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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITĖS!

SUVAŽINĖJO MARKEVI-I 
člĮJSRNy ,. - ■ ■ I t

. ATTLEBORO. — Prieš 
kelias dienas prie pat Myk. 
Markevičiaus namą, 355 Bj 
Nev/port Avė., So. Attlebo- 
ro, automobilis mirtinai su- 
važinėju Antaną Markevi-I 
ęią, 5 metą vaiką, kurs tuo
jau mirė po nelaimingo su-Į 
važinėjimo. - • Į

Automobilhi vairavo tu-L 
las L. S; Jacąuello iŠ Paw-| 
tiicket-fe. I, Į .

PRANCŪZIJOS VALDŽIA j 
NURAUS STREIKIERIŪS
PARYŽIUS. — Vasario 

20 d. Prancūzijos valstybės | 
tainautojai buvo paskelbę Į 
streiką, kaip protestą prieš 
parlamento pasiūlymą su- ““ 
mažinti algas.

Streikas.tęsėsi: labai trum-i 
painuo 10 minučią iki
vienos valandos. .

Laiškanešiai suvėlavo pa- įTokį Šukį paskelbė Naujos Anglijos
Katalikų Seimelis "

SOUTH BOSTON, MA8S„ VaAeIO-FEBRUARY 24 D., 1933 M,/No. 15
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PENKTADIENIAISdarbininkas
' . \ > AMERIKOS LIETUVIŲ B. f. ŠV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ

i

Philadelphijos, Pa., Šv. Kazimiero lietuviu, parapijos eąoro nariai, išpildę veikalą “Atsišaukimas į pasaulį Vilniaus 
vadavimui.” Veikalas suvaidintas Lietuvos neprildausojhybės 15 metųsukaktuvių minėjimo iškilmėje, vasario 16 
dieną. Philadelphiečią kataliką surengtos minėjimo ilmės praėjo didžiausiu patriotiniu pasisekimu. Apie, mi- 
nėjimą telpa žinia Pennsyvanijos puslapyje.

Religinis Atgimimas Per Pasauliečių Apaštalavimą

štą išnešioti, gatvėkarįai ir 
busai buvo sustoję ir it. .

Prancūzijos . ministerią 
kabinetas vasario 21 d. nu
tarė, nubausti, buvusio strei
ko vyriausius agitatorius.

MAGDDNAU) ATVAŽIUOS
AMERIKON DERĖTIS

Į Naujosios Anglijos kata- 
likil seimelis, įvykęs vasario 
22 d. Brockton Mass., pra- 
ėjo gražiausiu 'pasisekimu. 
Atstovą buvo 153, o svečią 
ir nemažokai. Dalyvių nuo- 

—- ------- taika buvo rimta, kūrybinė.
LONDONAS. Anglijos! Kadangi seimeliui buvo pą- 

mihisterių kabinetas nuta- rengtas kun. Pr. Juro turi- 
ręs siusti į Ameriką savo ningas referatas, tai atsto- 

. komisiją deryboms dėl sko- vams neteko nukrypti į įvai
ki su premieru MacDonąldĮ rias tuščias diskusijas, bet 
priešakyje.

Anglijos parlamente bu
vo pareikšta, patarimą 
vyriausybei, kad Anglijos 
skola Amerikai būtą suma
žinta net 10 kartą.- 

. Šiuo laiku Anglija sko
linga. Amerikai* $4,449,520,- 
000. - M

; $------------------ -------- ■ - ------ -----------------

. Priimtosios rezoliucijos 
bus paskelbtos vėliau.

. Baigiant seimelį atsilankė 
du garbūs svečiai — kun. 
Dr. Bartuška, nesenai atvy
kęs iš Klaipėdos, buvęs ’a- 

I merikietig, daug dirbęs Lie-

STANKEVIČIENĖ RAMIAI 
LAUKIA ELEKTROS KĖDĖS

SUNBURY, Pa. — Ma
rijona Stankevičienė, 49 na., Į 
užmUšusi savo vyra Jokūbą Į 
70 metu amžiaus, teismo pa-1 
smerkta mirties bausme, ra- 

. įaiai. lankia savo likimo.. Į
Stankevičienei mirt i e s J 

diena dar nepaskirta. Jos Į 
advokatas yra padavęs pąsi- Į 
gailėjimo prašymą, * kurio I 
išsprendimo. Stankevičienė 
kasdien laukia. .

Staąkeyičienės advokatas
■ aiškina, jog ji užmušusi sa- 

vo. vyrą,. būdama . įtakoj e 
'savo vyro posūnio, kurs nu
teistas nuo 10 iki 20 metą 
kalėjimo už dalyvavimą'į-

•. vykdyme žmogžudystes./
■ - . • Jei Stankevičienė nesusi-

lauks, pasigailėjimo, ji bus" 
antroji moteris Peiinsyivą-- 

y, -nijojį’mirusi elektros kėdė-

visos mintys buvo sukoncen
truotos į svarbiausius daly
kus. ' ..

Seimelis prasidėjo Šv. 
Roko bažnyčioje iškilmin
gomis šv. miši'omis, kurias 
atlaikė kun. Jonas Plevokas, 
asituojamas kun. S. Knei- 

I žio ir kun. J. Sk'alandžio. 
Pamokslą •. pasakė kun. P. 
Strakauskas, kurs daugiau- 

| šia kalbė jo apie tėvynės mei
lę; Mišią metu giedojo pa
rapijos choras, p. P. Šoko 
vedamas. Atstovai iš .kitą 
koloniją turėjo progos išgir
sti gražij bažnytinės muzi
kos išpildymą.

. SeimeHo posėdis prasidė
jo 11 valandą parapijos sve
tainėje. ■ Maldą sukalbėjo 
K; Federacijos apskrities 
dvasios vadas kulį. P. Ju
ras; •

Į Garbės preziditiman iš
brinkta kini. K. Urbonavi
čius ir kąn. J. Švagždys.

Į prezidiumą išrinkta A. 
F. Kneižys — pirmininku, 
J. B. LauČka ir V. J. Ku
dirka — viče-pirmininknis: 
į sekretorijatą — J. P. Pį- 
.lipauskas ir E.. Gksaiiė. 
Mandatą ir įnešimą komisi- 

l pą sudarė /F. Krancęvi- 
ęius; M.. Abržtčinskas ir J. 
Kundrotas * (ŠyČ. Marijos 

Į kolegijos mokytojas), Rėžo-

Irnciją komisijoj —- kliu, K. 
Vasys, kun. P. Strakauskas 
ir V..tf j.' J

Svėifeiiiimo kalbas pasakei 
kun. ■ J. Švagždys, -kunigą 
Vienybės, pirmininkas kun. 
K. Yasys, kun. . K; Urbona
vičius, kun. Dr. J. Navickas 
ir L. D. S. Dvasios Vadas 
kuli. P. Virmauskis.

Kum Pr. Juras, Latvren- 
: ce klebonas, skaitė referatą 
apie pasauliečią apaštalavi
mą. Referatas .tęsėsi apie 
dvi valandas. Referatas, bu
vo labai turiningas, pareikš
tos ramtys .'referento pergy
ventos. Buvo pasakyta 
daug tiesos apie visas lietu
viu kataliką veikimo klai-į DHI IPUflMA
das. Kadangi referatas tilps Į ruLIuinuHę 
spaudoje, tai čia neteks pa* ——------
minėti iškeltą faktą. WATĖRVILLE, Me. —

Po referato kilo įdomios Į '®^s. Efeniy Ryan, turintis 

diskusijos, kuriose dalyvavo 
kun. V. Puidokas, V. Ku
dirka, kun. P. Virmauskis, 
Lietuvos Vyčią N. Anglijos 
apskrities pirmininkas D. J. 
Averka, kiin. J, Vaitiekų- Į 
nas, J. B. ’Laučka, kun. J; 
Švagždys ir kiti. Po disku
siją trumpai atsakė referen
tas kun. Pr. Juras. ;

Po to kun. K. Urbonavi
čius kalbėjo apie “Darbi-' 
ninko 7 klausimą,, po ko bu-j 
vo iškeltą i daug rimtą pa- 

i siūlymą bei išreikšta įvairią 
’ nuomonią apie sustiprinimą 
“Darbininkobūklės. Tuo 
reikalu priimta praktiška 
rezoliucija, finišu vykdyti Į “Z“” paaišk^o, jog tame 
išrinktą komisija, (kun. K.' -

. Vasys,. kun. J; Švagždys, 
kun. J. Vaitiekūnas, A. F. 
Kneižys ir V. J. . Kudirka).
* Nutarta šią vasarą sūreli-1 niiikas Irisui! yra pabėgęs 
gti Lietuyią Dieną. * . ir apsigyvenęs Graikijoje.

vii *r laikais ir -.kmi. * Dr. J.' 
Končius, *Mt.,; Carmel, Pa., 
klebonas. • Abu svečiai pa
sveikino seimelį,- o kum Dr. 
Bartuška patiekė įdomią 
šviežią žinių apie Lietuvą.

Seimelis baigtas 6 v., va
kare, kun.J. Šyągždžiui su
kalbėjus maldą*

Į 'Seimelio pradžioje ir pa- 
| baigoje iškeltas ir priimtas 

(kun. P. Juro pasiulymu) 
Naujosios Anglijos Katali
ku šūkis — Religinis Atgi-

KONGRESAS NUTARI 
ATŠAUKTI PROMICUfl

ISTATYMi 1
; WAŠHINGT0į(,— Kol 

Į greso abeji rūmai^ ir seriffl 
I tas ir atstovii rūmai, daffl 
giau kaip driem jreČdaliąip 
balsų priėmė rezoliuciją^  ̂
kuri atšaukia . konstitucijoj

mimas Per Fasauliečią A-j PREMIERAS
pastalavnną! ’ ___ _______ ___

Šiuo ; šūkiu vadoyauda- 
mies, N. Anglijos lietuviai 
katalikai tvirtai tiki sustip
rinti savo veikimą. Šūkis 
paskelbtas. Pasiryžimas 

. padarytas. Atstovai išvaži
nėjo. Dabar laukia darbas.

ROOSEVELT KALBĖJOS!
SU PRANCŪZIJOS

ATSTOVU

draudęs pardavinėti ar. gaJ; 
minti alkolinią  ̂gėrimus*

Tačiau įjrohiblęįja tik tįiĮ’ 
da išnyks, i kai kongreso / 
priimtą rezoliuciją patviry ' 
tins 36 valstiją konstituci--1 
jiiai seimai, kurią šaukimo • j 
klausimas dar neišaiškintas. J

Massachušetts gūbernato- ? 
rius J. B. Ely . tuojaus tą / 
pačią dieną, kaip tik kon- į 
gresas priėmė rezoliuciją, : 
sušaukė iegislaturos posėdį 
ir pasakė kalbą, kurioje 
prašė atstovus kuogreičiau/ į 
šiai susirūpinti kongreso fe- į 
zoliucijos patvirtinimu. ’' 1

SU MEDINE U MUŠĖ

medinę koją, pasigėrė ir 
pradėjo trukšmaUti. Polic- 
monui. pamėginus jį are
štuoti,Ryan nusimovė me
dinę koją ir pavaišino po- 
licmoną.

Teisėjas šiam. karštuoliui 
paskyrė 30 dienu pataisos 
namu*

NEW. YORK, -r Vasario 
21. čL būsimasai prezidentas 
F. D.. Roosevelt turėjo 45 
minučių pasikalbėjimą. su 
Prancūzijos ambasadoriumi 
Paul Glaudei. Po to Roo
sevelt kalbėjosi su Kanados 
atstovu.

Nėra abejojimo, jog Roo
sevelt tarėsi su Glaudei apie 
Prancūzijos skolas Ameri
kai ir apie kitus tarptauti
nės politikos klausimus.

SPROGIMAS SHAN- 
GHAIUJ

PRIEŠ KAIZERIZMĮ
’ —i_________ _ 0

ROSENHEIM. — Bava
rijos premieras Heirivich 
Held pasakė priešrinkimine 
kaįl^fimiojft J>argį3įųfi 
vo įsitikinimą, jog kaizeriz- 
mas niekuomet negrįš į Ba
variją. Tą pačią progą jis 
smarkiai puolė Hitlerį ir jo. 
fašistą partiją.

- Premieras Held yra Ba
varijos . kataliką - liaudies 
partijos vadas. ,

SUĖMĖ VAIKĮ DIDELIA
ME NUSIKALTIME

JAUNAS LIETUVIS UŽ
MUŠTAS NELAIMĖJE
WINNISQITAM, ■ N. ELg 

;-r. Montreal-Boston gr^įgjl 
šis^rSukinys mirti^f 
žinėj’O autonĮdbiiiūiiii važia
vusius tris jaunuoliu^ taip 
kurią buvo lietuvis JUozaJ 
Kabačkis, 17 metą,

“i
- Automobiliu vairavo La-

8- ’
conia miesto mayoro sūnus;
17 metą jaunuolis. Jaunuo
liai važiavo iš žieminės 
“kempės,”: • * ; :

KOMUNISTAI PRAŠALINO
PTTTSJFIEL®. — Poli-į SAVO VADĄ 

 

cija suėmė aukštesnės moky- į . g

Idos mokinį John Bose, 15 VASHINGTOK, N. J. 
metą,. kurs mėgino grasini- Į New Hampshire valstijos 
mo būdu išgauti 10,000 do- Į komunistu 
ierią iš banko prezidento.

Rose prisipažino rašęs 
grąsinimo laišką. Jį suėmė 
policija pašte prie langelio I V

laiško nuo banko preziden
to. .. ' ■

l susivažiavimas. 
prašalino valstijos partijos 
vadą Henry P. Iram, kurs 

$ | daug karbi buvo komunistą 
kandidatu į gubernatorius,

, .« ' . I, XX IV. _ .
kur jis buvo atėjęs atsiimti ) priežastis ne-

žinoma. . . .. .

DVIEJŲ BILIJONŲ DOLE
RIŲ NUOSTOLIAI

S H ANGLIAI. — Gasoli- 
no dviem sandėliams- spro
gus . 82 asmenys, užmušti 
ir apie 120. sužeisti. Iš už
muštąją 79 merginos.
. Iš.sužeistųjų 50 nugaben
ti ' ligoninėn, kiti lengviau 
sužeisti.

WASHINGTON. — Se
nato banku padėčiai tyrinė
ti komisija dauglaiko pra
leido,- nagrinėdama Chicagos 
dusulio bankrotų. IŠ tyri-

bankrote įvairūs turtuoliai 
bei bankai turėjo du bilijo
nu doleriu nuostoliu- • ■.

Bankrutovyriausis kalti-

ir apsigyvenęs Graikijoje.

EXTRA
NEW YORK. — Plieno 

iŠdirbystės magnatas Char
les M. Schiyab vasario 18 d. 
sulaukė 71 metą ' amžiaus*. 
Ta.-proga pas <jį apsilankė 
spaudos atstovai, kuriems 
Sehwab pareiškė, jog jis ti
kįs apie besiartinančius ge
resnius laikus. Jis.esąs gi
liai Įsitikinęs, jog atsitiks 
kas nors .iiopramatyta ir ta
da pagerės laikai/ ‘ •/.

GAMBRIDGE,MASS.
Vasario 26 d. 6 vai. vaka

re įvyks metinė parapijos 
■vakarienė.. įžanga tik 75c, 
Viši prašomi įsigyti bilietus 
iš anksto., ,

■ Širdmgaį visus kviečia 
klebonas, vikaras ir rengė-; 
jai. Cembridge lietuviai vi
suomet parodė gražią vieny
bės nuotaiką, tad ir šį kar
tą riėapsi leiskite. .

. .. , . . Kuicslj/s.

ZANGARA NUTEISTAS 
80 METU

AHAMI, Fla. —Vasario 
19 d. teismas pasriierkę Giu- 
seppe Zangai'a 80 inetą ka
lėjimo* . . *•..•■• ■

Vasario 15 d. Zangara pa* 
leido penkis šūvius tikslą 
nušauti busimąjį pi'oziden- 
tą F. D. Roosevelt. Tuo pa- 
sikesinąnu jis sužeidė 5 as
menis. . ■

Zangara. kaltu prisipaži* 
U o ir prašė aukščiausios 
bausmės. Teisėjui prane
šus< bausmę, Ząngara Šiiiip 
pasakė: ‘* Olų teisėjau,. ne- 
būk šykštus, duok man 100 
metą;” • ?



Hadienk, v&sario 24, 193Š ..... _ i i■l.“W

ATSAKYMAS p. pereitame direktorių nu
sirinkime bu\o nutąsą .pa
skirti p: pirmininką ir ma
ne į komisiją, kuri privalo 
nirašyti spaudai apie bend- 
?ovę, bet iki šiol, negavęs 
okių direktyvij. nuo piiuzii- 

ninko, nieko negalėjau 4*a- 
BVtt . . ; ■ '

Baigdamas, noriu ’Tbinst 
toms pasakyti, kad aš esu 
klaidų padaręs, Buvau •už; 
ai nekartą smarkiai išbar

tas ir nubaustas. Tylėjau ir 
skirtą bausmę^ norą jr.kar- 1 
čią, atlikau. Dabar tik Tam
stų prašau: susimildami, 
neverskite kitų klaidas ailt 
manęs, nes saVųjų turiu 
daugiau, negu norėjau. Jei- . 
gu yra kaltės, . meskite jas 
kaltininkams^ Tegul jie už . 
pavo kaltes atsako. Daugiau 
rūpinkitės savo bendrovės 
reikalais. Patys, dalyvaukite 
seime. Jei negalite, tai pa
siųskite savo įgaliojimą pa
ti kiniam žmogui. ‘ j ei Tams
tos tylėsite, tai tUomi grei
čiausiai pri vesite bendrovę 
prie galutinos likvidacijos..

Aš, mielu noru, visad 
Tamstoms padėsiu, kuomi 
tiktai galėsiu.

Jonas J. .Romanas., 
455 W. Broadyvay, 
So. Boston, Mass.

mą pykstą £0 jo, jiems jjš 
tarė; "•

“ Vyrai, jūs galite nutarti 
man algų sumažinti arba 
net ir visai nemokėti Maii 

yuedąug pkigytoonbnui teroi- 
~Įkūų Aš guliu gyventi-lūš-

IflRTi

i# lį Uil'1
kPSAKYMELIAI
tOMITBTAS PRIEŠ

VYSKUPĄ
Į • [J • ■ • ' „

Apsakoma yra, kad daug 
tų ~ afgaij New York’o 
skapas Dubom turėjęs 
ig nesiktgunliĮ su kated- 
i komitetu. Komitetas

taip aukštai savo statėsi, 
kad net giųsino sumažinti 
vyskupui; mėnesinę alga.

Bet senelis Vyskupas tik
rai buvo žjnogus Kristaus 
dvasios/ Matydamas, kad 
tie žnioneliai pei; savo aklu-,

noje ar skiepe. .Bet atsi
minkite: nežiūrint kaip aš 
vargingai gyvensiu, ir. ne
žiūrint iš kur aš ateisiu iš 
drėgno skiepo, ar iš suiru
sios lūšnos, aš vistiek esu 
jūsų Vyskupas. ”. : ■1 T.

do nui 3L 4. ArorZr«/?« rir Ari- 
tiems Amerikos Liehtriu 

l^rcfiįjbos Ąieudroveš 
Šeriniiikamm

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

raiką Mytolugijoš ŽittpsnO: 
t zu paveikslais. Liotąvhl 
bon:išguldė Alyva- ....• 
frys, Keleiviai — KrikšČio- 
r Žydas ir Turkas. Pamolu- 
xti apysaka. Parašė T. Vyš- 
lUskas. Vertė P. B. ...... 
Erumpį Skaitymėliai—labai 
ižtis pasiskaitymai, apie į- . 
kilis gyvenimo atsitikimus. • 
rašė J. Tarvydas ......... .25 
Purto Norma—moks lis k i 
siakaitymia. Parašė Uosis.. .25 
Gerumas — iaprašymas. apie 
rūmą per Tėvą Fabevą Fi- 
iin^. Vertė Kun. P,. L............ 15
Tabakas—Nuodai — .niky-; 
j kenksmas; pagal Dr. Ni- 
4skį parengs S. Kaimietis .10 
Užeita NĮergele au Barzda 
Barzdaskutis — apysaka.. /•=.1.5 
Kataliką Bažnyčia ir De- 
ekratizinąs. — Parašė kun. 
imas ‘Žilihškas .... .. .25 
Apaštalystės Maldos- Statu- 
& — 'Verte, kim.' P. Sauru- 
itis • i 1 .. • - - --------.15
XXjX Tarptautinis ĮMia- 
stinisr1 Kangvesas. Parašė 
cm. Pr.: Bučys, M. I. C. .. T.50 • 
Mūsiskįąį Užsienyje. Juv- 
ingas aprašymas kelionės j 
arj’žią ir atgal Mikalojaus/*■ .- 
‘-ėktpiros Ivanovų Išguldėm 
fegnus1 Pąrvalkietis .25
KeUcmė Aplink Pasaulį per’.:

P Dieną. — Apie visas dc- 
ybas be. galo įdomūs nuoti- 
M kelionės per įvairius kva-’ 
tus. Parašė' Julius V o r n e.. ’ 
Tertimas, J. Balčikonis .... 1.00

Pramonines Demokratijos 
“agrindai. Parašė Uosis ...; .50.

Gegužes Menuo — Kun.tP.. 
iadeikis. ................... . .. -40
Aritmetikos Uždavinyiias .25 
Vaiką-Darbymečiui —Rin- _ 

tįnėlis kalbos -mokslui ...... 
. Petriukas. — laiškas vieno 
^tikėlio. Tepto S. Rakauskas .15

BolŠeyižmas —- Kas tai yra 
tolševizinas ir jo vykdymas 
Rusijoje .. ......... ... .15 
‘• Žaidimą Vainikas — Savy- • 
kės vakarėliams ir g e g u ž i—; ‘ ' 
nėms są gaidomis.*Sutaisė AL 
Grigonis...... .25 
< Laimė — (poemą). Parašė • 
Vaitkus .. .. .. .. .. .. .25,
j. Atsargiai su Ugnimi./Vertė 

lenkišką kun. K. š. ....
’*. Mūsą Tikėjimas—Jšaiškini- 
įnas pagrindą mūsą tikėjimo .20 
2 Lietuvos Ženklai. — Išleido 
U.' SešĮcmčius ir B-vė, Kaū- 
ąas ,. ‘.i .. .i .. . .. .. .. .20

Ėmęs-ir Kalbėk: Deklama- 
-bijos, Monologiai ir Dialogai.. 
parašė Juozas V. Kovas .. 120 
į Graudūs Verksmai.— Vertė 
' Vysk; A. Baranauskas \. .. .10 
; Eurhįristikos Stacijos. Są- 
'lietuvino Kun. P, Juškaifis ;. .15 
Ą Kristaus Kryžius: 'Stacijos, 
^Uraūdfis Verksmai, M a 1 d o s . 
JGIeguzės,' Birželio^ir Spalių 
uąąėn. Išleido, kun. K A. Vasys • .25 
K Dangaus' Karalienė. s Surin- ’ 
Ūso kun. M. Galevičius; be ap- 
»daxvu 25c,' stt Apdarais .. ..

. JBąciaMzmaS: ir- Krikšoiony- 
3bl.' Proį- y,. Jąrguclo.. .10 
* Žmogiiš ir Gyvulys. Paraše

Pr BuČys .. .. .. .. .15 
Žydais foątąvoje, Parašė S. - 

mietis . .... ... .05 
[Maldos Gętlybe. Istoriškas 
““ “iltys iV-tb šimtmečio kri- • 
Vienybes. LiUtąvią kalb'on. .■ 
- ■ .1b

Apsirikimą Komedija. At- 
5į^kimas‘iš.AnieriT;oniško gy- 
'Veninio. Išguldė • L a p š i a u s .■ 
■paikas .. .. o .-. .. . 
į Jono Kmitp Eiles .... .

f? Be fcpdąrą

.25

.25

Lietuvos Albumas-. Su pa- | . puoląs? A. Vienuolis 
veikslais, ir aprašymais .. ..1.00 ’ ”

Kataliką .Tikėjimo , Apgyni- ) 
mąs. Paraše kun. V. Žajan- . > 
.čaūskas t. - .. .. • .35

Dr. Vinco Pietario Rąstai.
Istori jos apysaka 2 tomai',, .50

Moterystė ir šeimyna. Arer- 
tė J. Gerutis ,. . ... .25

Limpamosios Ingos ir kaip ( • 
nuo ją išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, vinį-* 
<luo, oras. Paraše J. Baronas ,25

Nauja Skaitymą Knyga— ’ 
(Dalis II): Su paveikslais ..' .40

Vaiką Knygelė — su .pa
veikslais,.. . .- .. .......20

Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1916 .ir 1919 m. Para
šė kun. J. F, Jonaitis (Kape? į - 
lionas)". .. . , .15' Viei

h vės veikimo. Galių tiktai I • 
t iek pasakyti, kad nuo Senų 
laikių Lietuvoje, yra grupe. 
Žmonių, kurie noiejo, ir gal 
dabar tebenori, mūsą bend- 
rovę likviduoti ir iš likvida- 
eijoš pąimti turtų į savo 
rankas, Man esant pirini- 
uinkUj pasisekdavo prieš jų 
užsimojimus atsilaikyti. Jie 
buvo pasiryžę mane iš pir- 
mininko vietos pašalinti! 
Buvo ųet žymų ^profesorių 
pasikvietę į talką, bet jis. 
sužinojęs jų planą, .griežtai 
atsisakė jiems padėti ir, 
mąn grįžus Lietuvon, apie 
tai papasakojo. Matyti, kad 
toji grupė, surado sau kitą 
tąlkimnką, nes man netekus 
lais vės jie pasiskubino mane 
prašalinti jr, po to, prasidė
jo apkarpymas bendroves 
turtų, ■ :

Pereitais motais šėrinin- 
kų seimas neįvyko, kaip 
man aiškino pirmininkas, 
dėl pinigų stokos ir, kad di- 
tėktoriai .neturėjo ką šėri- 
uinkams pranešti, bet t v i r- 
tino, kad šiais metais seimas 
įvyks.

Aš jau esu direktorių su
sirinkime raginęs, kad rei
kia per spaudą šėrininkamš 
paaiškinti- apie bendrovės 
reikalus, bet ne visi direkto
riai, su mano nuomone sūri

(IŽian, Jo rankose visi bend
roves reikalai yra jau penki 
motai, Gal, j&įlmijų, būtą 
naudinga pažiūrėti, kaip jis 
jendrovea reikalus tvarkė 
per tuos penkis metus. Bot 
apie jo veikimu būtų ge
rinus, kad jis pats Tams
ioms praneštų Jis, yra pi !•- 
alininkas ir aš tegaliu tik 
t iek Tamstoms pranešt kiek 
aš, kaipo nepatikimas sėkie- 
t orius, žinau.

■ Direktoriai yra pasiskirs
tę pareigomis sekančiai* 
pirmininkas■ — Juozas Ciu 
nvs, pirmininko pągeLbinm- 
kas — Jonas Pėtrauslpui, ižh

t.

Gerb. p, M. A. Norkūnas 
‘‘Darbininke” mąne kalti
na dėl to, kad aš tyliu apie 
Amerikos Lietuvių Pitky- 
bos B e n d r o v e s reikalus. 
Bpręsdamas iŠ pereitų Jien- 
kių metų šėrininkų ir direk
torių atsinešimą į mane, bu
vo aišku, kad iŠ aktyvaus 
daljTftvimo Bendrovės rei
kaluose nš esu pašalintas. 
Nosu - ‘ kareivis, kuris iŠ' kė- 
vos lauko bėga/’ bet taip

ias/’ kad lysti ten, kur nesu 
pageidaujamas.

■ į Jau bus penki metai kaip 
pi o metu būve direktoriai, 
pasinaudodami manė asme
nine nelaime, .mane prašali
no iš Bendrovės.pirmininko 
vietos. Mano vietoje jie pa- 
Kkyrč p. Juozą Crni į. Sekan
tis šėriniiiku suvažiavimas 
tą patvirtino, nes mane n*

I direktorium neišrjnko. Man 
buvo aišku, kad šėrininkai 

| nepatenkinti • mano darbu, 
paskyrė kit<i i mano vietą; 
Manau, liad prie tokių ap- 

■25 linkybią man buvo nepato
gu kištis i bondrovęs daly- 

■25j kus ar apie tai viešai rašyti.
Teisybė, 1931 metais, bu

vau vėl išrinktas direkto- 
’35 riuin ir direktoriai man pa- 
.40 skyrė feeki’etoiidlis* pareigas;

Jau dveji nietai kaip sekre-

.10
Kas Šiandien Kalbama, ;> 

pie Dievą, Sielą, Religiją, Pa- . 
žangą ir Socializmą, Parašę . 
Dr. Povilas Mira .. .. ... .10

' Visas Svietas; žeme, kalnai, 
Vanduo, upės, žmonės, mies- 
tai. Sutaisė ir 'išleido ,P. Mi- 
kojaims .. ... ... .. .. ...,.

MALDAKNYGfiS

Maldą Rinkinėlis, bM t a i s 
vigeliais .. . .... 1.50 
-Maldą Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais , . .............
Pulkim ant Kelią r- “Dar

bininko” spauda. Odos apda--; 
•ra

.10

.00

. 1.50 .75

. . .. .: .. $1.50 2.00

TEATRAI •

Paimalhą Vadovėlis/ Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė'ir išleįdo kum J. Kone e- . 
viciųs'. ...... .. .10

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kun. P s S'aurusaitis .. , / >15

Moterystės Nssuardomybė, 
Lesauškis. ’šv. Kazimiero 

Dr-jos leidinys,. Kaune ., . .10 
Sinkiausiais Laikais. Para- .. 

še A Riicevičius .. .. .'. •• -20
Tijeilė (Poema). Parašė M.

Gustaitis;’-1 , r * . ‘ - - •.• TO;
■į -^v. Gabrielius. • Išleido Tė-« 
ras Mfonšhs Maria/C. JP. 1. .15

RELIGIJOS Mokymo Me- . 
todika; K. J. Slmiodys .. .» .25 

Leiskite Mažučiams Ateiti . 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
I’raųas .. .. .. ........ .25

■ Mūsą Dainiai. Parašė Ka-
Puida .. .. .25

Andersono Pasakos -r- su pa- L
.10.

.03

.10

vęikslėliais .. .. .. .. .... 
. Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Lįguo- 
ri. -Sulietuvino B. A. .. '..,.. .•

Vienuolio Disputą su Rabi
nu,Vieno veiksmo juokai Sii-- ’ '1
lietuvino Vaidevutis .. .. ... .15

Elgetą Gudrumas, 3-ją vei- •’
Iešmą komedija. Parašė Sei
rijų, Juozukas .. .. .... ..

Giliuldngas Vyras. 2-j n ak
lą komedija; parašė S. Tar
vydas e;« .->• .. .... ..

Ubagą Akademija ir Uba
gą ‘ Balius — komedijos po 
l aktą. Parašė Seirijų Juozu
kas • • . . . .. . . . . .

Snjegąs—tDrania 4-rią ak
lį. Veftė Akelaitis............. .

■ Esumas — 3-eia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.’! I. < . U ~ _Parašė kun, -L. A’aiaekauslįas ,1&| tomnjtt, bet dąy nesu ture- 

jęs protokolą knygos savo 
rankose. Kai. reikia proto-'

.10
Novena; Prią Šv. Pranais-' ■ 

kaus. Asyžiečio su trumpais, 
aprriąsųunais apie Jo, gyveni* 
miį. Parašė Tėvas Ilugolinus 
Stroff. 6. Į?; \M,. Vertė K.'.. .15

Valgią .Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri?. 
kos Lietuvaitė .. . . .’. 1.00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias i sveikatą. Su
taisė Di\ A, L. Graieiunas .. 1.00

A Brist Lithuaniaū .Gram- 
mar. Lietuviškai-Anglįš k a s. 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga-

liojiis
nizmuose (Paskaitą) L. Vai
lionis .. .. ............... ... , .15

Delegatą Kelionė Lietuvon - 
1916 m. Paraše Dr. J. J. Biel
skis .... .... ..... .. .. .15

Vadovėlis išmokti dailiai 
mišioms tarnauti. Parūpinta . . 
Seno Bažnyčios Tarno ..; .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsir mergai
tėms. Iš vokiško p e r d į r b o 
Kupranas ... .. .10

Mūsą Jaunuomenes.Idealai.. •.
Paskaita skaityta Ateitininką 
koriferencijpje,' Voroneže, 5 
d.,’birželio, 1917 m. ,7 .. . JO

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė; Svirno Žvyne’ .. .10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą. Mokykloms parinko M. 
Biržiška .. • ...............  ■*

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose . / .. ......

Pasakėčios. Rinkinėlis - kal
bos mokslui . .

“Dievo Karalystė Jumyse .
Yra” arbą apie gerumo do- 
ijbę. Verstą iŠ lenką kalbos 
ir išleista rūpinantis. Pi L. ■. •

Ką Kiekvienas Katą! i k ą s 
turi žinoti arba mokėti .. ,.
* Kovotojas dėl Vilniaus, lie-

> tuvybės. Kum J. Ambra?ie« 
.501 jus .v ..•*..,

“DARBINJNKAS”
[•366 W. Broadway, So. Bos

.50

.05

.75

.30

.10

10

mos “Gims Tautos. Genijus.”

Viši Geri — 3-ją Veiksmą 
vaizdelis; paraše F. V. .10

Patricija, arba nešinamoji 
kankinę — 4-rią aktij drama. 
Vertė jonas Tarvydas .;

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidiną 
mūs su gaidomis ........

Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola 5-kią aktu; 3) Liur- 
do. Stebūlas 4-rią aktu; para-- 
sė J.,Tarvydas ,. .....

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis

Vaiku Teatrai; dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K,D, ir N. ,.

Vaiką Teatrai : dalis II-: 1) 
I-štirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. ..

DAINOS

jaunimo Aidai, M: Ateivis 
Strazdelio Dainos., Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos .10 statyti mane ir pavesti dar- 
. Svodbos Dainos .. .. ... .7“
Birutes Dainos .. .. .. .. .10 
Mūsą. Kariuomenės Dainos.

20 dainą dviems ir trims bal
sams;' Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys .. . -. .’. .. .110

ŠU GAIDOMIS .
Mi Petrausko

Jojau Dieną .. .. .. .. . 
Vai >aš pakirsčiąu... . . 
Ligho (Latviška) .. .. 
Už.šįltngėlį .. ... ;. .... 
Saulele-, raudona .. .. 
Šią Nakei.aly (dzūkiška.) 
Skyniau skynimėlį.. 
Siuntė mane motinėle ... 
Ko liūdit sveteliai *1 .. .

• SasnauskĮo
Blaivininkiį hymnąa. ;, 

’ . . • . Aleksip
Tyčią hymhas .. ...
\ . .Taliai- Kelpšos ’ J 

' Liaudies .dainos (chorui j
Ąš pas tėvelį-Moeiutė mano .15 j 
Oi tu, •‘iakštingėlė-Vanage*

lis tupėjo ■... •./ ... <. 15
IKad buvau mergolė-Ir atlė

kė šakalėlis ■. .15

.10

.75

kas, išėmęs porą lapu po
pieriaus iš prot< kolų . kny
gos,. paduoda man ir proto- 
kolą parašęs turiu pirmi
ninkui tuos knygos, lapus

>65 grąžinti.
Steigiant bendrovę ir lai-. 

•i5lke dešimties metu jos vaiki
nio aš turėjau .Tamstų, .po- 

. n ai šėrininkai, pasitikėjimą.’
(Dirbau kaip išgalėjau, kad 
[ bendrovės reikalus vesčiau 

•15 -I kuogeriaušiat.. Ką nūvei- 
ri kiąu su Tamstą pagalba.

10 Tamstoms, rodos, žinoma 
• Kuomet radote reikalą at-

™ Į ha kitam, aš Tamstų pasta
tytam p.. Cuniui nekliu

. \4Q
,15

.. ’:15.

.• .25

. .20 j 

. 120 

.' .15 
/ .15

.15

.. .10

,20

KELIAUK I. LIETUVĄ '

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA
IŠ Ketu Yorlo 

į KLAIPĖDĄ 
\Per Gothen&Mrg^

:3H GREITA 
gKEUOHt 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJA 
. ,-BALTASĮŠ .8 VED V L\IVI’XAS^

PIGIOS LĄIV.LK0RTES

.10

.05

.05

Ifiptaaklftinj iš Yorkot . 
IM'pttnlnliolin. 
■I<ung<lu4in ■ • 

im»H.nln-gljuUu, 
u.

. ^Liitn-riiį EkAurslia. . ‘ 
num-nim’i'ju iv ląivariirfiiį kreipkitės 

I ‘ . i vietinį aijenti). - ’z
. SVTSDI&ŪI AMERICAN LINE 
21 S‘TATE ST.', NEfr TORE. N Y.
(^nf’AŪO, Hm 18'1 k Mielumui Ar. 
BUSTOJ. MASS. \ -10 State Stwn

. . Kovo 18-tl.
Jlnlandžlo. 14. 
.BnliuuUib 22 tl. 
’ Gegužės 8 <1. 
. Gegužės 20 «l, 

Gegužės 27 d.

siauskas ir sekretoriusr-Jo- j 
nas J, Romanas.

Kuomet aš vėl buyait iš
rinktas bendrovės digekto- 
lium, tai jau bendrovės ofi* 
sas,. - South Bostone, buvo 
nustojęs veikti; Baldai ir 
inventorius išparduoti: Yra 
likę tiktai koletas, mažmo
žių. Taigi, galima sakyti, 
bendrovės ofisas Amerikoje 
yra likviduotas.

Kasmet Masacliusetts vab 
stija reikalaudavo iš bend
rovės mokesčių $416.00. Di- 

. rektorių buvo iškeltas klau
simas nusikratyti tokios 
sunkios naštos, ypač, kad 
bendrovė jokio biznio Arne; 
rikoje nedaro. Tuo reikalu 
pirmininkas rūpinosi kelis 
metus — be pasekmių. Di
rektoriai . šį ,d'ąrbą^opavėdė; 
man ir p. pirminiu k u i. 
Mums pasisekė mokesčius 
sumažinti iki $65.00 ne tik 
už 1932 metus, bet ir už 
1931 metus.

Direktoriai skundėsi, kad 
mažai tegaudatę .žinių apu? 
B endrovės; . turtą Lietuvoj e, 
nors p. Pranas Virakas bu
vo jų paskirtas įgaliotiniu. 
Vėliau, direktoriai įgalioti
niu numatė advokatą Anta
ną Tumėną. Jam sutikus 
būti bendrovės įgaliotiniu, 
direktoriai nutarė jam pa
siusti pilną įgaliojimą gegu
žės mėnesyje, 1932<metais. 
Iki šiam laikui, p. pirminin
kas praneša, kad nors jis ir 
yra p. Tumėnui pasiuntęs 
įgaliojimą, bet negavęs nuo 
jo jokio atsakymo.

Kors veik irisas Bendro
vė*; turtas yi‘a Lietuvoje, di
rektoriai neturį- jokių . ofi
cialių žinią apie to turto, 
stovį. Teisybe, kad iš laik
raščių .sužinojau, ką p. Vi
rakas Vėliau savo laišku pą-~ 
(virtino, kad Šiaulių Elekt
ros stotis yra parduota Šiau 
lių Miesto. Savivaldybei.

Lietuvos Tarptautinis 
Bankas yra vienintelis, ku
ris dabar moka dividendus 
ir jiį šiais metais bendrovės 
pirmininkas yra gavęs. Kiek 
tų nuošimčių yra gųuta, tik
rai nežinau- ir jei žinočiau, 
manau,.. kad man nevertėtų 
Tamstoms pranešti, nes tas 
žinias Tamstoms privalo, 
suteikti bendrovės pirminin
kas.

Ar kas nori bend’ovę lik
viduoti, ar .ne, tai. Tamstos 

■ į uitys galite 'spręsti Iš pas- 
vųthdą pėiikių melų heml-

AMERIKOS L. K. STUDENTŲ ORGANIZACIJOS ŽURNALAS,

LIETUVYBĖS IR KATALIKYBĖS NAUJAS GYNĖJAI.

Mėtams prenumerata $2.00. Į užsienį $3.00 Atskiro utim, kaina 20c.

"STUDENTŲ ŽODIS"
rl. '■ . ’

366 W. BĘ0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i

į ■

1

PASIRINKI SAU GERIAUSIĮ
ORAUfil į

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- |
šias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis <(DARBI 
NINKAS’* vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo.
“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 

savaitę—antradieniais ir penktadieniais, Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius, 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams............. <...-4.00
^Darbininkas” pusmečiui ,....;. .$2,00 
J ei imsi tik vieną kartą į savaitę... ,$2.00 

GALI UŽRAŠYTI SĄVO GIMINŽMS 
įlibtuvą

Metams f..............: .........    .$5.00
Pusmečiui .............------- ;., .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD 
IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO”SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS i
Reikale kreipkitės’pas ’

; “GĄRBININKAS**
366 W. BR0ADWAY SO/ BOSTON, MASS.

. Tel. So. Boston. 0620 '

. *

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
Be Persėdimo Specialė Kelionė Garlaiviu

BERLIN
*. Išplauks iš Now Yorko GEGUŽĖS 10 D. .

Pasažieriai nuo garlaivio EUROPA,. išplaukiančio iŠ 
New Yorko gegužės 14 d., kurie keliauja į Lietuvą, bus 
perkelti.! garlaivį BERLIN Bremene,

\ Iš UOSTO Į UOSTĄ
Informacijų ki'ėipkitė.<į. autonžuo.tUH Lloyd agentus, m* į

HORTH GERMAN LLOYD
Boylaton St/Boston.'



iktadienis, vasario 24, 1938 DARBININKAS
į...' ii ■ - į "■v* B

’ENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Vasario 16 d. Iškilmės 

Philadelphijoje
r tryd parapijos dalyvavo.! maldau jaučio halsas, po tani 
Šaukimas į • pasaulį Vilniaus 
vadavimui, 125 choristai.

emet Philadelphijos lie
tai ypatingai pasižymėjo 
rędami savo t ė v y n e s 
ngią šventę — Vasario 
tą dieną. Iškihnės buvo 
lomos Šv. Jurgio parapi- 
Čj svetainėje,, kini buvo 
mtčlė. atsilanlrtušių įie- 
ių. . Šios dienos, apvaikš- 
jimo parengimas ir tvar- 
kasmet tenka KatalikiŠ- 
n Sąryšiui, visų draugy- 
ą federacijai Philadel- 
[joje, 
Tiso vakaro tema trųm- 
i buvo “ Vilnius ir Lietu- 
” Vakaro vedėjas buvę 
izys Dryža, žymus sąry- 
' veikėjas.. Programą a- 
arė, sujungtas Šv. Jurgio 
lapijos “Rūtos choras”: 
Šv. Andriejaus parapijos 
aras.; Šis būrys gražaus 
tuviško •jaunimo labai sū
rėjo publiką savo jaudi- 
nčiomis patriotiškomis 
inomis. Už tai publika 
žnai pareiškė savo pątėh- 
limą gausiais aplodismen- 
is. Visa tai prirengė su- 
‘inkiisią minią prie se- 
nčių programos įvykių.
Ūpas pakilo, lyg kad vi- 
pačioj Lietuvoj. apvaikš- 

>tų Šią brangią šventę, 
įsibaigus dainavimui seka 
ūbos.
Pirmiausiai pono Užu- 
eckio,. pragarsėjusio. Phi~ 
delphijos veikėjo dėl lais* 
>s Lietuvos* Ponas . Užu- 
eckis ir kun., J. J, Kaulu- •_ 
s, lietuvių , veteranas ir 
irstės kovotojas už Lietu- 

nepriklausomybės teises, 
y o sujungtomis, jėgomis ir 
lvo įtekme į Amerikos val- 
iiinkus, pagelbėjo Įgyti 
ietuvai Amerikos pripaži- 
mą< Taigi,, tų Lietuvos dfd- 
yrių Amerikoje kalbos la- 
Įi sudomėjo publikų, ir net 
^aras iš akių išspaudė.
Kiti kalbėtojai buvo kun. 

g. Zimblys, kuri. Čepukai- 
S ir Kazys Dryža, vakaro 
c dejas, kuris pabaigė pra- 
albąs in prirengė publiką 
Tie paskutinĮb- piograrnos 
•traktu. .
Tik štai šviesos užgęsta ir 

isur tamsu* ' Publika tyliai 
ruki a kąž ko nepaprasto.. 
Jtmga girdėtis- ramus mi- 
r.os halsas, kalbančios “Tė-

imisų.” Atsidaro estrada 
r matosi tenai; vaizdelis 
jieiuvos kaimiečių, išėjusiu 
mv?ti už Vilnių. Vidury. 
;ce:ios degm ugnele, liepsi o- 
įiSj dūmai kylą. Tai yta- lai- 
ms,t Visa minia, kaimiečių, 
ipdiiskę, suvargę; jauni, ir 
seni; slaugės ir kareiviai 
u ėl dži asi *. Girdėtis kareivio

senos motinos, kuri, šaukias 
į pievą pagalbos dėl savo 
sūnęlių, kariaujaučiu aut 
karo lauko už Lietuvą. pG 
tam gieda senute, liuliuoda -■ 
ma savo mažutėlį, “Miegok 
TLiažuTęlir7(p-nia LuinąJuO’

labai gražią dainelę, kaiba 
nužas vaikelis (Pranciškus . 
Šimkus) į savo sena motu
šę / ( p-lė Sofia Bekertate) 
“kėdei motuše taip toli už- 
sįinislinus.” Motušė sėfli ir, 
toli žiūrėdama; kalba rožan
čių. d i prųbyla iš lėto suvar- . 
gusi u balsu, apie tėvynę 
Lietuva, apie Lietuvos vai
kelius, kurie paliko savo tė
vynę ir pasirinko sau kitų, 
tėvynę, lutų kalbą. Kalba 
imi dina publikų ir kai kurie 
pradeda ašaras . šluostyti. 
Vaikelis, pilnas lietuviškos 
dvasios, užgina, kad Ameri
kos lietimai visai užmiršo 
savo Tėvynę, ir prižada, kad 
nors kiti, tokiais taptų, bet 
čion susirinkę tai niekuo- 
tuėtj ;nes, sako/ lietuviais 
esame mes gimę.' Ir staiga 
girdėtis, lyg šimtas balsų 
giedant. tų. dainą “Lietu
viais esame mes gimę” (Iš- 
pildo šv. Kazimiero Cho
ras). Motušė vis dar nepasi
tiki ir toliau ’ kalba, kaip 
prabočiai kariavo už tėvynę 
--kai knygnešiai liejo už ją 
kraujų, caro * kalėjimuose 
supuvo, etc. Sujaudinta šau
kiasi į minią, kaimiečių, kad 
jie jos neapleistų, kad irgi 
būtų jai ištikimi ir atgauti! 
jos sostapilį, Vilnių. Vienas 
iŠ kareivių (Pranas-Jurgai
tis), atsiliepdamas motušės 
kailiai, žadina minią jaunų
jų ir senųjų, stoti petis—į 
petį—ir kariauti už Vilnių, 
nes užtikrina, kad be Vil- 
niaųs mes nenurįmsįme. To
je pačioje . valandoje visa 
minia dainuoja “Ei, pasau
li, mes be Vilniaus henuriių- 
rritn.” Taip bedainuojant 
staiga scenoje matosi iš lėto 
švintanti šviesa ir kartu pa
sirodo reginys Lietuvos su 
vėliava, (P-lė Elzbieta Mas^ 
raitytė) . Šis paskutinis elęk- 
ros efektas sykiu su minios 
daina labai, didelį įspūdį pa
darė į publikų. Publika taip 
sužavėta,.ploja ir trypia ko
jomis-per visų laikų. <

Visa . programa baigėsi 
Lietuvos Himnu. Po. tam 
prasidė jo/balius, ir šokiai,. .

Šis suvaidinimas buvo už
vardintas “Atsi^iukimas Į 
pasaulį. Vi i n i a u s Vadąvh 
mai.” Buvo visaiĄriginališ-. 
kas.veikalas,, parašytas šv. 
X<azĮmiero choristo St. Btt- 
rauskp? Režįšierius buvo 
vąrgonininkaš Jonas Hode- 
Iis..Piigelbinmkai — St. Bu

rauškas ir kum Petras Lau- 
makis* Kaimiečių, kareivių, 
ėtc. roles užėmė Šv. Kazi- 
•mero parapijos choristai ir. 
mokyklos vaikučiai, iš viso 
apie 60 asmenų.

Labai didelį ačiū turime , 
ištarti p. Kaziui Dryžai, ku
rio dėka tas visa galėjo būti 
įvykdoma. Jo užuojauta jau 
nimui ir patarimai daug pa
dėjo. Irgi jo lėšomis buvo 
nutrauktas visų choristų pa- 
-vetkslasy už-karp^pasiaukfH 
jimą ŠV, Kazimiero parapi
jos* jaunimas yra \ nuošir
džiai dėkingas. Taipgi dė
kojame Kaz. Konstantinui 
ir Kaz. Butikiui už elektriš
ką prirengimą. Dėkojame 
kun. Petrui Lauihakįiii, Ka
zimierui Butikiui ir Juozui 
JakšČiui už scenos nupieši
mą.

Gerb. klebonas kun. J. J. 
Kaulakis už tai parengė va
sario 22 d, didelę vakarienę 
visiems choristams ir darbi
ninkams.

Patarimas ir pasipiktinimas

Vasario 16 di en ų eimi pa
sivaikščioti po lietuvius ir 
pasidairyti, ar daug vėliavą 
matysiu iš lietuvių namų -iš

dabintų. Bet ko toliau einu, 
tuo graudžiau darosi, nes 
voš vos matosi kai' kur lietu
viškos ir amerikoniškos vė
liavos. . Ypač tikėjausi pa
matyti gražių reginių tokio
se gatvėse, kur veik vien lie
tuviai gyvena,’ kur ir vieta 
pavadinta “mažoji Lietu
va,'* bet tenai nei vienos ne
matau. Ar tai negėda tiems 
lietuviams? Argi galimas 
dalykas, kad jau jų lietuviš
kas kraujas persimainė i 

. amerikoniškų ? Kodėl nebu
vo vėliavos, kabinamos iŠ jų
jų namu? Veikiausiu ko
dėl? Nežinau atsakymo, visi 
tie lietuviai tūri vėliavas: 
diena buvo labai graži. Ar 
gi negėda! Argi nepapikti- 
nimas!

Kopūstų balius gerai pavyko

Šv. Vardo draugystes ko
pūstų balius nepaprastai ge- 

. rai pavyko vasario 19 d. Šv. 
Kaz. svetainėje. Labai daug 
svečių buvoi ir visi linksniai 
ii* gražiai praleido vakarų. 
Š v, Vardo dr-jos vyrai vis 
pasižymi savo darbštumų ir 
vienubtumu darb u o t ė j ė. 
Jiems garbė už tai ir dėkui? 
gumas atsilankiusiems.

Krislai

Kūr buvo “vyskupas” Žu
kauskas, kai “vyskupas” 
Geniotis rėžė prakalbą į 
žaiezninkus aną diena Phi- 

. ladęlphijoje? . \ •
G Kur “Liūtas”. medžiojo 

aveles kailyje laike tų pva- 
• kalbų? . ■ . -
- . . Ar tik neužilgo “yyskū- 
, pas" neapleis savo . “sostą- 
•. . pilės ?”/••
i Nežąležninkai misi mine, 
« kad negali užsimokėti už 
■ “būdę?” -

Nėr gėdos—^shėrifas daug 
darbo turi šiais, pagedusiais 
laikais,.'

Delko' tūlas buvęs uolus 
sf'Iūvtoriąs “vyskupo” visai 
išs'Žadėjo savo sekreteūys- 
tes. Tur būt užuodė kokią 
nors “smarvę.”

Blyną Balius

Kasmet Užgavėnių vaka
rą jšv. Kaz, parapija rengia 
“Blynų-Balių.” Šiemet taip 
gi įvyks vasario 28 d. pai a- 
ptjnssvetaHieje'. Bus dmiįr 
skaniu.blynų ir gardžių gė
rimų.. Užprašome visus atsi
lankyti ir pasilmksmiiū^ sy
kiu. Bus Šokiai iki. vėlumos,

Jaurmoiii.

P. Sviderskis, valgomų 
daiktų krautuves savinin
kas, turėjo operaciją,, Visi 
linki greito pasveikirno.

J. Laukaitis ir žmona bu
vo išvykę į Šhenandoah, 
kur lankėsi. lietuvių klubo 
baliuje. .. • . :

Kulpmonto choras ir Šiaip 
daug lietuvių dalyvavo kun. 
Dr. V. Baltuškos išleistu
vių vakarienėje Mt. Carme- 
lyję. Buvo gražių prakalbų 
ir šiaip įdomi programa. 
Visi pasilinksmino ir palin
kėjo laimingos keliones kun. 
Dr.. Bartuškai, išvykstan
čiam atgal į Lietuvą.

Vasario 26 d. Maldos apa- 
. «t alystės draugija, klebonui 
kun. čepukaičįui patariant, 
turės vakarienę Šv. Andrio- 
jaus parapijos salėje .prie. 
1123 Lemon St., 7 valandą 
vakari.

Vakarienės pelnas yra 
skit lamas bažnyčiai išdažy
ti. Tai tiek apie pc’ną. ku
rį duos mūsų įžanga. ' .Bet 
r ogalinia apsieiti nepaminė
jus ir tos dvejopos naudos, 
kurią vakarienė duos kiek
vienam. vakarienėje daly
vaujančiam. Taip, gal atsi
ras tokių^ kurie ^pasakys, 
kad, vakarienė tai nieko 
nauja, nes mes vakarienę 
valgom .kiekvieną vakarą. 
Bet aš žinau, kad ši vaka
rienė. žada ir duos daugiau 
dėlto, kad joje bus netik 
kūniško,.. bet įr dvasiško 
maisto nestoka, nes vakarie
nės dvasinę dalį puoš kalbos 
tų žmonių, kuriems arčiau
sia prie širdies Maldos apa
štalystės tikslas. Be to, ir 
mum visiem, tas yra labai 
naudinga, nes žinom, kad 
mūsų malda maloni Dangiš
kam Tėvui tik tuomet, kuo
met mes jungiam maldą sų 
gerais darbais.. Tad ar yra 
darbas, prakilnesnis už dar
bą, kuris puošia mums Dan
giško Tėvo, nes. Maldos na
mai tai Jo narnai?

Todėl aš patariu iš šios 
geros progos dvasiškai pasi- 

. pelnyti kiekvienam, kuriam 
leidžia gyvenimo aplinliy- 
būs. T&nytoįms.

V. Kaminskienė buvo Phi- 
ladelpliijoj, Jefferson ligo
ninėj, kur atlankė savo ser
gantį sūnų Kazimierų, turė
jusį pavojingų operacijų. 
Visi linki jam laimingo pa
sveikimo. K. Kaminskas y- 
ra viešosios mokyklos mo
kytojas ir elioro pirminin
kas. .■

Remkime lietuvius krau
tuvininkus, o jie jums pa
gelbės visame. Galite jiems 
įduoti “relief” korteles ir 
viskas bus išpildyta.

KITAS PARENGIMAS
Jaunimas. ir jaunos dva

sios seniai turėtų nepamir
šti atvykti vasario- 28 .ik į 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nę (Salmųri ir Vepango gat
vių kampas). Parapijos 
moterys pavaišins, visus su
sirinkusius gar d ž i o m i s 

■ ‘punčkomįsj’. o po. to galės 
visi linksmai pasišokti. :

Jurgiette.

KULPMONT,PA.
P. Laukaitienė buvo išvy

kusi į New York, kur lam 
kėši’pas pažįstamus ir gimi
nes.;. . . ■ ?" ■ •’4

SHENANDOAH, PA.
PILIEČIŲ LYGOS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 19 d. 2 vai. po 

pietų Sęhuįlkill apskričio 
Lietuvių Piliečių Lyga tu- . 
tėjo savo mėnesinį susirin
kimą Vyčių salėje, W. Coal 
ir N. Gilbert Sts. Susirin
kimą atidaro ir vedė pirmi
ninkas Jiirgis Gutauskas iš 
Šhenandoah, Pa., sekreto
riavo Edvardas Spilingis iš 
Gumbola, Pa. Sekretorius 
perskaitė pereito susirinki
mo protokolą, kuris buvo 
priimtas. Apsvarsčius ir 

aptarus bėgančius lygos rei
kalus ir išklausius įvairių 
raportų, nariai išnešė pro
testą prieš vadinamą “ko- 
misarinę systemų,” kurią 
Pennsylvanijos legislatoriai 
mano įvykdyti. Minėta sy- 
stema reikalauja, kad kiek
viename miestelyje būtų įs
teigta valstybinė krauti! vėj 
kur tik tenai bedarbiai, tu
rėdami pašalpos kortelę, ga
lėtų maisto gauti. Aišku ir 
suprantama, kad tokia sys- 
tęma labai daug pakenktų 
mūsų. įdėtiniams biznie
riams, ir neduotų tuo pačiu 
laisvės bei progos bedar
biams išsirinkti sau tinka
mo maisto, nes šios sysfe- 
mos rėmėjai mano ir. nus.lū- 
tyiį maisto kiekybę ir koky
bę.. Taipgi, Lietuvių Pilie
čių Lygos nartai, atsižvel
giant į . tą visą, ‘ .vienbalsiai 
išnešė, rezoliucijų, kad da
bartine. systeina yra pagei
daujama įr pasekmįiigiau-

sią, kąri leidžia bedarbiams Į 
turintiems pašalpos korte
lę; eiti pas biznierių ir tenai 
išsirinkti tokio maistOj ką? į 

. rio nori. Visos parapijinės 
draugijos, kaip antai Šv, 
Vardo, Parapijinės Labda
rybės, Sodalicčių, Apaštaly
stės Maldos, Rožančiaus, 
Tretininkų, Vyčių ir Mote? 
vų Sąjungos,' išnešė pana
šias rezoliucijas prieš, komi- 
sarinę. systemų. A
BANKIETAS PAGERBI
MUI FUTBOLININKŲ

Pereitų savaitę Ferguson 
viešbuty j e .'įvyko bankietas 
tikslu pagerbti Shenandoah 
Higli Sehool futbolininkus, 
kurie pereitą sezonų turėjo 
labai gerų tymų ir pakilo 
aukštai rungtynėse su kito
mis. Į bankietų atsilankė 
daugiau 200 žmonių, tarp 
kurių buvo pasižymėjusiu 
atletų ir sporto, rašytojų. 
Pietūs buvo labai skanūs ir 
visi gėrėjosi valgiu ir links
ma nuotaika. Reikia pažy
mėti, kad Shenandoah High 
Sehool futbolo ratelis be
veik išimtinai lietuvių su
dalytas. Futbolo “Coačh” 
yra lietuvis Bobby Norkevi
čius, kuris yra baigęs Ford- 
ham universitetų. Mūsų. vi
karas kun, A. J. Alatiskas 
buvo pakviestas atidarant 
bankietų sukalbėti maldą.

JAUNIMUI PRA
KALBOS

Reguliarus mūsų parapi
jos, jaunimo Vyčių vakarė
lis su prakalba įvyko, vasa
rio 19 d. Vyčių, salėje. Kal
bėtojam buvo garsus.šios a% 
pylinkės pamokslininkas ir 
kalbėtojas kun., J. Smith, 
airių parapijos klebonas, iš 
Gii’ardville, Pa. Rengda
mas prie šios prakalbos, ji
sai iš kalno pareikalavo 
nuo mūsų Dvasios Vado Vy
čių kuopos konstituei j os, 
kad geriau galėtų susipažin
ti su organizacijos veikimu, 
kad aiškiau, galėtų kalbėti 
apie tai, kas tikrenybėje lie
čia Vyčių 'organizaciją.’ Iš 
toą priežasties, jo kalba bu
vo pritaikinta jaunimui, 
priklausančiam prie Vyčių 
kuopos, kurį labai domino 
klausytojus-jas.

Jam pabaigus kalbėti, se
kę margumynų vakarėlis.

Baigiant programų, visi 
gėrėjosi kun. Smith kalba, 
gražiu vakaru ir maloniais 
įspūdžiais. Vakaras buvo 
Įiūo linksmiausias,
VYČIŲBASKETBALL 

TYMUI SEKASI

Vasario 19 d. mūsų Vy
čių baškėtbali tymas buvo 
nuvažiavęs į. Ashiand, Pa., 
žaisti prieš . Šv* . Juozapo 
klubo tymą. Žaidimas bu
vo labai įdomus-ir įtemptas, 
nes žaidimas visą laikų ėjo 
lygiomis; abUjų tymų jė
gos vienodos. Baigiant, žai
dimų j kai bebuvo minutėj

Vyčiai prasiveržė pro savo 
priešininkų eiles. Žaidimas /
baigėsi taškų, santykiu 47r y
46 vyčių naudai. -į

IŠKILMINGOS SU- •
TUOKTUVES ’ 

i. ■

Vasario 7 d. ; įvyko su* / 
tuoktuvės Vinco Treigio ir .; 
Reginos Novikaitės. Šliu- ?. V 
bas įvyko 9 vai. ryto Šv. 

- Jurgio bažnyčioje. ŠliUbą- 
vojo Inm. A; J. Alauskas. 
Pabroliu buvo Leonardas 
Treigys; pamerge buvo O-—- 
na Novikaitė. Abudu jau- ; 
navędžiai priklauso prie, 
choro ir vyčių. Per mišias 
choras labai gražiai giedojo. d

Po bažnytinių iškilmių 
pas jaunavedės motiną įvy-: 
ko vestuvių pokylis, į kurį . 
atsilankė daug žmonių, pa- , 
žįstamų. ir draugi}. ♦ .

Linkime jaunavedžiams, 
sveikatos ir laimės.

CHESTERPA.
SMAGUS VAKARĖLIS
Vasario 12 d. Aušros Var-v T . • . 

tų parapijos choras surengė 
vakarėlį Lietuvos nepriklau - 
somybės 15 metų sukaktu- /, 
vėms paminėti. Buvo va-, 
karienė, prakalbos, dainos - 
ir Kiti pamarginirgai- ŽtncF^*-į 
nių atsilankė gausiai* Visi.. 
liko pilnai patenkinti. Ma- . 
lomi matyt čia augusį mūsų 
jaunimą, sėkmingai dirbau- . 
tį Dievo garbei, Bažnyčios, ‘ 
tikėjimo ir savo tautos nau- :7. 
dai. F. D?

PHILADELPHIA.PA.
REIKŠMINGAS PASI

DARBAVIMAS ’ 
i , ■

Vasario 18 d. Šv. Jurgio. / 
svetainėje įvyko Šv. Onos 
draugijos “rūkščių kopūs
tų vakarienę ir šokiai*”. 
Gi'yno pelno parapijai, kaip 
toko patirti, liko 216 dole
rių ir 88 centai.

Pramogoje dalyvavo apie : 
6()U žmonių. Supranmmti, 
jog draugijos narės turėjo • , 
pasidarbuoti. ‘ Jos visos dir-; 
bo išsijupsusios. .Čia pažy- _ ; . 
mėtiip kelių darbuotojų var- ; 
dai; Emilija Mockeliūnaitė 
prieš parengimą išanksto 
pardavė 250 tikietų; Brt 
Januševičienė išpardavė 50 
tikietų, aukojo maišto prp- 
dtiktų (ji biznierka) ir dar . 
davė aukso dovaną. EL Sa- . * 
bieiiė pardavė 50 tikietų, Z* 
Rimkienė —-18 tik., M. Sla
vinskienė. ir Em. Petraiti e- 
ne —- pęr 20 tikietų, M. Če- 
batiene.-^15,K.Jakęlavi- 
eienę — 10, o jaunuolis Pi\ • /. 
Bartusevičius labai daug • 
prigelbėjo rengėjams. .. ; ■

Vakarienė buvo škaiii, už 
ką virėjos užsipelno geros • 
padėkos* Jaunimas links- y 
mai praleido laiką, geram . 
orkestrui griežiant. ‘

_.r
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HITLERIO ŽYGIAI
-S.-------- --------------

lėk laiko atgal “D-ko”
o rašyta, kad kai Hitle-

joj, AVeimare, Dessau. Pa
čiam Berlyne ant komūnisJ

ije, tai vokiečių naciona- ( 
įas dar labiau sustiprės, \ 
ąinizmas galės skaityt ’

palaidotu, Kataliką 
aiyčia' turės smalkesnį 
igonistą n-egii Mussolini 
tas bus su Klaipėda, tai 
gu ir įsivaizduoti. Tuos 
ylius labai lengva biivo 
panašauti. Užtenka tik 
t panagrinėti fašizmo ei- 
apskritai ir Hitlerio bū- 
ypatingai, ir minėtos iš
los darosi savaime. . Ir 
Igai teko laukti. Vos 
bleris paėmė valdžios vai- 
į savo nagus, tuojau pa
le ir savo ragus.
Pradėjo nuo kataliką. 'Su
žinomas faktas, kad Ka- 
ikai dar nuo \ Bismarko 
ką turi stiprią irirtiją 
kietijos Reichstage (sei- 
}), vadinamą Centru. Ji* 
tttroliuoja apie 6 milijo- 
s balsą. Pro tokią pūjė- 
. negalima praeiti sų ja 
siskaitant, ir Hitleris už- 
)Zge su Centru derybas, 
ims nepasisekus, Hitleris 
.vadino - Centrą Kati J.ikiš • 
is Marksistais (luti būt 
1 buvusio, kanclerio įlark- 
) ir užbarė jų laikraštį 
lermania” trims dienoms., 
as pirmasai žygis prieš ka
likus dar nė didelis, 
*t ateityje ga^’ūri tikėtis 
markesnių.
Antri iš eilės Ir iv., komit- 
įslaį.. Štai K] ii< tuvos 
įkraštis “Ryto” tilcgra- 
la iš Berlyno, apie tai pra- 
eša:
Hitlerio paskirtas minis- 

aris be portfelio dr. Gorin
ąs, kaipo valstybės komisą- 
as Prūsijos vidaus reikalu 
iiiusterio . pareigoms eiti, 
.ždraude visoj.. Trūsij o j ko- 
aunisti] partijai ir visoms 
ai artimoms organizaci- 
oW rengti demonstracijas, 
Cas pats padaryta Turingi-]

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
LEIDĖJAMS AMERIKOJE

drausta ■ demonstracijos, .ei
senos, pratimai. Ir uždari 
komunistą susmukimai bus 
policijos stropiai kontro
liuojami. Policija‘ypatin
gai seks sportišku komunis
tinių organizacijų veikimą, 
visų pirma, tokiu organiza
ciją veikimą,:kurids prakti
kuoja ir šaudymo sportą. )

Taigi matome,, kad Hitle
ris žaboja komunistus be di- 

•• dėlių- ceremonijų. Komuni
stai, be. abejonės, priešinsis 
ir liūs smarkiu ir kruviną 
sus •rėmin.n, bet kas laimes, 
tai nė minutei netenka abe
joti.- Komunizmo kova su

kiėiijoj, turi būt pralaimė- < 
ta. Bet Hitleris neužmiršo 
aė. Vokietijos pakraščiu, 
ypač Danzigo. Koridoriaus 
ir'Klaipėdos. . Ne tik neuž
miršo,' bet .pakraščių atgavi
mui pašvęs. visą savo dėmė
si, kai tik namie kiek susi
tvarkys, Jau dabai* Vokie- . 
ti jos. pakraščiams atvaduoti 
yra paskirtą: 500,000,000 
markią. . Jei to . pasirodys 
permaža, bus paskirta dau- L 
giau iš tam tikro nacijoną-’ 
lauš fondo, į kurį.. plaukia 
aukos iš organizaciją ir pa- . 
vieniu, asmenį]. Tie pinigai 
skiriami, žinoma, agitacijai, . 
ne ginklams. Bet , paėmus L 
dėmesin Hitlerio karingu
mą ir atgyjantį iš nauja vo
kiečių tautinį sąmoju, gali
ma pagaliau tikėtis ir gink
luoto “ putscho, ’ ’ Tam H it-į 
kris juk specialistas.

Taigi netik Europa, bet ir I 
visas*pasaulis domisi Hitle
rio žygiais. Vieniems bau
gu, kitiems rūpi. Visi no
rėtą jį sudrausti, bet klipY 
Beje, įdomu, kaip jaučiasi 
] i etuvos fašistai?, susilaukę 
tokia vienminčio kaimyno?

K.

Reikalingos 1932 . i
apyskaitoj

1932 metais daugelis . A- 
Merikos lietuvių aktyviai 
stoju į talką V diliui, Vaduo
ji Sąjungai, kurios centras 
i y ra'Katine: 22 skyriai veikė 
Amerikoje 1932 metais. Ne
kalbant apie moralę paramą 
iŠ įvairių skyrių uz išplatili 
Jus “Vilniaus pasus,” ž<rik- 
Įus ir literatūrą, pasiųstu V. 
V, S-gai. į Kaimą $207.85,. 
jy-r tos S-go:-. 'rcpi'.ezehtėntą 
Nmv Yorke* Iš Kaune jau 

Į.y^a gauta Ir pakvitavimas 
vušminėfai sumai. Bėi pa
sirodo, kad iš tą 22 skyrių 
baiktti'įe skyriai visai dar 
n įsiteikė pranešti .kas buvo 
ją nuveikta pernai metais: 

Iki 1 Vilniaus pąeu uplafm- 
ta, kiek ženklą, kiek li'eni.- 
tiires parduota. O los žm .os 
yru būtinai leikalingos V. 
V. S-gos reprėzente n t u i 
(NeiV Yorke), - nes tas rt-. 
prezentėnfas .neturi galimy
bės pilnai atsiskaityti V. V. 
Š-gai Kaune. Kaikurie V.V.

' S-gos skyriai pasiuntė pinti 
I gus . ir gal atskaitą tiesiogi
niai į Kaimą, — ‘tas gerai, 

| bet tas pačias žinias reikia 
duoti ir New. Ybrkui, iŠ kur. 
buvo apturėti Vilniaus 
sai, ženklai iri literatūra. .

Įtikinančiai dar k a r t ą 
prašau: atsiųskite 1932 me
lų Vilniaus pasų, ženklų ir 
literatūros formalę apyskai
tą.. Tokios apyskaitos bus 
reikalaujamos kas metą, bet 
tik vieną, sykį (metams pa
sibaigus). Gerbiamieji, brau 
ginkime laiką ir pastangas: 
atlikime tą kas-prašoma ir 
kas reikia atlikti; kitaip vi
suomeniškas darbas būtą 

' negalimas..
\ V iln i aus (geležinio Fondo 

Padėka.

Žemiau pasirašęs Vii- 
L niaus Geležinio Rondo Ko
mitetas yra atsiuntęs Lietu
vos Generalinio Konsulato 
adresu sekančio tūrinio, pa^ 
dėkos laišką:

į . “VG. F. Komitetas prašo 
Tamstos,. Komiteto vatdii. 

Į pareikšti širdingiausia pa
dėką . Amerikos lietuviams 
prisidėjusiems p r i e Vil
niaus Geležinio Fondo tal
kos ir dėjusiems aukas.

Šia proga Vilniaus Gele
žinio- Fondo Komitetas lai
ko savo .pareigą painfor- 

. miioti kaip sekasi Vilniaus 
..Geležiniain Fondui Lietuvo
je; Neatsižvelgiant į .ekono
minę depresiją,. Vilniaus. G. 
Fondas plaČiiiosė -gyventoją

gluoksninosė kaskart gauna 
vis didesnio- prielankumo ir 
pasitikėjimo. Žmonės kas
kart daiigiau ir 'tvirčiau įsi
tikina, Idid Vilniaus Gele
žinis Fondas yra reali .prie
mone kovoje už Vilniaus at
vadavimą, ypač kai piįvgai 
tiktai renkami, bet neišką- 
džiamę smulkiems reika
lams, ‘ė taupomi; didžiam 
tautos. ieikalui. Daug pa de
da ir tas nuostatas/ kad be 
Respublikos Prezidento su
tikimo . Vilniaus Geležinio 
Fondo kapitalas negalima 
pajudinti _ irjkai_ išskyrus 
vieną apmokamo raštininko, 
yedmicio sąskaitomybę. To
dėl jau ir šiais metais V. G> 
Fondo Komitetas galt pasti

. jo-4arhas nę- 
Nors pastaruo

ju laiku einudarbas paruo
šimo apyskaitos ir tikslios 
per metus įplaukų sumos 
kol kaš negalimu nurodyti,, 
tačiau įplauką suma pasieks 
šimto tūkstancią litą, kas 
priė dabartiniu , sąlygą yrą 
labai gerai, tuo labiau, kad 
šiemet tiktai paimlieji metai 
ir daugiausia buvo varomas 
tiktai organizacijos darbas.

Kaip tiktai bus. paruošta 
ir. parašyta metinė apyskai
ta Komitetas visa tai atsiiis, 
kad paskatinus Amerikos 
lietuvius ir šiais, metais rem-. 
t i Vilniaus Geležinį Fondij.

Vilniaus Geležinio. Fondč 
Komiteto Pirmiiiiiikas, kali. 
F. Kemėšis.. ‘ ’ ." "_ .

Žinios j R Lietuvos
PRAGĖHĖ ARKLĮ DĖR 
PENKIAS MiNUTFS.
Kalvarijoje per vieną pre-

k) mėtį Krosnos valse. >n us 
ūkininkus M, Y; turėjo tur
gui) atsivedęs senyvą arklį.

Nariai ttiiž. B, Sližys, K.
Lapinas. . ‘
Kaunas, 1933, sausio 24 d.

j r- \ Lietuvos Žmogus:

tų

• ; TAUTOS ŠVENTI •.
BA.LTIMORĖJE

Vasario 19 dieną Baltimo- 
rės Katalikai minėjo Lietu
vos Nepriklausomybės 15- 
kos metą sukaktuves pavyz
dingiausiai. Visi vietos laik
raščiai ar plačiau ar trum
piau aprašinėjo: iškilmes,, 
kuriose dalyvavo Jo.Eksce
lencija . Arkivyskupas Cur- 
ley, Lietuvos Atstovybės Se
kretorius Dr. Mikas Bagdo- 
nas ir daug svečią kunigą.
• Be Pontifikalią Mišią .ry
to, dar. buvo suruošta pla-

• tus patriotinis minėjimas 
vakare, . kur ir prisirinko 
pilna salė. P. Bagdonas, ir 
visi trys kunigai kalboj o. 
Programoj dalyvavo. Seselių. 
■KazimierieČių išlavinti mo
kyklos vaikučiai, kurie at
vaizdavo Lietuviškąją męi-

s

lę, panorėjo būti preziden
tais, ir dar gerokai išrekle- 
mavo “Darbininką.” (Šir- 
ringai ačiū Seserims. Red.)

Čia pridera minėti, jog 
labai nemalonaus įspūdžio 
padarė tokie atsilankiusieji 
■‘svečiai/’ kurie prie durų 
griežtai atsisakė užsimokėti 
įžangos, ir beveik jėga įsi
veržė salėm Toks elgesys 
visiškai netinka padoriems 
žmonėms. Federacijos nu
tarimų, įžanga buvo uždėta 
dėl to, kad labai plati pro
grama reikalavo lėšų, kuriiį 
savo ižde neturėjo.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GRĖBIMAS
. Graborius ir Balsąmuotojas
. . 423 S. PACA STREET,
:. BALTIMORĖ, MD.

KIBIRKŠTYS
jVmnybė’’ praneša, kad 

Brooklyno ir apylinkės tau
tininkai nutarę “bendrinti 
savo jėgas.”

Tai bergždžias darbas. 
Kas gi noąes. dėtis į' bendrą 
darbą su vienvbiečiais, ku 
rie taip aidai garbiną Lietu-. 
Vos tautininką diktatūrą i-v 
lenki] padalą nezaležninkuš.

1932 metais Lietuvos Bib
liografijos Institutas užre
gistravo tik 7 knygas išleis
tas 'Š. A. Jungtinėse Valsty
bėse. ■ Suprantama, kad ten 
įšetną. žymiai daugiau Įmy
gą, bet institutas ją negau
na. Visus jg^rb. leidėjus pra- 
fene siuntinėtivisus savo
leidinius Lietuvos Biblio- kituoše " kraštuose (lietuviu'. 
grafijos Institutui prie Vy- kalba). Tiek mokslui, tiek Lietuvos Bibliografijos Ins- 
tątlfo Didžio jo. Universitetu praktikos reikalams. i'ėgišt-j titulą Direktonus,- ;

Bibliotekos . (Kaunas, Že
maičių' ,gat 1). Institutas 
skelbia visus gautus leidi
nius savo organe “Biblio
grafijos . Žiniose, ” kuriose 
nuo - 1928 iki 1932 ,111. ima
mai suiegistruota jau. artį 
5,200 knygų išleisti] Lietu- 
yojė (visomis, kalbomis) ir

racij a yra naudinga. Siun
čiant knygas prašoma pa
žymėti ją kainas ir tiražą 
(išleistą egzempliorių, škąi- 
čią). . Būti] pageidaujamą 
gauti- ir senesnių mėti] leidi
nius ( bent 1928 iii. prade
dant), nes daug senesnių 
leidinių į registraciją nėpa- 

I kliuvo.
TVfc. Biržiška,

Roboevelt liaiigūfaoifoš 7 baliaus 
komiteto pirmininke Mrs, John 
Aliau Dougherty. Baliaus pel
nas būsiųs paskirtas labdarybei. 

/□OHO KRUTO ĖH£S

Atklys buvo žymiai užkfti 
dintas, bet atšefuš dar gJti 
tm» buvo juo dirbti, bent 1— 
2 metu. Tašiau arklio nio- 
bhs nepirko, norsūkininkas 
buvo pasiryžęs jį būtinai 
pa rduoti. Galop arklį u iš
ninkąs sūdė plikti tik už 5 
litus ir dar žadėjęs “užfim- 
•:lyti” magaryčių. ' Pirldm-s 
atsirado. Arklys pardue ?s 
Ūkininkas magaryčias al)i- 
L; s per 5 minutes/ *

Tai ’gražus mūsą išeivi jos 
įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilią rinkinys. 

. šią Knygą išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsi gy j ęs.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191. pusk Jos kąi- 
la $1.50. Bet dabar “Darbi- 
nmko” spaudos vajaus me
tu,, gražiais drobės viršeliais 
kaiūa tik 75 centai; popie
rių viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią' 
ir naudingą'eilių knygą.

• Užsisakydamas rašyk:
“DARBININKAS” -

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

LIETUVOS PAŠTAI UŽ
DIRBO 2 MILIJONUS

LITŲ. •
. Pašto valdybos žiuioviis, 
per visus 1932 metus visos 
Lietuvos paštas, telegrafas 
ir telefonas davė 15,434,074 
litus pajamų, o išlaidą tuo 
tarpu padaryta 13,328;756 
Įtini, vadinasi, visi Lietuvos 
paštai per tuos metus turė
jo gryno pelno 2,105.318 li
tu.- • • ‘ ‘ ' ■

VILNIUJE NUBAUDĖ 
GUDUS.

S]-landos žinminis,. Vilniu
je pasibąige politinė byla, 
iškelta grupei lenki] pilie-, 
čią gudą, kurie tariamai no
rėję atskirti nuo Lenkijon 
kelias provincijas ir pri
jungti jas prie Sovietą Ku
si jos. Trys kaltinamieji nu- . 
leisti nuo 2 iki 3 motu sun- 
kiują darbą kalėjimo.

’ '■ \ ---------------------------------—-i— .

Susipratusią lietuvią yra 
šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie 
to yra užsitarnavę remdami 
mūsą parapijas, organizaci
jas ir draugijas.

LDS. Kuopų Susirinkimai
CLEVELAND, ORIO

Kovo 3 dien%, 8. vai. vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

BRIGHTON, MASS,
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, kovo. 3 d., 7:30 v. 
rak.,'Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi, Valdybe

vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira- 
gyti. Valdyba

BALTIMORĖ, MD.
Kovo 5 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose. įvyks'LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba

Brooklyno bolševikai pa
skelbė ‘ ‘ šventę,’ ’ nes drauge 
K., Barcienė -išradus “per- 
manent wawing” mašinos 
pagerinimą., \

Vadinasi, bol š e v i k a i 
džiaugiasi, kad kapitalistai 
tuo išradimu galės pasipinti 

• gauti. ; Aį

I VERTI PARĖMIMO
i 
r ■

I E
■ E
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PROFESIONALAI,.

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 
KURIE SKELBIASI 

. “DARBININKE**
TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 

PARAMOS.
; VISI GARSINKITĖS 

“DARBININKĖ”

ADMINISTRACIJA.
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PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. Busirinkimas įvyks 

penktadienį, kovo 3-čią dienų 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, kovo 5, 
tuojaus po sumos, šv. ^Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimOkė 
ii. Taipgi atsiveskite nors po vie 
nų naujų narį prie kuopos prira
šyti. ' Valdybą

WORCESTER, MASS, *
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo 5 dio.nąū vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite,, nes turime, apsvarstyti, keis
tų svarbių klausimų. Be to,, gers 
proga, užsimokėti duokles.

Valdybe

WORCESTEK, mass.
LDS. 10S kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo 5 d., Austos Vartų 
parapijos salėj, tuoj po sumos. 
Visi nariai prašomi, pribūti, ues 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

EASTON, PA. :
LDS. 40 kuopos eusirinkimas į- 

vyks kovo 5 tuoj po. sumos, 
§v. Mykolo parapijos svetainėj. . 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis Užsimokėti.

’• ■ M. Songaila

NA8HUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis -ausirinki- 

nnis įvyks . kovo 5, tuoj po pas- . 
kutinitį mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir save draugus 
prirašyti prie Šios Organizacijos.

■ ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp., susirinkimas įvyks 

kovo’ niėncsio 4 .d., ?• valandą

• SAINT OLAIR, PA. /
LDS. 107 kp. mėnesinis isusirin- 

.kiinas įvyks kovo *5, tuoj po su
mos, šv. Kazimiero para]), salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines .mokestis ir 
naujų narių atsivesti ptiražyti.

Skaitykite ir Platinkite
DARBININKĄ
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ijems, va*ano 24. iljŽ3 r •

SO; WŪRCESTERMASS

RT5'UFjS ŽAMN- Tiesa, mažai gerdami
/ GUMAS ‘ ’ žmonės Dievui jiusik'alsta, 

n iŠ 'fyp- 1
Lybe yra didis žmoni- 
riešas. Ji žalinga Įdek-, 
m žmogui kaip me- 
iniUj taip dvasiniu at- 
ais. Girtybė visiems 
bloga‘ padaro. Jinai 

a, žmogaus turtą, svei- 
ir išrilijoja.. paskutinį

I H*. v L Iv y 
ria mažai, ii 
ta ir mažu 
girtuokliais 
žmonių skai 
Imkime ka 
Amerikos \ 
ii* prolūbici 
cinu neina

Ari Jyl ttUZĮJLvm įj'- I 
gamini pripran- 
pamažu tampa r

O geriančių 
čius yra didelis, 
tį ir Jungtinėse 
ralstijose. Nors 
jai veikiant, ta
šai išgeriama

lai uždirbtą . centą; ji 
^-imttv-ątima- žmogaui 
riino pasisf’l'inią ir už
dą skurdą kūpi ant pa 
ų, taip ir ant šeimynų. 
skaitant it* neebde-
•mtų st • ■•‘•riką. kiek nj -

gaigalu, Tiesa, yra tokių 
lairie-piiiriL pr oiiibici jos įye-J 
climą rišai. svaigalų neger
davo, o prohibiciją įvedus, 
gana dažnai išsigerta, Kas 
blogiausia, kad ne vien su
augę žmones ' geria, bet ir

iiuojama įtni»ukiamUjų 
mų iš svaiginamųjų gė- 
l, iš tikrųjų, -doros nė- 
u. ■■
rtyby . sveikata ir

jaunimas. Pirmiau retai 
galėjai matyti yjaimiioliii 
tarpe šioje šalyje išsige
rta i įčitį, bet dabar, prohibi • 
Gijos metu, dažnai tenka pa-

įpina gyvenimą. • ‘ Tąi. i 
lai rodo, medicinos mok-
ir IdekviėniFs gydyto^- 

girtybę pripažįsta kėii- 
inga žmogaus kūnui, 
ybė daugelį žmonių nu- 
> be laiko į. kapus; ne- 
ai nuvaro ir į beproty-

O kiek iš priežasties į- 
•ių ligų girtybė žmoniją 
ečia'?. ••.
tybė daugelį žmonių iiu- 
imas. prieš Ankščiausi^- 

žmogus įį?a nšufertas 
vo paveikslu, o tasai’pa
isius iier girtybę tampa 
rištas, subiauro.tas, Šv.. 
Paulius kataliką žmogų 

Lina Dievo gyvojo Baž- 
■ia (II Kor. VI, 16). O 
p galiniu prilyginti žmo- 
girtUoklį nustojusį pro- 
ir p’asivertusį į neprotin- 
gyviilį ?. Tokio- žmogaus, 
:o Šv* Paulius, “dieras 
i pilvas.” Iš gir tuok- 
burnos veržte veržiasi 

dažiodžiavimai ir keiks- 
i. Girtuokliai sumindo-, 
laiką nė Dievo pagarbi^ 
mii. bet Jo rūstinimui. 
rtaokliai kelia vaidus ..n a- 
lose ir piktina žmones^ 
lam nelaimė, kam vaidai, 
m. be reikalo žaisdoš, argi 
tiems kurie... užsinuodi

ja stiklelių tuštįnimais”

ių knygoje 23, 39, 3Q). 
ą bekalbėti apie kitus į- 
irius. žmogaus girtiioklio 
iksmus. Jei blaiviems 
lengva yra numalšinti kū- 
i geidulius,.kuomet pa^riiir 
>s užpuola, kaipgi' sugebės 
sispirti .’ pagundai atėjus 
įsigėrę bei aptemdytu pro- 
l. žuionės i v Šventoji Dya- 
a sako: 4‘paleistuvingas 
liktas yra ‘g i r t y be” 
Priež. 26,1).
Taigi aišku/ kad girtybė 

ra visų dorybių naikinto^ 
i; kai koksai vagis plėšte, 
lesia iŠ žmogaus širdies do- 
vbės, o jų lietoj, giriuokr 
ų širdyse sėja nedorybes, 
r-neveltui .8v. Rašte paša- 
yta:' 4‘neapsigąukih\ gir? 
uokliai riepavėldės .Dievo 
Caralijos” (I Kot. Cų lO.h .

LAIVININKŲ SŪSIVIENYMO CENTBO 
VALDYBA

'un. J. J. Jakaitis—dvfls. Vadas; Kun. Jonas Bakanaa—pirm.; 
BL J. Mačiulėmis—I-asls vlce-plrin.; Pr. Mauku*—-II-Dils virt
oj.; V. J. Blavackai—raSt., 7 Mott str., V’orcester, Mas«., O. Si- 
brien6—iž<l., (J Commonwealth Ave„ Worce8ter, Mass.. K. Rai- 
i ir J. Svlrskas—iždo gtobMjal; Kun. Fr. J. Julkaitis— rtdakto- 
4, 482 AVlndBor st, Cambrldgs; Man

f

1

rt m• w w. «w,*'
« 3—z-y/** <» ,f> '•*—**■ * ***** *•

Laivyno sekretorius Charlas Francis Adams Įteikia taurę kapito
nui Vernon Guyrnon, kurio vadovaujamas orlaivis saugiausiai skrei- 
dč ner praėjusius metus, š

atstovėms už taip skaitlingą 
I suvažiavimą; dėkoja vi
siems prisidėjusioms prie 
išpildymų programos ir šei
mininkėm už aukas ir pasi
darbavimą surengime vaka
rienės.

Atstovės^

NEW BRITAIN, CONN.

ĮKAS GIRDETT LffiTUVKj H
KOLONIJOSE ||

^ĮTTitniinnagim;1uUnmnm/unnLinmimiiiittia4lto'ipriuifa'iillIglIi

I' NASHUA,N,H.
IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS

-veikimo ■ ■ ■
i • Vasario 12 d. lietuvių pa
rapijos svetainėje, .Nashua, 
N.- H., įvyko Moterų Sąjun
gos. Mass., Maine ir N.'H. 
apskrities atstovių suvažia
vimas. Dalyvavo 17 atsto
vių iš 5 kuopų. Posėdį ati
darė. apskrities pirmininkė 
T., Mažeikienė, 2:30 vai. po 
pietų. MaMą atkalbėjo vie
linis klebonas kun. dr. A. 
B 1‘ir/ąs, kuris pusveik' m ■ 
sujungi eles ir palinkėjo 
joms sėkmingos darbiu'f ės. 
Pc to sekė visa eilė nandin- 
gų . .įnešimų, ■ ■■ svarstymu ir 
nuliu imu organizacijos' rei
kalais. Posėdis buvo atltk- 

! tas gyvai, rimtai ir tvarkin
gai ir užsibaigė 6 v. vakare 
su .malda, kurią/ atkalbėjo 
pirmininke Mažeikienė.A ■ '' 

Užbaigus posėdį visos at
stovės buvo pakviestos’ prie 
skanios - vai<arienės,. kurią 
parūpino vietinė Moterų Są
jungos. kuopa, o pagamino U i L"” r • " 5 7" •

. į valgius ir aukojo gardžius
• v. pyragus — gabios šeiminiri- Gncztas T ,.. _ _ .....

1 kės:.I. Andrukiene, P. Ma- 
■ v : -Ituziem", O Overkienė, A. 

nemaža •••padaic L • . ■... , .. Staniulienė ir A. Kapickic-reakciios:. kurie • _ ,, ; • r ,
’ ne. Prie stalo patarnavo 
jaimametės sąjungietes pa- 

“ ( neles Ųtkiūtūs.
Tuoj po vakarienei, 7 v.

stebėti, kaip mergaites, taip j 
velkinus, su pabėgimu :'o- 
•riaut svaigalus. Seuėsnbiįs • 
laika is, ypač- mergaites, ne
drįsdavo, bent kitiems ma i 
t ant, girkšnoti ir daugelis . 
visai bijodai'o prie lūpų 
svaigalų stiklelį prinešti. 
Gi oubar jaunuose metuose. I 
apie 16—i7 imtų amžiaus, 
ga.ę svaigalų, su pasigėri* 
jimu juos geria. Žinoma, 
(ėva; tuos:gėrimui šutiųa. 
verda.sav.. munUjsn, juos 
ragauja patys, tat ir. vaike
liams. nepavydi lašelio su
teikti. Tuo.būdu, vaikus 
pripratina' prie, svaigalų. Gi 
vaikams paaugėjusį jie be 
svaigalų jau negali .apseiti. 
Tai yra,tikrai apgailėtinas 
ir labai liūdnas apsireiški
mas. '•

Kai kurie .gal statys klau
simą, kodėl taip yra? Atsa
kymas yra, kad žmonės na
muose patys gamina svaigi
namus gėrinius.
bei. netikslus įvedimas pro-. ( 
hibicijos 
žnioųėse
•prieš įvedant prohibiciją 
buvo blaivūs, dabar yra gir-11 
luokliai. , Nors nuo pat pro- 

. hibicijos pradžios buvo .< . 1V. ... . prasidėjo, graži programa,
draudžiama svaiginamųjų . n * , .

. ta- * t - - susidėjusi, is, prakalbų, dai- gerimu pirkti ir pardavme- . , ■. . ;■ •■ _.. J nu ir muzikos. Pirmas kalti, bet jų isdirhinejmitu . 2. v
, ’ v : bėjo klebonas kum Bružas,krautuvui languose viešai t .
, : ■ . i. • kims savo gražioje kalbojebuvo laikoma bei pardavi- .. _ . . . ’ . : .
. .. ’ . . _ . ,. suteikė atstovėms ir susinu-
liejama ivauus įrankiai: . .v. \ •, L,. , . v. . . / kasiems svečiams daug ido-
katiliukai, mašinerijos ir t. . t--iid ' ,’*•, . ■ tniu znnų. Kalbėjo apie or-
t. Be visa to, kai kuriuose .■ ■ *.• i •■ . -i •v*' . .. gan izuota moterų veikimą
.zmonęsė. buvo, ir _■yra EuropM va,sl
maža Dievo ir artimo.mei- ’• • ■ .
leų Nes yra gan daug žino- p. Sykiu įtraukdami 
nių, kurie savo.-si ežius prie- gįrfypggj iš. kurios liė- 
varta ragina svaigalus ger- ja.sį daugybė įvairių neįai- 
ti ir, rodos, brukte juos rie- į.^ nąsikaltinių* Taigi 
vihruka.. Jei sve- rejki.a / daugiau dėtį pasi- 
rias atsisalm-- ^ragauti tų .apsaugojimui1- sa-
kai’tumynų, tai šeimininkas. VęS įr kitų- nito tip baisių 
bei seihiįniuke paybdo ne- nuostolių,, kiftp medžiaginių 
pasiĮenkiiiinio ir įvairiam fai)> if dvasinių, nuo pį’afa- 
buditis ismetįųėm arba pri-l'dimŲ turto, sveikatos ir vi- 
kaišioja lienieiliaįs issireis-‘LnĮ<m nupuolimų- doroje; Gi

;‘ ; lųirie nesistengia tai z dn-ryti,
. pasielgimas yra pasirodo esą silpnos valios

rydami skriaudą daro stiro tieji savo .Sutvėrėją. . ‘ 
artimui,..kenkdami jo svei-1 \ . Kun. Pr. J. Vaduhaitii

lybėse ; apie svarbumą tokių 
organizacijų politiniūy soči- 
alinių, tikybiniu ir tautiniu 
atžvilgiu ir apie svarbią ro* 
lę moteries palaik^vmc doro
je savo šeimynos ir auklė
jime vaikų krikščioniškoje 

. dvasioje. :
Pagaliaųs. kalbėtojas su

teikė daug patarimų ir nu
rodymų, t prisilaikant' kurių 
galima pasiekti nurodytojo) 
tikslo;

Antru kalbėtojų buvo p.-l 
Sidabrienė, sąjungietė 'iš 
Worcester, -Mass. Šį supa
žindino susirinkusius *su 
Moterų Sąjungos konstitu
cija, nurodė naudingą tiks
lą Šios organįzaęijos, kuri 
gelbsti savo narėms reikale 
pašalpos, pomirtinės, • ap- 
švietos ir tt.,. ir kvietė dė-į 
tis prie organizacijos,. kadJ 
tuo visu pasinaudotų, ' . •

. - Trečias -kalbėjo Dr. lim
pa iš : Nashua's. Jis savo 
kalboje aiškino .apie viso
kias ligas ir jų priežastis ir j 
davė patarimus, kaip nuo 
tii ligų apsisaugoti.: .

Po prakalbų sekė dainos. 
O. Skirkevičienė ir. O; Ver- 
kauskaite dainavo duetą

■ “Ak brangioji” ir “Man 
tinka,” pianu akompanavo 
vargonininkas J. Tairiulio- 
nis. O Skirkevičienū su J* 
Tamulioniu duetą “Buki- 
kota,” “Pumpi” ir 4 4 Oi 
dainos.,” pianu akomp. A.

. Grausliūtė, Viktorija Pute- 

. lienė iš ■ Worčester, Mass.
solo. 4fEsu.ant šio.svieto” ir 

/ “Kaip ateis jjavasarėlis.” 
< Akomp. A. Grausliūtė.

J. Tamtilionis, solo 4 4 Gur, 
. gur, gur ” ii* “ Senbernio be- 
i dos,” akomp. A. G-r,ausliū- 

tė. ’' . Į
Po to . piano solo skambi

no'M, Grigiūtė ir Utkiūtė. 
Dialogą- 44Pas .fotografą” 
vaidino Utkiūtė ir P. Mo- 
Tauskas. ■ ‘ •

Užbaigoje programos vi
siems atsistojus buvo, sugie
dotas Lietuvos hiirinas.

Po to atstoves, ir .risi sve
čiai išsiskirstė, būdaiiii pil
nai patenkinti. ’■ \

Vienas is svcoiiį’\

’ TEATRAS IR DAINOS
Parapijos choras vasario 

126 d. 7:30 vai, vakare ren
gia gražią programą, kurio
je bus suvaidinta dvi links
mos komedijos: 44Uošvė° ir 
4 4Vargšas Tadas.’ ’ Vakare» 
bus svečiu iš Bartfprdo ‘p. 
p. O. Katkauskaitė Ir A. Ši
manskienė. Iš v i e t į n į ų 

rbns.varg.J. OlšatrJarsy Or 
Šintaūtienė, S. Matulytė, A, 
Vąlinčius, M. Karimai tė ir 
K. Kavaliauskas.

Koncertinę dalįvišpildys 
solistai, vyrų chorai ir ben
dras choras.

PArengimas tikrai, įdo
mus. Jo pelnas parapijos 

j nąudai. .
Visi maloniai kviečiami 

atsilankyti į šį parengimą, 
paremti parapiją ir parodyk 
ti savo susidomėjimą meniš
komis pajėgomis.

. . .. Tiesą Myli'i.

vairių kliūčių, kurias pade
da nugalėti »Tonas ir Nors. 
Tarno Šalinio draugas Pet
ras Rainys tarpininkauja; 
pradžioje padeda, Šaliniai 
nusikratyti našles Rainie
nei, o vėliau padeda Rainie- 
nei nusikratyti Šalinį pa
baigoje M pakrypsta Šąli* 
nio pusėn,. Vadiriasi, jis 
dirba kaip 44 brokeris.” Jis 
vienam ir kitam įkaljją liga 
“apąziją” dėl kurios nu- 
traukiama sutartis. “Pas
veikę” vėl susitaria. . tar
naitė Terese besvajodama* 
apie tūkstantį doleriu už 
suradimą 4 4 bolševiko, Petro 
Petrausko ” ir detektyvas 
Vladas -prijuokina publiką.

Bendrai, veikalas juokin
gas ir vaidintojai labai ge
rai vaidino. Žmonių buvo 

[daug.
[ Garbė Vyčiams už sūrėti- 
' girną vakaro ir- sūvaidin imą 
'linksmos komedijos.

11PILIEČIŲ KLUBO 
. 44WHIST PARTY”
Vasario 9 d. Aušros Var

tų parapijos piliečių klubas 
bažnytinėj svetamėj surėn*. 
gė kortų balių su pasiliriks- 
minimais. Komisijos, ma
tyt, buvo gerai pasidarbuo
ta, kad • žmonių susirinko j. 
gana skaitlingai. Reilda J 
pasigėrėti, kad ir jaunimas J 

jau pradeda suprasti to klu- 1 
bo svarbą ir remia jį savo 
gražiais darbais. Apie 9 v. 
buvo labai gardūs užkan
džiai. Po. to sekė šokiai, 
dainos ir kitokį dalykėliai. ,

Laukiame ir toliau tolau 
pasilihksniinimų.

'2
ra

Kandidatai

SO. WORCESTER, MASS

N0RW00D, MASS.

kiniais.-

šitokia
labai peiktinas, nes taipdii-Įžiiionęs ir per mažai mylim

. ? PADĖKOS ŽODIS - \
59 kuopos atstoves,’ vardu i 

vi>os kuopos,’.. reiškia. nuo-, 
Širdų Žodį padėkos visoms'

■* ■

Šv. Cecilijos choro kon
certas įvyks sekmadienį, va
sario 26 d., bažnytinėje sve
tainėje, 7:30 vai. vakare. 
Dairiuos didysis choras ir 
solistai (ės).

Sekmadienį, vasario 19 d., 
Šv. Jurgio bažnytinėje sve
tainėje, L. Vyčių 27 kp> vei
kėjai suvaidino komediją 
“Stefanijos Vestuvės.”

Vaidino šie:
• Latvytė Ida — Stefanijos 

i Rainienės, našlės rolėje;
Balutis Valentas Jono,

jos sūnaus; •
Adomaiti Valerija —- Tere
sės. tarnaitės: .

Navikas Kazimieras — 
Tomo Šalinio, našlio,;

Kudirka Bronislovas
Petro, jo draugo

Navikaitė Sofija —No
rus dukters; ’ '

Kudirkąitė Ona — Kat
rytės, jos draugės;

Jankauskas' Pr. — Pra
no, jos draugo;

Červokas Bronislovas — 
( detektyvo rolėje.

Kavaliauskas Eduardas, 
Patinškaitė Pranė ir Čiube- 
taitė Marytė — vaikai.

Pertraukose kalbėjo kun. 
J;. Skąlandis ir varg. A. Šla
pelis. :.

Dainavo vytis Pr. Jan
kauskas. . Jam akompanavo 
pJė V.: Adomaitytė.

Programą pradėjo kleb. 
kun. S. P. . Kneižis kalba. 
Jis ir Vaidintojams vadova
vo, .

I; Komedija ^Stefanijos 
Vestuvės” yra Jono Taryy- 

| do vertimas. Turinys yra 
maždaug tooks.:..
.. Tarnas Šalinis, našlys ir 
Stefanija Rainienė,. našlė 
sutaria apsivesti, tikriau sa
kant juodu superša Stefanh 
jos sūiius Jonas ir Tarno 
duktė Nora. ’ Sūnus ir duk
tė Įaba.ijioriv kad tėvai, apsir, 
vesrų. kad paskui ir jie gnJ 
lėtų sukulti • šeimyninį gy- 
vyn imą* Bet visą 1 aiką; Šte« 

• įanijni i r . Tarnui Snsidąrp

K

HARTFORD, CONN.

Choro pasilinhsnitnitn^s

Vasario 14 d., Šv. Valęn- * 
tino dienoj, 8 vai. vakare į-- 
vyko ' bažnytinėj svetainėj 
choro 
Buvo 
kai ii 
taip 
bendrai šį. vakarą. Sale bu-. 
vo išpuošta, Ant kiekvieno . 
krūtinės kybojo 44širdis,” 
kaipo draugiškumo ir meilės. 
ženklas. Muzikos, progra
mos dalį išpildė seseris . 
Aliukonytės. ’ *

Pasilinksminimas tęsėsi 
iki vėlybam vakarui, po to 
.buvo nutraukta visų .fntoi-J

šokiai ir. užkandžiai; 
tikrai pasigėrėtiną* 
lietuviai jaunuoliai ’ 
draugiškai praleido

v.

■ APSIRGO
Mūsų visų: mylimas klebo

nas kini. J. Ambotas susirgo 
gripu. Vasario 19 d. klebo
nas dar atlaikė -mišias, bet 
jau per sumą nebegalėjo pa
sakyti pamokslo. Linkime 
greito pasveikimo. .

KORTŲ1 VAKARAS 
Vasario 28 cl, 7:30 y

mokyki os s vet ainė j e Moterų 
Sąjungos 17 kuopą ■ rengia 
kortų vakarą su šokiais. 
Bus duodamos dovanos.

VYRŲ VAKARIENĖ

. Šv. Juozapo draugija, va
sario 25 d.. mokyklos svetai
nėje rengia vakarienę Su šo
kiais. Bus ko nors nauja, 
nes tik vyrai valgius, gami
na; Bus. gera programa. f- 
žanga 50c.

Visi patenkinti ir dėkingi 
rengėjams skirstėsi i namus. >

DfTROlT, MIGH.
Vasario 26 d. įvyksta Šv^ 

Antano parapijos 12 mėtų ■ 
sukaktuvių, minėjimas ir 
kun. L E. Boreišio pagerb- 
tuvės.

. Parėugimui vadovąuja 
parapijos veikimo komisija Į 
ir. vyčių 102 kuopa. -y I

DuldelS,

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER

BEVEIK 70 METŲ

•_ ; y ALA N D O S: ;
Nuo 0 ryto iki 3 po pietų. Subatomis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų. :

Depozitų nuošimtis eina nuo trecio Trečiadienio kiekviefitt ‘ 

menesio. Dividentai mokami trečl j Trečiadieni Balandžio ir

. Spalių mėnesių; Siunčiame pinigus, j užsienį ir išrašome’ 

Travellers Cheąues. ■ t

. Sielai

PRALL BROLIAI
TOTORIAI IR DEKORATORIAI ’prf
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI '

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS ‘ e
46 ARMANDINE STn D0RGHĘSTER, MAsi '

; : Td* Taibot 0354 ‘ . ? j

i
Jj
?



Nepriklausomybes Sukaktuvių Minėjimai
CHICAGO, ILL Lietuvos žiauriai., vokiečių 

i persekiojamiems lietuviams 
| ir piktinamės vokietininkij 
šmeižtais, nukreiptais prieš 
mūsų tautą,“ir varoina agi
tacija Vokietijoj ir kituose 
kraštuose dek jų noro ir vėl 
užgrobti Klaipėdos kraštą, 
kuris neginčijamai yra Lie
tuvos kraštas. .. .

Į 3. Žinant, kad 1918. me
tais, vasario 16 d. paskelb
to j Lietuvos Neprildauso- 
mybes deklaracijoj aiškiai 

| yra pabrėžta, kad valstybė 
atstatoma demokratiniais 
pagrindais ir kad tuos pa- 

[ grindus nustatė sušauktas 
Steigiamasis Seimas, demo
kratiniu būdu visti Lietuvos 

[gyventojų išrinktas, bet.nuo 
: 1927 metų Lietuva valdomą 
I apsilenkiant. Steigiamoj o 
Seimo . priimtos Valstybės 
Konstitucijos dėsnių, dėl. to 
reikalaujame, kad tuoj būtų 
atstatytą teisėta, konstituci
nė vidaus tvarka, sušau
kiant tikrąjį krašto šeimi- 

[. riinką—Seimą ir tu o būdu 
atstatyti tautos vienybė, kū- 

Į ri yra būtina ir Lietuvai 
I priklausančio Vilniaus kra- 
[ Što atvadavimui ir Kepti* 
klausomos Lietuvos ateities 
užtikrinimui.”

L Ž?. Vyskupasdzd//- 
f naro neprililmtsopiybės 
t 1 ptiiĮėjhne. ’ ’ .

į Vasario 16 d. patriotin* ieji lietuviai minėjo Lieti v | 
foa nepriklausomybes 15 m. 
Įukaktuves, McKmley par- 
Įto salėje;
į DiedraŠčio “Draugo” re
daktorius L* Šimutis pradė
jo programą gražia pralial- 
&Sle ir pakvietė kalbėti’ p. A. 
kalvaitį, Lietuvos konsula
to. To kalba sekė L. Vyčių 2,_ . *~ ■
— Dainos choro kvartetas, 
įnuz. Sauriųi vadovaujant; 
Pilvo ir daugiau dainų solo 
ir duetų. . . . ...
5 Jaunimo, vardu kalbėję. 
ĮA1. Manstavičius, L. Vyčių 
eentro sekretorius. Ktin.
K. Bičkauskas, Indiana 
Harbor lietuvių parapijos I 
klebonas pasakė ilgą jį; tu
riningą prakalbą apie Lie
tuvį • • .

: ’ Po to, pakviestas; kalbėti 
J. E. Vyskupas Petras Bū- 
čys, vienas iŠ pirmųjų kovo
tojų dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir laisvės. Mūsų 
■garbingąjį vyskupą pasitiko 
dideliu entuziazmu.

; J. Ė. Vyskupas Būčys

"huoširdžiai. / j BRIDGEPORT, CONN.
Priimta rezoliuciją šiokio 

ĮforįsĮo:;. \ /
k “A. L. R. K. Federacijos 
LChicagds apskrities sureng
iame Lietuvos Kepriklauso- 
į mybės paskelbimo 15 metų 
^ukalituvių pamin ėjime, Į priklausomybės 15 metų su- 
&933 m. vasario 16 d., Mc- kaktuves gausiai susirinkę 
LKinley parko salėje, Chica- parapijos svetainėje, . kur. 
|gG, BĮ, išklausius kalbėto- lietuvių tarybos skirtos ko- 
Oų kalbų apie Lietuvos Vai- -—;----——----------

15 metų 
sukaktuvės. Ne priklauso- 

mylės Varpas.

Vasario 19 d. vietiniai lie
tuviai mine,jo Lietuvos ne-

L ėtybes nuveiktus darbus ir 
paimejimus 15 metų/ laiko- r 
įtarpyje, priėmė Šiuos nuta- 
įirimuS:
L 1. Turint galvoj, kad per 
p15 mėtų atstatyta Lietuvos 
^Valstybė, nuo gausingų prie 
phj -apginta, ‘.išgauta jai visų 
| pasaulio kraštų pripažini- 
gthas, visais, žvilgsniais susti- 
Eprįhta viduje ir Klaipėdos 
Išrastas atvaduotas, dėl to 
gfiveiloname tautos ir valsty- 
pbės vadus Lietuvos karino-. 
| menęs savanorius ir visus 
įį-prie valstybės atstatymo ir 
Ėjos apgynimo prisidėjusius.

2 .Ta pačia proga reiškia-
gine užuojautos . . jMazosios į „„„„„„„„„„„į,,.. „.„.„g,

| DRAUGI J Ų VALDYBŲ" 
į ADRESAI V 
fcknfcTūVOB nTTKTERŲ DRJ’OSl tV. JONO EV. BL. PAŽALPINf^

DR-JOŠ VALDYBA
Pirm. — J. Petrauskas,

24 Thomas Part So./ Boston, Man 
VIce-pirm.—V. Medoniš, • ’ •.

• 1480 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot RaStlnlnkas -r J. 01IneeUB ,
.5 Thomas Park, So. Boston, Man 

Fln. RaStlnlnkas M. šelkis •
258 E. Ninth St.. So. Boston. Mas*. 

Iždininku? — Ai riaudžldpas
885 E. Broartway/So/Boston. Mas* 

MartaIkn -r- J. Zalkls
7 IVInflpld St., .So. Boston. Mana. 

hi’jiiigUa laiko -silsirinkimus kas trečia
nedPldlenl kiekvieno mėnesio. 2 vai 
po. pletp,. Parapijos ,shI6J,-492 E. 7ti

• St..‘ So, RvHtori. Mass.

Profesionalai, biznieriai, ,prnmoftln; 
kal, kurie skelbiasi “Darbininke," tik 
ral verti skaitytoJij paramos.

Visi g«.r*inkltš« “Darbinlnk*.” ’ ‘ „ <■ •

>O GLOBx MOTINOS AVA I 
įį,Hwatalnk6 -r- Eva Marksfeng.
% 825 Ė. 8th St, So. Boston, Mass. 
li^ice-pIrmlnlnkg— Ono SlaurlenS, 
K 448 E. Tth. St, So. Boston, Mass.
fcSfri. So. Boston 8422-R
jHtapt Ra5t. — Brone CiunienS, .
K S0 Gould St, West Rovbury, .Mass, 
Ik 5?eL Parkway 1864-W:
Bhn. Balt — Marjona Markonlnrt
&■/ 88 Navarre. S t, Roslindale, Mass.
|į-. TeI.Parkway/0658-VV 
mSdlnlnkfi — Ona S taniai lute

WMt 6th St, So. Boston, Mm 
ETvarkdart — Ona Mizgi rdlenfi 
E 1512 Columbln R<1, So. Boston, Masą. 
HUsoą Globėja— Ė. JanuKonlens.
v 1425 Colugibla Rd., So. Boston, Mass 
draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utajmlnką kiekvieno mėnesio, 
F vai. vakare, pobažnytlnBJ. are- 

-a^įt- talnBj.
•■T* VWhi draugijos reikalais kreipkite* 

B* »rot®tota raMlnlnk».

■i

SYKES & SYKES
Pi Ar Sykes ir B. U. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

• * ‘ •
SANEORNBLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. N‘0rwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
82 Walnut Avė.

TeL Nonvood 13i5-W

misijos vadovybėje progrą- i 
ma buvo patiekta. 3

Pranas Baltrušaitis ati- i 
darė susirinkimą savo įžan
gine prakalba, kviesdamas 
miesto mayorą Bd., Buėkin- 
giiam būti pinriutiniu kal
bėtoju. išio miesto, galva pa
gyre lietuvius, kad dėl to 
jie yra ir geri šios Šalies pi
liečiai, kad nepamiršta savo 
tėvynės Lietuvos.' Antroji 

į kalba advokato K. Luko- 
šiauš buvo- kiek ilgoka ir 
vaizdžiai papuoštas Lietu
vos atgimimo laikas žavėjo 
dausytojus.. Paskutiniam 
rnlbetMeko - kttn^- AL-Pan- 
kui, kurs nurodė lietuvių 
padėties skirtiuną prieš 15 
metų įr dabar ; ragino taip
gi publiką nepasitenkinti 
vien tik prakalbomis ar dai
nomis minėti tokias. iškil
mes, bet paženklinti kplęiu 
nors apčiuopiamu būdu, 
kad ir sakykime sau, - tarė 
kalbėtojas, įrengus puikų 15 
metų nepriklausomybės, var
pą: vieną tokį •amerikiečiai 
Lietuvai' pasiuntė — kitas 
teskambėtų Amerikos lietu
viams. Užmanytojo suma
nymas -klausytojams tiko ir 
kaip tik pagerės laikai žo
dis taps kūnu. -

Ši programa buvo margi
nama niuzikale dalimi, ku
rią išpildė Šv. Jurgio pava
pi jos choras varg. J. Stepo-- 
naviČiaus vedamas ; čia tu
rėjo progos atsižymėti solis
tės >pp. Petruškevičiūtė ir 
rTakŠčiutė su Vik. Rasimavi- 
čium ir jaunas daug žadam' 
tis smuikininkas Žukauskū- 
tis. . ■ ; ;

Reikia dar pridurti, kad 
Čia gimęs, jaunimas,' kuriam 
tokie dalykai kiek anksčiau 
visai nerūpėjo, dabar pra
deda rodyti gyvą susidomė
jimą ir pasididžiavimą — 
mat, Lietuva nepriklauso
ma valstybė.

' : ' P.

CHARRON’S I
PIANAI—KABIOS 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos Į 

mašinos -
20 TRUMBULL STMST

WORCESTER, MASS.
Tet 4-9430 .

Lengvos ISlygoa—Be NuoiimSta

HARTFORD, CONNa
Kaip vietoj.lietuviai minė
jo nepriklausomybės dieną.

Vietos . Vilniui . Vaduoti 
Sąjungos skyriaus iniciaty
va, 8-nių lietuvių draugijų 
ir Šv.. Trejybės parapijos 
bendromis pastangomis iš-, 
lįlmingai paminėta Lietu
vos nepriklausomybės 15-os 
metu Sukaktuvės vasario 16 
d; Programa įvyko lietu
vių mokyklos salėje. Vąka-' 
rą atidarė . .WS. skyriaus 
pirmininkas p. Stasys. Šru- 
pšas, Šv. Cecilijos choras, 
p. V. Burdulio vedamas su
dainavo Lietuvos himną ir 
keletą, dainų, po to’ p. S. 
Šrupšas perstatė vakaro ve
dėju buvusį VVS skyriaus 
pirmininką p. V. M., Čeka
nauską; pastarasis pasakė 
trumpą- įžanginę kalbą an
gį iškąi, paaiškindamas. die
nos reikšmę, ir. svarbą, po to 
jis pakviejfe miešto burinih- 
tro įgaliotinį—atstovą adv. 
Prederįėk »L .Corbett, kuris 
atstovavo miešto btirmistrą,

asmeniškai negalintį daly
vauti iškilmėse; tatai .adv. 
Ccrhett, miesto korporaci
jos ir juriskonsulto tarybos 
viršininkas pavadavo bur
mistrą.

Adv. F. .J. Corbetū atsi
prašė vardu burmis* m Wm. 
J. Rankinb, paaiškindamas, 
tad burmistras dėl svarbių 
oficialiŠkų miesto reikalų 
negalėjo dalyvauti ir apgai
lestaudamas savo neišgalėji
mą pribūti, sutelk# sako 
jis man garbę it progą 
dalyvauti jūsų tau! os ne
priklausomybės paminė ji- 
ino iškilmėse. _ AdrJCoiheit^ 
kaipo žymus oratorius, se
niau anglų kalbos lektorius 
Trejybes kolegijoje, žymus 
jąokslo ir visuomenės sfero
se žmogus, pasakė labai įdo
mią kalbą.

Jo kalbą publika palydė
jo gausiais aplodismen
tais.

Antru kalbėtoju p, V, M. 1 
Čekanauskas perstatė žymų j 
vietos juristą, teisėją T. J.

t Malloy (Judge bf Common
■ Pleas Court), Įnirs pasakė
■ labai svarbią prakalbą; jis 

priminė lietuviams jų tėvy
nės praeitį, galybę ir garbę 
Lietuvos, taipgi, vėlesnius 
dramatingus ir net tragin- 
gus laikus svetimų pries
paudoj ir persekiojime, pri
mine knygnešius, kurie, jo 
nuomone, buvo,Lietuvos di-

■ t v .■ i

džiavyriai kovotojai5 už tau
tos gyvybę, už, lietuvišką 
kalbą, literatūrą ir kūltūrą; 
žodžiu, tie knygnešiai ne
paisydami pavojaus savo 
gyvybei ir ištrėmimui į Si
birą, nešė knygas, laikraš
čius ir tokiu būdu palaikė 
lietuvių kalbą ir tautos gy
vybę. ." ■ ■. .;»

i Teisėjas Malloy palygi
no lietuvių tautės tragingą 
praeitį su savo tėvų airių 
praeitimi ir pareiškė, kad 
kaip lietuviai, taip airiai se
novėje valdė kitas tautas, 
lietuviai valde gudus, uk- 
rainus, rusus ir davė .kara-. 
ių Lenkijai, taip lygiai ai
riai valde ir mokė škotus ir 
britusj.bet galų gale kaip ai
riai, taip ir lietuviai pateko 
j savo pavaldinių nelaisvę 
ir buvo per ilgus šimtme
čius vergais jų, buvo perse- 
kidjami tautiškai’ir dvasiš
kai; tačiau lietuviai pasiro
dė išt vcrmirigcmiai už ai
rius, jie išlaikė savo kalbą, 
kultūrą įr tautiškas trądici- 
jas, ko airiai negalėjo išlai
kyti; vienok. abi šios senos 
tautos šiandieną jau yra ne- 
prilęląusomoš; jos sunkią il- 
gametinę kovą už politišką, 
kultūrišką ir ekonomišką 
laisvę laimėjo. . . •

Baigdamas savo’ kalbą, 
teisėjas Malloy ..pareiškė, 
kad jis linki Lietuvai, lietu
vių tautai laimėti kovą už 
sostinę Vilnių. Jis ragino 
lietuvius Amerikoje ‘ gyve
nančius. ęitvį visuomenišką 
ir politišką veikimą ne po
litiškais . ^sumėtimai.s, bet 
kaipo piliečiai, rimti ir dar
bštūs ddrbyingi Žmonės ir

• ,Į* • ’ ' ’ ’

dinta dvi komedijos: ■‘Ka
imų, židinys” ii* “ Adomas iri rašomi “Darbininkui 
Ieva;” abu veikalai žymiai
buvo patobulinti pačių vai-1 nes į iškilmes, kas gerai pa- 
dintojų, Dainos ir muzika 
pagražino veikalus; artistų 
grupe gerai išlavinta, tad 
vaidinimas“ abelnai, kaip 
vaidintojų naturališku nu-1 
davinių, taip kostiumais, 
grimatfira darė gražų įspū
dį* Tos komedijos tapo ti
krąja “Opera Comique.”l 
Vaidinime dalyvavo J. Ol
šauskas, Ona SintaUtienė, 
V. Valančius, M. Matulyte 
ir M. Karlonaitė,

Koncertinę programos 
I dalį išpildė PP- Ona ir V.

šiems,- o ypač dėkojo laik- 
l” už 

pagelbėjimą sukviesti žino-

tokiu būdu įnešti savo ini
ciatyvą į^amerikonų abelną 
gyvenimą, parodyti jieniš 
savo būdo kilnumą ir pa-Į 
vyzdingųmą. ■ '

Jo kalbą publika pakar
totinai ' palydėjo aplodis- 
ahentais. ‘ ' .1

'Trečiu iš eilės kalbėtoju 
buvo klebonas kun. J. Am- 

botas. Jis kalbėjo karštai
ir jausmingai; jo kalba bu
vo patriotinga, įdomi ir la
bai svarbi. Jis ragino, lie* 
tuvius laikytis vienybėj Į gigantai, kanklininkas ba- 
veįkti vienybėje ir kelti Įr L,^onfJ.g Q]§auskas. Reikia 
platinti lietuvių tautinę Į ];a(į p. o. Sintau-
kutturą~sięktir atAradavimoLjeng gerąTjšJūdJ^are savo 
Vilniaus, kuris Lietuvai Į g^p£««mo balsu, sūdai- 
svarbus tautiniu, kultūriniu ^įę^aina keletą liaudies dai- 
ir dvasiniu atžvilgiu;, anot labiausia publikai pa* 
jo pareiškimo: “Lietuva jggį liūdi putine- 
anksčiau ar vėliau Vilnių 
atvaduos, bet vadavimo dar
be privalo visi lietuviai ūo- 
liai dirbti, tokiam idealui 
darbu ir pinigu pasaukoti, 
kad greičiau būtų pasiekta 
suvienijimas pavergtų kraš
tų ir visų lietuvių su nepri
klausoma Lietuva.

Klebono kalbą publika 
palydėjo gausiu delnų plo
jimu. . «

Solistai žavėjo publiką
Koncertinę prog r a m o s 

dalį išpildė vietos ir apy
linkės rinktiniai talentai 
dainininkai ir muzikai. Da
lyvavo dainininkė Ona Kat- 
kauskaitė, J. Olšauskas, N. 
Baubiate, Z. Griškevičiūtė, 
V. Kaunietyje ir M. Kri- 
pas; šalia, solistų puikiai 
pasirodė su deklemacijomis 
ir dainomis lietuvių muzi
kos 8 klasės mokiniai,' vai
kai ir mergaites, kurie gra
žiai deklamavo ir dainavo. 
Garbė jiems ir jų mokyto-1 
joms .seserims už rūpėstin- 
gą prisirengimą, parinki
mą atitinkamų deklamacijų 
ir dainų nepriklausomybės j 
dienai parinktų.: ]

• Solistai publiką žavėte 
žavėjo, visi puikiai pa
sirodė su p a r i n k t o- 
mis dainomis, daugiausia 
liaudies populiariškos dai
nos buvo dainuojamos ir . .
Vilnių apdainavo, ypatin- Į uauskas, pp. Maneiūnas, 
gai M. Kripo ‘sudainuoti Mašiotas, p.Tetrukevičienė 
‘‘ Vilniaus kalneliai” labai P1* prisimindamr meno 
jausmingai, publikai pati- ir svarbą, įspūdžius
ko. Taipgi duetai p. J. OI- k fife^as vaišea ir i. t 
šausko irp-lės O. Katkaus- Garbė LDS. ir L. M.. S-1 
kaitės padarė daug įspū- ^os dariams ir na- j 
džių,. Žodžiu,‘visi solistaij13ms ū\. surengimą tokioj 
ir duetistai gavo’ gausius paimaus meno vakaro. Pa-i 
aplodismentus, publiba la- ^įdatttma ateity daugiau 
bai užganedinta \ programa, Vakarų, kurie kelėrio-
kalbomis ir dainomis. Fu- Pu ; naudingi, žo-
blikos buvo pilnutėlė salė, . tokiuose Jatouose 
vietos amerikonų lailiraš- spihdi^mūsų kultūros pro- 
čiai; “Hartford 0Ourani”Į ribūTelis ir kartu or- 
it “Hartford Times” prisi- Uūtiižacijų veikiinas,.
minė lietuvių nepriklauso- Dalytus.
mybes dienos • šventę, patal
pindami programos dalyvių 
vardus.

Iš Sąju.ngieęių veikimo.
Vasario 12 d. lietuvių mo

kyklos salėje , buvo graži 
programa, kurią surengė, 
bendrai LDS. 6 kp. ir L. M.; 
S-gos 17 kp. Buto suvai-

I. vyko. Visi skirstėsi pi Inai 
luisitenkinę. •' ■ . , ■

JĖZUITAS J. BMHIKAS 
DUOS MISIJAS

Ii” ir “O kaip gera buvo 
pas močiutę. ” Taipgi J. I 
Olšausko-Sintauto duetai 
žavėjo publiką^ ypač: “O l 
žirge žirgeli” ir “Marš į 
Vilnių.” Visiems daininin- l 
kams ir vaidintojams pianu 
akompanavo p. V. Bardu- 
lis, vietos vargonininkas, 

j Vakarą vedė LDS. 6 kp.
pirmininkas K. Tamošiū
nas. . . ■ ;

Užkandžiai ir įspūdžiai.

. Po programos . buvo sti- 
Į ruošti užkandžiai artistams, 
jų draugams ir veikėjams. 
Užkandžius pagamino mūsų 
vaišingos darbščios lietuvai
tės šąjungietės' — L. M. Š. 
17 kuopos narės. Prie sta
lo prikrauto skanių valgių 
Ir gėrimėlių, susėdo gražus 
būrelis svečių; čia jau L. M. 

į S-gos 17 kp. pirm. p. Man- 
čiūniene buvo “inistress of 

rceremonies;” jinai prašė 
syečiūs valgyti, gerti - ir 
linksmintis, pati jiems link
smumo priduodama savo 
gražiu vaidinimu vaišinto
jos. rolejė. Laike užkandžių 
p; Mąnčiūnienė pakvietė 
kleboną kuri. -J. Ambotą iš-

Į reikšti savo įspūdžius. Kle
bonas pasakė trumpą, bet Į 
rimtą kąlbą, taipgi kalbėjo, 
pasidalino įgytais įspū
džiais Olšauskas, vargom V. 
Biirdulis, p. V. M. Čeką-

. Pas Rev. Miliauskas, 190 
Meade St, Wilkes-Bąrre, 
Pa. nuo vas. 13 iki 26.

Pas Rev. J. Oižauskas, 
1313 Westminster Av.’ Det- 

| roit, Mieli., nuo vas. 27 iki 
kovo 12 d.

Pas Rev. A. Baltutis, . 
6816 S. Washtenaw Avė. 
Chičago,. III., nuo kovo 13 
iki 26 d. ; ,

r~ PasvRev. J. Raškauskas, 
10809 So. State St., Chica 
go, III., nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d.

Į Pas Rev; J. Vaičiūnas, 
Į1515 So. 50th Avė., Cicero, 

111;, nuo bal 3 iki 16 d.
Šiais adresais arba nuola

tiniu adresu: Rev. J. Bru- 
žikas, J., .207 York Street, 
Brooklyn, K. Y, galima pa- - 
siųsti Money Order atnauji
nant visus- Lietuvos kat. 
laikraščius: “Žvaigždę”, ir 
“Misijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4, “Varpeli” 
i($l), “Žemaičių Prietelių” 
($1), “Mūsų Laikraštį” 
($1.20), vaikams “žvaigž
dutę” ($1) ir k.

PERKU BONUS
Perku-LietųyosAr JLenkį- 

jos Bonus. Moku aukštą \ 
kainų ir cash pinigais. Pra^ 

i neškite kolų turite Boną ir 
kiek prie Bono dar yra ku
ponų, o aš duosiu atsakymą 
ir pasiūlymą pagal dienos 
kursą? Taipgi turiu didelę 
drabužių ir čęverykų krau
tuvę. Kas pirks pas mane 
drabužius arba - čėverykus, 
nuo. tuo priimsiu' Boną, už 

-pilnus pinigus. •
Krautuve atdara ir vaka

rais iki 9 valandai.
PETRAS BARTKEVIČIUS, 

. American Dry Goods Store 
678 No. Main Street, 

Montello, Mass,

VĖLIAVOSII ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

mūšų specialybe Ir ilgų metų

DĖKOJA 
į Korespondentas A; J. 
aprašydamas nepriklauso-1 

i mybės sukaktuvių minėjimo 
iškilmes, pažymi, kad. iškil- 
mes praėjo labai entuzias
tiškai. V. V. S. skyriaus 
liirminibkas S. šrupšas .de- 

[koją viteiems atsilankiu-l

taj mūšų ppecifllybB Ir Ilgų motų 
praktika. Darbas avtlstlSkas. Kainos - 
žemos. .

M. A. NORKŪNAS
P. O. Bos 371, Lawrence, Mass.

I ______________ :,V

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais" nervais — jaučia* 
tCs silpnas Ir pavargus —? tik pušinu . 
žmogus. .Teigti, taip, Štai geras toni* 
kas, suteikiantis geresnes dienas .

Nusa-Tone
yra užvardintam TONtKO, kuri Gy- 
Uvtojiis Specialistas- išrado, Ir kuris 

[dabar parduodamas visose Vatstyny*
Šiose. NUGA4'0NE yra kombhmėija 
tam tikrų tonikų alterativij, kuriuos 
stimuliuoju, atgaivina visus organus, 
duoda, naujų gyvonliinj ir. onėrgljų. 
Jus valgysite gorinus, — miegosiu' 
Hnldžlaus; Tukštnučiamę vyrų It .mo
torų tapo pagelbėta. TvIsduntnUos dlo* •

Į nų tfontmentas MŽ Vienų Doleri —- 
i gaukite tikrų j i. — garantuotas.
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VIETINES ŽINIOS
••PRANAŠYSTE”

” Šekmadien|; 3 valandą po 
pietų, bažnytinėje svetainė
je, 5-ta gatvė, bus suvaidin
tas didelis veikalas, tragedi- 
'ja “Pranašystė.” ./'-•

• I -j t z • *
.. Veikalą } suvaidins Šven

čiausios Marijos kolegijos
. studentai iš Thom p s o n, 

Conn. Vaidinime dalyvau
ja kelios dešimtys vaidinto
jų. • Gražios giesmėa-dainos# 
muzika, puikūs drabužiai, 
juokingos ir graudžios kal- 
boš ir scenos sudaro* ne pa- 

. prastai didingą įspūdį.
. jau pernai mums pirmą 

kartą teko matyti Lietuvių 
Kolegijos studentus vaidi- 

. tiant Bostone. Kurie matė, 
gėrėjosi. Daugelis ir. Šian
die dar nepamiršo to. grą? 
žaus teatro. Ateinantį sek- 

, madienį jau, antrų . kartą

mūras tenka matyti tų stu
dentų vaidinimus. Kaip 
peniai, tąip ir Šiepei yrą 
statomas labai didelis ir įs
pūdingas teatras. Susirin
kite kuo skaitlingiausia to 
.veikalo pamatyti, juo pasi
grožėt i, tuo pačiu, parodysk. 
te savo palankumą mūsų 
jaunutei mokslo įstaigai ir. 
pareisite lietuviškąja mok
sleivija- y

Vaidinimą režisuoja p. ,J. 
.Balsys ir p. J. Pilipauskas. 
Muziką parūpino ąr cliorą 
diriguoja Brolis J. Banys.

RINKIMO

.1
Y

'•4

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.
. Tel.' So. Boston 0948

5'

GYVENIMO 
Tel. Parkway 18644V

« Prisiekęs Advokatai* ' 

jirains ruAittus“ 
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentui.
817 E St (kampas Bnoadway) 

Soutif Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų; Talbot 2474

KAL J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

. “Darbininko” Name
(antros lubos, Boom 1)

866 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St,- Rooin. 326

Tel. Hubbard 9396 .
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

K, Federacijos. 3 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas ivy- ■ . • • * • / . “ •. 
ko vasario, 21: di • Dalyvavo 
trylikos draugijų alkovai.. .

. Nusirinkime išduota apy- ‘ 
skaitą- iš praėjusio Lietuvos 
uepriklaū^omybės5 15 mėti}’ 
sukak’tuHų niiūėjimo ‘ iškiL 

: mes. Nutarta pasiųsti per 
Federacijos centą Vilniaus 
našlaičiams ir'Katalikų .U- 
niversitetui ! Lietuvoje 15' 
dolerių.

Išrinkti atstovai į. katali
kų seimelį ir aptartas toli
mesnis veikimas.

: Iš svarbesnių .nutarimų 
pa žymėtina pi-aina t o m a s 
1 • Aušros ” 50 metu, sukaldu-; • . . - • J | J. ,; » 4.

vių* nimejimas, kįų-s. įvyks 
koVb. ar balandžio , mėuę- 
sįuose,

■ , Į skyriaus valdybą sekan
tiems metams /išrinkta: J, 
B. .Laucka pirmininku, J. 
Griciūnas vice-pirmimn- 
ku, D.’ j. Ayerka sękre- 
it'riųnn,. S. Kavolius.— iž
dininku, V. Brazauskas ir 
A. Pįnelis —iždo globėjais. 
Skyriaus dvasios .vadu yra 

: vietos Ideboiias krni. P; .Vir- 
mauskis. . '♦

stines Vienos bernaičm pa
garsėjęs choras turėjo kon- - 
cerių, kuli vedė protu S. 
Hurok.

Choro vaikučiu 21; - Iii 
amžius utto 9 iki 13 metų. 
Visi gerai išlavinti, rinkti
niais “balsais į Dainuo j g ty
kiai, sutartinai ir skamban- 
ėjai. Chorui' dainuojant 
pianas nevartojamas.. Tik 
halsus paduodamas pradžio- 
j<?*' ■ •

, •• ’ - * t l

1 Cliopš dainuoja, be > pri
tarimo jokiu muzikos,.ins
trumentu/. • Dažnai choris-. 
tij balseliai sudarė stygų ai
dus ir. virpėjimus.

Atliekant Haydiiio operc- 
tę^ .pianas pritarė solistams 
ir .dueian&v bet. piano bal
sai • nustelbė dainininkų, tik 
pritarė/ • * ••/ '

Labai gaila, kadi ‘ Ėetuviiį 
tarpe nieko panašaus ‘nepa
daroma. Žinoma, tokio ge
ro choro sunku tikėtis. Ma
žai, yra tokiu vedėjų, mažai

ir geni choristų. Bet kad 
jų visai nebūti}, tai negali
ma tvirtinti, .

Šiai spragai užkimšti rėk 
keti} pasidarbuoti. Mūsų 
parengimų kaltė yra ta, 
kad jie beveik visų vado
vaujami, o antra—per grei
tai rengiami. Lietuviški} 
kolonijų dvasios ir muzikos 
vadams norint ir dirbant, 
būtų galima bent porą sųr 
numingu parengimų per 
metus kiekvienai kolonijai 
turėti/

DALYVAVO NEPRIKLAU
SOMYBĖS SUKAKTUViy

- IŠKILMĖSE

MEŠKA APDRASKĖ NEVA JUOKAI

SIDABRINIS JUBILIEJUS

Į DAKTARAI
Tek So. Ędstop 0828

■ LIETUVIS DANTISTAS ‘

DR. M. V. CASPER
(KASPAKAVICIOS

“■ Naujoje. Vietoje/- 
525.-Ę. Broądwayr S.. Bostoų

Ofito Valandom;
Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1 :SO IH 
5 Ir nuo 0 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subaios vakarais Ir 
oodėldieuials, taipgi seredomis nue 

Į2-ti>s dieną uždarytas.
Taty<}i nuimu ir X-ray •

L lt. ...."Į '"-"T

■ • 'Lietuvis Dantistas •

DR. & A. GALVARISK1
:: ‘'(GAL&fUSSŽAS)

. ■ Tel, So^ ‘Boston 2300 ’ ’
414 Broadway, So.’ Bostonz 

Ofisas atdarus nuo '10 iki. 12. VaT. 
ryto', ii.uo l:30 Iki-.5:30 pti pietą ir 
nuo 6 iki'9 1. vakare, šventą dieną 
• ; pagal susitarimą.

Tel. .HSO. Boston-2660 J

■ lietuvis Dantistas

H L KAPOČIUS
t ... ’

.251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo y iki l2« nuo 
1:30 iki 6 ir nuo .6 :30 iki. 9 y.'v. 
Serfedomič. nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Sutintomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 

•NVdė] iomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
■ (pagili sutarti)

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS ..

414 Broadway, So. Boston. .
Room 8. .

Gyvenimo vieta: 39 Green St,,. ..
■, Hudsopį Mąsk

Tel. Hudson 622. •

I . Tėl So. Boston 3520 =

j ADVOKATAI ŠALNAI į
■Į. 366 Broadway, |
| . . South Boston, »Masš Į

' PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
• A D V O K A T A;!

- Ędwar R. Coplen
” “ ’Albert Ądelson
.. • Benjamin Chesky

• •_ OFISO vedėjas
Jonas J. Romanai

18 Temont St.p Boston, Mm.
810 Kimball Bųilding • 

Telefonas r Capiįoi 9880
Q J i « o V ą 1 aido s , 

./> vai. iki 5. vai.

Vasario 25 dJ, šį penkta-: 
sędienį, Marijoną ir Juozas 

. Jeskevičiai susilaukia vedy
binio g<D’enimo 25 metu įu- K ’ .J ’ ■’ u y .• • ■
.bilięjaus. ' 5

Prieš. 25 metus ' : Pliušku 
parapij <>s bažnyčioje kum 
vBt-. Garmus sujungėšią po- 
Ją amžinuoju moterystes ry
šiu.

. JeskeHčiai išaugino /du 
sūnus — Silvestrą ir- Vladą. 
Jlibilijantai pasižymėję pa
rapijos darbuotojais /.' ■ 
. 3. d eskėvičius yra ii ganie
tis. L. D, S, pirmos, kuopos 
'fhiaiisų raštininkas ir liūtes 
centro narys. M. Jeskevi- 
čienė dažnai- būna parapijos 
pu renginių šeiniiiiįnkė.

Sveikindami ■ jubil i j ant ūs, 
linkime gražių ilgų .metų at- 
■ėityjel- • r /

DR. J, LANDŽIOS 
ŠOK 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS ;
' X-Ray.

Tol. South Boston 2712
‘ 496 Ė. Broadway, ’
■ South Boston, Masš,

AUSTRIJOS VAIKU 
KONCERTAS

. pimpis dienoihįs Bostone, 
Jm’iiau. salėje, Aiistrijoš

Vasario 21 d. Krankliu 
Bark žvėryno meška smar-• 
kini apdraskė A.. ha vieką, 
11 mėtų berniukų, g.vw So: 
Bostone. ■■ ' ■

Vienai meškai pr/ uratas 
berniukas davė duonos, o 
k.ta mešką iškišę koją ir 
aštriais nagais •sunkiai su
žalojo; Savicko koją ir rau
kų. .

. : Sužeistasis bėrniūl- as niū 
gabentas miesto ligoninėn.

•Praėjusį sekmadienį va
sario 19 d., Bostonu apyli.m 
kės lietuvių kolonijos minė
jo Lietuvos nepriklausomy
bės 15 meti} sukaktuvių mi
nėjimo iškilmes, kurių pro
gramose Ylalyvavo keli soulli 
boštoniečįai: Pr. K Galinis 
S* Worcester’jb Dr. J. Lan- 
džius LowelPy; adv. K. Ka
linauskas W. Lynii’e; J. B. 
Laucka — W. Lynn’e ir Ka
sima-oje, N. H;; O. Valec-. 
kaitė,. EĮ. Podėly f ė ir j. An
tanėlis išpildė muzikali pro
gramą W. Lynu ’e.

DARRETT JAU LAISVĖJE
Vasario 21 d. Tylą iš Deėr 

Island. kalėjimd'1 Įjal-ėistas 
buvęs Bostono £fsausosios” 
policijos;' viršiūmkaš w Oliver 
B. Garrett, išbuvęs "kalėjime 
21 mėnesį. ’

Garrett. buvotU nutėistys 
dvejiems metams kalėjimo 
už ėmimą kyšių.. ‘ Kadangi 
kalėjime gerai elgėsi, tai ka
lėjimo vadovybė sumažino 
bausmę 3 mėnesiais.

UŽDRAUDĖ "DEŠIMYU- 
KINIUS” ŠOKIUS

DAUG PASPDRTŲ 
BOSTONE IŠDUODAMA

.— Valstybes depict-rtanieutąs 
iasmet gauna vis daugiau 
pajamų už pasportus iš Bo
stono, kas rodo, jog Bosto
nas yra didelio keleivių ju
dėjimo centras.

Surinktos žinios .. r o d b, 
kad. iš Bostono už paspor- 
t us gauta toki < js > sumos: 
1928 .m. — $10,0101 1929 111.. 
— $10,173 ; 1930 im — $10,- 
777; 1931 m. — $10,790; 
1932 m. — $14,023.

Iš New York miesto, ži
noma, gauta daug, daugiau. 
Pavyzdžiui, 1932. iii. gauta 
$77,594. Bostonas uži.ina 
antrą- vietą. Po jo seka 
Chicago,. San Franėisco, 
Sėaattle, Ne\v Orleans.

1932 milais New Yorkc 
išduota 52,793 pasportų, Bo
stone — 9,821; Chicago —. 
8,896 p San. Francisęo — 4.- 
136; Seattle — 751;’ New 
Orleans — 696.

. Šios skaitlines ■ p a r o d o, 
jog iš Bostono daug ameri
kiečių keliauja į užsienius. 
.Jos taip pat parodo, jog de
presijos, motais daugiau a- 
nierikięčių išvyksti). Į užsie
nius, negu šia ip . gerais m-:

I GRABORIAI

iTel. Porter 3789 ' i

i JOHN REPSHIS, M. 0. Į 
.f : ■ ■ . (REPŠYS).’. . • ■ ; . ’<j f’ Uetuvis (lydytojau : k | 
| Ofiso Valando*: 2—4 Ir 7-4) |
į p 278 Harvard Stpeęt, | 
Įkainp. Ininan arti Centior ŠU,!' 

■f Oambridge^Maai. ... • . j

Jin vasario 16 d. Bostone 
buvo daugybė šokių salių, 
kur vyrai eidavo be mergi
nų, nes už dešimtuką galė
davo išsirinkti bet kokią šo
kėją iš didelio merginų bū
rio, kurį išlaikydavo šok'iii 
salių savininkai. Tokios 
šokėjos užsidirbdavo; į sa
vaitę po .50 dolerių. •

Dabar gi‘ tokiei Šokiai jau 
panaikinti, mayoro: Curley 
įsakymu. • Vadinasi, vyrai, 

. einantieji į šokius, turės ir 
savo merginas pasiimti.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos.
- Visi narsinkitūs “Darbininke."

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G RA B O RILS 
494 E. Broačkvay, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J t

Bes. ,158 W. 7th St / 
Tel. So. Boston 1437 M. . 

Patarnavimas. dieną ir naktį.

D, A, ZALEKKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 Cambridge St,

. Cainbridge, Mass. 1
Res. 564 East. Broadway

So. Boston, Mass. .
• Telephone' S. Boston' 0815'

6, Šie ĮBlogl.Laikot.

/‘Ak, drauge, tu.;ii«wo, , 
šie blogi laikai mano pa- 
baigs!”

^MJiprijonai, ką tu čia 
kalbi,. Korš. dabar- pinigų, 
neturi, bet vistiek / dar iš 
badh nemiršti.”

“Tuoj numirsiu —• nega
liu nieko valgyt.” ;

/‘Kegali valgyt?” •
uNe! Visai negaliu — nei 

gabalėlio!”
“f iprionai, kasgi. atsiti

ko ?” ‘ ; ■/-■ f' ' ‘ .

4 ‘ K u, kaip aš buvau i ur- 
tingas, aš/pripratąu gražiai 
gyventų bet dabar, be darbo, 
be pinigų^ turėjau išsikrau
styti’t “burdingierius” ant 
Bowen. Streeto. O kaip ten 
buvo užleista? Pirmą naktį 
nian atsigulus, pasirodė di
delė p<‘iė ant lubų ! Aš taip 
išsigandau nes, matot, . aš 
nebuvau prie tokių stebuk
lų pripratęs.— kad išsižio
jau, ir- garsiai uždejavau. 
Pelė ant lubų turbūt išsi- : 
gando,- kad plupt! ir įkrito 
tiesiog į mano burną! Trau
kiau, traukiau, bet dar to
liau įlindo. Ką daryti ? E- 
jau pas geriausius gydyto- 
jiislr“niislinčius,” bet nie- ■ 
ko man negalėjų padėti. Pa
galiau, pavargęs, nuėjau. 
pas garsųjį: gydytoją D v. 
.Juozą Zilch, kuris štai, ką 
man liepė daryt:— Na, tai 
bus lengva pelę ištraukti.

■ Tu žinai/kad pelės myli:sū- 
’ rį ir toji, pele tamstos p.iL

ve jau .išalkus/ Na, tai štai
K ką padaryk! Pakabink ga-
- balėlį ‘‘limburgur, sūrio 

prie gerklės ir turėk alkaną
■ katę šalę sūrio. Mątai, kaip
- pelė užuos sūrį, ji išlys jį 
• pagriebt,' o kaip katė alka

na pamatys pelę,.tai ją kap- 
teiTiS' ir daugiau’ tau bėdos 
nebus! —$10, prašau.”

[. “Nu, aš.nudžiugęs tą.va- 
į karą nuo šeimininkės įsigi

jau gabalėlį sūrio ir nami
ne katę, kuli visados- alka
na. Ant lovos atsiguliau, sū
rį tarpu dantų įkišau, o ka^ 

: tę prie ųiat lūpų patupiau.
(O kaip žiauriai į.tą sūrį ji 

. žvairavo!). Šuj adė jo pelė 
pilve.! Kate dar aršiau žvai
ravo! Burna labiau atida- . v . .
riau! Tarytum ant- karstui 
peilių laukiau! Iš karto pe
lė išlindo, kapt už sūrio! 
Katė baisiai nagus .pasta
čius,. kapt už pelės! Kalė 
pelę. į save! Pelė katę į sa
ve ! • Nėgalėjau aš daugiau 
daturet! ’ Gurkštelėjau,. ir

LIETU VIS GR ABORTUS

nurijau sykiu pelę, sūrį, ir y 
tą baisių katę!Štai ką blogi 
laikai mali padarėI”

. - ■ • Pranelis, .

SKLEISKITE ŠVIESĄ 
Perskaitę “ Darbininką. ” nen.u< 
meskite, bet duokite kitiems pa* 
skaityti, Tokiu būdu supaiin- 
disite kitug su “ Darbininku* ’ ir 
L. D( S. ir atremsite-mūsų idė
jos prieSą propagandą.

T«t S- B. 2805-R 
LIETUVIS 

OPIUMEIBISTAS 
IHeRzamlnuoJu 
priskiriu nklnliii 
krelvan akla atitle- 

. sfnu Ir ambDJonl, 
koce (aklose) akyse Mbgrąžlnu ftvle- 
aą. (Inkarini lalktu.

X L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, South Boston

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

SO. BOSTON ®

•1008 t
BAYVIEW ’

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR ROCKNE 

Automobiliu ir Trokų 
’ Agentūra. .. j

Tuimnie visokių iStllrbysčiiį auto
mobilius. Tnisymo Ir demonstravi
mo viela:

1 Hamlin Street 
A ir E. Eighth St. .

rfOUTH BOSTON, MASS.
./oe. Kdpočiunan ir Pctcr 'r:rcčiaka9 

savininkai

į AR SERGI?... Į
| Skilvys nedirba, liežuvis bal-| ; 
| tas, sunkus kvapas, viduriai s , 
| užkietėję, pilnas gazu ir rukš-| 
j ties, neramiai miegi.... Jei nori j 
Į pagyti—-vartok vaistus— Son-| ■ 
|gosil—$1.00 bonką, kurie pra-| 
= šalina tuos visus nesmagumus.Į’ 

. I išdirba Aptlekorius P. .GIEpVILA;|-'' 
11016 Catnbridge St. prie 'AVebster f 
|Avq., ('anibi'idgOį Mass. .P.rlsiuhčiu- 
f visokius. valgius per paštą. Reika- Į 
| lauk katalogo Di’; Gledvilo GydudliUj

Į JUOZAS M. DUS Į
I LAIKRODININKAS Į

| Parduodu įvairiausios rūšies I...» 
| auksinius ir sidabrinius daik- Į -. 
Į tus. Taipgi ir pataisau. j

Į 366 W. Broadway . | > 
j SO. BOSTON, MASę. | \

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
Mes atidarėm, automobilių taisy
mo vietą.. Taisom visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenders . ir bodies ir. ', 
apipcntfoam. aTisom ignitions ir:' 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos- pigios. Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SHOP, 
.565 Eighth S t., So, Boston, Mm.

Tel. So. Boston 2351-R
. STEVE JĄNEL1UNAS, Sav. '

AGENTAI

BŪTI SVEIKU
JŪS; VISUOMET NORIT ‘ : 

Ilgai plKtovejęs' kraujas, nervos,. 
■ dusulys, ralos.lr JsispinčjnsioS Ilgos, 

patruktoms, kojų .skiiudejiuiaSj .pl- 
les irvotys* niipilklmus, 
nugar< >s skaudėj imas* 
rpunintizmasr malatia ir 

t riebumas ISgydototis- be 
jokio skausmo' ir- nėra.

■ reikalo išlikti l.š- darbo. 
Apžiūrėjimas dykai.' IJy. 

duotos duoda.- Mažas užmokestis.

Dr,Wy,32Z:z“i.
ValfMP«: AntradI<nI«lD, tatrlirta* 
dleblftla ir Beitadlėnlpdi 1Q—12 rZ- 

į te* a-*5* 7—8- vaktrt; MlunadMh 
I ululB 10—rl2 tikuti’ ,

Laidotuvių reikale visuomet, ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bite laiku, dieną ar' naktį,- 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už: važiarimą į kitus * 
miestus^ jokio atlyginimo nereikalauju..

P. J. AKUNEVICH
. (AKŪNEVIČIUS)

. 16-18 • Intervale St, ■ . ‘ ' 258. West- Broadway,
Montėllo, Mass. ■ So. Boston. Mass, •

. Tel. Ūrockton 4110. Tel, S.. Boston‘4486

LIETUVA JUDAMUOSE 
GARSINIUOSE PAVEIKS

LUOSE
■ Vėliausi paveikslai iš Vil
niaus ir visos . Lietuvos Ims 
parodyti Šo; Bostone, pir
madienio .vakarė, Vasario* 
February 2.7 d.' 1933 nu Lie
tuvių Piliečių Salėje, kam
pas K ir Silver Sts< •

Rengia Sb. Bostono S. L, 
A. 43 .kp. Rodis^R Januške
vičius, Jr. Kaina suaugu
siems 35c, vaikąinš luA

INSURANGET
Ąpdrausk niunus, rakandu* I . 

automobilius pas , j • 
s J.S.MESLIS | 
1253 Broadway, S. Boston, Mass.1

Tel. So. Boston 2613 : f

i

PERKAM LIETUVOS BONUS 
Už CASH — MOKAM AUKŠ- 

. ČIAUSIAS KAINAS,
Parduodam Laivakortes ant. visą 
patogiausių. laivų į Lietuvą ir S-

■ Lietuvos.

BRO«Y TRAVĖL 
BUREAU

K. J. VIESULĄ .
.866 West BrORdway,

So Boston, M«t-
•Tok South Boston 0620



v

ĮPęnktadienfe, vanario 24, 1933
T ■r
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
NEPAPRASTAS SUSI- I 

RINKIMAS 
* IiDidžiojo New Yorko Ee- ' 

deracijos apskričio mėnesi
nis svarbus susirinkima’s į- 
vyks vasario 24 diena, penk
tadienį 8 vai. vakare, Ka
ralienės Angelų parap. salė-}' 
je.•’ ’Y• Y . 1

! ■ • Apskr. TaJd^ba.j

LEGIONO PARĖIŠKI- 
Y Y. MAS ’ ’ ■ L

Į galite laimėti gyvų kiaule.
Į Gros Black and :White Sy- 

; nocąpators orkestras.
.. ' Vainikai

KLAIDOSATITAI- 
. Y SYMAS

LIETUVAITES- LIETUVIAI
1 .n, .J,—-— n, Alį. ,1

Džiaugiuos, galęd a m a s nškai patyrė, kada ir kairiu 
iiorą keletu žodžių prisim-įi-1 būdu rengti ekskursijas, 

kad jos būtų įdomiausios ir 
^asekmingiauslcs. Lietukų 
Vnivorsalis Bht .’as susitarė 
suN. Anglijos i rietuvių Vy 
uių Apskričiu- pasikv.efe 
toj srityj daug patyriųjų 
sėtuvių veikėjų ir riusaiadę 
puikų moderiilrką Amcri- 
et-n Scantic ’ I rijos latvį, 
idožiasi š. m;' ekskursijai, 
jriui iŠ New Yo d?o išplauks 
,G» gužeš-May 2V d. ir plauks 
hc jokio persėdimo, tiesio; į

Tekphom: STAGG 2—0706 . . VALANDOS:
RD DI AhlC UCMPIIIO Nao 9-12 11 ryto, 2-8 vak. I Ulll DLnUAu rn VCIlUlUd tventadienlan ^ųtitarut |

: D A. N T l S T A. S 8®*M> STREET i
X ’ JfrAĖ (kampai Union Avė.) |

Namų Telefonii: Mlchlgan 2—4278 B R 0 0 K L Y K, N, Y. |-
1 E)

ti apie mūsų senųjų tėvyne 
Lietuvą, ir jos žmones.

Nuo šėpų laikų yra ži)lo
ma, kad, niekas ir nieko 
taip nemoka mylėti,. kaip 
lietuvis mylį savo Šalį, savo 
gimtinį kampelį, kur jis ar
ba jo tėvai praleido jaunys
tes dienas,, .kur jo bočiai dėl 
laisvės šimtmeČi ils . kovojo.

Tačiau, ..daugelis iŠ mūsų 
jau per 10—20 metų -iicnHi- 
tome saviiįų iT savo iūvynus. 
Dėl duonos kąsnio mes di •- 
l»Qme, kad .sulaukus semit- 
ves.nereiktų vargti be criil j 
i r. pastogės.. Bot sunkūs 1 ąi- 
1::ii pavienius asni.enis, dide
les kompani jas, valstybes ir 
irisus kontinentus nustūmė 
i baisų skurdų^ gi .milto- 
nai zis dar b į n i n k ų išmušę 
darbų iš rankų, atimdami 
paskutinį duonos., kasių. 
Dėl tos tai priežasties daų- 
g’Ciis ir darbščių lietuvių at
sidūrė bedarbių eilėsna? de
juoja, skursta, mzmodavt j 
kr’trio sulauks..vyi jaus. Be! 
apsiikrieji mūsų tautiečiai 
la:ku susiprato ir su viso
mis; savo sutauj.'Ginis sku
bini persikėlė į srvo sėuąįą 
tėvynę'Lietuvų. Bet ir mu.u 
nepervėlų tai padaryti. Ne 
Daugelis dar it aabar tai. 
daro; Tiib labhitk kad Lietu1 
voje pragytferimaa dabar y- 
ra labai pijusi Tad daugelis 
Amerikos lietuvių, čia 
betųredam.i * drvbo. važiuose 
į ten apsižiirpy aplankyti 
Savo senų tėvelių, jaunysifs 

indų ir gimini e. ;
•Lika — ten ri^ųyVena 
jei ne, pašišve**'-tvę. su ris
imo t’’ripažinę, darbams IV 
gerėjus vėl grįš 5 Ameriką. 
Taigi jei k'as .mano kada 
nors aplankyti Lietuvą, tai 
tik dabar laikas tai padary- 
_ti., Y-; ;

Qi Jūs jaunuoliai, kurie, 
žinau, taip mylite gražių va
saros gamtą, kurie svajoja
te apie Ėloridų, Californijų, 
ar tolimus Azijos, bei Afri
kos kraštus,' — Jūs nieko 
puikesnio įt malonesnio ne
galite patirti, kaip aplanky
dami šių vasarų savo tėvų, ir 
bočių šaiį,. puikia, kitados 
taip garsių ir garbingų Lie
tuva. Jos ošianti- giria ir 
sraunūs upeliai, J ūsų. krūti
nėje uždegs tėvynės meilę, o 
lietuvių vardas ir kalba 
Jums bus garbė ir pasidi
džiavimas.

Tačiau, kaip kiekvienas 
gražus noras ir užsimoji
mas liė. visuomet pasiekia 
savo, pilnumos, taip ir toki 
kelionė į Lietuva galėtų bū
ti abejotina, , jei nebūti! tam 
ri nkamai ir organį z u o t a i 
prisirengta. Bet per krietų 
paskutiniųjų rr>vtų daug .11 s 
mūsų tautiečių po keletą ir 
keliolikų kai*tų skrodę van- 
(kuyiių> ir iš visų kelionių 
ir viešėjimų Lietuvoje prak-

“DARBINlNKO”rSKAlTY- 
TOJĮJ DĖMESIUI

MDarbinifcka»’? jau priima 1933 
m. llėtuvpfl Paskolos Bonų ku . 
ponus už prenumeratas ir kny> 

gas UŽ piTųų jų vertę. Nukirpę 

1982 m. kuponą siųskite

“DA^BIlftNKO” ADM., 
" 866 W/Broadway,

South Boston, Mass.

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.; Vasario 17 d. laidoj New 

. Vorko ir ifev Jeršey žinių 
puslapy įvyko klaida.

ALRK. Moteiii Sąjungos 
35 kp. žinutė apie ‘kepurinį 

, • halių, įvykusį vasario 12 <1, 
Iš v. Jurgio-parapijoj įdėta 
prie Šv. D. Apreiškimo- pa- 

rapijos žinučių. ___ _
Be ^ yVuįoj klob. kun. 

N. Pakalnis parašyta kleb. 
kun, Paulonis. •

ri • K B.

a! L. L. Postas No. 1 an-l 
[ Y Usčiau nutarė, išvien su V. Į 
; VYSį-#risidėtt-prĮe-;Ta^i’ 

ninku Klubo rengiamo Va* 
Bario 16 d. paminėjimo. Mi-l 
nikas klubas betgi nesiteikė 

z kviesti Legiono atstovu i 
S savo komisijos posėdžius ir 

viską rengė kaip ir slapto-]__
mis. Postas savo vas. 9 d. per 4 minutes 13 . sekundų. .
posėdy patiekė Tautininkų Į —.,. , — ,     f - u Į Šiuomijpranešame gerbia-
Klubui kelias sąlygas, bū-l ^ęgį. beveik visos parapijos! ma£ lieTuvin visuomenei, 
tent: parengimo pelno pusę Į studentui* •• Pradžioje yaka- i kad Didžiojo New Yorko 
palikti T. Klubui, gi kitų Į relio įvyko mažas susirinki-Į pietiivių Ansamblis, nuo va-

■ . pusę padalinti tarp V. V. ^~ Į mas. , Susirinkimų pradėjo j gan©, 10 d., š. m. oficialiai
gos ti šio Posto rezoliucijų Į studentų pirmininkas Pra- yra vadinamas “Lietuvos

l komisijon įsileisti Posto at-|nas Raugalas.. Pirmuose I Dainą,nors muzikos nu- 
Stovų, kad neva išvien ren- savo žodžiuose pąsyęikino:Įrodymu-.vra ansamblis (eit- 
gianČios organizacijos žino-Į višūs sūirinkusius. studęm Į sembįe}/

Į' tį kas jii vardu bus siūlo- dus ir pranešė, kad Dvasios .. , - , Bimi]tią. “■
jna; nesitenkinti skysta pro- IVadas kunigas Pakalnis ne- Į ,. . . .... . ‘.

IX- / X t- i i Y-z- ., 2. Skirtas reikalų vedeju ir Įgrazna, bet kelti lietuvįhales AatyvJUita nes pra§omg ■ -*
. karišką dvasią.; page r b 11 reim-’ą išvažiuoti. to. į .

• Nepriklausomybės_ karą studentą pirmininkas^po-jnaY<^-Antinas Eimutis, 
y karzj-gius, ir patiekti nuo aiškino organizacijos tikslą 250 K • gfe Broo]clyll jj 

Legiono du kalbėtoju: Lie- ir perstatė vice-pitmininką y- ■ , '
savanorį ir Ame- l&iozą Daityd^, kuris pata-Į. ’ AŪi^fius,

rikos veteranų. Tautininkų re organizacijai sudaryti Sekretorius
■ klubas iš visų šių Posto pa- veikimo ‘sekcijas. Diriųiiiiiir į; ‘« • -• \ r ; ■
| statytų \sąlygų įskaitė tik kas pakvietė-kalbėti studen-Į . nnpį|rofrn ii* y ■' 

: pelno “padalinimo” posmą, fe. Bronę Karpavičiūtę. Ji | d llŲbNtu I tfij Iii .11 
Y pasmerkė įsivyrau j antį ąpgailestąvo, kad^studentai j Y- \
- “materializmą,; ’ ir su. tuo j lietuviai mažai vartoja įiė-1 Vasario 4 d. Eastman te-: 

nutrūko bendro' parengimo!tuvių kąlbų^ Studentas.,įLįatre5 Vaidinant 4tNųughty Į ^Ų1-1 
‘reikalas. . . ‘ 1 Česnulevičius' Y-į

• * Posto vardu turime gar- kad ‘visas lietuviškas Jaunį- Laękavįčįenė (Lack) ir stu- 
' bes pareikšti,8 kad Posto ve- maš susivienytų į vienųjų-1 dentas: Pranas . i Močėjūnas. 

r taranų eilėse materializmo relį.: ■ . ’ ; . . ." ’ri . Y ,. į Jiedu priklauso prie Roche-
dvasiUj n eisi vyravo j kad. I Studentu vakųrėliš buvo I ^6^ Uivic—Opera kompam-
mes. fronte (Prancūzijoje lab£li linksmas, nės oi^ ? ’

Vusari(> 26 d. tuoj po mi s 
paini įvyks Tretininkų sūši- 
tfukimas. Kovo 5 d. po mi
šparų .įvyks Ražančiaus dr* 
jos susirinkimas.

^.41

S# " w

L' Kansai Universitetoi’studentas! 

Gleų Cttnningliani, laimėjęs ‘ * Wa- 
Inamaker įhile’* medali vž grei-
Į thmį. J|s nubėgo yieąų mylią "LIETUVOS DAINA”

Į Česnūleričius pagėįday$ ĮMųTiett/i” dainavo Amelija 

maš susivienytų į rienų^bų-Įdentas: Pranas 3 Mokėjimas. 
' " riY [ Jiedu priklauso prie Roche-

, Studentų yakųrėliš ;bųvo | -^tvic Opera kompani-

ar Lietuvoje) savanoriais,j ras susidarė iš Šešių studen-Į1 Pranas Mocejūiias yra į- 
! tų, kurie linksmino visų va- Į žymus ■dainininkas ir daina- ' 
karų, - Svetainė buvo labai I vęs 'operetėse “Meny Wi- 
gražiai pųpuoątari 7Studen-[dow” ir .“Babes in Toy- 
tai. labai, dėkingi kuniguitlan^Y^ • ' • Y : *•
Pakalniui už vaišes. _r _ ; Į Linkiu jiem dar aukščiau 
• Studentai džiaugiasi, kšd p^^‘’ 
jųjų kuopų daūgyp^tįdūjo Muzikos Rėmę jas.
nariais. < ■' į 7 ’“• .

Į Linkime moksleiviams Į ' NEWARK, N. J.
gražiai gyvuoti. ; • .. ’ ; ' - * ■

PARAPIJOS METINE 
. i / VAKARIENĖ.- 

VYČIŲŠOKTAI i
Į .’ Šv. Trejybės Lietuvių pa- 
Į Šv. Jiirgio paiapijos Vy- Į rapfjį ruošia Ihetiiię vaka- 

būfenf.4V.- y. S-gai Kaune,piai rengia puikius šą^us, Tienę; SekTOaaienį vasario 26 
Postas tikės tuo atveju, kad vasario 26.d.» Šr. jurgidipari aieha 6 valanda vakare. Taiit. Klftbas pats neapsir-įapijd's salgj, 207 TorkfSt.J ■ ;

- go “materializmo” liga Brooklyn. N. Y. . ' - į
j /• P. Pečelis, -, I Šokiai bua: nepaprasti, mrim blm balius.. Vi- 

. - ' Posto Adjutantas, pirm? kartį toje panapijo- H dienę dar « a le 'a 
'- • K Jurašu ie ; Parapijęs moterys, Apasta-

: : ' Vado Padėjėjas. ' Vyčiai deda.visas pastanį Ųsi& Maldos draugijai va- 

.... —._ . gas, kad tas vakaras vi- dovaujant.
• K HIRRin PARAP siems ątsilankiusįems p^ti-Į Parapijos moterys —ren- 
10 ai t JUnUlU rnnHril^^ Kviečia kitų parapijų Į gėjos ir klebonas nuoširdžiai 

“ • . I Vyčius nepamiršti atsįltm-[lęviečia .visus parapijiečius,
kaimynus ir iš . apylinkės 
kolonijų, svečius . dalyvauti 
paruoštame bankiete ir lin
ksmai praleisti Užgavėnių 
vakarus,

Kleb. kun. I. Kelmelis.

kovojome, kai mūsų partin-l 
goji visuomenės dalis poli
tikavo; kad karių'kruti J 

L iiėmis Lietuva buvo atstaty
ta, bet ne daug kalbančių 0- 
ficialių patriotų; ir kad 
Taut. Klūbb komisijos pįiS 
mininko kaltinimas yra ne-1 

■ų pamatuotas. . .
Legionas kviečia Taut, 

Fį Klūbų jiems taip rūpimų 
pelnų, dėl kurio nutrauktas 
bendradarbiavimas, paskir
ti aukščiausiam lietuvių tik
slui — Vilniaus vadavimui,

.■ STUDENTŲ VAKĄ- I uyįj, ye |įję Vyčiai yra
ReLIS . kviečiami,, .bet ir-visi .panti 

Šv. Jurgio parapijos Stu- pijięČiai ‘ Vakaro pelnas 
denių Organizacija surengė skiriamas parapijos naudai, 
susipažinimo vakarėlį- vasa- Ateidami į vakarų nepa- 
rio 13 di enų, kuriame jam rntiŠkit atsinešti* maišą, nės

t

jei t\t
G

lib.'sų uostų Kiaipcdų, ■
; Kad >i’ ekskursija pa
siektų pilnos savo didumos, 
kad ji būtų pa? ėkming^mb 
s’ia ir puikiausia mūsų išei
vijos istorijoj, jau iš anksto 
yra tani ruošiamasi, jau or- 
ganizūojami rašytojai, teni
so mėgėjai, sportininkai, 
dainininkai, muzikai, maš‘.- 
nismi, fotografai ir filmuo
to jai, kad visa kelionė pui
kiuoju laivu ir Klaipėd os 
žymesnybės būtų istoriškai 
užfiksuotos. Žodžiu, ši eks
kursija bus įdomi tiek suau
gusiems, tiek jauniems. Vi- 
šame laive bus. vien ti,k lie
tuviai ir be jokio vargo, be 
nersėdinėjimo iš laivo «į U i- 
vų, be vargo su bagažu, kilų 
valstybių muitinėse, pasiek
sime savo f ė vii žemę Lie^u- 
vų. Laivakcriieš nepaprastai 
nupigintos: į Klaipėdų $89.- 
.50, gi į abi pusi $146.00.! .

Tad nieko nelaukdami re
gistruokitės ir rezervuokite 
rietas dabar; Laikykis 
priežodžio: ■ “ Kas ankstesni s 
—tas. geresnis.

šiai ekskursijai • tikintų 
joki laivakorčių agentai nė- 
pardavinės,’ Išimtinai kreip
kitės į Lithuanian Univor 
sal Boreau. Ine;, 423 Grau l 
st., ’Brooklyn, N. Y. -(buvik 
si “Vytauto” spaustuvė).*

K. paini us.

užėmė. Kūrėsi Parke groimd 
No. 3 piknikams liepos 16 
d., rugpiučio 20 d. ir rugsė-. 
jo 10 d. Y ? Y

Kovo 2 d. šaiikiamas stei
giamasis katalikų studentų 
kuopos susirinkimas. Pa
rapijoje yra daug mokslei
vių, kurie šiisijungę daug 
naudos neštiį^ brooklynie- 
čiams; jei xbūfų reikalo, 
jiingtumėm: kuopų šu Įritu 
parapijų kuopomis dėl gy
vesni© veikimo; Moksleiviai 
būtinai prašomi šiame pir
majame susirinkime daly
vauti. Susirinkimas įvyks 
L.. C.. C. kambaryje 8 vai. 
vakare.

ŠVC. PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

* k • y ,i> •% jff • .

DRAUGIJŲ DĖMEąlŲI
Apreiškimo parapijos pik

nikų rengimo komitetas pra
neša, kad parapijos ir Šven
to Vardo draugijos pikni
kai įvyks šiose dienose :

Birželio 4 d., ;
Rugpiūčio 6 cL, _ • 
Rugsųjo 16d.

: • Komitetas.

PRANEŠIMAS

Tė^hooe: STAGG 2—0106 |

DR. A. PETRIKĄ
(iatKtcK) 

LIBTUVIS DENTISTAS
131 B, 44h 81., Brooklyn, H. Y į 

t^įįMuUą DiaanoM
GanAMtMtbo*. i

VALANDOS : ' I
NUO S.fciL ryte iki 8'VaL vakare, = 
Penktadieniais ir Iventadlenlaii = 

tik eusltarus.

KtASčIAUS

CUNTON PARKAS
piknikams, baliams, koncertams, 

lokiams Ir visokiems pasilinksmini
mams smagiausia vieta Brook- 

t lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa
kyti sale žiemos sezonui.

įkamp. Maspeth ir Betts Ave. 
| JONAS KLASČIUS, Sav,
1 Maspeth, N. Y..

l, D. S. NARiy-BEDARBiy 
DĖMESIUI

Juozas Smitrus, Ameri 
..ean Scantic Line lietuvių 
slyriaus vedėjas praneša 
kad toji linija yra nūtaru- . 
si šiais metais sekančius, iš
plaukimus tiesiog į Klaipo 
dų be jokių persėdimų: . .

Balandžio 22 dienų S. S 
“Scąnstates.” Y' ■ ■ ■

Gegužės 27 dieną .8 
MSeanmail.” ..- ’.

Biržė? i o 17 d. S. Š. Sean 
penn.’’J / •. /'

Liepos 6 d. S. S, “Scan- 
mail.” '“7

Rugpiiięio 12 dienų S, S?
“Scanyork.”

Rugsėjo 7 d. S. 8. “Seatot 
statės.”
- Spalių d;. 8.. S. .^Scaii- 
inaiį”

Žemiausios .. laivakorčių 
kainos į Klaipėdą t vienų 
pusei iki birželio mėn. 12 di 
į39.50, į abi. pusi $146.00. 
5ras«. os sezonu į vien įl pu
se $116.00, į. abi pusi 156.00 
doleri .į

“Darbininko” adminis
tracija išmokės L'. D. S. na
riui bedarbiui už kiek
vienų nauja metinę prenu
meratų vienų dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platesnių informacijų kreip
kis į ■ ‘Darbininko \f admini
stracijų, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

“SARGYBĄ”
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi filnos 

skyrius: 1) Mokslo populi ari nacijos ir 
visuomenes klausimų,. 2) blaivybės, 8) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari* 
mę, 6) advokato 'patarimų,. 7)’ apžval- 
a (poUtlį;bs, visuomenes kultūros Ir e- 
kohomijos gyvenimo), 8) prleSnlkolInis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 0) 
Knygų, pasaulis ir 10) Įvairenybės.

“SAllGYBOJE”ra$o: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kaq, 
Tumas, prof. Kernys, dr. M. Pačkaus: 
kalte, dr. A. Gylys, dr; jur. Raullnaltls, 
agr. Valatka, dr. K. PakStaa, dr. D. Jul- 
ka ir kiti,

Adresai: Kaunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” actai.

Tel. Stase 2—6048 įlotory Public

M. P. ŪMIAS iHC.
ilHtiAUSKIS 

Graborius ir Balsamuotojas 

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

_r_ Tek Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

—IR-./
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

T«L ItMt 3—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

107 Union Avė,, Brooklyn, M.Y.

Telephone Stogg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORTUS
402 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. X
Prienais Apreiškimo parapijos 

. • Bažnyčią
Panamdau Automobilius Ves- 
tuvėmi, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

,Tėl. Newtow 9^-4464

ANT, J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALS AMUOTO JAS.
Apdrnuda Visose Snkoi*e 

Notnry VubUc
. i 544473-nd Street,

A.rtlGrand Sl
MASPETBį k L. N. Y.

L . f <4 f1K l S, 
.'14 4: t* K (h‘A*/vn

is
Bk*
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