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• Kataliku, kuri neremta kttaKkSkoe 
gpaudoi, neturi teurifc vidfaitta gera Balny- 
Šio* valku.
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KAINA 5 0ENTJLI

Saaras Nubalsavo prisidėti Lietuvaitę Išrinko BrOCktOIl 
rrie VoKietijos ? w t i j • * i

Darbininko radio programa
šeštadienį, sausio 19 dieną, š. m., atvyksta iš 

Worcester, Mass. Šv» Kazimiero par, choras su savo 
vadu, p. Juozu žemaičiu išpildyti Darbininko Radio 
programą nuo 2 vai. iki 2:30 vai. po pietų. P-nas Juo
zas Žemaitis yra Lietuvių Darbininkų Sąjungos 7 
kuopos pirmininkas ir ŠV. Kazimiero par. vargonin
kas. Jo miizikališki gabumai žinomi visoje Naujoje

___Anglijoje._____ ■___ ’ *___ ____ , /__ _
Taigi Šeštadienį, sausio 19 d., nuo 2 vai, iki 2:301 

vai. po pietų iš stoties WAAB (1410 kiloėycles) klau
sykimės maždaug šiokios programos:

1. Stoties pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo kalba.
3. Tekėjo saulelę......... Šimkus, I

• Sukliko gulbelė ........ .................  Kačanauskas. I
Šv. Kazimiero par. choras.

4. Kalba Adv. Antanas Mileris iš Worcėster. I
5; Auštant aušrelei................ Juozas K. Žemaitis.
Solo Ona’Adomavičiūtė ir Merginų choras.

6. Oi žydi, žydi, šilų putinėlis. M.......... Petrauskas.
Šv.. Kazimiero par. choras.

7. Bernužėli nes’voliok ............... Petrauskas.
Solo Juozas K. Žemaitis.

8. Kariška daina .................... Juozas K. žemaitis.
Vyrų choras. .

9. Vėjužėlis...... ...'.......o......;./...:..,....../.. Vanagaitis.
Šv. Kazimiero par. choras.

Šv. Kazimiero par. radio chorą sudaro šie daini
ninkai:

Soprano: Pranciška Pupkaitė, Ona Jogminaitė, 
Stase Sialelionytė ir Rita Tamkiutė.

Alto: Ona Adomavičiūtė, Birutė Ališauskaitė ir 
Angelė Stakeliunaitė. *

. K, 4 Tenor; Aįfonsas-©inkus* Dr. Jonas J. Žemaitis, 
Stasys Valinskas ir Paulauskas. " ' * ]

* Bass: Jurgis Jasperas, Juozas Ivaška, Antanas 
Tamulevičius, Jonas Valinskas.
į: §v. Kazimiero par. chorui ir visiems daininin
kams vadovauja Juozas K. žemaitis, parapijos var
goninkas. y ? • ■ 1
3 ‘Ąkompaųūoja Darbininko Radio Programos a- 
kęmpfoUotoja/p-lė M.-TtėinavičiĮiteiš South Boston, 
Įįirįįįūo;pat pirmos Darbininko Radio programos vi* 
ąįemš dąmininkams akompanavo. ’

j Darbininko Radio Programos Vedėju ir Pranešė
jų yrą muzikas Rapolas Juška, Šv. Petro parapijos 
(Šoutįi Boston, Mašs.) vargoninkas.

Taigi visi pasukime savo radio aparatus ant 1410 
kilocycleš ir klausykime gražių dainų ir kalbų. Pasi
klausę^ savo įspūdžius parašykime Darbininkui, 3661 

. West Broadway, So. Bbston, Mass. arba į WAAB ra- 
’ dio stotį Boston.; -

KITA ŠEŠTADIENI BROCKTONAS IŠPILDYS
PROGRAMA |

Kitą šeštadienį, sausio 26 d., tuo pačiu laiku, at
vyksta Šv. Roko par. choras su savo varg. Povilu Sa
ku išpildyti Darbininko Radio programą. Broektonie- J 
čiai atvyksta ne tik programą išpildyti, bet ir visas 
to pusvalandžio išlaidas apmokėti.

Pereitą antradienį, sausio 15 d. įvyko LDS. 2 
kuopos susirinkimas. Darbininkai, besidžiaugdami 
Darbininko Radio programomis, nutarė sausio 19 die
nos Darbininko Radio programos pusvalandį pilnai 

‘ apmokėti ir taip pat gauti automobilius atvežti savo 
dainininkus. Vadinasi, sausio 19 dienos pusvalandis 

/ faktinai bus BrocktonieČių,
Pažymėtina, kad BrocktonieČių programoje kal

bėtoja bus p-lė Julė Jhkavonytė, Brocktono miesto 
% nuosavybių įkainuotoja (assessor), kuri garbingai 
f laimėjo rinkimus. Tąi bus pirmas p-lės Jakavonytes 
* viešas pasirodymas kaip Brocktono miesto valdinin

kės — įkaihuotojos. ‘ s į ’

NEPAPRASTAS DARBININKO RADIO 
PROGRAMOSSUSIDOMĖJIMAS

’ * Visose lietuvių kolonijose yra didis susidpmėji- 
mas Darbininko Radio programomis ir jų palaikymu. 
Lawrence šv. Pranciškaus lietuvių parapijos draugi
jos, vadovaujant kleb. kun. P. M. Jurui, pirmutinės 
suteikė finansinę paramą. Kitų parapijų, kaip tai: 
South Boston, Brockton, Cąmbridge, Norwood drau
gijos padarė nutarimus ir juos vykdo gyVeniman. Vie-

Saarbruecken, — Sausio Prancūzijon. Spe J a m a, 
^15, šio krašto 90% gyven- 
i tojų balsavo, kad priside- 
į ti prie Vokietijos, kur jie 
[ pirm karo priklausė. Tie 
I žmonės kurie agitavo, kad 
nesideti prie Vokietijos da 
bar skubiai apleidžia kra
štą, nes žino koks likimas 
jų laukia užėmus šį kraš- 

rtą hitlerininkams.Jauda- 
bar prasidėjo areštai. Na
ciai jau suėmė 30 polici
ninkų ir suimsią visus 120 Hitleris išgirdęs, balsavi- 
už jų pirmiau išreikštą nu mų rezultatus^ pareiškė, 
sistatymą būti Tautų Są- kad tas įvykis panaikina

. i—x-.--iJt.3- visus likusius i^ųsiprati-
muš tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos ' ir dabar abi 
valstybės .^alės laisvai 
bendradarbiauti*

kad apie, 40,000 Žmonių 
apleis kraštą. /

Dar prieš Rinkimus Vo
kietija susitarė su Pran
cūzija, kad jei rinkimai 
priskirs kraštąprie Vokie
tijos, tai vokiečiai sumo- 
ės prancūzams tam tikrą 
sumą už kasyklas, kurias 
jie valdė per lS metų.- —

Šie rinkimaį buvo aiš
kus Vokietijos laimėjimas.

jungos kontrolėje.
Balsavimų rezultatai* 

buvo tokie: Už prisidėji
mą prie Vokietijos, 476,- 
089 balsų; už prisidėjimą 
prie Prancūzijos, 2,083 
balsų; o kad pasilikti kaip 
per paskutinius 15 metų 
Tautų Sąjungos . globoje 
46,613 balsų. .

Šiame krašte buvo 539,- 
542 žmonių, turinčių teisę 
balsuoti. Kadangi 901 bu- 

ivo sugadintas balsas ir 
1,256 buvo paduotų tuščių 
balsų, matome, kad veik 
visi turintieji balsavimo 

I teisę tuomi pasinaudojo. 
Į Balsavimams aiškiai pa
rodžius, kąd gyventojai 

įnori hūtf a pfjjhpgti /prfė 
Vokietijos* Tautų Sąjun- 

Į gos komisija ruošiasi mė
nesio laike pavesti krašto 
valdžią naziams. Tie, ku
rie buvo priešingi šio kra
što prijungimui Vokieti
jai, dabar atsidūrė keblio
je padėtyje. Daugumas jų 
jausdami, kad naziams 
paėmus kraštą į savo na
gus, opozici joniė r i a m s 
klius, '. ruošiasi išvykti

KOMUNISTAI VALOSI

Maskva -- šiomis dieno
mis Sovietų komisarai iš
metė iš paftijol žymų ko
munistą, ^..^jendo, valą- 
tybėspląnųkony^gpą.pir- 
mininką ir Ijąltįų^ių komi
sarų tarybos pįrnpninko 
padėjėją, u£ taį> .kad jis 
kalbėdamas ]bdo^ fabrikų 
darbįnih^anfe ne- 
pasmerk^węSk.fBraū- 
nsteinė) > į Rtaovjevo 
(Apfelbaum) 7 veūdmo kd- 
munistų partijoj?; v

Del tos pačios ^priežas
ties išmetė iŠ partijos ir 
M. Flior, dįrbūsi Užsienių 
prekybos t komisar i a t ej 
Minske.

: Komisarailuodu komu-; 
■ništų ne tikas partijos iš
metė/ bet išvarė iš darbo. 
Vadinasi, ‘ pasmerkė mirti 
badu.

nose parapijose draugijos skiria dovanėles iš iždų, o 
kitos — rengia vakarėlius ir jų pelną skiria Darbinin
ko Radio Programos Fondui, o dar kitos teberuošia 
planus kaip geriausiai būtų galima užtikrinti Darbi
ninko Radio programų pastovumą.

Tai džiuginantis apsireiškimas. Tur būti dar nė
ra buvę jokio kito visuomeninio darbOj kuriuo mūsų 
visuomenė būtų taip susidomėjusij kaip Darbininko 
Radio programomis. .

Nėmažesnį susidomėjimą rodo ir pavieniai asme
nys. Vienas iš pirmutinių Darbininko Radio progra
mų rėmėjų buvo tai inžinierius Stasys Beleskąš, Stan
ley Radio Shop savininkas, 414W.Broadway, South 
Boston, ji pasekė jau keletas kitų, kurių vardus pas
kelbsime per radio ir kituose Darbininko numeriuose.

Dėkojame visiems už moralę ir materįalę paramą 
ir užtikrinam, kad Darbininko Radio programos atei
ty dar labiau visus patenkins.

ĮTRAUKIME VISUS PROFESIJONALUS IR 
•: ’ ■. BIZNIERIUS

Lietuvių profesijonalų ir biznierių, dėkų Dievui, 
jau turime beveik visose kolonijose. Darbininkas ir 
Darbininko Radio programos vedėjai ragina visuo
menę remti tuos profesijonalus ir biznierius, kurie 
remia Darbininką ir jo radio programas. Taigi gerb. 
kolonijų veikėjai, ypatingai LDS. nariai šio vajaus 
metu turėtų.pakalbinti profesijonalus ir biznierius 
skelbtis Darbininke. Skelbimų kainos visiems prieina
mos. Taip pat kaip Darbininkas, taip ir Jūs, Gerb. 
Veikėjai, patys ir kitus paraginkite.remti tuos profe
sijonalus ir biznierius, kurie skelbiasi Darbininke. 
Būkime vieningi. Taip darykime ne tik su lietuviais 
profesijonalais ir biznieriais,’ bet ir su kitataučiais. 
Padirbėkime, kad-įtrauktume į .tą mūsų didelį ir kil
nų visuomeninį darbą ne tik darbininkiją, bet ir inte
ligentiją.

Miesto Valdininke
IŠ SOV. RUSI JOS D AR 

GRĮŠ LIETUVIŲ KUNI
GŲ 1

Kaunas—Iš Sovietų Ru
sijos į tėvynę sugrįžo dar 
nevisi kunigai. Daroma 
žygių, kad likusieji Sovie
tų kalėjimuose ir lageriuo
se kunigai būtų išduoti 
Lietuvai. Apsikeisti kali
niais ' nori ir lenkai. Jei 
bus susitarta, tai likusieji 
kunigai gali grįžti pavasa
rį. ‘ ‘ ’

DARBDAVIAI PRIEŠ 
DARBININKAMS PA

LANKŲ BILIŲ

Washington, — Kongre
sui susirinkus dirbtuvių 
savininkų organizac i j a 
bahdys pravesti įstatymą, 
kuris uždraustų genera- 
lius ir užuojautos strei
kus,

Organizacija taipgi e- 
santi priešinga Wagnerio 
biliūi ir bandymui organi
zuoti darbininkus į unijas 
panašiai kaip daroma su 
gelžkelių darbininkais.

BŲius, kuri ši organiza
cijahori pravesti esąs pa- 
'nąšus į Anglijos įstatymą, 
išleistą 1927 metais. An
glijoj streikai ir lockoutai 
yra nelegalūs jei “streikai 
ar lockoutai vartojami su 
tikslu paveikti į valdžią 
ar pakenkti visuomenės 

: interesams”.
Senatoriaus * Wagnerio 

bilius uždraustų kompani
jų unijas ir organizuoti 
darbininkai galėtų kolek
tyviai derėtis su darbda
viais.

Senatorius mano patiek
ti kongresui šį įstatymo 
sumanymą po pasitarimo 
su prezidentu ir darbinin
kų vadais. Jis tvirtina, 
kad jo sumanymas paliuo- 
suotų darbininkus nuo 
darbdavių įtakos. Darbda
viai yra .tokiam įstatymui 
priešingi, nes jie tvirtina, 
kad toks įstatymas pri
verstų darbininkus įsira
šyti į unijas, nepaisant ar 
jie nori būti tos unijos na
riais ar ne.

Darbdaviai toliau nūrd- * 
do, kad tokie įstatymai 
būtų priešingi Jungtinių 
Valstybių konstitucijai, 
nes kongresas neturįs tei
sės nustatyti santykius 

, taip ūkininko ir jo darbi- 
’ ninku arba tarp skalbyk- 
* loš savininko ir jos darbi- 
i ninku. Jie tvirtina, kad.

P-Lfi J. JAKAVONYTĘ 
Conrtesyi of Broekton Enterprise

Brockton, Mass. — Pe
reitą savaitę, Brocktono 
miesto, taryba išrinko p-lę 
Julę K. Jakavonytę neju- 
domo turto įkainuoto ja 
(assessor). Tai pirmas į- 
vykis šio miesto istorijoj, 
kad moteris būtų išrinkta 
užimti apmokamą vietą 
miesto valdyboje;/

P-lė Jakavonytę išrink
ta miesto tarybai balsuo
jant 62 kartą. Pirm to res
publikonai vis balsavo 
vienbalsiai už savo partk 
Jos kandidatą, o demokrį- 
tąi buvo pasiskirstę; jr ta— 
tidaVe savo balsus už įvai
rius kandidatus. Pagaliau 
demokratai susigrupavo 
ir balsuojant 62-trą kartą 
p-lė Jakavonytę tapo .iš
rinkta 16 balsų prieš 12. 
Ji yra demokratė.

Rinkimų rezultatus pas
kelbus, pralaimėję kandi
datai pirmutiniai sveikino 
p-lę Jakavonytę. Ją svėi* 
kino taipgi visi tarybos 
nariai su burmistru Bąker- 
priešakyje ir linkėjo jai 
geriausio pasisekimo.

P-lė Jakavonytę yra vy* _ 
riausia duktė iš septynių 
p-nų M. Jakavonių Šeimos 
narių. Ji gyvena su savo 
tėveliais, 270 Moraine St, 
Brocktone gimusi ir augu
si. Visados buvo ir yra na
rė šv. Roko lietuvių para
pijos ir N. P. P. š. drau
gijos. Baigusi Brocktono 
aukštesnę „ mokyklą 1918 
metais, ji Bostono Univer
sitete studijavo nejudamo 
turto prekybą.

“Darbininkas” džiaugia
si, kad mūsų jaunuomenei 
sekąsi prasimušti į geres
nes vietas ir linki p-lęi Ja- 
kayonytei geriausio pasi
sekimo. .

LIETUVIS TEISĖJAS

į

Nashua, N. H. — šio* 
mis dienomis gubernato
rius paskyrė gerai žino* 
mą ir veiklų lietuvi aičĮfco* 
*katą BoįesloyąjDęgąšį 
sėjum. Džiaugiamės ir di* 
džiuoJames, kad nįūsų 
profesionalai prasimuša į* 
viršūnes profesijoje. * ■

Sveikiname Teisėją B.: 
Degasį ir linkime geriau
sios kloties.

Rusijoje Sušaudė 
Du Darbininku

Gufa — Sovietų Rusijos 
budeliai vėl sušaudė du 
jūrininkų ir tris kitus jū- 
rininkuš pasmerkė de
šimts metų kalėjiman už 
tai, kad Jie Veždami laivu 
spiritą, paragavo jo ir pa
sigėrė., Vėliau kilo laive 
gaisras, kuris sunaikino 
laivą su visu spiritu, pa
darydamas komunistams 
milijoną rublių nuostolių,

M. Banių, kapitono pa
dėjėjas ir vienas iš nuteis-

tųjų mirtį, buvo komunis* 
tų partijos organizato
rius.

Prisimenant, kad- sovie* 
tų budeliai .nužudė 117 
žmonių dėl vieno komisa
ro Kiroyo nužudymo; kad 
ūkininkus, kurie nuslepia 
kiek grudų, kad apsiginti 
nuo bado, šaudo, aišku, 
kad komunistų ponai la- 
bai žemai įkainuoja savo 
pasekėjų gyvybes.

pasisekė surasti prapuolu
sius Amerikos ambasados 
dokumentus, kųrįė buvo 
dingę laike bolševikų re< 
yoliucijos. Dokumentai su
rasti Leningrade, kur 
prieš karą buvo Amerikos 

darbininkams turi būti | ambasada. Surasta 52; dė- 
palikta teisė prirašyti prie Į 
tokios unijos, kuri jiems 
patinka ar visai nesirašy- 
ti Į Uniją.

SURADO ISTORIŠKUS 
AMERIKOS DOKUMEN-

cialių dokumentų, kurie 
buvo renkami nuo 1810 m,.
. Dokumentai nugabenti j 
Jungtinių Valstybių afh* 
basadą Maskvoje ir mano
mą, kad jų tarpe bus ras-

i .* ’ TUS ; ' ta daūg medžiagos apie
...............i/ • Alaskospirkimą, Rusų^Ja- 

Maskva : — Amerikos ‘ponų karą,) pasaulini karą 
konsului Angus I. Ward ir kitus istoriškus įvykius.

New York

AL. SMITU NOMINAVO 
HOOVER’Į

Sausio 9, 
Al,Smith, buvęs Demo
kratų partijos kandidatas 
į Jungt. Valstybių preri- * 
dentus, 1928 metais, prieš 
Herbert Hoover’į Respuh* 
likorių kandidatą nomina-' 
vo Hooverį... tik ne į pre
zidentus, bet I Direktorių 
Tarybą New York Life 
Insurance Co. Mat Al.
Smith yra ' minėtos ap- * 
draudos kompanijos 
rektorių tarybos naryste i 
Mirus Jų nariui; John v 
Andrus, Smithį Jo vieląroH 
nominavo buvusį J* V, ' 
prezidentą Hooverį. i * > .

i
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LŲS. KŲQPQS Į kol to toli nenužengėme.
SUSIBINKIMAŠ Užtat visi stokime į ben-

-——- , a dr< darbą. , .
Kuopos Valdyba.

ią>s. i-MOs Ęęppps

—i—m -imm iii iin^w 

BtKTABU
11 -upiĮ'i ii—, n ,

DR. m J. ABIZAID
Tel.Devonshire7906 

ųim VALAMDCS:

■HSVStfUM. ■■

i LDS. l-mos kp. metinis 
susirinkimas įvyks sausio 
Wd«, 7:39 vąl. vakdre, 
parapijos salėje. ,

Šitas susirinkimas-.yrą 
labai svarbus, nes metinis 
visi .turėsite progos išgirs-, 
ti visų metų veikimų ra
portus bei finansinį stovį.

Apart toj visi žinome, 
kad dabar LOS. ir “Dat- 
bininko” vajus. Kas turi
te pagerinimų, {neškite su
sirinkime. Brangieji, va* 
jus netrukus praeis, o mes 
rfhiy   II—įįji.'i . I ; . į Ii" - r

: AP V 0T A TAT

JUOZAS CUNYS j
ADVOKATAS |

414 Broadway, S. Boston, MassĮ 

; Tėl. So, Boston 0948.

; GYVENIMO
t, Tęį. I’orkAvay 1804rW

i

prisiekęs Advokatas

WAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius, dokumentust
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

! ADVOKATAS

JUOZAS KĄSPERAS, 
graborius polus šios kolo
nijos darbuotojas, pri- 
klausąs, prie daugelio lie
tuviškų organizacijų kaip, 
senesniųjų, taip pat ir jau- 
nirpo. Malonaus būdo, klu
snus, užtat Juozą ir gali
ma matyt bevęik kiekvie
name lietuvių katalikų pa
dengime. Šv. Petro para-, 
pijos choro rępgiamų me- 
tinįų šokių, kurie įvyksta 
sausio 23 d., puikiame Re- 
pertory Ballroom’e, 264 
Įlųntington Avė., Boston, 
jis yra rengimo komisijos 
pirmininkas, kuris įdėjo 
visas pastangas, kad šie 
šokiai būtų pąsękmingiaų- 
si ir Visi ilgai , juos atsi
mintų,

cw AINIAI .
&*

3 Maklen Street, 
Boston

w

} 18 Tremont. St.;

Room 131,
... Boston, Mass.

i i* . . ■ ■ .
Trii LAEayette 3448

!

(U. j. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

<rDarbininko ” Name
(anttos labos, Room 1)

866 Broačteay, šou. Boston.
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
, 60 State St., Room 326

‘ TeL Hubbard 9396.
Gj^eulaLą: 33 Roseroont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tel. So. Boston 3520

! ADKATAIŪLHM |
DARBININKO NMią .

ą66Br9ądwa^v
South Boston^ Masą J

| TeL So. Beatofi 0828 Į
t UUTVVią DANTISTAS I

DR. M. V. CASPER
I Arti Municipal Building j 
| 525 K. Broadvaųr, |. Boston į 
i OfUo "Valandos Į
f Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1,30 ikl| 
i 5 Ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare, Ofl- s 
|sas uždarytas subgtos vakarais ir* 
ŠnedOldientais, taipgi seredoinls nuo| 
| 12-tos dieni uždarytai. Į
= Taipgi Ruimu ir X-Įtay j

" 111 —1 ...... .
lietuvis Dąntktąg

(GALINAUSKA8)
TeL So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston 
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 01. vakare. Šventų dieną.

pagal susitarimų. . -

Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valiindoa nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Upl 6 ir nuo 6:30; iki 9 v. V. 
Seredoiniš nuo 9 iki' 12 v, Oieną. 
Sukatomis nuo 9 iki- 6 vai. vakarė. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Jau kelis kartus buvo 
minėta, kad ateinančiuose 
Šv. Petro parapijos meti
niuose šokiuose bus daug 
įvairių naujienybių. Štai 
keletas iš jų: kiekvienam 
dalyviui bus duodama ‘ka
rališka’ kepurė dykai; di
delį “maišą aukso’’ gaus, 
kuris turės laimingą nu
merį; bus dar —- bet kur 
čia galima viską surašyti. 
Ateikite ir patys pamaty
kite šias naujienybes.

Esant tokiai gabiai ir 
patyrusiai komisijai įąip 
tai: grąbC Juozas Kąspę- 
ras—r komisijos pirminin
kas, Antanina Grabijoliu- 
tė —' pagelbininkė, EI. 
Drobavičiute, Onutė Sin
kevičiūtę, J. Baltušis ir J. 
Slatkevičius. Jiems pagal
bininkais: O. Vąleckaitė,

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray ‘ r
- Teį. SajitĖ į^|J^71i 

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Aląonąūin 9753

534 Ę. Brdaęlway;
Soąth Boeton, Mass. - '

Tel. Trowbridge 6330.

BOpmo
(KĖPŠYS> 

LIETUVES GYDYTOJAS

278 Harvard Street, 
kamp, Irunan arti Central S<J-, 

Cambridge, Mass. .

LIETUVIAI TAUTIEČIAI!

Gerbiamieji:— ?
Prašome kreiptis į lietuvišką aptiekąj, gurios 

savininkai gimę ir augę So. Bostone. Receptus iš- 
pildo su geriausiais Vaistais tiktai registruoti 
vaistininkai. Galinę būtį tikri,, kad jūsų daktaras 
bus patenkhi|ą$. • ' .
Vristątome ledus (ice-cream) pokilįams i namus, 

yardųodąmę DEKSNIO .GALINGĄ MOSTĮ

RECEPTŲ SPECIALISTAI!!

CASPER PHAkMACY, I&ĮC,
John Casper Joseph įp. Greene

(donas Kasperavičius), (Juozapas C? Grilęvįčiųs'l 
‘ . ■/ '* ' ' SAVININKAI '■ ■ ■

6# B|roadwąy ’ Telefoną*
. (Atidaryta nuo 8 ryte iki Pirmos ryte)'

Smagiausiai Laiką Galima Praleisti Tąi f

Šv. Petro ParapUoa į

| CHORO ŠOKIUOSE
| Kurie Įvyks |

Į Sausio-January 23,1935 | 
į REPERTORY BALLROOM f
i 264 Huntington Avė., Boston, Mass. X 
t MITO! J-'; \
X— Tąi pątogiausia proga rimtai ir smągiai pasilniksmintį choro meti- X 

Į X niųoąe šokiuosę, kurie jau ir praeity je suti*ąukdąvo rinktinį jaunimą, nes X 
A jįie žino, kuę galimą turėti “good time”. T
X Susipažįnkite bei atnąuji^kįtę pažintis sų kitų kolonijų jaunimu, 
X kuris skaitlingai pąsižadėjo dalyvauti- , ¥

M. Beleckaįtė, N. Overkai- 
tė, M, Sabaitė, J. Lapins
kas ir A. Baronas.

įvyks 2 šv. Ęętrp parapijos 
choro šękįąį. Kur?GražįQ- 
jeĘepęrtpty salėję, ?64 
Hųntmgtpų Avė., Bosto
ne. Ęądą? šaųsjp 23 <L> 
1935 metais, Kas grps?- 
(farsus Bostoniąns Orkes
tras. .Kas atsilankys’ Vi
ši!!!: • -V ■' . ’ ■ / /"

i MUZIKAS j
! RAPOLAS JUŠKA 1

* Mo^o muzikos, pįąno j 
i ir dainavimo. Specia-1 
į les pamokąs gųogą < 
į vaikams. . j

J . Adręsąs; ! 
r 933 įį' Moadvvay, j

SO. ĘOŠTON, MASg. I

-".n—l. .. «■. r1'* !t * "i "-i.ii1.1", 
kaltmainąskTOsęirąęijp j 
nųskrįaųsti miestą $79 dę- 
leriąis, Jis ^urėdąmąs. są- 
vo valgyklą tarpininka
vęs ' pąž^l^ąyiąms “už
antspauduoti” darbą kor- 
Į :eles, neatlikus' paskirto
jo dąrbot Sako, policiją. 
Arešto vąrantąi išduoti 
dar dęl septynių asmenų 
dalyvavusių tame pąį įąb-. 
darybės šmugely.

^LIAUDIES UNIVERSI-
' wtaš* ’ ■

gražią iliustruotą pąskąi- 
tą Sodąįįętęms, ir jų motį- 
noms, parapijos salėję, 
T-įoje gatvėje. Klausyto
jos yra giliai dėkingos 
Tėvui Bružui ir tėvui Jan
kuj už tokį jų naudai didį 
pasišventimą. Galima sa
kytį, kad Liaudies Univer
sitetas jau veikia; spdalię- 
Čiųtąrpe.* ; . *’

Pr. Jonas G. Arentas 
sugrįžo iš vienos savaitės 
atostogų Nagsąu.

Sausio 16 d., kun. A. 
Bružas, M. S. » D. D., Ną- 
shųa, N. H. klebonas davė

SUĖMĖ LIETUVI

John Stankus, 42 m. gy- 
venąs Dorr . St.. Roxbury 
tapo policijas suimtas tuš
čiame name, 27 Dorr St. 
Policiją prie jo rado mai
šą susuktų paipų. Jis 
traukiamas teisman už 
vagystę.

SUĖMĖ LABDARYBĖS
ŠMUGELY

George Daston, 46 m., 
gyveno BondSt. South 
End tapo suimtas už da
lyvavimą Bostono miesto 
labdarybės šmugėly. Jis

METINIS BALIUS
Rengia 

Lietuvos Dukterų Draugi
ai po Globa Motinos Švč.

Sausio19d., 1935
7:30 Vai. Vakarę . ..

Parapijos Svetainėje 
492 R. Seventh St, So.

Boston,Mass.
Kviečiame 

įę rėmėjas, vyrus įr mote
ris dąjyvąųtį šiame pęĮętV 
niąmeJbaliuje.

Draugijos narės, ateis 
ar ne į balių, už įžangos 
bilietą 35 centus turės už
simokėti. Tai jau verčiau 
ateiti ir linksmai laiką 
praleisti.

Valdyba ir rengimo ko
misija deda visas pastan
gas padaryti šį metinį ba
lių ^uoišlulmingiaųsiu ir 
linksmiausiu. Bus visokių 
Valgių ir gėrimų* Jau pą: 
samdytus geras orkestras.

Re to* baliuje bus gera 
proga moterims prisirasy* 
ti už nūmažintą įstojimą 

ši draugija yra vieua iš 
turtingiausių ir geriausių 
Moterb draugijų Bostono 
apylinkėje*:

VALDYBA.

Sausio 11, Bažnytinis 
choras turėjo savo metinį 
balui Repertory svetainė
je, Bostone. Žmonių buvo 
daug. Pasekmės geros.
• Sausio 13, parapijos sa
lėje buvo rodomi krutąmi 
garsiniai paveikslai iš 
Lietuvos. .

Sausio 20, parapijos sa
lėje įvyks labai įvairus ir 
gražus Vaikų vakaras. Se
serims Mokytojoms vado
vaujant mokyklos vaikai 
vaidins “Kalėdų svečią”. 
Bus ir daugiau įvairumų, 

įReinas skiriamas nąokyk- 
įąt ' ' ■ •

; Sausio 27 įvyko Lietu
vių kalbos skaityme kon- 
testas. Vakarą reųgia ir 

[ premijas duos LDS. 8 kuo- 
. pa. Konteste; dalyvaus pa* 
rapu mokyklos vaikai pra- 
dedant nuo 4 skyriaus iki 
8. Bus daug šposų.

los atmokėjo. Vien moky
klos išlaikymas lėšavo ar
ti trijų tūkstančių dolerių. 
Parapiją skolos teturi tik 
$6000.09, Klebonas primi
nė, kad visoje Bostono 
vysku p i j o j e Cambrid • 
ge’iaus parapija geriau
siai stovi. Turi gražią baž
nyčią, erdvę kleboniją, 
gerą vienuolyną ir parapi
jinę mokyklą. Tiek' įstai- 
gų neviena iš lietuvių pa
rapijų Bostono vyskupijo
je neturi. Ąnt vįsos E&ęąan 

į vybės skolos tik tėvą šeši 
tūkstančiai dolerių. Buvo 

■laikas, kad ši parapija bu
vo jau yisąisubankrutiju- 
si. Negalėjo nęį vieno ku
nigo, išmąityti, nęį nuo
šimčių, nei taksų užsimo
kėti. Neberęįkalą lietuvis 
kunigas turėjo pas airius, 
gyventi. Tuomet Cambrid- 
ge’iuje lietuvių buvo daug 
daugiau negu dabar.

Parapija atsistojo ant 
savų kojų kuomet J. E.

GRABORIĄI

Šią savaitę Cambrid- 
ge’iuje lietuvių parapijoje 
prasidėjo Kalėdoji m a s. 
Bus atlankyti visi para
pijiečiai ir prašomi užsi
mokėti mėnesinę parapijai 
mokestį.

MĘW PARAPIJOS 
ATSKAITA

.Sausio 13, Sekmądieny 
’ Klebonas kun. Juškaitis 
r išdavė metinę parapijos 
atskaitą. Iš atskaitos pa
aiškėjo. kad praeitais me

stais padarius- tiek patai- 
symų: kleboniją apŽinge- 
liavo, vienuolyną numa- 

t liavojo ir bažnyčioje daug 
pataisų padarė, ir dar vie
ną tūkstantį dolerių sko-

pijai vądu* Dą>ąy .mgyrJ 
vępa du kunigai, .> išlaiko*’ 
ma mokykla ir visa senoji 
skola panaikinta ir daug - 
naujos nuosąvybčs įsitai
syta, Tas padaryta dėka 
sutartinam į? vieningam 
darbui pąęąjjjŲięčį^ ąu kle- 

3^bWW
Ųarapijietis.

PARSIDUODA
’ gO. BQ8TQNE ‘ ’

Ąųt ąraadway n&ująi sftaisy* 
. tąa moderniškas štoras ypatiųgai 
tinkamas <įel galiūno ir rėątau- 

■ ranto biznio, gražiausioj . į ge. 
i riausioj Viskas pilnai į 
į rengta — su gražiomis štfeąomis, 
siąnoi iš yįįijipiųą JMfgąny 

du toiletai, iš lauko fron
tas padarytas “ Vitrioht© tilą? . 
Vėliausia i^-ad-imo, dydh apie > 
50x22 pėdų, jyies^ erdvus ir 
geros ventiliacijos. Nepaprastai 
gera progą įsikurti bixnį, iš ku< . 
rio $ią<tyą gaĮįma dajrytį didelį 

; pelųą. ięreipkitės pas,
A.J.KUF8TJ

332 V?. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Tel. South Bostoi 9423.

Savininkai | Jeigu jtteų “Pro‘. 
RęMŠB” pĮišiųręjimo aplinkybes 
yra sunkokos, aš tinjų naują su
manymu kaip jūsų, našta gali 
būti palengvinta. Tunu 30 metų 
patyrimo tokiais reikalais. Taigi 
pranešus man, jūsų “propertSs” 
bus kaip ir parduptos. dar* 
bųojuosi tik Bostone, Brightone 
ir Cambridge. Del platesnių žinių 

Į prisiųskite man savo aiškų adre* v. 
s% ir kada aš galėčiu jūjį matyti • 

;*—■ geriausiai Antradieniais ir 
Pęnktadięniaią, Bušykįk Inįippią: 
Mr. F. K. ė-o '‘pąrbąfįnkas’Z; ?

366 W. įroadway, So. Boston.
* /Mass ' •

• T V' -

ĮUMgMIB
< OHĄRLES CHASAS

( W W6) •
Ofisas: 409 Windaęr flt.

; Tel: TTnįveršrty
Kamei: 167 Waahingtoą St

Tel: W
Cambridge, Mass.

GEABOBIUS
Jau 16 metų kaip lietuviam? 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 
;; Reikalui esant kreipėtės: 

SOUTHBOSTOįN 
268 w. Broadway 
Tel: 8. B. 4486 

MONTELLO • • 
10 Intervale Bt.

Tel: 4110 ' *,

■»ll!V>..,.Ui 4' 'i.U'L'i" i .Jų1 !J|Wr

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS)

GRĄB ORIŲS 
t 494 E. BrqadwayĮ 

South Boston, Mass..
Office: Tel. Š. B* 1437

Res. 158 W. 7th St. 
Ęes.:Tel.Š.B. W 

Patarnavimas dienų ir naktį

Tel, South Boston 0815

0, A. ZALETSKAS
Urabopus - Balsmuuotąju 

Patarnąylmąą dięnąj ir 

Sunirai Home ir Rm.
Bwt Broadw»J> 
Boctop, MaM* 

K!!!S9SS!!^^

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

—--------------------- 7;8^ vą|c(arę. pobainjU|U«lJ ąrąr
tataBJ. '

YImaU araugljoą relkajak kijątoklttą 
pas protokolą ragtlulpkę,

SV. JONO EV. BL. RA3ALPIN1 
D-JOS VALDSąA 

Pirm. —X B»trau»kM,
> 24 Rąrk, tto. Boston, Mas*. 
VIo pirm, — V. Medonlą
. Columbla RtL, a Boston. Mas*. 
Rrot Raitininkas. — J, GUnecki*.

"S Thomąs Fark» 8b. Boston, Masą 
Elm Raitmiuka* - MuUj*

16 IVlnfielU St, So. Boston, Muš*. 
Mdldnka* - A. Naadili***, .

LIETUVOS DpKTĘRp DRAUGIJOS 
PO GLOBA" MOTINOS SVO.•• *

įPlrmlnlnkS ~ Eva MatkaienS;
625 B. 8th St., So. Boston. Mas*. 
Tel. So. Botson 1208

Vice-plrmininkc — Ona Siamtenfc, 
443 E, tth 8t, So. Boston Mąslu 
Tel. So. Boston 3423

Prot. RaSt.Btoni Clunlani, 
20Gou!d Bt, West Rotbury. Mass, 
Tėl Parkttajr 1864*W

Eitu Rait. —. Marijona Markoalutl, 
• 38 Navarre St, Roslindaįe,

Tąl Pąrkw m
IidUilnW - paa. StvUuUutt, 

'106 TCest GtOt^ So. įčShSų Mm
Tvarkdart ¥■? Cma ‘Mi<WUsnA 

15|2 Colųtiįbla R<k»
Kasos Globėja — Ek

14W (WwWaRd., 8o.BoŪon, Masą 
Drąvtūa myo.auiMnW^w MUko kas. 

antrą utarnlnką klakvteho mineaiu,

T :WihftoW St* 80, Borton,. Mww. 
prauKVa laiko snalrlnktmmr kw tre

čia n*UJdhul kUkvU»o
( t tth pa pbtų. BtttpUp* laHJ. <•* 1 K. Tth 8U So. Bartaa. Mm*



IVAIRŪS SKttBIM*1 IV1ETIN£ g Ž IMO S
MUZIKOS MOKYKI*
M. Treinavlčiutė, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi : 

RA1LTEN PIAMOFORT1 
KOLEGIJA 

444 E. Sixth Street,.
So. Boston, Mass. ,

SKUBIAI PARDUODU
8 šeimynų namų su valgomų 

daiktų (grocerne ir bučerne) 
krautuve ir pilnai įrengtu gara- 
džium dėl 12 automobilių. Yra 
įrengtas Ammonia * šaldytuvas. ‘ 
Viskas geriausioje tvarkoje Ir 
moderniškiausiai įtaisyta. Biznis 
geraį išdirbtas per 20 metų toje 
vietoje.__ '■_________

Parsiduoda pigiai ir lengvomis 
sąlygomis, nes savininkas turi 
greit vykti Lietuvon.

Kas nori įsigyti pelningų biz
nį pigiai kreipkitės pas savinin
ką, »

PRANAS GRICIUS
-17 Lincoln St., Brighton, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

so. Boston roofing cg.

JOHN MARTIN & DU.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

BALDUS
Perkratts* 

tame 
VISUR 
PIGIAI

GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURE GOr— 

826-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

" 3*

Sausio 20 d., sekmadienio 
vikare, rengi amuose-Vy- 

' čių kuopos debatuose, pa
kviestas pasakytifkąlbą a* 
pie jaunimą.

DEBATAI IRPRAKAL 
BOS

DARBININKAS
P-nia Ivaškienę ir J. 

Griciūnas gina organizac 
jas ir įrodo, kad verta jau*
nimui priklausai. P-lė F. 
Karlonaitė ir M. Grilevi- 
čius neigia org. įrodyda
mi,—kad-neverta priklau
syti.

Apart debatų, bus ir 
kalbų. Dr. E, Valiackas 
pasižadėjo kalbėti apie 
jaunimą ir vyčių org.; Dr. 
Juozas bandžius apie sa
vo kelionę į Europą: Lie
tuvą ir kitus kraštus, kur 
jis sii savo jauną žmonelę 
praleido taip Vadinamą

DR. EDVARDAS VA
LIACKAS, dentistas, jau
nimą prietelius. Tai bene 
vienintelis iš jaunesniųjų 
profesionalų, dalyvaująs 
jaunimo tarpe. Per keletą 
metų nuoširdžiai padėjęs 
L. Vyčių 17-tai kuopai ar 
tai darbu artai patari
mais. Būdamas kuopos* vi- 
ce-pirmininku, nors ir ma
žai teturėdamas laiko vi
suomet būdavo su jais.

L. Vyčių 17 Algirdo kp- 
rengia debatus su prakal- 

, bomis, sausio 20 d., bažny-
tfaėje salėje, 7:30 vai. va- Į mėnesį’’.“'"
kare* i

Debatai įvyks rimtoje;
1 jaunimą liečiančioje temo

je, būtent: “Verta lietuvių 
jaunimui priklausyti prie 
-lietuvškų organizacijų”.

Kaip matyt iš debatų 
temos, atrodo, kad deba
tai bus įdomūs.- Kviečia
me publiką, ypatingai jau
nimą skaitlingai atsilan
kyti.

Debatoriai šie: p-nia O.
. Įvaškienė, p-Iė F. karlo

naitė, pp. J. Griciūnas ir 
M. Grilevičius.

šie debatai yra rengia* 
mi-JL. Vyčių naujų narių 
vajaus proga. 4 R.

• —J- -
NEPAPRASTI GARSI- 

__ NIAI PAVEIKSLAI

Šiomis dienomis kleb. 
kun. Pranciškui Virmaus- 
kiui pavyko gauti labai į- 
domius paveikslus, kurie 
per ilgą laiką buvo rodo
mi didžiuose teatruose 
New Yorke ir kitur ir vi
suomet patenkino didžiau
sias minias žmonių.

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

VALENTINA MIHKIENĖ
Duoda piano muzikos pamo* į 

kas vaikams ir suaugusiems. 
Vartoja naujausią metodą mo
kinimo. Mokina Masišką ir pa
prastą muziką.

r Baigusi Naujos Anglijos
. t Konservatoriją

Studio adresas:
912 E. Broadway, So. Boston.

: Tel. So. Boston 3317.

JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. kaipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

i tirti]

©
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Pereitą savaitę įvyko di
delė nelaime p. Juozo Buk- 
nio šeimynoje. Juozas Bu- 
knys ir jo žmona Julė va
žiavo iš savo ūkės į Det
roitą. Važiuodami iš Way- 
nę į Melliville . gatvę ant 
Jkryžkelio susimušė su va
žiavusių’ troku. Kadangi 
lijo ir buvo miglota, tai 
nelaimės negalėjo išvengti 
Buknio automobilis visiš- 
kai sudaužytas. Juozą Bu- 
knį ant vietos užmušė, o 
jo žmoną baisiai sužeidė. 
Ji dabar guli Eloise ligo
ninėje. P-nia Julė nei ne
žino, kad jos vyras užmu
štas, - ’ .

A. a. Juozas Buknys pa
laidotas iš šv. Petro baž
nyčios Šv. Kryžiaus ka
puose. Laidotuvėse daly
vavo labai daug žmonių, 
nes turėjo daug pažįsta
mų.-^. \

Velionis buvo pašarvo
tas pas p. & Buknį. Iš Chi- 
cagos buvo atvykę p. Bro
nius Buknys, velionio bro
lis su žmona ir Matas Ale- 
šauskas su žmona.

Namuose ir bažnyčioje 
labai gražiai Visi apsėjo, 
bet kapuose ne taip* kaip 
reikėjo, nes buvo tokių at
žagareivių, kurie kalbant

poterius už velionio vėlę, 
<ada tikintieji' suklaupė, 
tai nukrypėliai stovėjo. 
Tai tamsių ir nesusipra
tusių darbas. Taip dary
dami žemina velionį, jo gi
mines ir visus, tikinčiuo
sius. Tokį dalykai Detroi
te dainai atsitinka ir rei
kėtų kada nors padaryti

SO. BOSTON, MASS.

JONAS GLINECKA8
502 E. Eighth St.,

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

JONAS VALIACKAS 
75 “G” Street, 

Telephoae South Boston1609

PERKINS SQ. OASH MARKET 
Povilas BaltrašiŪnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.BostonSiaO

£ROADWAY MARKET 
387 W; Broadway

Telephone South Bo8ton'3591

ROOMS1&8

Inš. Stasys Belozkas, Sav

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS _________________ ____
STANLEY’S RADIO SHOP bostone

414 W. Broadway, So. Bozton, Mui.

Automobilių ir Trokų 
Agentūra.

Taisome visokių IšdlrbysCHj auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta;

1 Hamlin Street *. 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
J 6c. Kapečiutiat ir Peter Trečiokai 

savininkai.

LAIVAKORČIŲ IR

K. SIDABRO
. Ofisą* Naujoje Vietoje 

808 W. Broadway, 
. Ant antrų lubų

So. Boston, Mass,

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, bu maudy

nėmis.
Informacijų' 

klauskite pas
; vietini acentą . 

arba • .

žmogus, žifioma, tokių 
“šposų” nedaro ir neda
rys, bet tamsunėliai, kad 
parodyti savo tamsumą ii 
storžieviškumą, kaip ty
čia lenda ten, kur jie ne
priklauso. Niekas never
čia klauptis tų, kurie ne
nori, bet jei žmonės klau
piasi iš pagarbos Dievui, 
tai mandagumas, jei jau 
niekas kitas, verčia, kad 
ir labiausiai surambėjusį 
klauptis* Tik prisižiūrėki
me į šviesius, kad ir heka- 
talikus, žmones, kada jie 
dalyvaują kur, tai daro 
taip, kaip tų namų, bažny
čios ar įstaigos šeiminin
kas ar vadas daro, Pri
klaupti, rodos, nėra taip 
sunku. Šviesūs žmonės ne
ardo tvarkos, nežiūrint* 
kad ir labiausiai jiems tą 
tvarka nepatiktų. Ar ka
da pasimokys mųsų^švie- 
šuoliai?” Taigi dalyvauda
mi su katalikais apseikime 
kaip katalikai.

Labai blogą pavyzdį da
vė kaikurie detroįtieciai 
lietuviai parsivežti chįca- 
gieČiams.

■ ' ■ • .■

Sunkai susirgo Jonas 
Glaudenis. Jo vienas šo
nas tapo suparaližuotas. 
Gaila, nes buvo geras 
žmogus jr daug aukodavo 
parapijai. Prašome Dievu
lio gražinti jam sveikatą.

USCA^VC
■

75 State Street 
BOSTON

MA

Kun. Virmauskis pasiū
lė tuos paveikslus šv. Pet
ro parapijos Pranciškonų 
Tretininkų Brolijai, vienai 
iš veikliausių draugijų, 
kuri sutiko rengti paveik
slų vakarą* ir to vakaro 
pelną dalintis pusiau su 
Darbininko Radio Progra
ma.

‘Through the Centuries’ 
paveikslai parodo ir atpa
sakoja Katalikų Bažny
čios darbus nuo pradžios 
krikščionybės iki šių die
nų. Tą turiningą ir įdomų 
veikalą parašė garsusis 
Jėzuitas Tėvas Francis X. 
Talbot.

Paveikslai bus rodomi 
sekmadienį, sausio 27 d., 
Šv. Petro parapijos sve
tainėje, : 3 vai. po pietų 
vaikams, o 7 vai. vakare 
suaugusiems.

Programos paįvairini
mui draugija parūpino ir 
komiškų paveikslų. Tai 
bus dviejų valandų prog
rama. Pelnas pusiau su 
Darbininko Radio Progra
mos fondu. Kitą pusę 
draugija sunaudos altorių 
auksiniams indams dėl 
gėlių.

‘Through the Centuriės’ 
paveikslai bus pirmuti
niai tikrai garsiniai pavei
kslai mūsų svetainėje. Žy
miausi kritikai išgyrė 
tuos: paveikslus.

Mums lietuviams bus ti
kras malonumas ir turtas

PIRK PAS SAVUS!
Mūsų lietuviai biznieriai nusiskundžia, kad lietuviai ma

žai teremia savuosiusbiznierių*. Lietuviai pirkėjai taipgi skun
džiasi, kad. lietuviai biznieriai yra atsilikę, — kad jie visiškai 
nesirefclemuoja, kad visuomenė neturi progos su jais ir jų į.

* įtaigomis susipažinti.-
Tinkamiausi* būdas pasiekti lietuvius pirkėjus yra per 

“Darbininkų”, kurį skaito plačioji visuomenė.
šiame numery “Darbininkus” pradeda kooperatyvipi 

skelbimo būdų mūsų maistų produktų parduotuvių.
, Tuomi norime patarnauti savo skaitytojams, kad' jie su*

* sipažintų su mūsų lietuviais maisto produktų pardavėjais ir 
biznieriam*/kad jie turėtų progų pasakyti “Darbininko” akai* 
tytojams apie savo biznį,

Kviečiame visus lietuvius, maisto produktų pardavėjus, 
prisiųsti “Darbininkui” vardus ir adresus, kad galėtume duo- 
ti savo skaitytojams pilną sąrašą, Jikurio Jie galėtų pasirink
ti tj) pas kurį jietos būtų patogiausia pirkti.

pamatyti tuos paveikslus.
Tad visi ruoškimės sau

sio 27 d.,‘ bažnytinėn sa- 
lėn/ Fifth St., South Bos
ton.

kaimynus. Jie pašaukė po
licininką, kuris įsilaužęs 
rado jau dvi dieni mirusią 
Pauline Lugrin, 55 metų 
amžiaus. Mirties priežas
timi buvus Širdies liga. A- 
pie jos lavoną slankiojo 
aštuonios kniaukiančios, 
katės. Mat velione buvo 
didelė kačių mylėtoja) to
dėl jų ir laikė visą būrį.\

sirinkime dalyvavo daug 
narių, šiems metams į vaL 
dybą išrinkti šie: K. Lu- 
bekis, Jj Braziftskas, J.’ 
lenkaitis, V. Jurgelaitis, 
A. Kurpavičius. Iš apys
kaitos pasirodė, kad drau
gija stipriai stovį. .

Sodalicijpš draugijos 
narės šį ', sekin^ienį in 
corpore prinųs ^komu
niją. Merginos rodo.gerą lĘ^ .

DABAR PUOŠK SAVO NAMUS
mišių giedos didysis cho- 0 -
ras. Verta kiekvięnai mėr- Į || 
ginai priklausyti, prie,, šios Iffi 
kilnios Šodaliėijoš„draugi-® 
jos. ; : y

Darbai šioje kolonijoje Į 
pusėtinai eina. Yra darbi- j 
ninku be darbo, bet dirb-1 g 
tuvesė vis' priima darbi-1 
ninkus. Jau sugrįžo dar- | H| 
ban ir tokių darbininkų, u 
kurie per keletą metų ne- Į 
dirbo. Malonu girdėti, kad | 
darbininkų būkle gerėja.

Detroito bowlęriai pra* 
dėję antrą pusmetį vis 
randa Šv. Petro pąr. bow- 
leriuš pirmoje vietoje, Bo
ileriai šiaip dabar stovi:

išlošė pralošė 
Šv. Petro par. ,22 8
D. Brazis 
Liet. Užeiga 
Vyčiai 
Balta Rože
Gus & Frank 12 
šv. Jurgio par. 11 
BiU & Pete U

Pereitą sekmadienį susi
rėmė East Side su West 
Side. Abi pusės smarkiai 
žaidė. West Sidiečiai per 
vargą laimėjo.

KATES IŠDAVĖ MIRU
SIĄ MOTERĮ

-. Kačių kniaukimas po 
num. 124 Greenfield St., 
Mattapan suinteras a v o

1 $E

19
14
14
18

11
16
16
12
18
19
19

Pereitą savaitę apsivedę 
mūsų bažnyčioje' Larry 
Dwyer su Marijona Brazi- 
liūte. Liudininkais buvo 
Jurgis Bražinskas ir Ona 
Grigaite.

šv. Petro draugijos su*

| ’ ■ ‘ TteL S. B. 2805-R
i LIETUVIS

ĮOPTOMETRISTAS
į Ižegzamlnuoju aki*
| priskiriu akintus
I kreiva* akla atitik
■ linu Ir atnblljonlS-
|ko*e (aklose) akyae BUgrąlinu

I
lvieią tinkamu Uiku,

J. I>. PAAAKAKNI8, O. D.
447 Bro*dw*y, South Boaton,

■i tortai

Parduodame už grynus pinigus 
ir ant išsimokėjimo, ,

Jau 18 metų, kaip musų krautuve tarnauja Bostono ir apylinkes lietuviams. Mū- 
Į sų krautuvėje rasi didį pasirinkimu visokių namų rakandų, o jei krautuvėje nerasi to- 

kių baldų, kurių nori, tai mes nusivežšime į Bostono sandėliui, kur pasirinkimas yra
Į ^didžiausias visoje Naujoje Anglijoje, * .

Ar dabar pirksi baldą ar ne, 
, kviečiame užeiti pasižifirčti.

TAMSTAS NUSTEBINS DABARTINIS BARDŲ
KAINŲ PIGUMAS ' " 7

[Uc:

Niekas taip nepuošia namų kaip gražūs 
divonai. Pas mus rasi didžiausį paširin- QO
kimą įvairiausių divonų. ’ V ■ V O
Turime keletą Axininister 9x12 didumo . ■ ’

. divonų kurių kainą šiai savaitei sumaži-
Home iki— ■ ..

■ . A.AŠMENSKIS, Vedėjas
32Č-328 W. Broadway, So. Boston, Mass
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Jąikraššįo “Mancbęstesę Guardian” ko- 
responūeutaą pareita Jone®, keliaudamas pu Rusiją 
norėjo išrišft klausimą: kodėl šiandie sovietuose toks.

v baitus tauras, kad už vieno Kirovo nužudymą sušau
doma iŠ keršto? Nė vten tik dėl

totą prtatastis? <UŲaidžladaiiiąs tąrp
altaų^n^ą--Tsa]p(^etItJ^
rąją Rusijos žudynių priežastį šiais 1934 metais* Ji

tos jausmas link komunistų, ta tą maištą. Stalinas ga- 
— Ii numalšinti tik teroru ta vis didesniu teroru”. ;
:: Kęto^^^^ąretRJene^toicmiuąA^

raščta kmwoą^entas, galėjo/pHekti Ru^jon kai
mą? Juk yra žinoma, ką4 ovalius korespondentai 

' sovietai labai vaišina, kad išsineštų kogeriausio įspū-
džio apie komųųistų/gerbūvį, bet į kaimus jų nelei- . _

nesusidurtu su tikreja biednuomeųės buklė. tasakądejm^pįą pvepimo mėnesinis žūnialąs’Lta ko-
Ir Jones’ą jie vaišino^ Po skaųiausių pieta Wo pa
statytą šampano (be šampano buvo dar Šešių rūšių 
kitokiu vyųo), kurį^ besiurbiant, vienas aukštas sovie-

- tų valdininkas, žavėjancia šypsena, pareiškė:
; 4<Mano brangus pone, mes esame atsiekę stebėti

nų laimėjimų kaime. Valstiečiai pilnai patenkinti. Jų 
gyvenimo sąlygos tiek pagerėjo, kad Šiandie, jie yra 
uoliausi komųnįzmo rėmėjai”.

Jonęs> matyt, turėjo kiek ąbęjoųės dėl tą sfclan- 
dauąpąreištonja ta jis pasiryžo savų, ąkiųąis tąi istirti.
Bet kąįp? Korespopclentams. tiesiog buvo uždrąų^tą

. YSkU 1 Gęlęžtak^M agentai pardųpdavo. 
jiems bilietas tik į didelius miestus. Mažose stotyse 
neleidžiaina jiems. išMpti. Britų atstovybėj Jones’ui 

..: buvo patarta nė nebandyti tokios avantiūros, kaip ke-
lionę po Rusijos miestelius ir kaimus. Tai ne tik. ne-

‘ leistina, bet ta pavojinga. Galį dar kas nužudyti, ir aį- 
stavybę už tai nesiimanti atsakomybės. Tada Jones’ui 
Risęjfi sugalvoti savotišką planą. Jis nusipirko bilie
taiW«ta ę^kųvą įlfJkrtonoj) ta,, iki jo neją-

< yą^įąvęs, nematomai išlipo mažoje stotyje.
Pirmąs žmogus, kuri ten pamatę, tai buvo susi- 

j taąukęs ąuQ Šaįčio, nuskuręs liesas kaimietis. Pinnie-
- ji žodžiai^ kurjuos rusas ištarė, buvo šie:

“Čhleba nietul” —- nįtaa duonos.
Jonės, buvoWtoota^ktaškvos gat- 

; yįse, bet jis niekados nesitikėjo, kad Ukrainoje —
- tam derliaus krašte, kurį nebereikalo vadinama Rusi-

tas aruodu -»r- butų gitaras badas. Ar tas kąimietis iš- 
fesų tik taip šneką dėl ipręčio bėda-
yoti ir aimanuoti? Bet įrodymų nereikėjo ilgai laukti.
/ Jonės pradėjo valgyt baltą, duoną..; Kaimietis i- 
sąnęige į jį godžiąs akis. Netyčiomis iš korespoųdęnto 
tankų iškrito duonos gabalėlis ta, kadangi susiteršė 
purvuose, Jonės paliko jį ant žemės, žaibo greitumu 
hąinuetis prišoko, prie ta suteršto duonos gabalėlio ir 
didžiausiu godumu jį prarijo. Taip pat pasielgė ta sų 

. numestomis pomarančio (orendžio) lupynomis.
— Tamsta tur būt labai alkanas, — pastebėjo jta

«rusui. /1-. .■
—Alkanas! — sušuko kaimietis — aš badauju! 

, Mes visi badaujame. Komunistai atėmė nuo. mūą že- 
į... mę. Dabar atima javus. Atėjo į mūšį kaimą ta ptoįįte 
Į ąpns tik kiek bulvių per žiemą maitytis. Didžiuose 
Į v- įmestuose yra duonos, bet kaimuose, kur javai auga,

ten jos nėra”.
į Vargšas, jis viso kaimo buvo nusiųstas į miestą

nupirkti dųonos,bet grįžtant, vagys iš. jo duoną ate-
j mė. Dąbar vežasi tik bulvių nąąišą”. Ir kaip dabar bus

fa tadžta* Mįfc kiį$ yėliau buvo nužudytas Kirų-

n

Į Kauną bylos pasiklau-r rašiusi apie šią bylą, pra^ 
.ąj^ątvykę
^ųvi< šiųe|Ktais> vokyčių r jį aktą, viaišlįdĮ putijo 
pataikūnas, anglų advoka- * *’ * ‘

(tas Lawrence. Iš pradžių 
ta i * mta 

W veltau jįą
Šiaip taip. Tačiau
Kaune pątajLawn<^ įsi
tikino, kad anįščiąų leido

^aikraščiai nepraneša ne 
vienos eilutes* iš kaltina-

dovauętina, visiikai faįxei-

jau sukako dešimts metų kaip eina ‘Židinys’. Gal 
nęvįsiems “į>kb” skaitytojams yrą žinoma, kas tąį 
per ląifcęašyą “Židinys” — tai katalikų inteligentų 
įšąląs Liętuvoje. Išeina sykį į Onesį, bęt toks 
stambus ir didžiulis^ kad sudaro geroką knygą. Jei jį 
kas taupįna, tai metų gale turi keletą-tomų visokio 
tukimo st^ąipsąių^ rimtų, moksliškąi subrendusių. 
‘^idbiys’V gš^įr^si “liįerati^os, m^k^ld, >vįsųomenes 

kia.iškaba, toks ir turinys ■— ta daugiau? ' .
Litėratinįu atžvilgiu -“židinys” tiek aukštai stovi, 

kad mums amerikiečiams neteąka jį kritikuoti. Gal 
kąįkurįę eŲerąšČiaiątsiduoda futurizmu — tai ir vis
kas,' Bet jąu šiandie tokią bendra kryptis poetikoj.. 
Esamos mados sunku visiškai nusikratyti tiek drabu
žiuose, kiek ir literatūroje. Kalbos atžvilgių — “židi
nys”, žinoma, stovi pirmoje vietoje. Mūsų Amerikos 
inteligentijai “Židinys” būtinai reikaĮmgaš“ kelerįęf- 
pais žvilgsniais : , dėl kalbos grynumo ir taisyklingumo, 
dėl turinjo gausumo ir mokslingumo, dėl plačių it tik
slių politiškos orientuotos apibūdinimų. Skaitąs “Ži
dinį” pilnai pasipąžjąta su apšvietos pažanga, kut^ 
padare Lietuva savo nepriklausomybes eigoje. Ji stą- 
čiai. imponuoja; ir amerikietis, sekąs Lietuvos pažan
gą apšvietos. srityje negali nesijausti išdidus. Ypačiai 
mūsų jaunimo Vadams, kui$e stengiąs! įš.ąuktetį Ame
rikos lietuvių inteĮigęntiją, “Židinys” reikia bųtinąį 
turėti savo namūosę. Jątne jie rasine tik įkvėpimo, 
bet ir pilno ištekliaus paląikyti lietuvybei jaunoje 
kartoję. t .

Del dešimties metų gyvavimo sukakties “Židinį” 
sveikino Lietuvoj Episkopatas ir Prezidėntas Smeto
ną. Visiems aiškus, tokio žurnalo svarbumas ir reika
lingumas. Tik, deją, Lietuvos vyriausybė neduoda ka
talikų spaudai reąlinės paramos.' Nesuprantama ko
dėl? Jokią pasauliu, vyriausybė “ rimta, žinoma, •— 
nieko nepralaimės, remdama katalikų spaudą. Ne tik 
nepralaimės, bet labai daug laimės; Juk jei, kas, tai 
katalikai dirba konstruktyvų valstybes darbą ir nie
kam, nesiduos, pralenkti tėvynės meilėje. Rodos, tokių 
dalykų negalima nepastebėti. . -

Mes nuo savęs pareiškiame “Židiniui” koge- 
riausių linkėjimų ilgai gyvuoti ir neilstamai tarnauti 
Lietuvos šviesuomenei. Jq nuopęlnąj?Lietuvos kultū
rai pilnai įkainuojami mūsų išeivijoj. ‘ K.

muosius. k.

Kitame musų biuleteny
je duosime smulkesnių 
mitinamojo akto turinio; 
Žinių, nes dabar jis dar 
nevisus paskelbtas. ’

ir ta bendradarbiu. Vokta*
Mu aaauda untiUnp taip

matmag tu Zftui x»a ofane?T»W|Wr f*fVl 7" ’ I’ I * JJ J r

teį įpbejųpą voktai W

RININKOfS GRASIĄ
bausmę'

■■I ■■ ■ 1.Į ■ ?

Lietuvos kariuomenės 
teisnię te^ 
Klaipėdos krašto hitleri- 
ninkaw jto baigtas akai* 
tyį! kaltinamasis aktas. 
Prokuroras daugeliui kal
tinamųjų reikalauja- nata* 
ties bąųą rąėę. J j nusikalti^ 
inas esąs nepaprastai sun
kus ir aukščiausią baus
me baustinai, Kitiems hįt-> 
leriniiikams reikalaujama 
daugelio metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Išgirdę 
tokius prokuroro, reikala
vimus, teisiamieji nepa
prastai nusiminė. Jų eilėse 
ųępapra^tąi pridegtą nuo
laiką. ./ ..

ęąigus skaityti kaltina- 
rąąjį aktą, buvo apkląusti 
visi teisiamieji,. Priešvąls* 
tybifiių gaivalų vadai — 
dr. Neumanas, Zasas, Dre- 
sleris, Konradas, Hornas 
ir kiti kaltais neprisi-

SOV. BUSUĄ LIETUVAI

dėl to vieno neįrašyto žo- 
d^ip. Juk ąiškų,

kios kąlbęs apie miško 
pirkimą,. Mętųva ta^a 
buvo tik iš kW» griuvėsių 
atsifcėluęį. Ano žoflžip, neį- 
rąšymas, tąi buvę, tik mū
sų diplomatų nepatirymo 
ir apsižiūrėjimo vaisius. 
Todėl derybos reWavėi ' 
iš naujo pradėti, kol dar 
nesukako. 10 m. nuo pas
kutinių pąsįtaijimų. ;

Geriausią laiką dery
boms pradėti “M. G.” nu
rodo prieš prebybęąsutar- 

, tį pasirąšąnt su Spy. Rusi
ja arba sąryšy su dęrybpr 

dęį Soy. Ęųs^ miš
ko apdirbimo Klaipėdoj 
lentpiūVėše.

KĄIR ĘINA VALSTY-

Toliau stovėjo išbalęs ir apdriskęs jaunuolis, kurs 
ttop pat pareiškę, kaį tari bądąųįL ųęs nėra duonos.

“Ą<: ęąų jaunas kpmunįstas, partijoj narys^ W 
nęžiūrinį Vis tiek ųetųrta* ¥®ta
tą bulvių. Aš dirbu mažam miestely ir dėlto negaunu 
ętaonos. Mąno brolis mirę Jei bado ir biįąų, kad mano 
motina, ųr ąęsuę. t^P bądU^ neą kaį įšvį-
kąu iš namų, joms buvo likę tik dų stiklu nliltų”.

‘ —- Bet tamsta juk neesi nusivylęs? •— pažingei- 
dąvo korespondentas.

—- Nenusįvyles?! — sušuko vaikinas. ■— žinoma, 
kąd mes visi nusivylę. Tik žiūrėkit, kas mums buvo 
pažadėta, kad visam krašte bus ta piono bę ktaušinių 
ta sviesto, kadkiekvienas valgys mėsą kasdien ta kad 
turėsim gerų drabužių. Ir kas atsitiko? Penkių metų 
bandymu pasifeigE,, visoj šąly.,
MestebSttofli, kad kyla,

Čia vaikinas apsidairė, ar kas neklauso, ir kerš
tingai sušnąbždejo:

‘ ^staMtiną, kąū Ąąugęlįą kotadnį&ty:>o$ 
noti, kada ateis tie gerieji laikai ta kodėl neištesėta 
pasižadėjimuose. Bus nemaža bėdos komunistų parti
joj, jei mažų mieštų darbininkai negaus užtektinai

KĄIR EINA VALSTY- t Teisme taip pat paaiškę- 
RĘS IŠDAVIMO BYLĄ jo, kad ž^esmeji kalti- 

•  Jnąmięjl turį stambius
dvarus (buvęs Klaipėdos 
krašto seimelio, pirminin
kas von Dresslep, von Ro
ppas ir kt.į, a kiti stam- 

įbins pinigų sumas Vokie- 
itįjos bankuose.
Į Gruodžio 17 dieną is ry
to jau pradėta^ skąityti 
kaltinamasis aktas, kuris 
sudąro didžiulę 580 pusla
pių knygą. Visi kaltina
mieji aktą klauso su di- 
džiaūsiu jtempimu. Jame 

j iškeliami ir nušviečia111* 
beveik visi nelegalūs ta 
meleist! Klaipėdos votoeti- 
ninkų veiksmai, taip 
•pat įjungtas ir Klaipėdos 
!’tęismp vąęįŲ9WtaPi
Jęįą nužudymas, ta paąifcę- 

Jstaiųęiąą p^įęŠ ūtompką 
iLęgsą.ta Vtoąčiųį tetoris- 
: tinęs grupes veikimas.
i Teisme kai kurie kąlti- 
J namieji ta ą4v.' Stankevi-' 

; čius prašė Šią bylą išskir* 
į Styti į keturias dalis, . Be 
į to buvo iškeltas kĮ^iisi-
• ipą^ ar{ jį priklauso .Uetų- 

, voš kariuomenes‘ tėismUį
spręsti. Tačiau teismas

* nutarę ų; tolįąu šią bylą 
: spręsti |)ę joį.tak * ptoteRL

Lietuvos valstybės išda
vinio byla Kaune, teisin
gumo rūmuose, eina visų 
rimtumu. Jau baigta ąp- 
klausinėti teisiamieji Klai
pėdos krašto priešvalsty
biniai gaivalai, kurie kiek
vienas apie save sutelkė 
asmens žinių, Pasirodo, 
kad nemažą jų dąlis yra 
buvę Vokiečių kariuomę- 
nės karininkai, puskari- 
ninkai ir kąręiviąį. Vie- 
nąs, kitas tarnavo ta Lie
tuvos kąriųomęn,ėje, ta-: 
čiau teisme jie visi kalbą 
tik vokįękaį ir nąųdojasi 
vertėjais. Keliolika yra 
buvusių Klaipėdos krašto 
autonominės policijos val
dininkų ir mokytojų. Šie 
taip pat nekalba lietuviš
kai, ir teismo pirmininkę 
klausimus atsakinėja tik 
per vertėjus, čia teismas 
ir buvęs Klaipėdos krašto, 
vyriausiasprokuroras von 
Roppas, kuris kalba lietu
viškai ir sėdi greta su so- 
vogistų yad$ ^pastorium* 

, Zaąu. Kai kurie mitina
mieji yra gimę ir ; augę 
Vokietijoje, o dų yra ir

riųos kąltinąmpjo; ąW 
kaltinimųa Tačiau kai ku-. 
rie įeinamųjų kaltais pa
tys prisipažino ir pąpąšą- 
kojo kaip, buvo įtraukti į! 
valstybės išdavimo darbą, 
ir kaip jie varė Vokietijos 

agitaciją.
Ypač-atvirai pasipasakojo 
buvę hitleriškų^ laikraščių 
redąktpriąi — Ąr Sodnus 1 
ir Preikšas. Jie sako, kad 
buvęs: Klaipėdos krašto 
seimelio pirmininkas von 
Dresleris juos ir daugelį 
totų privertęs stotį į vaja- 

: tybės išdavūno, darbą, nes 
kiįąip‘jiems buvę smar- 

:kiai grasinama, kad su 
, > jais.. galį pąsįelgti taip 

kW jęsųęių t- (kuris 
buvo nužudytas).

į Teisme beveik visi kak 
, tinamieji reikalauja vertę- 
įjo, nes.sąkpsįj kad lietu

viškai mažąi suprantą. 
Reikalaują, vertėjo net ir 
buvusieji Klaipėdos kraš
to. mokytojai, toMįe sąyų 
mokyklose dėstė lietuvių 
kajbą.» Atsakinėdami į 
tėį^9/kląųsimųs,tkaltina- 
mięjį putniau pasižymi į 
savo vadus ir tik paskiau 
atsakinėja. Gi Neumanas. 
Ząsąs ir‘hįitį patys, sten
giasi. ųigddyįi; kaip lafeto 
;vieW- W ąt- 
sąlįti. .

palis teisiamųjų ligi 
teismo buvo laisvėje, o ki
ti (79 asmenis} kalėjime. 
Teisino metu pirmieji irgi 
yra laisvi. Kaune jie vaik
što triukšmaudami, gir
tauja ir užkabinėja žydus, 
Viiųr >ško <:<grynėšv arįjų 
rasės tik toW 
Kaune jie neranda.

‘ Pažymėtina kad vokie- 
i čių spaųd* ankščiau daug

ArMolinus

: 1920 nį. Maskvoje tąrp. 
Ru^ijpsirLįętuvoąbutfo. 
Pftsjįražyta taiį;wh ęuta^įs, 
kurios XIJ str. 2 punkte 
‘(sutartis .a,tspąŲ^din,t a 
->Vyr4irų’’ lesą’nv sa 
nr.). įrašytas Šitoji ųjuo^ 
tatąs: •’ ■ ■'

“Rusijos vyriausybė, tu-, 
rėdama galvoj kad Lietu- 
va pasaulinio karo mėtų 
buvo beveik sunaikinta ir 
kad Lietuvos piliečiai net 

' negaį atsistatyti savo ū- 
. kio, tarp kita lįo sugriau
tų ir sudegintų trobų, dėl 
Lietuvos girių, sunaikini
mo, pareiškia sutinkantį:

Artimiausiose prie Lie
tuvos sienų vietose ir, 
kįek galint/ arčiau prię 
plukdomu jų upių ir gele
žinkelių duoti Liętųvoą 
vyęįausybęi - teisę kirsti 
mįšip ij§ šimto tūkstąn- 
ęių dešimtinių ploto, nuo
latpąkėičiaųt per dvide
šimt metų vieną po kito 
miško kertamuosįuš pįo- 
tųs einant Rusijos miškų 
Ūkio planais.

Tolimesnės, įirtimo s^įy- 
goš pavedamos nustatyti 
komisijai, iš lygaus abie
jų susitariančių šabų pa-, 
rįųąkąięįąųs.

čip mėn. 6 d. ratifikayo 
(patvirtino) Lietuvos Res
publikos Steigiamasis Sei
mas.

Einant sutartimi Lietu
vą turėtų gauti 21.840.000 

’kiętm. (skaitant iš 1 ha 
• miško 200 kietm.) medic
inos, kas sudaro, skaitant 
Įvidųtįnrikąį l .mtr. po 0 
! lt., viso apie 131.000.000 
litų.

Del sųtartįes vykdymo 
kelis kartus jau buvo vėr. 
damos derybos ir daug 
pastangų padėtą, Paskuti
nės derybos, kiek žinoma, 
buvo vedamos Maskvoje 

: 1926 m. rudenop. Komisi
ją važinėjo į Rusiją Įę kė- 

, lėtą savaičių tarėsi. Bet 
‘ derybos nędąvė. vaisių, nes 
iš, pasižadėjusių pusės bu
vo sukastas lįbliukas, 
kąd sutarty nesą pasaky
ta, kad mįšjkaą dųcįdainas 
Lietuvą!^ n^įp^ąmąi- To
dėl visos derybos ties tuo 
žodžiu b? apsistojo. . 

j Rašydamas apie miško 
atgavimą, žurnalas “Mūsų 
Girios” sąko, kad pažadė
tas Lietuvai miškaą suda
ro imant pinigais didelę 
sumą. Todėl apsimoka rū
pintis, kad atgautame tat v
kas teisėtai pagal - tinai susitarti dėl pašau* 
sutąrU Paklauso. Jęi nuo 
498$ m,, d^ybų, raita žujr- 
malas, tas klausimas nebu
vo

KAS PAKVIESTAS Į 
/ SUOMIJĄ ’

baliąųskąs, kaipo suomių 
epo “Kalevalos” vertėjas, 
gavo pakvietimą iš Suomi
jos dalyvauti K^vaįos 
iškilmėse, kurios rengia
mos Helsinkyje šių metų 
vasario įpėn. galę, nes to, 
nįęm ?8 d. sųęiųa 100, ipe-r 
tų, kaip pirmoji “Kaįeva- 
la” pasirodė.

LĮĘTUVO& MĘNG 
PĄWĄ MASKVOJE

. 1935metų saųsįą mėn. 
pabaigoje Maskvoje rup- 
šiama didele Lietuvos jpe- 
no paroda. Apie 40 Lietu
vos žymesniųjų visų kryp- 

?čių džįliirinkų išstatys pa
rodoje ąpM 300, savo kūri- 
ųįų: tapyboj skulptūros, 
grafikom ir dekoracijos: 
darbų, pąrodą tęųks apie 
mėnesį laiko. Jos organk 
gavime tarpininkauja Lie
tuvos užsienių reikalųmį- 
pistęriją. Lįetųyos menąs 

į jau yra gerai paūgėjęs, 
tai. tikimasi bus Maskvo-

Vo
KBETIJĄTAUTŲ 

SĄJUNGAI

yra pakankamai medžia
gos ąpškųąti yokfeįiją, 
pagal Versalio sutarties 
ltstraięsnį uzsudarymą 
pavojaus taikai. Visa va
roma paskutiniu laiku agi- 

■ taci ją prieš Lietuvą ir aiš
kus Vokietijoj įsikišimas 
į Lietuvon vidaus reikalus 
bei kurstymas gyventojų 
prieš vyriausybę, sudaro 
rimtą pavojų Europos tai
kai.

į ' _ ■ i R '

p 1935 ni. yasąrio mėn. 
.gale Draugijos užsienio 
lietuviams remti pirminiu- 
kas ądy. Rąpl Skipitis vy
ksta trims menes. į Jung
tines Amerikos Valstybes* 
s Jo kelionės tikslas yra su- 
sipažinti su lietuvių kolo
nijomis Jungtinėse Ame
rikos VaJrtybfee ir galu

tinio Metuvių fe kongreso, 
įkurį manoma sušaukti į 
Kaune 1935 m. rugpiūčio į

* pabaigoje. Tsb. I

ii I
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Tol. ,5-2576 Namai: 2-09111

ll(h Babačinskąą Kazys.
111. Ivaška Jurgis.

d

10& Vinickas Joną*.,
104. Serafaa Bu Bū

CH ABBOHNEMI'S
Catholie Art Shop and .[

BOPĘ STORE j 

lietuviškos Maldaknyges, Žva-!| 
kės, Rašančiai, Stovylos, ška
plieriai, J?ąyęifcpląi ir Bernai; 

, - Sulig Jūsų Reikająvimo Į 
TAISOME LAIKRODŽIUS. Į 

. į
10, Trumbull St.„ Woręesteį

naują ir seną skaitytojų --.bus skęlbiąmi ’ ir ateity 
“VVorcesterio Žodyje’\ ’’ • ./'»

Nepasiduokite ir skubėkite,, Gerbįamįeji, pąpil- 
d^i Worcesterio pulko vajaus kariuomenę ir laimėti 
pirmą vietą ir, “prizą” vajuje!

WO£ęE8TER> 

s=====s=^

Tėl. 5-6753, Namai Tel. 4-9141 
” 3-8760

FRANK J. BOBELIS
mOKATM

. Office ;<
|63Sr642
i Slater Bidg.

TAILOR& CLEANERg
Martinas Kariauskaa ir
Jack; EHer Savininką!

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
senas drapanas ir futras

Geriausia' Lietuvis- Siįvgjas
Tel'. 56034; 345A Grafton St

113. Sabonaitis Jonas. 
iĮ14, Antanąvičius ponam, 
j 115. Bąukietas Mart. Jr.
116. Raulišonis Ignas.
117. Ambrozevičivtė Malv.

mm tiras mrai 
'. UŽLAIKO ’

JONAS B. BAŠINSKAS 
. . •_ (SŪNUS) ' .
w Kįillbury St. TęJ, 5-574ę 

į Namų, Ūkių, Pirkimo, - parda- 
; . yimo Reikalus Veda 
: JONAS V. BAČĮNMEAS 

'įr^ĄS) .- .

M. A. CIVINSKAS & CO.

į LIETUVIS
Graborius. ir Balsamuotojas 

340-342 Harding Št.
i WORCESTER, MASS...

Atdara Tel.
Ųięną ii?

eW»IRw<.r*■*■**«***y ■» Į.■
■ ----------------- --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ --- -----------------r-

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

; ANTHOKY J. MILLER | 
ADVOKATAS

I OffiėC’ P' 

406-408 k WORCE8TE»

Slater Bldg. MASS,

. • *-■■'■ rr ■ ■

riems nariams W4 kelią, kW įtęc$l ir- kviečią nuošir- 
V0B muM i aukštuma dar nąat- ažiąi vfeus vyruą ii? mote- 
^v8’. ir i i • ir v atsiJąnkyU ir tuomi

Valio! Moksleiviai, Moksleivės! ■ Jkmi*.Lai atvvuoia moksleiviai! ĮpAUodytl SSV0 p icla ku-

Sėkmingas Vajus

m S. J. VEMBRE
41 PROVTO&WE 8T. '■

s

i

\ TEL. 4-5142

* TenkUdienii, Sausio 18 3., 1935
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Katalikiškoji Spaudą
Blogais raštais reikia laikyti tuos, kurie, yra 

pilni tikybinės neapykantos. Tikėjimas ten visokiais 
būdais pajuokiamas, žeminamas, skelbiama, kad jis 
prieštaraująs sveiko proto mokahii Visokį mokslinin
kai bedieviai giriami, katalikai mokslo vyrai žemina
mi, arba visai neminimi. Įvairūs mokslininkų spelio- 

, jimai, jei tik priešingi tikėjimui skelbiami, kaip tik-/ 
riausia tiesą pąv. žmogaus paėjimas iŠ beždžionės, ar 
mažų embriologų evoliucijos keliu etc. Kas nenori su 
tuomi sutikti, tas apšaukiamas tamsuolių, neižmanė-

kio Dievo apvaizdos ir veikimo, Uolieji katalikai pra- • 
vardžiuojami, pajuokiami ir šmeižiami. Bažnyčia, sa-. 
kramentąi, malda, kunigai, vyskupai, vienuoliai, net : 
Popiežius niekinami. Apie juos rašoma visokių šmeiž- 1 
tų, prasimanymų.. O kad už šmeižtus netektų kartais ; 
atsakyti teisme, tai tariamiesiems nusikaltėĖŠmm duo- i 
damos tokios pavardės ir sugalvojami nusikaltimai, 
kokių tikrenybėje nęrą. Todėl už šlovės nuplėšimą 
niekas prikibti negali, o žmonių akyse kunigų geras 
vardas jau suterštas, tikėjimui jau pakenkta, vadina- ' 
si, numatytas tikslas pasiektas. Bedieviai gudriai gal- ■ 
veja: meluok, meluok, vis kas nors prilips. Dažnai 
maišo-melą su tiesa, kąd žmones geriau patikėtų. To
kiais esą lietuviški laikraščiai: Lawe, Keleivis, San
dara,- Naujoji Gadynė, Naujienos, VUnis, Vienybė, Išr 
mintis ir Cą

2) Bepartinė, bespalvė spauda yra tą, kuri tikšjk 
mo dalykų neva nępajuokia, bet vis dėlto jais ir nesi
rūpina. No kąrtą atsitinka, kad, jos bepartyvumu pri
sidengę, będįeyiąi varo savo darbą. Katalikybės prie
šai paėmė dabar visai kitą kryptį Jie pamatę, kad lig 
šiol būdami atviri katalikybės priešai, neperdaugiaū- 
sia nuveikia, sumanė leisti vadinamuosius bespalvius 
raštus, kurių tiksiąs atlikti tą patį bedievinimo dar
bą. Bespalvumas — tai tik jų skraiste. Tokio pobū
džio ląikraščiai gausiai užpildomi dviprasmiškomis 
žiniomis. Jie ypač dėl savo tokios neva nekasios kryp-i 

i ties kąrta î įgšggprątusių (UekuyiųJ- kataKkų ląbaį 
mėgiami. Tokios rūšies laikraščiai šiuo momentu ka-s 
talikams ypač pavojingi. Jų visas pragaištingumas 
pasirodys po metų,' ąr kitų. Tačiąu jų pasekmės ir da-: 
bar jau matomos: skaitytojų atšalimas tikyboje, su 
pajuoka atsinęšimą^ į dvasiąkiją ir pasitraukimas iš 
katalikiško veikimo. Skaitę kęĮfts metus toki bespalvį 
laikraštį, jau tiek atšąla, kad b® jokio sąžines grAiiži- 
m° ima skaityti ir griežtai ppięšįftybM laikraštį ku* 
rj ankščiau nebūtų drįsę net į rankas paimti- Tokių 
pavyzdžių yra beveik kiekvienoję Ąmėrilįs liętuvių 
parapijoje.- Iš laikraščių; Tėvynė, Amerikos LietuW> 
Saule.

3) . Katalikiški raštai, kątąljkiška spauda, paduo
dama visas ręikalmgas žmogaus gyvenimui žinias, ra
šo ir apie tikėjimo dąlykus, jį gina, kelią dorą ir do
rovę, kovoja su melu m tt- Šitciię rąstai; knygoą 
yrą galimi ir būtini įatąbkąmę skaityti,;-į? reikia 
juos palaikyti. Patartini laikraščiai: Garsas,, Drau
gas, Darbininkas, Studentų Žodis, Moterų Dirva, Vy
tis, Laivelis, Amerika ir kįti. - ‘ 4^;

(Bus ^daugiau). '

119. Bęndoravičięnė Kątr.
120. Ęązlauskąs Jurgis.
121. Baliukonis Laurynas.
122. Lukšys Morkus.
123; Akstinas Jonas.

Patevičius Petras. 
125. Brundza Simonas. 
Į?& Jasiopią Ęamnsins.

128. Lukoševičius Jonas.
129. Vaitekaitia Baltrus— 

Lietuvoje. ,
130. Graborius Civinskas

Matas.*
131. Ivaška Matas.—— _

Lai gyvuoja moksleiviai! 
Oa$ Juigriioąąyti

Kuopa ĮŽį

Gutta carai lapidem non. vi, 
sėd aaepe cadendo — Vyrai val
dą pasaulį, 6 mės vyrus.'

“Wm8IFABTY’’
............ ......... 1

j§v, Onos, skaitlingą 
draugija rengia “Whist| 
Party*1 su gražiomis dova
nomis,: skąųįąU_ųžkąni 
džiaist ir kitais žvilgsniais! 
linksmi vąk^člį Šią. pa-1 
ręngimąs bus pirmasis 
MįUęsę metuose, ir kad bu
tų tinkamąi pąsekmwas,

mą ir draugijai t ir mūsų 
parapijai.

: Visas trukŠmąs šios 
į“Whist party” įvyks tre
čiadieny sausio 23 d. Š. 
m.K bažnytinėje svetainėje. 
; Visi, kurie dar neturite bi
lietų, yra prašomi iš anks
ta įsigyti nuo, draugijos 
[nariui

Kviečia Valdyba.'

seselės Kazimierietės,
Vargoiv J. žemaity 

vadovavo muzikoje. ; 
neto vakaro pelnas ski 
mąs mokyklai, jauksiu 
daugiau panašių vak 
W>

Pradedant šios savaitėj pirmadieniu, sausią14 
d., mūsų parapijos kunigai Aiig. Petraitis ir kun. S, 
J. Vembre pradėjo dvasinį parapijos, lankymą bei ka
lėdojimą. Malonu.pažymėtų,/įa$ žmonęš ųupŠŲ’džiai 
laukia garbingo svečio,, kąlį^ojapčįo kunigo^įr priė
mimo vfetąpadabina — ant sienų Šventųjų pąvęiks^ 
lai, ant stalo kryžius, ,šv. vanduo, parapijiečio knygu
tė irdaugųmo je vietų šalę jų garbingas “Darbimn- 
kas’k Tai gražus ženklas, gero kataliko ir lietuvio!

AV.BHffl MMK
VYČIU VAJUS

F. MAMA, M. U
(VEIKSNEB).

. LIETUVIS UYDYTQJA*
96 Vemon ąt., Tel-5-7ą^

t Ofiso Valandos:
1Q;12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakare

- SEKMADIENIAIS - 
SULYG SUTARIMO

WORCESTER, MASS.
rr- i'i,i 'irii,, iiiw nwjft»-^^-iwirr--TtiKfiiiWi-iWl

Rašt Magd. Delioniene. I

j ŠY. KAZlMDgftO BAR. 
MOKINIŲ VAKARAIS

Gruodžio 26 dieną, 7:30 
vai. vakare, Šv. Kazimiero Į 
par. salėje įvyko ; gražus 
vakarėlis, kurį išpildė šios 
parapijos mokyklos moki- 
niąi-nės.
į.—Jonuko. Dovaną — 

! Veikalėlis, vaizduojantis 
berniuką, turinti supara- 

[lyžuotą koją, platinantį 
katalikiškus laikraščius. 
Atsitikimas Jonukas 
atsilanko į bažnyčią ir sUr 
tinka suvargusiu moteriš
kę au vaikeliu. Iš savo už
dirbtų pinigų moteriškei 
ąųįeikią vięną dorelį. Tą 
pačią naktį Jonukui nuė
jus gulti, ateina iš dan
gaus angelas, sugrąžiną II 
Jonukui dorelį, pareikšda- i 
mąs, kad toji suvergusi 

f moteriške buvo Mariją i»| 
Kūdikėlis Jėzus. Jonukas [ 
puola ant kelių priimda- 

‘ mas nuo angelo dorelį ir 
[ tame pačiame ląike įvyks-, 
j ta stebuklas : staiga Jonu
kas numeta ramstį į Šalį 

Į ir pradeda smarkiai valkš- 
Į ęioti. Reiškią, išgijo; jonų-d 
Į ko koja. Tai begalo grau- 
Į dus ir gilaus tikybinio po- 
r budžio vaizdelis.
r - 2. Betliejaus Vaizdelis— 
išpildo mažos 4-6 metų 
mergaitės. 3. Mūsų Muzi- 

| kantai — mažyčiai 4-6. m. 
i berniukai. 4. Tarantelų 

§Qkis ~ 4 skyr. mergai- 
[ įės. 5. Sniegulių Atsilan- 
įkymas -rr J-čip skyr. mo
kiniai.. 6. Kalėdų .Eglaitė— 
5-to skyr. mergaitės. 7.1

ląad mes galėtume tą priedermę 
sutikti ir aš tvirtai tikiu, kad 
pas. vyČįim tą idealą, rasįte. Tat 
prisirašykite visi! Įstojimas dy- 
] įai, mėnesinis mokęstis tik 15c. 
Valio Vyčiai! ‘

MERGINOS REIKŠME 
ŲRGANm^CIJOJ

; .. . ę yu-ik-T- ----- -C ■'
1 M.erginps tūri- didelę reikšmę ;
■ mūsų organizacijoj. Jos užima Į 
: svarbią rolį. ir tą rolę išpildo. ■ 
Į naudingai ir, tinkamai. Jūjų dar- ] 
tą rfezultatai tą aiškiai ir atyi-. 
raiparodu, *• ;

Sekantis pavyzdys, nors ti;iim- ; 
■pai patvirtina mano žodžius. Vi
sų pirmiausia-- -BsCrginų priklau- 
•symM. prik; šMįs7 organizacijos, 
duoda didesnę jęgą — vienybę, 
kuri yla labai reikalinga. Visi 
žinome,^ kaip yra reikalinga, kad 
Lietuvių jaunimas neištautętų ir 

i seni, garbingi, lietuviški papro
čiai nebūtų užmiršti. ' ,

pijaus, kuomet būna, paskelb- 
;tąs vajus, tas darbas puola ant 
merginų. Jąš. su savo švelnių, bal
selių geriat!' moka, prikalbinėti 
žmones, kad . jie šokią tokią auką 

;suteiktų organizacijai., 5 ‘ 
; ; Taipgi merginos savo kilniais 
; darbais sukelia, entuziazmą ir 
laj^ vyrų, kad. jie sektų mergi
nų pavyzdį; ką pagal s.ąvo; išgales 

;dąrbųotūsidr augi jos naudai.
1 Tikimės, kad moksleivės, kaip 
iligšlol, taip ir ateityje rodys vi-

Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa t 
per pereitą susirinkmą sausio- 6 

; d. sumani paskelbti VAJŲ W ; 
balandžio 1 dienos 19^5, dėl prb f 
i^$W*nauji£ narių, kuris buvo 

LpajĮfrtąE, Yyčliį’ Cęnti’o. į
- ' jūs visi žinot, gerbiamieji kas i 
;yra Vyčiai ir taip-gi, kad mes j 
Vyčiai dirbame. Nors dar- mūsų : 
kuopoje nėra kiek reikėtų narių; 1

* bet vistięk mes varoine savo dar
bą tolyų su V^sekmėmis. Mūsų 

; obalsis yra. “Bažnyčiai jr Tau; 
i tai”, tai. jūs yigį galite matyti, 
i-kąd' męs, sj;ęngiąnięs,.ku.Qgražiau- 
i šiai , dirbti ir savo, lietuvių, kalba 

.' palaikyti ir lavintis; gražiau kal
bėti. Turime mes teatrališką sky- 

i rr&. kuris. layiną visus. ■ scęnos 
mėgėjus lietuviu kalboje.

Pas mus jaunimas išvien dirba 
ir' norimę. dabar per tą. specialiį 
VAJŲ daug' daugiau naują. na? 
riąi prirašyti „

. yišį nariai žaląja per. ateinan
tį susirinkimą prirašyt bent vie
ną naują narį, bet dar to nega
na; norime, ’ kad kiti visi susi- 
pratę ateitų, pas mus ir be jokio 
tarpininkavimo prisirašytų. Prisi- 

• rašę. Vyčių orgapu^acijon ganytę 
i ii ębjęagos Vyčii^ centrą kaą; 
’ menesį Vyčiį organą
Jame daug įvairių aprašymą iš 

, lietuvių jaunimo gyvenimo, lietu- 
vių ir anglą kalboje;: taipgi <Jąųg 
žinių apie kitas kuopas Ameriką- 
jei jų veikimas, sportai, teatrai 

; ir bendrai visokie parengimai.- 
? Yra gražių liętuyiakų ų. angliš
kų pasakaičių, kurios visięmp y?, 

■ra įdomios.
•Prisirašę į mūsų organizaciją, 

matysite daug, naujų išeigą, susi- 
ipažinsite su gražiu lietuvių jau- 
’ nimų ne tik VTorcestery, bet per 
. suvažiavimus, kuriuos m,ęs turi- 
ime pusmetinius ir metinius, 
t Tad kviečiame • visus, jaunus, 
(vaikinus ir.lųergaites' pasinaudo
ki šiuo maloniu kvietimu ir pri- 
įsirašyti prie mūsų lietuviškos - 
ikataliHškoa otganųąeijųs. ■ 
i Nepamirškite, Jaunuoliai) mū- 
’-bu yra šventa pareiga remti lie- 
Į tuvius ir prie jų priklausyti; sy- 
Įkiu darbuotis,* nes jau laikas a- 
‘tįjpi k^ą:vį^‘juW(įąiėn5^u^ 
fiqis yiėįąs‘;draugijQŠė4parapijįoje 
-ir stos prie parapijos užlaikymo 
darbo, o tatt * kaip tik ir reikia, 
subrendusio organizavimosi*

iŠ; anksto;. ifeUayinkipųb

Worcesteris šiaiidiensmąękiai varo“Parbinmko’,; 
vajų ir nesigaili darban įkinkęs sąvo geriausias pajė
gas. Smarkiai dirba abidvi parapijos dėl pirmenybes 
ię pasekmių. Skaitytojų skaięiųą ąųga kaip ąnt mię-. 
lių. Pabartyjų dąug padeda vajaus ągitacijos dąrbe 
ir patys nąųji prenumeratoriai, kuriems- labai tinka 
ir “Dąrbininkas” ir ypąo ateinančia šeštadįenip. “Wor-_ 
cesterio Rądio” pusvąląndžio laukiamą programa. 
Kąs užsirašo “Darb,” vieną syk sąvai^ėjs visiems me
tams ir užsiųioįa $Į.50c., ta&gąųųa dyW knygų už 
50c.; kas metams moka $3.00, gauna Įmygį už $l.Q0> 
kas metams moka $3.00 ir įsirašo į,LDS., — gauna u,ž 
$2.0d knygų, Knygos yra išduo$ajna p. J. Kųndrętp, 
kas sekmadieny po mišparų 4 vąl- Ęąziiąieijo baž-. 
nycios salėję.

Taigi,’ kaip matojne į paskutines 10 dįepų/^- 
bininką” užsiprenumeravo sekantieji nąųji skaityto
jai:

91. Plevokas Romualdas*
92. Stoškus Adomas,
93. .Grigas, Jonas.
94. Ulevičius Jurgiu
95. Morkūnas Pranas. 
9§, pelięnis, Vladas.

,07. Zavestauskienę Zofija.
198. Akelaitis Vincas. j
99. įdubus, Vincą*.
100. L* Vyčių
101. Grešką Vincas.. ;.

(102. ¥>Aąuškaą petrąs*

KAZ, W. TAMULONIS
. ADVOKATAS

Office

527 VTOROESTEBr
Slater Bldg, MASS.

į Pianos — Rajios 
GRUNQW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parkuojame. lengvos^ 
Sąlygomis

Pęr 30 mętų patenkinančiai
• turime-reikalus sū lietuviais

; 20 ’^rumbųR Št, Vforęeatęr, 
■TJel. 49430 Mase.

SAVINGS BANK
Dj^ugiško Patarnavimo Bankas

.• 450 MĄIN STREET ’. 
' WORCESTER, MASS.

Skersai Gatvės Nuo City HąU

skyr;’ mokiniai. 8. Čiužinė
to jos —• 7-to skyr. mergai
tes. 9. Švyturiai — 7 skyr. I 
berniukai. ’ įO*. Šventas 
Miestas — 8 skyr. moki
niai. 11. Švū Kazimiero pa-1 
rapijos klebono kun. A. 
Petraičio kalba, Kalbėto-! 
jas savo kalboje pareiškė 
džiaugsmą, matydamas I 
susipratusių parapijiečių, 
vaikučius, seselių išlavin-. 
tuš, kurie puikiai kalba 
savo tėyų.kalba ir puikiai 
vaidina. Prie to priminė, 
kad yra ir nesusipratėlių, 
kurie neleidžią savo vaiku
čių į savo parapijos moky
klą, ; -j

* Minėtame, vakarėlyje 
buvopilnažmoniiįraimin. 
ga svetaine.

. šią gražią Kalėdų.; vaka- | 
reiki programą prirengė

^iwwn.f w 1 >1 <"
r Tel 435Q1 arba 43666

..
Oraboriąs ir Balaamuotoja* <

; “ ĘųnBial parlora” ir 
?• ’' • ant ’

• Išnuomojam Automobiliua 1
> Visokiems Reikalams.

JONAS ČERNIUS-Savinii

<8 Vernon St. Tel. 5

; VIENINTELIS .
* WORCESTERIO
. FOTOGRAFA

Remkite profesicmta* ifc WiMhis, kurie skalbiasi 
‘‘ParbMnko^’‘‘Wercesterio Žody*1

GREEN MOUNTAIN
DAIRY i

SAVINIHKA8 — OTTOUjr 
BALURAMimS

W#rewter jo \VA«t«r B<
;VlioHę Valgi?! A

Mnd?
; ! ; VJkKDVOIU.

Kni-tik Prav.iSuod IHh#a j
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i

orcesterio Žodis
» , . ’ • . - , i

| KALĖDŲ bVASIA 

įfcv. Kazimiero bažnyČio- 
nškilmingos Bernelių Šv. 
Blios prasidėjo 12 vai. 
Erties. Iškilmingų Šv. 
Įfeių auką atnašavo kleb. 
Un. A. Petraitis. Klier. 
L Andriulionis, MIC. bu- 
k diakonu, klier. M. Mi
knas, MIC. sub-diakonu. 
fcke iškilmių pamokslą 
feė kun. A. Petraitis. Pa- 
fckslininkas tą dieną lai- 
& Visų Šv. mišių pasakė 

*ažius pamokslus ir nuo 
|tvęs» ir nuo kun. S. J. 
fembrės linkėjo Dievo

pkES&SHES
-A. Syke* ir B. U, Syke* 

įidlTUVIAI ADVOKATAI 
f Ofisas: 
R SANBORN BLOCK 
r : 881 Waihington St, 
L M0RW00D, MASS. 
t * Tel. Nornood 0330

Gyvenimo vieta: 
e . 82 Walnut Avė. 
[ Tel. Norvmod. 1020

E0W.V. WARAB0W
k XWRUBLIASKAS)
rLIETUVIS GRABORIUS IR
į \ BALSAMUOTOJAS
Į’- 1000 Washington St
. N0RW00D, MASS.
k TED.Norwood 1503
| ' Montello Office:
į ’• 10 Intervale St.
į “ TED. Brockton 2005

palaimos visiems Šv. Kazi
miero parapijos gyvento
jams.

Altoriai buvo begalo tur
tingai papuošti. Kalėdų e- 
glaites, apšviestos įvairios 
spalvos šviesomis, darė ti
krą Kalėdinę dvasią. Tai 
vis Šv. Kazimiero Seselių 
sumanymas, kurioms pa
gelbsti J. Ragaliauskas ir 
J. Stoškus.

Mūsų didysis choras, 
vedamas gabaus vargo- 
ninko J. K. Žemaičio, sa
vo gražiais balsais ir gra
žiomis Kalėdų giesmelė
mis davė daug malonumo 
dalyvaujantiems pamaldo
se. Laike visų Šv. mišių 
Išimtai žmoniųąrtindsi 
prie Dievo Stalo. Tai tokia 
Kalėdų dvasia Šv, Kaži* 
miero parapijoje.

BANCROFT TRUST BANKAS 
UžMOKfiJO 10% DIVIDENDĄ

. f'

’/Aįrie 10,000. cLepfpziįorii; uždar 
•ryto Bancroft Trust Co, banko 
gavo 10% dividend*, kurs siekia 
$456,033: Dividendas buvo išmo
kėtas praeito gruodžio. 22, ir 24 
dd. ryt* ir po pietų iki 6 vai.

< Apie 5.000 čekių buvo išsiuntinė
ta deporitorįams paštu penkta
dienio vakare tiems, kurie pinu 
laiko suteikė bankui savo įrody
mo dokumentus. Kiti 5.000 depo- 
zitorių gavo savo' čekius banke, 
laukdami ir šaldami eilėse ant 
Franklino gatvės.

ĮSTOK I MŪSŲ

t v.-Ą

> ;' . Jau Laikas Tapti Nariu

; .Mokestis: 25c., 50c., $1, $2, $3, $5, ir $10 į Savaitę. |

i 1 BROCKTON SAVINGS BANK |
Kampas Main ir Court Streets

Nariams geram stovyje dar bus prįskaityti 
. Nuošimčiai.

Tėl. 5911-W

GRABORIUS
LIETUVIS

PETRAS V. ABRAČINSKAS

187 Ames St.
' MONTELLO, MASS.

Pagelbinihkas

PONUI W. G. McGUNCHEY

GRABORIUS

Greitas patarnavimas. Del tuo* 
. tetų patarnauja moteris.

■ . Z /DARBININKAS
Wo«e*ter Conniy Tnwt kom-i’ 

>&nijos bankas lalks savo Fran- 
klin gatvi* įkyrių atidaryt* taip 
<i iki 6 vai.

Bancroft Tflart Bank** gattjo 
iimokiti ii* milžinilk* ttim* dėl
to, kad buvo likviduota kaikuri* { 
taupymo įkyriau* turtai ir buvo 
gauta utuja Atstatymo Finansų 
Co. paikola. MaMachuiett* vals
tybėje panaiia* paskolai gavo 8 
bankai ir bus iidalinta viri 
>5.000.000. .

Meniskai, Žinoma, ir lietuvių tu
rėjo savo indėlius ta$e banke, 
nė* geraiifai* laikais tai bankas 
mokėjo net 5Į% už žimtin*. Tai
gi džiaugiasi atgavę jau 60% sa
vo taupymo skyriuose ‘užžaluiio’ 
kapitalo, ypač bedarbės ir sun
kesnių gyveninio i*lygų Valando
se daugelis lietuvių žeimynų, ku
riems Kūčios, Kalėdos ir laimin
gesni Nauji 1935 metais buvo 
daug linksmesni. —'

KOMISUOS VEIKLA
Neapsiriko 5-toji kuopa 

pakviesdama virš minėtas 
nares į Apšvietos Komisi
ją, nes jos negaišdamos ė- 
mesi darbo. Gruodžio 16 
susirinkusios koinisij o s 
narės pasiskirstė pareigo
mis: p^. V. Liutkienė pirm., 
p-Iė G. Vaitekūnaitė rašt. 
Susirinkime dalyvavo ir 5 
kuopos dabartine pirm. p. 
M. Urmbnienė ir buvusi 
pirm. p. Ona Liutkienė.

Neapsirikta pavedant 
komisijos vadovybę p. V. 
Liutkienei, kadangi pir
majam komisijos susirin
kime patiekė apgalvotą 
planą > dėl užinteresavimp 
ir supažindinimo čia gi
musias moteris ir mergy- 
nąs su Moterų Sąjunga.

Savo entuziazmu Užkrė
tė ir kitas esančias nares, 
kurios apsvarscįusios pa
tiektą planą karštai ėmė^L 
darbo. Pasękmės.^Pz, kad 
nutarta laiškais kreiptis į 
tam tikrą . skaičių mūsų 
jaunųjų moterų, kurios 
nužiūrimos kaip ytin ak
tyvios ir sumaningos vei- 

; kėjos šv. Kazimiero para- 
i pijos jaunimo tarpe, ir 
į kurios prąmątomos kaipo 
! mūsų visuomenės ateities

H vadovės...

•Jeigu prie mano kojų su- 
j dėtų visų viešpatijų vaini- 

i! kus vietoj majio knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 

■^lĮvisa tai atstnmčiaų.
Fenėlon.

&

kas girdėti .lietuvių! Į KnygosJ)ovanai
KOLONIJOSE I Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir Darbininko i

AMMnaDoaan

NASHUA, N. H.

i DARBIfUJIKAS :
M v ’ (THE WbRKER) , • ’ •

f Fjblished every Tųesday and Friday except Holidays suok a* J 
Nev Year, Good Friday, Memorial Day, Independęnce Day, 

į-Z-' Labor Day, Thanksgiving and Christmas
į • 4 - - •• _• — ---- s—■—- by r-1—  
jMjTT JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. A8S00IATI0N OF LABOR 

m Mcond-claMį matter Sept 12, 1915 ąt the poBtofflce at Boaton, 
Masa. under thei Act of March 8,1870 ,

M£ance for niaillng'at apedal rate of postage provided for In Sectton 1103 
■ | Act of Octobėr 8, 1917, authorized on July 12, 1918 >

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metami ........n., $400 
Užsieny metams .........$5.00 
Vien* kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje m«ttms’*$2.5O 

} . DARBININKAS
> Bro*dw*y South Boston, MM*,
t , Tęlephone South Boston 2680

į -•UBKCRIpTION BATUS t 
įMttc yeariy *4.00
M* y*arly................  |5.00
|Mrtic oncfl per week yearly >2.00 
pftn oncD per week yearly.. *2.60

| LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonų ku- 
jponuą už pilnus pinigus, 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenki
ją doleriais. Įgaliojimus ir 
kitus dokumentus tvirti- 

I nu, nes esu Viešas Nota 
ras. Laikome vyrams ir 
nioterims tvirtus ir pla» 
čius čeverykus (shoes), 
Jaunimui gražiausių Šilki* 
nių marškinių. Krautuvė 
didelė ir pilna visokio ta* 

[ voro. Beje, mūsų krautu
vė atdara ir vakarais iki 
9 ‘ valandai. Malonėki t e 
mūs nepamiršti.1 *

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dry Good* Store 

678 No. Main Strvet, 
Montello, M$**.

Keturiasdešimts Valandų 
Atlaidai ir Misijos 

Gruodžio 16 — 18 dd. į- 
vyko mūsų bažnyčioje 40- 
val. atlaidai. Dalyvavo J.
E. Vyskupas Matulionis, 
kuris pirmadienio vakare 
pasakė labai gražų pamo
kslą ir teikėsi vadovauti 
atlaidų užbaigime, cele- 
bruodamas t iškilmingus 
Mišparus, ir nešdamas 
švenčiausį procesijoje. IŠ- 
tiesų mus žmonės negali 
atsigerėti ir atsidžiaugti 
■turėję savo tarpe tokį 
brangų svečią, turėję pro
gos jį išgirsti, * išklausyti 
mišių, p ypatingai iš jo 
konsekruotų rankų priim
ti Šv. Komuniją.

Buvo labai daug svečių 
kunigų: A. Petraitis, K. 
Vasys, J. Bakanąs, J. Va- 
lantiejus, M: Pankus, V. 
Karkauskas, P. Juraitis.
F. Juškaitis, J. Plevokas, 
P. Virmauskis, F. Juras, 
F. Strakauskas, ir J. Vai
tekūnas.

Sąryšy su atlaidais įvy
ko ir parapijos * Misijos^ 
kurias per visą savaitę 
skelbė ’ garsus~-<Misijonie- 
rius Tėvas J. Bružikas, S. 
J. žmonės labai skaitlin
gai dalyvavo visose pa
maldose. O kada atėjo už
baigimo diėną, tai negali
ma nei apsakyti kaip į- 
spūdingai įvyko šeimynų 
Komunija. Gęo^iętų visa 
parapija išėjo Šti procesi
ja Šventų m, jubilėjų pa
minėti, Apskąįčįuojama, 
kad suvirs 609 dalyvavo 
procesijoje. Vakare įvyko 
iškilmingas atnaujinimas 
Krikšto įžadų.

KALĖDŲ IšiniffiS
Berneliųmišios įvyko 12 

vai. Laike šv. įfjšių cho
ras labai gražiai sugiedo
jo Kalėdines giesmes ir 
orchestras iš penkių in
strumentų grojo gražiai, 
šiais metais bažnyčia bu
vo nepaprastai gražiai pa
puošta. Prieš pat šv. Ka
lėdas jau buvo bažnyčios 
du nauji langai įdėti, ku
riuos Jo Ekscelencija Vy
skupas John B. Peterson/ 
D. D., Manchester, N; H. 
pašventino. Tretininkių ir 
Apaštalystės draugija au
kavo.

Taigi, męs visi Nąshųa’s 
lietuviai katalikai esame 
dėkingi savo klebonui ku- 
dr. A. Bružui, už jo tokį 
nigui dr. A. Bružui, už to
kį rūpestingumą ir pasi
šventimą darbuotis mūsų 
tarpe. . .

me didžiuotis, kad savo 
tarpe sulaukiame daugiąu 
inteligentų. Taip pat SU 
Dievo pagelba susilauksi
me ir Dvasios Vadų: Vy
tautas Tamulionis ir Pet
ras Murauskas. Vytautas 
Tamulionis lanko Št. An- 
selm’s College, Manchės- 
ter, N. IĮ., ir Petras Mu
rauskas lanko St. Charles 
College, Baltimore, MdJ 
Antra mergaitė iš mūsų 
kolonijos nuvyko į Sister j 
of the Holy Ghost, Put
liam, Conn.

PIRMAS LIETUVIS

va
jaus metu kiekvienas lietuvis gali gauti naudingų 
knygų dykai. LDS, naujas ar senas narys, užsimokė- 

i jęs $3.00, gauna $2.00 vertės knygų dovanai; Darbi
ninko naujas ar' senas skaityto Jas, užsiprenumeravęs 
arba atnaujinęs prenumeratą metams ir užsimokė
jęs $3.00, gauna $1.00 vertės knygų dovanai.

Sveikiname naujai pas
kirtu ir užtvirtintą Teisė
ją Bolį Degasį Garbę jam 
ir garbė Nashua’s lietu
viams, kad vienas iš mu
sų, ypač tas, kuris niekuo
met neatsisako dalyvauti 
lietuvių veikime tapo taip 
išaukštintas. Linkime mū
sų teisėjui geriausio pasi
sekimo.

LDS. METINIS SUSIRIN
KIMAS

Sausio 6 d. įvyko LDS, 
metinis susiri n k i m a s. 
Nauja valdyba užėmė vię? 
tas. Visi vien balsiui nu
tarė energingai darbuotis 
Darbininko vajaus metu.

i NAUJŲ METŲ. KŪDIKIS 
P-pp. Jonas Kudžmai su

silaukė sūnelio Naujų Me
tų dienoje^ 7 vai. vakare. 
Sūnus - u^motinat 
Linkime jiems geros svei
katos.
Kuopos Korespondente

■ J. T. !

ATHOL, MASS.
ŠV; Pranciškaus parapi

jos choras buvo pakvies- [ 
tas išpildyti lietuvišką 
programą, gruodžio 30 d.,' 
The Jonės Library, Am- 
herst, Mass. Choras gerai 
pasirodė svetimtaučiams, l 
kurie nesigailėjo katučių. 
Klebonas kun. P. Juraitis 
irgi kartu su choru buvo ! 
nuvykęs pasižiūrėti.

Antanas Tamošiūnas 
buvo to vakaro vedėjų: 
panelė Ą, Tamošiūnaitė a- 
kompanavo visą laiką; J. 
Stačiokas diregayo chorui.

Kiek teko girdėti, tai 
svetimtaučiai labai gėrė
josi: lietuviškomis giesmė
mis bei dainomis.

Dalyvavęs.11

UESTFIEU), MASS,

į nienė. Jei nuo pirmininka 
vimo atsisakius, Šiems me
tams išrinkta P. Minku- 
vienė. Nauja pirmininkė 
žada dėti visas pastangas, 
kad draugija augtų savo 
narių skaičiumi ir nepail-s

| stų gražiems darbams.

MARIJOS VAIKELIŲ
Pirmininkė K. Danilaitė, 

vice-pirm. Jarušaitė Nas
tė, rašt. Jegelevičiutė O- 
na. Iždminkė-Eį-Minkeliu  ̂
te. Jutkevičiutė Nele pa
garsinimų vedėja.

CHOROVALDYB A
I Vargoninkūi J. Januške
vičiui vadovaujant, cho
ras labai gražiai vystosi 
kaip narių skaičiumi, taip 
ir muzikos srity, Išrinkus 
naują valdybą tikimasi 
dar .didesnio pajėgumo, 

į Pirmininkė išrinkta N. 
Atkočaitytė, vice-pirm. — 
Y. Atkočaitytė, rašt —B. 
Jonaitytė. Mergaitės nu
galėjo vyrus ir jos nori 
parodyti, kad ir .jos moka 
ir gali tvarkyti ir dirbti 
organizacijoje neblogiau 
už vyrus.

šv. Kazimiero Draugija
Šv.# Kazimiero Draugija 

yra žymi netik lietuvių, 
bet ir svetimtaučių tarpe.

[Turi gražų nuosavą-namą 
su puošnia Sale ir kito- 

r kiais įrengimais. Turi ga
na didelį skaičių narių. 

I Beveik nėra šeimos, kad 
nebūtų įsirašęs į Šv. Ka- 
miero Draugiją. Nekatali- 
kai į Draugiją nepriima
mi. Tik gaila, kad jaunieji 
kažin kokiais sumetimais 
nenori būti draugijos na
riais. ’ .

Nauja valdyba susideda 
iš šių narių: pirm. Vikto
ras JutkeVičius, vice-pir- 
mininkas Vaclovas Minke- 
lis, ižd. K. Purinskas, ras- 

■ tininkas P. Cvirka ir K.
Masaitis. .

draugijos salėj, 22 Wil- 
liam St. Visas pelnąs ski
riamas parapijai.

Draugijos ir pavieniai 
asmenys energingai dar
buojasi Šokių pasisekimui. 
Tad prašomi netik West- 
fieldiečiąi, bet ir apylin
kės lietuviai ir visi seni ir 
jauni niekur kitur, kaip 
f ik į Westfieldą vasario 9 

>;į Šv. Kazimiero parapijos 
Šokius./

PEABODT, MASS.
SIDABRINIS JUBILŪ- 

' JUS
Sausio 19 d„ š. m., p-nai 

Stanislovas ir jo žmona 
Petkęvičiai minės savo 25 
metų vedybinio gyvenimo . 
sukaktuvės. Tą dieną jų 
intencijai kūn. Jėnas Ska- 
landis atnašaus iškilmin
gas šv. mišias 7:30 vai. 
ryte. Po mišių pp. Petke
vičių namuose bus iškil
mių pietus, kuriuose da
lyvaus jųjų artimiausieji 
giminės. Vakare, Lietuvių 
svetainėje įvyks viešas 
bankiėtas, kuriame daly
vaus giminės, draugai ir 
prietelįai. Visi kviečiami. 
Kun. Jonas Skalandis taip ( 
pat pakviestas dalyvauti 
ir Į neabejojame, kad jis 
daiyvau^^pZ’ir

Šios kolonijos lietuviai 
labai mylį ir gerbia kun. 
Joną Skalandį už jo dar
bus lietuviams.

Pp. Petkevičiams ir jų 
šeimai linkime Dievo pa
laimos.

Jaunimo Basket Bali 
Ratelis

Westfieldo jaunimas įsi
gilino į sportą. Kiekvieną 
trečiadienį State Armory 
salėj yra didėlės rungty
nes, Su norinčiais pergalė
ti lietuvių Basket Bali ty
mą. Praeitą trečiadienį lo
šė su Rood ir Woodhury 
tymu ir jie taip mūsiškių 
tapė supliekti, kad šarma-

. Sausio 15 d. sunkiai su
sirgo, Feliksas Banzevi-. . . 
čius, gyv.. 18 Dustįn St. 
Gavo: plaučių uždegimą. 
Dabar guli J. B. Thomas 
ligoninėje. Kun. J. Skalan
dis jį aprūpina dvasiniais 
reikalais. Linkime'jam pa
sveikti. Eep. ■

PRANEŠIMAS

JUSTIN MICKEVIČIUS
. 146 Ames Street, 

Montello, Mass.
-Užlaikau geriauiių čeverykų 

—darbiniu! ir IvenUdieuiniuF. 
Taipogi, visokių iprėdalųvtl- 
kami ir -!uaugwiUmi,

LIGONIAI
Mūsų vietos varg. ir bu

vęs LDS. kuopos Pirmi-; 
ninkas Jonas Tamulionis 
suriktai susirgo, plaučių 
uždegimu. Tad yisi prašo-* 
me Dievo dėl jo sveikatos, 
kad greičiaus pasveiktų ir 
vėl galėtų savo darbą dir
bti. Tai pat Julė Chesnu- 
levičienė labai serga plau
čių uždegimu. ;

JAUNUOLIAI
Nashua’s lietuviai gali-

jaunimo Klubo Nauja 
Valdyba

Jaunimo klubas savo 
mėnesiniame susirinkime 
išrinko šiems metams 
naują valdybą:

Pirmininkas B. Minkus, 
vece - pirm. F. Adomaitis, 
raštininkė Ė. Jutkiutė, iž
dininkas B. Borysas.

* šv. Onos Draugi jas
šv. Onos Draugija yra' 

daug nuveikusi savo dar
bais kaip Bažnyčios taip 
ir lietuvybės labui. Per ke? 
lioliką metų jei vadovavo 
darbšti ir veikli O. Sabo-

Šio mėnesio 19 dieną bus 
taip pat State Annory sa
lėj didelės rungtynės su 
So. Worcesterio lietuvių 
Basket Bali tymu dėl Čėm- 
pijonato. Worcesteriečiai 
laikykitės, nes Westfiel- 
diečiai rengiasi jus smar
kiai supliekti. Węstfįeldie- 
čiai nepasiduokite, nes y- 
ra gandų, kad tapsite iš
varyti iš Westfieldo, jei 
neišlošite.

PARAPIJOS ŠOKIAI
Ateinančio mėnesio t. y, 

vasario 9 dieną rengiami 
Šokiai, šv. Kazimiero

LDS. N. A. apskričio su
važiavimas įvyks sekma
dienį vasario 10 d., 1935 
m., šv. Jurgio parapijos : 
bažnytinėje , salėje, St. 
George Avė*, Norwood, 
Mass., 1-mą'val. po pietų. 
Malonėkite visos kuopos .f 
dalyvauti. Išrinkite atsto
vus ir suteikite jiems ge
rų sumanymų LDS orga
nizacijos naudai.

Kviečia,
L. D. St N. A. Apskričio

.. Valdyba—
\ Dvasios Vadas

Kun. S. Kneižis 
Pirmininkas

VI. Paulauskas 
Raštininkas

Tarnas v Versiackas 
Iždininkas .

S. Čeikauskas.

Kąę sugražina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė- < • 
mių. f i§v. Jofcsė<w.



PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
ęUFIIilHlftlU PA [pasižymėjo ir , parapijie- 
ORCIlAIKlmni rm : padėką užritama į 

Spūdis ir komiteto mote
rys.

pansvuiE, h.
PAOW& MĮW|
Apie 350 parapijiečių 

x dalyvavo bankįete* kuris 
buvo surengtas kun. į, A. 
Karalių, mūsų kleboną, 
pa$ęrb# jo 1£ metų kuni
gystės ir 5 metų, mŪ»M 

k^b<W W 
ktuvių proga.

Kun. J. A, Karalių į- 
šventino kunigu Jo Eksce
lencija Vyskupas T, J. 
ghahan, 1919 m.* Katali
kų Universitete, Washing- 

----- ton’e. Išklebonavęs kitose 
parapijose dešimti metų,

t’.V

a;

Vakare įvyko “inaugu- f 
raiba#". X p- Č. Mor- 
geųthąler, baliaus rengi
mo pirmininkas, išsiuntė 
suvirš £0,000 pakvietimų. 
Balius prasidėjo 9 vąL, 
in Zėmbo Mosąue. Dalyva
vo Gubernatorius Earlė 
su žmona.

vardu “Vagys”, užmiršite 
visas savo bedąs* depresi
ją ir negerumus, ę jau pri
sijuoksite, tięk iki sočiai, 
kąd net galėsite juoktis 
per yisųs metus. Taigi ne* 
praleisikite šips progos, 
pasinąudokite, nęs kitąip 
graudinsįtės.

Visi lietuviai kaįp vieti
niai, taip svečiai kviečia- 

į mį į šį mūsų gražų ir juo
kingą teatrališką parengi
mą. Visa programa taip 
sutvarkyta tikslingai ir 
žavėjančiai, kad patenki
nus ir palinksminus visus 
atsilankiusius svečius įr 
vietinius lietuvius, kad jū
sų gyvenimas butų malo
nesnis, šviesesnis, smages
nis ir linksmesnis. . :

•'* Rengėjos ir Reųgėjąį.

JUOKINGI JUODUKAI 
ATVAŽIUOJA

Pra-:

ra byla prieš Juozą Bruno 
ir keletą jo šeimos narių. 
Jie kaltinami kad esą šo
vę įr užmušę ‘ 5 žmones, 
lapk. 5 d.., politiniame su
mišime.

Kaltinami yra: Juozas 
Bruno, jo sūnūs: Alfredas 
ir Jokūbas; jo. broliai: Ar- 
thur ir Pbilipas, ir jo žem 
tas Ąntanas Orįando* bu
vusieji Kelayres miesto 
Respublikonų partijos VŪ* 

___________ ■
/ Iki šiol advokatai megi^ 
Į na prirodyti, kad šautu
vai surasti Juozo Bruno 
name buvo jo ir, kad kai- 
tinamjęji tuos šautuvus 
vartojo ir taip užmušė 5 
žmones. Teisman atnešta 

i net 1G šautuvų, trijų įvai
rių rūšių; ir dėže (įnamis 
ito. : ■ '
; Šautuvų pardavėjas* Ha^ 
zleton’e ępųįt’e prisiekė. 

; kąd jį? pąrdąvę Juozui 
Bruno vięną “rifle”, kuris 
bu<o jam. ypatingai ųžsa-

* Viena moteriškėj -setką, 
i pamačius dęmokrątų pdj 
f adą ir po tam sumišimą, 
prisiekė, kad ji matė Juo
zą Bruno, jo Žeųtą Anta- 
ną Qrlando, .ir jo brolį 
Phjlipą, stovinčius prįe| 

■ Juo?o namus* įr kad Ar? 
thur davę Orlapd^d kų 
noraM ko matū ugnį Išei- 

; nant. Matė ųgpį; ir m9^® 
i šmones krintant,' bet ųię- 
kopėgirdėję. f;:

i ši byla labai, užinteresą- 
;VO šips apylinkės gj’vęn- 
: tojus.. Kelayres,. mieste 
protestuoja,. kad kalėjimą, 
duotą perdaug privilegijiį 
Juozui Bruno?

| HAMM PA.

Komitetui pagelbėjo mo
terys: M. Norkevičienė, 
A. Diskevičiene, O* Tvar- 
dzikienė, O. Memickienė’ \ 
Aįdųkonjenė, M. šukevi- 
čįęnė, A. PribuŠiene, B.; 
Rįpięul, B Pačesiępė* ir 
vyrai: A. Norkevičius ir 
A. Šyvą.

Sodalietės, vytės ir jų 
drauges tarnavo prie sta-. 
lų ir savo tarnavimu daug

Mjošebmų^ęms.

Kun. J. V. Horacek, Šv^ 
Stepono slavokų balny- [ 
čios klebonas* bevaikščio-’ * 
damas po kalnus, staiga 
krito negyvas, gąvę šir- ■ 
dies ataką. \

A. a. kun. J. Horacek 
būvo įšventintas kunigys
tės luomap 1894 m-» savo 
gimtinėj Čekoslovakijoj. 
Atvyko Amerikon 1904 
na.; dąriiąvoąį šiose ąpy- 

. j lįnkėse įr kitose valstybė- 
; se 31 mętųs. Sbeųandpah’ę 
: išbuvę 9 ’ metus.

k ■ ’.

Visų mylima ir gerbia
mo įun. Horacek’o mirtis 
buvo netikėtas smūgis^

A. a. kum Hęracek dar 
, bar ilsėsi slovakų kleboni

joj1, vėliau jo kūnas bus 
. perneštas bažnyčion ir po 

tam bus palaidotas su iš-
* kilmingomis .mišiomis.

PABAPIJOSžMm
Kun. A. Degutis ir kun. 

K. Batutis dar eina per 
namus kalėdodami. Tiki
mės, kad šią savaitę už
baigs lankyti visus para
pijiečius.

ĮJūsų įjebonąs^ kęp. J. 
A, Karalius ir abudu vi
karai nuvyko į Tamąąua 
pėręitą kętvirtądįenį į; 
ten dalyvavo Jo Ekscelen
cijos Kardinolo D. Doug- 
herty, konferencijoj.

Keliolika mūsų Šv. Var
do draugijos narių buvo 
nuvažiavę į Pottsvllle ir 
ten dalyvavę šių apylin- 
kių^V- Va£dę drąugiję^ Pennsylvanijęj. 
suvažiavime. ■

m. šia proga parapijiečiai, 
susitarė surengti bankie- 
tą. ię įteikti klebonui do
vanas. Bankietas įvyko 
Maher’io svetainėje.

Juozas Spūdis, komiteto

ęįnkus, atidarė vakaro 
programą* Kun, V* Mątu-- 
jąitįą sukalbėjo maldų. Po 

. choras, prof. Grį
goraičįo vedamas, sudai
navę Amerikos himną, Po 
tam įmonės ątsųsė&i val
gyti šeimininkių skaniai 
Pagamintų vakarienę.1-

Pę'vakarienės, J. Spū
dis, perstatė Albiną Mi
liauską toastmąsterįųm, 
kuris prieš kalbėtojų per
statymą, perskaitė keletą 

. pasveikinimų telegramų-. 
mis kun. J. A. Karaliui.

KaĮbėtęjais-buvo: kun/ 
P. Čęsna iŠ MahaiyJ^Ci- 
ty; kūn. P. Mockus iš Coa- 
Idalę; kun. A. J. Ąlauskąs 
iš Mųizeville; p-nas S. Ge
gužis į§ Mahanoy City. 
’’ Vakaro vedėjas, A. Mi
liauskas, taip pąt grąžiaį 
pakalbėjo apie, kunigystę 
įpęrstatė patį klebpųą.

Dovanos. sveikininęiai įr 
dvasiški pupkštai visų ba- 
žųytųiių draugijų buvo į- 
teikti klebonui.

Klebonas, kun. J A. Ka- 
rąliųsdekojo visiems už 
pagerbimą ir linkėjimus. 
Savo kalboje pareiškė, kac 
už savo pareigų pildymų 
neužsitarnavo jo^o p^gy- 
rimo; prašė parapijiečių 

, t^ų^^biąųtį visuose 
veikimuose i# prižadejo

f

nįeji kviečiami prisirašy-

visa - sielą, ir pi 
mis parapijiečių 
dirbti, Taipgi pare 
dSlrn 'viciTA'mė

istąngo- 
gerovėi 

dskę pa-
IT*

Mišįų tarnautojai suda
rę basketbaų’io ratelį. Tį-r 
kiši lošimus laim®ti kaip.ClvIL

lietuviams? Ū* ne kątali- įr peręitąis matais. Jiems
kams ųžį sveikįramus ir jau prižadėta'keletą zaidv
linkėjimus. - mų..

Baigiant vakarą susirin-
kusieji sudainavo lietu- ¥¥<W VEIKIMAI .
vos himną. Vyčių metinis naujų na-

šie svečiai kūnų£ai daly- rių vajus jau prasidėjo.
vavo: V. Mątulaiftis, St. Vajaus metu nėra įstoji-
Clair; P. Česna, Jilahanoy mo mokesnių. Užsimokė-

J City, Dr. J. Konedus, Mt. jęs mėnesinę jau pilnai e-
Carinei; v. Nanortau ijas- si teisėtas narys. Visi jau-

kratams laimėjus, laukia, 
kad jų draugai ir laimėju- 

} si demokratai Jiems aura* 
stų politinį darbą. Nema
žas skaičiuj tokių randa* 
si ir Shenanddalfe. 

__ _

i įpr OtHt
“.YAGVr J ¥VAGY^^-

. Norą gal kąs ir pasakys, 
kad iš Mt. Carmelio. daug 
nerašoma į -laikraščius, 
bet vienok daug yrą vei
kiama. Mt. Carmelio kolo
nija taip vietiniame, taip 
visuoineųiniame veikime 
visad btivo ir pirmoje 
vietoje. Pažvelgus į^šioę 
kolonijos praeities ištari? 
ją, tai kiekvienas lietuvis 
pripažins, ka^Mt. Gąrmę- 

gą ir goriam vietą lietų, 
yybęs vęikm^ b^ šį kąr* 

;tą, ^torųuą|/jęą įvyW 
šioje koj^pRd^icyo je 

!nebųą,gvąldepaw->et tik 
į katrie ūabarimiąį ąųųii- 
Į kesno-veik w4yxkiąį

j šioj korešpd^eheijoj, bet
> tai nėyagys ’ l.,.tik vardu 
f komedija bus su* 
j vaidinta Mt. čarmebo Šv. 
i Kryžiaus parapijos Teat-
f rališko Lietusių Klubo ąr? 
Itiątų, %v..Ki!yffiaus parap. 
! SąlėK Wp^apijęg nąu- 
daį,. gękmdfenyję sąųąįę
> & >935 pĮ^vądovąųjąųt

; kųn. J. b^Unųį į? p. St?. 
įFetru^ęviSųi* žymiaią 
artstui vaidinimo srityje.

ši komedija yra labai 
juokinga ir įdomi. Toje 

i komėdijoje pamatysi t e, 
. kad tie, ,-kųrie šią komėdi* 
ją yra‘ pavadinę vagiais 

;ta nebuvo kviečių vagys, 
kaip kad buvo manoma, 
bet šįrdžįų vągys?

šią komediją *Vagysv 
vaidins gerai prityrę ir 
talentingi artistai, kurie 
yra žinomi netik Mt. Car- 
melio kolonijos lietu
viams, bet taip 4 gi ąpy> 
linkės kolonijų gyvenan
tiems lietuviams. Mat, jie 
yra vaidinę ne tik Mt. 
Carmelio ,kdĮonijoje, bet 
taipgi įr kituose apylinkes 
miestuose lietuvių apgy
ventuose, ne kartą, bet 
daug.fcart^, kaip tai: She- 
nandoah, Pa., Mahanoy 
CSty^ Pa., Nęw Phila., Pa.*

■

f 
■Į ______

Carmei, Pa.
nešta telegrama, kad iš 
karštųjų Siaurės Ameri
kos vąlstybių greitų laikų 

i atvykstą jauni ąfųerįko* 
-nai negrukai. Paduota te - 
legrąmoj, kad tai esą 
ęVaęĄo bernaičiai iš ^v. 
Nryžįaus Mokyklos. Mat, 

-.iv <. -u- lite nuvykę ten* išsia-
™ ju°dųdžių pasi-

telgįn^ jįį Įkalbą, taip, kad 
įgąvus tam, tikrą atmos
ferą,. nes įąų.. seniai buvo 
Ausytą jų sugefeęjiiną 
palinksb^hĄlir pvąjųokin- 
iti įmones* ...

- įvažiuoja jie- vasario

Ęryžlaus Audįtęriją, Bea- 
jie .g^įta išsĮlavW 

įr tinkiną negrų dvasią 
pęrsįeuię, Iš pranešimo 
galima jau spręsti, ką< 
bus. viskas kuoįvąiriausįa 

feu gi M&į nepri’ 
j truks; įr yiąokįų
ikeiąteijiybių b.uskuę įsi- 
žiūreti; o dąįuų klausyda
mas galesipasakytį: “ęt 
tąį pąrsįvęšč Amerikos 
amerikoniškiauąią muzi
kė”

Užvardinę savo spektak
lį — Minstrel Shaw r— pa
dare pastabą, kad, myg
dami iružjausdami savo 
brangios parapijos Reika
lus; jie atliks pirmąjį pa
sirodymą (debiutą) su sa
vo spektakliu savoj para-r 
pijuj paskirdami visą už
darbį parapijos naudai.

Taip pat paskelbė, kad 
jau bilietai paskleisti vi*

lęton, P. Mockus, Coalda-
lę; JM. Ė. Dąun^tąą, Gi- 
yardville; A. J. Alauskas, 
Maizeville, D. Mikšys, 
New Philfl.delnhiflJ P Lau-

ti; visi nariai raginami į- 
raŠyti savo lietuvius 
draugus.

ųiakis, Mahanoy City; A. Vyčiai rengia nepairas-
J. Degutis ir K?. A. Batu- tus metinius šokius. ŠO-

• J r . . » K Jį. * . »V * *

bis, Shenandoah. kiai įvyks vyčių svetainę-
Komitetą sudarė: J. je sausio 29 d. Įžanga vi-

Spūdis, pirmininkas; J. siems 35c. Al. Awad ir jo
ę?ąvick;ąs4 J. Gutauskas, ir HRoyal. Vagabonds” or-
ponios: y, Metkauškiėnė, kestras gros. Visi kviečia-
Ą. lębą^iėųę M mi atsilankyti ir pasiimk-

• vięriiė. Saw UOli.U davbu shūnti. 7

Antradienis, sausio 15 
d., šiame mieste įvyko di
deli įvykiai. Laimėjusi 
demokratai užėmė savo 
vietas. Pirmą kartą nuo 
1895 m. demokratas ufe 
me gubernatoriaus ofisą*

Gubernatorius Earle. 
demokratas, ūžeme savo 
ofisą 12 valandą dieną* 
sausio 15 d. Šis įvykis su
traukė žmones iš visų 
Pennsylvanijos... kampų. 
Vienuoliktą valandą, Tho- 
maš Kennedy, užėmė savo 
ofisą kaip Ljeutenant Gu-. 
bernatoriūs.

Suvirš 1(10*000 Žmonių 
dalyvavo ceremonijose. A- 
pie 30,000 demokratų da
lyvavo parade. Col. F. B. 
Kerr* Adjutąnt * General, 
buvo pavados vedčjas; po 
jo seke Brigadier General,, 
W. McLean; ir 2,000 Penn- Seraiitoh, PA ir tt. Ir kur 
sylvanijos sargybos narių.

Ceremonijose dalyvavo 
demokratų perti jos gar
sieji: James A. Farley, S. 
V. demokratų pirminin-i 
kas; J. Byrns, S. V. Spea- 
ker’isĮ J. F. Guffey, nau
jas S. V. senatorius; W. G 
Bukit, ambasadorius į Ru
siją; S. .G. Gibbons asais- 
tant Seęretary bf the Tre- 
asury, ir kitil

kalėdų Švąntė . ' 1

GĮal nevieną metą taip išfcih j 
miugai ir taip įspūdingai nebuvo ‘ 
Kristaus gimimo sukaktuvės mį- 
nlmos Šv. Alfonso Bažnyčioje ' 
kaip kad per pereitas Kalėdas 
Bernelių Mišių apęigos ilgai pa- ' 
sili^s Baltimorieeių atmintyje. 
Milių naujas-muzikas p. Cižaus- 
kag tikrai stebėtfųųb darbus at
liko į trumpą laiką mūsų para
pijoj. Altoriaus tarnų giedoji
mas prieš Bernelių mišias,* o db ‘

■ delio <$.oro giedojimas per mį* 
šias yisus žavėti žavėju ir nevie- 

> mm ašaras išspaudė. Pų mišių ‘ 
-buvo girdėti ne iš vieno lūpų.- 
“Jei taip gražu yrae čia ant že- ; 
mčs, tai kaip gražu turi būti 
danguje 1” Klebonui Lietuvnin- 
kųi nęsvoikuojąnt, šv. M-/

■ našavo kun. Dr-as Mendeįis. Dįa- 
konū buvo klerikąs fcązimieraįį 
Šalkevičius, o. subdįakoųu kler, ■

< Juozas Josaitis. Šventei pritai- t 
kintą pamokslą pasakė niįšių ee* ; 
lebrantas. Pamokslininkas sava: 
pamoksle pabrėžė, kad mes Ka- i 
talįkai esame begalo laimingi, ka* J 
dangi mūsų bažnyčiose Kalėdos j 
atsikartoją kasdien; nęs, per į 
kiekvienas šv. mišias, kiekvieno ; 
noje Šv. Komunijoje, Betliejaus į 
Jėzus, gimsta ar tai ant altoriaus- f 
ar žmogaus .sieloje mistiškų^®1' 
du. §v. mišių laikė ypač 'nepa
prastą įspūdį padarė. orkestro? 
akompanavimąs chorui. Armoni- 
ja buvo tikrąi virŠžemiška.

Mokyklos Vaikučių Kalėdų 
/ ’ programas

Aųtrą Kalėdų dieną yakdre į- 
į vyko mokyklos vaikučių kalėki- 

-niam* laikui pritaikintas $rbįra- 
mas.» Veikale “Mažiausias Pie
menėlis”, J. Žakas ypač gražiai 
atliko piemenėlio/vaidmenį, o. Ci
ną Jasaičiui6 gabiaį interpreta
vo žvaigždutės rolę. Betliejaus 
reginyje, kurį ištikimas piemenė
lis mato, Filomena tVeisengoff 
kaipo Panelė Švč., Juozas Vaf
lis kaipo ŠV. Juozapas, ir S. Lėt 
kus, Edvardas Žakas su, V. Bau- 
kŠa kaipo trys Karaliai ypač pa- 
traųk^ žiūrėtojų akį? /

Kalėdų giesmės būvą gražiai 
sugiedotos visų mokyklos vaiku-

Pranešama, kad iš pus-- 
Ąęlerio suaugusiems' 
40c. buš galima įžengti į 
auditoriją, o dar Už 10c. 
nupirkti vaikui . bilietą* 
nes ir jiems bus rodomas 
tas pats spektaklis pusiau 
trijų po pietų.

Aišku tad, jog atėję pa
matyti bernaičių Minstręl 
Sh6w neverksite* priešin
gai juoksitės, o kas 

I svarbiausia, paremsite pa» 
šame Mt. Carmel’y ir apy- I’apy°s įkalus,.
Mnkese. * Senas Diadas.

sį&iWtt<

Darbininko Dovana Darbininkams

tik jie nebuvo sų persta- 
tymu teatrališkų veikalų 
bei veikalėlių, visur juos 
liaudis pamylėjo ųž jųjų 
gražųirsugabingą atvai- 
dinimą. Taigi ir dabar jie 
yra gėrąi prisiruc ę, visus 
svečius ir vietinius apsi
lankiusius į teatrališką 
vakarėlį, pąliųksįaįntt Čia 
atvykę ir pamatę tą taip 
didžiai juokingą komediją

#ų. i? 4-to slyrįąųi. m<Awi .,*3 
visus pa juokino ąu savo Įjel&ųfl Al 
ir Kareivukais. Mažyčiai ąt»lžją‘,’“3 
msjo prie Kalėdų Eglelės. Ruių‘*“»l 
šokis bttvo kazokiškai, atlikto 
ir & skyriau* berniukų. Pasyeikb 
nįmaį buvo įdojtnįli lteikli I fe 
6į-to skyriaus berniukų, TU W* "j 
Čių, sfcm wrgtft& 
gėlėliai: 3. ir 4-to skyriaus 
gaitės kaipo Kalėdų 'Žibutės 
juokinga Ivano komedija užbai- —* 
gS labai linksmą vakarą. Kum 
Mendelis dėkoję Sesutėm* ųįĮ J 
darbią, o atsilankusiems tįž jų * 3 

rSesūčių ” ir mokyklos vaikučių J j 
; darbo įvertinimą. ‘ " jj

WkW Laiminiu įr | 
Mago S
Paąkatiių sęįmadi^

nį . ivyįo kas ąayįą mūsą para
pijoj. 3-čiį vai.-po pietų prieŽ . 
Mišparus tSvai atnešė - atvcdč
savo vaikučius į bažnyčią, kad—-*, 
jia butų pąUinųųti. Kup. Wd«L 
šiųą tėvais -typnįųgą pą- f 
molįslą k.aip įfe turi (įžiaugtįa 
tuo, ^idęlįų turtu** kųrį.:Wev^ * 
jiems čįųoda pąsiųsdamas vaiku* * Eį 
čius į jų šeimynas,'Kaip laimin- fe 
gi jie turčių : jaustis žinodami, 
kad jie yra. įrarikiąis Pievų rąu- tf 
koše padauginime šventųjų dan- fj

■ gųje. Pa pamokto; visi K
buvo ląimįnąmi ir visiems buvo 
užkabintas stebuklingas Paneigs 
Šv. inedalikčlis. Kaip teko išgirs-' ry^ 
ti tai šis vaikučių laiminimas'bus 
atkartotas kasmet, kad tinkamai 
paminęįi Nekaltų B.ernęlių dieną, J 
tų pięmų gčįių, kurie buvo pinu ’ £| 
laįko per Erodo žiaurumą, per- *S 
sodinti į dangišką darželį. . J

L į Ęelųrių S
šš. Vardo Draugijos motinu & 

kepurių Balius nauju metų ya- g 
kare praėjo gan sėkmingai. Žmo- g 
nių ęįel nędaębų nebuvo tiek 
daug kaip kįtais ųietaįs, tačiau . 3 
tie, kurie atsilankė visi gražiai g 
pasilinksmino. UŽ prašmatniau- 9 
sias kepures gavo dovanas Pst- ’ 
rąą KUikeyičĮus, Višuiauskų rąęr- s 
gaitė įr pųnią Kripięnė nuo Sut-. 9 
tęn,„St. 9

Blynų Pampųškų Vakarienė
Pirma naujų metų! vakarienei • 

’ jvyko užpereitą sekmadienį. D& ‘ 
: ka. Altoriaus ir Rožaųčiaus mote- < 
Į rų pastangoms vakarienė bųvC^** 
> gan sėkminga. Tarp atsilankhk^ 
1 šiųjų buvo matoma daug naujų^ 
į veidų, kurie jau seniai ‘nebuvgjfc 
buvę Šv. Alfonso salėje. Dėjiįgjį 
dęl nesveikatos Kebonas LietuvjjS 
ninkas negalėjo dalyvauti^ . 
gal. bus pirma pramoga, 
mūsų.Patriarka buvo priverstai^, 
apleisti. Dabar tai visi BaltimoŽS^ 

, rėš Lietuviai kalba ir rengiasEĮS 
prie pirmos Dzūkų - Gandrų 
Zanavikų - Kapsų Vestuvių V«C5; 
karionės.. Tai buš pięma Šios 
sies pramogą Baltimo^ėje. Ktugy 
Mendelu girdėjau, girėsi^ad ju 
virs 2(K) tikietų turi pardavęs toęj 
vakarienėj, Iš to galimą spręs 
kaip susidomavę visi yra ta pr* 
moga. •

Bąttimorts Kntoistes.

‘ “Darbininko” prenumerata vajaus metu tik 
metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba at
naujinti ‘^Darbininko” prenumerątą. Seųi ir nąųji 
prenumeratoriai gauna $1.00 vertės knygų i| paskelb
to katalogo dykai,. Naudokitės progą. Kas negali uŽėi- 
lųpkėtį prenumeratos įr kas supranta pareigą platinti 
kątąlįkižką spaudą,; tau galį ųę: tik Rįu 
užsidirbti, bet ir sau gerą savaitinę algą pasidaryti*

Prikalbiųk’ 5 uaujus skaitytojus Darbinįnkųi įr 
turėsi* sau$3.0p«ui prįWbįųįųią’ Siųak 
Administracijai ųŽį 4 naujas prenumeratas $į^.QOk o 
už penktąją $3.00 pasilik sau. >

< ‘ ‘DARBININKO PRENUMERATOS KAINA
. A VAJAUS10TU t/ . .’. •

Amerikoje metąųis (du kart savaitėje) $3.00
> ' Užsieny metams (du kart savaitėje) $4.00 

Amerikoje getams (vieną kart
Užsieny metams (vieną kart savaitėje) $2.00

■>w*r

JONIS GSEUmiGUSl j
Oratoriui ir

423 S. Paca Street
BĄLTIMORE, MD. i
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WATEHBURY, CONN.

pinti tavo vi*u* bankoa reikalui,

BBSBSES

W. LYNH, MASS.

ŠOKIAI

. .......................................... .

NOTARY Telefoną*:
PUBLIC STagg 2*5043

M*TTHEW P. BALUS

NEW BRITAĮN, CONN.
šv. Cecilijos Choro Kalė

dų Vakarėlis . )
Gruodžio 27 d. įvyko Šv.:

LUSMIUOTAS 

OBABORIUS 

m
BBOOKLYN, N. Y.

Pulkld Iruttoė art te* 
damos myltoiHmą ptfcmtl te 
tanai NrttadMfc vntate) tate 
kiti* pat mwk PatamartMMi m 
umktlntaa it ui prttittttel lutei*

C. B-klyne pamatyti šio1 
lošimo. »

Telephone Stagf 2—4400 
NOTARY PUBLIC “

RIEKS. RADZEVIČIUS 
aSABORIŪS

402 Metropolitan Ava.
. BROOKLYN, N. X
Prienais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Paminčiau. Automobilius Vte 
tuvčms, Krikštynom* ir viso

kiems pokyliam*.

* tVATERBURY, CONNEOHCCT
1 , Brooklyn Office

-

Rytinių Valstybių žinios

!: Wftterbury’o Savings Banko* Brooklynfo Skyrių* gali aprt- ;
!• ' pinti HV.nota, MM*.
J To* pačio* banko* knygutči, kuria* gavoto nuo Watorbury i į

Bavingg Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi ;r
!» turimo:

I
* CHRISTMASIR VACATION CLUBS J|

■ TRAVELER’S CIIECKS |
FOREIGN DRAFTS |

_ Ateikite mes jums patarnau8ime, kaip ir senoje Bankoje.—« 
793-797 Bank Si. |

Šioje didžiulėje lietuvių 
K kolionijoje ir jos apylin- 
;> įėse yra didžiuma susi- 
į. pratusių lietuvių katalikų, 

kurie skaito Lietuvių Dar- 
i bininkų Sąjungos organą 
;■ “Darbininką”. Skaito ir 
į myli, kuris gr nemylėtų 

. gerą laikraštį ar-knygą? priklausyti
Nėra reikalo ėia daug aiš- nrip T<ns S.tns knnnnq, 

' kinti, nes laikraštis pats 
už save kalba. Tą, pats 
ikaitytojau gali spręsti.

Kad- sutraukus—visus 
1 “Darbininko” skaitytojus, 

jų spėkas po vieną, tikrą 
F f darbo žmonių vėliavą; kad 
Z sekmingiaus galėtume ko- 
h yoti su mūsų dvasios ir 
> kūno priešais; kad sutei

kus geresnį, tinkamesnį 
£ patarnavimą visiems ‘Dar

bininko* skaitytojams čia 
Waterbury yra suorgani
zuota Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos 5-ta kuopa, 
prie kurios gali priklausy
ti abiejų lyčių “Darbinin- 

. ko” skaitytojai. Kuopa tū- 
ji savo valdybą, kurią iš
sirenka nariai ir laiko su
sirinkime kiekvieną mėne
sį. Per susirinkimus na
riai turi progos ateiti ir 
užsimokėti už laikraštį.
*' Nariui apsirgus, kiti na- 

k riai atlanko jį ir stengiasi 
' kuom nors jam pagelbėti, 

P patarnauti. Mirus, užpra- 
1 šo šv. mišias ir palydi i 

kapus, čia, rodos, jau vis
kas užsibaigia. Geriausi 

., draugai, net ir artimiausi 
* gentys greitai pamiršta.

pęt LDS. 5-tos kuopos na
rtai niekados nepamiršta 
šayo mirusių narių. Jie 

r atmena juos kas metas už
prašydami šv. mišias.
*' Dabar, vajaus metu ge- 

\ riaūšias laikas prisirašyti 
į prįe LDSi 5-tos kūopds.

Nereikia ^mokėti įstojimo, tuviai katalikai gražiai 
Užsimokėsi vien tik $3.00 
į metus arba 25 centus į 
mėnesį ir už tuos $3.00 
gausi “Darbininką” - du 
kartu į savaitę ir knygų 
dviejų dorelių vertės dy
kai. ’ L

Tad, mielas skaitytojau 
(i ja), čia apsistok ir sau 
rimtai pamąstyk: arne-

prie LDS. 5-tos kuopos?
Sekantis kuopos susi

rinkimas įvyks 27 d. šio 
mėnesio antrą vai. po pie
tų, ŠV. Juozapo parapijos 
senos mokyklos kambary
je. Visi, kurie skaitote ir 
tie, kurie norite skaityti 
“Darbininką”, ateikite į šį 
susirinkimą ir prisirašy
kite prie LDS. 5-tos kuo
pos. Kurie negalite atsi
lankyti susirinkiman dėl 
kokių nors priežasčių, tai 
galite kreiptis asmeniai 
arba laiškais prie kuopos 
raštininko šiuo . adresu:

J. Totilas,
39 Congress Ąve., 
Waterbury, Conn.

Jisai mielai visiems patar
naus. <

J. T. Kuopos Ras.

NELAIME
Viktoras Radžiūnas, 24 

So. Riverside St., važiavo, 
automobilium su p-nia 
Smithiene No. Main St.; 
Nftųgatuck. Automobilius 
pagydo ir trenkė į tele
grafo stulpą.- P-nia Smi- 
thienė, iš Allerton Farms, 
liko nesužeista. Bet, V. 
Radžiūnui stiklai šupiausT 
te veidą ir galvą. Tapo pa
imtas į Waterbury’id mie
sto ligoninę. z

Pagerbė Kunigus Gradec
ką ir RaŽaitj.

Trijų Karalįų šventėje 
(Sausio 6) Hartfordo liė-

* \ Rengia
■ . ŠV. PRANCIŠKAUS DRAUGIJA

Sausio-January 20,1935
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SVETAINĖJE

339 Greėne St., New Haven, Conn.
' ? ■' PRADŽIA 4 VAU. VAKARĖ

{^ošimas 5 vai. vak. . Šokiai nuo 9 iki 12 vai. vak. 
t..1 - .... .. ........... -------------------------------------------
. Sykiu bus apvaikšciojimas 40 metų Jubilėjaus.
Bus suvaidinta “Lapkus”, 3-jų veiksmų tragikomedija

; ’ VAIDINTOJAI:
l. Lapaitis, Jonas—Kasininkas-—Martinas Benevicius 

; ?. Matilda, jo žmona—Ona Norkūnaite
$. Katrė, jų giminaite—Ona Krepavičiutė 

Vingilis,—Lapaičio draugas—Antanas žiuramskas 
l 5» Plepaitienč—Stase TamuleviČiene.
i- t - ,. . :

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaites! Kviečiame 
Visus atsilankyti gardžiai pasijuokti ir smagiai laiką 
praleisti. Ųž neatsilankymą nariai bus baudžiami.

. |langa suaugusiems 35c. Vaikams, 10c<
RENGIMO KOMISIJA

pagerbė buvusį vikarą ku
nigą Gradecką ir dabarti
nį kunigą Ražaitį. Susirin
ko apie 400 Žmonių. Buvo 
ne tik iš Hartfordo, bet ir 
iš New Britaino, Water- 
bury ir farmų. Dalyvavo 
kunigai: Ambotas, Lut- 
kus, Abromaitis, M. S., 
Kripas, Gradeckas, Karto
nas, Vaškelis, Ražaitis.

Vakariene skani ir pro
grama gera. Toastmaste- 
riu buvo Petras Jesmen- 
tas. Kalbėjo ir linkėjimus ( 
reiškė šie asmenys fkuhi- 
gai, Ambotas, Lutkus ir 
Kripas, dr, Mikolainis..

Dainavo didelis ir gra
žiai išlavintas choras va
dovaujant Vincui Burdu- 
liui. Be to, dainavo Miku
tis ir Joniukas Kripaųra- 
dio artistė Ona Katkąuš- 
kaitė. Jai akompanavo Fe
licija PUkūnaitė. Dainavo 
Matas Kripas;, duetas —: 
Vincas BurdUlis ir Sintau
tus, Mrs; Šimanskienė ir 
Sintautienė,všoko Kasmo- 
naitė, eiles deklamavo 
Kripukai. Programą už
baigė “community sin- 
ging”. x

Baigiant programą kal
bėjo abudu kunigai, Gra
deckas ir Ražaitis. Abudu 
gražiai visiems padėkojo, 
kad tiek daug prtetelių ir 
iš kunigų ir iš pasaulionių 
susirinko,, juos pagetjbti. 
Abudu kunigai yra jauni
mo ypatingi mylėtojai ir 
sėkmingai darbuojasi. Ku
nigas Gradeckas Connec- 
ticut Lithuanian Catho- 
lics* Assdciation priešaky-* 
je jau stovi kelinti metai 
ir jo vadovybė reiškėsi 
Hartforde Lietuvos vy
čiuose ir alumnuoše. Jisai 
yra labai energingas jau
nimo vadas ir. mes prašo
me jam nuo Dievo stiprios 
sveikatėlės, kad jisai ga
lėtų savo gabumus mūsų 
lietuviškam katalikiškam 
jaunimui pašvęsti. Taip ir 
kunigas Ražaitis bebūda
mas Waterbūryje labai 
gražiai darbavosi su vy
čiais, alumnais, Scouts ir 
choru, kurių .draugijose ji
sai vadovavo labai gra
žiai. Mes nei kiek neabejo
jame, kad šie du pavyz
dingi lietuviai kunigai ir 
ant toliaus ves mūsų jau
nimą katalikybės ir lietu
vybės keliais. Jaunimas 
turėtų tiktai juos sekti ir 
remti.

Ad multos annos, abiem!

N. J. PARAPIJINIŲ 
CHORŲ SĄJUNGA 
RENGIA ŠOKIUS

N* J; Parapijinių Chorų 
Sąjunga. rengia pirmuti
nius Šokius, sausio 19, 
1935, Šv. Jurgio dr. salėje; 
180-182 New York Avė. 
Newark N. J.

Visi kviečiami ateiti ir 
pasišokti prie geros orkes- 
tros. Gros dvi orkestras: 
Royal Commanders ir The 
New Jerseyans. . Šokiai 
prasidės 8-tą vai. vakare 
ir tęsis iki po vidurnakčio.

šie šokiai bus didžiausi

Nev? Jersey apylinkėje. 
Vienų choristų bus netoli 
tūkstančio, o kur rėmėjai: 
tėveliai ir mainytės.

Įžanga 45c. »

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY SAVINGS BANK |
; i

i vakarėlis. Šauniai P. Vini- į 
kaicio orkestrai grojant, ! 
visi dalyviai tikrai lietu- ' 
viškai pasišoko. Vėliau ' 
buvo patiekta skani vaka
rienė kame dalyvavo ir 
mūsų gerbiamieji dvasiš
kiai. Vakaro.vedėju buvo 
mūsų choro globėjas, kun. 
A*. Vaškelis. Prasidėjus 
kalboms, susidarė tikrai 
nuoširdi nuotaika; jaustų
si lyg vienos šeimos na
rtai. Pasakyta daug nuo
širdžių kalbų. Kalbėjo Šie 
asmenys: kun. P. Karto
nas, kuris paragino chori
stus darbuotis bažnyčios 
bei tautos gerovei; choro 
pirm* A. Valinčius, p-les 
A. Yurkeliunaitė, 
Kraučeliunaitė, S, Matuly
tė, M. Karlonaitė ir O. Ta- 
rasauskaitč. paskiausiai 
kalbėjo gerb.vąrg. K. žal- 
nierąitis, dėkodamas cho
ristams už jų darbą, ir lin • 
kėjo ' visiems . pasekmin- 
giausių Naujų Metų. Pa
gavaus "pasirodė Kalėdų 
Dėdukas su pilnu maišu 
dovanų, iš ko buvo daug 
smagumo-^^^ollrdauė 
juoko, i nes dovanos buvo 
labai įvairios.

Pabaigoj sugiedota ka
lėdinės giesmės ir keletą^ 
linksmų dainelių. Dainavo 
mūsų solistas A. Kveda
ras (ZAZA), kurio daine
lę-visiems patiko* ; Tenka 
tarti padėkos žodis šio,va- 
karėlio komisijai, kuri nei 
mažiausio dalykėlio ne
praleido, kad tik gerai pa
sisektų, ir ištiktųjų pasi
sekė, nes visi,buvo paten
kinti. Komisijoje buvo: O, 
Tarasauskaitė; S. Matuly
tę, K. Levickas; ir K. Ka
valiauskas. Paskutiniais 
laikais Šv. Cecilijos Cho
ras pradėjo gražiai pro
gresuoti kaip bažnytinia
me, taip ir pasauliniame 
giedojime. Bažnyčioje ir 
pamokų laiku užsilaiko 
pavyzdingai. Taip pat žy
miai padidėjo skaičius 
vaikinų. Valio, Šv. Cecili
jos Choras, laikykitės vie
nybės ir kelkite Lietuvių 
Tautos vardą.

Choristas.

TĖVO J. BRUŽIKO, s. j. 
MISIJŲ MARŠRUTAS

Nuo sausio 14 iki 27 dd., 
259 N. 5th St., Brooklyn, 
N* Y. (jaunimui).

Nuo sausio 28 iki Vasa
rio 3 dd., 114 Spring Gar- 
dėh St., Easton, Pa.

> Nuo vasario 4 iki 17 dd., 
Bos 73, Silver Creek, Pa.’ 
(NewPhUa).

Nuo vasario 18 iki 24 
dd., St. Casiinir’s Church, 
St. Clair, Pa. į

tevas Bružikas misiją 
metu platina fefctalikišką

PAVYKO PARENGIMAS (Cecilijos Choro Kalėdų
Sekmadienį, sausio 6 d., ' 

tik juda mirga pilnutėlė > 
Apreiškimo pąr. salėj žmo 
nių. Visi su nekantrumu 
laukia atsisklėidžiant sce
nos uždangai, už kurtos 
slepiasi kas tai tokio mar
go, ar skanaus juoko ir 
dainų valanda.,. Pasirodo 
vakaro vedėjas p. K. Vil
niškis sveikindamas susi
rinkusius “Vytauto Vaid. 
Ratelio” vardu ir apibūdi
nęs vakaro ėigą perstato 
scenon gyvenimo vaizdelį 
“Daug Triukšmo dėl Nie
ko”* Čia vaidylos labai vy
kusiai sukūrė' savo rolių 
tipus, ypatingai p. V. Žal- 
nieraitis, p-le Starkaitė. 
A. Zupka ir kiti nusinešė 
žmonių simpatiją ir aplo- 
dįsmentus. il

Vėliau korįędijpj “Išgy* 
de”, Vyt. Rąudpnaįtis, p- 
lė Pečkiute, Pr. įjįlašaus- 
kas, Jūrąvičiūte savo gy
dymo procedūroj, publiką 
prijuokino. Dar vienas re
tas lietuyįų parengimuose 
dalykas — akrobatiniai 
šokiai -rJŠĮmįjįi 12 metų 
berniuko p^uČų ir vienos 
panašaus amžiaus mergai
tės. Ištikrų jų tenka džiau
gtis ir laukti: kad šiandien 
tos jaunos žvaigždelės iš
augo į didėles žvaigždes ir 
papuoš lietuvių išeiviją 
meniškais glumais, 
4 ^oliau selę^ dainų prog
rama. Solo Janavičiūte, p. 
Baleska, Kar. Ang. parap. 
choro grupėj vadovaujant 
muz. P: A: Dulkei. Dainos 
parinktos ir išpildytos di
delių pasišventimu.

Užbaigiamas vakaras, 
“Jaunimo Giesme”, po ku
rio tęsėsi smagūs am. r- 
lietuviški šokiai prie šau
nios p. Avižonio muzikos.

Suglaudus trumpai ten
ka, pasakyti, kad vakaras 
buvo margas ir. imponuo
jantis už ką garbė. z“Vyt. 
Vaid. Rateliui”.

Kindzis.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

Sekmadienį, sausio 20 
d. įvyks lietuviu jaunimo 
susirinkimas, kuriame da
lyvauti yra pakviestas ku
nigas Jonas Skalandis? 
Girdėjau, kad į tą. susirin
kimą. atvyksta jaunimas 
iš Bročktbno ir kitų apy
linkių miestelių, kurie yra 
interesuoti jaunimo veiki
mu.

mm

C. B-klyno Vyčių 49 kp, 
rengia Baskėtball ir Šo- ■ 
kius; kurie įvyks šeštadie
nį, vasario 9 dieną, Šv. 
Jurgio par, salėj. Lošimas 
■bus su Maspetho 119 kuo
pa. v/; '• : '•■■■;.■

49 kuopa neseniai laimė
jo prieš Brooklyho Lietu
vius.

Maspethas ketina atsi
lyginti BrooklynieČiams.

C. B-klyno kuopa mano, 
kad F. Raugalas, A. 
Klumbis, V. Bružas, Ą* 
Bagdonas, ir J. Belauskas 
nepasiduos Maspetho kuo*

’ i

Šokiai bus * prieš ir pa
baigus lošimą. Pasižymė- spaudą? Patariame per jį 
kitę tą dieną ir atvykite J užsisakyti “Darbininką’’. ?
, - -S* -- ’Afi. =2* 4 ’ • -i., .i. J

’ f .

, NEWARK. N.J.
ATSTATYMO BENDRO-" 

VES ŠĖRININKŲ 
DĖMESIUI!

New Jersey valstybėje 
gyvenančių Atstatymo 
Biidroyės šėrininkų prieŠ- 
seminis sųsirinkmas • šau
kiamas sekmadieny, sau
sio (JanUary) 20 d7 2:30 
vai. po pietų, šv, Jurgio 
pr-jos salėje, 180 ;New 
York Avė., Newark, N. J. 
.. Susirinkime teks palies
ti sekamus klausimus:

1. Bendroves dabartinį 
stovį ir reikalą sušaukti 
jos teisėtą seimą.
* 2. Seiman vykimą ir įga
liotinių į jį siuntimą.
’ 3. Patikrinimą, šėrininkų 
adresų, nes -dabartinieji 
Bendrovės ^esamieji adrę-. 
sai yra pasenę — jais šė
rininkų pasiekti negalima.

4. Išaiškinti arba pagel
bėti išaiškinti mirusiųjų 
šėrininkų Šerų statusą. .

5. Apsvarstyti reikalin
gumą turėti nuolatinį Šė
rininkų Komitetą New Je- 
rsey valstybėje.

6* Nustatyti bei savo 
mintis pareikšti dėl Ben-, 
drovės ateities.
i:. Daugiausiai Bendrovės 
Šėrininkų New Jersey val
stybėje yra Newark’e, Eli- 
zabeth’eir Harrison-Kear- 
ny — jie lengvai galėtų 
pripildyti tą skaitlinę, ku
ri yrą reikalinga (apie 
2000) balsų kvorumą su
daryti. ■. ’

• Visišėrininkaisusirin- 
kiman kviečiami. Nuo Šio 
susirinkimo priklau s y s 
Šaukiamojo seimo teisėtu
mas ir Bendrovės likimo 
nustatymai.

Kvorumo Komisiją,

Mūsų jaunimas, para
gintas kun. Škalandžio, y- 
ra labai ųžinteresuotas 
veikimu. Šiame susirinki- 
kįme kun. Skalandis paža
dėjo jaunimui parinkti 
veikalą vaidinimui gavė
nioj metu,

Jei norite plačiau suži
noti apie šios kolonijos 
jaunimo veikimą, tai skai
tykite “Darbininką”.

Kųni Skalandis šioje ko
lonijoje labai daug pasi
darbavo sutraukdam a s 
lietuvius į draugiją ir Vie- 
hybf. Lj^wrtai dar ir da
bar tebesidžiaugia misijo
mis, misijonieriaus ir kun. 
Škalandžio pamokslais.

Taigi skaitydami “Dar
bininką” ne tik sužinosite 
apie kim. Škalandžio dar
buotę, bet ir apie visus lie
tuvius, ypač jaunimą, te 
ris taip .entuziastingai at
siliepia į kun. Škalandžio 
paraginimus ir kvietimus 
darbaii. Pilietis.

“Tetule, ar tamsta sakei, kad- 
aš galčsiu pasilaikyti.Šilingą, ku. 
rį tamsta pamėtei, Jeigu aŽ ji ra* 
siu!” . * . •

. “Taip, brangusis”.
‘Tuomet a§ noriu dar vienuoli

kos pensą; radau tik vieną pen
są”, (“Cyme”) .

Mokytojas važiuoti automobf- 
lu: “Koks yra didžiausias pavo
jus automobilininkams!”

. Mokinys: ^Policija” (^Lusti- 
ge Kolnėr Zėitung”). 1
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