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Evansville, Ind., Kovo 1 
— Ohio upė išsiliejo ir už
liejo savo vandeniu 50 
miesto blokų ir apie 20,000 
akrų upės klonių. Apsem
tųjų namų gyventojai ta
po iškraustyti. WPA dar
bininkai saugoja apleis
tuosius namus nuo plėši
kų.

EINA NUO 1915 METŲ

UŽMUŠTA

SOUTH BOSTON, MASS, PENKTADIENIS, BALANDIS-APRIL, 3 D., 1936 M., No. 27. KAINA 5 CENTAL

AA. KUN. JONAS RUIBYS
Vasario 24 dieną mirė 

kunigas Jonas Ruibys, 
Karmėlavos parapijos kle
bonas.

Velionis buvo gimęs 1878 
m. Eržvilko parapijoje. 
Mokėsi Palangos progim - 
nazijoje (1891—1895 m.) 
ir Mintaujos gimnazijoje 
(1895—1896 m.). Jstojęs į 
Žemaičių kunigų Semina
riją Kaune 1896 metais, ją 
baigė 1901 m. 1902 m. bu
vo įšventintas kunigu ir 
paskirtas Žemaičių kated
ros bažnyčios vikaru, Kau
ne; tas pareigas ėjo iki 
1904 m. Šiais metais du 
mėnesiu vikaravo prie Pa
girių parap. bažnyčios, pa
skiau buvo perkeltas vika
ro pareigų eiti prie Vidu
klės parap. bažnyčios, kur

į

Varšuva — Lenkijoj lan
kosi Latvijos užsienių rei
kalų vice - ministeris1 
Munters, kurs labai malo-1 I I

LIETUVOJE
Kovo 1 — Italų karo va

dovybė, iš Šiaurinio Ethio- 
pijos fronto, praneša, kad niai priimamas, 
italų pirmos armijos kor
pusai nuveikė ethiopiecių nemažos 
kariuomenę, kuriai vado- gandų, JU5 
vavo pats karalius Hailo tarpininkauti Lietuvos -į 
Selassie. Italų kariuome- Lenkijos santykių pageri- stud. J. Jau 
_=----- -------------------------- j čionių darbiai

gos organo 
administrat 
žys- Is

Stud. Jaugęlis yra stip
rioje policijos priežiūroje, 
o Gražys patalpintas.4 " 
Įėjimą. §

nės viršininkai mano, kad
šis mušis buvęs nulemian- Į 
tis šiame fronte.

Generolas Badoglio pra- nareiškes I * " ‘
"eŠa’ •n’UŠy^e ra pasiraįšusTpVaditrd:
Kritę 7000 ethiopiecių ir 
1000 italų.

Kaunas — Prieš 
savaičių politinė policija 
padarė ištisą eilę kratų 

Jo lankymuisi teikiama pas studentus ateitininkus 
reikšmės. Yra *r kitus asmenis, ieškoda- 

jog jis stengsis mi įtartinos literatūros.
i Lietuvos - P° kratų buvo suimti 

is ir krikš- 
sąjun- 

arbininko” 
J. Gra

■ Hitleris Vėl
porą

VĖL SMARKUS SUSIRĖ
MIMAS RYTUOSE

Maskva, Bal. 1 — Gauta 
žinios iš Mongolijos, kad 
mušis tarp mongoliečių ir 
manchoukuoiečių, kur i s

nime.
Tos pačios žinios prane

ša jog prez. Smtona yra 
. kad Lietuva y- 

[e- 
rybas su Lenkija dėl su
darymo sutarties 
tautinių mažumų 
lams apsaugoti.

savo 
reika-

( MAINE GUBERNATO
RIUS ATSISAKO KAN

DIDATUOTI

JURBARKAS

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖJE UŽMUŠTA 

MERGAITĖ

DviejųCanton, Mass. 
automobilių susitikime į- 
vyko didelė nelaimė, ku- 
ioje užmušta 12 metų 

rgaitė, o su ja važiavu
si moteriškė sunkiai 
žeista.

Londonas — Vokietijos Hitleris savo pasiūly- 
diktatoriaus Hitlerio a- muose Anglijai pareiškė 
gentas Ribbentrop pareiš- savo taikos programą to- 
kė savo viršininko atsaky- kiais svarbiausiais punk- 
mą Anglijai, Prancūzijai, tais:
Italijai ir Belgijai dėl Lo- Per sekančius keturis 
karno sutarties sulaužy- mėnesius vesti derybas 

naujai Lokarno sutarčiai
Hitleris nežada atšaukti sudaryti; Vokietija, Pran-

mo.

su- kariuomenės iš Reino kra- cūzija ir Belgija turi su- 
Antro automobi- što, tačiau pasižada ten tikti, kad tarptautinė ko- 
rf—• Ir 1 1 I z—• • • • ' * .
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Per Nemuną Bus Pastaty- liaus trys. keleiviai lenS' nebedidinti savo jėgų lai- misija kontroliuotų jų sie
tas 1 Šitas viau sužeisti. >ke sekančių keturių mene- nas; po Prancūzijoj įvyk-

^41 x dili "ioi fnlri c»ioyiAiii rinlrimii

Lewiston, Me. Kovo 1 •
Čia įvykstančiame Maine vandens keli, rajonas yra

— Kaip teko latirti, dabar
.ne Irolii rninYioC1 tn-a dolpll

i
pasibaigė. Mongoliečiai 
privertė pasitraukti įsiver
žusius į Mongoliją man- 
choukiečius ir japonus ka
reivius. Nors nuostolių ne
paduodama, bet manoma, 
kad jie buvę sunkūs abe
jose pusėse. Taipgi dar 

dirbo iki 1908 m. Nuo šių trūksta ir kitų detalių ži- 
metų iki 1911 m. ėjo pa-, nių apie šį įvykį, 
reigas Plungės vikaro ir Tas beabejo dar paaš- 
paskum iki 1914 m. Kur- trins Japonijos ir Rusijos 
tu venų parapijos vikaro.

tęsėsi istis3.s 24 valandas, į valstybes Demokratėj par* nusistatę d< r šj pavasarį

santykius. Prisibi j o m a 
konflikto tarp Rusijos ir1914 m.-jam buvo Japonijos. "MongSIi ja, nors

ta eiti pareigas Panevėžiu- būdama nepriklauso m a 5 _ 1_ v__ Y*_ 1____— W . . • . , ,

tijos suvažiavime, kuria- pastatyti tfes Jurbarku 
me dalyvauja 1798 delega- toninį tilg 
tų, gubernatorius, Louis r y
J. Brann, atsisakė kandi
datuoti į Maine Valstybės 
gubernatorius trečiam ter
minui. Visi delegatai triu- 
kšimngai šaukė, kad apsi
imtų, bet gubernatorius 
atsisakė. Maine skaitoma 
Respublikonų valst y b ė, 
bet Brown du syk laimėjo 
rinkimus Demokratų ti- 
kietik .

• - “ • __________

VYRIAUSIAS TRIBUNO
LAS IŠAIŠKINO,

Gražiškių Byla Spręstina 
Apeliaciniuose Rūmuose, 

Bet Ne Kariuomenės 
Teisme.

- Vasario 29 d.

Užmuštoji mergaitė Ma- siU, jei tokį pat pasižadė- siančių rinkimų pradėti 
'artin į__

—lph St., Canton.
buvo nugabenta į Nor-
wood ligoninę, kur po va- mas — įsteigti tarptauti- būti sudaroma 25 metams, 
landos kančių pasimirė. nę komisiją, kuri prižiurę- Prancūzijos j ” y "

gyveno Ran- jimą padarys Prancūzija derybas nepuolimo sutar- 
Ji dar ir Belgija. čiai sudaryti; naujoji ne-

Antras Hitlerio pasiūly- puolimo sutartis turėtų

landos kančių pasimirė, i nę komisiją, kuri prižiurę- Prancūzijos ir Vokietijos 
Nelaimė įvyko kryžke- tų, kad šis pasižadėjimas jaunimas turėtų būti auk

lėje prie Blue Hills Route 
128 ir 138.

MERGAITĖS SVORIS 
PASIDVIGUBINO 

Auto Savininkas Turi 
Užmokėti $25,000

lėjamas taikos dvasioje a- > j__ j_ _x*_ _1_4_
Ši Hitlerio “taikos prog- 

” Vokietijos laikraš- 
s labai giriama, 

bineto posėdį kuriame bu- Prancūzijoje jai reiškia- 
s aiškus nepasitikėji

mas.

būtų vykdomas.
Anglijos užsienių reika- biejų tautų atžvilgiu, 

lų ministeris Eden, gavęs 
Hitlerio atsakymą, tuo- rama 
jau sušaukė ministerių ka- čiuose « • a — T-k •

Chicago, III. — Šiomis i 
dienomis pasibaigė įdomi 

‘ Lm.

vo aptarta naujai susida- mas 
riusi tarptautinė būklė.

Kaunas . __ _ _
Vyr. tribuflj^lgs sprende PXla- Spalių 30 d., 1933

ko bažnyčios kurato, o šalis, turi Rusijos protek- 
1919 m. jis buvo pakeltas toratą ir bendro apsigyni- 
Seredižaus parapijos kle-mo sutartį.
bonu; čia išbuvo iki 1922 -------------
m. Tarp šių ir 1923 m. I HAUPTMANUI MIRTI 
trumpai vikaravo prie PASKIRTA^ BALANDŽIO 
Klovainių bažnyčios ir iki 
1927 m. buvo Kiaunorių 
bažnyčios kuratu. 1927 m. 
buvo paskirtas Karmėla
vos parapijos klebonu ir ė- man turėjo mirti elektros 
jo šias pareigas iki savo kėdėje kovo 31 d. 8 vai. 
mirčiai, 1936 m. vasario j vakare, tačiau kalėjimo 
24 dienos. • : viršininkas mirties vykdy

mą atidėjo iki balandžio 3 
'd. vakaro.

Trenton prisiekusiųjų 
teismas (grand jury) pra- 

Keyport, N. J. Kovo 25, dėjo šią savaitę nagrinėti 
—Adeline Slover 40 m., bylą buvusio advokato 
buvo paralyžiuota per 15 paui Wendel, kurs buvo 
metų. Ji negalėjo ne tik prisipažinęs, jog jis nužu- 
paeiti bet nei rankų pa- dęs Lindbergho vaiką. Vė- 
krutinti. Daugelis žymių ijau Wendel savo “prisipa- 
specialistų bandė ją pagy- ginimą” atšaukė. Šis na- 
dyti, bet be pasekmių. Jai grinėjimas yra priežasti- 
nebebuvo vilties pasveikti, mi, dėl kurios buvo atidė- 
Praeitą šeštadienio naktį tas Hauptmanui bausmės 
užėjo audra su perkūnija. įvykdinimas.
Žaibas trenkė į Slover na- Teismas yra paskyręs

ITALŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDUOJA ETHIO- 

PUS

ŽAIBAS IŠGYDĖ

3 DIENĄ s
Trenton, N. J. — Nuteis

tasis už Lindbergho vaiko 
nužudymą Bruno Haupt-

Addis Ababa — 27 italų 
karo orlaiviai skraidė dau
giau valandos virš Jijiga, 
50 mylių nuo Hararo, pa
darydami tikrą lietų bom
bų. Gubernatoriaus rūmai, 
ethiopų raudonojo kry
žiaus ligoninė ir anglų In
dijos prekybos namai sun
kiausiai nukentėjo

Kova darosi aršesnė. 
Šiaurės fronto linijose 
vartojami dujinės (gaso)

Suvalkijos neramumų Gra 
žiškiuose kasacijos skun
dus dėl kariuomenės teis
mo. Kasacijos skundus pa
laikė advokatai L. Purė- 
nienė, A. Bulota ir P. Gu
žas.

Kasacijos skundai buvo 
paremti šiais samprotavi
mais:

Kariuomenės teismas 
kaltinamiesiems pritaikęs 
Ypat. Valst. Aps. ist. 14 § 
8 p. t. y. pripažino kaltais 
už pasipriešinimą valsty
bės valdininkui veiksmu

I

Žaibas trenkė į Slover na
mus ir invalidė tapo pri- bausmę įvykdyti šią baus- 
trenkta. Kaip atsigaivino 
prie savo motinos, ji paju
to, kad stebuklas įvyko.
Jį galėjo savo rankas pa
kilnoti. Sekančią dieną ji 
su pagelba kitų galėjo jau 
ir pavaikščioti. Gydytojai 
dabar tvirtina, kad už sa
vaitės ji galės normalia: 
vaikščioti.

mę, todėl kalėjimo virši
ninkas turi teisę atidėti 
bausmės įvykdymą iki 
šios savaitės pabaigos.

Kovo 31 d., kada elek-

RADO PRIGĖRUSĮ 
ŽMOGŲ MEDY

Paskyrė Pfenktą nuouym. opaiių ou u., 
ATgot Jdhnsotf4' "auti 
liu sužeidė 10 metų am
žiaus mergaitę, Lorraine. 
Coglianese. Mergaitės tė
vai automobilio savininką į 
patraukė į teismą ir reika
lavo atlyginimo už sužei
dimą.

Toji mergaitė staiga už- Gimbel’ už sulaužymą sa-. 
augo svoriu nuo 65 svarų 
iki 127 ir auga maždaug 
po du svaru į mėnesį. Tai
gi prisaikintieji teisėjai 
išklausę gydytojų ir advo
katų įrodinėjimų, išspren
dė, kad automobilio savi
ninkas Johnson turi su
mokėti mergaitei $25,000.

UŽ NEVEDIMĄ 
PRITEISĖ $250,000

Nevv York, Bal. 1 —Pri- 
saikintieji teisėjai išnešė 
nuosprendį prieš F. A.

• v v —

vo prižado vesti tūlą p-lę 
Lillian Mendel. Už tai pri
teisė Gimbelui sumokėti 
minėtai p-lei net $250,000. 
Ji reikalavo $2,000,000.

I

SUDEGĖ 4 POTVYNIO 
PABĖGĖLIAI

Hartford, Ct. Bal. 1 —- 
Colts Patent Fire Arms 
Manufacturing Co., kurios 
darbininkai nukentėjo nuo 
potvynio, nes dirbtuvė bu
vo apsemta ir jie daug ne
teko algomis, nutarė išmo
kėti visiems savo darbi
ninkams 5 nuoš. bonusų. 
Mokės 5 nuoš. nuo sumos 
kokią gavo per tris pir
muosius šių metų mėne
sius algomis.

bombos, kurios paliečia ir Jam einant pareigas, 
civilinius gyventojus.

Ethionų imperatorius la
bai susijaudinęs. Ypač dėl 
italų vartojimo dujinių gui Mickevičiui, 
bombų. Ethiopų moterų pagal veikiančius Lietuvo- 
organizacija kreipėsi į je įstatymus (B. St. 636 
Tautų Sąjungos moterų str. 4 p. ir kt.) ir Vyr. tri- 

bunolo išaiškinimu valsty
bės valdininku laikomas 
toks valstybės tarnauto
jas, kuris paskirtose api- Reino krašte pagal Versa- apdegęs išbėgo,

Kalt, akte sakoma, kad 
kaltinamieji pavartojo as
mens smurtą daboklės sar- 

Tačiau

SOVIETAI NUMATO 
KARO PAVOJŲ

Farmington, Me., Bal. 1 
— Keturi šeimynos nariai 
sudegė, kuomet namas, 
kuriame jie buvo prisi
glaudę nuo potvynio, nes

MIRĖ ŽINOMAS 
ARCHITEKTAS

New York — Žinomas 
pasauly architektas inž. 
Charles Allerton Coolid- 
ge, 77 metų amžiaus. Jis 

"mirė nuo paralyžiaus smū- 
I gio-

Inž. Coolidge buvo kilęs 
pavojingai iš Bostono. Pagal jo pro- 

___ , x __________ , bet jo iektus yra pastatyta dau-NUUMININKAS ISSI“ brėžose savarankiškai vei- lės ir Locarno" sutartis, žmona su trimis vaiku- gybė paminklini ų pastatų 
tfDAIICTĖ Cll VICII MAUII kia’r kur*s eidamas vai-vokiečiai neturėjo teisės čiais žuvo liepsnose.______ iš šiaip namų.__________MiAuūlE dU VIuU I1AMJ ažios funkcijas turi teisę laikyti savo kariuomenęu ,

Sovietų Rusijos vyriau-
nėra šie ji komisarai yra pasi-

skyrių, prašydama dėti 
pastangas sustabdyti italų 
barbariškus žygius.

Maskva, — Sovietų Ru
sijoje yra didelio nepasi- vanduo jų namą pagadino, 
tenkinimo dėl Anglijos sudegė. Clement O. Luce, 
silpnų žygiu sąryšy su vo- naktį pabudo, kuomet vi- 
kiečių kariuomenės įžy- sas namas buvo liepsnose, 
giavimu į Reino kraštą. Skaudžiai ir

NUOMININKAS IŠSI- brėžose savarankiškai vei- lės 
kiiiAa- ^aa aaa^aa aaaaaaa ir Iriiris pid^YYI^ę VSl- Vrtl

--------- įduoti įsakymus. (Polici-
Čekosloslovaki joje, neto-ninkas, eigulys — i“ ____________

; Ii Bratislavos miesto kaž- valdininkai.) Tuo tarpu ryžę dar labiau sustiprin- 
. kuris Szabo turėjo medinį Gražiškių daboklės sargas ti savo raudonąją armiją,

gyvenamą namuką. Per- Mickevičius ne tik nėra nes karo pavojus su Vo- 
nai išnuomojo jį kažku- valdininkas aukščiau pa- kietija ypač šiuo momen- 
riam Tomasovicui. Nuomi- žymėta žodžio prasme, bet tu smarkiai padidėjo.tros kpdp turėio atimti crv- • i -J nmkas gyveno sau namu- dargi nėra nė valstybės
kyje’ nuomos nemokė- tarnautojas, o tik savival- lgTlSNew Jer^y S j°' V“8' dybės samdomas asmu0-

™ mą’ kad PaSaliau išsikrau- Vyr. tribunolas todėl ka- 
stytų. Teismas nusprendė. iluOmcuės teisinu sprcndi-

J°g 3 S15*ikad Tomasovich turi tuo- mą panaikino ir nutarė 
kai nekaltas. _________

Northampton, Mass. — 
Kovo 31 — Potvynio van
deniui atslūgus čia rasta 
viename medy nuskendęs 
vyro lavonas, kurio asme
nybė dar nepavyko nusta
tyti.

• v

v •

LENKŲ TEISMAS SU-
jo. Szabo kreipėsi į teis- dybės samdomas asmuo. DRAUDŽIA ADMINISTR.

riuomenės teismo sprendi-į ORGANUS
“Vilniaus Žodis” kovo Ii

“Darbininko” Radio 
Programa

Iš Stoties WC0P, Boston
1120 Kilocycles

2 Valandą Po Pietų

jaus išsikraustyti. Pasta- kad toji byla spręstina ne d 
rasis šiomis dienomis su- T—‘--------A ’

. A , .. siardė namuką, susikrovė apel. rūmų,
parpuolęs neturi, kas jį pa-į net gu pamatai<j j pa.| • Gražiškių bylos dalyvių , ...
kelia fEmi 4 Q mi samdytus vežimus, nusive- gynėjai kreipiasi į apel. konfiskuotas, bet konfis- Kalbą 

žė i kitą vietą, ten vėl pa- rūmus, prašydami, neleisti kavimo teismas nepatvir- profesorių.

šeštadienį, balandžio 4 d., 2 vai. po pietų vėl

“Vargas vienam,

kelia” (Eccl. 4, 9, 10).
■ * — • _____ • • ————

nes kariuomenės teismo, bet
įdėjo vedamąjį “Kursas klausysimės Darbininko radio programos, kurią išpil- 

nanias — vinčas senas” dys Marianapolio Kolegijos Studentų Choras, vado- naujas gmcas senas vauiant muzikui Broliui J. Baniui, iš radio stoties 
kuris sausio 11 d. buvo su-; WCQp Boston Mass

Kalbą pasakys vienas iš Marianapolio Kolegijos

, sistatė ir toliau sau gyve- iš kalėjimo tuos žmones, tino. Matome, kokių netei- j Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocycles 
na... kurie kalinami padarytu singų kliudymų tenka pa- įr klausytis gražios programos.

_ _ Žinoma, dabar jam ke- kariuomenės teismo spren- kelti Vilinaus lietuvių
liems žygiams. Massillon. liama baudžiamoji byla. | dimu. | spaudai.

Tas, kuris turi jėgos nu 
sigalėti, yra gimęs dide- Gerb. Biznieriai savo skelbimus per radio prašo

me priduoti ne vėliau šeštadienio rytą prieš 10 vaL



Penktadienis, Balandžio 3, 1936

VIETINĖS ŽINIOS
» . ..........  -——-f

ATLAIDŲ BAIGA
——.........................................
S. Kneižis, F. Strakaus
kas, J. Vaitekūnas, J. Ba-

gerai atrodo ir nėra abe
jonės, kad jis suplieks 
Shucco.

Lietuviai rengiasi į tas 
kumštynes. Bus 10,000 sė
dynių po 50c. ir $1.00.

Rap.

DARBININK AS -

matyt, dėl neatsargaus rū-' 
kymo.

ksiakalbiai STANLEY’S RADIO SHOP
Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

2.

įVAIRŪS SKELBIMAI

Kovo 31 d., šv. Petro kanas, F. Skruodenis, M,L 
bažnyčioje, buvo paskuti-1 C., V. Cižauskas, MIC., J. 
nė diena 40 valandų atlai-' Vosylius, MIC., A. Švedas, 
J A 1.1 • _1 • • V • • • —

APIPLĖŠIMAS MIESTO 
ROTUŠĖJ

dų. Atlaidai pasižymėjo i MIC., J. Skalandis, J. Ple- 
tuomi, kad daug žmonių vokas, J. Petrauskas.
ėjd prie Dievo stalo ir įvy
ko labai graži procesija, 
vadovaujant kun. K. Jen- 
kui inSeselėms Jėzaus Nu
kryžiuoto. Tą rytą mišios 
šventos buvo laikomos ir 
Šv. Komunija dalinama 
valandomis: 5, 6, 6:30, 7, 
7:30, 8 ir 9. Paskutinės šv. 
mišias atgiedojo ir pamo
kslą pasakė kun. J. Ska
landis. Išpažintys buvo 
klausomos nuo 5:30 vai. i- 
ki 10:30 vai. vakare. La
bai turiningą pamokslą 
pasakė kun. F. Skruodenis 
MIC.

Kun. F. Virmauskis vie
šai prisiminė, kad ištikrų
jų, esą kuo džiaugtis iš 
pasisekimo šių metinių 
pamaldų. Oras gražus, 
bažnyčia išpuošta, žmonių 
labai daug, kunigų pagel
bos užtektinai, Dievo Sta
las žmonių apgultas, pa
mokslai naudingi, muzika 
puiki, procesija žavinti. 
Visi galime už tai padėko
ti Dievui.

Atlaiduose, apart vieti
nių dalyvavo šie gerbiami 
svečiai kunigai: Dr. J. Na
vickas, MIC., Dr. A. Bru
žas MIC., J. Bružikas, S. 
J., J. Švagždys, P. Jurai- 
tis, F. Juškaitis, F. Juras, neralę komisiją. Aktyvior.

DOVANŲ KOMISIJA
Bal. 1 d. parapijos salė

je įvyko specialus Šv. Pet- 
iro parapijos moterų susi
rinkimas išvažiavimo do
vanoms aptarti. Moterų 
susirinko iš įvairių para
pijos distriktų.

Kun. F. A. Virmauskis 
pranešė gausiam ’ susirin
kimui, jog birželio 14-ta 
netinka parengimams, nes 
tą dieną vyksta Dievo Kū
no šventės procesijos, o 
birželio 21 d. Romuvos 
parkas užimtas. Lieka 

; truputį ankstyba diena — 
birželio 7-ta. Ją ir esame 
priversti pasirinkti. Paaiš
kino, kad parapijos veiki- 

imo komisijos susirinkime 
pageidauta prie įžangos 
duoti pirmą dovaną —PA
SOGOS SKRYNIĄ - Hope 
Chest, todėl prašė 
kusių ponių tam 
ir padirbėti.

Susirinkimas 
nuotaika užgyrė leisti pa
sogos skrynią ir pasiryžo 
ją su kaupu priruošti, kad 
ji būtų viena iš brangiau
sių.

Apie 30 moterų įėjo į ge-

v •

Chelsea, Mass. Kovo 31 
—Trys banditai užpuolė 
ant bankos pasiuntinio ir 
jo sargo, policisto, pasi
grobė iš jų $16,138, kuris 
buvo nešami darbininkų 
algoms išmokėti ir pabė
go. Apiplėšimas įvyko 
Chelsea miesto rotušės vi
dury. Ten, matyt plėšikai 
pasislėpę laukė banko pa
siuntinio su pinigais. Pa
siuntinio sargą policistą 

<ne tik nuginklavo, bet ir 
primušė. Už apie 10 minu- 
tų Everette rasta automo
bilis, kuriame plėšikai pa
bėgo. Policija uoliai jų ieš
ko.

BOSTON ELEVATED 
VIS TURI DIDELĮ 

DEFICITĄ

I

GAISRAI MIESTO 
LIGONINĖJE

Boston Elevated, paskel
bė, kad per pereitus 
(11935) metus turėjo defi-' 
eito net $2,229,251. Reiš
kia, $764,761 daugiau nei 
metais prieš tai.

Boston Elevated nors y- 
ra privatinės bendrovės 
rankose, bet po valdžios 
priežiūra. Bendrovės šėri- 
ninkams yra užtikrinta 
6% metinių dividendų. De- £ 
ficitą turi padengti, mies- $ 
tai, kuriuose Boston Ele- 1 
vated operuoja.

SUVAŽINĖJO MERGINĄ |
Catherine Cornell, 21 m., i i 

iš Melrose, balandžio 1 d. 1 
mirtinai suvažinėta gatve- p 
kario prie Webster gatvės, 1 
Brookline. £

PAMĄSTYK

ę

Šis Radio Tik s8995

AN RCA VICTOR WITH

ALL3

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”. '

North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

susirin- 
pritarti

pakelta

Balandžio 1 d. vakare
miesto ligoninėje laike 15 
minučių buvo du gaisrai.
Pirmas gaisras kilo dra
bužių kambary, o antras— yra ne žmogus, o daiktas, 
valgomajam kambary.

Nuostolių padaryta tik
už 100 dol. Gaisras kilo,

Tas, kuris neturi būdo,

Chamfort.

I

•E

MAGIC BRAIN

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

fi t
©
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Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

I

MUZIKAS
.. RAPOLAS JUŠKA
t i*

• •Moko muzikos, piano 
•ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus

817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

komisijon išrinktos po
nios: Cūnienė — pirm., 
Siaurienė — vice-pirm., I- 
vaškienė — sekretorė. Nu
tartą turėti privatiškas 
kortų partijas ir keletą 
viešų parengimų dovanų 
ruošai.

Antras šios dovanų ko
misijos susirinkimas į- 
vyks bal. 20 d. 8 vai. vak., 
492 E 7th St. Viešas kor- 

;tų ir Beano parengimas 
bus bal. 29 d. vakare, Prie 
valdybos šio parengimo 
komisijon įeina ponios 
Juškienė, Petrikienė, Lan- 

j džienė, Gailienė ir Likienė.
Susirinkusios ponios pa 

siėmė apie 300 įžangos ti- 
kietų platinti. Kas tik no
rės, tas turės progos gau
ti tų viliojančių tikietų.

t

JACK SHARKEY SMAR 
KIAI RUOŠIASI KUMŠ

TYNĖMS

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residenee:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass

| Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Į Arti Municipal Bnikling

i 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

į Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
i 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
jsas uždarytas snhatos vakarais ir| 
Į nedėldieniais, taipgi seredomis nuo į 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray | 

-------—.„......„.„...-g

IŠ LIETUVOS 
SALDAINĖS!

Ką tik gavome iš Lietu
vos skanių saldainių. Dė
žutė 2 skarai — $1.10. 
Užsisakykite ‘Darbininke’.

I®'!
i I
i

Su šiuo Console radio gali
ma girdėti kuo puikiausiai 
programai iš Europos ir iš A- 
msrikos. Su juo gali gauti po
licijos šaukimus, aviacijos ir 
amateur phone. Tą viską pa
daro Masiški Smegenis, Ma
giška Alds ir Metalinės Tūbos.

Ateikite patys pamatyti ir 
pasiklausyti šio įdomaus radio 
su magiška akimi; tai vienin
telis naujas Įtaisas, kuris nu
stato radio setą, kad galėtu
mėt gauti bile kokią stoti aiš
kiai be jokiu trukdymų.

Mes duodame lengvomis są
lygomis išsimokėti.

i

Jack

PARSIDUODA FARMA su 16 
akrų žemės, namas, barnia, 9 kar
vės, 1 arklys ir visi ūkiški įran
kiai. šieno nereikia pirkti. Gali
ma padaryti gerą gyvenimą. Par
siduoda dėl senatvės. Atsišauki
te: Joe Navazelskis, King St., W. 
Hanover, Mass., telefonas Rock- 
land 493-J 2.

MODŲ. C8-19
STANLEY’S RADIO SHOP

S

I

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 tVINDSOK ST. 

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią

Ofiso Tel. TROtvbridge 7880 
Ofiso Tel. KHtkiand 9221
A'anto Tel. TROwbridge 0434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Kės.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.
343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU Boston 0558 OUEEN ANN LAUNDRY,

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2060

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
(>fis«o valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1 :30 iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Tuojau paduok užsakymą užsi
sakant nauja, puiku STEWART- 
WARNER RADIO.

Mes priimsime mamomis Tams
tų seną radio arba gramafoną ir 
atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.

Stewart - Warner Radios yra 
geresni tuomi, kad pasiekia toliau 
už kitus ir nedaro tiek braškėji
mo.

Mes duodame išsimokėjimui ir 
pristatom Į namus už 50 mylių 
tolumoj nuo Bostono ir įtaisome.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 W. Broadway, So. Boston. 

Tel. SOUth Boston 4649.

Reikalingas Driveris dri- 
vinti troką ir dirbti ant 
farmos. Dėl atlyginimo su
sitarsime. Atsišaukite tuo
jau. Wm. Latkin, P. O. 
Box 13, So. Easton, Mass.

BACCMOTOR
J\VdD PARIS Co.

Ci

MEAT MARKET

PETER KISIELIS
339 Dorchester St., 

(Corner Middle St.)

So. Boston, Mass.
Gerinusia ir šviežiausia Mėsa 

Žemos Kainos. Uždyka pristatome.
Greitas Patarnavimas.

ŽENTAI IS AMERIKOS”
IR

Į

( f la i kotu e visokiem s ka ra >n s 
ir trakam* dalis.

TAISOME EII AK II X

Tel. ŠOU Boston
Tei. ŠOU Boston

2SO BROADVVAY. SO.

INC.
LIETUVIU SKALBYKLA

Skalbiame ir prosiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą už pigių kainą.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923
3735
•Mrjo r

pnęę motor nUOv PARTS CO.
Specialis Išpardavimas

BATERIJOS .......  $3.95
ĮMAINANT IR SENĄ 

BATERIJĄ

Uždedame Brake Bands
Dabar nupigintomis kainomis. 

Tel. ŠOU Boston 
Tel. S< >U Boston

280 BROADVVAY, SO. BOSTON.

9B2O
3735

LIETUVIU KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies 

duoną kaip rugynę taip ir 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
iš geriausių miltų. Visose bu- 
černėse reikalaukite K. Plevo- 
ko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną į na
mus.

K. PLEVOKAS, sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS

PRAKEIKTI PINIGAI LAIKRODININKASi Mūsų tautietis 
Sharkey, buvęs sunkiojo 
svorio čampijonas ir To- 
ny Shucco, Naujosios An
glijos sunkiojo svorio 
čampijonas jau pradėjo 
treniruotis kumštynėms, 
kurios įvyks balandžio 14 
d., Boston Garden, kurias 
rengia Goodvvin A. C.

Shucco treniruojasi Cha- 
rley Miller’s camp’ėje, 
Maine miškuose.

Jack Sharkey treniruo
jasi Buckley’s gymnazium, 
kur susirenka labai daug 
žmonių 
buvęs pasaulinis Čampijo-j Daiyg visokią išdirbysčių
nas rengiasi vėl prie Čam- 1 Pečiams ir Aliejiniams Šildytuvams. 

,g pijonato. Sharkey labai pečius parduodame, perkam ir mainom 
Grindime patiesalai ir matrosai

269 Broadway, So. Boston, Mass.

II

i
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Hartard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

į
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SOUTH BOSTON 
STOVE EXCHANGE
S PEČIAUS IŠPARDAVIMAS 

( Naujų Pečių ir Aliejinių Burnerių.
pasižiūrėti kaip: Garantuoti Aliejiniai Burneriai—<7.75

I

I

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

TeL Brockton 4110 
Montello, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

Rengia
LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS

SEKMADIENĮ,

Balandžio-April 19,1936
i

EDMAN'S SHOE SHOP
Naujai atidaryta čeverykų 

krautuvė So. Bostone, parduo

da geni išdirbysčių moteriškus 

čeverykus už žemas kainas.

DOUGLAS išdirbystės PH EA 
moteriški čeverykai užŲvivU

ČEVERYKŲ rfl
kainos nuo $1.00 iki uJivU

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

366 IV. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviu Salėje, E. ir Silver gatvių, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35c., vaikams 15c.

459 W. BR0ADWAY,
So. Boston, Mass.

Gydytojai sako, kad juokas žmogui yra labai 
sveika ir naudinga. Taigi, jei mylite juokus, tai atei
kite Balandžio 19 d. 7:30 vai. vakare j Lietuvių sve
tainę, tai turėsite tiek daug juokų, kad užmiršite vi
sus dienos rūpesčius.

“Žentai iš Amerikos” vaizduoja, kaip Amerikie
čiai nuvažiavę į Lietuvą važinėja piršlėms ir kaip jie 
žargoniškai kalba ir derasi dėl pasogos. šis veikalas 
juokų duos iki soties.

Taipgi pamatysite ir rimtą veikalą “Prakeikti Pi
nigai”. Kas ateis į šį vakarą, kiekvienas bus paten
kintas.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.

VĖŽIO LIGAS
Visokiuose pasireiškimuose gydau. 

Dnran Intravenos (plaučių gyslų) in- 
čirškiir.us reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimą, bile kraujo tekė
jimą, spuogus, karpą arba apgamą, 
bile žaizdą ant veido, rankų, ar ant 
kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radi urną. X-Ray, turėjot ape- 
raciją ir vis da esat sergančiu, ateiki

te pas mane tuojau*.
Patarimas visiems DYKAI.
Valandos: U t ar.. Ket.. Snb. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5. 
dieną. nuo 7—8 vak. Neda
liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. W. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont SL, Boston.

S. BARASEVIŠIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadvvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 890

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

r.
Tel. Devonshire 8522

BOSTON BUILDING 
WRECKING CO. INC.

Išardytų namų visokia 
medžiaga — medis, Pil
tos - Cementas ir Paipos.

538 Albany SL 
Boston, Mass.

K.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
NUBAUDĖ UŽ NEUŽRA- 
KINIMĄ AUTOMOBILIO

Nevport, R. I. — Teisė
jas Robert M. Franklin 
nubaudė Herbert Arruda 
iš Fall River, Mass. $2.00 
ir $6.20 teismo išlaidas 
padengti už tai, kad jis pa
statęs savo automobilį ga
tvėje neužrakintą.

Valstybės policija yra į- 
sakius areštuoti visus au
tomobilių vairuotojus už 
palikimą neužrakintų au
tomobilių gatvėse.

Taigi nuvažiavę į Rhode 
Island valstybę nepalikite 
automobilių neužrakintų.

no — spaudos skyriuje. 
Kviečia Tarptautinio Ka
talikų Filmos Centro pir
mininkas ir ruošiamo sky
riaus inicijatorius kan. 
Broheę. Šioje kino—spau
dos parodoje dalyvaus, ka
nauninko Brohee praneši
mu, Italija, Prancūzija, O- 
iandija, Anglija, Belgija, 
Ispanija, Lenkija, Šveica
rija ir kt. valstybės.

Šio skyriaus tikslas yra 
dvejopas: 1) pabrėžti ka
talikų pareigą rūpintis ir 
filmų reikalais, 2) atkreip
ti žurnalistų ir redaktorių 
dėmesį į tai, kad jie yra 
atsakingi už tą įtaką, ku-

grįžtantieji vokiečiai jokiu 
būdu negali įsivežti vokiš
kų marbių banknotų. Šiaip 
gi tokie banknotai yra 
konfiskuojami arba atima
mi. Dar gali būti net bau
džiama. Tik į Vokietiją 
grįžtantiems svetimų vals
tybių piliečiams tėra Jei-i 
džiama įvežti 30 markių, i 
Taip pat uždrausta yra ir 
markes priimti, jei kas jas 
atsiunčia. Apskritai mar
kių banknotų įvežimo į 
Voiketiją suvaržymas te
bėra kaip buvęs labai grie
žtai vykdomas. Jomis ne- i 
galima mokėti nei už pre
kes nei jų siųsti dovanų ir 
daryti bet kuriuos kitus 
mokėjimus.

DARBININKAS

I

Kailiniams

3.

JUS LAIMIT DABAR, O rią filmos padaro į visuo 
KRISTUS PASKUI!

Prof. Dr. Donders paša-, 
koja mums tokį atsitikimą 
iš žiauriųjų persekiojimų 
ne tolimuose Rytuose.' 
Prieš bolševikų teismą ’ 
stovėjo vienas vyskupas. 
Menki ir sulopyti darbi
ninko drabužiai dengė jo 
išbadėjusį kūną. Tiktai iš 
jo veido spindėjo kažkokia 
nežemiška drąsa ir ramy
bė. Jis buvo pasmerktas 
mirti. Bet, rodės, kad nė 
tai jo nenugąsdino. Tuo
met prie jo prišoko vienas 
kalėjimo sargas ir, garsiai 
kvatodamas, sušuko:

— Na, sakyk gi mums, 
“dvasiškasis tėveli”, kas 
dabar nugali: tavasis Kri
stus, ar mes komunistai? i
— Taip! — atsakė jam 

tvirtu balsu vyskupas. — 
Jūs nugalite dabar. Bet 
mano mylimasis Kristus 
laimės vėliau!

menės kultūrinį ir dorovi 
nį gyvenimą.
GRIEŽTAI DRAUDŽIA 

ĮVEŽTI MARKES

Vokiečių spauda vėl 
skelbia, kad iš užsienio

Vienatinis bonsuotas Florist's 
Telegraph Delivery narys 

So. Bostone.
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur

THORNTON’S 
FLOWER SHOP 

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės 

—mūsų specialybė 

Tel. ŠOU Boston 3198 
111 Dorchester St. So. Boston.

2
Tel. S. B. 28O5-R =

LIETUVIS

OPTOM ETRISTAS

KVIEČIA LIETUVĄ IVATI 
KANU PARODOS KINO 

SPAUDOS SKYRIŲ

ISegzaminnojn akis 
priskiriu 
kreivas 
sinn ir 

j koše (aklose) akyse 
: Šviesų tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS. O D ?
Į 447 Broadway, South Boston

nkinins 
nkis atitie 
amhliioniS- 

sngrąžinn

Kaunas — Šiomis dieno
mis K. E. Petrelis - Petra- 
levičius (Metr. Kun. Semi
narija) gavo iš O. C. I. C. 
(Office Catholiąue Inter- 
ųatfonal Du Cinematogra- 
phe — Tarptautinio Kata
likų Filmo Biuro) pakvie
timą, — kuriuo Lietuva 
kviečiama dalyvauti Vati
kano parodos katalikų ki-

Telephone 
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra
Paisome visokių išdirbysčip amo 
mobilius. Taisymo ir domonstravl 
■no vieta:

1 Hamlin Street 
ir E E’ehtb S’

«0UTH BOSTON. MASS 
(oe. Kapočinnas ir Peter Trečiokas 

savininkai

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke0 apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenne.

DORCHESTER. MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

Varšuva — Elta. Lenkų 
seimo administra c i j o s 
klausimų komisija kovo 5 
d. svarstė atstovės Prysto- 
rienės pateiktą įstatymo 
projektą uždrausti pagal 
žydų ritualą piauti gyvu
lius. Komisija tą projektą 
su kai kuriais pakeitimais 
priėmė, ir jis bus pateik
tas seimo pilnačiai.

Prystorienės pasiūlymas 
paskutinėmis savaitėmis 
sukėlė didelį lenkų visuo
menės susidomėjimą ir bu
vo plačiai svarstomas. Žy
dai orieš tą projektą varo 
smarkią akciją. Žydų 
spauda, tarp kitko, grasi
na už tokio projekto priė
mimą tarptautiniu žydų 
finansininkų sluoksnių boi 
kotu Lenkijai. Prystorie
nės pasiūlymą žydai api
būdina kaipo pasikėsinimą 
prieš žydų tikybą. Tuo 
tarpu lenkai aiškina minė
tą projektą, kaipo mėgini
mą sulaužyti žydų skerdi
mo ir mėsos pardavimo 
monopolį, kuris laikomas 
kenksmingu Lenkijos že
mės ūkiui ir mėsą perkan
tiems miestelėnams.

VILNIUS

I Konfiskavo Vilniaus Ryto
jaus 19 Nr.

Vilniaus miesto staros- 
tos įsakymu kovo 3 dienos 
Vilniaus Rytojaus 19-tas 
numeris buvo konfiskuo
tas. Lenkų spauda rašo, 
jog laikraštis konfiskuo 
tas buvęs dėl to, kad pas
kelbęs neteisingas žinias 
apie situaciją Lenkijoje.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
__ __ ADRESAI

ŠV. JONG EV. BL. P AŠ ALPINE
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.

I’rot. Rast Jonas Gllneckis,
I 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 

j 1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Iždininkas Pranas Tuleikis, 

109 Bowen St., So. Boston, Mass. 
'Maršalka Jonas Zaikis, 

7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čiu nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
________ ___ ____ _______ _ ( 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
1512 ColumbiaRi, SaBoston’Mass. & 7th St, So. Boston, Mass.

Kasos Globėja — E. Janušonienė, 
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. ____ _

Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės 
antrą utarninką mėnesio. pas protokolų raštininkę.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Elizabeth Oxalis, 

111 H. St.
Tel. SOŪ

Fin. RaSt. —
33 Navarre 

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnllutė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizjrirdlenė,

So. Boston, Mass. 
Boston 9282
Marijona MarkonintS, 
St, Rosilndale, Mass.

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj «ve 
rainėj

pas protokoly ražtlnlnkę.

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto

P-lė A. Koraitytė

“STORAGE” DYKAI
PER VISĄ VASARĄ

JEIGU PIRKSITE 
KAILINIUS 

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

i

I

LIETUVAITĖS PIRKITE 
DRESES VELYKOMS

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

?

i

Bernardas J. Koraitis 
LIETUVIS ATSTOVAS

IĮ

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

Dresiu ir Cloth Coat Skyriai 4-tame Aukšte

VISUOMET
KLAUSKITE
PONĄ
KORAITĮ

Kailiniu Skyrius Dabar Randasi 3-čiame Aukšte

411 WASHINGTON STREET

BOSTON-------MASSACHUSETTS

ta, kad 1937 metais Vil
niaus vaivadijoje bus iš
parceliuota 700 ha ir Nau- 
gardėlio vaivadijoje 500 
ha valstybinių žemių. Tais 
pačiais metais Vilniaus ir 
Naugardėlio vaivadijose 
žadama parceliuoti priva
tinių žemių po 7000 ha. 
Kartu Varšuvos laikraš
čiai praneša, kad 1937 me
tais numatoma parceliaci- 

! ja būsianti du kartus di
desnė, negu šiemet vykdo
ma parceliacija.

“Gazeta Polska” 
ša, kad 1926 metų
liacijoje buvo numatyta 
išparceliuoti 80.000 ha, o jDas yra 
buvo išparceliuota tik 47.- 
168 ha.

prane- 
parce-

NAMŲ SAVININKAI TU
RI 500 MIL. LITŲ VER

TES TURTŲ

Kaunas
stų namų savininkų suva
žiavime paaiškėjo, kad vi
sų namų savininkų nekil
nojamasis turtas dar da
bar, kai nekilnojamojo 
turto kaina yra labai nu
kritusi, palyginti su ank
stesniais metais, vertas a- 
pie 500 milijonų litų. Tas 
turtas priklauso maždaug 
25.000 namų savininkų.

Lietuvos mie-

ŽADA PARCELIUOTI 
DVARUS

Varšuvos laikraščiai pra
neša, kad kovo mėn. 7 die
ną Lenkijos ministerių ka- 

| binetas priėmęs naują 
dvarų parceliavimo planą 
1937 metams.

Pagal tą planą numaty-

Breslaujos Apskr.
_____________

vals. 
mėn.

Antalgė, Rimšos 
NUBAUDĖ. Sausio 
26 d. čia lankėsi agr. M. 
Kraužlys. Ta proga buvo 
sušauktas vietos Liet. Ū- 
kio D-jos skyriaus susirin- 
kmas, kuriame agr. M. K. 
davė daug naudingų pata
rimų nariams iš ūkio sri
ties. Dar susirinkimui ne
prasidėjus, pas skyriaus 
pirmin. Nikod. Pečiulką 
atvyko Rimšės policijos 
komendantas Rosochacki 
ir pol. Svigonski, kurie į- 
spėjo pirmininką N. Pe
čiulką, kad nebūtų jokio 
susirinkimo, nes kitaip jis 
atsakysiąs. Taiū prigrąsi- 
nę išėjo ir, sutikę vietos 
šaltyšių, B.B. liepė jam se
kti susirinkimo eigą ir pa
skui jiems pranešti. Ka
dangi šaltyšius B.B. buvo 
nenarys, tai iš susirinki
mo jis turėjo išeiti.

Vasario 13 d. N. Peciul-

Sofija Rimaitė įsigavo į pirmąsias kontestininkų - 
eiles. M. Kilmoniute pralenkė Kun. J. Bružiką ir L. 
Kumpą ir dasigavo į antrąsias kontestininkų eiles. Ne
mažą žingsnį padarė ir kiti septyni kontestininkai.

—
Latvrence, Mass. Nepil- Kilmoniute kitą savaitę y-„ 

nai mėnesis laiko beliko i- ra pasiruošusi atsistoti į 
ki vajaus užbaigos, tai vajininkų priešakį, 
kontestininkai dar smar- i Iš Bostoniečių taipgi ne- 
kiau pradėjo tarp savęs mažą žingsnį padarė J7- 

; lenktyniuoti. Pereitą ant- Jeskevičius.
radienį L. Kumpa stovėjo Hartford, Conn. Nors' 
pirmose kontestininkų ei- nuo didelių potvynių Hart- 
lėse ir niekas nesitikėjo, fordo lietuviai smarkiai 
kad po ‘patapo’ Sofija Ri- nukentėjo, bet A. J. Patec- 
maitė galėtų tokiu dideliu kis nenuleidžia rankų ir 
balsų skaičiumi atimti iš nenustoja vilties. Štai, šią 
L. Kumpos pirmenybę, savaitę prisiuntė nemažai 
Štai, visai netikėtai šią sa- naujų “Darbininkui” skai- 
vaitę Sofija prisiuntė glė- tytojų ir gavo glėbį balsų, 
bį naujų “Darbininkui” 
skaitytojų, gaudama 1,500 bridge’iečiai 
balsų ir atsistoja į pirmą
sias kontestininkų eiles.

So. Boston, Mass. Perei
tą savaitę M. Kilmoniute 
stovėjo ketvirtose kontes
tininkų eilėse. Gi šią sa
vaitę jai pavyko pralenkti 

g du stiprius kontestinin- 
/ kus — kun. J. Bružiką ir 
/ L. Kumpą. Marytė dabar ėjo pirmyn. V. Butrim da- 
£ rimtai grąsina Sofijai Ri- bar yra nusistatęs lenkty- 
£ maitei. Ateina žinių, kad niuoti su K. Nadzeika.

ka gavo iš Breslaujos sto- 
rastijos “nakaz karny’, 
kuriuo jis nubaustas 5 au
ksinais už tai, kad sausio 
28 d. pas jį rasta “nešva
rumų”. Tą dieną kom. Ro- 
sochackis ir vuitas Stan- 
kevič Nik. Pečiulkos bute 
antspaudavo vietos ‘Ryto’ 
skaityklos knygas.

Vasario mėn. 14 d. vietos 
skaityklos vedėjui V. Ma- 
čioniui Rimšės paštas už
draudė laikyti pas save 
radio aparatą. Radio apa
ratas buvo užregistruotas 
pašte ir juo buvo naudota
si privačiai. ‘V.R.’

—
Tikrai katalikiškas dar- 

visur palaikyti 
tiesą. Jacąues Maritain.

MEDUS! MEDUS!

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Peace 
Visokios rūSies apdraudė ir 

aingas psitarnavim^a.
E. Broadway. So. Boston 
Tel. Šou. Boston 1761 

Residence:
120 Marine Rd., So. Boston 

Namų tel.: Šou. Boston 2483-W

598

tel

P. LOWENSTEIN
JEWELER - AUKSORIUS

Expertas taisyme laikrodžių ir 
Brangenybių

Pilnas pasirinkimas iš jewelrv
497A E. Broadway,

So. Boston, Mass.

Cambridge, Mass. Cam- 
ir nesnau

džia. Šiomis dienomis tu
rėjo gerą pasisekimą A'.' 
Zaveckas ir V. Jakas. Jie 
po dideli šuolį pašoko pir-' 
myn.

Rochester, N. Y. Šią sa
vaitę V. Butrim pralenkė 
Vytautą Andjurgą, kuris 
iž pradžių gana smarkiai

F. 
O. 
A. 
V.

KONTESTANTININKŲ STOVIS:
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass.......................
M. Kilmoniute, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass...................
Kun. J. Bružikas ...............................................
J. -Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest....
J. Glavickas, 108-tos kp. kont...........................

A. Kondrotas, Phila. Pa...............................
Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė ......
J. Pateckis, Hartford, Conn........................
Blavackas, LDS 7-tos kp. kont....................

VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas 
B. Mičiūnienė, New Britain, Conn.....................
J. Jeskelevičius, LDS 1-mos kp. kont..............
J. Makštutis, Scranton, Pa.................................
K. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestantė ....
Paula Glugodienė, CIeveland, Ohio ................
K. Nadzeika, Nashua, N. H........ ;....................
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont..................
A. Zaveckas. LDS 8-tos kp. kont......................
V. Butrim, Rochester, N. Y.............................
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa........................
M. Kauklys, Kearny, N. J.................................
J. J. Naudžius, Westfield, Mass.........................
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont..................
V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ............
M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont....................
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass......................
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III............................
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass......................
P. Palevičius, LDS 7 kp. kont..........................
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y...............
A. Delinas, Greenfield, Mass. .........................
Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont...............
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont................
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa.................
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest. .................

23.500
23,000
22.500
22,000
17,285
14,850
14,645
13,760
13,225
12,150
11,390 
. 9,425

8,600:
7,050: 

. 6,750:
6,500-

. 5,850

. 5,740;
. 5,635- 
. 4,700

4,200 
. 3,375 
. 3,000

2,775. 
. 2,60(1.

1,800
. 1,800

1,225
. 1,200" 
. 909
.... 900

800
. 700

600
600’

.... 600

Kas norite įsigyti gero, 
gryno bičių medaus, galite 
gauti “Darbininke”. Parsi-į 
duoda nebragiai — 75c. 
kvorta. Skl.

L ST. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvairių rū
šių TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ ir 

VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkonfs, Gorčiais 
ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir už
sienio, pasirinkimas didžiausias ir į- 
vairiausias. POKILIAMS, VESTU
VĖMS, NAMUOSE VAISEMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos sumažina
mos. Pristatom greitai ir veltui. At
daras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 I. STREET, SO BOSTON, MASS.

DARBIAM AS
(THE W0RKER)

Published every Tuesdav and Friday except Holidays such as 
New Year, Oood Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmaa 
------------ hy-------------

SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OP LABOS
Entered as second-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston. 

I- Mass. under the Act of March 3, 1870
Kcceptance for mailing at sp»s-ial rare of postage provhled for In Section 1108 

Act of October 8. 1917. anthorized on Jnly 12, 1918
SUBSCRTPTION RATES: 

iw>mestlc yearly ........................... $4.00
Foretgn yearly ,.f..................... $5.00

1 f»omestic'once per week yearly $2.00 
Foretgn once per week yearly.. $2.50

366 West Broadvvay South Boston, Maa.
Telephone South Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje ...................... *400
Uialeny meram* .......................... $5.00
Viens knrf savaitėje metamu .. 12.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metama $2.<»)
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DARBININKAS

366 VV. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

Bendri” Frontai
Rodos, turėtų būti tik vienas bendras frontas, bet 

jų jau randasi tiek, kad žodį “bendras” tenka ap
drausti kabliukais. Komunistų bendras frontas kvie
čia visus prie taikos, bet pats smarkiai ginkluojasi, 
griauja esamąją tvarką ir ruošiasi prie pasaulinės 
revoliucijos. Socialistų bendras frontas iškabina de
mokratinį šūkį, bet glosto Lietuvos tautininkus ir ne 
tai švelniai juos bara, ne tai jiems užjaučia^ kad jie 
(tautininkai) turi tiek pinigų eikvoti katalikų kuni
gams, bažnyčioms ir mokykloms. Na, girdi, kai mes 
įvesime demokratinę tvarką Lietuvoje, tai tuojau su
siaurinsime klerikalų galybę, įvesdami civilinę metri
kaciją ir kitas laisvamaniškas lengvatas. Ir, žadėda
mi katalikams daug sunkesnį gyvenimą, kaip kad da
bar yra, socialistai kviečia į bendrą frontą... katali
kus. Ir tautininkai nesnaudžia. Norėdami apdrausti 
savo Susivienijimą nuo socialistų, tautininkai-laisva- 
maniai taip pat kviečia į bendrą frontą — katalikus. 
Žodžiu, tiek krautuvių, su tokiais įvairiais tavorais, 
kad nė nežinia į kurią užsukti.

Visi tie “bendri” frontai peršami ne kam kitam, 
tik katalikams. Ir visi jie katalikų interesams priešin
gi. Tik, kaip politikieriai rinkimų metu saldžiai mėgi
na užčiūčiuoti balsuotojus, taip tų visų “bendrųjų” 
frontų piršliai agitacijos laiku bando nors bent stor
žieviškai neužgaulioti katalikų. Bet tai nevykę ban
dymai. Neprietelinga katalikams nuotaika veržiasi 
per tiek laisvamaniškosios sielos skylių, kad jas nėra 
kaip visas užkamšyti. Įtarimai, pašaipa, blogai slepia
mi grasinimai taip ir kyšo pro dirbtinojo mandagumo 
šydą. Tiesa, ir agitacijos uždavinys ne lengvas. Rašy
tojai ir kalbėtojai iš vienos pusės nori glostyti katali- į 
kų liaudį, bet iš kitos — jie priversti ginčytis su ka-1 
talikų spauda, kuri natūraliai perspėja savo skaityto
jus prieš veidmainingas katalikybės priešų pastan
gas. Ir dėlto jų agitacija išeina ir skysta ir šluba. Bet 
jie nesiliauja darę pastangų, nes bandymai veltui, o 
vis dėlto viens kits nesusipratėlis ir pakliūva į apgau
lingą “bendristų” tinklą.

Mums katalikams, rodos, nereikėtų dėl tų “ben
drų” frontų daug sielotis. Tiek jau esame nusivylę dėl 
tų “bendrininkų” šūkavimo ir taip brangiai esame už 
tai užmokėję, kad jau praeities pamokų, rodos, turė
tų užtekti. Mūsų tik vienas bendras frontas — kata
likų frontas. Su kitais mums nepakeliui. K.

I

Proletarus Užtarauja 
Ir--Saudo

Tai buvo,teroro metu. Ir dabar vykdoma ta pati 
politika, nors ne taip ryškiai ir gramozdiškai, bet už
tai daugiau sistematizuotai. “Proletariato diktatūra” 
labai akyliai daboja, kad darbininkai neturėtų jokio 
gerbūvio. Ji užsispyrė paversti darbo žmones ne tik 
driskiais - ubagais, bet ir baduoliais. Ješkančius ge
resnių gyvenimo sąlygų persekiojama kaipo kontr-re- 
voliucijonierius. Darbininkų gerbūvis sovietijoje vadi
nasi kontr-revoliucija, o skurdas ir badas tai norma
linė būklė. K.

Pasikalbėjimas Laisvamanio su Kunigu

pirma dėl to, kad moterys
tė yra tai dieviškoji įstai
ga, kurią pats Dievas su
kurdamas pirmuosius tė
vus, pagarsino, surišda- 
mas juos moterystės neiš-

tie svar- 
vargina

Pasakyk,

garsinti nebuvusias, arba 
iš naujo liepia tuoktis. O 
kliūtys yra įvairios. Saky
sim, jeigu vėliau paaiškė
ja, kad vienos pusės dar 
buvo gyvas vyras ar žmo
na; jeigu giminystės buvo 
kliūtys; jeigu įvyko ne
pergalima prievarta iš tė
vų ar giminių pusės ir dar 
daugiau yra įvairių prie
žasčių ir kliūčių, kurias 
reikia per bažnytinį teis
mą įrodyti. Tada skelbia, 
kad moterystė nėra įvyku
si, bet jokiu būdu ne di
vorsas.

Andrius, — Ačiū, kunige 
už paaiškinimus. Sudie.

užgrasina divorsu. Dėl to 
atsiskyrimo pavojus pada
ro moterystę visiškai be 
prasmės. Tokia moterystė, 
tai namas te stipraus pa
mato. Atsitiks audra, ar
ba lis lietūs ir namas nu
grius. Kas kita, kai mote
rystė yra neišardoma.

Andrius, — Tai dėl ko ir 
Katalikų Bažnyčia duoda 
divorsus, jeigu moterystė 
neišardoma, pavyzdžiui, 
radio išradėjas Marconi 
gavo divorsą ir daug kitų?

Kunigas, — Andriejau, 
to nesakyk. Katalikų Baž
nyčia dar niekada niekam 

i nėra davusi divorso, tik y- 
°, neP^nameclams j ra atsitikimu, kur Bažny- 

t čia aiškiai jrodo, kad tarp 
i to vyro ir tos žmonos nė- 
i ra įvykusi moterystė, nes 
I buvo moterystei kliūtys, 
j Jeigu taip pasiseka įrodyti 
ir per teismą išaiškinti, 
tai čia ne divorsas, bet 
viešas pagarsinimas, kad 
toji pora ištikrųjų nebuvo 

’ surišti moterystės Sakra
mentu, nors jiedu gyveno

: lyg vedę. Toks atsitikimas 
' buvo ir su Marconi, bet 
j pavyzdžiui, Anglijos kara- 
i liūs Henrikas VIII gana 
norėjo atsiskirti nuo savo 

i žmonos Elzbietos ir vesti 
naują Oną Bolein, bet ne- s iš Dargužiu. 7 Duk. 
galėjo, nes buvo įrodyta.'^ Kazys iž Bucvidonių.

i kad su Elzbieta buvo tik- Tremiamieji išsiunčiami 
ra moteryste. Tada Henri- apskrities ribų trejiems 
kas užpykęs net Anglijos metams ir gali apsigyven- 
bažnyčią atplėšė nuo kata- ti ne arčiau kaip už 30 ki
likų, bet ir tas neišgązdino lometrų nuo administraci- 
popiežiaus. Ir po šiai die-'jos linijos.
nai anglikonų bažnyčia nė- 

Į ra katalikiška vien dėl 
Henriko VIII negavimo 
divorso.

Andrius, — O kokias ta
da kliūtis Katalikų Bažny
čia pripažįsta?

Kunigas, — Daug yra 
kliūčių, kurios neleidžia 
padaryti moterystės sa
kramentą ir jeigu kurie 
neklauso Bažnyčios ir ap
gaulingais būdais padaro, 
arba it iš nežinojimo atsi
tinka, tai tokias moterys
tes Bažnyčia priversta pa-

džia išleido griežčiausius 
įstatymus, baudžiančius 
tuos tėvus, kurie pameta 
savo vaikelius te globos 
te pastogės ir eina savo 
keliais, kur jiems patinka. 

Andrius, — Iširusių mo
terysčių vaikus turėtų val
stybė paimti į savo globą, 
tada tėvai vėl bus laisvi ir 
galės eiti į naujas motery
stes.

Kunigas, — Buvo ir taip 
mėginta, bet bolševikai į- 
sitikino, kad tas būdas vi
sai netikęs, nes priviso 
daugybė valkatų, vagių, 
plėšikų, prieš kuriuos rei
kėjo pavartoti net ir gin
klus, < 
vaikams buvo įvesta mir
ties bausmė. Tai pasekmės 
laisvos meilės įvedimo.

Andrius, — Laisvai mei
lei, kur nebūtų jokių ry
šių, ir aš, kunige, esu prie
šingas, bet kad vienur-ki- 
tur būtų galima gauti di- 
vorsą, ypač ten, kur gyve-| 
nimas yra nepakenčiamas 
tai bent tokiuose atsitiki
muose reikėtų leisti dary
ti divorsą.

Kunigas, — O, mielas 
Andriejau! Jeigu tik vie- 

! name atsitikime leisi, leisk

Ir pats Saliamonas neiš- 
i spręs tų, kur jau reikalin
gas divorsas, o kur dar ne. 

j Mes Amerikoj tarp viso
kių protestonų prisižiūri
me, kaip lengvai gaunami 

; divorsai, kartais net dėl 
visiškai juokingų priežaš- 
čių. Iš 100 moterysčių gal 
tik 6 išsilaiko nepaliestos 
divorso, dėl to paties nuo- 

' lat darosi vis labiau nepa
kenčiama.

Andrius, — Bet jeigu 
vyras su žmona nuolat 
mušasi, keikiasi, vienas 
antram neištikimas, tai ar 
negeriau jiemdviem atsi- ’ • . . o

TREMIAMI LIETUVIAI
Teko sužinoti, kad Vil

niaus - Trakų apskrities 
Storastos įsakymu, tre
miami iš Vilniaus - Trakų 
apskrities ribų šie lietu
viai, “Ryto” skaityklos ve
dėjai:

1. Vaitulionienė Marė iš 
Kamorūnų.

2. Vaitulionis Petras iš 
Kamorūnų.

3. Šimukonis Juozas iš 
Giraitės. 4. Liutkevičiutė 
Elena iš Čebatorių. 5. Pe- 
ciulevičius Kietas iš Dar- 
žinykų. 6. Borisevičius Vy
tautas iš Dargužiu. 7 Duk-

Sūnus, Jėzus Kristus atė-7 . i
jęs į šį pasaulį, Dievo į-Į 
steigtą moterystę, pakėlė 
iki Sakramento laipsnio ir 
šventumo, aiškiausiais žo
džiais pabrėždamas mote-i 
rystės neišardomumą. Štai 
Jo žodžiai: “To dėliai žmo
gus paliks tėvą ir motiną 
ir laikysis savo pačios, ir 
du bus vienas kūnas. Ką i 
tat Dievas sujungė, žmo-

*= gus teneperskiria” (Mat. i .... . . -. , .
® aA • j-i i * j • Iir kitame ir taip be galo 19, a). Štai dėl ko, Andne- ~ .. r ..77 7 i Iv> V2nlinrvmnnc? noia.
jau, katalikų moterystėje 
negalimas divorsas. Tie 
Kristaus pasakyti žodžiai!

; tokie aiškūs; kad niekam! 
negali kilti nė mažiausias j

1 abejojimas.
Andrius, —Tai tada, ku

nige, Jūsų Dievas nėra vi
sažinantis ir visaprama- 
tantis, jeigu Jis daro mo
terystę neišardoma, o pas
kui tiek nemalonumų iš to 
kyla.

Kunigas, y- Kaip tik 
priešingai, Andriejau. Jei
gu moterystė būtų galima 
lengvai išardyti, tada pa
sidarytų ne tik milijonai 
nemalonumų, bet būtų vi- skirti? 
siškai nepakenčiamas žmo į Kunigas, — Čia ir yra 
nijos gyvenimas. Tą ir Ru- didžiausia šių laikų klai- 
sijos bolševikai pastebėjo, da. Vietoj to, kad stengtų- 
Dėl to dabar pilni laikraš si vienas antram dovanoti, 
čiai žinių, kad Sovietų vai- atleisti, susitaikinti, tai

v •

Kunigas, — Na, eik šia, bruožais pasakysiu. Visų 
eik šia, Andriejau. Jau aš 
net pasiilgau tamstos.: 
Taip man malonu yra su 
tamsta padisputuoti.

Andrius, — Gerai, kuni
ge. Aš irgi tamstos esu pa
siilgęs, o turiu tokių svar- j ardomais ryšiais. Gi Dievo 
bių klausimų, kad pats 
niekaip negaliu jų išrišti.

Kunigas, — Tai gerai, 
Andriau. Prašau tuojau ir 
pasakyti, kokie 
bus klausimai 
tamstos galvą?

Andrius, —
kunige, dėl ko katalikų 
Bažnyčia neleidžia daryti 
divorsus, arba atsiskyri
mus moterystėje? Visur 
divorsai pripažįstami, pas 
katalikus ne. Man atrodo, 
tai tikra vergija. Kaip ga
lima versti gyventi su tuo 
asmeniu, kurio aš neken
čiu?

Kunigas, — Ką? Ar jau 
tamsta manai su savo 
žmona skirtis? Aš nenorė- 

, čiau tikėti, nes tamstos 
i žmona tokia gera, kad vi- 
! są pasaulį išvaikščiotum, 
o geresnės nerastum.

Andrius, — Aš nesakiau, 
kad aš su savo žmona no
riu skirtis. Kai susipyks
tame, gal nebūtų ir pro 
šalį, bet aš bendrai noriu 
sužinoti, dėl ko pas kata
likus nepraktikuojami di
vorsai ?

Kunigas, — Tas klausi
mas, Andriejau, labai pla- 

I tus ir aš neapsiimu tams
tai per keletą minučių iš
aiškinti, bet nors keliais

i
i
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POTVYNIUOS NUKEN
TĖJUSIEJI BUS APRŪ

PINTI

Bolševikai statosi proletarų užtarėjais. Vadinti 
Rusiją ubagu šalimi ir proletarus driskiais tai esąs 
darbininkų klasės įžeidimas. Girdi, “D-ko” leidėjai tu
rėtų sarmatytis kolioti darbininkus, iš kurių valgo ' 
duoną.

Na, mes iš Rusijos proletarų duonos nevalgome j 
(jie patys jos neturi), gi mūsų darbininkai vargiai i 
benorėtų patapti tokiais proletarais, koki yra bolševi-J 
kijoje. Nė toks gyvenimas, nė panašus vardas mūsiš- j 
kiams netinka. Proletarai tai buvo žemiausioji ir var- 
gingiausioji klasė Romos imperijoj. Tai vergai-sparta- 
kai. Kiekviena gerai sutvarkyta valstybė stengiasi tą 
vargšų klasę sumažinti, nes didelis skurdžių skaičius 
apsunkina krašto pažangą ir gerovę ir, apskritai i- 
mant, tiksliai pastatytas darbininkų klausimas turė
tų likviduoti skurdą, o tuomi ir proletarų klasę.

Sovietų Rusijoje daroma kaip tik priešingai. Ten 
stengiamasi suproletarinti darbininkų klasę ir bruka
ma jiems proletarų vardas, kad greičiau apsiprastų 
su tos klasės ypatumais — vargu, skurdu ir nelaisve. 
Sumanius, susipratusius ir organizuotus darbininkus 
bolševikai žiauriai persekioja. Kaipo vieną iš dauge
lio pavyzdžių paimsime masinius darbininkų sušau
dymus, įvykusius Astrachaniuje 1919 m.

Astrachanius, stovįs prie įtakos Volgos į Kaspi- 
jo jūrą, yra pats geriausias žuvininkystės centras ir 
duonos išvežimo punktas. Kasmet ten būdavo pagau
nama keli milijonai pūdų žuvies ir yra buvę dideliau- 
sios duonos sankrovos. Užviešpatavus bolševikams, 
buvo uždrausta privatinė žuvininkystės pramonė ir 
javų prekyba. Prie to stambiausios dirbtuvės “Kav- 
kaz i Merkurij”, “Vulkan”, “Etna” ir kitos buvo pa
imtos valdžios žinion, ir kelios dešimtys tūkstančių 
darbininkų pastatyta karo padėty. Tas visiškai supa- 
raližavo miesto pramonę ir maisto klausimą. Astra
chanius, turįs perpilnai duonos ir žuvies išsyk pasiju
to bado suspaustas. Jis buvo panašus į salą, kurios 
gyventojai miršta nuo troškulio, nors aplinkui yra 
dideliausias geriamojo vandens ežeras.

Suprantama, kad darbininkai, matydami tokią 
sovietų valdžios netvarką, pradėjo nerymastauti ir da
ryti mitingus, kaip nors išgelbėtų save ir savo šeimas 
nuo bado, prie kurio juos privedė kriminališkai kvai
la bolševikų politika. Mitinguojančius darbininkus ap- 
siaupė raudonoji armija ir su kulkosvaidžiais ir ran
kinėmis granatomis nukovė virš 2000 žmonių. Kitus 
prasiveržusius ir pabėgusius iš skerdynių vietos, rau
donarmiečiai gaudė, žudė ir pasidavusius gabeno į 
miestą sušaudyti. (Žiūrėk “Čeką — Astrachanskije 
rastriely”. P. Šilin).

į

Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas admirolas Cary 
T. Grayson atvyko į Nau
jąją Angliją apžiūrėti vie
tų, nukentėjusių nuo siau- 
tusio potvynio.

Apžiūrėjęs svarbiausias 
potvynio vietas, admiro
las pareiškė, kad nė vienas 
nukentėjusis nebus palik
tas be paramos, nes Rau
donojo Kryžiaus fondai 
bus laisvai prieinami.

• v

thip aiškiai mokina, pačioje daiktų esmėje, išvaduoti visus nukentėjusius per revoliu- 
ramybė daugiaus priklauso mielaširdystei 
negu Teisybei”.

nPoiori + i-ii m

(P. Zareckio, Jr. paskaita Kataliku Sei- kurie, kaip matome, nori pasaulį kaip tvaną
«« j _ Boston, užliet. mes turime atsakvti sau i ši klausi-

Komunizmas

inelįui, vasario 22 d. š. m., 
Mass.).

Jei jie mano tikrą taiką atnešti, tai kaip 
jie gali išaiškinti savo raštus, kaip ir šį. Ofi
cialiai išleistą iš Maskvos: “Mes neapken- 
čiam krikščionių; nors ir geriausias, vistiek 
jis yra mūsų aršiausias priešas — 1______
niška meilė yra kliūtis mūsų revoliucijai. 
Visos religijos yra vieni ir tie patys nuodai, 
kurie apdumia akis ir apnuodyja sielą, valią, 
sąžinę kiekvieno gero komunisto; 
pasigailėjimo turi būti paskelbtas prieš ją. 
Mūsų darbas nėra pataisyt, bet sugriaut vi
sus Tikėjimus, visas moralines tiesas, — ir 
tas tik yra geras ir moralis, kas pritinka ko
munistų partijai”. O iš kitos pusės mes turi
me komunizmo pasmerkimą tame pareiški
me, kurį Šventas Tėvas išleido pasauliui Ka
lėdoms 1930. “Mes velinam jumi ramybę 
Kristaus, ne sentimentališką, sumišusią, ne
išmintingą ramybę, nes tikra taika yra ta, 
kuri paeina iš Dievo, ir turi pačią tikrosios 
Taikos esmę.

“Tai yra klaida, nuo kurios tas Dieviškai 
įkvėptas Apaštalas norėjo apsaugoti pasaulį, 
manyti, kad visiška ramybė galėtų viešpa
tauti tarp tautų ar žmonijos, kurioje nėra 
vidurinės taikos, kur dvasia neturi ramybės 
to išmintingumo ir širdies ir pasigailėjimo ir1 
žmoniškos dvasios. Yra paskirta išminčiai, 
kad pažįtų tiesą ir reikalus teisybės; yra pa
skirta širdžiai, kad ji būtų sujungta ir pa- 
daugyta mielaširdystėje. Nes, jei ramybe, 
kaip pranašas sako, turi būti darbas ir už
mokestis teisybės, tai, kaip šventas Thomas

ei ją!
t____ ____ “Budėkime ir sunaudokime kiekvieną die-
Taigi trumpai apsvarstę šiuos dalykus, ną”. Skleiskime teisybę mūsų Sutvėrėjo į- 

kvepta. Remkime mūsų katalikišką spaudą. 
Gyvenkime didesniame sutikime ir taikoje 
su savo kaimynu ir pažįstamu. Klausykime 
tų mūsų vadų Kunigų, kurie tam tik tikslui 
išmokinti, kad pagelbėtų mums rasti tikrą 
tiesą ir taiką. Saugokimės savo pavydinčių 
draugų. Leiskime savo vaikus į tuos šalti
nius tikrojo mokslo, kur nėra mokoma kaip 
pasaulis nugalabįt, bet kaip jį pagerįt, ir 
kaip geriaus atsiekti savo gyvenimo tikslą; 
taip mes užlaikysime katalikiškas mokyklas. 
Pasiaukokime save į vienybės akciją, kad 
mes galėtume geriaus vienybėje ir stiprybėje 
augti ir platintis. Rengkime ir auklėkime sa
vo kūdikius su didesniu pasirįžimu, kad mū
sų vaikeliai būtų panašūs į mus, o ne į mū
sų priešus. Mokykimės mes patys tų gyveni
mo tiesų, kurios parodys mums kaip išeiti iš 
mūsų vargų. Pasitenkinkime su mažai turte. 
Neužsiganėdykim save, kad atlikau kasdie
ninį darbą, tai ir gana. Ne. Tada darbas tik 
yra pusiau atliktas. Mes esam kartu kūnas 
ir dūšia. Nors ir darbe kūną išdirbame, vis 
dėl to mums privalu ir savo siela pasiruošti. 
Taigi nemigdykime savo proto, auklėkime ir

matyti teisybę, kad galėtume pažinti kelią 
ant kurio veda mūsų draugai, kad supras
tume, kad čionai niekad rojus negali būti, 
kaip žada mums mūsų broliai komunistai, o 
kad jų mokslas grūda mus į prapultį. Gyven
kime taip, kaip Kristus mums yra parodęs: 
“Aš, esiu Kelias, Teisybė, Ir Gyvenimas”. 
Laikykimės savo tiesos. Eikime savo tiesiu 
keliu. Aukštinkime savo Gyvenimą — mo- 
kinkimės ir sekime šviesą, kad augtumėm 

; dvasioje ir išmintyje pas Dievą ir pas žmo
nes.

užliet, mes turime atsakyti sau į šį klausi
mą: “Pas ką mes eisime? Pas Kristų, ar pas 
Leniną?” Bet mes matome, kaip biaurus vi
sas tas komunizmo mokslas, kaip jis priešin
gas protui ir mūsų geresniems palinkimams. 
Mes matome pasekmę tos valdžios Rusijoje, 
kur nieko kito nebuvo ir nėra, kaip tik upės

Krikščio-1“' UP^S nelaimingu ir nekaltų žmonių krau-
jo. Mes matome, kaip ir mūsų visuomenė yra 
apsupta iš visų pusių puolančiųjų komunis
tų. Su mumis stovi Teisybė ir Tikėjimas; su

mušis te ja*S st°vi me^as bedievybe. Pas mus dar li- 
’ . . • ko idealų ir grožybės; pas juos nuo tos die-

nos kada užviešpatavo komunizmas, krito vi
si švelnumai, visi idealai, grožybė, laisvė, ir 
kyla šiandien ne pagarbos himnai, bet vaito
jimas pavergtos žmonijos Kurioj pusėj mes 
stosime? Turime aiškiai užsibrėžti. Negali 
sakyti nei vienas, kad Kristaus ir Markso 
mokslas yra tas pats arba panašus. Jei kas 
tą sakytų, tai tikrai tas žmogus yra neišgel- 
biamas puskvailis arba sąmoningas apgavi
kas. Bet tas švelnus apgaulingas obalsis, ku
rį girdi humanistas ar altruistas, kursai ri- 
šas su Krikščionio vardu, dėl užsilikusių sa-! lavinkime kiek įmanydami, kad galėtume pa-

• • • — _____ v* vi • • • — * * * * - i- j     __ v* 1 s*
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vimeilės sąryšių, ar dėl piniginės ar politiš
kos naudos, yra tas, kuris nešvariomis prie
monėmis mano sukurti tyrą, švelnų, teisin
gą, beklasinę, lygią žmoniją; neapykantos ir 
žiaurumo keliu įves į karalystę broliškos 
meilės; plėšimo ir kraujingos klasinės kovos 
būdu išauklės taiką; ir prieš-moralinės pro
pagandos keliu pakeisiąs žmoniją. Ne per 
nurodymą ir pasmerkimą tinginio, nemokšos, 
ir pasileidusio žmogaus, kad jis žemai nu
puolė iš savo kaltės, bet kad šis jo likimas 
yra kapitalizmo pasėka, — tas obalsis žada
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Morkus

Iš Po Mano Balanos
Palestrinas, įžymus mu- vų nematė, kiek jų pri- 

zikas ir kompozitorius, marmėjo Palestrino laido- 
niekad savo amželyje ra- tuvėsna.
mios dienelės nematė ir -----------
neturėjo, o betgi nepapras- Savame laike gyveno Vi
ta savo muzikos grožimi soj Palestinoj įžymi mote- 
kelia klausytoją nuo že- ris paleistuvė. Jos globoje 
mes ir neša kur ten toli, buvo didžiuma nedoros už- 
aukštai, pačių padangių eigų. Už tat ją ir vadinta 
prieglobstin, kur žemės ū- “paleistuvių globėja”, 
kai daugiau nepasiekia. -----------

Sumano jinai vieną kart 
ir Jeruzalėje da vieną to
kią “užeigą” atidaryti. Il
gai netrukusi, lazdą ran
kon, ir keliauja savo tiks
lo ieškodama... Tik, beke- 
liaunant, Dievo malonė ir 
jos širdį pasiekė... Taip, 
kad priėjusi Jeruzalę, vie
toje ieškoti vietos da vie- 

Nuo šiol jo naį nepadoriai užkampei, 
susieškojo. Alyvų darželį. 
Ir čia nužemintai priklau
pusi pasiketino ir prisiekė, 
jog nuo dabar jau kitoki 
bus...

Sakoma, kad iš po kiek
vieno nepasisekimo klano 
išsinerdavo vis da dieviš
kesnis. Ypač netekęs mo
teries ir trijų sūnų. Pa
prasta sutvėrimą tokis 
smūgis būtų į smyltis į- 
žarstęs. Gi iš Palestrino 
padarė da uolesnį ir tobu
lesnį veikėją. 7" 
muzika ne tiek žmogaus, 
kiek dangaus grožimi kve
pia.

Argi da neypatinga? 
Septynių dešimčių metų 
senelis, amžiaus ir vargų 
iki sausiausiai balanėliai 
nuskeltas, o betgi muzikos 
pabarėje sukasi it kūdikis, 
o gieda kai angelas?

Gi kuomet pajuto jog 
gyvenimo žvaigždė jau 
blanksta, pasivadina šv. 
Pilypą Nėrių, artimiausi 
muzikos ir dūšios sandar- 
bininką ir draugą, ir jam 
po kelius kart savo sąži
nės knygą išskaitęs ir iš 
jo rankų Paskutinę Komu
niją priėmęs, užsnūsta pa
silsėti tikros bažnytinės 
kompozicijos Adomas.

• x

I Ir buvo. Šiandien ją mes 
pažystam kaipo šv. Pelagi- 
ją-

Amerikos lietuviams už 
tat lengvu iškritikuoti Lie
tuvos tvarką, kad Lietuva 
tyli ir nieko nesako apie 
mūsų betvarkę. O, kad 
tik ji atsigryžtų ir į mūsų 
suirutę pažvelgtų, vai ko
kį šiurkštų mums žodelį 
tartų!

Tai būta vieno gražaus 
Gramnyčių ryto. Italijos 
padangė visuomet skaisti. 
Betgi šiuo kart rodės, kad 
ne palši debesėliai, o tik 
dieviškų posmų Palestrino 
saldžių meliodijų išaustii 
audeklai Romos padangėj 
tvirso... Už valandėles at-Į 
siliepia bažnyčių varpai. 
Kas gyvas, su gramnyčia 
rankoje, bažnyčios linkui 
dulbina.. Gramnyčios! Tik. 
kai netrukus pasirodė, tai 
ne vien Gramnyčios, bet ir 
Palestrino mirtis.

. i

Italai įžymius savo as
menis ne vien gražiai ap
rašo, saldžiai apdainuoja, 
bet da jautriau apgaili ir 
palaidoja. Sako, niekad 
prieš tai Roma tiek daug 
tikrai nuliūdusių palydo-

DARBININKAS "m jj ’

Worcester, Mass.vaikų laikraštėlį “Aušre-.
Įlė”).

Lietuvių Labdary bes' 
Draugija, rūpinasi moks-' 
leivija, išlaiko bendrabū-’ 
čius, amatų mokyklas ir' 
kitas įstaigas Vilniuje.

Lietuvių Tarnaičių šv. nizacija

kryžių! Lietuviškas kry
žius tapo simboliu Vil
niaus krašto lietuvių ver
gijos, ant jų dedami taip 
pat simboliški parašai: 
“Viešpatie. Pasigailėk Mū
sų!” “Viešpatie, Išgelbėk, 
Mus!” ir tt. Dėl šių kry
žių tarp žmonių ir valdžios 
organų kai kuriose vietose 
pasitaikė aštrių susirėmi
mų (pagarsėjęs Marcin
konių miestelio įvykis). 
Šv. Kazimiero skyrių jau
nimas raginamas uoliai 
dalyvauti lietuviškose pa
maldose ir giedojimuose, 
ypač, ten, kur parapijos 
mišrios. Vilinaus krašte 
lietuvių nutautinimo dar
bas "aromas ne tik per 
mokyklas, įvairiais lenkiš
kas organizacijas, bet ly
giai ir per bažnyčią. At
rodo, kad lenkams visu 
pirmą rūpi lenkybė, o pas
kui Dievo žodis. Grynai 
lietuviškose parapijose į- 
vedami lenkiški pamoks
lai, giedojimai ir evangeli
ja. Lietuviai kunigai iške
liami į gudiškas parapijas, 
c jų vieton atsiunčiami 
lenkai, kurie visai nemoka 
lietuvių kalbos arba moka 
labai silpnai.

Dar blogiau esti mišrio
se parapijose, kur turime 
pusę parapijiečių lietuvių, 
pusę kitataučių. Lietu
viams neduodama giedoti! 
lietuviškai, nesakoma lie
tuviškai pamokslų, ne bent 
didesnėse šventėse. Kai 
žmonės mėgina lietuviškai 
giedoti, jie mušami ir va
romi iš bažnyčios, policija 
juos areštuoja kaip trukš- 
madarius. Esti ir tokių at
sitikimų, kad skaitant ku
nigui lietuviškai evengeli- 
ją, lenkai užtraukia “Bo- 
že cos’ Polske”... nutrauk
dami Dievo žodį paprasta 
tautine giesme. Lietuvių 
tėvų vaikai lenkų kunigų 
ir mokytojų mokomi pote
rių lenkiškai, lenkiškai 
rengiami prie Pirmosios 
Išpažinties. Kiek kartų lie
tuvių visuomenė siuntė ar
kivyskupui skundus ir
nuolat rašo savo spaudoje' 
apie daromas lietuviams 
skriaudas, bet visa tai ne 
įstengia paveikti. Šv. Ka
zimiero Draugija, norėda
ma lietuvių tarpe skleisti 
Dievo žodį • gimtoje kalbo
je, leidžia tikybinio turi
nio mėnesinį laikraštį 
“Vilniaus Aušra”. Ši drau
gija panašiai kaip “Ryto”, 
steigia sodžiuose skaityk
las, vaikų darželius, spor
to kuopeles, moterų sky
rius, ir k., kurių daugybę 
aplankiau. Savo skyrių 
veikimui patikrinti ir pa
raginti prie jo, Draugija 
laikas nuo laiko siunčia 
sodžiuosna instruktorius, 
kviečia Vilniuje skyrių at
stovų suvažiavimus. Prie 
šios draugijos yra įsikūręs 
moterų skyrius, kuris sa
vo darbuotę plečia kaimo 
moterų ir vaikų tarpe.
Lietuvių Ūkio Draugija, 
Rūpinasi Sodžiaus Ekono
miniu Gyvenimu ir Ūkio 

Pakėlimu
Steigiami ūkio rateliai,) 

pieninės, kopera t y v a i, 
siunčiami agronomai, ins
truktoriai. Ūkiškos žinios 
skleidžiamos per spaudą— 
“Mūsų Artojas”, “Vilniaus 
Rytojus”, vyriausiojo Vil
niaus Krašto lietuvių vi
suomenės organo dvisa
vaitinį priedą. (Vilniaus 
Rytojus taip pat leidžia

i

Laimė mūs, kad mes sa
kom ką norim ir kiek no
rim, o ji tyli. Vien dėlto 
kai kam išsižiūri, jog ji iš- 
tikrųjų drausmės verta ir 
kad mums geriausiai ata- 
tinka jai rimbu pamosy- 
kūoti. Nors tai ir labai jau 
sena pasaka, tai vienok ją 
mes taip pamėgom, kad iš 
atminties, kai iš rago va
rom. Mat mokintojo mink
šta kėdė, tai visgi ne kie
tas suolas studento. Tai 
žino visi. O kurgi mes už- 
simirštum!

Iš šalies žiūrinčiam at
rodo daug kitaip. Jei tik 
mes ir mūsų įstaigos nors 
pusiau taip tvarkytus!, 
kai jos, — ko reikėtų! It 
tyčia vienok kaip tik prie
šingai yra. Tik laimė mūs. 
kad mes save nematom, ar 
gal matyti nenorim. Patys 
užsimerkę, kitam kelią 
parodyt už garbę turėtum.

i

B. Pivariunienes Įspūdžiai Iš 
Vilniaus 193S m.

so-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
VAJUS

Moterų Sąjungos orga- 
’ . skelbia VAJŲ

Zitos Draugija, turi tikslą naujiems nariams prirašy- 
suburti visas lietuves tar
naites.

V. Lietuvių Mokslo Dr- 
ja, tesirūpina tik mokslo 
reikalais, turi savo muzie- 

' jų, biblioteką ir kitus mo
kslo skyrius.

Vilniaus Lietuvių Meno 
ir Literatūros Draugija. 

į Prie draugijos priklauso 
! Vilniaus krašto lietuviai 
menininkai ir literatai. Jų 
rūpesniu rengiami litera
tūriniai ir meniniai vaka
rai, propaguojama jaunų
jų kūryba.

(Bus daugiau)

i

ti. Vajus tęsis nuo kovo 1 
j d. iki birželio 1 d. Per šį 
i laiką kiekviena moteris ir 
mergina gali įsirašyti už- 
dyką. Laikas trumpas, to
dėl, norint priklausyti šiai 
svarbiai moterų organiza
cijai, reikia pasiskubinti 

' įsirašyti.
; Kuopos yra kiekvienoje 
s didesnėje kolonijoje ir ga
lima įsirašyt į artimiausią 
kuopą.

Kiekviena katalikė mo
nteris ir mergaitė turi pa
mąstyti apie ateitį, o ne 
tik apie dabartį. Moterų 
Sąjungos narės gauna pa
šalpą ligoje; yra du sky
riai: 5 dolerių ir $7.50 pa-

JĖVA KRIKŠČIŪNAITĖ
Kovo 2. d. staiga mirtis 

pakirto Jėvą Krikščiūnai
tę. Ji grįžo namo išklau
sius Šv. Mišių ir priėmus 
Šv. Komuniją. Eidama su
klupo prie savo namo laip
tų ir tuojaus buvo nuga
benta į ligoninę. Kely mū
sų mylima Jėvutė pasimi
rė. Gydytojai pripažino 
ją mirus širdies liga.

Buvo pašarvota pas gra- 
borių Grebliauską. Jėvutė,
kaip ji dažnai buvo vadi-' 
narna, priklausė Sodalici- i 
jai, Tretininkams. Kovo 26 
sodalietės, o kovo 27 d.' 
tretininkės atkalbėjo dalį 
rožančiaus už Jėvutės vė
lę. Laidotuvės buvo kovo 
28 d. didelėmis iškilmėmis 
nes Jėvutė dirbo parapijoj 
per 45 metus. Taigi, para- 
piečiai buvo giliai sujau
dinti dėl jos mirties.

i

šalpos savaitėje ir $150 
pomirtinės. Yra ir vien tik 
pomertinis pašalpos sky
rius.

• Į apšvietos skyrių gali 
įsirašyti visokio amžiaus 
moterys, Narei, atsiskyrus 
iš šio pasaulio, kuopos vi
suomet suteikia paskutinį 
patarnavimą.

Kodėl yra svarbu pri
klausyti? Persikėlus iš 
vienos kolonijos kitur, ga
lima persikelt iš vienon 
kuopos į kitą ir tokiu bū
du nenutrūksta ryšiai su 
moterų veikimu Ameriko
je. Moterų Sąjungos narės 
gauna kiekvieną mėnesį 
žurnalą “Moterų Dirvą”, 
24 pslp. Žurnalo turiniu 
gali džiaugtis ir didžiuotis 
kiekviena narė. Kur dar 
nėra kuopos, gali 10 mote
rų grupė įsteigti kuopą. 
Informacijų kreipkitės i 
Centro raštinę, M. Vaičiū
nienė, 1927 So. 49th Avė. 
Cicero, III. arba į arti
miausią apskritį.

Skubėkite. Laikas trum- 
I pas.

Teklė B. Mažeikienė, 
Moterų S-os Centro Pirm.

• v

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St. 

Worcester, Mass.

INATIONAL BOTTLINGl
COMPANY

| Lozoraičiai — Savininkai | 
i Išdirbame cerus minkštus gė-f 
Į rimus. Geriausias patarnavi-1 
|mas vakarėliams ir piknikams! 
Į bei išvažiavimams.

Tel. 3-6525
495 Millbury St.,

AVORCESTER. MASS.
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i R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.
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Baltimoriečiai turės gar
bę būti pirma lietuvių ko
lonija išgirsti tą kantatą. 
Kurie neateis, tai gailėsis. 
Teko išgirsti dalį tos prog
ramos. Iš tikrųjų, choris
tų giedojimas nustebino 
klausytojus. Visi Baltimo
riečiai kviečiami atsilan
kyti, nes pelnas skiriamas 
parapijai. Nepamirškite 
dienos, ir visi ateikite pa
siklausyti.

i

KRIKŠTAI
Juozas ir Angelą (Ža- 

; rumskytė) Schwartziai ne
seniai susilaukė gražios 
dukrelės, kuri kovo 29 d. 
tapo pakrikštyta gražiu 
Joanos - Karalinos vardu. 
Krikšto sakramentą sutei
kė kun. Aug. Petraitis. 
Krikšto tėvais buvo: p-lė 
Adelė Žarumskytė ir p. St 
Ulevičius.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St. 
WORCESTER, MASS. 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktj Dial-5-5898

DIDŽIOJI SAVAITE

I
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Vyčių Veikimas
Sekmadienį, kovo 29 d 

įvyko Vyčių 26 kp. susi
rinkimas mokyklos sve
tainėje.

Nutarta apvaikščioti 20 
metų jubiliejų gegužės 23 
d., Hotel Mayfair, Worces- 
ter. Taipgi nutarta priimti 
ką tik atvykusius atsto
vus iš Lietuvos, ketvirta
dieny, balandžia 2 d. Tuo- 
mi baigėsi susirinkimas.

•J

Mergaitės Verbų sekma
dienį stovės prie bažny
čios durų ir priims aukas 
gėlėms tinkamai papuošti 
Jėzaus sostą. Parapiečiai 
gali tikrai didžiuotis, kad 
jų bažnyčia būna dailiau
siai išpuošta Baltimorėje, 
ypač per didžiąją savaitę 
Ne tik mes, bet ir svetim- 
taučiai džiaugiasi tuomi. 

Prie didžiojo altoriaus Neatsilikime ir šįmet.
- - - _ HEBE.

v •

Kristaus Kančios 
Paveikslai

Antradienį, kovo 31 d., 
įvyko judamieji paveikslai 
apie Kristaus Kančią, baž
nytinėje svetainėje. Žmo
nių buvo virš 350. Po pie
tų parodyta vaikams, ku
rių buvo virš 500.

iškilmingas Mišias atna
šavo klebonas kun. Juozas 
Lietuvnikas; jam asistavo 
kunigai Jonas Mendelis ir 
vienas svečias; prie šoni
nių altorių mišias laikė 
kunigai Dubinskas ir Kei- 
došius. Daug baltimorie- 
čių susirinko savo gerai 
pažįstamai paskutinį kar
tą patarnauti ir už jos vė
lę pasimelsti.

Klebonas pasakė gražų 
| pritaikintą laidotuvių pa
mokslą, nupiešdamas ve
lionės gražius darbus; iš
aukštino jos pasirinktą 
luomą, kurį ji dorai išlai
kė. Palaidota Holy Redee- 
mer kapinėse.

Taip užsibaigė mūsų Jė
vutės gražus pavyzdingas 
gyvenimas. Lai Dievas 
duoda jai amžiną atilsį ir 
amžinoji šviesa tegul jai 
šviečia. Athena.

• v
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IVerbų sekmadienio va
kare, 7:30 vai., Šv. Alfon
so parapijos svetainėje į- 
vyks vienos šio sezono 
gražiausių parengimų.

Muz. J. Čižauskas su pa
rapijos choru ruošiasi prie 
pastatymo jo paties para

dytos kantatos — “Vil
niaus Senelis” ir visa eile; 
gavėniai pritaikintų muzi
kos kurinių. Bus solo, due-; 
tų ir kvartetų, kuriuos iš
pildys gerai žinomi ir mė
giami solistai - daininin
kai. Dalyvaus ir keli sve
timtaučiai dainininkai.

Neseniai čia sutvertas 
rinktinių vyriškų balsų 
choras bene pirmą kartą, 
viešai scenoj, tą vakarą1 
pasirodys.

Antra programos dalis 
bus teatras. — “Velykų 
Nakties Sapnas”. Patarti
na visiems pasistengti pa
matyti. Bendrai vakaras 
bus gražus ir įdomus. Ti
kimasi daug publikos. Vi
sas pelnas parapijai.

"Aš tikrai būsiu”

v •

i

Susirinkimas
Penktadienį, balandžio 3 

d., įvyks Šv. Onos susirin
kimas bažnytinėje svetai
nėje, tuo jaus po pamaldų.

klauso apie 10,000 
džiaus jaunimo.

Skyriai daro savo susi
rinkimus, kuriuose skaito
mi įvairaus turinio refera
tai, rengiamos koncertinės 
dalys. Kazimieriečiai ren
gia sodžiuose ir mieste
liuose lietuviškus vakarus, 
akademijos paminėjimus. 
Jų rūpesniu statomi so
džiuose gražūs lietuviški 
kryžiai, ypač daug jų pa
statyta Vytauto Didžiojo 
metais, pagerbti garbingą
jį Tautos didvyrį, taip pat 
nemažai pastatyta kryžių 
Šventųjų metų proga. Vai-

v •

Vilniaus Lietuvių Švieti
mo Draugija “Kultūra”
Šioje Draugijoje susis

pietę, “pažangiosios” min
ties Vilniaus krašto lietu
viai. Ši draugija turi savo 
žinioje kelias pradines mo
kyklas, viena jų randasi 
Vilniuje, “Kultūra” steigia 
savo skyrius ’ sodžiuose. 
Šios draugijos organas — 
"Vilniaus Žodis”.
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Šv. Kazimiero Draugija
Šios draugijos tikslas — 

suburti visą lietuviškąjį 
sodžiaus jaunimą, prisilai
kant dėsnio — Dievui ir 
Tėvynei. Tuo tikslu Šv. džia kovoja su šiuo senu 
Kazimiero Draugija sten- lietuvišku papročiu. Dau- 
giasi įsteigti kiekviename gelyje vietų tokie lietuviš- 
lietuviškame sodžiuje savo 
skyrių, prie kurio priklau
sytų visu pirmą jaunimas, 
o paskui, vyresnieji. Tokių 
skyrių Draugija yra įstei
gusi virš 300. Prie jų pri-

v •
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CHORISTAI DIRBA

ki kryžiai buvo išversti, 
išniekinti įvairių parsida
vėlių ir valdžios organų. O 
kiek pabaudų ir areštų te
ko patirti lietuvių so
džiaus jaunimui dėl šių

Choristai jau turi bilie
tus Verbų sekmadienio pa
rengimui. Vadovauj ant 
muzikui .Jonui Olšauskui, 
choristai išpildys veikalą 
“Velykų Nakties Sapnas” 
ir kantata vardu “Vilniaus 
Senelis”, parašyta choro 
vedėjo.

Kliūtys yra ne tam, kad 
jps mus nugalėtų, bet tam, 
kad jos būtų nugalėtos.

De Poneheville i

Labdaringos Dr-jos 
Veikimas

I Antradienį, kovo 17 d., 
įvyko Labdaringos dr-jos 
susirinkimas bažnytinėje 
salėje. Tame susirinkime' 
buvo priimta 25 nauji na
riai'.

Nutarta- rengti vakarie
nę ir šokius, balandžio 19 
d., Maironio Parke, 5 vai. 
po pietų. Rengėjai kvie
čia visus skaitlingai daly
vauti, nes šios draugijos 
tikslu yra kitus šelpti ir 
padėti jiems nelaimėje.

Sodaliečių Vakaras
Sekmadienį, balandžio 5 

d., 7:30 vai. vakare įvyks 
Sodaliečių vakaras. Apie 
28 mergaitės vaidins vei
kalą. ■

Visi kviečiami atsilanky-. 
ti į šį vakarėlį, nes pelnas 
skiriamas parapijai.

1 Koresp. M. Y.

THE GREMO BREWING
COMPANY

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGER - PORTER- 

DRAUGHT & BOTTLES 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS 
Miscoe Spring Water Company 

199 Summer St. 
Worcester, Mass.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai. Kilimai. Naminiai . 
Rakandai, Radios ir Elektrfe 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai

GLENW00D ir ATLANKO
Virtuvės Pečiai

Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau arba 

iŠ8imokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St,
WOBCESTEB, MASS.—
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KAS GIRDETLLIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

REIKALINGAS
VARGONININKAS

i
sekimu. Maršruto išlai
doms padengti fondui į- 
teikta 31 doleris ir 15c. U.

Kreipkitės adresu: 
Kun. J. švagždys, 

20 Webster St.
Montello, Mass.

WESTFIELD, MASS.

MONTELLO, MASS.
POTVYNIO 

NUOSTOLIAI 
Pagal žinių miesto iuži- 

I nierių ir “Public Works 
Dept.” potvyniai padarė a-

SVEČIAI Iš LIETUVOS pie $123,000 nuostolių. 
Kovo 26 d. Federacijos Nuostoliai skirstomi šiaip: 

skyrius surengė viešą pa- miesto ištaigoms $50,000, 
rengimą Lietuvos pavasa- 0 privatiškiems asmenims 
rininkų atstovams Dr. J.1 apie $73,000. Dar tikrai 
Leimonui ir J. B. Laučkai. nežinoma, bet yra žinių, 
Nors buvo įžanga, tačiau kad privatiniai asmenys 
prisirinko nemaža žmonių gaus pagelbą iš federališ- 
— per 250. kų šaltinių arba nuo Tau-

Salėje buvo išstatyta pa- tiško Raudonojo Kry- 
vasarininkų rankdarbių žiaus, o visuomeninius 
paroda, kurią atsilankiu- nuostolius turi panešti 
šieji stropiai apžiūrėjo di- valstybė ir miestas, 
dėlių pasitenkinimu bei į __ ‘
susidomėjimu.

Kalbėtojus 
siems pristatė 
j. r 
kalbų, Brooklyno vytis 
Kazlauskas rodė paveiks- tangas laimėti šitą reika
lus iš Lietuvos. Visa prog- kalingą apsaugą, 
rama praėjo gražiu pasi- į ----------------------------------- >

Neapsimo k a savinin
kams savo nuosavybes tai- 

susirinku- gyti ir gerinti upės apylin- 
kleb. kun. kėje, jeigu miestas nesirū- 

Švagždys^ Po svečių pins pastatyti apsaugos. 
1 vytis Lietuviai dės visas pas-
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Miestas Sutinka Paimti 
Barnes Orinę Stotį

Westfieldas ir Holyok’as 
per rekomendacijas majo
rų ir balsavimą miesto ta
rybos sutinka paimti Bar
nes nuosavybę dėl orinės 
stoties. Westfieldas turės 
sumokėti savo dalį — $14, 
000, — $6,000 miesto mo
kesniais ir $8,000 bond- 
S3.1S

VĖLIAVOS IR ORGANIZA -į Tuojaus’prasidės WPA 
projektas pagerinti šitą o- 
rinę stotį, nes federališka 
valdžia jau paskyrė $85,- 
000 šitam tikslui. Tie, ku
rie dalyką ąrčiau žino ti
kisi, kad laikui bėgant bus 
paskirta daugiau pinigų.

Jurgis Jonas

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANB0RN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo Vieta: 
32 TCALNUT AVĖ. 
Tel. Norrcood 1020

CIJĮJ ŽENKLAI
v •

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių Darbininkų Są

jungos 8-tos kuopos ber- 
taininis susirinkimas į- 
vyks balandžio 5 d. tuoj 

metų po sumos bažnytinėje sve- 
■ Visi 

M. A. NORKŪNAS nariai prašomi būtinai da-
P. O. Box 371, Lawrence’ Mass. lyvauti, kadangi yra daug

tai mūsų specialybė ir ilgų i

praktika. Darbas artistiškas. Kai- įainėje, Windsor St

NAUJOS KNYGOS l
• f?

Ką Tik Gautos Iš Lietuvos I
Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no- £ 

rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.

4

Dorybių Perlas.....................................
Moterystė .............................................
Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai) 
Sugriautas Lizdas ..... .......................

. Jėzaus Širdis ir Šeimyna .................
Temperamentų rūšys .........................
Kaip save auklėti................................
Jėzuitai ................................................
Šeimyna Kristui .................................
Šv. Stanislovas Kostka ....................
Matas Talbotas....................................

. T. Mykolas Pro....................................
Šv. Elzbieta Tiuringietė.....................
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svarbių reikalų aptarti. 
Kiekvieno nario pareiga 
šiame susirinkime daly
vauti.

Primenu tiems nariams, 
kurie esate užsilikę su mo
kesčiais, atlikti savo pa
reigą šiame susirinkime. 
Iš centro yra pranešta, 
kad neužsimokėjusie m s 
laikraščio siuntinėjimas 
bus sulaikytas. Malonėki
te ateiti į susirinkimą ir 
užsimokėti.

Rašt. J. F. S.
Perskaitę “Darbininko” 

No. 26 korespondenciją iš 
šios kolonijos, kurią pasi
rašo S. B-tis, apie choris
tus šiaip atsiliepia: “nei 
vienas iš choristų nenorė
jo prisirašyti prie Šv. Var
do draugijos, kuomet mi
sijų užbaigos dienoje mi- 
sijonierius ir klebonas 
juos ragino”. Toliau, “čia 
yra tam tikra priežastis, 
kuri man šiuos žodžius 
rašančiam pasisekė suži
noti.” Taipgi koresponden
tas pareiškia, kad “toji 
priežastis bus sekančiame 
susirinkime išaiškinta”.

Mums neaišku dėl ko ra- 
šėjas tą įvykį iškėlė viešu
mon, neišlukštenęs jo susi
rinkime, kur galėtume len
gvai patiekti pasiteisini
mų.

Kadangi korespondentas 
sako, kad tos priežastys 
bus aiškinamos susirinki
me, tai mes užtikrinam, 
kad į susirinkimą pribu
sime ir išklausysime ap
kaltinimų. Mūsų gairės vi
suomet buvo ir bus kata
likybė ir lietuvybė.

Choro Valdyba.

DARBININKAS 
pamatyti. Rengkitės visi 
dalyvauti!

Kam eiti pas svetimus 
—eik pas savuosius! Plau
kus garbiniuoti, kirpti rei
kia? Vyrai eikite pas po
nus J. Grigą ir J. Narin- 
kevičių, kurių kirpykla 
randasi Merrimack gatvėj.

Moterims patam aus 
šios: panelės A. Žapnic- 
kiūtė, kuri dirba Bon Ma- 
rche krautuvėje; L. Blaze- 
vičiutė, E. Barisiūtė, V. 
Andriuskevičiutė, T. Kaz- 
lauskiūtė — Sun Building.

Maistą pirkite pas J. 
Vilkišių, kurio krautuvė 
randasi ant Winter gat
vės; A. Vilkišių ant Gor- 
ham gatvės; G. Bomila 
ant Concord gatvės.

City Institution for Sa- 
vings Bankoje, Centrai St. 
dirba panelė A. Kašėtaitė, 
kuri maloniai patarnauja 
lietuviams.

“Rūdininkas”

PROViDENCE, R. I.

6.
mus paveikslus “King of 
Kings”. Žmonių per abu 
vakaru buvo pilna svetai
nė. Paveikslus parūpino 
pats kleb. kun. V. G. Vil- 
kutaitis.

Kovo 8 d. įvyko SLRKA 
142 kp. jubiliejinis vaka
ras sąryšyje su tos orga
nizacijos vajumi. Kalbas 
pasakė kleb. kun. V. G. 
Vilkutaitis, kun. J. F. An
dziulaitis, kun. K Petrei- 
kis ir adv. P. Česnulis. Pa
starasis buvo ir progra
mos vedėjas. Labai vyku
siai suvaidintas veikalas 
“Šv. Barbora”, vadovau
jant p. P. Glugodienei. Jai 
pagelbėjo p. Juozas Sa
dauskas.

Buvo surengti puikūs 
pietus. K. O.. Obelienė, 
Darbininko skaitytoja au
kavo pyragus. Per savaitę 
laimėta apie 18 naujų na
rių.

> .. ■ . g™—————————

ALRK. Blaivininkų Ap. Suvažiavimas
įvyks sekmadienį, balandžio 19 d., š. m. Šv. Pet

ro par. bažnytinėje svetainėje, W. Fifth St., So. Bos
ton, Mass., 1 vai. po pietų.

Kuopos ir pavieniai asmenys nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti šiame suvažiavime.

A.L.R.K. Blaivininkų Apskričio Valdyba, 
Dvasios vadas — Kun. P. Virmauskis 
Pirmininkas — A. Zavedskas 
Raštininkas — M. Rugienytė.

LOWELL, MASS.
MATYTA ir GIRDĖTA
Pereitą šeštadienį baž

nyčios šventorių apvalė, 
pagražino, sulygino. Gra
žu! Tiems, kurie tą darbą 
išpildė — parapijos vardu, 
aciu!

Klebonas pareiškė reika
lingumą įsigyti naują pia
no.

Kas turi ‘pianą’, kuris 
nereikalingas jūsų šeimai? 
Turite progą jį atsikraty
ti ir tuo pačiu atlikti gerą 
darbą!

Į moterystės luomą, ne
užilgo, stos populiari soda 
lietė Malvina Jonaitė. Lai
mingasis asmuo bei jos 
mylimasis yra Juozas Už- 
davinis, gerai žinomas 
kumštininkas gyvenantis 
Haverhill, Mass. Linkėji
mai!

Sekmadienį (Kovo 29 
d.) į Lovvellį buvo atvykę 
apie 400,000 žmonių pasi
žiūrėti potvynio nuteriotų 
vietų.

Žmonės apleido Lowel!’į 
vėlai vakare išsiveždami 
šiurpulingus vaizdus kaip 
tai: kybojantį aukštai ant 
medžio šakos namo stogą; 
sudaužytus namus, tiltus, 
kelius. Matė šeimynas, ku
rie susirinkę, kiek nenusi- 
nešė vanduo, rakandus ir 
kitus daiktus susinešė į 
saugesnes vietas. Jų nelai
mė... skaudi nelaimė, suju
dino žmones.

Šiomis dienomis Lowel- 
lio Mayoras ieško greitos 
ir didžiulės piniginės pa
galbos. Apskaičiuojama, 
kad nuostolių miesto nuo
savybei pridaryta suvirš 
$3,000,000.

Choro rengiamas “Mins- 
trel Show” bus labai gra
žus, įspūdingas! šia nau- 
jienybę neužilgo galėsite

PAVASARININKŲ 
ATSILANKYMAS

Kovo 29 d., sekmadienį, 
čia lankėsi Lietuvos pava
sarininkų atstovai Dr. J. 
Leimonas ir J. B. Laučka. 
Vakare bažnytinėje salėjo 
įvyko jų prakalbos, atsi
vežtųjų rankdarbių paro
da ir paveikslų iš Lietuvos 
gyvenimo rodymas.

Programą pradėjo vie
tos klebonas kun. Vaite
kūnas, nusakydamas sve
čių lankymosi tikslą ir 
reikšmę. Jis kreipėsi į jau
nimą pasekti Lietuvos ka
talikiškojo jaunimo pavy
zdžiu.

Svečiai savo kalbose pa
reiškė ir savo didį pasige
rėjimą Providence lietuvių 
kolonija,“ taip energingai 
ir sumaniai vadovaujamo 
klebono kun. Vaitekūno. 
Jie stebėjosi taip greitai į- 
sigyta bažnyčia, kuri, jų 
pareiškimu, žavėte žavi 
savo nepaprastu grožiu.

Po svečių prakalbų, 
drauge su jais važinėjąs 
vytis A. Kazlauskas rodė 
paveikslus iš Lietuvos gy
venimo.

Naujoji bažnytinė salė 
buvo pilnutėlė susirinku
siųjų. Ypač gausiai pasi
rodė jaunimas. Malonu bu
vo vyresniesiems, kad jau
nieji įvertino Lietuvos 
jaunimo atstovų atsilan
kymą.

Maršruto išlaidoms pa
dengti sukelta $25.

Čia gerai veikia vyčiai, 
kurių kuopos pirmininku 
yra J. Kuprevičius. Provi- 
dence stropiai ruošiasi L. 
Vyčių seimui, kuris šie
met čia įvyks.

Į parengimą buvo atsi
lankę So. Bostono vyčių 
kuopos nariai su pirm. Pr. 
Razvadausku priešaky.

Dy-s.
Verbų sekmadienį, ba

landžio 5 d. Šv. Kazimiero 
parapijos auditorijoj į- 
vyks tos parapijos mažoje 
choro vaidinimas, vado
vaujant muzikui p. Anta
nui Giedraičiui. Choro mė
gėjai suvaidins “Liurdo 
Stebuklai arba Akloji 
Mergelė” dramą keturiuo
se veiksmuose. Vaidinimas 
prasidės 7:30 vai. vakare.

Rengėjai nuoširdž i a i 
kviečia visus ateiti. Rap.

CLEVELAND, OHIO
Kovo 18-19 dd. šv. Jur

gio parapijoje rodė juda

Šv. Jurgio par. mokyk
los 8-9 skyriaus mokiniai 
kas sekmadienis prie baž
nyčios parduoda laikraštį 
“Darbininką” ir jiems ge
rai sekasi, nes “Darbinin
ke” visuomet galima rasti 
naudingų straipsnių ir ži
nių. Perskaitę vieną kitą 
numerį darbininkai užsi
prenumeruoja visiems me
tams.

Kiek laiko atgal mūsų 
kleb. kun. V. G. Vilkutai
tis iš sakyklos ragino 
žmones užsirašyti katali
kišką - darbininkišką laik
raštį “Darbininką”, žmo
gus užsirašęs “Darbinin
ką” jau nenorės su juo 
skirtis. Jeigu kas nori už
sirašyti, tai tą gali pada
ryti per menininkę p. Pau
lę Glugodienę. Ji visiems 
maloniai patarnaus, nes ji 
šįmet dalyvauja “Darbi
ninko” vajuje.

Muzikas V. Greičius pra
neša raporteriui, kad jis 
yra nuolatinis “Darbinin
ko” skaitytojas. Jam 
“Darbininką” parduoda 
mokyklos mokiniai.

žiai misijos savaitę ir ko
vo 24 d., iškilmingai užsi
baigė 40 vai. atlaidai. Ry
tais ir vakarais daug žmo
nių lankė bažnyčią ir nau
dojosi atlaidų Dievo malo
nėmis.

Atlaiduose buvo daug 
svečių kunigų. Mokyklos 
vaikučiai sudarė gražią 
procesiją. Įspūdingus pa
mokslus sakė iškalbingas 
pamokslininką s Tėvas 
Vaitukevičius.

Suvažiavo Chicagos Pro
vincijos vargonininkai ir 
didysis parapijos choras, 
vadovaujant varg. B. Ja
nušauskui, gražiai giedojo 
mišparus. Vargonais gro
jo Prof. A. S. Pocius.

Po pamaldų varg. Janu
šauskas su žmona pasi
kvietė vargonininkus ir 
svečius į savo puikią rezi
denciją, Beverly Hills, kur 
vakarą gražiai praleido 
vakarieniaujant ir svars
tant vargonininkų reika
lus. Ieva Lukošiūtė.—

HUDSON, MASS,

Šv. Jurgio parapijoje 
nuo kovo 22 d. prasidėjo 
šv. misijos ir baigsis ba
landžio 5 d. Pirma savaitė 
buvo moterims, o ši pas
kutinė yra vyrams. Žmo
nės gausiai lankosi į misi
jas, kurias skelbia Tėvai 
Jėzuitai: A. Mešlis ir P, 
Aukštikalnis.

Tėvas Aukštikalnis bu
vo staiga susirgęs ir 
dviem dienom buvo nuvež
tas ligoninėn. Visa parapi
ja meldėsi, kad Dievas 
grąžintų jam sveikatą.

“PILOTO DUKTĖ” 
SCENOJE

Verbų sekmadienį, ba
landžio 5 d. šv. Jurgio pa
rapijoj bus suvaidintas 
religinis veikalas “Piloto 
Duktė”. Kiekvieno katali
ko pareiga šį gražų veika
lą vaidinant pamatyti. Va
karo pelnas skiriamas pa
rapijos mokyklai. Rengė
jai kviečia visus dalyvau
ti.

Šiomis dienomis mūsų 
klebonas kun. V. G. Vilku
taitis išvyko atgauti nusil
pusią sveikatą. Grįš prieš 
Verbų sekmadienį.

Raporteris.

CHICAGO, III.
IŠKILMINGAI UŽSIBAI
GĖ 40 VAL. ATLAIDAI

Gim. Pan. švenč. bažny
čioje, kur klebonauja kun. 
A. Baltutis, praleido gra-

Pasekminga Vakarienė
Moterų Sąjungos 45 kp. 

surengė vakarienę pas V. 
Nanartavičienę, 7 Dewey 
St. Žmonės skaitlingai su
ėjo ir buvo patenkinti va
kariene. Stalai buvo nu
kloti skaniausiais valgiais 
ir gėrimais. Žmonės visi 
gėrėjosi valgiais, o šeimi
ninkė V. Nanartavičienė 
maloniai visus vaišino. Po 
vakarienės buvo leidžia
mos dovanos laimėjimui. 
Visi tikietai buvo parduo
ti ir liko kuopai gražaus 
pelno. Pageidaujama, kad 
daugiau surengtų panašių 
vakarienių.

Širdingai dėkojame šei
mininkei V. Nanartavičie- 
nei, kurios namuose įvyko 
tokia graži sueiga. Taipgi 
nuoširdžiai dėkuojame p. 
Šukiams už gausias dova
nas ; dėkuojame biznie
riams duonkepiams, A. & 
J. Džigams už jų skanius 
pyragus, ir visoms kitoms, 
kurios tik prisidėjo prie 
šios vakarienės.

Nuoširdžiai dėkingos
Sąjungietės ir jų 45 kuo

pos Valdyba.

MANO MARŠRUTAS
Jeigu kam reiks adreso, 

prašau išsikirpti:
Nuo kovo 30 iki bai. 12, 

20 Webster St., 
Brockton, Mass.

Nuo bai. 13 iki 18, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo bai. 19 iki geg. 5, —
220 Ripley pi., 
Elizabeth, N. J.

Nuo geg. 6 iki 17, —
47 Montgomery pi., 
Paterson, N. J.

Nuo geg. 18 iki birž. 2,—
207 Adams St.,
Newark, N. J.

Nuo birž. 3 iki 7, —
32 Dominick St.,
New York, N. Y.

Nuo birž. 8 iki 14, —
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo birž. 15 iki 24, —
2601 W. Marąuette Rd., 
Chieago, III.
Tėvas J. Bružikas, S. J.

KUN. PROF. RAŽAIČIO, D. 
D„ MISIJŲ TVARKA:

Kovo 30 d. — Balandžio 
5 d. Westfield, Mass.

Balandžio 6 — 12 dd. Šv. 
Andriejaus parapijoj, Phi
ladelphia, Pa.

Jeigu kuris Gerbiamų 
Klebonų norėtų pas save 
kviesti su misijomis, pra
šoma kreiptis šiuo antra
šu : Rev. Prof. M. Ražaitis. 
D. D., Marianapolis Colle- 
ge, Thompson, Conn.

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą, šią - knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

Dr. CLIFFORD H. LAKE,
OPTOMETRISTAS 

ir OPTICIAN
Tel. Stoughton 969 

801 Washington St., 
Room 202 Stoughton Bldg.

Tel. 336R

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.

Laidotuvių (staiga:

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

25 Enterprise St., Brockton

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St
TEL. Brockton 2005

Įsigykite į;

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir ! j 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 11 

jums padės, nes joje 'randasi daug Klausimų ir Atsakymų 1| 
anglų ir lietuvių kalboje. ] ;

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus: | |

“DARBININKAS”
I 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ;;



Penktadienis, Balandžio 3, 1936

Pennsylvanijos parapijos klebonas, kun.parapijos Kieuonas, kuh. ® ® *]■" v

rienėje dalyvavo virš du Žinios Iš
... DARBININKAS 7.'

SHENANDOAH, PA.
—---------  ra išdavęs, Pennsylvanijos

Keturdešimtės atlaidai, aukščiausias teismas, ir 
mūsų parapijoj, pasibaigė daug kartų ji pakartojęs, 
pereitą antradienį, žmo- Aš tuo klausimu žingei- 
nės skaitlingai lankėsi į daudamas atsiklausiau sa- 
pamaldas; bažnyčia buvo vo draugo advokato, kuris 
pilnutėlė per mišias ir man ir anuos nuospren- 
mišparus, ypatingai per džius parodė, 
mišparus, kai žmonės jau j 
grįžo iš darbo, bažnyčioj 
net stovėti nebuvo vietos.

I

Pirmadienio vakarą, 22 
kunigai klausė išpažinčių.

šimtai žmonių. Prie gar
džių užkandžių, sveikinta 
netik kalbomis, bet muzi
ka ir dainelėmis. Pareikš
ta labai daug gražių lin-i 
kėjimų. Taipgi suteikta ir' 
dovanų. Iš dvasiškių sve
čių dalyvavo: 1

ŠIAIS METAIS Į KLAI
PĖDĄ JAU ĮPLAUKĖ 

174 LAIVAI

Klaipėdos spauda rašo,
_ _ , kad šie metai mūsų uostui 
kun" I Va- žada būti geri. Laivų ju-

Lietuvos
tis senesnių metų judėji
mą. Klaipėdos uosto laivų 
judėjimo nesutrukdė nė 
paskutiniu laiku buvę šal
čiai, dėl kurių kai kurie 
kiti uostai turėjo būti net 
visai uždaryti.

DARBAI
v •Darbai pas mus šiuo tar

pu pusėtinai gerai eina.
Kunigai džiaugiasi, kad 
Keturdešimtės metu su- 
virš 4,000 žmonių priėmė 
Švč. Sakramentą.

Daugelis svetimų kuni-l porai šimtų darbininkų 
gų, mūsų diocezijos ir ki- darbą, gal ir visai vasarai, 
tų, dalyvavo pamaldose. Per pastarąsias kelias

Seserų Kazimieriečių iš-Į savaites mainierių unijos 
mokinti vaikučiai gražiai| vadai pradėjo organizuoti 
išpildė savo pareigas da- darbininkus ir kitų užsiė- 
lyvaudami procesijose. mimų skyrius. Mūsų mies- 

I jau suorganizavo 
skerdyklos ‘Abbatoir’ dar
bininkus, kurių yra apie 

j .100; dabar neseniai suor- 
ganiazvo ir “Swift” ir ‘Ar- 
mour’ kompanijų darbi- 

Mahanoy City išeinantis ninkus, kurių irgi yra su- 
pusiau lietuviškas - lenkis-; virš pusė šimto, 
kas laikraštis “Saulė” ra-i 
šo kad: “Pottsvilles sūdąs , Kasyklos, 
atmetė indžiunkszina, kuri 
kardinolas uždėjo ant kle
bonijos ir mokslainės”. i 
Tas neatitinka tiesai. Taip | 
vadinamas “indžiunkszi- 
nas” prieš vokiečius, kurį! 
išėmė kun. Karalius, Kar-į 
dinolo vardu, kad vokie-i 
čiai nesikištų į mokyklos; 
vedimą, niekad nebuvo pa- j 
naiikntas. Mokykla kaip I 
veikė taip ir veikia.

“Saulė” klaidingai rašo, 
kad: “Sudžia Bechtelisai- 
szkino: ‘Negalima žmonių 
iszmesti isz ju locnascziu’, 
ir tt. Bechtel’is nėra joks 
“sudžia” nei teisėjas, jis 
tik advokatas — ką jis sa
ko, tai ne teismo įsaky
mas.

Bažnyčios nuosavybė su
lyg valstybės įstatymų nė
ra “locnastimi” nei pavie
nių parapijos narių, nei vi
sų imant kartu. Parapijo
nai negali daryti su para
pijos nuosavybe ką jie no
ri. Ta nuosavybė turi tar
nauti tikslui dėl kurio ji 
buvo įgyta. Nei pavieniai 
nariai, nei visi kartu ne-

_ šuose darbuose prie taisy
mo kelių. Miestas neužilgo 

j rengiasi pradėt statyti vie
šą parką. Tas irgi duos

Per pastarąsias kelias

Choras gražiai giedojo, telyj 
ypač mišparus. |

“SAULĖ” RAŠO
NETIESĄ

v •

v •

, kurios per 
kelias savaites stovėjo dėl
to, kad buvo pilnos vande
nio, dabar vėl dirba. “Rea- 
ding’o” kompanija neati
darė “West Shenandoah” 
kasyklų, teisindam i e s i, 
kad pilna vandenio, darbi
ninkai tą neigia, ir dabar 
kitos 9 tos pačios kompa
nijos kasyklos rengiasi ne
dirbti kol atidarys ir anas 
kasyklas.

POTVYNIO NUKENTĖ- 
1USIEMS KOLEKTA

Pereitą sekmadienį mū
sų bažnyčioje per visas 
mišias, buvo daroma rink
liava dėl potvynio nuken
tėjusiems. Kaip kunigai 
aiškino, kolekta bus pasių
sta per vyskupijos kance- 
leriją “Raudonajam Kry
žiui”. Tokia tvarka, man 
atrodo gera, nes katalikų 
Bažnyčia gaus kreditą, 
kad ir Ji surinko pinigų 
šelpti potvynio nukentėju
sius.

MUSŲ CHORAS

lančiūnas, kun. K. Balutis dė jimas Klaipėdos uoste i 
ir kun. V. Martusevičius. “““ ypatingai geru.

Prie progos reikia pažy
mėti, kad minėtą iškilmin
gą vakarienę surengė: A- 
paštalystės Maldos drau
gystė, Seserys Mokytojos 
ir vietinis parapijos cho
ras. F. P.

Vasario mėn. į uostą į- 
plaukė 79 laivai, o per sau
sio ir vasario mėn. Klai
pėdos uostą jau aplankė iš 
viso 174 laivai. Visą laiką 
iaivų judėjimas uoste bu
vo gyvas, toli pralenkian-

SPAUDOS BYLOS 
LIETUVOJE

Ekskursijos i Lietuvą

jSSJjOy ''

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Per Gothe»bnrtį, Švediją 

Išplaukia iš Ncw Yorko 
GEGUŽĖS 29, 1936 M.

Moderniška motorlaiviu 

GRIPSHOLM 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Laivo neateinant
Ši, ekskursija vadovaus p. Pr. Zaborskis 

Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 
skyriaus vedėjas.

Antra dcakanija išplauk.
LIEPOS 1 D. J KLAIPĖDĄ

Per Gnthe*h*rĮ-StockMm

Ekskursij, vadovaus p. VI. Mučinskas. 
Švedų Amerikos Linijos centralinėje raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. ___
Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor- ' •
iių Agentų Sąjunga Amerikoje. <

Kiti išplaukimai ii Neut Yorko
KUNGSHOLM.................... balandžio 25.
GRIPSHOLM ....................... gegužės 5.
DROTTNINGHoLM .... gegužės 16.
KUNGSHOLM ................... birželio 4
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių malonėkite 
kreiptis j vietini laivakorčių agentų, 
arba

SWEDiSH AMERICAN LINK
154 Eoyston SL. Eoston. Mtess.

Mūsų didysis choras, va
dovystėje A. Grigoraičio, 
padarė labai didelę pažan
gą. Giedojimu bažnyčioje 
galima pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti. Choras dabar 
jau antra savaitė stropiai 
rengiasi prie bažnytinio 
koncerto. Koncerte daly
vaus ir šios apylinkės pa
rapijų chorai.

Apart didžiojo choro, 
dar yra 3 chorai mūsų pa
rapijoje: antras choras, 
kuris paprastai gieda baž
nyčioje per 7:30 mišias ; 
berniukų choras, ir moky
klos vaikučių choras.

Labai malonų įspūdį da
ro ir lietuvio širdį džiugi
na bažnytinės lietuviškos 
giesmės. Pas mus beveik 
per visas pamaldas dides
nė dalis giedojimo suside
da iš lietuviškų bažnytinių 

. giesmių. “Pūtis”
i

PHILADELPHIA, PA.
PAGERBĖ KLEBONĄ
Sekmadienį, kovo 22 d., 

vakare, Šv. Andriejaus pa
rapijos svetainėje, vardu
vių proga, pagerbtas šios

JŪS GALITE 
GEMBLEBIUOTI

OLDINDIA PALE ALE
Commercial Brewing Co. 

Boston, Mass.

Su arkliais ar šunimis, bet 
išmintingas žmogus negem- 
bleriuoja su ale. Kas žino 
gerą alę, visuomet jį pasi- , 
renka. Jie užsisako

Kaunas — Naujų Žinių 
“redaktorius” J. Vėbra 
anksčiau už akių (nes ne
stojo į teismą) buvo nu
baustas vienu mėn. arešto 
už vienos šeimos šmeiži-je bus nuo 12 vai. vidudie

nio iki 3 vai. po pietų. Da- .... v, . „ ,.
lyvaukime visi. Lietuviai sav0 '^rastyje Jis 
biznieriai, kurie gali, teuž- sprendunu buvo nepaten- 
daro savo biznius ir tas kl”tas Ir Prase “S”' 

■ tris valandas tepraleidžia jnetl Jam dalyvaujant.
pamaldos mūsų bažnyčio- maldose. F. Kondrot. buvo peržiūrėta

Kovo 30 dieną Šv. Kaži-' 
miero par. bažnyčioje pra
sidėjo rekolekcijos ir tę
siasi iki balandžio 3 d.

Didžiajam Penktadienį

Luekies yra m ežia m rūgštūs

bandymai parodo*, jog kiti

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO
Viršutiniai lapai visų tabako augalų yra linkę duoti aiškiai 
šiurkštų, šarmišką skonį. Apatiniai lapai linkę rūgštumui dū
muose. Tai tik viduriniai lapai prisiartina gamtoj prie skonin
giausios rūgšties—šarmų lygsvaros. Lucky Strike Cigaretuose yra 
naudojami vidurinieji lapai.

į■■ i ■ - * -
populiarus cigaretų išdirbi- & 
niai turi rūgštumą parvirsiu f

Nesenai padaryti cheminiai |
i I

l

irs TOASTED

< s
C | a®
te* ?

I »A A M } T

vįį&jįgSįįfa

Jūsų gerklės apsauga—prieš knitėjimus 
—prieš kosulį

antrą kartą. Teisėjas Žos- kad tokių reiškinių mūsų 
tautas klausia 
rių” Vėbrą: — Ar turi ku- nes kaltininkai 
rių įrodymų, kad laikraš- laikraščių skaitytojai — 
tyje įdėta žinia tikra? bus atleidžiami iš tarny-
— Neturiu, — nedrąsiai bos.

atsako “redaktorius”.
Tai kam dedi į laikraštį 

nepatikrintas žinias. / 
T. nežinai, kad kiekviena 
dedama į laikraštį žinia 
turi būti iš anksto patik
rinta?
— Aš negalėdavau žinių 

patikrinti, —teisinasi “re
daktorius”.
— Jei negali žinių patik

rinti, tai uždaryk laikraš
tį. Turėtum žinoti, kad 
laikraštis 
rašyti, —
— Taip 

Laikraštį 
nėšio jau uždariau...

Teisėjas paskelbė spren
dimą, kad J. Vėbra nubau
stas vienu mėn. arešto, bet 
nuo bausmės atlikimo bus 
atleistas, jei nenusikalę 
per 5 metus.

“redakto- paštuose daugiau nebūtų, 
svetimų

gali tik teisybę 
pastebi teisėjas.

ir padariau... 
nuo pereito mė-

Kaunas — Prieš kelis 
Ar mėnesius buvo paskelbtas 

įstatymo pakeitimas, ku
riuo nustatoma, kad kali
niai turės mokėti iždui už 
savo išlaikymą kalėijme 
atliekant teismo ar admi
nistracinių įstaigų uždė
tas baudas.

Teisingumo ministerijoj 
jau rengiamos šiam įsta
tymui vykdyti taisyklės, 
kuriomis bus nustatyta 
tvarka kaip ir kiek bus iš
ieškoma iš kalinių už jų 

j išlaikymą. Paskelbus šias 
taisykles kaliniams jau 
reikės mokėti už sėdėjimą 
kalėjime.I

UŽ SVETIMU LAIKRAŠ 
ČIĮI SKAITYMĄ - Iš 

TARNYBOS

KĄ TIK ATSPAUSDINTA 
TRYS NAUJI GIES- 

MYNĖLIAI
Naujas Giesmynėlis, — 
(Pirmoji Dalis) Adven
tinės ir Kalėdinės gies
mės. žodžius ir melodiją 
parašė Seirijų Juozas— 
harm. Juozas Žilevičius, 
kaina 50c.
Naujas Giesmynėlis, — 
(Trečioji Dalis A.) Ge
gužės mėnesio giesmės, 
žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, 
kaina 25c.

Kaunas — Pašto valdy
ba jau nekartą buvo nuro
džiusi visų pašto įstaigų 
viršininkams ir pašto a- 
gentūrų vedėjams, kad im-; 
ti svetimus laikraščius pa
siskaityti griežtai drau
džiama. Tačiau nors drau
dimų ir dedamų bausmių, 
vis dėlto tai vienur, tai ki
tur4 dar pasitaiko tokių ne-,
sąžiningų tarnautojų, ku- 3. Naujas Giesmynelis, — 

__ z. x- (Trečioji Dalis B.) Švč.
Sakramento gies m ė s. 
žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, 
Kaina 15c.
Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

rie ne tik patys svetimus 
laikraščius, žurnalus ir kt. į 
ima ir skaito, bet dar duo
da ir kitiems pasiskaityti. 
Todėl pašto valdyba šio-; 
mis dienomis vėl priminė 
jos ankščiau išleistus tuo 
reikalu nurodymus ir įsa
kė visiems paštų viršinin
kams ir pašto agentūrų 
vedėjams stropiai žiūrėti, 1

į Padarome Įvairius \

j Spaudos Darbus \
! Kaip Tai: ;

Atsišaukimus, Vestuvėms užkvietimus,

Korteles, Laiškus,

Atvirutes, Konstitucijas,

Programus, Posterius,

Tikietus, Blankas,

Vizitines korteles, ir t.t. ir t.t.

DARBININKAS,
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN, N. Y.

___________________ 8.
tingą gailestingos mote
riškės trobelę.

Sugrįžusi našlė labai nu
stebo. Jos pradėtas darbas 
gulėjo puikiai užbaigtas, 
o lopšyje miegojo sveikas 
vaikas.... miegojo ir kaip 
angelas šypsojosi.

Vertė St. Stravinskas 
“P. P.”

KARALIAUS MINDAUGU 
PRIVILEGIJA RYGAI

kaip kitose valstybėse, šiui mūsų kolonija kaip iš 
Žiema ramiai užsibaigė ir " A
žemė gerokai pradžiūvo.

Kovo 21, vakare, Atsi
mainymo Kristaus parapi
jos salėje įvyko S. L. R. K. 
Amerikoje 108 kuopos su
rengtos “Bunco Party”. savo žmonėmis. 
Gražus būrelis žmonių su- galis laimins mus toliaus, 
sirinko pažaisti ir tas da- tai lietuviai bus tikrai pa- 
vė pelno apie $29.00. Vie- vyzdys kitataučiams mūsų 
tos lietuvių skaitlius spar- kaimynams. Taigi, mes 
čiai auga ir daugumas lie- privalome mylėti ir užjau- 
tuvių gražiai gyvena ir tu- sti savo įstaigoms ir pro- 
ri nuosavus namus. Pasi- fesijonalams, o sėdami ge- 
dėkojant mūsų darbštiems rą sėklą sulauksime gra-! 
dvasios vadams Kun. J. žaus vaisiaus!
Balkūnui ir Kun. P. Leke-' Besižvalgąs.

Detroito Žinios

I

bėgus vakarui, Apskr. pir- pirm.; p. J. Uždąvinis, dirbdamas darbe (kavos 
mininkui kun. N. Pakai- svečias; p. J. Stasilionis; fabrike) žuvo vos 22 me- 
niui, vedėjas perdavė va- p K. Jerusevičius, buvęs tus sulaukęs jaunuolis, Jo

sios draugijos pirminin- nas Gaudiešius. Palaido*FEDERACIJOS APSKR. 
VAKARIENĖ

Praeitą sekmadienį, t. y. 
kovo 22 d., Apreiškimo pa
rapijos salėje įvyko iškil
minga New Yorko ir New 
Jersey Federacijos Aps-! 
kričio vakarienė. Nors ši 
vakarienė buvo rengiama
<___ _____ c______ z ______T,__
čiau žmonių atsilankė ga- kurie nesidrovi savo narei-

------------------:x------Buvęs.

karienės baigimą, kuris 
pasiūlė gerb. kun. J. Alek- kas; p. M. Kauklis, kalbė- tas iš šv. Jurgio par. baž- 
siūnui atkalbėti maldą ir jo apie spaudą ir ragino, nyčios balandžio 1 dieną, 
tuom buvo vakarienė baig- kad kiekvienas užsiprenu- Gaila jauno vaikino, kuris 
ta. meruotų katalikišką laik- be laiko žuvo.

Reikia tikėtis, kad ki
tais metais Fed. Apskr. 
vakarienė bus dar iškil- 

dar tik pirmą kartą, ta- tingesnė, jies yra žmonių, 
čiau žmonių atsilankė ga- 1 
na daug, kurie, kaipo rin- £oms pasišvęsti, 
ktiniai apylinkės veikėjai, 
su savo dvasios vadais, su
darė gražią virš 200 asme
nų šeimą.

Vakarienę atidarė Aps-! 
kričio pirm. kun. N. Pa
kalnis, kuris pasakęs įžan
ginę kalba, vakarienės ve-1 
dimą perdavė “Amerikos” j. 
redaktoriui p. K. Vilniš- plačiai paskelbė, jog lietu- 
kiui. vė dainininkė (contralto)

Įvairumo dėliai, č* ’ ” ’ *
vo ir programa, kurios 
pirmuoju dalyviu buvo 
Karai. Ang. Parap. jaunų 
vaikučių dūdų orkestras. 
Nors šis orkestras dar vi
sai nesenai susitvėrė, ku
rio organizatorium ir ve- didatus ir galutinai iš šių 
dėju yra kun. J. Laurynai- 9 kandidatų laimėjo tik draugija surengė Kristaus 
tis, tačiau stebėtinai gerai mūsiškė Ona Katkauskai- Kančios judamuosius pa- 
sugrojo ir publikai begalo tė ir angelas Arthur Car-. veikslus. Publikos prisi- 
patiko. Po to sekė įvairios ron, tenoras. • rinko gana daug, bet galė-
kalbos, kurias pasakė žy-1 Qna Katkauskaitė gimė jo būti daugiau. Mat yra 
mesnieji draugijų veikė- 1910 m. Bridgeport, Conn. žmonių, kurie vadinasi ka- 
jai. Iš pasakytų kalbų, ga- ---- ■ * " ' ---- “
Įima daryti tikslią išvadą, 
kad šios kolonijos kat. 
draugijos, įskaitant net ir 
jaunimą, giliai įvertina 
Federacijos reikalingumą 
ir vieningo veikimo reikš- tenai apie metus laiko mo- 
mę, nes visi kalbėtojai aiš-. žinosi ir keletą kartų dai- 
kiai parodė džiaugsmą navo Lietuvos operoje. Iš 
prie jos priklausą ir laisvu Lietuvos nuvažiavo i Ita- 
noru pasižadėjo ateity jįjaj Milaną; 
darbuotis dar sparčiau.1 
Nuotaikos paįvairinimui, 
tarp kalbų sudainuota ke
letas gražiu dainelių, ku
rias išpildė solistai: p. 
Stagniūnaitė, p. Degulie- 
nė, p. Tamošaitienė ir p. 
šiška. Visi dainininkai sa
vo pareigas atliko girtinai 
gerai, kuriems publika at
sidėkojo savo aplodismen
tais. Čia taipgi dalyvavo 
nesenai iš Lietuvos atvy
kę svečiai: kun. Dr. Šim
kus ir Vilniaus Gelež. 
Fondo atstovas p. Užda
vinys. Jie taip pat pasakė 
įspūdingas kalbas, linkė
dami Federacijai ilgai gy
vuoti ir stiprėti, p. Užda
vinys prie progos kalbėjo 
Vilniaus vadavimo reika
lu, ragindamas nepamiršti 
Lietuvos sostinės Vilniaus.

Darbščios šeimininkės 
ir jaunos patarnautojos 
sparčiai dirbo aplink sta
lus, stengdamosios savo 
svečius patenkinti.

Ir ištikrųjų, visais at
žvilgiais dalyviai paten- ja surengė kortavimo va- kurių misijos vyksta 
kinti buvo, nes tai buvo karą, kurio pelnas buvo kančią savaitę. Rūpestingi 
vienminčių idealistų šei- paskirtas padengti bendrų misionieriai tėvai Pasio- 
ma, kurių širdyse liepsno- pusryčių išlaidas. i nistai Alfonsas ir Gabrie-
ja tyra Dievo ir Tėvynės Kovo 29 d. tos pačios liūs nepamiršo ir vaiku- 
meilė. Po bendra Federa- draugijos nariai bendrai čių. Mokyklinio amžiaus 
eijos vėliava buriasi tūks- priėmė šv. Komuniją ir iš- vaikams buvo pašvęsta 
tantinės minios ištikimų klausė šv. mišių. Po mišių trys dienos; o visai jauna- 
Lietuvos sūnų - dukrų, ku- šv. Vardo draugijos sve- mečiams kūdikiams sek- 
rių kiekvieno yra troški- tainėje turėjo bendrus madienį po pietų buvo tei- 
mas, kad toji liepsna ne- pusryčius. F 
užgestų amžinai; kad jos 
spinduliai pasiektų ir su
šildytų kiekvieno lietuvio 
užkietėjusios širdies tam
sos gelmes.

Nors ši vakarienė, gal ir 
nebuvo karališka

PIRMUTINIS LIETUVIS ' draugijos bendri 

(LIETUVĖ) ĮĖJO J MET-čiai
ROPOLITAN OPERA

raštį; p. V. Pieteris. I Ji] šeimai reiškiama gi- 
Pirm. J. Vaitekūnas vi- lios užuojautos, taip skau- 

siems dėkojo už išreikštas džioie jiems valandoje, o 
gražias mintis, šeiminin- velioniui amžinos ramy
bėms, būtent: Svirnelienė, bės.
Odelienė, Milinautienė ir 
Augustinaitienė.

Tuo ir baigėsi Šv. Vardo
pusry-

Sunkiai serga sekantys 
parapijonys:

Staigiai susirgo pereitą 
savaitę Antonina Bušmie- 
nė. Ji randasi Samaritan

Lietuviška Mokykla ligoninėje kur padaryta 
Šiomis dienomis atvyko sunki vidurių operacija, 

į šią koloniją p. J. Uždavi- Jos duktė Ona - Kastė yra 
nis. Jis buvo pakviestas parapijos choro narė. Lin- 
mokytojauti. Kadangi mū- ketina ligonei greito pa
sų parapijoje mokyklos sveikimo, 
nėra, tai dabar bus vi- 

čia bu- Anna Kaskas (Ona Kat- siems proga, jauniems ir 
kauskaitė) laimėjo kon- suaugusiems, pasimokinti 
testą ir įėjo į Metropolitan lietuvių kalbos ir rašybos, 
operą. Šios operos genera- Taigi patartina visiems 
lis viršininkas Edvvard tuojau užsiregistruoti ir 
Johr.son iš 700 kandidatų lankyti šią vakarinę mo- 
išrinko geriausius 9 kan- kyklą.

Kovo 28 d. Šv. Vardo

Hartford, Conn. Kovo 30
Amerikos dienraščiai

tėvais atsi- talikais, bet ir gavėnios
v •

1914 m. su _____ ___ ,
kraustė į Hartfordą. Gie- metu tokių paveikslų neį- 
dojo bažnytiniame chore, vertina.
privačiai lavino balsą pas' Tą patį vakarą tūlas žy- 
įvairius mokytojus. 1927 delis surengė judamuosius
m. išvažiavo į Lietuvą ir paveikslus, tai mūsų žmo

nes nuėjo pas žydelį.
Kearny Dėdė.

„ , J čia išbuvo
apie du metus besimoky
dama. Iš Italijos sugrįžo į j 
Hartfordą ir dažnai pasi-

HARTFORD, CONN.
Šv. Elzbietos draugijos 

susirinkimai įvyks pirmą 
rodydavo lietuvių parengi-: sekmadienį, o ne antrą 
muose, o tarpe amerikonų . kaip ligšiol kad buvo. 
Civic operoje, Newark, N.

miego atbudo. Jau turime 
naują bažnyčią, chorą, 
draugijas, nuosavą salę, 
rengiama visokie parengi
mai kame turime progos 
sutikti ir susipažinti su 

Jei Visa-

Latvių spauda rašo, kad 
tarp kitų daugelio istori-. 
nių dokumentų, kurie yra 
Rygos istoriniame archy
ve, dėmesio verta kara
liaus Mindaugo privilegija 
Rygos miestui iš 1253 me
tų. Šis žymus dokumentas 
rašytas ant pageltusio per
gamento gabalo lotynu 
kalba ir prasideda taip:

“Mijndoke Dei gratta, 
Rex Letthonie, emnibus 
prasentes literas inspektu- 
ris perpetuam salutem”...

Šiuo raštu karalius Min
daugas leidžia Rygos pre
kybininkams prekiauti be 
muito visose jo žemėse. Be 
to, sakoma, kad iš Rygos 
prekybininkų nebus atima
mas jų turtas — jis bus 
saugojamas nuo apiplėši
mo ir nelaimingų atsitiki
mų.

Latvių spauda komen
tuodama pareiškia, kad 
tais laikais tai buvo didelė 
privilegija, nes pagal tų 

i’ matyti/^kas” dedasi IaiklJ papročius jei preky- 
bininkui sulūžo ratai ir 
turtas iškrito ant žemės, 
tai jį galėjo pasiimti vie
tos gyventojai. Tas pats 
būdavo ir su laivais, jei 
jie užplaukdavo ant seklu
mos.

Privilegijų raštus Rygai 
duodavo ir rusų carai.

ŠV. PETRO PARAPIJA ria visiems važiuoti į sa- 
Pirmadienio vakare šioj vor5^v^nS" , v

parapijoj prasidės misijos,Petruliai yra darbs- 
kurios tęsis visą savaitę. tu%z™one* i ikrelė O- 
Visi parapiečiai turi daly- jUte. Tvaskiene yra gera 
vauti ir savo pažįstamus damminke ir dainuoja per 

radio. Rap.

KAI VARGŠAŠPASIGA'L!

I

paraginti. Misijų laikas 
tai ypatingų malonių lai
kas, ypač Didžiojoj Savai
tėje.

Misijas ves dominikonas

Pranas Žarskis sirgu
liuoja jau keletas mėnesių, 
bet pastaruoju laiku jo 
sveikata žymiai sumenkė- 
io. Jis randasi namie, 473 kun. žvirblis. Dabar reik 
39th St.

Rozalija Jatkauskienė 
jau buvo kiek pagerėjus, 
bet liga vėl parbloškė. Ji 
turėjo jau keletą operaci
jų ir liga vėl ją paguldė. 
Sunkiai serga Petras Rim
kus. Jis randasi ligoninėj.

Šiems visiems ligoniams 
linkėtina kuogreičiausio 
pasveikimo, kad šv. Vely
kas visi tarpe savųjų švęs
tų sveiki ir linksmi. Rep.

tų prisiminti Kristaus žo
džius Mortai: Morta, Mor
ta, esi daug susirūpinus 
pasaulio reikalais, bet Ma
rija pasirinko geresnę da
lį. Marija klausė Viešpa
ties žodžių, taip ir mes da
rykim. Šią savaitę pasi
klausykim Viešpaties žo
džių.

Balandžio 17 d. įvyks 
Moterų Sąjungos 35 kp. 
“bunco party” su įvairiais 
margumynais, kaip tai: 
bus nešami margučiai šau
kšte ir tt. Rengėjos kvie- 

‘ čia visus į tą vakarėlį a- 
teiti. Po to bus ir šokiai. 
Pelnas parapijai.

Gegužės 17 d. Ražan- 
čiaus draugija rengia ju
biliejinę vakarienę. Prog
rama bus įvairi. Rap.

Didžiajam Penktadieny 
nuo 12 iki 3 vai. bus atmi
nimas Jėzaus merdėjimo 
ant kryžiaus. Bus pamal
dos su pamokslais. Jauni
mo choras giedos.

Tai buvo anais laikais, 
kai Jėzus gyveno ant že
mės ir keliavo iš vienos 
vietos į kitą. Vieną gražią 
dieną Jis su Petru ėjo pa
kraščiu banguojančio Ge- 

; nezareto ežero. Po kiek 
laiko jie visai netikėtai at
sidūrė prieš neturtingą 
žvejo namelį.

Žvejys prieš kelias die
nas buvo miręs. Jėzus ir 
Petras sustojo ir atsisėdo 
taip, kad galėjo viską aiš
kiai

: namely, patys niekieno 
nematomi.

Neturtinga našlė sėdėjo 
prie varpščio ir tyliai ver-

~ - -- j Taipgi susirinkimai į-
J. Paskutiniu laiku daina- vyks ne bažnytinėje sve- 
vo New Yorke ir Spring- tainėje, bet Seserų name, 
field, Mass. “Fauste” ir 
kitose operose.

Hartfordo amerikonų ! 
spauda didžiuojasi, jog i 
pirmutinis 1___________ _
papuolė į Metropolitan o- balandžio 5 d., tuoj po su- retų atlikti savo pareigas

Draugijos valdyba Velykiniame laike.
nares ateiti 
nes .turime 

svarbių reikalų. 
Rašt. V. Ambotienė.

Tą permainą padaryti nu
tarta pereitame susirinki
me.

Taigi draugijos susirin-

CAMDEN, N. J.
Misijos yra tai Dievo
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hartfordietis i k imas įvyks sekmadieni, malonių laikas. Žmonės tu-11_ 1___1X1- - J X__•__ * T'av.sUfY-oc
perą, bet tur būt daugiau-: mos\.
šia didžiuojasi lietuviai, kviečia visas 
nes :
istorijoje, tai pirmutinis 
atsitikimas, kad į ją įeitų 
lietuvių tautos daininin
kas.

Hartfordiečiai lietuviai 
linki art. Onai Katkaus
kaitei didžiausių pasek
mių. J. Sekys.

Metropolitan operos i susirinkimą, MASPETH, L. I., N. Y.

Praeitam penktadieny 
lankėsi kun. 
iš Custer, Mich. ir kun. 
Kučas iš Saginavv. Atlai
kę vakarines pamaldas 
klausė išpažinčių. Dauge
lis pasinaudojo ta proga, . -
ypač moterų draugija, ku- pakviestų nors gy-
ri in corpore ėjo prie Šv. rytoją. Bet dabar pati vie- 
Komunijos. nQ ’

Kun. Višnoraitis pirmą 
kart lankėsi šioj parapijoj 
ir viskas jam patiko; jis 
yra iš Gr. Rapids diecezi
jos. Be Custer, Mich., pa
rapijos turi misijas Frons, 
Round Lake ir Scotville. 
Ten yra nemaža lietuvių, 
bet gyvena jie silpnokai, 
nes ūkiai prasti.

Višnoraitis jęe; prie jos kojų suposi 
. ir kun. ĮOp§yS su mažu sergančiu 

kūdikiu. O Dieve, mažas 
vargšelis jau buvo kaip ir 
žuvęs. Kad dar būtų tur-I

I

Daktaras Jonas Peters 
(Petrauskas, persikėlė iš 
65-08 Grand Avenue, į 
nuolatinį — nuosavą namą 
57-22 — 69th Place, arti 
Maspeth, teatro, kame jis 
praktikuos gydytojo pro
fesiją. Minėtas gydytojas, 
rodos dar nepilnai pora 
metų kaip mūsų tarpe, bet 
yra labai mylimas vietinių 
gyventojų už savo didelį 
pasišventimą bei uolumą 
išgydyti jo globon paves
tus ligonius. Daktaras Pe
ters prie kritiškai sergan
čių yra patsai išbuvęs die
nas ir naktis teikdamas 
pagelbą. Linkime geriau
sio pasisekimo jo profesi
joje.

Pirm. J. Vait- kiamas laiminimas. Misio- šią savaitę vietinėje At- 
kūnas atkalbėjo maldą ir nieriai yra žymūs pamok- simainymo Kristaus para- 
paaiškino šių iškilmių rei- slininkai ir žmonės yra pijos bažnyčioje yra reko- 
kšmę. Po to perstatė to- jais labai patenkinti. Lai lekcijos. Joms vadovauja 
astmasteriu p. Katilių. Viešpats 
Kalbas pasakė p. Vilimas, 
kuris yra daug pasidarba-

MISIJŲ UŽBAIGA
Kovo 29 d. užsibaigė vie

nos savaitės moterų misi
jos. Moterys labai gražiai 
pasirodė savo rūpestingu 

i jų lankymu. Nuo jų turėtų 
Kovo 22 d. Šv. Vardo dr- ir vyrai imti sau pavyzdį, 

se-

na, vyras miręs..!
Jėzus visa tai matė ir sa- 

į vo širdyje pajuto nuošir
dų skausmą. Tuo tarpu 
kelyje pasirodė senelis. Jis 
nešė ant galvos didelį, pil
ną pieno indą ir buv> taip 
nuvargęs, kad vos begalė- 

j jo paeiti. Prisiartinęs prie 
pirkelės, sustojo ir nusiė
męs savo naštą, tarė ver
kiančiai motinai: “O, ge
roji moteriške, esu senas 
ir taip nusikamavau, kad 
toliau tos sunkenybės neš- 

mobili^ vi^f sudaužytas: fci nepajėgiu. Ar negalėtu- 
kun. Masevičius lengvai me* man kiek panėšėti? 
sužeistas, sutrenktas. Ne- Moteriškė tylėdama iš- 
laimės priežastis neaiški.

Kun. Masevičius, grįžda
mas iš Saginavv, susitren
kė su kitu automobilium 
arti Flint, Mich. Jo auto- į

V • • X
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suteikia jiems misijonierius Kunigas Dr. 
stiprybės jų taip sunkia- Mendelis iš Baltimore, Md. 
me darbe. Užbaigoj misijų žmonių lankosi skaitlin- 

savo vęs Vyčių organizacijoje duodamas švento Tėvo pa- gai, nes gavėnios laike yra 
stalų puošnumu, bet ji bu- ir šv. Vardo draugijoje laiminimas. gera proga pamąstyti apie

- ---------- amžinastį ir atlikti Vely- 
NETIKĖTA MIRTIS kinę kataliko priedermę. 
Pereitą šeštadienį be- Į - Pas mus tvano nebuvo

vo žemčiūgais išpuošta per tris metus būdamas 
dvasiniu atžvilgiu. įjos raštininku; p. K. Ne-

Tokioj tai nuotaikoj pra- krašas, SLRKA. kuopos'

klausė senelio žodžių, pa
dėjo į šalį savo darbą ir, 

i savo 
sunkiai sergantį kūdikį, nuėjo su

i Jėzus ir Petras visa tai 
I kuo geriausiai matė.

Petras tarė: “Viešpatie, 
artimo meilė yra gražus 

karėlių. Pirmas vakarėlis dalykas. Bet tame atsitiki- 
bus po Velykų ketvirtadie- me> manau, ta geroji mo- 
nį. Rengia choras. Parem- teriškė galėjo ir nepadėti; 
kim jaunimą; j, 
jie nuoširdžiai tarnavo per nyvas amžius visai ją iš- 
pamaldas. teisina”.

----------- Bet Jėzus atsakė: “O, 
Petrai, ištiesų ištiesų sa
kau tau, jei vargšas pasi
gaili didesnio vargšo už 
save, tai jo pasigailės ir 
mano dangiškasis Tėvas 
ir užbaigs dėl meilės per
trauktą darbą”.

Tai pasakęs Jėzus trum
pą valandėlę įėjo į netur-

P. Zimnickienė, moterų karštai pabučiavusi 
draugijos narė, f 
serga. Gydytojai turi vii- seneiiu. 
ties, kad ji pasveiks. Lin 
kime veikaus pasveikimo.

Per gavėnią čia nebuvo 
jokiu pasilinksminimo va-

gavėnioje jos pačios silpnumas ir se-

Grįžo iš Lietuvos (iš 
Triškių parapijos) p. R. 
Petrulienė. Lietuvoje pra
gyveno 9 mėnesius. Ji ten 
buvo nuvykus pataisyti 
savo sveikatos. Grįžo pa
tenkinta, nes jaučiasi 
daug sveikesnė. Ponia Pe
trulienė sutiko visokių 
žmonių Lietuvoje. Ji pata-

i

Jei kiekvienas gautu, ko 
trokšta, kam tada būtų 
dar kai ko*:7________________

ŽOLYNŲ ARBATA

Vidurių užkietėjimas yra moti
na visokiu ligų. Kad išvengti tas 
nelemtas ligas, tai yra privalu
mas išvalyti ir sutvarkyti vidu
rius. Natural-Lax-IIerb Tea yra 
sutaisyta ir 12-kos Natūralią žo
lyną ir šaknų. New Yorko Mies
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir 
pripažino, jog Natural-Lax-Herb 
Tea yra viena iš geriausiu — 
paliuosavimui, isvalimui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. 
Pakelis arbatos kainuoja 50c. ar
ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite 
Money Order už vieną arba tris 
pakelius, o mes jums už tai pa
siilsime per paštą NATURAL- 
LAX-HERB TEA. Reikalaujame 
agentą. Geras pelnas. Rašykite 
šiaip:

John W. Thomson,
P. O. Box 186, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas
Pilnai prisiruoSęs patarnauti 

kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba

273 Chestnut St
Tel. NEW BRITAIN 675 R.


