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Katalikų pareiga yra galingai
paremti katalikišką spaudą.
Leonas Km.

Šv. Velykų proga, lietu
vių katalikų dienraštis
“Draugas” išėjo 22 pusla
pių. Taigi savo didumu ir
turiningumu pralenkė vi
sus kitus lietuvių kalboje
leidžiamus laikraščius.
Sveikiname!

Švč. P. Marijos Sodalicijos unijos susirinkime, Georgetown Universi t e t e,
VVashington ,D. C., kur da
lyvavo katalikiškų kolegi
jų ir vidurinių mokyklų ap’ie 200 atstovų, nutarė
imtis griežtų priemonių
prieš komunizmą ir komu
nistus. Nutarta studijuoti
socialio teisingumo prin
cipus, išdėstytus Popiežių
Leono XIII ir Pijaus XI
enciklikose ir juos vykinti
gyvenimam
Kad kova prieš komuniz
mą ir komunistus būtų sė
kminga, nutarta giliau su
sipažinti su komunizmu ir
jo klaidinimo priemonė
mis ir visomis jo blogybė
mis. Prieš komunizmą ir
komunistus nutarta kovo
ti gyvu žodžiu — per radio
ir per spaudą.
Reikėtų ir mums lietu
viams darbininkams pa
sekti Sodalicijos susirinki
mo nutarimus. LDS kuo
pos turėtų ruošti paskai
tas socialiais ir ekonomi
niais klausimais. Lietu
viai, darbininkai turi pa
žinti savo priešus ir jiems
užkirsti kelią į mažiau apsišvietusias. minias. Komunizmas, kuri mums šian
dien perša Katalikų Baž
nyčios priešai, tai liga, o
komunistai — bakterijų
nešiotojai. Apsidrausk'me
nuo tos ligos Kristaus mo
kslu.
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Prezidentas Pasisakė
Už Sutrumpinimą
Darbo Valandų

Jack Šarkey, kuris an gos skaitlinės parodo, kad
Nevv York — Sekmadie tradienio vakare, Boston sankcijos per vasario mė
nį, balandžio 19 d. Metro Garden, kumščiavosi 10 nesį labai pakenkė Itali-i
I
politan Operos artistai, p- roundų su Tony Schucco jai.
lė Ona Katkauskaitė, kon išėjo “lygiomis”. Referee Šią savaitę Italijos ats
tralto ir Arthur Cąrron, balsavo, kad Sharkis lai tovas Baron Pompeo Aloitenoras, kurie laimėjo pir mėjo, bet du teisėjai balsa si pradėjo oficialų pasita
mą vietą iš 700 dainininkų vo, kad išėjo lygiomis. rimą apie paliaubas su TURKIJOS APSIGIN
J. V. DETEKTYVAI
Baltimorę, Md. — Perei
KLAVIMĄ REMIA
tos operos konteste, daly Nors visiems buvo aišku, Tautų Sąjungos 13 komi
SUSEKĖ $590,000
to pirmadienio vakare čia
SOVIETAI
VAGYSTĘ
vaus General Motors kon kad Sharkey savo oponen tetu. Italijos eksportas ir
kalbėjo prezidentas Roose
i
certų programoje.
tą lengviau nuveikė. Sep importas iš 39 valstybių
velt. Jo kalbos klausėsi aP-lė Ona Kaskas (Kat tintame rounde jį buvo žymiai sumažėjo. Sankci Maskva — Šiomis dieno
pie 21,000 žmonių.
kauskaitė) ir p. Carron dai net nutrenkęs, tik skam jas pajuto Italija net sau mis Turkija pradėjo smar Washington, D. C. — J. Tai buvo pirmasis šūvis,
nuos solo ir duetą, prita butis jį išgelbėjo, ir tuo sio mėnesį. Vėliau dar kiai ginkluotis. Lmiju
Turkija Y*
pradedant rinkimų kampa, . ^e(^era^10. .mvestigacijos
, _
•
biuro
agentai
suseke
$590,
riant 70-dalių General Mo laiku Schucco sekundantai skaudžiau palietė Italijos stiprina tkarines
jėgas
bi
ur
°
susekė
įją.
n
i ją. Prez. Roosevelt savo
jėgas -i“
°
zr
eksportą
ir
importą.
Italitors Symphony orkestrai, sugebėjo jį
u
vagystę.
Atgavo
$310,
įaiį^ge
pareiškė,, kad JI
atgaivinti.
jis
Dardaneliuose, Marmora
kurią veda Erno Rapee. Taip ne vieną !sykį jis jį j jos deficitas žymiai padi- juroje ir Bosp’orus. Turki- 222/?™/?Y kurie GSą ?al--1 stovis ’1Ž sutrumpinimą
•P
radio programoje iš NBC savo smarkiais smūgiais dėjo.
$590,000
bonų,
pavogtų
is
darbo
valandų;
nustaty

jos apsiginklavimą remia ’
m x
t
WEAF radio stoties, ku buvo apsvaiginęs. Visi
S.' Trust bankos,
sovietų Rusija. Sovietų ti.
U' S
bankos> New m
mąą minimum algų, ir nusnūsria transliuos 66 radio sto sporto rašytojai ir publika Katonas — Gavome suži- valdžia pareiškė, kad jei-1 Y°rk, gruodžio 13, 1934. tatymą darbo amžiaus. Vi
tys nuo 10 vai. iki 11 vai. tapo nustebinta tokiu nuo~ noti, kad Lietuvos Degtu- gu Tautų Sąjunga bandy- Aręštavo 8 vyrus, kurie į- sį jaunuoliai turi būti mo
'kų Akcinė Bendrovė nuo tų sutrukdyti Turkijos tariami toje vagystėje.
vakare, sekmadienį, balan sprendžiu.
(kyklose iki 18 m. amžiaus.
šių metų balandžio 12 die ginklavimuisi, tai ji griež —
džio 19 d.
nos neribotam laikui užda tai išeitų prieš Tautų Są pavojų netik Europai grę Prez. Roosevelt savo kal
Programą pradės orkes
tras. Gros Fourth Symro abudu iki šiol veikusius jungą, palaikydama Tur siantį, bet ir visam pasau bą daugiausiai taikė jau
liui. Anot jo “jei kiltų ka nimui,, kurio šiandien tiek
ohony: Scherzo — Tschaidegtukų fabrikus — Vili kijos pusę.
daug yra be darbo. Prezi
kowskio. P-lė Katkauskai
jampolėje
ir Jonavoje. Sovietų Rusija turi di ras, galimas dalykas, kad dento Roosevelt adminissunaikintų Europos citė sudainuos dvi dainas,
Šiuose fabrikuose iš viso džiausią armiją; ir geriau jis
Kompanija Pripažino
vilizaciją
”. Todėl tolimes- tracijos svarbiausias tiksbūtent: “O mio Fernando”
Uniją
dirbo apie 150 darbininkų; siai apginkluotą. Ji taip nėj kalbos daly kreipda-pas duoti jaunimui darbą,
iš “La Favoritą” — Donijie, fabrikams užsidarius. pat nori, kad ir jos talki- masis į susirinkusius ats- kad jis galėtų turėti tei
zetti ir “In the Silence of Peabody, Mass. — Po 12
_ _
tovus ragino ieškoti naujų singą pragyvenimą, page
Night” — Rachmaninoff. dienų streiko, Hamel kom bus iš darbo atleisti, išmo- ninkai būtų gerai apsiginr
kėjus,
]
pagal įstatymus, klavę. Sovietų Rusija la kelių pasaulinei taikai pa rinti savo būklę ir užsitik
Po to orkestras gros vai- panija, kurios centras Hablausiai bijo Vokietijos. siekti, o tautoms savo žy rinti pragyvenimą senat
cą — “Bad’ner Mad’lin”— verhill, Mass. sutiko pri kompensacijas.
giais siekiančioms karo A- vėje.
Komzako.
pažinti uniją. Šis odos dar
merikos katal. vardu reik
Pertrauka. Po pertrau bininkų streikas prasidėjo,
Amerikos Katalikų Konferencija
šti
protestus. Neužmiršo
kos vėl gros orkestras: kada Hamel kompanija iš
ir maldos reikalo pabrėžti.
(a) “Puck” ir (>) Arabes- Haverhill atvežė neišdirb
Kun. Dr. J. B. Končius Kiekvienas iš jųj šią kon- Paminėjo, kad. ir dabarti
qe> No. 2 — Debussy. Ar- tas
odas išdirbti šio mies
Pirminirilavo
ferenciją atvyko su pas- nis Šv. Tėvas Pius XI sa Roma, Batt5 —
thur Carron dainuos: (a) to odų dirbtuvėse. Kadan
kariuomenė Šiauriniame
“Celeste Aida” iš operos gi Hamel kompanijos dirb VVashington, D. C. š. m. kaita Suvažiavimas savo vo enciklikose ir savo ka Ethiopijos
fronte užėmė
“Aida” — Verdi ir (b) “T tuvėse Haverhill’e dirba bal. 13-14 dd.. Mayftower Paska‘t°se. ^ęle rimtų talikiškos akcijos plačia
iš svarbiausių Ethio
Love Life” — Mana Zuc- neunijistai, tai unijos dar Hotel, įvyko Amerikos ka SYV- klausimų iš svarstė me darbo lauke ragina vi vieną
miestų — Dessye.
ca. Artistai Ona Katkaus- bininkai atsisakė odas iš talikų tarptautinės taikos i sekančias problemas, bū- so pasaulio katalikus siek pijos
Tą
miestą
italams užė
etikos principai tarp- ti pasaulinės taikos suda
kaitė ir Arthur Carron su dirbti.
konferencija. Tai konfe į• tent,
tautinėj organizacijoj, Na- rymo. Pirmininkavimo me- mus atsidarė atviras ke
dainuos duetą: “Ai nostri
rencija nevien techniš i ei
___Kun>
___ ___
Dr._j.___
b._______
Končius lias į Ethiopijos vidurį.
monti” iš operos “11 Tro Darbininkai laimėjo. Ha kiems sąjungos ir laiko jonalės iorganizaci’j’ o s tu
PRIŽADĖJO PAGELBA vatore” — Verdi. General mel kompanija įsteigė ats klausimams svarstyti, bet veikimas tarptautinėj plo- pasirodė esąs geros visuo Nuo čia prasideda geras
orientacijos, automobilių kelias i Addis
POTVYNIO SUNAIKIN Motors Symphony orkes kirą korporaciją —Greiss- ir savo gyvavimo sukak tinėj, ekonominiai bei fi- menininko
TIEMS KELIAMS IR
tras užbaigs programą — Pflager ir išnuomavo dirb čiai paminėti. Nes jau dė nansmiai valstybių santy- nes kylančius ilgus ginčus Ababą — sostinę. Čia pats
klai siekiant tarptautinės sugebėjo pasukti trumpo karalius, Hailie Selassie,
TILTAMS ATSTATYTI Hungarian Rhapsody, No. tuves šešiems mėnesiams ; šunta metų, kai minėtoji taik
nacionaliz^o vaidI-. ’
buvo įsteigęs savo stovyk
ir sutiko samdyti tik uni
sprendimo keliu.
13 — Liszt.
sąjunga
varo
savo
darbą
muo
tarptautiniame
veiki
.
lą iš kurios dirigavo savo
Gubernatorius Curley, Taigi visa mūsų išeivija jos • darbininkus. Naujos tarptautinei taikai jgyveni
Diskusijose
dalyvauda

*
po
litinių
or
kariuomenę. Pats miestas
sugrjžęs pranešė, kad fe- turės progą pasiklausyti korporacijos dirbtuvė s e dmti. Suvažiavime dalyvav
*i£
mQ<s
:
‘
mas
kalbėjo
rytų
Europos
deralė valdžia prižadėjo mūsų tautietės daininin pradėjo dirbti apie 303 „ iš jvairi Amerikos j. ganizacijų veikimas ir ga klausimu kame palietė ir yra beveik sunaikintas,
nes italu orlaiviai iš kelių
Iv
ap£ 2Q0 delegatų limybės pasaulinei sąjunduot-i pusę pinigų, potvy kės, laimėjusios pirmą darbininkų. Lietuvą
artimai
minėtu
atvejų jį iš oro bombar
nio sugriautiems tiltams ir vietą Metropolitan Operos Darbininkams ir darbda-' Dalyvių tarpe buvo žymūs, 'i gai sudaryti, jaunimo auk klausimu susijusią.
davo norėdami su bomba
išplautiems keliams atsta konteste, p-lės Onos Kas- viams tarpininkavo vals- didžiųjų Amerikos Uni- lėjimas taikos dvasioj ir
tyti, Mass. valstybėje kas (Katkauskaitės) dai tybės arbitracijos taryba, versitetų, profe šoriai. I. 1. Iš prelegentų tarpo pa Būtų pageidautina, kad pataikyti pačiam karaliui.
žymėtini žymesnieji, bū ir Lietuvių katalikai įstei
Tam reikalui bus reikalin navimo sekmadienį, bal.
tent, Columbijos Universi gtų minimą taikos sąjun *7 ŽUVO ITALIJOS OR
ga net $9,500,000. Sulig 19, nuo 10 iki 11 vai. vaka
teto tarptautinės teisės gą, kuri palaikydama san LAIVIŲ NELAIMĖJE
gubernatoriaus manymo, re per radio.
prof. Dr. P. T. Moon; to tykius su jau esančiomis, Turin, Italija, Bal. 15 —•
šis atstatymo darbas galė
paties Universiteto žymus beveik visame pasauly, Septyni žmonės žuvo kuo
siąs būti pradėtas už 60 UŽMUŠ® 21 GYVATĘ
istorikas prof. Dr. C. J. H. katal. tarptautinės taikos met keleivinis orlaivis Tudienų.
Worcester, Bal. 14 — Du Waterbury, Conn. — Ba Kleb. kun. J. Valantie- Hayes, žymus ekonomis sąjungomis prisidėtų prie įrin - Milan linijos atsimuTURKIJOJ AREŠTUO- WPA darbininkai Holdelandžio 14 d. šios kolonijos jus buvo Svečių priėmimo tas, socialio klausimo žino bendro tarptautinio ir šė į kalną Basso, apie 20
TAS LIETUVIS?
ne, vieno skiepo duoboje Lietuvos Vyčiai, Šv. Juo komiteto Garbės Pirminin vas. Katal. universiteto svarbaus gyvenimo veiks mylių nuo Turino.
prof. Dr. J. K. Ryan; “A- nio.
K. P. Lunskis.
Stambulas — E. Havaso valgė pietus. Prie jų kojų zapo parapijos choras, kas.
merica
”
redaktorius
Kun.
GEG. 25 D. RINKS NAU
žiniomis, šiomis dienomis pusiau išlindo didžiulė gy Profesijonalų ir Biznierių Gerb. Lietuvos Pavasari
Ankaroje buvo sulaikytas vatė. Jie ją iš skylės visai Sąjunga labai iškilmingai ninkų atstovai, Dr. Leimo- J. LaFarge S. J.; Fordham TEISMAS PATVIRTINO JĄ KLAIPĖDOS MIESTO
SEIMELI
viena'' svetimšalis, kuris ištraukė. Paskui ją pradė pagerbė Lietuvos Pavasa nas ir p. Laučka, trečia universiteto prof. J. Schu- BEDARBIŲ APDRAUDĄ
sakosi esąs gydytojas lie jo lysti lauk daugiau ir rininkų atstovus, Dr. Juo dienį, bal. 15, buvo pagerb ler; Georgetown universi
tuvis. Ankaroje manoma, daugiau gyvačių. Jie pra zą Leimoną ir teisininką ti šauniu bankietu, Court teto prof. J. Soloterer, Lo- Albany, N. Y. — Bal. 15 Klaipėdos miesto seime
kad sulaikytasis šnipinė- dėjo jas mušti. Iš viso už Juozą Laučką. Limpozito- viešbutyje. Komp. Aleksis yola universiteto prof. Dr. į d. New Yorko valstybės a- lio kadencija baigiasi šių
P. Kiniery.
jęs svetimos valstybės mušė net 21 gyvatę.
rius A. J. Aleksis buvo buvo toastmasteriu. Ban- Šio suvažiavimo garsai peliacijinis teismas pripa metų gegužės 21 d. Naujo
naudai. Jis atsisakė apie
pagerbimo iškilmių vedė kieto komitetą sudarė šie: nevien svetimtaučių ame- i žino naujos dalybos bedar seimelio rinkimus krašto
sayo veikimą bet ką pa TRIS ŽMONES PALAI jas. P-lės Mažeikaitė, O- kun. J. Kripas, M. Andriapdraudos įstatymą direktorija paskyrė š. m.
rikiečių gyvenime, bet ir bių
reikšti ir pradėjo bado DOJO KASYKLOSE
gegužės 25 d.
rintaitė ir Andrikytė Gerb. kytė, M. Mažeikaitė, M. lietuvių tautos, — ypač iš konstitucijiniu.
streiką. Vedamą kvota.
Moose River, N. S. — Svečiams prisegė pagerbi- Orintaitė, P. Lazauskas, J. eivijos gyvenimo istorijos
GIMĘ PENKTINUKAI Pereitą sekmadienį, Moose mo gėles ir įteikė ženklus, Koskas, J .Lesūnaitis, J. horizontais
nuskambėjo
padarytus
Scovill
Mfg
Ambrozaitis.
Lietuvių
Vai

MIRĖ
River kasyklose užvertė
tam tikrais aidais. Mat,
zbos Butą atstovavo šie: šiame suvažiavime daly
tris žmones, būtent, Dr. kompanijos.
šeštadienį balandžio 18 d., 2 vai po pietų iš radio
Bucharvst, Rumunija, — Robertson, adv. Magill ir Koncerto programą išpil Dr. M. Aukštikalnis, adv. vauti, kiek teko patirti, iš stoties
WCOP, Boston vėl turėsime progos klausytis
Bal. 15. — Čia viena čigo Scading, laiko dabotoja. dė Šv. Juozapo par. cho-j K. V. Balanda, Dr. Pranas anksto buvo pakviestas i
nė griovyje pagimdė penk- Darbininkai dirba dieną ir ras, p. komp. A. J. AlekJ. Aukštikalnis, adv. J. A- lietuvis kun. Dr. J. B. Kon gražių dainų ir kalbų. Programą išpildys Šv. Kazimie
tinukus: dvi mergaites ir naktį, kad išgelbėti už siui diriguojant ir vado lišauskas ir adv K. Luko čius. Buvo kviečiamas ak re par. (Providence, R. I) Radio Grupė, vadovaujant
tris berniukus. Penktinu- griuvusius, bet kol kas ne vaujant. Kalbas pasakė šius.
tyviem suvažiavimo dar muzikui Antanui Giedraičiui.
Draugijų komisijos ir biznieriai skelbkitės per
kai tuoj mirė neišlaikyda pavyko. Trečiadienį pradė kun. J. Kripas, adv. Juo- Iš Waterbury Gerb. Sve- bui. Savo uždarini atliko.
mi nepatogių aplinkybių, jo gręžti 20 pėdų uolą, kad zas Ališauskas, Lietuvos čiai išvyko į New Yorką, Pirmoj konferencijos sesi radio šeštadienį. Skelbimus prašome priduoti Darbi
kuriose jie gimė. Motina, per ją galėtų įleisti oro ir Vyčių kuopos pirmininkas, kur L. Vyčiai rengia iškil- joj buvo pakviestas pirmi- ninkų Radio Komisijai, 366 W. Broadwav, So Boston,
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Waterburiečiai Iškilmingai
Pagerbė Svečius iš Lietuvos

♦

Darbininkų Radio* Programa

Maria Linguraru, 25 m., išgelbėti nelaimingųjų gy komp. Aleksis, Dr. M. Au- mingą priėmimą sekma- ninkauti. Savo įžanginėj Mass. arba telephonu SOUth Boston 2680 prieš 10 vat
pasveiksianti.
vybę.
kštakalnis ir kiti.
dienį, balandžio 19 d.
kalboj nurodė naujo karo ryte.

Penktadienis, Balandžio 17, 1936
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Įvįetinės žinios
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“KEIKU”

Vienas gyventojas prie
Mile Road, South Bostone,
mirė, o kiti du miršta,
kuomet jie suvalgė “keįBAKERY
ką” išsikepę iš rastų mil
Savininkai:
j. Trasas ir P. Gelžinis
tų. Manoma, kad tie mil
Kepa iš geriausios rūšies miltų
tai buvo sumaišyti su nuo
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
dais. Policija stovi prie krautuvėse North Brighton Bakery
mirštančiųjų lovos, norė
duonos su raide “S”.
dama sužinoti, kur jie ra- North Brighton Bakerv
do tuos miltus.
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
I 1 • ’?
',

NORTH BRIGHTON

ti daug privatiškų paren
gimų ir vieną - kitą viešą,
kad sukėlus tai skrynįaį—
“Hope Chest” fondą. Dar
bas oradėtas.
Bąl. 18 d., 9:30 vai. ryte,
Šv. Petro bažnyčioje J. Ę. Pirmas priva^įškų paren
Vyskupas Francis J. Speįl- gimų įvyko Dr. J. Lanman D.D., suteiks Sutvir džiaus rezidencijoje, bal.
15 d. 8:30 vai. vak. Buvo
tinimo Sakramentą.
Prieš tai, 8:15 vai. ryte, tai “Card party”. Po kortieą kurie priims tą šven tavimo Dr. Landžius su
tą Sakramentą išklausys žmona pavaišino svečius
šv. mišių, pamokslo ir pri užkandžiais ir arbatėle.
ims šv. Komuniją. Jie Svetingiems šeim y n i nprieis išpažinties bal. 17 d. kams padėjo svečius ap
Dirmavonės klasė yra di tarnauti ponios Gailienė ir
delė. Ją prirengė kunigas Cunienė, pirmininkė skryK. Jenkiis ir seselės Jėzaus inios rengimo komisijos.
Ponia Cunienė kvietė su
Nukryžiuoto.
sirinkusius į skrynios fon•
DARBAS PRADĖTAS dui vieša parengimą, bal.
■29 d.
Šv. Petro parapijos mo ' Kun. F. A. Virmauskis
terys - merginos apsiėmė širdingai dėkojo ponui ir
prirengti parapijos išva.- poniai Landžiams ir vipirmą
žiavimui įžangos Į?
““' siems susirinkusiems.
gražią dovaną — Pasogos Dr. Landžius džiaugėsi
TJis
.
gražiu
susirinkimu.
Skrynią.
Jos
nutarė
laikyi manė, kad iš jo bus daug
|
I moralės naudos
parapijos
išvažiavimui, o gal dar ir
į MUZIKAS h ! materialės.
i
RAPOLAS JUŠKA* feHI Įžangos į šį privatį vaka
I
rėlį buvo 35c. Duota už
ir trys dovanos
; Moko muzikos, piano <į kandžiai
laimėtojams.
paso
! ir dainavimo. Specia- H gos skryniai išPelno
jo liks ales pamokas duoda !! pie $10.00.
vaikams.
' ’ Apart paminėtųjų pa
renkime dalyvavo: kun. K.
Adresas:
į! Urbonavičius,
Dr. Dusevi933 E. Broadvvay, j | Čius, advokatai Cunys ir
i SO. BOSTON, MASS. I Gailius, ponai Šiaulys,
Jušką, Kališiųs, ponios
Šiaulienė, Kališienė, Zaletskienė, Likienė ir Ivaškienė — sekretorė skrynios
komisijos, panelės CigėlsPrisiekęs Advokatas
kytė, Grendelytė ir Stai dalnykaitė.

VYSKUPAS SPELLMAN
ŠV. PETRO PARAPIJOJE

i

I

I
I
i

I

• >

t• J

a
T

STATOMAS SCENOJE LDS. 1-MOS KUOPOS
...

•—

Tel. Stadium 8411

TĖVO KAZIMIERO
ŽVIRBLIO, O. P.
MARŠRUTAS:

t

l
ŠV. PETRO PAR. BAŽNYTINĖJE SALĖJE, W. 5tii ST. SO. BOSTONE
r
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JOSEPH W. CASPER

v•

(KASPARAS)
Balandžio 13, — gegužės
PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARE------G RAB ORI U S
2, Panelės Švč. Gimimo
i
494 E. Broadvay,
baž. 6812 So. Washtenaw
South
Boston, Mass.
Avė. Ciicago, III.
Office: Tel. S. B. 1437
Gegužės 3—5, Šv. Kry
Zes. 158 W. 7th St.
TAISOME IR PARDtrobAME RAdIoS
žiaus bažnyt., 4557 So.
Res.: Tel. S. B. 3960
Wood St., Chicago, III.
GARSIAKALBIAI
STANLEY’S RAPIO SHOP
. SO. BOSTON 0558
Patarnavimas dieną ir naktį.
a
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Gegužės 10—24, Nekalto
Prasidėjimo bažn., 2745
W. 44th St., Chicago, III.
RADO NEGYVĄ
vai. vak. jos turės trumpą' Šv. Juozapo mūsų org. gloBirželio 4—13, Šv. Anta
’ ŽMOGŲ
generalį susir i n k i in ą. Į bėjo dienai rengiamojo teLIETUVIS GRABORIUS
409 1VINDSOR ST.
no bažn., 1515 So. 50th AKviečia į susirinkimą mo-'atro artistų-mėgėjų įvyks i
CAMBRIDGE, MASS.
' ‘ ir merginas su dova repeticijos. Teatras ‘Knyg Prie Columbia Road ir ve., Cicero, III.
teris
Prieš lietuvių bažnyčią
nėšio’ duktė’, yra tai pat- OSt., South Bostone, ras- Jeigu kuris gerbiamų
nėlėmis.
Ofiso Tel. TROtvbridge 7880
ir labai ta prie medžio atsirėmęs
Ofiso Tel. KIKklaml 9221
Bal. 15 d., 8 vai. vak. pas i njotingas
“J"uu8ao veikalas
“«>«•«««'
klebonų norėtų kviesti su
n—4.^ 4.^ l>negyvas
___________ ±______ :___
-________
žmogus.
Jo
asme

Šamo Tel. TRO\vbridge (5434
Dr
,T
T.and«„
ivvkn
nir.
patraukiantis.
Prie
toteDr. J. Landžių įvyko pirmisijom bei rekolekcijom, i
Sąžiningas ir Rūpestingas
atro
bus
ir
margumynų.
nybę
dar
nepavyko
nusta

pia skrynios fondui priva-i
PATARNAVIMAS
Rap.
tyti. Esąs apie 40 m. am prašoma kreiptis šiuo atiška “Card party”. Ponia
žiaus. Mirtis buvusi nuo dresu: 259 North 5th St.,
Landžiene buvo to paren
Brooklyn, N. Y.
SUSIVAŽIUOS
natūralių priežasčių.
gimo vedėja. Žmonių buvo
Tel. South Boston 0815
BLAIVININKAI
25. Sumokėjo po 35c.
gj •seesMseeoseeeMe«e»Me»»sseees«ea*eeeeeMM*MeMeeesseeMeMMttiMe(į»)
JONAS BATES išdirba
Tel. S. B. 2805-It Į
Kraičio sumanytoj o s Sekmadienį, bal. 19 d., _•». iš geriausios rūšies mėsų
LIETUVIS
rengia viešą “Card - Bea- vyks N. A. Piln. Blaivinin skilandžius, dešras, beko
Graborius - Balsamuotojas
no party” bal. 29 d., para kų Apskričio suvažiavi nus ir t.t. pagal lietuvių
Patarnavimas dieną ir naktį
pijos salėje, 492 E. 7th St. mas So. Bostone. Suvažia skonį.
ISegzaminuoju akis:
priskiriu
akinius |
FuneraI Home ir Res.
vimas prasidės iškilmin Jonas Bates, 327 Dor
kreivas akis atitie-Į
LDS. 1-MOS KUOPOS gai.
sinu ir amblijoniš-ž
564 East Broadway,
chester St., So. Boston.
|kosę
(aklose)
akyse sugrąžinu Į
SUSIRINKIMAS
So. Boston, Mass.
11 vai. ryte, Šv. Petro
į šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j
Iš LIETUVOS
bažnyčioje, kun. J. J. Ja
Ketvirtadienį, balandžio kaitis, MIC., Tėvų Marijo
i 447 Broadway, South Boston Į
SAĮJjĄINĖS!
23 d., 7:30 vai. vakare, Šv. nų Provincijolas Ameriko Ką tik gavome iš Lietu
Petro parapijos salėje, 492 je, giedos iškilmingas vos skanių saldainių. Dė
___ INU.
E. 7th St. įvyks mėnesinis šventas mišias ir sakys pa žutė 2 svarai — $1.10.
LIETUVIŲ
SKALBYKLA
LDS 1-mos kp. mėnesinis mokslą. Asistoje jam bus Užsisakykite ‘Darbininke’.
REAL ESTATE
Skalbiame ir prosiname visokius
susirinkimas.
Valdyba. vietiniai kunigai ir klieri
INSURANCE
drabužius. Mes paimame ir prista
CONSTABLE
tome drabužius visur, kaip tai:
Veda visokias provas. Daro vi
kai. Blaivininkai galės pri
So. Boston, Cambridge, Brighton
Justiee of tke Peace
RETEŽYS
PARENGIMŲ
REPETICIJOS
sus legalius dokumentus
eiti išpažinties ir priimti
Visokios rūšies apdrauda ir tei i Dorchester ir kitur. Pamėginkite
ir patyrsite, kad gaunate patarna
singas patarnavimas.
817 E St. (kampas Broadway)
vimą už pigią kainą.
Bal. 19, yra Patrijotiį Sekmadienį, balandžio 19 šv. Komuniją.
Tuojau paduok užsakymą užsi 598 E. Broadway, So. Boston
Norintieji
galės,
salėje,
7-9
Ellery St., So. Boston
South Boston, Mass.
Tol. Šou. Boston 1761
diena. Kadangi yra sekma d., 2 vai. po pietų, Šv. Pet
rakant nauja, puikų STEWARTTel.
So. Boston 2923
Residence:
WARNER RADIO.
Telefonas: šou Boston 2732
dienis, tai šventė nukelia ro par. salėje, 492 E. 7tb gauti pusryčius.
120
Marine
Rd.,
So.
Boston
priimsime mainomis Tams
. z Namų: Taibot 2474
ma į bal. 20. Šv. Petro pa St., LDS. 1-mos kuopos, Tuoj po pamaldų, bažny tų Mes
seną radio arba gramafoną ir Namu tel.: Šou. Boston 2483-W
tinėje, salėje įvyks Blaivi atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00. į
rapijos kunigai pasiūlė sa
ninkų posėdis. Paskaitą Stewart - Warner Radios yra
vo parapijiečiams tą dieną ‘ Tel. So. Boston 0823
Tel. TRO 9438
skaitys Dr. J. Landžius. geresni tuomi, kad pasiekia toliau
Kepame
geriausios rūšies
laikyti namuose parengi
LIETUVIS DANTISTAS
už
kitus
ir
nedaro
tiek
braškėji

duoną
kaip
rugynę taip ir
I
mą “chain card” ar “ĖeaI Pietūs, kaip buvo manytą, mo.
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
neįvyks. Posėdis turės bū Mes duodame išsimokėj imui ir
(GRIGALIŪNAS)
no” parties” sporto reika
iš geriausių miltų. Visose buK 1
.
LUZACKAS ir SURVILAS
I
pristatom į namus už Š0 mylių
ti
trumpokas,
nes
3:30
vai.
Arti Municipal Building
černėse reikalaukite K. Plevolams.
Girdėtis,
kad
PatriADVOKATAS
Fotografuojant vestuves, šei
nuo Bostono ir įtaisome.!
ko duonos. Mes Jiesiai iš ke
jotų dienoj tokių parengi | 525 E. Broadway, S. Boston S po pietų, toje pačioje sąlė- tolumoj
mynas, ir pavienius.
ROLAND
KETVIRTIS
&
CO.
pyklos
pristatome duoną į na
598 East Broadvvay, mų daug įvyks mūsų para
| je įvyks judamųjų paveik 322 W. Broadway, So. Boston.
Ofiso Valandos
Taipgi, užlaikom geriausius
mus.
9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
fremus paveikslams ir
SO. BOSTON, MASS. pijoje. Ypač vyrai jais rū Nno
slų rodymas.
Tel. SOUth Boston 4649.
K. PLEVOKAS, sav.
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-j
diplomams.
sus
uždarytas
subatos
vakarais
lr|
Tel. 1761
Room 3 pinasi.
S
131 C. St., So. Boston, Mass.
875 Cambridge St.,
nedėldleniais, taipgi seredomls nuo j
y,.
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D. A. ZALETSKAS
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OPTOM ETRISTASl

ADVOKATAI

JUOZAS B. GAILIUS

; * t.iH* >

*■'

QUEEN ANN LAUNDRY,

)«•!

BRONIU KONTRIM

i

I

PASINAUDOK ŠIA PROGA

i

Į

LIETUVIŲ KEPYKLA

JOHN J. GRIGALUS

3

FOTOGRAFAI

DR. M. V. GASPER

3

■

3

I

.3

Residence:

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

i—------------------- -B
i
Tel. So. Boston 3520
I

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway,
South Boston, Mass

KRAIČIO REIKALU
SUSIRINKIMAS

Parapijietės moterysI
merginos pačios susiinteJ resavusios parapijos išva
žiavimo kraičio skrynia—
: (Hope Chest) užinteresuo.(Įj ja ir vyrus. Bal. 20 d., S

^?!SX$2LSJS-SJSJ$-'S2$.'SJSJS-'S.'$.'S.~S.'SJ$.'SZSJSJSJSrS.'SJSrS.'S.'SJS.'S'S.'SJS-'SJS?

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
A

*

r

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. RROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110

Montello, Mass.

L ST. LIQUQR STORŲ
N

Parduodam geriausius įvairių rū
šių TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ ir
VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Boti koma, Gorčiais
ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir už
sienio, pasirinkimas didžiausias ir Jvalriausias.
POKILIAMS. VESTU
VĖMS. NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos sumažinamus. Pristatom greitai ir veltui. At
daras nuo 8 ryto iki 11 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET, SO BOSTON, MASS.

Taipgi nuimu ir X-Ray
i
i------------------------------- ........... (Ė

€6

ŽENTAI IŠ AMERIKOS’

55

______

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
' (GALINAUSKAS)

JP _______ •

v

JUOZAS M. DILIS

MEAT MARKET

1

LAIKRODININKAS

PETER KISIEUS

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

339 Dorchester St.,

Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
ryto, nuo 1:3O Iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

(Corner Middle St.)

Rengia

So. Boston, Mass.

•f

LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS

366 W. Broadway

Geriausia ir šviežiausia Mėsa
Žemos Kainos. Uždyka pristatome.

SO. BOSTON, MASS.

Greitas Patarnavimas.

SEKMADIENĮ,

S. BARASEVIČIUS IR

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v:
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomfe nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

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

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mąss. ,

------

y

PRAKEIKTI PINIGAI

414 Broadvay, So. Boston

-

—...............

Cambridge, Mass.

*

- *

GRABORIUS - UNDERTAKER

16-18 Intervale Street,

12-tos dieną uždarytas.

Balandžio-April 19,1936
as

*

Lietuvių Salėje, E. ir Silver gatvių, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:3Ų vąl. vakarę. Įžangą 35c., vaikams 15ę.
Gydytojai sąko, kad juokas žmogui yra labai
sveika ir naudinga. Taigi, jei Įnyljfe juokus, tai apei
kite Balandžio 19 (L 7:30 vai. vakare į Lietuvių sve
tainę, tai turėsite tiek daug juokų, kad užmiršite vi
sus dienos rūpesčius.
“Žentai iš Amerikos” vaizduoja, kaip Amerikie
čiai nuvažiavę į Lietuvą
įvą važinėja piršlėms ir kaip jie
žargoniškai kalba ir derasi dėl pasogos. Šis veikalas
juokų duos iki soties.
*
Taipgi pamatysite ir riptą veikalą “Prakeikti Pi
nigai”. Kas ateis į šį vakarą, kiekvienas bus paten
kintas.
Visus nuoširdžiai kviečia RĘNGĖJAI.

;

DACC MOTOR
KVOD PĄRTS Co
Vilaikome visokiems karams
ir trakams dalis.

*

‘ ’ U ir *

>**

SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMU0T0JA8
'
I

TURI NOTARO TEISES

Tel. ŠOU Boston 3735
Tel. ŠOU Boston 9620

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390

280 BROADVVAY, SO. BOSTON.

Tel. Columbia 2537

TAISOME BRAKIVS

Gyve*. vieta: 838 Dorchester Avė.

nnoo motor
nuod PARTS CO.
Specialia Išpardavimas

BATERIJOS .....: $3.95
ĮMAINANT IR SENĄ
BATERIJĄ

Uždedame Brake Bands
Dabar nupigintomis kainomis.
Tel. ŠOU Boston 9620
Tel. ŠOU Boston 3735
280 BROADVVAY, SO. BOSTON.

—v ■

■

===««

SOUTH BOSTON
STOVE ENČHANGE
SPECIAL18 I6PARDAV1MA8
Naujų Pečių ir Aliejinių Burnerių.
Garantuoti Aliejiniai Burnerlal—$7.75
Dalys visokių išdirbysčlų
Pečiams ir Aliejiniams Šildytuvams.

Pečius parduodame, perkam ir mainom

Grindims patiesalai ir matrosai
269 Broadvay, So. Boston, Mass.
. .i.

n

.n

««■ ■■

i
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DAĘBININKAS

Pfenkiądienis. RaiąndŽio 17 1936

(vietines žinios!

APSAUGOK Savo Brangius Kailinius

j 1

Ė

i

JUDAMIEJI PAVEIKS- visą lietuvių jaunimą į L.
LAI SPORTO FONDUI j Vyčių org.

Namie laikant kailinius, nežiūrint kaip
juos gerai užlaikysi ir apsaugosi nuo kan
džių, bet nuo šilumos kailinių stiprumas ir
patvarumas nyksta. Kada padėsite ji. J.
FOX SPECIALI STERELIZUOTĄ KAILI
NIAMS VAULTĄ, kuriame yra užmušamos
kandžiu bakterijos ir kiaušinėliai, tai būsi
te tikri, kad Jūsų kailiniai bus pilniausiai
apsaugoti. Tamstų kailiniai bus apdrausti
I. J. Fox $8,000,000 apdraudos planu. Iš
vaulto kailinius gali pasiimti bile kada no
ri — 10 minutų laikotarpyj.

NUO SILUMOS-GAISRO

----------j Turime daug draugų, paKANDŽIŲ-PAVOGIMŲ
Bal. 19 d., 3 vai. po pie- kvieskime juos prie
vyčių,
V•
tų, ir 7:30 vai. vakare, baž- Būkime pavyzdžiu nors
Padėk savo Kailinius i I. J. Fox’o
nytinėje salėje, W. 5th St.,1 vajaus metu. L. Vyčių
p. Januškevičius Jr. rodys Centras skiria kuopoms
Naujai IŠRASTĄ STERALIZUOTĄ
garsinius judamus paveik- daugiausiai prirašiu s i ų
KAILINIU SPECIALI VAULTĄ,
sius iš Lietuvos ir So. Bos- naujų narių į kuopą, dovageriausi Naujoj Anglijoj.
tono lietuvių gegužinės nas. Būkime pasiryželia
Reikia mokėti tik 3% nuo kailinių vertės.
procesiją pereitų metų, užimkime pirmą vietą
Pelnas šių patrigotingų pa- kuopų konteste.
Bernardas J. Koraitis
-----------------patrijotingam]' Širdingai kviečia,
veikslų eis patrijotingam
Ponas Bernardas Koraitis I. J. Fox atstovas sa
Kuopos Pirm.
tikslui — sportui. Galima}
ko: “Atiduokite savo kailinius apsaugon nuo dul
tikėtis visų gausios para
kių, šilumos, kandžių ir kitų kenksmingų jiems gai
mos.
valu. Tinkamiausia vieta, tai I. J. F0X STERELI‘■

v•

I

JAUNIMO ŠOKIAI

------------------------------------ Į

VYČIŲ SUSIRINKIMAS I
Jaunimas rengiasi at
IR NAUJŲ NARIŲ
vykti
į Naujos Anglijos
. VAJUS
Apskričio Metinius šokius,

ZUOTAS VAULTAS. Tuojau parašykite ar telefonuokite, o ponas Koraitis atsilankys pas jus asme
niškai.

L. Vyčių 17 Algirdo kuo- kurie įvyks Boston’e, CoD-j Taigi atrodo, kad Vyčių
pos mėnesinis susirinki- ^ey Plaza viešbutyje, šeš-1 Apskričio šokiai bus labai
Kas dar nemq q "ivvkę ši
d i‘ t3,ciionio V3.k3.r6, b3.13.nd.zio_pasekmingi.
—
bS 19 d 3 LT noS’ 18-tą. Gros “The Original turi tikietų, tai gali gauti
Dai. iy a., 6 vai. po pietų,
___
,
nae Vvčhi narine avha Šn.
|Teddy
Bears” orkestras. pas Vyčių narius arba Šo
Vyčių kambary.
I
kių Komitetą — F. GrenVisi nariai širdingai, įranga 75c.
delytė, A. Sandaitę, A. Pakviečiami atsilankyti, nes! Jaunimas iš visos Nau- lilionį, P. Rakauską, M.
turime labai svarbių rei- jos Anglijos kolonijų jau Grilevičių. Atvykusiems į
kalų, o ypač turime susi- ! susirašinėja su bostonie- šokius komisija užtikrina
rūpinti naujų narių vaju- čiais, ir daugelis pareiškė, “extra good time”. Bus
kad jie pralenks Boston’o gera proga susipažinti ir
mi.
Paskelbėme vajų, bet to jaunimą gaugingumu šo- pažįstamiems atnaujinti
negana, padarykime ji se- j kiuose. Mat, p. Zalętskai, pažintis.
kmingu! Suorganizuokime, graboriai, dovanojo labai
i gražią, didelę taurę, kuri Tad, visi į šokius! šešta
yra išstatyta Šidlauskų dienį, bal. 18 d. vakare,
Telephone
F. E. L.
aptiekos lange. Ją gaus Copley Plaza.
SO. BOSTON
1058
gausiausiai reprezentuoja
VVHIST PARTY IR
ma Vyčių kuopa.
BAY VIEW
ŠOKIAI
Taipgi profesionalai ir
MOTOR SERVICE biznieriai vieni kitiems ne- Cambridge, Mass. —šeš
STUDEBAKER
'pasiduoda. Jau turi tikie- tadienį, balandžio 18 d., 7
Automobilių ir Trokų
tus iš anksto pasipirkę, ir
vakare, Cyprus Hali,
Agentūra.
tariasi sudaryti gausią re vai.
40
Prospect
įvyks LDS
Taisome visokių išdirh.vsčių autu
prezentaciją šiuose po Ve 8 kp. “whistSt.
mobilius. Taisymo ir domonstravl
” ir šo
mo vieta:
lykų pirmuose šokiuose, kiai, Jėzaus party
Nukryžiuoto
1 Hamlin Street
i Boston’o jaunimas yra
Vienuolyno ir Našlaityno
ir E Eiahtb St
pasiruošęs kitų kolonijų naudai. Plačiau apie tai
SOUTH BOSTON, MASS
jaunimui padaryti “sur- skaitykite šiame puslapy
Zoe. Kapofiiunns ir t’eter Trečioko*
savininkai
prizą”.
je.
v •

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

NAUJOS ANGLIJOS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ii LIETUVIŲ GEGUŽINE
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir malonia’
Darbininkai kaip skruz
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite
dės. Pavasario saulei nu
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”,

švitus skruzdės išeina iš

i

POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET gilaus skruzdėlyno ir tuo
48 Crescent Avenue,
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue,
DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855
ROXBURY. MASS.

P»vilas Baltrašiūnas, Sav.
490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway
Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. P AŠALPINS
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
PirmininkS — 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 Osalis,
111 H. St. So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 9282
Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,
•29 tVhipple Avė., Roslindale, Mass.
TeL Parkway 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 West 6th St., So. Boston, Mass.

Tvarkdarg — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.
■Vice-Pirm. Jonas Galinis,
"8 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
: 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
;Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
. Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Zaikis,
į .7 tVinfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492
E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:80 vai. vakare, pobsžnytinėj sve

Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
antra utaminka mėnesio.
nas Drotokolu raštininke.

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų
anglų ir lietuvių kalboje.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus:

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

Panelė A. Koraitytė sako — “Pašauk HUBbard
5000 arba parašyk laišką ar atvirutę, o kailiniai
bus paimti bonsuotų pasiuntinių 100 mylių apylin
kėje I. J. Fox krautuvės.
——

411 VASHINGTON STREET

BOSTON------ MASSACHUSETTS

terš į lenkiškumą ir ište- mą mūsų apskričio kuopų,'kuopos, tesusiorganizuoja.
daug gražių minčių,;Kitų tautų jaunimas turi
kėjimą už sulenkėjusio įnešė
’
žodžiu
bandė pagelbėti vy-' stiprias ir gausias jaunistud. Virbuto, daro sąmok
į mo organizacijas. Mes taip
slą prieš Lietuvą jos pir čių org.
mose nepriklausomyb ė s To negana, mes patys paĮ ganme turėti stiprią
dienose. Aurimo ir Virbu turime dirbti, kad pavasa- jr (jĮjeję Lietuvos Vyčių
to sąmokslą prieš Lietuvą ! rininkų žygis būtų sekmm- organizaciją.
Mes patys vyčiai, tu
slaptai sužino Viktutė. gas.
rime tęsti jų pradėtą dar-j Lai šie 1936 metai būna
Persigandusi
Viktutė
iš

Skyr. Pirm.
ibą — prirašyti kuodau- mums geriausi. Visas jauduoda priešų paslaptį Da giausiai naujų narių.
jnimas testoja darban su
MOKYKLOS DARBŲ nutei ir leitenantui Daino Šią mano pastabą turėtų1 Vyčiais! Visi važiuokime į
rai. Šis sąmokslas buvo pastebėti ir tos kp., kurios. Naujosios Anglijos L. Vy“PARDAVINĖJIMO”
ruošiamas ir prieš leite nedalyvaus suvažiavime.
BYLA
suvažiavime, čių apskričio suvažiavimą,
nantą Dainorą. Sąmokslas Kadangi kuopos palaiko sekmadienį, balandžio 26
Trečiadienį, balandžio 15 prašalinamas be kraujo sporto ratelius ir, vyčių'd., Norwood, Mass.
d
superior teis- praliejimo. (Bus daugiau). organizacijoj randasi daug
Vincas Kereišis,
prasidėjo taip vadinaS-s.
įžymių sportininkų, tad
a “mokyklos darbų par
suvažiavime turėtų suras N.A.L. Vyčių Apskr. Pirm.
davinėjimo” byla. Krimi TRAUKINYS UŽMUŠĖ ti būdus ir šią vasarą su-'
r.
naliai kaltinami Devlin iš ■
ŽMOGŲ
rengti sporto šventę.
Charlestown ir Hawkes iš
Kadangi šią vasarą įJamaica Plain už sąmoks Bal. 15 d. N. Y., N. H. & vyksta visuotinis seimas
lą išvilioti pinigus iš Wag- h. geležinkelio kompani- Naujoj Anglijoj, Providen
nėr, mokyklų muzikos di- jos traukinys užmušė Tho ce, R. I., todėl suvažiavi
705 CAMBRIDGE ST.
rektoriaus asistento ir pa mas J. Normoyle, 50, gyv. me reikėtų surasti būdus
žadėjimą mokyklos muzi 13 Atlantic Street, Šo. ir galint pagelbėti pasek
Prieš Portland St.
kos direktoriaus vietos, Boston, Mass. prie Boston mingai surengti metinį sei
ieigu jis sumokės $2,000.- street tilto. Traukinio in mą.
E. CAMBRIDGE. MASS.
00.
žinierius sako, kad jis pa Apart to, iš anksto ruoš
Devlin prisipažinęs, kad matęs žmogų ant geležin tis seimui.
Pardavėjai Overglobe čeverykų
jis buvęs “tarpininkas” kelio sušvilpė ir užspaudė Tad gi, skaitlingai va
LIETUVIAMS TINKAMI
tarp Wagner ir Dr. Mac- j stabdžius, bet traukinio žiuokime į suvažiavimą,
key, buvusio Bostono Mo taip staiga negalėjęs sus- gražiai pasirodykime savo
vEVEKYKAI.
kyklų Komiteto pirminin ! tabdyti.
! nutarimais, o paskui būtiy
ko ir jis išdavęs Hawkes, ii
. nai stenkimės nutarimus
L. VYČIŲ NAUJOS
kuris buk atstovavęs Dr.
įgyvendinti vyčių organi
ANGLIJOS
APSKRIČIUI
Mackey.
zacijoje.
Vytis.
Vienatinis bonsnotas Plorist's
Telegraph Deliverg nary*
Dr. Mackey pareiškė, !
So. Bostone
kad niekados nėra ką nors Balandžio 26 d., įvyksta
Pristatome gėles
Bile kada
L.
Vyčių
Naujos
Anglijos
Telegrafu
Bile
kur
įgaliojęs būti jo agentu.
Apskr.
suvažiavimas
NorTHORNTON’S
Suffolk superior teisme
wood,
Mass.
FLOVVER
SHOP
iškelta, kad Devlin liudijęs
John J. Hayes, savininkas
grand jury apklausinėji Pirmiausia suvažiavime
Vestuvių bukietai ir Pa grabų gėlės
me, kad jis pasakęs Jo- turėtume rimtai svarstyti
—-mūsų specialybė
seph Wagner’iui, kad jei- mūsų org. reikąlus. Čia tu- Sekmadienį, balandžio
Tel. ŠOU Boston 3198
gu jis nueitų į Dr. Charles riu dėmesy mūsų organi- 26 d., Šv. Jurgio par. sve- 111 Dorchester St. So. Boston
E. Mackey ofisą ketvirta- zacijos naujų narių vajų, tainėje, Nonvood, Mass. įdienyj su $1400, tai jis Suvažiavę vyčiai iš įvairių Vyks N. A. Lietuvos Vy-!
gautų Bostono mokyklų kuopų turėtų surasti bū- čįų Apskričio suvažiavi-i
muzikos direktoriaus dar dus, kaip sutraukti visą maS)
mas 1:30 val p0 pietų
bą.
lietuvių katalikų jaunimą j Pavasario Iaikas visus JEWELER - AUKSORIUS I
Dr. Mackey visą tai už org. Tam tikslui, Vyčių orEspertas taisyme laikrodžių ir
ginčija. Ši byla sukėlė gamzacija pakvietė iš Lie- _ .
Brangenybių
daug kalbų, Wagner nie- tuvos “Pavasario” Fede-' Tai^ su pavasariu teat- Pilnas pasirinkimas iš jewelry
kam pinigų nemokėjo ir racijos atstovus asmenyje &imsta visas mūsų jauni-.
497A E. Broadway,
direktoriaus darbo nega- Dr. Juozo Leimono ir adv. mas- Tesirašo visi į LietuJuozo
Laučkos.
Garbingi
vos
Vyčių
organizaciją.,
vo.
So. Boston, Mass.
svečiai jau aplankė didžiu- Kur dar nėra L. Vyčių

5th St., So. Bostone, įvyks
vietinio Federacijos skyriaus mėnesinis susirinkimas. Visi atstovai kvie
čiami dalyvauti. Pageidau
jama, kad prisiųstų atsto
vus ir kitos katalikiškos
draugijos į Federacijos
skyriaus susirinkimus.

I
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BOSTON SHOE STORE

I
I

jaus taiso nukapstytą sa
vo namų stogą. Jos visos
kaip viena eina, bėga, ne
ša, kad tik būtų tvarka jų
dvare. Tas pats ir su darbininkais. Štai Romuvos
parke Montelloj didžiausias gyvumas, v
— Prie ko jūs taip rengiatės Tėveli? - - užklausiau kun. J. Petrauską.
— Prie pirmos Pavasario
lietuvių didžiulės GEGU
ŽINES, — atsakė kun.
Petrauskas.
— Atrodo, kad Jūs čia
rengiatės ne prie Geguži
nės, bet prie visos Mass.
valstybės Lietuvių DienosSJ1 “KNYGNEŠIO DUKTĖ”
— Nenoriu girtis — tarė
ISTORIJA
kun. Petrauskas, — bet
mes turėsime tokią prog
(Tęsinys)
ramą per dvi dienas ir vie Aurimas pažadėjęs
ną vakarą, gegužės 29, 30,». dukterį Danutę be jos su
31 dd., kad nė kiek nebus1 tikimo studentui Virbumandriau, bet kokioj Lie tui už moterį — padaro I
tuvių Dienoj. Ir tai bus ge savo pasielgimu didžiausį
rai ir pigiai. Čia tik pra netaktą. Jis negalėdamas
džia darbo.— Tą paaiški jos perkalbėti, kad ji (Da
nimą suteikė parko puoši nutė) paliktų lenke ir Vir
mo komisijos ir visos ge buto žmona, prieš savo'
gužinės generalis vedėjas. valią, pasikęsina su gink
fBus daugiau)
S-s.

v •

t

P. LOWENSTEIN

r
LABDARYBEI
I
I
♦ Whist Party ir Balius! I
I RENGLA LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 8-TA KUOPA I
I
Balandžio-April 18 d., 1936
I
I
.1
I
I
I
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lu ant jos gyvybės... Danu
FEDERACIJOS SKY tė apalpsta ant motinos
RIAUS SUSIRINKIMAS kapo ir ją ten atranda stu
dentas Dainora. Atranda
Balandžio 21 d., 7:30 vai. ją tas, kuriam jos širdis
vakare, Šv. Petro parapi priklauso.
jos bažnytinėje salėje, W. Aurimas be vertimo dūk- ‘

*

CYPRUS HALL, 40 PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS. PRADŽIA 6 VAL. VAKARE.
ĮŽANGA 35 CENTAI.

Gerb. Cambridge’aus ir apylinkės Visuomenė:—
širdingiausiai kviečiame į ši parengimą visus, kaip jaunus taip ir senus atvykti ir
skaitlingai dalyvauti, šiame parengime galėsite linksmai laiką praleisti, būtent: pakortuoti
ir gražių dovanų įsigyti, pasišokti prie geros George Land i Hi-Hatters Broadcasting orkes
tras, kuri gros Angliškus ir Lietuviškus šokius. Taipgi bus šalto alaus ir gardžių užkan
džių. Todėl nei vienas nepraleiskite šios progos, nes šie šokiai bus pirmutiniai po Velykų.
Ši LDS kp. yra pasižymėjusi savo parengimais. Todėl ir šį kartą mes užtikriname, kad visi
atsilankiusieji būsite pilnai patenkinti. Taigi, nepamirškite pirmą šeštadienį po Velykų kortavimas prasidės 7:00 vai. Malta Hali, o šokiai Cyprus Hali. Visus širdingai kriefia,
KOMITETAS.
t

f

Penktadienis, Balandžio )7, 1936
=*'•
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DARBININKAS
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DAKBipiJWAS

366 \V. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

sinti Aukščiausiajam už
išmetimą iš dangaus, kaip
atplėšimu žmogaus nuo
prigimčiai priešingą jaus- gaudamas, net nė viso pa- Dievo ir įklampinimu į
mą: už blogą atsilyginti šaulio nenupelnydamas... nuodėmes. Per nuodėmę ŠV. PETRO PARAPIJA Velykose ar Kalėdose tai
geru, ir mirti, kaip Išga- Ką sakau? dar primokėda- piktajai dvasiai pasiseka Velykų šventė šioje pa iper visas mišias prisipildo
nytojas, už artimo sielą. mas, kad jo siela tik žūtų sutepti žmoguje esanti rapijoje praėjo kuopui- bažnyčios. Kaip būtų gra
žu, kad visi tie lietuviai,
KAS VERČIA PRIE TO ir iš to didžiuojasi, kad Dievo paveikslą, tai tuomi kiausiai. Misijonierius Tė kurie ateina Velykose ar
jis neklauso Kristaus žo ir žmogų priverčia įžeisti vas Žvirblis skelbė misijas Kalėdose į bažnyčią, kad
Po Velykų poilsio reikia grįžti prie kasdieninių KIO PASIAUKOJIMO?
džių ir nesinaudoja atneš Dievą; kaip vaikas savo per visą savaitę. Jis savo
savo pareigų ir varyti nutrauktą darbą padvigubintu
Visų pirma neapsako tų Išganytojaus Atpirki tėvą ar motiną įžeis, jei pamoksluose davė žmo jie kas sekmadienis lanky
tųsi. Tada mūsų bažnyčios
smarkumu. Laikraštininkams natūraliai rūpi spaudos mas brangumas žmogaus
mu!
nėms labai daug gražių būtij permažos. Tas paro
juodviejų
paveikslus
su

reikalai ir jie norėtų, kad kiekvienas katalikas gyvai sielos. Tik pamanyk, žmo
pamokinimų. Didžiajame
susidomėtų katalikiškąja spauda. Žiemos ir pavasario geli! Žmogaus siela, tai ti GAL ATSKIRA SIELA purvins; kaip pilietis vals Penktadienį nuo 12 iki 3 i do, kad žmonėse dar yra
metu beveik visi laikraščiai turi savo vajus, kad atė kras ir gyvas Dievo pa NĖRA TOKIA BRANGI? tybę užgaus, jei jos vėlia vai. po pietų atlaikyta Jė tikėjimo kibirkštėlė, kad
jie dar ne visai atšalę nuo
jus vasaros atostogoms, jų tiražas bei skaitytojų skai veikslas! Šv. Raštas, rašy O nekalbėkime taip! Be vą suplėšys. Dėl to šv. zaus merdėjimo pamaldos, Bažnyčios.
čius kiek paūgėtų iki rudens, o paskui vėl imsis darbo damas apie žmogaus su galine meile ir atskiras Petras persergsti kiekvie laike kurių vietinis klebo
ta pačia linkme. Ir taip tas beveik nuolatinis laikraš tvėrimą, kaip aiškiai pa sielas Jėzus myli ir už jas ną žmogų šiais žodžiais: nas ir misijonierius pasa Bet kodėl tie žmonės ne
čių vajus eina iš dienos dienon. Nuobodu? Bet ką pa brėžia: “Ir Dievas sutvė kiekvieną pilnai savo gy “Būkite blaivūs ir budėki kė po septynius pamoks* gali prisilaikyti tikėjimo
darysi. Jei spaudos vajų nebūtų, tai gyvenimas virstų rė žmogų į savo paveikslą; vybę aukoja. Tik prisi te, nes jūsų priešininkas lūs. Jaunimo choras giedo taip, kaip jų tėveliai, kad
dar nuobodesnių? Juk žinome, kad stoka veikimo bei į Dievo paveikslą jį sutvė klausyk tautų, mokytojo velnias aplink eina, kaip jo raudas ir kitas giesmes. laikėsi? Didžiausia prieža
stis, tai skaitymas gelto
bruzdėjimo yra daug sunkesnė už sunkiausią darbą, rė”. (Prad. 1, 27). Kadan Šv. Povilo, kaip jis rašy kriokiąs liūtas, ięškoda- Nors choras giedojo be nosios spaudos, kuri neke
nes tinginystė ir apsnūdimas tai tikrosios sielos rū gi Dievas neturi kūno, bet damas į Galatiečius, kal mas, ką prarytų” (1 Pet. vargonų, bet labai gerai lia žmogaus, bet stumia į
dys. Nuo darbo žmogus gal ir pailsta, bet nuo tingėji yra gryna dvasia, o žmo ba: “Aš gyvenu tikėjime į 5, 8). Jeigu nebūtų žmo pasirodė. Tas pats choras purvyną, temdo jų protą.
gaus siela brangi, kam vel Velykų dienoje atgiedojo Yra priežodis: “Pasakyk
mo jis rūdyja ir — žūsta.
gus yra panašus į Dievą, Jėzų Kristų, kuris mane nias dėtų pastangas 'ją. antras, mišias.
Katalikiškoji spauda šaukte šaukiasi mūsų visuo tai aišku, kad žmogaus mylėjo ir pats save išdavė
man su kuo tu draugauji,
menės sandarbininkavimo. Ji nenori būti mirusi ir pe dvasia arba siela yra die už mane” (Gal. 2, 20). Ką pražudyti? Dėl ko jis ne Atsikėlimo mišias atna-i o aš pasakysiu tau kas tu
lėti kur ant lentynų, bet stengiasi įeiti į gyvenimą, viškosios Dvasios išraiška, sakai, Apaštale? Tik už renka akmenis nuo laukų šavo kun. Bakunas. Jam! esi”. Taigi prenumeruokiskleisti sveikas idėjas tarp žmonių, apginti juos nuo nuotrauka, arba dvasinė tave! Ar gi ne už visus ir nesineša sau į pragarą, patarnavo kun. Žvirblis ir mės gerus katalikiškus
dėl ko nepaima gyvulius vietinis klebonas. Antras
skaitykime
išnaudotojų, suvedžiotojų ir apgavikų. Katalikų spau fotografija.
Kristus kentėjo? Kam sau ir ten nenustumia? Dėl to šv. mišias atnašavo misi laikraščius,
juos; šluokime lauk iš na
da praveda sveikos dorovės principus, paremtus ne
vienam visą atpirkimą ir vien tik dėl to, kad žmo jonierius
kun. Žvirblis. mų bedieviškus laikraš
Pereik
visą
pasaulį,
rask
fantazijos bei vaizduotės dažnai pasikeičiančiomis už
prisiskirti.
Per abejas mišias žmonių
gaidomis, bet Dievo įsakymais ir Bažnyčios mokslu. kur nors kitur Dievo pa Tą šv. Povilo išsireiški gus turi brangią sielą, ku buvo pilna bažnyčia. Tre čius ir knygas, o pamaty
Žinoma, moralybės principai plačioms sauvalingoms veikslą. Niekur nerasi. Vi mą puikiai paaiškina šv. rioje atsispindi Dievo pa čias mišias atnašavo kle sime, kad ir gyvenimas
pagerės.
minioms mažai teįkandami; eilinis žmogus norėtų si matomi daiktai, neišski Bernardas: “Atidavė, sa veikslas.
bonas,
o
ketvirtas
kun.
------ —
juos nusikratyti, bet gi katalikams dorovė yra priva riant ir žmogaus kūno, y- ko, visą save už mane to Iš tikrųjų! Net šiurpu Bakūnas. Jau seniai bebu Detroito lietuviai bowleloma ir ją užmiršti bei paneigti nieku būdu jiems ne ra tik Dievo galybės, Iš kia pat meile, kokia yra liai perveria žmogų, kai vo tiek daug žmonių baž riai užbaigė savo sezoną.
valia. Dėlto katalikų spauda taip sunkiai randa prita minties, gerumo, dūosnu- miręs ir už visus”. O an pamanai, kad dėl tavo nyčioje.
Bowleriai labai gyvai lošė
rimo platesnėse masėse, bet kaip tik dėlto ją vis uo mo ir meilės ženklai arba geliškas mokytojas šv. To žmogeli sielos kovoja dan Klebonas taria keletą ir lenktyniavosi iki pat
liau ir uoliau reikia paremti ir platinti. Katalikų laik pėdsakai, bet ne paveiks mas Akvinietis dar aiškiau gus ir pragaras, Dievas ir žodžių parapijiečiams už galui. Sekančiai stovi rate
raščiai nėra populerūs, dėlto, kad jie nesigainioja ma las. Sakysim nuėjo žmo pabrėžia: “Ką Kristus pa velnias, šventieji ir pra gausų lankymosi į pamal liai:
išlošė pralošė
doje esančio palaidumo ir lengvamaniškų šūkių. Jei gus per sniegą ir paliko darė už visus, kiekvienas keiktieji, dvasia ir kūnas, das per gavėnę, o ypatin
savo
pėdų
ženklus,
bet
tie
tai darytų, tai jau tuo pačiu jie liautųsi buvę katali
46
35
gali sau priskirti, lyg tik pasaulis ir Bažnyčia. Vie gai per misijas. Taipgi dė Diki, Vai.
ženklai
toli
gražu,
dar
nė

koja moterims, kurios ap E. ir B.
kiški ir virstų bespalviais geltonlapiais. Rimtoji spau
ni
traukia
į
save,
o
kiti
į
46
35
už jį vieną būtų”. Dėl to
da gal ir sunkoka skaityti, lygiai kaip sunkokas kiek ra žmogaus paveikslas, o kai kurie šventi tėvai mė- save. Ar tamsta gali mie-; švarino bažnyčią. Sekan Šv. Petro
43
38
i
čios
moterys
pasidarbavo:
tik
pažįsti,
kad
tai
žmo

vienas mokslas ir galvojimas, bet geroji spauda juk
42
39
G. ir G.
gina dar toliau žengti. Gir goti, būdamas vidury to
42
39
tam ir yra, kad išmokytų žmones sveikai galvoti, o gaus, o ne gyvulio nueita, di, jeigu nebūtų užtekę kios kovos? Su išgąsčiu Kibatienė, Pozukaitienė, Casey
A.
Zimnickienė,
V.
Zimnicpanašiai
iš
gamtos
gražu

41
40
ne maitintis bet kokiais tuščiais, sapningais ir net
! vieno mirimo ant kry žiūri visas dangus į vieną | kienė, Visockienė, Kire- Brazis
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nuodėmingais įspūdžiais. Šie pastarieji įneša tik susi
žiaus, kiek atpirkus visą sielą, jeigu ji pasuka į sa lienė, Nicelienė, Cibulskie- Vyčiai
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krimtimo į žmogaus širdį ir suirutės į jo galvoseną.
vo išganymo priešų pusę, nė, A. Brazaitienė, Brazinžmoniją,
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Tušti įspūdžiai švilpia kaip vėjai ir palieka netvarką. ma Dievo, kokia neapsa ! žus, neapsakomai vertin- nudžiunga visas pragaras, skienė, Vasilienė ir Juš Willis
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Taigi katalikų spauda, kaipo vaistas prieš liguistus
kai viena siela atsiskiria kevičienė.
_
'damas
žmogaus
sielą,
būbet nei gražioji iri
Būrelis geriausių iš liedvasos sūkurius, privalo būti remiama kiekvieno są saulį,
nuo savo laimės šaltinio,
šviesioji" ^lė^nep^od^,
žiningo kataliko.
K.
nuo Sutvėrėjo ir Išganyto Velykų šventėms sugrį tuvių lošėjų išvyko į InDievo paveikslo, nei geliu mirti ant kryžiaus, kiek
žo iš ligoninės p. Vasilius, dianapolis, dalyvauti vals
yra pasaulyj žmonių sielų. jo.
žydėjimas
neišreiškia
Die

Kun. J. Bružikas S. J.
Kristaus priešai velnio kuris ten išgulėjo per ke tijų tournamente. Tiki
viškųjų dorybių, tik vie O neišmatuojama meilė! sugundyti suburia žmones letą mėnesių. Jam automo mės, kad jiems pasiseks
nas yra daiktas, ir tas dai Ir dėl ko mes tąip mažai į priešingos dvasios orga biliu buvo sulaužę kojas. ir ten laimėti. Tarp tų, ku
rie išvažiavo yra ir p. A.
ktas yra žmogus, kuris, vertiname savo sielas?!
nizacijas, leidžia tam tiks Linkime jam greito išsvei- Švendris, šios parapijos
Viena
šv.
Teresėlė,
vie

“Duok man sielas, o vi Dabar kyla klausimas, pakėlęs akis į dangų ir su nas šv. Pranciškus kiek lui laikraščius, šaukia vi kimo.
narys, kuris Detroite K
są kitą atsiimk, Viešpa kas duoda tą apaštališką dėjęs rankas* maldai, nuo savo sielomis pradžiugina sus, kas gyvas, į kovą
of
C tournamente gana
tie!” įkaitęs sielų išgany uolumą, kas sužadina, tiek lat kartoja: “Tėve mūsų, dangų ir žemę, o mes savo prieš Dievo įsteigtą Baž Didžiosios šventės, kaip aukštai iškilo ir laimėjo
mo meile, šaukė šv. Pran daug noro pasiaukoti net kuris esi danguje”. Dėl to sielas stumiame į purvy nyčią, kad tik žmogus ne tai Velykos, Kalėdos aiš pusėtiną dovaną.
kiai parodo, kad yra labai
ciškus Ksaveras. Ne tik iki gyvybės atidavimo, ir ir dangaus Tėvas 'jį myli ną! Nuo kryžiaus gerasis pasinaudotų Kristaus at
daug
žmonių, kurie papra
jis vienas, bet tūkstančiai dėl ko tos nematomos sie- ir savo viengimį Sūnų at latras susipranta ir išgelb- nešta meilės paguoda ir stais sekmadieniais nesi Šv. Petro parapijos pa
prieš jį ir tūkstančiai po1 !°s išganymui padedama siunčia į pasaulį, kad gel sti savo sielą, kuri tokios neišgelbėtų savo sielos.
lanko j bažnyčias ir nere rapijiečiai, Darbin i n k o
bėtų atpuolusį nuo Dievo
tiek
rūpesčio,
vargo,
lėšų,
skaitytojai linki šio laik
jo tą patį kartojo ir kar
žmogų. Jeigu tas žmogus pat vertės, kaip Pranciš Koks biaurus pragariškas mia lietuviškų parapijų. raščio leidėjams, redakci
laiko,
sveikatos,
meilės,
tos iki kolei dar nors vie
nebūtų brangus, tai kam kaus ir Teresėlės* o mes... pavydas žmogaus išgany
jai ir administracijai link
prakaito
ir
net
kraujo?
na siela bus pasaulyj. Gi
ypač jaunuoliai markina mo! Čia vargšo bedievio gaus sielos Išanytojas ir smų Šv. Velykų. Džiaugia
dar
jį
gelbėtų.
Jeigu
žmo

tautų Apaštalas šv. Povi Į tą sunkų klausimą duo
visus šaukia į pagelbą...
gus neturėtų sielos, tai me tokias pačias sielas niekas nevilioja į tą bai
las lyg iš proto eina šauk da tylų, bet aiškų atsaky
sią kovą. Jokio užmokes- Gelbėkime savo ir kitų si gaudami gerą katalikiš
nuodėmėmis...
Dievas,
dėl
kūno
to
gelbė

ką laikraštį ir dėkoja už
damas: “Aš pats velyčiau mą pats dangaus ir žemės
Štai kas pažadina apaš- nio jis nesitiki nei ant šios žmonių sielas! Tam tiks talpinimą šios parapijos
jimo
ned&rytų,
kadangi
būti atskirtas nuo Kris Sutvėrėjas, Jėzus Kristus,
žmogaus kūnas panašus į t alus, štai kas verčia pasi žemės, nei po mirties. Ką lui yra įsteigta Katalikiš žinučių, ir pasižada pasi
Dievo
Sūnus
dėl
žmogaus
taus už savo brolius’?’
gyvulio kūną, o kaip būtų aukoti ligoninėse, mokyk sakau! Jis pats aiškiai jau ka Akcija, kad ir pasaulie darbuoti, kad laikraštis
sielos,
kybodamas'
ant
kry

(Rom. 9, 3).
šlykštu sakyti, kad dan lose, prieglaudose, misijų nujaučia ir pasaulyje ma čiai žmonės eitų į pagelbą Darbininkas lankytų dau
žiaus.
Jo
švenčiausioji
Perbėk mintimi per visą
gaus Tėvas atsiuntė savo kraštuose, o kiek pasišven to, kad be Dievo žmonęs Bažnyčiai gelbėti brangias gumos lietuvių namus.
pasaulį, atsimink istoriją krūtinė kilnojasi nuo mei
viengimį Sūnų išgelbėti tėlių eina net prie raup- žvėrims pavirsta; atmes žmonių sielas.
Prierašas — Dėkojame
nuo Kristaus laikų iki da le plakančios širdies, Jo
dami
Dievo
ir
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Tat
griebkimės
už
dar

suotojų
ir
ten
raišiodami
Šv. Petro parapijos para
gyvulius ir nusivesti juos
bar. Sušauk visus buvu akys pakeltos į dangų, Jo
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užside
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Laimėkime
dangui
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pakuždomis
aiš

pijiečiams, Darbin i n k o
į dangų. Dovanok, Dieve,
sius ir dabar esančius ku rankos ištiestos ant kry
nors
vieną
sielą,
tai
tik
po
da
ant
savęs,
ant
savo
šei

kina
apie
Dievą
ir
sielos
skaitytojams už linkėji
už-tokį netikusį mano išsi
nigus, misijonierius, kurie žiaus, Jis visus nori apka
mynų
ir
ant
savo
gyveni

mirties
pilnai
suprasime,
mus ir pasižadėjimą pla
vertę.
Tik pamanykite,
reiškimą!
pasišventę sielų išganymo binti ir priglausti prie mei
kokį
Jėzaus
Širdžiai
bran

mo
nepanešamą
jungą,
ku

tinti
Darbininką. Taipgi
kiek mokyklos seselė, arba
le
sužeistos
Širdies!...
Jis
Dabar
paklausyk,
kaip
darbe nesigaili nei savo
mokytojas
universitete rį vilks, kolei gyvi, save gų darbą atlikome. Padė dėkojame žinių rašėjui už
sveikatos, nei jėgų net nei pirmutinis numylėjo tą pa patsai Išganytojas įverti kartais dėl vieno mokinio ir kitus prasikeikdami gir kime platinti katalikišką žinutes. Lai Dievas laimi
gyvybės paaukoti. Jeigu saulį ir savo gyvybę už jį na žmogaus sielą. Štai Jo pašvenčia visą savo laiką tuoklystėje, paleistuvystė spaudą, veskimės atšalė na Tamstų darbą.
savo tėvynėj, — dar nebū atidavė. Ne auksu ir ne si- žodžiai: “Ką padės žmo- ir jėgas, kad padaryti jį je, piktybėje paskendę... lius į bažnyčią, padrąsin
bet brangiausiu sa- • gui, nors jis ir visą pašau- žmogum, kad jis seprastų, Bet vis vien geriau nori kime nusiminusius kovoje LOTINIŠKOS GIESMĖS
tų taip nuostabu, bet Afri dabru,
___ 1________ •
T*
* 1_ X___ . .
koj, Azijoj, Australijoj, o vo krauju Jis atpirko žmo lį nupelnytų, jeigu savo kam jis turi gyventi. Tė save matyti velnio tarnais už išganymą, ištraukime LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ
kartais pas savo priešus gųsielą pražudytų? Arba ką vai, raginkite savo vaikus ir viską pražudyti, negu jaunuolius iš paleistuvys
ALBUMAS DĖL
ORKESTROS
darbuojasi, gi šv. Stepo Iš atvertos Jėzaus Šir žmogus duos savo sielai tapti apaštalais!
šviesiausio savo Viešpa tės glėbio, tėvai turime ra-i
nas, pakėlęs rankas į dan dies, o ne iš kur kitur, se atvaduoti?” (Mat. 16, 26).
ties broliais ir kareiviais, ginti vaikelius prie dažnos
žo SIELOS VERTŲ SU , o po mirties amžinais Die- Komunijos ir nuo kūdiky Kas mėgsta groti lietu
gų, meldžiasi už savo ak- mia kunigas ir misijonie Vadinasi, Kristaus
“Viešpatie, rius savo uolumą, iš Gero džiais tariant: Nėra net PRANTA IR PRAGARAS' viškos garbės dalininkais. stės skiepinkime į jaunas' viškus šokius, tai įsigyki
menuotojus:
nepaskaityk jiems tos jo Samaritono pavyzdžio visame
pasaulyje tokio Tik apsidairykime, ką Kokia baisi gyvenimo iro širdeles sielos išganymo te parašytą žymaus komp.
nuodėmės” (Apd. 7, 58). tūkstančiuose krūtinių, at daikto, kuris atstotų sielos daro pragaras, kad tik pa nija, pasityčiojimas iš vis brangumą. To nori Dievas, V. Niekaus Lietuviškų Šo
Kiek kunigų per visą pa- siranda nenugalima arti vertę, tuo būdu ir visi dai traukus nors vieną žmogų ko, kas brangu, šventa ir prie to ragina šv. Tėvas ir kių Albumą. J iš tinkamas
yra piano solo, 1-mai ir 2šaulį, kiek seserų; vienuo mo meilės dvasia, o mirš ktai kartu paiimti taip pat į savo pusę ir paskui įtem garbinga!
mūsų pačių laimė reika- rai smuikai, 1-mam ir 2liu, kiek pasišventusių tančio ant kryžiaus mal toli gražu neprilygsta vie pia visas savo jėgas, ’ kad • Šventasis Tėvas kanki- lauja. Semkimės iš Išga- „m klarnet^ „ trumpemergelių, jaunikaičių, mo da: “Tėve, atleisk jiems, nos sielos vertei. Dėl to tą sielą daugiau nearda naši į tai visa žiūrėdamas, nytojo krutinės sielų išga- tui Jo kaina $100. užga.
terų, vyrų ir net mažų nes jie nežino, ką daro”, baisiai liūdna, baisu ir vus Dievui. Velnias, įpy• o dar labiau už jį, Alyvų nymo uolumo. Tam skiria kymus siųskite “Darbi
vaikelių darbuojasi sielų sukelia kankiniuose tą ne kvaila, kai žmogus žudo kęs
_______
__ _ ________
ant Dievo,
nesuranda. darželyj ir ant kryžiaus ma ir šv. Tėvo - intencija ninkui”, 366 W. Broadvvay,
savo
sielą
nieko
už
ją
ne-1
tinkamesnio
būdo
atker-- alpsta Dieviškasis žmo- birželio mėnesiui.
suprantamą ir žmogaus
gelbėjime!
So. Boston, Mass.

Detroito Žinios

Remkime Katalikų
Spaudos Vajų

I

Sielų! Sielų! Sielų!

•

-

-

-

I

Beokiaūienls, Balandžio 1?, 193d

DARBININKAS

TT S.

prasime, kad mūsų maldos1 meldžia, o tik tyčiojasi iš
tą suteikė kun. Petraitis.
Liudininkais buvo jau
buvo išklausytos tik ne Dievo, bet jam viskas senosios
sesutė Marijona
tuo būdu, kuriuo mes no- kasi, kaip ant mielių, o tu
Audrius, — Gerą dieną, vas žino, kad man reikia rėjome, nes kartais mes retų būti priešingai,
Papkiūtė ir Jurgis Jasper
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yra
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virš
“Medaus mėnesį” praleisti
kunige. Ar tamsta turi siūto, tegul įtaiso’. Ką prašome tų dalykų, kurio Kunigas, — Čia vėl tik
1600
tikietų.
Aušros
Vartų
išvyko į New Yorką ii
kiek laiko? Aš norėčiau tamsta padarytum?
tarnautų mūsų pačių kūno po mirties suprasime, dėl
parapijos
jaunimas
papra

vieną klausimą išsiaiškin- Andrius, — Man rodos, ar dvasios .pražūčiai, o 'L
„Ų buvo. Mat, kas Aušros Vartų parapijos stai darbštus, šiais gi me Washington.
ko taip
ti.
..........................................
kad čia tuščia kalba, dėl
“ Dievas, būdamas geriau- meldžiasi, tam Dievas ruo- jaunimas rengia didelį tais deda ypatingas pas
Tel. 2-8186
Kunigas, — Šiandien ne to, kad mano vaikas taip sias mūsų Tėvas, žino ko šia amžiną užmokesnį, o bažnyčios naudai Minstrel tangas, kad sudarius rei
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gia Minstrel Show, be.
kite! Taipgi, parduodame RA
šalį. Na, sakyk, broliuk, šo ir aš savo vaikui nie- jie duotų tuos dalykus, per operacijas ruošia ligo- šiais metais bus Įvaires
aparatus ir ABC SKAL
kokį gi klausimą šiandienJ kad nieko neatsakau, jei kurių vaikai užsispyrę nį prie sveikatos, o bedie- nis’. Pati programa įvairi. Praėjusio pirmadienio DIOSBIAMAS
MAŠINAS.
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žemės,
nes
ir
jis
ką
nors
savo
vaikų
neprieteliais,
bet
Kunigas,
—
A,
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prastas klausimas,
------ —<■
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padaro,
bet
po
mirmari labai keistas ir juo- Andriejau, tamstos vaikas
nepaprastai daug. Jau da- whist party bažnyčios
kingas. Sakyk man, kuni-' paprašo savo tėvelio ir jis kuris yra viso ko gero šal i ties užmokesnio negaus.
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laiką praleido ir pelno liks
iš žmonių maldų? Jeigu nori, kad mes, dangaus Andrius, — Bet man ne
Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS
Jis žino, ko žmogui rei Tėvo vaikeliai, būtume a- aišku, kunige, ir gana. Ko kaip tik turėtų išgąsdinti, vo pilna žmonių. Ypatin gana gerai. Moterų Sąjun
o
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MAGIŠKI
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mo nepripažintume. Kaip uolus ]katalikas kartais. Andrius, — Ačiū, kuni- tetas - Iotiniškai giedojo miršta savo bažnyčios.
ti?
CHARRON’S
Kunigas, — Brangus tai atrodytų, o ypač, kad besimelsdamas sau tik ne- ge, visai netikėtų dalykų Stabat Mateur. Vakare Žiūrėk tik jau jos ir ren20 Trumbull St.
ką nors bažnyčios nau
Andriejau, Šis klausimas esame prasikaltę ir panie laimės iš Dievo išsiprašy-* sužinojau. Sudie, aš jau 7:30 vai. atgiedota Tam- gia
Worcester, Mass.
šioji Aušrinė, o po tam dai. Garbė tokioms darbš
yra per daug lengvas, aš kinę Jo šventas malones. tų, o kitas bedievis nesi- skubinuosi.
R.
kun. Keidošius apėjo Sta- čioms narėms.
nemaniau, kad tamstai bū Andrius, — Gal ir ne
cijas.
tų sunku toks klausimas blogas būtų daiktas mels
M. A. CIVINSKAS & CO.
pačiam vienam, be mano tis, bet jis yra bereikalin
Didysis šeštadienis.
LIETUVIS
pagelbos išrišti, bet jeigu gas, nes ar tu melsiesi, ar
Šį rytą apeigos prasidė STUDENTŲ VEIKIMAS
Graborius ir Balsamuotojas
prašai, pasistengsiu atsa nesimelsi, vis vien kitaip
jo 7 vai. Pašventinimas
i
nebus. Malda negali per
kyti.
ygnies, velykinės žvakės Antradienį, balandžio 7
340-342 Harding St.
Andrius, — Gal tamstai, mainyti tai, ką Dievas nuo
d.
įvyko
Studentų
.susirin

ir Velykų vandens su miWORCESTER, MASS.
kunige, lengvas, bet man amžių pramatė. Pavyz
šiomis užėmė net tris va kimas, Mokyklos svetainė
Atdara
Tel.
Nutarta siųsti atstovus
tik nervus gadina, kai pa džiui, jeigu Dievas žino,
landas. Vakare 7:30 vai. je.
Dieną
ir
Naktį
Dial-5-5898
į Naujos Anglijos apskri-,
matau, kad mano žmona kad kuris žmogus eis į
kun. Klebonas ir du sve čio suvažiavimą, kurs įir vaikai nuolat bumba ir pragarą ar j dangų, tai ki
čiai klierikai su varg. Či- vyks liepos 7—8 d., Ma
bumba narstydami rožan taip nė nebus. Ar tu mel
žausku atgiedojo KomplePOPE OPTICAL CO.
DIDŽIOJI SAVAITĖ
kad 10, o gal ir 15 tuks- tą, o kun. Keidošius pasa rianapolio Kolegijoj. Taip
čių. Man tai atrodo tuš siesi ar nesimelsi vis tiek
Albert R. Barker
čias ir bereikalingas daly eisi į pragarą. O jeigu Didžiosios Savaitės apei- ,ančib žmonilV ka‘alikl! ir kė įspūdingą pamokslą. Iš gi nutarta rengti pikniką
Maironio
parke,
gegužės
Kada Jums reikalingi aki
Dievas žino, kad būsi dan gos mūsų bažnyčioje pra- k,t?tlkn» aPlank® musų pažinčių visi keturi kuni
kas.
24 d. Naujų narių vajus niai. leiskite mums išegzamiKunigas, — O nesakyk guje, tai vėl malda nerei sidėjo Verbų Sekm. Jų vi-' bažnyčios Repozitonją. gai klausė net iki po 10 prasidėjo ir tęsis iki bir jnuoti akis ir pritaikinti aki|nius. Mes padarome dirbtinas
to, Andriejau, malda tai kalinga, kadangi kitaip ne sas tačiau turtingumas ir;Jel oras butM buv?s PastoT vai. Ona Galminienė ir O- želio mėnesio.
' akis.
yra tiesioginis pasikalbėji bus.
gražumas neišsiliejo pilnai vasn^s, tai šįmet dvigubai na Dubinskienė, kun. Du397 Main St.
Tel. 6-1944
mas su Dievu. Jeigu tams Kunigas, — Andriejau, iki antros savaitės dalies. Į L'ek zn^on'a būtų atsilan- binsko mamytė, budėjo
VYČIŲ VEIKIMAS
Worcester, Mass.
ta turi kokių reikalų, kam čia labai klysti taip saky Tik Trečiadienio vakarą
i mūsų bažnyčią, nes prie Viešpaties karsto per
275 Main St. Webster, Mass.
gi eini su tais reikalais ir damas. Taip, Dievas žino, sanktuarijoj pasirodė ta visam . micstc svetimtau- visą naktį.
Worcesterio Vyčių, 26
kp., mėnesinis susirinki
kalbiesi, sakysim, su dak kas eis į dangų ar į pra keista trikampė žvakide
girdėti, kalba apie
mas įvyks antradienį, ba
VELYKOS
taru dėl ligos, su advokatu garą, bet dėl ko jis eis į su 15 žvakių ir pirmą kar-: gražumą mūsų Repozitori» ■
!
Tel. 3-5710
Jau 4 vai. ryte erdvinga I landžio 14 d.
dėl teismo dalykų, su in pragarą? dėl to, kad nesi tą suskambėjo liūdnos ios *r
^aPcžinierių dėl namų ar tiltų meldžia, o dėl ko eis į dan pranašo Jeremijaus rau- Vakare 7:3Q vai. buvo šv. Alfonso bažnyčia buvo Nutarta ir išrinkta ats
taisymo, o pripažindamas gų, dėl to, kad meldžiasi. dos. Mūsų parapijos vyrų atgiedota Tamsioji Aušri- beveik pilna Velykų rytą tovai į Naujos Anglijos)
Dievą savo Sutvėrėju, At Dievas pats pasakė: “Pra choras, art. Jonui Čižaus- na- Ypač visiems patiko Prisikėlimo apeigos prasi Vyčių suvažiavimą, kuris j Mūsų pienas ir Smetona
Norwood, Mass., ba-į
pirkėju, Tėvu,. Gydytoju, šykite, o gausite, ieškoki kui diriguojant, širdį jau- bendrai mūsų Klebono dėjo 5 vai. Procesija buvo įvyks
užganėdina visus.
iandžio 19 d., 1:30 vai. po į
Mokytoju, Kuris tau gali te, o rasite, belskite, o bus dinančiai išpildė atsaky- ^un- Lietuvniko ir kun. viena iš gražiausių. Kun. pietų.
WORCESTER,
visuose reikaluose pagel jums atidaryta”.
mus po įvairių raudų, : Keidošiaus giedama Jere- dr-as Mendelis nešė ŠŠ. Organizuojamas baseMASS.
bėti, tai koks čia bereika Andrius, — Tai tada Klausant jų giedojimo ntiijaus raudą. Mūsų Patri- Sakramentą. Greta jo ėjo bal! ratelis. Visi jaunikai
lingas dalykas prie Jo klaidingas yra tas pasa žmogus galėjai jausti tą ar^° Klebono gal būti gal- du klierikai, o Klebonas, čiai jau ruošiasi svaidinic
kreiptis su malda ir pra kymas, kad, girdi, Dievas skausmą to “Sopulių Vy-iva pabalusi
oa-balusi nuo 73 žiemų kun. Dubinskas ir kun. lošimams.
yra
nesimainantis
savo
šymu?
ro” kurs pasiėmė ant sa šalnų, gal būt akys silp Keidošius ėjo priešaky. A- Taipgi apsvarstytas 20
Andrius, — Taip, tai nutarimuose, o čia kaip vęs mūsų kaltes ir kurio nesnės ir kojos visai ne peiti 3 kartus apie bažny metų jubiliejus, kurio mi
, COMPANY
taip, kunige. Pas žmonės, tik mainytųsi. Vadinasi raudais mes tapome išgy drūtos, tačiau jo gražus čią užėmė visą valandą nėjimas įvyks gegužės 23
tai suprantama, nes jiems žmogus savo malda per dyti.
tenoro balselis taip pat laiko. Po prisikėlimo apei d,, Hotel Mayfair, WorcesBaldai. Kilimai, Naminiai
Rakandai,
Radios ir Elektriter.
Visi
vyčiai
šiame
va

mainytų
Dievo
valią.
reikia sužinoti mūsų rei
maloniai skamba, kaip gų prasidėjo mišios. Mūsų
kiniai GRUNOVV šaldytuvai
kalus, kitaip jie nežinos, Kunigas, —Jeigu Dievas Didysis Ketvirtadienis skambėjo 43 metai atgal, choras šv. mišių metu sa kare dalyvaus.
balandžio' GLENW00D ir ATLANTIO
‘i,
kokios pagelbos mes rei? nuo amžių nutarė, kad Šv. mišias atnašavo kun kuomet mūsų parapijoj, vo giedojimu visus suža Penktadienį,
Virtuvės Pečiai
kalingi, bet Dievas... juk žmogaus malda bus iš dr-as Mendelis 8 vai. ryte dar ant Lloyd St. jis atna vėjo. Ypač visiems patiko 17 d. Vyčių kuopa iš Athol
rūšies baldai už žemiau
visažinantis, kam Jam rei klausyta, jeigu , jis melsis, Bažnyčios viduris buvo už šavo pirmąsias šv. mišias. REGINA COELI. sugiedo lankysis Worcesteryje ir' Geros
sią kainą. Mokant tuojau arba
ioš
“
bowling
”
Centrai
al

kalinga
išdėstyti,
ko tai kaip gali Dievas mai pildytas baltai pasipuošu- p0 Tamsios Aušrinės, kun. ta per Offertorium. Kun, leys. Atvyks du rateliai iš'
išsimokėjimui.
nytis
savo
nutarimuose?
mums trūksta, juk Jis ir
siomis mergaitėmis. Už- dr-as Mendelis pasakė die- Mendelis Velykų pamoks Athol. Visi, kurie mėgsta
Dial 2-5936
be mūsų maldų puikiau Jis pasakė: Prašykite, o giedojo kunigas GUDRIA, nai atitinkamą pamokslą le pabrėžė, kad šita gar te “bowling” prašom atsi
178-200 Millbury St.,
gausite.
siai visa žino.
sugrovė vargonai, sugau- _“Kupkos - Ciborijos Bal bingiausia bažnyčios šven lankyti.
WORCESTER. MASS.
Kunigais, — Bet per nuo Andrius, — Tai tada iš dė bažnyčios varpai ir var- sas”. Trumpai jis paaiški- tė turėtų suraminti kiek šeštadienį, balandžio 18
dėmę žmogus nustojo vi eitų, kad Dievas su būti- peliai, perėjo šiurpuliai Į no reikšmę Tabernakulo. vieną kataliką, ypač šiais d., įvyksta L. Vyčių aps
sokių teisių prie Dievo ruimu turi išklausyti žmo- per žmogaus kūną, taip Ciborijos - Kupkos, mūsų supasaulėjimo ir Bažny kričio šokiai Copley Plamalonių, ir kaip prasikal gaus maldų, o dėl ko tiek graudu pasidarė prisimi- katalikiškame gyvenime čios persekiojimo laikais. za, Bostone. Worcesterio
tėlis prašo pasigailėti. Sa žmonių skundžiasi, kad nūs, kad šiandien 19 šimt- kasdieną, bet ypač Didžia- Kaip pirmą Velykų rytą 26 kp. taipgi šiuose šo- I
mečių atgal pirmos šv. mi-! me Ketvirtadienį,
kysim, jeigu tamstos Sū- Dievas neišklauso?
Kristus pergalėjo savo i kiuose dalyvaus.
Šiuomi turime garbės
• nūs tyčiomis prie tamstos Kunigas, — Tas būtinu šios buvo atnašautos, pir---------priešus, taip ir šiandien I
pran esti Gerb. Lietu
VESTUVES
akių pasiimtų peilį ir su- mas išklausymo maldų nė ma šv. komunija buvo išDidysis Penktadienis
galime būti tikri, paties
viams, kad mes atidarė**:
piaustvtų tik ką tamstos ra absoliutus, čia dalyvau dalinta, pirmi kunigai į- Didžiojo Penktadienio į- Dievo skirtame laike, Kri-*
e naują brovamę, ku
Ginkus — Papkiūtė
jam pasiūlytą naujutėlį ja daug aplinkybių ir są šventinti. Užsibaigė GLO- spūdingas apeigas laike stus pergalės tokį Staliną ( Balandžio 13 d. Šv. Ka rioje pradėjome dirbti
brangu siūtą. Kaip tamsta lygų, bet jeigu žmogus ti RIA, užviešpatavo tyla, kun. Dubinskas. Jis nu ir jo bedievišką valdžią;' zimiero parapijos bažny ieną iš geriausios rū
manai, ar tamsta be nie krai išpildo iš savo pusės tyla kurią tik celebranto dengė Išganytojaus Kry- tokį Hitlerį, arba kitus ka- ; čioje Moterystės Sakra šies alų. šį alų jahi par
iruo Kovo mė
kur nieko tuojau pakištam visas reikalingas maldai ir mergaičių choro giedoji- žiu ir nunešė ŠŠ. Sakra- talikų tikėjimo priešus. mentą priėmė p. Alfonsas duodame
nesio.
vaikui antrą siūtą, nors sąlygas, tai Dievas yra iš mas laikas nuo laiko per- mentą į prirengtą Viešpa- Už gražų altorių papuo E. Ginkus, gyv. 126 EndiMes kviečiame aplan
žinotum, kad vaikas siūto tikimas savo prižaduose ir traukė. šv. komunijos me- ties kapą. Penktadienį ir šimą garbė priklauso Se !cot g-vės su p. Pranciška
kyti
šią naują mūsų įPapkiūtė,
15
Kingsbury
gneturi ir labai jis «jam rei duoda ko prašo.
tu daugel save pasistipri- per visą dieną žmonių mi sutėms Kazimierietė m s, vės. Moterystės safcramen- staigą ir pamatyti kaip
kalingas?
Andrius, — Bet kiek gir no Angelų Duona, o šv. nia atlankė mūsų bažny- kurios per naktis dirbo.
modemiškai ir švariai
Andrius, — O ne! Aš sa dima nusiskundimų, kad mišioms užsibaigus, ŠŠ. člą. Tarp jų buvo matoma Už gražią tvarką bažny-,
viskas yra įrengta. Mu
į
vo vaiką tuojau nubaus- žmogus kaip tik negauna, Sakramentas iškilmingoj net ir žydų, juodžių ir čiaje reikia tarti ačių ŠŠ.
sų įstaigos adresas yra,
,81 Lafayette St., Worčiau ir antro siūto greitai ko prašo, bet dažnai įvyk procesijoj buvo nuneštas žmonių iš įvairių 'pašauki- Vardo dr-jos vyrams, ku
COMPANY
rester, Mass.
jis iš manęs negautų, ne sta visai priešingai, negu į puikiai išpuoštą Repozi- mų. Visi gėrėjosi nepa rie tuo rūpinosi. Iš visų
Lozoraičiai — Savininkai
bent atsiprašytų ir priža buvo prašyta. Tai kaip ta tariją. Netrukus pradėjo prastu Viešpaties kaisto atžvilgių DIDŽIOJI SA- Išdirbame perus minkštus sū BROCKET BREVVING
Geriausias patarnavi
COMPANY
dėtų, kad jis daugiau taip da?
eiti lankytojai. Per visą gražumu, o katalikų skai- VAITfi ir VELYKŲ DIE rimus.
mas vakarėliams ir piknikams
nedarys.
bei išvažiavimams.
Kunigas, — O Andrie dieną, nors lietus negai- tlius praleidžiančių valan- NA paliko įspūdžių ir at
; Anthony Pinkevicb,
Kunigas,•— O jeigu jis jau, tik mūsų protui yra lestingai pilė per visą lai-1 dą prie savo Atpirkėjo ko siminimų, kurie ilgai bus
Tel. 3-6525
Prezidentas
495
Millbury
St.,
tamstas, Andriejau, neat nesuprantami Dievo ke ką, bažnyčios durįs neužsi-' jų buvo gan didelis. 3 vai. Baltimoriečių atmintyse.
Worcester, Mass.
WORCESTER. MASS.
siprašytų, bet sakytų: ‘Tė- liai, bet po mirties mes su- darė. Apskaitliuo j ą m a/po pietų buvo vaikščiojaSenas Parapijietis.

Pasikalbėjimas Laisvamanio su Kunigu

Worcester, Mass.

AUŠROS VARTŲ PARAP.

A. J. KATKAUSKAS

1

R G A VICTOR

v •

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA

v•

v•

GREENWOO DAIRY

MILLBURY FURNITURE

v •

PRANEŠIMAS
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NATIONAL BOTTLING

•

/

✓

/

DARBININKAS
"■

J kas"girdeti .lietuvių
I
KOLONIJOSE

garbanavimo mokslus. Jį
savo tėvų namuose 12
East Pearl St. vardu Jay’s
Beauty Shoppe atidarė
studiją, įrengtą naujau
sios mados mašinomis. Joa
tėveliai yra LDS. nariai.
P-lė Julė priklauso prie
choro ir radio grupės. Ji
kartą grupėje dalyvavo
Darbininko Radio progra
moje.
Jaunai profesijonalei lin
kime geriausių pasekmių.
Genelis.

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
O. Saurienė pralenkė F. Kondrotą ir pasivijo Glavicką. K. Nadzeika rimtai grąsina J. Jeskevičiui. Eina
smarkiai pirmyn Andriliūnas ir Brazauskas.

6.

’■ ‘Į ■m > 1 ■ « r

DARBINGAS
(THE W0RKER)
Published everv Tuesday and Friday except Rolid&vs snch as
Year, Good Friday, Memoriai Day, Independence Day,
Labor Day, Thanksjjiving and Christmas
■ - -------- ty-----------------SĄINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASSOCIATION 0F LABOR

.

!St., Cambridge, Mass.; An- So. Boston, Mass. — Šią Nadzeika griebėsi vajaus
Enrered aa secomkclass mnrrer Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
Mass. u:i<ler the Act of March 3, 1870
] tanui Zavedskui, 154 Websavaitę labai didelę pažan darbo. Po švenčių jam
Acceptance for zniiiling at spėriai ra re of posrace provhled for In Section 1108
ster Avė., Cambridge, gą padarė Ona Saurienė, darbas gerai vyksta. Šią
Act of October 8, 1917, aurhorized on July 12, 1918
Mass.; A. F. Kneižiui, 366 LDS 1-mos kp. kontestan savaitę jis pralenkė K. VoSUBSCRT1T1ON KATES:
PRENUMERATOS KAINA:
Pernešt te yearly
......................... $4.00
Amerikoje metams ........................ $4.00
W. Broadway, So. Boston, tė. Ji pristatė čielą glėbį sylienę ir J. Makštutį ir
Foreign yearly ................................ $5.00 Užsieny merams ............................. $5.00
Mass. arba Darbininko naujų “Darbininkui” skai visai arti prisivijo J. JesOomestic once per week yearly $2.00 Vienq kart savaitėje metams .. $2.00
Koreisn once per week yearly.. $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00
Administracijoj.
tytojų gaudama 2,500 bal kevičių.
DARBININKAS
Įžanga į tą nepaprastą
366 West Broadway
South Boston, Ma3s.
Moterų Sąjungos Aps vakarą bus tik 35 centai. sų. Ji pralenkė smarkų Athol, Mass. — Kol kas
Telenhone South Borton
J. Andreliūną niekas ne
kontestininką
F.
Kondrotą
kričio Vajaus agitacijinė Rezervuotos sėdynės 50c.
ir rimtai galvoja pralenkti pajėgia išstumti iš penk
balandžio ,Vaikams
_programa
______ .įvyks
.
______ i programa bus Worcesterietį Glavieką.
choras sudainavo dvi dai !mas “Liurdo Stebuklai”.
tos kontestininkų eilės.
19 d., 7:30 vai. vakare, 3:30 va. po pietų, co suau*.
nas; p. Savickienė pade- Vaidino
Šv. Kazimiero
Pereitą savaitę visai arti
Šią savaitę nemažą žing buvo prisivijęs J. Glavie KOVO 28, IŠVAKARĖSE Įkiemąvo eiles; kleb. kun. par. Mažųjų choras.
Cambridge, Mass. Šv. Ne- gusiems 7:30 vai. vakare
Publikos rankų plojimas snį padarė ir Bostonietis kas, bet p. Andriliūnui pa Juozas Galdikas žaibo i L. Praspalius pasakė kal
kalto Prasidėjimo parapi
greitumu važiavo kovo 28
Publikos buvo pilna sa
jos svetainėje. Rengia M. ] kiekvienami ir kiekvienai i VI. Brazauskas.
vyko tolokai nuo jo pabėg- d. Leonard gatve. Man bu bą.
S. 22 kp. Tikimės ir“ lauk-1 programos dalyviai bus re Nashua, N. H. — Po Ve- ti. J. Andriliūnas neužilgo
P-lės Alena Vaitkiūtė ir lė. Vaidintojos savo roles
i
vo
įdomu,
kur
jis
taip
gime gausios publikos, y- gistruojamas. Taigi teisė- lykų švenčių pailsėjęs K. mano pralenkti L. Kumpą.
Gudelytė suvaidino veika- išpildė kuopuikiausiai.
greit
važiuoja
?
Sustojau
ir
pač moterų ir merginų,'3a*s ^us publika, kuri a*
liuką “Du Broliukai”. Adv. Vaidino šios mergaitės:
i žiūriu,
KONTESTANTININKŲ
STOVIS:
kad
mūsų
Juozas
P. Česnulis pasakė kalbą. M. Virbickaitė, J. Mencukurių naudai ši įvairi,
‘4 _vakar4 ’ syet?J^-.
Žmonių buvo pilna sve niutė, A. Dzekevičiutė, E.
programa įvyks. Kviečia1, Rengejar nuoširdžiai M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 27,200 patraukė pas Jurgį Spurgį.
Juozas
buvo
nuvykęs
tainė ir visi buvo paten Valackaitė, E. Žideckaitė,
visus, Rengimo Komisija, i kviečia visus lietuvius ir i Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass......................... 25,000
’
®
| lietuvaites užsiregistruoti Kun. J. Bružikas ......................... .......................... 24.500 kviesti Jurgį Spurgį į va kinti programa.
Aqua.
A. Nameikaitė, J. Dideliukarienę,
7
vai.
vakare.
Nu

dalyvauti
programoje
- MEGEJV VAKARAS
į* dalyVaUti P™*™™*' Leonardas Kumpa, Brockton, Mass.................... 22.500
tė, B. čiočytė, A. Savickai
Rap.
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest..... 18,489 dūlinau ir aš. Ir ką aš ten i
pamačiau? Nagi clevelantė, A. Akulavičiutė, M.
; Balandžio 13 d. įvyko šv. j
J. Glavickas, 108-tos kp. kont. .-.......................... 16.350 diečius, būtent, p. BrizgiuVELYKŲ
IŠKILMĖS
Tamašauskaitė, O. GrigaStepono pašalpinės drau
O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė ....... 16,260 tę, adv. P. česnulį ir apie
gijos susirinkimas. Tarp Kasmet lietuvių bažny F. A. Kondrotas, Phila. Pa......... ........................
PARAPIJOS
ŠOKIAI
levičiutė, M. Avižiniutė, E.
kitų svarbių dalykų buvo čia gražiai išpuošiama, bet A. J. Pateckis, Hartford, Conn......................... 15,060 50 kitų, vaikinų ir mergi
Rusiutė, Ad. Savickaitė, R.
nutarta rengti margumy šįmet buvo gražiausiai. Di VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas 13,225 nų iš Cleveland. Pirm, ei šeštadienj, balandžio 18- Špokaitė, O. Našlenaitė.
12.350 siant į Šv. Kryžiaus para tą, parapija rengia pirmus
nų vakarą ir jame taip pat džiajame ketvirtadienyje
prirašinėti naujus narius. kalėjimas nepaprastai gra V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont.............. ...... 12,150 pijos svetainę, kur įvyko šokius po Velykų, šv. Ka Kaip kleb. kun. J. A.
Naujai prisirašanti e m s žiai buvo išrėdytas. Gėlės B. Mičiunienė, New Britain, Conn....................... . 9,875 vakarienė, mes nuėjome zimiero salėje, 7 vai. vaka Vaitekūnas, taip ir para
nariams įstojimo nereikia visos baltos, artistiškai su J. Jeskelevičius, LDS 1-mos kp. kont............... . 8,600 pas kleboną kun. L. Pras- re. Įžanga 25 centai suau pijiečiai yra labai dėkingi
K. Nadzeika, Nashua, N. H. ................................. . 8,250
mokėti.
dėtos, darė malonų įspūdį. J. Makštutis, Scranton, Pa................................... 7,050 palių. Kun. Praspalius la gusiems ir 10 centų vai : naujam mūsų vargoninbai džiaugėsi, kad jo se kams. Rengėjai kviečia vi•Įkui - muzikui A. GiedraiMargumynų vakaras į- Užpakalyje gėlių, kalėjb
.
7,050
K.
Vosylienė,
LDS
1-mos
kp.
kontestantė
........
nas pažįstamas adv. čes- sus vietinius ir apylinkės: čiui už jo uolų darbavimovyks sekmadienį gegužės mą puošė gražus sidabri
6,500
Paula
Glugodienė,
Cleveland,
Ohio
...
,
nulis padarė jam vizitą.
17 d. š. m., bažnytinėje niai audeklo puošiniai lietuvius paremti parapiją. si ir išmokinimą vaidinto
5,740
F.
Končiutė,
LDS.
1-mos
kp.
kont.
...
Nuėjome
į
svetainę.
Ten
svetainėje, Windsor St. draperies. Gėlių tarpe apie
gausiu atsilankymu.
jų. Jis taipgi labai gerai
. 5,700 i jau radome p. Pr. Gudelį,
Tai bus mūsų artistinių šešiosdešimts žvakių mir V. Butrim, Rochester, N. Y....................
yra išmokinęs ir didįjį
. 5,635 Šv. Kryžiaus par. šulą ir
pajėgų pasirodymas. Pro gėte mirgėjo. Elektros A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont.........
VYČIŲ
KUOPA
chorą. Sveikiname p. Gied
4,200 L. Vyčių ^96 kp. atgaivin
gramoje kviečiami daly šviesos visą altorių labai Vytautas Andjurgas, Phila. Pa...........
WESTFIELDE
raitį !
Rap.
. 3,375 toja. Taipgi sutikome pM. Kauklys, Keamy, N. J.....................
vauti chorai, solistai ir so aiškiai nušvietė.
. 3,000 j les Aleną Stačkauskaitę,
listės, šokėjai ir šokėjos,
Didžiajame Penktadie J. J. Naudžius, Westfield, Mass............
2,775 Aleną Žilinskaitę, V. Sin Jaunimo klubo pirm. Ed ATSARGIAI SU UGNIMI!
muzikai, akrobatai ir spor nyje ir šeštadienyje Vieš M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont. .
. 2,600 kevičiūtę, B. Šližiniutę, J. vardas Gudauskas pas
tininkai.
Vakaro pelną paties karstas irgi puikiai V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas
1,800 Žilinską ir visus L. Vyčių kelbė nariams, kad gavęs Jei nori sužinoti kiek ža
skiria radio programos buvo išpuoštas. O Velykų M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont......
. 1,800 kuopos narius, biznierius laišką nuo Prano Razva- los padaro skaitymas be
palaikymui.
dienoje didysis altorius A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass........
1,225 pp. Frelikį, Raškevičių, p. dausko, So. Bostono jau dieviškų knygų ir laikraš
Geriausiai pasįžymėju- turtingiausiai buvo išda- Jieva Lukošiūtė, Chicago, III...............
.1,200 Noreikus ir Pr. Tutauską nuolio - biznieriaus ir 17- čių, nusipirk knygutę “At
siems artistams - mėgę- bintas. Palmes, lelijas ir Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass........ -■ >»pirmininko, sargiai su ugnimi”. Jos
. 900 iš Cleveland. Džiaugėsi vi tos kuopos
jams skiriamos dovanos, kitokios gėlės su daugybe P. Palevicius, LDS 7 kp. kont............
kaina tik 10c. Užsakymus
.... 900 si, kada pamatė jaunimą kurs skatina Westfieldo siųskite:
būtent,
dovana- $10.-------- , rpirma
-------------------- žvakių kiekvieno įėjusio Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y.
, “Darbininkas”,
pr, -___ ___
otr nrs . j__ I
jaunimą organizuotis po
800 iš dviejų kolonijų.
A. Delinas, Greenfield, Mass. ...........
00; antra — $5.00;
trečia ] bažnyčion žavėjo akis..
366
W.
Broadway,
So. Bos. 700 Kleb. kun. Praspalius at Vyčių vėliava. Pirm. E. ]ton, Mass.— $2.00 ir trys dovanos] Altorius per visas dienas Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont.
po vieną dolerį. Konteste: puošė Jėzaus Nukryžiuo- H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont.
600 kalba maldą ir prasideda Gudauskas ir vice-pirm. J. !f
■
gali dalyvauti visi lietu-,tojo Seserys mokytojos, T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa. ..
600 vakarienė ir jos programa, Naudžius užgyrė tą suma
viai ir lietuvaitės mėgėjai kurios puikiai veda vietos S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest. ...
.... 600 kurios vedėju buvo Juozas nymą. Gera sėkla jau na
Galdykas.
— dainininkai, šokikai, parapijinę mokyklą,
riuose pasėta ir lauksime
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
komikai, akrobatai, muzi- Velykų šventėse prie si vaikai gavo po “Margu-1 Trainavičius, A. Čeplikas, Pirmiausiai kalbėjo p. gero vaisiaus, tai yra, į- LIETUVIAI ADVOKATAI
kai ir tt. Kiekvienas ar puikiai išpuoštų altorių tį” padaryta iš saldainių |V. Lapieža, V. Bauša, J. Nolan, apskričio prokuro steigimo Vyčių kuopos. Ofisas: SANB0RN BLOCK
Washington St.
P. Žukauskas, S. ras, kun. L. Praspalius, p. Vyčiai yra tas stiprus ry
kiekviena norinti dalyvau- gražios buvo ir ceremoni- Gavę džiaugdamiesi skirs- Simutis,, _P.
Norwood,
Mass.
Haller.
Pastaroji
įteikė
ti šiame Šv. Stepono drau- jos. Didžiajame Ketvirta- tesi bei ėjo namon.
Šimutis, P. Dumbrauskas,
šys, kurs šiandien vieny
Tel. Norwood 0330
sportininkams
Vyči
a
m
s
gijos rengiamame kontes- dienyje ir Penktadienyje
J. Juknevičius, A. Bieliaubėje užlaiko Amerikos lie
Gyvenimo Vieta:
te turi pirimausiai užsire- celebravo klebonas kun. P ŠV. VARDO DRAUGIJOS skas, A. Grigas, A. Žiede per p. Žilinską čampijona32
5VALNUT AVĖ.
tuvių jaunimą.
gistruoti. • Registracijai Juškaitis.
šeštadienyje
lis, J. Prunskis, J. Bagdo- to dovaną. Kalba adv. P.
Tel. Norsvood 1020
SUSIRINKIMAS
blankų galima gauti Dar kun. Plevokas. Velykose Per Velykas 9 vai. visi nas> A- Akstinas, M. Pupe- Česnulis. Taipgi kalbėjo
H. B. SMITU CO. ŽADA
bininko Administracijoj, Prisikėlimo apeigos ir mi nariai ėjo “in corpore’’
A. Utka, J. Juozaitis, P. Tulauskas ir P. Gudelis.
366 W. Broadway, So. šios buvo iškilmingos. Ce- prie šv. Komunijos. Po V. Aleksevičia (jo namas Laike vakarienės abiem TUOJAUS ATIDARYTI BROCKTON GARAGE
Brocktone Fordų Pardavėjai
DIRBTUVES
Boston ir visose lietuviš lebravo kun. Juškaitis, de- mišparų turėjo savo mė- sudegė), V. Raudonis, C. rateliam buvo išdalintos
STASYS W. STRIPINIS
akonu buvo kun. P. Aukš- nesinį susirinkimą, kuria- Kazlauskas, V. Grigas, J. dovanos.
kose krautuvėse.
Lietuvis Astovas
Išpildę blanką pasiųskite tikalnis, S. J., subdeakonu me dalyvavo pats klebo Jankauskas ir J. Karsokas L. Vyčiai yra pasižymė Jau per kai-kurį laiką Tel. 1550
389 Warren Avė.
arba asmeniai priduokite kun. Plevokas. Gražius pa- nas. Buvo tikėtasi naujų ( (krautuvės). Gal yra ir ję sporte. Kovo 29 d. L. tarybą kalba apie atidary
Brockton, Mass.
vienam iš žemiau pažymė- mokslus Velykose pasakė narių .iš choristų, bet ne daugiau, bet negalėjau su- Vyčių 96 kp. sportininkų mą šitos didelės geležies
ratelis lošė su CIeVeland liejinyčios ir apie darbo
tų
asmenų: Kazimierui kun. Aukštikalnis, S.J.
CLIFFORD H. LAKE,
pasirodė. Susirinkimas bu I žinoti.
Šv. Jurgio p. rateliu ir lo- davimą dideliam skaičiui Dr. OPTOMETRISTAS
Lauručiui, 340 Windsor Velykose po mišparų vi vo labai gyvas. Įvairus
Šimą laimėjo mūsų vyčiai
ir OPTICIAN
klausimai buvo gvildena VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI 36 punktais prieš 26. Gar darbininkų. Nežinome kaip
Tel.
Stoughton 969
mi ir klausiami. Visus gra Dėka mūsų kun. dr. A. bė vedėjui p. Juozui Gal- greit, bet yra viltis, kad
801 Washington St.,
žiai ir aiškiai atsakė gerb. Bružui ir dviem Sesutėm dykui ir kapitonui Jurgiui neužilgo bus atidarytos H.
Room
202 Stoughton Bldg.
klebonas. S. Bugnaitis Vienuolėm, kurios jau ne Žilinskui ir visiems 96 kp. B. Smith kompanijos dirb
trumpai ir riškiai gvildeno be pirmą kartą atvyksta lošėjams. Lošimo žiūrėjo tuvės.
Tel. 3368
klausimą
apie jaunimo pas mus iš Waterbury, daug žmonių, tarp kuriij
priklausymą prie
šios Conn., mūsų parapijos buvo ir mūsų klebonas
PALEIS 70 WPA
draugijos. Kits susirinki bažnyčios altoriai buvo la kun. Praspalius. Po loši
DARBININKŲ
LIETUVIS GRABORIUS
bai gražiai papuošti. Taip
mas bus dar gyvesnis.
mo
įvyko
vaišės.
Taipgi užlaikome visokios
Buvęs. gi labai gražiai parengė
Kaip Tai:
WPA oficialiai paskelbė,
rūšies rakandų.
Kristaus karstą, Ne tik
L.
VYČIŲ
96
KP.
ŠOKIAI
kad
paleis
70
darbininkų.
lietuviai, bet ir svetimLal<1otuvlq {staiga:
Bal. 18 d. įvyks L. Vy Liks tiktai 407. Tiek tik 124 Ames
Vestuvėms užkvietimus,
Atsišaukimus,
St, Brockton, Mass.
taučiai gėrėjosi.
čių
kp.
šokiai,
Šv.
Kry

Gyvenimo
vieta:
leidžia Westfieldo miestui.
Mūsų mergaitės buvo
žiaus
par.
svetainėje.
Jau

25
Enterprise
St.,
Brockton
Laiškus,
Korteles,
POTVYNIAMS PRAĖJUS gerai prirengtos procesi nimo žada būti iš Colum- WPA darbininkų skaičius
jos kolonijos lietuviai įaL Dėkojame Sesutėms už bus, Springfield ir kitur. čia buvo didesnis negu rei
Konstitucijas,
Atvirutes,
nemažai nukentėjo nuo po-]pasidarbavimą ir klebo- Taigi mes daytoniečiai pa- kėjo.
tvynio. Labiausiai nuken-.011!/12
pakvietimą,
Serga Pranas Steplaris.
sirodykime gausiai šiuose
Posterius,
Programus,
tėjo šios lietuvių šeimy-l CJ10ras labai jausmingai šokiuose. Rengėjai kviečia Linkime jam greitos svei
(WRUBLIASKAS)
LIETUVIS
GRABORIUS IR
nos: LDS. nariai — V. Ma-'£ied°J° Velykų giesmes, visus dalyvauti ir kartu su katos.
Jurgis Jonafe.
Tikietus,
Blankas,
BALSAMUOTOJAS
rauskas, J. Staniulis,
_ Patarė orkestras Vyčiais linksmai laiką
100Q
VMhingUm St
Kudzma, V. Tamulionis ir Garbe choro vadui, muzi- praleisti.
Aqua.
Vizitines korteles,
ir tt. ir t.t.
NORWOOD, MASS.
M. Kasparavičius. Taipgi,^111
Tamuliomui.
TEL. Nonrood 1503
ir šie: A. Malevičius, K.'
DARBININKAS,
SLRKA. 191 kp. Programa
Barauskas, J. Grigas, p. i NAUJA PROFSIJONALĖ Kovo 29 d. įvyko SLRK- VAIDINIMAS PAVYKO
Montello Office:
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass. ] Smulkis, J. Voraška, J. So- šiomis
10 Intervale St
Šiomis dienomis p. Julė A. 191 kp. vakare. Pir Balandžio 5 d. bažnyti
TEL. Brockton 2005
roką, S. Kazlauskas, A. Gaidytė užbaigė plauki] miausiai Šv. Kryžiaus par. nėje salėje įvyko vaidinidCOCSS3®S(3C3CSCSCX«CSSKSSSaCXSa£SSXS6S6SC3SSCXJ«X^
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DARBININKAS
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siems iš Klaipėdos krašto anglai rengėsi įvesti lieko- — 1934 metų bėgy, Petras
sunkvežimiams 22.500 ki- nų kontingentus ir greit Lapėnaą jau įnešė į Ūkio
logramų taukų, kuriuos juos įvedė. Tat “Mąisto” banko Šiaulių skyrių 230
interesas buvo kiek gali dolerių ir į Valstybės tau
J.
is po 1 ||. 30c. Tilžės ma daugiau išvežti beko pomąsias kasas 135.000 li
pirkliams. Tuo laiku tau- nų Ąnglijon. Rettuo ląikų tų įhdęlių.
Ęonstanęija
KUO
JIE
KALTINAMI
dyklos
automobiliais.
La

, kų kaina buyo žymiai auk- bekonų skendimas suma v
•v * ■ •
*. t * “•
* f > * . ’ •. •
s
V^Jentįnąvįčienė
1933 —
šių knygų yrą apribotas skaičius. Kurie nopenai
nepasiterikinda
v
ę
štesnė.
Iš
tikro
gi
tie
taurv
..
..
Kovo 23 d. Šiaulių Apy
žėjo ir leisto įvežti į An 19: 5 metais dar 25.000 li | ęjtę ję įąięyfĮę užsakymus siųskite tuojau.
gardos teismas pradėjo kiek produktų nuperka, kaį bUVę parduoti taura- gliją be^ppų kiekio Lietu tų, tąigi viso 7£.QQ0 litų.
pirkliams. Ir tik vą iiebeispildė. Dėl £o vė Petras ir Kdns^aącija
25c.
svarstyti “Tauragės” Mai het daf reikalaudavę “mas
?F
yc
!^
”
’
pM*®’ pigioms kainoms ir pirklių
I*?
1
.
?*:
...........................
15
liau augiai kontingentus Lapenai iš “Mąi^o” gąxnį:
sto skerdyklos bylą. Kalti
pimu
jiems
kartais
buvę
vardui
nusl
ė
pti
buvę
15
(šv.
Aloyzo
Sekmadieniai)
namųjų suole sėdi Jonas
Lietuvai dar labiau suma- pių didžiai pasipelnę, 1933
uždedama
10%
priedo.
šyta
.
būk
parduota
Tilžės
H
Lapenas, buvęs “Maisto”
žino. Revizorių apskaičia- m- liepos mėn. Kaune Uk
skerdykla pir- pirkliams. Pranculis taip vimu dėl pardavinėjimo mergės plente, už 120.000
Valdybos pirmininkas ir Tauragės
15 .
moj ' eilėj ■ tenkindavusi £at
f>etrui
jJapenų Panemunės krau litų pirko namus ir 1935
Vyr. direktorius, Petras
15
................
į Panemunę 12.500 ki tuvei bekonų, kuriuos ga m. vasario mėn.
netoli
15
Lapenas (brolis Jpąo), Petro Lapėno užsakymus nui
ir
tik
paskui
aprūpindavo
30
logramų taukų po 1 lt. 60c. lima buvę išvežti į Anglija Kauno Ą. Panemunės vai-:
Konstancija Valentinavi
prekėmis
savo
krautuves
35
O tuo pat laiku Pahevėžio “Maistui” pądarytą 21.490 šČiujė uz lČO.dOO litų nu
čienė - Lapėniėnė, Ant.
20
ir
kitus
pirkėjus.
Skerdyk

skerdykla skaitė nuosto tt. nuostolių. Lapėnams pirko gyvplių.
Kubilius, buvęs Tauragės
25 ■
skerdyklos, o paskui Pa la P. Lapėnui skaitydavo linga parduoti Lapėnui buvę išduota iš skerdyklos Pažymėtina, kad ir Tau
20
už produktus žemesnes taukus ir po 2 It. 20c. Tai ledų ųž 6.314 lt. Iš kitų
nevėžio sked. direktorium
ragės “Maisto” direkto
25
iavėdziams
........
60
ir Ant. Pranculis, buvęs kainas, negu savo krautu gi taukai buvo parduoda “Maistas” imdavo nusta rius Pranęūlis, 1935 m.
vėms
ir
šiaip
pirkėjams.
30'
mi labai žema kainą.
Mintys ir Patarimai (I knyga) ....
Panevėžio skerd. direkto
tytą kąiną.
pradėjo statyti Šiauliuose
Kartą
skerdyklos
vice

Jįiiiryš
ir
patarimai
(II
knyga)
....
40
P. Lapenas nuolat reika Už parduotus P. ir K. Aušros ai. 106.QOQ litų ver
rium, o paskui sukeistas
Mintys
ir
patarimai
(III
knyga)
.
4Q
direktorius
nenorėjęs
duo

laudavo į Panemunę duoti Lapėnams pigesne kaina tės mūro namą, kuris da
sū Kubilium.
Mintys
ir
patarimai
(IV
knyga)
.
25
ti P. Lapėno krautuvei ke
Ar tik nebūti man kunigu? ........
15
Kaltinamajame akte, su penų, nes labai gerom kai čielų bekonų. P. ir K. La produktus, už ledus ir dro bar ir nebaigtame štovyj
pėnams
duodami
eksporti

įvertintas
75.000
litų.
bules,
už
nemokamai
duo

Romos
Popiežius
................
..........
40 •
sidedančiame iš 104 pusi, nom buvę galima išvežti į
niai
bekonai
buvę
įrašomi
Dievo
buvimas
...............................
80
tas “magaryčias”, už pris
smulkiai išdėstytas šių as užsienį. Kilo kivirčas. ViTeismui pirmininkauja
“DARBININKAS”
menų nusikaltimas. Jame ce-direktoriųi dėl to buvę kaip išvežimui netinkami tatymą bekonų automobi
ir
buvusios
paimamos
Šiaulių
Apygardos
teismo
liais,
už
sugadintus
eks

366 W. Broadway,
sakoma, kad 1935 m. viešo sumažinta alga ir perkel
pirm.
N.
Morkvėnas.
Kal

menkos
kainos
už
bekoną.
portinius
bekonus
revizi

Šo. Boston, Mass.
atsiskaitymo įstaigų ins tas į Kauną.
tina
apeliac.
rūmų
prokur.
Skerdykla,
Jono
Lapėno
jos
apskaičiavimu
padary

pekcijos ir valstybės kon Dėl kepenų varžėsi Til
i y ,• ■ ■.
padėjėjas
Monstavičiuš
ir
parėdymu,
į
Panemunę
ta
48Q.O4O
lt.
nuostolių.
trolės revizoriai, padarę žės pirkliai. Pirklys Taubekonus suvy Pagal apskaičiavimus, jei Šiaulių Apygard. teismo PERNAI Į LIETUVĄ pž- sieniuose. Pernai iš LietuTauragės “Maisto” sker dien, žinodamas kad P. siųsdama
nįocįavo> ię
aip jirr esportuovos užsienių lietuviams
kaip
esportuo- “Maistas” pats būtų Pąne- prok. -padėj. Pėtkevičius. SIENIŲ LIETUVIAI
dyklos reviziją rado, kaa Lapenas turi gerus santy- niodavo,
jamus j tam tikras
ATSIUNTĖ PER 4 MlLI- buvo išsiųsta 1.446.000 liTauragės “Maisto” sker kius su skerdyklos direk-įbulfe ir už tai neimdaVo , mųnėj įsteigęs krautuvę, Joną Lapeną gina trys ad
JONUS LITŲ
tų pinigais ir įvairių do
dykla nuo 1932 m. pra torium Prancuhu, kreipęsi atlyginim0. Ir kas labai1 tai būtų gavęs apie pusę vokatai.
vanų.
Tsb.
Bylos nągripėjimas gali
džios ligi 1934 m. balan j JI per P. Lapeną ir paza- keįgta kad veĮįau skerdy- mil. lt. daugiau, negu gavo
Nežiūrint
sunkesniųJ laiužtrukti 2 savaites.
iš Lapenų.
■ ■
uidžio 1 d. pernelyg žemo dėjo duoti po 3 markes
kų, užsienių lietuviai dar ŽYDŲ KARIŲ SUVAŽIAkla
tas
drobules
iš
P.
ir
K.
Įš viso revizorių apskai
mis kainomis ir nuostolin “priedo” už kiekvieną cen
nepąmiršta savo giminių VJMA.S KLAIPĖDOJ
Lapenų
atpirkdavo.
čiavimu, “Maistui” pada NEGALIMA DŽLĄUGTIS tietuypję. Jie pernai sąyo
gomis sąlygomis davinėjo tnerį gautų nupirkti kiau- į
—--------IŠ KITČ> NELAIMĖS
Petrui Lapėnui į Panemu lių liekanų^ Pranculis suti-1 Nustatyta, kad 1932— ryta nuostolių 825.026 lt.
________
giltinėms atsiuntė 4,232.- i Kovo 22 ir 23 dd. Klaipėnę “Maisto” gaminius ir ko parduoti 10.000 klgr. 1934 m- Lapėnams įšduo- 65c.
, Lekėčiai. Visai neseniai!00 liti "grynais pinigais, doje įvyko žydų Karių Sątuo padarė “Maistui” žy kepenų ir kt. Buvo sutar ta 1.489 bekonai. Be to, KOKI PELNĄ TURĖJO Sirvydų km. ūkininkas Jo- Stambiausią pinigų sumą jungos skyrių atstovų sumių nuostolių.
ta, kad Taudien prekes už per tą laikotarpį buvę su
LAPĖNAI .
:nag pikčiiingis, kuldamas!- 3.8pQ.0Q0 litų atsiuntė važiavimas. Sekmadienio
gadinta 9.596 bekonai (pa
sakinės
per
T.
Lapeną
ir
DIDELĖ PREKYBA
Kokį didelį pelną “Mais-i arklinė kuliamąją mašina iAmerikos lietuviai i rytą sinagogoje buvo atdaryta iš jų karbonadas)
per
jį
iš
kalno
sumokės
PANEMUNĖJ
to” direktoriai atidavė Pe-! javus, per neątsąrgumą] (1934 ĮĮ1. jie buvo atsiuntę laikytos pamaldos už žutaip pat 3 markių ‘priedą’- ir išduoti P. ir K. Lapė- trui ir Konstancijai Lapė- neteko kairiosios yąnkos 5.520.000 litų). Be to, už- vusius nepriklausomybės
Tauragės skerdy k 1 a,
Pirkliai Taudien ir Murach nams į Panemunę.
nams, perleisdami jiems pįrgtų. Vienas ^aiipynas, slėnio lietuviai kasmet at- kovose karius. Po pamalkaip ir kitos skerdyklos, varžėsi dėl kepenų ir kt.
rieji padaryta
išimtinas teises Pariemu- išgirdęs apie kąimynuf į- siunęia dar įvairių brangių dų suvažiavimo dalyviai
bekono liekanoms ir bro liekanų pirkimo ir vienas
NUOSTOLIŲ
organizuotai nuvyko į ka
neje pardavinėti “Maisto” vykusią skaudžią nęląipię, dovanų.
kui pardavinėti steigė
kitą stengėsi “užpilti”.
_—___
\'sąkė: — gerai jam... Bei'.l Tačiau ir Lietuvos lietu pines ir prie žuvusiems
Parduodant Lapėnam3 gaminius,
parodo _i
ne x:
tik
krautuves. Tokios krautu
vaduojant Klaipėdą pa
vės buvo įsteigtos Šiau NETIKROS SĄSKAITOS eksportinius bekonus pa revizorių duomenys, bet ir nepraėjus nė trims męnę- viai dabar jau padeda suriminklo padėjo vainiką. Są
liuose, Tauragėj ir kitur. 1933 m. direkt. Praneulis daryta “Maistui” didėlių P. K. Lapenų indėliai. Po sįąms jo sūnui mašiną sų- kesnėge būklėje atsidūrujungos pirmininkas advo-.
siems savo giminėms
ųžTačiau svarbiausias punk slaptai išdavęs atvažiavu- nuostolių. Mat tuo laiku krautuvės atidarymo 1932 ląužė koją
*
■’<♦>••• ' •» I
___
katas Goldbergas pasakė
tas “Maisto” gaminiams
kalbą. Paskum Vytauto
pardavinėti buvo Panemu
Didžiojo gimnazijos salėje
nės miestelis prie pat Til
įvyko iškilmingas suvažia
žės tilto.
vimo posėdis. Į suvažiavi
Tuo laiku čia ėjo ląbai
mą atsilankė p. Klaipėdos
gyva prekyba. Per tiltą iš
krašto gubernatorius, ku- '
Tilžės ateidavo kasdien į
ris pasakė kalbą, daug
mūsų pusę po 1.000 vokie
svečių ir visuomenės.
'X.
čių nusipirkti pigių ir ge
Suvažiavimas gavo daug
rų mūsų produktų. Taura
sveikinimų.
gės skerdyklos direktorius
|Š TURININGO, BRANDAUS-KŪNO
Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus
A. Kubilius, jo tvirtinimu,
Ekskursijos Į Lietuvį
TABAKO - "IT’S TOASTED"
žadėjęs ir norėjęs Pane
munėj atidaryti “Maisto”
produktų krautuvę. Bet
tuo laiku tardavęs Šiau
liuose Petras Lapenas at
vyko pas savo brolį Joną
Lapeną į Kauną ir prašė
Svarbiausia atskira cigaretų savybe, išskiriant patį tabaką,
duoti jam kur nors pelnin
yra tai drėgnumo kiekis. Jo įtekmei priklauso galimumas
gą ^‘Maisto” gaminių pre
pagaminti vienodu^ cigaretus, kon|roĮiup+i ^eęjim^ ir valdyti
kybą. Po to Tauragės
dūmų kokybę. Drėgnumo perviršių^ kliudo tinkamam degi
skerdyklos direktorius su
Pfr Cottnb*rĮ>i. švtiijf
mui, ir padaro cigareto dūmus neskoningais. Drėgnumo
darė su Petru Lapenų su
Išplaukia iš New Yorko
nedatekiius leidžia sausiems, dulkėtiems cigareto dūmams
tartį ir atidavė jam išimti
GEGUŽES 29, 1936 M.
.. .
v
• -V ~
ną teisę pardavinėti lieka
Modernišku ootorlfivio
susidurti su delikatnomis gleivėtomis rūkytojo plėvėmis.
nas ir kitus skerdyklos ga
GRIPSHOLM
minius Panemunėj ir Pa
TIESIOG l KLAIPĖDĄ
Laivo neaminant
gėgiuos 3 metams.
Šų ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborski/
1932 m. gruodžio 1
Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos
skyriaus vedFjas.
’
cĮ. Kųfjiiių pakeitė Pran
Antra ekakoraiįa iaplaaka
**
culis, jie sutarties su Pet
M£pos i d. i Klaipėdą:
Prr Gotbfi>burt-'St»cbtolm
ru Lapenų nenuti*aUkė.
Ekskursiją vadovaus p. VI. Mulinskatr
igoj
Vėliau, 1933 m. pabaigoj
Švedų Amerikos Linijos cent ratinėje raš^
tin?j New
tinėj
Nešr Yorke Lietuviu
Lietuvių «kfr.
skfr. vedėjai.
vedėjas.
bųvp sudarytą su P? LaLa
Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakot*
£tq Agentų
Agentu Sąjunga Amerikoje.
penų nauja sutartis dėl
■i* "■ I 1
w
“Mąisto” gaminių pardaKiti išplaukimai' iš Ntu) Yorko
r:..:
gegužes
jGRIPSHOLM ..........
yinėjųpo Panemunėj iki
bROTTNINGHOLM
gegnžėš 10.
1934 m. kovo 31 d.
KUNGftHOLM ....
birželio X

Žinios Iš Lietuvos
'm* Upėnoir Kiti Byl. SS,1^
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Lapėnams į Panemunę
produktai buvo pristatomi j
ne
geležinkeliu, bet
uK ftiriUiBMiu:
ut>L skerattci*
■■C

"IT'S TOASTEB'-Jūsy gerklėsi apsauga ~ prieš knitėjimus
— prieš [kosųli
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Platesnių žinių apie ekskursijas, broAiurttių ir laivakorrtų malokėkite.
kreiptis j vietini laivakorčių agentų,
arba

SWEDISH AMEHICAN LINE <154 Bovlston Št., Boston, Masšl
, ' ,g,;
■J
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DARBtNĮNKAS
x

8.
I

Ištikro,
nors augintojo
prieš pardavimą ir išno
kintas, jis nėra tinkamas
naudojimui
be tolesnio
niaus
reikalais,
kurio
sendinimo.
i
Tai galima sakyti ir net
klausėsi seselės Kaimierietės ir likusios jų auklėti-apie tokį puikų tabaką,
VILLA JOSEPTH MARIE nės, High School mokinės. koks yra naudojamas Lu
L. Vyčių 41-ma kuopa.
Balandžio 19 d., 3:30 vai J NAUJAS WATERBURIEGerb. Svečias kalbėjo apie cky Strike išdirbime. Tad
Velykų svečiai iš Lietuvos,
po pietų, Šv. Kazimiero ^IŲ LIETUVIŲ LEGIJOVilniaus krašto brangias dėl Luckies tabakas sendi
pamokslai
ir
pranešimai
par. bažnytinėje svetainė-;
POSTAS
lietuviams katalikams vie namas net per ištisus pus
stu^entaiiaPsuvaW?nsgi'dui
jenomis lietu- VVS-gos ir Vilniaus Ge- tas, Aušros Vartus, Kal antrų iki trijų metų. Per
tą išsistovėjimo laiką ne
varijas
ir
kit.
į veikalu. Studentai labai Viai ex‘karinmkai Pasi^in‘ ležinio Fondo steigėjas
pastebimas, bet labai svar
1 gerai lietuviškai kalba, tai
^rdą savo naujai jstei- profe kan. p Kemėšis, pa- Antradienį po Velykų a- bus vyksta tabako keiti
ir vaidinimas bus gražus gtam postui. Nuo šio laiko važinėjęs po Califomiją, bu Lietuvos svečiai išvyko mąsi. Ir kaipo pasekmė tų
bus žinomas kaip Sylves- padaręs ten keletą prane į New Yorką, N. Y.,•> kur “gamtos” persikeitimų yir įspūdingas.
ra dalinai “išlyginama” okviečia
Rengėjai 1_
_____ visus
____ tro Stokes Postas. Jisai šimų lietuvių tautos rei abu turėjo reikalų.
E.
Šakelė.
riginalė, šiurkšti lapų ko
i pirmutinis lietuvis karei kalais, seselių Kazimierie
dalyvauti.
kybė.
Rengimo Komisija. vis žuvo karo lauke. Tai į- čių kviečiamas, atvyko pa

Rvtinių Valstybių Žinios Pennsyivanįjos Žinios
NEWT0WN, PA.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS Š*^^ipava- NEW HAVEN, CONN.
BEI KVIETIMAS
I

Šiuomi pareiškiame, ger-!
biamoms LDS. kuopoms
Connecticut Apskr i č i o,
kad pusmetinis suvažiavi
mas, iš eilės 42-ras, įvyks
sekmadienį gegužės 17 d.
š. m. Šv., Kazimiero lietu
vių parapijos salėje, 339 (
Green Str., New Haven, į
Conn.' Sesijos 1 vai. po pie-j
tų. Kviečiame skaitlingai
, Bet vien tik sendinimas
Įnešė komanderis Jonas silsėti ir drauge kunigo
dalyvauti ir paruošti nau
negali
prašalinti liuosų
Danisevičius. A. a. Silves kapeliono pareigų atlikti į
dingų sumanymų organi
rūgščių. Jos atsiranda net
tras Stokes mirė sausio 22, Vilią Joseph Marie, prie
LABAI SVARBUS
zacijos labui.
ir tada, kada tabakas sen
1918
m.
Jis
yra
brolis
kito
Newtown,
Pa.
Per
visą
Di

Taipgi jau laikas pagal-i
dinamas net ir geriausiose
PRANEŠIMAS
Piliečių klubas pakvietė
voti, pasitarti trilypės GE PETRAS IVANAUSKAS jLiet Meno Teatr^ išpildy- karininko Jono (mėsinin džiąją Savaitę gerb. Svesąlygose, skirtose reikalin
ko)
Stokes,
kuris
uoliai
—. ”."ai čias laikė čia pamaldas, Viengenčiai! Visi gyve gam laikui Lucky Strike
GUŽINĖS reikalu, kuri į- Lietuvos Vyčių New tį programą bal. 18 d., Pidarbuojasi su vaikučiais į sajęg pamokslus, klausė iš- nantieji pačioje Philadel- cigaretams.
vyks 14-tą birželio, Wa- Yorko ir New Jersey aps- liečiu klube.
M. J.
prie Fife and Drum Corps pažinčių ir ilsėjosi gražio- phijoje ir jos apylinkėje, o Spraginimo procesu, Lu
terbury’o apylinkėje, Tat
kričio
pirmininkas
ir
abel

ir tt. Oficiališka instalaci- se apylinkėse,
kviečiame gerbiamas kuoypač ričmondiečiai, kvie cky Strike išdirbėjai šiuos
nai
didelis
veikėjas
jauni

ja įvyks 48 klube, balan„
pas dalyvauti.
pagerinimus stumia daug
mo tarpe.
džio 21. New Britainiečiai .. Prieš pat Velykas, Didj- čiami ateiti į vakarą, 23 d. toliau. Šis pirm-kaitinimas
Pirm. J. Mončiūnas,
Pereitais metais jis bu
!ex-kareiviai ves ceremoni-•» PenktadienĮ, seserims balandžio, Šv. Jurgio sve tabako aukštesnėse tempe
Rašt. B. Mičiūnienė. vo išrinktas Apreiškimo
DĖMESIO
i jas ir paskui abudu postu Kaimienetems mielai suti- tainėn, Venango ir Salmon ratūrose prašalina gerklės
parapijos “karalaičiu” ir
Kalbės didis kovoto
w kus, kan. F. Kemesis pasi- Sts.
kvietč šventėms Das save jas už Vilnijos laisvę, p. suerzinimus aukščiausiu
taipgi jis vadovauja kaipo Lietuvių Darbininkų Są- tures Sta^ SociaJ: V1.S1
laipsniu ir yra palygina
.___
__________
pirmininkas
didžiuliam jungos 5-tos kuopos meti- teranai Yra kviečiami da- ir
antrą
VVS-gos veikėją, Vincas Uždavinys, redak mas su geru tabako sko
Apreiškimo par. Chorui. nės šv. mišios įvyks 19 d. ’yvauti ir prisirašyti prie neseniai iš Lietuvos atvy torius Vilnių Vaduoti Są niu ir kokybe. Tad spra
Jis daug prisideda 41 kp. šio mėn., 8-tą vai. ryte, Šv. gaujojo posto. Yra daug
jungos organo: “Mūsų Vii-j
procesas yra jūsų
20-ties metų sukaktuvių Juozapo parp. bažnyčioje. • lietuvių apylinkės mieste- kusį redaktorių V. Užda nius”. Tad visi, kam bran ginimo
apsauga
prieš knitėjimus
Šį sekmadienį, bal. 19 d. paminėjimo
surengimui, Prašome visų darbininkų
: Oakville, vinį, kuris čia, kaip girdė gi yra Lietuvos Valstybės ir prieš kosulį.
ka
*P
Lietuvos Vyčių 4 kuopa su kuris įvyks sekmadienį,
jWatertown, Waterville, ti, įgijo nepaprastai gra sostinė, Vilnius, malonėki Be to dar, viduriniai ta
pagelba Federacijos aps balandžio 19 d. Apreiški atsilankyti.
Oxford, Naugatuck, Union žių įspūdžių, jam patiko te tą vakarą ateiti.
J.
Totilas,
bako augalo lapai yra nau
kričio ir pavienių draugijų mo salėje. Dalyvauja ir
čia graži gamta ir graži
City,
Beacon
Falls,
MaLDS. 5-tos kp. Rašt.
rengia Apreiškimo par. sa pavasarininkų atstovai su
seselių nuotaika, jų gra Tą pačią dieną bus Šv. dojami išdirbime Luckies,
rion,
Chester,
Middlebury,
nes viršutiniai lapai, kaip
lėje North 5th ir Haveme- paroda ir filmomis iš Lie
žios velykinės giesųiės ir Jurgio jurgiečių parapijos cheminis
Southbury,
:
Woodb
u
r
y,
išnagrinėjimas
ŠV. JUOZAPO ŠVILPU
yer St.,•f Brooklyn, N. Y. tuvos.
kita.
globėjo šventė. Tai prieš parodo, turi perviršių šar
Bristol,
Terryville,
TorKŲ KORTAVIMO
iškilmingą vaka r i e n ę, i
rington, Thomaston ir ki Velykų antrą dieną sve Uždavinio prakalbas šven mų, kurie linkę duoti šiur
VAKARAS
rankdarbių paroda, pavei- kiru/ DDITAIkl Onklkl
čias V. Uždavinys padarė to Jurgio par. bažnyčioje kštų skonį, gi apatiniai la
tur.
kslus apie Lietuvą ir šo- NEW uRITAINj uUNNi
Aną penktadienio vaka Sveikinam lietuvius ex- platoką pranešimą Vii- sakys pamokslą po mišpa pai linkę rūgštumui dū
kius, pagerbti iš Lietuvos
atvykusius Pavasarininkų Balandžio 19 d., sekma- rą įvyko kortavimo vaka kareivius, kurie vienyjasi gražų pasidarbavimą dėl rų kun. Pranas Garmus iš muose.
atstovus: Dr. J. Leimoną,
at^ks^Marija- ras. Dalyvavo apie 4-500
VUV11U gražiai ir vie- savo parapijos, nes kiek Easton, Pa. Tai tikiu, kad Kadangi Lucky Strike
i ir gali tuomi
napolio
Kolegijos
būrelis
Pavasarininkų
vadą ir
žmonių. Tai buvo dėl mū- nįngaį pasirodyti svetim- vienas centas, kuris įėjo ir jis malonės kartu su p. i cigaretai įkūnija skaičių
jaumj
studentų
suvaidinti
adv. J. Laučką, įžymų jau
sų švilpukų beno naudos, taučių akyse ir atnešti lie- per basketball lošimus bu Uždaviniu pakalbėti apie tikrai pamatinių pagerini
du
veikalu.
Vaidinimas
įVilniaus vadavimo reika mų, tad reikia tikėti, jog
nimo veikėją, ir taipgi pa
kad galėtų šen ir ten va- tuviams garbę.
vyks
7
vai.
vakare,
šv.
An

vo
skirtas
parapijai.
No

lus. Patys žinote, kad jis visi šie pagerinimai susi
minėti kuopos 20 metų su
žiuoti ir dalyvauti su ki
driejaus
parapijos
bažny

rėtume
padėkoti
managekaktuves nuo jos įsisteigilabai iškalbus; tikras gra- deda, kad paminus Lu
tinėje salėje,
kampas tais benais. Jie mano ne MUSŲ BASKETBALL riui Jonui Stankui, kuris
mo.
žiakalbis Ciceronas! Gi iš ckies geresnių cigaretų,
užilgo
vykti
į
Yonkers,
RATELIS
Stanley
ir
Church
gatvių,
daugiausiai
pasidarbavo,
Vakarienės laiku šios avakarėse Šv. Jurgio die naujoviškų cigaretj, pada
visiems nepra- New York ir dalyvauti
pylinkės visuomenė turės , .Patartina
-r.—
gaudamas geriausius žai nos, 22 d. balandžio šven rytų iš turtingo, brandauspirmutinę proga susipažin- .lel^! sios progos neatei kompeticijoje su daug be- Basketball’o sezonas pas dimus; dėkojam Jonui
kūno tabako, lengvą užsiti su garbingais svečiais !ank.lus' T“01™, Paremsy nų. Jie jau kelis kartus mus jau pasibaigė, Turė- Kairiui, Adelei Liutkiutei, to Jurgio par. bažnyčioje, rūkymą. (Advertisement).
iš Lietuvos ir išgirsti vėJaunuolių darbuotę ir vyko į New Haven, Wins- jome labai pasekmingą se- Olgai Gečioniutei, Juozui po mišparų, pasakys ati
liausiu žinių apie savo tėMarianapolio Kole- ted, vienu žodžiu tiktai zoną. Išlošėm visus “gei- Marčiukaičiui, Jonui Lesu- tinkamą pamokslą kun. E- Telefonas: Plaza 1350.
Connecticut
Valstybėje, miusi” išskyrus tris, bū- naičiui, Mikui Virbickui. i milius Paukštis iš Chester,
vynę. Čia dalyvaus taipgi »Ga-_____
K. V.
ir daugelis kitų garbingų RENGIA VAKARIENĘ bet dabar jie taip progre- tent, su House of David ir Jonui Janevičiui, Antanui 1I Pa.
—
Graborius ir Balsamuotojas
svečių net iš taip tolimų
šuoja, kad norėtų vykti į dusyk su Švento Jono pa- Verbickui ir kitiems.
I
Sekmadienį,
balandžio
Klierikas
Saliamonas
Ma

423 S. Paca Street
kolonijų, kaip Bostonas ir
kitas valstybes ir tenai pa- į rapijos rateliu iš New Ha- Tik gaila, kad negalėjo
26
d.,
LRKM.
Sąjungos
38
BALTIMORE, MI).
žeika gražiai minėjo savo
''k. Koncertinę vakarienės
ven’o. Subytinom tokius
sirodyti ką gali.
kp.
rengia
draugišką
va

me lošti su Scrantono Šv.
programos dalį užpildys įBet grįžkime prie korta- basketball’o ratelius kaip Juozapo parapijos tymu ir gimimo dienos sukaktį.
karienę,
šv.
Andriejaus
žymūs dainininkai.
j
._
Velykų šventėje pp. Ma
Pavasarininku sudaryta Parapųos saleje 6 vai. ya- vimo vakaro, kuris jiems tai: Detroit Clowns, Hart- su kitais lietuviškais rate žeikai savo namuose su ŽOLYNŲ ARBATA
ir vyčiams atvežta rank- kare A
.T^. Pačif
acla*- dieni
dien5* ir
!r **
*?• atneš nemažai pelno. Pats ford’o K. of L., Hopsville liais. Bet kitais metais rengė vakarienę. Dalyva
darbių paroda yra ypatin- J^ pačioje si^taineje įvyk- benas (iš viso 85 vaiku- Speedboys ir kitus. Mes manome sudaryti Naujo vo svečiai: kun. I. ValanCon-’čių!)
gai didelė įdomi ir gražii ;sta
sta LRKM. Sąjungos Concių:j pasirodė
pasiroae šauniai.
šauniai, Jie
jie išlošėm
įsiosem Waterbury
vvaieruury ’o mie- sios Anglijos basketballičiūnas, kun. Dr. K. BatuJą turėtų pamatyti kiek- ne<yticut apskričio pusme-įgrojo St. Joseph s March, sto basketball champion- ninkų tournamentą.
tis, kun. Dr. V. Martusiavienas lietuvis. Taipgi bus
suvažiavimas. Są'jun-jkurį parašė jų mokytojas ship ir norėjome imtis su
vičius, klierikas J. Būro-'
į; O
rodoma ir judamieji pa- gietės
g!et.e^ širdingai
Slrdia£ai kviečia
kviečia 1 Ter
Terry
O’’Connor
Connor, ir kitus i Meriden Endees už Conn.
kas, p. J. Pranckūnas, p. I
w
veikslai iš Lietuvos.
I
■kelis numerius- Žmonėms Valstybės čempijonatą,
J. Kateiva ir daug kitų. VidiiriŲ užkietėjimas yra moti
X
patįko. Paskui kalbė- bet sezonas jau pertoli buVakarienė prasidės 5 va patingai New Britainietės
visokių ligų. Kad išvengti tas
landą, paveikslai ir paro Hietuves merginas ir mote- jQ kle£onas kun. j. j. Va-’ vo nuėjęs, nebebuvo laiko. Moterų Sąjungos Conn. Bet užvis pp. Mažeikams na
nelemtas
ligas, tai yra privalu
|visgi akyvaizdoj virš mi.
ir klierikui S. Mažeikai mas išvalyti
da 7:30 vai. ir šokiai, ku
k- ,ns j s,ą draugišką vąka- iantie.ug direktorius
ir sutvarkyti vidu
Apskr. Kuopoms pranešu,
riems gros geras orkestras nenę*
. ». A. . v ■; borius Stokes ir jo pagel-nėtų faktų mūsų ratelis kad Moterų Sąjungos teikė daug džiaugsmo tu rius. Xatural-Lax-Herb Tea yra
8:30 vai. vak. Įžanga ben- Pr0Sa susipažinti su vieš-1
rėti įžymius garbės sve sutaisyta ir 12-kos Natūralių žo
niomis
is
kilu Kolonijų/ ^ininkas mėsininkas Sto- užsitarnavo sau ir lietu- Conn. apskričio pusmeti
lynų ir šaknų. New Yorko Mies
drai j visą parengimą $l.-lnlomIS 13 klt« kolonijų ■
čius
Kan.
Dr.
F.
Kemešį
ir
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir
gražių kalbų kes- Vienu žodžiu padėko-viams daug garbės. Ge- nis suvažiavimas įvyks
00; tik į šokius 35c., į pa-j pasiklausyti
i pripažino, jog Natural-Lax-Herb
p.
V.
Uždavinį,
Vilniui
Va

rodą 15c. Bilietus prašoma ir tapti sąjungietėmis. Da- jo, kad benas susilaukė riausiai lošė kapitonas Bo- balandžio 26 d. š. m., šv. duoti Sąjungos atstovus. į Tea yra viena iš geriausių —
paliuosavimui, išvalimui ir su
įsigyti iš anksto pas kuo bar eina Sąjungos vajus, tiek daug paramos nuo lis Jokubauskas, kuris yra Andriejaus parapijos sve
tvarkymui
pairusius vidurius.
žvaigždė Waterbury Paper tainėje, Church ir Stanley Klierikui S. Mažeikai jo
pos narius, ir kitų draugi Taigi įsirašančioms į Są- vietinių lietuvių.
Pakelis arbatos kainuoja 50e. ar
jų atstovus. Gi draugijos jungą nėra jokio įstojimo | Paskui buvo keli aktai Box Co. basketball ratelio; gatvių, New Britain, Ct. gimimo dienos proga lin ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite
(kaip tai: armonikų tūzai, taipgi ir kiti gerai lošė, Suvažiavimas prasidės kiu geros sveikatos ir iš Money Order už vienų arba tris
ar pavieniai asmenys, paė mokesnio.
pakelius, o mes jnms už tai pa
tvermės sulaukti tos lai siųsime
mę bilietų platinti kviečia Laike vakarienės bus Digimas ir Markevičius, būtent, Juozas Švežas, V. 1-mą valandą po pietų.
per paštą NATURALmi grąžinti pinigus ar bi graži muzikališka progra- I kurie prie kiekvienos pro- Baranauskas, V. Pranc- Šis suvažiavimas turės mingos dienos — kunigys LAN-HERB TEA. Reikalatfjame
lietus ne vėliau šio penkta ma, kurios sutvarkymu rū- gos mus palinksmina. Pa- kietis, broliai Griškai, E. svarstyti Naujų narių va tės. Jis dar turi du metu agentų. Geras pelnas. Rašykite
šiaip:
dienio “Amerikos” redak pinasi p. J. Janušonytė, šoko Ruth Pooler, ir Broo- Ragis, Huey, Clem Balan- jaus eigą ir apie būsimą būti seminarijoje.
John W. Thomson,
cijoj.
Po vakarienės bus šokiai, klyno
_ • trio: Grabowski, da, Saldukas ir kiti kaip Trilypę gegužinę, kuriai
Dalyvavusi.
P. O. Bos 186,

PHILADELPHIA, PA.

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN.

BROOKLYN, N. Y.
KVIETIMAS

J

JONAS GREBLIAUCKAS
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—

-

-

-

I*^***,

_ ________________ -

----- ----------------Į šį iškilmingą parengi į apskričio fsuvažiavimo
Keefe ir Marcinka. Buvo ir
mą nuoširdžiai kviečiame sesijas tapo išrinktos da- ‘ kitų pamąrginimų, kaip
bendrą lietuvių visuomenę i lyvauti p. J. Janušonytė,1 tai: prof. Oswaldi Mazulupagerbti įžymius svečius K. Savickienė, E. Gielevi- ki ir tt.
čienė, B. Mičiūnienė. Va
iš Lietuvos.
Ypatingai yra kviečiami karienės rengėjos: A. Gra- Žmonės buvo labai pabuvusieji kuopos nariai deckienė, O. Jeninienėd O. tenkinti to vakaro programa. Vaikučiams yra didedalyvauti šiose iškilmėse, Radzevičienė.
lis
paakstinimas darbuokur visi vėl galės atnaujin Sąjungietės ir iš apylin
'
ti senųjų laikų atsimini kės kuopų kviečiamos pri tis.
mus ir pasidalinti vieni su siųsti skaitlingai atstovių. Sveikiname švento JuoT. M. zapo par. Švilpukų beną ir
kitais savo įspūdžiais, ly-

w

VV—

-

subs. Referavo lietuvių didelis prietelis ir su lietuvaite vedęs Jonas Kluney
(Waterbury Democrat laikraščio sporto redaktorius), ir Chick Keley,
sporto redaktorius dėl
Waterbury American and
Republican. Taigi norėtume padėkoti visiems basketball lošikams už jų

PRANEŠIMAS

jau laikas paskirtas birže
lio 14 d. š. m., Linden
Park, Naugatuck, Conn. TIK IŠSISTOVĖJĘS TA
Taigi kviečiu visas kuo BAKAS YRA GERIAU
SIU
pas skailingai prisiųsti at
stovių ir pagaminti nau
Cigaretinis tabakas, kaip
dingų įnešimų apskričio ir ir kiti plačiai naudojami
visos organizacijos gero gaminiai gerėja su tinka
vei
mu išsistovėjimu. Tabakas
M. Jokubaitė, savo natūraliame stovyje
i * Conn. Apskr. rašt yra šiurkštus ir stiprus.

Brooklyn, K. T.

ĮLEIS. KARŪNAS
Gnborfu ir Balsanraotoja*
Pilnai pnnrnoĮęn patarnauti
knnr'rianjriai dieną h- naktį
visiems Conneetieut Valstybes
Lietuviams.

716 Stanley St. arta
27S Chestnt SL
TaL CTW MUTADr 675

