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MIŽERNŪS ALGOS MAŽI- NAUJI KATAUKy VAR
NA DARBINGUMU ŽYMAI

BERLTN, -r- Mamz mies
te, nazių demonstrantai iš
tepė sienas katalikų vysku
po Di*. Hugo už tai, kad jis 
Uždraudę naziams iškabinti 
jų vėliavas ant bažnyčių jo 
diecezijoje. -

Čologne miesto policijos 
viršininkas laikinai uždare 
katalikų jaunimo organiza
ciją, vadinama Naujosios 
Vokietijos Sąjungą,

SOVIEIALEKiRUŪS 
KARUI

Daug Užipušta Paryžiaus Riaušėse
MASKVA, — Komisaras 

Ordzlionikidze komunistų 
‘ kongresui pareiškė, kad 

. penki metai atgal ąmenkie- 
sio darbininko darbiningu- 
mas buvo keturis kartus dL 
dėsnis negu ruso . darbinin
ko. Dabar ta proporči ja su- 

■: mažėjusi ant tiek, kad ame-
f rikietis yra tik du ir pusė 

ar tris kartus dąrbingesnis. 
Komisaras tvirtino, kad a- 
merildečiai yra geriau or
ganizuoti darbui, bet tikrą- 

7~L—ją priežastį TTOtyčiorniK pa
sakė Stalinas. Jis sako, kad 
bendrai imant, Rusijos dar-, 
bininkas gauna 125. rublius 
į mėnesį algos., .

Ar bolševikams patinka, 
ar ne, bet yra faktas, kad sii 

. • 125 rubliais Rusijoje tegali 
nupirkti tik tiek, kiek’ Ame
rikoje trimis doleriais. Iš 
kitos pusės, Rusijos darbi
ninkas gauna būtą, daktaro 
patarnavimą,socialę apdrau- 

. dą, metines atostogas ir vi
sokių pasilinksminimų la
bai pigia kaina. Bet jis ne
gauna algos, kad galėtų nu
sipirkti pakankamai tokiij 
reikmenų kaip maisto, dra
bužių, indų, baldij ir t.t.

Tame ir yra priežastis, 
kad Amrikos darbininkas 
yra darbingęsnis. Jis gauna 
didesnę algą.

•- MASKVA, — .Klementi 
Vbroshilov, sovietų karo 
komisaras komunistų kon
gresui pareiškė, kad japo
nai tvirtinusi Mandžiurijoje 
su tikslu pulti sovietus ir iŠ 
jų. atplėšti Sibirą. Jis pa
reiškė, kad tam žygiui so
vietai yra pasiruošę ir kad 
jie tikisi pasekmingai apsi
ginti nuo japonų puolimo; 
Visgi jis pripažino, kad so
vietų susisiekimo priemonės 
vis dar šlubuoja.

Vadinasi “taikingi” .bol
ševikai yra apsiginklavę 
pradėti karą, bet. bijosi na
minio karo, kuris, yra bol
ševikams pavojingesnis už 
išorinį japonų grasinimą.

Vokiečių^Lelikų Sutartis '

Vokietija Lenkijai: “Čiupk, o aš tai ve už uodegos ištrauksiu."

Sidzikauskas Skiriamas
Atstovu Amerikai

PLĖŠIKAI PAVOGĖ
SI 2.008

ROCHESTER, — Ketu
ri ginkluoti' plėšikai užpuo
lė Union Trust Company 
skyrių ir. pavogė apie 12,- 
000.

šimtai sužei&ta; | Provincijoj •’ miestuose taipgi 
j. .PARYŽIUS. - Per dvi naktis,^r,a ir demonstracijos, j
'šio miesto gatvėse liejosi žnionių' kol .kas dar nėra kruvinų j. 
{.kraujas. Policija, ir kareivini, kad susirėnHUių. ‘. | "
suvaldyti riaušininkus, buvo pri- Dar pirmų, kartų, laike 64 me* t

4 • * •' ’ tu. Prancūzijos gyvavimo kaipo!
respublika jvyksta tokios'baisios | 
riaušės ir neramumai. . ' ‘

i

DU MILIJARDAI 
DEFICITO

WASHTNCtTON,— ■Val
džia užbaigė septynis mėne
sius šių fiscalių mehj su 
dviem milijardais dolerių 
deficito. • Numatoma, kad 
per šiuos mėtūs, t. y. iki bir
želio mėnesio 30 d.,, valdžia 
išleis vienuoliką milijardų 
dolerių. Deficitas paden
giamas naujais įsiskolini
mais.

PILIEČIAI REMIA 
DOLLFUSSA

VIENA, — Šimtas de- 
. šimts tūkstančių austrų su

sirinko išklausyti savo ml- 
nistėrių pirmininko Doll
fuss ir parodyti pasauliui, 
kad Dollfuss turi piliečių 
pasitikėjimą ir paramą jo 
kovoje prieš nazius.

Dollfuss pareiškimas, kad 
“mes sutiksime nazių tero- 

. Tą su tvirta ranka’’ iššaukė 
gausingus aplodismentus.

BAISUS JAUNUOLIO 
DARBAS

ATHOL, — George A. 
Šexton, 18 metų amžiaus, a- 
reštuotas ir kaitinamas už
mušime Andrew Sddėrholm, 
62 .metų amžiaus. Jie abu 

■ kartu gyveno ir dažnai taT- 
; pe jų kildavo ginčai. Sėx- 

ton prisipažinęs, kad jis su
sibaręs su seniu.ir jam su- 

. davęs du smūgiu į galvą sU 
. kirviu. ; -

BANDITAI APIPLĖŠĖ 
BANKA

NEEDHAM, — Vasario 
2 d. apie 10:30 vai. rytą, ke- . 
turi plėšikai, v apsiginklavę ' 
kulkosvaidžiais ir revolve
riais užpuolė Nee d h a m 
Trust Company, Trys iš jų 
įėjo bankan, o vienas palu
ko automobilyje. . .

Senam banko sargui, 75 
metų amžiaus, jię peršovė 
ranką, kada jis nepasisku
bino. atidaryti vartelius ir 
įleisti benditus prie pinigų. 
Tuo tarpu, viena iš banko 
tarnautojų pašpaudė signa
lą. Išgirdės signalą polici
ninkas Forbes McLeod be
gu į banką. Banditas iš kul
kosvaidžio paleido kelis šū
vius į policininką per lan
gą ir tas krito ir už valan
dos mirė.

Pagrobę apie 14,000 dole
rių ir banko kasierių bandi
tai automobiliu pabėgo. Va
žiuodami pro apiplėšto ban
ko skyrių, jie . pamatė, sto
vinčius ant salygatvio polic- 
moną ir gaisrininką. Tiedu 
apie apiplėšimą dar nebuvo 
girdėję, bėt banditai, maty
ti, manė, kad jiems norima 
pastoti kelias ir jie iš kul
kosvaidžio paleido, kelis šū
vius, policistui į pilvą, kuris 
vėliau mirė ir. gaisnninkui 
į koją.

. Visa valstybės policija 
plėšikų ieško. Valdžia' pas
kyrė 22,000 dolerių dovanų 
tam kas padės banditus su
imti. Vienas įtariamas as
muo suimtas ir kitas ieško
mas.

Kaunas. — Užs. spaudos ž.inio-
■ * •• mis, po derybų su Anglija Lie-PASIKALBĖJIMU SU KO- tuvos atstovas Amerikoje p. Ba- j

nronniinHlT i lO ‘ Ilutis l)Usi^s Paskirtas Lietuvos at - ■RESPONDENTAIS. i stovu ĄpgTijpjOj. o dabartinis at- i

I stovas p. Sidzikauskas paskirtas i
. v Ameriką.
ET Y,—Vie- _____________ _

. j versti šauti į minią, Daugybę, 
žmoiiią užmušta ir. šimtai sužei
sta. : • ■ ,

Riaušės kilę dol nepasitenkini
mo valdžia. Yra jtariin.ii, kad 
aug.šti valdžios žmones buvo įvel
ti į Stavitškio skandalą, kuris 
pražudęs apie 40 milijonų dale-, 
rių. Riaušininkai griežtai. reilOu

. lauja Daladier kabineto rczi^im 
vijos. Vasario 7 d. Daladier- ir

■ jo ministeriai atsistatydino, . bet 
riaušininkai vist irk nenurimo.

. Doiimerge, buvęs Prancūzijos 
prezidentu, pakviestas sudaryti 
liaiiją kabinetą. / ■

Prancūzijos Darbo Eederacija 
tyra nutarusi paskelbti
streiką kaipo , protestą pri^s grę7

• 'slaptį fašizmo pavojų.
į-. Riaušėse daugiausiai dalyvauja . . .. .... ..
j nepatenkinti piliečiai, Pasinaūdo-1 <ld.lll.JSl I Fltlci lb laimė
dami proga . komunistai bando. /1“*‘ *T,Z V“’ 
dar laidau sukiršinti žmonos prieš 
valdžią ir išprovok ioti riaušes.

HITLERIS LAIMĖJĘS DAR
VIENA PUNKTĄ J

... BERLLNL Prezidentas 
von irindimberg pasirašė ir . 
paskelbė du dekretu, ku-• 
rims jis pervedą savo teisę < 
(lovanofi bausmes nųteis- 
tiesiėms ir. samdyti ir atlei-I • r ,(ja sti valdžios tarnauto jus 

generali Hitleriui,’ kaipo Prusij giv i 
borų a t ori u i ir kitiems naziu 
gubernatoriams.,

iNORI APDRAUSTI DEPO
ZITUS

jo dar vieną punktą, ku
riais* jis nieuiną visą valdžią 
paimli i savo rankas.

AUKSAS GRĮŽTA ■ 
AMERIKON

TIK TRUMPOS DARBO 
VALANDOS PAŠALINS

NEDARBĄ
WASHINGTON, ~ Dar

bo Federacijos pirmininkas 
pareiškė, kad gruodžio mė
nesyje, imant dėmesin fede- 
ralės valdžios pastan g a s 
darbininkams suteikti nors 
laikiną darbą, visgi buvo 
6,800,000 bedarbių. • Jis ra
gina, kad nedarbui pašalin
ti būtinai reikalinga, kad 
darbo valados būtų laipsniš
kai mažinamos tol, kol kiek
vienas darbininkas dįrbs tik 
30 valandų Į savaitę. Ki
taip, nors ir grįžtų šalis 
prie, tokios pat produkcijos, 
kaip 1929 metais ir tai bū
tų 4,000,000 bedarbių.

VATICĄN C 
nas 
skelbė jų korespondento ne
va pasikalbėjiriKį^uŠv.Tč21 
vų, kuriame PojpCežiusrp^TS- 
pėjęs prieš gresiantį karo 
pavojų. Vatikanas užginčy
damas šią žinią pakartoti
nai' pranešė, kad Šv. Tėvas 
niekados nedarąs int e r- 
news su laikraščių kores
pondentais.

PLIENO DIRBTUVĖS GAU- 
NA DAUG UŽSAKYMU

“VELNIO,, SALOS GY
VENTOJAI NEPRISIŠAD- 

KIAPAGELBOS

eibė i i i "kor ės mndento * VALOSI IR NEAPSIVALO
LO N DON, . — Nustačius 

dolerio verte,•’auksas prade- .T.

CLEVELAND,— ‘Plieno 
dirbtuvių savininkai prane
ša, kad jie gauna stam
bius užsakymus iš automo
bilių dirbtuvių 'ir: iš gelžke- 
lįų. Dabar turį neišpildytų 
užsakymų už 50 milijonų 
dolerių. Artimoje, ateityje 
tikisi gauti daugiau užsaky
mų. Kasdien vis daugiau ir 
daugiau naujų darbininkų 
priimama darban.

’ MASKVA, ' — Sonetą 
Vistu Unijų Kongresui‘buvo 
pranešta, kad pereitais me
tais įvyko komunistų parti
jos “valymas” nuo nepagei
daujamų narių. Tais metais 
195,474 narių ir kandidatų, 
t. y. apie 17% visų narnų 
buvo iš partijos išmesta. 
.68,991 asmuo grąžintas į. 
kandidatus. ' .

“Valymas”' komunistų 
partijoj dar nebaigtas.. Ma
noma, kad iš viso apie, pu
sė milijono narių, bus paša
linta.

Vadinasi komunistų par
tija Sovietų Rusijoj valosi 
ir jokiu būdų negali apsiva
lyti iiuų “nepageidaujamo 
gaivalo’'. Tas “nepageid.au- 
jamas elementas” baigia ės
ti komunistų ‘ ‘ s vęi ką ’ 
na.

ku

PASLAPTINGI ORLAIVIAI.

HALIFAKį — Dvide
šimts šeimynų ant ‘ Velnio ” 
salos telefonu praneša, kad 
jų maistas ir aprėdalai bai
giasi. Jie prašo pagalbos, 
bet audros juroje tokios 
smarkios, kad joks laivas 
mažutės salos pakrantės ne-? 
2‘al'i Pasiekti.

LANKĖSI.

“Darbininko.’, redakcijoj' lan
kėsi Marianapolio Kolegijos mo
ly tojai; kiin. Morkūnas,. M. I,.Č., 
p. Kondrotas- ir J. Pilipauskąs 
Pastarasis* yra“ Stud elitų ‘ žo
džio? redaktorius ir atvykęs pri
davė kitam numeriui raštus. .

HELSINGFORS,-^IŠ į- 
vairių Suomijos, Danijos, 
Norvegijos, Švedijos ir net 
Anglijos praneša, kad ma
tę lankstant orlaivius. Nie
kas, kurie tuos orlaivius pa
sakyti kam jie priklauso. 
Tas sukėlė daug neramumo 
net valdžios sferose.

Toks paslaptingas orlai
vis buvo pastebėtas net virš 
Londono. Prityrę lakūnai 
tvirtina, kad orlaiviai yra 
geros konstrukcijos ir juos 
valdo lakūnai didelio paty
rimo.

Spėjama, kad kokia, nors 
valstybė;, besirengdama bu
siančiam karui, siuntine ja 
savo žvalgus^ kad jie patė- 
inytų kitų valstybių apsigy
nimo pozicijas.

Massacliusetts legislaturo- 
je įneštas įstatymo sumany-, 
mas, kuriuo visi įdėliai šios Į jo iš Europos plaukti at- ;. 
valstybes savings bankose gal į Ameriką. Vasario 3 d. į 
būtiį apdi’auąti. W%V’Tain- du Jątiai4špl^ 
tikslui bus sudarytas pem jos. . Jie veža Amerikon auk 

so 34,500,000 dolerių vertės; 
Kada , doleri o vertė svyravo, l 
kapitalas bėgo iš Amerikos, 
dabar jis vėl grįžta Ameri- 
kn. Tas ypatingai nepatin
ka Prancūzijai; Jie net įta
ria Amerika buk norima jų. 
valiutai pakenkti. . • r

tikslui bus sudarytas pen- 
kilį milijonų dolerių fondas 
iš kurio , bus depozitor.iams 
atmokėta jų Įdėliai, jei ku
ris bankas būtų priverstas 
užsidaryti. •

Panašus Įstatymas bus į- 
n estas šią savaitę dėl ko-o- 
peratyvų bankų.

Viši savings ir ko-opera- 
ty vų bankai turės apdrausti 
savo depozitorių depozitus.

TAISO KELIA HITIEBIUI

SOVIETAI DIDINA 
LAIVYNU

AMSTERDAM,— Holam 
dija pardavė. Sovietų val
džiai penktą garlaivį pasku
tinių kelių mėnesių laiko
tarpyje. Bis laivas bus nau
dojamas Baltijos vandeny
ne.

BERLYNAS, — Vidaus 
reikalų ministeris TVillielm 
Frick įsakė panaikinti vi
sas monarkistų., sąjungas 
Vokietijoje, nes. jos skleidu
sius naziams kenksmingą 
propagandą.

Vadinasi naziai "bijosi, 
kaizeriąus, nes jie ant jo 
sosto, matyt, nori pasodinti 
Hitlerį.

NORI GRIZINTI STAB
MELDYSTĘ VOKIETIJOJ
BERLYNAS, — Pasky

rimas Dr. AlfTed Rosenberb 
prižiuretojiim 
žarijų,, kartu 
duoda pamato manyti, kad 
naziai ruošiasi 
kietijon stabmeldystę.- Ro- • 
senbergas yra žinomas kai
po didis ant-semetistas it

visų orgąni- 
ir bažnyčių;

grąžinti Vo

PLĖŠIKAI PABĖGO SU 
$130,000<

—.. Keturi hand it ąi. penkta
dienyje čia sulaiko • dianko 
{tarnautojus ir pagrobi 
;$13(V)()().OO pabėgo. .

GRIŽO EMMA GOLDMAN —
V i NUŠOVĖ 4 KOMUNISTUS

Goldman .soeialistF-anarlds-f , bkrLIXi_ uu.
kur, buvo, deportuota i kcturis komuuishta ka-.

Rusiją 1919 motais, grįžo į 
Anierikoik Jai leistą Ame
rikoje išimti tris mėnesius. 
Ji dabar yra 64 metų senu
ke ir čia atvažiavo pasakyti 
eilę prakalbų..: ... •

ziai, stabmeldystės šaliniu- .■ 
kili, yra pareiškę, kad nazi- 
zmns. ir krikščionybė yra. 
prii‘šingi viens kitam. Jie.- 
norį, kad valdžia pripažin
tų lygias teises stabnieldy-. . . 
stos Įstaigoms kaip protes
tantų. ir. katalikų bažny
čioms.

NORI UŽBAIGTI ANGLIA
KASIU STREIKĄ

da jie nova bandė pabėgti 
po suėmimo; ūž dalyvavimą 
užmušime Alfsed Kąttner, 
buvusio- komunisto. Smitu 
tieji, buvo gabenami iš Pot.s- 
dam i Bėrimą.

W I LK ES- BARBE, — 
Manoma, kad angliakasių . . 
streikas pasibaigs šią savai- ..’. 
lę; Jau trys są va i tos . kaip 
streikas tęsiasi. National 
Labo r Bųard paskyrė Ja
mes’ (loyman kaipo tarpi* 
įlinką išklausyti skundas ■ 
kasyklų .savininkų, senos ii' 
naujos unijos. Tuo paskyri- 1 
imii-vi si esą. patekinti,



I
II

T"

mktiu&tnig, Vm&rio 0 d,, 1934.

, ILTINES ŽINIOS
autines Šventes Minėjimas

Vasario 11 d., 1934 
South Boston, Mass. 1

Šiemet. JSo. Bostono lietuviai katalikai mnn 
•augios tėvynės Nepriklausomybes šventę, vasario 11 
, sekamai: ’

Iš ryto jie pasimels Šv. Petro bažnyčioje — ypač 11. 
ii., kuomet šv. mišios bus giedanios už religijos ir tevy< 
s laisves kovotojus Lietuvoje ir sporinius pamokslas, 
irį pasakys Gerb. svečias kun. PauluJ<as, Domiinkonas.-

2 v. p.p. Munieipal salėje, Federacijos skyriaus va~ 
rvybėje, įvyksta visu lietuvių masinis susirinkimas — 
įkalbos. Kalbės kų tik iš Lietuvos atvykęs Tėvas B. 
aulukas, O. P., D. C. L, Vice Konsulas p, Dąužvav- 
s, kmi. K. Urbonavičius ir kiti. Koncertinę dalį išpil
as.ŠV. Petro parapijos choras, vadovybėje p. M- P. 
arbausko. Smuikuos panelė Adolfina Velvękyte

d vai. vak., 492 E, 7th St..j Moterų Sąjungos kuopos 
idovj-bėj, įvyks programa ir bankietas.Shjungietes, mi- 
idamosriautos šventę- ir -mrierkngaVhm diles ^vfemnnie— 
?i didelę kalakutą ■— vakarienę už pusę dolerio.

Visi nuoširdžiai kviečiami į šių metą taip rūpestin- 
li surengta.tautinės šventes minėjimas.• •

PRIEDAS. Šv. Petro parapija pradės Kataliku Ak- 
jos ir Spaudos sąvaitę vas., 12 d., 9 vai. rytą, su šveii- 
•mis mišiomis ir pamokslu.

KatalilviĮ sąvaitos bėgy, rytais 9 vai.,’ bus ..-mišios'ir 
įmoksiąs, vakarais 7:30 pamokslas ir palaiminimas..— 
įėję masinis susirinkimas — prakalbos. Kalbės kuni- 
li: B. PaUlulms, J. Bružikas. K. Urbonavičius, J, Sva
idys, F. Juškaitis, F. Štrakauskas, J. Bakanas, J, Val
kūnas ir kiti dvasios vadai ir pasaulionis.

Rengėjai.

savo

j \ DABBINIKKAS
Mass., būtų, kuopasekhnngiausi. Į 
Išplatinta specialūs hipeliai ’ apy-1 • 
linkės kolonijose ir kviesta hiiš-! 
kais. Iš Laivrėnce’o, KonvomVo; > 
LoįvelFo, Haverhill ’o, Našhua, 
Broektonk) Cambr.idY »’<» bus gan 
ąi jaunimo reprezentacija. Iš 
tyor^ęstėr’iu p, J. Žemaitis pra 
neša, kad vienas basas tai Lšjur'į 
prisipildys gražinis. -Ųetuvių juu-| 
nimo, .. ■: į

i (lai reiks ir antrų husj samdy- i 
tt, nes visi esą tik' laukia tos die
nos. Taipgi pamatysime i> kurios ■. 
-kolonijos bus gausiausia. ronre- • 
zentacija. . . / j

Lai Brigktnu’as, Lynu’ns, Dor- 
ehc.ster’is’, MilLm’a:., Kvietei’ Up" ■ 
per Fails !ir-kitus k-dunijos liepa?' 
siduoda. South . Bustonirčiiū -ai- ' 
vyks anksti 1 šokius sutikti svv-' ■ • • ■: ■ i .čius ir pj'ietelius. . |’ ’

Aš-Petro iš Steughton’o klau-1 .i- '. >.siu: “Būsi Choro šokiuose,”. Jis i 
atsake, “Siur, ‘Wilh bdls on”’, į 
Matyt, kad ne tik mūsų gerai ži
nomas Roy Ellis and Uis Sočio-! 
t'y Orchestras gros, bet hus ir • 
•skambalų.

Visi į šokius, nes tai bus pas
kutinė proga turėti “real gbod • 
rime** prieš gavėnią: "’7 
. Griausmas, sniegas ar lietus .

Choro šokiai vistiek bus J.
G

DAKTARAI

šalpų vargo ir skurdo prispaus
tiesiems. . ‘

So. Boston (Iroeers’ organiza
cijos skyrius išrinko du lietuvių 
biznierių į direktorių tarybą,, b’ū- 
tent; pp. Joną Jakštą ir Povilą 
Baltrušiuna.

PASAULIS JĄ NUGALĖJO

LUNIGŲ SUSIRINKIMĄS.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI 
(GALINAUSKĄS) 

TeUSo. Boston 2300
41.4 Broadway,. So. Boston

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

pagal susitarimą.

' Kun. B. Pa.vduk.as, O. P-., DL’.L., ketvirtadienį,, laivu Bremeii ąl-
1 vykęs iš Lietuvos į New Yorką. Kun. J, Balkiuias; užtikrino, kad 
sekmadieni gei b. svočias bus So. Bostone ir bažnyčioje pasakys 

j pamokslą, o po pietų Muhicipal svetainėje pasakys prakalbą. 
; Vakare bųsią> Nonvonude Neprl klausomybės minėjime. .
j Gerb. svečią Tėvą Paiduką sve ikiname.

' SAJUNGIEČĮŲ DŽIAUGSMO 
PRAMOGA.

ras. 5 d., 1 vai. p. p., Lowelly 
kim; F. Strakauską įvyko ėi- 

s Bostono Provincijos Kunigų 
nybes susirinkimas.

ADVOKATAI 
ZUOZAS CUNYS:

ADVOKATAS

L4Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO ■
. Tel. Paftavny 1S64-VV

Besitardami apie Naujos Angli
jos Lietuvių Katalikų Seimelį, 
kunigai ryžosi kreipti draugijas 
ir parapijiečius, kad. kuodąugiau- 
siai važiuotų Nonvoodan, vas, 22. 
Mišios bus iškilmingos 9 vai. ir 
pamokslas. Po to, sesijos.

Kunigai užgyrė Katalikų Ak
cijos ir Spaudos Savaitę iy rems 

"ją ir “Darbininko” vajų.

Kųn. .Virmauskis kvietė kuni
gus atvažiuoti skaitlingai su sa
vo žmonėmis į N. A. Apskr. L. 
D. S., suvažiavimą, kuris Įvyks 
vas. 18 d,,.l vai. p.p., parapijos 
salėje, 7tos gatvės. Bostono Pro- 

j vineijos Kunigui Vienybės pirmi- 
l.niiiku išrinktas kun. F. JuŠkai- 
Įtiš, sekretorių kun.. S. P. Kiiei-

:' Moterų' Sąjungos kuopa, .sek
madieni, vasario 11 d. rengia ne
paprastą vakarienę. Sąjungictės 
it b>s bitutes jau antras mėnuo 
kaip darbuojasi, kad jų rvngia- 

■jna vakarienė.pa vyktų.
' Jos tą vakarienę rengia ne.dėl 
į pelno, bet, . kid pasidžiaugti su 
; visais svečiais savo laimėjimu 
ĮMassaelįusett.s valstybėje.

Per keletą ^įe.tų jos kovojo, 
Įkad šioje valstybėje įregistruo- 
, tų savo organizacijos čarterį, kad 

. jos nevaržomos galėtų veikti kil-
Imiitiiinuf itiiiiilitiitioiiiiiiiiiiiiiiiiif jniitit iiHininuftnn 1 1 - * j .. t - n5 ■ . 7 n.aiue katalikybes ir tautybes dar

Tel. -So; Boston OS2S •
LIETUVIS DANTISTAS

(KASPARAVIČIUS) 
525 . E. Brbadway, S, Boston

.- Ofiso Valandos ■'
Nuo 9. iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo G iki S vai. valąireį’,Bfi- 
sas uždaryta^ subatos virkgra^l ir 
nedėldieniais, taipgi“ seredt^aiiš muo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

gimjL visujt aukoti ir dirbti, kad' 
vajus pavyktų.
; P-nas Vincas Valatka jau su
rinko $25.00 į tą fondą,.

Kiti taip pat darbuojasi, bū
tent :. pp. V. Širka, Kališiūs, 'Mie- . 
kevičius ir p-lė Majaiiskuite.

Daugiau žinių 6-tam pusi.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS 8. GAILIUS
^eda visokias provas. Daro vi

sus legalius. dokumentus
17 E St. (kampas Broądway)

South Boston, Maęs.
Telefonas: Šou Boston 2732

NamųrTalbot 2474

• MINĖKIME TAUTOS NEPRI- 
, KLAUSOMYBĖS ŠVENTEI.
j Nepamirškime.', visi dalyvauti 
. tautiliėe šventės ■■' iškilmingame 
minėjime vas. 11 d. Ryte daly- 

, vaukime pamaldose, po pietų pra 
kalbose ir vakare bankięte.

1 Tėmykite garsinimus. .

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

“Darbininko” Name
. (antros ląbog, Room 1)

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326

. • Tel. Hubbard 9396 ‘
Gyvenimo: 33 Roseniont Sti eet, 

tel. Talbot 287Š Dorelio? ter, Mass.

KATALIKU AKCIJOS IR 
I SPAUDOS SAVAITĖ, SO. 

BOSTONE.

Tel. S- B. 001.

PR. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So; Boston.
= ’ Room 3.

Gyven. vieta: 8 Florence St., 
. Hudson, Mass.

Tek Hudson 622.

į Vas, 12 d., 9 vai. rytą, šv. Pvt- 
.'i’o bažnyčioje, su šventomis rai- 
siomis ir pamokslu prasidėjo Ka
talikų Akcijos ir Spaudos Savai
tė. ji tęsis visą sąvaitę. Baigsis 
vas. 18 d. 8 vai. vak. su paskaita, 
apie mūsų jaunimą. Kalbėtojų 
bus daug ir įžymių. Jie palies

Į Visus mūsų visuomenės - reikalus. 
Rytais 9 vai., bus mišios ir pa
mokslais, vakarais pamokslai ir 
palaiminimas, — salėje gi masi
nis susirinkimas — prakalbos.

Tokią sąvaitę rengti yra mitą, 
•ves Federacijos Kongresas. Cent
ro valdyba dabar akstino prie 

• jos visuomenę. Bostono vysku- 
įpiją, prašant kun. Virniaųskiii. 
.užgyrė ją įav.- Petro parapijai, 
kuri bus pirma Įvykdiiiti:.

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadvvay,
South Boston, Mass

i ■ ri 21

TRISDEŠIMTIES METU SU
KAKTUVĖS.

Auna. Davis, 22m. amžiaus, gy
vent., $0. Bostone, kurią, kiek lai
ko atgal buvo sumušę valkatos, 
šoko pro langą nuo trecių lubų 
Miittnpąne ir mirtinai susižeidė. 
Ji dabar randami mušto ligoninė
je. Maža vilties, kad ji išliks.

Vadinasi pasaulis ją nugalėjo. 
Pamoka kitiems, kad vien pasau
liui neatsiduotų, nes ne' tam mes 
gyvenamo.

. Dali g geriau' šeimoje tris va- . 
gis; turėti pogu vieną girtuos 
kli, Rora- Striūpas. .

ALUMNU DRAUGIJA,

South Boston ankštesnės mo
kyklos .alinimai, ketvirtadienj, 
vasario l d., Jiuvo stisirrnkę tiks
lu atgaivinti alum.nų draugiją.

Dalyvavo ir Dr. P. Jakimavi
čius (1911), buvęs tokios drau
gijos pirmininkas, ir pritarė sn- 
matryntm.—----- --------

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix. Beteškąs 

(Savininkai)
. Taisome visokius Rądios. Par
duodame Vieton RadioSį. Motoro
la Automobiliams Radio ir tt.

414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. B. 0558-W

Lynno policija siųlarė girtuok
lių sąrašą ir jį įdavė svaigalų 
pardavėjams, kad jie sąraše pa* 
žymėtiems asmenims neparduotų 
jokių svaiginančių gė.rinių. Ar 
nereikėtų tokio sąrašo ir Bosto
nui? '•'■

j . . Tel, k B7^S05-R |I LIETUVIS i 
|DPTOMETRISTAS|

Išeu'zaniinuojii akis = 
jirisldriu . iiklnluhj 
kreivas aŪs nfTfie-g 
sinti - ir amblljonlš- = 

f koše fukląsc) akyse, sugrąžinu | 
| šviesų thikainu laiku. f
į J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. | 
T 447 Broadway, South Boston |

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

f

puotą Soniersct viešbutyje, vas. į 
17 d. P-nas. Hiekėy yra South Į 
Boston ietis., ■ |

Graborius Juozas Kasparas, 
Bostono Emergency Campaign 

I lietuvių skyriaus viršininkas, ra-

Yra gandų, kad p. Juozas p. 
Zukevičius. gyv. 508 E. 7tli St. 
ir p-lė Petronė Šilanskiutė. gyv. 
15. IVirisloiv St., susižiedavo. .

’ ' ' ' . ' ' 1
Kada ir . kur bus judviejų iš-' 

Kilmingoji ■ diena sužinojęs. para-; 
šysiu.. ■ . ■ t

Šią savaitę Bostone yra opera,? 
kurios orkestroje dalyvauja ir. 
mūsų smuikininkas p. AL. Kiškis.

be. Kovą laimėjo. Tuo laimėjimu 
i džiaugiami visa katalikišhoji • ir
• tautiško,ii visuomenė. ■
• T-aigi sekmadienį bus : tikro
tlžiaugsnio vakarę nė ir progra- 

[ mėlis. - • "
•;. S.įjungietės vaišius svečius ka- 
i'la-lvutigna jr kitokiais gardumy
nais. Tiii bus 'kuriui maistas.

j . Bet sąjnngietės duos ir sielai 
i talką jau pąsiža-

; dėjo muzikas p. M. P. Karb'ans- 
■kas su savo daiiiininkais. ir ar
tistais. • • '

• Be to, pasižymėjusios vaidinto
jos p-lės M. Sakalauskaitė, Gra- 
bijoliuti", 
niokuitė vaidins koniedijclę.

‘ Po.vakarienės ir programos vi
si galės pasilinksminti. Gros V: 
.Dragūno orkestras.

_________________Sąinngiptvs širdžiai visus 
Įęvipčia dalyvauti ir iš anksto į-, 
sigyti tikintus, kurių kainą tik 
50 centų. ' .

Pasižymėkime, kad ta sąjungie- 
čių nepaprastu vakarienė įvyks

• sekmadieni,-vasario 11 <L, 6 vai. 
i. vakzįrc. parapijos svetainėj., 492 
į .E;. S.ėventh St. ’

Į SEYBIIR
| LIETUVIS GYDYTOJAS 
i CHIRURGAS
| N-R a y
Į. TeC South Boston 2712 
I 534 E. Broadway.
i South Boston, JMass.

Stasio Lakaus namuose, 168 
Bolton St. buvo gaisras ir. padarė 
$150 nuostolių. Cigarčtas buvo 
priežastimi.

IR Šv. Vincento. PauHečio. drangi- 
jos skyrius mūsų parapijoje šią 
savaitę išleido $50.00 biedhųjų 
sušelpimui. Kas gali teąukoja į 
šio skyriaus fondą, kadj ji. ,ne
šis! seni tų ir. kad nepritruktų , pa-

GRABOR1AI

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R Į U S 
494 E. Broadway, 

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

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
.. Funeral Home ię. Res.

664 East Broadwąy, ,
So. Boston, Mass.

Šokių komisija energingai vei
kia, kad Choro šokiai, pęiiktadiė- 
nj, vasario 9tą, Reportery Flall, 
264 ITuntlnglon Avė., Boston,

Tek So. Boston 2660
Lietuvis. Dantistas

A. L K A P O c iy S
251 W. Eroachvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki G ir nuo-6:30 iki 9 v. v. 
Seredoihis nuo 9- iki. 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo .9 iki 12 vai., dieną, 

(pagal sutartį)

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS,<1
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytoji 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Hąrvard Street, 
ikamp. Inman arti Central Sq,

Oanibridge, Mass.

VAŽINĖJA UŽSIENY
• LahkPsi Anglijoj, Airijoj,
• Škotijoj, Vdkiiaijoj, ĮTnn-.’ 

ei joj, Italijoj, Šveicarijoj,
( iv Austrijoj ir.gavo labui
į* svarbią infornmviją Lon-

_ ^Adone, Paryžiuj, Berlyne.
it Vienoj ir kituose dkleliuo- 

. $e miestuose, ir todėl jis
lalmf gerai ir naudingai gult pa
tarnauti sergantiems. Patariamu • 
veltui. •

Dr.Grady, 327
Valandoj Antradieniai*, ketvirto- 
dieniai*’ ir Sožtadlenlais 10—12 ry-. 
te, Ž--5, 7—8 vakare; aekniadii- 
nlala 10—12 tiktai.

Jakubauskaitė ir Paz-

Pranelis

O. J.

SURVILOS .

KVIETKYNAS
GYVOS SKINTOS GR1.ES .
Vestuvėms ar Šermenims

Bukietai ar Vainikai 
taipgi gyvos kambarių kvietkoa 
visokią ruSią ir spalvą, gaunamos 
musą kvietkyno.
Specialiai kokią ąol'-s ypntingiinią 
arba spalvą, patartina užsisakyti 
iš anksto, kad galėčiau tikrai pa
daryti sulyg reikalavimo.
SURVILAS—THE FLORĮST

875 ČAMBRIDGE STREET
.('AMBR1DGE, MASS.

Telefonas 0-138

Telephone
SO. BOSTON

1058

NĖW OEAL-VARIETY STORE
Mes parduodam geros rūšies tonikų. . 3 dideles bom 

kos už 25c. Depozito nereikia mokėti už bonkas.
1 svaro keksai 11 e.'Pajai visokio skonio lle. Viskas 

prieinamomis kainomis. Kviečiame užeiti
275 BROADAVAY, SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW ® 
MOTOR SERVICE

STUDEBĄKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
. Taisome visokių išdirbysčhj auto
mobilius. paisymo dr demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tSOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Pcter Trečiokas 

.savininkai

Kap. Eduardo W. Fallon. So. 
Bostono policijos stoties viršinin
kas 'išvyko dviem savaitėm a tos* 
togų, i Bermudų. .Tt pavaduoja, 
lėit. Georgė'. Ą. Miihoney. ’

Naujų trofika kopiišijonierlų 
p. iVilliani P. Iliekej pagerbti 
ja • drangai rengia iškilminga

Apie mūsų pigų ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Oratoriai ir Balsamuotojai

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0304-W

JUOZAS M, mus
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūšies i 
auksinius ir sidabrinius daik-1 

Į tus. Taipgi ir pataisau.
j 366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

5-

l

i

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UĖTŪV06 DUKTERŲ DR-JO8 Visata draugijos reikalais kreipkite 
kai rvftflninhn

PO GLOBk motinos avč,
hrmiaiąkč ~ Eva Mariesiems,

62q. Ė. 8th. St, So. Boston, Mass.
V lėe-pirm įninki*— Oiio Siaurlenė,

448 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Tel. So, Boston 3422-R

P,rot. RaSt.Brone CJunlenė,
29 Gould“ St„ \Veat Roxbury, Mass.
Tel. Parkvvąy. 1864-\V »

Fln. RaflL —. Marjona Markonlutfi
33 NnvaVre St, Rosllndale, Mass.

Tel. Farkvvay 0558AV
IždtniniiH — Gnu Stanlullutfi

105 tVeot 6tU St.,' So, Boston. Mas*.
rviii-kddrė tina MĮzgirdienS

1512 CohnnlilH Rd.,*Šo. Boston, Maso.
Kasos Globėja —- E. Janušonleiifl
• 1426 Oohtmbhi. Rd.,. So. Boston, Maus
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antrą titurnltikję kiekvieno mėnesio, ■ ucuvni.cuf mvnt.v.>v uivuva.u, « 
7:80 vai. vaitot*, pobaSnytllifiJ rre-Į pą pietą. Parapijos salėj, 492. K. Ttl 
talflCj. • St, So; ItrHton. Mitai

DM protokolu raitininke.

AGENTAI
K. SIDABRAS

..Važiuojantiems | ir iš Lietuvos pam
pinu pąsportus Ir - parduodu

. Laivakortes.
Apdraudžia baksus;-namusj rakandus, 

ir t. t.
. 342 wl BroadSvay,. S. Boston, Mass.

. Telefonas Soutli Boston 1798

*V, JONO EV' BL. PAŠALPINB 
DEJOS VALDYBA

Pirm. — J.. Petrauskas,
24 Tbornas Pnrk. :So. Boston. Ma» 

Vite-piiun.—V. Medohls,
143O.ColuinbIa RiL. S. Boston, Mas# 

Prot Raitininkaa — J. Gltaeėklg
5 Thomė* ParK. So ' BiHitnn M **■ 

,Fin. lbiNrlnir;l;tiš — ĄJb. Nyiieva 232 
E. St. So. Boxt(>ii, Mtir-J.
itdlrilnkaij — A. NaudilOnas. '

885 ĮC.' Broaihvii-y, So. Bontąn, 
Mnrfialkn — 3. Zalkta

. 7 Wlun'eld St. So. Boston, Mm . 
Draugija;laiko sustrliikltnita kKa tre-Čh

I nedėhllenl; kiekvieno mėneaio, 2 vai 
r: '

• at, So; Bkrtiton, Mac*.

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių laivų,' Su tvarkome 
reikalingus dokumentus. .
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH
I N S URA NU E

Apdraųdžiame Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t. t. .
BR0ADWAY TRAVEL 

BUREAU
• . lt J. VIESULĄ, Sav.

3.66 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Tol. South Boston tX»20'

/
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Bažnyčią ir Tauta

SHENAROOAH, PA.
Misiją Įspūdžiai.

Vasario 4 d., 7 v. vakare, ’Šv. 
rgto bažnyčioje Tėvas Bruzi- 
s, S. J. iškilmingai ir sekmin- 
i užbaigė dviejų sąvaičią miši- 
4. Pirmą savaitę lankėsi moto- 
s i.r mergaitės, Antrą sąvartų 
ra.i ir jaunikaičiai. Vaikiimn 
sijas pradėjo Sausio 31,' 4:30 ■ 
jTictą ir baigė, vasario 3 d.

Stebėtina, .Ipiip -per abi savit i 
žnyčia buvo pilna žmonių Gar- 
s misijonierius savo turiningais 
gražiais pamokslais pritraukė j 

dėlę minią žmonių. Daug žmo 'i 
ą grįžo prie savo mieląširdin-1 
jo Tėvo, darė atgailą uz-savo . 
rodėmes ir buvo vėl priimti L 
mgiškojo Tėvo pneglobstį; į 
Tėvas Brūžiklis labai . uoliai: 
(Ir misijas. Jis karštai skelbė; , 
irvo žodį; .Dėjo savo .sveikatėlę 
įmoksiuose, pamaldose ir Jclau .• VY(^1.1 salėjo, \\. ( oal .ir X. G'il-į 
kloję. Dėlto šįmet misijų pa-J**1’! Hts., įvyks tas programas, 
krnvs- musą parapijoje buvo ge- -- 
nusios ir sekūiingiausios.
Pabaigoje misiją buvo Šy. Kri- 
Sto įžadų- pakartojimas 6 kokį- ’ _
•ažu įspūdį, darė, kada pilnut ė-1.’ PHiLABELr T A j

ttnr

*y**y*j S**13SS
Austrą kareiviams išduodama amunicija. ;Šie. kareiviai saugoj a.' Austrą -.Vokiečių 
rūbeliu, nes bijosi vokiicią nazih.

ko $10,000. Katlikų. įstaigoms. 
Gražus pavyzdys.

Londonas — Pitif, J. S. A<1- 
rianee, Amerikos įžymus gamtos 
mokslininkas,. priėmęs katlikų tl- 

Įkū j imą keli, mėnesiai atgal, mirė 
|72 metų amžiaus. Jis gimęs Wil- 
i liamštoūąi, Mass. Aleksius ėjo A- 
Įmorikoje ir Europoje, Dėstę me
diciną \Villiamsto\vn Kolegijoj iv 
(tihimbia universitete.

Šis vakarėlis, vadinasi. Koffce Dainuos trijų parapiją sujung? 
ti\l-ut(4r,m*vkittiw ii droririv Bus xotisttį“ir“Hoąšcių.

¥. ' '. , , -“"‘J ši vakarėli iie tik pasilinksmins Taipgi bus suvaidinta . “LaisvaVisi kviečiami dalyvauti. • <; ”. •’ . .. ■ T..:- ,, Ty • • . „,. ,, bet bus ir pavaisintas Sodnlieeiu ■ Lietuvą . Įžanga tik 25 centai.
PUvlS • ‘ . • • ’ • • 1 V-.» • ».W I

Tu Ir As.

Vatikano Miestas —-Traunhtėin 
į Vokietijoje katalikų kunigas kle
bonas tapo pasodintas kalėjimai!. 
Jo Em. Kardinolas Faulhaber, 
paskelbė kanonišką interdiktą 
rnt tos- parapijos, pakol tas kle
bonas nebus paleistas į laisvę. 

, Toje bažnyioje per tą laiką nebus 
valia varpais skambinti, vargo
nais groti ir jokių, iškilmingu pa
maldų laikyti.

bažnyčia moterų ir vyru pas-J 
utinį vakarą vėl atnaujino savo 
rikšto įžadus ! ' Elektros . vizge
ntos, vien mirga žmonių ranko-

Žvakeles, kurni liepsneles . 
cenda dangun, neštiaruos širdi ir
us pakartojimus- krikšto įžadu, 
vakes, užgesinus; šviesos uždega-. 
los ir vėl misijonierius švelnia? 
alba, kviesdamas- visus laikytis 
oros, būti apaštalais, eiti prie 
ažnos Komunijos. Tai reginys 
epamirštinas, kuris, bė abejo, 
asiliko kiekvieno lankiusio mi- 
ijas vyro, kaip ir moters, at- 
vįntyje. Jis, nuolat žadins žino
mi sieloje gilius tikėjimo .jaus
lus.

Kitas nepamirštamas reginys- 
lisiją įvyko paskutinį sekniadib- 
į, 3 vai. po pietą, kai tėveliai 
unešė savo mažyčius vaikelius 
lalaiminti. Misijonierius gerėjo- 
i, matydamas tiek daug nekaltų 
ridikėliu. Jsai kalbėjo į tų vai
telių tėvelius. Dažnai priminė E- 
"angelijos žodžius.: “Leiskite ma
rutėliams ateiti prie manęs, ries 
š tokią yra dangaus karalystė.” 
Mėžta i. perspėjo t ėrelius ir - gi
ltines, kad nepiktintu tą. nekaltu 
;ielų. Galutinai priminė, kad tė
teliai tur pareigą savo vaikelius 
ša.uklėti katalikiškoj dvasioj. Po 
įamokslo motinos nešė kūdikius 
irie altoriaus/ kur misijonierius 
iždėjo kaspinėlius sti hiedalikė- 
iais ir suteikę palaiminimą.

■ Misijonierius atliko savo pa
siuntinybę kuogeriausiai. Žmonės 
Ižiaugiasi Tėvo Bružiko turinin
gais pamokslais ir dėkojo „Die
zui gavę progą ją klausytis. Jie 
zra dėkingi savo mylimam misi- 
įonieriun kuris taip nenuilstan
čiai ją tarpe darbavosi per dvi 
sąvaites.

Dabar lieka musą parapijos 
žmonėms, misijas atlikusiems, pa
rodyti misiją . vaisius geresniame 
gyvenime ir kataliku pareigą 
pildyme. . •

iškeptais, pyragais ir. gardžiai iŠ.-.!
. įvirta kava. Muziką Šokiams priJ- ■

• statys garsi “Blieką Raniblers”1
Orchestras. Įžanga tiktai 25

į centai. Todėl kviečiame netik 
jaunus, bet visus į šį nepaprastą 
vakarėlį.

Blyną Balius.

Vasario 13 cl., 7:30 vai. Atiku- štyta katalikų tikėjime,
rą. šv. Kazimiero Parapijos Mo- ■
kyklos svetainėje įvyks nopaprm Į UJ.eveland — Kolumbo . Vyčiai
,l!’ l'4’ma sartą taip reng s- paaukojo $3000—palaikymui Rą.-

, mas Blynij Balius. Blynų bus už- ^įo ^.at.aliką valandos. .
! trūktinai visiems. Taigi kviečiam ■______
Į visus, kurie tik gali. į šį nepapr-i-1 .’ • ' . •
istą balių. Aesigailes.te. atsilankę ■ - . • V.rf1AAnA . ■ . .i * ■ . ‘ .. ciai suvirs $10.000 aukavo lab-. nes prie tos progos galėsite pa- • . . . ■ ... v-i v, / . ................ r • . darybei. Jie tuos pinigus uždirboįšokti, pirui-; ut garsiajai Lietu J ■

! ■ iootballo žaidimuose.

KATALIKU PASAULIS
San Francisco — Pasauly gar- 

Į si pianistė ĮŽuth Julia Slcnczyns- 
: ki, 9 mėtą amžiaus, tapo pakrik-

Londonas — Misijonierius pre
latas Imhof, Girini joj banditą ta
po užmuštas.Su juom daugelis ir. 
civiliu žmonių buvo nužudyta.

Kati'

“Į kiekvieną katalikišką 
šeimą privalo pareiti benk 
vienaš katalik. laikraštis-.

P opi ežius .Pijus XI.

' “Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatine misi
ja”.—

Popiežius Leonas XIII.

Turint klausimą, ar Bažnyčia nekenkia tautybei, ii 
ar katalikas gali drauge būtį ir geras tautietis, tenka at
sakyti, jog Bažnyčia ne tik rišasi su tautos gyvenimui’ 
bet drauge yra tautos gyvenimas. Ą

Tiek Bažnyčios tiek tautos materialinis elementą^ 
yra tas pats: žmonės. Žmonės sudaro ir Bažnyčią ir tau
tą. Tad, jeigu esama kokio prieštaravimo, — o. mūsų lai-i 
kų Rusijos, Meksikos, Ispanijos gyvenimas rodo, jog e-i 
sama, — priežasties reikia ieškoti ne Bažnyčios ir tautos 
tiksluose, kurie puikiai suderinami^ tik asmeniniam i^ 
tautiniam egoizme — pastatyme žmogaus visa ko centrą 
ir nenorėjimu nusilenkti aukštesnėms, žmogaus puikybę 
varžančioms normoms. į . .

Skirtumas tarp Bažnyčios ir tautos yra šis:. Bažny-j 
čia siekia žmogaus amžinosios laimės, tauta — valstybė 
—laikinosios. Kadangi Bažnyčios tikslas yra daug aukš- 
tešnis, tauta siekdama savojo, turi prie Bažnyčios^ 
draūg. ir žmonijos amžinojo tikslo taikintis. Jeigu gi 
žmogus nepripažįsta aukštesnės gyvenimo normos,, o sa-į 
vo tikslą mato, tautos didybėje, jis novoms nenoroms pa] . 
sistato tautą stabu ir nejučiomis ima jį garbinti. O tai) 
doroviniu atžvilgiu, lygu savęs garbinimui. J

Tuo tarpu tautiškumas nėra vyriausias mūsų gyvėj 
nimb tikslas,, bet tik gyva ir. istorinė idėja, kuri turi tar-j 
nauti aukštesnei idėjai, ir* tuo tarnavimu įprasminti iv 
pateisinti' savo buvimą. Kad tauta tikrai galėtų, atsiekti 
savo artimiausio tikslo — bendromis jėgiomis lengviau it 

|sėkmingiau kovoti dėl ją siidai^inčią atsldrų tautiečių 
būvio h* to būvio pagerinimo, —• ji pati turi tarnauti 
aukštesniam, kilnesniam tikslui, kurio dolei ji. buvo leis- 
ta, ir tik ta kryptim ir tom priemonėm,, kurias jios .LeL 
dejas viens teturi teises jai nustatyti* . kitaip tarnauti 
tautai reikštų tikėti į žmonių minią, garbinti ja, o tai 
priešinga ne tik religijai, bet. ir paprastam žmogiško kil
numo jausmui.-. , ! .

Žmogus buvo pirmiau Dievo leistas negu tauta. Tau- 
ta nėra kas kitu kaip tik daugelio žmonių susibūrimas, 

| Be žmonių nebūtų nč tautos. Kadangi 'Dievas yra pirJ 
moji žmogaus priežastis, kuriai jis kaip atsitiktina būty
bė ir Jo kūrybinės galios padaras, priklauso ne tik nuo 
pat savo atsiradimo, bet ir per visą gyvenimą, jojo pu
re i gosDie viii yra svarbesnės už visas kitas pareigas. Ši
tą pareigų suma vadinama religija, kurios pirmutinis 
veiksmas yra pripažinti visišką mūsų priklausomybę 
Dievui. Būdamas mūsų Viešpats, Dievas turi, teisę įsaky
ti mums priimti tam tikras tiesas ir liepti atlikti trim ti
krus veiksmus. Žmonių atžvilgiu, šita teisė nurodo pareL 
gą priimti tokias tiesas ir atlikti tokius veiksmus, kada 
Dievo valia tais klausimais pasidaro mums žinomą; o 
juk tai ir reiškia priimti Dievo apreiškimą. Vėliausių 
[laiku Dievas apreiškė mums Savo valią per vienatini. 
Savo-Žmogų tapusį Sūnumi, Jėzų Kristų: “Mylėk sąrą 
Viešpatį Dievą visa širdimi, "visa siela, visu išmanymu, 
visomis jėgomis, o savo -artimą, — kaip patsai save,” IŠ 
šio artimo meilės įsakymo išplaukia tautos meilė. '

Po Dievo, artimiausi žmogaus santykiai yra įr pri-' 
valo būti su triis, per kuriuos Dievas jį leido į pasaulį; 
—su tėvais. Tad čia žemėje žmogaus ąrtimiausi asmeny^ 
yra jo tėvai. Po tėvų, broliai, seserys 'ir tolesni giminės.;. 
Po ją,, einant pačios gamtos nustatyta tvarka, jo tautie
čiai; kuriuos seka jo tautai giminingiausia gentis ir taip 
palaipsniui, toliau ir toliau kol pagaliau apima visą žmo
niją.. ‘ y.’J

Iš viso šito aišku, kad katalikas pildydamas Dietoj 
valią ne tik kad gaji .mylėti savo tautą — o meilė reįš- 
kiasi darbais'—bet negali jos nemylėti; ta'ip lygiai.kaip: 
žmogus turėdamas dešimts dolerių, negali neturėti pen- 

Ikrų; Be to, tauta susidaro iŠ daugelio žmošių, o žmonių 
tikra vertė yra jųjų moralinė vertė arba jųjų vertė Die
vo akyse. Norint žinoti visos tautos moralinę vertę, Tei-i 
kia tik sudėti visų atskirų tautiečių moralinę vertę ir tu
rėsime atsakymą. Bet: kad tauta tikrrii turėtų tikros mo-? 

įralinės vertės, turi būti tikro sudėjimo arba tikro ir pa~ 
tvaraus tautiečių susiliejimo, taip kad tikrai būtų viena: . - 
tauta, o ne kiek tautiečių, tiek ir tautų. O patsai tikriau
sias ir stipriausia^-, tautiečių ryšys yra Diedui pagrįstų 
artimo meilė. Juo daugiau bus Dievo meilės, juo dau
giau bus 'ir artimo meilės, o jau daugiau tautiečių tarpu-’ 
savės artimo meilės, juo didesnė visos tautos moralinė 
ir tikroji vertė. . • > . .

Tautos arba tėvynės meilė bė Dievo nieilės išsigimstaf; 
egoizmą, skaldo tautą, o kuris ją skaldo negali ją. tikrai 
mylėti. Kad daugelis žmonių galėtų tikrai vienas Intą 
įmylėti, būtinai reikalingas visiems bendras aukštesnis 
idealas, kuris juos visus jungtų į draugę ir prie tarpu- 
savės rąeilės,. Toksai idealas yra Dievas. Jeigu be Dievo. 
meilės negali būtį tikros artimo meilės, o drauge ir tau
tos meilės, tas kuris nesilaiko ar nepripažįsta Dievo ir 

Į artimo nieilės įsakymo, negali būtį tikrai, sąmoningai, 
savo tautą mylįs, tautietis.

Juožas VdŠkev.icius. '■ ;
(Iš uStudentą žodžio” Kr. 8-9) ..

provincijos, Tėvas paskyrė Gre- 
goriano universiteto rektorium 
Romoje.-Tai pirmas toks įvykis. 
Mokinių Gregoriano Univ. yra 
1981. Tas Universitetas aukŠčiau- 

. šiai moksle stovi, garsus visame

Manomą '■’
□ Lietuvos Nepriklausomybė.

pramogėles rengt, jei kita kokia (Šventės rrinėjimas įvyks Šv. KaT
‘' \s svetainėje, 

rengia., kasmet, pasauly. ■
ii 1.— +* _ ■ . '

komisija stropiai darbuojasi ii-į Vatikano Miestas - Šioms me- T_.„ An.„ |
‘ • •• ivvk-ti A . i v. 9nnnn Iowa valstybes Lieut Gubc-1 • tams tas miestas užsisakė. 30,000 ., ’. , - v. y malonus Neis G. Krascneįbušelių kviečių is Jungtinių \al- . n

Stybių Amerikoje.. kaltinamas federalės
■ , k valdžios už sąmokslą nus-

. Paterson —W. Mullen, Pomp- kriausti Jungtines Valsty- 
ton Lakęs, N. JT. mirdamas pali- bes. ’ .

zimiero parupij

Šį, minėjimą
Katalikiškas Sąi’išys. Išrinkta

rūpinasi pasekmiųgiausiai 
(lyti šios šventės minėjimą.

Bus žymią, kalbėtoją, tarp ku-

KVIETIMAS
TAMSTAI

. 16 ‘ Vasario šventė. 1
Vasario 16 d., lietuviu tauta 

minės’ naujai atstatytos valstybės 
šešioliktas metines nepriklauso-- 
nrybės sukaktuves. Šešiolika me
tą praėjo, kai mūsą tauta ben
dromis pastangomis. Dievo aiš
kiai padėdama, nusikratė sveti
mo jungo . ir . grąžino, protėvių 
prarastą nepriklausomybę. Tai 
didis džiaugsmas, didis trh.imp.as 
ypač atsimenant, kiek kliūčių 
kiek kančią iškentėta, pakol tau
ta atgavo nepriklausomybę..

Mes, Amerikos lietuviai, irgi 
turimo džiaugtis- Lietuvos iškovo
ta nepriklausomybe. Mūsą para
pijos vyčiai ir -Vytės,. įvertindami 
tą. šventę savo .susirinkimo nuta
rė surengti tinkamą programą 
paminėti tą didį ir garbingą įvy
kį, Tąigi, vasario 16 d. vakaro

Ar Tamsta žinai, kad nuo Naują Metų iki balandžio 
mėn. 22 d., 1934 m. Tamsta gali užsiprenumeruoti vie
nintelį lietuviu katalikų diirbįninkų laikraštį visiems 
metams tik už tris dolerius ? . ’

“DARBININKAS"
yra astuonių puslapių laikraštis, kupinas žinią iš pla

čiojo pasaulio,, o valingai iš lietuvių veikimo Lietuvoje, 
Amerikoje ir kur tik. lietuvių randasi. Jis yra leidžia
mas du kart į savaitę, — antradieniais ir penktadieniais.

Ypatingai rūpinasi ir gina lietuvių darbininkų reika
lus.- Jame rasi rimčiausiu straipsnių, rašytų mūsų lie- 
tunų žymiausių inteligentų.

Yra laikraštis, kurį Tamsta pats norėsi- skaityti ir, kjA 
ris bus įdomus kiekvįenarn Tamstos šeimynos nariui.

Šiais 1934 metais suei$19 metų kaip šis laikraštis yra 
leidžiamas Lietuvių Darbininkų Sąjtmgo’s.

■ Jei dar “Darbininko” neskaitai, pasiskubink jį užsi
rašyti. ■;■■■■

. Darbai gerėja, 

Dyug(4is lietuvių ir lietuvaičių .....
pradeda-vėl grįžti f fabrikus—, 
dirbtuves. 8outh pusės lietuviai* 
(Įmiginusia dirbą cukernėse. šio
ji. dirbtuvė pastaraisiais laikais 
buvo sustojus dirbti, bot dabai 
vėl pradeda žmonės grįžti prie; 
darbų.

; šv. Kazimiero Parapijos 
Veikimai.

Radio party, kuri įvyko praei-, 'J- 
tą sekmadienio vakara, mokyklos P‘.v, „ , .. „ ,

.. pi.škos Valan.los Radio Orche svetainėj, gerai pavyko. Susinu- , 
klišieji- gražiui ir linksmai pra-į Vatikano miestas — KuU..Ąr,
leido vakarėlį ir buvo užganėdin- į Tai bus paskutinis tokis pusi- ^|ep01.mįeĮc’ą. g; j^. j§ Neyv York 
ti ypač tuo, kad buvo ., dykai linksminimas -prieš Gavėnią, 
duodami užkandžiai tiems, kurie! VASART0 16-T0JI 

j dalyvavo žaidimuose. ! • *
. kas sekmadienio vakarą . tokias i 

l ...
pramogėlė nebus rengiama. Vis-, 
gi geriau taip susieiti, pasilink
sminti ir sykiu paremti parapi
ją—negu. namie sėdėti be jokio 
užsiėmimo. Tikimės, kad- dar dau
giau atsilankys kitą kartą..' 

Koffee Klutch .
Musą šv. Kazimiero parapijos rių bus Lieutcnant Governor Ed- 

Sodaliėtės rengia, nepaprastą va- pvard Č. Shanon ir Lietuvos Vict, 
karėlį sekmadienį, vasario. 11 d.. Konsulas P. Daužvaiclis.

Kiekvienam, kuris laike šio vajaus “Darbininką” už
sirašys duosime dovanų, .

LIETUVOS ALBUMĄ
Šis Albumas buvo išleistas Lietuvoje 1921 metais. Jo 

kaina buvo nustatyta $3.50. Redaktorium buvo Liudas 
Gira,, žymus Lietuvos poetas. Knyga yra .9x8 colių for
mato turinti 436 puslapių. Joje randasi suvirs 300 pa
veikslų, — atvaizdų ir biografijų veik visų atgimusios 
Lietuvos veikėjų, Vyriausybes narių, dvasinės įerarchi- 
jos vyrų, kariuomenės vadų, diplomatų, mokslininkų, 
publicistų, menininkų ir t. t.

Lietuvos Albumas yra brangi knyga, kuri privalėtų 
būti kiekvieno lietuvio naniuose. Jį netik yra brangi 
mums, kurie, esame gimę Lietuvoje, bet taipgi sužavėja 
ir mūsą jaunimą, neš duoda jiems proga susipažinti ar
čiau su tėvą šalies garbingais vyrais. Kiekvienas turėtų 
pasinaudoti proga įsigyti šią brangią dovaną.

Nepraleisk Progos
už tris dolerius gauti “DARBININKĄ” visiems- me

talus ir. dar dovanų LIETUVOS ALBUMĄ. Imk. plun
ksną tuoj aus, rašyk mums laišką, įdėk tris dolerius ir 
užadresuok sekančiai:

DARBININKAS
366 W. Broadway, ! So. Boston, Mass.

' PASTABA: Jei turi, giminiu Lietuvoje, jiems gali už
rašyti “ DĄRBINpntĄ” metams tik už keturis dole
rius. Jiems užrašęs “DARBININKĄ” pats gausi dova
nų LIETUVOS ALBUMĄ. ,

Sunkioj kovoj už būvį
O, Vilniaus nepamiršk. lietuvi!
Ten tavo bočių praeitis, 
Tėn irgi tavo ateitis!

• • . . ------- -ooooo------ ~ . •
‘ Lietuva moka nugalėti, bet nė keršyti. -. 

D. L. K. KęstĮitis.
------------ OOOOO---- rr—

Didžiausia bledlmi pinigai eikvojami—girtvbet |
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DAJ?BIJ<IT()CAS
y (THE W0RKER) ,

shed every Tuesday and Friday iexcėpt Halldays such as 
r Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,

• Labor Day, Thanksgiving and Christmas
• ■- . ..- —------ — by ■ . ■

JOSEPH'SLITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
u secoild-class matter Sept. 12, 1915 at the post oflice.at Boston.. 

. Mass. under the Act of Marth 3, 1870
, • © • • . •. ■

:ce for malling at special rate of posteige providėcl for įn Sectlon 11'03 
Act of October 8, 1017, authorized on July 12, 1918

PRENUMERATOS KAFNA: 
Amerikoje, metams $4.00
Užsieny metams -............. .55.00

’ ' ' i .. $2.00

Pirmieji Dąlykai Visados Pirma
(Skolintos mintys)

BSORIPTION KATES: 
: yėarly $£00
yearly.,..$5.00 - ----------- -------------

j once .pėr week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams .. , 
once per Sveek yearly.. $2,50 Užsieny 1 kart savaitėje,metams $2,50

D AR B ĮNINKĄS 
ist Broadway South Boston, Mass

Telephone South Boston 0020

TERESE, RUSIJOS MI- 
ONIERIŲ GLOBOTOJA
molika metų atgal — sugebančiais ir nenusimą- 
m. ■— Šy. Tėvas Pijus | pančiais nykštukais. Darbi
ni pradėjo 
os likimu. Sūjaudin- 
isų tautos nelaimėmis 
du, ekonominių skur- 
vasios. ir kūno verg.07
ypač tikybos pm‘sekio- paštai ais. Čia susikristaliza- 

jis pradėjo darbu
Uoti užgyrė pateiktą : 
projektą įkurti Rusų 1 
ariją Romoje, šv. Te-

Vaikelio Jėzaus glo- 
Ta seminarija buvo 

iliai įsteigta vas. 11, 
metais ir pavadinta 
sieum”. Joje bus auk- 
1 . busimieji Rusijos 
onieriai. Tokiu, būdu 
eresė, toji simpatinge
išų laikų šventoji, ku- 
kelė tiek entuziazmo 
akoj ir visam pasauly, 
o Rusijos globėja.
,ip žinome, šv. Teresės 
ausiu pageidavimu bu- 
atraukti kodaugiąusiai 
prie Dievo, savo nekal- 
udikiška meile. Ji sta- 

ypatingu pavyzdžiu* 
tanui. — tam jaunimui, 
> įbujojusią vaizduotę, 
lengvai pagauna tušti 
alio šūkiai. Tiems pa
glemš ištvirkimo obal- 
s, kurių -šiandien pilni 
ai, kintamieji paveiks- 
spauda, radio ir kito- 
mėno ir kultūros prie
is, prieš pastatoma šv. 
sės skaistybė, pasižemį-

Dievo ir artimo mei- 
• pagaliau rami ir nuo- 
sąžinės nuotaika, žo-

, šv. Teresė yra skais
ti? gražaus gyvenimo

iolis. Kaipo tokią, šv. 
is Pijus NI ją pastatė 
misijų globėja. Kadan-

iandie Rusija labiausiai 
jų. reikalinga — dau- 
. negu kinų, indiečių, 
raliėčių ir afrikonų kra 

■— tai visai' natūralu, 
tai maloniai šventajai 

*a globoti žiauri bolševi- 
ralstvbė. v
ieta ir nedėkinga ta šv. 
eselės dirva. Bolševikai 
ūmoje, pasirodė visai ne 
kas buvo manyta. Buvo 
tąsi, kad jie pertvarkys 
uolniiiį tautos gyveninių, 
Otganizuos industriją, 
aikins unirties bausmę,li- 
luos utilitarizmą, bet vi
si išėjo kaip tik ’ priešių-' 
/Mirties bausmė, su teis
ti ...be teismo, virto bol

idams įpročiu, jų niilita- 
nas nustebino visą pa
tį, asmeninės laisvės pa- 
ghnas sukėlė pasibaisųji-
visoše civilizuotose ’ tau-’ 

&, o ekonominiuose daly- 
jse jie pasirodė nieko ne-

rūpintis niūkti inases, laukiančias že
miškojo rojaus, jie pavaiši
no botagais, kulkomis ir ba
du/ Bet užtat jie. pasirodė' 
pirmos rūšies’ bediėvybes a-

Vienas rašytojas pasako
ja važiavęs, autobusu .viena 
iš didžiausių Ncw York gat
vių. Važiavimas autobusu 
buvo jam. didžiausia pagun
da sugaišinti brangų laiką, 
tačiau pasitailciuisi dviejų 
jam nepažįstamų. moteriš- 
Itių kalba padare tą sugaiš
tą laiką naudingu kai ku
rioms mintims apspręsti. 
Minėtos cha moteriškes, ma- 
tj.d, buvo geros drauges ir 
jos nuoširdžiai kalbėjosi.
. Viena ir kita, sakėsi mėg
stančios kortomis lošti, ypač 
‘‘biidge^, ir nuolatos lo
šiančios. Viena iš jų turėju
si “bėdos” su savo vyru, 
kurs nenorėjo pritarti loši
mui, bet pa lankus vyras pa
sidavęs atkaklesnės žmonos 
reikalavimui ir dabai* pats 
drauge losiąs. Abi moteriš
kės niego teatrą, ypač hiuzi-

vo jų visa energija ir suma
numas, Neapykanta — bol
ševiku prieš darbininkuš ir 
darbininkų prieš bolševikus 
— tai .normali dabartines 
Rusijos atmosfera. Ir tokioj 
atmosferoj šv. Teresės mo
kiniams teks kovoti dėl ti
kėjimo. Bet— juo sunkesne 
kova, juo garbžngesiiis lai
mėjimas.

A’

KATALIKįĮ SEIMELIS
Naujos Anglijos Katali

kų 9-tas Seimelis įvyks va
sario 22 dieną, 1934 metais, 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nė je,.St James Avė., Nor- 
wood, Mass, Visos katalikiš
kos organizacijos, parapi
jos, Federacijos skyriai,, pa
šaipėlės draugijos, chorai 
ir visos kitos kuopos prašo
mos išrinkti kuodaugiausia 
atstovu i ši Seimeli, nes yru 
daug svarbių, reikalų, kaip 
tai: lietuvių katalikų dienos 
klausimas;... katalikų Spau
dos reikalai, katalikų akci
jos ir kitų reikalų. Atstovai 
tūri turėti mandatus su kle
bonų . ir .valdybų parašais. 
Kitą visą Seimelio tvarką 
praneš. vėliau Naujos Ang
lijos Federacijos apskričio 
Dvasios Vadas kum P. Ju
ras ir kun, S. Kneižis.
■ Federacijos Apskričio 
valdyba:

Dvasioj Vadas, kun. 
Juras, Pirmininkas V 
Kudirka, Raštininkas 
Averka, 
kauskas.

mėgo šokius ir, kaip tik. ne- 
lošdavo kortomis, šokiai 
joms buvo didžiausi s smagu 
mas. Jos mėgo' ir pasivaži
nėjimą .autoniobiliumi’. O ką 
bekalbėti apie gražų apsi
rengimą bei pasipuošimų — 
tai jau vienas svarbiausių 
gyvenimo uždavinių! Ir 
taip panašiai tęsėsi šneka.

Tokių nuotykių pilna vi
sur, netik New Y.orke, bet 
ir Bostone, ir mažesniuose 
miestuose, ir Amerikoje ir 
Lietuvoje. Tokiomis šneko
mis susirūpinę ne tik. mote
rys, bet ir vyrai.

Dabarties žmonės gyvėlia 
viename iš kritiškiausių is
torijos mometų, kada apar
dyta žmonijos santvarka 
mėginą tiesiog desperatiš
kai atsistoti ant kojų, ta
čiau nesirūpinama pačiais 
svarbiausiais reikalais. Visą 
laiką paskirti kortoms, Šo
kiams, pasipuošimui, kai. y- 
ra tiek, daug gerų ... knygų 
skaityti, tiek- naudingų pa
mokslų bei paskaitų klausy-

P.
J.
D.

Iždininkas S. Čei-

r
P-nia J. Borden Harrimaii, 
kuri, kaip kalbama, dnts pa
skirta Ąmeri kės . ministerui 
vienai iš Europos, valstybių.

tų yra daugiau negu nesą
mone^ žodžiu, rūpinamasi 
užpildyti savo laiką tokiais 
dalykais, kurie žmogaus ti
kram gyvenimui mažai ką 
reiškia. Tokie žmonės neiš
pildo gyvenimo pareigos tij 
nepasinaudoja jiems teikia
ma privilegija — laikyti j 
pirmuosius, dalykus ū&adotf! 
pirmais. ■ - I

Užsiėmimas 1 antraeiliais 
dalykais yra žalingas "todėl, 
kad mūsų gyvenimo laikas 
ir jo energija yra labai ap
riboti* Vienas. rašyto j as ra
šo, jog žmones yra kaip gat; 
vekariait galima pripildyti 
tiek, Įdek paskirta A pagal 
kvotą; kai visos vietos už
imtos ti durys •< uždarytos, 
nieks nebegali įlipti, nors 
tai būtų ir žymiausis as
muo. Kai mūsų laikais bū
na pripildytos visai antra
eiliais dalykai s, tai pirma
eiliais dalykais rūpintis nė- 
bėr kada,/ jiems nebėr vie
tos. . .. ' .

Bepigu * buvo Matuzėliui 
ir kitiems pirntieins žmo-. 
nėms. Jie gyveno po kelis 
šimtus metų. Dabar visai 
kitokios sąlygos. Dabar gy
venimas taip komplikuotas, 
kad labai atsargiai reikia 
j anie narstyti, Yra. daug 
daugiau atliktinų dalykų, 
negu kad mes galime atlik
ti; yra daug daugiau kny
gų skaityti, negu kad mes 
galime jas tik pamatyti; y- 
ra daug daugiau gražių vie
tų, negu, kad mes galime 
jas aplankyti. Gyvenimas iš 
visų pusių iškėstomis ran
komis šaukia Į mus “aplan
kyk mane Čia’ Iš. visų pu
sių mes esame gundomi. To
kion atmosferon patekę, 
mes griebiamės pirmiausiai 
pasitaikiusių dalykų pasi
duodanti dideliems šauks
mams, < tačiau pamiršdami, 
lęad geriausieji dalykai ne

garsiai ” reklamuojami.

i * i
/ • ’

X > s

ra
Leisdami savo ausimis pa- pasitenkiname tuomi,

Šis laivas “Niagra’’, seniau buvęs Helen (foiikl nuosa
vybėje ir laike karo vartojamas kaipo submarinų gau- 
dytojaš, Philadėl pili joje sudegė irnugrimzdo. . 

____ • , ■ ■ ............. .......*' , f_ ’ s 
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louuinus, mes užmiršome, akį, todėl mes-dažnai' užmir- 
kad. asilai bliauna; o džen- 
telmanai tylomis' šneka. 
Daugelis žmonių panašūs į 
tų paveikslą, į kurį dailinin
kas pridrabstė ko tik turė
jo, Visa tai įvyksta dėl išsi
blaškymo. . . ,

Pagalvokime apie išsiblaš
kymą, kad ir laikraščių bei 
lūiygiį skaityme?

Prieš kiek laiko Chicago- 
je. įvyko .orlaivio nelaime. 
Oidaivis nukrito, .ant vieno 
namo,suduždamas į šipulius 
ir. apgadindamas.namą. Iš
bėgę žmones iš namo tuojau 
pagalvojo, jog moderniškas 
išradimas - orlaivis reika
lingas tinkamesnio regulia
vimo, kad jų galvoms nebū
tų pavojaus. Knygoms bei 
laikraščiams spausdinti ma
šina irgi yra moderniškas 
išradimas. Kaip svarbu, 
kad orlaivis nekristų ant 
mūs galvai, taip svarbu pa
galvoti, ką spausdinamoji 
mašina gamina mūsų gal
voms

Kokia yra skaitymo reik
šmė, nauda ir galybė, šian
dien visiems žinoma. Skai
tymas, prieinamas labai len
gvai, tačiau ir uždedąs skai
tytojui didelę atsakomybę.

Daugelis iš mūsų neskai
tome geriausių knygų. Mes

kas

štame • Puškino pasakymą: 
“Ar. tu žina'i, jei. skaitysi 
tai, tu: negalėsi Skaityti kit
ko’’. Kadangi mūsų gyveni
mo laikas labai .apribotas, 
todėl skaitymui turime pa
sirinkti geriausią medžiagą.

Gerosios knygos, gerieji 
laikraščiai laukia mūsų. Jei 
visi pasauly gyvenę prana
šai, apaštalaij rašytojai, 
mokslininkai atsikeltų, var
giai ar mes galėtumėm juos 
atskirai pamatai, o dar var 
giau mes galėtumėm su jais 
pasigailėti, bet knygose mes 
juos visus sutinkame, su. 
jais šnekamės. Knygų pa
saulis yra didžiausia demo
kratija; Čia nereikia nei 
specialiai, pasipuošti, nei 
formalius drabužius įsigyti: 
—- pašinui tymas ir pasišne
kėjimas su pasaulio įžymy
bėmis visiems laisvas.

Visa tai, ką mes skaitome, 
padaro nius geresniais arba 
blogesniais. Daugelis žmo
nių tvirtina, jog jų pasise
kimas ar nepasisekimas gy
venime priklausąs nuo kny
gų, skaitytų ypač jaunystė
je. Gera spauda yra mūsų 
ne tik ištikimas draugas, 
bet ir. išmintingas mokyto
jas. Ji tai yra vienas iš pir
mutinių dalykų gyvenime,

Šiuo laiku vedamas “Dar
bininko*’ vajus/kuriam rei
kalingi ' geri darbininkai, 
uolūs talkininkai. Viši mes 
stebimės ir džiaugiamos 
Kristaus pirmųjų apaštalų 
darbais. Mes jaudinamos, jų 
mirtimi dėl 'teisybės. Skai
tydami aprašymus jų gyve
nimo, no vienas iŠ mūsų pa
nori tapti apaštalu. Kodėl- 
gi nepabandyti ir nėpaši- 
ryžti būti

spaudos apaštalais 
per šį 'vajų. ;Kiekviena 
“Darbininko” skaitytojas, 
jei norėtų,/galėtų surasti po.. 
vienų naujų skaitytojų. Mū
sų šeima padvigubėtu, iš ko . 
būtų visiems mums daug' ' 
naudos, o mūsų Bažnyčiai' 
ir Tautai didelio džiaugs
mo. ' ’

Juosias B. lauro.

MIRĖ NE PADEREVSKIS, 
BET 10 ŽMONA

—Lie-tiivos-spfUįęla ražu, kad 
Šveicarijoj, sausio 16 d. mi-> 
ręs žymusis lenkų politikas 
ir pianistas Ignacas Pade- ; 
revskis.

Tiesa ten įnirę, bet ne 
Padęrevskįs, tik. jo žmoną.

.0, Vilniaus nepamiršk, lietuvi I 
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

N. A. APSKRIČIO L. D. S,

tirti didžiausio triikšmo nia- pirmiausia patraukia . mūsų j kuriuo turime susirūpinti.

Pagaliau Apsisprendė Eiti...
Diktatūros Keliais

l’fofestoralni, blzMfrfaJ. ■ pramoriln 
kai. kurie.skelbiasi ‘Ūki ridu loke,*’ 
nU verti, skaityti Ji) paramos.

Visi garsinki tęs "Ijarbtuinke.” .

tlfr

šhj. metų gruodžio 15 dieną, Kaime, Valstybės teat
ro patalpose, Įvyko, visuotinas Tautininkų Sąjungos at
stovų suvažiavimas, kuriame, be kita ko, priimti nau
ji‘tos sąjungos įstatai; Tautininkų Sąjungos persior
ganizavimas pagal naujuosius įstatus Lietuvos politinia
me gyvenime gali, turėti labai didelės reikšmės. Kons
truktyvaus ar. destruktyvaus pobūdžio bus toji reikš
mė—yra klausimas, kurio Čia tuo tarpu, neliesime. Vi
są laiką tautininkai prikaišiojo demokratiškosioms gru
pėms, kad jos pasidavusius Į laisvių kraštutinumą. Tie 
priekaištai iš dalies pamatuoti. Tačiau patys tautinin
kai nuėjo ant pat briaunos kito. kraštutinumo; jau 
toliau eiti nebėra kur. Pagal naujuosius Įstatus Tau
tininkų. Sąjunga besąlyginiai atsidavė, vieno asmens ne- 

I ribotai malonei. _ Kadangi, toji sąjunga savo rankose 
laiko valstybės valdymą ir Valstybės Prezidentą pasi
kvietė būti jos vadu, kuri, oficialiai savo Įstatuose ir 
pavadinu Tautos Vadu,, galime apytikriai spėti, kad 
tą pati kraštutinumą stengsis Užtvirtinti ir čia.

Tautininkų Sąjunga,, o kartu su ja ir musų valsty
bės vidaus politika nuo 1927 metu gruodžio 17 d. iki 
šiam laikui stovėjo dviejų linkmių kryžkely. Nežiūrint 
Į tai, kad tautininkai demokratiją visomis išgalėmis puo
lė, tacaų. nedrįso nuo jos nusigrįžti, kaip tai padarė Ita.:* 
Ii jos fašistai.. Tautininkai visą laiką dairėsi tarp demo
kratijos ir diktatuors nežinodami Į kurią pusę pasuk
ti. Pasitraukus p. Voldemarui, kai kas manė, kad. val
dančiuose sluoksniuose laimėję nuosaikieji t. y. demo
kratijos šalininkai. Tas spėliojimas nepasitvirtino, nes 
tada laimėjo ne. kurios nors sistemos šalininkai, bet dar 
labiau svyruoją tarp tų dviejų sistemų, dar labiau abe
joja, .kuriuo keliu eiti.. Kad tautininkai tik už 7 Hudų 
ir tik užsieny pradėjus įsiiiaTėti diktatūroms .išdrįso dą.- 
ryti žingsnį. piimyn yra. labai reikšniingas faktas. . Jis 
parodo; kad tų žmonių vienoks* bei kitoks nusistatymas 
perėjo ne iš jų. pačių, nę iš ttupndangių, kuriose valuti 
gaiš sparnais, skrajoja genijai, taigi ir tautų vadai, y-

SUVAŽIAVIMAS.
įvyks sekmadienį, vasario 

18 d. š. m., 1 vai. po. pietų, 
Šv. Petro parapijos s vėtai- . 
neje, 492 . E. 7tli St.,; So. 
Boston, Mass.

Visos kuopos nuoširdžiai 
prašonųos išrinkti atstovus, 
pagaminti naujų, inešimų ir 
juos įduoti atstovams atvež
ti suvažiavimui. .

L; D. S. N. A. Apskričio 
Valdyba

Pirm. VI. Paulauskas
■ . Rast. T. Versiackas

pačiu tautininkų leksikonu kalbant—bet iš užsienių pa-.sifikavo- viešąją“nuomonę diktatūrinio režimo .naudai, 
vyzdžių? Butų nusigyvenęs Italijoj fašizmas, nebūtų jis'Tas falsifikatas visai lengvai galėju būti priimtas už 
atsiradęs Vokietijoj,—musų naujo rūmo statytojai butų Į gryną pinigą ir nežinančiai, kurion pusėn pakrypti Švy- 
sugrįžę j tą namelį, kurį kaip smarkiai visomis išgalė-[ tuoklei padaryti padrąsinančios įtakos. Tačiau, bėne le- 
mis griovė. Prie tos progos.reikia pastebėti, kad dar. ir j miamą Įtaką tai švytuoklei padarė įvykiai Vokietijoj, 
dabar, nežiūrint viso kas įvyko, negalime guldyti gal-l Diktatūros laimėjimas Vokietijoj buvo tas masės gra- . 
vos už tai, kad jie vieną gražią, dieną to negalėtų pa- mąsj kurio betruko mūsų tautininkams, kad pradėjus, jei 
daryti.. į jau ne žengti, tai bent judintis Musolinį ir Hitlerio pra-

Laikas' suko gyvenimo ratą. Italijoj fašizmas'kaip ; mintu taku. .
gyvenęs taip tebegyvena. Kaip su-Stalino .raudona, taip Į Kaip jau pradžioje minėjau, tautininkai patys save 
su Musolinio juoda diktatūrą .pasaulis .apsiprato, Ank-;yra labai artimai surišę su valstybe. Juk ir jų persi- 
s.čia'u daug kur-buvo kalbama apie greitą. visokių prie-į organizavimas fašizmo bei nacionalsocializmo pavyz- 
spaudų galą. Dabar apie tai tylima, o vietoj to prade
dama pranašauti, galą visokioms laisvėms. Toks ūpas 
užsieny turėjo veikti kryžkely stovintį busimosios Lie
tuvos architektą, kurs iš užsienių dairėsi ne tik pavyz\ 
džių, bet ir drąsos. Antra vertus, toks ūpas visomis iš
galėmis buvo pučiamas, ir krašto viduje. 0 jį atsverti, 
ar bent kritiškai išpurenti, nebuvo kąm* Iš vienos pu
sės baisiai aktingai buvo kritikuojami .

~ ‘ j fašizmo bei nacionalsocializmo pavyz
džiu padarytas ne tam, kad krašto’ valdymą iš savo, 
ratukų paleisti, bet tam, kad ir jį tokiais pat pavyzdžiais 
suorganizuoti. Tokiu budu atrodo, kad Lietuvos vi- 
daus politiką baigė svyravimų epoką ir atsistojo prieš 
tikros diktatūros angą. Kokios bus tos diktatūros for
mos tuo tarpu sunku spėti. Taip pat sunku pasakyti, 
kada jinai susikristalizuos į pastovų dalyką. Viena

• laikas, kada jinai 
galutinai subręs pereis nuo tautininkų revoliucioriicriš- 

ko. pajėgumo (tas kelias, kuriuo jie pasuko yra revo
liucijos kelias ir nuo užsienių pavyzdžių. Opozicijos 
grupės didelio vaidmens nevaidins, šiuo klausimu teks 
plačau kalbėt sekantį kartą. Baigdamas pastebėsiu, kad 
naujo Lietuvos gyveninio kūrime, kaip tautininkai mėg
sta girtis darą, • ypatingai bus bojama “lietuviško sti
liaus”— pagal Jurgį ir kepurė. Tautininkai. grejviąn . 
išnyks nuo žemės paviršiaus negu apeis šią 'teisingą liau
dės patarlę. Tik= visa bėda,, kad jie šventai jos besilai
kydami. taip pat šventai ją, apeina visai to nepustė- 
bedami. Dalykas toks, kad* toji patarlė' patapo “lietu
višku styliumi”, kuris kol kas yra — ‘pusė žingsnio”. . 
Jei vok ietys, anglas, prancūzas, žodžiu, kitas padaro 
kurioj nors srity žingsni, t it i lietuvis, jei nori išlaikyti 
“lietuviškų stylių”,. turi padaryti tik dalelę to Žingsnio. 
Jokiu budu ne tiek pat didelį žingsnį, nes tada, gali 
atrodyti kitų pamėgdžiojimas. tnip pat jokiu budu ne 
didesnį, nes tildą .kiti gali palaikyti kvailiukų.-. Tokio 
pobūdžio “styliūs“, eina, raudonu siuhi per visa, tauti
ninkų, veiklą. Be abejonės tas “stylius“ bus bojmns ir 
Čia.

’ Katinas.

demokratijos l aišku, kad tos diktatūros formos ir 
principai, o iš Ūtos pusės, be Musolinį ir kitų, stiprios I gi
rankos, vyrų posakių, kalbu ir tu kalbų ištraukų, nie
ko daugiau nebuvo siūloma, nes kritikai patys nežinojo 
ko jie nori ir ką geresnio vietoj negero būtų galima 
pasiūlyti.. Todėl išėjo taip, kad buvo griaunamas na
mas, kuriame gyvenama, naujo namo ne tik neturint, 
liet dar nežinant kada jis bus pradėtas statyti ir koks 
jis bus. Esant tokioms sąlygoms lietuvis dar gerai “iiė- 
•Susiperėjęs” nuo rusių laikų pasidarė kaip “duše be 
vietos”. Priešais tematydamas tik vien nežinią ir nie
kam nė.supęantamiLs: tautiškumo obalsius. nes jų nešiu 
pranta patys tų. obalsiii skelbėjai, na- ir dar vienybės 
Šukius, kuriems netiki nei tų šukių leidėjai, nes nesu
geba įtikininao kėliu jų įgyvendinti, lietuvis kaip tas 
ežys susirietė savo kaily ir. pradėjo dairytis į viršūnes 
t. y. Į oficialiuosius sluoksnius. Pradėjo juos pameg- 
džiotų jiems pataikauti, prie-.jų taikytis, o savo tikrą 
sias mintis, savo norus, savo tikrąjį veidą uuogiliausini 
paslėpė po tokia pat abejingumo, o kur reikia,' sal
džios išraiškos, . kauke, kokia anksčiau buvome pratę 
matyti pas visus tuos rusus ir nė rusus, kurie kelia.- 

: klūpščiavo.prieš carą ii‘tt tarėsi' guldysią galvas už. jį- 
ir “ Malušku Kosiju“. Tokia padėtis;krašto viduje fal- ’ Jar, B,
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Įdomi Paroda

t

Blaivybės Kongreso ir konfe< -1 
religijos proga Kaune atidaryta, i 
didžiulė ir labai įdomi priešalko-; i 
holinė paroda. Jos rengėjai sten- ' 
giasi ne . vįen tik parodyti beal- 
kokoluiius. vynus ir gėrimus, bet 
užsimoja daug plačiau: reformuo
ti maistų, vadinasi parodyti, kaip 
reikia sveikai'ir raeijonaliai val
gyti. Vedamosios, parodos idėjos 
yra Šios: maistas iš" tikrųjų tari 
atlikti savo uždavinius, būti žmo
gui tuo, kuo jam skirta būti — 
turi maitinti žmogaus organizmų. 
Taigi, reikia išmesti iš savo sta
lo visokį maistą, kuris yra per
sunkus, .nesveikas, vadinasi, ne* 
maitina, bet tik . apsunkina ir ken
kia žmogaus organizmui. Maistas 
tur būti’ įvairus, nes vienodumas 
greitai įgrįsta, žmogus netenka 

-apetito, valgoTienoromisy maistas 
blogiau virškinamas. Pagaliau, 
sveikai maitintis turi visi, — ne 
vien pasitiu'intieji,.del to svarbu 
gamintis ne vien sveiku bet ir pi
gų inaistiį; tai lengviausia pa
siekti, vartojant savo krašto ga
minius, — Parodoje maištui pa-, 
skirti trys skyriai* 1-me bealko
holiniai gėrimai, 2-me raciona
laus. ir sveiko maisto pavyzdžiai, 
3-me kaimo pokylis — koks jis 
turėtų Įniti ir koks dažnai pasi
taiko.. Be to, skyrium yra moti
nos ir vaiko kambarys, kuriame 
vaizdžia bildu parodyta, kaip rei
kia prižiūrėti ir tvarkyti kudiks, 
jo drabužiai ir maistas. Visi sky
riai sutvarkyti, vadovaujantis pa
grindinėm parodos idėjomis,’ dėl 
to .ir parengti stalai; pagaminti 
įvairūs valgiai atrodo visai ki
taip, nei ankstyvesnėse tos rūšies

- parodose. Sveika taip pat ir tai J 
kad parodos rengėjai vengė kra
štutinumų, dėl to ir mėsa,- ir 
kiaušiniai. randa vietos- parodos 
staluose, nors ir niekur nedomi
nuoja. Keli Žvilgsniai po parodos 
kampelius .parodys, kaip rengė
jams; pavyko savo iiiiiitys reali
zuoti.- Štai gražus popietines ar
batos stalelis, skoningai ir dailiai 
parengtas. Vidury tortas, buter
brodai; pyragaičiai. Atkreipkime 
dėmesį kad irsĮ tortą, kuris susi
deda iš biskvitinio sluoksnio, vai
sių sluoksnio ir uogų drebučių;

’ Vadinasi, ir čią išvengta krašt’u-z 
. tiiiumo,: sunkią tortų tešlą ats-

kryptimi, paruošti parodą, kursų 
ir vadovėlių platesneivisuomenei, 
Šiuo reikšdama dėkingumo paro
dos šeimininkėms p, p. Raulinai- 
tienei, Pakštienei, Jokantiėnei, 
Petrušauskienei, Ragaišienei ir 
Įeitoms, uoliai realizuoti tas svei
kas musų kraštui idėjas.’ R.

BLAIVININKŲ H VEN
TĖ KOLEGIJOJE.

Vasario 2. d. Grabnyčių 
šventė, Marianapolio Kole
gijoj buvo iškilmingai-šven
čiamos. Ryte atlaikytos iš
kilmingos šv. Mišios,, kurias 
atnašavo Kun. Dr. P. Bis- 
kis -M, I; L; Jam asistavo 
Kun A. Morkūnas M. I. C. 
([i jakonu ir E. Anclrrulionįs 
M. I. C. subdijhkonu.;
. Laike Šv.. Mišių gražiai 
gražiai giedojo bernaič.iij 
choras; of fertori jos metu 
B. Ivanauskas ir. J. Kupre- 

. virius gražiai sugiedojo.
“Avė: Maria’.. •

Labai įspūdingą ir gražų 
vaizdą sudarė degančios

Boulder Dam, milžiniško tvenkinio vaizdas. Jau trečdalis tląrho-iižkiigta.
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šį Slcynų Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija,. ties ant vatos ir valyti kartą 
' . v .. r ; ' '. į diena.

šepetuku uzsideila moste . 1>a dvi(tjn n^u vftrtoti 
ir varo Skersai dantų, Ite! Šepetuką specialiai 
tiktai turi sveikatos. Šitaip l į

j kūip 
valyti dantis. Bet reikia at- 

-. siniinti, kad’jei dantys yrą
merkti ų siįtą vandeni, vieną. pažaĮįaV(; pagal smagenis ir 
sekundą; taip pat neturim^ llžsjWky5i ;pėr ilgai, tai 
dantų su visa svei kata. ^kūdikio dantvs pradies pūti 

Pantys išvalyti reikia se- T()kj. \ l)a2aliavitn t galinla 
kaičiai: ant šlapio šepetiikol]luva].^j ofjSP. . 
uždėti moste, pradėti dan-j yalvkit patys dantis kaip 
tis brūžuoti šepetuką suki-1 Hlin- _ n.ta h. Vaknr.u 
ne jaut į apačią 
užleidžiant ant
Tas masažuoja smagenis, ir

BURNOS HIGIENA.

Rašo D r. C. Z. V eželis, 
DelitistasT^CliicagOTTn. Hktaf- sužcKlžIaiiia kūdikį

smagenys. Šepetukas turi . • 
būti nėyaririėtas, reik jį įBurnos nešvarumas .dali

nai paeina nuo blogų- dantų 
ir padarą daug įvairių ne
smagumų sveikatoj e.

Nešvarioj burnoj pasėda-, 
ro prastas .ii* labai nejaukus 
kvapas, taip, kad kartais ir 
geidausiąs draugas visai ne

žvalgūs, kurias koplyčioje e-;norite kalbėti; pasakęs vie- 
santieji rankose laike. Šią! ną kitą žodį eina šalin. Toks 
dieną Bažnyčia mini Dievo žmogus pamano, . kad jo 
Motinos Apsiplovimą nedraugas pyksta, nenori kal- 
šviesi žvakių ugnis vaizduo-, būti, o nepamano apie blogą 
ja Svč. Marijos skaistumą, ‘savo burnos kvapą. Žmogus 

turintis tokį kvapą, pats ne
jaučia, iki kitas jam nepasa
ko. ’

Kaip užlaikyti švarią bur
ną. Kad užlaikyti švarią 
burną, reikia užlaikyti dan
tis švariais ir sveikais. Ne
švariais ir nesveikais danti
mis žmogus atrodo senas ir 
lustus; 1A1 o šyptelėti, kad 
nepasirodytų blogi, dantys.*..

Jei žmogus užsidėtų nau
jus marškinius ir užsidėtų

ja Švč. Marijos skaistumą.
Vasario 2 d. tai Blaivi

ninkų šventė. Kolegijoje 
gyvuoja Blaivininkų kuope
le. kurioje randasi nemažas 
narių skaičius.. Todėl tą die
ną buvo laikomos ypatingos 
pamaldos. Vakare įvyko 
Šventoji Valanda, kurios; 
metu kun. Dr. Navickas M. į 
I. C,, perskaitė pasiaukoji
mo maldą ir . visi" blaivinim . 
kai atnaujino blaiyvbės įža
dus. Prit aįkintą .šventei _ pa
mokslą pasakė kun. A. Bub- i nešvarų kąlnierių, ką .pama 
lys M.I.Č. • ’ nytuinėt susotikę jį gatvėje.

. Kolegijos Blaivininkų, ^ari’°dytų* jri mergaitė 
i skyrius buvo nusitaręs tąilktų liaują suknelę, o 
į dieną, surengti vaidinimą į jos kaklas butų nemazgotas. 
[‘Blaivybės Vakarėlį

tys. Jei kūdikis bus taip 
mokinamas, jis pafėmys 
mažiausią skilutę ir praneš 
tėvams.'’ Tuomet, (jau jūsų 
pareiga bus atvesti vaiką'o- 
fisan ir tokių būdu išlaiky
ti kūdikio laikinius dantys 
sveikais. Jie laiku iškris, ti
krieji dantys išdygs vietoje, 
kūdikio veidas nepėrsiinai- 
nys. . . - ’.

Kaip ininėjauJ; dantis reik 
prižiūrėti, kaip jauniems, 
taip ir suaugusiems. Pasiro
džius menkinusiam išpiivi- 
mui, reikia užtaisyti.

.-Būkit užtikrinti, kad vie
nas pūvantis dantis gadina- 
kitą ir laikui bėgant visi iš
pus;. votys ant smagenų 
pradės darytis, burna liks 
nešvari, kas kenkia sveika- 
tai ir gamina įvairias ligas.

Norint, pvašidinti mažiau
siai 50 nuošimčių įvairiu Ii-

gų, reikia užlaikyti bumą 
švariai- o kad užlaikytibur-; 
ną švariai reik užlaikyti 
dantis' švariais ir sveikais.

VĖLIAVOS IS ORGANRA- 
GIJIJ ŽENKLAI

tnl musų specialybe ir ilgų metų 
praktika. Darbas artistiškds. Kaluoa 
žeftios. \

M. A.a NORKŪNAS

P. O. Box 371, Lawrence, Mass,

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEWARK, N. J.

L, D. S. 14 kp . mėnesinis šusi- 
•inkimas įvyks penktadienį, 
vasario 9 d., 8 v., v., Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 New York Avė.,- 
Nrivark, N,. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti.

HARRISON-KEARNEY, N. J.

L. D. S. 15 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario . 13 dieną, parapijom 
svetainėje, 6 Davis Avė, -Visi- ■ 
nariai kviečiami atsilankyti.

PROVIDENOE, R. 1,
LDS. XI kp. mėnesinis susirinki* 

irtas įvyks sekmadienį, vasario. 18 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime daly vantų ir. užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavy*. 
dį kitiems.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 11, tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitpl Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėtiku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok 
•ės.

.. . .. v .■ minėjau — "rytą ir vakarą,, 
ir į - viršų I kaS menesiai" duokit 
smageiiiį. (liktam i peržiūrėti.

Kad užlaikyti dantvs svei- 
tas-paclfiro geresnį kraujo kaiSj „,ikia juos. pridėti.

Pasidarius menkiausi a i 
skylutei, duoti užlėti, nes 

kia. brūžuoti dantys riš lau- ^lias Wo^as daift guga_ 
ko, iš vidaus, iš y ii šaus ii cĮ£ns kibi ir po kiek laiko 
pavojinga, nes po dantų iš- vįsį dantys išpus ir burna 

liks nešvari..
- Burna yra didžiau’sis ke
lias bakterijoms pasiekti 
kūiią ir pagaminti: įvairias 
iigas. Kad tai prašalinti, 
reikia dantis užlaikyti ir 
sveikais.

Tėvai mažai kreipia, dė
mesio į kūdikių, dantis; jie 
mano, kad kūdikių nėra rei
kalo prižiūrėti dantis., Jie 
sako, kad laikiniai dantys 
iškris ir jų vietoj Išdygs ki
ti. Tas tiesa, bet atsiminkit, 
kad, jei pirmieji dantys iš
pūs, tas pakenks. kūdikio ■ 
sveikatai ir antriems dan
tims. ..

Pirmieji dantis yra pa
matas antrųjų, dantų ir jei 
laikiniai dantys išgeS, jie 
sugadįhs. antruosius., dantis 
ir jei pirmieji dantys iškris 
netaiku, tai Įiastarieji dan
tys išdygs • ne vietoj e, krei
vi- ir pasiliks trumpesni

cirkulįaviją. Eidamas išil
gai dantų tarpus, šitaip rei-

apačios.
Jei vartosi šepetuką tik

tai skersai danty, . tarpai 
dantų pasiliks ndŠ’varūs iv 
šitoks dantų valymas mažai 
ką gerti padarys. '

Dantys pradeda pūti tar
puose. Priežastis yra šį; 
Žmonės paprastai' brūžuoja 
dantis skersai, tarpai pasi
lieka nešvarūs ir dėl to jie 
pūna. Jėi negalima, su šepe
tuku dantų tarpų išvalyti 
išilgai brūžuojant, reikia 
naudot lialą patraukti po

CAMBRĮDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi-, 

rinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario .11,. tuoj- po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti

LAWRENOE, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 

Vasario 18 d., tuo po 12 valandai. 
Kviečiame g&usiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių, sumanymą. Ak , 
siveskite ir savo draugųs(es) pri
rašyti.

užvilktus mokesčius.

NORWOOD, MASS.
D. S. 3-eios kuopos svarbusL.

susirinkimas įvyks’ vasario 11 d, 
šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj 
po sumos.
šomi pribūti į susirinkmą, 
daug yra svarbių' reikalų.

Visi- nariai yra pra
neš

BROOKLYN, N. Y.
LDŠ. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks vasario 18 d., 6:30 vai. 
v., Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So,. 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 1 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. .Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

JLAxJLLLĮ<£-j ’ ■»’ » • ‘ ‘ • ’ ” • ” .

geį,Kaip ji atrodytų susirinki-!tarpus.
veria vaisiai.ir uogos. Įdomus ir'aplinkybėms susimetus, .nei-Įnle ? Manau, kiekvienas ne, ICiekvienas- žmogus pii\a- 

; pįetųritalas, -kur yra labai daug! vyko.' Juozas. Patemytų, bet ir pasi- įo turėti nuosavą šepetuką,
daržovių, ne vien sveikai, bet ir, 
•estetiškai paruotšų, ir kitų. leng- •
vų valgių. Iš pusryčiij. stalo• išiiy- ■ nuoširdžiai ^prašome remti tuos į kurie pasipuošę,, nusiprau? ’ petuką ir nuplausi, bet vis 

..kęs kumpis, nematyti nė kiauši-, profesionalus ir. biznierius, kurie j susi, o dantys nešvarūs.: pa- ant jo pasiliks bakterijų.
nių, lašinių ar dešrų. Tam pa-!skelbiasi ūDarbininke.“ Nuėję ■gęltonave arba pažaliavę t Tos bakterijos 
čiam kambary . įrengta virtuvė, ;.f .................... ’ "
kur parodomas tij valgių gamini
mas ir kai kurie indai.- Ypatin
gai verta dėmesio kaimo sekly
čia. Ji jaukiai ir gražiai įreng
ta, lietuviški baldai ir naminio 
darbo langų užuolaidos, kilimė
liai. Bet tikrai meniškai pareng
tas vaišiu stalas. Meniškai dėl to, 
kad iš nieko padarytas tikrai 
nirtingas pokylis. Paprasčiausi j 
kaimo produktai—pupeles, mor-1 

.kos, pomidorai, burokėliai, ra-1 
gaišis, ir kaimiška duona, '.—pa-! 
prasčiausiu būdų ’ pagaminti.!

. vaizdžiai pamoko, kokias pui-
■ kįas vaišes galima suruošti ir .to/ 

lirhi.ausiam užkampyje, šalia tos 
pavyzdinga sutvarkytos seklyčios 
čia ir kitas “pokylis“, koks, di 
ja, labai dažnai musų kaimuose Į 
ir miestuose' pasitaiko, su degti- [ 
neles buteliu ant stalo. Bet labai1 
verta ir to kambario pasižiūrėti, i 
Jis taip sumaniai įrengtas, kan

■ vargu ka^i atsiras dar noro taip .
■ ^puotauti“!*

Išėjus iš parodos prašytė- pra
šosi šitokia išvada-:- Blaivybes, 
draugija ir toliau turi dirbti šia

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. snšjrinkimaa įvyka 

sekmadienį, vasario 11d., liroj po 
.oank.-dų, šv. Jurgio parapijos mo 
kykloje; Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti j šį fiūsirin 
kimų.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki.

maš įvyks vasario 11, tuoj po LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 
; mišparų, šv. Pranciškaus parapi- j vyks sekmadienį, vasario 18 d.r. 
j jos salėj. Kviečiami visi nariai at- tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
dlankyti ir užsimokėti mėnesine* J parapijos salėje. Kviečiami viri 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo ] nariai ateiti, Taipgi atsiveskite 
Iraugns ir drauges prirašyti pri« j savo draugus prirašyti prie šiol

, . . _ . T •’i08 kilnios organizacijos. " I kilnios organizacijoa.kaip kad turėtų būti, kas . ..
sugadina kūdikio veido gra
žumą.

. ........................... T_____  _____  x.__. Kūdikių dantys . reikia |sekmadienį, vasario 11 d., bažny- kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,

.nuošimtį įvairių ligų, dėl ko vaįytį- |<aįp je išdygsta - -1 prižiūrėti kaip galima, . jei! tinėj svetainėj tuoj po sumai. j sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
..... .  Paimti norima, kad jis turėtų ge-i 

šmotelį vatos, apsukti apie rus, pastovius dantis.
• a- .Kūdikis nepasakys , kad. 

rius dantis, reikia, juos pri- cid skiedinį, tai galit pada^'jo. dantys pradeda pūti J. 
; žiūrėti.; maistą,-su šepetuku iyti patvs. nupirk aptiėkoj iTiktai, kad pradės skaudė-j 
i ir dantų mostiin, bent du|boric. acid crystal, supilt į'til. <> jei skausmas yra pa-r 
sykiu į dieną ;—rytą ir va-švarią bonką, užpilti vąn- i kenčiamas, iv tada nenori i 
karą valyti, lies naktį burną dęns, sumaišyti ir padėti į silkyti. Kada tėvai , atveda | 

; i’iormališkai turime uždarę šalį iki nusistos, 
Į ir kvėpuojame per nosę. Tai ant piršto 
Į nevalytoje burnoje bakteiį itųo skiediniu ir pu kiekvie
nos auga ir bujoja pagamin-1 no valgio nušluostyk kūdi-

1 - gaižią rūgštį, kas kio dantis ir ištrink dantų
Einant gulti reikia smagenis. Vatą padaryti 

drėgną’.

’ ■ fjuoktų. Vartoti vieną visai, šeimy?
Gerb. skaitytojų ir..prietelių!. .-Q km P atiodo, znion.es, nai dėl valvino. nors ii* se-

nėra taip 
daryti koki biznį pasakykite, kad Į Tas jar blogiau atrodo, tik- pavojingos tam pačiam žino 

tai daugeliui, tai neateiną į gui? bet pa v j ingos kitam ir 
dėl tos priežasties reikalas 

Švarūs ii' sveiki dantvs tupėti nuosavą šepetuką ir 
.prašalina mažiausia 50 nuo- jo neduot vartoti kitam. 
Rimčių įvairių ligų. Jei to; Kad užlaikyti kūdikių 
i Lie piant) s prašaliiia ^^4 dantis švariai, reikia praėti 

, jie pamirštami ii leidžiama mėnesių,
jiems pūti ?

Kad-turėti sveikus ir šva- pirštą, pamirkyti. į boric

matėte jo skelbimų “Darbiniu- i 
ke.” Tokiu būdu biznierius dar
geriau supras, kad skelbtis “Dar- minti.
bininke” apsimoka.

DAYTON, OHIO
i LDS. 69 kp. susirinkimas Įvyks

0. BROOKLYN, N. Y. .
<• Vasario 18,. tuoj po sumos' į- ' >tt‘ 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas ( 
vai.. Taigi kviečiame visus nariui 
atsilankyti. į.šį susirinkimu ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

WESTFIELD, MASS.

V7ESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin- .

j ^ėkmadieny, po 15 d., Žv. Petro ir. 
Kuopos rašt. Z. Gudelis Pnvilo bažnytinėje svetainėje.

VERTI PARĖMIMO E 
; k 
. E

■ I ■

PROFESIONALAI,
* PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI 
'‘DARBININKE“

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 

PARAMOS.
VISI GARSINKITE^ 

“DARBININKE”

• ADMINISTRACIJA.

i
sušlapink vaiką daktaro kabinetan; 11 

daugiausia yra per velti, nesi j.-, 
dantukas vra perdaug išpu-j . 
ves ir. reikia išimti. . • į .

. ■ ! i .

Nuo pat mažens . kūdikį 11
- . 11 reikia mokini i, kaip užlai-; L

neperdaug slapią. Ryt į. dantis švariais ir ’svvi- f 
valvti kūdikio dan- kais, aiškinti jam., ką reikią 4

apvyniotą vatą

'damos gaižią 
veikia.
dantis išvalyti.

Didesne žmonių dalis ne- 
k;;d galėtų ąplan- žino, kaip vartoti dantų še- lis iki metų. Nuo metų iki tureli gerus dantis ir kirk 

petuką. įhiprastai, pasiėmę dviejų

L..t ‘ ‘ ‘ .

a 'Emiua tloldmaii, socialistč- 
anarkištū, kuri. 1919 metais 
buvo iš Amerikos ištremta, j 
dabar vėl įleistą įvažiuoti 
90 dienu, J.
kylį - savo gimines. ■ " Cv

znion.es


T

nktadienis, Vasario 9 d.., 1934t DARBTKTKKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOJE

.*•••• ’ • / 
įflih h h n i i i' ^nlrni^flTfHžgž Arunignj

NŪRW00D, MASS.

WORCESTER, MASS suvartoja gerienis tikslams. Pa
vyzdžiui Šv. Kazimiero draugija, 
kuri yra jimniaiisia draugija 

J Lairrcnce, tačiaūs, 
daug, aukų- yra suteikus,. Naują 

■ Bažnyčią statant, draugija, au
kavo $3000.00, užbaigus bažny.

$v. Kazimiero parapija (pašaipiu?) 
kilmingai minės Lietuvos f ’ 
epriklausomybės šventę, J' - - 
įsario 12 diena. 8 vat viv vt . c,A. t - u V. . ■ .etų vėl aukavo Įsteigdama. Kai-

Nepriklausomybės šventė-koncer- 
tas.

Sekmadieni, vasario 11d., va
kare, bažnytinėje svetainėje į- 
vyks šv, Cecilijos Choro koncer
tas ir-. Nepriklausomybės 16 m. 
sukaktuvių ir Kražių Skerdynių 
minėjimas.

Choras vadovaujant varg. p. A, 
šiapėliui,. -sudainuos daug dailių, 
akompanuojant p-Iri S. Smilgy* 
tei Girdėjau, kad solo, dairiuos, p-' k v j-> . u .:,vlc yvi_ uhk;i\u pu’Įgaaiiu’. . rt»L-;tei niraejau, kad so to dainuos p-

ire7 bažnytinėj salojcv^ širdies v. Jėzaus šoninį Įni0.s . Sykes .ir . Navikienė,. . pJės
įktuvese dalyvaus miestu altorių, kuris kainavo $350.0(1 jĘlhnaričiutė ir. Adomaiciutč' 
ayoras J. c, Mahoney ir Laikytame susirinkime, vasario 31 Bus duetų h1 kvartetų. .
ti“ Įžyinfis kalltėtojai, Švąd., klebonui kun, Pr.: Jurui paaiš-j Konee.rttcJ?tQkrama bus įvairi 

.kinus reikalingumą šoniniams aT4b’graži, /.
toriams liktorių, šv.; Kazimiero- pWr{1(Ujtw gyriaus pirm’ V. 
draugija pirmutinė atsiliepė ir Kudirka {r kipb knn> Si l<neižil. 
pasižadėjo užmokėti už 6 likto- |.m sutinr(i 
riųs $60.00* Ši draugija kiekviėr prOgnjni}l paminėti Nepriklauso- 
na mvu Sv. Kazim^ro <l«noj.‘|,,,..lie?i,.'Kražh! SkenVnes. 
užsako šv.. Mišias ir eina nariai j
“ui eorpore’’ prie šv. Komuni-i ^ra Pakviestas iš Lietuvos at
jos, kas padaro gražų .Įspūdį, ma-1'Tkstantis Tėvas . Panlukas, Dū
lant su draugijos ženklais einant Iminikonas ir kiti kalbėtojai.
prie Dievo stalo skaitlingą būrį. ■ Taigi Nepriklausomybės sųkak- 

. įlllv.ps mūsų parapine jo bus i.škil- 
Tuo tarpu La\v rcn.ce darbai Įmingai paminėtos.’

asrimiero parapijos . didy- 
s chorai, vedantas muziko

Žimaičio, dainuos patri- 
•tiškus daineles ir lietuviu 
tnas, vadovaujant J. Ala- 
įšilti. Prie to, mokyklos 
ąseleins vai loviui jaut ’nio- 
riiai. suvaidins patrijotiš- 
t vaizdeli. Todeliai vist 
G-.Kazimiero parapijiečiai, 

apylinkes lietuviai daly- 
uikime. ____ —_____-_

Frikra rijos skyriaus pirm. V

rimtą- ir turiningą

Ji ".porteris, ramlasi be darbo. Arlington au-l 
diiiyėioj “Umnt de.pt kur 

li/EOTCIEI 11 M A OO I daug lietuvių dirbo tapo atleisti,ntu llIuLIJi InAvUi 'Taip pat. ir kitose dit’btuvėsp at-
. - . 'leispi daug darbininkų... ’•

Bosiai-thinuf: laisvos l’f.vvnė? Apie 1500 darbinmku dirba C. 
irtuvos nepriblausoinvbi's mrtt- A ,larl>us t"1'1’ 'knri’-1 T™ ir 
ims sukaktuvėms, ir .inustj tolo-, 1«:t"'-iri... Užsiregistravusių prie 
joje rengiama minėtam tikslui bdyii.l darbų vyrų v ra per 3000. 
•ažus paminėjimas ■ sekmadieni. In,,tcn-1 bei “P“' .H'00;
mario H d., ->!(). vai. vakari, K 5ib ■*'<»*’>■«»! <lirba vos 150. 
ižiiytinėje svetainėje-Įvyks grą-1 
ts koncertas su prakalbomis. ! 
oncerte dalyvaus didysis ir ma- J 
išis bažnytiniai eborai su tam 
reia parinktomis gražiomis (lai-, 
oniis. Manoma. Kad dainas ir, 
lietai labai. gražiai/pasiseks, nes | 
•*k jų jau 'Uo senai ruošiama- ,

Todėl randąri daug bedarbiu.

į Tik visi ateikime pasiklausyti 
gražių dainų ir gražaus dainavo 
mo mūsų didžiulio choro, kuri 
veda darbštus vargs p. A. šlape
lis. ■' • .

Federacijos skyrius stropiai 
rengiasi prie N. A. Katalikų Sei
melio. kuris Įvyks, mūsų parapi
joje, vasario 22 d.

“Darbininko” vajus mūsų, ko-
Dzūkas rionijoje vyksta. Nauju skaityto

jų galiname.

DETROIT, MICH.
Nepergeriausioje. sveikatoje, 

randasi daininkė p-uia M. čižau-
, vadovaujant musų varginiinįn- sl<leU("- Moterų Sfegos ( entro pir
ui p. J. Januškevičiui. ,^u pra 
albomis . pasižadėjo dalyvauti 
tiesto majoras p, R. Cmviug. 
im. J. Kripas iš AYatiTburi, 
etuvis advokatas p. Antanas 
tilTėriš iš Worcėsterio, .vietinis' 
lebons kun. S. J. Vembrė ir kiti 
albėtojai.
Kiekvienas tat lietuvis,, kurio 
rdyje plaka tėvynės Lietuvos 
teilė, širdingai. yra kviečiamas 
tsilankyti į minėta ji. koncertą ir 
ridų ' prisidėti prie paminėjimo. 
6 mėtų Lietuvos Nepriklauso- 
lybės atgavimo. Įžanga suaugu-- 
ems 25e, vaikams 10c.

Kvieslys.

mininkė. Ji dar tebėra gydyto
jaus priežiūroje.

I). Jesionytė po operacijos svei
ksta. Šią savaitę parvežta iš ligo
ninės Į namus. Ji yra vy t ė, soda* 
lietė ir choristė. Linkime jai 
sveikatos, (lai Dievulis leis jai 
ir Į koncertą ateiti.

m . a;

MONTEILO, MASS
SO. VVORCESTER. MASS

Sekmadieni, vasario 11 d., va
kare. Tautiško Namo svetainėje, 
kampas Main ir Vine Sts. Įvyks
ta šv. Roko parapijos, vakariene.

Tą dieną ne tik nies montėll ie
čiai gausiai sueisime, bet girdėt, 
kad ir -visa apylinkė, organizuo
jasi pas mus atvykti,ir net' iš to
limesnių kolonijų., • .

Tai bus nepaprasta vakarienė 
su daugybė Į vairam ų-

Vakarienės rengimo darbui va-, 
doyaųja jaunas ir energingas 
mūsų terapijos vikaras kun. J. 
Petrauskas,.

Nežinau, ar jis moka gaminti 
. valgius, bet. žinau, kad jis moka 

? parinkti šeimininkes ir kitus pą- 
. .v ... .. tvrvišius darbiųinlms. kuriems ga engia Įvairius vakarus, is kuriu • • .•> . • t , ‘ Irma, pasitikėti, kad. vakarienėauna kartaus gera pelną, kun I H v 

_______________ " Į bus karališką?

LAWRE«CE, MASS,
Šv. Pranciškaus parapijos drau 

Įjos. kaip idėjinės taip pašai pi
eš,. kurios, yra po direkcija kun. 
viro gyvuoja gerai ir nuolatos

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas **■
SANBORN BLOCK 

.681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tek Norivood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020

Tik gausiai sueikime skaniai 
pavalgyti ir pasiklausyti turinin
gos programos S*

REMKIME SAVUOSIUS
Mės ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi

Darbininke.”

W.G. McGLINCHEY

Pirmutinis Graboriiis

Lietuviams

Montsllo, Mass.

Dėl Moterų. Patarnauja

Moteris.

Tel, 1308-R.

A

X»S?V' .".•

-... X

■
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Lietuvos Nepriklausomybes atga - 
vimo minėjimas Aušros Vartų

• parapijos salėje.

Turi būti, nėra lietuvio, kuris 
nemylėtų savo brangios. Tėvynės 
Lietuvos, Ypatingai pątrijothus 
jausmas viešpatauja Aušros Var
tų parapijoj. Daug yra šeimų, 
kurios nusiskundžia, kad jų tė
viškė yra atplėšta lenkų gruo.bo- 
•nių nuo Lietuvos Valstybės .kū
no, kur valstybės ištikimi šunųs 
kuožiauriausiai persekiojami.. To
dėl vis , organizacijų atstovai iš
rinko. specialę .komisiją, kuri rų: 
pintųsi kuogražiausiai Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą pa
minėti. Taigi komisijos pasidar
bavimu minėjimas įvyks šio mė? 
nėšio 15 d., 7 vai. vakare Auš
ros Vartų bažnyčios salėje. Komi- 

isijoje, yra šie asmenys: direkto- 
! rius kun. Vasys, kun. V. Puido
kas, V.- Vieraitis, o Valentukevi- 
Čiutė, J. Glaviekas, B, Borysas ir 

i kiti.
* Komisija;. kviečia visą \Vo re es
te r i o visuomenę be pažiuni skir
tumo —visas organizaeijaSį ku
rios gali dalyvauti su savo vėlia- 

lyomiš, arba, ir beveliavų gausiai 
dalyvauti.. Žodžiu, kam tik plaka 
lietuviška Širdis krutinėję ir ku
rie nori atgaivinti . lietuvvbės 

(dvasią, visi prašomi ■ atvykti i 
Gedimino, kalną, į. Aušros Vartų 
Bažnyčią ir Į jos didžiulę šalę, 15 
d. vasarių, 7-vai. vaakre. Atši- 

. minkime . lietuviai. • kad prieš 
skaitlingus pairi jotinius jausmus

V 6.‘ ‘ •'ri.1' 11 IIJ. ■ '. ■" ( 11 '.'.v"
Inesigcrėti Balnmvieiaus dainavi- tymas numato,, kad lempute 
mų ' \orrei Jitbrire’’ — Tos‘..f reflektorius gali būti

Kmmbek —Matūsis arba ■ \ p}-! prį.fajs<rtxl.xs - prie kepur.eS, 
ga Boatman — Kocneman1 Ki- v ■ ,t tvarko ar kito ūtpredalo',ailos ne lietuvių buvoySioss.Rnnsky > v - . , * . , ■

‘Rytų Duirpę’.ir ’,i^>kSdnidš lankoje. •

, .. . I - • PRANEŠIMAS. Lietuvių. gi, sūdai-1 ,
.Visn-r Tvla” - (1rn<)-: . •

Knr Bakūžė- knmmnta- _ 1 •Atsidarė dar-viena LiėtuvišU . 
Bėrnužėli x<wi,liok” City Poįnt. sn geriausiu

_ : patarnavimų ir pigesnėmis kaino- 
'niis negu kur kitūr, Tikimės kad 
'atsilankę viena, karta pas mus !*,l ■ • i 'v.. • ~ 1

, Korsakovo • •
“ ilsintinąta”. Flobnvo 
Operos .. “Marta” 
“ Pprcarėlc

- na y o šias.k 
(lis,

. Šimkaus,.
ir “Tykiai, Tykiai Nfiiunel-is Te
ka” — Petrausko' “(hi'dvTūs’* - 
Viinagaičio. “•Karvelėli.” —' Stm 
naiisko ■— . “Mylimis .Kraštas’ 
Sarpabaiis ir, itŽbaigr su “Žyde 
ILs. iš yjlkariškh Miestelio” ■- 
Aleksio. Dainavo — kaip lik Ba

• bi-avičins dainuoti gali.— gailina
šaky ti:', tobulai; • ' ■ '; ,-•■ v? ----- -*-» -------v-—.------------- v

Perins Petraitis seniau dainavęs 'šiaip visokių daržoviil ir vaisių. 
iis.Hiirobl .kąipn solistas amerikonų operose y. priimam oicdėrius ir pristatome

Į namus dykai So. Bostone ii? a.- 
pylinkėje, kaip tai Dorchestery.

C. PETRAITIS ~
(Saviniitkaš)

721 E. ūth .St., So, Boston, Mass.

X

8$ ••

<'ėrl. R. Ericksmi, atst<ivandarias •Aliimesydą valstybės 
gubernatf>.rhi, tteike guhernatoriaiis paskyrimo, dokų- 
mentus n. J.Darsie ( Fo’de) Llovd, Jis yra te\ :u.----... . ,
t t i i j :ut,io a-+ j t i’ t '■ parodė, kad jis •ii-rat npsipitziiięsLlovd, krutamu,iu paveikslų aktoriaus, U-mvi Lhę.d yra Į .< . 1 J /

’ „ ., *”•v 1 .7*1- r- > ■ > t -vi ir su lietui iksos- damos dvasia,paskirtas Mimiešota• valstvbi-s garbei girmmku, vmske- . ... ■. , . . -T .! < ► . •. . . . . . nes p:uki:!i .sudainavo ir tinkamai
liti sargų kapitonu, turistų komismmcruuN. pavaduotojn illĮ,.'1pr|.{.lvo ^{!s. “Tu (Iraži’’—. 
iv (ilicialin svaigalų ]>riziuretoju, KairiuapJm, f<Ūžmigo žeme’* ---

Sosųausko. “ Eiva -Boba’’ T.'ilbit - 
Kelpšos i c “ l’.'isiil-imas” Bu- 
binstoin. Iššauktas sudainavo ro-e

nepamiršite ir antrą,

Užlaikome visokius geriausius 
valgius: Mėsą, kąip tai šviežius 
kilbasus, veršieną, paršieną, ge
ros jautienos, steako, labai gerų 
šilkui. Sūrių, sviesto, kiaušinių ir

Laivrenee Apgiir ne tik aTririna 
dainininkams akompanavo, bet 
ir piano solo stebėtinai gabiai 
išpildė Rachiiianiiioff’o “2 Thrce 
Preltido”.

Publika nesigailėjo karšt ii ap
lodismentų visiems . trims artis
tams: Progrėiina’i pasibaigus arti
stas Babravičius tarė visiems at- 
sisveiki-nimo žodį, nes kovo 3 d. 
išvykstąs Lietuvon. •

Žmonių buvo. apie. 2(>u ,|au-
g.mioj \ i etos prol’ohionaiai i.' b'- 
y.neriil. ' .

Jeigu’ aš turėčiau dvyliką 
^ūrtų^ netrečbm, lead jie bū
tu ištikimi tėvynei.

Buvęs.

Metinė Parapijos Vakarienė.
Vasario .11 d;, Užgavėnių sek

madienio vakaro, parapijos salė
je Įvyks nepaprasta vakariene. 
Kasmet . šios metines parapijos 
vakarienės būna skanios, Įvairios, 
atmintinos. Šiemet daroma, kad 
būtų dar Įvairesnė ir skanesne.

Gaspadinės visos aukas renka, 
... ......................................................................... 1 pyragus kepa, vištas kepa,verda..

“CONSILIUM FACULTATIS” kaus, Mano Laivas — M. Pet- 
PAVYKO. . , _p'ąusko ir . vykusiai sudainavo 
---- t*—J kun. K. Urbonavičiaus vertimą 

Pereitą sekmadieiiĮ, vakarė, * i» anglų kalbos — Jum-Juni.
choro vaidinamoji operetė “ConJ Vyrų kvartetas — .J. Galinis, 
siliiim Facultatis” M. Petrausko,1 J. Antanėlis, J.-Lapinskas ir Al. 
pavyko.. Žmonės atsilankė gau-' Juodaitis, labai gražiai sudaina- 
siai '—buvo beveik pilna svetai- vo : Sonetą -r- Žveaigždėles Nąk- vaikams krutami • paveikslai, 
nė. Vaidintojai, gerai priširuošę, telėj, 'serenadą — Miegok.. SąL Ateikite visi iš visur.
publikos irgi neapvylė. Kibkvie-. džiąi. ir Meilė Mums Džiaugsmą. ' ,. Geras Kvieslys
nas savo rolę vaidino kuogeriau- Duoda. . '; ----- 2-------------
šiai.' Vaidinimo metu smuikais gro- ID tMĮRĮMeC

Vaidino šie asmepys: J. Zulo- jo: Stuks, St. Beleckas ir M..***' lUiisJ

nas.—Gasepro Bulbickis, S. Ja- Grinkevičiutę, akompanavo muz.-. ŠIOJI LEMPUTES 
kubausakite—jo žmonos, A. Gra- M. Karbauskas. , , u v
bijoliutė —. Onutė, jų duktė, J. '. Scenos, papuošimas, labai' gra-; . -------------
Antanėlis—Ždzislovas Murjckis, žiai atrodė, nes rakandus šutei- ■ BOSTON,. — j\tstovas 
gelžkelių inžinierius, M. J. Kar- kė p. Ašmenskas. P. Ašmenskas- Charles IT. Marteli, įnešė i- 

statvnio sumanymą į Mass- 
acliusetts valstybes legisla- 
turą,.. kuriuo nakties- metu 
pūsti keleiviai būtų privers-' 
t i nešioti kokį nors reflek- 
torį ar šviesą, kad automo-. 
bilistai. juos lengviau pašte- 

Buvęs, būtų ir tuomi išvengtu daug 
nelaimingų atsitikimų; Tsta-|

Ponia Krankliu D; Roosevelt tariasi sų CWA moterimis 
duvbiiot(>jomis apie vaikų sveikata,, mokyklas ir knvgy- 
misTriiuąuier apskrityje, Warrenton, Va. . . -

VIETINES ŽINIOS

—prieš moralė, galybę joks gink- 
i la.s neišlaikys pilvo stiprumo, joks 
Ipriešas nedrys liesti savo grobp- 
Įniškas rankas Į laisvos tėvynės' 
j Lietuvos žemę. Remkime jėgas iš 
Lietuvos karžygiu Kęstučio, Al
girdo ir Vytauto. Jie sunkesnėse 
aplinkybėse vadavo ne tik Vil
nių, bot vįsą Lietuvą ir išvadavo.. 
Išvaduosime, ir mes; jei: eisime jų» 
nurodytais . keliais. O vaduoti 
reikia. Reikia Vilnių vaduoti, nes 
be Vilniaus — nėra Lietuvos.

' n:

Svečių irgi žada- nemažai- pri
važiuoti i šią vakarienę. Tarp 
daugelio pašauktų, bus daug ir 
■išrinktu.

Choras rengiasi visomis kc.tu* 
riomis stitęikti gražų koncertą.

Kitame' kambaryje bus rodomi

REIKALINGAS ŽMOGUS
Reikalingas partneris prie 

mano biznio. Laikome vy- į 
ranis ir moterims tvirtus ir 
plačius čeverykus (Hlioes). 
Turime vyram gražiausi ų. 
šilkinių marškinių. Krau- . 
tu ve didele ir pilna visokio 
iavoro. Namas priklauso 
j>rie.krautuvės. Laikau lai
vų, agentūrą ir parduodu .■
laivakortes, ant greitųjų ir 
didžiųjų laivų,. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą, Lenkiją ir 
i kitas šalis. Biznis didinas 
su kiekviena diena ii- norju 
būti prisirengęs, prie didelio . 
ir gražaus biznio. Reikalin
gas žmogusj , kuris norėtų 
prisidėti prie tokio biznio.

PETRAS BARTKEVIČIUS
. American Dry Goods Store ; 1 

678 No. Main Street, . \.
Montęllo, Mass.

; . . (Adv.) '• -

Jfūsų Draugėms ir Rėmėjoms, 
kad Mos- Dabar Esame '

. Naujoje Vietoje
Bea’s Beauty Shoppe 

(Beatriče Parulis, Sav.l '
156 Greėn St.; Worcester 

Kampas Gręen ir Kelly Sq., 
’ Tel. Dial 6—0055

Viskas įrengta vėliausios mados, 
grožės srytyje;

Kviečiame užeiti. .

jra jaunimo didelis rėmėjas.
Dalyvavo daug jaunimo. Tai 

girtinas dalykas remti ševuosius 
parengimus. Jų tarpo matėsi 
smuikininkas Ay. Kiškis. D r. Ed. 
Valeckas ir kiti.

Sveikinam chorą ir vadą p; M, 
Karbauską. Lauksime daugiau.

BABRAVIČIAUS KONCERTAS.

baiiskas G-aspero giminaitis,', ag
ronomas, J. Grigaliūnas —dakta
ras Reškis, O. Valeckai!ė —kam
barinė ir D. J: Ayerka —tarnas. 

Į vaidinimą atsilankęs Nov 
England konservatorijos prof. 
Jose’ Dą Coste. ’apie vaidinimą 
labai gerai atsiliepė, pabrėžda
mas, nors ir nesuprantąs lietuvių 
.kalbos, bet iš judėsiu mato, kad 
vaidintojai vaidina kaip tikri 
profesionalai. .. j

Pertraukos metu kalbėjo kult.: Juozas Babravičius neužilgo iš
klek. F. Virmauskis ii* kun. K. keliauja Lietuvon.- Iš ten mano 
Urbonavičius, apibudindamas neeb.grjžti Amerikon. Todėl pirm 
choro didžius darbus per ištisusi ..iškeliausiant, keliose didesnėse 

metų, vadovaujant ]j(>tnv. kolonijose Juodą atsisve;-- 
. ivinuu.. LWu«. i uis. Bostone, toks' 
j koncertas Įvyko vasario 4 d.. M.u- 
-■nieipal Buildinge. Babravičiui i • 

j. į talką atėjo -irgi žymus artistas'
i Petras Petraitis.‘ baritonas Mon- 

?'tellps liet. parapij<>s xąr«onini.n-rt 
i rkas ir pastarojo draugas, gabius 
r1 pianist as La\i rence Apgar. Jie 
| : trys išpildė tokią d linų-muzikos 
| •pm-l’anią, kuri galėjo patenkinti 
Į Ir labai išlepinta skoni .bei ausi. 
I ' Ir kaš pagirtina,- tat. kad progra'. 
Į'ino.jo vyravo lietuviu kėmpoziTo- 
| rių kuriniu, Žinoma, neapsieita Ir 
Į ,hc scvtimtaurių kompozitorių, bi t 
1 jie buvo mažumoje.. Kiišui galėjo

trisdešimts i 
muš. .Karbauskui;. • • khnnio koncertu

. Taip pat ■ solo ' .-sudainavo Al. i
Juodaitis. Dainavo šias dainas: r1
Ė ra Malio Brangi — S t

PIANAIRADIOS 
ŠALDYTUVAI .

Aliejaus pečiai; Skalbiamos 
• hiašiiios.

20 TRUMBULL STREET 
WORCESTER, MASS.

' '. Tol. 4r-9430
| Lengvos. Išlygos —- Be Nuošimčio

Į 
i

Tel, Ofiso Dial 2—2100
Gyvenimo Dial 4—8384 ,

BR. A. J. KARPAVIČIUS
Dantistas ■ į

nuimiv ir X—ray
14 Vernon. St., Worcęster, !

Mass. i

švari ’ .' • zn Baltas kai
šiluma . Tikrai Geras Vanduo

ŠILUMOS INVESTMENTASEASTERN
V HI-TEST

PEČIAMS ALIEJUS

S/2c. Galionas

T\rus ’ 
100 10.

EASTERN OIL CO.
124 GREEN STREET,
WORCESTER, MASS.

Dial 4--3261ii
. Patogu tv

Taupu .•

kepur.eS
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DARRtKINKAS

į Rytinių Valstybių Žinios
Iš LIETUVOS VYČIŲ NEW 

YORKO IR NEW JERSEY 
APSKR, SUVAŽIAVIMO.

Sekmadienį, sausio 28 d., Kear- 
ncy, N, J, įvyko Lietuvos Vyčių 
,New Yorko ir New Jersey aps- 

. krivio suvažiavimas. Suvažiavimą .. 
atidarė, pirmininkas A. J. Mažei- 

,- ka, kviesdamas vietos dvasios va
dą kun.. Vaicekauską ■ atkalbėti; 
maldą. Į

Suvažiavimą pirmutinis pasvei-,v 
kino, didis Vyčių rėmėjas, kun. i 
Vaicekauskas, ragindamas juos! 
prie didesnio veiklumo ir pabrėž- J 
damas, jog nito Vyčių veiklumo 
ir ištvermės priklaiisys lietuvy ■ 
bes likimas ateityje Amerikoje. 
Jo kalbą suvažiavimas sutiko la-! 
bai jausmingai Po to, suvažiavi
mą. sveikino svečias muz. Brtin- 
dza, kviesdamas jaunimą priė.di- 

. dėsnio lietuviškumo Vyčių ir 
bendrai jaunimo tarpe. Bveikini- 

. jnai užbaigiama_C_entro ir apskri
čio pirmininko A. J. Mažeikos vi
sus. suvažiavimo dalyvius kvie
čiant prie bendro darbo, kad 
nuodugniai išsprendus visus; .ne
baigtus. ir naujus klausimus lie-’ 
čiančius Vyčių organizaciją. .

Išrenkama mandatų komisija; 
M; Martinkus ir S. Vėlyvinte, ir 
maršalka. Pereito suvažiavimo 
protokolą perskaito raštininkė O. 
Stagniutė. • .

Seka raportai. Mandatų kotni- 
. sija praneša, jog suvažiavime da

lyvauja devynios kuopos, 19 ats- 
. tovų ir 23. svečiai. Taipgi 7 aps
kričio valdybos nariai. Tik ..Mas
petho ir Elizabetho kuopos netu-. 
rojo savo atstoviu

Visų metų raportą išdavė pir
mininkas A. J. Mažeika, raštinin
kė — O. Stagniunaitė ir iždinin
kas — I. Vainis, raštu. Žodžiu 
išdavė raportus viec-pirmininkai 
J. Diskevičius ir M. Martiniais, 
sporto vedėjas C. Basonas ir ko
respondentas J. Minauskas. Visi 
raportai priimta, nors buvo pa
geidaujama; kad . visi raportai 
būtų duodami raštų.

“Mėnesienos ir Pretzelių” šo- 
. kių komisijos pirmininkas, Jo

nas Vainis, išdavė raportą apie 
šokių pesėkmes, kurie' visapusiš
kai pavykę. Daugiausiai pasidar
bavo 41-nia Vytauto. 116 Maspc-. 
tho ir 49 Kęstučio kuopos išpar
davime išanksto bilietų ir knygu
čių, Pelno liko apie $65.00. .

Pasirodžius, kad apskritis fi- 
. nausiniai pastaruoju laiku nėra 

geroje padėtyje, ; tai Brooklyhv 
41-ma Vytauto kuopa f Keamey 
90-ta ir Jersey City 124-ta Kazi
miero kuopa mėnesiniame susi
rinkime įgaliavo savo delegatus 
pareikšti šiame suvažiavime, kad 
tos kuopos panaikina joms prik
lausančias skolas. Suvažiavimas 
tai priėmė su padėka ir išnešta 
pageidavimas, kad ir kitos kuo
pos pasektų šių pavyzdi, ir page-. 
Ibėtų apskričiui.

Apskritis Inkorporuotas

Prieita prie naujų, sumanymų. 
Pirmininkas pranešė, jog valdy-į

W*TEBBUBY, CONN.
..Keturių Chorą Dainą Šventė. .

Švento Juozapo parap. Choro, 
yad. Aleksandrui J, Aleksiui, 
vienuoliktas metinis kone.ertas- 
tėatras, įvyks vasario 11 d„ Mo- 

1 kyklos Auditoriume, lygiai 7:00 
vai. vakare.

Moterys patriotės patriotiškų organizacijų atstoves įteikė prezidentui Rooseveltui 
Amerikos vėliavą. ’ \

ba, nelaukdama šio suvažiavimo 
buvo priversta daryti žygius,. iu? 
korporuoti šį apskritį New. Jor- 
sey valstybėje, kas ir buvo. įvyk- 
dintą? Suvažiavimas Šį valdybos 
aktą patvirtino. Taipgi apskritis 
patvirtino ir “Board of Truste- 
es”, kuris susideda iš M. Martin-, 
kaus, A. J. Mažeikos, J. Vainio, 
S. Velyviutės;. J. Brajaus ir-a- 
gento, adv. K. Paulausko .
Apskričio Parengimai ir Vajus.

Pranešama, kad apskričio val
dybos ir kuopų pirmininkų susi
rinkimas nutarė pasiūlyti šiam 
suvažiavimui, gavėnios laiku ten-' 
gti šioje apylinkėje vyčiu vajų.

Tam. įvykelinti, nutarta surengti, 
teatrą, susidedanti iš dviejų vei
kalui , lietuviško ir angliško, Šit 
tuo teatru aplankyti visas apy
linkės lietuvių • koolnijas, kur be 
vaidinimo turėti ir keletą kalbė-. 
tojų, kurie laike pertraukų pa
sakyti trumpas kalbas šios orga
nizacijos reikalais. Suvažiavimas 
visą tai užgj'rū ir paskyrė M. 
Martinkų rūpintis anglišku vei
kalu, o A. J. Mažeiką-lietuvišku.

Suvažiavimai su Parengimais.

Pasiūloma, kad apskritis turėti} 
knygų peržiūrėt o jiis, kurie ląn». 
kytusi po kuopas ir prižiūrėtų 
jų knygų vedimą, kiek narių cem 
tre užsimokėję ir t.t. ir visa tai 
raportuotų apie visas kuopas ap
skričio suvažiavime. Taipgi siū- 

iloma, kad kuopa, kviečia -pas sa- 
^ve apskričio suvažiavimą, ben-. 
'drąi su apskričiu, po kiekvieno 
suvažiavimo ąurongtų parengimą 
apskričio naudai.

Apkalbama . apskričio' kuopų 
stovis. Centro pirmininkas, A.;J. 
Mažeika praneša, kad Maspetho 
ir Lindeno kuopos pirmininkai 
suvažiavimui pasiaškina. kad jo 
kuopa pastaruoju laiku finansi
niai stovi labai blogoje padėtyje. 
Bet jie rengia vakarą ir jam pa
vykus kuopa /pa.sirįžus pasiųsti 
duoldes į centrą.

Suvažiavimas gerai dalyką ap- 
; svarstęs . davė.' Lindeno •’ kuopai 
į laiko iki kitam suvažiavimui už-. 
; simokėti į centrą .savo duokles, 
j gi to neišpildžius, bus pareika- 
riauta jų čarteris. Nutarta taip 
Ipat pasielgti ir su Maspetho 
. kuopa.

Nauja Kuopa,

Pranešama, kad šiame suvažia
vime dalyvauja.; sų savo pirmi
ninku priešakyje naujai susitvė
rusios Clįfside, N. J. kuopos .at
stovai. šį pranešimą suvažiavi
mas džiaugsmingai priėmė. Apie 
šios kuopos. dalykus daugiau pa
aiškino, kuopos pirm;. E J. Dama
skas, lietuviškai, kad šiuo laiku 
kuopa jau turi virš trisdešimts 
narių, ir butų turėję daug dau
giau’, jei komunistai nebūtą s> 
klaidinę' kitų.. Bet neatšižvc!-- 
giant ir to, kuopa nors ir jauna, 
bet esanti tvirta.

Nauja Valdyba.

. Po to seka naujos apskričio, 
valdybos rinkimas . ‘ Vienbalsiai 
išrenkama dvasios vadu Č-. BrOo- 
klyno vikaras Itun.^ Laiuųiai- 
tis. Pereitų metų poiųiinuikas A. 
J. Mažeika praneša, kad šį kar
tą nękandidatuosiąs į pirminin
kus ir. siūlo į naujo pirmininko 
vietą išrinkti M. Mattihkų ir Jer
sey City. Suvažiavimas jo tari
mą vienbalsiai priėmė ir išrinko. 
I-mu vice-pirmįninku išrinktas 
B. Damaskas, II-ru vice:pirm.—- 
V. Matulevičius iš Jersey .City. 
Iždininku paliktas tas pats —Jo
nas Vainių iš Neiv Yorko, ir ra»- 
tiniiikė irgi palikta ta pati O,na 
Stagniunaitė iš Brooklyno. Kuo
pų l\h-ygų peržiūrėtojais, išrinkti 
Pr. Raugalas iš C. Brooklyno, P. 
Velyvis iš Keamey, C, Basonas iš 
Harrisono. Korespondentais pali
kta tie patys.: J. Minauskas ir A. 
J.. Mažeika. '

• Sekanti suvažiavimą kvietė 
Jersey City. Diena suvažiavimui 
paskirs pati kuopa.- A. J. M..

• PROGRAMA:

1) Ilartford’o Šv, Trejybės par.
vyrų ir. mišrias, chorus bei solis- 
tai-tės, vad. p. Vincai-Burduliui, 

-sudainuos daug įvairių dainų ir 
'suvaidins linksmą scenos veikalą, 
’i ' v

2) Bridgeport’o Sv, Jurgio par. 
- {choras bei solistai,, vad. p. Joųui
iBtcponaįčiui, išpildys daug gra
žių dainų ii1 gros įvairiais instru
mentais.

3) t \Vaterbnrio šv. Juozapo par.
ir suvienyti chorai išpildys se- 
kanti dainų sąstatą:___-

Pasveikinimas, (Aleksio), Jau
nimo" Giesme, (NaujalioI, Laisvės 
Daina, (Žilevičiaus), Šią Nakte.-?

bematant ir pasisiūlo jam paklo
ti patalą . ir pusryfclį paruošti. 
Apsidžiaugę, ranka į ranką. po-- 
ra nueina nuo scenos,

Panele Rakauskaitė, jauputS 
Šokikė, tuomet pasirodo su savo-

. JUOKŲ SKIEDROS.
Jau žiaįš įnetiiis nebe Kasdien 

girdime savo Chorą, ir dėlto, pa
ruošus vakarėlį, daugiau susido- 
mejoine, ką jis daro šiuo tarpn. 
Ypač paviliojo tos 'skiedros’, ku
riomis vakarėlis. buvo užvardin-etišku “full dress” šokiu'. Progra- 
tas. Kažin kas čia truks, kml) mos pirmoji dalis baigėsi patrio- 
skiedrų pnsipiįtųl itinga daina Oi Lietuva Numy-

Niio pat pradžių iki galo pro-Į lota’. .
gramas pasireiškė . linksni wuti ir. Vėl pakėlus uždangą, . Choro ; 
jaųnomenčs meile. Visas choras j pirmininkas Jankūnas, i r Ona Če* 
sugiedojo lųeilėš dainelę, “Tu ir.sniute duetą sudainuoja iš’Am 1 
AA’r hmriAmstate^irisam, vakaruijvorstą—“MopnlighL and JRosealA—_ 
nuotaiką. Bet to tik . pradėta..: Bet jau pakarto toks saldus mei- < 
Trys paneles. O ii’ N. Česniutčs 

j ir Čepaitis atsistojo scenoj ir pa- 
lę, (Gruodžio), Ei, Lietuvi, Ar!rodė, kaip jaunosios moką, akis 
Girdi, (Paulaueko), Į Vilnią, vairitoti,. ir galveles kraipyti, kad 
(Navicko)) ir Mes Grįžšim Ten tik prisiviliojus sau bernelį,.

Bet, kad neišsišoktų per drą- 
į šiai, dirigentas tuojaus ’ atsisto? 

>s’.-jęs davė visam’ Chorui. Vokiečiu* 
Įkalbos pamoką. Pasigirdo toji 

’1" j Vokiečių megiam ‘Aėh du chone’ 
atsilankyti kUr status, storžieviškas mdkyto- 

minetų t.jas savo negabiem ‘mokiniam į- 
ehorų vadai ir dainininkai dedą skiepija keletą Vokiškų žodžių.

(Pąiilaueko),

(Aleksio).
Po programai. gros. Norberto 

Aleksio Yonng Melpdiaji’s orkos-; 
tr.as ir bus šakiai. . • ;

Vietinę ir apylinkės gerk, vi- Į 
suomonę prašome 
kuoskaitlingiausiai, nCs

visas savo pastangas, kad šis kon 
cerfas-teatras būtą kuopasclanb«— 
ginusias.

Kvieslys.

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, knis.be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda, Btižiryčios . įsaky
mams, ir turį per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybes reika
lų išdavėjas, didinąs 'priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk., Paltarokas.

Tik neramus jaunimas neiš
kenčia po ilgos pamokos, ir štai 
pasirodo Jurgis Galkauskas ir O- 
na Česniui e, ir vėl pradeda savo 
meilavimasi. “Senas Bernas” a- 
šarodamas ieško sau patelės, o ši

CHAS, B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

637 S. Paca St.
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnaiiju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Tel. — South 0083

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
per. Scandinavian-American Line 

asmeniškai, vadovaujant 
JUOZUI BABRAVIČIUI 

-• gerai žinomam operos-.dainininkui, laivą
‘ - S. S. UNITED STATĖS

Išplaukia iš New Yorko KOVO 3 dieną
Tiesiog: į (’op< nliugen, o iš ten tiesioginiu laivu į KLAIPĖDĄ 

.'Visus vandens kelias per Cdpėnhagen Į Klaipėdą bus po 
. vadovyste musų gerai žinomo operos dąii.iininkp 

JUOZO KABI t AVICTAUS'
Del laivakorčių, kainą jr kitų informacijų kreipkitės pas 

Sfamlinavian-American Line autorizuotą agentą. • 
SCANDINAVIAN-Ai’ERICAN LINE

27 \Vhitel'ull St., . 24-S IVashirirfton St., 130 No. LaSnlle St..
New York, N. I .Boston, Mas*., Chicago,. Ilį.

. Heleri. Madison, plaukiojiį 
mo ir krutamu paveikslų1 
žvaigždė su naujos mados 
guminiu plaukiojimo kos- 

jtiumu.

Greičiausia Kelione į Lietuvą j
BREMEN’ EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
liavėne ir užtikriną- patosų nuvykimą. į -KLAIPĖDA ‘ 

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais, laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

TRECIOS KLESOS LAIVAKORTES Iš (t 1*7A RA
NE\V YORKO į KLAIPĖDA IR ATGAL M31 • . .

.Ir daugiau
Taipgi nuolatiniai IšplaukimuI srernl žinomais ktibiuinitiis 
laivais—Patogus geležinkeliais susisiekimas i§. Bremeno 

•. , ar Hamburgo. • • ■
. ■ • Inloriuiivijų klauskite pas vietini agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

. -25-2 ROYLSTON STREET, BOSTON : ' ■ •/ -

ravimasis, ir atsibastė ■ priekin .' 
Galkauskas su Pazneiku, kuriems 
Baitimorės merginos atrodo jau i 
ir “kreivos, šleivos, 'kuprotos, ir 
murzinos’\ Vargšės panelės neži- ■ 
no jo kur dingti.

Joms į pagalbą atėjo pats Ju
ška, su dviem dainom, kur šiek 
tiek ir atkirto tiems berneliams,, 
kurių oda ‘tokią kieta, kad liet . 
blusa neįkanda’’.

Kad visus numalšintų, Choras . «• 
bendrai sudainuoja “Pasisėjau 
žalią rūtą’, ir mažoji Rakauskai
tė vėl pašoka. . .

Labai gražų pasaulinio masto 
kurinį, Hofmano “Barkarolę” 
sudainuoja duetas p-les E. Bobe- 
liutė ir O. Česniute. Baigiant pro
gramą “Laikas broleli namon, 
namon’’, ragino jaunuolius eiti 
gulti anksti, bet kur,tau! Kol . 
neišvyjo iš sales pasiliko visi.
LIETUVIŲ KAMBARIUI REM- 
Ti’ DRAUGIJOS DARBUOTĖ.
Pernai pasėta sėkla Baltimorė- 

je remti. PittsburgieČįų Lietuvių 
pastangas įrengti Lietuvių Kam-’ . 
barį tenykščiame . Universitete/-" ■- 
pradėjo rodyti, šiuo tarpu ' kiek. 
gyvumo. Įvyko šios Draugijos 
posėdis bendrai . su Lietuvių. .
Draugijų Taryba, Ictiriame nųtar- ’ 
ta rengti milžinišką kortų vaka- . 
rą, balandžio 14 . dieną. .

Kol kas šeimininkės paskirtos • . 
sekančios: ponia Želvienė, Raste
nienė, Bučienė ir Laukienė. Vyrų" ’’ 
Komisija rūpinasi svetaine tani . ’ "■ 
vakarui. Kur bus, dar neaišku:' 
Apie tai vėliau. . Žinys.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS CREELIAtiCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE. MD

Maironis.

• S ■

Į 
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ŽVAKIŲ DIRBĖJAI NUO 1837 METU 
t • • •

Baltimore» Md.

NEW YORK’E ATSTOVAS: CKANIN BLDG.

Nebeužtvenksi upės, bėgimo, 
Norint jis eitų ir pamažu. 
Nebsulaikysi jauno kilimo, 
Nors jį pasveikint būtų baisu.

Mūsų įmone padirba visokios'rūšies žvakes, ir altoriaus bei zakristijos reik
mėmis. Pas mus galima gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styrinai žva
kių, aukojamųjų kaupelių ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo anglių. Ger
biamiems klebonams ir visiems įdomaujantiems mielai prisiiųičiame pilną 
mūšų dirbinių ..katalogą, . -

A. Gross Candle Co. Ine.

• šiedu' ^biaitriausios .išvaizdos paukščiai pasąul)’!jė'’ ne-. 
•, seniai buvo- atgabenti iš Australijos į St. Louis , zoolo
giškų sodiny ■ . ■.

knis.be
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; Penktadienis, Vasario 9 d., 1934,.

C, BBOOKLYNj N. Y.
► žv. Jurgio Parapijos Choras.

Reikia džiaugtis, išaugo šv. 
Jurgio Parapijos Choras gana 

K skaitlingas nariais . ir kuo pui
kiausiai tvarkomas pono Sako.. 
Šis garsus choras gavo įjakvieti- 

’jną dalyvauti Broohlyiio Muso- 
um, vasario 25tą dieną. Choris
tai ir choristes pasipuošė tauti- 

e nittis drabužiais atstovaus musų 
‘/tautą, išpildys dainų programą

Šios apylinkės lietuviai yra kvie- 
: čiamf atsilankyti į Mūseum. Įžan- 

ga dovanai.
Artinasi Lietuvos. Ncprikl.ąusck 

mybos Diena, Šis choras ruošiasi 
dalyvauti, :

Pereitą sekmadienį choristai 
nusifotografavo.

Vainikas,
t.

li r, HAMį CONN.

F

■ Vasario 4, X<nv. Britaino dra 
moš ir muzikos artistai stivaidi 
no juokingą komediją ‘^Šnšaldy 
toji Dedįenė”.. Žmonėms’ laba
patiko y vąrtrėsn es r eiles viii (tino 
šie: • Adomas Kvedaras, Ėst elė 
Matulaityte, . Julė Janušonyte, 
Gabrius Kazakevičius, Kazys Kiu 
Valiatlskas .ir Anele Jurkuiiyte. 
Koncertinę dalį išpildi" Šie solis
tai; Oria ir Viktoras Sintautai, 
gelbstint E. Matulytei ir G. Iva-

- zakevičdui. Akotnp. p lė Jonkely- 
if- Taipgi dalyvavę ir vo-tinr. gn- 
I i šokikė, būtent, N. Kasmanąi- 
tytel Akomp VI B’.mlul's. sis va- 

[ karas buvo Sesučių Pranriškiečių 
naudai,, kuri, surengė šv.. Pra.n.. 
Seserų Rėmėjų skyrius.

Susižeidė labai gabi basketball 
žąblikė Morta Kriščiūnaitė. Ji 
žaisdama puolė ant žemės ir per
laužė’ alkūnės kauki. Ji jau svei
ksta 3Iiddl>'sex Ug<,minėje, Midd- 

■ letoįvn, Coliu.

r

*•

BALIUS,

j Paskutini pasilinksinin i m ą 
prieš .gavėnią, rengia šv. Juozapo 

t draugija, vasario 10 d., 7 valdu- f T ‘ • udą vakare, parapijos mok. švetai- 
• nėję.

Kortų vakaras ir : šokiai.

Rengia Mot. Sąjungos 17 kuo- 
/ pa,'vas. 13, 7-valandą vakare 

par, mok. svet. Tikisi darni daly
vių.

NE viršutiniai'lapai—jie yra nedaaivyate 
——jie- yra šiurkštūs!

Derliaus Grietine 
"Gležniausiaa, lengviausia* tabakas?.

NE apatiniai lapai—jie yra', ie- 
mesnčs kokybės—stambūs ir 

visuomet smėlėti!

x -A*
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PIRMUTINĮ KARTĄ PERSTA- 
TOMA AMERIKONIŠKA OPE
RA BUS TRANSLIUOJAMA Iš 

METROPOLITAN ŠĮ ŠEŠTA
DIENĮ.

Kompozitorius iš Nebraška, žo- 
džiii Rašytojas Iš Indiana, ir Ap
sakymas Paimtas Iš Massachu- 

setts Kolonijos.

Dr. ,Howard Hanson rašo; ;
Šį šešladienj Metropolitan Opera 
Company perstatydąma , pir muti
nį kartą pasaulyje operą “Merry 
Mount“ ir leisdama ją oru, ap
karūnavus savo nenuilstamo ir 
puikaus darbo vaisiais. Lygiai 
trys metai laiko atgal Met.roppli- 
lait suvedė mane pažintln su Ri- 
cliard L. Stokos, pareik.šdnni,. 
jog p. Stokos yra parašęs žodžius 
amerikoniškai operai ir, jeigu ji 
man patiktų, jie norėti! mane pa
rašyti tai operai muziką, turint 
mintyje pastatyti ją trumpojo a- 
teltyjr Nevv Yorke. .
No kas diena kompozitorius gau
na tokią garbę iš tokios .įstaigos 
ir, . ži.nomn, aš jaučiaus labai .pa
tenkint u ir pagerbtu..
Dar labiau aš jaučiaus pateukm- 
las, LalįT/pėKskųtcjau, Tą Veikalą: 
Nes pamačiau, jog lai buvo ne
tik vienas iš geriausių operų žo
džių, bot ir pats apsakymas bu
vo tai labai suharmonizuotas su 
mano paties artistiškais jausmais 
ir impulsais, jog atrodė, kad tai 
buvo do] manęs parašyta. Skai
tant man žodžius, melodijas, kito 
rius i orėjo būti sustatytos,, rodė
si jos pačios .be sustojimo ilaina- 
VOS’i,

Copyriffht, ID34,Tho
Americin Tobacco Companj

Tiesiog iš Metropolitan Opera House
Šeštadieni, 1:55 vai. po piet Eastern Standard laiku, 
per- N.BC Raudoną ir Mėlyną radio tinklus, LtJCKY 
STRIKE transliuos Mew Yorko Metropolitan Opera 
Company pasaulio PIRMUTINIAME PERSTATYME 
.naujos amerikoniškos operos, “MERRY MOUNT”. . ■

' Geras Skonis—- -Jfas' Negalite. Jo Nepastdbeti
Luckies puikesnis, švelnesnis pus, kadangi jie yra lengviausi, 
skonis paeiną iš puikiausio giežriiausi lapai. Ir kiekvienas

. turkiško ir naminio tabako. Mes Lucky yra taip apvalus, taip 
naudojame tiktai vidurinius la- kietas, taip pilnai prikimštas. '

. ;_.—.—_.—~;—i

Nepriklausomybės Šventė.

. . Vasario 15 d., vakare, parapi
jos mok. vaikučiai, vadovaujant 
mokyto joms Sesutėms rengia su
kaktuvių minėjimą. Programa 
bus idomi visiems. Gausiai ■ ’sjiei- 

1 ■. kime. .

Bronislavtis ir Kristina, štaskus 
. susilaukė dukters. Motina ir dn- 
Jkrelė sveiki. .

c

. MIRĖ KAUNIETIS.

. Šiomis dienomis mirę Jonas 
Kaunietis. Nonvich Conn.. Jis 
pirmiau gyveno Hartforde.:

Palaidotas iškilmingai iš. šv.
■ Trejybės lietuvių bažnyčios Mt. 

St. Bęnediet kapuose.
Spurgas..

dieni, 8 vai. vak., punktua-Į MfU/ARK N I 
liai," parapijos' svetainėje,.! . • J
Davis Avė No.6, Keaniy N. ' , v
j ( ^vč.Trejybėsleituviųpara'pi-

r.. ’ <T jos metinė vakarienė įvyks sek-Srais metais Lietuvos.Ne- _ .. . . . ’ ,. _ ■ . madięių vasario-11-d.,..nuosavoje
priklausomybės minėjimą sv<?tainėje,' 20.7 Adams St, 7 vai. 
rengia Harrison - Kearny - vakare. . .
parapijos ‘R. Katalikiškų ♦ 'Po ..vaakrienei bus šokiai. Gros 
JD-jll. SąiyšyS.' • . riš Nmvarko lietuvių jaunuolių su-

Šiais metais, taip . bran- darytas orkestras.
g-ios Šventės minėjimas bus1 . Valiarienųe jįn yra pasižade. 
vienas, iš puikiausiu, ,nes » <lal^anti garlnngi « 
rengimo komiteto dtmbstu-, s. . . .v& . : Mnsu jaunimas išpildys gražia
mu kalbėtojai parinkti pa-, .pVO£S1.ama
I vs geriausi, . būtent: vice Taigi kviečiu visus lietuvius 
konsulas P. Daužvardis, parapijiečius ir kaimynus daly- 
Ylaspetlio. klebonas kun. J. vauti ir pasilinksminti.

Vasario 13 d. įvyksta. parapi
jos blynų balius. Bus daug link
smumo. Taigi jauni ir seni yra 
kviečiami dalyvauti šiose.-parapi
jos Iškilmėse. •

Kleb. kun. J. Kelmelis.

tūs ir sukalbėta maldos už mirų- skaičius sumažėjo, bet dar 
Amerikoje yra apie šeši mi
lijonai svetimšalių.

šio vėlę. -
; . *4 . ' - '

... Velionis paliko nubudime 3 sū
nus, žentą Joną Lukoševičių, ku
ris turi savo namą ir mėsinę, 156 
Fui ton St.

Vasario 4 d. Įvyko Sodąliečių- 
m.erginn. balius. • Dalyvavo daug 
jaunimo. .

■Vasario 11 d. yra rengiamas 
Nepriklausomybės sukaktuvių mi 
uėjimas ir protesto mitingas, 
prieš vokiečių elgiasi Klaipėdos 
krašte. Po to, bus šokiai.

Vietinis.

.TAKI ŠOFERIŲ STREIKAS

UARIHN-KEAfflY, N.J
. Lietuvos Nepriklausom y ~ 
į". : • • bes Minėjimas ..

•. Ši kolonija, jau sėliai ren- 
; . ginsi Lietuvos.. Nėpriklauso- 

įnybes 16 . metu sukaktuves 
1 * minėti. .
- f ■ ■

į . pprėi tą scdnnadieuį, vasa- 
I . i?io 4 d.; rengimo komitetas 

■ turėjo sa vo : paskutinį susi- 
’ rinkimą,. kuris įvyko. klubo- 
, riijon galutinai sustato die- 

L nos prograiną.-.............
Y , * ’ * • *

j • Kaip jau buvo spaudoje 
e minėta, kad Lietuvos Nepri- 
į? klaus, .minėjimas įvyks Šių 
L metų vasario 18 d.; sekma

B alkūnas,. ” Amerikos ’' re
daktorius K. Vilniškis, ir 
vietos klebonas kuh. L. Vai- 
c.iekauskas-

Parapijos abu chorai,' di
dysis ir jaunuolių padai- į 
nuos įvairių dainų,. Cho-/ 
tams vadovauja muz. J-.;. 
Bnindza. Bus ir deklmnaci-j

C“ ’ ■?••• ’-

Kiekvienas šios kolonijos 
lietuvis neturėtų praleisti 
šios progos, nes išgarsite 
gabių kalbėtojų kalbas ii* į- 
vairią programą. : O tas 
j unis nekainuos nei. vieno 
(•('nto, nes Įžanga dovapai. 
įTad visi, kas Lik jaučiasi 
rietuvių., {įteikite į šią Liė- 
t u v <rs Nt'priklausoniybės 
minėj inio šventę. - . • / •' \

> • ’ ■ / Patrijotas.

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį gė ‘ 
re.

NATŪRALIZACIJA 
MAŽĖJA

XEW YORK- Statisti
ni žinios paduoda, kad pe
reitais metais mažiau. sve? 
tiinŠnlių tapo J ungtinių 
Valstybių piliečiais,. kaip 
bile kuriais’ metais per pas-Sausio 26 d., beveik- nesirgęs, 

• ■ F7JLAV ■*K v u-*- ■*• *■ *■* V*-**^.'
mirė. Steponas Lasiekas, 74 m. k^įųįus 16 metų. Priežastis 
amžiaus ■ .. | esan|į Jjrjjinias pilie-

Jau 23 d. sausio ps jautėsi ne--’ . V'. . ,
linksmas ir rytojaus dieną gydy-t^ dabar kamuoja: tarp 
tojas spėjo, kad artinasi mirtis. į.^0• doleriu. Nors pas-.
Sausio 25 d. kunigas aprūpino j taraisiais metais inug’rautą 
senelį, sakramentais i.r 26 d.. .10; : ? 7 :

a vai. rvto užbaigė kelionę amz.iny-; = . ... ■
l.| Tcl. Bryant 9-7763 Į

’ ■ '-t

Laidotuvės įvyko sausio 29 d.
tokios, „kokių velionis pagindavo.

Kunigas jo kūną pašventipo 
namuose ir nuvežęs į bažnyčią į. 
atlaikyta už • jo vėlę šv-.. mišios. .;.

. Iš bažnyčios taip pat lydėjo? 
kunigas į kapus. Po to,- namuose i 
laidotuvių dalyvines duoto pie-Į

CLEMENT V0KETA1TIS
ADVOKATAS

113 West 42-nd St., 

.New York, N, Y.

s

' ,NĖW YORK, — Vasario 
2 d., sustreikavo šio miesto 
taxi ŠoferaL Iki vakaro 
80% visų tąximtorų, apie 
12,000,. jau stori ė j o gara- 
žiuose... Streikas kilo dėl -pa
dalinimo apie pusę milijono 
dolerių. Pereitais metais 
miestas, nutarė po penkis 
centus .mokesčių ant. kiek
vieno taxiiYiotoro keleivio. 
Keleiviai buvo priversti 
tuos penktukus mokėti. Vė
liau teismas nusprendė, kac 
miestas neturėjo teises to
kio. mokesčio uždėti, be: 
kol mokesčio ėmimas buvo 
nutruktas, buvo surinkta 
apie puse mik jono dolerių.

Dabar darbininkai, — šo
feriai reikalauja, kad tie pi
nigai jiems priklauso, nes 
uždėjus mokesti j n * ‘ arbat
pinigiai-5 sumažėjo. > Is . ki
tos pusės jų darbdaviai siū
lė sau pasilaikyti 60% tų 
penktukų ir .darbininkams 

įduoti 402<, bet darbininkai 
'su tini nesutiko ir išėjo į 
streiką. .
Perskaitę; ‘ ‘ Darbininką ” henu 
meskite, bet duokite kitiems pa 

.skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite; kitus su • ‘ Darbininku ’' ir 
L. D.. S. ir atremsite. mūsų ide 
jos priešų propagandą.

OPERA IŠTISAI AMERIKONIŠ
KA.

Pilniausioje žodžio prasmėje, 
“Merry Mount” yra ameriko.niš- 
ka. Operos žodžių rašytojas,, p. 
Stokos yra gimęs Indiana valsti
joj.. Jos kompozitorius, aš pats, 
esu gimęs Nobraskojl Operos te
ma randama Nathaniel Howthor- 
ne apsakymo, “The May pole ol‘ 
Merry Mount”, kuriame kalba
ma apie grupę raitelių (eaval- 
iers) iš Anglijos, kurie bandė į- 
kiirii koloniją toje vietoje, kur 
dabar. randasi Quincy, Mass. Ka
ralius Charles įdavė jiems žemės 
plotą, neatkreipdamas domės, jog 
ten jau buvo įsikūrusios puritanų 
sodybos.

Drama sukasis apie išsivystymą, 
ar kaip, nėkurie gali sakyti griu
vimą didvyrio . Wrestling Brąd- 
ford, puritanų pastoriaus bei jų 
vado, būdo. Tai labai ryškiąi nu
piešiama jo susitikimo su Meri- 
go'd, gražia raitelių mergina ir 
kaip .tas susitikimas paveikią į jo. 
protą ir būdą.

NOTARY 
PUBLIC

AMERIKIEČIAI VYRIAUSIO-
SĖ ROLĖSE \

Nuliūdimo valandoj kt'elp-

8.

Telefonas: 
STągg 2-5043

MATTHEW P. SALIAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS 

GRABORĮUS 

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y,
Puikiai įrengtus dvi koplyčios duo
damos mylimiems pnSirrvoti do
vana i.
kitPs pas mus. Patarnavimas yru 
užtikrintas Ir už jirleliumią kalną.

š- Telepiione Slagg 2—4409 , S
| NOTARY PUBLIC I 

i ALEKS. RADZEVIČIUS Į 
| G R AB ORIUS |
f 402 Metropolitan Avė. i
| BROOKLYN, N. Y. j 
Į Priešais Apreiškimo parapijos! 
Į Bažnyčią
ĮParsamdau Automobilius Ves 
= tuvems/. Krikštynoms ir viso 
| . kiems pokyliams.

'(THa<s,^svri'.)rian<ha.s Gegužes Die-. 
ną, kada puritonai apgobti nusi
minimu. ši?, vadovaujant Brad- 
ford, užpuola raitelių sodybas. 
Trečio akto pirmas vaizdas paro
do BradTordą dar labiau links
tantį prie patenkinimo savo pik- . 
tų geidulių. Antras vaizdas, paro
do jį sapnuojanti. Jo sapnas dar 
labiau sumišęs, kur jis. nusilei
džia net į pragarą ir kariauja su 
pačiu šėtonu, kad patenkinus sa
vo geidulius.

Trečiame akte Bradiord. atranda 
savo koloniją indi jonų sunaik hi
tą :ir savo pasekėjus išvaikytus, 
bet ir šį tragedija jo neatitraukia 
nuo jo primykščių geidulių prie 
Merigold. Jo geiduliai ir toliau 
valdydami jo veiksmus priveda 
ji prie jo pražūties.,Puritąnai pa
griebia Merigold ir nori apkalti
nę, kaipo burtininkę, ją nužudy
ti, bet jis išgelbsti ją. nuo to, bet 
tuo pačiu jis pats pasiaukoja 
draugia su ja, Įeidami į degančia 
kaimo liepsnas ir tuo ištarpinda- 
mas liepsnos visus savo proto ir 
jausmų pageidimus.

i R,'.Stokos ir aš. esame laimingi 
turėdami tokias dideles, galimy
bes, kaip mųzikališkas, taip ir 
techniškas, ‘‘Merry Mount” pas
tatymui. Taipgi, turint taip didelį 
artistą, kaip Tūlio Sorafin, paga
minti ir vadovauti ŠĮ perstaty
mą /turėdami Įvairius žymius ar
tistus lošti tokias . roles; turint 
toki puikų chorą — kadangi cho- 

. • • ----- ■ ■..............ras pats savaime yra solistu, ku-
Pirmas aktas parodo Bradford Įrjani tankiai vra pavesta atlikti 
puritanų sodyboje asmenybę, kai 'di(J,.Įes j!Ulsnlinpas .dalis, kad pri- 
po žmogų tvirto būdo ir lygiai vedns prie veikalo veikimo vir.: 
stiprią lytišką patraukimą. 8ta- Wn{8. (li bairtas j,.Ki vra didelis 
mo akto įvyksta jo susitikimas 'dramatiškumo įrankis. Pati opera 
su Merigold. Ji.iššaukia,jį mei- daro-didį spektaklį, ypač pa
lei:, .<ns ant galo ir sunaikina jį. galba seenerijij, kurios gupia- 
Antras .■ k-tas parodo raitelių so- nuoto - Jo MielzinCr ir nupieštos 

Joseph Novako.
i Lošėjai, kuriuos p. Gatti-Casazza 
parinko, jokiame kitame operos 
name pasaulyje, negalėtų būti 

i paantrinta. Išskiriant vieną, visi 
vyriausi lošėjai amerikiečiai. La- 

|Avrence Tibbet bus AVrestling 
Bradford rolėje; Goeta Ljung- 

j.hgėrg —bus Liūly. Merigold Šau
klys’; Edward Johnson — Sir Go- 
ivvėr -Loekland; Gladys Swart- 
jliout — Plontiful Tovvke; Arth- 
ur Anderson. — Praise —: God 

iTo\vko; Arnold Gabor — Faint- 
» Not Tinker;. James Wolfe — Sa- 

moset; ir. kitaa rojęs užpildys Ir
tą Petimi, Giordaiio Paltriiiieri, 
Alfredo- Gaiulolfi, Holen Gleason, 
lienriette AVakefield, Marele AVi- 
ndhoini, Louis O‘Angelo, Millo 

jPicco, Max Altglass ir Pompilįo 
Malatesta.
Chorą išlavino (liūlio Settj, šo
kius patiekė Rusina Gaili, gi AV1- 
Ihelni vou AVyniotal. Jr. bus es
trados vedėju.

Viršuje, Lawrerięe Tibbett. Vidų- ■ 
ryje, Dr. Howard Hąnson.. Apa
čioje, Richurd. L. Stokes,

MERKY MOUNT” APSAKY- 
. . •■ MAS ...
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