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Katalikų pareiga yra galingai
paremti katalikišką spaudą.
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LDS. organizacijos kuo
pos, kur galima, prašomos
tuojau sušaukti susirinki
mus ir aptarti nuo potvy
nių nukentėjusių šelpimo
klausimą. Patariame pasi
tarti su savo parapijos
klebonu ir jo direkcijoje
padirbėti šelpimo darbe.
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Potvyniai Praėjo, Bet Liko
Šiurpulingi Vaizdai

Baimė, kad nekiltų ligos Iš Washington gauta žiL w
Prašome visų Gerb. LDS
j nių, kad Senatas užgyrė,
w
taip
pat
praėjo
narių, Darbininko Bendra
i skirti $13,373,000 pastaty- ___________ L___________
--------------------------- I--darbių ir prietelių tuojau
Naujoje Anglijoje pot- mui 10 didžiulių reservua- PBANCCZUA VEL SUSI.
SUSITARĖ PRlfeš
Ketvirtadienį, kovo 26 duo arti “Paramos” duopranešti kur, kas ir kiek vynių pavojus jau praėjo, rų New Hampshire ir VerSANKCIJAS
d. p. J. Laučka gavo Kau- nos fabriko, “Kęstučio”
-I
GINČIJO
SU
ANGLIJA
:š lietuvių nukentėjo nuo Visi potvynių miestai, mont valstybėse,
potvynių,
no laikraščių iškarpas a- gatvėje labai didelis pavopotvynių. Labai svarbu i miesteliai ir kaimeliai pra- (kontroliavimui ConnectiI
pie
potvynį, kur rašo, kad jus Amerikos lietuvių aksurinkti kuodaugiausi a i dėjo valymo darbą. Potvy- cut slėnyj.
London, Kovo 23 —Tarp Roma, Kovo 23 — Aus
žinių iš potvynių vietų.
Prancūzijos ir Anglijos ki trija, Vengrija ir Italija, kovo 13 d. potvynio pavo- cinės bendrovės maši
nių paliestos vietos tebėra
•
, . , - guber.
Maine
valstybes
sargyboje. Namų
lo naujas ginčas dėl įteik po konferencijų susitarė jus sujudino visą Kauną, noms. Visi skaičiuoja diRUSIJOS RAUDONAR milicijos
natorius
užtikrina,
kad
savininkai be leidimo ne potvynių sugriautų tiltų ir tos Vokietijai Locarno su ir pasirašė sutartį, neskel- i Vanduo iš ryto pradėjo delius nuostolius,
MIEČIAI SUSIKIRTO SU gali grįžti į savo namus.
tarties signatūrų propozi bti sankcijų Vokietijai, ne- naujai kilti ir kilo visą Dėl tokio didelio neatme
vieškelių atstatymui bus
namo xpotvynio
judėjimas
JAPONAIS
„
Kun. P. M. Juras, Šv.
cijos. Angliją tvirtina, kad žiūrint ką kitos Europos dieną. Aukščiau normaDu Japonų Užmušė
Pranciškaus lietuvių par. paskirta $10,000,000.
!ta propoziciji buvo įteikta valstybės nutartų daryti, i lauš lygio vanduo pakilo padidėjęs visame mieste.
(Lawrence, Mass.), kuris' New Hampshire valsty ne kaipo uiti įatumas, bet Sutartį pasirašė diktato- per 7 metrus (Vienas met- Matyti vieną po kito va
Maskva, Rusija — Kovo ketvirtadienį, kovo 26 d. j bės gubernatorius taip pat kaip pasiūlyi as. Prancū- rius Mussolini, Austrijos ras yra maždaug lygus žiuojančius kariuomenės
26 d. — Prie Sovietų-Man- atvežė į So. Bostoną sve- apžiūrinėja
potvynių su- zija gi tvirtįr t, kad tai ne- Kancleris Kurt Schusch- 39.37 angliškiems coliams, autosunkvežimius pilnus
_r--------- .
Red.) Vadinasi vanduo pa- kareivių ir reikiamos nu
džiūrijos rubežiaus įvyko čius pp. Dr. J. Leimoną ir ■ naikintas vietas ir apskai- pakeičiama
propozicija, r.igg ir Vengrijos premie- kilo aukščiau normalaus kentėjusiose vietose susisusirėmimas tarp sovietų J. Laučka, papasakojo pa- čiuoja padarytus nuosto- ikurią
—TTIJL
’Hitlerį
turi arba ras Julius Goembos.
siekimui palaikyti medžialygio per apie 23 pėdas.
ir japonų kariuomenių ar sibaisėtinų dalykų iš pot nūs.
priimti, ar a mesti.
Kai kuriose gatvėse van- gos. Ant kojų visa policiVĖL PRANAŠAUJA
ti Hunchun. Du japonu už vynių vietų, būtent, Law-j
Federalė
valdžia
leidžia
dens
priėjo jau ir iki 3, o ja. Ledai Nemune ir NeGERBŪVĮ
mušta ir keliolika sužeis rence, Lowell ir Haverhill.
SENATAS
PRIĖMĖ
BI
i
WPA
samdyti
daugiau
kai kur ir iki dar daugiau ryje labai suvirtę, susimaita. Taipgi ir rusų žuvo.
Lawrence esą apie 20 i darbininkų. WPA adminisLIŲ
MOĘTGIČIŲ
metrų!
Jau ir centrinėse šę su žemėmis, purvini.
Washington,
D.
C.
—
J.
Susikirtimas įvyko kada lietuvių šeimynų nukentė
RE
U
jtratorius
praneša,
kad
atV. Sekretorius Wallace, (Kęstučio, Maironio ir ki- Prie vandens esančiose
septyni japonai perėjo so jusių nuo potvynio. Dau-1
f
---\
statymui
tiltų,
vieškelių
ir
pranašauja, kad 1937 me- tose) miesto gatvėse susi- dar neapsemtose vietose
vietų rubežių ir paleido gelis įSbego is savo namų, 11 Massaehusetts valstyAlbany, N.’Y. —■ Sena- tais ūkio produktų bus ; siekti galima tik valtimis, prinešta daug visokių šiušuvius į sovietų rubežiaus «ad jsgelbeti gyvybę, vienskiriama $3,000,000; tas
__________
28 balsaidJ prieš 16 pri- perviršis jeigu tik ūkinin- Pasakoja, kad 1931 m., kšlių.
sargybą. Mūšiai tęsiasi a- marškiniai.^ Nieko nesus- Maine _ $2,000,000; New
pie 2 valandas. Japoniečiai pėjo įssinestn Vanduo nu- Hampshire — $1,000,000: ėmė bilių, kifriuo nustato- kai koperuos su valdžia, t. Maironio gatvėje vanduo Kovo 13 d. vanduo jau
pasitraukė, palikdami už nese ir apardė labai daug Cbnnecticut — $3,000,000. ma kiek banl ps gali sko- y. laikysis taip vadinamos daėjęs ligi konservatori- yra užliejęs 54 gatves. Ap
imti namų savininkams apsaugos programos. Pra jos, o dabar nuėjo jau ir semti 554 gyvenamieji namuštuosius.
namų, o kurių negalėjo į Apskaičiuojama, 'kad kaip pirmą dortgičių. Bi- mato ūkio produktų atpi toliau. Mūsų laikraščio mai. Viso pastatų pasemIš Khabarovsk praneša, nunešti, tai pnnese daug sprin?<fieide potvynis pa- ijuje numaty a, kad ban- gimą.
(Vilties) spaustuvė taip ta 730. Kiek nukentėjo
kad po nevykusio mūšio smėlio ir purvo Dirbtuves darė $20,000,000 nuostolių, kos negali da ilgiau skolin Kadangi žemė yra vals pat iš visų pusių apsemta žmonių, tuo tarpu tiksliau
japoniečiai susistiprinę vėl dar ir dabar tebera uzda-(yanduo apdraskė arba su ti kaip 66 2-. 1 nuoš. įkai- tybės pagrindinis turtas, j vandens. Netoli Kęstučio nežinoma. Tik aišku, kad
perėjo rubežių ir sovietų rytos, nes vanduo, įsnesęs naįkįno apįe 2,000 namų, n uoto namo 'vertės arba tai ir gerbūvis priklausąs gatvėje esančioje ‘Raidės’ daug žmonių liko be butų,
teritorijoje atidarė ugnį. langus, bego laisvai per -įq bažnyčių, 20 viešų na- 50 nuoš.
inuoto ūkio nuo to turto tinkamai iš spaustuvėje vandens yra valgio ir rūbų. Daug ko
Mušis tęsėsi visą popietį. apsemtas dirbtuves, palik- mų> 15Q dirbtuvių ir 150 vertės.
jau ir mašinų skyriuje
naudojimo.
sunaikinta. Daug kas ne
damas jose smėlio
pur- myiįų gatvių ir vieškelių,
Abi pusės nukentėjo.
<V1Vanduo
yra
apsėmęs*vi-J
teko pragyvenimo šalti‘Jį >
iškasti į
Sovietų valdžia įdavė vo
Yo’.„ka
k^ dabar- turi iškasti
-------- -----sus Nemuno ir Neries pa- nio,
i
darbo. Komisija nuta
1
Locarno kraščius.
ir išvežti.
\s.vezt\ Kaikur
Kaikur net
net ir.
ir. DRAUDIMAS GINKLUS Italija Pas toj o Kelią
Japonijos ambasadori u i ir
Ties miesto cen rė viešą didelę nukentėjugriežtą protestą ir reika- masinas išvartė ir apdras- GABENTI NELEGALUS
tru vandenyje visas žie siems šelpti rinkliavą pra
Pasiulimui
lavimą, kad Japonija pa kė.
mos uostas. Vandens toli vesti, sekmadienį, kovo 15
darytų tyrinėjamą ir kal Šelpimo darbas eina visu New York, Kovo 25 —
ir už jo. Liūdnas vaizdas dieną.
tininkus griežtai nubaus smarkumu. Raudona sis Federalis teisėjas Marti- Paryžius, Prancūzija — lymus,
kuriuos patiekė Kęstučio gatvės dalyje ir
Kryžius skelbia “tag day”. mer W. Byers išnešė nuos Kovo 26 d. — Prancūzijos Londone keturių kitų valstų.
kitur. Daukšos gatve ėjęs
Japonijos valdžia prane Visų tautų orgnizuotos prendį, kad prezidento vyriausybės viršinink a i tybių Locarno signatoriai. vanduo semia rotušės aik
šė Rusiiai, kad ji apgailes grupės renka aukas R. K. draudimas ginklus gaben pareiškė, kad Italija griež- Be to ir Didžiosios Brita- štės galą. Vytauto bažny
(ŠĮ laišką Jūsų Redakcijai
tauja dėl ivykių ant Sovie Važiuojant į Lowell ir ti kariaujančioms šalims, tai atsisakė priimti pasiū- nijos užsienių sekretorius, čios vieno galo langai že
Haverhill,
pasakojo
kun.
pridavė
p. Juozas
Laučka,
paskelbtas 1934 m., yra ---------------------------------- ‘ Anthony Eden pareiškė, mai vandenyje. Žuvų tur
tu, Mandžiūrijos ir Korė
Juras,
palei
Merrimack
uLietuvos Pavasarininku ats
nelegalis. Teisėjas savo leris po ilgoko vilkinimo kad Anglija nesutiks suda- i gavietėje prekybos būdejos rubežiaus ir pataria
;pę
išrodo
kaip
po
karo
tovas. Red.)
nuosprendį argumentuoja, paskelbė atmetąs Locarno ryti militarinę jėgą prieš jjų matyti" tik viršūnės iš
sudaryti bendrą komisiją
viskas
apardyta,
išgriauta
kad kongresas neturėjęs sutarties signatorų: An- Vokietiją be Italijos suti-’vandens. Jonavos gatvės
Kaunas, 1936. III. IX.
išspręsti Sovietų - Man
ir
sunaiiknta.
Dr.
Juozas
galios tokio draudimo tei glijos, Prancūzijos, Belgi- kimo įeiti.
džiūrijos ir Sovietų - Ko
Į rajone susidaręs vaizdas
Leimonas,
kuriam
teko
Žinai, atrodo, kad su ke
sės
pavesti
prezidentui.
jos
ir
Italijos
propozicijas;
rėjos rubežių ginčą.
pergyventi Pasaulinio ka Ginčas kilo koumet amu dėlei Rhinelando. Hitleris Italijos diktatorius Mu- žm°gŲ ne^Pakfato. Van- lione truputį pasiskubino
baisenybės, apžiūrinė nicijos ir ginklų išdirbėjai atsisako ištraukti nors da ssolini atsisakė priimti su-'dens^ aukščiau ištisos eilės te. Šiuo momentu išvažiuo
DIDŽIAUSIAS LAIVAS ro
damas potvynių nuterio- bandė gabenti ginklus ka lį savo kariuomenės iš tartį prieš Vokietiją dėl trobesiu langų. Prie vand. ti iš Kauno būtų buvę
PRADĖJO BANDOMĄJĄ tas
dež. pol., kareiviai, skauvietas, pareiškė kun. riaujančioms Bolivijai ir Rhire krašto ir atsisako Rhinelando užėmimo, ne
daug patogiau: galėtumėt
KELIONE
Jurui, kad esą taip, kaip Paraguajuj. Tuomet prezi eiti į Haagos tarptautinį dėl to, kad jis tokiai su- t&i ir kiti. Kareiviai pion. laivu vykti tiesiog į Ame
,tarčiai būtų priešingas, i ^en jau isitaisė kone dirb- riką sėdę pavyzdžiui pas
Gouroch. Škotija, Kovo po karo, kad buvo Euro dentas paskelbė draudimą. teismą dėl savo žygio.
lįįį-del
j bet’dėl to?
to ”'kadTautų0Šą- tuYes- Nuolat remontuoja mus prieangy arba kad ir
I! Ginklų fabrikantai apsis25 — Prieš kelias dienas poje.
Šis Hitlerio griežtas at- junga nenuima sankcijų 'tvirtina įrengtuosius liep- nuo Dr. Dielininkaičio, nes
Hartfordas, Springfield, kundė teismui,
įleistas į vandenį didžiau
J
metimas
keturių šalių pro- prieš Italiją. Jeigu Tautų j
sias ir puošniausias pasau ir kiti nuo potvynių nu
Vandenyje yra eilė gana kitaip pagaliau dabar ir
pozicijos
palieka
visą
Sąjunga
sutiks
panaikinti;
HITLERIS
ATMETE
ly laivas, Queen Mary, kentėjusieji miestai tebėdidelių dirbtuvių — fabri nevažiuojama čia kaip tik
klausimą
neišrištą
ir
labai
sankcijas
prieš
Italiją,
tai
pradėjo savo bandomąją , ra policijos ir milicijos LOCARNO SIGNATORŲ
kų. Jonavos gatvės rajone valtimis. Matai Nemunas
debesiuotame
ir
pavojinir
ji
prisidės
prie
kitų
kej
PROPOZICIJĄ
kelionę. Po išbandymų griežtoje sargyboje, bet
vanduo yra apsėmęs “Flo- su Nerimi “užfundijo”
game
stovy.
j
turiu
Locarno
signatarių.
Queen Mary pasileis į sa jau visur prasidėjo valy
parfumerijos ir Kaunui tiek vandens, kaip
Hitleris atmesdamas' Vadinasi Italija gavo rance”
vo pirmutinę kelionę per mo darbas.
London, Kovo 24 —Hitmuilo fabriką, Soloveičiko dar niekumet nebuvo ank
propoziciją,
pranešė
AnP
r
og^
jssidereti
sau
teisę
Atlantą. Iš Southamptono
malūną ir lentpiūvę, Dau sčiau padaręs. Kaunas da
glijai,
kad
įvykus
Vokietila
\
svai
kariauti
su
Ethioišplauks geg. 27. Laivas ykšos gatvėje rabinų są bar — Venecija. Šiandien
joj
rinkimams
naujo
ReiP^
a
'
ra 80,733 tonų įtalpos.
jungos archyvą, Vilijam profesorius eidamas į baž
chtago, kovo 29 d., po
polėje “Inkaro” kaliošu ir nyčią laikyti pamaldų tu
dviejų
dienų,
Hitleris
įtei

SUDEGINO LIETUVOS
guminiu dirbinių fabriką, rėjo lipti jau per langą (iš
ksiąs
Anglijos
vyriausy

TEISINGUMO MINISTEsuku dirbtuvę ir daug ki pirmo aukšto), nes per du
bei pareiškimą dėlei savo
RIO DVARĄ
tų. Karmelitų rajone van- ris nebuvo galima: apie
pozicijos ir konkrečių pa
pusantro metro vandens
siūlymų.
ties durimi į sodą, o į EliRio De Janiero, Kovo 23, SENAS HATTERAS
(Laiškas iš Lietuvos)
jaševo
gatvę jau visai ne
1120 Kilocycles
— Ęrazilijos prezidentas
ŠVITURYS BUS NU
Vasario 26 d. piktada
vaikščiojam ir durys už
VISI GAUS DARBUS | Getulio Vargas, paskelbė
GRIAUTAS
riai padegė ir sudegino
mūrytos. Ties Maironio
karo stovį Brazilijoj, de
teisingumo min. Šilingo
Howard O. Hunter, Har- vynios dešimčiai dienų. Washington, D. C. —Fe namais, kur Diel. gyvena,
dvarą, kuris randasi ne
šeštadienį, kovo 28 d., 2 vai. po pietų Darbinin-i ry L. Hopkins’o asisten- Tuomi braziliečiams pa- deralė Valdžia yra priver yra tartum koks uostas.
toli Veliuonos. Padegėjai
ir jų pagelbininkai stovėjo ko Radio programą išpildys Lawrence Šv. Pranciš- tas, pranešė, kad WPA už- naikinama konstitucijinė sta nugriauti šviturį, ku Matai nuo rotušės nukas
su šautuvais ir nieko ne kaus lietuvių par. Radio grupė, vadovaujant muzikui siims apšvarinimų potvy- laisvė. Paskelbimas karo ris stovi ant Cape Hatters tas žemės volas ir ligi jo
prileido gesinti degančius p. A. Visminui, p. muzikas Rapolas Juška ir kiti Prog- nio ištiktų vietų, atstaty- stovio buvo padarytas —augščiausias ir gražiau pilna vandens. Rvte pas
trobesius. Neleido nei gy- rama bus labai įdomi ir turininga. Prašome pasiklau- mo tiltu, kelių ir vanden- prieš pasibaigiant apgulos sias šviturys Jung. Vals prof*. Jurgutį ir Dielininvulių išvesti. Tai buvo bai syti. Pasukite savo radio 2 vai. po pietų ant 1120 ki- tiekių. Prie šių darbų bus stoviui, kurs tęsėsi nuo tybėse. Tai jau antrą kar- kaičius buvo galima iš ši
sus reginys. Gyvulių rėki locycles ir klausykite programos iš stoties WCOP, suimti visi bedarbiai, gy- praeito lapkričio mėnesio. j tą valdžia įsako nugriauti tos pusės tik valtimis pri
veną potvynio ištiktose a- kuomet ten buvo sukili- ta šviturį, kuris apšviečia važiuoti. Laikraščiai rašo,
mas ir baubimas buvo gir Boston.
kad kai kuriose gatvėse
dėt net Veliuonoje. “Tai!
Draugijos ir gerb. biznieriai priduokite savo skel- pylinkėse. Visi ga 1 ė s mas. Prezidentas pareiškė, North Carolina pajūrį.
yra
ligi 3 metrų gilumo
Valdžia
ant
tos
vietos
matote kaip žmonės yra į- bimus penktadienį. į šeštadienio radio programą. Vi- gauti darbus. To darbo kad vidujiniai neramumai
pykę ant valdžios už spau- i sais skelbimų reikalais kreipkitės adresu: Darbininko pradžiai, Federalė valdžia dar tebesitęsia todėl buvo pastatys naują plieninį vandens. Jonavos gatvėj
dimą jų”, rašo laiško auto Radio, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. arba pas jau paskyrė $3,000,000. priverstas skelbti karo šviturį, kad ir kiek ma- srovė esanti smarkesnė,
j negu vasarą Nemune.
rius.
mūsų įgaliotinį p. Alfonsą Pocių.
i Vėliau daugiau paskirs. Istov.
ižesnį.
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“Darbininko” Radio
Programa
Iš Stoties WCOP, Boston
2 Valandą Po Piety
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KARO STOVIS
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Penktadienis, Kovo 27 d., 1936.
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(VAIRŪS SKELBIMAI

taisome ir parduodame radios

w
GARSIAKALBIAI

_ '_ JL

STANLEY’S RADIO SHQP

TĘL.SO BOSTON 0556

343 W. Rroadvay, Sę. Boston, Mass.

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

•'

■"---------------------

NORTH BRIGHTON
BAKEEl

mą. Taip ir turi būti:—už
gerą geru, ųž blogą blogu.

MIKE

Kovo 21 d., miestp ligo
ninėje, mirė Amelija Miliukevičienė, 47 metų, gyvenanusi 136 D St. Paėjo
į iš Daugų parapijos. Ame
rikoje pragyveno 33 me
tus. Paliko vyrą Antaną ir
dukterį. Palaidota kovo 24
d., iš šv. Petro bažnyčios,
9 vai. ryte, Naujos Kalva
rijos kapuose.

Savininkai:
J. Trušas ir P. Gelžinis

PAMĄSTYK

Kepa iš geriausios rūšies miltų
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.

AM BCA VICTOR WITH

64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Tel. Stadium 8411

ALL3
MAGiC BRAlhi
MAGIC

EYE

x REIKALINGAS
“Pavasario” Sąjungos atstovai ir So. Bostono vyčių dalis: pirmoj ęilėj sė
di iš kairės į dešinę ketvirtas: Dr. Juozas Lęimonas—pavasarininkų atstovas,
— kun. K. Urbonavičius ir septintas — Juozas Laučka — pavasarininkų atsto
vas. Stovi antroje eilėje—klebonas kun. P. Virmauskis ir kun. K. Jenkus.

VIETINES ŽINIOS!

TEISYBĖ
SKELBIMUOSE

MET AL TUBES

Res.: Tel. S. B. 3960

CAMBRIDGE, MASS.

Su šiuo Console radio gali
ma girdėti kuo puikiausiai
programai iš viso pasaulio ir
iš Amerikos. Su juo gali gauti
policijos šaukimus, aviacijos
ir amateur phone. Tą viską
padaro Magiški Smegenis, Ma
giška Akis ir Metalinės Tūbos.

Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROwbridge 7SSO
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Namo Tel. TROvvbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS '

Tel. South Boston 0815

Ateikite patys pamatyti ir
pasiklausyti šio įdomaus radio.

D. A. ZALETSKAS

Mes duodame lengvomis są
lygomis išsimokėti.

Graborius - Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktį

; - »..•

-

-

-

~«:

ISaOO^

ĮoptometristasĮ

ĮDR. M. V. GASPER

JUOZAS S. GAILIUS

BOSTON BUILDIN6
WRECKING GO. ING.

DR. S. A. GALVARISKI

JOHN J. GRIGALUS

A. L. KAPOČIUS

ADVOKATAI ŠALNAI

JOHN REPSH1S, M. D.
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard Street,
kąmp. Inman arti Centrai Sq.,

Office: Tel. S. B. 1437

409 VVINDSOR ST.

THIS CROHMNG ACH&EflM
IS
ELABORM THAN THE

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

494 E. Broadway,
South Boston, Mass.

LIETUVIS GRABORIUS

PRANEŠIMAS

GRABORIUS - UNDERTAKER
. Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,
SO. J
TON,
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street,
Montello,

QRABORIUS

F. WAITKUS

dauigausiaj svečių kunigų, ją, atlankys Svenciausj ir pažymi skelbimuose. Bau- - SOUth
----- Boston
Tel.
4649.
MODP. C8-19
i
pasimels
gali
pelnyti
viį
smė
už
neteisingus
skelbi

nes tai išpažinčių dieną.
STANLEY’S RADIO SHOP
kus į suotinus atlaidus. Per mus yra tokia, kad nustoVienatinis bonsuotas Florist’s
Vaikų išpažintys L
Telegraph
helivcry
narys
! šiuos parapijos metinius-ji visuomenės pasitikėji343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
So. Bostone
I didžiuosius atlaidus sve
Pristatome gėles
Bile kada
Tel. ŠOU Boston 0558
kunigų, girdėjau, bus
Telegrafu
Bile kur
MUZIKAS čių
iš visų apylinkės diocezijų.
THORNTON’S
________
RAPOLAS JUŠKA
oeeiCTiHG VK
FLOWlBlt
SHOP
BOSTON MUTUAL LIFE I vus narys, kitą sykį buvęs
k UFi OF CHR1ST
Jonas Žilinskas, savi
John J. Hayes, savininka-c
INSURANCE
Bostono miesto PostmasVestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės
i
PA’p__________
OBEPAMMEPGAUstagtpl^ninkas amatorių radio sto
i Moko muzikos, piano j;
REUOCUS-INSPlRING-EDUCMTCHAL
Smarkiai
auga
—
mūsų
specialybė
teriu.
Jay R. Benton, ne
>5 - L
1 »'d jū '.f '7
ir dainavimo. Specia- j i ties W1JVQ, kovo 17 d.
Tel. ŠOU Boston 3198
senai išrinktas vice pirmi
111 Dorchester St. So. Boston.
les pamokas duoda ; į “kalbėjosi” code signalais HEMENWAY FILM C0
Ęoston Mutual Life In- ninku, pirmiau buvęs Atvaikams.
|; su kitos panašios stoties
Taipgi
galima
gauti
35
surance kompanijos meti- torney - General šioje val
savininku Augusta, Maine
Tel. S. B. 2805-R j | nės atskaitos parodo, kad stybėje ir šios įstaigos ii
(160 mylių nuo Bostono), mm. 8—reels. Dėl infor
Adresas:
LIETUVIS
pereitas metais premijos ganietis direktorius. Skl.
kuris perdavė žinias Bos macijų ir kainos parašyki
933 E. Broadvvay,
paaugėjo net penkis ir pu
I
tono airportui, kad potvy- I te.
•___________________________________________ |
SO. BOSTON, MASS.
i sę
nuošimčio. Pereitais
SOUTH BOSTON
nis nutraukė vielas tarp
•O
Išegzaminuoju akis Į
I
Į
Tel.
So.
Boston
0823
metais
šioje
apdraudos
STOVE
EXCHANGE
Priskiriu
akinius!
Augusta ir Portland ir jis
Į
kreivas akis atitie- Į I kompanijoje
I
LIETUVIS
DANTISTAS
padaug
ėjo
negalįs susisiekti telephoSVEČIA LIS IŠPARDA VIMAS
|
Sįnu jr ambiijoniš-1
polisių
10,459.
Dabar
gi
i
koše
(aklose)
akyse
sugrąžinu!
Naujų
Pečių ir Aliejinių Burnerių.
r>u su Bostonu.
Į = šviesą tinkamu laiku.
skaičius sudaro 241,141 Garantuoti Aliejiniai Burneriai—$7.75
Žilinskas gavęs praneši | Arti Municipal Building
i J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
Dalys visokių išdirbysčių
mą per radio, tuojaus te- | 525 E. Broadway, S. Boston Į 447 Broadway, South Boston I polisių. ši įstaiga yra pa
Prisiekęs Advokatas
Pečiams
ir Aliejiniams šildytuvams.
siryžusį žengti pirmyn ir
lephonavo į East Bostono
I B-............—..................... -............ ............. Š
Ofiso Valandos
ateityje. Ji nori aprūpinti Pečius parduodame, perkam ir mainom
ir nuo 1.30 iki
airportą. Tas parodo, kad 1= 5Nuoir 9nuoiki6 12ikiryte
8 vai. vakare. OfiGrindims patiesalai ir matrosai
kaip pavienius asmenis
Veda visokias provas. Daro vi pavojui ištikus ir amato | sas uždarytas subatos vakarais ir
Telephone
269
Broadway, So. Boston, Mass.
taip ir šeimynas savo ap
taipgi seredomis nuo
SO. BOSTON
sus legalius dokumentus
rių radio stotis atlieka di | nedėldienlais,
12-tos dieną uždarytas.
draudos poilsiais.
1058
Taipgi nuimu ir X-Ray
817 E St. (kampas Broadvvay) j delius darbus.
—
Iš šio 36-tos metinės ats-1 Tel. Devonshire 8522
BAY VIEW
South Boston, Mass.
kaitos pasirodo, kad ši į-i
Pp. Julius ir Marijona
Telefonas: Šou Boston 2732
MOTOR
SERVICE
Lietuvis
Dantistas
staiga labai sparčiai auga,
I Jesiūnai, gyv. 105 Silver
Namų: Talbot 2474
STUDEBAKER
nes ji turi prityriusius va
St., šeštadienį, kovo 21 d.
Automobilių ir Trokų
dus. Herbert O. Edgerton
! susilaukė dukters. Labai
(GALINAUSKAS)
Agentūra.
vienas iš pačių pirmųjų Išardytų namų visokia
patenkinančiai patarnavo
Taisome visokių išdirbysčių auto
Tel. So. Boston 2300
medžiaga — medis, Pil
Dr. Juozas Landžius.
£fl
mobilius. Taisymo ir demonstravi valdininkų ir šiandien te
414 Broadway, So. Boston5^
mo vieta:
vieta;
bėra. Edward C. Mansfield tos - Cementas ir Paipos.
(GRIGALIŪNAS)
1 Hamlin Street
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
yra sekretorium ir kasi538 Albany St.
METROPOLITAN
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
ir E. Eighth StADVOKATAS
ninku.
Jis
yra
labai
aktyBoston, Mass.
nuo
6
Iki
9
1.
vakare,
šventi
dieną
OPERA BOSTONE
$OUTH BOSTON, MASS.
pagal
susitarimą.
Profesionalal,
biznieriai,
pramoninkai,
I
598 East Broadvvay,
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
savininkai
knrie skelbiasi “Darbininke’’ tikrai
SO. BOSTON, MĄSS.
Šią savaitę, Bostone gasverti skaitytojų paramos.
BROADVVAY LUMBER
Tel. So. Boston 2660
Tel. 1761
Room 3 troliųoją garsi MetropoliCO.
Residence:
; tąn Opera iš Nevv Yorko.
Lietuvis Dantistas
Lentos, durys langai ir kitokia
16 Thomas PU-, TeL S. B. 1043 Jos perstatymai įvyksta
namams materijolas
Boston Opera Houše. Kas
312 W. Broadvvay
vakaras ęstį prisikimšusi
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3520
V/HHE FUEL CORPOKATW«
entuziastingos
publikos. 251 W. Broadvvay, So. Boston
TEL. ŠOU 9419
valnndua nuo 9 iki 12,. nuo
Kadangi į perstatymus Ofiso
ISO iki 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. v.
900 East First St, So. Bojton
mažiausia įžanga yra $2.- Seredomis nuo- 9 iki 12 v. dieną.
PARBININKO NAME
Suimtomis nuo 9 iki 6 vnl. vakare.
20, tai jąją paprasti darbi Nedaliomis nuo 8 iki 12 vai. dieną.
866 Broadvay,
VĖŽIO LIGAS
TehhMS SOĘth'Boston 4500
(pagal sutarti)
ninkai neląbąi gali naudoSouth Boston, Masa
Visokiuose pasireiškimuose gydau.
tią.
Darau Intravenos (pinučių gyslų) in-

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS

(KASPARAS)

Patarnavimas dieną ir naktį.

Kreipkitės adresu:
Kun. J. Švagždys,
20 Webster St.
Montello, Mass.

Labai svarbu, kad biz
nieriai skelbdami savo
Tuojau paduok užsakymą užsi
ATLAIDAI
klausomos po pietų, suau- | produktus prisilaikyti tei sakant
nauja, puiku STEWARTKovo 29 d., 11 vai. ryte,' gusiųjų vakare.
sybės, t. y. duotų tai, kaip WARNER RADIO/
Šv. Petro bažnyčioje, su Pamaldos vakarais bus skelbimuose yra pažymė Mes priimsime mainomis Tams- i
seną radio arba gramafoną ir
iškilmingomis šv. mišio- 7:30. Pirmadienį ir antra- ta. Patyrę biznieriai žino, tų
atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.
mis ir ipuikia procesija dienj sumą ir pamokslas kad jei jie išlaiko žodį, tai Stewart - Warner Radios yra
visuomenė jais pasitiki ir geresni tuomi, kad pasiekia toliau
prasidės 40-tės Valandų bus 9 vai. ryte.
Per tas tris dienas no-j remia. Tokį visuomenės už kitus ir nedaro tiek braškėji
Atlaidai, šeštadienį atvamo.
žiuos kunigų į talką, klau- Tintieji gali gauti daug į pasitikėjimą tik galima’ iš Mes duodame išsimokėj imui ir
50 mylių
Dįęvoi sidirbti
.
.per ilgą
__ laiką pristatom i namus už
_ ______
.|
syti išpažinčių. Sekmadie- jiems reikalingų Dievo
ni
bus
daugiau
kunigu,
malonių.
Kas
atlikęs
išpaskelbiantis
ir
parduodant
tolumoj nuo Bostono ir įtaisome.
pUadienHaį jau & žintj priims .šv. Kcuupi-j produktus tokfis, kokius.

. ADVOKATAI

JOSEPH W. GASPER

Res. 158 W. 7th St.

VARGONININKAS

i

■
■
T

North Brighton Bakerv

COKE

či rėkimus reikalui esant. Jeigu turite
į krūtyje sukietėjimą, bile kraujo 'tekė1 Urną, spuogus, karpą arba apgamą,
bile žaizdą ant velijo, rankų, ar ant
kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu
bandėt Radlumą. K-Ray, turėjot apeiaclją_ir vis da esat sergančiu, ateiki
te pas mane tuojaus.
Patarimas visiems DYKAI.
Valandos-. Vtar., Ket., Sub.
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5,
diena, nuo 7—8 vak. Neda
liom nito 10—12 ryte.

DR. J. W. GRADY
SPECIALISTA8

327 Tremout St, Boętao.

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway,
So. Boston, Mass.

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir prosiname visokius
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai:
So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą.

7-9 Ellery St., So. Boston
Tel. So. Boston 2923

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame
geriausios rūšies
duoną kaip rugynę taip ir
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
iš geriausių miltų. Visose bučėrnėse reikalaukite K. Plevoko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną j na
mus.
K. PLEVOKAS, sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR I
SUNOS
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR,
BALSĄMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
Gyven. vieta: i838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

D ACC MOTOR
KVud PARTS Co.
Ųžlaikoiąe visokiems karams
ir trokams clalis.

TAISOME BRAKIUS
280 Broadway,
t So. Boston, Mass.

3.

DARBININKAS

Peaktadienii, Kovo 27 i, 19S6.

I

Pavasarininkų Paroda
Perkant Kailinius DABAR, |

Lietuvos Pavasarininkųkatalikiškojo jaunimo organizacijos — atstovai atvyko į Ameriką pas L.
Vyčius ne tuščiomis ran
komis. Jie atsivežė didžiu
lę Lietuvos kaimo geriaušiojo jaunimo paruoštą
rankdarbių parodą, kurią
sudaro apie 400 ekspona
tų.

siurpryzo iš Lietuvos,
Taip, paroda didžiai vertinga savo rinkiniais, bet
ji ypač brangi amerikiečiams lietuviams dėl kitos
priežasties. Ją tenka vertinti ne tik medžiaginiu
atžvilgiu. Kiekvienas geros valios lietuvis gali
nuoširdžiai suprasti, su
kokiais giliais jausmais
Ir visa ši paroda jau y- ta paroda sudaryta, kiek
ra L. Vyčių organizaci daug brangių sveikinimų
ir linkėjimų sudėta ameri
jos nuosavybė,
kiečiams į kiekvieną daik
nes Pavasarininkų vyriau- telį, kiek drauge su lietu
sis vadas Dr. Juozas Lei- viškų linų siūlais įausta
monas, ką tik atvykęs į A- skaisčiųjų svajonių! Juk
meriką, perdavė ją L. Vy visos tos svajonės, visi tie
čių pirmininkui inž. A. J. linkėjimai ir sveikinimai
Mažeikai kaip Pavasari yra sukloti į didžiąsias vil
ninkų dovaną L. Vyčiams. tis, kad Amerikos lietuviai
Šios vertingos parodos drauge su viso pasaulio
atsiradimo istorija, kaip lietuviais nė truputėlio ne
pasakoja, * Pavasarininkų atsitrauktų nuo pasiryži
atstovai, yra tokia. Kai L. mo išlaikyti lietuvybę. O
Vyčiai pakvietė Pavasari kai tokias viltis reiškia ir
ninkus atsiųsti savo ats tokius lūkesčius turi ideatovus į Ameriką, Pavasa lingasis Lietuvos jauni
rininkų vadovybė tuojau mas Pavasarininkai, argi
susirūpino kaip geriausiai galime pasitikti jų atsto
pasveikinti L. Vyčius. Ir vus ir jų atvežtąją dovaną
štai kilo mintis: visos pav- kitaip, negu išskėstomis
kų kuopos parenka rinkti rankomis ir lietuvišku šir
nius savo narių rankdar dies šiltumu?
bius ir nusiunčia į centrą. dies šiltumu?
J.
Ir taip suplaukė į Pavasa
rininkų štabą įvairiausi
rankdarbiai iš visų Lietu
vos kampų. Beveik kiek
viena kuopa ką nors at
siuntė. Iš atsiųstųjų rank
darbių buvo stropiai pada Vos kelios dienos kaip
ryta atranka, pasitarus su išlydėtas garbingas Lietu
liaudies meno žinovais, vos svečias Vyskupas Ma
kuri atgabenta į Ameriką. tulionis. Šiuo tarpu Ameri
Parodą sudaro įvairūs kos lietuviai jau yra susi
audiniai, mezginiai, išsiu- laukę ne vieno, bet keletos
vinėjimai, drožiniai ir tt. įžymių svečių iš Lietuvos,
Ypač gausus ir įdomus kurie čion atvyko ne kaipo
rankšluosčių rinkinys, ku turistai vien dėl “good tiriame žymiausią vietą tu me”, bet kaipo Lietuvos
ri rankšluostis su jame iš gyvenimo įvairių sričių
austu Lietuvos himnu. Tai reprezentantai. Štai gerb.
labai retas Lietuvos liau Kan. F. Kemėšis, Žemės
dies meno kūrinys. Įdo Ūkio Akademijos profeso
mios gražios kanklės. Gau rius, kuris Amerikon at
sus kaklaryšių skyrius, į- vyko kiek ankščiau lietu
vairių juostų rinkinys. viškam mokslui medžiagos
Daugybė vertingų staltie- pasirinkti. Štai lietuviško
šių ir tt. Šiuo laiku dar meno daimontas visų gernėra galimumo plačiai ap- biamas ir mylimas skulprašyti, kokių didžių verte- torius Petras Rimša; at
nybių pilna įdomioji pava vykdamas Amerikon jis
sarininkų rankdarbių pa atsivežė nemenką rinkinį
savo kūrinių, kurie daro
roda.
Galima tvirtinti, kad dar garbės lietuvių tautai, ku
pirmas atsitikimas Ameri riais didžiuotųsi kiekviena
kos lietuvių gyvenime su tauta. Skulptorius P. Rim
silaukti tokio malonaus ša yra pareiškęs norą su• v1

v •

MALONŪS LIETUVOS
SVEČIAI

v•

. DUODAMA

STORA G E” DYKAI

LIETUVAITĖS PIRKITE
DRESES VELYKOMS

PASKUTINĖ PROGA!!!
Lietuvės gyvenančios Woroester, Athol ir kitose vakarinėse
Mass. valstybės dalyse tuojaus
gražinkite prisiųstas atvirutes
(jei negavote, tai parašyk laiš
ką) Ponui Koraičiui jeigu no
rite, kad jis ' atsilankytų su
puikiausios mados kailiniais
tiesiog i Tamstos namus BE
JOKIŲ JUMS IŠLAIDŲ.

Per P-lę Koraitytę (Pono Koraičio seserį) kuri patarnauja
Lietuvėms I. J. Fox naujuose
atidarytuose
DRESIŲ
ir
CLOTH COAT skyriuose. Pla
tus pasirinkimas vėliausios ma
dos dresią už žemas kainas.

KAILINIŲ
SKYRIUS
DABAR
RANDASI
3-ME AUKŠTE

P-lė A. Koraitytė

Visuomet klauskite P-lės A.
Koraitytės. Lietuvėms Ji pa
tarnaus
kuoširdingiausiai,
Taigi,
Lietuvės visuomet
kreipkitės pas Ją.

DRESIŲ ir
('LOTU (’OAT
SKYRIAI
RANDASI
4-ME AUKŠTE

411 VASHINGTON STREET

KONTESTANTIMNKŲ STOVIS:

Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass........................ 22,000
Kun. J. Bružikas ................................................ 21,900
Leonardas Kumna. Brockton, Mass................. 21,800
rengti kelias savo kūrinių I Štai Dr. Juozas LeimoM. Kilmoniutė, LDS. 1-mos kp. kontestantė .... 19,000
parodas. Pirmoji paroda nas, Lietuvos Pasaulinės
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest....17,285
berods turi įvykti New Sąjungos sekretorius, jau
F. A. Kondrotas, Phila. Pa............................... 14.195
Yorke. Jo parodų pasise nas bet jau žinomas visuo Šv. Pranciškaus lietuviu O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė
13,760
kimu turėtų būti užintere- menininkas ir kultūros parapijoje neseniai susior- J. Glavickas, 108-tos kp. kont............................. 13,650
suotas kiekvienas lietuvis. darbuotojas, ‘Pavasarinin- ganizavo Šv. Vardo drau A. J. Pateckis, Hartford, Conn. ..................... 12,625
Štai gerb. Vincas Uždą- kų’pirmininkas.
gija, kuri kovo ZZ
22 Z.
d. su- VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas .... 11,290
vinys, “Mūsų Vilniaus” j Gerbiamieji svečiai, ne- rengė kortavimo vakarą, V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kent.............
11,250
laikraščio redakto r i u s, tik kaipo svečiai, einant
---- * Pelną
—paskyrė
1—=--------—1 B. Mičiūnienė, New Britain. Conn..............
papuošimui
. 9.425
jaunas bet pasižymėjęs vi tradiciniu
lietuvių
svetinbažnyčios.
Tai
buvo
dideJ.
Jeskevičius.
LDS
1-mos
kp.
kont
...........
.
7.100
1
suomenės veikėjas, nepa- gurnu, bet ir kaipo visuo- lis džiaugsmas šios para J. Makštutis, Scranton, Pa.........................
7,050
ii Stomas kovotojas dėl Vil menės darbininkai ir Ame- pijos kleb. kun. Klevins- K. Vosvlienė, LDS 1-mos kD. kontestantė
6.750
niaus grąžinimo Lietuvai, rikos lietuvių kultūrinio kui, kun. Ažiukui ir šv Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio .........
6,500
gabus rašytojas ir didelis darbo talkininkai, beabėjo Vardo draugijos valdybai, K. Nadzeika, Nashua, N. H.......................
5.850
vilniečių draugas. Jo atvy- užsitarnauja būti sutikti kada jie pamatė gražų bu A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont...............
5.200
kimo tikslas: geriau supa- broliškai, nuoširdžiai. Bro- relį parapijiečiu, atėjusių
5,000
žindinti Amerikos lietu- liškas nuoširdumas papra- linksmai praleisti vakarą F. Končiutė, LDS. 1-mos kp. kont........... .
4.200
vius su Vilniaus klausimu štai vengia formališkumų ir tuo pačiu paremti para- Vytautas Andjurgas, Phila. Pa.................
V.
Butrim,
Rochester,
N.
Y
.........................
4,100
ir su vilniečių lietuvių pa- ir malonius svetmylistės piją. Iš profesijonalų da3.375
dėtimi lenkų okupacijoje. I žodžius jungia su darbais, lyvavo Dr. Velyvis su M. Kauklvs, Kearny, N. J..........................
J.
J.
Naudžius,
Westfield,
Mass
..................
.
3,000
Nėra gi lietuvio kam Vii- Linkime svečiams malonių žmona ir p. Mindaugas še2,775
niaus reikalai nerūpėtų,— pažinčių ir įspūdžių ir ge- perais su žmona, biznie M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont...........
V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas .....
. 2,300
tat gerbiamo svečio atsi riausio pasisekimo užsi- rius.
M.
Urmonienė,
LDS
7-tos
kn.
kont
.............
1,800
lankymas šalę kan. F. Ke brėžtame darbe.
Būtų
labai
malonu,
kad
. 1,800
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass...............
mėšio, Vilniaus Geležinio Lietuvos Pasiuntinybės
tas
mažas
grūdas,
t.
y.
Šv.
i
Fondo įsteigėjo, yra bea
Informacijų Skyrius,
1,225
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III. ..................
Vardo
draugija
išduotų
bėjo vertas geriausio pa
Washington, D. C.
. 1,200
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass..............
sisekimo.
1936 m. kovo mėn. 20 d. gausių vaisių šioje koloni P. Palevičius, LDS 7 kp. kont................
.
900
joje. Kiekvienas lietuvis
.... 900
teat jaučia šios draugijos Kun. K. Skrvpko, Binghamton, N. Y........
800
į kilnius užsimojimus ir te- A. Delinas, Greenfield, Mass. .................
. 700
prisideda prie jų įvykini- Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont........
600
mo, nes ir didžiausius na H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont........
600
T.
F.
Križanauskas,
Shenandoah,
Pa
...........
į
Šventas Juozapai, užta mus statydami deda plyte
.... 600
lę prie plytelės, taip ir S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest............
ryk už mus!
—“Juzvtė”. mes, kad ir mažą dalelę'
Šv. Juozapo parapija iš
savo laiko paskyrsime šiai
Parašė P. JURGĖLA
kilmingai minėjo Šv. Juo
draugijai, tai gyvuos ir
TURINYS: Dariaus ir Girėno
zapo šventę. Šv. Juozapas
padarys didelius darbus
gyvenimo ir veikimo apžvalga.
yra mūsų parapijos bažny
J!
šioje parapijoje.
Rap.
Skridimas per Atlantą. Soldi
čios ir mokyklos globėjas.
i!
no miško paslaptis. Žygio at
Trys
sesutės:
Ona
Bal

Trečiadienį, kovo 18 d., čiūnienė, Barauskienė ir
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi
7:30 vai. vakare buvo miš Augaitienė labai gražiai
rėno nuopelnai aviacijai ir mū
sų tautai. Poezija apie LITU
parai. Žmonių prisirinko darbuojasi Šv. Vincento
ANIKĄ.
Skridimo rėmėjai ir
pilnutėlė bažnyčia. Kun. Pauliečio draugijoje. Jas Kas norite įsigyti gero,
rėm.
komitetai.
gryno
bičių
medaus,
galite
Šimkonis pasakė gražų pa ianko ir šelpia suvargu
384 pusi, su 86 paveikslais; J i
mokslą. Per mišparus gra sias lietuvių šeimynas.
gauti “Darbininke”. Parsi
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, J i
BOSTON------- MASSACHUSETTS

MINERSViLLE, PA.
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Pennsylvanijos Žinios
SCRANTON, PA.
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VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
POVILAS BUSHMANAS

PERKINS SQ. CASH MARKET

48 Crescent Avenue.
Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue.

Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

DORCHESTER, MASS.

K. ŠIDLAUSKAS

45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855
R0XBURY. MASS.

918 E. Broadway
Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
__ ADRESAI
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.
02." E. 8th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenS,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RaSt — Elizabeth Oialis,
111 H. St. So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 9282
Fin. RaSt. — Marijona MarkoniutS,
33 Navarre St, Rosilndale, Mass.
Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona StaniuliutS,
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
TvarkdarS — Ona Mlzirirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Jannžonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mėsa
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą utarnlnką mėnesio.

Pirmininke* Juozas Svagždys,
001 Gth SL, So. Boston, Mass.
Vlcc-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Ild., So. Boston, Mass.
Prot. RaSt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
f
Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
.Iždininkas Pranas Tuleikls,
109 Bowen St., So. Boston, Mass.
'MarSalka Jonas Zaikis,
į 7 Winf!eld 8t, So. Boston, Mass.
Draugija Įniko susirinkimus kas tre
čią nedčldlenĮ kiekvieno menesio.
I 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492
E- "th St, So. Boeton, Mass.
7:30 raL vakare, pobotaiytlnėj «ve
t«lD*j
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas
paa protokolu
protokolų raitininke.
ražtlntnkg.

Sofija Rimaitė pralenkė kun. <J. Bružiką 100 bal*:
sų. Kuopa įsigavo į antrąsias kontestininkų vietas.
Naujas kontestininkas Jonas Vaičiulis. Bostoniečių
pažanga.
Lavvrence, Mass. — So- spaudos rėmėjas Jonas

fija Rimaitė šią savaitę Vaičiulis. Jis prisiuntė
padarė tikrą suprizą pra “liodą” ‘Darbininkui’ skai
lenkdama kun. J. Bružiką, tytojų gaudamas 1200 bal
“Patapui” užėmus Law- sų. P-nas Vaičiulis rašo:
rencą, niekas nemanė, kad “Dėlei stokos laiko vis nekontestantai galės ką vei- galėjau vajuje dirbti, bet
kti. Bet pasirodė priešin- suradęs liuosesnio laiko
gai — ji šią savaitę turė pradėjau darbuotis. Nors
jo didesnį pasisekimą, ka mūsų kolonija labai mažu
da kaip yra turėjusi. Ji tė ir aš nesitikiu laimėti
gavo net 1,900 balsų.
joikcs dovanos, bet aš vis
Brockton, Mass. — Leo tik dirbsiu kiek pajėgsiu,
nardas Kumpa pajutęs iš nes aš noriu, kad mūsų
J. Andriliūno pusės smar katalikiškoji spauda aug
kiai sukruto veikti. Šią sa tų bujotų”. Sveikiname
vaitę jis pralenkė M. Kil- naują kontestantą ir linki
moniūtę ir visai arti prisi me jam geriausio pasiseki
vijo kun. J. Bružiką. Jis mo.
yra pilnas vilties kitą sa So. Boston, Mass. — šią
vaitę atsistoti į pirmąsias savaitę nemažą pažangą
kontestininkų eiles.
padarė M. Kilmoniutė ir
Greenfield, Mass. — Šią VI. Brazauskas. Pastara
savaitę įsirašė į kontesti- sis pralenkė V. Blavecką,
j ninku eiles darbštus ir LDS 7-tos kp. kontestininnuoširdus kataliki š k o s ką.

Perkant kailinius DABAR ki
tai žiemai, sutaupysite tarp 40
ir 60 nuošimčiu ir gausite ‘storage’ DYKAI kailiniams padė
ti per visą vasarą. Nėra reika
lo užsimokėti dabar. Užtenka
duoti mažą depozitą, o atei
nančią žiemą Tamstos pasiėmę
kailinius išsimokėsite.

Bernardas J. Koraitis
LIETUVIS ATSTOVAS

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto

PHILADELPHIA, PA.
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MEDUS! MEDUS!

• į

žiai giedojo didysis cho
duoda nebragiai
ras. Po mišparų buvo iš
Taipgi gražiai darbuoja kvorta.
pažinčių klausymas. Dau
gybė svetimų kunigų iš a- si ir šelpia vargšus pp.
pylinkės atvažiavo padėti Jurgis Pranckūnas ir Kaziimeras Dryža. Lai Die
išpažinčių klausyti.
Ketvirtadienį didelė mi vas jiems atlygina.
nia žmonių priėmė šven
čiausiąjį ir išklausė Šv.Į Didžioje Savaitėje, Ka
tedroje, 3:30 vai. po pietų
mišių.
Suma 10 vai. Labai įspū-‘ giedos Kunigų ir Klierikų
dingą pamokslą pasakė choras.
kun. Abromaitis.
Vakare 7:30 vai. įvyko ^*
Vyskupas Lietuvių
Bažnyčioje
iškilmingi mišparai. Pa
mokslą sakė kun. šupšins- Kovo 31 d. Šv. Kazimiekas. Po mišparų buvo pro- ro lietuvių parapijos bažcesija, kurioje dalyvavo nyčioje, 326 Wharton St.
Šv. Vardo draugijos nariai J. M. Vyskupas suteiks
’r maži bernaičiai ir mer- Sutvirtinimo Sakramentą I
gaitės ir tarnautojai. Po vaikams ir suaugusiems,
viskam buvo palaiminimas Tepasinaudoja visi, kusu Švč. Sakramentu. Tuo- rie dar to Sakramento nėmi ir užsibaigė gražios iš- ra priėmę.
i
kilmės.
|
F. A. Kondrotas. I

— 75c.
Skl.

siunčiant paštu 1.65.
Reikalaukite:

i!
i!
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U
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DARBININKAS

366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

DARBIMIMKAS
(THE W0RKER)

Published everv Tuesday and Friday ezcept Hnlidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Tbanksgiving Aid Christmas
------------ by -----------SAINT JOSEPH S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Knrere<1 na «*vund-clax* mnrter Sepc 12, 1915 at the po*t office at Boeton.
Man*. onder the Act of March 3. 1870
Acceptance for malling at npeclal rate <>f poetam pn>v1«le«l for In Sėd ton 1106
Act of October 8. 1917. authorlaed on Jnly 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA:
SlTBSCRTl’TION RATES:
iioTneetlc yearly ............................ $4.00 Amerikoje mct*m* ....................... $4.nO
Foreim yearly .................... i... $5.00 Užulėny metam* ......................... $5.00
Itomeeric once per week yearly $2.00 j V. Ietie kart eevHftPje metam* .. $2.(M»
•■’orelgn once per week yearly.. $2JVI I Užaleny i kart navaitčje meru me $2.00

DARBININKAS
366 Vest Broadvay
South Boston, Mase.
Telephone South Boston 2880

DARBININKAS

Penktadienis, Kovo 27 d., 1936

TELEPHONE
2680

■ra

366 W. BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.

tus yra Dievas taip, kaip Dambrauskui šutei k da- TftO 11160100 CIITIIfilf
mlonlUO OUiUUft
tikėjo Kopernik’as Tycho- mas matematikos garbės'
Brahe, Descartes, Newton: laipsnį, pripažino, kad tai ,
Fermat, Leibnitz, Paseal, tyra galvojąs žmogus, o ne,
Grimaldi, Euler, Galdin, koks nors svajotojas.
Boscovich, Gerdil; — kaip Pasiklausykime, ką šis “Amerika” rdšo:
tikėji visi didieji astrono mūsų Tautos didysis vy-|
Potvyniai atslūgo, bet paliko jų pasekmės: užter
mai, visi didieji fizikai, vi ras apie tikėjimo dalykus rJ “Lietuvių parapijų kunigai
štos gatvės, nugriauti namai, suardyti tiltai, padary
rimtai susirūpino
mišriomis su
Šiais laikais mokslas y- Prancūzijos vyras apie ti'
toji žala dirbtuvėms, krautuvėms ir privatinei gyven ra pasiskirstęs į daugybę kėjimo dalykus taip kalba si didieji fizikai, visi di kalba: “Viena katalikystė tuoktuvėmis. Praėjusiais metais
tojų nuosavybei. Nuostolius apskaičiuojama milijo šakų. Tad norime dabar “Žinomi man tie tušti so dieji praeitų amžių geo tėra laisva nuo klaidų ir i ir šių meti} pradžioje mišrios sunais, bet tai tik spėliojimai. Kaikurie nuostoliai tik bent trumpai perbėgti pa- fizmai, su kuriais paviršu metrai. Esu net katalikas priešginybių. Joje suspies- tuoktuvės'palydinamaii nuošimjų di- ta
j*-tikiu,
•• j >•kaip
_ tikėjo
• kas kitose religi- čiais aukštai pašoko. Nekuriose
vėliau pasirodys. Pav. sugadintos dirbtuvių mašineri skirus mokslus, pažvelgti. tiniški protai stengiasi pa- i ir
dzioji
dalis,
o
jei
mane
paį
j
ose
yra
tiesa, gražu, tik parapijose penkiasdešimtasis su
jos taip greit nebus pataisytos, ir tūkstančiai darbi į kai kuriuos žymesnius siknisti
~iV—
-- tikėjimo
— -po
pa prašytų įrodymų, mielai aukštesniame ir tobulės- tuoktuvių nuošimtis buvo mišrus,
ninkų paliks be darbo ilgesniam laikui.
*
1
X •v
z-M X •
•
*
•
a• X I 2
mokslo atstovus ir pažiū matais. Buvau įsigilinęs jų
duočiau.
Sužinota
iš
i
kaikur ir daugiau. O kiek dar
niame
laipsny.
Stiprioms kompanijoms gal nebus taip sunku sa rėti, kokios jie yra nuomo specialiuose žmonių moksten, kad mano įsitikinimai’
susituokia ne lietuvių parapijose
vo dirbtuves atstatydinti, nes jos turi kapitalo, bet nės apie tikėjimą.
i lo tyrinėjimuose, o ypač nėra iš mažens įgytų prie Dėl to katalikyste ir ga (lietuviškose tuokiasi lietuvaitės
visai kas kita su privatinėmis žmonių nuosavybėmis. Šį kartą pažiūrėsime, ką 1 vadinamuosiuose tiksliuolima pavadinti pilnutinė, su svetimtaučiais arba lietuviai
Nuo potvynio nieks neapsidraudžia, nes tokios nelai apie tikėjimą mano mate j se ir tik aiškiau mačiau tarų papročių. vaisius, bet
absoliuti religija, nes ji Vaikinai su nekeikėme).
įgyti giliu galvojimu; esu
mės žmonės nepramato, ypač tokiose vietose, kur nė matikai.
gilią Bacon’o žodžių tiesą, tikras katalikas, koks bu apima visas Dievo ap “Mišrių tikybų sutuoktuves
nemanoma, kad vanduo kada nors galėtų pasiekti,
reikštas tiesas. Tuo ji Katalikų Bažnyčia smerkia. To
A. L. Cauchy (1789 — kad kaip truputis filosofi
kaip kad šį pavasarį atsitiko, pavyzdžiui, didelių mie- 1857) tai buvo vienas di- jos-daro mus netikinčius, vo Corneille, Racine, La
prašoksią visas kitas re kias net nelaimina prie altorių
Bruyere, Bossuet, Bourdastų centrai buvo užlieti vandens iki 6-10 pėdų giluligijas ir įgauna teisės bet zokristijose ar klebonijose.
taip mokslo pagilinimas loue, Fenęlon; kokie buvo
mo. Taigi patiems žmonėms tenka padengti tuos nuo tematikų.
vadintis viena vienintele Tik išvengti didesnių nelaimių
Matematikos atverčia mus į Kristų. Ma- ir yra daugiausia mūsų
stolius, o jie tikrai milžiniški. Be to, kas suskaitys vi srityje sukūrė daug naujų į tau, kad visi puolimai, nu- gadynės žmonės, kurie su tikra religija. Visos ki kunigai, su vyskupo leidimu, su
sus nukentėjusių vargus: išgąstį, rūpestį, nusiminimą, teorijų.
kreipti prieš Apreiškimą, teikė daugiausia garbes ltos relegijos galima len riša katalikų su nekataliku mo
šaltį, skurdą, badą, limpamas ligas ir tt. Tokių daly A. L. Cauchy turėjo ne- duoda tik naujų nurody- tiksliajam mokslui, filosogvai išvesti iš kataliky terystėje. Nekatalikas-ė tada raš
kų pinigais neįkainuosi.
apsvaigusį protą, bet su mų tam pačiam apreiški fijai, literatūrai ir kurie stės, paneigiant joje di tu prižada .nesituokti prie minisdesnį ar mažesnį religi terio, nekenkti katalikui tikybi
Mums ypatingai liūdna ir graudu, kad potvynio gebėjo sveikai ir teisingai mui... Esu krikščionis, t labiausiai išgarsino mūsų
paliestuose ruožuose gyvena daug lietuvių. Didžiuma galvoti. O šis didysis y. tikiu, kad Jėzus Kris- Akademiją. Sutinku su gi- nių tiesų skaičių. Pla nes pareigas atlikinėti ir šeimų
Naujosios Anglijos lietuviškų kolonijų nukentėjo dėl Į
j liais įsitikinimais, kuriuos tesnės ir pilnesnės reli- išauginti katalikiškai. Nepaisant
potvynio. Lowell, Lawrence, Nashua, Manchester, mums savo svetingas rankas ir jomis mus broliškai žodžiais, darbais ir raštais gijos UŽ katalikystę ne-,visiJ Pažadų, perkalbinėjimų,
rasi visam pasauly.
: PersPėjinii}, tikybiniai mišrios su
Hartford, Springfield, Northampton, Westfield, A- apkabino.
pareiškė pirmaeiliai mokstuoktuvės dažniausiai būna nelaiIr štai mudu su Jums jau gerai žinomu p. Juozu iininkai, kaip pav
toks SuiygintOS SU katalikyste, miugos. Kun. J. E. Rockliffe, Jūthol, Gardner, Holyoke — visose tose vietose daug
lietuviškų šeimynų paliko be pastogės potvynio metu, Laučka, kaip organizuotos lietuvių katalikų visuome- Rufini, Hauy, Laennec, visos kitos religijos atro sų Apaštalystės promotorius, tei
o kada vanduo atslūgo, tai žmonės sugrįžę į savo na nes atstovai, esame Jūsų tarpe. Jūsų tarpe laisvoj, Tmpere, Pelletier, Freyci do lyg apdaužytos, apka singai pasakė: “Mišrios sutuok
mus rado milžiniškus nuostolius ten padarytus. Nuo garbingoj Jungtinių mer&kos Valstybių šaly iš ku- ne!, Cariolis. O jei gyvųjų potos, susmulkėjusios ske tuvės yra šių dienų prakeikimas
širdžiai norėtume jiems padėti, bet tokiam skaičiui I rios Jūs tiek daug Lietiįvai esate gero padarę. Aš čia neminiu, pagerbdamas jų veldros. Sveiko proto ir pasauliui. Jos yra nesuskaitomų
nukentėjusių nėra iš kur paimti lėšų, ypač kad ta ka to visko neminėsiu. Tarme šios trumpos akimirkos kuklumą, tai galiu ma plačių pažiūrų žmogus nie prasižengimų priežastimi. Jos at.
sa^omingos už prasikaltimų patastrofa įvyko taip netikėtai ir tai vienu sykiu kelio reikalas. Aš čia tik viena noriu pažymėti, tai kad Jū žiausiai pasakyti, kad ra kuomet jų sau nesirinks
i_____________
proporse kolonijose. Mes reiškiame jiems giliausios užuojau sų tėvynės Lietuvos meilė ir Jūsų darbai Josios labui dau visą krikščionių tikė Jis kreipsis ten, kur spin- dėtį,
detI* kurie
kune dasiekė
dasieke tokios
tok,()s propor.
w
»*'*>’jimo pilnumą tarp šviesių dFvi^ tiesos pilnybė'kur
tos ir jei būtų galima, tai prašytume LDS kuopų iš yra vienas gražiausių mūsų tautos gyvenimo perlų.
ti kitur ieškoti šeimai saugumo,
Jūs
mokate
gražiai
Lietuvą
mylėti.
Aš
esu
ma

savo draugų: kristalogra toji tiesa skelbiama vi kurio šalis turėtų duoti”. Pana
nenukentėjusių kolonijų suorganizuoti nors kiek pa
gelbos tiems, kuriuos ta potvynio nelaimė ištiko. Ne tęs graudingų, neužmirštamų tos meilės pasireiškimų. fijos kūrėjo (Hauy), chi i soms tautoms, kur Dievo šios tikybiniai mišrios sutuoktu,
tiek čia reiškia pagelbos kiekybė, kiek gera širdis. Aš esu matęs, kai atvykstantieji į Lietuvą Amerikos nino ir stetoskopo išradę- Rūmas
pastatytas ant vės pas lietuvius nepasiekė aukšPrietelius geriausiai pažįstame nelaimėje. Jau pats lietuviaiX •jau iš tolo išvydę Lietuvą apsipila graudin jo (Pelletier, ir Laennec), I tvirčiausios nesugriaūja- tos proporcijos.
nelaimingųjų aplankymas, susidomėjimas jų likimu, gomis džiaugsmo ašaromis. Aš esu matęs, kai Jūs at garsaus “Uranijos” jūri- mos uolos. O tas ir yra j
nuoširdi užuojauta, suraminimas, padrąsinimas ir vi vykę į Lietuvą ir paėmę į savo rankas rupios lietu ninko ir nemirštamo dina i katalikystė. Iš kitos šalies “Lietuviai kunigai susirūpinę
tautinėmis mišriomis vedybomis.
soki kitoki moralinės paramos būdai pakelia nukentė viškos duonos šmotelį, tą šmotelį valgote su džiaug minės elektros išradėjo į katalikystės tikrumas ir Bažnyčia šitų sutuoktuvių ne
jusių dvasią ir daug padeda jiems grįžti į normalines smo ašaromis tartum didžiausią skanėsį. Aš esu taip (Freycinet ir Ampere)”. absoliutumas aiškėja dar draudžia. Svetimtaučiai, pažinda
gyvenimo vėžes.
K. pat matęs, kai Jūs įvažiavę į Lietuvą ir išgirdę Lie Ir mes lietuviai galime ir iš to, kad ji viena pašau mi lietuvaičių grožę bei darbštu
tuvos girių gegutę graudingai ku-kų bekukuojančią
ly dauigausia turi priešų. mų, noriai veda. Iš tokių vedybų
įsitempę klausote su džiaugsmo ašaromis akyse. Visa pasididžiuoti vienu dideliu Puola ją siaurapročiai didelėj daugumoj yra lietuviams
Jis vadinasi
tai yra tokios tėvynės meilės atspindžiai, kurie gim matematiku.
prel. A. Dambrauskas - A. ’ mokslininkai, pasipūtėliai neapsakoma skriauda. Dauguma
do didelius pasiryžimus ir padaro didelius darbus. Ir Jakštas. “Lietuvos Uni filosofai, visoki sektantai, atstoja nuo lietuviškų parapijų,
šita proga leiskite nulenkti prieš Jumis mūsų galvas versiteto gamtos matema apjakėliai politikai, bedie draugijų ir visai dingsta lietuvy
bei. Retas kuris išmokina vaiku
ir pareikšti Jums mūsų didžiausią pagarbą.
tikos fakultetas, gerbda- i viai: publicistai ir kitoki čius lietuviškai. Nekurie, atsi
(Dr. Juozo Leimono kalba, pasakyta kovo 21
Aš savo žodį baigiu, nuoširdžiai dėkodamas už mas jį už nuopelnus mate priešai. Budizmas, judaiz traukę nuo savų, atšala net ir ti
d., 1936, “Darbininko” radio programoje).
suteiktą man garbę prabilti iš garbingoje Bostono, matikos mokslų srityje, mas, mahometizmas ir net kėjime. Prieš tokias vedybas ku
Laisvosios Amerikos lietuviai! Aš džiaugiuosi tu kuriame yra susispietęs toks gražus ir susipratusių ! konstatavo, kad jis savo pati stabmeldystė daž nigas beginklis. Nors neužgiria,
rėdamas laimės pas Jūs atsilankyti ir kaip lietuvių lietuvių katalikų būrys ir kuriame gyvena ir veikia gausingais raštais pasiro-Į niausiai paliekama ramy kartais ir papeikia, bet nieko ne
katalikiškojo jaunimo pavasarininkų ir Katalikų Vei ! didieji, nenuilstamieji darbuotojai, kaip Amerikos lie- dė gerai susipažinęs su į- bėj, vien tik katalikystė gali padaryti, nes lietuviui atsisa
i tuvių katalikiškosios išeivijos patriarchas kunigas vairiomis matematikos ša- į tebėra nuolat visokių puo kius sušliubavoti, nueina pas sve
kimo Centro atstovas į Jus prabilti.
X •.
Pirmiausia prašau priimti nuoširdžiausius pa Urbonavičius, kunigas klebonas Virmauskis ir visa komis ir ne mažiau joms limų objektu. Bet tai kaip timtaučius. Atsitikimų yra, kad
sveikinimus. Sveiki mūsų užjūrio broliai ir sesutės! eilė kitų garbingų veikėjų, kurių laiko stoka čia man nusipelnęs, jisai pirmas,! tik ir patvirtina katalikys dėl gėdos vedasi svetimtaučiu
Ne margą laiškelį Jums rašėm, bet patys per vande neleidžia išvardinti. Aš kartu siunčiu nuoširdžiausią ■ įnešdamas ir dovanoda tės vienatinumą, tikrumą bažnyčioje.
nyną plaukėm, kad Jus aplankytumėm ir gyvą žodį pasveikinimą “Darbininko” skaitytojų šeimai ir Lie mas tėvynei šį tikslųjį ir absoliutumą. Žmogus Į “Sutuoktuvėmis jaunoji karta
pasakytumėm, kad pagyventumėm Jūsų gyvenimu ir tuvių Darbininkų Sąjungai, per kurios radio pusva- I mokslą, yra tapęs, tartum, siauraprotis gali to nepas sparčiai ištautėja. Kunigai pa
Jūs ir landį man buvo laimės pirmu kart atvykus į šią šalį matematikos, mokslų žen- tebėti, bet plačių pažiūrų moksluose dažnai smerkia pana
veikimu, Jūsų džiaugsmais ir rūpesčiais. Juk
<
mes tai viena šeima esame ir todėl gyvas, artimas ry- viešai prabilti. Aš dėkoju jai už tai ir linkiu geriausio klanešiu r (ištrauka iš mintytojui tai aišku, kaip šias vedybas, perspėja jaunuosius
šys v
yra
mums būtinas.
’ ]pasisekimo.
'
- - pats
- esu -kilęs
- iš
•- vargingos
•
................ Gamtos
~
_______________
Aš
darbininko
- Matematikos fa- dieną” (A. Jakštas, Mok nedraugauti su nelietuviais, įspė
Šia proga tebūnie man leista pareikšti nuošir- pastogės ir todėl man buvo didelis džiaugsmas pirmu kulteto garbės daktaro di slas ir Tikėjimas, ps. 217 ja tėvus budėti, kur šeima lanko
si,.su kokiais draugaujasi. Taip
džiausia padėka broliams ir sesutėms vyčiams, kurie kartu mano gyvenime kalbėti per radio pusvalandį, plomo, duoto A. Dambrau- —218).
čia tėvų, spaudos ir jaunuolių
mus malonėjo kviestis čia atsilankyti taip pat Kuni- kurio šeimininkais yra lietuvių katalikų darbininkų skui). (Suvažiavmo dar
Kun.
J.
Stankevičius.
draugijų pareiga
pakirsti kelia
gų Vienybei ir Amerikos Lietuvių Katalikų Federaci- judėjimas.
j bai, 1933. Ps. 509). Lietumišrioms tautinėms vedyboms”.
“Ž.”
jai, kad ne tik vyčiams pritarė, bet ir patys ištiesė
Tat ačiū ir iki pasimatymo.
vos Universitetas, prel A.»
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Prirengė Kun. S. Kneižis.

Darbininkų Pragyvenimas
(PASKAITA LDS KUOPOMS)

Stalinas, apdovanodamas Rusijos sparčiuosius darbininkus medaliais, pasakė: “Kiekvie
nam darbininkui bus užmokėta sulig jo darbo
vertės, o ne sulig jo pragyvenimo reikalų”. Va
dinasi, kiek komisarai nuspręs, tiek darbinin
kas gaus už savo darbą, nežiūrint ar jis iš tos
algos galės pragyventi ar ne. Darbininkų pra
gyvenimas priklauso nuo jų uždarbio. Jei už
darbis menkas, kaip pragyventi?

mui? Geriausį atsakymą gausime pažiūrėję į
darbininko asmenį. Darbininkas, kai ir kiti,
yra žmogus, o ne koks daiktas ar gyvulys. Ka
dangi jis yra žmogus jam yra reikalingi daik
tai, kurių kiti sutvėrimai nejaučia. Ir jis turi
įgimtą teisę jų gauti, kad galėtų kaip protin
gas Dievo sutvėrimas gyventi ir pasiekti savo
tikslą.

KAS DARBININKUI REIKALINGA

Kiek abelnai žemiškųjų gerybių reikia dar
bininkui, kad jis galėtų pragyventi kaip pride
ra žmogui? Reikia turėti tinkamo maisto, dra
bužius, gyvenimo būtą. Jų turi užtekti ne tik
darbininkui, bet visai jo šeimai. Nereikia, kad
maistas būtų brangus, bet sveikas ir jo užtek
tinai, kitaip darbininkas neturės sveikatos dir
bti. Drabužiai taip pat reikalingi jo luomui tin
Kitaip kalba Katalikų Bažnyčia. Ji moko, kami. Reikia, kad darbininkas ir visa jo šei
kad kiekvienas žmogus turi teisės ieškoti sa ma turėtų ir geresnius drabužius eiti į bažny
vo pragyvenimui reikalingų dalykų, kurių įsi čią, į mokyklą, į susirinkimus. Jei iš savo užgyti kiekvienam darbininkui duoda užmokes- j darbio jis negali tai turėti, tai jis yra skriau
nis už jų darbą. Taigi užmokesnis privalo būti džiamas ir auka neteisingumo. Darbininko gy
nemažesnis, kaip kad reikia taupiam ir pado venimo būtas privalo būti tinkamas. Reikia,
riam darbininkui pragyventi. Darbininkas pri kad būtų keturi ar penki kambariai su Reika
lingais įtaisais. Darbininko žmona neturėtų
valo gauti Pragyvenimo Algą.
būti verčiama eiti darbo ieškoti, nei vaikai ne
DARBININKAS
sulaukę šešiolikos metų amžiaus. Jei darbinin
Koki alga reikalinga tinkamam pragyveni ko gyvenime taip nėra, tai reiškia jis negau

mą, sudėti iš kūno ir sielos, visi jaučia tokius
pat reikalus ir visi sutverti tam pačiam tiks
lui. Taigi Dievui visi yra lygiai svarbūs.
-Tačiau, antras, kada žmogus atidirbo darbą,
tada jo teisė į žemę pereina į teisę pragyveni
mo iš žemės prieš tuos, kurie ją valdo. Kitaip
sakant, žmonės, kurie valdo žemės turtus, pri
valo taip tvarkyti, kad žmogus, kuris sąžinin
DARBININKŲ TEISĖS
gai dirba gautų tinkamą atlyginimą. Arba dar
Popiežius Leonas XIII pareiškė, kad darbi i kitaip pasakius, žmonės, kurie valdo žemės geninkas turi įgimtą teisę gauti už savo darbą ■ rybes privalo leisti visiems žmonėms per savo
tinkamam pragyvenimui atlyginimą. Jis turi darbą gauti tinkamą pragyvenimą.
teisę. Tai reiškia nėra tik pageidavimas, kad
Trečias dalykas yra tas, kad tie, kurie val
jis turėtų, bet moralinė teisė turi tiek algos do žemiškas gerybes, neturi teisės žmogui už
gauti, toki pat teisė, kai mes pareiškiame ant darbą neduoti ganėtino atlyginimo, taip, kaip
savo, pinigų, jei kas nori juos iš mūsų atimti. neturi teisės atimti jo laisvės ar priversti jį
Darbdaviams - kapitalistams tai yra nesupran dirbti kaip vergą. Bet daleiskime, kad jie satama ir “kieta kalba”. Kodėl darbininkas tu i kytų: “Gerai, mes duosime jam pragyvenimą,
ri tokią teisę? Kodėl mes sakome, kad jis turi bet jis bus mūsų vergas; mes jam duosime toteisę nors tokį atlyginimą gauti? Kad gerai i kį pragyvenimą, kokį tėvas duoda vaikui, kutai suprasti turėkime mintyje tris svarbius da I ris negali 3ave aprūpinti”. Visi tuojau pasaky
lykus. Pirmas, kad žemė yra Dievo sutverta tų: “Tai negalima; tai laisvės atėmimas, tai
visiems žmonėms. Jis neatidavė jos vienai ko Į didžiausia skriauda, tai paniekinimas žmogaus
kiai klasei, bet visi žmonės turi lygias teises teisių.” Tačiau nedidesnis paniekinimas teisių,
naudotis jos vaisiais. Nėra žmogaus, nežiūrint ! nedidesnė skriauda, kaip neatiduoti darbinin
kas jis būtų ar kiek pinigų turėtų, kuris turė kui už darbą atlyginimą, nes tai vienatini* bū
tų teisę kitam sakyti: “Ąš turiu didesnę teisę das jo pragyvenimui. Visi sveiko proto žmonės
naudotis žemės gerybėmis už tave”. Visi žmo pripažįsta, kad kiekviena* darbininką* turėtų
nės yra sutverti į Dievo paveikslą ir panašu gauti tinkamą pragyvenimui atlyginimą.

na atlyginimo tinkamam pragyvenimui. Visi
šeimos nariai privalėtų turėti retkarčiais kokį
nors poilsį, kaip tai: išvažiuoti kur nors, nuei
ti į teatrus ar koncertus, užsirašyti laikraš
čius ir žurnalus, pasipirkti knygų ir žinoma,
priklausyti prie parapijos. Visiems gyvenimo
reikalams išlaidos turi eiti iš darbininko algos.

Penkiadienis, Kovo 2? i, 193d.

T, L'

mus išmokė, nes turime žmonės garbino savo Išga-itui Verbų sekmadienį. Įkunigus, turime bažny nytoją. 7 vai. vakare baž- žanga 50 centų,
čias, turime Dievą su mu nyčia buvo pilna užbaigi- Albertas Kundrotas
mis. Tur būt ašaros vilgė mo apeigoms. Visu pumų knre
p^j^į 3^o
visų akys girdint kaip kun Mendelis apvaiksčmRistyuės yra sunkus spor
bu^0
arti m.rties
Meksikoj parubežy Di JO Stacijas; seke Misijono- gerokai poveike it šeštatas. kuris reikalauja nema
džiam Ketvirtadienį, esant riaus paskutinis pamoks- djenj grįžo j savo namus iš
žai pajėgos ir ištvermės.
užginta kunigams laikyti las atnaujinimas krikšto johns Hopkins ligoninės.
Tamstos turite žinoti, kad
pamaldas, trijų metų ne
pa^I!UB-'iJo uošvis Kazys Akelaitis
garsiausi ristikai labai mėg
kaltas vaikelis buvo pa
Y? aro iškilmes p. daug geresnis. Abudu
naudotas pargabenti ŠŠ. užsibaigė adoracija misijų
sta ale ir visi Čempijonai
OTa 43O5 Valley View
Sakramentą iš Amerikos kryžiaus.
Susirinkusieji Xvenue r.inMme abiem
po panaikinimo prohibicijos
KLEBONO VARDINĖS 'gi įteikė Klebonui
puikią pusės, ir kaip tie Meksi- grjžo namo atnaujmti dva„--------- r
ito visiško pasveikimo.
geria
Pirmadienį ištraukė iš
Šv. Juozapo dienoje, pe ! dvasinę puokštę ir pintinę kos žmonės garbino tą ŠŠ. šioje, dėkingi kun. Balkų01d India Pale Ale
reitą ketvirtadienį, mūsų ^raudonų rožių ir baltų le- Sakramentą iki Didžiojo nui uz JO pasišventimą, uz vandens negyvą Cyprijoną
i
Ii
jų.
Už
vaikučių
rūpesnį
Penktadienio
vidurnakčio.
yr apastahską uolumą jų Abromaitį. Kaip jis sutiko
Klebonas kun. Juozas Lie-Į
Commercial Brewing Co.
|ir
pasišventimą
gerb.
KleTik
kuomet
žmonės
netendeltai. Be abejo jo atsi- nelaimę, tikrai nežinoma.
tuvnikas iškilmingai minė
Baston, Mass.
tik
jo savo Globėjo dieną. 3 bonas atsiteisė, suteikda- ka kunigų, netenka mišių, sveiKimmo prašymas ne- tet „ M
vai. ryte jis pats atnašavo mas jiems liuosą dieną, netenka ŠŠ. Sakramento,
B. K.1 K.
ii
f stė?
Šv. mišias, Dienos apeigos užsibaigė tuomet tik jie supranta
iškilmingas
i
Klebono Lie-'kokį turtą, kokią laimę jie
LI
Jam pagelbėjo
]kliniškai iftrumpomis
Tel. 2-8186
»
Dubinskas, Keidošius ir i tuvniko ir kun. Balkūno praranda. Kun. Balkūno
I
.
'
“
kalbomis
ir
vaikučių
supavyzdžiai per ilgus lai
KAS NAUJO?
Jonas Mendelis. Po evanI
A. J. KATKAUSIAS
giedojimu
Vivat
Pastor
kus
pasiliks
Baltimoriečių
?
• gelijos Įspūdingą pamoks
i
Bonus
in
Aeternum.
Ilgų
atmintyse.
Kun. Mendelis pirmadie Į Choro Klubo Veikimas miero parapijos salėje Į-. Dvi Puikios Krautuvės
lą pasakė savaitės reko-j
ilgiausių
metų
linkime
mū

puikiausiu drabu
nį išvyko pas kun. Balkū■ vyks pavasarininku pra- • žiuUžlaikome
lekcijų vedėjas kun. Jonas’
visai
šeimynai.
Persitikrin
REKOLEKCIJŲ
ną vadovauti vienos savai
Balkūnas. Savo pamoksle sų gerb. Patriarkai, kun.
Penktadienį, kovo 20 d. ’ kalbos, rankdarbių paro kite! Taipgi, parduodame RA
UŽBAIGA
tės rekolekcijoms. Mel- įvyko Šv. „Kazimiero
_____ __ par. da ir judamieji paveikslai DIOS aparatus ir ABC SKAL
jis šv. Juozapą prilygino Juozapui Lietuvnikui ! Iš
i
BIAMAS MAŠINAS.
tiesų
jis
yra
mūsų
gerasis
džiame Dievo gražių vai- choro klubo specialus su iš Lietuvos.
prie angelo — ir palygini
Sekmadienį
paskuti
n
ę
372-376 Millbury St.
ganytojas. Lai gyvuoj
siu jo apaštališkam dar- sirinkimas.
mas buvo visai tinkamas.
_________ Nutarta „
su L. Vyčių 26 kp. dirba ir
rekolekcijų
dieną
Suma
Worcester, Mass.
Jėzaus ir Marijos gyveni sveiks!
rengti užkandžius ir šo- I laukia svečių pavasarinin
buvo su išstatymu ir ŠŠ. bui.
me šv. Juozapas tikrai ėSakramentas buvo išstaty- į Ponai Čižauskai su pa- kius Hotel Mayfair, Main kų. Tad-gi gražiai pasiro- tjo angelo pareigas. Užbai KUN. BALKŪNO DVASI tas iki vakarui. Per visą gelba parapijos choro ren- g-vė. Šis vakarėlis Įvyks dykime svečiams, visi Į
jiems ruošiamą vakarą šį
gęs pamokslą, visų susi NĖS REKOLEKCIJOS popietį pasimainy darni giasi gavėniniam koncer- balandžio mėnesi.
COMPANY
Koresp. M. Y. pirmadieni!
rinkusių vardu, pamoksli
F
Lozoraičiai
— Savininkai Į
Kvieslys.
ninkas palinkėjo celebran Gėrėjimasis ir visuoti
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Įspūdžiai
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rimus. Geriausias patamavi-|
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šumus tarp Juozapo Kūdi Šv. Alfonso parapijos žmo- į
Tel. 3-6525
Albert R. Barker
kau į Šv. Kazimiero Drau
kėlio Jėzaus Globėjo ir nių žymėjo savaitės reko I
495 Millbury St.,
gybos.
giją, kurie mane išvežiojo- Kada Jums reikalingi akiJuozapo Lietuvniko, Kris lekcijas, kurioms vadova I Rašo: Ieva Lukošiūte
WORCESTER,
MASS.
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į
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taus kunigo. Kaip šv. Juo vo Maspetho Lietuvių pa
s
Rnuoti akis ir pritaikinti aki
kainą, Liet, šventovę, kur jų.
[ nius. Mes padarome dirbtinas
zapas turėjo misiją visos rapijos energingas klebo
žmonijos ’ išganyme, taip nas, kun. Jonas Balkūnas. Vilniečiai susižinoję, kad tie rūmai stovi sustingusi, Vilniaus Krašto Lietuvių akis.
mūsų klebonas per 43 me Nors oras buvo biaurus ir būrys atvyko iš Kauno ir apgruvę. Nuo to kalno ma
397 Main St.
Tel. 6-1944
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nėt
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Vilnius,
Worcester, Mass.
tus pildo jam pavestą mi daug pakenkė skaitlingesVISŲ BANGŲ
siją Baltimorės Lietuvių niam žmonių atsilanky re surengė mums pokilį. Vilniaus miestas labai Paskutiniosiomis lenkų 275 Main St. Webster, Mass.
Naujos
Rūšies Radio
i
sielų išganyme. Per 43 me mui, tačiau kas vakarą ne Jie labai mums nusiskun- nuskuręs, matytis nese- statistikos žiniomis, lietu
MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS
tus jis tą patį Jėzų kas žiūrint lietaus, tolumos, dė lenkų spaudimu ir savo niai buvo gyvenimo namai viais Vilniaus krašte užsi “ Daugiausia Gėlių Už Jūsų
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tai dalindamas šv. komu Ypač gražų ir Įspūdingą fuviai, kurių pavardžių ne- laičių pripildytas, kurie
i
lietuvių
užrašyta
Worcester, Mass.
niją žmonėms. Mūsų Kle reginį darė pilna bažnyčia galiu atminti. Draugiškai praeivius užkabina prašy- tikrų
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vakarą,
bet
jodarni
išmaldų.
Lietuvoj
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kaip
%
bonas tikrai seka savo žmonių sekmadieni rytą,
SHOP
Globėjo pavyzdį, tikrai kuomet 8:30 vai. įvyko kių prakalbų nebuvo, nes sus miestus išvažinėjau iir, Vilniaus krašto gyventojų
30 TrumbulI St.
buvo uždrausta. NoreNorė- niekur nepastebėjau tiek'— tai sulenkėję lietuviai.
lietuviai,
rūpinasi savo pasišventi šeimynų bendra komunija. tas
M. A. CIVINSKAS & CO.
•_ TTil -I -I..
__ > __ I Irurio aoltrcni vorAiomi
Krautuvės Tel. 5-1384
mu įgyti nevystantį gar Per tas mišias pamoksli jau katalikes moteris Vii- elgetų ir apdriskusių tipų. I kurie sąlygų verčiami neNamo Tel. 5-3524
LIETUVIS
bės vainiką.
ninkas neišdildomais žo- nietes pasveikinti, bet su- Namų remontuojant nie- į drįsta prisipažinti prie sa “Gėlės siunčiamos per pasiun
Graborius ir Balsamuotojas
Šv. Komunijos metu ne džiais įrodė, kad ŠŠ. Ša žinojau, kad nevalia to kur nesimato, stovi kaip vo tautybės, bet reikia ti tinį j visas dalis pasaulio”.
kėtis,
kad
pasikeitus
Vil

mirties laukdami. Žiūrėdatik mokyklos vaikučiai, kramentas tai yra mūsų viešai daryti.
340-342 Hardi ng St.
bet tretininkės ir kiti pa- katalikų gyvybė, stipru-j Antrą dieną, 5 vai. nuė- ma Į Vilnių pamaniau sau: niaus krašto politinei pa
WORCESTER, MASS.
dėčiai, dauguma šių gy
“Išvaduokim Vilnių,
vieniai asmenįs reiškė sa- mas ir bendra laimė. Im- jome išklausyti Šv. Mišių
ventojų parodytų tikrąjį
Atdara
Tel.
Broliai, Lietuviai,
vo geriausius linkėjimus damas pavyzdžius iš Mek- Į Aušros Vartus. Kunigas
COMPANY
savo
veidą.
Šio
krašto
lie

Dieną ir Naktį
DiaI-5-5898
Lai ir jis gyvena taip,
priimdami Kristų į savo'sikos, Rusijos ir kitų ka- pamokslą sakė, bet lenkiš
t
tuviai
daugumoje
sodie

Kaip mes laisvai!”
Baldai. Kil imai. Naminiai
širdį už gerb. Klebono in-'talikų gyvenimo kraštų kai. Iš Aušros Vartų išė
čiai,
kurių
daugiausia
yra
Rakandai.
Radios ir Elektritenciją. Mokyklos choras persekiojimų, kur užginta ję, aplankėme bažnyčią šv. Sugryžę nuo kalno, pakiniai GRUNOW Šaldytuvai.
Švenčionyse,
Suvalkij
o
j,
giedojo šv. mišias, o ar- yra kunigams laikyti šv. Teresės, kur randasi Pil- pietavę, nugi atsimename
tistai Jonas ir Marijona mišias ir dalinti šv. komu- sudskio širdis. Aplankėme kad reikia pas lenkus at- Y iaus *v lrakll» Gardino, GLENW00D ir ATLANTIC
COMPANY
Virtuvės Pečiai
Čižauskai abudu išpildė niją, jis priminė visiems Katedrą, kuri dabar yra silankyti, pabaudą užsimo- Lydos, Ašmenos ir Bresremontuojama.
Lavonai
keti.
Po
didelių
vargų
ir
,
Apsknciuose.
Visi
,
Lietuviai Savininkai
Geros rūšies baldai nž žemiau I
dienai tinkamą Offerto- Į mūsų čia Jungtinėse Valssia
kaina.
Mokant
tuojau
arba
ALE
- LAGER - PORTERiškasti
ir
pastatyti
kairėdidelių
kalbėjimų,
žinoma,
rium.
i tybėse nepaprastą laimę
išsimokėjim ui.
DRAUGHT & 'BOTSLBR
kad
lietuviai'yra
mandres/
visuOTneninio
‘
r
kultūrinio
į
Po šv. mišių visi kuni- būti laisvais katalikais, je pusėje Katedros ir nu
i gyvenimo centrai susispieDial 2-5936
TIKRAS LIETUVIŠKAS
gai atsilankė į parapijos' Čia Amerikoje mus niekas imtos brangenybės k. t.: ni už lenkus, tai tiktai užALUS
Vilniuje ir dalinai Šven178-200 Millbury St.,
. ___
svetainę, kur mokyklos dar iki kol nevaržo; čia žiedai, parašai, karūnos,; simokėjom po 13 zlotų, ir !» tę
Miscoe Spring Water Company
199 Summer St.
vaikučiai ne tik ką išpildė'mes galime garbinti Die-j visi sudėti stiklinėse dėžė- Į dar davė tris dienas pabū-1
Į
WORCESTER. MASS
AVorcester,
Mass.
(Bus
daugiau)
i
gražią programą bet taip-'vą kaip mus mūsų tėveliai se ir dabojami lenkų sar- ti Vilniuje. Tuojaus nuvy-

Worcester, Mass

NATIONAL BOTTLINGj

RCA VICTOR

i

GEORGE’S FLOWER

MILLBURY FORNITIIRE

THE CREMO BREWING

v•

NETEISINGA SUTARTIS

( gyvenimui reikalingą algą.
Į

tos negali darbininkams mokėti pragyvenimui
algos? Aišku, kad gali, bet nemoka.,
Tabakos įmonėse paprastas darbininkas
gauna abelnai $14.00 Į savaitę, darbdaviai - ka
pitalistai nebesuskaito savo milijonų.
Audinyčiose darbininkai uždirba apie $700.00 į metus. Ir taip būtų galima daug išvardyti
įmonių, kurios daro didelį pelną, o darbinin
kams neduoda žmoniškų pragyvenimui algų.
Ir kada milijonai žmonių, turį teisę tinka
mam pragyvenimui, yra taip baisiai skriau
džiami, taip menkai apmokami už sunkų dar
bą, kas reikia daryti?

DARBDAVIŲ PAREIGA
Kada darbdavys - kapitalistas nemoka dar
bininkui užtektinai už darbą, tai ne dėl to, kad
Teisė tinkamai pragyventi, reiškia teisė
jis nežino, ar nepripažįsta, juk ir darbininkas darbininko gauti pragyvenimui algą. Nes tur
yra žmogus ir privalėtų turėti iš ko žmoniškai tai ir žemiškos gerybės yra darbdavių kontro
pragyventi, ne, bet jis sako: “Aš pasamdžiau lėje. Jei valstybė valdytų ir tvarkytų visą in
darbininką už tiek ir už tiek dirbti. Jis tiek ir dustriją, tada valstybė turėtų ir algas mokė
gauna. Sutartį aš pildau, ko daugiau reikia?” ti, bet dabar valdo darbdaviai. Taigi darbda
Bet sutartis nelygi sutarčiai. Negalima sa viai privalo duoti darbininkams tinkamą pra
kyti, kad kiekviena sutartis yra teisinga. Po gyvenimui algą. Darbdavys privalo mokėti,
piežius Leonas XIII užtat sako: “Kad darbi nes jis valdo gamybą-įmonę. Jei darbininkas
ninkas būtinumo verčiamas ar dar blogesnio netinka tam darbui ar nevertas tos algos,
vargo bijodamas, sunkesnes sąlygas priima, darbdavys gali jį atleisti, bet jei laiko ir ne
KAS DARYTINA
kurias nors ir nenori, turi priimti, tai yra prie moka ganėtinai algos, tada nusikalsta prieš
varta, prieš kurią teisybė šaukia”.’Kada darbi teisingumą.
Pirmiausia reikia darbininkams stipriai su
siorganizuoti. Darbo unijos yra labai daug pa
ninkas yra verčiamas sutikti už tiek dirbti,
AR
DARBDAVIAI
TEISINGI
kiek jam darbdavys pasiūlo, toki sutartis nė
dariusios pakėlime algų, bet jų įtekmė pasiroNeretai
darbdaviai
skundžiasi,
juk
negalį
dė amatninkų darbininkų srityje. Mažas dar
ra teisinga. Kada žnlikas atstato pištalietą į r
žmogų ir sako: “Atiduok man savo pinigus, darbininkams daugiau mokėti. Tačiau faktai! palyginamai skaičius paprastų darbininkų prie
nes kitaip tave nušausiu”, žmogus atiduoda įrodo, kad didžios įmonės, kurios daro didžiau- i unijų tepriklauso. Gal priežastis ta, kad reikia
jam pinigus. Tačiau čia niekas nepasakys, kad sį pelną, darbininkus labai skriaudžia. Oficia trijos duoklę mokėti, o paprastas darbininkas,
žulikas turi teisę tuos pinigus turėti, o vienok lus raportas United Statės Steel Co. parodo, kaip tik gali duonos nusipirkti. Antra, stoka
buvo laisva sutartis. Zūlikas sutiko žmogaus 4f kad 1935 m. peT tris mėnesius padare $12,500,- apšvietos ir susipratimo. Laikas būtų darbi
nešauti, jei tas jam pinigus atiduos. Žmogus 7 000 pelno-. O paprastas darbininkas tenai į me ninkams dėtis prie darbininkų organizacijų,
galėjo pinigų neduoti, ir laukti kol jį nušaus. tus uždirba apie $934.00. Abelnai dąrbini&kas kaip tas prie LDS, skaityti laikraštį ir teisin
Sutartis buvo laisva, bet neteisinga. Taip pat gauna mažiau kaip tūkstantį dolerių algos į gai suprasti kaip darbininkų pragyvenimas
neteisinga yra sutartis, kada darbininkas, bi metus, o Mr, Eugene Grace, vadas Bethlehem galėtų būti pagerintas.
Bet didžiausia viltis darbininkams, tai valsjodamas bado ir skurdo sau ir save šeimai su Steel Co. į metus gavo vieną milijoną dolerių
tinka dirbti už mažiau nekaip tinkamam pra*- bonus. Klausimas: Ar United Statės Steel ir ki- tybė. Negalima manyti, kad valstybė matyda-.
* •

ma, kaip darbininkai yra skriaudžiami, nelai' kys sau už pareigą tą blogybę prašalinti. Vals
tybė yra organizuotas žmonių tarnas, tat ir
privalo tarnauti tiems, dėl kurių ji yra. Vals
tybės “raison d’etre” tai žmonių gerovė. Vals
tybė privalo žiūrėti, kad socialinis teisingumas
būtų įvestas. Tai jos pareiga, ir kodėl žmonės
negali priversti savo tarno jiems tarnauti?
Kodėl darbininkai negali pareikalauti, kad
valstybė išleistų įstatymus, kuriais priverstų
darbdavius mokėti darbininkams tinkamą pra
gyvenimui
atlyginimą? Sunkumų yra, bet te
i
gul ir milijonai sunkumų nesulaiko darbininkų
I
reikalauti tai, kas jiems teisingai priklauso —
Pragyvenimui algų...

«

«

•

'

r*.

Susirinkimuose galima kalbėti apie tai:
1. Koki alga šiandieną reikalinga darbinin
ko tinkamam pragyvenimui?
2. Jei valstybė įstatymais priverstų darbda
vius mokėti didesnes algas, ar nepakiltų kai
nos? Taftia mažiau pirktų, mažiau būtų darbo,
ar taip?
3. Ką valstybė gali padaryti, kad kapitalas
neiškiltų, kur. nėra įsakymų, kur darbas pi
gus? '
/
'
4. Ar žmonės privalo valstybei tarnauti, ar
valstybė žmonėms? Kaip yra dabar Rusijoje,
Vokietijoje ir kitur?...

...

Penkiadienis. Kove 27 i, 1936.

, . ...... ..........^DARBININKAS

Misijos sėkmingos, nes
žmonės gausiai jose daly
GIRDĖTI.LIETUVIŲ vauja.
Sekmadienį, kovo 29 d.
įvyks misijų užbaigimas:
KOLONIJOSE
Į moterims 3 vai. po pietų,
vyrams 5 valandą. Sueiki
visi ir gražiai užbaigFederacijos N. A. Apskričio me
kime tą Dievo malonių lai
ką.
Rap?

6.

Šioj draugijoj priklauso rių biznį. Rodos, 1922 m.
suvirš 200 narių.
buvo Lietuvoje. Sugrįžęs
KAS
Raginčiau ir jaunimą iš Lietuvos, apsigyveno
• Belaukdami šv. Velykų prie jos prisirašyti, nes šv. Los Angeles. Turėjo savo
lietuviai pasikvietė kun. Juozapo dr-ja yra pašalpi- namus ir gyveno iš nuo
Potvynis Westfielde
Mūsų miestas nukentėjo P. Juraitį, šv. Pranciš nė — katalikiška.
mų.
nuo potvynio, bet ne taip kaus par. (Athol, Mass.)
Liko nuliudime jo žmona
“Penny-Sale”
labai kaip apylinkė: Nort- kleboną išklausyti išpa
ir
viena dukrelė Aldona.
LARK.
hamptonas ir Springfiel- žinčių. Kun. P. Juraitis at Penktadienį, tuoj po pa
J. K. M.
das. Pakilęs upės vanduo vyks į šią koloniją balan maldų (8:00 vai.) s bažny
Suvažiavimas
pripildė namų skiepus ir džio 7 d. ir klausys išpa čios svetainėje įvyks ‘Penmūsų bažnyčios svetainę. žinčių po ipetų ir vakare. ny - Sale’. Visų prašoma
Sekmadienį, kovo 29 d., 1 vai. po pietų, N.P.P.M.
Daugybė lietuvių turėjo Vakare pasakys pamoks dalyvauti - prisidėti.
i
parapijos mokyklos svetainėje, Cambridge, Mass. į- f
laikinai palikti savo na lą. Balandžio 8 d. atlaikys
UŽ
NESILAIKYMĄ
vyks ALRK. Federacijos Naujosios Anglijos Apskri
mus. Vanduo nunešė vieną šv. mišias ir išdalins šv.
Misijų Užbaigimas
BENDRO
FRONTO
namą Keturi 75 pėdų e- Komuniją.
Sekmadienį (3:30 po pie
čio metinis suvažiavimas.
Kovo 23—29 dd. Šv. Ka
Į šį suvažiavimą kviečiame visus N. A. Federaci
Šios kolonijos lietuviai lektros bokštai buvo suga Taigi visi lietuviai pasi tų) prisirinko pilna bažny
zimiero
parapijoj, Worcesjos skyrius, Centralinių organizacijų apskričius: L. turės progos pasiklausyti dinti. Miestas nuo ketvir naudokime proga atlikti tėlė žmonių — matote tai
buvo paskutinis, kun. Dr. ter, Mass.
D. S., Lietuvos Vyčių, Moterų Sąjungos, Blaivininkų, ir dalyvauti teisme (mock tadienio vakaro iki penk velykinę išpažintį.
Marianapolio Kolegijos, lietuvių katalikų pašalpines trial), kuris įvyks sekma tadienio no nietų neturėjo Šv. Onos draugijos na M. Ražaičio šv. misijų pa Kovo 30 d. — Balandžio
rės šios gavėnios metu
5 d. Westfield, Mass.
draugijas ir kitas lietuvių katalikų organizacijas bei dienį, kovo 29 d., š. m., elektros. Upė staiga ir pa stengiasi surinkti kiek pi mokslas.
vojingai
pakilo,
bet
ir
Reikia
pažymėti
jog
per
Lietuvių
svetainėje,
North
draugijas išrinkti atstovus į šį suvažiavimą ir jiems
Main ir Vine Streets, 7 va greit atslūgo. Nuo potvy nigų gėlėms, kuriomis no ištisą savaitę žmonės gau Balandžio 6 — 12 dd. Šv.
įduoti įnešimus.
nio daugiausiai nukentėjo ri papuošti altorius Vely siai lankėsi. Paskutiniai Andriejaus parapijoj, Phi
Šio suvažiavimo svarbiausiu dienotvarkėje punk landą vakare.
Bus teisiami lietuviai už lietuviai ir lenkai, kurie kų šventėms. Jos rengia kun. Misijonierio žodžiai ladelphia, Pd.
tu bus Lietuvių Diena, liepos 4. Turėsime sudaryti
gyvena upės pakraščiuose. “bingo parties”. Daugiau buvo prašymas laikyti šir
Lietuvių Dienos Komitetą ir pagaminti tai dienai pla nesilaikymą bendro fron
siai darbuojasi šios: E. A- dyje pamokinimus, patari Jeigu kuris Gerbiamų
to. Teisėju bus adv. Juo
nus, kad ji būtų sėkminga kaip ir pereitais metais.
guonienę ir B. Joneliunie- mus, kuriuos misijose iš Klebonų norėtų pas save
Skaitykime
zas Cūnys iš So. Bostono.
kviesti su misijomis, pra
Dvasios Vadas Kun. P. V. Strakauskas Teismo advokatais yra
nė.
“Darbininką”
girdo.
šoma kreiptis šiuo antra
Pirm. Vladas Paulauskas
kviečiami advokatai Juo Tarp kitų žmogaus užsi
šu: Rev. Prof. M. Ražaitis.
Sekr. B. Jakutis.
POTVYNIS
zas Veračka ir Benjami ėmimų gyvenime yra skai Saldžiausios Širdies V.
Ižd. S. Čaikauskas.
nas Sykes, p. Jonas Kum tymas. Lietuviai - Katali Jėzaus draugija, tuoj po Visur ramu - tyku - gra D. D., Marianapolis Collepa, LDS Naujos Anglijos kai mes turime brangų Velykų, balandžio 18 d. žu! Štai pasklido gandas ge, Thompson, Conn.
Apskričio pirmininkas ir mums katalikišką - lietu rengia teatrą ir šokius. jog upės kyla — potvynis!
A. F. Kneižys, “Darbinin višką laikraštį “Darbinin Knights of Columbus sve Žmonės laikosi ramiai.
;
garsinimų bei ko” redaktorius. Prisai- ką”. Jauni ir seni, mokyti tainėje. Kviečia visus da
Naktis. Smarkus vėjas.
kvietimų — J. Kumpa, V. kintieji teisėjai, liudinin ir nemokyti, Naujos An lyvauti.
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
Ankstus rytas — mėnulis
Valatka ir A. F. Kneižys kai ir kiti teismo dalyviai glijos lietuviai jį skaito ir
LIETUVIAI ADVOKATAI
papuošimo — kun. J. Pet bus iškviesti iš susirinku remia. Stokime ir me* Mes greenfieldiečiai rei tebešviečia. Pasig irsta Ofisas: SANBORN BLOCK
šauksmas
“Kelkitės.
rauskas ; išlaimėjimų — sios publikos.
Westfieldiečiai į jų eiles škiame nuoširdžią užuo
Washing"ton St.
potvynis
”
!!!
B. Tamulevičius.
Nonvood,
Mass.
dirbti
Bažnyčiai
ir
tautai.
jautą
broliams
lietuviams,
Taigi mūsų kolonijos
Baisūs reginiai.
Tel. Nonvood 0330
!
Pramogos
ir
kiti
skyriai
Pasikvieskime
“
Darbinin

nuo
potvynio
nukentėju

frontininkai ir jo laužyto
Sekmadienį, kovo 22, š.
Pasirodo saulė... naujas
Gyvenimo Vieta:
bus
aprūpinti
direktoriais
jai yra pavojuje. Teismas ką” į savo namus dabar si ems. Šiame mieste lietu vaizdas! Dingo ramumas,
m., 4:00 vai. vak., “D-ko”
32 WALNUT AVĖ.
viai nenukentėjo, bet daug
per vajų.
Tel. Nonvood 1020
red. kambaryje, įvyko L. vėliaus. Sekantis susirin išduos savo sprendimą.
tykumas ir gražumas! Vi
kimas
įvyks
gegužės
3
d.,
Jurgis
Jonas.
kitataučių
nukentėjo.
Kleb.
kun.
J.
švagždys
D. S. Naujos Anglijos Ap
sur, viską vanduo apden
skričio Gegužinės Rengi 3 vai. pp.,•> “Darbininke”. pasakys kalbą.
gė!
Nesimato tiltų, gatvių,
Ponai Dėdinai susilaukė
So.
Boston,
Mass.
Sekr.
Naujienybė
’
ir
įdomybė!
mo komsijos susirinkimas.
dukrelės Šv. Kazimiero, namų, kelių...
Sueikime visi ir visos pa
Į susirinkimą atvyko ko
Lietuvos globėjo dienoje, Gyvulių baubimas, spie
siklausyti
ir
dalyvauti
šia

Šį sekmadienį atvyksta kovo 4, Montague City li gimas pasiutiški riksmai!
misijos prezidiumas ir ko
me nepaprastai svarbiame pas mus garbingi svečiai goninėje. Ponia Dedinienė Vandeniui atslūgus, len
misijų nekurie nariai.
teisme.
Rengėjai.
Taipgi Šv. Roko par. ats
— pavasarininkai, L. Vy- ir dukrelė jau namuose ir gviau atsidusome — bet
MISIJOS
tovai su kun. Juozapu Pet
čių 103 kp. uoliai dirba, abi jaučiasi gerai. Linki širdis, nerami, pilna skau
Aušros
Vartų
bažnyčio

rausku priešakyje.
ruošiasi tinkamai priimti me p. Dėdinų šeimai nuo smų!
je prasidės kovo 29 d. ir
pavasarininkus.
Jiems Dievo palaimos.
Daug vargšų be namų—
Nutarta gegužinę turėti ibaigsis balandžio 5 d.
nuoširdžiai
padeda
klebo

su
vandeniu nuplaukė ir
“Darbininko” Skaitytojas.
per tris dienas: nuo gegu Pamaldos ir pamokslai
Šv. Misijos
nas
kun.
J.
Vaitekūnas.
turtas! Nelaimingus varg
žės 29, 7:30 vai. vak., ge rytais 8 vai. ir vakarais Pirmadienį pas mus pra
Būtų
labai
gražu,
jei
vi

šus šelpia, valgydina, ap
gužės 30, per visą dieną ir
vai.
sidės Šv. Misijos ir tęsis i- si Providenco, lietuviai su
rengia, ramina laiminges
geg. 31 d.
Į Misijas ves Marianapo- ki balandžio 5-tos. Misijas
sirūpintų ir skaitlingai su
nieji.
Bet nelengva gailes
Susirinkusieji atstovai lio kolegijos profesorius skelbs kun. Dr. Mykolas eitų priimti svečius. Pava
Valio!
apsvarstę Gegužinės dar-, gražiakalbįs Tėvas J. Vaš- Ražaitis, Vilkaviškio Dva sarininkai atsiveža rank Neseniai pareiškiau, kad čio apimtą žmogų sura
sinės Seminarijos profeso darbių parodą ir iš Lietu mūsų parapijoje pirmą minti! Ašaros —- skausmo'
bų bėgį išrinko bendrą kevičius, Marijonas.
ašaros bėga... Gaila!!
Darbo komisiją. Komisija
Ateikite! Dievas šaukia rius.
vos filmų, kur labai įdomu vietą užima maž. choras. , Daug
laiko
praeis. pakol
1 tai mūsų specialybė ir ilgu metu
, .
,
,
,.
pasiskirstė darbus sekan Jus!
Kun. Dr. Ražaitis atvy pažiūrėti. Šį sekmadienį Didž. choro nariai dėl to
čiai: Generalis Patarėjas Klebonas Kun. E. Paukštis kęs iš Lietuvos lankėsi visi į mūsų parapijos sve kio pareiškimo buvo supy bus atstatyta Suardyti na- praktika. Darbas artistiškas. Kai
mai, keliai, tiltai... •
juos žemos.
ir Gegužinės iždininkas
Naujos Anglijos lietuvių tainę!
kę! Bet tas išėjo į gerą.
Kvieslys.
Daug
daugiau
praeis
to
M. A. NORKŪNAS,
— Kun. Juozapas Petraus
i kolonijose su prakalbomis
Choras persiorganizavo, brangaus laiko koUšgis ?' °' Bo1 371' lagTCnl:e- Mass'
kas; nuo LDS. N. A. Aps
ir paskaitomis. Washingišrinko veiklią valdybą,
Vyčiai Sportininkai
kričio pirmininkas V. Va
ton’o gimtadienyje, vasa Praėjusią savaitę mūsų kurioje rasi energingą sužeistos žmonių širdys... Dr. CLIFFORD H. LAKE,
OPTOMETRISTAS
Misijų Užbaigimas
latka, nuo Šv. Roko para
rio 22, jo radio kalba: ‘Gy vyčiai nuvažiavo į Wor- jaunikaitį Pilypą Česnulį, Brangiai užmokėjo už i
potvynį
visi
Lowellio
žmo

ir OPTICIAN
Šv. Pranciškaus lietuviij voji Tautinė Sgmonė’ buvo cester bowlinti, kur gra pirmininku, jam pagelbipijos pirmininkas L. kum
nės!
Daug
nukentėjo
ir
Tel. Stoughton 969
pa; sekretorius — J. Kum par. bažnyčioje nuo kovo taip graži ir turininga, žiai pasirodė padarydami ninku išrinkta veiklus vei
lietuviai.
•
_
801
Washington
St.,
pa. Skyrių direktoriai: Gė 23 d. šv. misijas skelbia kad ją skaitėme Jaunimo 1574 points, arba 91 poin- kėjas Juozas Petkevičius,
Duok
Dieve,
kad
jie
atRoom
202
Stoughton
Bldg.
rimų — Kaz. Grigas ir jo Tėvas J. Bružikas, S. J. klubo susirinkime. Kun. tų daugiau negu Worces- raštininkas.
sigautų, skausmus išsigy
36%%%36%%W3636306363C363636%M636363063636%.363630636363636363636363636363636363636?5 Dr. Ražaitis pareiškė, kad
Tel. 3368
ter vyčiai. Mūsų ratelis la Choras turėjo “Penny dytų!
be lietuvių kalbos mes ne bai atsižymėjęs sporte ir Sale” — pelnas $25.00 pa
Pasimelskime ir pagel
galime jaustis tikri lietu gali stoti prieš bile kurį skirtas į Choristų lango
viai. Mes Westfieldiečiai ratelį Naujoj Anglijoj. Gal fondą. Bėja, neužilgo tiks bėkime, nelaimingiesiems.
“Rūdininkas”
LIETUVIS GRABORIUS
ir apylinkės lietuviai lauk kas norite?
lą atsieks, nes girdėjau,
Taipgi užlaikome visokios
sime garbingo svečio - mi Taipgi mūsų vyčiai susi kad fonde randasi užtekti
rūžies rakandų.
sijonieriaus.
rūpinę ir baseball. Praeitą nai pinigų ir langą tuoj įLaklotnvlŲ įstaiga:
Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no
•
trečiadienį įvyko susirin dės!
A.A.
Ona
Jegelevičienė
124
Ames
St., Brockton, Mass.
rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.
kimas baseball lošėjų, ku Šokiai taip pat davė ge Kovo 10 d. mirė jau se
Gyvenimo
vieta:
Trečiadienį, 8 vai. ryte ri sušaukė sporto manage- roką sumą pelno.
25
Enterprise
St.,
Brockton
nyvas
žmogus,
M.
Minkus,
Dorybių Perlas.......................................
25c. Dievas pašaukė pas Save ris - vedėjas F. Kairys. P. Šiomis dienomis choris rodos, 73 m. amžiaus. A.| 1
a.a. Oną Jegelevičienę ku Kairys liko išrinktas ir ki tai praktikuoja “Minstrel
Moterystė ................ ..............................
15
ri sirgo influenzos liga. tiems metams, M. švedas Show”, kurį manoma pers- a. M. Minkus buvo gana-f
Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai)
15
stiprus dar, bet kas ten įSugriautas Lizdas ...............................
15
Nuliūdime paliko vyrą An iždininkas. Valio vyčiai.< tatyti tuoj po Velykų.
simetė į koją ir turėjo pa-:
Jėzaus Širdis ir Šeimyna ..................
15
drių ir tris dukteris: p. geriausio pasisekimo. Rap. Valio didysis choras!
(WRUBLIASKAS)
siduoti
operacijai. Nuplo
Temperamentų rūšys ...........................
15
Veroniką Miku s k į iš
LIETUVIS
GRABORIUS IR
Linkiu ir ateity parodyti vė koją, bet nebeišlaikė ir
Kaip save auklėti..................................
15
Springfield’o, Genovaitę ir
BALSAMUOTOJAS
daugiau darbštumo, dau mirė. Bendrai jis buvo ge
Jėzuitai ...................................................
15
Liuciją šiame imeste; Lie
1000 WashingtOD St.
giau veikimo ir pilno pasi ros širdies žmogus, nors
Šeimyna Kristui ...................................
30
tuvoje savo motiną Mari
N0RW00D, MASS.
sekimo!
Šv. Stanislovas Kostka .....................
35
buvo Dr. šliupo suklaidin
Potvynis
Pridarė
Daug
joną
Tumčienę
ir
brolį
TEL.
Nonvood 1503
Matas Talbotas........................... ..........
20
tas, kas jam labai paken
Nuostolių
Gregorių,
Cleveland,
Ohio,
Nauji Įtaisai
T. Mykolas Pro......................................
25
Montello Office:
kė gyvenime.
seserį
p.
Aleną
GregoraviKovo
20
d.
išsiliejus
MeŠv. Elzbieta Tiuringietė ............. .*.......
Įžengęs į bažnyčią tuoj Jis yra gyvenęs Brook
20
10 Intervale St
čienę. Velionė buvo narė rrimack upei, vanduo už pastebėsi šešias naujas
Pamokymai Jaunavedžiams ..............
25
TEL. Brockton 2005
lyn, N. Y. ir turėjo juveli-!*
Šv. Onos ir Tretininkų dr- liejo daug namų. Iš lietu šviesas.
Tu ir Jis..................................................
60
Mintys ir Patarimai (I knyga) .........
30
viu. gyvenančių arti Wood
juRasi ir naujus pagraži
Mintys ir patarimai (H knyga) .........
Laidotuvės įvyko šešta Worsted kompanijos dirb nimus prie altoriaus. Tai
40
ŪKININKAMS IR GYVULIŲ AUGINTOJAMS J
Mintys ir patarimai (UI Įmyga) ...*
40
dienį su iškilmingomis šv. tuvių, buvo išgelbėtos šios soma, gražinama mūsų
Mintys ir patarimai (IV knyga) ....
25
Šerkite gyvulius su šlapiais distiliuotais kor- j
mišiomis ir pamokslu, ku šeimynos: P. Jeskelevičių, bažnyčia. Dabar net malo
Ar tik nebūti man kunigu? ..............
15
nais.
Šis maistas yra pigus ir skalsus.
rias atnašavo kleb. kun. V. Barkauskų, Lučinskų, Mi
Romos Popiežius...................................
40 I Puidokas. Laidotuv ė m s liauskų, K. Aurilų. Jos bu nu, joje ilgiau pasilikti!
Kad gavus geriausių, tikrų distiliuotų kornų, !
Dievo buvimas............................... .
80 ' patarnavo graboriai Ly- vo nugabentos. į Breen
“In Corpore”
kreipiktės pas Universal Distillers, E. Taunton, !
“DARBININKAS”
sinski, sūnus ir Jurgis School; gyvenantieji šalę Štai per pirmas mišias
Massachusetts. * Dėl platesnių informacijų kreip- j
366 W. Broadvvay,
Naudžius. Karstanešia i s “Canoe Club” išgelbėti ir “in corpore” priėmė šv.
kitės pas Frank Rožėmis, 488 No. Main St. J
buvo
uuvu Lauras,
muitus, Adolfas,
Aauiida, JoJV- buvo
DUV0 nugabenti
nugat
So. Boston, Mass.
į Wether- Komuniją šv. Juozapo drRaynham, Mass.
kubas, Mykolas, Simonas, Į 7_.....
bee SchooĮ.
1000063001
LDS. n.•
jos nariai.
3063006363630630000063000063630000630000000000063650630063636363000
ir Hipolitas Jegelevičiai.
Palaidota šv. Marijos ka
pinėse.
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Penktadienis, Kovo 27 čt, 1936.

Pagirio Legendos

KARABINO LAIŠKAS Iš
PARYŽIAUS

KAS ŲIRPETI LIETUVIŲ
KOLONUOSE

L ST. LIQUOR STORE
iiį TONTKLf, DEGTINĘ, ALŲ ir
Parduodam geriausius įvairiu rū-

£»

A

V

Pagiris, tai Okupuotojo (nos saujps išaugdavo staiVYNĄ.
O
t
Vilniąųs krašto kaimyni ga sala, o saloj ošė tankūs
Visokiose įtalpose: Bonkoms, Gorčiais
y
Paryžius, 1936, kovo 1.
ir Bačkomis. Visij U. S. firmų ir užx
nė žemė- Kadaise jis buvo miškai, pilni zuikių, vįlĮcų
sjepio, pasirinkimas dužiausias ir |0
Mano
Gerbiamieji,
lietuvių valdomas, ne tik ir įvairių įvairiausių žvė
vairiausias.' POGULIAMS, ' VESTUI*
I X
Turėdamas dąbąr kiek
VEMS, NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- I
I A
jis, bet dar toli, toli į pie rių ir paukščių. Paskui
LIAMS.
Specialiai
kainos
sumažinaI
w»£ąw5ao
I
x
laife,
parąšygių
Jiįną
į
tus puikioji ir derlingoji Dievą plaukė velnias ir
mos. Priatatom greitai ir veltui. At- Į ——■
A
Volynijos žemė priklausė stebėjosi, kad iš kiekvie
MISIJOS
dąr$s nuo 8 ryto iki 11 vak.
OMOM
y
Kovp 23 d., š. m., 7:30 pią sąyp kelioųę įr ispūX.
Lietuvos kunigaikščiams. nos saujos žemės išauga
pašaukit SOU-tiĮ Ppston 4147
■
A
vai. vakare, N. P. P. $yč. <&u£ Kaip žinotą, ąš iš
vykau
iš
New
Yorko
sąųA
Nelemtų unijų su lenkais sala. Pavogė velnias saują Nuo kovo 23 d. per visą parapijoj, Camb r į d g e,
PAS STRJGUNĄ
V
Šio 30 d. ant ląivp Hą
185 p ŠjflĮEET, Šo BOSTON, MASS.
šv.
misijas
skelbia
Mass.
kur
klebonu
yra
kų•
rezultate Lietuva turėjo žemės ir, norėdamas pąs- savaitę
- ,
•*! 1T__ misijonie• • •_ •_ I nigas
•
-r vi
Nepraėjo jaunas,
iškalbus
Pr. Juškaitis,
įvyko
AtvygaP 1 fT&P’
išsižadėti šių žemių ir da lėpti, prarijo ja.
kaip staigairius, tam. J. Vaškas, MICjsvtčių iš Lietuvos, Pavabar jos nešą vergijos jun nė minutė, ]
o s; sarininkų,
prakalbos « įera^ Oras buvo kiek ša?
pūsti išsiIšsi- Marianapolio Kolegi jjos
sarininkų
gą kartu su Ok. Lietuva. pradėjo velniąl pusti.
Didžiausias Gudų tautos gando velpįas ir i
S šiai lankosi į bažnyčią ifgimui vadovavo vietinis
poetas Janka Kupala rašo: išspiauti pavogtą žemę. Ir
naudojasi Dievo malonė ■ Federacijos skyrius. Žmo- (tyki), nesirgau nė d|ęną
kur
jįs
spiovė,
ten
atsira

“Žyvųc liudzi u chatach,
mis.
! nių buvo daug ir vįąi jau- ir valgiau ląbąi gerai. Pą?
do
nešvarios
pelkės,
ten
buvęs Paryžiuj penkias
Pliatuc šabe lapei,
' tesi sužavėti. Į išlaidų
NĮisijiį
u?bąįgą
įvyks
Kąb z torboj u latach I pasiliko amžinai dumblas. sekmaęįienį, kpvo 29 d.
maršruto fondą rengėjai dienas, prĮąįvįu išskridau
į Kauną, žinomą, nepri
įtąikė $25.00.
Bąp.
Pagiris — legendų kraš
Pajei žabrąvacį.
pratus prie šąįto orp, la
tas. Apie kiekvieną gam SVEČIAI Iš LIETUVOS
Praz Iety i zinuj
Kaip Tai:
bą! buyp nęmalopų rasti
tos reiškinį sukurta čia iš
Padanije išlo ų veki
šąĮčius Lietuvoje. Kaune
tisa eilė legendų. Ir tegu f Balandžio 3 d. atvykstą
— Palešuki my
sustojau “įiętųvos Vieš
I
Vestuvėms užkvietimus,
Atsišaukimus,
pabando kas nors užgin svečiai iš Lietuvos, Dr.
A ne čalaveki...”
buty”. Viešbuty kambariai
Juozas Leimonas ir p. Juo
Ęprtąles,
Laįškus,
“Gyvena žmonės lūšnose, čyti tų legendų tikrumą! zas Laučka, Pavasarinin- Kovo 24 ir 25 dd., Šv. buvo švąpųs ir §iltį. Per
Ir
yra
legendų
apie
šios
tr|s
dienas
iš
vįešbųčip
Pranciškaus
parapijoj,
ku

Pina sau vyžas,
žemės kraują ir ašaras, jkų atstovai. Jie atsiveža rioje klebonauja kun. Pr. niekur neišėjau, neturėdąKonstitucijas,
Atvirutes,
Kad su lopyta tarba
labai gražių išdirbinių pa Juras, įvyko Pavasarinin Įmąs tinkamų rūbų Lietų?
kurios
teisingos,
kaip
šitų
Eiti elgetaut.
rodai ir judamuosius pa kų prakalbos ir paroda. vos klimatui, šalčio bųyp
Proprąpius,
žmonių varginga dalia.
Posterius,
Per vasaras ir žiemas
veikslus.
nuo
15
iki
20
laipsnių
Rengėjai, vietiniai Vyčiai
Padavimas ėjo per amžius Jeigu tavim pasitikės pa- Taigi vietos jaunimas, vadovavo parengimui. Sve (grądusų). Po kętųrįų įię?
Tikietus,
Blankas,
j lešukas,
jis papasakos, Lietuvos Vyčių kuopos čius nuoširdžiai sutiko ir nų oras truputį ątšįlo, tąį
— Pąlešukąi mes,
i kaip kniaž Višnioviecki valdyba ir visi nariai jau lawrenciečiai gausiai daly- pasiėmiau taksi ir nuva
Bet ne žmonės...”
Vizitines korteles,
ip t.t. ir t.t.
.
“
za
porohami
”
gyvus
liep

žiavau
į
savo
tėviškę,
ku

Palešukai, tai daugiau,
nuo seniai darbuojasi, kad
vavo parengimuose,• Visi,
’
<
davo
pakasti
po
žeme.
Nuo
DARBININKAS,
sve- džiaugiasi
 ri yra nuo Kauno 95 kilo
kuoiškilmingiausiai
i~
““ svečių atsilan
*
negu tautybė, tai dar api
brėžimas socialinio gyven 1 Višniovieckio iki Pierackio čius priimtų, ir kad į tas kymu. Į maršruto fondą metrai.« • Atvažiavęs į tė 366 W. Brpadvvąy,
Sp. Boston, Mass.
viškę, atradau labai įspū
tojų stovio prieš pastatant ir Košcialkovskio palešu- priimtuves sueitų visi šios rengėjai įteikė $23.00.
“panam”1 (ponams), kurie kai neša sunkų vergijos kolonijos ir apylinkės lie Svečiai patyrė Lawrence dingą savo žmonių gyve
nimą. Negalėjau ten il
tuviai.
‘kur kalnelis, ten dvarelis’ jungą.
liųcįna vaizdą iš potvynio giau būti kaip dvi dienas vįetąs Kaime, būtent, Ka? New Yorko važiuosiu tie
lyg po karo, dėl to, kad valgis ir oras rp jįųziąjų, Kūno Kultų? siog į Montreal, kur pra
didingai kelia savo galvą
w ,T Atrodo
. ,
Jeigu palešukas sutinka Prakalbos, išdirbinių pa- eigos.
paįešukų lūšnų fone.
“pana jasniej šaho”, jis rodą ir judamieji paveiks- ar kokios epidemijos. Vi man labai nepatiko. Dėl rps Rūpaus ir kit. ir su dėsiu rengti imtynes 1 ba
lai įvyks balandžio 3 d., sas miestas pajuodavs, žeaprūpinęs sąypi tėvęlį, tąksi pervažiavau per yi- landžio (apriliaus), nes aš
Ir gyvena palešukai, suka iš kelio ir iš tolo nu 7 valandą vakare, šv. Jųr- mesnėsčs vietos užpiltos «to,
i
• ir
•
j
-* >
br
^
g'fmiriSM
?
įįaūnįį, kuris mąn pasi- turiu ? metams kontraktą
kaip Dievas prisakė, moka siima kepurę. Ir bėda tam gio par. bažnytinėje sve- smėliu, purvais. Bųvusių- .n
_____1
fūdė ląbąi įspūdingas;
kai• rungtynėms rytinėj Kanapinigais,
grįžau
’
atgal
į
i
kraštui,
kurio
piliečiai
taip
didelius mokesčius “po
l tainėje. Rengėjai kviečia jų grosernių apsemtieji Kauną. Dar Kaune pabu kuriais atžvilgiais Kaunąs doj, kuri susideda iš 18
nui” lenkui, šiokią dieną sveikinasi? Jų koltūnuotoj visus ateiti.
Rap. i produktai vežami į išma- vau tris dienas, susipažin yrą modemiškesnis kaip miestų. Mano ofisas bus
galvoj
slepiasi
kerštinga
dirba dvare, o šventadie
----------------------------------- tų lauką, apipilami gasoMontreal mieste.
Amerika.
Ką jie galvoja, ga- ną audringą naktį vladyka linu ir deginami. Dęzinfek- damas su daugeliu kariniais ir naktimis triūsa mintis.
lino na ai Ir 1 a 11 atrH
Irai
iri____ _______ ‘
’
__ T
■
valdĮnįpkų, pipUJių Tąigi, mąžąi turėdamas
Šiuo tarpu aš Jums ne
namuose. Žemę? aria, medi lim pasiklausyti, kai vi Chmielnickis ir išnaikins tavimas miesto, , smirdan- ųiųkų,
laiko,
palikau
Kauną
22
ir
laisvų
profesijų
žmonių.
rašysiu
daug apie savo ke
į tieji carboįiai ir k. dalykai Klausinėjau juos apie da vasario ir atskridąu atgal '
ne žagre, vęda amžiną ko durnaktį, pasislėpę neiš lenkus.
lionę ir įspūdžius iš dabar
vą su potvyniais. Vasarą, brendamose pelkėse, varo Ir kai perkūnija laužo sudaro nejaukų įspūdį. bartinį Lietuvos gyveni į Paryžių. Prancūzijoj dar tinio Lietuvos gyvenimo,
kada Pripetė palieka savo samogoną ir kalba apie jų medžius, palešukas įtem- Daug laiko praeis ligi mą. Sužinojęs kiek gąlė- pabūsiu iki 11-to kovo. 11- Kai turėsiu daugiau laiko
siaurą vagą ir užlieja visą carą Chmielųickį, kurį purpęs klausą klauso, ar ne? bus išlygintos tos žaizdos, damas per tą trumpą lai to paliksiu Prancūziją, lai- viską suorganizavęs Monkraštą, palešukai, nelygi žudė pany . Jiems tėvų dunda arklio kanopos iš kokias paliko negailestin- ką, paskiau ąpvažinėjau į- yu S.S. Paris ir atvyksiu^ į treal,
parašysiu Jums
tėvai
paliko
viltį,
kad
vie“
za
porohų
”
pusės.
‘M.
V.
’
gas
vanduo.
Rap.
žymesnęš ir matytinas New
Yorką18-to
kovp.
nant venecijiečiai, plačiam
.______
_____
_ __Iš’ dąuigau ką esu matęs, girlovy plaukia iš trobos į
~~
dėjęs ir jautęs savo širdy
apie Lietuvą.
trobą, iš kaimo į kaimą.
• ž.
Pagiry didžiausias mir
Iki pasimatymo!
tingumo nuošimtis.
Čia
Su pagarba,
kiekvienam 40.000-čiui gy
Jack Gąnson - Karabinas.
ventojų tenka vienas gy
dytojas
ir
kiekvienam
1.000
vienas raštingas.
Kiekvienai ligai palešukai
turi savotišką receptą. AIŠ .TURININGO, BRANDAUS-KONO
kis gydo keptu kiaušiniu,
ŠVENČIONIŲ APSĘR.
TABAKO
"IT'S
TOASTED"
ant skaudančio danties
Kiekvienas Užsitraukimas
deda gabalėlį muilo, ku
Miečionys, Mielagenų v.
riuo buvo plautas numirė
TEIRAVOSI... Sausio 19
Mažiau Rūgštus
MOKSLIŠKAI MIŠINYS
lis,
nugaros skausmais
d. čia buvo atėjęs Mielagė
sergantis turi gulėti prie
nų policijos komendantas,
Tabako sumaiĮyrpas gauti roikafingam skoniui - vienodoj, jfzgnat
durų ir per jį kiti vaikš
kuris teiravosi pas vietos
po
sezono
ir
metai
po
rpetg
yra
įfey
i
n
k
pno|*l«V
čioja.
kazimieriečių pirmininką
Kiekvienas Lucky Stfi|cę tgbata šviežias sum^išyipas susidūrę iš
Kas nežino garsiojo Pa
Pr. Žemaitį apie skyriaus
kaip |og ^irtingy Fįgiy, išaugintų tū^nčiuo|g skirtinga
girio koltūno (galvos li
veikimą ir apie pernai va
Virginųoj, North k
Carolinoj, ^epj-gijoj, Tgnga) ? Kpltūnas atstoja čia
sarą pastatytą paminklą,
PfHM. K»nfH^Y- M«ryMndę ir kitose
tfhflĮo
kepurę. Koltūnas laikomas
už kurį jau iškelta teismo
Makedonijoj ir Xapfhijoj Graikijoj. Srpynioj ip Saoųouoe
laimės ir sveikatos pažy
bylą. Klausinėjo dėl ko ir
Turkijoj - kur auginamu puikiausias turkiškas
k*Smiu ir visų ligų priešu. Li
kas paminklą statą.
goninėse gydomi palešu
kai pabėgdavo, kad išgel
NURAUSTAS
bėtų koltūną.
MOKYTOJAS
Paįešukų tarpe nėra nė
vieno medžiotojo, kuris
Lockies yrą mažiau ragDąs
Vą.sario 14 d. ViĮniąųsnemokėtų užburti šautuvo
IMtfc lt
Trąfcų apskrities stąrąsįa
arba neturėtų santykių su
nubąudė Kamppųnų ’Ryto’
miškinių. Nėra nė vieno
skaityklos vedėją pąpkyt.
LUCKIIS VBA MAŽIAU tOCiTOSI I®
Petrą Vąitulionį nevą ųž ;
malūnininko, kuris nesuži
nelegalų vaikų ųiokymą
notų su “vandeniu” ir nė
I
Pavaikių sodžiuje — suvieno šeimininko, kuris nemokėti
200 auksinu ą?ba
palą|Hytų sąątykių sų “na• • ••
sėdėti arešte 14 dienų.
miniu .
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OKIIP. LIETUVOS ŽINIOS

■■

Pelkės |r miškai.
— Ęada tai, labai seniai,
— sako legenda, — buvo
pia didžiulės marios. Kada
tai po marias plačiąsias
plaukiojo Dievas. Pamažu
ėmė saujomis žemę |r me
te ją į vandenį. Iš kiekvie-

♦

*

"ITS TOASTED—Jūsų gerklės apsauga-prieš knitėjimus
Į

- prieš kesylj
■■

PąvaiiųkĮų sodąiųje (Va
rėnos vąls.) yra į8 mpkyklinĮo amžiaus vąikų. Jie
j nelanko jpkios mokyklos,
nes artįmiąusia jiems mo
kyklą yra už 4 kįlpnaetrų.
Įstatymai reikalauja lan
kytį mokyklą ne toliau
kąip už 3 kilpmetrų.

Penkiadienis, Kove 37 i, 1956.

darbininkas

Kun. Valantiejus nuvežė
kunigą Bružiką pas kun.
Pijų Juraitį, Athol, Mass.,
kur jis dabar veda misi
------------------I---- —------------------------------------------------------------ jas.
dotuvėms gražiai patarna- pasibaigė, kurios buvo la- jonų dolerių nuostolių. Buūnilnllij uUniii vo graborius A. P. Karlo- bai pasekmingos. Misijo- vau užsukęs aną dieną pas Tikrai katalikiškas dar
_______
| nas.
- —
— ■ kunigą
nierius kunigas J.
BružiAmbotą ir jis man bas yra visur palaikyti
Išrinkime Lietuvį Miesto
I kas padarė didelį įspūdį į papasakojo, kad Hartfor- tięsą. Jacųues Maritain.
----------Mayoru
TEATRAS
; visus. Jisai kuogražiausiai d’o lietuviams mažai nuoBalandžio mėnesy įvyks
Sekmadienį, kovo 29 d., pasidarbavo ir laikraščių stolių padarė, nes jie gyšio miesto mayoro rinki Šv. Andriejaus par. bažny- ir knygų platinime. Pavyz- vena tolokai nuo Conn. umai. Demokratų partijos tinėje salėje 6 vai. vakare džiui , vien ‘Darbininkui’ pės. Lietuviai sujudo paMISIJOS
kandidatu yra mūsų tau- j bus suvaidinta “žmogžu- pasiuntė kelis šimtus dole- gelbėti savo tautiečiams,
Šv.
Jurgio
par., kovo 22
tietis Juozas Savonis, ku- |džio Duktė”.
Vaidins rių už laikraštį ir knygas. Gaila nukentėjusių, bet.tiris per kelis metus buvo Hartfordiečiai. Pelnas ski- O kiek jisai gavo naujų ir kimasi, kad ateity viskas d., prasidėjo dviejų savai
čių Misijos, kurias veda
miesto valdžioje konsul- • riamas Seselėms Pranciš- atnaujintų prenumeratų bus tvarkoj.
misijonieriai Pasijonistai,
manu. Demokratų partijos kietėms. Įžanga tik 25c. “žvaigždei” ir kitiems lai
Tėvai
Alfonsas ir Gabrie
kandidatais yra du airiai, j Patartina visiems atsilan- kraščiams. Tikras antras Atvažiuoja! Atvažiuoja!
vienas italas ir lietuvis.: kyti, o tuo užjausite Sese- Vyskupas Valančius, ku Iš Lietuvos garbingi sve lius. Ši savaitė yra mote
Taigi mūsų p. Savoniui y-į lems, kurios pasiaukavu- ris pats rašė ir platino lie čiai, katalikai pavasari rims ir merginoms, kita
ra proga laimėti, jeigu tik sios Dievo Garbei ir žmo- tuvių tarpe knygas ir laik ninkų atstovai, daktaras savaitė — vyrams ir vai
mes lietuviai piliečiai jį nijos naudai. Kaip būtų raščius. Mums tokie asme- J. Leimonas ir Juozas B. kams. Yra graži proga pa
vieningai remsime ir už jį gera, kad ir mes New Bri- nys šiais laikais yra labai Laučka. Tai bus balandžio sinaudoti visiems šiomis
balsuosime.
--------------itainiečiai turėtumėm Se- reikalingi. Lietuviai ir lie- -April 14 ir 15 d:enomis. Dievo malonėmis, tad visi
Kovo 29 d., 2 vai. po pie- seles, kurios mokytų mū- tuvės, waterburiečiai,, tu Jie pirmą vakarą rodys turėtų jas kūoskaitlintų, Lietuvių svetainėje, sų vikelius. Tad nepamirš- rėtų neužmiršti jo prašy Lietuvos katalikiško jau giausiai lankyti.
354 įvyks masinis lietuvių Rime 29 d., 6 vai.
mo: paapaštalauti gerų nimo pavasarininkų (ių ysusirinkimas, kur i a m e,
T. Mylįs.
katalikiškų, lietuv i š k ų ra per 70,000 egz.) rank
pats kandidatas į mayoknygų ir laikraščių plati darbių parodą, o kita varus, p. Savonis kalbės ir
nime. Tas labai patinka kara bus prakalbos judo
adv. K. Lukošius iš WaSaldžiausiai Jėzaus Šir mieji paveikslai, koncer Kovo 14 d. po sunkios oAlexian Broterbury. Įžangos nebus. i
džiai. Šventasis Tėvas pra tas ir tt. Komp. Aleksis, peracijos
BAŽNYTINIS
Vaišės dykai. Visi lietu
šyte prašo ir ragina, kad kuris labai darbuojasi juos thers ligoninėje (Eliza
KONCERTAS
viai kviečiami ateiti.
ir katalikai visame pasauly tinkamiausiai priimti, pra- beth, N. J.) mirė Albinas
I
Kovo
22
d.
Šv.
Petro
Stasė Matulytė,
skaitytų ir platintų gerus j nefa tai visiems ir ši’rdin. Ašmontas, 19 metų am
Povylo
par.
bažnyčioje
įžiaus.
Ct. L.P.F. I skyriaus rašt.
i gal kvįečia visus Watervyko įspūdingas bažnyti rastus.
Laidotuvės įvyko kovo
Kunigas Bružikas tikrai būry ir apylinkės lietu- 18 d. iš šv. Elzbietos par.
nis
koncertas,
kurį
suren

Pagelba nuo potvynio
i paliko mumyse dvasinį at- vius, lietuvaites ateiti ir bažnyčios su iškilmingo
gė komp. J. Žilevičius.
Nukentėjusiems
Kleb. kun. J. Simonaitis gijimą, ir mes nuoširdžiai dalyvauti,
mis šv. mišiomis Mt. CalStasio Radzevičiaus 4-to perstato kiekvieną progra- jam dėkojame už jo var----------vary kapuose.
posto
L. Legijonieriai, bei mos
mos uuniari.
numarį. rirmiaubiu
Pirmiausia gus ir didelius darbus per
Kun. Benediktas Gau Albino tėveliai nuo 1919
*
Auxilery gražiai pasidar- choras galingai pradeda tas dvi trumpas savaites, ronskas šiomis dienomis metų gyvena šioje koloni
U?™ py!.1.1“ Sf'Ti Ingrediente, žilevičia u s, Lai Dievulis stiprina jo ir apsistojo pas mus Waterbaigoje surinkdami dau palidint vargonais ir sty kitų mūsų misijonierių būry ir darbuojasi mūsų joje ir turi savo namus.
Jie liko dideliame nuliū
gybę drabužių bei valgių gų orkestrai, kurią suor sveikatą.
parapijoje.
dime, nes labai gražiai au
nuo potvynio nukentėju ganizavo ir veda komp. j
-------- :—
Pas kunigą Pankų, Brid- klėjo sūnelį, kuris savo tė
siems Hartforde. Sekma Žilevičius. Toliau progra-1
POTVYNIAI
geporte, lankosi sekmadiedienio vakare surinktus mos seka sekamai: 2. To Connecticut valst. pot- niais Tėvai Marijonai ir veliams buvo labai geras
ir paklusnus. Priklausė
daiktus pristatė į Hart tą Pulchra ėst... S. Rousse- vynis padarė iki 3-4 mili- padeda.
prie Šv. Jurgio draugijos
fordą, Šv. Trejybės para au, išpildo sesutės Buniū-I
Newarke ir prie Lindeno
pijos salę, kur ir buvo iš . tės; 3. Popule Mens, PalesLietuvių Birutės choro.
dalinta nukentėjusiems. 1 trina, gieda chorai; 4. SalSPECIAL EDISON GOLDEN JUBILIE OFFER
Velionis paliko didelia
Keletas Legijonierių pa- Ve Regina,, D. Henshaw.
me nuliudime ir savo bro
siaukojo ir dirbo šeštadie solo atlieka V. Pronskielius: Vladą, Stanislovą,
nio naktį į sekmadienį, čiutė; 5. In Monte Oliveti,!
Mykolą ir Jonuką ir gimi
gelbėdami
nelaiminguo Žilevičiaus, išpildo vyrų
nes.
sius ir palaikydami tvar chorai; 6. O Vos Omnes,
For a
Laidotuvėse dalyvavo la
ką Hartforde potvynio .J. Grose, chorai; 7. Išga
bai daug žmonių. Buvo ir
Limited Time Only
vietose. Daugiausiai pasi nytojau išklausyk, Cluck,!
iš tolimesnių kolonijų, bū
SPECIAL COMBINATION OFFER!
darbavo šie: Adv. T. Ku solo, A. Banys; 8. O Doctent: p. M. T. Keršulienė
bilius, V. Vidukinas, J. tor I. Mitterere, choras,
su dukrele, Stanislava iš
$39.50
Eureka
Kavaliauskas, A. Žemaitis, altai ir vyrai; 9. Kad širdį 1
East St. Louis; A. Miliau
14.50
Eureka Ju
A. Mičiūnas, J. Ivanaus tau skauda, J. Naujalis,
skas ir jo žmona su duk
3.00
Attach
kas, J. Lemežis, J. šašta- solo — Banys; 10. Avė Ve-;
relėm iš Brooklyn, N. Y.
157.00
kauskas ir A. Kavaliaus rum, J. Falkenstein, cho
ir St. Audinis iš Easton,
kas; iš Auxilery: ponios— ras, solo ir smuikų ansam-!
DABAR
Pa. Taipgi iš Elizabeth ir
ŠIAME
A. Vidukinienė, O. Jenie- blis; 11. Skubink prie kry
Roselle, N. J. ir kitur.
SPECIAL SALE
nė, O. Norkunienė ir kitos. žiaus, C. Sasnausko, solo—
Kadangi velionis pri
Garbė New Britaino Le- Banys; 12. Alma RedempViskas už .
klausė prie Birutės choro,
gijonieriams už tokį grei t oris, Palestrina, choras;
tai choristai dalyvavo šer
tą ir rūpestingą darbą. 13. Prieš Tavo altorių, Ži
menyse, sukalbėjo maldą
Taip pat garbė ir padėka levičius, solo — Banys; 14.
Duodame gerą nuolai
ir atsiuntė gėlių kryžių ir
visiems aukotojams, ne O Salutaris, N. Davids, so
di už seną valytuvą.
palidėjo į kapus. Karstnetik lietuviai, bet ir kita lo V. Pronckietytė; 15.
šiai buvo visi choro na
PASIŲLIJIMAS UŽSIBAIGS
Edison Service klijantaučiai labai gražiai pasi Tantum Ergo, Sasnausko,
ANTRADIENĮ, KOVO 31.
riai, t. y. 6 merginos ir 6
tams duodame išsimorodė su aukomis dėl nu choras ir smuikai; Garbi Išvalyk savo baldus, matrosus, tre
vaikinai, būtent, pp. A. Akėjimui.
Mažas priekentėjusių, pristatydami nam Tave T. Dubois, cho pu patiesimus ir automobili su pa
dinis mokestis.
tučiutė, G. Tvaskaitė, A.
keletą trokų maisto ir ki ras. Sprendžiant iš prog rankia Eureka Junior.
Shober, A. Karanauskaitė,
tokių reikmenų.
Tik pamąstyk!
šiame
ramos turinio, susidėjuV. Liudvinaitytė, S. Vensspecialiame
išpardavime,
sios iš gana sunkių kuri
kučiutė, J. Knezeris, A.
mes esame išdirbėjų įga
Mirtis
nių, pastebėta, jog nema
Dambrauskas, E. Lenorth,
lioti pasiūlyti Jums galin
Kovo 19 d. mirė New žai darbo ir laiko pašvęs
A. Matulionis, V. Krušins
gą, naują De Luxe Eure
Haveno miesto prieglau ta iš choristų ir solistų
ka, modelį “K” ir puiku
kas ir K. Atutis, Jr.
naują modelį Eureka Ju
dos namuose Martinas Va- taipgi iš komp. Žilevičiaus
Moterų Sąjungos 53 kp.
nior, rankinį valytuvą,
linčis, 76 metų amžiaus. pusės, kuris nenuilstančiai
narės atjausdamos velio
pilnai su visais įrengimais
Velionis išgyveno šioj ša darbuojasi bendrai muzi
už specialę kainą tik už
nio motinėlės skausmus
lyj virš 50 metų; ilgą lai kos dirvoje dėl Bažnyčios
$44.50. Tamstos sutaupysite $12.50 ir priede to,
užprašė šv. mišias ir at
dar gausite gerą nuolaidą už savo seną valytuvą.
ką gyveno New Britain. ir tėvynės labo.
siuntė gyvų gėlių vainiką.
Telefonuokite tuojau! Neatidėliokite! šis specialis
Paliko nuliūdime brolį P. A. Banys, NBC radio
Visos sąjungietės dalyva
pasiūlijimas yra apsibotam laikui. Reikalaukite iš
A. Vilinčių, kuris yra New artistas buvo šio koncerto
bandymui, kuris teikiamas dykai Išbandykite ste
vo laidotuvėse. Laidotuvė
bėtiną De Luxe Eureka, valydami karpėtus, mat
Britaine policistu ir daug pažiba. Jo stiprus barito
mis rūpinosi jaunas gra
rosus ir baldus su galinga Eureka Junior ranki
giminių. Palaidotas iš šv. no balsas žavi ir lietuvius:
borius p. Ed. E. Petrikas
niu valytuvu. Už tai nėra jokią obligaciją. Sku
Andriejaus bažnyčios, šv. klausytojus, įvairiuose pa-'
bėkite! Laikas apribotas.
iš Elizabeth, N. J.
Marijos airių kapuose. Ve rengimuose.
.
Ilsėkis ramybėje.
lionis kilęs iš Lietuvos Koncerto pabaigoje buvo
L-tis.
Punsko parapijos. Lietu suteikta palaiminimas su
voje turėjo žmoną ir duk Šv. Sakramentu, šis kon-1
NEWARK, N. J.
terį.
39 Boylston Street, Boston
certas pasiliks ilgai atsi
Kovo 22, mirė po ilgos lankiusiųjų mintyse bei
ir .kitose 32-jose parankiose vietose.
Kovo 21 d. p. A. S. Tre
ligos E. Adomavičienė gy širdyse.
Svečias
venanti 20 Star gatvėj.
čioko įstaigoje d. V. UždaHANcock 3300
Paliko nuliūdime vyrą Avinis, “Mūsų Vilnius” re
Atdara 8:30 iki 5:15 kiekvieną dieną įčmus ir
domą, sūnų ir ketures du
daktorius įsteigė WS.
šeštadienį.
skyrių. Valdybon išrinkti
kteris. Palaidota su trejo
ĮMISUOS PASIBAIGĖ
mis šv. mišiomis kovo 24.
Ir pas Elektrikinius arba Kontraktorius Dylerius sekanti: Simonas F. Gu
Lai Sutvėrėjas būna gai-; Šiomis dienomis, šv. Juo
das, pirm.; A. Laukžemis,
Tiktai
$2.50
Įmokėti
Dykai
IŠBANDYMAS
zapo
vice-pirm.; A. S. Trečio
lestingas jų sieloms. Laiparapijoje misijos. *

Rytinių Valstybių Žinios
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THE EDISON SHOPS
/

W*TH?B0Rr, CONN.

i

kas, sekr.; Vincas Boreika, ižd. ir P. Strupienė,
fin. rašt. Nutarė rengti
prakalbas balandžio 2 d.,
Lietuvių svetainėje.
Labai malonu, kad ir tie,
kurie ligšiol neveikė Vil
niaus vadavimo srityje, p.
Uždaviniui atvykus ir pa
raginus, organizuojasi į
skyrius. Lietuviai katali
kai jau seniai veikia Vil
niaus vadavimo darbe. La
bai daug aukų yra sudėję
ir pasiuntę tiesiog į Vilnių
ir per A.L.R.K. Federaci
jos centrą.
Federacijos
skyriai yra taip pat ir Vil
nių Vaduoti Sąjungos sky
riais. Taigi lietuviams ka
talikams naujų skyrių or
ganizuoti arba į organi
zuojamus dėtis nereikia,
nes jie dirba Vilniaus va
davimo darba per Federa
ciją, kuri tiek daug yra
nusipelnusi Lietuvai. Tai
yra pareiškęs ne vienas ir
iš Lietuvos atvykęs veikė
jas ir ta patį gali pasakyti
ir p. Uždavinis, kuris ką
tik atvyko iš Lietuvos pa
gyvinti Vilniaus vadavimo
akciją Amerikoje.
Rap.

BROOKLYN. N. Y.

2
3.
4.
5.
6-

Šv. Oswaldo 21-9-.700
šv. Regio
20-10-.667
Šv. Jono
11-19-.367
šv. Petro
9-21-.300
Šv. Agotos
7-23-.234
Aukščiausi žaidimai: —
1. Antanas Bambalas iš
Chicagos, UI. —
210.
2. Leonardas Gillis iš Phi
ladelphijos, Pa. — 201.
Aukščiausi iš trijų žaidi
mų: —
1. Antanas Bambalas 531
2. Leonardas Gillis
513.

ŠV JUOZAPO ŠVENTĖ
Kovo 19 d. Marianapoly
buvo atlaikytos iškilmin
gos Šv. Mišios, kurias lai
kė kun. Dr. J. Navickas,
asistuojamas kun. J. Vo
syliaus ir kun. A. ŠvedoJ. Gudanavičius ir J. Re
meika atliko akolitų parei
gas, J. Kamandulis — ce
remonijų magistras ir J.
Mekšraitis —smilkintojas.
Ši šventė yra brangi
kiekvienam katalikui, bet
ypač brangi Marianapolio
studentams. Per Šv. Juo
zapo užtarimą ši kolegija
buvo įsteigta prieš penkeris metus, todėl ši šventė
yra
ypatingai
brangi
mums, Marianapolio stu
dentams Kovo 19 d. lygiai
suėjo penkeri metai, kai
pabaigę no veną šv. Juoza
pui, gavome telegramą,
kad Thompson’o rūmai,
jau nupirkti. Pirmiau tie
rūmai buvo apgyvendinti
turtuolių
pasilinksmini
mui, o dabar jie yra apgy
vendinti neturtingųjų, ku
rie siekia mokslo dirbti
Dievui ir Lietuvių tautai.
Jonas Nanartavičius L.K.

Kovo 18 d. įvyko Moterų
Sąjungos 29 kp. susirinki
mas, kurį atidarė vicepirm. Gaigalienė. Išklau
syta įvairūs
raportai.
Kuopa paaukavo $10.00
gėlėms bažnyčiai. Taipgi
užprašė šv. mišias už a.a.
kun. A. Kodžio vėlę. Šv.
mišios įvyks balandžio 16
d., 8 vai. ryte.
Moterų Sąjungos kuopa
minės Motinos Dieną ge
gužės 10 d. Visos sąjun ŽOLYNŲ ARBATA
gietės “in corpore” priims
Šv. Komuniją. Po pamaldų
įvyks bendri pusryčiai.
Vakare programa. Bus su
vaidinta komedija “Žemės
Rojus”. Visą tai įvyks Ap-,
reiškimo parapijos svetai
nėje, 7 vai. vakare. Pelnas Vidurių užkietėjimas yra moti
pusiau su parapija. Rengi na visokių lipui. Kad išvengti tas
mo komisija: O. Dobro- nelemtas ligas, tai yra privalu
išvalyti ir sutvarkyti vidu
volskienė ir U. Mikulskie mas
rius. Natural-Lax-ITerb Tea yra
nė.
Rašt.
sutaisyta ir 12-kos Natūralių žo
lynų ir šaknų. New Yorko Mies
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir
pripažino, jog Natural-Lax-IIerb
Tea y ra viena iš geriausių —

MARIANAPOLIO KOLE
paliuosavimui, išvalimui ir su
GIJOS TOURNAMENTAS tvarkymui
pairusius vidurius.
Pakelis arbatos kainuoja 50c. ar- -

Vasario 1 d. Marianapo- ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite
Order už vieną arba tris
ly prasidėjo ilgai lauktas Money
pakelius, o mes jums už tai pa
tournamentas. Kėglių se siųsime per paštą NATURALzonas prasidėjo su trukš- LAX-TIERB TEA. Reikalaujame
mu “with a bang”. Bet' agentų. Geras pelnas. Rašykite
:
baigimas buvo daug truk- šiaipJohn
W. Thomson,
šmingesnis, nes abu rate
P. O. Box 186,
liai, stovį pirmoje vietoje,
Brooklyn, N. Y.
turėjo tris žaidimus per
žaisti, kad išspręstų, kuris Telefonas: Plaza 1350.
pasisavins pirmąją vietą.
Pasirodė, kad tarp tų dvie
jų ratelių, Šv. Regio ir Šv. Graborius ir Balsamuotojas
423 S. Paca Street
Euzebijaus, pirmąją vietą
BALTIMORE, MD.
pasisavino Šv. Euzebijaus
ratelis, vadovaujamas stu
7-4305
dento
Jono Nanartavi- CortlandtLIETUVIŠKA
čiaus iš Boston, Mass. Su
INFORMACIJŲ
juo žaidė stud. Pranas Ka
RAŠTINĖ
Lithuanian
Tnformai ion Bureau
šėta iš Wilkes - Barre, Pa
38 Park Row
ir stud. Jokūbas Janušonis
Prieš City na 11
iš Boston, Mass. Šis pas
NEW YORK, N. Y.
kutinis žaidimas padarė
Room 405-6-7
savo “ištarmę”, laikyda
Eųuitable
Service Bureau
mas visus Marianapolio
LIETUVIŠKA
studentus “ant žarijų”.
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO
Kiekvienas studentas už
ĮSTAIGA
savo mėgiamiausį ratelį
prisidėjo gamtos duotais
riksmais. Žaidimui pasi
ALEKS. KARLONAS
baigus, Marianapolio pro
fesoriai iššaukė laimėto Graborius ir Balsamuotojas
jus. Laimėtojai šį iššauki Pilnai prisiruošęs patarnauti
mą priėmė be pasipriešini kuogeriausiai dieną ir naktį
Valstybės
mo. Tegu profesoriai pra visiems Connectieut
Lietuviams.
deda ruoštis.
716 Stanley St. arba
Ratelių Stovis: —
273 Chestnut St.
S. - į». - %
Tel. NEW BRITAIN 675 R.
1. šv. Eusebijaus 22-8-.734
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