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Katalikų pareiga yra galingai 
paremti katalikišką spaudą.

Leonas xm.
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Derybos tarp angliaka
sių unijos atstovų ir kasy
klų savininkų atstovų dar 
neparodė pažangos. Abi 
pusės stipriai laikosi. An
gliakasiai nesutinka laiki
nai pertraukti dabartinį 
kontraktą, reikalauja di
desnio mokeščio ir trum
pesnių darbo valandų; 
kompanijos nepriima to 
reikalavimo. Belieka tik 
keletas dienų, kuriose su
tartį gali padaryti; dabar
tinis kontraktas užsibaigia 
pabaigoje šio mėnesio.

Šių apylinkių Reading’o 
kompanijos kasyklų dar
bininkų sudarytas “Cent
rai Body”, jau trečia sa
vaitė kaip streikuoja, pa
remdami Mahanoy City 
kasyklos darbininkų kovą 
su kompaniją kaslink mo
keščio. Šis “Centrai Bo
dy” apėmė visas šioj apy
linkėj Reading’o kompani
jos kasyklas, kurių yra 
10. Taip susivieniję, 
bininkai 
iškovoti, 
mus, nes 
kuojanti
tos kompanijos darbus. 
Kompanija nepripaž i n o 
šios darbininkų kuopos, 
laikantis, kad ji yra kita 
unija ir neteisėta, ir ji jų 
reikalavimų šį kartą visiš
kai nepripažino. Distrikto 
pirmininkas irgi priešino
si darbininkams jų kovo-
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Paveikslus Ir Spaudą lOOITukstančių Darbininkų

dar- 
lengviau galėjo 
savo reikalavi- 

visi kartu strei- 
visiškai uždarė

■ /

Vatikanas — Šiomis die
nomis Romoje vyksta ju
damųjų paveikslų ir spau
dos bendradarbių tarptau
tinis suvažiavimas. To su
važiavimo delegacija buvo 
atvykus į Vatikaną. Šv. 
Tėvas Popiežius Pijus XI 
labai nuoširdžiai priėmė 
audiencijon ir pasakė kal
bą. Bažnyčios galva pata
rė ir ragino, kad judamųjų 
paveikslų gamyba būtų 
kontroliuojama, kad spau
da turėtų judamuosius pa
veikslus tinkamai įvertin
ti ir juos sveikai kritikuo
ti. “Judamieji paveikslai 
nebūtų toki, koki jie šian
dien yra”, sako Šv. Tėvas, 
“jei spauda iš pat pradžių 
būtų sveikai kritikavus, 
jei spauda tuo reikalu bū
tų sąžiningai ėjusi savo 
pareigas, remiantis doro
ve, tiesa ir teisingumu. 
Aišku, kad spauda panei
gė šią šventą pareigą ir, 
štai, mes turime tokius pa
veikslus, koki neturėtų 
būti”.

11,000 TAKSIŲ ŠOFERIŲ 
SUSTREIKAVO

Paryžius, Bal. 22,—Virš 
11,000 Paryžiaus taksių 
šoferių išėjo į streiką pro
testuodami prieš sumaži
nimą mokesties. Šis strei
kas Paryžiaus judėjimą 
labai apsunkino.

DIENOS ŠVIESOS
TAUPYMO LAIKAS

VĖL KALBA APIE 
LIETUVOS SEIMO 

RINKIMUS

Kaunas — Lietuvos val
džios viršūnėse plačiai kal
bama, kad neužilgo bus

Streikuoja Ispanijoje
i

FORTE PATARIA UŽDĖ
TI “A PINASI^” BOLŠE

VIKAMS
------- **—

C. —Tei- 
Bostono pa- 
mstituci jos 
atimtų pi- 
j neištiki

miems Jungti! ių Valsty
bių piliečiam^. Teisėjas 
Forte tūri mi: 
nuosius bolše 
būdami 
čiais, veda priešvalstybinę 
propagandą. B 
pavojus, nes pi 
įstatymą polii 
rastų “neištikia 
labai daug. T> 
galėtų įtarti t

i
I

Washington,jD. <
sėjas Forte iš 6os* • •_ * • * -taria priimti i 
priedą, kuriuo 
lietybės teis

JAPONAI SUŠAUDĖ
4 MONGOLUS

Sekmadienį, balandžio 
26 dieną prasideda Dienos 
Šviesos Taupymo laikas. 
Taigi visi pasukite savo 
laikrodžius vieną valandą 
pirmyn, t. y. šeštadienio 
vakare, eidami gultų nus
tatykite laikrodžius valan
dą pirmyn, kad atsikėlę 
sekmadienio rytą nepavė
luotumėte į bažnyčią.

t

NAUJAS KANKINYS 
RUSIJOJ

J1*. ų^rūmtas seimo rinkimų L cje; įsake jiemš* grįžti į

kuo- 
prisi- 
Mine
savo

darbą ir šią kuopą panai
kinti.

Darbininkai labai nepa
tenkinti distrikto pirmi
ninko stoviu šiuo klausi
mu. “Centrai Body” 
pos nariai laikinai 
dėjo prie “General 
Board”, kol galės
“charter” įsigyti nuo an
gliakasių unijos; iki šiol 
jų reikalavimai čarteri 
gauti buvo arba paneigti 
arba tik perdėti.

Darbininkai veik vien
balsiai nubalsavo grįžti į 
darbą. Nenoriai atsitrau
kė nuo “Centrai Body”. Ši 
kuopa dvasioj dar gyvuo
ja, ir jei kompanijos- už
darys kaikurias kasyklas 
ir kitos dirbs kasdien, 
darbininkai susitarė strei
kuoti. Klausimas tame da
lyke dar neužbaigtas.

“Pūtis”.

statymas, o rinkimai įvy
ksią gegužės pabaigoje, ar 
birželio pradžioje.

Bet rinkimai į seimą ne
išjudins visuomenės, jei 
prieš rinkimus valdžia ne
leis piliečiams ir spaudai 
pasisakyti laisvai ką rink
ti.

Taigi seimo rinkimai, 
kad nebūtų panašūs į pre
zidento rinkimų komediją?

ŽEMĖS REFORMOS 
SUKAKTUVES

Baisiosiose Solovkų sa
lose (Baltosiose -jurose) 
šių metų vasario mėnesy 
sunkios priespaudos ii* 
žiauraus kalėjimo iškan
kintas, mirė monsinjoras 
Bagaratijanas. Nuo 1922 
m. jis buvo Armenijos ka
talikų valdytoju. 1928 me
tais buvo numatyta jam 
suteikti vyskupo šventi
mus, tik nebuvo galima to 
įvykdyti. 1930 metais jį a- 
reštavo. Kalėjimo vargai 
užmerkė jam akis... Rusi
ja turės naują kankinį, sa
vo mirtimi įrodžiusį 
Kristaus meilę.

I

indyje raudo
jus, kurie 

Amerikos pilie-

Tokio — Japonijos karo 
teismas nuteisė mirties 
bausme 4 Mandžiuko val
stybės valdininkus mon
golus, kurie buvo kaltina
mi sąmokslu prieš valsty
bę, būtent, jie sovietų Ru
sijos valdžiai pristatinėję! 
militarinių žinių.

tet čia yra 
•iėmus tokį 
ikieriai sū
nų piliečių” | 
ida bile ką 

o___, ___lir padaryti:
nemalonumų, j

ART. KITKAUSKAITĖ 
SUŽAVĖJO RADIO 

KLAUSYTOJUS

DU PROTESTANTŲ 
MINISTERIAI ĮŠVEN

TINTI Į KUNIGUS

Roma — šiomis dieno
mis įšvęsti į kunigus Hen
ry K. Pierce, buvęs epis- 
kopalų ministeris ir žy
mus veikėjas ir Joseph 
Francis, buvęs anglikonų 

1 ministeris Anglijoj. Abu 
ministeriai priėmė Katali
kų tikėjimą, įstojo į Kata
likų Seminariją ir, štai, 
dabar įšvęsti į kunigus 
darbuotis Kristaus vynuo
gyne.

Strei-Madrid, Bal. 21 
kai plečiasi po Ispaniją di
deliu greitumu. Jau dabar 
priskaitoma apie 100,000 
streikuojančių darbininkų.

Corunoje kalėjimai esą 
prikimšti “dešiniųjų”. Jų 
čia suimta 450. Daugely 
vietų skelbiami generaliai 
streikai. Huelvoje 40,000 
mainierių išėjo į streiką.

IŠGELBĖJO UŽGRIUVU
SIUS KASYKLOJE

Kaunas — Balandžio 3 
d., sukako 14 metų, kaip 
visų Lietuvos piliečių lais
vai išrinktas Steigiamasis 
Seimas priėmė didžiulės 
socijalės ir ūkiškos reikš
mės turėjusį Žemės Refor
mos įstatymą.

SENIAUSIAS CKININ- 
KAS LIETUVOJE

----------- į
DANŲ FIRMĄ 

BYLĄ SU
PRALOŠĖ 

A

Kaunas — Kpvo 27 d.
Vyr. Tribunolas paskelbė 
sprendimą Sus, M-jos by
loje su 
gard ir Schultz, stačiusia 
Telšių - Kretingos geležin
kelį. Už darbus m-ja fir
mai sutarė mokėti dole-

mą Susį 
danų Irma

į

I

Hoj-
v •

New York, N. Y. — Pe
reitą sekmadienį, bal. 19 
d. art. Ona Katkauskaitė 
dalyvavo General Motors 
korporacijos radio prog
ramoje, kurią transliavo 
66 radio stotys. Tai buvo 
nuo 10 vai. iki 
kare.

Pirmiausiai 
Katkauskai t ė 
sudainavo aria
Fernando” iš Donizetti o- 
peros “La Favoritą”. Čia 
ji parodė £avo £6.bumus.

TAMULIS PERKELTAS 
Į NEWARK BEARS 

TYMĄ

tapo 
York

11 vai. va-

art. Ona 
(Kaskas) 
“O mio

Taip ir sumokėjo. Bet fir
ma, kritus dolerio vertei, 
pareikalavo, kad jai būtų 
atlyginta senąja dolerio 
kaina — po 10 lt., ir dėl to 
patiekė m-jai 360.997 lt. 
civ. ieškinį. M-ja, kurios 
reikalus gynė juriskons. 
adv. Kerpė, atsikirto, kad 
tokių sąlygų sutartų nebu
vo įrašyta, todėl ji atsily
gina taip, kaip buvo sutar
ta.

_ -i Firma visose instancijo-
landį nuo niekingų minčių se bylą pralošė. Tribuno- 
ir nedorų darbų.

Dž. Leopardi.

v • gilią

kūri«Menkas tas dailės 
nys, kuris neįstengia sulai
kyti žmogaus bent pusva-

i

Lietuviai soicalistai ir 
komunistai šaukia birželio 
20 ir 21 d. Clevelande ne
va kongresą, kuris turėtų 
pasisakyti už “atsteigimą 
demokratinės tvar k o s” 
Lietuvoje. Socialistai, kaip 
ten nebuvo, bet komunis
tai visai neturėtų kalbėti 
apie demokratinę tvarką, 
nes jie yra demokratijos 
priešai, štai Rusijoje yra 
kruvinojo Stalino diktatū
ra, o . komunistai tą dikta
tūrą gina iš paskutiniųjų. 
Komunistai siekia ne de
mokratinės tvarkos Lietu
voje, bet sovietų diktatū
ros. Katalikai socialistų- 
komunistų šaukiamajame 
kongrese nedalyvaus, nes 
gerai pažįsta raudonuo
sius ir smerkia jų veid
mainingą politiką. Sovietų 
“demokratiją”, kurios pro-

Moose River, N. S. —
Bal. 23 d. — Vakar apie 
vidunaktį pavyko išgelbė
ti iš kasyklų Dr. Robert
son ir Scadding, kurie iš
buvo užversti aukso ka
syklose ir taip išbuvo per 
dešimtį dienų ir naktų.

Dr. Robertson, 62 metų 
amžiaus, pats savo jėgo
mis, kada buvo atkastas 
išėjo į viršų; Scadding, 44 
metų amžiaus, jautėsi silp
nesnis ir jam reikėjo pri- 
gelbėti išeiti. Abu išgelbė
tieji tuojau nuvežti ligoni
nėn, kur daktarai išegza- 
minavę, pareiškė, kadA jų 

4sveikataLpa*<M»usnėra.

Vytautas Tamulis 
perkeltas iš New 
Yankees tymo į Newark 
Bears tymą. Perkeltas dėl 
nesveikatos. Pereitą žiemą 
sirgo plaučių uždegimu ir 
nuo to nėra visiškai pa- 
sveikęs-. Ten perkeltas su 
sąlyga, kad bile kada gali 
būti pašauktas atgal į 
Yankees tymą.

*. Pernai Tamulis šaunią! 
mefikffi, 

Laimėjo 10 žaidimų ir tik 
5 tepralaimėjo. Be to, 6 
žaidimus laimėjo iš eilės.

• v

• v

las jos skundą taip pat at
metė.

Užblokavo Italams Kelią 
Į Sostinę

Bal. 22, — Iš Šiaurinio kartotinas italų atakas, o 
ethiopiečių fronto prane
šama, kad ethiopiečiai pa-

, , sėkmingai užblokavo ita-
Lietuvoje yra keliasde- jams kelią, kurs eina iš 

šimts žmonių susilaukusių DeSSye į Addis Ababą. 
100 metų. Tačiau bene sę- šiaurės ir vienintelis. ke- 
niausias žmogus Lietuvo- lias, kurs išsivingiuoja po 
je yra Kauno apskr. Joną- tarpukalnes, prie Shula- 
vos valse. Šveicarijos kai- meda Pass tapo užverstas, 
mo Jonas Kursonis, turin- Ethiopiečiai išdinamitavo 
tis 117 metų amžiaus. Jis-12,000 pėdų aukščio kalno 
yra du kartu vedęs ir tu
ri sūnų 80 metų ir dukterį 
17 metų. Vadinasi, būda
mas jau 71 metų Jonas 
Kursonis dar susilaukė 
dukters, nors ir tiek daug 
metų turėdamas, šis se
niausias Lietuvos ūkinin
kas atrodo gana gerai ir 
turi beveik visus dantis.

nakties laiku, užatakavus 
italus jiems pavyko nus
tumti juos atgal.

$5000 UŽ LIETUVIO 
BANDITO GALVĄ

gramoje pirmą vietą uži
ma deginimas bažnyčių, 
šaudymas ir kankinimas 
Soloveckų salose tikinčių
jų, pavergimas darbinin
kų, griežtai smerkiame.

dalį, kurio uolos užvertė 
tarpukalnę ir perėjimą pa
darė nepaprastai sunkiu 
ir pavojingu. Nors italų 
orlaiviai bandė ethiopie- 
čius nuo to žygio sulaikyti, 
bet migla pridengė jų vei
ksmus nuo italų ordaivių. 
Ethiopiečių kareiviai užė
mė strategingas vietas 
kalnuose ir įsitaisė kulko
svydžių lizdus, ir matyt y- 
ra pasiryžę italų į savo so
stinę lengvai nepraleisti.

Taip pat pranešama, kad

Washington, Bal. 22 — 
Jungtinių Valstybių Gene- 
ralis Prokuroras Cum- 
mings paskelbė $5000 pre
miją už garsaus jauno 
bandito Alvin Karpis, gal
vą. Už Karpio bendro, Ha- 
rry Campbell galvą pasky
rė tik $2500. Šie banditai 
visos šalies policijos gau
domi jau kelinti metai ir 
vis jiems pasiseka pa
sprukti.

$10,000 GAISRAS 
NASHUA

Nashua, N. H. — Antra
dienį kilo gaisras Y.W.C, 

ethiopiečiams įsitvirtinu- A. namuose, kuris padarė 
siems Tamba Burr pavyko $10,000 nuostolių. Gaisras 
pasekmingai atmušti at- prasidėjęs skiepe.

bai gera. Taipgi gerai su
dainavo ir kitus operetiš- 
kus kurinius.

Mes dižaugiamės ir di
džiuojamės turėdami tokią 
artistinę pajėgą. Sveikina
me art. Katkauskaitę, taip 
gražiai pasirodžiusią mili
joniniai radio klausytojų 
miniai ir linkime ilgiausių 
metų!

ŽMO-
2 ŠU-

VYRAS UŽMUŠĖ 
NĄ, PATS SAVE, 
NIŲ, PAPŪGĄ IR KATU

Los Angeles, Cal. — Tu- 
ias William Botta, 55 me
tų amžiaus, matyt nete
kęs proto dėlto, kad jo na 
mus paėmė už mortgičių, 
užmušė savo žmoną, du 
šuniu, papūgą, katę ir pa
skui pats save nušovė. Tai 
tik jau pakvaišėlis.

PREZIDENTAS FALL 
RIVER, MASS.

SUDEGINO GYVA
MOKYTOJA

Adv. Magill, 30 metų am
žiaus, kuris taip pat buvo 
užverstas kasyklose, mirė 
nuo plaučių uždegimo an 
troje dienoje po užgriuvi- 
mo.

v •

Mexico City, Bal. 21 — 
Būrys iš 70 ginkluotų su
kilėlių sudegino mokytoją 
Cąrlos Toledano. Kitam 
mokytojui A. Pablo Jima- 
nez nupjovė ausis. Šūkau
dami Viva Calles sudegino 
tris mokyklų trobesius.

Būrys federalių kareivių 
puolė triukšmaujanči u s 
sukilėlius ir po susirėmi
mo keletą iš jų nukovė. 
Jiems numalšinti pasiusta 
iš Tezultan daugiau 
reivių.

• v

ka-

$10,000 ŠUKELE 
GELBĖTOJAMS

Bal.Toronto, Canada —
|23 d. — Visuomenė sudėjo 

Fall River, Mass. Bal. 22 $10,000 gelbėtojams už-
— Prezidentas Roozevel- griuvusių Moose River au-

x u””z' kso kasyklose, praneša
gelbėjimo fondo komite
tas.

tas su savo žmona buvo 
atvykęs į Fall River, Mass. 
ir dalyvavo Col. Howe lai
dotuvėse, kurs prieš kėlės 
dienas mirė. Col. Howe 
buvo prez. Roosevlto as
meninis sekretorius ir pa- 
tarėjas įvairiuose, ypatin
gai politiniuose \ klausi
muose. Todėl į savo pata
rėjo ir draugo laidotuves 
atvyko asmeniai dalyvau
ti. Po laidotuvių tuoj išvy
ko atgal į Washingtoną.

DIDELIS GAISRAS

Sharon, Pa. Bal.
Čia kilęs gaisras 
sekcijoj, pučiant 
kiam vėjui, visa 
.tapo sunaikinta. Nuostolių
I padaryta už $1,000,000.

21 — 
biznio 
smar- 

sekcija

Dr. Robertson ir adv. 
Magill yra tų kasyklų sa
vininkai. Jiedu sekmadie
nį, bal. 12 d. nusileido į 
kasyklas apžiūrėti ir ten 
bebūnant tapo užgriūti. 
Scadding buvo kartu su 
jais.

Taigi abu išlaisvinti iš 
kasyklų vyrai išbuvo be 
šviesos požemyje 242 va
landas ir 45 minutes.

19 UŽMUŠTA ŽYDįJ- 
ARABĮJ RIAUŠĖSE

Jeruzolimas — Tarp ara
bų ir žydų riaušės Jaffoj 

i ir Tel Aviv’oj atsinaujino. 
Riaušėse užmušta 15 žydų 
ir 4 arabai. Riaušininkai 
neleido įplaukti į Jaffa uo
stą ir sustoti Lenkijos lai
dui ”Kosčiuško” ir žydų 
I laivui “Jeruzallemme”.

Tose riaušėse sužeista 
63 žydai ir 20 arąbų.

Darbininku Radio Programa
Šeštadienį, balandžio 25 d., 2 vai. po pietų iš ra- 

dio stoties WCOP, Boston vėl turėsime'progos klau
sytis lietuviškų dainų, kalbų ir muzikos. Programą iš
pildys Šv. Jurgio lietuvių parapijos (Norwood, Ma^s.) 
Radio Grupė, vadovaujant muzikui p. Anicetui Šla- 
peliui. Gros orkestras iš Cambridge, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki
locycles ir klausytis Darbininkų Radio Programos.

Biznieriai ir draugijos prašomos priduoti skelbi
mus prieš 10 vai. ryte, šeštadienį. Skelbimus siųskite • 
arba priduokite Darbininkų Radio Komisijai, 366 W. 
Broadway, South Boston, Mass.

Remkite tų draugijų parengimus ir biznierius, 
kurie skelbiasi Darbininkų Radio Programoje ir lai
kraštyje “Darbininke”.
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VIETINĖS ŽINIOS
• I

LDS. 1-MOS KUOPOS
Susirinkimas Atkeltas

Dėl svarbių priežasčių 
LDS 1-mos kp. mėnesinis 
susirinkimas, kuris turėjo 
įvykti ketvirtadienį, ba
landžio 23 d. vakare atke
liamas, ir įvyks antradie
nį balandžio 28 d. 7:30 va
kare, Šv. Petro par. sve
tainėje, E. Seventh St., So. 
Boston, Mass.

LDS. 1-mos kp. Pirm.

IŠ FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMO 

So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIr I I II

E
dėl, visi ruoškitės ir daly
vaukite šioje įdomioje, ir 
linksmioje trilypėje pra
mogoj. O. I.T R

f NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

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

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lineoln St., Brighton, Mass.

Tel. Stadium 8411

•—■■■■...........  1 m
deracijos skyrius nutarė 
kviesti p. Vincą Uždavinį 
atvykti į So. Bostoną spa
lių 4 d. š. m.

b) Kleb. kun. Pr. Vir
mauskis padarė platų pra
nešimą apie parapijos iš
važiavimą ir jo laiką, bū
tent: parapijos išvažiavi
mas įvyks birželio 7 d., 
Romuvos parke, Montello, 
Mass. Klebonas ragino vi
sus atstovus kviesti savo 
atstovaujamas draugijas 
remti parapijos išvažiavi
mą.

Iš naujų dalykų įplaukė 
laiškas į Federacijos sky
rių nuo J. Brazaitis, SLA 
359 kp. sekretoriaus, ku
ris kviečia į draugijų kon
ferenciją, “kovai dėl Lie
tuvos laisvės”, sekmadie
nį, 10 vai. ryto...

Federacijos skyrius, su
sipažinęs su laiško turiniu, 
nutarė laišką atmesti, nes 
socialistai ir» komunistai

Antradienį, balandžio 21 
d. š. m., 7:30 vai. vakare, 
šv. Petro par. bažnytinėje 
svetainėje 50 W. 5th Str. 
įvyko vietinio Federacijos 
skyriaus susirinkimas.

Vietinis Federacijos sky
rius atstovauja 13 draugi
jų. Atstovai atvyko į su-

I

“KNYGNEŠIO DUKTĖ”
T

STATOMAS SCENOJE LDS. 1-MOS KUOPOS

Sekmadienį, Gegužės-May 3,1936
PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARE —

ŠV. PETRO PAR. BAŽNYTINĖJE SALĖJE, W. 5th ST. SO. BOSTONE
-------ĮŽANGA 25c.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP tel . SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

INDIJONAS LAIMĖJO 
LENKTYNES

sirinkimą nuo 10 draugi jų ' niekados nekovojo už Lie- 
bei kuopų. hat rivnAŠ Tfa. I

Susirinkimas atidarytas 
su malda, kurią atkalbėjo 
kun. Pr. Virmauskis.

Skaitytas protokolas iš 
pereito susirinkimo. Pro
tokolas priimtas su nau
jomis pamainomis, būtent:

a) Pasisakius LRK Fe
deracijos Centrui kas link 
VVS atstovo iš Lietuvos p. 
V. Uždavinio maršruto rei
kalu teigiamai, vietinis Fe-

i MUZIKAS H
i RAPOLAS JUŠKA I!

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

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

: SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residenee:
16 Thomag Pk., Tel. S. B. 104B

i tuvos laisvę, bet prieš. Ka
dangi jų organizuota dar
buotė yra kaip tik priešin
ga Federacijos organizuo
tai ir bendrai visų katali
kų darbuotei, tai ir bet 
koks su jais bendras dar
bas pakenktų mūsų 
jos, Lietuvos ir jos 
menės reikalams, 
listai ir komunistai 
ne atstatyti demokratinę 
tvarką Lietuvoje, bet sie
kia įvesti joje bedievybę 
ir anarchiją. Komunistų 
tikslas sugriauti Lietuvos 
nepriklausomybę ir užmes
ti sovietų vergiją. Taigi 
męs kaip katalikai ir lie
tuviai su jais negalime dė
tis.

Be to vietinis Federaci- 
| jos skyrius įžiūri, kad šiuo 
kvietimu įžeidžiami katali
kų tikybiniai jausmai, nes 
susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, 10 vai. ryto, 

i kada visi katalikai atlieka 
savo bažnytines pareigas.

Katalikai per savo drau
gijas ugdo savo vieningą 
frontą ir reiškią savo vie- 

iningą mintį su LRK Fede
racija. Tą turėtų suprast 
ir visi socialistai bei ko
munistai. •

Skaitytas laiškas - kvie
timas nuo Lietuvių Darbi
ninkų S-gos, Naujos An
glijos apskričio. Kviečia
ma į įvyksiančią metinę 
Gegužinę, kuri įvyks ge
gužės 29, 30, 31 dd. Mon- 
tėlloje, Romuvos parke. 
Vienbalsiai kvietimas už- 
girtas ir pasižadėta remti 
gegužinę.

Susirinkimas uždarytas 
su malda 9:00 vai. vak.

3 Fed. Sk. Pirmininkas.

išeivi- 
visuo- 
Socia- 
siekia

t

v •

—----------- A______| 
i Lithuanian Fu r n i t y re 
Į kompanijos,* vėliau s i o s į 
mados “Hope Chest” — 
kraičiui skrynią. Moterų- 
merginų skaitlingame ir 
interesingame susirinki
me, bal. 20 d., 8 vai. vak. 
'parapijos salėj, E. 7th St., 
buvo vienbalsiai nutarta 
pirkti kraičiui skrynią vė
liausios mados, stalo for
moje, ir pirkti ją per Lith
uanian Furniture Co. Tas 
ir padaryta.

Brangiosios skrynios pir
kimo fondui sukelti daro
mi yra privatiniai ir vieši 

, parengimai. Pirmą priva
tinį parengimą turėjo, pas 
save, Dr. J. Landžius; kitą 
rengia ponia Gailienė. Vie

šėk “Card” ir “Beano par
ty” įvyksta bal. 29 d. 7:30 
vai. vak., parapijos salėje, 

’ 492 E. 7th St. Šio viešo 
į parengimo dovanų suheši- 
mui ir susirinkimui yra 

■'paskirtas pirmadienio va
karas, bal. 27 d., - • • »-r. aL 7 kambarių su naujausiais;

■____________________ įtaisais ir 2 karų gara-
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, dzių. Priežastis pardavimo 

savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą. Yra didelis 
sodas su 21 vaisiniu me
džiu ir daržas. Parduoda 
labai pigiai. Norintieji pir
kti rašykite adresu: Dar
bininkas I-A, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

•J

PARAPIJOS IŠVAŽIA
VIMO KRAIČIO SKRY

NIA NUPIRKTA

PAMATYKITE 
ŠV. PRANCIŠKAUS 

GYVENIMĄ

ŠV. PRANCIŠKUS
Sekmadienį, balandžio 

26 d. šv. Petro par. salėje

Boston — Bal. 20,—Gar
sias Marathon (ilgo tolio) 
lenktynes įvykstan č i a s 
kas met patrijotų dienoje, 
bal. 19, šį metą laimėjo 
“100 nuošimčių” ameriko
nas Ellison M. Brown. Jis 
yra gryno kraujo indijo- 
nas priklausąs Narran- 
gansett gentei gyvenan
čiai Rhode Island valsty
bėje. Šiuo laimėjimu jis į- 
gijo teisę vykti į pasau
linę olimpiadą įvykstančią 
šią vasarą, Berlyne.

Lenktynės prasid ėjo 
Hophinton, Mass., o pasi
baigė Bostone. Lenktynių 
kelio tolis yra 26 mylios. 
Brown tą tolį atbėgo į 2 
vai. ir 33 minutes.

I

JOSEPH W. CASPEfi
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadvay, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

ant 5-tos gat. Šv. Pranciš
kaus Tretininkų dr-ja ruo
šia gražų vakarą, kuriame 
A. Peldžius rodys juda
muose paveiksluose šv. 
Pranciškaus Asyžiečio gy
venimą. Paveikslai bus į- 
domūs kiekvienam pama
tyti.

Be to pamatysite Šv. 
Jono Ev. 25-kių metų su
kaktuvių paminėjimą, ku
rį nufįilmavo A. Peldžius. 
Taipgi bus ir juokinga ko
medija. Pradžia 7:30 vai. 

i vak., įžanga 25c., vaikams 
10 centų.

JONAS BATES išdirba 
iš geriausios rūšies mėsų 
skilandžius, dešras, beko
nus ir t.t. pagal lietuvių 
skonį.

Jonas Bates, 327 Dor
chester St., So. Boston.

SVARBUS SUSIRINKI 
MAS

Naujosios Angį. L. Vy
čių Baseball Lygos įvyks 
svarbus susirinkimas šeš
tadienį, balandžio 25 d. 6 
vai. vakare, 31 Folan Avė., 
Norwood, Mass. Visi kata-

Montelloj parduoda bu- i likiški tymai kviečiami 
492 £ černę ir grosemę, namas I dalyvauti. V. Babilas.

pirkėjų dėmesiui

TRILYPĖ PRAMOGA
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai j 

; verti skaitytoja paramos.
. ——--------------------------------------------------------

Į

I

I
I

Kraičio Skrynios Į
Bal. 22 d., ponia Ciūnie- 

nė
Rengimo Komisijos pirmi
ninkė, ponia Petreikienė— 
“ Whist party” Rengimo1 
Komisijos narė, ir kun. 
Virmauskis nupirko nuo

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. 
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

WHITESIDE IŠKĖLĖ 
GUBERNATORIUI 
CURLEY BYLĄ

Boston — šiomis dieno
mis adv. Dunn, Alexander 
Whiteside vardu iškėlė 
bylą gub. Curley už “šmei
žtą” ir reikalauja $1.00 
atlyginimo. Įdomi byla.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Pcace 
Visokios rūšies apd rauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel- Šou. Boston 1761
Residenee:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namu tel.: Šou. Boston 2483-W

Tel. S. B. 2805-R |
LIET U V I S

lOPTOMETRISTASl
Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

akyse sugrąžinu

i

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS

409 VVINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuviu bažnyčią 

Ofiso Tel. TROvvbridge 78S0 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 . 
Namo Tel. TRO\vbri<lge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

*
Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

1

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik) 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir _ 
nedėldienlais, taipgi seredomis nuo Į 

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

iI

lietuvis Dantistas

ŪR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

. Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tet. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
W; Broadvay, So. Boston251

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nao 6:30 iki 9 ▼. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 ral. dieną.

(pagal suturtj)

PASINAUDOK ŠIA PROGA
Tuojau paduok užsakymą užsi

sakant nauja, puikų. STEWART- 
WARNER RADIO.

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

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

pristatom į namus už 50 mylių 
tolumoj nuo Bostono ir įtaisome.

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

Tel. SOUth Boston 4649.

Šv. Petro Lietuvių para
pijos moterys, kurios susi
organizavo sudaryti vieną 
iš brangiausių ir didžiau
sių pasogos skrynių, dėl 
parapijos didžiulio pikni
ko, įvyksiančio, birželio 7 
d., Romuvos parke, ruošia 
įdomią trilypę pramogą. 
Ta pramoga įvyks, trečia
dieny, balandžio 29, para
pijos salėje, 492 E. 7th St., 
So. Bostone. Tai bus Bea- 
no, Whist party ir šokiai. 
Pelnas eis pasogos skry
nios — hope chest fondan.

Kadangi minėtą pramo
gą ruošia apsukrios ir su- 

į manios moterys, tai aišku, i 
:kad pramoga bus gyva,1 
linksma ir įdomi.

žaidžiantieji Beano ir 
whist, galės laimėti bran
gias dovanas. Šokiams 
grieš geras orkestras. To-

I
š koše (aklose)
= šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
| 447 Broadvvay, South Boston |

Z. . ■ ■ " 1 ■ ■ A

OUEEN ANN LAUNDRY,
INO.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir prosiname visokias 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So., Boston, Cambridge, Brighton 
Dprchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

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

Tel. So. Boston 2923I

Tel. TRO 9438

FOTOGRAFAI
LUZACKAS ir SURVILAS
Fotografuoįam vestuves, šei

mynas, ir pavienius.
Taipgi, užlaikom’ geriausius 

fremus paveikslams ir 
diplomams.

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

y

MEAT MARKET

PETER KISIELIS
339 Dorchester St,

(Corner Middle St.) 
So. Boston, Mass.

Geriausia ir šviežiausia Mėsa 
Žemos Kainos. Uždyka pristatome. 

Greitas Patarnavimas.

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies 

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

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

JUOZAS M. OILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 AV. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IRr I I
I

| I

M. PETRAUSKO
OPERETĖ

“BIRUTE”
X D ACC MOTOR 

K VOO pARTS Co
. Užlaikome visokiems karams

ir trekams dalis.

TAISOME BRAZIUS

Tel. ŠOU Boston 3735
Tel. ŠOU Boston 9620

280 BROADVVAY, SO. BOSTON.

SUNŪS 
SENIAUSIAS SIOS VALSTYMS 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

113 Ames St, Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

Gyven. vieta: 838 Dorchester Are. 
Tel. Colnmbia 2537

Bus Vaidinta Bostone
VAIDINS DRAMOS IR MUZIKOS DR-JA

GABIJA
Vadovauja J. Dirvelis:-: Režisuoja C. Mockus

SEKMADIENY

I

Balandžio-April 26, 19361 
j||aK|MaM|||j 

i 
i

Tel. Trovbridge 6330.

I

į

(REPŠYS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—-8

278 Harvard Street 
kamp. Inman arti Centrai Sq., 

I Cambridge, Mass.

SO. BČSTON, MASS.
Boston 4486.

TeL Brockton 4110
Montello, Mass.

JOHN REPSHIS, M. D. I

*

Pradžia 7:30 valandą vakare 
LIETUVIŲ SALĖJE

Kampas E. ir Silver Sts^ South Boston, Mass.
---------- Bilietų kainos 50c. ir 75c.-------------

DfKS M0T0R 
nUOO PARTS co.

Specialia Išpardavimas
BATERIJOS .....  $3.95

ĮMAINANT ir seną 
BATERIJĄ 

Uždedame Brake Baiyls 
Dabar nupigintomis kainomis.

Tei. ŠOU Bocton 9620
\ Tet ŠOU Boston 9735
280 BROADWAT, SO. BOSTON.

SOUTH BOSTON 
STOVE EXCHANGE
S PEČIAUS IŠPARDAVIMAS 

Naujų Pečiu ir Aliejiniu Barnertą. 
Garantuoti Aliejiniai Burnertai—<7.75 

Dalys visokiu iftdirbysčiu 
Pečiams ir Aliejiniams MMytovams.

Grindims patiesalai M matronai 
269 Broathray, flo. Borton, Mmb. 
«g—rfWaaiiTT Tu- • • i„ i ą , i iMi
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
40,000 MAINIERIŲ 
SUSTREIKAVO 

ISPANIJOJE

niu, o ir lakūnai gauna 
praktikos. Numatoma, lėk
tuvą pargabenti vyks. L. 
A.K. eskadrilės vadas av. 
ats. mjr. Garolis ir civ. 

į lak. Žultauskas.

NAUJOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ JAUNIMUI

Madridas, Ispanija—Hu- 
elva provincijoj sustreika
vo 40,000 mainierių. , Dar
bininkai reikalauja pakel
ti algas ir sutrumpinti 
dardo valandas. Apie 20,-' 
000 darbininkų dirbo Rio 
Tingo kasyklose, kurių sa
vininkais yra Afiglija.

Visoje Ispanijoje prasi- tadienį, prieš suvažiavimą 
dėjo riaušės. Raudonieji įvyksta milžiniški šokiai 
puola dešiniuosius. Rau- Sočiai Hali, Washington 
doniesiėms gelbsti valdžia, St., Norwood, Mass. 
kurios įsakymu areštuotai šokius rengia L. Vyčių 

kurie 27 kp. ir kviečia visą lietu- 
priešvalstybi- vių jaunimą, o ypač vy- 

----- ,čius skaitlingai atsilanky
ti į šokius.

Tad, visi į prieš šeimi
nius šokius.

Kvieslys.

apie 500 dešiniųjų, 
kaltinami 
niame veikime.

SAVIVALDYBE PERKA 
AUTOBUSUS

Balandžio 26 d., įvyksta 
L. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskr. suvažiavimas. Šeš-

I

UŽ 15.000 FRANKŲ SU 
REKOMENDACINIAIS 

LAIŠKAIS Į ROJŲ

Kažkoks prancūzas Mau-

Kaunas — Bal. 2 d. įvy
ko Kauno m. tarybos posė
dis, kuriame nutarta nu
pirkti iš Amerikos lietu
vių akcinės b-vės 36 auto
busus už 382.500. Apmo
kėti už perkamuosius au- rice Allard, kuris skelbia- 
tobusus savivaldybė gau- si esąs “socijalinis refor- 
na iš bendrovės kreditą 5(matorius”, Okeanijoj, ne

toli Tahiti salos (į pietus 
nuo Havajų salų) nupirko 
Vana-Vana salą ir čia įkū
rė... rojų. Kiekvienas norįs 
į tą “rojų” patekti, turi 
pristatyti gydytojo pažy
mėjimą, eilę rekomendaci
jų ir 15.000 frankų. Vana- 

į Vana salos klimatas, pa-

• v

metams iš 6 met. proc.

IR ANGLIJOJE PIRK
TAS LĖKTUVAS BUS 

KAUNE

LAK neseniai užsakė 
Anglijoje lėktuvą, tinka
mą aukštajam pilotažui.
Balandžio pradžioje tas sak misterio Allard, esąs 
lėktuvas, De Havilland Ti-, labai puikus, gamta nuos- 
ger Moth 130 a. j., bus gabiai graži, gyvenimas 
baigtas, ir jį oru parga- lengvas. “Rojaus gyvento- 
bens į Kauną, nes, pasiro-'jai galės naudotis visomis 
dė, šitaip pargabenti pi-'salos gėrybėmis — skinti 
giau kaštuoja, nei trauki- ar rinkti vaisius ir me-

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue,

D0RCHESTER. MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
. ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DKJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ellzabeth Osalis,

111 H. St. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
29 IVhipple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniulintė,

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

1512 Colnmbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Jannšonienė,

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

antra utarnink* mėnesio.

3.

I

!

P-lė A. Koraitytė

A. Koraitytė sako: “Pa-Panelė 
šauk HUBbard 5000 šiandien ar pa
rašyk atvirutę I. J. Fox, o p. Korai
tis asmeniai atsilankys paimti jūsų 
kailinius 100 myliu Bostono apylin
kėje.

APSAUGOK
Savo Brangius Kailinius Nuo Sugedimo
APDRAUS K Juos Nuo:

UGNIES - ŠILUMOS - KANDŽIŲ - PAVOGIMO
PADEK JUOS Į I. J. FlOX “STERELIZUOTĄ VAULTĄ”.

Už padėtus apsakigon kailinius miniihalė kaina $8.00 arba 3% nuo kaili
nių vertės.

Neleisk savo kailiniams sugesti — pasidžiaug jų grožiu ir 
malonumu. Padėk geron apsaugon tą žmonių, kurie yra paty
rę ir žino kaip kailinius reikia užlaikyti karštos vasaros metu. 
Pavesk savo kailinius vienai iš didžiausiu Amerikoje kailiniu 
firmai — I. J. Fox, kuri turi specialiai Įrengtą sterelizuotą 
vaultą, kuris užmuša ir sunaikina visas kandžiu bakterijas ir 
kiaušinėlius.

Šaltoje vietoje laikomi kailiniai niekad negenda ir užlaiko 
savo originali groži. Reto, čia padėti kailiniai yra apdrausti I. 
J. Fox $8,000,000 insurance planu.

Kailinius Tamstos galėsite i* vaulto gauti bile kada — bė
gyje 10 minutu.

Ponas Bernardas Koraitis I.*J. Fox atstovas 
sako: “Padėk saVo kailinius į vieną iš saugiausiu 
vietų — į I. J. FOX STERELIZUOTĄ VAULTĄ.

411 VASHINGTON STREET

BOSTON------- MASSACHUSETTS

Detroito Žinios

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
L. Kumpa užėmė pirmas pozicijas. J. Andriliūnas 

smarkiai vejasi kun. Bružiką. O. Saurienė eina pir
myn.

Brockton, Mass. — Leo- liūnas, nors ir nejaunas 
nardas Kumpa taip išsi- žmogus, bet su dideliu pa
siūbavo vajuje, kad niekas sišventimu dirba šiame 
jo nepajėgia sulaikyti. Jis vajuje. Jisai šią savaitę 
šią savaitę aplankė No. A- turėjo gerų sėkmių. Andri- 
bington ir kitus miestelius liūnui jau nedaug betrūks- 
ir juose gavo didelį skai- ta pasivyti kun. J. Bruži- 
čių naujų “Darbininkui” ką.
skaitytojų. Ir štai, jis vie- So. Boston, Mass. — Ona 
nu ypu pralenkė M. Kilmo- Saurienė pasilsėjusi po 
niutę, kuri ir gi nenori bi- Velykų švenčių rimtai pra
tę kam užleisti pirmeny- dėjo “žuvauti” naujų ‘Dar
būs. L. Kumpa įsigavęs į bininkui’ skaitytojų. Ji jau 
pirmąsias vietas lengvai pralenkė Worcesterietj J. 
nepasiduos — nenorės jų GIa"<*4 ".rimtai mano

. , •> - a- susiimti su J. Andriliunu.niekam užleisti. o , - - - ...• Smarkiai pazangiuoja ir 
Athol, Mass. — Andri- kiti kontestininkai.

KONTESTANTININKŲ STOVIS:
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass........................28,000
M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 27,200 
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass...........................
Kun. J. Bružikas ....................................................
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest.
O. Saurienė. LDS 1-mos kp. kontestantė .......
J. G laviekas, 108-tos kp. kont...............................
F. A. Kondrotas, Phila. Pa....................... ...........
A. J. Pateckis, Hartford, Conn..............................
A7!. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas 
V. Blavackas. LDS 7-tos kp. kont......................
B. Mičiunienė, New Britam, Conn........................
J. Jeskelevičius, LDS 1-mos kp. kont................
K. Nadzeika, Nashua, N. H....................................
J. Makštutis, Scranton, Pa....................................
K. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestantė.........
Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio .................
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont.....................
V. Butrim, Rochester, N. Y....................... ............
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont.........................
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa...........................
M. Kauklys, Kearnv, N. J....................................
J. J. Naudžius, IVestfield, Mass............................
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont.................. 
V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas .............
M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont......................

|A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass.........................
Jieva Lukošiūtė, Chicago, UI...............................
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass........................
P. Palevičius, LDS 7 kp. kont.............................
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y.................
A. Delinas, Greenfield, Mass. ..........................
Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont................
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont.................
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa....................
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest. ..................

t

25,000
24,900
19,685
16,935
16,350
15,285
13,625
12,650
12,150 
. 9,875

8,600 
. 8,250

7,050 
. 7,050

6,500 
. 5,740 
. 5,700 
. 6,235

4,200 
. 3,375 
. 3,000

2,775 
. 2,600

1,800 
. 1,800

1,225 
. 1,200 
. 900
.... 900

800 
. 700

600
600

.... 600

džioti žvėris, bet jie galės 
žvejoti perlus, gaudyti 
austres ir tt.

Dukart per mėnesį lai
vas palaikys susisiekimą 
su Havajų salomis. 1 ». .nyčioje per visą gegužes 

“Rojaus” šeimininko, mėnesį į " ‘ *
matyt, esama išmintingo trečiadienių ir penktadie-' hl k „„ balandži„ 
apdairaus ir prityrusio nių vakarais. Trečiadienių

vakarais giedos jaunes- i ir b iu dova.
niųjų choras, o penktadie-nll Tnin<ri viai 
nių — didysis choras. Vi
siems žmonėms, kurie tik 
gali, patartina dalyvauti 
Gegužinėse pamaldose, nes 
tos pamaldos skiriamos 
Marijos, 
garbei, 
riausia 
Bernardas sako, kad nebu
vo girdėta, kad kurie mel- 
.dėsi prie Marijos, kad jų žįstamus kunigus i Chiea- 
' maldos nebūtu išklausy- g0. Kun. Bakunas paeina 
tos. Ypatingai jaunimas iš Philadelphia. Išvykęs iš 

į 
ir būdamas lietuvis, norė
tų apsistoti kur lietuviš-l 

, nes tarp
Į - --- ----------- - ~-------- — - — - - ----- A.

■ pašelpinė draugija’ savo -yje bus minima Motinos savųjų vis maloniau dar- 
mėnesiniame susirinkime diena. Nors tai nėra baž- buotis.
užgyrė kvietimą į geguži- nytinė šventė, bet ir šioje ------------
nę. LRK. Federacijos 3 sk. 
savo mėnesiniame susirin
kime užgyrė gegužinės 
rengimą. Blaivininkų aps
kričio suvažiavimas irgi 

S-s.

ŠV. PETRO PARAPIJA
Šv. Petro parapijos baž- dsryti.

asmenims visą darbą pa-

Susivienijimas ren g i apamaldos įvyks kau|ukų riįinėjim0 irspi.

apdairaus 
žmogaus: į rojų tegalės 
patekti tik vedę žmonės.

LDS NAUJOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO GEGUŽINĖS 
RENGIMO KOMISIJOS 

SUSIRINKIMAS

, . . , . .— dieną. Laimėjusiejivakarais giedos jaunes-. ir b iu dova.
nimn nhnrno n nnnb-inrlin- ° O “

nų. Taipgi visi atsilankiu
sieji bus pavaišinti ska

itliais užkandžiais. Ateiki
te patys ir kitus atsives- 

. kitę.

Dievo Motinos 
Ji yra mūsų ge- 
užtarytoja. Šv,

Kun. Bakunas, kuris šio-
I
I je parapijoje per Velykas 
i ir Atvelykį patarnavo baž
nyčioje, praleidęs keletą 
savaičių išvyko pas pa-

Sekmadienį, gegužės 3 
d., 3 vai. po pietų, “Darbi
ninko” redakcijos kamba
ryje įvyks LDS. N. A. ge
gužinės rengimo komisijos 
susirinkimas.

Kolonijose gegužinės 3- 
jų dienų parengimais yra . . .. .. .. * ™ j , - --
didžiausias susidomėjimas Drasyt‘ Marijos uz- Philadelphųos diocezijos,
ir pritarimas bei užgyri- 
mas. Štai naujienos iš So. ; -r--------- —

i Bostono: Šv. Jono Ev. BĮ. ’ Gegužės 10 d. visoje ša- koje parapijoje,

tarimo.

susirinkime diena. Nors tai nėra baž- buotis.
v •

I
parapijoje tą dieną iškil
mingai

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Jonas Galinis, 
I 78 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,

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

čių nedėldienĮ kiekvieno mėnesio, 
( 2 vai. po pietį. Parapijos salėj, 492
Į E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve 
»»lnėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke.

pasisako teigiamai.

SVARBUS DEŠIMTME
TIS LIETUVOS GYVENI

ME
7

Kaunas — Šių metų ba
landžio 4 d. suėjo dešimts 
metų, kaip Jo Švent. Pi
jus XI konstitucija “Litu- 
anorum gente” įkūrė Lie
tuvos Bažnytinę provinci
ją. Tuo būdu buvo įsteig
tos mūsų penkios vyskupi
jos.

/ Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
į jums padės, nes joje 'randasi daug Klausimą ir Atsakymą 

anglą ir lietuvių kalboje.

Įsigykite
PILIETYBES KATEKIZMĄ

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
Siųskite užsakymus:

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

Telephone 
SO BOSTON 

1068

BAY VIEW
MOTOR SERV1CE

8TVDEBAKBB
Automobilių ir Troką 

Agentūra.
Tnlsome vijokli) IMlrhysčių neto 
ntiohlllns. Taikymo Ir demonstrsvi 
■n<» v*eta:

1 Hamlin Street 
ir E Eighth 8t 

SOUTH BOSTON, MAS8 
*oe. Kapotiniu ir Prter Trečiokių 

savininkai

Šv. Petro parapijos kle- 
minėsime. Ryte bonas išvyko kelioms die- 

bažnyčic’je prašysime Mo- noms į Dayton, Columbus 
—— Pasisvečia

vęs pas savo senovės pa
žįstamus kunigus laimin
gai grįžo nei “fenderio” 
nesulenkęs į namus.

bus viešas parengimas. ,to visi galėsime skaityti 
Laimėjusiems bowlinin- laikraštyj “Darbininke” 
ikams bus išdalintos dova- aprašymą ir žinias iš šios 
nos. Taipgi tą vakarą bus parapijos.
pranešta jaunimui svar
bus dalykas, kokio 'dar nė
ra buvę padaryta Detroi- čiai, gyv. 125 Bowen Str., 
te. Ateikite į bankietą pa- balandžio 16 d. susilaukė 
siklausyti ir linksmai lai- sūnaus. Dr. Juozas Lan
ką praleisti, o po bankie- džius patarnavo.

Pranas ir Ona Krilevi-

tinos užtarimo, o vakare ir Cincinnati. 
pagerbsime savo žemiškas 
motinas svetainėje. Prie 
Šv. Pėtro parapijos, Soda- 
licijos, abiejų chorų prisi
dės Donahue šeima, kuri 
sudaro vienuolika asmenų, 
rengia ir visi bendrai ren
gia vakarą.

Balandžio 17 d., Šv. Pet- 
!ro parapijoj įvyks susi
rinkimas, vakare, Lietu
vių Dienos komiteto pikni- 

jko rengimo reikalu. Kvie
čia visus komiteto narius 

į ateiti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti.

Moterų Neperstojančios 
pagelbos draugija Atvely
kio sekmadienį surengė 
šokius. Šis parengimas bu
vo pavyzdys kitiems kaip 
galima surengti vakarą ir 
linksmai laiką praleisti ir kietas įvyks gegužės 2 d 
padaryti pelną. Draugija' Barlum viešbutyje, vaka- 
įrodė, kad reikia darbuo-re. Rengėjai kviečia į šį 
tis, jeigu norima gauti bankietą ne tik bowlerius,

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidavs such as 
New Year. Good Friday, Memorial Dav, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
---------------- by ----------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of M a reto 3, 1870
Kcceptance for mailing at spėriai rate of postage provfcled for in Section 1108 

Act of October 8, 1917. aurhorized on July 12, 1918

Bowlerių metinis ban-

SUBSCRIPTION RA TĘS: 
Domestic yeariy ..............................
Foreign yeariy ..............................
f>omestic once per week yeariy *2.00 
Foreign once per week yeariy.. *2.50

*4.00
*5.00

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metam* ............................. I
Užsieny meram- ............................... i
Vien* kart savaitėje metams .. *2.0n 
Užsieny 1 kart savaitėje metams *2.00

D ARB1NKAS
366 West Broadway South Boston, Mass

Teienhnne South Bostnn 26R0

$4 00
*5.00

PAS STRIGUNĄ

tis, jeigu norima gauti
pelno, o ne palikti keliems bet ir visus kitus, nes tai A

Vienatinių bontnotat Floriųt't
• Telegrapk Delivery naryt 

So. Bortone 
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur

THORNTON’S 
FLOWER SHOP 

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukletai Ir Pagrabų gėlės 

—mūsų specialybė 
Tel. ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester 8t So. Boston.

P.LOWENSTEIN 1

1 w 
JEWELER - AUKSORIUS ?

Expertas taisyme laikrodžių ir V 
Brangenybių

Pilnas pasirinkimas iš jewelry 4 
497A E. Broadway, A

So. Boston, Mass. A

L ST. UQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvairią rū
šių TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ ir 

VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms. Gorčiais 
ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir už
sienio, pasirinkimas didžiausias ir |- 
vairiausias. POKILIAMS, VESTU- 
V8MS, NAMUOSE VAIšZMS Ir BA
LIAMS. Specialiai kainos sumažina
mos. pristatom greitai ir veltui. At
daras nuo 8 ryto Iki 11 vak.

Pašaukit SOU-tk Boston 4147

195 L STREET, SO BOSTON. MASS.



Penktadienis, Balandžio 24. 1234 DARBININKAS — t'
TELEPHONE

2680 DARBININKAS 366 W. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

Gražus Būrelis Naujų
Dvasios Vadų

“Draugas” praneša, kad šiais metais Chicagos 
arkivyskupijos seminarijoje, Mundėlein įšventino 54 
naujus kunigus, tarp jų šeši lietuviai, kurių trys dar
buosis Chicagoje, o kiti trys Springfieldo, UI., dijece- 
zjjoje. Pridėjus naujai įšventintą kun. Pijų Mačiulio- 
lį, Dievo žodžio kongregacijos vienuolį, susidaro sep
tyni nauji lietuviai kunigai. Naujai įšventintieji chi- 
cagiečiai yra šitię: kun. J. Juška, kun. A. Kiškunas ir 
kun. S. Valuckis. Gi Springfieldo vyskupijai priklau
sys: kun. K. Toliušis, kun. Klumbys ir kun. C. V. An
driuškevičius Visiems čia minėtiems jauniems kuni
gėliams linkime sėkmingiausios darbuotės Kristaus 
vynuogyne.

Prie tos progos “Draugas” daro šitokią pastabą:
“Ar ankščiau ar vėliau, jauniesiems kunigams 

teks užimti mūsų parapijose senesniųjų vietas. Ant 
jų pečių kris tų parapijų išlaikymo atsakomybė ne 
tik dvasiniu, bet ir tautiniu atžvilgiu. Lietuviai atei
viai daug sunkaus darbo ir pinigij įdėjo parapijų suor
ganizavimui, bažnyčių ir mokyklų pastatymui. Jie tai 
darė ne tiek savo naudai, kiek savo vaikų religinei ir 
tautinei ateičiai užtikrinti. Tad, natūralu, kad lietuvių 
visuomenė džiaugiasi susilaukusi naujų dvasios vadų, 
kurie ją ves Kristaus ir lietuvybės keliais. Daug kas 
šiandien pasako, kad mūsų jaunimas bus ir lietuviš
kųjų parapijų ir bendrai lietuvybės graboriais. Jau
nieji lietuviai kunigai turėtų nusistatyti taip dirbti, 
kad išgelbėtų mūsų jaunimą nuo “lietuvystės grabo- 
rių” vardo. Tai daugiausiai nuo jų pareis. Iš to aišku, 
kaip didelė atsakomybė krinta ant jaunųjų kunigų pe
čių. Ir mes pasitikime, kad visuomenė nebus jais už- i 
vilta.”

Taip, tai sunki problema. Ji vis sunkėja propor
cingai su mažėjimu tikrojo lietuviško elemento mūsų 
išeivijoje. Kol dar mūsų parapijose yra didesnė dalis 
ateivių, tai jaunučiai dvasios vadai jau vien gyveni
mo sąlygų yra priversti laikytis lietuviškos orientuo- 
tės, kitais žodžiais, kunigėliai užsikrečia lietuvišku
mu nuo parapijiečių. Bet kada veteranų parapijiečių 
vietas pilnai užims čia gimusieji, tada... na, tada bus 
visokių galimybių. Daug kas priklausys nuo dabar
ties. Vis dėlto jaukiau įsivaizduoti ateitį ne tokią juo
dą, kaip kad ji peršasi vaizduotis. Turint geros vilties

tenka tik pasidžiaugti, kad mūsų šeimyna didėja ir 
stiprėja.

Kiekvienas laikraštis turi savitą ypatumą, kurs 
yra tarsi jo leidėjų ideologijos antspauda. Sakysite, 
kad katalikiškoji ideologija pas visus turėtų būti vie
noda. Taip, bet ne apie tai čia kalbama. Ideologija es
mėje yra visų katalikų ta pati, bet savo formoje ji pa
sireiškia savotiškos karakteristikos bruožais.-. “Ame
rikos” ypatumas yra tas, kad ji sugeba stropiai su
rankioti stambiuosius dienos įvykius ir patiekti žinias 
trumpoje ir aiškioje formoje. Jos uždavinys ne tiek 
komentuoti, kiek nufotografuoti nuotikių eigą ir pa
tiekti skaitytojams tai, kas reikalingiausia jiems ži
noti šiuo momentu. Čia išlaikoma tikslus proporcin
gumas, kas ištiesų ir yra moderniškosios žurnalisti
kos tikslas. Taigi jaukus ir tikslus sutvarkymas ži
nių yra kaip tik ryškiausias “Amerikos” ypatumas. 
Matomai ta laikraštininkystės sritis buvo rūpestingai 
išstudijuota.

Bet “Amerika” ir komentarų nevengia. Jos veda
mieji bei editorialai tiksliai sugraibsto svarbiausius 
momento reikalus ir kalbamaisiais klausimais pasi
reiškia aiškiai, nedvejotinai. “Amerika” stovi ant 
griežtos katalikiškos linijos, bet vengia siaurumo, iš
laiko pusiausvyrą ir šaltą subrendusią galvoseną, 
jaunam laikraščiui tas sudaro labai daug kredito.

Ir taip, mes turime gražią katalikiškosios spau
dos šeimynėlę. Reikia tik ji nepaliečiama išlaikyti. 
Čia jau visuomenės, ne laikraštininkų pareiga. Suku
riant -savą spaudą visiems teko daug pasiaukoti, bet 
sukūrimas ir išlaikymas tai du skirtingu dalyku. Ir 
spaudos išlaikymui pasiaukojimas reikalingas, nors 
ne toks stambus ir intensyvus, bet užtai pastovus ir 
nuolatinis. Spauda gina mūsų poziciją, tat ją palaiky
dami ir patys stiprėjame. K.

Kun. A. T. (Samata)

Katalikų Spauda
I

I

Vien Numestas Laikraštis New Yorke.
Ten ant stalo riogsojo 

katalikų spaudos numes 
tas i

Gydytojas,
Ten ant stalo riogsojo Monjęas atsidavusiai įsis-| 

katalikų spaudos numes- kaitė į tą pamokslą. Is j©! _ .. v
! tas ir suglamžytas laik- ®avo klImų * Per-mirė. jis buvo paknksty
rastis. Kaip jis ten pateko U.!
į tą nepuolingą sodybą,! 
kuri buvo žinoma tik iš 
vardo, būtent.

ti gydytoją Monką ir su 
juomi kalbėtis tikėjimo 
dalykuose, kad prašalinus 
abejones ir patvirtinus ti
kėjime. Pasekmė buvo ta, 
kad ne vien gydytojas ta
po katalikas, bet ir kiti 
vietiniai pasekė jo kilnų 
pavyzdį. Pagaliau, Newton 
Grove miestelyje, kur pra
džioje nebuvo nė vieno ka
taliko, nūngi viršum tūks
tančio išpažįsta katalikų 
tikėjimą.

Šiandien, jei ten atlan
kysi katalikų kapines, kur šai buvo privedę prie lai- 
trys šimtai 
miega ir ilsisi puošnios 
bažnytėlės paūksnyje, pa
matysi tarp paminklų ir 
šią kuklią atmintiną ins- 
kripciją:

John Monk, M. D., the 
Benjamin of the flock, 
and undėr God, the 
FOUNDER of this Ca
tholic mission.
Jo ir kitų konvertitų at

vertimo priemonė buvo 
vien numestas katalikiš
kas laikraštis.

Štai, kur glūdi Katalikų 
Veikimo kilnus reiškinys 
skaityti ir platinti gerą ir 
dorą katalikišką spaudą.

PAIMTAS GATVĖJE
“Tėveli”, tarė pasižymė

jęs indusas vienam misi- 
jonieriui Pietų Indijoje, 
“mano dėdukas vieną kar
tą rado katalikišką leidinį 

(gatvėje. Jį paėmė, skaitė 
ir mąstė, ir paskui įstiki- 
no, kad katalikų tikėjimas 
yra tikras. Pirma nekaip

Lenkai Trukdo Lietuvių 
Darbus Romoj

“Rytas” rašo:
Lenkai deda visas pas

tangas, sukliudyti Lietu
vos tautinio skyriaus pa
saulinėje katalikų spaudos 
parodoje rengimą. Trys į- 
takingi Romos «lenkai in
triguoja prieš dokumenta
ciją iš Vilniaus krašto lie
tuvių spaudos. Jų demar-

konvertitų, ■ ■
apaštalavimą atliko kata
likų spaudos tik vienas 
gatvėje numestas leidinys, 
kurį vėjas atpūtė į pagono 

i kelią. Dėl to, patys nuose
kliai skaitykite katalikiš
kus laikraščius ar leidi
nius, ir mokinkitės. Pers
kaitę, duokite kitiems pa
siskaityti. Ir pasistengki- 
te katalikų spaudos ne tik 
dabartiniu vajaus metu, 
bet ir visada skatinti ki
tus, kad užsirašytų ir 
skaitytų katalikišką dien
raštį, savaitraštį ar mėn
raštį. Ir nepamirškite, ką 
dabartinis Popiežius Pijus 
XI sako: “Katalikiškos 
Spaudos įtekmingumas ir 
galybė yra taip didinga,! 
kad ir mažas pasidarbavi
mas teisingosios spaudos 
naudai visada esti didelės 
svarbos, nes gimdo išga- ir energingai protes- 
ningas pasekmes. Kas bus tuoja prieš visus tuos ne
nuveikta bei pasidarbuota garbingus lenkų žygius, 
ypatingai dėl katalikiškos kurių tikslas yra lietuvius 
spaudos, aš būsiu tos nuo- pažeminti ir kurie galiai 
monės, kad tai visa ašsme- pažeidžia lietuvių tauti- 
niškai daroma man pa-: nius jausmus.

I

džiais. Jis buvo kitatikis, tikimas katalikas. Jo žmo- 
ir nors jo protas sutiko su na, o mano močiutė, taip

kinio teehniškų įrengimo 
darbų sustabdymo. Tiki
masi, kad jų intrigos ne
pasieks tikslo.

Kaip teko patirti, mini
mos parodos Vatikano ko
mitetas buvo kreipęsis į 
mūsų komiteto atstovus 
Romoj klausinėdamas dėl 
Lietuvos žemėlapio, eks
ponatų ir dijagramų, lie
čiančių Vilniaus kraštą. 
Komitetas reikalavo net 
visai nuimti žemėlapį.

Paaiškėjo, kad visą tai 
padaryta atsakingų lenkų 
diplomatų ir žymių veikė
jų intrigų ir demaršų dė
ka. Vienas iš jų, užimąs 
žymią vietą, net nesidro
vėjo pro uždaras duris i- 

į Žuliai įsibrauti į lietuvių 
skyrių.

Teisingumas ir tautinė 
lietuvių savigarba reika
lauja*, kad į šį klausimą 
būtų pažiūrėta rimtai, ir 
nešališkai, o ne pro lenku 
šovinistinės propagandos 
ir nešvarių intrigų aki
nius. Kaip girdėti ir Vati
kano sluogsniai pradeda į- 
sitikinti lenkų bloga valia.

! Lietuvos katalikai ir visi 
1 sąmoningi lietuviai vienin-

I I

čiam. Katalikiškoji spau-! 
da mano širdžiai yra laibai

ruošti 
atsto-

Newton Pamoksl° katalikišku dės- pat buvo pakrikštyta ir artima, ir aš tikiuos iš jos

Mūsų tai parodai 
tautinio komiteto 
vantas Romoj, kurie ener
gingai gina lietuviškumo 
ir teisingumo reikalus, vi
si lietuviai karštai prita- 

! ria ir prašo, reikalauja ši
tą liniją išlaikyti iki galo.

Mano 
i irgi troško tapti 

krikščioniu, 
ga cholera pirm laiko pa
baigė jį. Nuo to laiko ir aš 
pats mokinaus katalikų ti
kėjimo ir tikiu, kad yra ti
kras ir vienintelis tikėji
mas mano sielos išgany
mui. O dabar, aš meldžiu 
brangaus tėvelio, kad pa
krikštytum mane, kuomet 
jaučiuos dar sveikas”.
•J

PAMOKINANTI IŠVADA
Matote, kokį išganingą

uą, nau Ji priori ^uvuo. x«xxUv ™«jGrove, North Carolina vai- tymu ir matė tiesą, bet, buvo uoii^katalike.
ir kiek optimizmo galima daugiau nuveikti, negu vai- stybėje, yra vien Dieviško- fad. geresniai pėrsitikrmti
šinant save juodomis mintimis. Viltis 
ramstis.

“Amerika”

ateities
K.

sios Apvaizdos paslaptis. 
Tačiau, tas numestas ka
talikiškas laikraštis, gal 
jau buvęs vartotas siunti
nio vyniojimui, turėjo tap
ti tylus misijonierius. Ir

“Amerika” pasiūgėjo. Jau išeina eilinio Jaikraš- jis papuolė į rankas Jono 
čio formoje ir išorine savo išvaizda niekuo nesiskiria Monko, kurs buvo teisin- 
nuo kitų lietuviškų laikraščių. Paprastai iš žmogaus gas ir nuoširdus gydyto- 
ūgio ir stambėjimo sprendžiama apie jo subrendimą jas tame miestelyje. To 
ir sveikatos stovį. Ir laikraščio padidėjimas ar tik ne ■ laikraščio skiltyse tilpo 
bus jo sustiprėjimo pasireiškimu. Jis auga, reiškia J pamokslas, skelbtas Šv. 
visokiais atžvilgiais tarpsta. Todėl visiems katalikams Patricijaus kate d r o j e,

ir gauti platesnių infor
macijų, jis parašė laišką, 
adresuodamas šitaip: “To 
any Catholic Priest or Bi- 
shop in Wilmington, North 
Carolina”.

f
i
i

Taip antrašuodamas lai
šką gavo tada buvęs dar 
jaunas vyskupas Gibbons, 
kurs vėliau tapo Baltimo
rės garbingas ir garsusis 
kardinolas. Ir jis siuntė y- 
patingą įgaliotinį atlanky-

sulaukti labai daug gero”. 
O kunigas prof. A. Ma- 

bet nelaimin-jiiauskis, kalbėdamas K.
IV. C. konferencijoje, štai 
ką pasakė: “Į katalikiškos 
spaudos platinimą turime 
žiūrėti, kaipo į švenčiau
sią savo pareigą, tiesiog 
apaštalavimą, nes tikrai, 
kas platina ir palaiko ka
talikų spaudą, atlieka a- 

j paštalavimo darbą, kadan
gi padeda plėsti visuome
nėje Kristaus mokymus, 

• Jo dvasią ir dorovę”.

Tarp praeities, kuri ne
begris, ir ateities, kurios 
nežinome, yra dabartis, 
kur turim atlikti savo pa
reigas.

A. de Gasparin

Jei kiekvienas gautų, ko 
trokšta, kam tada būtų 
dar kai kas?

Jan Ir Jo Motina

IŠ RUSIJOS GYVENIMO
Iš anglų kalbos vertė ROMAS INSA.

Nestebina, kad Marijonos širdis nuliūdo, 
kada sužinojo, kad ištekėdama už ruso nacijo- 
nalisto daugiau nebgalės Rusijos apleist. 
Ne tiek savęs paisė, kiek savo sūnaus. Artė
jantis badas nė nedomino jos. Joje esantis kū
dikiškas Dievu pasitikėjimas visą baimę ir ne
rimastį prašalino. — Jei Jis prižiūri ir laukų 
gėles, — pamanė jisai, — man nėr ko bijoti. 
Bet, ar dėlto jos gražūs juodi plaukai sidabre- 
ja?... Jan buvo už tai kaltas. Rusijos revoliuci
jai užėjus, jos vienatinis sūnus buvo septynio
likos metų amžiaus. Jau seniai Marijona, liku
si našlė, bandė savo sūnuje įskiepyti katali
kiškus idealus, bet nenumaldomi įsakymai 
priešinosi jai, tie patys įsakymai, kurie reika
lavo, kad esantieji stačiatikių tėvų vaikai ir 
visuomet tokiais pasiliktų. Marijona būdama 
katalikė, niekuo būdu negalėjo versti savo sū
naus prie katalikybės, kadangi tėvas buvęs 
stačiatikis. Marijona tegalėjo vien rodyti ge
rą, pavyzdingą gyvenimą. Ir jai nenusisekė sa
vo sūnų patraukti savo pusėn. Nes, kada Rusi
joje gegužės mėnesyje, 1917 m. buvo paskelb
ta pasaulinis sąžinės laisvumas, Jan tarė savo 
motinai:

z

— Jau nelauk iš manęs, kad tapčiau katali

ku. Verčiau pasiliksiu nieku, kaip ir kiti kole
gijos studentai.

Bet, pasiliekant “nieku” pasirodė, kad Jan 
įsivyste į “ką nors”. Nes, vos du metai praėjo 
ir Jan pranešė motinai, kad įsirašęs į “Jaunų 
Bedievių Organizaciją”. Bandė Jan įrodinėti 
savo motinai plaukiančios naudos ir palaimų 
šaltinius iš šios bedievių organizacijos:

— Supraskie, motin bus daugiaus duonos, 
sviesto ir kitų patogumų. Sovietai labai trokš
ta, kad mes liktumėm šios organizacijos na
riais.

Išsigandusi Marijona traukėsi nuo sūnaus.
— Nė paliesti negalėčiau tos duonos. Jan, 

mano sūnau, ar nematai, kad statai savo sielą 
pavojun?

Nekantriai Jan pakreipė galvą.
— Jau išaugome tokias niekystes, motin. 

Gana jau to.
Toliau ir nebuvo galima su Jan teirautis. 

Tuomet Marijona bandė surasti būdu išvesti 
jos sūnų iš šitos prakeiktos Rusijos. Buvo gi
minių Amerikoje. Bet... visos išėjimo durys 
uždarytos. Pati šiaip taip galėtų sau pasą gaut
— nes amerikone — bet Jan — stačiatikis, Ru
si jos. pilietis... Likosi tik melsti ir daugiau 
melstis...

Tuotarpu Jan “progresavo” toje vagoje, ku
rią pats išvarė. Sirgo, Marijonos širdis plyšo 

į nuo Jan jai apreiškiančių vaizdų ir jo pergalių.
— Bažnyčios buvo apiplėšiamos, pamaldos iš
juokiamos, kunigai išniekinti: — ko jie nedrįso 
padaryti ir nedarė! Kai kada Marijona nė ne

žinojo, kaip ji toliaus galės mylėti savo nusi- 
dedantį sūnų.

— Mes visas tas bobiškas ir vaikiškas pa-
I rsakas iš Rusijos išvalysim, — jis girdavos pa- 
Irėjęs nuo sunkaus savo terorizavimo dienos 
(darbo. — Mes vykdom naują istoriją. Išvaduo
tam numirusią tautinę dvasią!

Marijonos lūpos nekrutėjo. Jos širdis mel
dės, meldės už jos nusidėjėlį sūnų.

Palengva, veik nejučiomis, ta kova prieš ti
kybą ir palietė Marijoną. Bažnyčia, kurią ji 
lankė liko uždaryta; klebonas tapo suimtas, 
raudonas antspaudas ant durų uždėjo. Marijo
na ėjo toliau... Gal anoji dar nebuvo uždaryta... 
A... ne, dar ne! Vidun įėjo ir meldėsi... meldėsi 
už savo klystantį sūnų. — “Viešpatie”, ji tarė, 
“pasigailėk mano sūnaus! Jis toks jaunutis, ne
žino ką daro. Saldi Jėzaus Širdis, parodyk ma
no klystančiam sūneliui tikrą kelią”.

♦ ♦ ♦

Ir kaip tos maldos Marijonai buvo reikalin
gos vieną sekmadienio popietmetį. Jan kaž kaip 

i keistai pats mąstė ir, kartkartėmis slaptai pa
žvelgdavo į motiną.

• — Motin, aš noriu šį tą su jumis pakalbėti.
Marijona pakėlė akis. Lūpos nekrutėjo. Šir

dis vis meldės, meldės...
— Vakar likau promotuotas. Esu vadas sa

vo sekcijos, — čia sustojo nežinodamas kaip 
toliaus tęsti savo kalbą: kažkas motinos akyse 
nutraukė jo kalbą.

— Juk aš negaliu už tai tave sveikinti, — 
atsakė tyliai, bet liūdnai Marijona. — Bet, 
tęsk toliau...

— Ką čia daugiau sakyti, — nukreipdamas 
akis į šalį Jan išsitarė. — Bet man šiek tiek 
sunkoka, kadangi jūs esate katalikė. Daug 
kame man kliudo. Sustojo Jan kalbėt, bet Ma
rijona nieko į tai neatsakė. — Aš noriu, motin, 
kad jūs mestumėt į šalį.

— Ką mest į šalį? — ji užklausė.
— Ogi, jūs tikėjimą, viską...
Atsigręžė tuomet Marijona į savo sūnų.
— Paklausyk, mano sūnau. Kadangi šioje 

šalyje dabar viešpatauja laisvos sąžinės įsta
tymas, aš neturiu jokio autoriteto ant tavęs; 
esi laisvas eiti savais keliais; Dieve duok, kad 
būtų kitaip sutvarkyta —

— Sergėkis, motin, tai išdavystė, — perser
gėjo Jan.

— Visai neišdavystė, bet teisybė, — karštai 
I atsakė Marijona. Užtektinai jau patyriau savo 
namuose ir kitur, kaip jaunųjų širdys liko už
nuodytos per tą baisų jūs mokslą: — nėra Die
vo, nė šeimos ir nė tikėjimo. Ir dabar aš savo 
žodį ištarsiu... Keliauk savais keliais, jei taip 
trokšti, bet palik mane, mano Dievą ir Tikėji
mą ramybėje. Kas žino gal tas pats Tikėjimas 
tave išgelbės paskutinio j valandoj!

— Nereikalauju tokio išgelbėjimo, — šiurk
ščiai atrėmė Jan. — Aš tą ir pakartoju, motin! 

i Jo nereikalauju!
— Nutildyk savo piktžodžiavimą šiame na

me, — Marijona sušuko. — Nesiklausysiu to
kios tavo kalbos. Tik melsiuos už tave vaikeli.

Ir Jan apleido motiną, matydamas, kad ne
galės jos įtikinti.
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Worcester, Mass.
AUŠROS VARTįJ PARAP. ŠV. KAZIMIERO PAR-JA

Balandžio 22 d., Mecha- 
nic’s Hali įvyko Aušros 
Vartų parapijos “Minstrel 
Show”, kurį suvaidino pa-

p-le Marijona Žičiute. Mo
terystės sakramentą sutei
kė kun. Aug. Petraitis.

Liudininkais buvo Elena 
Ramanauskaitė ir Jonas 
Karpavičius. “Medaus mė- 
nesf — “
New

• v

praleisti išvyko j 
York ir Washington.

Choro Klubo Veikimas
Šv. Kazimiero parap. 

choras surengė “Beano” 
rapijos choras ir šiaip jau- balandžio 16 d
nuoliai, vadovaujant muzi- bažnytinėje svetainėje, 
kui J. Balsiui. Choras gra- Dalyvavo virš 400. Pel- 
žiai sudainavo lietuviškas nas. parapijai, 
daineles; p. Kuzmickas Dovanas laimėjo šie: 
pagrojo armonika. Taipgi i Vincas Lukoševičius, V. 
ir kiti programos dalyviai Paulauskas, p-lė A. Buč- 
labai gražiai pasirodė. kauskaitė, A. Kupkienė, R,

Žmonių buvo labai daug. Plitnickiutė, M. Karsokiu- v v
Pritrūko kėdžių. ‘Minsimi tė, B. Uždaviniu A. StrapSules vardu. Knkstino ku- 

mikiutė, M. Anušauskienė, niSas Augustinas Petrai- 
r m it v- tis. Krikšto tėvais buvo:

KRIKŠTAI

Lillian Danilevičiūtė
Adomas ir Jiedvyga 

(Kodzevičiūtė) Danilevi
čiai neseniai susilaukė 
gražios dukrelės, kuri ba
landžio 19 d. tapo apkrik
štyta gražiu Lili jos - Ur-

Show’ pasibaigus buvo šo-,
L-ią i C. Kupstaitė, N. Sakaity-

Klebonas kun. K. Vasys J- Petro, J. Virbickas, 
visiems dėkojo už išpildy- ,A. Bataitytė, Fred Kelly, 
mą programos ir už gau- £dv. Antanas J. Mileris, 
su atsilankymą. Koresp, -V. Bosaitienė, A. Lukose- 

______ ___  jvičienė, kun. Aug. Petrai- 
Balandžio 29 d., 7 valais, A. Barauskienė, M. 

vakare, Aušros Vartų pa-:Valkevičienė, Fred Caloz- 
rapijos svetainėje įvyks ZL V. Marcilionienė, 
Šv. šeimynos draugijos Paulauskaitė ir P. 
šurum-burum ir šokiai bauskaitė.
Gros 6 muzikantai. Bus 
gėrimų ir valgių. Įžanga j 
tik 35 centai. Bus ir do-!
vanų laimėjimui.

Rengėjai kviečia visus Į 
šį vakarą ateiti, nes pelnas 
skiriamas naujos bažny 
čios užbaigimui.

•Kvieslys.

Vestuves

p. Marijona Zvalkauskienė 
ir p. Jonas Katkauskas.

tanas Katkauskas ir An-|minienė, A. Krupkaitienė, 
tanas Martišius. Žmonių ‘ M. Šimonienė, M. Delionie- 
buvo virš 150. M. Y. nė, J. Tamsonienė, A. Ba- 

---------------- rauskienė, A. Mason, M. 
BEANO IR UŽKANDŽIAI Kellog, O. Bačienė, A. 

----- —--------- „ Brokevičienė, O. Kataus- 
Balandžio 15 dieną sv.;kienė K Kulbokienė p. 

Kazimiero parapijos Mote-; Baėinskienė. 
rų Socijalis klubas suren-j 
gė ‘Beano’ su užkandžiais, į 
parapijos salėje, 
pelnas 
naudai.

Mūsų 
vestas 
(junior high) klebono kun. 
A. Petraičio rūpesčiu ii 
Šv. Kazimiero seselių, ku
rios čia mokytojauja.

Įvedimas aukštesnio
s! .
giau lėšų. Todėl mūsų pa
rapijos susiorgani z a v o 
taip vadinamas moterų so- j denis, V. Kereišis.

mūsų

v •visiems šios parapijos 
žmonėms linkėjo laimingų 
švenčių ir Dievo palaimos.

"D-s.

TĖVO KAZIMIERO 
ŽVIRBLIO, O. P.

MARŠRUTAS:
W.

K.
Gra-

Karpavičius - Žičiūtė
šeštadienį, balandžio 18 

d., Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje Moterystės 
Sakramentą priėmė p. Be
nediktas Karpavičius su

Juozas Ginkus
Juozas ir Marijona fA- 

-lešauskaitė) Ginkai nese
niai susilaukė gražų sūne
lį, kurs balandžio 49 d.; 
tapo apskrikštytas vardu 
Juozas - Karolis. Krikšti- 
no kun. Aug. Petraitis. 
Krikšto tėvais buvo: p. O- 
na Grinevičienė ir p. Al
fonsas Ginkus.

BROCKERT’S ALE!

BROCKERTBREWiNGCo.,Inc.
81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Kas norite atsigerti gryno, skanaus 
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus 
ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus 
patenkins.

I
!

ĮPILKITE man

Telefonas
Worcester, 5-1125

MIRĖ

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai 
kurie skelbiasi “Darbininke** tikrai 
rerti skaitytojų paramos.

Visi garsinkitfe, “Darbininke".
« 
I 
I

I

t

CHESTNEY’S 
CANTEEN

Geriausia lietuv i š k a 
užeiga, 
skanūs 
rymai.

90

kur užlaikomi 
valgymai ir gė-Viršminėto moterų klu- 

Visas b° surengime dovanas lai- 
K. Zuma, M. 

Grabauskaitė, R. Klapa- 
tauskaitė, 
Zuma, G. Tamson, 
Green, D. Tamson, A. 
Plant, O. Bačienė, M. Ule
vičienė, K. Bendaravičienė, 
M. Urmonienė, V. Rupkie- 
nė, K. Jagminienė. M. Že- 

", A. Buduo, A.
Bankietienė, B. Sarapienė, 
M. Kellogg, kun. P. Skruo-

mokyklos šie:

mokykloje jau į- 
devintas skyrius

kyriaus reikalauja dau- maitienė,

Andrus Juškevičius
Sekmadienį, balandžio 

19 d., mirė Andrus Juške
vičius, gyv. 11 Meade g- 
vės. Nubudime paliko sū
nų Benjaminą iš New Bed- 
ford ir tris dukteris: Van-- 
da (Juškevičiūtė) Marcin
kienę, Mt. Carmel, Pa.; 
Antaniną ir Margaretą; 
brolį Leoną ir seserį Ane
lę (Juškevičiūtę) Patins- 
kienę Bostone.

Gedulingas mišias už a. 
a. Juškevičiaus vėlę atna
šavo Švento Kazimiero paikojo šie: 
rapi jos bažnyčioje; ta-1 
po palaidotas Notre Damei 
kapinėse.

cijalis klubas. Reikia pa
žymėti, kad šis moterų 
klubas yra didelė pagelba 
šiam aukštesniam skyriui. 
Todėl mes didžiuojamės • 
šiąja prakilnia moterų or-įsią ačiū, 
ganizacšja, kurios pagelba j 
galima' užlaikyti aukštes
nis skyrius mūsų parapi
jos mokykloje.

Minėto klubo narės, nuo
širdžiai dirbdamos, susi
laukė visuomenės para
mos.

Komitetas ir darbinin
kės, kurios darbavosi mi
nėtame parengime: A. 
Tamsonienė, M. Simonie
nė, A. Milienė, J. Dirsienė, 
E. Puzarienė, J. Glodienė, 
M. Ščiukienė, O. Landžiu- 
vienė, J. Tamsonienė, M. 
Delionienė, A. Lukoševi
čienė, O. Katauskienė, T. 
Abračinskienė, O. Palevi- 
čienė, M. Campbell, F. Ma- 
honey, O. Čiuplienė, J. 
Gražulienė, E. Ridikevičie- 
nė.

Valgius ir dovanas au-

LABDARINGOS DRAU
GIJOS VAKARAS

Sekmadienį, balandžio 19 
d., įvyko Labdaringos dr 
jos vakarienė ir šokiai, 
Maironįo parke, Shrews- 
bury. Kalbas pasakė An-

žiaus bažnyt., 4557 So.i 
Wood St., Chicago, III.

Gegužės 10—24, Nekalto 
, 2745

J-'iW. 44th St., Chicago, III. |
Birželio 4—13, Šv. Anta-. 

no bažn., 1515 So. 50th A- 
ve., Cicero, III.

■ ‘ Jeigu kuris gerbiamų 
; klebonų norėtų kviesti su 
misijom bei rekolekcijom, 
prašoma kreiptis šiuo a- 
dresu: 259 North 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

A. Shuman, K. Prasidėjimo bažn., 
’o T T--WV m a t w r* 1 •

Todėl Šv. Kazimiero pa
rapijos moterų socijalis i 
klubas visiems atsilankiu- i

I siems, rėmėjams ir aukuo- 
: tojams taria nuoširdžiau-

M. D.

VELYKŲ DVASIA

y •

i

IŠ LIETUVOS 
SALDAINĖS!

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

• v

Millbury St., 
Worcester, Mass.

RCAVIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA- AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

---------

i

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St. 
WORCESTER, MASS. 

Atdara Tel.
Dieną ir. Naktį Dial-5-5898

MILLBURY FURNITURE
OOMPANYŠv. Kazimiero bažnyčio

je Prisikėliiho iškilminga 
procesija įvyko 6 valandą

• iš ryto. Procesijoje daly
• vavo visi parapijos moky- 
i klos mokiniai-nės. ir šv. O 
inos ir Blaivininkų atsto- 
ivai-vės su vėliavomis ir 
i altoriaus ministrą n t a i, 
mokyklos berniukai ir 

i mergaitės Seselių puikiai 
i išlavinti vaikučiai darė be 
galo malonaus įspūdžio. £ 
Laike iškilmingos procesi
jos mūsų didysis choras, !• 
vadovaujant muzikui J. 
Žemaičiui, gražiai giedojo.'

Kristaus Karstas ir di- 
dysis altorius buvo turtin
gai papuoštas lelijomis,' 
kurias aukojo geraširdžiai 
parapijiečiai. Altorių puo
šimo darbą atliko Šv. Ka 
zimiero Vienuolyno Sese
lės ir J. Stoškus. Prisikėli
mo šv. mišių auką atnaša
vo Marianapolio Kolegijos 
direktorius kun. Dr. J. M. 
Navickas-, MIC. Velykų 
dieną laike visų šv. mišių 
gražius pamokslus saki? 
klebonas kun. A. Petrai
tis. Gerb. pamokslininkas'

j i

M. Bajoriunienė, J 
Mack, H. Ridikienė, T. A 
bračinskienė, M. Žemaitie-' 
nė, A. Peterson^ E. Gražu- j 
lienė, J. Glodienė, Ė. Puza-' 
rienė, M. Aley, A. Allys, 
M. Campbell, M. Ščiukie
nė, M. Jakaitis, N. Tamso
nienė, M. Grabauskienė, 
V. Rupka, M. Gilman, A. ■ 
Čiuplls, J. Dirsienė, M. į 
Nash, A. Milienė, K. Jag-i

Baldai. Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
GLENWO0D ir ATLANTIC

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau 
šia kaina. Mokant tuojau arba 

išąimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 '.lillbury St..
WORCESTER. MASS

Tel. 3-5710

GREENMOO DAIRY
Mūsų pienas ir smetona 

užganėdina visus. * 
WORCESTER, 

MASS.

a.

. - _____ ,

NATIONAL BOnilNGl
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai Į 
Išdirbame gerus minkštus gė-Į 
rimus. Geriausias patarnavi-Į 
mas vakarėliams ir pikn^kamsį 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury Št.,
VVORCESTER, MASS.

l...........

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada -linas reikalingi aki
niai. leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA- 
D10S aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.

372-376 Millbury St.
Worcester, Mass.

z:

PIRMUTINĖ 
LIETUVIŠKA 

UŽEIGA
Užlaikome skanius gė

rimus visokių rūšių.
MILLBURY CAFE 
B. ZavorskaĮs, sav. 
185 Millbury, St., 
Worcester, Mass.

v

Petrogrado katalikų būklė buvo sunkoka. 
Visos bažnyčios buvo uždaromos, kunigai sui
mami, zokristijos, tabernakulai liko apiplėšti. 
Šventi indai buvo šventvagiškai sunaudojami. 
Bet nė koks grąsinimas, nė koks spaudimas 
tikinčiųjų nebaidė. Likusieji dar neįtarti kuni
gai, laisvai aprūpinėjo tikinčiuosius Šv. Sakra
mentais, laikydavo šv. mišias privačiuose na
muose, skiepuose.

Tuo tarpu Jan vis varė savo vagą tolyn. 
Jaunųjų Bedievių Organizacija vis didėjo: — 
kodaugiau augo, to labiau reikalavo, kad tiky
binės praktikos liktų panaikintos; — net ir 
privačios. Sudėta buvo šių bedievių peticija; 
nusiųsta Maskvon. Jan vardas buvo pat pirmu
tinis peticijoj įrašytas. Bet jo motina meldės; 
jos lūpos nekrutėjo, bet jos širdis meldės, mel
dės...

Šitą sekmadienį šv. mišios bus laikytos vie- 
rame privačiame namo skiepe prie Nikalojaus 
antkrančio. Marijona ruošėsi eitų ten. Anksti 
rytą. Užsimovė savo skrybėlaitę ir jau buvo pa
sirengus eit. Atidarus duris, pamatė savo sū
nų prieškambaryje skaitant kažkokius doku
mentus. — Taip anksti atsikėlei Jan? užklausė 
Marijona.

Jis neva ką pamurmėjo, kad turįs svarbaus 
darbo šį ryt. Priešdury jis atsistojo.

— Norėčiau, kad jūs šįryt niekur neitumėt. 
Baisi suirutė miestą apsiautus.

Nieko į tai sūnui neatsakė. Bet sūnus toliau 
tęsė:

— Be to, žinau, kad eini šv. mišių išklausyti.

Kas iš to? Visos bažnyčios uždaros.
Betgi, motina nieko ir toliaus neištarė. Ren

gėsi išeiti. Neiškentė jis ir sušuko:
— Motin! Būtų gerai, kad manęs paklausy- 

tumei. Šiandien ketinam užpult... — bet švel
nus durų užsidarymas nutraukė jo kalbą.

— Na, — jis išsitarė, — aš perspėjau — 
bet...

♦

Dar būta visai ankstyva šv. Mišioms prasi- 
dėt. Bet silpnai apšviestas didelis skiepas jau 
buvo žmonių pilnas. Šen ir teir matėsi blankus, 
silpnučio vaikelio veidas nukreiptas altorio 
link. Meldėsi jis taipgi, nepaisydams vyresnių
jų išgąščio. Gandai buvo pasklidę, būk Raudo
nieji sužinojo apie jų slaptąją čia skiepe esan
čią koplytėlę. Vaikutis vis meldėsi, jis nieko ne- 

; paisė... Marijoria nugirdo vieną kitą snabždėsį, 
būk Raudonieji sužinojo. Prisiminė jos sūnelio 
jai perspėjimas. Bet ji nebijojo. Pavojus ar ne- 
pavojus, sekmadienyje -ji šv. mišių išklausys.

Atsiklaupė viename apytamsiame kampely
je ir paslėpė savo rūpesčio apimtą veidą ran
kose. Užmiršo viską; — užpuolimą, slaptingu
mą; viską, išskyrus tą, kad neužilgo puotaus 
su savo Viešpačiu. Ar kas kitas jai galėjo rū-

Senas baltagalvis senelis kunigas artinosi 
prie altoriaus. Visa kongregacija uoliai grūdo
si arčiau prie altoriaus. Nežinia: — gal pasku- 

įtinis kartas teks išklausyti šv. mišių?
Šv. mišios tęsėsi toliau. Negirdėt jokių 

. triukšmų išlauko. Marijona dar karščiau mel

dėsi... Lūpos nekrutėjo. Bet ji meldėsi, — mel
dėsi už savo nusidėjėlį sūnų.

Domine, non sum dignus, mažasis skambu
tis vieną, antrą ir trečią kartą suskambėjo. 
Žmonės tylučiai pasikėlė ir žengė prie alto
riaus. Grotelių nebuvo... Vis po keturis suklau
pė, priėmė savo Karalių širdin, užleido kitiems. 
Marijona priėmus savo Viešpatį, grįžo į apy
tamsį kampelį. Aukojo ji šią šv. Komuniją už 
savo sūnelį, taip kaip ir .kitados vis aukodavo 
Bet... šiandien, šiandien viskas buvo kitaip. A- 
tėjo tas garbingasis momentas, kada nujautė, 
kad jos malda liko išklausyta.

Šv. mišios užsibaigė, žmonės greitai, bet ty
liai išsiskirstė. Užpuolimo gandas tur būt buvo 
visai nepamatuotas: — bent šiam sekmadie
niui.

Marijona namo išvyko. Jan sėdėjo prie sta
lo — kažkaip nuliūdęs, veidas, it nužeminto 
žmogaus. Kada pamatė motiną, pašoko iš 
džiaugsmo.

— Motin, — jis sušuko ir parpuolęs ant ke
lių verkė, — o, motin — aš taip gailiuosių ir 
aš taip linksmutis!
• Marijona tylėjo. Paėmė savo sūnų į savo 
/rankas, priglaudė prie krūtinės ir glostė tas 
io juodas garbanas.

— Motin, — jaunasis pakėlęs veidą veidan, 
— aš turiu pasakyti — o, taip buvo baisu šį
ryt. Aš taip norėjau, kad jūs namie pasiliktu- 
mėt, bet nieko negalėjau padaryt, — mes — 
mūs sekcija turėjo užpulti tą skiepą prie Ni- 

: kalojaus antkrančio — kas mums pranešė, kac 
! ten bus šv. mišios laikomos... Aš taip bijojau— 
ir aš žinojau, kad jūs ten būsit, Motin... Ai 
bandžiau jumis perspėt, bet jūs neklausėt... Ka 
da išėjote, mano sekcija atvyko pas mane ii 
buvo pasirengę eitų užpulti mano jiems nuro 
dytą vietą... Aš vienintelis težinojau vietoj 
antrašą, bet jiems pasakiau, kad užmiršau kul 
dabar vieta esanti... Jie taip įniršo... Aš turit 
popiet pasirodyt vyriausiam vadui... bet aš ne 
paisau. Kažkas šįryt, kada jūs ten buvote, sj 
manim pasidarė; kažkas keista, baisu... Pati 
negaliu pasakyti kas tai buvo... Tiek žinau 
kad aš prie jų sekcijos nepriklausau daugiaus.. 
Aš noriu būti su jumis mamyte — visados, vi 
sur su jumis... O, motin, ar atleisite man?

Jis paslėpė savo gėda degantį veidą ant mo 
tinos peties.

Marijona tylėjo, visai tylėjo. Ji atsiminė ti 
garbingą momentą po šv. Komunijos, kadi 
Viešpats teikėsi išklausyti jos maldų. Prispau 
dė savo mylimą sūnų arčiau prie savęs.

♦ . ♦ • ** •

Į Marijona prabilo:
— Mano sūnau — mano brangus sūnau.. 

Pagaliau — pagaliau!.. Nieko neturiu tau atlei 
sti. Dievas tau atleido — jei tik prie Jo sugrį 
ši...Į . s* . . • f \

I Ir, keletą mėnesių praėjus, kuomet Jan klū 
! po jo draug su savo motina prieš mažą skurdi) 
altorėlį, Marijona meldėsi, meldėsi... Jos lūpd 
nekrutėjo, bet jos širdis...



džio 22 d. surengė choris
tams baliuką.

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

N. A. VYČIĮJ APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

Norvvood, Mass. —
L. Vyčių 96 kp šokiai
Bal. 18 d. įvyko L. Vy-

Balandžio 26 d. įvyks N. «« 96 kP- “““•
A. L. Vyčių Apskričio Su- 2iaus P"- svetainėje. Jau- 
važiavimas, Runnerberg- 'nmo buvo daug, bet tėve- 
svetainėj, Norwood, Mass. bų mažai. Gaila, kad tėvai 
1 vai. po pietų. inejvertma jaunimo dar-

šeštadienį, balandžio 27 buotės Jaunimo buvo iŠ 
d. vakare įvyks šokiai,1 C°lumbus, Springfield ir 
prieš suvažiavimą, Sočiai Kleb. kun. Praspa
svetainėje, kuriuos rengia bus džiaugiasi, kad jauni- 
Vyčių 27 kp. Norvvood, Plas Parapijoje taip gra- į

I

svetainėje. kuriuos rengia Uus džiaugiasi, kad 'jauni-

žiai darbuojasi. Valio, Vy-
Vyčių kuopos čiai! Jurgis Spurgis. 

dalyvauti šo- ■
-va- ■ GREENFIELD, MASS.

Mass.
Visos L. 

kviečiamos 
kiuose ir apskričio 
žiavime. į ___________

Nepamirškite vietos ir' Bal. 7 d. į šią koloniją 
valandos: Norwood, Mass., buvo atvykęs kun. P. Ju- 
Runnerburg Hali, 1 vai. raitis, Atholio lietuvių pa
po pietų.

D AYTON, OHIO.

DARBININKAS

i

I

40 Milijonų Stiklų 
Parduota 1935 m.

6.
jos klebonas paskelbė baž- lietuvių jaunuolių klubas 
nyčioje, kad į šią parapi- ant Gaugh gatvės ir išrin- 
ją atvyks misijonierius 
kun. J. Bružikas, S. J. iš 
Athol, Mass. ir klausys iš
pažinčių. Lietuviai katali
kai susirinko į bažnyčią 7 
vai. vakare. Atvyko net 3 
lietuviai kunigai: kun. P. 
Juraitis, Atholio lietuvių 
parapijos klebonas, kun. 
Bakanas iš Worcester ir 
Tėvas Bružikas. Pastara
sis pasakė gražų pamoks
lą. Rytojaus ryte Tėvas 
Bružikas atnašavo šv. mi-į 
šias, pasakė pamokslą iri 
išdalino šv. Komuniją.

Lietuviai katalikai dėko
ja gerb. dvasios vadams 
už dvasinį aprūpinimą.

Pavasaris.
___________________________

ko sekančią valdybą — 
pirm, iždininkas Vincas 
Baltriūnas; vice-pirm. — 
Pranas Barysas; rašt. — 
Pranas Valiūnas. Klubas 
rengia savo pirmus šokius 
antradienio vakarą, gegu
žės 5-tą, Pulaski salėje, 

j Kviečia Westfieldiečius 
skaitlingai pasirodyti kaip 
jie davė pavyzdį atsilan
kydami Westfielde pereitą 
šeštadienį į. parapijos Ve
lykinius šokius. Paremki
me juos.

Baigiasi “Darbininko” 
Vajus

I

CAMBRIDGE, MASS.
Balandžio 19, vietinės

rapijos klebonas ir išklau
sė išpažinčių. Rytojaus 
dieną išdalino šv. Komu
niją laike mišių.

ŠV. VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI Dėkojame kun. P. Jurai-
Ryte, 6 vai. šv. Kryžiaus čiui už aprūpinimą mūsų 

parapijos bažnyčioje įvy- .dvasiniais dalykais, 
ko Prisikėlimo pamaldos-----------
ir procesija. Procesija bu-U S"”“:
vo labai įspūdinga. Vaikus 
tvarkė p-lė Petkiutė. Šv. 
Petro draugijos nariai ne
šė baldakimą. Kleb. kun. 
L. Praspalius atnašavo šv. 
mišias ir pasakė pamoks
lą.

Didžioje savaitėje baž
nyčios altorių ir karstą 
papuošė gėlėmis p. Keli- 
čienė. Jai pagelbėjo pp. 
Keličius, L. Ražanauskas 
ir Aug. Škočkauskas.

Velykų ryte labai daug 
žmonių priėmė šv. Komu
niją. 7 ' "
-u—intaninaŠtep^nkev‘ičienė, 

p. A.

“JIS KALBA PATS UŽ SAVE 
REIKALAUK JO SAVO 
TINKAMIAUSIOJ ALINĖJ.

STAR BREWING CO. ★ BOSTON, MASS.

gė keletą vakarėlių, kurių 
pelną paskyrė nuo potvy
nio nukentėjusiems. Pada
rytą pelną įteikė Raudona
jam Kryžiui. Didelė garbė 
Šv. Onos draugijai.

Pereitą sekmadienį, ba
landžio 19 d. įvyko Šv. O- 
nos draugijos susirinki
mas, Knights of Columbus 
svetainėje. Nutarta suren
gti pikniką birželio 7 die
ną, Jono Vaičiulio gražio
je ūkėje. Pikniką surengti 

: išrinkta darbšti komisija, 
kurion įėjo šios narės: pv •

choras vadovaujant p. M A -ien5 
muzikui Pr. Ambrozaiciui, £ieliokienė.
laljai gražiai giedojo. Nau
jų mišių gaidas nupirko p. 
Jonas Kazlauskas. Dėko
jame jam. •

Klebonas kun. Praspa-. t 
liūs, kad išreikšti padėką 
chorui ir jo vadui, balan-

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norvood 1020

Atsišaukimus,

S6SCSC

Balandžio 18 dieną įvyko 
Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus draugijos teatras ir 
šokiai, Knights of Colum- 
bus svetainėje. Suvaidin
tas veikalas “Giliukingas 
Vyras”. Po vaidinimo bu
vo šokiai. Nors žmonių 
neperdaugiausiai dalyva- 
vo, bet draugijai liks pel- 

Į no.
F Vaidinimo vedėja buvo 
p J. Vaičiulienė, Šv. Onos 
draugijos pirmininkė. P- 
nas Vaičiulis taip pat da
lyvavo vaidinime. Ponai 

--- ;------------------------ -------- —

Spaudos Darbus
Padarome Įvairius

Kaip Tai:

Vestuvėms užkvietimus,

Korteles,

Atvirutes,

■Programus,

Tikietus,

Vizitines korteles,

Laiškus,

Konstitucijas,

Posterius,

Blankas,

ir t.t ir t.t.

DARBININKAS,
866 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

I

Vaičiuliai visuomet dar- Paulė Glugodienė; Klodija, naujosios įtaisytos scenos 
buojasi, kad palaikyti ka- duktė — M. čemiutė ir M. suteikia gražų vaizdą, o 
talikybę ir lietuvybę. Šarkiutė; Romos moterys vaidintojų drapanos — su-

Saldžiausios Širdies V, — N. Kazlauskaitė, A. Ka-teikia publikai gražų pui- 
Jėzaus draugija dėkoja belskytė; Piloto tarnaitės kų reginį, 
visiems vaidintojams, dar
buotojams ir dalyviams.

Vietinė susivienymo kp. ka — A. Aleknaitė; 
rengia šokius gegužės 2 d., ja — . ’ ‘ ~.
K. of C. salėje savo nau- — A. Slekaičiutė. Dvasios 
dai. A. Dėdinas.

• I 
’ I

Lea — J. šarkšnytė; I- Verta visiems atsilanky-
Ateikite visi pasiklau-

Jau baigiasi vajus. Kvie
čiame tuojaus- užsirašyti 
“Darbininką” ir pasinau
doti vajaus nupiginta kai
na — $3.00 metams. Lietu
vių Katalikų veikimą Nau-

Moterų Sąjungos 22 kuo- įoje Anglijoje, tik “Darbi- 
pos užkviesta Worecsterio ninkas” pilnai aprašo. * 
sąjungiečių grupė, išpild’- ---------------
gražią turiningą progra- Lietuvių Kolegijos Teat- 
mą dainų: solos, duetų, 
kvartetų ir kalbų. Visos 
dainininkės atliko savo 
dalį geriau negu buvo tikė
tasi. Ypatingai sužavėjo 
publiką p. V. Putelienė sa
vo maloniu balsu. Ji buvo 
iššaukta keletą kartų. Po
nia V. Putelienė ne tik su
dainavo, bet ir kalbą pasa
kė, pareikšdama delko ji 
priklauso prie M. S. ir ra
gino visas jaunuoles rašy
tis į Moterų Sąjungą. P-lė 
B. Sidabriaitė ir jos sesu-į 
tė Anelė, ką tik atvykus iš 
Lietuvos, sudainavo duetą 
ir buvo iššauktos atkarto
ti.

P. M. Dilonienė, įžymi 
solistė sudainavo keletą 
dainų. Ji taipgi buvo prog
ramos vedėja ir pasakė 
trumpą, bet turiningą kal
bą. Jos rūpesčiu suorgani
zuota šioji grupė ir ji jai 
vadovauja. P. A. Milienė a- 
kompanavo visoms daini
ninkėms.

Principalė kalbėtoja bu
vo p. T. B. Mažeikienė, 
Moterų Sąjungos Centro 
ir Apskričio pirm. Ji nu
rodė tikslą ir naudingumą 
šios organizacijos ir reika
lą katalikei lietuvaitei pri
klausyti prie M. S.

Taipgi trumpai kalbėjo 
M. Liutkiutė ir apskričio 
direktorė V. Liutkienė.

Kalbėjo vietinis klebo
nas kun. Juškaitis ir sve
čias Tėvų Marijonų Pro
vincijolas kun. J. J. Jakai
tis. Worcesterietėms buvo 
malonu susitikti su savo 
buvusiu klebonu ir išgirs
ti jo kalbos.

Patartina ir kitų koloni
jų merginoms ir moterims 
pasiklausyti šios grupės 
dainų ir kalbų.

Reporteris.

ras Westfielde
Sekmadienio vak arą 

7:30, balandžio 26-tą, baž
nytinėje svetainėje Lietu
vių Kolegijos studentai 
vaidins komediją —“Nėra 
Pinigų” ir dramą “Užslėp
toji Brangenybė”. Kleb. 
kun. Vincas Puidokas 
kviečia visus vietinius ir a- 
pylinkės lietuvius atsilan
kyti.

Jurgis Jonas.‘ris — J. Liutkiutė; Rebe- ti.
‘ Qpp gyti, pamatyti, pasidžiaug-
A. Sutkiutė; Ligi ja ti ir pasilinksminti!

Vaikams programa bus
— J. Blujutė, J. Malonytė, perstatyta 3 vai. po pietų. 
A. Svetkauskaitė. Ragana Bilieto kaina — 25c. Suau-
— P. Glugodienė. Vaidely- gusiems perstatymas į- 
tės — Rųbija — B. Urb- vyks septintą vai. vakare, 
saite, F. Debėsytė, S. M. Bilieto kaina 50c.

GLEVELAND, OHIO
-

Balandžio 14 dieną, Lie- Beržinskaitė. Krikščionys 
tuvių salėje įvyko Kultu- _ Faustina _ j. Bortni- 
rinio Darželio komisijos - 
ir rėmėjų susirinkimas. 
Adv. Petras Česnulis pa-,'įįįj"

-t

VIEŠAS PAREIŠKIMAS 
BEI KVIETIMAS

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, 
Conn. Sesijos 1 vai. po pie
tų. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti ir paruošti nau
dingų sumanymų organi
zacijos labui.

Taipgi jau laikas pagal
voti, pasitarti trilypės GE
GUŽINES reikalu, kuri į- 
vyks 14-tą birželio, Wa- 
terbury’o apylinkėje. Tat 
kviečiame gerbiamas kuo
pas dalyvauti.

Pirm. J. Mončiūnas, 
Rašt. B. Mičiūnienė.

JUBILIEJUS
Gegužės 30 d. įvyks mū- 

S. Ma- sų parapijos 25 metų, si- 
. Gar- dabrinės, sukaktuvės! Dvi

dešimts penki metai kaip 
gyvuoja, auga, stiprėja 
mūsų lietuvių katalikų 
bažnyčia.

Paminėjimui rengiama 
šokiai, kurie įvyks gegu
žės 30 d.

Gegužės 31 d. įvyks šau
ni vakarienė, kurioj daly
vaus svečiai kunigai, įvai
rūs profesijonalai ir gar- 

1 svečiai kaip tai: 
__ komisija nuoširdžiai mi.esto. Mayor’as, delega- 
dėkoja už pasidarbavimą.' Taip pat tikimės, kad 
Daugiausiai pasidarbavo dab’vaus *r valstybės gu- 
šio veikalo suvaidinimui p. bernatorius Curley.

kienė ir sūnus mirusiojo
rolėje, Antonija — I

— A. 
®iŠki"?_ ,sysi,rinkim° tiks,i» kauskaitė, Nemise 

Serą —ir patiekė darbų tvarką, n^burdaitė, Serą — F. 
Jis pareiškė, kad įrengi- Aleknaitč. Aarifina, tiesu
mui Birutės fontano rei- rienS _ Ona“ Mačiutienė: 
kia sukelti $1900.00.
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kia sukelti $1900.00. Cle- jos taVnaitė _ F. Baliu- 
velando moterys pasižada 
sukelti reikalingą sumą 
fontano įrengimui. .* 
rinkimas prasidėjo balan
džio 14 d. Kviečia visus 
prisidėti.

Antras svarbus klausi
mas buvo, tai 23 tautų 
kultūros darželių komisi
jų pakviesta Metropolitan 
Operos grupė vaidinti ba
landžio 28, 29 ir 30 dd. 
Miesto Auditorijoj. Lietu? 
viai turi parduot? 100 bi
lietų. Jeigu neparduos, tai 
lietuviai neturės teisės 
prie lygaus pelno pasidali
nimo. Tikietai nuo 50c. i- 
ki $2.00. Operos grupė su
sidės iš 125 asmenų ir or
kestras iš 25 asmenų. Va
karais prasidės 8:15 vai. 
Lietuviai įsigykite tikie
tus iš anksto, kad palai
kyti lietuvių vardą.

Bendradarbiai — R. Sa- 
Aukų dauskienė, a. Svetkaus- 

kas, J. Alekna, L. Reven- 
ta.

Visiems bend r a d a r- 
biams, vaidintojams rengi-j 
mo ]

I

“PILOTO DUKTĖ” 
SCENOJE'

Balandžio 5 d., Šv. Jur
gio parapijos auditorijoj 
labai vykusiai suvaidintas 
tikybinis veikalas “Piloto 
Duktė”. Scenerija ir visos 
dekoracijos buvo labai 
gražios, pritaikintos vei
kalui. Pats vaidinimas bu
vo jaudinantis. Vaidino 
šios mėgėjos: Klodija Pro- 
klė — Piloto žmona —

f

P. Glugodienė. Scenerija 
ir dekoracijomis daugiau
siai rūpinosi pats kleb. ku- i 
nigas V. G. Vilkutaitis. Jis A Šv. Juozapos pašelpinės 
ir programa vedė, išreikš-; dr-jos puikiai pasisekė, 
damas padėkos žodžius Dalyvavo suvirš šimtas 
vaidintojams ir bendra- žmonių tarp kurių matėsi 

daug jaunimo.
Beje, teko sužinoti, jog 

keli jaunuoliai, proga nau
dodamiesi, prisirašė prig 
šios dr-jos.

“Rūdininkas”.

V CllVllll LVzJcLlllO 11 MV^llVll CV 
darbiams ir gausiai publi
kai.

L0WEU. MUSS.
“Radio” Minstrel Show
Didžiojo choro milžiniš

kas ‘Radio Minstrel Show’ 
galutinai įvyks balandžio 
26 d. — sekmadienį!

Dalyvių xšiame “Radio 
Show’e” suiirš 50! Prog
rama, kurią pačiam teko 
truputį išklausyti (neturė
jau tinkamos vietos pasis
lėpti, būčiau viską pama
tęs) tęsėsi suvirš tris va
landas! Begalo gražu — 
kiekvienas pilnai savo pa
skirtą dalį puikiai išpildo:

PAVYKO
Šokiai šeštadienį, bal. 18

WESTFIELD, MASS.

GARDNER, MASS.
Kovo 21 d. Marianapolio 

Kolegijos Studentai suvai
dino čia du veikalu: “Už- 

I slėptoji Brangenybė” ir 
(“Nėra Pinigų”. Povaidini- 
• mo Studentų orkestras su
grojo keletą muzikos kū
rinėlių, Broliui Jonui Ba- 

įniui vadovaujant. Publi
kos buvo nemažai.

WPA PROJEKTAI
WPA darbininkams nė

ra reikalo rūpintis, kad 
kai-kurie projektai bus už
daryti, nes miestas pasky
rė $62,000 dėl šių metų vi
sų projektų. Valstybės “e- 
mergency” finansinė tary
ba šitą paskyrimą užtvir
tino. .

Kovo 29 d. airių parapi*
1l 
L
I

I

BROCKTON GARAGE
Brocktone Fordų Pardavėjai

STASYS W. STRIPINIS 
Lietuvis Astovas

Tel. 1550 389 Warren Avė.
Brockton, Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių įstaiga:

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

25 Enterprise St., Brockton

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVI8GRAB0RIU8 IR 
BAL8AMU0T0JA8 

1000 WMhingto» St 
NORWOOD, MASS. • 
TEL. Norvvood 1503 
Montello Offlce:

10 Intervale St
TEL. Brockton 2006
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Penktadienis, Balandžio 24, 1936 DSRBlNtNKAS
reginį.kyklas. Klierikų ir semina- Galininkai (Endmen) su tikrai įspūdingą 

ristų tarpe yra: Šv. Karo- savo vedė jum (Interlocu- Apgailestauta pernai, ko
rio seminariją lankantieji: tor) puikiai atliko savo už- dėl nenutraukta vaikučių 
diakonas J. Sukevičius, duotis, pernai bet šįmet j paveikslas. Gi šįmet, sako, 
klier. J. Gaudinskas, stud. jie bus dar “juokingesnį Į to nebus, nes jau išanksto 
J. Gibas ir A. Supienius. ir linksmesni, — ir kokių pakviestas fotografas, po- 
Iš Marianapolio, J. Janule- jie ten baikų neiškrės! Jų 
vičius.

“Pūtis”.

MUSŲ KRONIKA BE MOTERŲ, ir taipgi
Antrą Velykų dieną į- sudainuos tas daineles, ku- 

vyko pirmas mūsų pararias per šienpjutęs ir ru
pijos Zuikučių balius. Už'giapjutęs jie Lietuvoj dai- 
zuikučius pirmą dovaną: puodą vo. Bilietas visiems 
laimėjo p-lė Kairiutė iš, tik 35 centai. Todėl visi už

MOUNT CARMEL, PA.

Rosemont, o antras prei-; pigią kainą galės būti liu- 
zas teko p-lei Juškevičių-1 dytojais kaip tos istoriš- 
tei nuo S. Paca St. Vaka-' kos lenktynės išeis. Vaka- 

prasidės 7:30 vai.

Vaikučių Pirma 
Šv. Komunija 

Sekmadienį gegužės 3 d. 
per mišias 8 vai. ryte, 25 
mūsų parapijos vaikučių 
pirmą kartą priims Jėzų į

I
Vaka-, kos

ras buvo gan linksmus? ras
nors ir neatsilankė tiek 
svečių, kiek buvo tikėtasi. 
Tur būt didžiuma buvo iš
vargę iš po velykinių šven-
v • cių.

Pirmas povelykinis So-, 
dalicijos kortavimų vaka- i savo širdį šv. Komunijoj, 
ras, pereitą penktadienį, Kaip kitur, taip ir Balti- 
pasirodė truputį silpnas, morėje, pirmos šv. Komu- 
Prie kortų visai mažai te-’ui jos priėmimas tai yra 
buvo susirinkusių. Gal ši nepaprastų iškilmių diena, 
pramoga buvo perarti prie Šįmet, jei J. M. Arkivys- 
velykinių iškilmių — o gal kūpąs pasveiks į laiką, tą 
permažai pačios sodalietėd pačią dieną bus dviguba 
rūpinosi joms pąvestu va- iškilmė, nes po pietų yra 
karu. P-lės Štreimikiutė, žadėjęs atvykti suteikti 
Marijona Tauteriutė ir OI- Sutvirtinimo sakramentą, 
ga Matulioniutė, jei ne- Kaip paprastai . vietinės 
klystu, vienos nešė to va- Sesutės Kazimierietės pri- 
karo naštą. | gidės žymiai prie dienos

iškilmių gražiu altorių pa
puošimu ir įspūdingu pa
čių vaikučių prirengimu.

v •

Atvelyky mūsų parapi
jos Choro vakaras buvo 
daug sėkmingesnis. Sve
čių buvo arti 200 ir pelno 
liks apie $125. Choro vaf-j 
dyba, ypač vakaro rengi- J joį/Grebulusko“ vTetinto

KĄ GIRDĖJAU
Ponia Grebliauskienė,

mo komisija dirbo išsijuo-’ 
sę, kad vakaras nusisektų. 
Jonas Mazurevičius, tos 
komisijos pirmininkas, pa
šventė daug laiko ir rūpes
čio, kad viskas tvarkingai 
būtų atlikta. P-lė Marijo
na'Leikiutė, Choro narė ir 
viena iš to vakaro darbš
čių veikėjų, laimėjo pir
mą $10 piniginę dovaną.

Pereitą antradienį įvyko 
antras devynių antradie
nių novėnos vakaras prie 
šv. Antano. Jau ketvirtas 
ar penktas metas kaip mū
sų parapijoj per devynius 
antradienius prieš šv. An
tano dieną yra laikomos 
pamaldos į Paduvos Ste
bukladarį ir gan gražus 
būrys to šventojo mylėto
jų susirenka į pamaldas.

------ 1
VISUOMENĖS ŽINIAIGegužės 30 d. bus įšven

tintas kunigu Juozas Šu- 
kaučius iš Shenandoah.

Pp. Rimdeikų dukrelei 
suėjo vieni metai, bal. 11 
d. Pp. Rimdeikai yra Dar
bininko skaitytojai ir rė
mėjai per 15 metų. F.A.K.

Š. m. bal. Mahanoy City, 
Pa., lietuvių parap. salėj,, 
kviečiamas Philadelphijos/ 
Harisburgo, Raedingo ir“ 
k. apylinkių, katal. drau-/ 
gijų atstovų su važiavi- ’ 
mas.

Suvažiavimas svarstys 
svarbius būsimo seimelio 
reikalus. Todėl kiekviena 
katal. draugija malonėki
te pasiųsti mažiausia bent 
vieną atstovą.

nas Akelaitis, kad būtinai 
nuimtų vaikučių — vai
dintojų paveikslą.

Ištikro šv. Vardo Ber
niukai uoliai pasišventė 
savo užsibrėžtam svar
biam ir kilniam tikslui — 
kad davus bažnyčiai kuo- 
daugiausiai pelno! Rap.

pastabos pilnos humoro ir 
gyvumo, aiškios bei šva
rios turiniu — tik kvatok 
visą laiką ir gana! Prie 
gražaus dainavimo ir juo
kų, pribus dar pereitų me
tų garsioji “Topsy” — A- 
nastazija Lukas — kad 
mikliai su kojomis patarš- 
kinus (tap danei n g). 
“Aunt Jemimah”, didelė ir 
dikta juoduke prižadėjo 
atvykti, kad juokingai pa
šokus. Mat, ji prisidės prie 
vaidinimo “S h o r t’n i n’ 
Bread”.

I

JUODAS IR JUOKINGAS 
SPEKTAKLIS!

(Second Gala Minstrel 
Show) *

Sekmadienį, bal. 26 d., 
2 vai. po pietų vaikučiams, 
o 7 vai. vak. suaugusiems, 
Šv. Vardo Berniukai na
riai - mėgėjai vaidins Šv. 
Kryžiaus Auditorijoje sa
vo antrąjį “GALA MINS
TREL SHOW”, kuris ža
da būti šaunesnis ir juo
kingesnis už pernykštį. 
Tie 60 “juodi” berniukai, 
gerai išsilavinę ir išsi-

PHILADELPHIA, PA.
DAR APIE PONĄ 

UŽDAVINĮ
Buvo rašyta pereitos 

“Toy Brigade”, vaitės “Darbininke”, kad 
mažieji berniukai su E ponas Vincas Uždavinys 
Stanaityte, vadove, tikisi vakare 23 d. balandžio kal- 
susirast sau fnalonią vie- bės šv. Jurgio par. svetai- 
telę atsilankiusiųjų širdy- ""
se. Mažiausia Šv. Kryžiaus 

; Mokyklos artistė, Marutė

sa-

SUVAIDINO “GERMANĄ”

praktikavę, ketina visus *■ Kaminskų, kuri pereitą 
ki sočiai palinksminti ir raetą visus nustebino savo 
prijuokinti. piano skambinimu, nes ji

Į tą juokingą perstaty- tuomet tiktai buvo pirma- 
mą įeina net 15 įvairios me skyriuje, mikliai pa-į 
rūšies dainų su solo ir ki- šoks, pritariant “t>ixie” 
^aJfL_Pa dainele. Galininkų “Barn

Dance” suteiks daug gar
daus juoko visiems. Cho- 

komedijantų, kurie pirmu ristų vienodas ir skirtin- 
kartu pasirodys scenoj, gas apsirengimas sudaro

tokiais ]
Pastebėta, kad bus jame 
daug naujų scenos žvaigž- 
džių šokėjų, dainininkų ir

nėję. Tačiau, teko sužino
ti, kad ponas Uždavinys 
pasakys prakalbą-apie Vil
niaus vadavimo reikalus 
sekmadienį, 26-tą balan
džio, antrą valandą po pie
tų “Lietuvių Muzikalėje” 
svetainėje, Tilton ir Alle- 
gheny Avė.

Vilnių Mylįs.

Pirmoje savaitėje gavė
nios susirgo p. Monika 
Kuktelienė ir dar tebeser
ga. Linkime išsveikti.

I

graboriaus žmona, po sun
kios operacijos padarytos 
University of Maryland li
goninėje, sveiksta ir ma
no dar šią savaitę sugrįžti 
namon.

Juozas Vazalis jau žy
miai sveikesnis ir netru
kus tikisi apleisti ligoninę.

Tomas Žukauskas, se
nas parapijietis ir ištiki
mas ŠŠ. Vardo dr-jos na
rys, randasi University li
goninėj.

P-lei Mortai Keidošiutei, 
kun. Kazimiero Keidošiaus 
sesutei, buvo padaryta 
gan sunki operacija Mer- 
cy ligoninėj. Linkime grei
to pasveikimo. Ausys.

Balandžio 26 d. š. m. į- 
vyks ekstra susirinkimas 
LRKSA. 13-tos kuopos, 
tuojaus po ąumos, šv. Al
fonso ' par. svetainėje. 
Taipgi bus p. V. VelŽis ir 
nutrauks paveikslus susi
rinkimo dalyvių.

Komitetas.

Senų Giesmininkų
Vakaras

Didžiausios metų lenk
tynės įvyks sekmadienį, 
balandžio 26 d. Tą vakarą 
mūsų art. Jonas Čižauskas 
savo žmonai, o parapijos 
vyrai savo moterims paro-i M ________
dys ką jie gali meno sri-| JONAS GREBLIAUCKAS

Telefonas: Plaza 1350.

cyje. Tą vakarą seni gies
mininkai* suvaidins juokin
gą komediją, užvardintą

Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Pennsylvanijos
SHENANDOAH, PA*

PARAPIJOS ŽINIOS

silankys paremti parapi
jos vaikučius.

r
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Geriau Išrodo Kaip Kada Nors 
ir GERIAU VERDA, taip gi!

Nereikia atidėlioti ilgiau. Didelis yra .čia Išpar
davimas! Nevienas modelis čia yra išstatytas, bet 
didelis m skaičius nauju 1936 metu modernišku, au
tomatišku pečiu iš kuriu galima turėti dideli pasi-

GAS R Al 6

A MONTH

.100 Arlington SL, Boston 4252 Washlngton St„ Roslindale
190 Hanover St„ Boston 11 Roibury St, Roxbury
554 Columbia Rd., Uphams Cor. 7-9 Walden St, Concord
399 Broadway, So. Boston 308 IVashington St, Nevton 
675 Centre SV, Jamaica Plaln 210 Moody St, Waltham

36 Centrai Sq., E. Boston 
Telef. HUBbard 7600 sujungia visus ofisus arba bilia 

PlumberJ.

309 Broadway, Chelsea
1370 Hancock St., Quincy
29 Main St., Charlestown
582 Washinjrton St., Codman Sq.,
31 Main St. Ayer

NOTHINū D0WAT
—-nslittlt as

Ateinantį sekmadienį, 
balandžio m., 26 d., Seserų 
Kazimieriečių išlav i n t i 
vaikeliai perstatys veika
lėlį, Shenandoah High 
School svetainėje. Tikima
si, kad daugelis žmonių at-

Choras uoliai rengiasi 
prie bažnytinio koncerto, 
kuris įvyks netolimoj atei
tyj. '

Studentai, kurie grįžo 
namo Velykų atostogas 
praleisti su savo tėvais, 
vėl grįžo atgal į savo mo-

rinkimų.
Kiekvienas iš ju yra atsargiai ir puikiai pada

rytas garsių išdirbėjo iš geriausio materijolo. Kiek
vienas pečius turi vėli os mados įrengimus, kurie 
palengvina šei _ rirti.

Pats užsidega — turi Minute Mlnder Laikrodį— 
Automatiškai šildo ir turi Laiko kontrolį — Draw 
out broilers — švelnus table viršus — ruimingas — 
extra stora insulacia — pilnai porceliuotas, — in
dams stalčiai ir kitos susidėjimui vietos, kurias kiek
vienas namas turėtų turėti. Atlankyk mūsų arti- . 
miaittį ofisų, kada dabar eina Didelis dešinių Pe
čių Išpardavimas.

ISTATYK SAVO SENĄ PEČIŲ I KONTESTĄ;
Jei jūsų senas pečius yra 4 metų (nedaro 

skirtumo kuo kūreni) tamsta turi progos su Juo 
/laimėti prizą Senų Pečiu Ieškojimo Konteste. 
Gauk įstojimo blanką bile kuriame mūsų ofise 
—jūs turėsite galimybės gauti cash atlyginimn 
šu {stojimu.

kurį autorizuotu Dealerf ar

Pusikkusyk MYSTERY CHEF iš Stoties \VEEI 10:30 vai. Trečiadieniais ir Penkta
dieniais ryto. ...

jrjgook DYlLUPg puls. MYSTERY CHEF Virimui-Knygą.,

ras mums lietuviams yra 
brangus, ir kad per Jo už
tarymą mes galime išpra
šyti nuo Aukščiausiojo 
daug visokių malonių sau 
ir Lietuvai.

Gavėnios metu mūsų pa
rapijos bažnyčioje staci
jos buvo einamos trečia
dieniais ir penktadieniais. 
Žmonės gausiai lankėsi. 
Apreiškimo Panelės Švč. 
šventę iškilmingai minėjo
me. Kleb. kun. Sadauskas 
atnašavo šv. mišias ir pa
sakė turiningą pamokslą. 
Labai gražiai išaiškino 
Jos garbę, šventumą ir di
delę galybę pas Dievą, ir 
Jos motinišką rūpestį apie 
Jos ant žemės vargstan
čius vaikelius. Parapijie
čiai džiaugiasi tiek daug 
sužinoję apie Dangiškąją 
Motina ir linki klebonui 
sveikatos, kad jis dar ii-, 
gus metus galėtų kelti Mo
tinišką garbę.

Kovo 22 d. klebono rū- 
pėsčiu ir paraginimu tapo, 
suorganizuota merg i n ų 
Sodalicijos draugija, ' prie, 
kurios prisirašė nemažas 
būrelis mergaičių. Iškil
mingas priėmimas įvyks. 
gegužės mėnesyje. Antras 
labai svarbus dalykas įvy
ko mūsų parapijoje rūpes- 

savo tėve- čiu ir pasidarbavimu mū
sų klebono, tai Šv. Vardo 
vyrų draugija, kovo 29 d. 
tapo suorganizuota.

Šv. Velykos mūsų para
pijoj praėjo labai iškilmin
gai. Velykinė procesija bu
vo didinga, pamaldos iškil
mingos. Klebono pakvies
tos Seserys Pranciškietės , 
iš Pittsburgh papuošė al
torių ir Viešpaties karstą. 

Parapijietės.

Albinas

St. Clair, Pa. — Šv. Ka
zimiero par. Atvelykio 
sekmadienį 19 balandžio 
vietiniai mėgėjai, su pa
gelba Seserų Kazimierie
čių ir vargonininkės išpil
dė programą, susidedan
čią iš trijų dalių: Pirmiau
siai buvo suvaidinta dra
ma Tarvydo vardu “Ger
maną”. Sekantieji asme
nys išpildė roles: Gerina- 
nos — Ona Pabijonų, Ger- 
manos Tėvo — Kazys Bi- 
gelis, Kaziuko
Kazlauskutis, Močekos — 
Ona Puišytė. Piemenaitė
mis buvo: Alena Rancevi- 
čių. Ona Kralikų, Maria 
Klizų, Katrina Krantauc- 
kų, Marė Zubrickų, Milda 
Zuikių, Alena Kazlauskų.

Po pirmam aktui sūdai- 
navo solo “Pasėjau lineli” 
— Juozas Kralikas ir “Lei
skit į Tėvynę” — ponia 
Ramanauckienė. Vėliau tie 
patys sudarė duetą, kuris 
publikai labai patiko. Ka
tučių buvo daug, kurios 
privertė dainininkus at
kartot dar sykį savo dai
nelę.

Po trumpai permainai 
scenoje pasirodo ir publi
ka, kurios atsilankė apš- 
čiai, išvydo mažus vaiku
čius bei mergaites pasirė
džiusias fantastiškais rū
bais maršudjant po arfeną 
pagal toną muzikos. Jie 
padainavo ir pabubnijo 
ant bubnelių i 
liams ir publikai, kurie su 
pasididžiavimu žiūrėjo į 
savo mažus artistus, taip 
gražiai atliekančius savo 
roles.

Pagaliau lošimas baigė
si komedija vieno akto po 
vardu: “Malevoja kėdę”. 
Ši paskutinė pijesa pagim
dė visą virtynę juokų. Pu
blika kvatojo kada Mika- 
lauckas rolėje svečio įsė
do į naujai numalevotą 
kėdę ir nemielaširdingai 
suteršė savo naują siūtą.

Šioje komedijoj, apart 
Mikalaucko, dalyvavo dar: 
Jurgis Stabingis, Emilia 
Petraitytė ir Juozas Sima
navičius, kurie visi pagir
tinai išpildė savo roles.

Pasibaigus vaidinimui 
jaunimas dar pasiliko ir 
žaidė lig vidunakčiui grie
žiant “Brauts’o” orkestrai.

Vietinis.

• v

DONORĄ, PA.
Kaip po žiemos šalčių 

viskas pradeda atgyti, gė
lės žydėti ir medžiai puoš
tis žaliais lapais, taip ir 
mūsų Šv. Juozapo parapi
jos žmonės pradeda dau
giau rodyti gyvumo dvasi
niame gyvenime.

šiek, tiek iš praeities. 
Vasario 16 d. mūsų kleb. 
kun. V. Sadauskas atnaša
vo šv. mišias Lietuvos in
tencijai ir pasakė gražų 
pamokslą. Tą patį padarė 
ir Šv. Kazimiero dienoje. 
Klebonas savo pamoksle 
nurodė kaip Šv. Kazimie-

v •

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

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

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

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

Nuo birž. 3 iki 7, — 
32 Dominick. St., 
New York, N. Y.
Tėvas J. Bružikas, S. J.
• -
PATAPK AMERIKOS 

PILIEČIU!
Manant apsigyventi A- 

merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. -•4
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Iš DARBININKO 
GYVENIMO

------------- ,
ksta 26 d. šio mėn. 1 vai. lakūnus brooklynieč i u s 

..Jpo pietų, Šv. Juozapo par. Mikalauską ir Šakenį. P- 
mokyklos kamba- iės Pukinskaitė ir Valin

čiutė ir choras, vadovau-
! senos
riuose.

Todėl visi nariai ir na- jant komp. Aleksiui sudai- 
----- rėš, kurie dar neužsimokė-; davo keletą dainelių. Gro- 

, ateiki- Į jo Brooklyn harmonistų 
. te į susirinkimą ir užsimo- grupė.

čia-vėl kėkite. | Vienu žodžiu, vakaras
— ■ Vajui pasibaigus “Dar- (buvo labai pasekmingas ir

reikia čia padėkoti vi
siems, kurie aukavo, dar
bavosi ir atsilankė.

Pavasaris. Dienos ilges-’ 
nės. Saulė kaitriau šildo.į .
Oras mainosi kas valanda; p2 šiuos metus, 
čia gražu ir šilta; čia ap
siniaukia ir lyja; <__ .
pakilęs vėjas neša dulkes 
miesto gatvėse ir plėšo iš- bininko” kaina pakils iki 
kabas nuo sienų. $4.00 metams.

Kaip nepastovus pavasa-! ^ar nepervėlu ir tiems, 
rio oras, taip nevienodas kurie nori skaityti “Darbi- 
yra pasaulio žmonių gyve- ninką”, bet dėl kokių nors 
nimas. Vienus lydi laimė priežaščių negalėję užsira- 
nuo užgimimo iki amžiny-_ šyti. Tai prašome ateiti į 
bės slenksčio, o kitus — 
bėdos, vargai ir nelaimės. 
Tokių nelaimingųjų šian
diena pas mus matosi tūk
stančiai. Kasdieną gatvėse 
apie dirbtuves matosi su
kinėjasi apdrįskę ir api
plyšę žmonės. Kaikurie iš 
jų retkarčiais nedrąsiai 
pažvelgia į dirbtuvę pro 
duris ir paklausia jos sar
gą: “Ar negalima kartais 
čia gauti koks nors dar
bas?” Sargas, galvą pa
kratęs, liūdnai atsako: 
“Nėra darbo. Naujų darbi
ninkų įstaiga nereikalau
ja”. Bedarbis eina toliau 
prie kitos dirbtuvės. Ten 
irgi tokį patį atsakymą 
gauna.

Dirbtuvės, šimtai žmo
nių per dieną paklausia 
darbo, o jis visiems vieno
dai atsako tą patį: “Nėra 
darbo. Naujų darbininkų 
nereikalaujame”.

Kartais pasitaiko vie
nam ar kitam bedarbiui 
kur nors kokį darbą gau
ti, bet koks atlyginimas? 
15 dol. savaitei, o dirbti 
turi labai sunkiai 8 ar 9 
valandas į dieną. Bado ir 
vargo iškankintas žmogus 
dažnai, kad ir už menką 
atlyginimą, sunkiai, lyg 
vergas, turi dirbti ir kęsti,1 
jei tik gali kiek nors nuo 
bado apsiginti ir savo ir 
šeimos gyvybę kaip nors 
palaikyti, bet padirbus ke
lias savaites, ir vėl palei-, 
džia iš darbo. Žmogus, ne
tekęs darbo, vėl žygiuoja 
apie dirbtuves dulkėtomis 
gatvėmis ir ieško darbo.

Brooklyne kaikurios lie
tuvių įstaigos su savo dar
bininkais taip pat žiauriai 
pasielgia ir kartais už 
menkus tarp vedėjo ir dar
bininko ginčus, sulaiko 
darbininkui užmokestį ir 
pavaro iš darbo.

susirinkimą ir prisirašyti 
prie kuopos. Prisirašyti 
prie kuopos labai lengva. 
Nėra jokio įstojimo mo
kesnio.

Nepraleiskite šios pas
kutinės progos. Nepamirš
kite susirinkimo dienos ir 
valandos, 
kusiems 3 
lėmis bus 
raštis.

v •

Nariams atsili- 
mėn. su duok- 
sulaikytas laik- /

J. Totilas, 
LDS. 5-tos kp. Rašt.

PARAPIJOS 43 METINĖ 
VAKARIENĖ

I

Šįmet mūsų parapijos 
salėje įvyko vakarienė. 
Tai buvo metinė ir 43 iš 
eilės. Susirinko daug žmo
nių. Valgiai buvo labai 
skanūs. Buvo ir prakalbų. 
Toastmasteriu buvo kuni
gas Valantiejus. Jis pa
kvietė kalbėti kunigus — 
Grądecką ir Kripą, abu 
daktaru Aukštakalniu, ad
vokatą Balandą, Mortą 
Zajilskienę, aldermoną ir 
vaistininką Joną Bendlerį, 
prof. Aleksį, Juozą Mar-t
čiukaitį, p. Augį ir svečius nierių ir

I

S. L.

WATERBURY, GONN.
NEPRALEISKIME 

PROGOS
Gerbiami LDS 5-tos kp.' 

nariai-rės. Jei mes norime 
pagerinti savo gyvenimo 
būklę turime būti taupiais 
ir akylais. Neturime pra
leisti nei mažiausios pro-' 
gos nepastebėję kur gale- j 
tume uždirbti ir sutaupyti 
centus, ypatingai šiais 
sunkiais gyvenimo laikais.

Su šiuo mėnesiu baigiasi 
LDS vajus. Visi seni ir 
nauji nariai užsimokėję 
tris dorelius už “Darbinin
ką” turi progą gauti vieną 
trijų dovanų: 1-mą $75.00 
cash, 2-trą Radio,- 3-čią 
knygyną $50.00 vertės.

LDS 5-tos kuopos, pas
kutinis vajaus metu, mė
nesinis susirinkimas įvy-

» |tival mišias, nors tos mi
šios jau nepirmą sykį yra

- giedamos mūsų bažnyčio------- ----------------------- --------- ---------———

Vakaro vedėju buvo komp. je. Garbė choristams ir jų 
Aleksis. Kalbėjo šie asme- vadui muz. K. Baziui. 
nys: kunigai Valantiejus, 
Kinta ir Kripas, advoka
tai Balanda, Lukošius, 
daktarai Hill, Colney ir vieną penktadienį vėl pra- 
Staneslow, 
Bendleris, 
Petras Lazauskas, Morta 
Zajilskienė, Jonas Jenu- 
šaitis, Jonas Lesunaitis, p. 
Kupstas, Dubaus kienė 

i ^Juozienė) ir garbės sve- I » ciai.
! Džiaugiamės garbingi) 
’svečių atsilankymu ir no- 
! retume, I

Sekmadienį po piet nuo užsuktų į Waterbury.

LIETUVIŲ RADIO 
PUSVALANDIS

ŠOKIAI
Tuojau po Velykų kiek-

alderm o n a s sideda šokiai jaunimui ir 
Petrauskai t ė, suaugusiems. Yra labai 

gera muzika ir visi kvie* 
čiami dalyvauti.

Vyturys.

KEARNEY, N. J.
Šv. Velykų dieną pralei

dome iškilmingai. Prisikė- 
kad dar limo procesija ir pamaldos

I

Bažnytinio koncerto, ku-| 
ris įvyks gegužės 10 d., 5| 
vaL po pietų. Programoje 
dalyvaus ir kitų parapijų 
chorai ir žymus solistai, 
kurių tarpe bus žinomas 
dainininkas A. Banys. Pir
mu kartu pasirodys Baž
nyčioje apielinkės vargo- 
ninkų choras, kuriam va
dovauja komp. J. Žilevi
čius. Ištikrųjų, tai bus ne
paprastas koncertas. Ti- 
kietai tik po 35 centus, ku
rių galima gauti pas cho
ristus, klebonijoj ir kolek
torius. Tad nepraleiskit 
šios progos, nes tai bus 
pirmutinis šios rūšies kon
certas. Pelnas bus naujų 
vargonų fondui. Lauksim 
atsilankant Brooklyno ir 
apielinkės lietuvių.

žvalgas.

ir A. Radzevičiūtės ir K. 
Karlonaitė.

Taipgi priklauso padėka 
už paramą M.R.K. 36 sky
riui. Vietiniai nuoširdžiai 
dėkoja Studentams vaidin
tojams, mokytojams, vei
kalo vertėjui Jonui Kmi- 
tui ir kitiems. T. Mylįs.

BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 15 d. Moterą 

Sąjungos 29 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyko, kurį 
atidarė pirm. Mikulskienė. 
Dalyvavo daug narių. Pri
sirašė trys naujos narės, 
būtent: M. Bačinskienė, H. 

\ Sakalauskaitė, M. Mažei- 
i kienė. Išklausyta visa ei
lė raportų iš Federacijos.

Nutarė surengti “Bun- 
co Party” balandžio 30 d., 
8 vai. vakare, Apr. Panos 
M. parapijos svetainėje, 
kurio pelnas skiriamas 
laikraščiui “Amerika”. Į- 

. Kviečia 
visus dalyvauti.

buvo gražios. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia. Šv. mi
šiose patarnavo studentai 
iš Marianapolio Kolegijos, 
būtent, J. Svirnelis ir J. 
Baronuskis ir iš Seton 
Hali kolegijos V. Kemėza, 
Ir kiti.

L. Vyčių 90 kp. smarkiai 
rengiasi iškilmingai sve- 

I čius iš Lietuvos, būtent, [ veikalų: Užslėptoji Bran- 
i ir Nėra Pinigų 

Vaidinimai visiems patiko

pusės po trijų iki ketvir
tos valandos įvyksta lietu
vių radio pusvalandis. Ma
lonu pastebėti, kad profe
sorius Aleksis vėl darbuo
jasi, kad lietuviai galėtų 
išgirsti lietuvišką muziką šventės pas mus buvo la- 
ir dainas. Valio lietuviai, bai linksmios, nes pirmą 
Remkime tą lietuvišką ra- sykį buvo apvaikščiojama 
dio pusvalandį.

7 7~T-|Dr. J. Leimoną ir teis. J.|eenvbėSVEČIAI IS LIETUVOS Jau prieš 6-tą vai. iš ryto Laučk^ priimti ?_e < . . _ __
Rengia šaunią vakarienę, yįsį gerėjosį Studentų aiš- 

kia ir gryna lietuvių kal
ba ir nudavimais. Progra- 

„ mos vedėju buvo kun. J.Kearny Dede. |Vaškag MIC > kuris savo 
gražia kalba padėkojo vi- 

i siems atsilankiusiems ir 
kvietė visus atvykti į Ma- 

Per Velykas susirgo šios rianapolį, liepos 4 d.
sudarė gyvąjį kolonijos lietuvių parapi- Publikos buvo gana

ROCHESTER. N, Y. NEW BRITAIN, GONN.
VELYKŲ ŠVENTĖS 
Šiais metais Velyki]

Kristaus Prisikėlimo šven
tė nadjame Dievo name.

• w

Sekmadienį, balandžio
19 d. Šv. Andriejaus para- žanga 35 centai.
pi jos svetainėje įvyko Ma- 

, rianapolio Kolegijos Stu
dentų vaidinimas dviejų PRANEŠIMAS

---------— bažnyčia prisipildė žmone-
Pereitą savaitę pas mus mis ir trustistai ture jo p plrodąTTa’ip-’‘

apsilankė įžymūs svečiai iš daug darbo, kad suradus bus ir §okįaį> balandžio 
Lietuvos, tai daktaras J. vietų visiems. Lygiai 6-tą 25 d. 6 vai. vakare. 
Leimonas ir teis. Laučka. vai. prie grabo prasidėjo 
Pirmą vakarą turėjome pamaldos, chorui giedant 
prakalbas. Atsilankė be
veik pilna salė žmonių ir 
prakalbos buvo labai pa
sekmingos ir įdomios. A- 
budu labai gražiai kalba. 
Kitą vakarą buvo išstaty
ta paroda iš Lietuvos. 
Žmonės gausiai lankėsi ir 
labai domėjosi Lietuvos 
•jaunimo išdirbiniais.

psalmes. Po to prasidėjo 
iškilminga procesija. Ma
žos mergaitės, sesučių 
Pranciškiečių gražiai iš
mokslintos, ! 
ratą, ] 
prie nešamo „ , _
kojų, barstė gyvus gėlių 
žiedus. Visa procesija bu- 

; vo labai gražiai sutyarky- 
Kitą vakarą įvyko vaka-' ta ir darė didelį įspūdį, 

rienė pagerbti tuodu sve- Klebonas atlaikė iškilmin 
čiu, Court Hotel. Susirin- gas šv. mišias prie įstaty- 
ko' apie 60 žmonių iš biz- to ŠŠ. Sakramento ir pa-

GAMDEN, N. J.

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskr. Kjuopoms pranešu, 
kad Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio pusmeti
nis suvažiavimas įvyks 
balandžio 26 d. š. m., Šv. 
Andriejaus parapijos sve
tainėje, Church ir Stanley 
gatvių, New Britain, Ct.

Suvažiavimas prasidės 
1-mą valandą po pietų.

Šis. suvažiavimas turės 
svarstyti Naujų narių va

jaus eigą ir apie būsimą 
Trilypę gegužinę, kuriai 
jau laikas paskirtas birže
lio 14 d. š. m., Linden 
Park, Naugatuck, Conn.

Taigi kviečiu visas kuo
pas skailingai prisiųsti at- 

| stovių ir pagaminti nau
dingų įnešimų apskričio ir 
visos 
vei.

*

kuris sukdamasis jos klebonas kun. Virbic-daug, bet galėjo būti ir į 
Išganytojo' kas. Linkime jam išsveik- daugiau.

F.A.K. Šį vakarą išgarsino, ti- 
: kietus platino ir bendra- 
|me darbe dalyvavo šie: 
; kleb. kun. A. Vaškelis, ku
nigas P. P. Karlonas, O. 

I Radzevičienė, A. Gradec- 
t rarapijos cnoras visu kienė, K. ArmolaVičienė, 

profesijonalų. sakė gražų pamokslą, o smarkumu ruošiasi prie- B. Mičiunienė, p-lės O. M.

IŠ ŠV. JURGIO PAR.
Bažnytinis Koncertas
Parapijos choras

organizacijos gero-

i

Kiekvienas Užsitraukimas

RūgštusMažiau
ŽOLYNŲ ARBATA

f

brandaus-kūno tabako

“it’s toasted”

•••/

M. Jokubaitė,
Conn. Apskr. rašt

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

Graborius ir Balsamuotojas
ALEKS. KARLONAS

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
knofferiauaiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut> Valstybes 

Lietuviams.
716 Stenley St. arba

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 B.

IT’S TOASTED
Jūsų gerklės apsauga—prieš knitėjimus— prieš kosulį

LENGVAS UŽSIRUKYMAS
IŠ TURININGO. BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Aš rūkau dėl malonumo
mano mintys ramios 

aš rūkau Luekies
Lengvą Užsirūkymą iš turiningo,

Ntenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.
•Ditiaiti Patikrinta Neprikla 

Chamiain Laboratorijų 
Tyrtaijiiao Gmpi,

Luekies yra mažiau rūgštūs

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

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


