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35,000 DARBININKŲ [BOMBA PADARĖ 50,000 
STREIKUOJA DOLERIŲ NUOSTOLIŲ

New York, — Federale 
, valdžia pasiuntę New Yor-

a kan savo atstovus bandyti
Į sutaikinti streikuojančius
\ drabužių valymo ir dažymo

darbininkus.' Vasario 19 d. 
čia sustreikavo apie 35,000 
darbininkų toje industrijo
je. ■ ' . •

e Streikieriai reikalauja, 
kad valdžia priverstų“chain 

sitores” prisilaikyti NBA

Havana, — Vasario 19 d., 
ryte, du žmonės sužeista, ir 
50,000 dolerių nuostolių pa
daryta kada sprogo teroris
tų bombą stiklų ir indų 
krautuvėje. Tai ne naujiena 
šiame mieste, nes reta nak
tis, kad nesprogtų kelios 
bombos. Policija piktadarių 
nepajėgia surasti.

sutarties, kuri visiems yra 
privalomą. Darbininkai 
skundžiasi, kad “chain 

t storęs” laužo sutartį, imda- 
* .ni mažesnes kainas, kaip 
sutartyje numatyta. .

APGAVO DARBININKUS

CWA UŽSIIMA ŽIURKIŲ- 
/ GAUDYMU

M
Vaizdas intronizacijos Bahamų salų Vyįkupo Bernard. Šiose ' iškilmėse dalyvavo . 
J. E. Kardinolai O’Conncll ir Hayes. Paveiksle jie stovi iš kaires

2,624,166 KATALIKAI
KINIJOJE

. New York, — Maryknoll 
Tėvai, kurie turi misijonįe- 
rius trijose Kinijos dalyse, 
praneša, kad Kinijoje yra 
2,624,166 katalikai. Perei
tais metais 69,715 kiniečių 
atsivertė ir buvo apkrikšty
ti. Tai didžiausis skaičius 
per paskutinius dešimtį me
tų.

Per paskutinius 10 metų 
550,111 kiniečių tapo kata
likais. Į tą skaičių Įeina tik

REIKALAUJA PARAMOS 
PARAPIJINĖMS MOKY

KLOMS

Stoughtone, pereitą ląp- 
; L cričio mėnesį sustreikavo 

etfoseph F. Corcoran Shoe 
G o, dąrbininkąi. j Pagaliau 
N aujosios Anglijos rajono 
da rbo komisijai pasisekė 
str'eiką likviduoti su sąlyga, 
kadį senieji darbininkai bus 
atgr^l priimti į darbą. Pirma- 
dienjį grįžo apie 75 streikuo- 

‘ janrjų darbininkų, bet jiems' 
buvd) pareikšta, kad .į jų vie
tą 4asamdyta*kiti ir dabai* 
jienps darbo nėra. Darbinin? 
kai,'per savo uniją _ protes
tuok prieš tokį darbdavių 

. nusistatymą. . " . .

GRĮŽTA AUKSAS IŠ 
EUROPOS

Baltimore, — . Čia ČWA 
darbininkai padarė ablavą 
ant žiurkių, Pereitą sąvaitę 
jie sugavo _4;00.0 žiurkių. 
Pusė to skaičiaus buvo gy
vos. Kada jos buvo pristaty
tos į karantinos stotį, tai 
pasirodė, kad žiurkes tūri 
utelių. Tai naujas darbas. 
Suskaityta visos utelės. At
rasta, kad bendrai kiekvie
na žiurkė turėjo po keturias 
utėles. Viena žiurkė, pagau
ta gyvenamame bute, turė
jo 39 uteles. Jai teko rekor
das..., •

SOVIETAI RENGIASI 
'KARUI _

KALTINA VOKIETIJĄ

.'New Yorkr— Vas. 17 d. 
atvežta dar 87 milijonai do
lerių aukso iŠ Europos. Nuo 
vasario 1 d., kada dolerio 
auksb\ vertė buvo nustatytą, 
jau atvežta 246 milijonai 
dolerių^aukso. Apie 100 mi- 

: Jijonų yrą kelyje įr mano
ma, kad šį mėnesį Amerikon 
grįš .tarpe 350 ir 400 niili- 

• jonų dolerių aukso.

KATALIKAMS DRAU- 
DŽIAMA PASIDUOTI 

STERELIZACIJAI

Vladivostokas, — Sovie
tai nemano leisti japonams 
juos lengvai nugalėti. Die
ną ir naktį sovietai rengiasi 
karui. Jie skubiai veda ant
rą gelžkelio liniją, kuri 
jungs Sibirą su Maskva. 
Vienas gėlžkelis labai* ap
sunkintų jų susisiekimą, jei 
kiltų karas. Tai yra jų di
džiausia silpnybė ir jie daro 
viską, kad tą trukumą paša
linti.

' Dabar Sibire, palei Man- 
džiurijos pasienį, yra sukon
centruota keli šimtai tūks
tančių raudonosios. kariuo- 
menės, 600 aeroplanų, galy
bė tankų, artilerijos; kvie
čių, miltų, šaldytos mėsos ir 
kitų kariškų reikmenų.

Aišku, kad Sovietai mano 
griežtai prisilaikyti Stalino 
pareiškimo.

JRoma, — Atrodo, kad 
santykiai tarp Italijos ir 
Vokietijos pablogės dėl įvy
kių Austrijoje. Giornale de 
Italia, valdžios organas tie
siog kaltina Vokietiją už 
riaušes Austrijoje. Tas laik
raštis rašo, kad nėra abejo
nės, kad socialistų sukilimas 
Austrijoje buvo vokiečių in- 
spiruotaSj kad sukilėlių šta
bas esąs Berline ir Munich, 1 •
ir kad žymūs. Vokietijos *r 
politikai buvę svarbiausi, su- 
linmrorganizjątGriaLj, b

SAUJAS VALSTYBINIS 
ŽENKLAS

GREEN REIKALAUJA PAKĖLĖ ALGAS 
TRUMPINTI DARBO

VAUNUAS

k

■ t' ■

Cologne, 
cezijos vyskupas paskelbė 
ganytojišką laišką, kuriuo 
katalikams draudžia pasi- 

. duoti sterelizacijai. Rašo:
‘•Sterelizacijos klausime, 

tikintieji privalo vadovautis 
Krikščionišku moraliu įsta
tymu, paskelbtu Vyriausiojo 
Bažnyčios Autoriteto.. Mes 

‘ ’ kreipiame jūsų dėmėsi į se
kančius dėsnius, nustaty
tus šventojo Tėvo: yra 
.draudžiama pasiduoti save 
šterėlizačijai, > taipgi drau- 

.. džiama atiduoti kitą steręli- 
zacijai. Taip moko Katalikų

. Bažnyčia. Šia proga, mes 
raginame vengti tų knygų, 
žurnalų ir laikraščių, kurie 
stengiasi silpninti Katalikų 
tikėjimą ir. dorą mūsų žmo- 

•.nių tarpe* t--- ./

■>. šios arki-die-

j "
.4.

Berlin, r-’ Prezidentas 
Hindenburgas. pasirašė de
kretą, kuriuomi .nazių sva
stikos ženklas priimtas. kaL 
po valstybės ženklas, k.ūį 
kiekvienas karys Vokiečių 
kariuomenėje ir karo laivy
ne privalo nešioti.

Tuomi naziai tikisi, kad 
kariuomenė ir karo ' laivy
nai liks jų agentais.

Tikimasi, kad greitu laiku 
ir policijai bus įsakyta ne
šioti nazių ženklą.

RAKOVSKY VĖL PRIIM- 
TAS PARTIJON

Brockton, — Vasario 20 
d., 17 batų‘fabrikų savinin
kai pakėlė darbininkų algas 
10 nuoš. pradedant nuo šio 
mėnesio 12 d. Tas algų pa
kėlimas liečia apie 8000 dar
bininkų ir duos apie 750,000 
dolerių metams daugiau al-

buojaua įgy y^uuMua visoje i

“^“SSAŽINA^^
■ t“ -v- v?,««.! IŠLAIDASJis. pareiškę, kad. 1929’ -
metais-įš priežasties-; maši-i „ .. ;.
nų pagerinimo/jau'buvo a-i. ; Hollandi-
pie du milijonai bedarbių ir 'specialė komisija nutarė 
vis tobulinant, mašinas be- [ suiiiazmti kariuomenei ir 
darbių skaičius didėja. Tris-J.s alįa®. ^1" 
dešimts valandų darbo sa-. ?00’0®0 g«Uerių. Hollandi; 
vaite turi būti įvesta idabarUa ®a vienintelė valstybė 
nes patyrimasnparodo, kad i visame pasause, kuri tik- 
laikamsogerėjant,. -^darbda
viai stengiasi darbą' -j valan
das pailginti. Kad tam užr 
kirsti kelių reikia išleisti tį- 
statymus,. kurie; nustatytų 
darbo valandų sąvaitę. . .

Washington,'— Wįlliam 
Green, Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkas per
spėjo kongresą, kad jei 30 
valandų darbą sąvaitė nebus 
tuojaus įgyvendinta visoje

rai mažina savo karo reika
lams išlaidas..

AUSTRIJOS NAZIAI NORI 
SUSITARTI

GEDULO PAMALDOS UŽ 
KARALIAUS VĖLI

New York,— Vasario 21 
d. šv. Patricijaus katedroje 
atlaikyta gėdulos pamaldos 
už Belgijos karalių Albert 
L ' '

SUSTREIKAVO KURO 
DARBININKAI

Kaimynai juokėsi, kad 
\vard . A. Knuth, pakvietė 
280 Detroito bedarbių dirb
ti ant jo ūkės ir. dalytis pel
nu pusiau. Permetus jie 
užaugino ir pardavė ūkės 
produktų už 15,000 dolerių, 
Smitli ‘ gavo, savo dalį 7,500- 
dolerių. Dabar jis. juokiasi.

Ho-

•Maskva, — Christian Ra- 
kovsky, buvęs Sovietų ats
tovas Prancūzijai, Vokieti
jai ir Anglijai, ir kuris kar
tu su Trockiu buvo iš komu
nistų partijos išmestas ir 
ištremtas, pasiuntė komuni
stų partijos centrui telegra
mą, atšaukdamas savo klai
dą ir visiškai pasiduodamas 
partijos direktyvai.

Nuo 1928 metų, visą laiką 
Rakovskis gyveno Altai kai-, 
nuošė. Kada ten nuvažiavo, be jokio kuro, 
amerikiečiai inžinieriai ieš
kojo perkalbėtojo, kuris mo
kėtų rusų ir anglų kalbas. 
Jie surado vieną, kuris ne 
tik angliškai ir vokiškai, bet 
ir prancūziškai puikiausiai 
kalbėjo. Inžinieriai užklausė 
jo kodėl žmogus su jo erudi
cija gyvena, tokiame užkam
pyje? Rakovskis atsakė, 
“Aš buvęs sovietų ambasa
dorius. Vokieti jai.”

Chicago, ~ Čia sustreika
vo 7,000 kuro unijos darbi
ninkai. Prie jų prisidėjo 
3,000 šoferių unijos narių. 
Yra bandoma stręikięrius ir 
darbdavius sutaikinti/ nes 
šalčiams Siaučiant, jei strei
kas nebus greit likviduotas, 
daugelis miesto namų liks

tie, kurie tapo apkrikštyti 
gavę instrukcijų katalikų 
tikyboje. Jei skaityti vaikus 
katalikų tėvų ir tuos, kurie 
buvo apkrikštyti mirties 
pavojuje, tai būtų keli mili
jonai.
. Dabar Kinijoje yra 1,612 

kiniečių kunigų, 2,346 sve
timšalių kunigų ir 6,727 ki
niečiai klerikai. .

PREZ.ROOSEVELT PA
SIUNTĖUŽUOJAUTĄ
Washington, — Preziden

tas Rooseveltas pasiuntė 
kunigaikščiui Leopoldui už
uojautos telegramą dėl jo. 
tėvo mirties.; . Užuojautą 
prezidentas išreiškė vardu 
visų Jungtinių Valstybių 
gyventojų.

Vienna, — Iš Munich, 
Theodore Habicht, austrų 
nazių vadas Vokietijoje, per 
radio paskelbė, kad austrų 
naziai skelbia paliaubas 
Austrijos valdžiai, kad leis
tų nažiams dalyvauti val
džioje, Paliaubos skelbiamos 
nuo 18 iki 28 dienos vasario 
mėnesio. Jei iki to laiko 
valdžia nesutiksianti nazių 
prileisti prie valdžios tai jie 
vėl pradėsią kovą su val
džia.

į .• ■ c

Kadangi p. Habicht aust
rų valdžios laikomas kaipo 
privatis asmuo, tai valdžia 
nekreipsianti jokios domės į 
jo pareiškimą.

16 KELEIVIŲ UŽMUŠTA
Piombino, — Čia susimu

šė du Italijos traukimai, 
šešioliką keleivių užmušta 
ir vienuolika sužeistų..

’ O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi I
Čia nė tik tavo praeitis, ■ 
Čia tavo ir ateitis. /

Maironis.

GENEVIČIUS PASIŽY
MĖJO

Toledo,— Atstovai, 80,000 
cątalikų, gyvenančių Lucas 
apskrityje, kur randasi' 12,j 
000 vaikų 35 parapijinėse 
mokyklose, nutarė kreiptis 
į valdžios atstovus,. reika
laudami valdžios paramos 
parapijinėms mokykloms.

27 VALSTYBĖS REMIA 
NBA -

Hanovėr,—- Antanas Ge
nevičiuS iš.Lynn, Mass., ku
ris dabar mokosi Darth- 
mouth kolegijoje, vas._ 17 
d. sulaužė rekordą metime 
16 svarų geležinio skaidi
nio. GenevičiuS yra atle
tas, pasižymėjęs football 
lošime ir bėgime.

PRAŠO PASIGAILĖJIMO
SOCIALISTAMS’

Londonas, — Anglijos vai-■ 
džia įsakė savo* pasiuntiniui! 
Viennoje prašyti Austrijos 
valdžios pasigailėjimo šuįm-j 
tiesiems socialistų vadams. į

. VVashington, Vasario 
19 d. Senatui buvo pranešta, 
kad prie ČWĄ. darbų sausio 
mėnesyje 3,419,449 ii* lapkri
čio menesyje 1,477,245..

Washington,— Laike še* 
šių sąvaičių 27 valstybes su
tiko prisilaikyti NRA sutari 
čių, kurios liečia kalinių 
darbo-valandas ir kainas jų/ 
pagamintiems. produktams. 
Einant šią sutartimi kalinių 
produktai privalo būti par
duoti tomis pat ..kainomis .. 
kaip ir. kiti panašios rūšies 
produktai. Kalinių darbo 
valandos negali būti ilges
nės kaip panašios rūšies in
dustrijoje.

Tikslas šios sutarties yra 
apginti industriją nuo ka
linių pagamintų produktų.

DAR NESUSITARĖ
New York, •— Viešbučių 

ir restoranų . darbininkų 
streikas tebesitęsia. Vietinė 
darbo komisija, kuri tarpi-, 
ninkauja buvo išdirbusi pla
ną streiką likviduoti, bet. 
įvyko nesusipratimas. Ka-į 
da streikierių komitetai nu
ėjo tartis ‘ su darbdaviais, 
jie nebuvo priimti. Pasiro
do, kad darbdaviai sutiko ■„ 
tartis su darbininkų komite- 
tais tiktai tada, kada bus 
pikietai pašalinti, Streikie* 
riai apie tą nežinodami . pi* 
kietų neatšaukė.

KATALIKŲ SEIMELIS
I ■ ‘ ■ . . *

A. L. R.. K. Federacijos Naujos Anglijos apskričio’ 
lietuviu kataliku 9 seimelis ivvks antradieni, vasario. 22 
d., 1934 m.,- S v. Jurgio lietuviu parapijos bažnytinėje 
svetainėje. Št.‘James Avė.. Nonvood, Mass.

Seimelis prasidės iškilmingomis šv. mišiomis, Šv., Jur
gio lietuvių bažnyčioje; 9 vai. rytą.. Šv. mišias laikys tos 
-parapijos klebonas kun. S. P. Kneižis; jam asistuos’ 
kun. J. Plevokas ir kun. J Petrauskas

Pamokslą sakys kun, P. J uras, Lawrence Šv. Pran 
ciškaus parapijos klebonas, ‘ Kunigų Vienybės Centro; '’ 
Sekretorius..

. Seimelio sesijos prasidės* tuoj po pamaldų, bažnytinėje 
salėje.. \ . . ’ . ” .

Seimeliui siūlome šią dienotvarkę
1. Seimelio atidarymas malda4 ir Dvasios Vado iv .
Pirmininko kalbos • ‘
2. Prezidiumo ir komisijų rinkimas . ’
3. ReFeratas —- skaitys Marianapolio Kolegijos . . 
mok. J, Pilipauskas
4. Atstovų iiiešimai. .
5. Rezoliucijų priėmimas. . . -■
6. Kito seimelio klausimas ir jo vieta. ’
Kad išvengus ginčių ir nesusipratimų seimelio metu, . 

įirimenąme visiems, kad nepamirštų prieš važiuosiant • 
gauti savo klebonų pąliūdynuis bėnt. teiu kur yra lietlp- 
vių paraĮnjos,

f Seimelį gali ateiti ir šiaip visi katalikai, kuriėnis 
t ik. rūpi katalikiškoji akcija. ■ ?. : I

• ! ; ; N. A. U R, K. Federacijos. |
.Apskričio SohūVlm Rengimo Komisiją ,, t



ItakUdUnu, Vasario 28 d., 1924

IVIETINĖS ŽINIOS'
fNČIŲ SUSIRINKIMAS

s* DARBiyiNK'AS .. ** ■U *

' f/' Ų. Vyčiu 17-fos Algirdo 
^jpiopos mėnesinis sttsirinld- 
ne įvyks sekmadienį, vasa-

4 riŲ 25, ketvirtą valandą por 
pietų, Vyčių kambary. *

į Naujų narių vajų p-ęade-.. 
? jome sausio 28 dieną. Jau 
^jmėnesis laiko pTabėgo, bet 
Į ar padarėme pažangą? .
. Vyčiai! Atminkite, kad 
’ vajaus -laikas greitai pra- 

• ■ į bėgs, nes tęsis tiktai iki ge- 
’ gūžės męnešio, o mažai dą 

nuveikėme.
f ’ Į šitą susirinkimą Įdek. 
' vieno pareiga ateiti ir pą- 
J duoti veikimo rezultatus.

Atminkite, kad kuopa ski- 
: ria brangią dovaną tam, ku

ris laimės naują narių va- 
. jaus konteste. Kiekvienas 

pakvieskite savo draugus^ 
Į J)rie vyčių org.

J Be to, turime daugiau 
k svarbių . reikalą, išspręsti 
|f organizacijos ir kuopas la- 
M ■ ’

j ’ Do susirinkimo įvyks vy- 
f ęiams ir svečiams privatiš- 
j’ ka <fWhist Paity” be įžan- 

. r#58*.-
| ’ Kviečiame jaunimą, vy- 

į čius, ir jų rėmėjus,
' . . Kuopos Eaid ubą

mas. Nutarta padaryti pa
taisas konstituci jo je; išrin
kta atstovas į Katalikų Sei
melį į nutartu rengti: 
MWhisf Karty” ir šokius, 
balandžio 18 d. 1934 m .

Visos natos prašomos pa
sidarbuoti, kad tas parengi
mas pavyktų. S.

NORI NUSAVINTI GAT- 
VEKARIU KOMPANIJA
Buvęs senatorius James 

j. Twohig legislaturos ko
misijai pareiškė, kad jei 
miestas perimtų Elevated 
gatevkarių kompaniją, tas 
sutaupytų miestui po tris 
milrjonus dolerių metams. -

Dabar kompanija kontro
liuoja tam tikrą komisiją, ir 
esant deficitui, miestai, ku
riems kompanija teikia su
sisiekimą turi proporciona- 
liai deficitą padengti. Per 
pereitus du metu deficito 
buvo 4,528,462 dolerių.

Miesto tarybos narys 
Maurice Goldman ragino, 
kad miestui būtų duodama 
teisė imti elektros energiją 
iš E! kompanijos, nes dabar 
kasmet miestas sumoka E- 
dison Elektros Kompanijai 

: 1,300,000 dolerių.

n A K T A R *1 -
« ■„ r ■ .* , j

. Lietuvis Dantistas .

DR, S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

. Tel. So. Boston ?300
414 Broadvvay, Šo. Bošton

OffratB atdarus nuo 10 iki 12 vai. 
ryttf^ niWFl;3(Flki 6:30 po pietą ir 
nuo--6 ikr® į, vakare. Šventų dienų :

* . ‘ pagal susitarimų, Į
■III Tl-IljllTl lIlh.lllIlįlIlĮll - - i|lli I Į II Uli '

I Tel. So. Boston 0823 i 
I LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M. V. CASPERI
j (KASPARAVIČIUS) . 5
I 525 E. Broadway, S. Boston Į 
i O/tno ’Pitlansoi |
i Nuo 9 iki 12: ryte ir nuo 1.30 Iki; 
= 5 ir nuo 0. iki S vai. vakare, Ofi-i 
i sus uždarytas subatos vakarais ir I 
I nedčtdierfiaifj, tĖtlpgl serodomis iuiuJ 
i 12*toa dlensį uždarytas. E
1 Taipgi nuirau ir X-Ray |

ūptiLtJiŲt

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWOOL>, MASS. ’ I * • — * 1 "* • ’ ' Į -nviinvvMj jnnvyi Vių minėjimas sujungtas su
Cv. Cecilijos (parapijos) 

KATALĮKę . SEIMELIS choro koncertu*
šiais metais?lietuvių Mali-1 Cecilijos. Choras (di-
kų seimelis įvyįs , mažiau-- dygis ir priaugančiųjų) du
sioje Bostpnb dfeėžijbs lie- 
lavią. parąpijoj$

Tos parapijoj Šv. Vardo 
draugijos imciatyva, prieš 
pat seimelį, j^ųąiijihta baž- 
nytinė svetaihfe,;-kad net ma- 
lonm žiūrėti.: ; ,

Valio, norwoodieČiai!

u ■ SUSIRINKIMAS

Vasario 18 d. įvyko Lietu
vos Dukterų po globa Moti
nos Dievo dr-jos susirinki-.

ADVOKATAI
JUOZAS CUNYS

ADVOKATAS

4iė Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948 .

: GYVENIMO .
Tel. Parkrcay 18G4-W

John A. Dėery, buvęs už
daryto Salem Trust Compa- 
ny bankos prezidentas, iš
buvęs kalėjime metus laiko, 
paleistas į .laisvę ir federalėš 
valdžios vėl buvo areštuo
tas. Jis dabar yra kaltina
mas paskolinime 131,000 do
lerių Federąl National Ban
kos ■ pinigų “Šiaudiniams” 
skolininkams. Jis kaltu ne
prisipažino;

IIETUV®'ŪŽPUOLI- 
KAS GAYG 8 METUS

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias, provas. Daro vi

sus- legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broačhvay)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

; Naraą: Talbot 2474

Augštesnysįs teismas ra- 
■ do Martin J.-Carney. 25 
1 metų amžiaus,, kaltu užpuo-

k

f

t-

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

** Darbininko ” Name 
(antros lubos, Room i) 

366- Broadway, So. Boston. 
' ’ . Tel. Su, Boston 8357 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326 

.Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosernont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tel. s. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
Room 3.

Gyveu. vieta: 8 Florence St., , 
Hudson, Mas#.

T®1. Hudaon 622.

I OB. J. LANDŽIUS
Į SEYMOUR
| LIETUVIS GYDYTOJAS IR į 

CHIRURGAS f
I X-Ray

Tel, South Boston 2712 
Į ’ 534 E, Broadway.,.

South Boston, Mass.

Vasario 11 d* įvyko Lie
tuvos Nepriklausomybės ir

Į nariai gražiai atitaisė pada-

X

•Tel. So. Boston 2G6O

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broaclway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:3O iki 4) v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną., 
gubotomis nuo 9 iki 6 vai, vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M, D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojai
i Ofišo Valandos? Žl-?'ir 6—8

278 Harvard Street,
i kamp. Inman arti Central Sq, 

Oambridge, Mass.

lime p-lės Onos Dorelytės 
pereitą lapkričio mėnesio 
19 d. So. Bostone Teisėjas 
Gray jam paskyrė bausmę 
nuo 8 iki 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjime.

LANKĖSI
Pereitų pirmadienį lankė

si redakcijoj uolusis ‘‘Dar i 
bininko ” bendradarbis ii' 
platintojas misijonierius 
Tėvas J. Bružikas, lydimas 
kun., F. Virmauskio, L. D. 
S. Centro THhsios Vado.

Tėvas Bružikas pridavė 
administracijai. keliolika 
prenumeratii. Dėkū.

. SERGA
Pereitą antradienį. Faul-

1 kner ligoninėje padaryta o-
■ peracija p-lei Marijonai Ki-' 
burūtei. Linkime greit .pa
sveikti. -k

I
Tei. So. Boston 3520 . Į

ADVOKATAI ŠALNAI | 
DARBININKO NAME 

366 Broadway, 
South Boston, Mass

70 METŲ SUKAKTUVĖS 
DR. GRADY
švęsiu savo Gimimo die- 
mj Vasario 23 d., dirbda
mas sunkiai. Mažai 'gy-

įQ dytojų veda tokį aktyvų 
gyvenimų kaip kad jis. 
70 metu ir dar jaunas, 
stiprus ir geroje sveika
toje. Pilnas gyvumo ir.

energijos. Atsikelia 6 v. ir d.ir: 
ba ikiT2 v.’ ir -ilgiau. Paprastas 
žmogus negalėtų tų padaryti. • 
Kaipo specialistas pagydime j- 
sisenėjusių ligų, jis žinomas vi
sur— antrašas

327 Tremont St, Boston, Mass.

rytas klaidas ir stengiasi 
padaryti Jono Kmito stu
dentų kuopą vertą jos gar
saus poeto vardo; Taigi, vi
si' Šios parapijos mokslei
viai — studerįfai yra ragi
nami prie* mūsų studentą 
kuopos prisidėti it varyti 
tolyn šį kilnų1 tikslą.

Kun. F. O’Doiinell, 
Jokūbo parapijos klebonas, 
Harrison gatvėje, sunkiai 
serga, dabartiniu laiku, Šv. 
Margaritos ligoninėje*

etai ir kvartetai, vadovau
jant Varg. A. Šlapeliui, su
dainavo 25 gražias liaudies 
daineles. -

Įžanginę kalbų pasakė 
Meb. kun. S. P.Kneižis. Jis 
priminė lietuvių kovas dėl 

i laisvės ir nepriklausomybės 
■ir lietuvių vergavimų sveti
miems. jlagino visus darbi- 
buotis, kad atvaduotų pa
grobtąjį Vilnių. .

.. Pertraukoje, kalbėjo A. F. 
Kneižy’s apie Kražių skerdy-

Sv.

Bevaikščiodąini ant ledo 
prie Castle salos, Dorothy 
Murphy, 6 m.! aįriž, ir jos 
brolis 8 m. ariiž., gyv. 362 
Ąthens gatvėj^ įkrito į jū
rės‘Juodu 'ištraukė iš' van
dens narsi- • lietuvaitė; Mari
jona Pečkaitė; gyv; 52 P 
gatvėje.1 Ištrauktieji sveiks
ta miesto ligoninėje.

. Beverly Mills, 9 metų pa
nelė pasirodė labai;.teisinga. 
Per eit U,-savaitę, ji rado kre
pšelį su $100. Žinodama, 
kad reikia sugrąžinti rastus 
pinigus, ji tuoj taip ir pa 
darė, Už jos teisingumą p. 
H. Waldnian suteikė Bevė- 
rly penkis dolierius. Gražus 
pavyzdys*.. ...

tų neturėjo, tai gaus kalėji
me sėdėti 1000 dienų.

New Yorko policija nori 
jį grąžinti New Yorkan. 

Į kur jis kaltinamas vagystė
je ir kitais prasikaltimais, 
bet kol pabaudą sumokės 
arba “karalius” atsėdės ka
lėjime, jis turės šioje valsty
bėje pasilikti.,

'PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONU. __ _ -f •

. .Pranelis.

BIMBŲ NUBAUSTAS 500 
DOLERIU

nes, ir lietuvių katalikų ko
vas dėl katalikybės ir lietu
vybės.

Jo kalbos klausydamas 
prisiminiau įvykį savo tėvi
škėje kada aš dąr buvau 
vaiku, kaip du žmonės atė
jo į mūšų namus. Jie buvo 
ištremti' iš Kražių krašto. 
Jie tada daug papasakojo 
apie ta baisų įvykį Kra-Į 
žiuose. Mūsų namiškiai 
verkė klausydami, o man 
vaikui buvo net baisu.

Antras atsiminimas, tai 
kaip Lietuvos jaunimas ir 
senesnieji rengėsi kovon dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atgavimo.

Atsimenu jau nuo 1895 
m. kaip iš Vokietijos1 ir A- 
merikbs gatfttoftmė slapta 
lietuviškus laikraščius ir 
knygas ir atsišaukimus ' ir 
kaip jaunimas, parėjęs į na
mus nuo sunkaus darbo, 
glebiais nešiodavo tuos at
sišaukimus ir lipdydavo 
prie medžių ir stulpų. Per

vieną naktį būdavo išlipdy
ta keliuose apškričiuose.
. Sekmadienių rytais, kada 
žmonės eidava ’ į bažnyčią, 
tai visi turėdavo progą per
skaityti tuos atsišaukimus. 
Bet kaip tik žandarai suži
nodavo, tai atjoję raiti plė
šydavo fttto medžių ir stul- 
^ų. ;

Kaimo jaunimas henusi- 
gąsdaVo žandarų, nors ne
mažai jų areštuodavo kaipo 
įtartinus “kaltininkus”, ir 
sukimšdavo į kalėjimus.»

Vieną rytą atpyškėjo 5 
žandarai į mano tėviškę ir 
padarė kratą namuose.Nuo
gais kardais išdraskė Šiau
dinius stogus ieškodami lie- 
tttviškų knygų. Nieko nera
do.. Bet namuose buvo vie
nas laikraštis ir knygų. Bu
vo padėti tokioje vietoje, 
kad ir pasiučiausias. žanda
ras negalėjo surasti.

Labai dažnai girdžiamė 
socialistus ir laisvamanius 
besigiriant, kad tik jie ko
vojo už lietuvybę. Netiesa.,

Tas jaunimas, kuris pla-

G GABU GI Al

, ' ------  2.
tino atsišaukimus buvo do
rų katalikų tėvų vaikai ir 
kaip tėvai, taip ir vaikai ei
davo į’ bažnyčią.

Tas parodo, kad katalikai 
visuomet dirba ištikimai 
Dievui ir tėvynei.

Šioje kolonijoje yra asme
nų, kurie lietuviškos spau
dos draudimo metu platino 
slapta lietuvišką., spaudą, 
buvo katalikais ir tokiais 
tebėra. ŽVALGAS.

PROVIDENCE, R. I.
Mūsų parapijos choras, 

kuriuo buvo labai susirūpi
nės kleb. kun. J. Vaitekū
nas, atvykus broliui j. Ba* ( 
niui, persiorganizavo ir da-1 
bar labai gražiai gieda baž-/ 
nyčioje, kad net malonų 
klausyti.

Linkiu pasekmių! •__
P. Kapickas,

Dienos šviesos taupymo 
laikas bus pratęstas dar vie
niems metams, Masšaehu- 
setts valstybėje.

JOSEPH W, GASPEB
(KASPARAS)

G RA B O RIU 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

U. A. ZALETSKAS
Grąborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Res. 
564 Ėast Broadway, 

So. Boston) Mass.

NEW UEAL VARIETY STORE
Mes parduodam geros rūšies toniką/ 3 didelės: bom 

kos už 25c. Depozito nereikia mokėti už bonkas,
1 svaro keksai 11c. Pajai visokio skotiio 11c. Viskas 

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

Mūsų šv. Vincento de 
Paulio skyrius gavo daug 
kiaušinį} ir sviesto, šią sa
vaitę parapijos biedniems. 
P. K. Šidlauskas, skyriaus 
pirmininkas, išdalino virš 
20 aplikacijų dek anglių, pa
rapijiečiams.

. . MŪSŲ STUDENTŲ 
KUOPA. -

Šie metai. South Bostono 
Am. Liet. Kat Shidentų 
kuopai yra gana sunkūs, ir 
audringi. ■ : . ■ . •

Paskntiiname šios kuopos 
susirinkime įvyko w.palidu- 

[ bos” .ir nutarta pagaminti

KNYGOS 
NUPIGINTA KAINA

ŪKINlNK'YSTĖ, kaip geriau
sia Ūkę vesti, sėti ir apginti nuo 
visokią kirminą ir vabalą. Khy- 
ga didelio formato 6x9. Kai
na .................. $1.00

ARITMETIKA suaugusiems ir 
savamoksliam išomkti rokuoti, di
delė knyga ..............  50c.

MOKYKIMĖS RAŠYTI pa^ 
čiam per save ........... 30C;

8, ISTORIJOS ir visokie pa
mokinimai .......... .. 25c.

Kas per šį ihėnesį. užsisakys 
šias knygas, gaus visas už $1.00.

Pinigus 'Siuskite MonS^ Orde-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS YWiiB draugijom reikalai* kreipkite

PO GLOBa. MOTINOS *V0.
’lrminlnkč ~ Eva MarksienS,

625 E. 8th S t, 8o. Boston, Mass.
Vice-pirmininkč— Ono . SiaurieuS,

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

Prot. Rašt. — Brone Ciunlenč,
• 2& Gould St., West Roxbufy, ilaSs.

Tel. Parkway 1864-W 
rin. RftšL — Marjona ilarkbnlnt£ 
: S8 Navarre St., Rosllndale, Mas*.

Tėl. Parkway 0558į-W 
iMInlukė — Oite StanluilntC

106 We«t 6th St, So. Boston, Maaa
Trarkdar* — Oria MtegirdfėziO

1512 COlumblft Rd.j So. Boston, MaM
Kisos Globoja — E. JannŠOnien®

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

antra ntaminkų kiekvieno mėnesio. L
7:80 vai vakare, pobkin/tlnSJ rre- į
talrtej. I

du procnkobj raitininke.

' Tene BimbO, Čigonų kara- , , .
liūs, rastas kaltu mušime gMvi ir įdomų veikalą, ku-

| savo švogerio. Teisėjas Cox rilio birtų galima parodyti rį*ir sVmarkę?
| davė, jam 500 dolerių pabau- publikai stitdeūhĮ įvaiTiu< ‘ Povilas NtlKALAtf&KAS 

dos.. Bimba tų penkių šim- talentus. Matyt, knd kuopos 248 w. 4th St., šp. Bbstos, Mass.

1

a

Važiuojame Visur

STANLEY’S RAD10 SHOF
Stanley ir Felix Beteškąs 

(Savininkai) .
Taisome visokius Badids. Par 

duodame Victor Radios, Motoro- 
:a Automobiliams Radio ir tt.

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

S ■ Tel. S. B. 2805-R p
L I E T U V I S /I 

|ŪPTŪMETRISTAS| 
š Išegzamlnuoju ajcisĮ

I priskiriu akinjiusS
I kreivas akis litlĮtie-Į
: . -.5-g^rx*- sinu ir amblijohiš-Į 
Įkose (aklose) akyse sugrųSinuf 
r šviesų tinkamu laiku. ) =
Į J. L. PAšAKARNIS, O. D. j 
| 447-Broadway, South Boston f

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ)
....   ■ ""—■'   ...... ..... "—Į-

SURVILOS j-

KVIETKYNAS Į
GYVOS SKINTOS GŪLES -i
Vestuvėms ar ,'šermenips , \ 

Bukietai ar Vainikai • 
taipgi gyvos kambarių kvietkoa 
visokių rūšių ir spalvų, gaunamos? 
musų kvietkyne. .
Specialiai kokių nors ypatingumnj 
arba spalvų, patartina užsisakyti, 
iš anksto, kad galėčiau tikrai. D.a-. 
daryti sulyg reikalavimo. • .
SURVILAS—THE FLObIŠT

. 875 - CAMBRIDGE STREET 
cambridge; mass.
. Telefonas 943S j ’

tV. JONOEV. BL.PAiALJPINE 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petranskaš,
į 24 Thotnas Pa r k. So. Boston. Mam 
Vlce-pirm.—V. Medonls,

1430 Columbia Rd.r S; Boston, Mase 
Prot Ra^tlninka* — J. Glinecklfl

5 Thdifias Parfc. So. Briofnn m«.
Eini Raštininkas .— Alb. Nevieta 233
E. St. So. Boston, Mass.
tedinihkas — A. Naudžlflna*

885 Ė. Btba&Vay, So. Boston, Mua» 
Marfialka — J. Kalkis

7 Wlnfieid St, So. Boston, Mara 
Draugija teikę snslrinklmus kafl treCh 

nedčldiėni kiekvieno mSneuio, 2 vai 
po pietų j Parapijos, šals J. 402 K Tti 
8L; SO. Bi^on. Malta.

Telephone 
f&i SO. BOSTON

1058 • j| 
BAY VIEW . ■ ® 

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR ROCKNE 

Automobilių ir Troką 
Agentūra.

Taisome visokių išdirbysžių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

jSOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kapočhtnas ir Pctėr Trečiokas 

savininkai .

NAUJA |
GRAŽIAI ĮRENGTA I

BROADWAY Į
CAFFTFRTA V211 U I L

.. . ’ P. MOLIS. IR GKO. MASILIONIS . . Į
—Savininkai— Į

VALGIAI SKANŪS IR PAGAMINTI I§ . 1
ėVlfižill PRODUKTU I

TAIPGI YRA VISOKIŲ GĖRIMŲ .. Į;

Kaina prieinama. Prašėme iižeiti. . I
377 Broadway South Boston, Mass. Į

| JUOZAS M. DILIS Į
Į LAIKRODININKAS | 
i. > s
i Parduodu įvairiausios rūšie® !
| auksinius ir sidabrinius daik-1
| tus. Taipgi ir pataisau. |

366 W. Broadvray j

SO. BOSTON, MASS. ‘ |

AGENTAI
K. SIDABRAS

Važiuojantiems j iv fš Lietuvos parū* 
pinu paspirtus ir parduodu 

Laivakortes.
Apdram.lžln bnkinisų natini^ rakandus 

■ • ir t. t.
312 XV. Bromhvay,- 8. Boston, Mim • 

Tčk'fouus SmUh Boston 1798

t

tini..

. . I
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| PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Kodėl Reikalinga Turėti 
Katalikiškas Laikraštis?
Prityręs žinomas kunigas Dr, Schlich’as taip atsakė 

į klausimą, kam reikalinga turėti katalikiškas laikraštis:
Nes tik katalikiškoji spauda užstoja ir gina viešumo

je katalikų ir Bažnyčios religijos teises bei laisves !
Nes be katalikiškos spaudos negalima žmonėse palai

kyti gyvą tikybinį gyvenimą ir apsaugoti juos nuo mora
linio, žlugimo pavojaus!

Nes ji Viena tegina viešumoje katalikų principus mo
kyklos, labdarybės, jungtuvių,’ šeimos klausimuos^!.
\ Nes be tokios spaudos negali išsilaikyti ir sėkmingai 
kovoti draugijos, organizacijos ir politinės partijos, ku
rios remiasi krikščioniška pasaulėžiūra!

' Nes tik ji viena teisingai informuoja tautą apie kata
likų reikalus bei klausimus, pav., apie misijas, santykius 
valstybės su Bažnyčia, Bažnyčios persekiojimus, šv. Tė
vą veiksmus ir pan.!

—‘ ^ Nes be gynimosi ir puolimo ginklo savo spaudos^afc 
manyje prilygtame nuginkluotai kariuomenei ir patektu
mėm musų priešų rankosna!

Nes šalia sakyklos katalikiškoji spauda yra svarbiau
sią ir sėkmingiausią mūsų liaudies mokykla, nuolatinio 
nesiliaujančio liaudies mokymo bei švietimo vietove!

. • Nes tik kati spaudos pagelba galime priešintis ir ko
voti su vyriausiąja prieš Dievo karaliją nukreipta galybe 

: su neutralia ir antikatalikiška spauda!
' Nes katalikiškoji spauda gali dažniau (kaip kunigas 

iš sakyklos) skelbti Dievo tiesas valgyklose, geležinke- 
‘ . liuose, tramvajuose, kontorose ir šeimose!

Nes pagaliau Bažnyčia savo kovoje prieš netikėjimą 
yra jos reikalinga kaip ginklo ir iš jos kaip iš savo deši
nės rankos laukia paramos! (žiur/Pressekųnde, Wies- 
baden, 4 metai. % pusi. 43). _

Visiems šitiems ir panašiems uždaviniams atlikti tin
kamiausia yra dienos spauda (dienraščiai). Savaitraš
čiai, sekmadieniams taikomi (Vokietijoje dėl to vadina 
juos — Sonntagspresse) negali jos pavaduoti, nes greitas 
reagavimas į pasirodančius priešų spaudoje, (dienraš
čiuose) puolimas yra galimas tik tokioje pat spaudoje, 
dienraščiuose... Dėl to vieniems sayaitraščiams šitų pa* 
reigų pavesti negalime ir katalikai privalo turėti ir savo 
dienraščius. 7

“Kartą savaitėje išeina sekmadienio laikraščiai,—sa
ko Triero Vyskupas,—kad ir labai geri būtų bei liaudžiai 
būtini, niekada negali atstoti dienraščių.; Dėl to prašau 
mano ištikimą, kiekvienam geram darbui' besiaukojantį 

... klerą aiškinti katalikams, kad kiekvienas katalikas, kad 
kiek ir pasiaukodamas jei* tik piniginiai išsigali, tai turi 
svarbią pareigą remti katalikiškus dienraščius prenume
ruodamas juos” (Ganytojiškas laiškas, 1922 m. lapk. 
4d.)^ Iš “TIESOS KELIO”..

y

Dalyvavo J. E. Vysk. Bučys

PHILADELPHIA, PA.
Šu. Andriejaus Parapija
Sekmadienį 11 d. vasario 

Šv. Andriejaus parapija mi 
nėjo savo dešimties metų į- 
sikūrimo sukaktuves. Vie 
nuolįktų valandų ryte buvo 
atlaikytos iškilmingos Šv. 

. Mišios, kurias laikė klebo
nas kun. J. J. Čepukaitis. 
Laike Mišių pamokslų pasa- 

’ kė kun. Dr. L. Mendelis; iš 
Baltimioie.

, Vakare, 6-tų valandų, sve
tainėje, kur pirmos mišios 
šioje parapijoje buvo atlar 
kytoSj buvo suruošta iškil
minga vakarienė. . Žmonių 
prisigrūdo . pilnutėlė J erdvi 

, • svetainė. Vakarienėje daly
vavo Jo Eseeienci ja Vysku- 

. pas Petras Būrys, visi rieti 
niai kunigai ir kai kurie žy- 

. mūs pasaulionys.
Pavalgius vakarienę sekė 

visa eilė kalbų. Gerb. Pran- 
.7 eiškus GaidermaviČiųs pers

tatė vakaro vedėjų Juozapų 
Biekšų,, kuris trumpai pa
kalbėjęs perstatė kun. Ig,

į Zimbi į. Kiti, kalbėtojai buvo

■ i

l:

i

Vaizdas dalies Monghyr mt esto, Indi joje,po žemes dre bejimo. kuris neseniai įvy
ko. Laike, šios katastrofos 8,000 ir 10,000 žmonių buvo užmušta ir nesuskaitomi tū
kstančiai sužeista.. Monghyr miestas turėję 35,000 gyventojų ir buvo centras eiga-

kun. Emilianas Paukštis, 
Hubert J; Horan Jin, kun. 
Ig. Valančiuhas, kun. Dr. 
L. Mendelis, Antanas Ur
bas, šv. Andriejaus Mokyk 
los Ahunnas, kun. P. Lau- 
makis, pirmas į kunigus į- 
švcntintas iš šios parapijos^ 
Kunigas Jonas Halabur- 
da, Jto Exselencija Vysku
pas Petras Bučys ir klebo
nas kun. J. J. Čepukątįs. 
Apart virš įvardintų svečių 
dalyvavo ir. kun. P. Gar
mus, Šv. Antano, parapijos 
klebonas, Reading, Pa.

Nors dar buvo numatyta 
keletu kalbėtoji], iš priežas
ties vėlaus laiko, publika 
pilnai pasitenkino įvykusio
mis kalbomis, o ypač jauni
mas ir skubinosi į šokių sve 
fa ingį-kurie tęsėsi'iki vidur 
nakčio. ’

Vasario 16-ta 
Philadelphijoj
Kalbėjo Generolas Ed. C. 
Shannon jr Lietuvos Vice 
.Konsulas P. Dau&vardis.. • ba.

Suvaidinta — ‘‘Laisva Lie-l 9. Kun. J. Čėpukąitis 
" tuvad\

Kas metų Philądelpliijos 
lietuviai, L. R. K. Sąryšiui 
vadovaujant, .surengę iškil
mingų paminėjimų Vasario 
IG d. Šiemet tai įvyko Šv, 
Kazimiero par. svetainėje, 
Dalyvao apie 500 žmonių.

Paminėjime dalyvavo visi 
Philadelphijos lietuviai, 
trys parapijiniai chorai :— 
daugels solisčių ir solistų ir 
dvasiški j a. Iš žymesnių kal
bėtojų, gal dar pirmą sykį 
buvo atsilankęs Generolas 
Ed. Č. Shanrion, liutenantas 
gubernatorius Pennsylvani- 
jos ir lietuves . Vice Konsu
las Petras rĮ>ąųfeardis labai 
žavėtinai kalbėjo, 
Po tam sekė vaidinimas — 
“Laisva Lietuva”, kuriamu 
dalyvavo net 125 asmens 
taip paveikė į klausytojus,' 
kad kai kuriems net -ašaros 
iš akių išriėdėjo. Pernai bu4 
vo atvaizduotas paveikslas 
7— “Atsišaukimas į Pasaulį 
Vilniaus Vadavimui”, o šien 
met — “Laisva: Lietuva’’. 
Abu veikalai sėkmingai par 
siekė sąvo. tikslų, . nors Šis 
paskutinis nebuvo taip gey 
rai prirengtas kaip praeitų 
ųietų. vaizdelis. Vienok daug 
darbo buvo padėta ir užtat 
turime būti dėkingi trijų Pa 
rapijų choristams Už jų pri 
sidėjimą ir* vargoninkams 
ponams Jonui Hodelui, Pe
trui Staniškui ir Dzikui už 
jų bendrą darbą.

Vakaro vedėjas p. Anta
nas Užumeckis.
1. Atidengimas Himnas 

lietuviškas ir amerikonikas.
2. Klebonas kun. Įg. Va- 

lančiuno Malda už žuvusius 
Lietuvos * kovoje dėl Liet. 
Nepriklausomybės ir įžan
ginė kalba.
3. Lucija Juozaitienė —so

lo .— “Kur Bakiižę Sama
nota”.
4. Hubert J. Horąų Jr. 

Advokatas — kalba —pers
tatė Gen. Shannon.
5. Geh. Ed. C. Shanuon, 

Liut. Gubernatorius, Pen- 
ria*, kalba.

. 6 Elena Griciūtė — Gelto
ną, Žalia ir Raudona —(Ei-

kalba. •
. 10 P-lė, Marę Sergeliiite— 
solo — OI greičiau, greičiau

11. Kun, J. Klimas iš Mt. 
Carmel — kalba.

12. Ponas ir Ponia Dom. 
Antanaičiai —- duetas iš
trauka iš . operetės ,‘Egln 
Žalčių Karalaitė”.

> 13. Vice Konsulas Petras 
Daužvardis — kalba.
14. Vaidinimas —- “Laisva 

Lietuva.” •
. Parapijos žinios.
Šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų draugija, praei
tų sekmadienį turėjo metinį 
susirinkimų. JBuyo išrinkta 
nauja valdyba: pirmininkė

Oną Muturienė; protoko
lų rašt. —. Ona Juškąskai- 
lėp. kasininkė, Ona Jurgai
tienė. Nutarta turėti “Bun- 
eo Party” Sesučių.Kązimie 
rieęių naudai, , sekmadienį, 
25.-d; vasario, O-tą rvąlandų 
vakąre. į ': - '• •

•Įžanga ;tįk ,25 .centai. •
; Parapijas Card ir Bunco 
Party • įVyks Šv. -Kazimiero 
šventėje, ;kovo 4 d., parapi
jos svetainėje; 7:3Q vai. va
karė. Šeimininkės labai stro 
piąi darbuojasi, kad viskas 
kuto. pasekmingiausiai pa
vyktų, ypač šioje parapijo
jos patrono šventėje. Tiki
mės daug svečių, nes bus 
daugelis dovanų laimėji
mams. Prie durį] bus duo- 
darųa dovanų pinigais, net 
iki 25 dol. Nekantriai lauk
sime ateinančio vakaro.

TU IR Aš

Misijos'užsibaigs 40 vai. at
laidais; kurie prasidės, šv. 
Kazimiero dienioj —- kovo 4 
Keturiąsdesimts valandų at 
laidu laikę, pamokslus irgi 
sakys Tęvas Marijonas, ku- 
nig. Dr. Vaitkevičius.

•• J. B, K.

SHENANDOAH, PA.
Parapijos Naujienos,

Ana Sekmadienį taip va
dinami šv. Jurgio parapi 
jos trustistai, su savo pa
sekėjais idikė metinį susi
rinkimų. Susirinkimas bu
vo gana trukšmingas, neš 
jau senaį buvp žiųpnįų kal
bama, Yad tarp trustistų 
eina aštri kova ir nesuti
kimas.

Jokūbas ' “Barauskas, sa 
liųnihinkas, 7 kuris būvio ke- 
Įioįįką metų kųšięįdum’, kkl-1 
tino' įręzĮd^nių JSlmą Dąu- į 
girdų daugėją <dalyĮpj/ 'ir 
norėjo, susitaręs * su jutais I 
neva trųštisais,’jį, prašalin
ti. Bet Daugirda, .kiiriš kal- 
tįho Barauskų panašiuose 
dalykuose-,' *. susiorganizavo 
ir tik tiems .davė balsuoti, 
kurie su juo eina, ir jis vėl 
tapo neva išrinktas prezi
dentu; Mat, jie tik tokius 
leidžią į susirinkimų, ku
rie jiems patinka, o kiti] vi
sai neleidžia. Susirinkime

dalyvavo 163.. Parapjoje, 
vien tik šeimynų, yra apie 
tūkstantis.

Daugirda su savo -pakali
kais keturis pereitų metų 
neva trustisus; Jokūbą Ba 
rauskų, Juozą Btepšį, Kazi
mierą Levą, ir Petrą Kue- 
kailį, prašalino. Jų vieton 
išrinko naujus : Andrių Mat 
lauskų kasierium, Juozų 
Dunzillų, Juozą Palevičių ir 
Andrių Palevičių — kurie 
su Daugirdą sudaro neva 
trustisų skaičių naujiems 
metams.

Į taip vadinamą, paT>pį- 
jos komitetų tapo išrinkta 
surirš 30. Jie yra sekantie
ji: Pranas Daugirda, pre
zidentas; Juozas Maksimo
ms, Vice - prezidentas • An
drius Matlauškas, kasie
rium; Kazys Strazdas, pir
mas sekretorius ;. Juozas 
Syetavičius, antras sekre- 
(.orius. Kiti komiteto: na
riai yra: Jonas Kųlokas, J. 
August, Albinas Luėkus, 
Ignas Daugirda, Dogelis, 
Petras Goberis, Pranus 
Skarmalius, Simonas Ka
rosas, Pranas Vaitonis, 
Ludovikas Svetavįčius, Juo 
zas šumanskis, Motiejus 
Skrabulis, P. DenČys, Juo
zas Petkevičius, Stanulonis, 
Jurgis Denkys, Vincas Jen- 
kevičius; taiposgi: J onas 
Karevičius, Antanas Jan- 
čiulis ir Jonas Navickas, 
knygų peržiūrėtojai.

Kai kurie iš jų nei rašyti, 
nei skaityti nemoka, bet ži
nomi kaipo paskutiniai gir- 
tuoklai. Daugelis įš jų nei 
į bažnyčių, nei prie sakra
mentų niekados neeina. Y- 
ra žinomi kaip socialistai ir 
komunistai. Lš raporto pa
aiškėjo, kad jeigu pereitų 
metų buvo $5,5Š8.59, o išlai
dų iki šiol $5,806 ;06. Apart 
t.o, daug bilų. hem,okėtą;kaip 
tai ųž elėktriką, kur, kompa
niją grųšina dajįįąu ėįek- 

Itros. neduoti .jei heužsimo- * ■ . » 
kės. Taipgi dar skolingi už 
teismo bylus arti-į,000 do
lerių^ t ... ./. • ’ •

f Daugirda, kaip preziden
tas, pareiškė ii’ barėsi ant 
susirinkusiųjų,, kad jie. ne
moka pas jį metinių. Nes 
pas juos pereitais metais 
užsimokėjo tik '259 nariai, 
nežiūrint to, kad parapijo
je yra suviršum 1,000 narių

Daugirda kaltinamas, kad j 
jisai ’išdūbdąs parapi jos ne- . ! 
va paliudijimus — kad jie". ! 
yra parapijonai, daugeliui, ’ ! 
kurie niekados nemokėjo i r j į 
nemoka, bile tik jie eitų su| 
Daugirda. “Pūtis’*, j t

■—rr-.r į

. . KORTŲ LOŠIMAS. j
Kortų lošimas parapijos - ’ 

naudai įvyks Kovo 1 d., Ai- • • j 
rių Mokyklos sevtainėje;”; ! 
Šeimininkės prižada geras 
dovanas ir linksmą vakarą.;., j 
šeimininkės bus: p-ios Vai- - L 
liomenė, Sadauskienė, Zim-f" J. 
nitskienė ir .

MŪSŲ VYČIAI ' į 
Lietuvos Nepriklausomy- 

bės 16 metų sukaktuvių die- ' * 
na buvo tinkamai musų vy
čių paminėta, vyčių s vėtai-' 
nėję. Maža lietuviška prog-n’ 
rama buvo paruošta šitai, 
šventei. Eilutes deklama
vo: Elena Galiniutė, Eleną ’ 
Kraužliutė ir Jonas Jana-" 
levičius. Vyčių choras su
giedojo kelias giesmes. Ku
nigas A. J. Alauskas buvo 
principialis kalbėtojas. Gra-,.. . 
žiai, patriotiškai ir pamoki- > 
nančiai kalbėjo'apie Lietuvą 
ir lietuvius. “Pūtis”.

SGRANTON, PA.

7. Anelė Geležįniute — so
lo.
8, Kun. Ig. Zimbi.v s ~rkal‘

MOUNTCARMEL, PA.
REKOLEKCIJOS — MI
SIJOS IR 40 VAL. AT

LAIDAI.
Iškalbingas misijpnierius, 

Prof. kun. Dr. Vaitkevi
čius, Šv. Kryžiaus bažnyčio
je sakys pamokslus prade 
dant vasario 27 dieną. Pa
mokslai bus sakomi kasdie
ną, 8 vai. ryte ir 7 vai. va
kare. Kadangi Jubiliejaus 
metai (1900 nuo Kristaus 
mirimo , ant kryžiaus) dai 
tebesitęsia, tai visi Mount 
Carmelio ir apylinkės lietu
viai pasinaudokite toms Mi
sijoms. ir ateikite pasiklau
syti pamokslų, ir eikite daž
nai prie Šv. Bąkvanientų.

*** ***?.?

M?

Naujas Jungtinių Valstybių kreiseris San Francisęo. šis’ 
naujausis karo laivas yra 10,000 tonų, apginkluotas devv- 
moinis astuonių, colių ir keturiomis penkių colių kanuolė- 
mis. Įgula susideda iš 500 jūreivių. '

SCRANTONO LIETU
VI IT VISUOMENEI.
Vasario 25 d., Lietuvių . 

Darbininkų Sų-gos 34 kp. 
susirinkimas įvyks Šv. Juo-. 
zapo par. bažnytinėje sale > 
jė, tuoj po sumos, Scranton,

Šis susirinkimas bus ne
paprastas. Išgirsite ko dar 
pegirdėjote. Bus paaiškinta ~ 
Spaudos vertė; bus priima-<. 
mą nauji nariai; užrašomas 
laikraštis “Darbininkas” it * 
duodama dovana didelė j . 
knyga vertės $3.50. Visų tą * 
gausi ųž $3.00. >
. . ■ . , • •

Brangieji,; nepraleiskite £ 
progos pasinaudoti. Jeigu » 
kas nori užsirašyti “Darbi- £ 
ninku”, tai ir dabar galima 
tą padaryti. į-

Mūsų klebonas kun. J. n 
Kuras, 116 Theodore St. J; 
priiminėja prenumeratas I 
arba pas S. Galinį, 115 Put- .. 
nam St. Jei kam nepatogu' 
taip, tai ateikite į susirinki 
mų. * Ii

Pabandykite skai t y t i ~ 
“Darbininkų”, >o užtikrinu, •• 
kad pamylėsite.

JONO KMITO EILĖS į
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur- 
bonaviČiaus eilių rinkinys. J'

Šių knygą išgyrė visa rim* r 
tesnidji spauda. Visi gėrisi . 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam- v 
sta ją įsigyjęs. £

Knygą gražiai atspausdin-1 
a ir turi 191 pusi. Jos kai- 1 
1a $1.50. Bet dabar “Darbi- . 
ninko” spaudos vajaus me- , 
tu, gražiais drobės viršeliais ‘ 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai- - 
kas įsigyti šią taip brangią ; 
ir naudingų eilių knvgą.

“DARBININKO” .
36<Į W. Broadway,
South Norton, Mm. .
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VOLUNGIŲ ŠVILPI M AS;
. f ’ ■ .... • . ■ . •

Amerikos komunistai džįugauja, kad rusų boIŠevį^ąi 
rūpinasi liėttivių Švietimu. ^Raudonas Artojas” štai ką 
rMšo: .

“Leningrado lingvistikos ir. istorijos institutas įku
ria naują Pabaltijos ciklą, kuriame bus lietuvių kalbos 
skyriūs. Skyriaūs užduotis paruošti lietuvių kalbos mo- 

’ kytojUs ir kalbos tyrinėtojus mokslo srity. Lingvistikos
• ir istorijos institutas šiam naujam skyriui priduoda daug 

reikšmės, nes feksai skyrius vienintelis Sovietų Sąjungo
je, o lietuvių kalbos tyrinėtojai yra labai reikalingi. Be 
to, ten reikės susipažinti dar su dviem ar trim kalbomis.”

- ■ Komentuodama tą žinią, bolševistinė “Laisvė” į pa-
* dahges kelia .sovietų susirūpinimą lietuvių reikalais. Gir- 

. dį, lietuvių komunistų; palyginti, yra labai mažai, bet So- 
f viėttį Sąjunga kaip susirūpinusi jų reikalais! Leidžia 
[ . lietuvių kalba daug knygų, porą laikraščių, steigia, mo- 
[ ■" kyklas. Viena mokykla lietuviams šviesti kainavusi net

• 180,000 rublių.. Prie 4o, steigiamos viešos skaityklos, rau- 
! doni kampeliai, kad tik greičiau lietuviai, /‘sušikultūrin- 

•; tų”.. Toms, skaitykloms užsisakyta iš Amerikos net tuk- 
i stantis įvairių knygų, ALDLD. leidinių.

., Mūšų komunistėliams dėl tokių jų vienmin- 
[ čių pastangų yra; žinoma, daug džiaugsmo, bet kaip į tai 
j žiūri eilinis lietuvis?
į Bolševikų poetas, Demjan Biednyj, tarp daugelio vi- 
[ šokių pasakų yra parašęs pasakaitę apie paukščių gaudy- 
}. mą. Sutrumpintam vertinta ir prozoje ta pasakaitė 
i. skamba maž-daug šitaip:
j Viens paukštininkas išėjo gaudyti volungių. Pastatė 

spąstus ir už kelių valandų į juos prigarmėjo visa volun
gių gauja.. Toks lengvas darbas! Volungės pačios lindo į

• spąstus! Ir kuo jis, manote, tas volunges taįp privilio
davo? ■ -

- Visai nieku, tik švilpė volungės balsu!..
Paskui Demjan Biednyj iš savo pasakaitės paduoda 

tokią išvadą: Ir mūsų laikais daug yfa tokių paukštinių 
.kų^politiškoj dirvoj. “Žemė! Laisvė! Tvarka 1 Duona!” —

- . švilpia iš visų kampų. Kas tiki kiekvienam “neva sociali
stui’.*, tas panašus į volungę. Draugai! nežiūrėkite šyil- 

.. pimo, tik laukite darbų!”
_ Taip, bolševikai švilpavo,, švilpavo ir viską pra-

• švilpė. Kiek mužikėlis pirmiau tebeturėjo žemes, laisvės
• - -ir du'onos,—tas viskas prašvilpta. O bolševikai visokiais

volungių balsais tebešvilpauja toliau*
y. Kiek tokių volungių atsiras lietuvių tarpe? Kiek 
;. jų ten bebūtų, tegu sau sveikos lenda į bolševikų pinkles., 
į' . Ten galės sau švilpauti—iš desperacijos. Mums dėl to 
| ' nei kiek nebus sunkiau. K.

anglų Fa-

Kas Gi Toliau ?r

j ; . PROF. F. KEMĖŠIS.

L . Iš minčių ir idėjų chaoso,, iš ekonominių bei sočijali- 
L ni santykių netvarkos nėra kito būdo išbristi žmonijai, 

-kaip prisiminti ir tvirtai nusitverti tų amžinų žmonijos 
’ ’ sugyvenimo principų, kuriuos į sugyvenimo pagrindus 
/ ; patarė padėti patsai visatos Kūrėjas.. Tai pirmoj vietoj 

. • ' teisingumas ir iš jo išplaukiąs.visuotinio darbo principas. 
; . O-kartu su teisingumu ir meilė, visų žmonių brolybė.
t. Kapitalistinė santvarka dėl to priėjo liepto galų, kad

- ji paneigė yisuš tris čia paminėtus pagrindinius princi- 
<pus, tųipg’i ir teisingumą, ir visuotinę darbo prievolę ir

’ • ; meilę.
■ . . Neteisingas iš pagrindų ir demoralizuojantis buvo

kapitalistinės sistemos vyriausias veiklos motyvas — pel-
• no motyvas; vyriausias gyvenimo idealas — greito prą-

■ turtėjimo idealas. Juk jeigu A. pelnosi iš B., tai, vadinas,
p. už. savo prekę ar patarnavimą negalina iš A. ėkvivalem 
to, galina mažiau, negu jo prekė ar patarnavimas yra 

. . vertas. Kas davė ponui Ą.'Teisę naudoti ponų B. savo 
r reikalams? O juk ta “teise’’ naudojasi šaindien ir pirk

liai, ir pramonininkai, ir visi skolinantieji, pinigus už 
nuošimčius. Kapitalistinė sistema—pelno sistema—yra

žmonių naudojimo sistema ir kaipo tokia pačiuose savo, 
pagrinduose neteisinga. Visuomenės durniam progresui,, 
ramiam sugyvenimui ji pasirodė labai žalinga, nes toji 
sistema iššaukė vis didėjančią turtų ir pajamų nelygybę, 
kapitalų koncentraciją, didžiųjų finansininkų egojizmą, 
visa slopinančius socijalinius neramumus, skriaudas ir 
neapykantą, imperijalizmų, viską alinantį militarizmą įr Įg?ie nėra gražesnio kampe- 
visą naikinančius karus. Priėjo prie to, kad net ir taikos ųo, kaip Dusetų krantas, 
mėtų sistema puti save ėmė ryti ir žudytu naikindama ikifriaųiė kalnai, kėlneliai, 
savo darbo vaisius ir nepajėgdama numalšinti milijonųl^rp jiį tviska savo sidabri- 
iarbininkų bado. ' ' t . \ riht paviršiumi ėžerai,, ,ežė-

Tėisingumo žmonių santykiuose atstatymas anaip- lėliai, kurių pakrantės šimt 
tol nereikalauja įvedimo marksinio socijalizmo ir priva-lmečiais miškais apsitptos 
tinęs nuosavybės panaikinimo. Privatinės nuosavybės Į Kurie amžius žąlinoja, datig 
panaikinimas būtų dar didesnė neteisybė,, kaip kapitalisto phątc, girdėję ir dabar, pasa- 
ielnas. Kartu su tuo eitų ir visiškas ašmens pavergimai [ kas pasakoja, tik kurių mes 

, valstybei, kas negali būti idealu nė vienam laisvę brangi-1 nesuprantame. Šiame kras- 
. lančiani-žmogui.r; Ii* teisingumas ir laisvė būtinai teiksi-[te yra ištisa eilė garsių pa- 
lauja privatinės nuosavybės institucijos.' TkČiau reikia davimais kainų — piliąkab 
kirti nuosavybę, kaipo teišį turėti ir naudotis — nuo nttb- niių, aįje kuriuos Šiais prae- 
savybės, kaipo teisės naudoti kitus, turėti pajatfias fee siais mbtais datig buvo kal- 
daąbo. Teisingumas reikalauja, kad kiekvienas žmogus [beta ir dirbta žmoniij. su auk 
gautų už savo , patarnavimų tikrąjį ekvivalentą — anot štu mokslu. Ir to darbo vai 
šv, Tomo “iustum pretiūm” (teisingą kainą), o pajamos 
be darbo yra aukščiau to ekvivalento ir reiškia kito nau
dojimą, ir dėlto yra neteisingos,

. Kas turi moralės teises naudotis kitų patarnavimais, 
nenaudodamas už tai tuojau ekvivalento? Visų. pirma į 
kūdikiai, mokslus einantis jaunimas. Tėvai, visuomenė 
turi pareigą duoti jiems galimybės išugdyti savo jėįas ir 
pasiruošti gyvenimui. Tą pat teisę gauti iš visuomenės 
ramių ir aprūpintų senatvę. Visi gi kiti (sakysime tarp 
20 ir 65 metų amžiaus) turi dirbti naudingą visuomenei 
darbą ir tik už tą‘darbą gauti teisingą atlyginimą. Čia ir 
iškyla antras pagrindinis principas: visuotinė darbo prie-1 
volė*. Neriboto kapitalizmo sistema pripažino teisę pa
vedėti iš kito neribo. didumo turtus ir tuo jau išimdavo 
Tuos paveldėtojus iš. visuomenės , darbo prievolės, nes pi
nigai ar akcijos ir duodavo pajamas be darbo.. Toji pati 
kapitalistinė sistema duodavo galimybės kapitalo savi
ninkui, naudojant kitus, neribotai didinti savo kapitalus 
ir, vėlgi, išvengti darbo prievoles ir turėti pajamų be dar
bo.

Pajamų be darbo klausimas buvo keliamas jau ir 
pereituose, šimtmečiuose. Beveik visų 19-ąjr šimtmetį 
klausimas, buvo ‘gyvai diskutuojamas ekonomistų ir soci- 
jologų. Ypatingai didelių , nuopelnų čia nusipelnė pran-Į 
cūzų ir anglų associjonistai: Robėrt Owen, Saint-Simo- 
nininkai, ypač gi Proudhon’ąs; kiek vėliau — anglų Fa
bijonų draugija. Kada Proudhon’ąs savo veikale GKas 
tai yra nuosavybė?” jau pirmame puslapyje atsakė: nuo
savybė tai vagystė—jisai taikė tą atsakymą ne teisei tu
rėti nuosavybę, o teisei gauti pajaihų be darbo. Proud- 
hon’as, kaip Oweh’aš, St. Simon’as ir Charles Founier, 
buvo apšauktas socijalistu utoj)ininku. Tačiau reikia 
pripažinti, kad Proudhon’ąs rimtai nuosavybės klausimą 
pastatė. Tiesa,, jam nebepasisekė pačiam praktiškai įro
dyti Savo idėjų sėkmingumo. Bet kad jo idėja buvo 
rimta, įrodo mūsų laikais tvirtas pasiryžimas ir Italų fa
šizmo ir vokiečių hacijonalsocijalizmo — eiti prie pajamų 
be darbo pašalinimo. Tų naujų sąjūdžių vadai neslepia 
to, kad jie ėmėsi labai nelengvo uždavinio, kuriam išsprę
sti gal. pravers ir keletą dešimčių metų sunkaus darbo ir 
milžiniškos žvarbos bandymų. ■. ■ ‘ ■

Sunkiausias, rodos; bus uždavinys, tai nustatyti tei
singai ir tiksliai atlyginiihų normas. Vedamieji tam nu
statymui principui gali būti lengvai atspėjami.. Kiekvie- [ 
nas ir paprasčiausias darbas turės būti atlyginamas taip, 
kad pakaktų padoriai ir patogiai pragyventi; 2) Atlygi
nimas turės būti normuojamas pagal darbininko šeimy
nišką, būklę, skaičių vaikų ir t. p.; 3) Įgytas mokslas, į- 
gautoji specijalybė turės būti atatinkamai aukščiau atly
ginta ; 4)’ Negalės būti peradkštų atlyginimų. Skirtumas 
tarp žemiausių ir aukščiausių atlyginimų negalės iJūti 
per didelis; 5) Tam tikrdš spėcijalistų komisijos turės nu- 
statinėti ir perijodjškai keisti atlyginimų, normas, prisi
taikydamos prie kintančių Ihiko ir vietos aplinkybių; 6) 
Viso" plano sudarymas ir vykdymas nebus galimas, kol 
valstybių gyvenime ir santykiuose vyraus aūtarkijos 
kryptis; idėja galės būti įkūnyta tik veikiant tarptauti
niu mastu, visoms valstybėms bendradarbiaujant.

šis pastarasis punktas turės ypatingos svarbos. Šian
dien viso pasaulio ūkiški reikalai taip yra susirišę ir susi
pynę, kad tik tarptautiniu mastu galvojant ir vėikidntj 
gali pasisekti visus mazgus atnąrplio’ti ir į. gerovę kelią 
praskinti. Ši visuotinoji pasaulinė ūkio krize tuc ir bus 
naudinga, kad visiems kraštams pirštu prikišamai paro
dys, jog tautos ir valstybės mūsų laikais tai nėra atskiri, 
vienį nuo kitų nepriklausomi vienetai, bet viena bendra 
didžiulė šeima; kiekvienos atskiros jos dalies gerovė ar 
liga jaučiama tuoj ir visosė kitose dalyse, ir surastas ke
lias į sveikatą bus visiems lygiai privalomas. Gal kiek
vienas kraštas veiks savais būdais ir vartos savas, prie J 
mories; bet visi turės eiti prie, viėno ir to paties tikslo; 
bendradarbiaudami su kitais kraštais. - •

Ko žmonija dabar ypatingai reikalinga— tai riadjpš 
"ilties. Niekas dabar, rodos, tos naujos vilties nesužūdi- 
na. Iš vienos pusės beveik visi mato ir jaučia, jog seiia- 
jain kapitalizmui nebebus lemta atsigauti.- Iš antros pu- l

seStes*
NU^UDYTĄS- GENERO

LAS.® \ ir v' ir ’ / ■ ’■ • *Zmios Jis JLietavos 
GRAŽUSIS kRASTAS ..

Gal visoje Zarasų padan-

Iš miškų irgi žymių yray 
Baisioji Giria, garsiosios 
nuo 1863 m. Jaskdniškės, 
kalnuotasis IlgašiTis, skau
daus likimo susilaukęs nuo 
vokiečių rankos Tračelis, 
garsioji Baranka. Tai miš
kai; kur šokinėja stirnos, 
staugia vilkai. Ir štiritoš Čia 
tiek drąsios; kad retkarčiais 
ateina net į kiemą įta^ižlū' 
reti ar maisto pašibškoii; O 
kiškį# Čia kasdieniniai kie
mo svečiai. Todėl ii* neiiuo- 
stabu,.. kad šis kraštas vasa
rą vis ^daugiau ir daii^iąii 
susilaulda vasarotojų ir bk- 
skursijtj.

4. Mfižulis.

.AmtAi spAusdins 
LIETUVAI PASM ŽEN

KLUS.

_ Šiomis dienomis’ Vilniuje 
plėšikai nužudė ir apiplėšė 
generolų Ėinkevičių, 72 me- • 
tų senuką. Kadangi genero- 
aš buvo nevedęs ir gyveno 
vienas, tai nėra tikrai. žino - 
ma, koks grobis pateko į 
plėšikų rankąs.

KNVGŲ PB()DŪKGlJA 
SUMAŽĖJO ■■ ■

[šiai, kaip visi žinom, buvo 
i labai dideli, nes atidengė ne 
vieną mūsų praieties pasla- 
fptį ir, jei dar daugiau bus 
jie patjTineta, tai gal dar 
daug daugiau tie žilos seno
vės liudininkai papasakos.

. Šiame krašte žymiausi' e- 
žerai tai šakotieji Sartai, 
gražiu padavimu apipinti ir 
visokių pasakų audeklu ap
supti, platusis Laduojos, 
išsirangelis Pakštys,. nepri
einamasis Ilgis, pelkėtasis 
čiaunas, gražusis Pakalni
ais,. Malatinis, staeiaskardis 
Vykas ir ilgieji Rašai,, 
Šventosios skrodžiami.

Anglų firma Bradbury, 
W'ilkinson ir Co.. laimėjo 
varžytines Lietuvos papras
tiems ir oro pašto ženklams 
išgraviruoti ir išspausdinti.

Paprastuose žėnldūose 
bus Prezidento A. Stiiėto- 
nos atvaizdas, gi ord pašfio 
ženkluose, kurie bus šešit] 
Įvairių lūšių, bus paminėtas 
mūsų žuvusių lakūnų Da
riaus ir Girėno skridimas.

Peiiiai įvairios mitsij lei
dyklos išleido 891 , haiijii... /• 
myga 2.372.147 ėgzėmpliiO- jf 
riuose. Anksčiau knygų bu- / 
vo išleidžiaiūa kibk daugiau./ 
Pav.: f

egzemplioriai.
1929 išėjo 945 kn. 3.1$4.0žyl
1930 išėjo 960 kn. 3.969.945
1931 išj. 1.070' kn. 3.750.9S2
1932 iš&jd 894 kii. 2:567.-2 )()•

Pereitais inėtais khy jų 
prodiikcijd; įmani jį tirai ;ą, 
šiįmdžčjb bW eik. tišil it sč-. ? 
daliu. 4

C.)..

(Kun. A.

Tėvų Marijonų 
Misijos

Vasdrio 12 — 18 dd. Siie- 
boygan, Wisc. (Kun./A. 
Petraūskas, M. I. C.). 7

Vasario 1'9 — 25 dįf. — 
Anšonia, Cdnn.
Petrauskas, M.

Vasario 19 — kovo '4 dd.
— Aušioš Vartų ‘plarap., 
Worcešter, Masš. (Kiin. A.
Cikota, M. I. C.). f

Vasario 26 — kovoji dd.
— Athol, jJitašs. (Kun. A.
Petrauskas, M. I. C.).1

Kovo 1— 6 dd. — MtCar- 
mel, Pa* (Kun. J. Vaitkevi
čius, M. L C’.).

Kovo 5 — ii dd. — Pro- 
vidence, R. I. (Kuri. A. Ci
kota, M. L C.) .

Kovo 5 — 18 dd.— Bitts- 
tion, Pa. (Kun. A. Būblys, 
M. I. G., ir kun; A Petraus
kas, M. .1 C.). ;

Kovo 12 — 18 dd. -C- §v. 
Kazimiero parap., Worces- . 
ter, Masš. (Kun. T, /Navie- “ 
kas, M. I. C. ).

Kovo 12 — 25 dd — KiiP 
gstoft, Pa. (Kūh. A. Oiko- 
ta, M. I. C. ir kun. J. Vait- 
kbvičius, M. I. C.()

Kovo 10 — 25 dd. — šv.
Jurgio, parap., Brobklyh, N.
Y. (Kun. A. Petraūskas, 
M. i. C. ).

Kovo 19 — 25 d d. — Šv.
Jurgio parap., Defroit. 
Mieh.

Kovo 19 — Bal. 1 dd. 
Brockton, Mass. (19 — 25

( dd. kun. A. Būblys, M. I. • 
C. 26 — bal. i dd< — kun.
A. Petrauskas, M.. I. C.).

Kovo 25 — Bal. 1. Ro- 
chėšter — kun. Čikbta.

Kovo 28 — Bal. 17 dd. — 
Apreiškimo parap., Brook-

i

sės Rusijos bolševizmas, rodos., tik dėt to laikosi, nors ir 
marina milijonus Rusijos žmonių, kad uždegtų visuotiną 
pasaulio gaisrą ir tąja visuotine suirute įprasmintų ir 

[Rusijos baisias, aukas.
Tačiau privatinės nuosavybės sistema arba gali būti, 

ilgiems laikams palaidota kapitalizmo griuvėsiuose ir 
bolševizmo kruviname chaose, arba ji gali atgyti iš tų 
kapitalizmo1 griuvėsių ir pražydėti naujais skaisčiais žie
dais. Su atgijusiais naujais idealais (o tačiau amžinai 
senais, tik primirštais) atgims žmonijos nauja viltis. Ji 
pagaus jaunųjų kartų vaizduotę ir pastūmės į rimtų, gi
lų ir nelengvų darbų rinktinius tautų protus. < •

I . Dalbas turės eiti dviem kryptim: tautine ir tarptau
tine. Kiekvienas kraštas turės atlikti savo dalį namie, 
atlikdamas savo ypatingų tautinį uždavinį, surasdamas 

Į Savo krašto sąlygose .būdus pritaikyti universaliems prin
cipams. Tačiau iš antros pusės visi turės bendradarbiau
ti tarptautinėje plotmėje, neš tik .toje plotmėje ieškant ir. 
dirbant bus galima surasti pražudytus tautų gerovės 
sekretus/ .

Aukščiau minėtais principais—teisingumu ir visuoti
ne darbo prievole,—lengva bus pradėti pinti žmonijos 

[gyvenimui meilės Vainikų. Tik pašalinkime išnaudoji
mas, tik įvėskime J darbo santykius, į gamybų, distribuci
jų ir mainus—teisingumų,—meilei ir brolybei kelias jau 
bus praskintas. Pelno ir naudojimo sistema vykdė gyvė- 
niman principų, kad žmogus žmogui yra vilkas. Teisingu
mo įvedimas paskelbs naujų dėsnį: žmogus žmogui yra 
brolis. ' ‘ ’

Tai ir yra skaisčiausias socijalihis idealas, už kurį 
Dievažmogis Kristus mirė ant kryžiaus. Vieni tą idealų 
pamiršo, kiti jį nesąžiningai iškreipė. Buvome gal kiek 
jį primiršę ir mes lietuviai. Visos žmonijos ilgesys, mū
šų pačių nuolat didėjantieji vargai ir nidolat sunkėjan
čios problemos gyvai mums tų idealų primena.

1 ’ feN. r.”

Auksas grįžta Amerikon, čia parodoma kaip darbininkai 
saugojami policijos, detektyvų ir sargų iškrauna Ž£į dė
žės aukso iŠ laivo Brėnjen. Tos 224 dozes aukso vertos. 13, 

[ milijonų dolerių. - . ” ' r •

lys, ir. i. l\).
Balandžio 23 — 29 dd. — 

Uticuų K Y. , kum Cikuta.
Balandžio 30 —Gegužės

13 dd. — jšv. Kazimiero pą- 
rap.,f Philadelpliia. Pa.
(Kun. A; Cikota, M. 1. C.).’ •

*tes ypatingai raginame _
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
Hiiayl)itiihkein. /



itenKfadiems, Vasario 23 d., 1934

Cambridge, Mass.
CĄAIBRIDGE’IUJE MISIJOS.

Vasario .19 iki 25, Moterų ir merginų Misijų sąvaitė.
Vasario 26 iki kovo 4, Vyrų ir Vaikinų Misijų sąvaitė.

.; Raginame visus iki vienam lankytis į šias misijas, Tos 
, . . dyi sąvaitės bus nepaprastų Dievo malonių laikas. Eiki-.

te gėlieji, kad dar būtumėte geresni. Eikite apsileidėliai
— blogieji, kad taptumėte.geri. Visiems bus Dievas gai
lestingas. .. . ’ . - - • •

Klebonas.

Šią. sąvaitę N. D* P. Šve. 
parapijos bažnyčioje Tęvas 

k J Bružikasj S. J. skelbia 
J misijas moterims ii’ mėrgi- 
^noms. Misijų užbaigą. įvyks 
Sekmadienį, vasario 25 d. 7 
■^at vakare,

1 Pirmadienį, vasario 26 d. 
prasidės misijos -vyrams ir 
vaikinams. Baigsis kovo 4 d 

'įtėvas Bružikas misijų 
metu platina spaudą. Jis 
jam . išplatino keletą toną 
Įmygu. Vien ^žvaig-ždės” 
prenumeratų jis gavo apie 
5000. Taipgi kelis šimtus 
preii.umeratų. gavo (1 Darbi- 

. . nįhkiii??
Cambridge lietuviams pa

laminę ‘/Darbininką” už
siprenumeruoti pas kun. J. 
Briižiką, S. J.

kąvcckas, 27. in. amžiaus Jis 
sirgo gerklės džiova. - .

Palaidotas iškilmingai su 
trejomis mišiomis iš N.P.P. 
Švč. bažnyčios, vasario 22 
d., 9 vai. ryte.

Vasario 20 d mirė Marti
nas' Sinkevičius .(Sm’ith), 
Jis dirbo 57 m. pas milijo
nierių Sears Nevvtonę.

Velionio kūnas išvežtas i 
Plainville, N. J. kur jis bus 
palaidotas. —'

Greta Bostono randasi . 
garshsis Cambridge miestas, 
turintis apie 130,000 gyven
tojų. Amerikos garsieji uni- 
versotetai, Massūchusetts 
Instititute of Technology ir 
Harvard University, randa
si šiame, mieste.

Lietuviai Čia pradėjo ap
sigyventi 1888 metais. Ka
dangi miestas yra turtingas 
įvairiomis įmonėmis, . tai 
lengva lietuviams buvo, su
rasti darbus ir jų skaičius 
augo ir didėjo.

Nors So. Bostono lietuvių 
bažnyčia nepertoliausi a i, 
bet visgi Cambridge lietu
viai 1908 metais pradėjo 
rūpintis apie nuosavą baž
nyčią ir parapiją.

Sekančiais metais J. E. 
Kardinolas O’ Comiell leido 
lietuviams įkurti lietuvių 
parapiją ir paskyrė klebonų 
kun. Juozapa Krašniėka.

1 Subruzdo lietimai ir už po-. 
’ ros metų buvo pašventinta 

Šv. Panos Marijos .Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčia.

Kun. Krasnickas kleboną-

NEPtRIKLAUSOMY ,. ;
bes minėjimas:

Va&ario 18 d, įvyko L. 
Nepriklausomybės paminė
jimas,- mokyklos svetainėje.

Kalbėjo, kun. K. Urbona
vičius, kum, J. Bružikas, S. 

. J. ir Ideb. kun. F. Juškai- 
tis ■

Gausi publika, išklausius 
gerb. ; kalbėtojų turiningų 
kalbų apie Lietuvą/ - ir Vil
nių ir to krašto lietuvių bū
klę,. priėmė protesto rezoliu
ciją prieš Lenkiją.

“Mes Cambrįdgiaus lietu
viai, susirinkę į N. P. P. 
Švč. parapijos ■ mokyklos 
svetainę, vasario 18 d., 1934 
m., minėti Lietuvos Nepri
klausomybės 16-tas sukak- 
tuvek ir išgirdę, kad lenkai 

. D. Nepriklausomybės iŠva- 
karėsį vasario 15. d., Vil
niuje Areštavo 30 lietuvių, 
tikslu, liąd uždaryti lietuvių 
išlaikomas ir vedamas mo
kyklas ir kad sulaikytų va
sario 16 d. minėjimą, vien
balsiai reiškiame griežtą 
protestą prieš Lenkijos vy
riausybę ii? jos agentus dėl 
jų žvėriškų darbų Vilnijoje

Visuomenė reiškė' pasiry
žimą. uoliau dirbti Vilniaus 
vadavimo darbe.

MIRIMAI.
Vasario . 19 cl. džiovininkų 

ligoninėje mirė Petras Ba- DR. TONAS REPŠYS.

• »

Greičiausia Kelione į Lietuvą 
BREMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- ‘ 
havene ir . užtikųna patogi) nuvykimį į KLAIPĖDĄ 

Arba keliaukite populiacinis ekspresiniais laivais 

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERTBALLIN - NEW YORK

TRECIOS KLESOS LAIA’AKOltTES IŠ ČITA ^>0 
NE\V YORKO I KLAIPĖDĄ IR ĄTGĄL ■ V.U V

• . -ir daugiau.
Taipgi- nuolatiniu! IŠpluiiklinal gerai, žinomais Įcnblnlniais 
laivais—Patogus, geležinkeliais susisiekimas’ iš Bremeno.'.

u C. Hamburgo. •
Iii to mūriji) klauskite paš vielinį ugenlą/arim

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
a.’. ■ • BOYLSTON STREET, BOSTON . , ,,

ft A R B t IT i J>T K A1S

KUN. J. BRUŽlKAS, S,. J. j žymus misijoriieriiis, “Dar

LietuviK Kooperatifv.e. Ben
drovė.

Vienintelė lietuvių koope
ratyve valgomųjų daiktų 
Imuitųvė šioje apylinkėje 
yra Lietuvių Kioopevatyvė 
Bendrovė. Ji buvo įsteigta 
1915 metais ir po šiai dienai 
.gerai gyvuoja. Daro apie 
40,000 dolerių apyvartos į 
metus. Krautuvė labai šva
riai užlaikoma ir pavyzdin
gai vedama. Narių turi apie 
100 vietinių Įietuviiu Vedė
ju, yra Petras Kisielius, se
nas. Cambridge gyventojas. 
Jis paeina, iš Lietuvos, Uk
mergės parapijos.. Amerl- 
Imn atvažiavo 1907 metais..

Vienintelis dalykas, kuris 
apsunkina krautuvės vysti- 
masi, tai reikalas duoti pre
kes kreditan/ Ypač krizio 
metu tas apriboja krautu
ves veikimą. . -

šdamas mokslo, jis pats per 
save pasiekė savo užbrėžtą 
tikslą.

THE BARK STUDIO
■ Petras Luzeekas yra A- 
meri'kos lietu viii fografų. 
išmokinęs tą amatą ar ge
riau pasakius, profesiją. 
P-nas Luzeekas atvažiavęs 
iš Lietuvos, tris metus mo
kėsi. New Yorke ir 1909 me
tais Čia atvažiavęs įsteigė 
The Park Studio. 875 Cam
bridge St. ,

. P-nas Liizeckas yra vedęs 
ir turi dvi dųlireles, yieną 
iš jų, Pąulinay-.-baigė gydy
tojos mokslus Bostone. Jo 
dabartinis kompanijonas y- 
ra p. Jonas Survila, kuris 
jau nuo 1922 metų veda biz
nį kartu su p. Lūzecku. Pir
miau p. Survila dirbo pas 
p. Luzeeką ir nUo jo išmo
ko fatografijoš amatą.

Išsimokinęs,' p. Survila, 
pirmiau penkis metus laikė 
savo fotografijos studio. Na- 
shua, N. H. Jis yra vedęs ii* 
augina dukrelę ir sūnų.

Kad praplėsti savo veiki
mą, p. Survila turi ir gėlių 
krautuvę. Dabar lietuviai, 
kurie mėgstą gėles galės jas i 
pirkti pas savuosius. / 

Laike didžiojo karo p. 
Survila tarnavo metus laiko 
Jungtinių Valstybių kariuo
menės aviacijos skyriuje... 
Penkiuš mėnesius, išbuvo 
Prancūzijoje.

Cambridge .. Bottling Com- 
pang.

Lietuviai .1915 metais nu
pirko minkštų gėrimų dirb-

S. BUGNAITTS.
Steponas BugnaitiS- jau 

septyni metai kaip Čia gy
vena. Jis čia turi savo bar- 
zdaskutyklą po Nr. 833 
Cambridge St. Daug dar
buojasi lietuvių draugijose 
ir dažnai rašinėja į lietuvių, 
laikraščius, ypač “Darbį- 
ninkan”. P-nas Bugjiaitis 
buvo nonas iš pirmutinių 
organizatorių Lietuvos Vy
čių iv'L. D. S.

Iš Lietuvos p. Būgnaifis 
atvažiavo 1910 metais ir ap
sigyveno Le\viston, Maine. 
Jo tėvškė yra Viekšnių ])a- 
rapijoje.-

rio 19 d. laiko misijas Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios lietuvių bažnyčioje, Cambridge, Mass.

vo devynis metus. Jo svei-| apskrityje. Jis atvažiavo A- 
katai . pablogėjus, Kardino- Įmerikon 1907 metais. Trok- 
las paskyrė kun. F. J. Jus- i 
kaitį'pradžioje administra- : 
toriunij o vėliau klebonu. .

Kun. Juškaičiui atvažia
vus, parapijos darkai buvo 
nepergeriausi, Net ir Kar
dinolas manė, kad vargiai 
lietuviai tegalės savo para
piją išlaikyti. Bet dėka e- 
nergijai ir pasišventimui 
kun. Juškaicio ir jo sugebė
jimui pritraukti' parapijos 
katalikus į vieningą veiki
mą, dalykų Stovis greit pa
sikeitė.

Bažnyčia ir klebonija bu
vo atremontuotos, skolos su
mažintos, mokyklų kamba
riai priruošti, vienuolynui 
naųias nupirktas ir įreng
tas, ir 1926 metais tapo ati
daryta pirma ir iki šiam 
laikui vienintelė lietuvių 
parapijos mokykla Bostono 
diecezijoje.

Dabar mokykla turi aš
tuonis skyrius, apie 200 mo
kinių. Mokytojauja septy
nios Jėzaus • Nukryžiuoto: 
Seserys., vienuolės.

Cambridge lietuviai drą
siai gali didžiuotis ir džiau
gtis savi) nuveiktais dar- 

. bais, vadovybėje jų suma
naus klebono kun. Juškai- 
čio.

Į Lietuviai, turi keletą ide- 
i jinių ir pašalpinių draugi-, 
'jų, kalios gerai gyvuoja.
Profesionalų mažai tėra 

| šioje kolonijoje, nes daugu-
- imas jų gyvena ■ didesniojo 

i lietuvių kolonijoje, Bosto
ne. Už ta biznierių vra ma
žai ir Jūsų korespondentui 
teko su kai kuriais iš jų su-'

- f eiti ir pasikalbėti. ’ tųvę nuo lenkų. Dabartiniai Į.

DR. JONAS REPŠYS. t Juozas Smilgys, Jonas. Ma-
šios įmonės savininkai yra-.’ Pu^ai įaugta

' - ■ y — ■ . . ! rj U-UZiČUS UULLlliJ Gj U U1AČIS ■ aVAČI“

-Lietiiviar patenkinti, kad• iįllaxiškas ir Jokūbas Piizi- 
. Į jie turi savo* tarpe gą dj to- uas> yisį trys savininkai

I ją Dr. Jon'ą Repšį, kuris Mūrija dirbtuvėje ir dar sam- 
! sados lietimams 

*i '| patarnauja.
.. | Dr. Repšys gyvena su sa

vo šeimyna, ■ 278 Harvard 
St. Jis apsigyveno Cambri- 
dge 1929. metais. D#r 1925..

.pilotais jisjiaigėMiddleęex,Įg^|yin^. ^ni(^ės mažiau 
„vartos minkštų gėriinip Dar 

. . .- ... .‘prie to prisideda, tas faktas,
iiėse keturis metus pirm ne- Į<ac| Cambridge lietuviu 
au jis. ■ pradėjo 'saroj dajl.ą diažč,|a.' lU-s Ame-
Cambridge. . . . įlean Rubber Itoiupani,ja ii:

Daktaro gimtine Lietuvo- kitos; dirbtuvės • Cambridge 
je? Užpalio kaime, Utenos aplekiu ir. darbai sumažėję;

maloniai (|0 darbininkų. Išve
žtoj imui jų produktų jie 
.vartoja porą sunkvežimių.

Del depresijos ir jų biznis 
w . sumažėjęs. J ie mano, kad 

panaikinimas. prohibicijos inv . . . ■ _ . • • *
College o f Mėdicine and Su- 
rgorv ir praktikavo ligoni - prie to prisideda, tas faktas.

KUN. F. J. JUŠKAITIS, lietuvių Nekalto Prasidėjimo 
Panelės. Švenčiausios pavapi jos .klebonas, kurio sumanu- - . 
mui ir energijai. įsteigta parapijinė mokykla ir vienuoly
nas. Kun. Juškaitis nuo pat “Darbininko” įsteigimo bu
vo jo uolus rėmėjas, patarėjas ir platintojas ir L. D. S. 
Centro valdybos nfirys.

KAZYS GUAŠAS < •/ 
Suvirs U metų graborius 

Kazys Cliasas patarnauja 
šios kolonijos, lietuviams. 
Trys nietai atgal p. Chasas 
įsteigė savo ofisą, 409 Win- 
dsor St. Prieš tai jis tarna
vo pas kitus graborius. Jis 
paeina iš Viekšnių. Atva
žiavo Amerikon 1908 metais y

Dabar jis gyvena Cambri- . * 
dge su savo tėveliais.

Žmonės patenkinti, kad p. 
tliašas atidarė savo ofisą, 
nes jis yra jiems dabar pri-. 
cinamesnis ir geriau jiems ' 
gali patarnauti.

minkštų gėrimu dirbtuvę, 
kurioje kasmet išdirba pu 
30,000 ke'isų į vairių gėlimų. 
Jie turi savo pardavimo 
skyrius Brockton, Gardner, 
ir Frąmingham. Turi' .13 
darbininkų ir 6 sunkveži
mius.

Savininkais šios įstaigos 
yra astuoni žmones, visi lie
tuviai. Su nejudomu turtu 
jų biznis yra vertas apie 
.50,000 dolerių.

P-nas Bieliauskas pasako
jo, kad nors jų biznis šiek 
tiek sumažėjo per paskuti
nius keturis metus, bet vėl 
pradeda taisytis. Jis mano, 
kad panaikinimas proiiibi- 
ei jos nė kiek jų bizniui ne
pakenks.

Jų firma buvo įsteigta 
1914 metais.

A. PATEMBERGAS.
Aleksan dras Patembergas* 

yra vienas iš seniausių lie
tuvių gyventojų Cambridge 
Jau 24 metai kaip čia. gyve
na. Per 22 metų jis darba
vosi prie' Metropolitan Ice 
Co. kaip) pardavėjas..

Pereitą sąvaitę jis atida
rė valgyklą, 877 Cambridge 
St., kurią veda jo žmona il
simus Juozas. Pereitais me^ 
tais jo sūnus baigė Šv. Kry
žiaus Kolegiją, Worcėster, 
Mass. Jis padeda tėveliui ir 
mano tęsti mokslą toliau. 
Jo tikslas yra būti mokyto
jam- . '. - .

-rr ] j, ’ r . . ■' ' ' Pirmiau turėjo savo brolivalgykla yra.lietuviu ap-. , • ■ ... \J i i. i v " ■ kompanijom bet dabar veda gyventame kvartale, svariai r,. y . • i ,• v, • m • - ■ x • bizni vienas. Parduoda savo'. užlaikoma ir patarnavimas 
, yra mandagus ir malonus.

NATIONAL BOTTLING ’ P’> p11“1’1’1;
TORAM CO Ketun darbininkai

T_. . . i ’ v dirba kepykloje ir trvs dar-Jusu korespondentas suzi- ,
.. ; t Y.’ i bmnikai pristato kraupiuoju, kad National Bottling. . .

-r . i n i- i. • vėms ir i :namus, lurah Co. vra lietumi nuo- • -TV1 , v. . .. _ v. UT P-nas Plekavcius jau 2(1 savybe. Nuvažiavęs,, buvo. 1. T -J, r i metu kaip Cambridge gyve-prnmtas p, Juozo Bieliaus- / 1
ko, kuris yra šios įstaigos ua* • ,

zADOMAS JANKAUS:-

JUOZAS PLEKAVIClUŠ
Juozas Pleką virius jau še

ši metai kaip lietuviams ke
pa gardžią lietuvišką duoną.

■ produktus daugiausiai lietu 
'viaius. Turi gražiai įrengta

ALEKSANDRAS STAN
KŪNAS. • •

J Cambri ilge 1905 metaisį 
iš. Šiaulių atvažiavo Alęk- . 
sahdras Stankūnas. Pa'dir- •. 
bes trej etą metų. dirbtuvėse • 
.jis užsidėjo grosernę ir bu< 
černę, Po šiai dienai jis tą i 
patį biznį tebelaiko. Retas, 
Cambridge lietuvis, kuris p. . 
Stankūno nepažysta.

Dabar jis turi krautuvę 
857 Cambridge St., lietuvių ; 
apgyventoje vietoje. Jo 
nuomone, kad. laikai dar ne- . 
pradėjo gerėti. Krizių metu 
ir jis sunkiai nukentėjo, nes.-, - 
užėjus- . nedarbui, prisėjo 
duoti kostuiuieriams bar- y 
gan. Vėliau, kada, kalkime 
kostumįeriai ir pradėjo dir
bti,. bet vis nesiskubina sko
la mažinti.

.T. II. SNAPKAUSKAS, .
' . ’Adomas Jankauskas gal 
./bus vienas iš seniausių biz- 
Įnierių Cambridge. Jis atva- 
ižįavo į šią koloniją 1902 m. 
iš Stakliškių parapijos. Jau 

. bus 25 metai kaip jis verčia
si bizniu. Turi savo valgo 
mų daiktų krautuvę, kurio
je dirba viena jo duktė. 
Prie to jis yra savininkas 
Norton Sqtiaro Cnragc prie-j 
šals lietuviu bažnyčią. PaiL

• jį dirba du- darbininkai.
- jjis augina keturias dūk- 
tevis, dvi-iŠ jų dirba Bosto- 
ne ofisuose, viena dirba jo 
krautuvėje iv jaųmaiišioji

si i n dale gyvena, bet jau- 
10 intdų kaip, užlaiko gelži- 
niu daiktų krautuvę po Nr« 
1147 Cambridge. Št;. Dau
giausiai jis prekiauja’ su ' . 
lietuviais. Krautuvę, jis vie
nas užsidėję), bet vėliau pri- . / 
ėmė konipanijnną,. Paš juos 
dabar dirba du. darbiiiihkai,

D-nas Suapkauskas yra 
■kilęs iš Suvalkų; Amerikon 
atvyko 1907 .metais, Anot . 
](>,Tiiz.nis Gausia menesyje 
buvęs geresnis kaip petel
iais metais. Jo nuomone y- 
ta, kad klikai pamažu gete*

JONAS. ŠVKY1LA i lanko parapijinę mokyklą.

r
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Artinasi lietuviškoji katalikiško jaunimo šventė. Už' 
:elių savaičių Katalikų Bažnyčia minęs Lietuvos patrono, | 
iv. Kazimiero dieną. Ta diena lietuviams, ypač jaunimui j 
ra brangi. Ypatingu būdu jis mylėjo mūsų tėvų žemę,J 
jietuvą, ir dar jaunas būdamas-buvo pašauktas Vfešpa- j 
ies apturėti garbę vainiką už jaunystės dienas, paauko- 
as vien Dievo garbei. . ■

Daug kartų garbiname įvairius tautos didvyrius, Į 
rnrie skirtingu būdu yra savo pasišventimu iškėlę, savo 
autos vardą pasaulyje. Siunčiame jiems linkėjimus, ne- 
ame jiems aukas, keliame bankietus jų pagerbimui. To-; 
:iais ženklais išreiškiame musų pagarbą, bei meilę tiems, • 
;urie savo darbais yra jos užsitarnavę. '

Šventasis Kazimieras yra ir patrijotas, kuris giliai 
nylėjo savo šalį, ir karžygis, kuris drąsiai kovojo sii šie-, 
os priešais , ir galutinai sėkmingai pergalėjo juos. Jis ; 
iųo mūsų yra; ištikrųjų užsitarnavęs pagarbos. Jo vardas 
r jo darbai yra užrašyti ne vien pasaulinėse istorijų ’ 
knygose, bet ir bažnyčios Šventųjų tomuose. Kur tik jo; 
rardas bus garbinamas, ten bus žinoma ir [_ 
revynė kaipo žemelė, kuri užaugino Dievui mylimą kar-; 
sygį. i-

Vienatinė pagarbos puota, kuri pilnučiausiai patėn- Į1 
tins jmūsų. brangų patroną tai ta, kuri mūsų katalikiškam i __________ ______
jaunimui mažiausiai kainuoja materialiai. Jai nereika- MONTEilOASS. rių bažnyčios sienos senai j 
inga didelių iškaščių, tiktai geros valios ir nužemintos’ ... J (pasigedo. ~ ■
skaisčios širdies. Tai puota, kuriai mūsų. Išganytojas,, ’ . ... _..į Matyt, net žmonių įitva-
Pats pristato savo Švenčiausiąjį kūną kaipo maistą. Tai, ” 1 ausomy es -i įnėjjr artimųjų mieste-
ouota vienatinė į kurią mės galime asmeniškai užkviesti ■ . <. . lių ir tomųjų fafmų.< .
patį Šventą Kazimierą ir jis su džiaugsmu pribus. Atsi- . .Sekmadienį, vasario 25 d., £,aį pievas jam užmoka 
iankys ne tik jis vienas, bet drauge su savim atsives du 7:30 vai., vakare, Lietuvių jo grąžų darbą.. 
mums begalo mylimus asmenis —Viešpatį Jėzų, ir Šven- 'Tautiško Namo svetainėje j 
čiausiąją Mariją ir didžiuodamasis rodys Jiems savo nu- Main ir Vine Stš.,. įvyks' 
mylėtąjį lietuvišką jaunimą.

Kasmet Lietuvos Vyčių organizacija po visą AmerL 
ką viešai apvaikščiodavo tą savo patrono šventę. Visose n’nųejimas. 
kolonijose, kur tik gyvavo Vyčių kuopos ar apskričiai, visi . . -
organizacijos nariai priėję išpažinties “in ebrpore”. prL Švagždys, L. D. S. Centro rinkta valdyba,., 
imdavo. Šventą Komuniją. Dvasios vadai pasakydavo pirmininkas ir kiti. J
jaunimui pritaikintus, pamokslus, šįmet Vyčiai ruošiasi Dainuos parapijos cho- -M . 
prie panašaus apvaikščiojimo. Neužilgo pamatysite ląik- 1>as^ vadovaujant p Petrai ™ 
rašeiuose, kur ir kokiose bažnyčiose įvyks Šitos iškilmės. v|u- 
Prašome visų narių, kad jie įsidėmėtų, kur bus laikomos 
dvasinės puotos,; kad nei vienas neužsiliktų nesuteikęs sa- Sueikime visi į šį mums.^vęgfį §v. Kazimiero šventę 
vo dalelės mūsų patronui. brangų sukaktuvių minėji-2kuoiškilmiiig'iausiai.

Vyčiai norėffamLžyuiiau pagerbti savo Vadą ir šu-,m^ .
teikti jam didesnį meilės bukietą, kviečia savo tarpan vi-1 • UIADnCCTCD Ii ACC
są. lietuviškąjį jaunimą dalyvauti drauge su jais priė'Oui VfUnutultlii NlAuui 
Dievo stalo. Mūsų tarpe’randasi ir Švento Vardo bernai- . ’ . ------—rią . nutarta pakviesti ir ki-i
čių draugijų ir Panelės‘Švenčiausios mergaitės šodalie' ■,Aušros. Vartų Parapijoj]^ parapijos VyČus; taipgi 
tės,_ ’ Alumhų ir kitįokių jaunimo organizacijų. Kaip gra- Misijos ! ir kitiems, Vyčių dvasiai ai*
žu ir įspūdinga būtų jėi jos visos susirinktų į didelius bū-.f.' Nuo sekmadienio? vasario' tįmiems, asmenims pakvię- 
rius ir drauge garbintų Šventąjį Kazimierą, Lietuvos ir . 18 d., 7 vai. vak. mūsų baž-' tiniai išsiuntinėti.
jaunimo Patroną Jei pats Išganytojas ir jo Brangi Mo- nyčioje prasidėjo misijos,! Labai gražus darbas, 
tina dalyvaus puotoje ir palaimins ją, nejaugi atsiras kurios tęsis dvi sąvaiti : pir-; . ... B.
nors, vienas jaunikaitis ar meragitė, kurie patingės arba!.moji savaitė.- moterims ir, -------—
gėdysis prisidėti prie tokios garbingos iškilmės. ■ ■ merginoms, b antroji vyj Studentų. Organzacija.

Lietuviškas Amerikos'jaunime jau nebetoli Kovo 4 rams. ’ - s Vadovaujant gabiam^pir-
diėna. Kad ėsi katalikas), nesiginsi, nesigėdyk savos; Misijų vedėjas yra Marjo-jinininlmi Tarnui Stoškui, 

..tėvynės ir pamylėk herojus, kuriuos ji išauklėjo. Kovoj mj Generolas1 kun. Čikota,'drg^ni?a(?ijos skyrius pas 
mėnesio pirmame sekmadienyje ji rengia.pagarbos puotą ffk ką atvykęs iš Romos. imus £ana gerai stovi. Šio 
vienam .iš savo mylimųjų pasižymėjusiųjų sūnų, ir kvie- - • .• h ; mėnesio 20 d., 8 vai. vak. į-
čia, kad tu dalyvautume! draugė su tūkstančiais kitų;., Lkuippos narių šusirin- 
jaunikaieių ir mergaičių. Kur būsi Kovo 4.dieną? •Jėi[.f‘®^.’ . .d ^įltimas. Dalyvavo visi nariai
prie Dievo stalo būsi ir pats laimingas ir kitus pradžių-!11* t™ni”gl pamokslai su- • daug svečių. Buvo pa- j 
ginsi, o Dievui ir Šventam Kazimierui suteiksi tokią pa-;traUvia bažnyčion tuos, ku- 
garbą, kurios jie amžinai neužmirš.

KUN. A. VALANČIUS, ’ .
Vyčių Centro Dv. Vadas.!

8’/aC. Galionas

Tyrus 
1001/0..

EASTERN O1L CO.
124 GREEN STREET,
WORCESTER, MASS. Patogu ir

. ’ Dial 4-3261 Taupu

ŠE’! I KAS girdėti .lietuvių 
KOLONIJOSE

. Programos vedėju .. buvo 
Federacijos vietinio skj>

i riaus pirmininkas K. A. 
Vencius, kuris pasakė. įžan
ginę kalbą apie Lietuvos ne
priklausomybės išgaviihą. 
Julius Jeskelėvičiūs, . ė-jos 
aukštus mokslus Romoje, 
Italijoje,. kalbėjo apie da
bartinę tvarką Lietuvoje. 
Advokatas VTilliam Kiaršis, 
Jr., iš Ilaverhill, Mass., 
kalbėjo temojo “ Valstybė ir 
jos piliečių, teises”. Po‘ kal
bų p-lė Izabelė; Zalubaite 
sudainavo ’ “ Leiskite į Tė
vynę”, ■“ idąulvia sau laive
lis” ir dar vienį' juokingą 
dainelę; pianu akompana
vo p-Ie Ona Siiigailaitė. 
(falų-gale buvo, rodomi ju- 
domieji paveikslai, . kurie 
užsitęsė, gana ilgokai, vie
nok susirinkusieji užsilaikė 
ramiai iki pat pabaigos;

B.

_  __ . ---- , c . . Vyčiai nesnaudžia.
šios kolonijos lietuvių Lie-j šio mėnesio 5 d. Vyčių 

Nepriklausomyb ė s kuopa turėjo gana skaitlin
gą suširinkimą. :.

Kalbės mūsų kleb. ktui. j. Visi įdomaujasi naujai iš- 
kuri savo 

sumanumu labai gražiai ver 
kia ir moką, naujų narių 
pritraukti prie kuopos. Ta- 
Įrpe kitų svarbių nutarimų, 
Vvčiai vienbalsiai nutarė

‘LAIVAKORČiy AGENTŪRA

... —Kaip atleidimas yra kilnios dvasios ženklas; taip 
kerštas yra žvėriškos dvasios ženklas. '

Pitakas.

—Gyveninio taure, taptų karti iki aitrumo, jei į ją! 
neįkristų kel etas karčių .ašarų.

Pitagoras,

i Petras Bartkevičius parduoda

Tą dieną visi bendrai pri
ims šv. Komuniją, vakare 7 
vai. bendra vakarienė, į ku-

W. G, McGLINCHEY

Pirmutinis Graborius

Lietuviams

Montello, Mass.

Dėl Moterų Patarnauja

Moteris.

Tel. 1308-R.

Sekmadienio vakarą, va
sarių 11 d., staiga mirė An
tanina Arlauskienėj apie 45 
metų amžiaus. Jos vyras, 
a.a. Jonas Arlauskas, taip 
pat čia Lawrėnce mirė apie 
10 meti} atgal. A. a. Antani
na atvyko iš Lietuvos apie 
25 metai laiko atgal ir išgy 
veno visą laiką Lawrence, 
Mass,. Buvo rimta, dora, 
lihksmaus būdo, gera kata
likė ir priklausė prie rieti-, 
nūs moterų Šv. Elžbietos 
pašaipiuos draugijos* Po 
vyro mirties, nors nepertek- 
liuje gyveno, vienok savo 
vaikelius gražiai auklėjo.

WORCESTER, MASS.
:Lietu?'os Nepriklausomyjbes 
.Minėjimas Šv. Kazimiero. 

Parapijoje.
. Šv. Kazimiero, parapijie. 

čių patrijotiškas vakaras į- 
yyko vasario 12 dieną, 8 v. 
vakare, bažnytinėje salėje.. 

Klebonas kun. A. Petrai
tis. atidalydamas vakarą pa
sakė įžanginę prakalbą h’ 
pakvietė adv. Ai Milerį ves
ti programą, Adv, A. Mile
ris prakalba į jaunimą, ra 
gindamas būti gerais pątri- 
jotais ir mylėti savo tėvų 
šalį.. .. ?

Lietuvių benas, vadovau
jant J. K e raliui, grojo Li’e- 

| tuvos ir Amerikos. himnus, 
kuris norsi Kazimiero . parapijos 

niuz.
J. Žemaičiui, sudanavo: 
Jaunimo giesmė — Nauja 

lio: Važiavau dieną — Šim
kaus; Laisvės Varpąs — 
Vanagaičio.

Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos, mokiniai., bei mo
kinės suvaidino patri j etiš
ką Vaizdelį, Viena mokinė, 
pasipuošus Tautinėmis spa
lvomis Vaizduoja Lietuvos 
Laisvę ir graži dainelė —’

kviestas kalbėtojas naujas! 
Dx*. Vaišnaras, I_ L -----
nesenai atvykęs į WorcesterĮcho,'as’ ™4<>Vaujant 
bet labai domės, lietuvių vei 
kimu,, ypatingai simpatija 
rado mūsų organizacijai. .

,. Nesenai atvykęs iš atosto
gų, kuriąs praleido brangio 
jė. Lietuvoje, grąžai savo 
kalboje? nušvetė . Amerikos 
ir Lietuvos moksleivių veiki 
mą ir apsėjmo būdą socia
liame gyvenime. Studentų 
organizacija linki naujam

laivakortes ant didžiųjų ir grei- Daktarui geriausio pasisc- LįGtuvą brangi Po minėto 
laivu. Siunčia, pinigus dole- kimo Worceštery. •• ir>fi-iioti5k<i'viizdplio urfis- 

riais įLietuvį ir ilenkijį..Tvir-| • *“U .7®-.
tina dokumentus, nes. jis.yra no-i .. i įlipu I
taras. LAvVnENutfMASS.

' ’ ....  ' •!
1 Pastangomis A. L. R. K. 

Federacijos vietinio sky| 
liaus šii pagalba mūsų Dva-j 
sios Vado kun. P. M. Juro, į 
Lietuvos Nepri klausoniybės I 
16 metų sukaktuvių minėji-Į 
maš įvyko sekmadienio va-j 
kare, 11 d.-vasario. Progra-į 
ma susidėjo iš kalbų;;. dainų 
i r- j udonių j ii . paveikslų.

tina dokumentus, nes jis yra no- j 

j Šiemet per jo agentūrų yra at- 
1 važiavę į Ameriką daug lietuvių 
! ir lenkų, Bartkevičius tikras yrą 
j kad ateinanti pavasari daug lie- 
; tuvių važiuos. į Lietuva ir jau 
pradėjo kelionės dokumentus 
tvarkyti Iš anksto. 1

United States Linija turi di
delius laivus ir gerai patarnauja.

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dry Goodp Store 

678 No. Main Street, 
t- Montello, Mass.

itivo prįncipalįu kalbėtoju. 
Kun. I)t., Navickas yra ge
ras publicistas,, pedagogas 
ir. kalbėtojas.

Po gerb. kalbėtojaus pa-. 
rriotfcnės kalbos sekė solo p- 
eš M. Parulytes ii* duetas 

p-ni.os M.. Delionienės ir p- 
eis A. (Tiraites. / . ’

Artistas J. Babravičius f 
dar sudainavo keletą, danc- 
iii. Kaip pirmoje dalyje, 

taip ir antroje Gerb. artis-: 
tas buvo įtdimas gausiais 
aplodismentais. ; .

. Taip pat sudainavo para . 
pi jos choras keletą gražių 
dainelių. .

Kalba kini, J. J. Bakanas, 
išreikšdamas padėką klebo
no vardu.

Kaip kasmet, taip ir šie-, 
męt šioje para] >ijoje Nepri
klausomybės šventė tinka
mai paminėta.

Paminėjimo pelnas pas- 
LtTtas kilniam Likshii, 7 bū
tent, biednų . tėvų.vaikams, 
kurie lanko parapijinę mo
kyklą, kad. galėtų įsigyti 
knygas. ..

N edaii )iii tebesi t ošiant 1 a- 
bai daug para pi j i r Čių varg
sta ii* skursta. Jie ne tik ne 
turi kuo užsimokėti parapi
jai ir mokyklai,, bet ir už 
maistą. Tokieriis būtinai 
rei kai inga pagalba. Jų vai
keliai nori lankyti, parapiji- 

. nę mokyklą, ir mes aukomis 
ir parengi mų pelnų turime 
už tuos nelaiminguosius už
mokėti.

Taigi L. Nepriklausomy
bės šventes pelnas yr skiria
mas užmokėti? už mokslą, 
kurie neturi ir neišgali pa
tys užsimokėti.

Įžangos nebūdavo, nes ti
kėtasi daugiau aukų. .Bet* 
toki tvarka pasirodė nepra
ktiška.

Šiemet padaryta įžanga, 
kad išbandyti patrijotizmą. |

Suėjo visi, mūsų geriausio-! 
ji žmonės. Salė buvo pilna. ’ 
Tie, kurie išgali užs'imokęję! 
mažą įžangą, paaukavo ke- l 
lėtą centų kaip kasmet Pel- / 
no liko nemažai'.

, . ’.. I

Publika ramiai ir naudin-1 
gai praleido laiką, nes nebu
vo trukdytojų. .

Todėl Garbė Šv, Kazim'ie 
ro parapijos patfijotin- 
gieins parapijiečiams; dė
kui art. J. Babravičiui, cho- 

! rui ir solistams ir jų vadui 
p. .J. Žemaičiui už jų daine
les; kalbėtojams už patri j o- 
tingas kalbas.

Taip pat nuoširdi pądęka 
priklauso mūsų kleb. kun. 
A. Petraičiui ir jo pagelb. 

l’ kun. J. Bakanui ir Šv. Ka 
zimiei’o Vienuolėms.

Dusmeniškis.

Pirmiausia aludariui, vė- 
i liaų gydytojui, . o paskui 
. graboriui.

Pavasaris Lietuvoj 
Praleiskite Velykas

Tėvynėje . 
ileguliaruH, nuolutl- 

’.nlal Ifiplaūldnml per 
. .(•.pmS&HĄųą pato

giais turistinės: klo-?
... šcįs Iniynls, Visi 

.;. kambarini, iš Jlnikp, 
su mautlynpmls.

Muistąs geras;
Informaei.hi,.klau- 

k skite pas vletl- 
ėse: . nj agentą .arba • 
""‘"’K -75 State. St.,
S^-"'W Boston,'Mąss, .

5bROADVAV, NEI/ YORK

snmsnEsj 
P. A. Sykes ir B. U, Sykea [ 
LIETUVIAI ADVOKATAI/

SANBORN BLOCK f 
681 Washington St. /

___NORWOOD, MASS. /
Tel. NorvvOod 0330 T

Gyvenimo vieta: j : 
32 Walnut Avė. /

Tel. Norwood 1020 l

Tel. Ofiso Dial 2—2100Į
Gyvenimo Dial 4—8384 Į

DR.A.J.KARPAVI®
' Dantistas į

niurnu ir X—-ray < .
14 Vernon St., Worcest4r,

Mass.

a-

PIANAI — IIADIOS
ŠALDYTUVAI .

Aliejaus pečiai, Skalbijamos
mašinos., .)

20 TRUMBULL STREET
WORCESTER, MAffiS.

Tel. 4r-9430 t
Lengvos Išlygos — Be Nuošimčio

PRANEŠAME
' Mūsą Draugėms ir Rėn lejoms, . 

kad Mes Dabar Esan e
<■' . Naujoje Vietoje.. . . .

Bea’s Beąuty Shopp)
(Beatriče Paroliš,. Sa .)

156 Green St., Worce ter 
Kampas Green ir Kelly S<j., .

* '. Tel. Dial 6—0055 J
- J Viska s įrengta vėliausios! mados 

grožės srytyjė. \
Kviečiame užeiti/ . . .

KliŠVOS MRGANIZA- 
CIIIIŽENAIAI

tai musų specialybė ir ilgų metų 
praktika. Darbas artistiškas. Kainos 
žemos. , ’

į tas J. Babravičius sūdai iia-
i vo “Karvelėli”— Sasnaus-. 
j ko ir “Kur Bakūžę Sama-

— Šimkaus.
,.i Kalba miesto majoras J-.

C. Mahonev. Jis pirmiausia, 
pasveikino artistą J. Ba
bravičių šio miesto vardu. ■

Solo' — pmia. M. Delinie- 
aė ir .p-lė J. R eglyte.

Kalba Marianąpolio K.ole* 
gijos Vedėjas . kun. D v, J. 
AI. Na viekas M. J. C. Jis

M. A. NORKŪNAS
; P. O. Box 371, Lawrence, Mass.

. Profesionalai, biznieriai, pramonin
ke?’ tilt- ... .

Visi sraralnkltės “Darbininkė’*

_T._ ; . v . ” . ęrotesHmuiiii, biznieriai, pran
NČlcisk viešam namui •gy*.-tąt> kurte Skelbiasi.“Parbininfce;

vrirtri iSi‘i"vnIiŠlrnm verti Skaitytojo, purnmos.VUOIL UUo pilvariSKam na- , vist earalnklt^ “Darbininke“

LDS. Kuopų Susirinkimai
W ATERBURY, CONN.: | nčj, 339 Green St. Kviečiame na- 

vr ■ «r i i i ; l i*ius(ės) ateiti’Gera proga užsimo-
A asano 25 d., 1 vai. po piot j- , . , •,. ., m.i e i i keti duokles-‘’yks LDb. 5 kuopos Husirinkinuu*. .

senos mokyklos kambary, Con
gresš.Ave. Ateikite vist NEW BRITAM CONN.

LDŠ. 36 kp; susirinkimu. įvykti 
sekmadieni, ..vasario 25 dieną. . 

į Svarbu, knd i S| susirinkimą ateitų

nsrj atsivestų prirašyti pru Mftsų

NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki . visi narini’ ir bent po vieną naują~ 
nins įvyks’ sekniadichį, vnsarip 25 i_„,w
1 vai. po pietų, bažnytinėj svbtai' brangios organhaeijoa;



a

Penktadienis, Vasario23 d., 19ši trAOtittkfcžg ,•'•

Rytinių Valstybių Žinios
t. .r-.. _ vy. j—jy. z .— /- * 11 .    _  - ....         i*. * ... . _ .2.m ■ iiiiaii )■■>> «« mi ■ *■ ■■ III i* Iiiti kili liti itll l* ii 1*111111(01 lllllllll t lllltl tltllliltl II tilt I 1111 1111*Ii1111iIII111111 *11 i liti 111 lll||l|lltSĮ|

Thompson, Conn.
. KOLEGIJOS ŽINIOS. .

V epriklaiisonvybes Šventės
,, . Paminėjimas.

Vasariu 13 dienų/ - prieš 
gavėnių kolegijoje buvo iš- 
Ataingai minima Lietuvos 
■lupriklausomybes sukaktu- 
7ėS’«- •

programoje dalyvavo ko- 
[egj os rektorius kuri. Dr. J< 
Navickas, Providenco para
pijos! kįeboiias kun. J. Vai- 
tekun\as,. gerbiami kolegijos 
inolcytrojai fakttEteto nariai, 
studeiktai ir namiškiai.

Iški/lmingai bei jaudinan
čiai programa prasidėjo. Vi 
siems jsųsirinkus ir nutilus,, 
štai pasigirsta trumpėto bei 
bubnų? garsai ir šalėn stu
dentais įneša Lietuvos vėlia 
vų. Atsistoja susirinkusieji 
ir sugieda LietuATos himnų/ 
Dar nepraūžus himno gar
sams, .ant scenos pasirodo 
stud-tai
šio vakaro vedėjas,, ir trum
pai atpasakoja šios šventės 
istorijų.) Užbaigęs savo gra
žių kalbių vakaro vedėjas 
parstato? chorų. Choras, va
dovaujant Bro. J. Baniui, 
sudainuoja gražiųjų “Į Tė
vynę Giįišt norėčiau ” dainų 
Tikrai /šioji dama išreiškė 
Lietuvoje • giinūsiu1!!* prog- 
ramo je/ dalyvavusių troški
mų. • f

Toliau referatas, kuri 
skaitė situdentaš Juozas Sa
baliauskas. Gerb, referato 
skaitytojas, gi-ažiai ir pla
čiai atpasakojo Lietuvos is
torijų*’ rimo viduramžių. Vėl 
iš haiij b užsidega studen
tuose Hkra meilė prie visų 
kas lietuviška, bei lietuvių. 
Pb referato kolegijos orkes
tras užgrojo maršų.

Julius* Stankūs pasakė 
prakalbų. ATai karštas lietu
vis patrijotas. Jojo, kalba 
padarė į visus gražų įspūdį.

Pasigirsta ‘Kareivht Dai
na*. Dainuoja kolegijos cho
ras. Nutilsią choristai, dai 
ntioja. solistas Bolys Iva
nauskas —“ Karvelėli ’

Kolegijoj orkestras . vėl 
groja keletu kompozicijų.

Scenoje, 'pasirodo antrų 
nietn studentas Stasys_Sap- 
lys ir deklamuoja apie tų, 
ką Lietuva' šešioliką metų 
atgal atgavo “laisvę ”.Gra- 

. žios eilės, buvo gražiai pa
deklamuotos.

Kolegijoje surengti prog
ramai, niekuomet .negali bū
ti pihri nepasirodžius Brb- 

. niui Voveriui su savo talen- 
. tingų skambinimu, pianu.

Studentas pianistas pa
skambino keletu labai gra
žių kompozicijų. Bronio 
Voverio pasirodymas visuo
met patenkina studentus.

Nuskambėjus piano gar
sams, vakaro vedėjas pada- 

. To. pertraukų.. .Pertraukoje 
. visiems išdalinta gardumi- 
. riais ..

Antra programos dalis, 
tai gražiausia, būtent : dvie
jų-aktų veikalas Užvardin-

Antanas Minimas.

tas “Kova Ties Žalgiriu”. 
Šios kovos istorijų kiekvie
nas lietuvis gerai žino, šio
je kovoje Lietuvos Didysis 
Kunigaikštis Vytautas atsi
žymėjo sunaikindamas Kry
žiuočių galybę.. •

Vaidino šie: Vytautas—• 
J. Stankus; Jogaila — S. 
Vaičaitis; Arkyvyskupas — 
j. Kuprevičius; Zbignevas
— B. Ivanauskas; Marma
— J. Kamandulis; Sargai-— 
A. Versiackąs, j* Škulis ; 
Gandanešiai ~ Balčninas 
Petkus; KryžiuočiaiS..

gražiai vaidino Vytauto ro
lęJulius Stankus,

Veikalas padare nepapra* 
sta įspūdį.

Po to, choras sudainavo 
dvi dairias: “Auga, Auga’5 
ir “Kareivio Daina”.
. ,Gerb.’ vakano vedėjas pa
kviečia svetį ktin. J. Vate- 
kuna prabilti į studentus. 
Gerbiamas kalbėtojas dėko
ja, kad galėjo dalyvauti Šia
me nepaprastame parengi^ 
mę. Labai patiko veikalas. 
Pabrėžė jog prie studento 
širdies- turi būti koartimiau- 
šia visa kas lietuviška. Dė
ka kun, Vaitekūnui už atsi
lankymų ir kalbų;

<4... »#»

r ŠisvaizdasparodoPracūzijos fašistų ^propagandos štabų. Fašistai leuktyniuoja 
‘ su royalistais ir socialistais Kiekvienas iš jų nori paimti valdžią, savo rankosna.

z\lexandras, J. Grenda; pir-1 Paskutinį žodį vedėjas 
mas bajoras —. A. Mažuk- teilria Kolegijos Rektoritit 
na; antras bajoras J. kun. Dr. Navckui. Nereikia 
Kamandulis;
ras — P. Venslaūškas; Pec- jaunimo priėtelio kalbos, 
kis —J. Lįola.

Veikalas padarė nepapra
stų įspūdį. Žinoma, gražus 
veikalas, geri, vaidintojai, 
vien tokį įspūdį tegalėjo pa
daryti. Ypatingai graži sce
na.

Stasys Vaičaitis ir Bolis 
Ivanauskas parodė savo ne
paprastus talentus. Taipgi

trečias bajo-

u'g.giBUMjan—Bg;

kun. Dr. Navckiri. Nereikia 
mari atpasakoti didžiausio

Kur tik jaunimo tėvas kal
ba, ten visuomet ragina bei 
įr odine j ė, kad kiekvi'ena& 
jaunikaitis — mylėtų bei 
gerbtų visa kas lietuviška. 
Kadangi Gerb. Daktarui 
Neyickui teko lankytis Lie
tuvoje pereitų vasarų, tai 
jis visų norus patenkino, 
gražiai atpasakodamas kefe-

ŽIoNA^La
bas vos trečia . dalis darbininkų 
gavo vietas pas antrąją. Kitos 
dvi dalys žmonių per tris mene
sius buvo be darbo! Patyrę, tai, 
daugumas smulkesniųjų dirbtu
vėlių žmonės didžiai, nusiminė. 
Kol dar išsiskirstę, sako po bis- 
kį visi gauname. Jei susibursime 
į krūvą, kur kiti dėsis? Ogi iš to 
kio susibūrimo naudojasi tikrai 
tik viena Unija, kuriai daug pa
togiau išrinkti duokles iš didžio
sios dirbtuvės darbininkų, negu 
iš' smulkesnius. Iš Šalies žiūrint, 
sunku pasakyti, ar iš tikrųjų li
nijos pastangos suburti krūvon 
visus darbininkus išeitų ant nau
dos? Greičiau .pasikartotų' mūsų 
tarpe Amerikos didžiųjų pramo- 
ninkij pat yrimas :■ atiduotų didelę 
galybę į vieno, kito žmogaus ran
kas, ir visuomenė nustotų savo 
ekonominės laisvės.

Vandališkas Darbas.

Bet esama ir kitų nenormalu
mų. Pereitą sekmadienį 1 brolių 
Arencevičių vedamas smulkias 
dirbtuvėles įšibriovė nežinomi 
piktadariai ii* sugadino mašinas 
ir apipiaustė kitus reikalingus L 
rankius. Policija pastebėjo išmuš
tas duris, ir pradėjo vesti tardy- 
mą. Nesuprantama, dėl ko taip 
padaryta. Nieko neišvogta, tik 
sugadinta darbo įrankiai. Maty
ti, keršto darbas kokio piktada-. 
rio. . ..

Tenka girdėti kur-ne kur net ir 
streikų. Griniaus dirbtuvėje įvy
ko susikirtimai tarpe savininko 
ir darbininkų, sąryšy su algų 
mokejmu, ar nedamokėjimo: . Pir
madieni per pietus išėjo visi dar
bininkai. Tikimasi Unijos susirin
kime išlyginti nesušipraūmus.

Bendrai imant, darbo sąlygos 
nedaug ką. palengvėjo mūšų žino-, 
nėms. Už duonos kąsnį tenka iro

Nesmagumai Siuvėjų Tarpe;

Jau keletu mėnesių kaip, nera
šome ŽINYNE .apie vietos siuvė
jų reikalus. Pereitų rudenį kuo
met subruzdėjo Unijos vadai bu
rti visus darbininkus . i vieningą 
organizaciją, tikėtasi labai daug 
gero iš to darbo sulaukti. Ir tie
sa, truputi prasiblaivė jo darbini, 
ūkų padangė; darbo valandos su 
trumpintos, dienų sąvaitė nusta
tyta nebe šešių, bet penkių,; ir al
gos žymiai pakeltos.

; Kol tęsėsi vadinamasis rugpjū
tis prieš Kalėdų šventes visi ga
lėjo džiaugtis. Manyta tikrai, 
kad Prezidento sumanymai pa
kelti jų būklę pavyks.

. Tačiau, šiomis dienomis tas vai
zdas kiek pasikeitė. Tiesa, Unijos 
vadai deda visas pastangas toliau 
sujungti visus siuvėjus, sudaryti 
dar stipresnį frontą, kad algos 
tokiu būdu nesiduotų apkarpyti, 
pritrūkus darbo. Prie to jie eina 
ragindami visas mažesnias dirb
tuvėles susijungti i didesnius, 
panaikinti tokias /1 skyles * kur 
dirbama tilę penki, šeši ar kad ir 
tuzinas žmonių. j

Tenka patirti, kad prieš kele
tą . mėnesių iš ne tyčiij vienas 
toks, sumanymas buvo stengtasi 
įvykdinti. Užėjus kokiam nesusi
pratimui tarpe Unijos, darbda
vių, ir siuvyklos viršjmnkų, nu
tarta iš diiejii dirbtuvių pada
ryti- vieną didžiąją. Darbdavys,- 
kurs.abietus darbą duodavo, su
tiko viską vienai . duoti. Gerai, 
pas tą, tuo j aus pasipylė- daug 
darbo, kad. net darbininkų neuž 
teko. Dėlto; ir parsikvietė talki
ninkų iš’kitur. Kuomet pasirodė, 
kad bus draugė daugiau darbo, 
iv smagiau dirbti, visi džiaugėsi 
gerai padarę. .

. Tik. štai žiūrime, kąd iš pirmo
sios, dirbtuvės; kur atimtas dar- tik sunkini dirbti, bet net kovo

t$ įspūdžiu i§ tėvynes Lie
tuvos. Studentai visuomet 
po savo vado kalbos padaro 
savo pasiryžimus. Bet gaila 
mes jaunimas, esame toki 
apsileidėliai; greit užmiršta
me savo- padarytus pasiry
žimus.

Baigiasi programa, orkes
trai begrojant. Taip, daug 
programoj buvo surengta 
kolegijoje, bet toki kaip šį, 
tai dar nebuvo. .

Šią, nepaprastą programų 
suruošė išrinktas komite
tas : Petras Cinikas, Julius 
Stankus įr Stasys Alexan- 
drayiČitts* Šiems darbuoto
jams studentai viešai įr 
nuoširdžiai dėkoja/

Antanas .Mažukną L. K.
Perskaitę '‘Darbininką,” nenų 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti., Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų ide 
jos priešų propagandų.

BROOKLYN, „N. Y. j“”'8 Angela>•
P-nia Duinbliėne pardavi

nėjo įžangos bilietus. .Žmo
nių buvo daug.

Orkestrai grojant, visi 
linksmai šoko, ..

Šeimininkes virtuvėje kc- 
j po/blynus ir kitokius gardu: 
kmynus, kuriais vaišino sve
čius. Daugiausia darbavosi 
j)p, Razavičienė, Daubarie
nė, Butauskienė, Visbarie- 
.nū,. Visackienė. '

Dalyvavo ir kun. P. Lcke- 
šis-.

Visi buvo patenliinti va
karu. Kolcsp.

ti! Kaip ilgai tęsis,, ir kuomi 
baigsis tokia padėtis, sunku pa
sakyti. ■■ '

Nepriklausomybės Minėjimai.

Federacijos viešame porėdy, 
pereitą sekmadienį, paaiškėjo, 
kad Apšvietos Sekcija jau galu
tinai- sukurta ir pradės kitą mė
nesi veikti Iki šiol, sutiko skaity
ti mėnesines paskaitas iš savo 
specialybių sekanti mūsų inteli 
gentai: Dr. Jonas Bučnis, Advo
katas Tomas Grajauckas, Vaisti
ninkas Dr. Juozas Kaluška ir 
Dr. Juozas Benešiunas. Pirmą 
paskaitą skaitys kovo 18 dieną, 
Gydytojas Jonas Bučniš. Turinys 
bus vėliau paskelbtas “Darbinin
ke”. .

Lietuvių Salėje iškilmingas mi
nėjimas sutraukė didelę minią 
žmonių, daugiau kaip tūkstanti. 
Dalyvavo Skautai, Dr..želžui va
dovaujant, p nelė Miekunaite, iš 
Filadelfijos ir kalbėtojai.

Žinys.

Sausio 17 d. įvyko Mote-1 
ru Są-gos 29 kp, susirinki-1 
mas, kurį atidarė pirm. Ų. 
Mikulskienė.

Prisirašė nauja narė.
M, šnokiėnė išdavė ra

portų iš įvykusio Seimelio 
ir “bunco party”.

1933 m.' kuopa surengė 
tris vakarus parapijos nau
dai, kurie davė pelno $83,- 
48. • ■

Buvo užprašytos trejos 
šy. mišios.

Sausio 25 d. įvyko “bun- 
eo party” p. Dobrovolskie- 
iiės namuose. . Dalyvavo 
daug sąjungiečių ir viešnių 
įr liko pelno..

Valdyba.liko, ta puti,, bū
tent: pirm. U. Mikulskienę, 
yice-pirm. V.. Gaigalienė, 
finansų rast. J. Terebeizįe- 
nė, ižd. O. Belevičienė. Ko-j 
resp. J. T. ir O. D.

Gerų sėkmių mūsų val
dybai. Sųjungietė.

, BLYNŲ BALIUS
Vasario 13* d. (Užgavėnių 

vakare) -įvyko Moterų Su
jungęs 24 kp. blynų balius,

HARTFORD, CONN.

CHAS.B, KUCHAUSKAS
LtETUVIS GRAEORIUS 

ir Bals&mūotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, ■Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrab.us paruošiu.

Nuo .7.5—100—150 ir aukščiau.
Tel. — South 0083

Telefonas; Flaza 1350.

JONAS GREBLUUCKAS
Graboriui ir Balsamuotojai 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD 
r. -i ' > lJ-----“

i bent kiek būtų arklį sulai
kęs... ( ’

— Gudrus ! — perkirto ū- 
kininkas, o kodėl tu savo 
kojų nesulaikei. Arklys ma* * 
no buvo jaunas, paėdęs..; 
Jei jau nori, ponuli, šposus 
krėsti, tai įr mokėk. Nėra 
ko Čia teisintis....

Na ir k‘ų gi‘? Teisėjas pii-. 
teisė ūkininko naudai 100 , 
litų ir valdininkui vienų pa- . 
ra arešto už čiuožimų viešoj 
vietoj.

— Dėkui ir už tai. Arklys ' 
mat, brangesnis už žmogių

• »>— nusijuokė ūkininkas, ir 
botagu pasiramščiuodairios — ~ 
išėjo į koridorių.

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi- .■ 
ja”.—

Popiežius Leonas XIII, .-

Jcigu aš'turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei.

L. R. K. H. A, 89 kp, val
dyba praneša, kad pakeitus 
bažnyčioje mišių laikas, pą- 
•sikeičia ir kuopos susirinki* 
! m ų laikas.

Sulig naujo patvarkymo 
suina bus 10:30 vai., tai tuor 
jau po sumos įvyks ir susi
rinkimus, vasario 25 ęk, pa
prastoje vietoje. Bus svar
bių reikalų išspręsti.

Kp. Kast.

Iš Lietuvos Teisino Sales

LOTTE LEHMANN DAINUOS. 
‘ ‘ TANHAUSER ’ ' OPEROJ, PE
RDUODAMOJ VASARIO 24 D. 
Radio Klausytojai Girdės Įžymę 
Austrų Sopraną, Antrame Metro

politan Opera Pasirodyme;

— Važiavau ramiai keliu,
— pasakojo ūkininkas, — o 

Pastaruoju laiku ir Lic-!šis ponas kaž kokius baslius
• prie kojų prisirišęs lyg ait- 

viso labai daug sportininku varas užšoko ant manęs, 
su slidėm. Šis sportas svei-; Nei rėkt, nei sustot.
kas ir linksmas. Tačiau su — Tamsta galėjai arklį 
tom slidėm, ar. kaip kiti va- Į>asukti į šalį — pareiškė 
dina sniėgčiuožtem, įvyksta, teisėjas.
ir nelaimių. Vienas kojų iŠ- — Kur čia bepasuksi, kad 
sisuka, kitas galvų parsiske- kaip kulka..; Jei būtų bent 
lia, ar dar blogiau pasidaro šuktelėjęs.... .
trečias nuo ‘kalno čiųožda* į —• Šaukiau; pone teisėjau, 
mas nebesusilaiko ' ir. am “' Meluoji. Jei nori, kad 
pro šalį važiuojančio veži-.fišgirstų,tai turėk prie tų ba
lno užšoka. . slitį skambučius prisitaisęs;

Taip buvo ir su vienu

Su slidėmis... ant arklio nu
garos.

tuvoje, o ypač Kaune, pri
viso labai daug sportininku varas užšoko ant manęs.

Iš karto maniau, kad be-
Kauno valdininku . B.. ’ JisĮp^H pone teisėjau. Negi

pilno proto žmogus gali nuo 
tokio aukšto kalno leistis...

— Ar kely buvo nors vie
nas žmogus, kurs mate/..

— Buvo kaž kokia bobele, 
bet tokią štukų pamačiusi 
galvą, susiėmusi nubėgo, že
myn. Net žiūrėt baisu.’

— Ar tamsta šeriai čiuoži,

čiuožė 8 forte, nuo kalno., o 
kelių važiavo ūkininkas. Ne 
mokėdamas paimti kitur, 
krypties, valdininkas B. vi
su smarkumu .užšoko ant 
arklio, įlaužė jam šonkauli 
ii patį ūkiu i nkų sužeidė. 
Neįstengęs su ūkininku go-• 
tuoju susikalbėt i,. valdinin
kas B. buvo patrauktas tei-- . , • . .
sn>o afsakoniyliėt.. Člcihin- i “T l>1>klllUsfb‘OS(‘Jas 
kas iš jo reikalavo 100 litų I lunk;h. '. y 
už arklį .iv 200 litų gydnuo- 
si išlaidų. ’ / “ Biri aš sukriu: jei ūkininkas

Nesenai., Dar mokinuos

Lotte Lehmann, garsi austrų so
pranas,.-kuri neseniai, pirmu savo . 
pasirodymu operoje sukėlė dide
lį sąjūdi daininlęų tarpe, turės 
“Tannhauser” vieną iš . svar- 
biaiisių.' rolių. Ši populiąrišką 
AVagnerio opera bus transliuoja 
ma šeštadienį, vasario 24 d., 
1:35 vai. po piėt (ĖST) per-'su
jungtus NBC WEAD-WJZ radio 
tinklus, tiesiog nuo New Yorko . . 
Metropolitan Opera House estra
dos, dėka Lucky Strike cigarėtų 
savininkų.
“TannKauser”, kaip ir nekurios 
kitos žymios Metropolitan paga
mintos operos bus patiekta viso
je savo pilnumoje, klausytojams 
pirmą kartą radio istorijoj. Ji . 
bus dainuojama vokiečių kalboje 
garsių AVagnerio daininkų lošėjų, 
1 kurių tarpą įeina Misa Leh
mann, Maria. Olszevvška, Ląuritz 
Melchior ir Lud\vig Hoffmaiin. 
Arthur Bodansky jai vadovaus. 
Pilnas lošėją ’ sąstatas yra seka
mas : ‘ •
Landgraf Hevinapn — Liuhvig 

rtoffmann, basas; Tannhauser — 
Lauritz Melehior, tenoras; AVol- 
fram — Friedrieh Schorr, barito
nas; Walther — Ilans Clomens, 
tenoras; .Bitorolf — Arnold Ga- 
bbr, baritonas; llonuneh t^-jGior . . 
dano Paltruuefų teno^wRfįilb 
may James AVolfe, bAsas; Eli-, 
zabeth — fMh\• Įmindami,- sopra
no ;Vvnus — Maria Olsževvvska; : 
mezo-sopranąs; Jauna piemenė 
— Editha Fleisohor. ^sopranas.

. ’ i
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C. BROOKLYN, N, Y.
JUBILIEJINIS baza-

■ < RAS. '
Vasario 11 dienųpasibai- 

z ge Šv. Jurgio parapijos, ju
biliejinis bazaras. Parapri 
jieciai tikrai atjautė šį 'pa
rengimą, dedami visas savo 
pastangas, kad bazaras ■ kuo 
geriausiai pavyktų. Dėka . 
šios parapijos draugijoms 
už jų pasidarbavimų.

Parapijos didžiausia drau 
gija Gyvojo ir Amžino Ra 
Žanui auš darbavosi kuogra- 
Žiausiai, pralenkdama visas 
draugijas - savo, darbu, jų

• pasidarbavimu gauta pelno
$286.25 ' .

Moterų Sujungęs darbšti 
kuopa, nors maža. Veikda
mos visomis savo jėgomis | 
padarė bazarui * naudoj 
$118.85. - .)• .

““Apie.jaunimų yra malonu’ 
tašyti* Beveik visus darbus, . 
dirbo. Jie patarnavo savoj 
tėvams prie stalų ir prie vi- . 
šokių laimėjimų. Iš to pa^ 
ties jaunimo susidarė ir or
kestras. .

Vyčių- pasidarbavimas da
vė pelno $76.53. Ypatingai 
mūsų Vyčiams visuomet se
kasi darbuotis.

Sodalieč'ių pastangomis į- 
ėjo pelno $32.39. I

Taippat ir choras nepra-j. 
leido šios progos pasidarbuo; 
ti dėl savo mylimos parapi-j 
jos. Vargi. P. Sakas ir Po-j 
nia Šakienė su kaikuriaisi 
choristais padarė naudosi 
$25.13.

•Turiu čia pažymėti vienų 
darbščių mergaitę, Gnu Ffi- 
gėlmaniutę, kuri nors pri
klausydama, prie daug drau 
gijų, kaip tai:. Moterų Sų- 

. .jungos, SodąlieČių ir Cho- 

.. ro, tikrai atsižymėjo savo 
darbu.

Laimėjimai sidabro $15— 
.$10-^$5 davė naudos $198.- 
70. Įžanga prie durių $120.- 
75. Visi smulkūs* laimėjimai 
davė pelno $228.10. .

Viso pajamų buvo $1,111.-
• 20,: išlaidų $155.91; liko gvy^

no pelno $955.29. ?
Šiame bazare daugiausia 

. pasidarbavo kun. J. Lauri
naitis. Jis taip pat tvarkė 

; ir prižiūrėjo visų bazaro ei
gų. Šiais blogais laikais rei
kia skaityti bazarų labai ge
rai pasisekusiu. ’

Klebonas kun. Pakalnis 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
ir visoms už pasidarbavimų, 
d svečiams už parėmimų ba- 
žai’o.

PUIKAUS

NE vidutiniai lapai—jie yra neiasivyst(—jie
... -. yra šiurkštūs! , ,

* iVno Metropolitan Opera Houte
• Diamond HorteShoo

Šj ieitadienj, 1:35 vai. po piet, Eastern 
Standard Laiku, per NBC Raudona ir
Mėlyna radio tinklus, LUCKY STRIKE 
transliuos New Yorko Metropolitan 
Opera Company . pilnoje ’ operoje, 

•‘TANNHAUSER".

TURKIŠKO TABAKO

b
• 

♦ ' 
j

V

viena brieyaslis. 
kodėl Luckies turi

Turkijoj taipgi, tiktai puikiausias 

tabakas yra išrenkamas dėl Lucky 

Strike — lengviausi, delikatniausi,, 

kvapsniausi lapai. Lucky Strike 

yra pasaulio didžiausias puikaus., 

turkiško tabako naudotojas. Tada ' 

tie gležni, delikatni turkiški lapai 

yra tinkamai sumaišyti su rinktiniu 

tabaku iš mūsų pačiij pietų krašto 

—padaryti jūsų Lucky Strike pilnai 

prikimštų cigaretu—taip apvaliu, 

taip kietu—laisvu nuo liuosų galų. 

Štai kodėl Luckies turi geresnį, 

švelnesnį skonį. “It’s toasted” -— 

dėl gerkles apsaugos—dėl puikes

nio skonio.

—stambūs ir visuomet smėlėti!

Visuomet Puikiausias Tabakas
.b ■ ' .•..

ir tiktai Viduriniai Lapai
Derliaus Grietinė

■ • “Lengviausias,
švelniausias tabakas” . >»

2JT "Toli“. —~ -- x"——. 1^ . ■ • ; ■ ■ • i apat iftiai lapai—jie yra -žemesnės' kokybės

kas pirmų mėnesio, sekma
dienį turiiUžsįpras^ ByMMEl- 
Šias, dėvintį yatandųi Dabai 
malonu matyti tas - jų: įpėį- 
gas5 nes Slibiną .į’ syėtaiįę 
skaitlingas ferjte narijų ^Įr 
eina bažnyčion su sayri gar
binga Šv.' Marijos • vėliava. 
Laike ŠV; Mišių priimu, Šy. 
Komunijų “iri eorpofe.”.,:Šį 
draugija visuomet nuveikė 
daug šventų darbų. Yra pir
mutinė puošti' savo mylimą 
bažnyčių.

Velikime šios draugi j os 
moterims ir mergaitėms, 
kad laikytųsi draugijų įsta- 

i tų, kad jos kalbėdamos rą
žančių pintų . kaip iš gra
žiausių rožių vainikų Mari
jos garbei.

‘ P. S. Po Velykių bus jubi- 
‘ liejinis koncertas, gi gegu

žes mėnesy įvyks visos pa
rapijos jubiliejinė vakarie
ne.

Šb.. Ražančimcs Draugiją
Šv. Jurgiu parapijos di

džiausia ir stipriausia drau
gija, tai šv. Rožančiaus Gy-

• voj.o ir Amžinojo draugija,

I Tel. Bry&nt 9-7763 . j
• E • ■ 5

įCLEMENT VOKETAITIS ?
Į ADVOKATAS
• ‘ • • ' , . .1

113 West 42-ad St.

. New York) N. Y

E

!

GROBAS.
Šv. Jurgio parapijos cho

ras su savo talentingu muži
ku P. Saku pirmų kartų 
koncertuos svetimtaučiams, 
sekmadienį, vasario 25 d. 
nuo 3 iki 4 vai. po pietų? 
Brooklyn Museum. Įžanga 
dykai. Apylinkės 'tusi lietu
viai yra kviečiami atvykti i 
šitų tikrai nepaprastų kon
certų. Bite.

ROCHESTER, N. Y.
Sekmadienio vakare, va

sario 11 d., įvyko Šv. Jur
gio parapijos vakariene į 
kurių atsilankė tiek daug 
žmonių ir svečių, karidraugę

jiuį neteko vietos .iri -taipgi, 
hefėfe .paragauti- įbs- "sįaH 
irios Vakarienės, kurių sū- 
iučšėfįnųsų^parapijos darb
ščios kšeinlininkės.' jštikrųjų, 
liiųįns - liėtuyiaūis reikėtų ga 
Įritintu - kų ■ riorš padaryti 
šųOklaųšimti^ nes kas‘kartą 
mūsų svetainėn sueina tiek 
diįug’ gražaus, jaunimo, kad 
nėra nei vietos apsisukti. 
■Kiekvienas iš.mūsų turėtu
mėm pagalvoti: Kaip ilgai 
mes taip gyvensime tokiose 
sąlygose ir ar ne laikas kuo- 
greiČiausiai išpildyti mūsų 
pradėtąjį darbų ir daryti pa 
stangas, kad neužilgo susi- 
lauktumėm naujos bažny
čios ir didesnės svetaines? 
Galėtumėm šį kilnų užsimo
jimų išpildyti ir šiais metais 
jei mes visi sukauptumėm 
savo vieningas jėgas ir dir- 
btųmėm pasišventę dėl savo 
naujos bažnyčos ir erdves
nes ir didesnės svetainės. 
Rimtai pagalvokime ir pra
dėkime Šį darbų su didesne

. energija ir kilhėsene dva
sia. Viskas priklauso nuo. 
mūsų pačių. Tad pasiryžki- 
me vėl iš naujo surinkti sa
vo pinigus, daryti įvairius 
parengimus — viską dėl 
naiijos bažnyčios, fondo.

Parapijos vakarienėje da
lyvavo. daug garbingų sve- 
Čių : Rev. P. Turula, Coun- 
ty Judge P* Donnelly, Mr. 
and. Mis. P.’ Predmbre, At- 
tornėy and Mrs. F. Šcully,

Mr .and.MįfS. >■ Kriauše, 
■MiĮjO. Kesslęf'^'kiti.

ŪTįrąįnięeiu;. ktuiigąs Ę. 
Tųruia tnųnpai pasveikino 
lietuvius. Vakarienėje daly- 
yav^ ir ukrainiečių. . - :

Jliūge Donnelly pasakė 
labai gražių ir rimtų kalbą 
apie/ ^Catholic Heritage”. 
Reikia pastebėti, kad Judge 
Donhelly yra vienas iš žy
miausių ir aktyviausių dar
buotojų ir % veikėjų katali
kybės akcijos dirvoje ir 
mums visiems lietuviams 
reikėtų pasekti to garbingo 
vado pavyzdį ir rimtai susi
domėti tuo^ klausimu: Kuo 
aš kaipo • katalikas galėčiau 
pasidarbuoti savo bažnyčios 
ir tautos gerovei ?

Mr. P. Predmore yra žy
mus. veikėjas ir Knights of 
Golumbus sekretorius. Jis 
ragino priklausyti prie šios 
katalikiškos ' organizacijos.

Attorney J. Scully yra 
taipgi žymus veikėjas.

Mr. P. Kraųse; yra gene- 
ral maiiagėr Rochester A; 
merican Breivery ir didelis 
lietuvių prietelis. Jis dova-

mas tiek daug ats'ilankusių 
parapijiečių ir svečių ir ji
sai ragino, visus rimtai ap
svarstyti ir sekti gerb. Tei
sėjo pareikštąsias mintis ir 
darbuotis vienybėje dėl mū
sų Katalikybės ir lietuvybės 
ir šviesesnės ateities Ameri- 
^koje..

Vakaro vedėjų buvo Jo
nas Čėlkys Morkūnas.

Vakarienėje dalyvavo dau 
gelis mūsų žymių lietuvių 
biznierių, kuriems reikia 
nuoširdžiai padekuoti už jų 
nuoširdų parapijos parėmri 
mų savo įvairiomis aukomis 
Rochesteriečiai lietuviai bi
znieriai yra stipriai susior
ganizavę į “Lithuanian Bu
siness Mens Association”, 
kurios pirmininku yra. Ge,o‘ 
rge Savage. ir sekretorium 
J. Rieki.

Visi parapijiečiai turėtų 
atsiminti, kad visumet rem- 
t mūsų lietuvius biznierius, 
kurie remia mūsų parapijų.

Be to, matėsi daugelis 
mūsų senų ir jaunų žymių 
visuomenės veikėjų,
’ Didelė garbe priklauso

VYČIAI VAIDINS DRA- 
’ MA ‘ATGAILA” .

Lietuvos Vyčių New Yoiv 
ko ir Nęw Jersėy apskritis 
pradedant kovo 1 d. pradės 
milžiniškų, naujų narių, ir . 
“Vyties”, skaitytojų vaju. 
Ta proga apskritis vaidins 
du veikalu; viena lietuvių ir . 
vienų anglų kalbose, su ku- 
riaiš bus aplankyta visos 
apylinkės lietuvių kolonijos.

“ATGAILA”.
Lietuviškas veikalas bus ; 

“Atgaila”. Ta! tik-kų iŠ. /■ 
spaudos išėjus trijų veiksmų / 
tragedija, parašyta Jon, 
Steponaičio. Šiai dramai 
mintis yra paimta iš kun,/J. 
Spilmano apysakos “A yic 
tim to the Seal of Conf es 
sion”. Šis religinio turinio 
veikalas, nors ir neilga^, bet 
labai tikęs vaidinti gavėnios 
metu.

kahti vakarienės komiteto 
nariai: Petras Norkeliunas, 
F; Grybaitisį J. Levickas, 
S. Kazakevičius, J. Kavo- 
liunas: S. Valiukevičius, K. 
Slevas, V. Butrimas, I. Vi
liais,’ S. Sedlickas ir kiti,

Didžiausia garbė priklau
so visiems tiems susipratu- 
tusiems parapijiečiams, ku
rie atsilankė į šių gražių va
karienę ir savo aukele parė
mė savo parapijų. Klebonai 
kun.. Jonas Bakšys ir para
pijos komitetas, jiems • vi
siems taria: Nuoširdų ačiū.

BROOKLYN, N. Y.

no jo $25.00 vakarienės me- mūsų darbščioms vakarie- 
tu de! naujos bažnyčios fon- nūs 
do.

Bet garbingiausias “sve
čias” ir visų mylimiausias 
draugas ir didžiausias. kata* 
likybės ir Įiėttivybeš pasi
šventęs darbuotojas, buvo* Zlotkienė, V, Vilibicnč. A,, 
mūsų klebonas kūn. Jonas 
Bakšys,, kuris savo gražioje 
kalboje džiaugėsi,, matyria*

i šeimininkėms, kurios 
rūpestingai dirbo ir rūpino
si pagaminti. tuos skanius 
valgius.

. Tos darbščios Šeimininkės 
buvo : P. Norkeliunięnė, C,

Greifciene, F. Malinauskienė 
ir J. Kovienėu

» * ... • • • .

Taipgi sunkiai dirbo ŠO

PRIEDAS. , 
. Be šios dramos, tuo f pačiu \ 

kartu bus vaidinama (anglų 
kalboje komedijėlė -p‘The 
Red Lamp”. Jai vaiadvaųs. 
H. A. Malone, vienas i^ ,New 
Yorko prityrusių teatro re- 
žisorįų. . . : V '
KOVO 10 D. KARALIE

NĖS ANGELŲ PARA
PIJOJ. '

Pirmutinis su šiai^ veika
lais vyčių pasirodrimas į- 
vyks šeštadienį, kovo 10 d, 
karalienės Angelų? Parapi
jos svetainėje, Sou1įh .4th ir 
Roebling Sts., Efriooklyn, 
N. Y. Kadangi šio parengi
mo pelnas eis pusiaju su pa
rapija, tai reikia tikįteis, jog 
visuomenė jį tikrai i parems. 
Įžanga į šį parengiipių bus 
3$ centai. . ...

KITI VAIDINIMAI.
Kiti šių veikalų ^vaidini

mai įvyks sekančiojo tvar
koje: sekmadienį,. Ipvo 11 
d. Kearney,. N. J., šeštadie
nį, kovo 17 d.,. Jersrny City, 
sekmadienį, kovo 18} d. Pa- 
terson, N. J., šeštadienį, ko
vo 24 d. Elizabeth,^ N. J., . 
sekmadienį, kovo 2b d. C. 
Brooklyn, N. Y., sekmadie
nį, balandžio 15 Nįw Yor
ko mieste ir 1.1. 4 Kadangi 
dar ne visos iš šių dienų yra ( 
tikrai sutartos,, tai gali i- 1 
vykti ir nekurios permai
nos.. A. J. M.

Profesionalui, hiznh-rlal. pramonių 
Tai. kurie skelbiasi “T*arblnlnke.” tik 

h i verti skaitytojų paramos.

Tikrų draugų per sielvar
tų pažinsi. Ennfas.

41-OS KUOPOS PAREN
GIMAS.

Lietuvos Vyčių 41-ma Vy
tauto kuopa, šeštadienį, ko
vo 3 d. p. Kivytų namuose, 
67 Ten Eyck st., rengia 
“Bunco” ir kortų vakarė! į. 
Laimėtojai gaus gražių do
vanėlių. Taipgi bus ir už* 
kandžių su arbata. Įžanga 
25. centai. Bilietų iš anksto 
galima gauti pas. kuopos 
narius ir .. Universaliame 
Biure.

EIS BENDRAI PRIE 
ŠV. KOMUNIJOS.

Kad tinkamai Šventus sa
vo patrono šv. Kazimiero 
dienų, kuopa bendrai eis 
prie sV. KomūnijoSį sekma
dienį, kovo 4 d. Po Komu
nijai visi bendrai turės pus
ryčius. Visi, kuopos nariai 
prašomi dalyvauti.

NOTARY Telefonas-:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. 8MLAS
. ■.(BIEL’IAT’SKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUB

660 Grarid Street,..

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai.įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas- mus. ‘ Patarnavimas yra 
užtikrintas iv už prieinamu kalmy.

= Telepliono Stagg 2—440d • !
= ’ NOTARV PUBLIC Ė

ĮALEKS. RADZEVIČIUS Į
| G R AB ORIUS |
| 402 Metropolitan Avė. . Į
| .BROOKLYN, N. Y, .|
Į Priešais. Apreiškimo parapijos! 
Į. Bažnyčią |
ĮPammdąu Automobilius Ves- į 
| tuvėms, Krikštynoms ir viso* | ? 
| kimūs- pokyliams... | 
*huiitHtunuiihumiUHuivmiiiiiniuiutuuH(iiuuHunnnu$. t
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