie katalikiškos Tniestelių. Teatlygina ge- 
spaudos TeĮk^įaį^fisai mesidomi, arba^-nęd^da ja^1 ' ~
užtenkamos svarbos, arba net laiko ją visai nereika
linga. Tokie reiškiniai rodo, kad katalikai dar per ma
žą yra sąmoningi, arba trumparegiai ir net visai apa
kę* Šiandien katalikams nieko nėra reikalingesnid, 

? kaip gera katalikiška spauda. Ji yra reikalinga tikėji
mo,ddrbš, Bažnyčios, gyvenimo, sąžinės, poilsio ir ki
tokiais, atskirai paėmus, žvilgsniais. . * * .

a) TEKĖJIMO ŽVILGSNIU
Jau praėjusiame šimtmetyje garsus Albanas 

štolcas yra pasakęs: “Mūsų laikais raidėmis ant po- 
pierio kovoja dangus ir pragaras”. Jei ant popięrio 
nebus dangaus, nebus Dievo, tai ant jo būtinai užlips 
pragaras. O tas pbpieris valdo pasaulį. Kas bent vie
ną centą išleidžia pragariškai spaudai, tas dalelę pa
saulio-parduoda pragarui. Laikraščiai šiandien yra 
tikras kovos laukas, čia verda kova dėl tikėjimo, dėl 
doros, dėl kultūros, dėl mokslo, laisvės, ūkiško įr vals
tybinio'gyvenimo pamatų. Mūšų tikėjimo priešai tai 
Šenai jau suprato, ir toje srityje jau gerokai pasidar
bavo. Tos rūšies laikraščiai ragina nusikratyti tikėji
mo, ragina nutraukti santykius su šv, Tėvu? ragina į- 
yesti civilinę moterystę, ragina išmesti tikybą iš mo
kyklų ir katalikus taip spausti, kad jų nė vienas lais
vėje nepasiliktų. y

(Bus daugiau).

®®®eeae$e®®e®«

450 MAIN STREET

Skersai Gatves Nuo City Hali

Draugiško PatAtnavimo Bankas

“Iškeikimas”
Trijų Veiksmų Tragedija.

Mąrianapolio kolegijos studentui suvaidins šį metą
\ šiose kolonijose:* -

Balandžio 7 d. — WORCESTER, MASS. ŠV. Kazimie- 
' to parapijos svetainėje 7 vai, vakare.

Balandžio 14 i — PROVIDENCE, R. I. — šv. Kaži
miero Jjąrąpijos svetainėje 7:30 vai. vak.

Balandžio Ž8 d. *- WESTFIELD, MASS,.— šv. Kaži* 
mieto parapijos svetainėje 7 vai. vakare.

• “Kiek ilgai reikią 
vykti iš Vienos į Budapeštą 
stosd vi račių? / ( ■ 

“Keturias valandas’t 
“Negalimas.dalykas”. , 
“Tikrai taip. AŠ važ 

traukiniu ir atiduodu dviratį 
krovinių skyrių1’, (“KikerikT 
Wien).

TAILORS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir
JackEUer Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
senas drapanas ir futras

Geriausia Lietuvis Siuvėjas
Tel. 56034; 345A Grafton St

Tel.3:5710

6REENW00DDAIRY
Musų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCĖSTĖR,
; I ■ SiASS.' '

ŠV. MISIJOS UŽSIBAIGĖ

Šv. Kazimiero parapijo
je šv. misijos; kurias skel
bė Tėvas Kazimieras Žvir- 
blys, O. P. kovb 18*31 d., 
užsibaigė praeitą šeštadie
nį. Pirmoji savaitė Buvo 
skirta moterims ir mergi
noms, antroji gi—-vyrams 
ir vaikinams. Laike misi
jų šimtai žmonų klausėsi 
“baltojo tėvelio” pamoks
lų su didžiausiu žingeidu
mu ir dideliu pamėgimu ir 
taipgi šimtais ėjo prie šv. 
Komunijos. Žmonių taipgi

kės lietuvių kolonijų ir

:v

BEA’S BEATJTY 
SHOPPE

P-1S Petronėlę Paruliutė, savininkė

156 Greeh Str. ant Kelly sq.
Tel. 60055,  ̂Worcėster, Mass.
LIETUVAITES, dabinkitės pas 

. . \ lietuvaitę

, Finger AVaves, Manicuring, 
Permanent Waving, ShaUipoo.

raąis^®į^lįs,:^avo gau
siomis malonėmis domi
ninkonui Tėvui Kazimie
rui už pasišventusiai pa
daryta darbą ir pasėtą 
mūsų tarpe Kristaus bran
gią seklį sti. ŠimtėriopŲ 
vaišįiiini.

i

šv. Kazimiero parapijoj, 
Marianapdlio Kolegi j o s 
studentai vaidins veikalą 
“IŠkeikimas”, sekmadienį, 
balandžio 7 dieną, 7:30 va
landą vakare, Šv. Kazi
miero bažnytinėje svetai
nėje.

Programa susidės iŠ 
dramos, kuri atvaizduoja 
viduriniųjų amžių arabų 
ir ispanų kovų ir pergalių, 
per visą veikalą eina liū
desys, dažnai nudažytas 
sveikų jumoru. Programom

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

VIENINTELE LIETUVIŠKA 
VAISTINE WORCĖSTER¥J 

Mūsų “Špecial”.
“Kąpo-Salvė”

Geriausia mostis d6t ramatų ar 
kitų Skauduolių. Mes patys darom 
ja ir Garantuojam, Pinigus BŪgra- 
Žinam jei neuŽganėtUnti. Siunčiam 
pfir paštų su mielu noru bile kur.

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

■ ■ SAVININKAI
■ 63 PENN AVĖ.. • '' WORCESTER, MASS.

• ' . ' DIAL 54ŠB7 '

; Remkite profesionalus ir biznierius; kurtė skelbiasi 
“Darbininko” “Worcesterio Žody” _

je ima dalyvumą 30 stu- ] 
dentų, kolegijos choras ir 
solistai. ? i

Visi Worcesterio koloni- ■ 
jos ir apylinkės lietuviai ]; 
ateikite ir pamatykite ko- I 
legijoš studentų Vaidini* 
mą. - • .... •

• ------ ; \ . .< ’ I

Norton Grinding kompa
nijos dirbtuvėje sužeistas 
Jokūbas Šilalis, gyv. 31 
Providencę St. Katilas su I 
verdančia smala ;apvirtoi 
ir baisiai nudegino vieną 
ranką, kitą mažiau. Jokū
bas buvo nuvežtas Męmo-1 
rial ligoninėn, o dabar 
sveiksta namuose. Jis yra 
vedęs ųr t^rį žmoną ir ke
turis vaitas. Linkime jam: 
greito pasveikimo.

•I J. AK. •.

STREIKAS UŽSIBAiGĖl

r Kovo 27( dieną užsibaigė 
keturių nedidelių siuvėjų 
dirbtuvių streikas. Darbi
ninkai su darbdaviais su
sitaikė, darbininkai grįžo 
darban.. s

. MOTERŲ KLUBAS Į

Šiomis dienomis Šv. Ka- r 
ziiriiefo parapijoj susior
ganizavo Moterų Socialis 
klubas. Išrinkta valdybą 
iš sekančių narių: p. Tam-I 
kieno, pirm.; p. J.’ Šimo
niene, viee-pirm.; pi J; 
Dirsienė, fin. rast.; p. Ka- 
roblienė, iždininke; O. Ba- 
čienė ir J. Gladienė, kasos 
globėjos; p. Miliėhė rast. Į

NAUJA tJĖTUVIŲ I 
;■ ĮSTAIGA

. Šiomis dienomis lietu
viai suorganizavo automo
bilių korporaciją vardu 
L. & K, Motor Co., Ine. 
Parduoda^ naujus Chrysler 
ir PlymoUth. Taipgi taiso 
senus. Lietuviai Bile kokiu 
automobilių reikalų kreip
kitės pas savuosius adre
su;- L. & K. Motor Cb., 
Grab6wški Sęp,. kampas 
Lafayętte, Washington ir 
Harding Sts. Kulis ir Pei
ktinas savininkai.

[LABDARYBĖS DRAUGI*
.JA. ■ ’ ;

Vj ,į ■

Kovo 19; d., įvyko Lab
darybės draugijos susirin
kimas, ktirį vedė pirm. 
Petite Katauskas. Prisi-

rašė vienuolika naujų na
rių. Kadangi įinątisiį raš
tininkas nėatėjd į sūsibin- 
kimą, tai raštininkavo Jo- 

i nas JBačinskas .
1 Parko JčbinisijU išdavė 

raportą. Pranešė, kad šį
met įvyks keletas didelių 
parengimų. Didžiausis iš 
visų, tai gal bus Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Nau
josios Anglijos Apskričio 

| iį* Lietuvos Vyčių Apskri-

“ Daugiausia Gėlių Už Jūsų 
Pinigus1’

pas

GEORGE'S FLOWER
SHOP : • ’'

30 Trombui! St.■ *
Krautuvės Tel. 5-1384 

Nario Tel. 5-3524
“Gėlės siunčiamos per pašinu- 
tini j visas dalis pasaulio”.

Čio, abiejų parapijų ir tt. 
Parke bus įtaisyta naujų 
kambarių ir kitokių page
rinimų. . ' •

F. i. VAIŠN0RA, M. 6 
(VEIK^NER), 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
96 Vernon st., *' Tel-5-

Ofiso Valandos;
10-12, 2-4 Dienos,-—6-8 Vakari

SEKMADIENIAIS
. SULYGSUTARIMO 

WORCE8TER, MASS. /
GIRDĖT,

Pianos — Radios 
GRUNOW 

; ELEKTRIKINIAI 
< \ .^šaldytuvai 

rt ferduodame lengvomis - 
, Sąlygomis

Peiv 30 metų patenkinančiai 
furejome reikalus su lietuviais

CHARRON’S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. .49430 Mass. ..

kad mūsų parapijoj or
ganizuojasi “Boy SėoutsH 
organizacija. Moksleivis 
Petras Parulis, būdamas 
tikras jaunimo apaštalas1 
ir suprasdamas reikalin
gumą tokios organizacijos 
yra organizatorium. *

Jau yra gautas mūsų 
parapijos klebono kun. A. 
Petraičio šio sumanymo 
užgirimas.

Veikiantis komitetas su
sidarys iš penkių narių J 
Jau pasižadėjo prisidėti 
Jonas Kundrotas, Jonas 
Daiiyda, Jonas Kačinskas' 
ir kiti du. \ . '

Visi linkime Petruku! 
kogėriausių pasekmių jo 
garbingame-darbą. |'j:

JUOKELIAI

GHAfiBONNEJU'S'
Catholic Art Shop and

BOOK STORE - ’
Lietuviškos Maldaknyges, Žva
kes, Rašančiai, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai

• Sulig Jūsų Reikalavimo

. Tel, 54516
10 TrumbullSt.,. Worėester

MODERNIŠKA UETUVIŲ 
KRAUTUVE
. UŽLAIKO . J" ]

JONAS B. BAČINSKAS 
(sūnus) ’ . :

344 Millbury St. Tel. 5-5746
Namų, Ūkių, Pirkimo, parda

vimo Reikalus Veda
JONAS V. BAČINSKAS

(TŪVAŠ) • . ; •

/.

Tel. 5-6758, Namai Tel. 4-91 
( ” 8-8760

FRANK J. BOBELIS
E ADVOKATAS

Office:
633-642 WORCESTER,
Slater Bldg. . . .. MASS,

I
Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2

ANTHONY J. MIELES
. ADVOKATASMe '

406-408 W0RCEST®Slater Bldg. . MASS.

Ligonis: “Gydytojau, a§ nega-J 
Iru pasakyti, kaip a§ jaučiuos, 
man kažin kas, tas pasidarė stai
ga. Aš nežinau kaip—> man ne
visai, gerai, ; aš. negaliu tamstai 
pasakyti kodėl”.
.. Gydytojas:. “Štai, receptas ne
žinau kokiam vaistininkui; var
tok tamsta aš nežinau, kiek kar
tų per dieną ir tamsta išgysi — 
aš nežinau kuomet”, (“Pages 
Gaises”. Yvėrdon)'.

*,A.r “Ar gi autorius Pek. neat
rodo visas, — apiplyšęs, alkanas 
ir menkas?”

. B.: “Nestebėtina, kad niekas 
nenori skaityti jb. paskutiniosios 
knygos “Kelias į pasisekimą” 
(“Kikeriki”,/Wien).

Tel. 2-8186

A. J. KATAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės
; Užlaikome puikiausių drabu-. 

žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite t Taipgi. parduodame. RA- 
BIOS aparatus ir ABU SKAC-- BIAMAS MAŠINAS-.J

372-376 Millbury St.
Worčester, Mass. . ..

| Gerb. Klebonų Dėmesiui |
! , Turime gražių Velykinių Konvertų su Lietu-
į viškais parašais. Kainos labai prieinamos, Su
1 persiuntimu tik; . > •

300 .. $1.50
• ■ . 500 .. .. j;; .. •.'. .mo •
[ ... * 1000 .. .. .. .. r. $3.00
j. • . 1500 $4.50 • , .

1’ . 2000 .. . J$5.25. . . • .
: ‘ Malonėkit^ siųsti užsakymus, ; ’ 

“DARBININKAS”
866 tv. Rrbadivay^ South Boston,

Tėk 5-2576 .• Namai: 
ir-.*- ‘ ,

ui. w. Mloni:
Office: •
'527 W0R0ESTi 

Slater Bldg. MASS.
, • '/ '7

M. A. GIVINSKAS & CO 

LIETUVIS 
Graborius ir Balsamuotoj

340-342 Harding St. 
WORCESTER, M^ 

Atdara • Tel. 
Dieną ir Naktį Dial-5-

Tel. 43501 arba 4-3865

JUOZASJ. DIRS*"
Graborius Ir Balsamtiotoj*

“Fanerai Parlors” ir Natt 
ant .

13 ELLSWORTH ST.

Išnuomojam Automobi 
Visokiems Reikalams.

VERNONSTUDIO
i. •

JONAS CERNIUSUBa^

8 Vemon St. Tėl. 5

VIENINTūblS
.. W0RCESTERIO

fotog:

; GREEN MOUNT
! DAIRY

SAVININKAS- 
TULTRAMATTt*

Worcester To Web«Ur 1
VhoMą 

Gtoūų
PARDUODA

; Kai-tik Pravažiuoti 
[ <^RXmO LIGĘJ!”

U
■ i * • ■ 1

_________ ______ __________ _________________________ _____________________________________________ __________
* * ..; • ?- .u. -♦ < _ « . . • - . "T. • .' •- •
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šalpine draugija turi tikf^ 
lą traukti jaunimą, tai vei
kiančioji komisija nutarė 
palaikyti vieną “baseball” 
ratelį. Tat šįmet sporto 
lauke pasirodys apie dvi
dešimts mūsų gabių jau
nuolių vadovybėje Juozo 
Ivaškos ir Jono Kundroto. 
Loš vardu “Holy Name 
Baseball Team”. . . .

T. J. BRUŽIKO S. J, 
MISIJOS

S. Vardo Jėzaus Drąu- 
||b veikiančios komisi- 
Jį susirinkimas įvyko 
dk> Kundrote namuose, 
m l<-tą dieną, 
jįariąi dalyvavo: Pirm, 
ns Daučiunas, Jonas 
Kfeokas, Vaclovas Bari- 
ĮH Juozas Jurkevičius, 
mas ' Parulis, ir Jonas 
Hdrotas.'
^vorcesteryje jaunimas 
hjlabai sukrutęs šio Vy- 
ųjVftjaus laiku. Šv. Var- 
f į veikiančioji komisija 
idk gerai supranta ir rė
pi jaunimo organizavi- 

reikalą.
įtarta: . ~
įd metinis Vardo Jė- 
t Draugijos balius į- 
:ų gegužės vienuoliktą 
ą. Komisija pasirūpi- 
gyti salę prie kampo 
fton ir Hale gatvių. 
whist party ir šokiai.
a 50 centų.

idangi kiekviena pa-

z— J

fyi

I

Balandžio 1 iki 7, St. Rl- 
ta’s Church 61 Temple 
St., Haverhill, Mass.

Balandžio 8 iki 21, St. Ro- 
co’s Church 20 Webster 
St., Brockton, Mass, x

Balandžio 24 — 30, Our 
Lady of Vilnius Church 

, 32 Ddminick St., New 
York, N. Y.

DARBININKAS e.

Tires Išmokėjimui
GARSŪS GOODRICH TIRES IR BATTERIES

Goodrich Safety SHvertovvns su Lifė-Saver Golden 
Ply, įrodyta, kad jie yra 3 kartus saugesni nu° 
“blovv-outs”; gauto iš greito važiavimo/ ;

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

BE JOKIO “RED TATE’f

BE JOKIO LAUKIMO

LENGVOS SĄLYGOS

PRITAIKINTOS JUMS

Nėra ilgu tyrinėjimu, jokiu besma- 
gumu Tamstai. Visus susitarimus 
užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa- 
rodykite mums savo automobilio 
“li&ense” dėl identifikavimo, Ir nti- 
sistatyk sau pritaikintas lengvas iš-

* mokėjimo sąlygas.

Pasirink k& tau reikia ir pasakyk 
mums kiek galėsi mokėti. Užims 
mums tik kelias minutes atidaryti 
Tamstai atsiskaitymo' sąskaitą. -- Ir 
mes tuojau uždėsime kilę koki jran- 
kį prie Tamstos automobilio.

TĖMYKITE!
ausies mados plaukit kir- 
s vyrams, moterims ii* 

t . vaikams. - v
ns^ir Moterims —- 35c.

inės mok. vaikams 20c.
t MAŽEIKA ir J, JONAITIS
'Ward Št., Worcestėr

/

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

Ofisas t .
SANBORN BLOCK 
681 Washington Št. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Norwdod 0330 

Gyvenimo vieta 
82 Walnut Avė. /

Tel’ Norwood 1020

tire kihop
*« ■ ■■» fi '. p ’ •*

CHURCH and MONTELLO Sts., BROCKTON —"Tel. 100
4 ■ < ■ , ■ • £, ■ ■■■

:-*. 77

mėgėjai ir. suvaidįhti juo
kingą veikalą “Karolio Te
ta**. Lowelliečiams bus tai 
tikras skanumynas......

kazyrų Vakaras
Šv: Juozapo parapijos 

jaunesnės vedusios mote
rys ir merginos kalba vien 
apie didį Kazyrų “Whist 
Party”, kuris įvyks gegu
žes mėnesyje. Apie trisde
šimts moterų ir merginų 
pasižadėjo prišidėti prie 
viŠminėto surengimo. Pa
rapijos jaunimas noriai re
mia šį grąžų surengimą ir 
visa pelną skirs parapijai.

FEDARACiJA
Mūsų Fedaracijos sky

rius tai Lowellio kolonijos 
nugurkauliš katalikiška
me veikime. Po Fedaraci- 
josvėliavavisoskatalikiš- 
kos paselpinės . ir, ideines 
draugijos dirba nenuils
tantį Katalikų Akcij o s 
darbą. Susirinkime nutarė 
surengti “Gentinį Kermo
šių” ir visą pelną atiduoti 
“Darbininko** Radijo pus
valandžiui. Geros širdies 
žmones sunešė nemaža 
daiktų išleidimui.

— Vyrų Švč. Vardo dr-ja; 
trečią sekmadienį eiti Tre- 
tiąirikų Brolija, o ketvir
tą — Sodalietės' ir Jauni
mo dr-ja.

Būtų labai gražu, kad ir 
kitų parapijų draugijos 
pasektų Šį gražų pavyzdį. 
rCuomet katalikybe žydė
tų. Kada vyrų eilės eina 
irie Dievo Stalo daro la
jai didelį įspūdį. Nekartą 
ir atšalėlis pamatęs kaip 
šimtai vyrų eina “in cor- 
pore” prie šv. Komunijos, 
ir jis atkiunta tikėjime. 
_ Kovo 24 d', kun. P. Ju
ras buvo pasikvietęs A. 
Peldžių su judamais pa
veikslais. Žmonių prisi
kimšo pilna salė. Peldžiaųs 
paveikslais publika gere* 
josi ir kvietė, kad ir kitą 
kartą atvyktų* Rap,

sė šv. mišių, pamokslo iy 
priėmė šv. komuniją; pd 
pietų vaikučiai klausėsi 
kun. Juro pamokinimų. ' 
Vėliau, pamaldos ir vęl 
turtingas pamokslap. Išį* 
pažinčių klausymas buvo 
prieš ir po šv.« mišių ir pa
maldų. . '

Kun. Juro iniciatyva bu
vo pasėta mūsų parapijoj 
draugijų daržely naujas <■ 
diegas, būtent, Šv. Pran
ciškaus trečiojo skyriaus 
brolija. Įsirašė daugiausia' 
vedusios moterys.

Visa Šv. Jurgio parapija 
labai dėkinga kun. Jurui1 * 
ir meldžias, kad jis gautų 
tą brangų turtą dangų. ’■

Sek. kovo 24. d., kun, 
Kneižis grįžo iš Lawrencft, 
kur jis laikė rekolekcijas,

IlpNAL B0TTL1NGĮ
COMPANY | 

-IjMoraičiai— Savininkai t 
bąme, .gerus. tninkštųs. gė;|,

Geriausias patartai vbf2 i 
aa vakarėliams. ir piknikams | 
* bei išvažiavimams. j

Tel. 3-6525 Į
495 Millbury St., 

: WORCESTER, MASS.

edw.v.wam' 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTO JAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS.

t JDEL. Nbrwood1503 
Montello Office:.- *1 
. 10 Intervale Št 
TEL. Brockton 2005

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MARIJOS VAIKELIŲ 
DRAUGIJA

Jaunimas, po Marijos 
Vaikelių vėliava, ’ rengia 
«BĘANO** vakarėlį. Visą 
pelną skiria parapijai. Žiū
rėsime, kurie, daugiau iš- 
laimes dovanų JAUNI
MAS ar SUAUGĘ ŽMO
NES. Lauksime.

PHkutis

NORWOOD, MASS.
Sekmadienį, kovo 24 d. 

pasibaigė Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj penkių 
dienų rekolekcijos. Per tas 
dietfas kun. P. Juras grą
žais pamokslais sužadino 
daug užmigusių sielų, pa
rodė kelią abejojantiems 
ir tikinčiuosiuose sustip
rino meilę prie Dievo.

Rytais tikintieji išklaū-

Pirmadienį, kovo 25 d., 
p. Peldžius rodė gražius 
paveikslus Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje.

Žmonės buvo Ipbai pa
tenkinti. Paveikslai šukele 
kilnų patriotizmą prie 
Lietuvos ir Liurdo stebuk
linga vieta sužadino dva
siniai. Dėkojame p, Pel- 
džiui. , E. d. Mi
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoju paramos, 

Visi garsinkitSs “Darbininke",

THOMAS CARRIGG & SON
PIEŠĖJAI IR IŠDIRBĖJAI

i*

■ n. ■
s

JONAS ŠUGŽDINIS
VIS SIUVEJASj 

nramfe vyriškas ir moteris-: 
drapanas. Taipgi, taisome.! 
lame, nudažome ir iš va-i fre, Patarnavimas greitas iri 
kainos prieinamos.

326 Millbury St.

DAILĖS PAMINKLŲ
‘ V . ’ ' ■ i’- ' " ■ ■

LOWEIL,MASS. mem va^ne
Seniausia šįos jiolonijos 

Šv. Juozapo patalpinė dr- 
ja rengia rengia savo me
tinę vakarienę balandžio 
28-tą dieną. Rengėjatdeda 
pastangas, kadmis paren
gimas būtų vienas iš di
džiausių ir svarbiausių. 
Teko girdėti, kad princi- 
paĮiu kalbėtoju bus kun, 
Kazimieras ;;Ja Urbanavi
čius,, mūsų išeivijos litera
tas ir veikėjas.

LIURDO STEBUKLAI
Mažas parapijos choras, 

Vadovaujant gabiam var
gonininkui Emilijui Šlape
liu!, šiomis dienomis mo
kosi gražų tikybinį veika
lą “LIURDO STEBUK
LAI”/Šį veikalą rengiasi 
vaidinti po Velykų,

LAWRENCE, MASS,
Šiąmė mieste lietuviai 

pradėjo organizuoti para
piją jau 1894 m. Parapijai 
organizavimos.pradžią da
vė Šv. Lauryno dr-ją. 1903 
m. lietuviai nuperka iš 
protestonų kirkužę už 
$4,000.00 ir geg; 30 d. kir- 

; kužė pašvėntinama į kata
likų bažnyčią. \

Pirmuoju šios parapijos 
klebonu buvo kun. J; šeš
tokas; antruoju — kun. 
A. Jusaitis, trečiuoju' — 
kun. Pr. A. Virmauskis ir 
dabartinių klebonu nuo 
1929 metų yra darbštus ir 
parapijiečių labai mylimas 
kun. Pranas M. Juras.

1922 m. klebonaujant 
kun. Pry Virmauskiui pra
dėta statyti nauja bažny
čia už $96,779.00. Buvo 
pastatyta bažnyčios sie
nos, uždėtas stogas ir į- 
rengtas skiepas iki lapkr. 
22 d. 1922 m. Išsibaigus 
bažnyčios statymo fondui, 
įrengimo darbas atidėtas 
toliinėsniam laikui. 1929 
m. kuri. P; Virmauskį iš
kėlus į So. Bostoną, nauju 
klebonu paskirtas kun. P. 
Juras, kuriam ir teko už
baigti : įrengimo darbas, 
šiam įrengimo darbui kun. 
P. Juras padėjo daug e? 
nergijos ir triūso. .

Šioje parapijoje gyvuo
ja virš 20 įvairių draugi
jų, kurios daug* prisidedą 
savo darbu parapiją rem
tį* ■
- Kuri. Pr. M. Juro triūsų 
ir pastangomis draugi jo 
išlavintos “in corpore” ei
ti kiekvieną mėnesį prie 
šv. Sakramentų. Pirmą 
sekmadienį eina Apaštaly
stės ir Vaikų dr-ja; antrą

Kaip paprastai mūsų ko
lonijos Šv., Vardo Vytų 
draugija tai gyvasis si
dabras savo veikime. Su
rengė “Gentinį Kermošių**. 
Uždarbį skyrė į naujos 
bažnytinės kapos įtaisymo 
fondan. Pelno liko $25.53.

Reikale" kreipkitės: U
. 41 No; Cary St., Brockton, Mass. į i
40 WeymouthSt, Weymouth, Mass. Jį

65 Brook Road, Quincy, Mass. .p.
‘ ‘ y?-’

REIKALINGAS ŽMOGUS
Kuris norėtų gražiai gy

venti ir dolerį daryti. 'Rei
kalingas partneris /prie 
mano biznio, kuris būtų 
pamokytas ir galėtų nors 
vidutiniškai susikalbėti 
anglų, lietuvių ir lenkų 
kalbomis. .

Reiktų įnešti nuo $4.000 
iki $5.000. Karnas priklau
so prie kratuvės. Krautu
vė didelę. Namas gražus. 
Parduodu drabužius ir če- 
verykus (slides). Parduo
du laivakortes ant didžių
jų laivų ir siunčiu pinigus 
į visas dalis pasaulio.

Kratuve ,atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, 

(Savininkas)
678 No. Main Street, 

Montello, Mass.

Millbury St., Worcester 1

THE NORGE BRĘSTS
ĮGALIOTI PIRKLIAI 

KIEKVIENAS NORGE PRODUKTAS
. DUODA NUOŠIMČIUS MOKANTĮ INVESTMENTĄ

NORGE ROLLATOR šaldytu- ! 
vai suteikia Šaldymą už ma- | 
žesnę kainą, užlaiko maistą į 
uuo sugediAio ir duoda progą į 
ekonomiškiausiai ir geriausiai | 
suvartoti likusi maistą. Tokiu ( 
būdu galima sutaupyti iki $11 t 

•' i mėnesį. ’ ■ . j

b Vėliausios Mados 
bveryku Taisymo Dirbtuvė i

pas

į OSCAR’S 5
JuA-MACK jūsų, čeverykus. | 

■JMACK . yra nauja mašinai 
taisymo eeverykp. Ji pa-j 

o taip, kaip čeverykp. dirb-= 
tuvese — be vinių. < i

MIRTIS
Pasimirė a.a. Tarnas 

Dįrsa po neilgos ir sun
kios ligos. Paliko išaugin
tą Šeimą. Palaidotas iškil
mingai iš Šv. Juozapo lie
tuvių bažnyčios;

Pasimirė a.a. Apolinaras 
Kabačinskas. Ilgai sirgo. 
Palaidotas su iškilmėmis 
iš Šv. Juozapo bažnyčios. 
Palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapuose Nashua, 
N. H. į'

Telefonai;
Brockton 6588
Randolph 196-W

« • -•• -. . i :

L ROLLATOR... iluoda. Iy-< 
Mi fiiib lengvą, taip vadina- J 

iną Uolllng jSgą, kuri bu- j 
t/ teikia dauginus Šalčio- ir J 

. suvartoja 'mažiau elektros j

Ateik bite kada ir pama- į 
tyk naują 1935, NORGE;

J. BREST & COMPANY, Ine.
B8MAIN ' --------- ------------ -

■. /.MAS •
- Lietuvių išeivijos Mąria- 
napolio Kolegijos dramos 
mėgėjai vaidino gražų ti
kybinį veikalą “Iškeiki- 
mas’*. Žmonių prisirinko 
pllnutė . svetainė. Pelno 
Lietuvių Kolegijai liko 
$50.30. Lauksime daugiau 
tokių perstatymų/

MERGINOS
Merginų Sodaliečių draū 

gija irgi nesnaudžia. Ren
giasi prie gegužės mėnesio 
iškilmių, būtent, prie Mo
tinos Dienos iškilmių. To
je dienoje įvyks muzikąle 
programą. Vaidins du juo
kingu veikalu: “Moterų A- 
matas” ir “Nesugdutas ne 
vagis”. Lauksime. /

Parapijos didysis cho- 
ras, vadovaujant Pranui 
Stanevičiui, Vytautui Ver- 
sįackui, Aneglei Norkunai- 
tei ir Marijonai Petkevi- 
Čiutei, rengia po Velykų 
šokius, kurie įvyks K of 
C svetainėje, Dutton St. 
Choras mėtai atgal pradė
jo savo fondą norėdami 
sukelti užtektinai kapita
lo dėl įtaisymo naujo pa
veiksluoto lango bažny
čiai.

Charles M. Hickey
INCORPORATED " ~

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tie, kurie reikalaujate Katalildško Patarnavimo 
Brocktone ir Apylinkiniuose Miesteliuose

Rasite HICKEY PATARNAVIMĄ. Geriausį

.. Užeikite į mūsų Laidotuvių Įstaigą *

Kainos Prieinamos Kiekvienai Šeimynai

Charles M. Hickey Tel.
Mames F. Hickey; : Brockton
Jphn A. Hickey 845

FUNERAL HOME 
403 Malu Street 
Brockton, Mms.

U 
U 
u 
n

BROCKTON GARAGE
389 WABREN AVENUE

t

F

LIETUVIŲ DARBININ
KŲ SĄJUNGOS VEIKI-

• MAS. ••
Vietos Lietuvių Darbi

ninkų Sąjungos 94-tą kuo- 
pa, savo veikimu nenori 
atsilikti nuo kitų draugijų. 
Po Velykų rengia įdomų 
vakarėlį su vaidinimąis. 
Yra užkviesti So Bostono 
Šv/ Petro lietuviu parapi
jos didesnio choro artistai-

mw»******

i!
Service

Tel. 1551
Sales

Tel. 1550

,i ‘ ‘

/ -L
. r ■'
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i! PAMATYKITE IR VAŽIUOKITE FORD V « ■

ii

PIRM, NEGU JŪS PIRKSĮTE /
Užlaikome dide^pasirinkimą vartotų 

automobilių . ’
Klauskite pono Stasio Stripinlo 

.VIENINTffiLft' FORD AGENTŪRA 
BROCKTONE J

r

■>..



• fi

■ ■ ------------ --------------------- --------------------------------------------------------- --------- --------- —

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SHENAHDOAH, PA. IX, gavo tas sąlygas, ku

rios iki Šiai dienai reika- : 
lau jamos atlaidų įgyjimui.

Keturdešimtė pradžioje 
turėjo bųti laikoma, per 
keturiąsdejįimts valandų 
be pertraukos, kad įgijus 
atlaidus, bet . vietose, kur 
tai negalima buvo padary
ti buvo laįkoma per tris 
dienas ir prie Popiežiaus 
Pijaus X, 19X4 m. atlaidai 
buvo prijungti prie šito
kios Keturdešimtės.

Atlaidai, kuriuos gali
ma įgyti per Keturdešim- 
tę yra: visuotiniai, su są
lygomis: priimti atgailos 
ir komunijos sakramen- 
tus, tikrai gailėtis už sa
vo nuodėmes ir melstis už 
Popiežiaus intencijas; 10 
metų ir 10 syk 40 dienų, 

Povilo m patvirtinimas už kiekvieną bažnyčios 
buvo suteiktas 1539 m. A-hankymą ir maldavimą Po- 
merikoje Keturdešimtė bu-} pįežiaus intencijai. Šie at- 
vo įvąsta Vys. Jono Nepo- laidai gali būti pritaikinti 

prie sielų skaistykloje.

Pradedant sekmadienį, 
kovo 31 d., ir baigiant an
tradienį, bal. 2 d., Ketur- 
dešįmtės atlaidai ir ado- 

1 racija švč. Sakramento 
i buvo galima atlikti mūsų 
■ parapijinėje bažnyčioje.

Tuo tikslu Visi trys alto
riai buvo gražiai papuošti 
gėlėmis ir žvakėmis.

Keturdešimtės dieno
tvarkė buvo sekanti: Mi
šios^ sekmadieny, kaip pa
prastai; pamokslą vakare 
pasakė kųn. V. Nanorta, 
Hazleton- Pirmadienį, mi
šios kai 7:00, 8:00; 9:00 ir 
lOjOO; pamokslą per su
mą pasakė kun, D. Mik
šys, New Philadelphia. 
Antradienį, mišios buvo 
taip, kaip pirmadienį ; kųn. 
V. Martusevičius (Phila
delphia) pasakė pamokslą 
per sumą.

Vakarais iškilmingi miš
parai įvyko 7:30 vai. Sek
madienį mišparus, laikė 
kun. V. Matulaitis, St. 
Clair; pagelbėjo kun. P. 
Mockus, Coaldale, ir kun. 
V. Azukas, Minersville, 
Pirmadienį, kun. dr. J. 
Končius, Mahanoy City, 
pagelbėjo kun. V. Martu- 
sevičius, Philadelphia, ir 
kun, P. Laumakis, Mąha- 
noy City. Antradienį, kun. 
S. Dobinis, Šhamokin; pa
gelbėjo kuri. V. Mikaitis, 
Tamaąua, ir kun, dr. Pet- 

; ravičius, Philadelphia.
Pirmadienį, vakare, miš

parų metu, pamokslą pa
sakė kun. A. J. AĮauskas, 
Maizeville. Antradienį pa-

Keturdešimtės valandų 
adoracija susideda iš iš- 
kilmingo. įstatymo švč. 
Sakramento per keturias* 
dešimts valandų, pagerbi
mui tų keturiasdešimta 
valandų per kurias Vieš- 
paties Jėzaus Kristaus 
Kūnas, sulyg. padavimu, 
gulėjo karste.

Keturdešimtė pirmiau
sia buvo Įvesta Šv. Anta
no Maria Zaccaria, Milane 
ir Vicenze, Italijoje. Ki
tuosei Italijost miestuose 
buvo kun. Juozo de Fer- 
mo platinama. Romoje ir 
Vokietijoje buvo Tėvų Jė
zuitų įvesta. Popiežiaus

mucene Neumąnn’o iš PhU 
ladelphijos; tik 1875 m. 
Arcivys. Patrikas Ken- 
rick, iš Popiežiaus Pijaus

NASH TAXI SERVICE
Nauji apšildyti karai.

Tik 35c. po Brockton’ą
Stotys:

W. Elm ir Main Sts; t 
45 Tremont St., 

BROCKTON, MASS.

Tel. Brockton 2316

SMITU UPHOLSTERING
■ ČOMPANY

Nesunaikyk savo senus rakandus! 
Duokite juos mums apmuštu su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visą eilę rakandams apdanga
lą, kaip taij tapeštries, velours, 
mohair, damask -ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

STBANGIS ELECTRIC
COMPANY

Frank J. Strangis, Savininkas
ELEKTRIKINIAI PEČIAI 
..f ant lengvo išmokėjimo

Atliekame visokius elektriki- 
nius įvedimus ir pataisymus

Tel. Brockton 7198 
28 Morse Avenue, 

BROCKTON, MASS.

DUNDULIS LUNDU
Lietuviška Valgykla 
Gamina skanius ir šviežius 

valgius
ATDARA:

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

Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1009 Notaras

A. K. NEVIACKAS
REALESTATE 

INSURANCE 
visokios rūšies ardrauda 

Laivakortes visoms linijoms
Teisingas Patarnavimas
1122 Washington St., 

Norwood, ‘ Mass.

MORRIS SB STORE
Lietuvis Savinirikaę 
Užlaiko. Vėliausios Mados 

ČEVERYKŲ - KALIOŠU - ŠUPIŲ 
. Vyrams Liet^vią'^dirotįs
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS

Darbinius ii*
|152 VTashiii^tonęat, 

Norwood, Masat

mokslą pasakė kun. E, 
Paukštys, Chester.,.

Išpažinčių klausė rytais 
ir vakarais. Vaikams, pir
madienį, 4:30 po pietų.

Antradienio vakare įvy
ko procesija aplink bažny
čią. Procesijoje dalyvavo: 
kryžnešys, berniukai, So- 
dalietes su savo vėliava, 
kunigai, turiferarijai, me
rgaitės ir po tam sekė Švč, 
Sakramentas. Po procesi
jos kun. Dobinis sugiedo
jo Visų Šventų litaniją; 
atsakinėjo visi* kunigai.

Žmonės kuoskaitlingiau- 
siąi atsilankė į pamaldąs, 
Daugelis bedarbių dienos 
metu <dažnai; lankė švč. 
Sakramentą. Ypač sumos 
ir mišparų metu, bažnyčią 
— net ir bobinčius buvo 
pilnas žmonių. Vakare, 
žmonės ateidinėjo visą va
landą ir daugiau ankščiau, 
kad tik gautųvvietą sėstis.

Šie kunigai dalyvavo su 
dvasine pagelba: Kun. S. 
Dobinis, Šhamokin; kuri. 
V. Matulaitis, St. Clair; 
kun. P. Česna, Mahandy 
City; kun/ V. Nanorta, 
Hazleton; kun. dr. J^ Kon
čius, 'Mt. Carmel, kun. E. 
Paukštys, Chester; kun, 
Mozūras, kun. D. Mikšys, 
New s Philadelphia; kun. 
P. Mockus, Coaldale; kųn. 
Dr. Petravičius, Phiįadel- 
phia; kun. V. Mikaitis, 
Tamaųua; kun. J. Klimas, 
jjdt. Carmel; kun. P. Lau- 
makis, Mahanoy/ City; 
kun. K. Kleyinskas, Mi-

nersville; ir kun. V. Azu- 
kas, Minersville. “Pūtis**.

MtIZEVIUE -
GILBERTON, PA.

Gavėnios rekolekcijos, 
visai parapijai, prasidės 
bal. 10, trečiadienio vaka
re, 7 vai, ir baigsis Di
džiajame šeštadieny, bal, 
20, 7:00 vai. vakare.

Visi parapijiečiai ragi-? 
pami naudotis Šia proga 
įsigyti Dievo malonių ir 
atlaidų;, apmąstyti šio gy
venimo pabaigą, mirtį,tei- 
smąĮ ariižmastį — irtaip 
prisirengti prie Velykų 
Šventes.

Rekolekcijų dienotvarkė 
yra sekanti: mišios 8:00 
vai. kas rytą; išpažiričių 
klausymas kas vakarą ir 
rytais; vakare litanija 
prie Sald. Širdies Jėzaus; 
pamokslas palaimini
mas su švč, Sakramentu.

krikštyjo Jurgį Klein., ku
ris gimė kovo 17 d. Tėvai 
yra Jonas ir Magdė (La- 
pachinsaitė) Klem. Kūmai 
buvo: Jokūbas Žilinskas ir 
Ona KeviČiute, abu iŠ Phi- 
iadelphijos. “P?*

PHILADELPHIA, P*.
VIEŠA PADĖKA

Nenuilstamam plunks
nos veteranui, kuris tiek 
daug darbuojasi mūsų iš
eivijoje, kuris ir manęs 
nepamiršo, p. Kazimierui 
Vidikauskui nuoširdži ai' 
dėkoju už pareikštus man 
užuojautos žodžius mano 
sesuteiViktorijaimirus 
Lietuvoje/

Taipgi dėkoju p. Pranui 
Pttkūi už sveikinimus ir 
linkėjimus mano varduvių 
proga, kovo 4 d.

Dėkoju p, Veronikai 
Briedienei ir visai šeimai 
už malonų priėmimą ir 
vaišes mario, varduvių die
noje ir artistei dainininkei 
Emilijai; Mickunaitei už 
dairias;, p. Petrpneiei ‘An
tanaitienei, lietuvių radio 
vedėjai už linkėjimus, pa
reikštus per radio ir kar
tu užuojautą dėl mano se
sers mirties; p. Kaziui Ki
sieliui už sveikinimus ir 
linkėjimus ir Visiems ki
tiems, kurie- atvirutėmis 
ir žodžiu sveikino ir linkė
jo. Visiems tariu nuoširdų 
padėkos žodį. Telaimina

, Dievas visus!. _'
Dryža;z

Antanas Ragauskas, 56 
m. amž., palaidotas, šešta
dieny, kovo .30 d. Mišias 
už ą.a. Antano vėlę atna
šavo kun* A. AĮauskas prie 
didžiojo altoriaus ir kun. 
S. Norbuta Įtrie šoninio 
altoriaus. A. A; Antanas 
palaidotas šv. Liudviko 
kapinėse. Buvo nevedęs;

KRIKŠTAS
Sekmadienį# kovo .31 d., 

kun. A. J- Asauskas ąp-
- —• ■ y-r j

Detroito Žinios
PFTRfl PAMPI IA tikėtų, tai jie' nepraleistų dVi iCinU iRnAiUA priimtiJįį-savo širdį Švč. 

Balandžio 6 ir 7 d ., sės- ĮGS dangiškos’duonos, Jė- 
zaus kūno ir kraujo, yra 
geriausios ženklas žmor 
gaus tikėjimo į Jėzaus 
Dievybę. Tat nebūkime 
krikšČionįąjs tik iš vardo, 
bet būkime pavyzdžiais ir 
darbais.

tadięnį ir sekmadienį, Šv. 
Petro bažnyčioj patarnaus 
kun. Valaitis. Parapijie
čiams bus gera proga at
likti Velykinę.

Šį sekmadienį priims šv. 
Komunijų Susivienijimo ir 
Moterų draugijos nariai. 
Kitos draugijos kitų sek
madienį. Visi žmonės turi 
pasirūpinti atlikti išpažin
tį prieš Velykas. Gavėnios 
laikas yra tinkamiausias 
geram prisirengimui.

Daug žmonių, kurie va
dinasi kikščionimis, bet ar 
jie visi tiki į,Kristų? Ar 
jie tiki, kad Kristus yra 
Dievo Sūnus, mūsų Išga
nytojas? Kad taip tikrai

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

. MARŠRUTAS PERTVARKYTAS 
Balandžio 3 d.—Šv. OnOs, Į9'Denni$on St., Luzeme, 

Pehnsilvania.
Balandžio 5 d.,—- šy. Marijos, Wąnamie, Pa.
Balandžio 7 d. — Šv. Kazimiero, 68 Chestnut St., 

Plymouth,Pa.
Balandžio 10 d. — šv. Pranciškaus, 16 Chandler St.

‘ WilkesBarre, Pa.
Balandžio 12 d. — šv. Mykolo, 1703 Jackson St. 

Sėranton, Pa.
Balandžio 14 d. — šv, Juozapo, 116 Theoddre St., 

, Scrąnton, Pa. k ■’
Balandžio 17 d. Šv. Kazimiero, 64 Church St.

‘ Pittston, PU.

Balandžio pirmą pirma
dienį įvyko Detroito teisė
jų rinkimas. Rinko apie 
30 teisėjų, bet kandidatų 
tarpe buvo tik vienas lie
tuvis, John S. Sweet (Jo
nas Pozukaitis), šios pa
rapijos narys. Lenkų buvo 
apie tuzinas. Lietuviui ne
buvo progos laimėti, nes 
lietuviai dar persilpni po
litikoje/

Lietuviai neperseniai 
pradėjo organizuotis. Lie
tuvių politinio komiteto 
pirmininku yra Dr. Šalta- 
lauskas, sekretorius ądy. 
Uvikas, ižd. kun. Masevi- 
čius. Lietuviai šiuose rin
kimuose rėmė ir kitus 
kandidatus ir jie laimėjo. 
Tai dabar bus galima pas 
juos kreiptis su reikalais, 
įrodant, kad ir lietuvių 
balsąipa dėjo jiems laimė
ti. Bet tuo nepasitenkinki
me.* Siekime aukštesnių 
vietų. Suprantame, kad 
labai dažnai lietuvis paki
lęs užmiršta ; tikėjimą ir 
savo žmones, bet.taip da-

UNCLE SAM (JAU PAGELBĖTI 
JUMS APDENGTI NAUJA STOGĄ
BIRU the National housing1 H U AGT. Suteikia ninimid dėl ifii-

•8|i
. THĮCK BUTT 

BINGELIAI

Asfaltiniai
' Kokliai 

Sulaiko Ugnį

Kieti Rąstai
Prailgina

Namą Amžių
Ilgiau Užlaiko

Groži 
Duoda 

Didesnę

AOT, Suteikia pinigus dėl M 
gyjimo naujo stogo arba kito
kiems, namų pagerinimams.

, JPirm sunaudok pinigus dėl įsigyjimo_ 
naujo stogo, ir atsilygink iš savo jei
gu, Mes su mielu noru padėsime su
daryti reikalingas lengvaus atmokėji- 
mo sutarti.
B1RD THICK BUTT BINGELIAI yra 
geras investmentas. Tai “garbingas 
namų apvainikavimas” mokąs apsau
gos dividendus k teikias grožio per 
daug metą ateity.

THICKBUTT ŠIMELIAI

/«*

į. 4*

Tel. GROSSMAN’S — BROCKTON
.e , ■* /

Tel.
5030 69-73 No. Montello Street 5031

----------- —...I.—.į

ro tik tie, kurie neturi iš
auklėjimo. Bet Detroite 
yra lietuvių* kurie laimėję 
garbingesnę vietą nepasi
keis ir'jiems/ mes galime 
pasitikėti. ’'

Pradžia turime. Tęskime 
darbą toliau lietuvių nau
dai.

Ponia Bakienė, kuri per 
keletą mėnesių gulėjo li
goninėje, kaip ją sunkiai 
sužeidė, o jos vyrą užmu
šė, jau išėjo iš ligoninės ir 
lankėsi mūsų parapijoj.

Nors 4ar nėra visiškai 
sveika, nes galva buvo la-' 
bai 'Sužeista, bet su Dievo 
pagelba savo ūkeje arti 
Hįllside išsveiks. Gaila 
moters, nes dabar našlė su 
mažais vaikais turi prižiū
rėti didelę ūkę, Linkime 
jei greitos sveikatos ir pa
sisekimo.

Julija Liėgiutė, šios pa
rapijos choristė, buvo pa
sidavus “tojisils“ operaci
jai, kuri buvo pasekmin
ga ir ji vėl chore darbuo
jasi. Ji ilgai nesįrgo ir 
kaip tik jautėsi gėriau ri
tėjo į chbTo praktikas,

i.' '-"I- '■ ...I - U ""M-

Sekmadienį, balandžio 7 
d. įvyks šv. Petro draugi-1 
jos susirinkimas/Visi na* 
riai ateikite, nes reikia 
pasiruošti Velykoms, šv; 
Petro draugijos nariai 
kasmet patarnauja prie 
Jėzaus karsto bažnyčioje 
per naktį. Taip pat ir šį*

met patarnaus. Užtat visi 
nariai ateikime į susirin
kimą. ;.

Jau tik vienas bowlerių 
suėjimas beliko. Paskuti
niame susirėmime rateliai 
.smarkiai grūmėsi. Šv. Pet
ro par. ratelis turėjo'skai
čiuj 859, 857ir 
pralošė vieną ritulį. Pa
prastai tokios aukštos 
skaitlinės yra laimėjimas, 
bet np tarp detroitiecių, 
kurie parodė visas pajė
gas. Šią savaitę įvyks di
delis susirinkimas rėmėjų 
iš visų ratelių. Dabar ra* 
teliai šiaip stovi:

išlošė pralošė 
Šv. Petro 
Balta Rožė 
Brazis 
Vyčiai 
Bill & Pete 
Šv. Jurgio

pijos, Ferndale, Miėh. pa^ ' 
sakė turiningą pamokslą,; 
o šios parapijos klebonas 
kun. Masevičius, sekma- 
dienį patarnavo Šv. Joku* 
bo bažnyčioje. Šį sekma-*’ |į 
dienį mūsų klebonas pa***” 
tarnaus Davison, Mich., o 
iš ten klebonas patarnausi i 
misų-bažnyčioje vėliaus,

SV. JURGIO PARAPIJA

39 21
37 .23
35 25
31 29
31 29
31 29

Gus-& Krank
Lietuvių Už-ga 21 39

LIETUVIAI SURUKO 
K of C

Šią savaitę buvo atvykę 
iš Flint K of C. parinktie
ji bdwleriai ir jie stojo 
kovon prieš Detroito lietu
vius, Tai buvd smarkus 
susirėmimas. Lietuviai su
pliekė K of Č. bowleriuS.

Po žaidimo šv. Petro pa
rapijos klebonas visus 
bowlerius pasikvietė kle- 
boąijon ir pavaišino ska
niais užkandžiais.

Detroito lietuvių ratelį 
sudarė šie: Staniulis, La- 
bondis, Rėmas, KėtČlis, 
Švendris, Juras/ Brazins- 

1 kas ir Zimnickas. Taipgi 
Gąlumnas, Platukas ir 
AlkeviČius pamainė jkaikų* 
riuos vyrus. Susirėmime 
visų jėgų nereikėjo paro- 

1 dyti. Flint stipriausi bow- 
leriai buvo kun. Mayotte, 
Ockring, Rhese, King ir

- Lang. • . ■

Pereitą trečiadienį* Sv» 
Petro par. bažnyčioje kun. 
Ging iž šv. Jokūbo para-

22 38

PAGERBĖ KLEBONU j
Kovo 17 dieną, šv. Jur- “į 

gio parapijos mokyklos 
Sesutės Ptanciškietės su-- 
rengė gražią programą 
kleboną kun. Juozapą Či2
žauską pagerbti, jo vardu-^įį 
Vių proga.
;. Mokyklos mokiniai, ber-^vį 
niukai ir mergaitės gra- 
žiomįs dainelėmis, eilėmis 
ir dovanėlėmis sveikinp ^ 
savo kleboną kun. J. či- ./J 
žauską Jr linkėjo jamil*^ 
giausių niėtų.

Programos vedėju buvo 
kun. V. Masevičius, Šv. i 
Petro parapijos klebonas.^

Iškilmėse dalyvavo ir . 
gražias kalbas pasakė sve^/ 
čiai kunigai vienuoliais 
Silvius ir Pins.

Baigiant prograiną kaU: 
bėjo kleb. kun. Juozapas11 
Čižauskas. Jis nuoširdžiai 
dėkojo Sesutėms už jų 
triūsą ir užjautimą, moky- 
klos mokiriiams už išpildys 
mą programos iri dovano* 
lę, kunigams už kalbas i 
linkėjimus ir visiems 
lyviams.

KąpsųAguona.

NUGA-TONE SUT1 
JUMSNAUJ4 sm/ 

.• KAT4 
NUGA-TOXS sutvirtina, 

organui topogau* syatemoje, 
ą#etU& virtkiulm
rat$ ir vidurius. Suteikia nauM 
kų ruumeuime, nervu . Ir 
daro ją tvirtesne. Pagelbsti kur 
vaistui pasekmie tu 1
vaistą pati ya tuūal į JtuMt 
po vartoįlMJl \'.A, ’.«
vaisuuyčio^. iittrtkite kad 
te tikru KUGA-TONĮV naprili 
puvniluotojų. 
.Nuo u»kWJlmo imkitVGA 

Idealą LtumotoM vidtrm M 
Mk. , . ‘

s;hi į
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Į THOMPSON, CONN.
J Marianapolio žinios
• NOVENA
S Šių metų iškilminga no-
vena užsibaigė iškilmingo- _____  _____
įnis šventomis Jfišiomis, school Thompson, Conn;

Gegu. 25. Assumption Col- 
lege Thompson, Conn.

Kolegijos futbolo ratelis, 
pereitą savaitę, vadovau
jant p. J. Rakauskui turė
jo savo pirmąjį pavasari
nį lavinimasį.

 KETVIRTAS METAS
Šių metų Aukštesniosios 

Mokyklos baigimo sky
rius, pereitą sąvaitę, įgyjo 
savo klasės žiedus.

Žiedams įgyti komitetą 
sudarė: studentai Mykolas 
Bigenis ir Teodoras Kaz
lauskas.

Bronius Mažukna (LK)

ming, Ct. Geg. 15. Putnam 
Trade School Putnam, 
Conn. Geg. 16. Nichols 
Jr. College Dudely, Conn. 
Gegu. 20. La SaUete Col
lege Hartford, Conn. Ge
gužes 24/ Putnam Trade

kurias atlaikė Kun. P. 
Skruodenis, MIC. Asistą 
sudarė Kun* J. Vaškas, 
MIC. klierikas E. Andru- 
Ijonis, MIC., stud. Antanas 
Mažukna, Juozas Overka, 
T. Kazlauskas ir M. Bige
nis. Per šią šventę visi pri- 
femė Šventą Komuniją.

PASKAITOS PROVI- 
DENCEt

' Per paskutinius Sekma
dienius Providanco Vyčiai 
huvo pasikvietę keletą ko
legijos mokytojų štabo 
įarių teikti jiems paskai
tas įvairiais aktyv i a i s 
klausimais, . •. •• • 
; Kun. J. Vaškas MIC. 
skaitė paskaitą “Katali
kiška Akcija ir Jos Pag
imdai”. Sekantį Sekma
dienį skaitė paskaitą prof. 
Juozas Varnaitis tem a: 
^Katalikiškoji Akcija ir 
knygos*’.

SPORTAS
, Kolegijos sportų tvarky
tojas paskelbė šiokią svie
dinio žaidimų maršrutą.
• Gegužės 1. Assumption 
College Worcester. Gegu
lės 2. Nichols Jr. ČollŠge 
Dudely, Conn. Gegu. 4. St.

. frhomas Seminary Bloo- 
_ ;.... :._.... _____ u—........  __ . ... __  ' . f 111 ■.. 111

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
; Groborius ir Balsamuotojas 
‘ 423 S. Paca Street

BALTIMORE; MD.

CHAS. 8. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnaūju gerai 
- ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

certo bus šokiai. Brooklyne laikys misijas.
Choras gavo padėkos Tad parapijonims bus pro- 

laiŠką iš Brooklyno mu-! ga pasinaudoti šiomis dva- 
žiejaus, už gražų surengtą1 
koncertą, kovo 17 d.Šį 
chorą išgirsit dar gražiau 
dainuojant virš minėtame 
koncerte.

J. E. VYSKUPO MATU
LIONIO ATSILANKY

MAS

sinėmis malonėmis ir at
likti Velykines Katalikų 
pareigas,

GABUS PAMOKSLININ-
KAS ■ ■

Jp Ekscelencija atvyks j 
mūsų parapijos bažnyčią, 
suteikt Sutvirtinimo Sa
kramentą vaikučiams, ge
gužės—30vd^o-Ėrr^visu^ 
sutinkamas labai iškilriiin- 
gai ir garbingai netik lie
tuvių, bet ir svetimtaučių, 
net valdžios ir miestų ats
tovų. Mūsų parapijiečiai 
irgi jaučiasi laimingi, kad 
turės progos savo tarpe 
matyti tą lietuvį kankinį, 
kuris tiek daug kentėjo 
vien tik dėlto, kad buvo 
katalikų kunigas. Rusijoj 
dar Jam būnant, nieks ne
žinojo, kad Jis .yra vysku
pu; ir jeigu būt žinoję, gal 
rusai Jo visai nebūtų išleis 
de. •

Taigi, kad ilgesnę va
landėlę su Juo praleidus, 
parapijiečiai rengia Jo 
garbei^ vakarienę, kuri į- 
vykš tos pat dienos vaka
re parapijos svetainėje; 
207 York St. Ne vienam 
gal atrodytų, kad per pra
sta Vieta, kodėl ne Sh Ge- 
org’s Kotelį až kur kifur? 
Bet žinant J. E. kuklumą 
ir demokratiškumą, Jam 
bus Čia daug maloniau ir 
jaukiau, kad pačių lietu
vių katalikų :rupėšeių ir 
brangiais uždirbtai^ skati
kais ši vienintelė Brook
lyne bažnyčia ir kiti trio- 
bėsiai pastatyti*

Mūsų darbščios moterė
lės, taipgi pasirupyš, kad 
vakarienė būt viena iš ge
riausių.

Kadangi vieta nėra di
džiausia, tad pasirūpinki
te, kad tikiętus įsigytumė- 

( •te kuoankšciausiai, nes, 
koncertas įvyks gegužės[beabėjo, pritruks vietų, 

.19 d. par. svetainėje. Pro- ’ 
1 grama bus įvairi. Po kon-

BRŪŪKLYN, N. Y.
IŠ ŠV. JURGIO PABAP.
PARAPIJOS SUSIRIN-

____ _______ _______ ■ <r •

Pereitą sekmadienį, ko
vo 31 d., klebonas kun. 
Paulionis užsakė ■ parapi
jos susirinkimą, aptart 
bendrai parapijos reika
lus. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Pirmoj eilėj 
nutarta surengti per atve- 
likį, balandžio 28 d., para
pijos svetainėj ‘Margučių* 
balių. Už gražiausią ‘mar
gutį* bus skiriama /dova
na. Taigi, norintieji dąįy - 
yauti “margučių** kontes- 
te, jau laikas juos pradėt 
margyt. Jaunimui bus pro
ga, po gavėnios, gerai pa
sišokti prie geros muzikos. 
Tad visi į margučių balių. 
Įžanga tik 50c. Iš anksto 
tikiętus perkant tik 40c. 
Pelnas skiriamas parapi
jai- ,

METINIS KONCERTAS

Parapijos choro metinis

ĮDOMUS JUDAMIEJI PAVEIKSLAI

> Pirmųjų Krikščionių Persekiojimai
Ciesoriaus Dioktecijono laikais

> Atėję į šiuos paveikslus pamatysite, kaip: pirmie- 
ji krikščionys guldė savo galvas už Kristų eidami į

Ė areną,, kur juos liūtai draskė. Pamatysite kaip šv, 
r Agnietei nukerta galvą, šv. Sebastijoną sušaudo jieti- 
: mis, Šv. Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša. Į šiuos 
i paveikslus atėjęs nevienas braukia per skruostus rie- 
; dančias ašaras. Ateikite visi.* Nesigailėsite!
■* Paveikslus rodys ir aiškins A. Peldžius sekančiose 
■Vietose: ■
KETVERGE, bal* 4 d. baž. salėje, Eynoų, Pa.

į NEDfiLlOJE ir PANĖDĖLYJE, bal. 7 ir 8 dd. Kun, 
J. Kuro par. salėje, Scranton, Pa.

! įlTARNINKE ir SEREDOJE, bal. 9 ir 10 dd. par. sa.- 
? Įėję, Pittston, Pa.
^KETVERGE, bal. 11 d, Minersville, Pa.
PETNYČIOJE, bal. 12 d. kun. A- Ežerskio par. salėje, 
• Wilkes-Barre, Pa.

RUBATOjĘ, bal. 13 d. Lietuvių salėje, Binghamtdn, 
/‘N., Y. ' .
Įdėlioję ir panedelyje, bai. 14 ir 15 dd. 
SKihgston, Pa.
įJJTARNINKE, bal.16 d. New Phila. Pa.

STVERGE, bal. 18 d. St Clair, Paf
t Visur pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 30c., vaikams 
[10 centų.

Nors mūsų < klebonas 
kun. Paulionis yra čia gi
męs ir augęs, bet stebėtis 
reikia, kaip jis puikiai 
vartoja lietuvių kalbą v ir 
yra gabus pamokslinin
kas. Kiekvienas jo’pamok-

kviečiame skaitlingai da- 
i! WATERBURY SAVINGS BANK Į—11—“”- 

iį VVATERBURY, CONNECTICUi; . 1 į!
•Į , Brookiyn Ottice «
J; ■ . U

t Waterbury’o Bavings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprfl. ji
U pinti tavo visus bankos reikalus. į j
■i Tos pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury. jį 
k Bavings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi ji

Įkas. JU piUUUlk- >7
slas yra didelės reikšmės, t /'. 
su atitinkamais pritaikini- 
mais* Žmonės net sako, tai 
misijonleriškus pamokslus 
mūsų klebonas pasako, tik 
truputį gal pėr ilgi, v

Reikia tik palinkėti jam 
geros sveikatos ir pasise
kimo, kad jis taip visu 
kuom atsidavęs žmonių 
gerovei. Parapijietis,

A. L. LEGIONO REMEJĮ] 
SKYRIAUS SUSBRINKi-

• MAS’ •■■■■'• 
į>;

n Moterų Rėmėjų skyriaus 
susirinkimas, Posto bute, 
buvo sėkmingas.

Reporterių1 pareigas paė
mė S. Jurevičiūtė, H. Jur- 
gelienė ir Nį Marosaite. 
Konstitucija" sutvarky t i 
palikta pirmininkei ir raš
tininkei. -r ’ •

Nutarta įsigyti unifor
mas. z S

Sekantis susirinkimas į- 
vyks balandžio 10 d., 8:00 
vai. vak., Pblto bute, 262 
Humbold Št. Brooklyne. 
Po susirinkmia bus prog
rama su užkandžiais* Įė- 
jiniąs nemokamas. Prašo
me visų narių^atsilankyti.

... fi- N. M.

kadangi Brooklyne J. E. 
vakarienė yra pirmutinė 
rengiama. Tikietų galima 
gauti pas^par. kolektorius, 
klebonijoj, yargonįnką ir 
draugijų pirmininkus. Va
karienei tikietaš tik $1.00.

Muzikalė vakarienei pro
grama pavesta sudaryti 
vargom J. Brundzai.

Parapijiečiai dėkingi 
kleb. kuri. Paūlioniui, kad 
jo rūpestingumu į mūsų 
koloniją J. Ekscelencija 
atsilankys ir užsiliks vai
kučiuos, kuriuos dirma- 
vos, ilgą atmintis, kad lie
tuvis vyskupas kankinys 
juos dirmaVojo. Koresp.

GAVLNINfiS MISIJOS
Šv. Jurgio parap. bažny- 

Čioj, Gavėninės misijos, 
vedamos ką tik atvykusio 
išr Lietuvos Dominikono 
Tėvo Kaz. žvirblio, O. P., 
įvyks nuo: Kančių pirma
dienio, balandžio 8 d., iki 
Verbų sekmadienio. Nors 
misionierius yra brookli- 
niętis, bėt pirmu kartu

S ' turime;

jį CHRISTMAS IRVACATIONCLUBS
į: TRAVELER’S CHECKS .
i! FORĖIGN DRAFTS
<! '■ > v
ji Ateikite mes jums patarnausime,'kaip ir senoje Bankoje.

RO SUSIRINKIMAS

Kovo 19 d. įvyko L. M. 
Teatro susirinkimas buvo 
sėkmingas. Kiekvi e n a s 
rimtai susidomavęs L. M. 
T. gražiu žengimu pirmyn 
savo scenos darbuotėje. 
Naujų narių liko priimtas 
J. Maile. Kalbėta dramos 
‘Juozapas ir Zėlbora’ pra
ktikų eiga. Nutarta pra
dėti kartotį^ praktikas ir 
farso “Pinigėliai”, kuris 
bus vaidinamas p, Soben- 
kos salėje Great Nęck L, 
L, Velykų sekmadieni. L. 
Meno Teatras džiaugėsi 
turįs tą progą susipažinti 
su maloniais Great Neck 
gyvenančiais . lietuvi a i s. 
Keletas svarbių klausimų 
atidėta sekančiam balan
džio men. susirinkimui.

L. M. Teatro narys A. 
Raudonaitis ilgoką laiką 
sirgęs grįžo iš kalnų pilnai 
sustiprėjęs ir vėl stojo 
scenos darban. Linksma 
turėti ji vėl savo tarpe. 
Linkime laimingų pasek
mių* E. B.

Pereitą sekmadienį, p, 
J. Žileviciaus paskaitą a- 
pie “Kankles** labai pati
ko klausytojams, tik gai -

la, kad į tokias svarbias Melodians*.
paskaitas, mažai.susiren- [ Gegužės 18, Hotel Bond, 
ka klausytojų. Jis pažade-j Hartford, Conn. įvyks tre- 
jo ir toliaus padaryti ta Čiasis iš eiles Connecticut 
tema paskaitų. Sveikina-' Lithuanian Catholię ’Vįc- 
me p. Žilevičių, kad jis 
taip svarbiomis mihtiihis 
su mumis pasidalinę.

Ten buvęs.

HARTFORD, CONN.
Balandžio 7, 1935 m., 

Lietuvių parapijos mokyk
los svetainėje įvyks Šv, 
Jono Evangelisto draugi
jos mėnesinis susirinki
mas. Draugijos Valdyba 
atkartotinai ragina na
rius, kurie skolingi už 
1934. pomirtinės ir kito
kius užvilktus mokesčius, 
atsilyginti^. Bet ild šiol 
dar nevisi**atšiligina. Val- 

Idyba kviečia šiame susi
rinkime atsilyginti, jeigu 
nenori būti suspenduotais 
nuo pašalpos' ir pomirti
nių. Tai pasirūpinkite, nes 
buvo visiems pasiųstos at
virutės. Jeigu pranešimų 
neklausysite, tai Tamstų 
dalykas, draugai. Taipgi 
šiame susirinkime visi 
draugai^, gausite naujas 
konstitucijas, nes jau ats
pausdintos. Nauja siste
mą ir naujos konstituci
jos. Konstitucijos labai 
dailiai atspausdintos ir 
viskas trumpoje sutrauko- 
koje. Bet yra viskas sumi
nėta, kas priklauso drau
gijai. Lauksime visų.

Finansų Rast.

KEARNEY,N, J.
Kovo 18 d., Statybos it 

Skolinimo Šchuyler lietu
vių draugija pradėjo savo 
42 seriją su didžiausiu pa* 
sisekimu. ši draugija yra 
tvirta ir New Jersęy vals
tybes departamente įver
tinta AI,

Pereitame susįrinkime 
Šchuyler draugijos advo
katas G. Matulevičius at
sisakė ir į jo vietą išrink
tas jaunas advokatas K. 
F. Paulauskas. J. V. B.

tory Banąuet. Kviečiame 
atsilankyti ir viešai lietu
vių vardą pakelti*;

L.D.S. CONNECTICUT 
APSKRIČIO KVIETIMAS

Kviečiame LDS, Conn. 
apskričio Gerb*. LDS. kp. 
išrinkti ir prisiųsti atsto
vus į apskričio pusmetinį 
susivažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 7 d., 1935 m., 
Šv. Juozapo parapijos sa
lėje, Congress Avė., Wą- 
terbury, Conri.

Sesijų pradžia 1 vai. po 
pietų. Kadangi šis suva
žiavimas yra svarbus ir 
jame turime daug reikalų 
aptart, ypatingai busimos 
trilypės gegužinės klausi
mą, kuri įvyks 9 d. birže
lio, Nėw Haven, Conn, Tad

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB- 
LIO,0. P. DOMINIKONO

MISIJOS:
Balandžio 1 — 7, Šv. Ka? 

zimiero bažnyčioje, Pater- 
ėon, N* J. <•

Balandžio 8 —■ 14, Šv, 
Jurgio bažnyčioje, Brook- 
lyn, N. Y.

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

Gegužės 12— Y6, -šv. 
Jurgio bažnyčioje, She- 
nandoah, Pa.

Birželio 2^15, Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Miner
sville, Pa.

Nuolatinis adresas: Rev. 
C. Žvirblys, O. P., -°/c Rev. 
N. Pakalnis, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y,

VeIIAVOS IR ORGANIZA- 
CIJĮI ŽENKLAI

gų įnešimų bei patarimų. 
Kviečia apskričio.

Pirm. J* Mončiūnas, 
Raš-kė B. Mlčiunienė.

PARDUOOO
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS 
: Aš Jow Saeslauckas, jau a- 

pie vienuolika metų, turėdamas 
auparaližuotą, koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra- 
žiu? ir stiprius rašančius : juodus 
arba rusvus sulig užsakymo*

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

Kas norite. įsigyti gerų rašan
čių siųskite-pinigusSiuO Adresui 

'JohnSbislosky,
King’s County Chromo Hospital, 

Ward K 42
' Brooklyn, N. Y.

LATIMER SKMLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai j
Atliekame visokios.' rūšies šei

mynos skalbimų * plovimo 
darbūs ■ ■

ĮSTEIGTA 1903 •. :
Telefonai:

Waterbury- Enterprise 6500
New Britam. 821

< Tel. 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

' 476MainSt, 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 6-1036

JONAS SKYS
LIETUVKKA 

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA
Visorių, rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių Ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. Pnrdavinč- 
iJami. lietuviški laikraščiai ir knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti
433 Park St., Hartford, Conri.

ALEKS. KARIŪNAS
Groborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut Valstybės 

. Lietuviams. _ ’
716 Stanley St. arba

273 Chestnūt St..
. Tėl. NEW BRITĄIN 675 R.

WATERBURY, CONH.

tnl niOsų apeainlyb? Ir ilgų metų

Gegužę^ 25, įvyks.. Stu
dentų “May Festival Dari- 
ce”, šv. Juozapo Naujoje 
salėje* Komisija jau išrin
kta ir stropiai rengiasi praktikių Darba# artistiškai Kalnw 
ptie tų Šokių. Gros Uetu.l*“"“'M.X,KOBkiJH*8 
vių radio orkestras ‘Young P. o. Box 371, Lawronoe Mus. L

K? ’ '

NOTARY Telefonas:
PUBLIC ” STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

7 LAISNIUOTAS

GRAB0BUJ8

660 Graud Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo* 
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. NuIludlmo valandoj kreip
kitės pati muk Patarnavimai yra 
ūHlkrlntas Ir ui prieinamą kalni*.

. Telephone Stugg 2—4409 
NOTAKY PUBLIC

AEEKS. RADZEVIČIUS
GRAB0 RIUS

402 Metropolitan Avė. - 
BROOKLYN, N. Y

Priešais Apreiškimo parapŲoa 
Belnyčll

Parsamdau Automobiliui Vee* 
tuv&mi, Krikštynom* h viso

kiems pokyliam*.

r^.-.
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