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“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

Šeštadienį, sausio 26 d., S.-m/ atvyksta iš Brock- 
ton šv. Roko parapijos choras ir solistai, vadovaujant 
muz. Povilui Sakui, išpildyti “Darbininko” Radio pro
gramą nuo 2 vai. iki 2:30 vai. po pietų iš stoties 
WAAB (1410 kilocyclęs.)

“DARBININKO” RADIO PROGRAMA
1. Stoties pranešėjo kalba.
2. Darbininkb Radio Programos Vedėjo kalba.

~~ 3. Tykiai Nemunėlis Teka—Pertvarkytar-Pr Sako
Brocktono Radio Ansamblis 
Solo —- Marijona Petrulienė.

1 Pamylėjau Vakar ...... .... ................ . Šimkūs.
Pertvarkyta P? Sako.

Brocktono Radio Ansamblis ‘
. Kalba . p-lė Jule Jakavonytė.
. Plaukia sau laivelis ...... ......... .............Šimkus.

Tenor Solo—• Povilas Sakas
. Loja Šunys ..... .......... uNaujalis. 

Brocktono Radio Ansamblis
. The Son of Puszta Keler-Bela.

Smuiku Solo
< 9. Oi Kas

Solo — Paulina Dravinskaitė.
10. Karvelėli .............. . Sasnausakas

Brocktono Radio Ansamblis
Solo—Povilas Šakas.

Akopanuoja’ Adelei Zagurskaitei Muz. P. Sakas 
Akompanuoja visiems kitiems M. TreinaviČiutė

BROCKTONO RADIO ANSAMBLĮ SUDARO ŠIE: 
Sopranai: Morta Blaževičienė, Marijona Soizio, Ame

lija Radzevičiūtė.
Altai: Marijona Petrulienė, Florencija Jermalavičiufė 
Tenorai : Mykolas Jonaitis, Mykolas Svirskas
Basąes: Vincas Jonušas, Pranas Juškevičius, Jonas 

Blaževičius. .
“Darbininko” Radio Programos Vedėjas ir Pra

nešėjas yra muzikas Rapolas Juškd.
Brocktono Radio Ansamblio vadas p. Povilas Sa

kąs yra žinomas savo muzikaliais gabumais visoje 
Naujoje Anglijoje. Jo vadovaujamas choras yra dai
navęs “Darbininko0 koncertuose,

Brocktoniečių programon įeina ir Brocktono 
Profesijonąlai ir Biznieriai. Jų programos dalis telpa 
7 šio numerio puslapy/‘ Būtinai, per skaitykite ir ki- 
tįęms pasakykite kaip yra turininga ta programos 
dalis. •

IŠTREMS TRIS LIETU
VOS VALDINIUS

4*

5.
6.

7.

8.
- Adelė Zagurskaitė
............ .. .............Šimkus.

Vokietijos policijos į- 
staigos sausio mėn. 1 d. 
per Klaipėdos uostą ati- 
trėmė tris Lietuvos valdi
nius, kurie ankščiau buvo 
iŠ Lietuvos išvykę ir ten 
ieškojo darbo.

- PRANEŠIMAS

■t

v,

LDS. N. A. apskričio su
važiavimas įvyks sekma
dienį vasario 10 d., 1935 
m., Šv. Jurgio parapijos 
bažnytinėje salėje, St. 
George Avė., Ndrwood, 
Mass., 1-mą vai. po pietų. 
Malonėkite Visos kuopos 
dalyvauti. Išrinkite atsto-. 
vus ir suteikite jiems ge
rų sumanymų LDS orga
nizacijos naudai.

Kviečia,
L. D. S. N. A. Apskričio 

Valdyba—
Dvasios Vadas

Kun.S. Kneižis 
Pirmininkas

VI. Paulauskas 
Raštininkas*

Tanias Versiackas 
Iždininkas .
v S. Čeikauskas.

EINA ANTRADIENIAIS IR

PENKTADIENIAIS

JONAS C. MORKŪNAS, 
’ A. L. K. Studentų Organi
zacijos Pirmininkas, No
belio premijos dalininkas.

A L K. STUDENTŲ IR 
PROFESIONALŲ SĄ

JUNGOS PIRMININKAS 
—NOBELIO PREMIJOS

— DALININKAS

AMERIKA NUSIVILE 
RUSIJOS PRIPAŽINIMU

VVashington —- Sausio 
23 d senatorius Barbour 
įnešė senatam rezoliuciją, 
kuria einant visi diploma
tiniai ryšiai tarp Jungti
nių Valstybiųir Sovietų 
Rusi jos būtų tųojaus nu
traukti. '

Rochesterio Universite
to, medicinos skyriaus de
kanas D. Whipple pernai 
gruodžio mėn. kartu su ki
tais .dviem daktarais lai
mėjo Nobelio premiją.

Dr. Whipple medicinos 
darbe asistavo —? Jonas 
Čelkys Morkūnas, A. L. K. 
S. ir P. sąj-gos pirminin
kas, Dr.tRobinson ir dar 
dvi asistentės. Lauretas ir 
pasiryžo gautąją premiją 
$14.000.00 paštdąiyti: su 
Šavo bendradarbiais:*^^

Nes, jo paties *žodžiais, 
jis niekad nebūtų įstengęs 
pasiekt tų rezultatų, ku
riuos pasiekė, jei ne jo 
technikinis personalas”. 
Jie savo nenuilstamu dar
bu ir pasiryžimu padėjo 
mąn pasiekti to, ką aš pa
siekiau”, —- sako Dr. Whi-

SOUTHBRIDGE STREI- 
KIERIAI NUBALSAVO

GRĮŽTI Į DARBĄ

Southbridge, Mass. — 
Užvakar 3:30 p/pietlį bu
vo sušauktas Hamilton 
Woolen Mills strėikierių 
susirinkimas, kuriame vi
si streikieriąi sutiko grįž
ti į darbą pirmadienio ry
tą. ’

Streikas pasibaigė susi
rinkime; kurį sušaukė p-lė 
Jean Gautiuęr, Hamilton 
unijos pirmininkė. Unija 
Sutiko pavesti diskrimina
cijos bylas federalei tary
bai.

Streikas tęsėsi keturis 
mėnesius, perėtą laiką įvy
ko ir žiaurumų, areštų, 
*kol, pagaliau; dirbtuvės 
buvo, priverstos visai už
sidaryti. ■

SUDUŽO LAIVAS

Halifax, Nn S. — Anglų 
prekinis laivas Kėnkerry, 
užėjo ant uolų prie Black 
Point ir sudužo. Laivo į- 
gulą pasisekė išgelbėti, 
tik laivo kapitonas atsisa-* 
kė apleisti laivą ir su juo 
Žuvo. Laivas plauke iš 
Baltimores į Halifaxą su 
grūdais.

OPOZICIJA PRIEŠ AME 
RĮKOS ĮSTOJIMĄ Į

L

APIPLĖŠĖ FALL RTVER
PAŠTO SUNKVEŽIMĮ.

Apiplėšime dalyvavo 
merginą

Fall Biver Tyrinėto
jų manymu apiplėšime da
lyvavę New Yorko gangs- daug nuostolių ir apie 100 manchukuo” kariuomenės 
tenai. • / žmonių žuvo.

Aliejaus sunkvežimio 
vairuoto jas, kuris matė a-_______________________
piplėšimą, sako jog jis Pietinėse valstybėse nepą- 

ri vairavusi automobilių, rinėse vakarų valstybėse 
kuriuo privertusi pašto šaltis siekia —55 laips- 
rųnkvežimį sustoti prie 
užsisukimo North Main 
gątvėje, kur du vyrai iš a-

SNIEGAS IR AUDRA 
PRIDARĖ DAUG NUOS

TOLIŲ

Shangai — Sausio 24 d, 
čia pasiekė žinios, kad ja
ponų kariuomenė pradėjo 
naują ofenzyvą prieš Ki-

Sniegas, šaltis ir audra/niją. Keturi tūkstančiai' 
visame krašte pridarė gerai ginkluotos japonų ir

_ | su orlaiviais ir su armoto-
ŠiaufČs valstybėse siau- mis atidarė ugnį Kuyuan, 

čia nepaprastas šaltis, Tungshatze ir Tushihkow
miestuose už kiniečių, di
džiosios sienos. Kinų gin
kluotos jėgos narsiai gina 
savo pozicijas. Aukų esą 
daug. . }

Šis naujas japonų puoli- ■

Senatorius aiškina, kad jnatęs jauną mergyną, ku- prastai daug sniego. Vidu- 
nors bolševikai yrą k pasi-i 
žadėję nevaryti jokios a- 
gitącijos prieš. Amerikos 
valdžią, jei Amerika juos 
pripažintų, bet dabar vie
ton/kad nubraukti, agita
ciją, ją daugiau sustiprino 
ją dar daugiau sustiprino 
ir bolševikų žadėtos pre
kybos nesimato. Taigi nė
ra jokios . prasmės ilgiau' 
palaikyti sū jais santykių, j vo.nusamdęs kambarį pas Virginia valstybėse dau- plotų. ;

Rusija neturinti pinigų Mrs._ Saul Horovitz, 51 gelis upių išsiliejo ir pri- Svetimos valstybės, už
pirkti Amerikos prekių ir ... ....
nito dienos pripažinimo i- 
ki šiam ląįkuį sovįętaį tik 
pirko prekių už tuos pini
gus, kuriuos jie pas mus 
galėjo pasiskolintų .

Lęnli
tytiltenrokrattos

Varšuva -j Maršalui: ba’\, Tos tarybos nariais 
bus. ministerių pirminin- 
ias, aukščiausio teismo Sausio 23 d/čia užsidarė 
.pirmininkas, gener alio, šoši marškinių fabrikai. 
:itąbp viršininkas, seimo Apte 800 darbininkų ne- 
įr senato pirmininkai ir, teko darbo. Darbdaviai 
TĮO narių iš senato ir seimo sako, kad jie negali be 
narių tarpo. Jei ši-iaryba j nuostolių mokėti NRA ko- 
paskirtų kandidatu į pre- de numatytas algas ir 
.zįdeųtus tą patį asmenį parduotisavo produktus 
kąip nurodo, esantis pre- * 
ridentas, tai tas asmuo . 
bus paskelbtas prezidentu Optavikai. 
įje jokių rinkimų, bet jei 
taryba pastatytų kitą 
kandidatą, tai įvyktų vi
suotinas balsavimas, ir 
žmonėms butų leista pasi
rinkti iš prezidento ir ta-
O'bos kandidatų preziden- moš pėpy0? ^paprastai

Taigi, .matyt, kad Len- 
' rijoje prezidentas bus vi
siškai “bosas” ir demo
kratizmui bus padarytas 
gąlas..... Tokiu nukrypimu 
negalimą džiaugtis, nes 
tai hera pirmyneiga.

HITLERIŠMAŽINA 
RUDMARŠKINIŲ 

ARMIJĄ

nius.
Potvyniai vakarų vals^ _______ ______

_ tybėse pridarė daug žalos, mas greičiausiai bus galas 
piejų šonų prišoko prie Yra žinių, kad 14 asmenų japonų ’ ir kinų pasitari- 
pąštbtroko. ’ ( nuskendo ir arti tūkstan- |^ams taikiai likviduoti jų

Pagal plėšikų automo- tis žmonių Sledge, Miss. nesusipratimus. Gali m a 
bilįaus registracijos nu- dar tebėra vandenio ap- jaukti dan smarkesnių su- 
merius susekta, jog jo sa- semptose vietose, | sirėmimų ir japonų užėmi- 
yinįnkas Peter DuBois bu-1. Washington ir West mo vis didesnių Kinijos

Mąįn Si.j tačiau jame nie
kad negyvenęs.
; k plėšikai dar nesusekta'. 
pabėgdami jie palikę tik 
yogtą revolverį ir adhesi- 
yė tapė .

Pilsudskiui įsakius, lenkų, 
senatas greit priims naują 
Lenkijos konstituciją iš 
kurios demokratizmo lie
kanos - "bus visiškai iš
brauktos, ’

Naujoji konstitucija pa
vesiantį visišką teisę pre
zidentui. Nei seimas, nei 
senatas • neturės galios 
prieš valdžią.

Prezidentas turėsiąs tei
sę paskirti ir pašalinti mi- 
nisterius, sušaukti ir pa-

Washington — Sausio 
23 d. pradėjo aiškėti, kad _______
prezidentas Rooseveltas ; leisti parlamentą, skelbti 
susijauks smarkioj opozi-. 
ei jos, kada jis bandys pra
varyti savo sumanymą, 
.kad Jungtinės Valstybės 
įstotų į narius tarptauti
nio teismo.

Senatorius Norris šian
dien senatui padavė pa
siūlymą, kuriuomi einant 
joks klausimas liečiantis 
Jungtines Valstybes nega
lėtų būti pavestas tarp
tautiniam teismui apsprę
sti, jei tas klausimas ne
bus senato nutartas dviem 
trečdaliais balsų pavesti 
tą klausimą tarptautiniam 
teismui.

Toks sumanymas prezi
dentui nėra priimtinas, 
nes jis aiškina, kad vedi
mas reikdlų su užsieniais ’ 
yra ir. turėtų būti prezi
dento, rankose.

Kasdien opozicija prieš 
Jungtinių Valstybių daly- 

1 vavimą tarptautinį a m e 
teisme didėja ir abejoti
ną, ar pasiseks preziden
tui Rooseveltūi savo su
manymą pravesti.

karą ir daryti taikos su-, 
tartis su svetimomis vals-’. 
tybemis nėatsikl a u s ę s 
parlamento. / ■

Generalio štabo viršinin
kas bus prezidento ski
riamas, = lygiai aukščiau
siojo teismo pirmininkas, 
valstybės kontrolierius ir 
kiti aukšti valdininkai. 
Trečdalis senato narių ne
bebus liaudies renkami, 
bėt prezidento skiriami.

Teoretiškai, naujoj į 
konstitucija duos seimui 
teisę reikalauti pašalinti 
ministerių kabinetą ar at
skirą kurį jninįsterį,. bet 
prezidentui bus lengva ta 
teise apeiti, nes jis visa
dos galės seliną paleisti ir 

'paskelbti naujus rinkį- 
mus.
- Be to, prezidentas, ku
ris bus renkamas septy
niems metams, turės tei
sę, šešis mėnesius prieš 
baigiamas! ’ jo tarnybos 
terinino statyti kandidatą 
Į sayo vietą.

Prezidentui rinkti ihus 
sudaryta -^rinkėjų. ,tary-

darė daug nuostolių. imtos savo naminiais rei- ’ 
Naujoje Anglijoje iškri- kalais greičiausiai nesįkiš 

to 16 colių sniego. New į šį ginčą, o kad patys ki- 
Yorko mieste keturi mirė mečiai galėtų užkirsti ja- 
nuo šalčio. Sausio . 24 d. ponams kelią, nėra jokios 
judėjimas veik visame, Vilties.
krašte buvo suparaližuo- 
tas. Šimtai tūkstančių be
darbių gavo darbussnie- 

‘gOasfi.*
*•<f t *i * jV į ■ ■ ■

800DARBININKŲ
NETEKO DARBO

New Haven, Conn., —

KUN. AMBOTAS BUVO
SUNKIAI SUSIRGĘS •_ : ’..‘ 

l Hartford, Conn. — 
Trcjyfies lietuvių parapi
jos klebonas,. kun. J. J, 
Ambotas buvo taip sun
kiai susirgęs, kad sekma- '■ '
dienį nebegalėjo laikyti1 
pamaldų. Bet priežiūroje 
gydytojų sveiksta ir jau 
pradėjo vaikščioti. Para
pijiečiai ir visa lietuvių iš
eivija džiaugiasi/ kad su . 
Dievo pagalba, jis Vėl ga- : 
les tęsti bažnytinį ir vi
suomeninį darbą
. •. Prieš Naujus Metus 
sunkiai susirgo p. Kastan
tas Labeckis, ponios Juš
kienės tėvelis. Jam buvo 

. suparaližuota visa dešį* 
hįoji kūno dalis. Nors jis . 4
dar tebeserga, bet prie
žiūroje gydytojo Mikolai- 
nįo, jo sveikata truputį 
taisosi. c . .
ARGENTINOJ KARŠTIS 
SIEKIA 105 LAIPSNIŲ

Biiena Aires -L Užvakar 
Argentonoj buvo vidurva
sario karštis, kai pas mus 
sueigos spigino. . .

Pranešta, jog Cordoboj, 
Argentinoj karštis sieke 
105 laipsnių, kai Chaco, 
kur desperatiškai kovoja • 

skolininkai nori Para8uaiaUS ir Bolivijos ■. skolininkai nori sie^e ^5 laipsT
hluš. •

. už tas kainas, kurias 
jiems moka New Yorko

BYLOS DEL SKOLŲ 
MOKĖJIMO

Washington — Jungti
nių Valstybių Aukščiau- 
šiame Teisme vra svarsto-

. . - 
svarbios bylos. Jos liečia 
pereitų metų išĮeistą įsta
tymą, kuris draudžia sko
lų mokėjimą aukso valiu
ta. ’---  •; ------- -

Seniau ilgalaikių pasko
lų sutartyse pažymėdavo, 
kad paskola bus grąžina
ma aukso pinigais tokio 
pat svarumo ir grynumo, 
kaip buvo apyvartoje ka
da paskola . buvo duota. 
Dabar 
mokėti skolas nupigintais 
doleriais, o paskolų lakštų  
laikytojai reikalauja; kad SUMAŽĖS NEDARBAS 
jielnšf būtų sumokėta se- ———-
novine aukso valiuta. Klaipėda. Elta. Kląipė- 
; Ginčas pagaliau atsidū- dos miško Sindikatui a. b.

M rė Aukščiausiame Teisme, iŠ SSSR jau parėjo miško
dydamas šimtus savo ša- nes skolininkai tvirtina/ Žaliavos -virš 3000 festmė- 
lininkų. • |kad. joks įstatymas nega-

Tas naujas Hitlerio Žy- Ii liesti tų sutarčių, kurios 
gis, kad Vokietijos ka- buvo sudarytos prieš įsta- 
riuomene paveikė ant Hit- tymo išleidimą. Šių bylų 
lerio ir ateityje turės dau- išsprendimas palies apie 
giau įtakos į valdžią kaip. 69 milijardus dolerių obli- 
patys našiai. Įgacijų. :

Berlynas — Oficialiai 
pranešama, kad Hitleris 
yrą nutaręs mažinti savo 
mdmarŠkinių karių skai
čių. šis mažinimas jau ei
na nuo birželio 30 d. ava
lymo0, kuri atliko pats 
Hitleris be • teismo suŠau-

ff ii , i,i imto itirtMyrifeiri iiWiiWMirirfitfi

KlaipMa. Elta. Klaipė

terių. Miškas vežtas gele
žinkeliai. Artimiausiulai- 
ku miškas bus pradėtas 
apdirbti Klaipėdos lent- 
piuvese. Pradėjus miško 
apdirbimą, žymiai suma
žės Klaipėdoj nedarbas.



ftenktadlenis, femšlo i, IšŠi1

ĮĮmMlUilIiMllfrU......»HliillllWlWIWIwWWietllilllllliĮiįMillHlwil»IM|lll|l|ll1Mt|iWiillM|*Wlėieii>lilllĮHMIIIIIIIWe(<WM»M1>|

VIETINĖS ŽINIOS
p-a -.•k ' .

-tata—■-
MIRĖ

« LDH. 1-MOS KUOPOS 
StJSmiNKIMO

'.k^ - ... .....;••

LDS. 1-mos kuoįoB hąe- 
tinm susirinkimas įvyko 
sausio 22 d„ parapijos sa-

. Skaityta paskaita, kun. 
S. Kneižio paruošta LDS. 
kuopoms: “Komunizmas 
ir Dąrbininkas”, Paskaita 
įdomi, turininga ir moki-* 
nahtL 

ADVOKATAI

mZAS4UNYA
ADVOKATAS į

41i Broadvray, S. Boston, Mass » * * ■
Tel. So. Boston 0948

Gl’VĖNIMd
Tėl. Parkway 3864AV

2

I

Prisiekęs Advokatas

: JUMIS 8. MluilS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass. ■
: Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

į ADVOKATAS į 

į WILUAM H. ttEALET Į 
f . ’ * 18 Tremont St., ‘

- r Bod isi,: «,?uiKį 

Į • « Boston, Masą, į 
| Tel: LAFayette 3448 |

u iillllll. nuliai lįHĮi i ......................................................... .

Rėkė bebaigti reikalui 
bei valdybos raportai iš 
VijUi ihetų veikimo.

Raportai priimti ir už- 
girti su padėka už nuošir
džią dąrbuotę,

Skaitytas laiškas nuo 
Federacijos 3-čio sky
riaus, kuriuo kviečią pri
klausyti ir toliau prie Fe
deracijos. Laiškas priim
tas ir išrinkta atstovai į 
Federacijos skyrių Šie: M. 
Grilevičius ir V. Valatka. 
Atstovai pasižadėjo akty
viai dalyvauti Federacijos 
veikime.

Išrinkta atstovai f LDS. 
N. A- Apskričio suvažia
vimą, kuris įvyks Vasario 
10 čk, Norwood, Mass. Su
važiavimui paruošta daug 
naujų įnešimų bei pageri
nimų.

Taįp-gi išrinkta atstovai 
ir į Katalikų Seimelį, ku
ris įvyks vasario 22 d. 
Lawrence, Mass.

Po visų svarstymų buvo 
renkamas raštininkas, nes 
priešmetiniame susirinki
me nebuvo išrinktas. Raš
tininku vienbalsiai išrink
ta-, M. Grilevičius. Taipgi 
tš. raportų pasirodė, kad 
vajaus-metu darbas eina 
gana sklandžiai ir smar
kiai. šiems metams valdy
bą .sudaro šie: D. J. Aver- 
ka pirm. ; j. Zaikiš vice- 
pirm,; M. Grilevičius prot. 
rast.; J. jeskevičiųs finam 

; rast; V. Valatka ižd.; V. 
’ Savickas ir A. P; Nevięra 

iždo globėjai; P. Pivoriū
nas tvarkdarys.

Visa valdyba pasižadėjo

Sausio 22 d., Bostono 
miesto ligoninėjemirė 
Juozapas Vaitkus, 6$ me
tu amžiaus, gyv. 30% 
Mercer Bt. Bo, Boston,

DAKTARAI
OI. fiOGER J. ABIZtID

Tel. Devonshire 7906
OFISO VAI AMO 08:

3 Malden Street, 
.Boston

įTel. So, Boston 0828 T 
L LIETUVIS DANTISTAS j

M. V, CASPERI
Arti Mumcipal Building * = 

525 E. Broadvžay, Š. Boston |
► OJito Valandai * *

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.80 iki s 
5 ir nuo B iki .8 vat vakare. Ofi-4 
sau uždarytas sukatos vakarute ir f 
nedeidieniate, taipgi seredomla nuo i 

12-tos dieną uždarytas; |
Taipgi nuimti ir X-Ray I

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVAflISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. Sd. Boston 2300
414 BroadwayK So; Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12. vai. 
ryto, nuo 1:30. Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 0 1.. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą. •.

. Tel. So. Boston '2660 

iaetuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, iiuo 
1:30 iki 6 Ir. nuo 6:30 Iki 9 V. v. 
Seredomis ?»ųo 9 iki 12, v. dieną. 
Sukatomis nuo-0 .]i[ '6*val; vakare. 
Nedėliomls nuo O iki 12 vaL dieną.

(pagal Sutarti) ,<

iiaŪKttMKAS 
ADVOKATAS . -v . ■- y

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

- Š66 Broadway, Sd. Boštoh.
Tek Sd. Boston 8357

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326

. Tek HUbbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street,: 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

F Tel.’Bo, Boston 3520

ĮADVOAATAI ŠALNAI Į i DAŪfelNINfea NAME . * 
Į/. 366 Broadway,

Į - . Bęūth Boston, Mase

uoliai dirbti, n< 
metu, bet ir ati

stik vajaus 
sity. R.

rMŪžn
B RAPOLAS

CAS H
JUŠKA n

į* Moko muzik 
į! ir dainaviiiu 
į! .les pamoka 
j Į vaikai

os, piano n 
>. Špecia- ų 
iŠ duoda 0 
ms.

4 Ądres
H 933 E» Brc 
I SO. BOSTOI

as;\ h
>advvay, d 
ST, MASS. p

OR. J, LANDŽIUS
seymdur

LIETUVIS GYDYTOJAS įfc 
CHIRURGAS

. • X-Ray ’
Tel. South Boston 2712 1

Jei neatsiliepia tai šaukit;:.
• AlqohqUin 9753

' 534 E; Broadway.
South Boston, Mass.

anj.
-ifš

-s

>1

Pranelis

t.
IftBs. Jis pAėjd iž feuttli’ 
venų. Amerikoje prsgyve- 
no 34 .metus. Laidojamas 
iš Petro bažnyčios bu 
miniomis, šv* Benedikto 

skUSid 23 d., 6 V.
■ytė. Paliko dvi dukteris 1 
r sūiiiį j

< — i ’l. ■ i: ■■ ui.i ..
VYėię SUSIRINKIMAS j

L. Vyčių 17 Algj^do kjp. j 
metinis susirinkimas į- I 
vyks, sausio 27 d., sekma- Į 
dienį, 3:30: vai. po pietų, j 
Vyčių kambary. ;j

šitas susirinkimas yra 
metinis. Visus narius nuo
širdžiai kviečiame daly
vauti, nes yra labai svar- 
Jių reikalų, ypač šiuo va- 
jaus metu. Apart to visi 
turėsite progos išgirsti 
valdybos- raportą bei fi
nansinį stovį, ;;

Idėjos draugai, vyčiai I 
Visi žinote, kad mūsų 
kuopoje naujų narių va
jus; sųbruskime į darbą! 
Mūsų būtina pareiga su
kviesti visus savo drau
gus į vyčių org. baugiau 
įasišventimo, dau g i a u 
jaunystės energijos, dau
giau nuoširdumo mūšų 
kilniems ©balsiams.

Brangus jaunime! Kurie 
dar nesate vyčių organiza
cijoje, šio vajaus^ metu 
kviečiame stoti po vyčių 
vėliava ir dirbti “Dievui ir 
zėvynei’’. -

Sąlygos,lengvos: 10c. į 
mėnesį ’ arba $1.20 me
tams. Sekmadienį ateikite 
ir prisirašykite prie L. 
Vyčių.. .. ' .
Kviečia. Kuopos Valdyba.

PASIDAH1IUSP0 SOUTH

ROGMS 1 ir 3

; Sav.
STANLEY’S fcADIO SHOP.. : TEL. SO, BOSTON 0558

414 W. Bro&dway, So. Boston, Mmi.

DABAR PUO§K SAVO NAMUS

/r

Niekas taip nepuošia namų kaip gražūs ’ 1
divonai. Pas mus rasi didžiausį paslrin- AQ
kimų įvairiausių divoiių. m </0
turime keletą Axmiiiister 9x12 didumo , ■ 
divonų kurių kainą šiai savaitei sumaži- JL V 
home iki — > •

Jau 18 metų, kaip mūsų krautuve tar nauja Bostono ir apylinkės lietuviams. Mū- 
krautuvėje rasi didį pasirinkimą visokių namų rakandų, b jei krautuvėje nerąsi toj 

kių baldij, kurių nori, tai mes nusivėžšime į Bostono sandėlius, kur paširinkiihas yra 
didžiausias visoje Naujoje Anglijoje. . ’r

Parduodame už grynus pinigus Ar dabar pirk
. i - \

:si baldų ar ne,
ir ant išsimokejimo. kviečiame užeįid pasižiūrėti.

TAMSTAS NUSTEBINS DABARTINIS BALDŲ
• KAINŲ PIGUMAS

f.

t 'BiintriY rv ft m-t ' Fin k iritihiwT M 11LIEtUVIAI TAųTIEČIAI!
Gerbiamieji:-—

Prašome kreiptis į lietuvišką jiptieka, kurios *
. savininkai gimę ir augę So. Boston 
• pildo su geriausiais vaistais .tiki 
vaistininkai. Galite būti tikri, kad 

bus patenkintas. . »

e. Receptus iš- 
;aį registruoti 
jūsų daktaras

■ • ' ]

; . ; PALANGOS TREJOS DETTNEBEOŠ
, Tikrosios Palangos Trejos Devine 

Sta cTtrln.i*'vi:ncL iŠ vii*« OTf-niii ctriufiiTi iri
nos, surinktos
i riisiii. iš ivni-J&UUęvl' V**i •AUŲ

: riaušių augalų —> rinktii&ių ir stan
C- '£¥v . ...

ibių Šaknų, žo- .
. liit.-"latvti. žiedu, nriirri ir tain visiikhi ariidželiu.
pritaikintų kūno sustiprinĮmtii ir 
gumų prašalinimui, kaip nuo Šalč

visoluų nešina- 
io, taip ir nuo

visokių nesmaguhių.
•; . KAINA 50c. — -SU PĖRsiuŠ
DEKSNIO GALINGA MOSTĖS

?T»ttT55c.
76c. ir $l;50

* Pristatome ledtis (ice-cream) poki
CASĮ»jgR PHARMAC
;<olm Casper '. . Joseph

Uams i namus; 
t, tac.

C. Greene
, jonas JAasperąviciusf uozapuB■ . savininkai

VrlJtltzVlCjlvlp f!

KECEPTŲSbECIALISFAI!!
011 Broadway

(AtidatyU nuo S ryte iki Pi
Telefoiias 9457 
rmos ryte)

Al

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M, D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos; 2—4 ir 6—š 

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

■ . t ,
• . Cambridge, Mass*

Juozas Maleika, 44 me- 
tų amžiaus, gyv. 16 Biir- 
riU Placė, buvo sunkiai Šii- 
žeistaš prie Brdadway tu
nelio, kai jį autombbiliils 
trenkė 20 pėdų. Jį tuojaus 
nugabeno pas Dr. Lan
džių, kur pasirodė, kad jis- 
sunkiai -'sužeistas, ypač 
kojos ir rankos.

pr. Povilas, Jakimavi
čius išrinktas South Bos
ton 'Medical Association 
prezidentu pereitą šavai-

I1WMAR FURNITURt CO:
• ' ■ A. AŠMENSKIS, Vėdėjas .. ?.••..J-

326-328 W. Broaidtfay, So. Boston, Mass.
TELEFONAS: SOUTH BOSTON 4618

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES ČHASAS

” (KAZYS ^AŠAS)
Ofisas: 409 Wiųdsor St. , 
tel: Ūniversity 4110

Namai: 167 Washington St. 
Tėl: Ūniversity ,9221

Cainbridge, .IMtass.
Profesionalai; ’ biznieriai, pramoninfeal, 

kurie, skelbiasi “barbihinke” tikrai 
; verti Skaitytoją ■ parąmoB.

Gyvėfaiinp nei nemylėtam; nei heapkęškim, bei ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dkh- 
gus. Milton.

GRABORĮAI

' PAIEŠKAU
Paieškaus savo brolio Klemen

so BielsMo.. Metai atgal gyveno 
152 Blossom St. Lynn, Mass. Jei 
kas jį žinot prašau mari pranešti 
šiuo adresu: Apolonija Ručins
kienė 248 C St. So. Boston, Mass. 
IŠ kalnb tanu ačiū, našlė Apolo
nija Ručinskienė. Broleli, jei ga^- 
Ii, tai prašau pats atvažiuok. J-

Savininkai! Jeigu jūsų 
pert ės” prižiūrėjimo aplinkybės 
yra snnkokoe, aš turiu naują suį 
manymą, kaip jūsų ’ našta gali 
būti palengvinta. Turiu Sftmetų 
patyrimo tokiais reikalais. Taigi 
pranešus mah, jūsų Vprbpėrtės” 
bus kaip ir parduotos. Aš dar* 
buojuosi tik Bostone, Brightonė 
ir Gambridgė. Del platesnių. Ainių 
prisiąskite man savo aiškų adre
są ir kada aš gaiščių jūs matyti 
— geriausiai, Antradieniais ir 
Penktadieniais. Rašykite laiškus: 
Mr.F. K. M, o-o “Darbininkas” 

366 W. Broadway, i8o. Boeioh.
■' Mass ■ . •

įu SOumeto
Ua& Taigi

PIRK PAS SAVUS!
Mūsų lietuviai biznieriai. nusiskundžia, kad lietuviai rda- 

žai teremia savuosius biznierius. Lietuviai pirkėjai taiįigi skun- 
džiąsį kad Ueitfyiai biznieriai yra atsilikę, —r- kad jie yišiškii 
hesirėkieinūbja, kad višuomėhė netilti progos su jais ir jį į- 

. staigbmiiį susipažinti. ■ . • •
Tinkamiausia būdas pasiekti lietuvius .pirkėjus yra per 

“Darbininką”) kurį skaito plačįoji visuomenė., > :
■ ’ ‘ šiame .numery “Darbininkas” -pradeda kopperatyvinį 

Skelbimo būdą mūsų maisto produktų pąrjūotuvių.
• ; Tuomi norime patarnauti sayo skaitytojams, ka4 jie su

sipažintų su niūsų lietuviais .inaistb pibduktų patdavėjais ir 
biziiiėriainš, kad jie turėtų progą’pasakyti “Darbininko” ikai-

: tftoj^ms apįė styd biznį. . . . ■:
: , KvieČisųne visus lietuvius, maisto produktų pardavėjus, 

> prisiųsti ‘^Darbininkui” vardus ir adresui, kad galėtume duo
ti savo skaityto-įains pilną sąrašą, iŠ kurio Jie galėtų pasirink- 
li tą/pas ktįį pėinš būtų patogiausia pirkti.

GRABORIUS
Jau 16.metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai irpriei- 
namomis Rainomis tarnauja. 
' Reikalui esant kreipkitės;

SOUTH BOSTON 
Ž58W;Ė^oadw
Tėl: B. B.4486

. MONTELLO
16 Intervale St. .

- T$r4ilQ ;.r<r ;•

Šiji iBOSiON, MAfeS; JONIS valiAgkas 
75 “G? Stmį, 

TeĮephone Ęonth Bbatpn 1609
PERKINS SQ. CASH MARKET 

Povilas įaltraŠiūhas, Sav.
490Btoadway, Tel.S.fcdlibiisiN)

J BROADWAY MARKĖT 
. j 387 "Mfs-Broądvimy 

, Telephonė South BoiŪh 359i

Įt ŠIDLAUSKAS .
Š18 E. Btoądwąy

Triephėne South BoMtbn iS&y į
 • ■ • • t

JtWA8 UtnreOKAB
. 502 B. Blgkth 8t.,

th

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 7^

G R AB ORIUS- 
; M ETBrdad^ay, 
South Boston; Mira. “

OffĮce: Jei/Si 3.j437 
, 26sj58 ^.7th » A

.fees.:,Tet &3&60 
Pstarnaviniai. dieną ir naki}.

TT?

Tel. South Boston 0815 ;

D. A. ZAUTSKAS
Gfattbriiis - Balsamflotojtt

Patarnavimas dieną ir naktį.

Fanerai. Home ir-Rė*.
' 564 Bro*dwąyv

. r Ro. Boston, Ma«k ;

draugijų valdybų

PO GLOBA. MOTINOS ŠVČ. J
LIETUVOS DUKTERŲ

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
PirminlnkS V- »t* liirbUbt

625 E. Sth 8U So. Boston, Mitra.
Tęl. Sę. BoW. 1W ‘

Vlėi-fairmLntaki ■— • bna BhrartaV ' 
M.E. -7mst. 8a BratąmMara.

Prbt. Rrtt Brtėa Siundė, i 
ŽGGould St, Mst Rorbury,, Maū,' 
Tel 186W

Fin. Rtžt. MirlfoiMi MarkbniaU,
83 Navarrė St, Rotlindale, Mara.

* Ttk Barmy Ww , 
.IldtainM-'?* Ona BtįiilUHutA . t 
i 105 vtrat eth SU 8»* Bostvn, Mara 
Tvarkdarį -1 OnaSMlatibtoc^ ’ .

1512. ColumbHRd.. Scų Boatom Mara, 
Karte Čiobrą — B. JanUSontent 

... 14'JOColutnblaIM., So.Boston, Masą, 
brangi Ja savo aualrlnMmua laiko kai 

antrą utaralnką klskvieno moralo.

bobaiaytlnisi
L4UUCJ. . ■ ’■ \*r : U

Virai* draugijos reikalais kreipkite
PM protokolą ražtinlnką v

&T. JONt) BjV» ŪL.. PAULBiN* 
D40S VALDYBA

Pirm. Ji Petrauskai, 
s 24 Thomaa Bark* Be. Beatos, Mass. 
Vice- pirm. V* Madoais,

1430 Ootatabi* M, 8. Abatai, Mara. 
Prot Raitininku -t J. Oilnrakta,

5 Thomta Pirk, to. Bortaų Maąs. 
Fin. Alb. Nftlara, <

16 WintteW fet, Sa Boaton, Mara, 
iidininkąa — A, ^ailMHteiaą *• ' 

Broadwy,^ BUtaų Mara.
Marialka — J. EūM

t Winftald St, M Motetai, Mara,; 
Draugija laiko subrinktam kas txn»

Čia nedegi ktarriknb takiai
2 vai po platų, Parapijoa raHK1 K. TthJŠU »<>. Boston, Mara, t
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faaiio Ž5 d., 1888 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS
LANKĖSI ,

Trečiadienį, sausio 23 d., 
Darbininko redakcij oje 
lankėsi Tėvų Marijonų 

* Kongregacijos Ąmerikoje 
Provincijolas kun. Jonas. 
J; Jakaitis, Marianapolio. 
Kolegijos Rektorius kun. 
Dr. Jonas Navickas ir p. 
Jonas P. Pilipauskas, Ma
rianapolio Kolegijos mo-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
T Tel. S..B. 2805-R I
| 1117 018

IOPTOM ET RISTAS
Ižegxamlnuoiuąlcl& 
priskiriu akinius 
kreivas akis ątitie- 

. Blnu lr amblljonii- 
| koše (ftktase) akyse sugrgilnu į 
1 Šviesą tinkamu laiku.

J, fc. PAiAKARNIS, O. D.
447 Nroadway, South Boston-t • -■ -- - - 4

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN 4,00.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway
■ : TELEFONAI:. •
South Boston 0574 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

i.

BALDUS 
Perkraus- 
. tome.

VISUR
PIGIAI 

.GREITAI 
SAUGIAI

JK- F "S

326-328 Vft Broidvray* 
Tek South Boston 4618

VALENTINAMINUENĖ 
jį' - Duoda -piano muzikos pamo- 
į kas vaikams ir suaugusiems, 
. Vartoja ;paujausįą metodų mo

kinimo; Mcįkįna klasiškų ir po
prastį muzikų. .

Baigusi Naujos Anglijos 
r 7 Konservatorijų

.; "Studfo adresas:
912 'Ė7Broadway, So. Boston.
< Tel. So: Boston 3317.

........ .,;

kytojas ir “Studentų Žo-Į 
džio” redaktorius, .■

: Džiaugiamės pamatę kų- 
> nigą dr. Navicką po sun
kios ligos sustiprėjusį. Į

Kun, Dr. Navickas atvy
ko Bostonan pas specialis
tą gydytoją patikrinti sa
vo sveikatą.

Garbinguosius svečius 
užklupo sniegas ir audra, 
Tą pačią dieną jokiu būdu 
nebegalėjo grįžti. ApsisJ 
tojo pas svetingąjį Cam- 
bribge kleboną kun. P. 
Juškąitį, o mok. Pilipaus- 
kas pas p. D. Averką, Sod 
Bostone.

Ketvirtadienį, sausio 24 
d.; audrai"praejus,--garJ 
bingieji svečiai grįžo Ko
legijom r ; I

BOSTONE SUSIORGANI
ZAVO GALINGA KATA
LIKŲ ORGANIZACIJA

I I ‘ iĮiin.i.<y^—t

Kun. Russell M. Sulli- 
van, Bostono Kolegijos fi
losofijos profesorius kal
bėdamas apie; naujai su
darytąją Boston College 
Council of Catholic orga- 
nizations patiekė smūlk- 

i menų apie įsikūrimą ga
lingos katalikų sąjungos^

Sąjunga, kuri įkurta pa-1 
laikyti sujungtas visų 
Massachusetts katalikų 
organizacijų jėgas tuose 
dalykuose, kurie yra kata
likams svarbūs”, tikimasi 
turinti virš 700.000 narių.

Tokiu būdu, pareiškė Fr. 
Sųllivan, katalikai, turėš 
tvirčiausi vienetą, kuris 
galės pasipriešinti bet ko
kiems veiksmams priešin
giems katalikų intere
sams.

Organizacija įkurta pa
gal popiežiaus Pijaus XI 
kvietimą į Katalikiškąją 
Akciją.

Organizaciją nebus po
litine.;

: kankinimo ir aplinkybių 
I apsuptų, suteikia nepa
prastą, kartais šiurpulin
gas, kartais linksmas įdo
mybes. '

“The New York Sun”sa- 
vo ilgame aprašyme štai 
ką sako:

“At the Warner Thea- 
ter, Fifty secbnd and 
Broadway there is being 
presented this week and 
until December 22,’ a mo- 
tion picture of enthralling 
interest to Catholic, entit* 
led; “Through the Centu- 
ries” . It ėmbraces ą.his- 
tory of the Catholic 
Church from the dowh of 
Christianity down to the Į 
present day, coverįng the| 
world, and emphosising 
that wherever Christiani
ty began the work of in

vanų. Tad kviečiame visus 
dalyvauti.

Komisija.

CURLĖY BIUDŽETAS — 
$61.149.580.

Užvakar gubernatorius 
Ourley patiekę legeslatū- 
rąi sumanymą peržiūrėti 
visą taksavimą pridedant 
prie esamų įeigų, korpo
racijų ir paveldėjimų tak
sų po 10 nuošimčių.

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ją”.— ' '■

A s

■ 1

JUOZAS M. DIUS

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

■ Telephone 
80. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

gJUDEBAKER 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome v|ėoklq IScUrbysčių auto
mobiliui. Taisymo ir demonstravi
mo vietą:

1 Hamlin Street 
ir t. EigbthSt. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
joe. Žapočiunat irPeter Trečiokai 

savininkai.

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE, 

K.SIDABRO
OfilM Naujoje Vietoje 

808 W. Broadway, 
Ant antrų lubų 

Bo. Norton, Ma»«.

Pilniausi Bankiniai Parankamai • 
Naminiai ir Užsieniuose

ir.

non Christian races the 
Catholic missionary was 
in the van”..

Begalo daug yra anglų 
laikraščiuose gyrimų to 
milžiniško veikalo. Reikia 
jį matyti, kad įvertinti. 
Tai mokykla, misija, paro^ 
da ir teatras. Ateik.

Pusė pelno skiriama 
“Darbininko” Radio prog
ramai. '

PALEIS IŠ DARBO 
GIRTUOKLIUS

Parkų komišionierius 
William P. Long pranėšė, 
kad nuo dabar visi darbi
ninkai dirbantieji ant ER- 
A. darbų bus tuoj išvary
ti kaip tik bus pagauti 
girti esant. Taip pat busią 
atleisti ir visi tinginiai.

MIRĖ

va-
616

Sausio 21 d., 11 vai. 
kare, savo namuose, 
E. Sixth St., mirė Marga
rita M. Ambrosienė (Ge- 

1 čiiitę) . Sirgo širdies liga. 
Ponia Ambrožienė gyveno 
Amerikoj nuo 1919 metų. 
Dideliam nuliūdime pali-

m ko savo vyrą, dvi dukteris
MOKYKLA — MISIJA — j Įr sūnų. Velionė buvo 50 
PAKOPA - TEATRAS ,

Sausio 27 d., šv. Petro 
bažnytinėje salėje, bus ro
domą (vaikams 3 v. p. p., 
suaugusiems 7:30 v. v.), 
nepaprastai vykę kalbanti 
— rutami paveikslai —re
ligiškadrama 
“THROUGH TRE CEN- 
TURIĖS” (Per šimtme

čius)
“Per šimtmečius^ busi - 

tai mums mokykla, nu
šviečianti ir parodanti Ką-] 
talikų Bažnyčios nuveik- ; 
tus išganymo naudai dar
bus. Bažnyčios istorija , . 
plati, gili ir stebuklinga. 
Ji įdomi priešui,' o miela 
prieteliui.
. “Per šimtmečiu^” tiek 
daug gero pasako ir paro- : 
do, kad atlieka atsįlanku- 
siuose didžiulę misiją. 
Kiekvienam yra verta at- 
siląnkyti. "

“Per šimtmečius” įrodo 
Katalikų Bažnyčioje die
viškumą ir Kristaus mei
lės patvarumą.

“Per šimtmečius” prie 
visoko yra ir teatras. Iš
viršiniai apaštalų, popie
žių ir misionierių darbai 
tamsiuose amžiuose tarp 
laukinių žmonių, plėšriųjų 
žvėrių ir visokių baisių Į

T ■ ■ t'■ 
t 
T
•T ■

i

I 
i T

Seniausią' ir Didžiausia Naujos Anglijos
*•*!**•. • • ** • * •

"FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
1 i784 ★' J935

ir Skyriai Vįsose Miesto Dalyse

.1111 .1.11........... ................................................................... ...........u 1 ..................  H U ........ ..

Mes Nuoširdžiai Remiam ' ■ ■ ’L
4 BostonĘmergencyCampaign of1935

*■ •Tu’. X'! . • «

ATLIK SAVO PAREIGI!

r . • . ■ J

Palaidota sausio 24 d. 
iš Dangaus Vartų bažny
čios, .. Naujos ^Kalvarijos 
kapinėse, 9 vai. ryto. Lai
dotuvėms patarnavo gra- 
borius J. Kasperąš.

Liet. Vyčių 17-tą Algir-

do kuopa, pradedant vasa
rio 6 d., 1935 m., rengia 
“Beano Party” kiekvieną 
trečiadienį, parapijos sve
tainėje, 492 E: 7th St. ..

“Beano”. yra vienas iš 
lengviausių lošimų, nes 
kiekvienas žmogus, senas

ar jaunas, nors ir pirmą 
kartą atėjęs, žinos • kaip 
lošti. Prieš pradedant, bus

Lošimas. prasidės 7:30 
vai. vak. Nepamirškite, 
kad bus daug gražių do-

MUZIKOS MOKYKLA
Mį Treinavičiutė, moky

toją, moko muzikos planu. ' f
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
kolegiją 

444 Ė. Sixth Street, 
, So. Boston, Mass. ‘ -

. SKUBIAI PARDUODU
8 šeimynų namų su valgomų 

daiktų (grocerne ir bučeme) 
krautuve ir pilnai įrengtu gara- 
džftim dėl 12 automobilių. Yra 
įrengtas Ąmmonia • šaldytuvas. 
Viskas geriausioje tvarkoje k 
moderniškiausiai įtaisytą Biznh 
gerai 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
kų,.

PRANAS GKIČIUS , į 
17 Lincoln St., Brighton, Mass. 1

PARSIDUODA j
SO. BOSTONE ' 3

z Ant Broadwąy naujai ištaisy- >
tas moderniškas Storas ypatingai <

i tinkamas dėl galiūno ir ręsta** 
ranto biznio, gražiausioj ir gė- / 
riausioj vietoj. Viskas pilnai į. j
rengta — su gražiomis šviesomis, a
sienos iš Philippine Mahogany f
medžio, du toiletai, iš lauko fron- |
tas padarytas “Vitriolite tile”7- jį
vėliausio išradimo, dydis apie į
50x22 pėdų,- šviesus, erdvus ir 
geros ventiliacijos. Nepąprastai •«

i gera proga įsikurti biznį, iš ku- - | 
' rio šiandien galima darytį didelį j
pelnų. Kreipkitės pas, -■■■■■'.■ |

; A. J; KUPSTĮ |
\ 382 W. Broadway„; So. Bortoį J

, Mass., ' 7 1
•. ' Tel. South Boston 9423. « 1

S

/VIENAS IŠ DVYLIKOS PUIKIAUSIŲ

KALBANČIŲ - KRUTAMU 
PAVEIKSLŲ

"THROUGH THE 
CENTURIES”

Iškalbąs Bažnyčios istoriją, 
. Parodus Kristaus Meilės darbus.

Bus Rodomi .
VADOVAUJANT TI0ETININKŲ BROLI JAI

. < • SEKMADIENI

SAUSIO JAN. 27d., 1935 f
ŠV. PETRO BAŽNYTINĖJE SALfiJE 

W. 5th St. (tarp B ir Č gatvių), So. Boston, Mass. 
Vaikams 8 vai. po pietįSr IŠc. Suaugusiems 25c. J 

Išimtinai suaugusiems 7:30 vai. vak. 85c.
Bus rodomi ir komiški paveikslai. Visa programą A 

tęsis dvi valandi. -Nieko panašaus iki Šiol bažnytinėje $ 
salėje dar nėra buvę, kaip kad Šie paveikslai.

Ateikite pasimokyti ir visų branginamą “DAR
BININKORADIO VALANDĄ” paremti.

Į Pusė pelno skiriama "DARBININKO^’ RADIO 4 
VALANDAI.

Pranciškonų Tretininkų Brolija.
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nutardavo nužudyti savo 
partijos neištrkimiaus|us

pėdos krašte lietuvių vei
kėjus. Lietuviams, kurie 
įioliaį kovojir ’ štt • Vokieti
jos naciais, buvo įtaisyta 
F juodojįknygą”. Joje sų* 
rąžyti ą»mh¥s 
H w^4yti-

Paskutinę pasiaiškinimo 
dieną dap du Neumanno 
pąrtįjos nariai atidengė 
Ūąųg įeįsiąĮįųjų paslap
čių.- Jie prisipažino kąl-, 
tais ir viską ątyirąį pasa
kė. Buvęs smogiamojo bū- 
yio vadas KubuŪt jsąko, 
kad jaunimas vėlai vaka
rais eidavo į miškus ir da
rydavo kariškus užsiimi* 
mus. ' / .

•i— Mūsų užsiėmimo metu 
buvo išstatoma įąygybąį 
bet aš nežinau* kamJf bu-__ 
Vo reikalinga, greičiau, 
mus saugoti nuo policijos. 
Jaunimui buvo grasinamą 
kalbėti ąpįęJ |ių6s kariš
kus; pasirengimus: “kas 
išsiplepės* tas bus laiko
mas išdaviku, o išdavikas 
nevertas gyventi Klaipei 
dos krašte ir; apskritai, 
ant žemės” — jiems 'šaky- , 
lįavo priešvalstybinių par
tijų vadai. Bę to, ątįdęng- 
ir kitį grąsmimai bęį pas- 
ląptys. Kai kUrįe teisia- 
ųįieji nejučiomis patvirti
no; kad jie tikrai ren’gęsi 
Klaipėdos’ kraštą atplėšti 
nuo Lietuvos. ;

5 Saušio 7 d, pradėti klau
sinėti liudininkai. Jų pąrO- 
Ūymų yįsi nekantraudami 
ląuįęia. į’eisūįįiį reikės ap
klausinėti daųgiaų,-kaįp 
500 žmonių. ;

• Viso pasaulio spauda 
plačiai ir; Wttgųmo jį tei
singai rąžo1 apie” Kaune 
nagrinėjamą valstybės iš-, 
davimo bylą. Net ' lenkų 
ląįkyąščiąi rašo ganą pla? 
Čįąi ir beveik,: neiškreipia 
tęįąingų faktų, pk vieni 
Vokiečiai tyli;- nes’ jiems 
labai negražu skelbti išda
vikų darbūs. Už tai, Vie
toj bylos aprašymo, vokie
čių Spaudą' kuo biąuriau- 
siai puola ir šmeižia Lie
tuvą bei lietuvių tautą.

•m" v £ nutardavo nužudyti save

OS IS:.14ętWY!^
kmrBm Mmnr . _ •— _»  waA»E> Trunka t/AiGeresniųjų Ūkininkų Likiųias Rusijoje

nos ištekliu į^bąigs gal pirmiau negu mes gausim 

gįj ^olipija varė Žmones šalin įmo 

ą Ūųpnoą! — šaukė žmonės.
- atsakė policininkaį. Bet 

žmones pfporįjo ŠfcįTątytis.
rąįzdą sudarė gaujos pusnuogių, 
ijUšįiį vaikų, kurie valkiojosi gąt-

\ r Ol?egi Jonės,^j^ąųcMater Guardian” korespon- 
Wtąį, ąpįanke įmiginu Ukrainps kaimų. Vienoj vie
toj jįr ąūąidūre sų ląpąi iniršunįįis kaimiečiais.

J^mųnįsŪlį atėmė nuo jnūs žemę — skundėsi 
jię — pąvogė mūsų gyvulius į* dabar priverčia mus 
dirbti kaip koįdųs baudžiauninkus' tokiuose ūkiuose, 

k kur bevęik vilkas yra bendra. Ir žinote, ką jie padare 
tiems, kurie pasipriešino? Sušaudė be pasigailėjimo.

: Tame kaime gyveno patys gerinusi ūkininkai, ku
riuos komunistai vadiną kulokaįs mž tai, kad jie su- 
ijąanįąį dirbo įr mokėjo taupyti; Jų ūkius ir visą tur- 

t tą at^mė, o pačius ūkininkus įlįrėmė už tūkstančių 
myjių ’f šiaurę, įįr' jie, kaipo politiški nusikąljė|iąif 
buvo priversti kirstimiškus. -

. ■ yįeųą yolęįečįų kolonistų kaimą — darbščiausius 
į? pąyyzdingaųsiųs ūkininkus<-L. visiškai sunaikino.

, Verkiančius ųkūM1^!!8 sii jų šeimomis beširdžiai poli- 
cininįcąi SUkimšą į Sukinius ir išvežė kąip belais
vius į Sibirą. Už kelių mėnesių atė^o žipįų, kad ūg-jų 
vaikų mirė dar kelionėje dėl šąlČio ir badė. *
< Pątys komųnistai neužginčyjo to fakto. Mes, gir* 

'■ di, tūrime smarkiai kovoti su darbininkų klasės prie- 
: šais. Tegu jie kenčia. Tokiems nėra vietos mūsų tar

pe. RdiŠkia, geriausius ir darbščiausius ūkininkus ko- 
mpŪįąįaį vadĮną dąrbinįnkų kĮksės priešais. Tai kas 
yrą ūįųbmiįkų prįeteljai- Tinginiai ir žiopliai?

* Kopaupistai neužginčyja nė sūšaudymų. Vienas 
komunistas taip pareiškė: •
<<kokš vyrasį'moteris ar vaikas pavogtų iš 

L< i.' . ląųįpp nors vieną varpą vasaros metu, tai ūž tai sulig 
į £ įstatymų jam ^ęsįą mirties bšųsme.
L’■ ? Dabar didžiausias Rusijoj nusikaltimas tai ne 
į :r žmogžudystėj bet. pavogimas nors vienos varpos iš so- 

’L čialistinės dirvos. Vienas vaikąs apskundė savo moti- 
į * mą, kad ji, badd priversta, pavogė keletą varpų javų,

'Tas vaikąs''-buvo'■ paskubtas komunizmo didvyriu ir 
n. jo pavyzdys btivb 'statpmąs prieš akis visų" mokyklų 
»' vaikarne. v: ? ■. . L .....

Viename kąimę korespondentui papasakojo, kad 
” už pasipriešinimą valdžios agentams buvo partrauk- 
; tą raudonoji armija, kad sušaudytų kaimiečius. Raū- 
U donarmięčĮąį, patys ūkininkų vaidai, atsisakė šaudyt 
- į gavo brolius.-Tada “pasikviesta* iš miesto būrys jau

nų komunistų ir tie be pasigailėjimo sušaudė kaimie-

t
*
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. Gąreth Jonės ėjo vis toliau. Visas pailso, suvar? 
: go, kojas jam skaudėjo, bet noras ištirti nuodugniai 
7 Bado ktriųsimą^RūsĮjoj^pridavę jam jėgų. ^Is^kūr gi 

tbįį badąs įėtiiriusįąių pasaulio krašte? Tas klauši- 
ųįąą, kąįpJmkją Šmėklą^ vis sekė paskui jį. “Počemu 

Kodėl\pas jus badas?—jis klausdavo?
7 t- Taį ne gąmtps kaltė — atsakydavo jam žino* 
nes- Tai komunįstų kaitė. Jie atėmė nuo mūs žeinę.

KAIP AIŠKINASI TEI
SIAMIEJI KIAIPfttKte 
KRllMO' HHuttDtfir.

progos į 

duonqgBftfcj|

apiafųmų m woądejus|ų vaikų, kurie valkiojosi gat- 
vėmis kaip tiipi klajūnai, be namų ir'be jokios užei
gos. Jų veiduose reiškėsi ištvirkimo ir kriminališkų- 
mo požymiai. Tris šimtus tų mažų valkatų suvarė po
licijos nuovadom Baisu buvo į juos žiūrėti. Kąikurie 
sirgo tjfii. ' . 7 ' ’! ;

Savo įspūdžius Sovietų Rusijoj korespondeųtąs 
Gąretb Jonės taip užbaigia:
' , “Tai toki būvol sovietų valdžios atsiekti rezulta

tai, kuriuos man pačiam teko pastebėti. Ar reikia ste
bėtis, kad žmonių tarpe kyla maišto dvasia Įr kad,'pa- 
įipje įomųnįstų partįjoje yerda sąmokslai prieš val
džią, kuri yra stipriai įsigalėjusi, bet nusivylimas ir 
desperaciją Rusijos gyventojų, kurių vaizdelį mąn 
teko nupiešti iš Ukrainos gyvenimo, yra tikrąja prie
žastimi to, kad Stalinas buvo priverstas sutikti tero
ru Kalėdas ir Naujus Metus sovietų žemėje’*.

•: ’■ ■ )' VdamĮkas.

nacionalsocialistų veikla 
Klaipėdos, OŠte. Paklau
sti, ‘kodėl jie ‘ stojo į tokį 
niekšingą darbą irįhitle- 
ripipkų < pariją, * ątsajco, 
kad Vpkietįjoą nactonal- 
socįąltemtsjierriH pątinka, 
lygiai patinką |r Lietuvos 
taltinjpfel sąjungą, neą ir 
čia yra vado principas 
(dėsnis). Bet, jmijierns 
atkertama^ kąd jeigu pa
tinka1 tautininkų sąjunga, 
tąi kodėl ’jie nėstęige tau
tininkų skyrių? Kode! va
žinėjo aiškintis ne f Kau
ną bet į Berlyną ir tt), tą-

Lietuvos jtąriuomępės 
teisme jau antra savaitė 
aiškinasi Klaipėdos kraš
to hitlęrininkąi. Tai vie-. 
nas svarbiausių bylos 
svarstymo punktų. Aiški
nimais ląb&
Lietuvos gyventojai, ku
rie graibsto visas žinias 
iŠ spaudos, neą teismo sa* 
lęn negali patekti. Jš tie
sų tie jų paaiškinimai yer- 
\i dėmesio. f •

LigŠiol jau pasiaiškino 
Ząsas, Roppąs ir kiti ząsi- 
ninkų partijos vadai, apie 
ęūriuos jau rašėme. Da- 
jar aiškinasi kitos parti
jos vadai: dr. Neumannas, 
Raedemacheris, Bertuląi- 
tis ir kiti. Ypatingo dėme
sio sukėlė <|r. Neumaniio 
pasiaiškinimai, jis nors 
rnvęs vyresniuoju Klaipė
dos krašte hitlerininkų 
vadu, tačiau gynąsi; kad 
daug ko nežinojęs, kas jo 
partijoje buvo, kad jis su 
draugais jokio, ginkluoto 
sukilimo’ neruošęs ir tt. 
Tačiau kai teismo pirmi
ninkas parodo dokumen
tus, neginčijamai įrodan
čius jų nusikalstamus 
darbus, .tada teisiamieji 
patys prisipažįsta, kad tai 
jų rastai ar įsakymai, bet 
jie bendro nieko nėturįrSu

žadėjusių, mindžiojamų 
kaimiečių ištiesę rankas į 
dangų Šaukia'pasigailėji-

Pągaliau, njei didžiaUsį 
žmogžudį, ąyanturis tą, 
maniaką, kuriam aimana
vimai ir raudos, revoliuci
ja ir kraujo liejimas 
(“Vargas, jei žmonės, no
rinti puti revoliucionie
riai?,: užmiršta, kad la
biausiai normali tvarka 
istorijoje yra revoliucinė 
tvarka” ~ Stalinas apie 
Leniną) ir normalu ir ma
lonų, galimą vadinti geni^ 
jum tarpe luomo drąugų- 
"draugąi”. “Laisvės” re- 
dąktoriai gąli pilnai jį va
dinti, bet teheųžmiršta, 
jog ir Dillihger ir kiti bu- 
W myrą Wk|pš pat rūšies 
Sepijai. . ’ i l

- Tačiau normaliai ir tei
sus žmogus to nepasakys.

’’ ;-.U' •-** i F' * t '

Kadaise J. Kmitas para
šė apysaką ■ ^Neišrišamas 
Nlaųsį^ią^i kūriąme laik
raščio redaktorius nebetu
rį ąpįĮB^^ ^yti. Gimsta 
geųialį mĮntiS: Verčia žo- 
dynAji* šhr^nda “ąnatomi-

įr ^ą!^įpmija”... Ne, 
Įr rąSp įždųginį ^Autono- 
mijoą anatomija”... . 
/Šiaurį.?1 ,lV .

; RonaįTysliava nebe- 
sųrM$a klausimo, kuri

Brook- 
/Į^p’jiĮtą įr |įaigta. Rašo 
ąpįė ^bįkl|mp tiltą. Va- 
4l$as,1 ’škaff^kit žmonės 
genialaus poeto genialias 
mh>įis',i(>įit kauvutė už
trūko, 6 ponas TyšHąVa, 
matyt^pritrūko w|alio šie- 

‘ ni>”. ‘ f įŠl apie karvutes 
• hynęną |m|y|’nėrą nė pra-

Stebėtinas sutapimas. J. 
‘ Kmitas prieš dešimtį i ar 
, daugiau metų atspėjo, kai 
4kiijfhį redaktorių mintį.

Daug teisiamųjų ^ąįti? 
nainį tuo, kad aųptgąųi|ą- 
.v^aipędpsLkiąš^ina- 
cipnalsdęįalistų 'smogia
muosius būrius, patys mo
kė jų karius kariškos 
mankštos. Teisiamieji ą> 
sąkp? kad buvusi nė įkąriš- 
ką mąslią, pat’ papras
tas pasivaikščiojimas už 
miesto ir neįęąį|ąs r aitų jų 
sportas. Čia yęl teismo 
pįnpininkąs parodo’ fpto- 
grąfijąą/ jįuriųosė teisįą-

Nepavydėtiną|£atalikų Spau
dosĮ’adetis Lietuvoje

Katalikų spaudos, pareiga — tai hė tik paduoti 
einamąsias žinias, bet ir vesti sąvb laikraščius tam 
tikra linija, kuri visur ir visuomet reikštųsi kafalikiŠ- 
Im nųsįteįkiįnų? Vmįinąsi, šąįia supažindinimo Skaity
tojų sų pasaulio įvykiais katalikų laikraštis privąlo 
juos auklėtr’sveikbj- dvasioj;*' perspėti prieš pavojus, 
kovoti su įdėtos , priešais, žodžiu, ginti katalikiškosios 
dirvos pbmčįjąą. Bepigu tai daryti toj šaly, kur yra 
žodžio laisvė. Bet kurųž perspėjimą žmonių prieš be
dievybės pavojų baudžiama- katalikų laikraščius, ten 
jų pądėtią nepavydėtiną, Demaskuosi - valstybes įr re- 
Rgijos priešą irr už tai skaudžiai gausį pėr nagus. 
Tokia dabar katalikiškų laikraščių būklė Lietuvoje. 
Andai ‘Mytas”' psftaipino kibk teįsih^ųįžinių apie dar
bininkų bŪ^Ię Sovietų jRųsijoj, ir jo redąktoįduąuž tai 
buvo nubaustas 500 litų pabaudos arba vieną mėnesį 
kalėti. Bausmė, kaip matome, nepaprastai sunkį, ne- 
kiėk nemažesnė už tiesioginį? LiėtŪvbi ‘ vyriausybės 
įžeidimą. ' ' . *

* . • •

Kaip jaustųsi mūsų “Darbininkas”, jei už tilpąn- 
Čįąs jąhib priėšbplseyikuš straipsnius bųįų‘ jam ų^ė- 
damos tolygios pabaudos? Jo redaktorius niekados 
neišeitų iš kąįėjiįnG įr jo f Įnansįnmf resursai butų Sę* 
riidf jąu išąikyotį vien pabaudoms mbkčti. Kąip męs 
turime būti dėkingi Apvaizdai, kad kpmųnistų’ranką 
Amerikoj dar taip tpįi nesiekia, kad galėtų suvaržyti 
IaįsyąJžodį!' •. / ’-į

Deja, Lietuvoje bolševikų ranka įau tiek įsigalė
jo, kad pilnai vedžioją lietuvių vyriausybės ranką ir 
praktiškai šeimininkauja mūsų krašte. Kas per prie
žastis? Nejaugi susibičiuliavimas su sovietais būtų 
jau tiek tąąttprųsę kad bolševikų valdžios įžeidimas 
būtų skaitomas “Lietuvos vyriausybės įžeidimu? ‘ Ar 
jau taip j&ąs įąrp1 įįąųnb įr įĮąskyoę, įą$
įsakymai,' feįdžįąjni iš Kremliaus, atšilieptų nuošir
džiu aidų Kaune —' tiek nuoširdžiu, kad gyvėi primfo- 
tų cariškąjį ‘^ad stąrątsia” (mioš^dBąl^pašistėhg- 
siu)? - v'. į L;<<* •

Galį bųtį, kad 
klauso nįįų Mąsky< 

_x —< ■—   . J *1,- ’ j* - ii

neprikląųbp^idiės1 įr yytiškūmb dvąšįps? gil * tįk 
katalikų jąįkrą^įąm^ WW šąlįni šaikiipjĮmą ? Gh 
tik jiems ’ga^bofi įaųlįųinĮąi taip ^ųūoš^ūžąį stei
giasi” pritikti įfąŠĮ^į^Įpnąmš? s ’1 v 5 : _____ ■' •<.*. i-t.. .t,~. -y.< • i., ■ : • . A. ..

smogiamųjų būrių narius 
matyti karinki šautuvai. 
Teisiamieji yel sųaii^bfū1- 
zįją. '■ * /

IŠ viso, jie aišįzinaąį la- 
bal dui d^iigpė, 
mugi vieni kitų pareiški
mams. Tik žemesnieji tei
siamieji "vadai” a|^k|ųąėį 
visi yįenodąi, kąip sųšitą? 
rę. Lietuvos gyventojai 
nekantraudami laukią ką 
teismui parodys' llųdinim 
kai, kurių yra ąpįę 506 
žmonių^ Juos teismas pra
dėjo klausinėti sausio 7 į.

: Tsb.
RĄSWAI0£TįĮS

" :’"SIAIŠ

Sausio 5 d. Lietuvos ka- 
. * ' i- -

riuomenęs teisme jau bai
gė pasiaiškinti visi teisia
mieji Klaipėdos krašto 
hitlerininkai. Jų pasiaiški
nimai Imi kuriose vietose 
buvo taip painiojami 
juokingi, kad patys t 
siamieji pradėdavo juok- 
tis nesųsiiaiky'dami. ’ Ret 
daugumą teisiamųjų, ypač 
Neumanno partijos nariai, 
vis daugiau ątiūęngė tų 
paslaptipgų ęĮąlyįįų, kurie 
visame kraite, ir galima 
sakyti, visame pasaulyje 
kelia susidomėjimo. Pąąi- 
rddfp, kad 2$so |r Nęjįma- 
nno partijos tūręje slap
tus mirties teisinus, kurie

-į—Tąį ne gamtos kalte
—.,-----------------------

Kam mes turim dirbt, jei žemė ne mūsų? Jiėateinė 
mūsų kąryęs; į&am mes turim dirbt, jei gyyulįąi ne 
mūsų, jei mes Viskuo turim dalytis su kaimo girtuok- 

mes tįrim dirbt, jei žinome, kad mes kviečių negriūsi- 
lųę? Komunistai'padarė mus vergais, ir mes tol nebū
sim laimingi, koljie hesūgražįs mumsžemes, gyvulių 
it javų,,. ;<-.?<?? / 7 r-. • •

Bet1 staiga korespondento tyrinėjimai buvo nu? 
trauki!; iš kažinkur.ątsirądp raudonas, nutukęs pdli- 
eįstas ir gerai žinomįt rusiškų įteiksimi Išblaškė susi- 
iųbkusiUs kaimiečius. “ /

‘ -<'xlįalin‘ jūs. ~ Ką jūs pliauškiate apie badą?!
Ar nęinątpt, kad jis s^timtaųįis? <' . ?■

’v Atsikreipęs -į Garėsią, policistas piktai suriko:
-- Eik su manim! • Ką čia*veiki? Parodyk savo 

pąšportą! *.<**-. b < ■ ? L' ’ :
Policistas, pažiūrėjęs į kprespondęnjto pąšportą, 

kįęk suminkštėjo. Pamatęs, kad svetimtaučio asmuo 
yra jam peraukštas Suvaldyti, policistas pamojo kaž- 

* kąm iš kiaušy tojų minios ir iš ten išėjo slaptosios po- 
licijos agentas, kurio Jonės visai hė neįtarė esant 

, kaimiečių minioje. Slaptosios policijos agentas labai 
| J niandagiai įsodino korespondentą į traukiui ir nųsive- 
k • žę į ^ąękOrV&-. Kelionėje korespondentas daug prįpą- 
!;«' šakom ppjiėijos agentų! apie saVp sąntyldus Ą spyįė- 
į ; tų valdininkais, apie pasikalbėjimą su Lenino našle 
r j ir tt. Tas tur pūt pabijojo, kad tokio asmens sųąreš- 
į-i, taviiųas galį sukęri tarptautines komplikacijas — ir 
f V Charkove pąįeį^p Joųes’ą iš savo nagų. Koręšponden- 
| tąs laisviau ^slkyępę įrr užbajgęs šąyo žygius Rusi- 
į r jęs kaimą, pradėjo tyrinėti darbininkų bųkję Charkp- 
L ■' W mįejite. : ':: < ' ’ •/1".;' ; •
K ‘ čia jią pamatė tą pačią istoriją elgetų bū? 
f * liūs gatvėse. Maži vaikučiai, ištiesia tankas, verkda* 
R ■ ^išauįė: ' i. ' '/• ‘ •*’ ' • • •

w Od&' duok mums'duonos! ' •
. čia. jad stovėjo tūkstantinė žmonių eilė pąs dųo- 

Įn ųos krautuvę. « ; 1 .
K —‘ĮMfes %ia stovim jau beveik dvi valandį — at-
fc'". siliąpė iš i^hičibjų eife vįenąmoteHįkė ^-ir dUO?

>
mūsų karves. Kam mes turim dirbt, jei gyyulįąi ne 

K; į niūsų, jei mes Viskuo turim dalytis su kaimo gįrtuok- 
& ? liais ir tinginiais ? Jie atima' nuo mūs kviečius. Kam

Y '

ir 
tei-

Urn

v~

t.:
I:
i* .

»i

Galį būtų šiuo Kaunas daug prL
v--. : • -u* W M # įW

reikia bįįtį kad nępąrpdyjĮ nė Šęšęlįp

katalikų'4 iąikraščįanistdkiu šriikų šaikiipjĮmą? dį

neįvyro ,
Klaipėda, Elta. Klaipė

dos krašto1 gubernatoriaus 
šauktas 1935 ntl. sausio 4 
d. ĮO vai. Klaipėdos kraš
to seimelio II nepaprastos 
sesijos pirmas antrą kar
tą šaukiamas posėdis, neį* 
vyko, nes pdsedin atstovų 
atvyko mažiau, negu sei
melio regulamino teisėtam 
posędžįpi; yra nustatytą.

Darbininko Dovana Darbininkams

atsidūsi

nmo (UĮjaųpyp) lųėtų 
nuo mirties sukakčių pro* 
ga. Nė/ponai’ (atsįpra- 
|ąu "drąųgįFJ Jęįį ya^i- 
nu jus pėdais, bet yąųĮbtį

gus žodis) ne tieh kapita- 
istaį ramiai atsiduso — 
daug lengviau“.atsiduso ir 
Rtinjciž ’ŽirMnihkii..> Nes

mįrę pasaulio pabaisa, įų-
Jįdfek tą<įa, 

kai kitį kruvinas ašaras 
hiątė,*o džiriugtis, kai mą- 

baisią’ žmonių kančių

’ Tiesą; jog ^Lenino var
das šiandien yra-ant mili- 
ibnų dąrbįųl^ 
jų?“ pavergtų ' ŽmcMįįl 
Wip, tai tiesai Šiandie mi
lijonai Rusijos darbiniu* 
kų keikia Lenino vardą, 
mUiįoriąinupiy žūsiuirU-

, “Darbininko” prenumerata vajaus metu tik $3.00 
metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba at
naujinti “Darbiriiijko” prenumeratą. Seni ir nauji 
prepumeratorikį galiną $Į.0Q vertės knygų iš paskelb
to katalogo dykai. Naudokitės proga. Kas negali užsi
mokėti prenūineratbs ir kaą supranta pareigą platinti 
katalikišką spąudą, tas gali ne tik sąų prenumeratą 
užsidirbti, bet\lr sau gerą savaitinę algą pasidaryti.

Prikalbink 5 naujus skaitytojus Darbininkui ir 
turėsi saū ;$3.00 UŽ prikalbinimą Siųsk Darbininko 
Administracijai ųŽ 4 naujas prenumeratas $12.00, o 
už -penktąją $3.00^pasilik sau. { ' r
-7 DARBININKO prenumeratos kaina

■ Vajaus metu - “■
Amerikoje metams (du kart savaitėje)<$3.00 
Užslehy metams (du kart savaitėje) $4.00 t 
Amerikoje metams (vieną kart savaitėje)’ $.1.50 |

.. Ufeiėny metams (vieną kart 'savaitėje) $2.00

'

rt> Mn■iriitftrtfti
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SAVINGS BANK
Draugiško Patarnavimo Bankas ■

-k!4MM

h •

1;'

Telo»5-2$76, Namai: 2.0911

Tel-5-5452, ’ Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MĮLLER
ADVOKATAS »-

jus teatrelis, Šv. Germa-

Vąįdinįojai bus šie;
Šv/Germąna, — p-lė Pe

> AVoreoeter To AVebater Jįoad
Vhokįų Valgių, ;vžkandžą te

• .* - OMų '
. PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmų
“TRAmC LIGHT” kairtje.

. BU’S BĘAUiy ' 
;; §hoppę

P-IS Petronėle Paruliutė, sa^nįnfcS

159 Grėen Str. ant KęUy sų.
TeĮ. 60055, Worcęster, Mass.)

~ — ?7ii^dyė'lfį L * * j 
Fįnger AVaves, Mauicuring, 

Pėrmanent Wąving,. Sįampoo.
KAZ. W. TAMULONIS

ADVOKATAS ’

Office: *

527 WOROESTER, 
Slater Bldg. • MASS.

8 Vemon ąt. Tel. 5-5575

VIENINTELIS .
\VORCESTERIO

!. . FOTOGRAFAS

450 MAĮN STREET . .
WORCĘSTER, MASS. > ‘

Skersai Gatvės Nuo City Hali

Office ’
406-408 WORCESTER

Slater Bldg. , MASS.

Tel. 6-6753, Namai Tel. 4-9141 
*’ 3-3760, ,

FRJNK J. BOSBLIS
ADVOKATAS

Office;

633-642 WORCBSTEB,
Slater Bldg. MASS.

p" ■'11"

F. A. VAIŠNORA, M. D.
(VEJKSNER) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
96 Vemon St., Tel-5-7810 

Ofiso Valandos:
10-12, 2-4 Dienos,—-6-8 Vakare 

. SEKMADIENIAIS 
SULYG SUTARIMO 

WOR0ESTER< MASS.

M. A. CIVINSKAS & CQ. 
. UETUVis

Graborius ir Balsamuotojaa 

340-342 Harding St 
WORCESTER, MASS.

Atdara Tel.
Dienų ir Naktį Dįal-5-5898

TAILOBS & CLĖANERS j
•.v --t- •-

Martinas Kazlauskas ir
Jfcck'Eilėn 0 Savininkėj

Siuva Naujas, Taiso ir valo ■
- senas drapanas ir filtras .

GęiĮausis Lįetuyis Siuvėjas
^el.’ GrąftoA St.

GREEN MOUNTAIN 
DAIRY

‘ 8ivnnms - juoeab

THE BEOPIFS .

Katalikiškoji Spaudą
?• ■ ’ I . - 1 -i \ ■

SPAUDOS REIKŠME

11'11 i n ..imi-TJjį l.'LT>n..'AJll4WŪmgU'-lJ

Catholie Arį Šlįop anų
BGOK STORĘ

Lietuviškos Maldaknygės. Žva-

2. Darata Grokaityte .
Antanas “ ir Stefanija 

Grokaičiai, irgi sulaukė, 
lapk. 28 d.,

Sulig Jūsg Reikalavimo 
TAISOME LAIKRODŽIUS 

Tel54516 .
10 Trumbuįl Worceiter

V M /"M 

»Įą»<w
EUEKTBnpNUI 

4ALPYTOVAI 
Parduodame lengvomis

Per 30 metų, patenkinančiai 
turėjome reikalus eulietttviaią

GHARRON'S
30 Trumpuil St. yZoręerttr, 

Tei.įto

MDERM URIfflJ
.. įĮMĮiry

į JONAS B. BAČINSKAS j

844 Millbury St. Tel 5-5746
Namų, Ūkių; ’Pirkinm, Parite?

vimo • Reikalus Veda 1

, KSU O JI i ■ iiiifi nu>i» i vinh<i«M 
Tel 48501 arba 4-8865

MASJ.DIRSA
draborius ir Balsąmrartojaa

‘‘fanerai Parlors” ir Namai 
ant .

13 ELLSWORTH ST.
Išnuomojam Automobilius 

Visokiems Reikalams* *•

VERNONSTUDIO

T .

- X - —.... . • -■ ...... • ■ • ..... " ■ • ■ .

1

*»-!•, * ^ ; -Į* f* \ w

r * w . * J . v ’ - * * » f -
L. * • ’ * *' .■*•*•.**. * * > ■ . *„ “ ; ■>*r ' *• ' 5 ■

REDAKTORIUS ; 
KUN. S. J. VĖWBR^ 

: 41 PBOVTOENCE ST.
WORCE»TBR, MAS*.* 

■ 1 ;!ĮįįU

uznpfpęTFDin 7ftnrc k4 iJrJbFJlLJI
t

ADMINI8TR/ 
JONAS KUN 

45 CORAJ 
WORCESTEI 

‘ ’T15D.5-(

4TORIUS 
DROTAS 
L S1V - 
t, MASS. 
>367
/ ■ ■ ’

Visas mūsų gyvenimas yra kovą. Bendrai imant 
i visa žmonija, ypač Katalikų Bažnyčia, dar ne valan

dėles nebuvo be kovos. Katalikybėnuo paį savo Jsį- 
kūrimo turėjo grumtis sū puolančia Romos imperijos 
stabmeldybe ir tik 313 in. ją nugalėjo ir išėjo laimė
toja. IV ir V amžiuje užplūdo Bažnyčią barbarų tau
tos ir išaugo įvairios tikėjimo sektos. Be į ir iš tos ko
vos Bažnyčia išėjo laimėtoja. 1517 met. prasidėjo tik
ra revoliucija. Liuteris paskelbę savo. reformacijos 

—tezes — taisykles. Įr ką mes šiandien matome ^ Ats
kilęs protestantizmas merdėja, neturėdamas tikrų gy
vybes pajėgų, 6 katalikų Bažnyčia gražiai Žydi ir bu
joja. Tačiau ir šiais naujaisiais laikais, ypač po1919 
m. vėl iškyla baisus Bažnyčios priešas, dar baisesnis 
už kada nors buvusius, nes skelbiąs kovą netik bent 
kuriais religijai, bet atvirai paneigiąs Dievą ir krikš
čioniškąją dorovę. Tas baisus Bažnyčios priešas yra 
socializmas su visomis savo pakaitomis iki kraštuti
niam komunizmui ir visą naikinančiam bolševizmui; 
Šiandien kovo je susitinka dvi didžiosios pasaulio galy
bes: Bažnyčia ir Socializmas. Kaip liuteranizmo re- 
formacijos laikais skambėjo kovos Sukis: “floma ar 
Vitenbergas!” taip šiandien plačiai skamba: "Roma 
ar Maskva!” Reformacijos laikais laimėjo Katalikų 
Bažnyčia. Kas Šiais laikais laimės, priklausys nuo pa
čių Bažnyčios narių, nuo kiekvieno7 iš mūsų, nes mes 
esame kovojančios Bažnyčios* nariai, jos kareiviai. 
Tikintiesiems vadovauja Kristaus Vietininkas žemė
je, o netikintiesiems komunistai, bolševikai, Socialis
tai ir įvairaus plauko laisvamaniai. * .*

Keičiasi laikai, keičiasi ir kovos ginklai. Ąrmo- 
tos įr parakas dabartiniame pasaulyje labai daug ga
li; jie yaldo šiandieninį pasaulį. Bet už armotas ir pa
raką yrą vienas daug galingesnis ginklas |ąi. spauda. 
Ką seniau galima .buvo padaryti ., pamokslais ir vie- 

>. #spųtąįpt felįą^eif fjąų: iięhęgąlįmą, Dįdžiaųsis
,šių dienų ginklas prieš visokią griaujanČągalią — ir 
yra spauda. Spausdinta raidė, parašytas žodis šian
dien pasiekia ir tolimiausius užkampius, kurių gyvas 
žodis negali pasiekti. Spaudą yra didelė galybė ir sti
priausias ginklas toje aršioje šių dienų dviejų galy
bių — Bažnyčios ir netikėjimo — kovoje. Kaip šis 
ginklas bus naudojamas, toks bus ir kovos galas. 

1 Drąsiai galimą sakyti, kad kas spaudą turį įr turės 
. savo rankose, tas greitai ir žmonių nuomones pavel

dės. Kokia spauda, greitai-toki būsjr žmonjjA..' '
(Bus daugiau) .

kijo laikų gemį nM&n&č su- neturi (teito, kad nemoki, kaip 
TOtfltt. Arb* ’yH pataktak kad laikų'suvartoti tatimtaičiai ir

gi neturi trteMmt keturių va
landų paroje; tose pačiose dvi
dešimt keturiose valandose su
randa laiko Mikam.

Katalildškoe, . spaudo* vajui 
prasfcįėjmĮ, užsirašykime katali
kiškų laikraštį.f -Jeiiju , dabar to 

Į negali padaryti, tai stok į 
tiptęjų eiles įr dlrbk, p padirbė
jęs gausi lalkrdštį už savo dar
bų. jeigu negali eiti ir darbuo
tis, Ui nors tavo Įcaimynų pakal
bink; kad jie užimtų tavo vietų, 
te tpldu būdu atliksi spaudo* a- 
pąštalavimę^arbų.

ątok fiandįęiių!—
. .~J " Du-škis

▼teitas f erai Mka«i; pųi WfWgi 
betvarke te neturi jokių pasek
mių. Reikia nori mliftyj*1 poi- 
daįrti gyvenimo planų ir ji stoU- 
gtte piliai Į4b4;bfiių 
ga hąlU kokių nors tvarkų m$- 

g^paąinėlėms. Kųs ^rra gyvę- 
svettmtau^ų ^arpe, tąs Žpo, 

kaip pas juos viskak įvyksta'sa
vo laiku. Jie turi pasiskyrė sau 
ir valgymui ir miegojimui vųlan- 
daa ir apart snakįų dtenps 4ar-l 
bm. kas diena randa laisvo’ laiko I 
pųfįlfedtymui gųrų 
laikraičių. Beveik pas Į^ekvtenų ! 
atrasi bėrit inažų knyginėj ir po 
kdius dienraščius. ’ ■ " " "

Mi.' ž# • -.-V ’ ' 1

0 mdsų broliai ir sesutės lietu
viai, jei kas nori įsiauti jiems- 
gerų kat^Rdžkų la&kražų uįfeisa- 
kyti arba naudingų Įmygu nųs|- į 
pirktį tai tuojaus atšauja: ’ j

“Kad neturiu laikę skaidyti,

seoTKOos drvg ęo. 
90A liillbury st. Tel. 2-987$.

VJENINTSLl LI£TtfVlįKA'V 
VAISTINE WQRCESTEIi.XJ

Mūsų “Special’\ 
“Kapo-Salve”

; Geriausia •mdStlš ’ramatų ar 
Kitu •Skauduolių. Mes patys durom

, ja ir .Garąntuojam,' Pinigus sugra- 
Žinam jei neužganSdintĖ Siunčiam 
per. paštą giį mlpljf noru bile- kur.

kiška ų* pąšalpinė ir ląįke ką ir poną Praną Mankų 
ligos duoda pašalpas. Mę- ““ —-
nesiniai susirinkimai įvy
ksta kas antrą menesio 
pirmadienį, vakare f:3ū 
vai, bažnytinėje Šv. Ką?i- 
miererparapijos svetainė
je, Ptovidericė gatvės.

Vįšos narės raginamos 
būtinai dalyvauti’ draugi
jos parengime. Kviečiami 
taipgi visi svečią! įr vieš
nios kuodaugiausiai!
Jule Alinkienė, Raštininkė
"•*3 i*fV‘ * ■ 'V *■ ■■’'. . '

KRIKŠTAI
~1. GĮoria - Čįginskaįtė ■

Besibaigiant seniems 
metams, mūsų kolonijos 
kąįkurias įįetuvių šeimy- 
nąs apdovanojo dideliu 
džiaugsmu, būtent: ‘

Juozas ip Marijona 
(Naudžiūtė) Čiginskai įš 

gatvės, gruodžio 3 d, 
susilaukė gražios dukre
lės, kuri per • šv. . krikštą, 
sausio 1 d,, gavo Glorijos- 
Marijos vardą. Krikšto tę
vąja buvo Pėtras Milius ir 
Qna Bučienė, vyčių orga- 

; nįzacijos veterano žmona.
Kjsįkštino kun. Aūg. Pet
raitis.

didokos duk
relės,' kuri per krikštą 
sausių 6 4., .gavo gražų

tęyąįs buvo rPranas Kar
pavičius įr Blazė Jeržiris- 
kaitė. - .

NELEISKIME VELTUI LAIKO

Mes, rasi, j niekų -taip nesam? 
įpratę, kaip veltui laikų praleis., 
ti. Kiek yra praleidžiama tiiš- 
tiems pasikalbėjimams, arba dar 
blogiau, kiek lietuviai darbinin
kai laiko praleidžia aludėse, tai 
sunku ir įsivaizduoti. Iš tokio 
valandų veltui leidimo, netik kų 
žmogus neapturi sau jokios nau 
dos, bet dar trumpina savų gy
venimo dienas. Be naudos irgi y- 
ra leidžiamas laikas skaitant į- 
vairius blogu turinio laikraščius 
brošiūrėles ir knygas. 1 .

Žmogaus gyvenimas yra per 
trumpas skaityti visokias blogo

turinio knygas ar laikraščius. 0, 
kiek yra tokių,- kurte vien- tik 
blogųjų pus^ temato. Šokiems, 
nenaudingiems tikslams daugelis 
ir mūsų brolių aikvoja savo 
brangias valandas, dienas, mene ; 
sius ir metus. • ■ / ’L “ *.*

Dabai gaila, kurie tik tiek su
pranta. - ' ■

Žinojimas, kaip gerai ir nau
dingai laikų suvartoti, yra labai 
svarbu kiekvienam, žmogus anot 
tūlo mintytojo, kurs gerai'moka 
laiką suvartoti ir trumpų laiką 
gyvendamas pergyvena ilgus me
tus. Pavyzdžiui, musų tautos vei
kėjai: įte V? Kudirka, P. Vai- 
čaitisirldtitnimpai gyveno, jau
ni atsiskyrę Su šiuo pasauliu, bet 
kiek jie nuveikė.

Nuveikė daug dėlto, kad mo-

RĄDIO PROGRAMA
* -Y- - v,\ .; ' •

- Sausio 19 dieną, kiaušy- 
darni ■‘Darbininko^ Radio 

I pušvalandžio WotcęšterĮo 
lietuviai turėjo dąųg mą- 
loriųmo, šv. Kazimiero pa
rapijos choro dalis, vado
vaujant muzikui J. K. že
maičiui, savo gražiai bal- 
šąis gavėti žavėjo klausy- 
tdjus^ Prie to, adv. A. Mi
lerio kairia pagražino pro- 
grriihV * ''

Džiaugiamės,, kad LDS. 
yądovybė SU£ądp būdą.iš- 
aukštinti. mūsų organiza
cijos aiitppĮtetą. . ‘1

įodėl sveikinu LDS. va
dovybę įr visus ‘TJąrrimįg-

1 koK rėmėjus įr prįętęįius.. ’ 
Tikiuosi,' kad įr »Woręėste- 

Jrip lietuvių «^katalįk|škoji : 
1 visupmpdę įsųrąs atitinka- ' 
imą būdą^5įgdtita$ ^ daęhą * 
Į paremti., L?/'
| ... . Ihismetoišld^ ■

ŠV. MARIJOS VARDO 
.; draugią

[ . Šv; ’Mąyijos Varclo ino- 
tęyų draugijos sūsirĮnki- 
mas įvyfcįr pirmadienio 
vąkąre? *$ąų|rp Į4-tą. gią- 

pnę šųsĮrinRime atsilankė 
į ganą tolg narįų; kurios 
t užsimokėjo mėnesinę duo" 
Į klę. Prie progos draugiją 
j išrinko sękančias nares 

kaipo atstoves į Tėvų Ma-
; rįjpnų Rėmėjų draugiją: 

ppmps M. Delionįenę, M. 
Ščįukįenę:.įp A. Lųkoševi-

d cįenę. ’
J Vieną imW draugijos 
į seniausių narių, būtent, p- 
U Anelė Barauskienė padare 
I įnęšįmą, kad sausio 25 d. 
|. bątų užprašytos šv. M-l* 
Į šipS už sielą ą.ą. kun.1 V. 
s Bukaveckp, kuris sunkiu 
u ir sumaniu pasidarbavimu 
Į 25 m. atgal* laimingai į- 
į steigę Moterų Šv. Marijos 
Į Vąrdo draugiją. Įnešimas 
Į priimtas.
| Dabar prie progos drau- 
3 giją praneša, , kad ji ręn- 
| gią didelį teatrą vasario 
| mėn. 24 dieną. Vaidinto- 
ii i jhįs yra gabus Vyčiiį ąr- 
J tįstai? Taipgi p. Ona Kar- 

dbkienė buvo išrinkta’ats
tove į Lietuvių Labdarin
gą drąugįją.

’ Yra Maginama įr prašo-* 
ma, kad jaunos mergaitėm 
ir moterys kuodaugiausiai 
prisirašytų į šv. Marijos 
Vąrdd: ' moterų’ : draugiją,

* 3. Ričardas šereįčikas.
Ričardas Dąnielius Se- 

reičikasr gimė gruodžio 7 
d. iš Baltraus įr Zuzanos 
(Beleniutės) Sęreįč i k ų. 
Tapo pakrikštytas sausio 
6 d. Krikšto tėvais buvo 
Aleksandras Šablinskas ir 
Ona ButkeviČiutė. Krikšti- 
no kųn, Aųg. Petraitis,

*; • • - z * • ' 'i

- . Pvynukės — 
Laimingiausia parapijo

je šeimyna tur būt yra p. 
Barčaųskąį, kurie susilan
kė dyynukių. Ir štai Juozą 
ir Marijoną (UĮevičiutę) 
Ęarčauskus, lapkričio 19 
d„ gąrnys apdovanojo g 
didelėmis ir gražiomis* du
krelėmis, kurios per šv. 
Krikštą, sausio 13 d., ga
vo reikšmingus ir garsius 
Arlina - Margareta ir 
Shirley - Ona vardus. Kri
kšto tęvais bąvb Stasys 
Ulevičius ir Margareta ĮJ- 
levičienė, taipgi antrai 
dukrelei Juozas Banavi- 
Čiųš ir Magdalena Savic
kienė. Krikštįno fcun. S. J. 
Vęmbrė. Ląiįningai ąųkitę 
gražios lietuvaitės !- ‘ /

■' -f*...? i-A,.-'

ĘlAiyiNINKV VAKA- 
. JKluLilS*.

sų dideliu būriu jaunų 
mergaičių W * bėmkičių. 
Pasirėdė, kad blaivinin
kai, vadovaujant dviem 
žymiern lietuviam darbi- 
ninkūm, ruošiasi apvaikš
čioti savo metinį Vakarėlį. 
Visados maniau; kad tik 
seni būna blaivininkais, 
bet mano to ji mintis buvo 
klaidinga, kai * ’ pamačiau 
tą jauną būrelį liėtihriškos 
jaunuomenės. Lai gyvuo
ja tai mūsų blaivinįnkai.

Vakarėlis susidės iš tri- 
jų dalių. PĮrmoje' dėlyje 
bus teatrelis, įy. Germa
ną,, dviejų aktų drama.

' šy.‘Germaną, 
trpne Svensonaitė; Laų- 
rentąs, jos tėvas ~ Anta
nas Tamulevičius; Joanna, 
jos pamotė — p?lė Leono
ra Taparauskaitė; Kaziu
kas,: jų sūrius —■ 
Blavetskaš 
duktė—\ 
manąuskaite; Rožė, Šv. 
Germąnos draugė — p-lė 
Bronė Klebauskaitė; Ka- 
tarina, jos antra draugė 

■— p-le Magdalena Riige- 
niūtė; Genovaitė, kaimo 
mergaitė -—■ p-Ie Marijona 
Tumosaitė; Elzbieta, kai
mo mergaitė — Agnietė 
Klebauskaitė; Režisieris,

Pranas Mankus.
Antra dalis: yra užkvię- 

sta ir. jau prižadėjo įriti 
tĮys kalbėtojai. Kųn. Ado
mas Morkūnas, MIC,, kun. 
Vaškas, MIC. ir klierikas 
Miciūnas, MIC. iš Maria- 
nąpplio Kolegijos, Thomp
son©. Brolis Mięiurias yra 
blaivininkų Centro HedaR- 
torius.

Trečia dalis, tai įdo
miausia. Įėjęs į salę patę- 
myjau mažą būrelį jaunį 
bernaičių Viename kampe 
lyje. Prisiartinęs arčiau 
sužinojau, kad ten buvo 
orkestras. Taip, blaivinin
kų orkęstrėlės, susidarąs 
iš ąštųonių ąs'menų. Jų 
vadas Jonas Virbašius. 
kuris smuiką groja. Juo
zas Būrdelis ir Jodas Ku- 
Munąš groja uHawaiian 
(^uitars^; Teodoras Ka- 
bauskas banjo ir Roger 
Zabinskas įr Ėddie Johns- 

• tonarmonika.
Bus ir’daįnminkiį. Taigi 

visi ateikime į‘Blaivinin
kų vakarėlį, kuris įvyks 
vasario 3, bažnytinėje sa
lėje. Parodykim, kad mes 
atjaųciarii jų kilnų darbą. 
\ - , JĮ. A> K. .

, Aną vakarą teko praeiti 
pro bažnytinę salę. Maty
damas ten šviesą -Ir turė
damas reporterio ilgą no
sį užėjau. Neęigaįlėjąu. 
Radau poną'Juozą SĮvirs-

i Remkitę profesionalus ir bianierius, kurie skelbias: “ItarMnink.?’ “Vorcestorio Ž.4y” “

iaųs metu, gražiais drobėse 
vjršeliąjs kaina tik 75 cen
tai; popierių viršeliais 50 
ęentų. . •

<<DA^ĘININKOw Adm.
366 W. Broadtvąy, 

' South Boston, Mass.

rentas, qos tėvas — Anta-
► ..... » 
p?lę Ledno-

-1’ Jonas 
Suzana, jų 

p-Įė Aldona Ra-

Tai gražus mūsų išeivi
jos įžymaus poeto kųn; K. 
UrbonąviČiaus eilių mki- 
ųys. : ■

> Dabar yra geriausias lai- 
įtis įsigyti šią taip bram 
gią ir naudingą eilių kny
gą. .■ - •'
/ Knyga gražiai atspaus
dinta ir tųi’į Ipį plis!. Jos 
kairia $1.50. Bet dabar 
"Darbininko” spaūdoš va-

" n!^į'.' . ......................c "."T*



Sausio 25. d., 1935 v DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
T*

ligos. Palaidotas pereitą 
pirmadienį. Mišias atlaikė 
JtuiL A. J. Alaųskaš. Ą.a. 
Jurgis palaidotas Šv. Liu
dviko kapinėse. ‘T.”

[SHENANDOAH,PA*
Kr PARAPIJOS ŽINIOS 
r^'Mūsų klebonas, kun. J.

Karalius, pereitą ,sek- 
L^adienį, bažnyčioje, išda
rį praėjusių metų apys- 
gyaitą.-Pasirodė, kad perei- 
Hį metai,' finansiniu atžvil- 
įg įu, buvo geresni negu už- 
EJęreiti. Pradedant 1935 
m, parapijos kasoję ran* 
į Jiasi apie 2,000 dolerių. 
E^-nKun. J. A. Karalius pa, 
dėkojo tiems, kurie prisi- 
Piėjo prie parapijos užlai- 
t*kymo ir priminė tiems, 
įįįttrie apsileido savo prie- 
BSermėse dėl Bažnyčios de* 
Rentine* atlikti.
A/'Taipgi buvo išduota1 ir 
l Mfetistiiiė apyskaita. Pa- 
L'į&mėtina, kad praėjusiais 
į-išetais buvo apie 20 dau- 
[Ygiau mirimų negu gimimų 
ĮįgUūsų parapijoje.

r>EDW. V. WtMBOW
1 (WRUBLIASKAS) 
9 LIETUVIS GRABORIUS IR
fk BALSAMUOTOJAS

X000 Washington St 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Nonvood 1503

1/ MonteUo Office:
SY 16 Intervale St 
.■ųS TEL. Brockton 2005

PARAPIJOS ORGA« 
NIZACIJOS

Mūsų klebonas pranešė, 
kad parapijoje randasi 8 
katalikišk o s-* organizacL 
jos, kurios yra kaip vaini
kas ir žiedas katalikiško 
gyvenimo parapijoje. Pri
minė, kad .mūsų katalikiš
kos organizacijos yra kaip 
apsaugos mūrai katalikiš
kame ir tautiniame gyve
nime, Ragino kiekvieną 
lietuvį bent prie kurios 
katalikiškos organizacijos 
priklausyti, nes katalikiš
kos organizacijos tai ką- 
tAlikystė -gyvenime bei 
veikime. -

Sekančios organizacijos 
buvo išvardintos kaip ka
talikiškos: Maldos Apaš
talystės draugija; Rožan
čiaus dr., Tretininkų dr., 
Sodaliečių dr., šv. Vardo 
vyrų dr., Lietuvos Vyčių, 
3 Susivienijimo L. R. K. 
kuopos, Moterų Sąjungos 
kuopa ir Altoriaus draugi
ja. ■

Komitetas ir Trustisai
Teko sužinoti, kad para

pijos neva trustisams da
lykai visiškai nesiseka. 
Pereitamę susirinkime, 
kuris įvyko 13 d. sausio 
m., kilo didelės peštynės 
jųjų tarpe. Vieni kitus

kaltino įvairiuose daly* šio 29 d., įžanga 35c. Al 
kuose. Komitetas buvo į* 
tariamas septynių šimtų, 
dolerių trukume, apie ku
riuos aiškaus paaiškini
mą nedavė.

Veik visas naujas komi
tetas ir trustisai tapo iš
rinkti. Pranas Daugirdą, 
buvęs pirmininkas, tapo 
išmestas. To jis visai4iesi- 
tikėjo; kai, po slapto bal-, 
savimo pasekmės biiyo 
paskelbtos, Daugirda, ne* 
laukęs pabaigos išėjo ir’ 
duris trenkė. Žmonės pa
siliko ir išrinko visus ki
lus trustisus ir komiteto 
narius.“Y ■

Teko girdėti, ka4 naują! 
išrinktam komitetui neno
ri duoti parapijoj knygų. 
Tad anie kreipėsi į teismą,; 
kad teismo keliu ji priver
tus. '*

Man, rodos, kad naujai 
išrinktas komitetas leng
vai gali priversti buvusį- 
komitetą, netik knygas a- 
tiduoti bet ir smulkmehiš- 
ką apyskaitą. Apart to/ 
aš. neabejoju, kad neva 
parapijos vardu rengė vi
sokias pramogas, savo 
knygas perduoti ir apys* 
kaitą komitetui atiduoti.

Mūsų bažnyčios vargo
nai ir varpai dar vis ne
veikia. Laukiame teismo, 
kuris tą klausimą išspręs.

Awad ir jo “Royal Vaga- 
banda” orkestras gros. Vi
si kviečiami atsilankyti.

GIUBERTON.M.
MISIJOS

Kun. Bružiko, S. J., mi
sijos, įvyko mūsų parapi
joje nuo sausio 6 iki 13 d. 
Daugelis parapijiečių lan
kėsi bažnyčioje išgirsti 
kun.. Bružiko turįningtį 
pamokslų ir dalyvauti pa- 
mąldose. Mūsų klebonas, 
kun. Ą. J. Aląųskas, turė
damas žmonių dvasinę ge
rovę arti širdies, buvo pa
tenkintas žmonių skaitlin
gu dalyvavimu misijose.

Pamaldos ir pamokslai 
vaikams buvo ketvirtadie
nį, penktadienį ir šešta- 
dieni.. Vaikų misijos užsi-

baigė šeštadienį po piet 
4:30 vai. su palaiminimu, 
švč. Sakramentu. r

Moterims misijos pasi
baigė sekmadienį 3:00 vai. 
po pietų. Vyrams pasibai
gė 7:00 vai. vakare su pa
laiminimu švč. Sakramen
tu.

Sekmadienį ryte buvo iš
dalinta komunija šeimy
noms. Visi buvo raginami 
prieiti prie Dievo stalo 
kartu su savo šeimyna. 
Šis šeimynų artinimasis 
prie šakrąmentų buvo pa
vyzdingas ir žavėjantis, 
beabėjo paliko gerą įspū
dį į kiekvienąatšilaiifeisį.'

Per misijas, su virš 80. 
vyrų prisirašė prie šv. 
Vardo draugijos. Taipgi 
suvirš 30 naujų narių pri
sirašė prie Sodaliečių.

Jurgis Marmantavičius, 
rnire po ilgos ir sunkios

POTTSVILLE, PA.
Byla prieš Juozą Bruno 

ir 5 jo šeimynos narius 
dar tęsiasi. Byla, rodos, 
eina prieš Juozą Bruno,*ir 
iš liudijimų iki šiai dienai 
matyt, kad ji ir kitus ras 
kaltais. :

Juozo Bruno advokatai 
nori įrodyti; kad Juozas 
Bruno ir kiti nebuvo jo 
ųamųose, kada tas sumiši
mas įvyko; ir kad Bruno 
Šeimyną matydama visus 
demokratus paradoje ma
nė, tad ateina jų namo 
nugriauti ir juos įžeisti.--—- —1_ ^Putis’Y

Gęrb,- įkaitytoją ir prietelių 
ouošIriUiai prašome■ remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skalbiasi “Darbininke.”, Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
mattte jo skelbimą ”Darbinin
ke.” Tokių būdu biznierius dar 
geriau Supras.' kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

Detroito Žinios
Bill&Petę 14
Liet; užeiga 13
Gus & Frank 13

ŠV. PETRO PARAPIJA 
” r ’ -

ĮSTOKI MUSŲ
>&■ ■ ;v ' . \ J

(Kjljk i h t'nta^s <Ė l'ttii

Jau Laikas Tapti Nariu

■- r

i-

h n

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

BROCKTON SAVINGS BANK t 
■'ii UKampas Main ir Court Streėts

Nariams geram stovyje dar bus priskaityti
; .. Y . Nuošimčiai. *

d n

Tel. 5911-W 
Licenuotas Lietuvis . 

GRABORIUS 
PETRAS V. ABRAČINSKAS

• 187 Ames St.

MONTĘLLO, MASS. 

Pagelbininkas

PONUI W. G.McGLINCHEY 

GRABORIUS .

. Važiuojame bile kur 
Greitas patarnavimas.' Del mo

terų patarnauja moteris.

Šią žiemą efes labai pa
vojingas sveikatai. Gydy
tojai praneša, kad šiomis 
dienomis labai daug žmo
nių serga ir miršta nuo 
uždegimo plaučių. Gydy
tojai pataria žmonėms 
kaip tik jaučiasi turį šal
tį, tąi niekp! nelaukiant 
gulti į lovą.

, ■■ . ....

Sausio 20 dieną įvyko 
parapijos metinis susirin
kimas, kuris* buvo tikru 
pavyzdžiu visiems. Šv. Pe
tro parapijiečiai su savo 
ZiĮėbbhu priešaky labai 
trumpai ir tvarkiai aptarė 
parapijos reikalus. Klebo
nas dėkojo parapijiečiams 
UŽ tokį nūošiidų parapi
jos rėmimą irdarbavimą- 
<?į; P-nai Jurgis . Bražins
kas ir Antanas Brazaitis 
davė labai. praktiškų pa
tarimų parapijos gerovei 
Buvo: labai malonu tokia
me susirinkiišę dalyvauti, 
kada visi žmones viską 

' gražiai ir tvarkingai Svar
sto. Sekanti asmenys. liko 
komitete: J. Lenkaitis,. J. 
Bražinskas, F. Gedvilą, A. 
Zimnickis,. V^ Jurgelaitis, 
A. MaseviČius, F. Apeis- 
kis. A. Brazaitis. V. Ado-.

Vyčių mėtinis liauju na
rių vajus Sekmįrigai tęsia
si, iki šiol jau keliofiką 
naujų narių įs^fišėT ' Tikę 
tąsi, kad šis naujas Va jūs 
bus sėkmingiausias iš vi* 
sų. Kvietimai įsirašyti iš- 
siutinėti daugeliui, kurie 
raginami prisirašyti prie 
Vyčių; negavusieji asme
niško kvietimo irgi kvie- 
cianii isiražyti? ; /

Prisirašymai reik^aūta 
tik vardą paduoti bent ku
riam iš valdybos narių, 
bent kurią dieną, vyčių 
svetainėje. Vajaus metu 
panaikintas įstojimo mo
kestis: Mėnesine mokestis 
nariui 25c. ‘ :

Vyčiai uoliai darbuojasi^ 
kad metiniai šokiai kuo- 
sėkmingiausiai baigtųsi. 
Daugelis bilietų jau par
duota ir dar vis parduo
dami. Visi raginami kuo- 
gręičiaųsia sau įsigyti bi
lietą, nes pramatoma, kad _  _ ________
visiems neužteks, šokiai į- j maitis, X Šarkas. ~

buvo T. Povėli ir Ona Zim- 
nickienę. Kun. Cleary at
našavo mišias. Pusė po 
devynių'įvyko jungtuvės 
Juozapo Sabliaūs su Da
rata Lazarskaitė. LiudL 
ninkai: J. O’Donell su įt 
Welsh. Kun. Maseyičius 
atnašavo Šv. Mišias. Tre
čios iškilmingos jungtu
vės buvo. Vįktoro Matule
vičiaus su M. Stasiukevi- 
čiutė. Liudininkai: Jonas 
Grigas ir jaunosios sesuo, 
Kun. Valaitis*4 atnašavo 
šv. mišias. Jungtuvių me
tu jaunoji priėmė pirmą 
Šv. Komuniją. Teduoda 
Dievas išlaikyti tikėjimą.

Ketvirtos jungtuvės bu
vo Patrink Laurie sii Mi
rę. Kroniute. Kun. Ging 
atnašavo šv. mišias. Penk
tos jungtuvės buvo klebo
nijoj dėl kląidos, kurią 
padarė toji pora.' Tegul 
jaunimas būna*- atsargus, 
kad nedarius sau ir savo 
tėvams gėdos.
./ Sekmadienį atnašavo 
šv. mišias kun. Valaitis, 
pirmasis lietuvis kunigas 
Detroite. Jis dažnąvpatar- 
nauja mūsų parapijoj.

19
; 20

20

Sausio 20 d. susirėmė 
šv. Antano parapijos vy
čiai su Šv. Petro parapijos 
boileriais, šv. Petro pa
rapijos vyrai Smarkiai su
pliekė vyčius ‘per sūvirš 
šimtą perintų.

SYKES&SYKES
B, A. »yke» ir B. U Bylu. 
UKTOVUI ADVOKATAI 

Ofiau: 
8AMB0BN BI.0CK 
681 WMhtogton St. 
N0RW00D, MA88.

* Tęl. Norwood 0380 
Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood. 1020-

Velykos* 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai • 
per COPENHAG4. 
■Viri kambariai ii 
lauko, bu maudy

nėmis. , •
Informacijų 

klauskite pat 
vietini agentę 
arba ; .

' 75 SUte Street 
BOSTON

I

PRANEŠIMAS IR 
KVIETIMAS

Moterų Sąjungos, 54-ta 
Kuopa rengia Bunėo ir 
Binoklio balių, sekmadie
nį/sausio 27, 6 vai. vaka
re, Šv. Jurgio bažnytinėje 
svetaainėje. Po lošimo bus 
šokiai. Bus gražių dovanų.

Kadangi. visas pelnas 
skiriamas; Kąn; F. Keme
šiui ir Vilniaus Vadavimo 
Sąjungai, visi kviečiami 
dalyvauti; ir paremti šį 
parengimą. . >

Širdingai kyiėčia, \.
Komisija.

■ i,-..: ' '.rj.. r ..... ■ ■ , .

F darbininkas
(THE WORKER)

t- Bublished every Tuesdąy and Friday oxcept Holidays such as 
į' New Year, Good Friday, Memorial Day, Indepėndence Day, 
y • • Labor Day, Thanksgivirig and Christmas.
įį * • ’■ .—■—:----— by  --------------
ĮįtlKT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kįered ae second-class matter, Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, 

< Mass. nnder tlie Act of March 3, 1870 ;
BįSeptanee for maning'at speclal rate of pastale provided for In Section 1103 
k! Aet of October 8, 1017? authorlzed pn July 12, 1918 ; .

kUBSCRIPTION^BATES: ' 
Banestlc.yeariy  ................. .'$4.00
■zrelgn. yearly $5.00

PRENUMERATOS KAINAI 
Amerikoje metams ............ 14.00 
Užsieny metams .............. $5.00 

aęiMttic once per week yearly $2.00 Vienį kart savaitėje metams . . $2.00 
Srelgn once per. week yearly.. $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00 
į ’ DARBININKAS
M Broadway t , / South Boston, Mtuą.

t Telephone South Boston 2680 . * / '

vyks vyčių svetainėj, sau-

LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos. Bonus. 

Priimu, Lietuvos Bonų ku
ponus ūž pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Šiltučiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenki
ją doleriais. Įgaliojimus ir 
kitus dokumentus tvirti
nu, nes esu Viešas Nota 
ras. Laikome vyrams. ir 
moterims tvirtus ir pla* 
Čiųs Čeverykus (shoes). 
Jaunimui gražiausių šilki
nių marškinių. Krautuvė 
didelė ir pilna Visokio tą- 
voro. Beje, mūsų .krautu
vė atdara ir vakarais iki 
9 valandai. Malonėki t e 
mūs nepamiršti. • ,

RETRASBAR7KRVldIUS
American Dry Goodz-SUrt 

678 No. Main Street, 
. MontrilO, Mm*.

. Julė Buknienė, kurios, 
vyrą užmušė automobi- 
liaus nelaimėje ir ją sun
kiai sužeidė, gerėja. Ji 
dar nežino, kad jos vyras 
užmuštas, nes* ji turi silp
ną Širdį ir jai negali apie 
tai pranešti. Linkime* jai 
stiprumo ir sveikatos, y- 
patingai pergyventi tą 
skausmą, kaip jai bus pra- 
nęšta apie vyro mirtį.

’’ Pereitą Šeštadienį, šv. 
Petro bažnyčioje buvo net 
keturios jungtuves, o pen
ktas klebonijoje. Vietinis 
klebonas visus sujungė/ 
bet mišias atnašavo sve
čiai kunigai. Devintą va- 
landą |yyko jungtuvės 
Norberto Shamo su Matil- 

’da Švaliute. Liudininkais

Detroito boileriai sten
giasi įteikti geras dęvanas 
4r apmokėti kelionę į Chi- 
cagą laimėjusiems boile
riams; Tam tikslui suren
gė šokius. Gavo dykai 
svetainę, bet į'šokius atė
jo apie 50 asmenų. Kodėl 
taip mažai ? Paprastai da
lykas. Nėra vienybės vei
kime. .

Detroito lietuvių boile
riai smarkiai pliekia vieni 
kitus. Turėję mažiau poin- 
tų iškilo, o turėję daugiau 
— nupuolė. Tik šv. Petro 
parapija tebesilaiko aukš
tumoje. Šią savaitę šiaip 
Stovi:

išlošė pralošė 
Šv. Petro par. 25 ? 8
D. Brazis 20 1 13
Balta Rožė 
Vyčįai 
Šv. Jurgio

19 14
15 18
14 “19

v * ~ L-’-'-
1 A, L. R. K. Federacijos N. A. Apskritis skelbia 

Lietuvių Katalikų Seimelį, penktadienį, vasario 22 d, 
(Washirigtoh Gimimo Dienoje);, 1935 in., Šv* Pranciš
kaus parapijos svetainėje, 94 Brądford St, Dawrence, 
Mass., L“.- '

Seimelis prasidės i .val. ryte iškilmingomis šv. 
miŠiomis,. kurias atnašaus ’ kąri. K. tĮrbonanciųs. ‘ A- 
sistuoš kun. P. Štrakauskas ir kun. K. Jankus. • Pa
mokslą pasakys kuri. K. Vąsyš,__ ..... i

Pamaldoms pasibaigus, Seimelio posėdžiai prasi
dės svetainėje< ‘7 - . / . \. v. ' ’

Seimelio dienotvarke:. / .
1. VI. Paulauskas, Federacijos apskričio pirm,

pasakys atidarymo, kalbą ir kviečia Dvasios Vadų 
kun. P. M. Jurą sukalbėti maldą ir ^asąkyti syęikini- 
'mo kalbą*v \ L:;/ ■/j‘.’

2. Ręgirtraciją Sėimelio dalyvių. . Y * Y
3. Prezidiumo ir Komisijų rinkimai. :
4. Sveikininiai.
5. Kun. K:. Urbonavičiaus referatas, ■
6. Referato kritikai: adv. Antanas Mileris iŠ 

Worcester, adv. Benjaminas Sykes iš Norwood ir mo
kytojas Pranas Galinis iš Dorcheštėr.

7. Nauji sumanymai.
8« Rezoliucijų skaitymas ir jų priėjimas. ’
9. Vieta sekančiam Seimeliui.
10. Užbaigimas —- malda.
Naujosios Anglijos lietuvių katalikų draugijos 

ir kuopos kviečiamos išrinkti kuodaugiausiai atstovų. 
Atstovams įduokime įgaliojimus su valdybos ir Dva
sios Vadų parašais.

Visus Seimeliui įnešimus ir sumanymus prašo
me siųsti Apskričio Dvasios Vadui adresuodami:

Rev. F. M, Juras
94 Brądford St,
Lawrence, Mass. .

Seimeliui pasibaigus, 7 vai. vakare, toje pačioje 
svetainėje įvyks teismas. .Y Teisėju pakviestas Teisėjas B. A, DegasiS iš Na- 
shua, N. H.; teismd raštininku adv* Povilas Sykas 
iš Nonvood; kaltintojai — adv. Juozas Vervečka ir 
Dr Alfonsas Budreskis iš Brockton; gynėjai — adv. 
Pranas Bobblis iš Worcester ir adv* V. Kiaršis iš Ha-/ 
verhill.- •: • ^y

Liudininkai bus paskelbti vėliau*
.. Dvasios Vadas Kun. P, M. Juras
' ' Pirm. VI. Paulauskas

RaŠt Benediktas Jakutis.

.*$• j
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rėcktono Lietuviai Profesionalai ir Biinieriai Nuoširdžiai Reiniu 
“OdrbihiiAo** RftdiO Programą J

■tat

9.

“Dkrbininko^ lUdib Prcį^uųoinią j 
d^ąųgiasi Visi lietuviai, būtie tik gML l 
kiaiš. _ , ... .
ktono jprofedjbnaiąl jr biznieriai, i£gyr$ ^DatHMn- 
kof ftAdlo Programą, nutarė teikti moralu ir matsrla- 
lį paramą. Laukė tik progos, Ir sulaukė. “Darbtafa- 
kb*’Jftrtdio Programos Vedėjai pakvietė Brocktono ŪV. 
Itokb parapijos chdrą it jo vadą p. vatg. Povilą Saką 
išpildyti programą, Šeštadienį, sausio fe d. A nų

Brbckiono protesljonalai it biznieriai būdami Ot- 
įanišhoti pareiškė, kad jie tos dienos Badlo pUšvil- 
IrtndŽio visas išlaidas padengs. Kaip tarė, bdp {padarė, 
na ir ar žinote kas iŠ to išėjo? Pasidarbavimu blznier- 
kbš p-lės Onos Kašėtaitės it bižhięrio & Igno Rodžio 
štai turime šį puslapį Brocktono profesijonalų ir biz- 
niėriy, kurie savo komplimentais ir skelobnals i > tik 
apmoka “Darbininko’^ R&dio Programos pttsvalandį,

ir KA«»A »BY OOOM

ORBITAS PATARNAVniAS

Motas, ir Vilta, tfaMHrt 
Taipgi n*rdMd*oui f^talariuu ir 

PUKVB imasi*

161 Amen Street, TeL 7818 
••*... t -

i nnuiisJ

.JU8T1N MIGKVVtcnJS
Soniatuia, Čeveryką MrakWl 
Dabar yra dideliu vUo ktyrp

.^'11. ■>_ W<>ĮHI. .i 4 į.tl»w .HII.lOl - ■ lį^.ĮRil ... I| .. . į

jronTflifl,m
.“Darbininke” jau buvo 

rąžyta, kad p4ė Julė Ja-

17 A
Martelio,

fata

Trečiadienį, sausio 28 d. mūsų Pirmininkas kun. 
Švagždys, pasikinkęs savo “Cbtyslėrl”, atpyškėjo 
“Darbihidko” sostinėn ir įteikė adininis^aci>i 
$104.00. Kartu su juo atvyko p-iė Opa Kašėtaitė, tai- 
ri įdavė Radio vedėjams profesijonalų ir biznierių or
ganizacijos valdybos šiokį pareiškimą: ;;

* “Biznierių ir Profesijonalų organizacija dėl laiko 
trumpumo nešfeinįb “Daijbiniįiko” Radto Piūgrrtftiąi 
paremti nuo visų savo narių, bet tai padarys prįe ki
tos progos. Ra0io pro&ratiiai paremti organizacija -iŠ 
saVo iždo tuo tarpu skiria $7.00, tai jos nfe tik žo
džiais, bet ir gyvais šyvais sveikinimas.

- -• ’ A1'- -- - -** . f * * - *.*’.■*■'* -J,' X '

“Brocktono Lietuvių Profesijonalų ir Bizbierių 
organizacija reiškia: savo nūošiędžiUs Iii iš, kad 
Lietuvių Darbininkų Radio darbas turėtų tikrą paši- 
šekimą. /•’.

' “Kpnstąntąs Jurgeliūnas, pirmininkas
Petras Bartkevičius, raštininkas

* Antanas Atkinas, iždininkas.0
. Brocktono Lietuviams Profesijonalams ir Bizme- 

riamŠ “Darbininko” Radio Programos Vedėjai ir Lie - 
tiiviįį Darbininkų Sąjungos Centrų Valdybą reiškia

■iniiirn ........... ..............

4,.AT®nrs..-
OROOKUKB * HU.TB

818awtejl Avė., 
jfontello, jJftuU. T*L 1M0

GAGEES’MARKET
Jos. (ilRgel, sav.

Chdce Grocęriei, ProVkteįis, ėtb, 
Greiias ir geras patarnavimas

M ArthttrSt.; . 
Montelio, Masg. Tėl. 6276

vietą Brocktono miesto 
valdžioje, būtent, ji tapė 
Išrinkta to miesto nuoea- 
vybliį įkainuotoja.

P-lė Julė Jakayonytė |1- 
cjtis inetus buvo reąl estą- 
te btoLjr^ Home Owners

JONAS KAėfeTA
ViUiko g#tU» valgius ir garimus 
PATARMAVIMAI8 MAtfti AOs

1115 N. Motiteiib St.

ŠPBOiALtZUOJA 
andekl&is ir r^hkų- darbo 

ŽiurtUii

128 Aines Street

PETR.gARTKlŠVIClIUS

AMERIOAK DĖY GOODS Store
Laivakorčių Agentas

'* r , '?•*» J’

678 N. Jlain St. £el.48&

A;

76-86 B^ckstone St., 

iojiton, 'Mass. Tėl Gap. 1123

- ŠIMO$ VI8MINS .

Montelio,. Mass.
•• • U , . • I .' i

ir lietuviškumą.Jūsų p^vyzdįtepaseka visamūsųiš- 
e^įa^j^s jus esate gražiausias pavyzdys, mūsų išei
vijos žiedas; \ ‘ ’

Tėnelifeka riei vieno lietuvio, darbininko, kuris ne- 
renitį šūvo .lietuvių profesijohalų ir biznierių, kui-iė 
taip nuoširdžiai remia lietuvių tautinį darbą. / m

Bioektoniėeių Lietuvių Profesijonalų iri Biziiie- 
rlųyfeningUiiias, lietuviškumas tepaakstina ir kitų 
kbloįii jų prbfesijohaluš ir biznierius būti viėiiihgąis.

Tegyvuoja Brockipno Lietuvių Profesijonalų ir 
Biznierių organizacija! Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Centro Valdyba ir “Darbininko” Ęadio Progra- 

, mos Vedėjai nuoširdžiai prašo visų darbitiinkų, visos 
4įūs4 *?0iyijos remti tuos profesijonaluš ir biznierius^ 
kurte nius remia, kurie remia gražų ir naudingą Iie- 
iiiyįšką darbą. labįuviai,darbiiinikai remkime tuos 
lįrbfesijonaius ir biznierius, kurių vardui ir adresai 
telpa šiame puslapy ir kurių vardui tt adresai telpa vi- 
siib&b “Darbinittko” puslapiuose.

VALDOMŲJŲ MUKI 
KRAUTUVĖS

UMaa&hain*XtaaLMi—i—MŠtanaM

IGNAS
RODIS

. MODERNIŠKA 
KRAUiijVE •

. & InterVale Štrėet

Mantelloį Mass- iel. 4539

t

ProvisioBsAVhėlėsale

• V- *V^'*

Brockton,Mass.
.* *■. r-3'b* y '■* '■

MOSTELIO SAŪŠAGE CO.

t

DAKTARAI

Cdihpliiiičilts of 
DB. A; F. BĖŠSESKI, 

M.B.
704 N. Main Street Tel. 901

Compliments of 
DR. J. P, MAIaINSKY, 

Dė M. D;
-23 Maiu Street. TeI.,74Q0 ■ 

Kės. 95 Thurber Avė. Tel. 5346-E

BELLEVUE MARKET
P. Vessel, sav. ’

Parduoda Birutės Kalio Kavą
‘ Reikalaukite visi >

., M Bellevtie Avė.
Montelio, Mass. Tel 2753

Šb. nk bižny 7^ .d&ru ’ išdirby sŪj

Complitpęjits of ■ 
pRAkašibL 

PRIBUŠAUSKIENE 
' j ««*>■

MONTELIO, MASS.

KEPYKLOS. . . . .

ADVOKATAI

Complimentsof
DB. J. P KVĄRACIJEJUS,

■: M«U
688 ir. Maiii St. Tol 663-W
Res. 12 Intetvah St. Tėl. 663-R

Compliments of 
ADV. ANTANAIS. KUPKA 

232 Main Street Tėl 786

Mėsų, grdserių ir „gėrimų 
P'ata.mayimį^ greitas ir teisingas

6 Arliui* Stteeti
*. Montelio, ilass. Tel. 649

DANTISTAI
i p,; -Įid^ujĮ.n.^A.;

;J/( CoiUplhiients of
J DR. A. l WKSkANį , 

D, šį D,
705 M. Msin St. . ’ Tel 5112 
Hw. 1044 ĮĘžšin/m. įsi. asm

. ., |1 ;■!' Tį\^ Hiiuf- j. ' 1 ■■■■■įi.-.J. M

Profejįlonttlnl, blznlertal. prflhiobinkal, 
jtuHe Ikelbfešl “Drirtrlnlnke" tikrai 
verti Bkultytojij paramos.

Vist gaMlnkįtOs “Darbininke”.

s Compliments of 
ĄI>V. JOSi M. VERACKA

106 Mdin Steėėt, Tel. 718b

ŪRAPANįįjtBAliTUVĖS
■ tilnnifii

J
J-‘Košai^NSAi*^.ca,:

„ AntanaA BartkvviČĮUs. Sav. 
n Didžiauija Liet Drabužių 

. , . Krantuvč r MontvilojeDidelb IŠpardŽVimM
'''■ . DABidi

NAtfjAME NMiĖ
637 N. Maln St. 

■ - - "1 . - . -

Loan korporacijai pradėk 
jtis veikti, p-lė Jule buvo 
pakviesta dirbti tds kor
poracijos ofise.

Brocktono Ii e t u v 1 a i 
džiaugiasi, kad lietuvaitė 
almėjo to^ią aukštą vie

tą valdžioje. Ją pagerbti 
*r pasidžiaugti jos laįite" 
; imu, pirmadienio vak. lie
tuvių biznierių ir profesio
nalų draugija suruošė 
motą, Amerikos Liėtūvlų1 

Kliibd patalpose, s pagerbti 
p-Ję \Jaįąvdnjrt& Daiko 
puotos p-lei Jakavonytei, 
kuri yra narė tos .organi
zacijos. P-le Ona Kašėtai
tė, kalbėjo ir įteikė nUd 
OTgahtocijpB feuHiiįdov^ 
,nelę — plunksną.

Kalbėtojais bdVp žibi 
organizacijoj pirmininkas

P. Jurgeliunas, adv. Kup* - 
ka, daktaras A. F. &uą- j 
tęskis, adv. M. Verackg, j 
Petras K. Vaičiūnus, V&į 
tas Zinkevičius; Prajpį 
Gedvilas, daktaras jįĮ- * 
drius J. Germanas, Pet$Į| 
J. Bartkevičius, Ignagfe 
Rodis, Stasys Balčiūnus, 
Kazys Gerviekas, JiicižįB 
Gagelis, Justinas K. Mtb-

zys Jakavonis, p-nia Ofia 
Kasparavičienė ir Madja 
Jutgėliunaš* 4* 

- P-lė Jakavbnjrtė, atsa
kydama, dįSiojo, vldiėjfiį 
susirinkųsteifis it pasiJSį- 
dėjo; kad dirldBW nau
joje vietoje, jji nepamiii 
kad ji yra lietuvaitė ir l»- 
talike }r kur feated ten pą- 
dėš saVo tątaįdČiūiiU.

r".-. -...... u. ' L, i 1 'n i ...s-m'.*, i

Pienininkas
498 ir. bary 8t. Tel. i612-W

JONAS KILKUS
* *** $.»■ V ‘ **

Veža duoną ne tik MpnteHoje -r- 
bet Boston ir Cambridge

47 Arthur SE Tel 2254-R

PETER IbUS’ MARfcfet

Meats, Groceries, Vegėtables 
33 Shėljon Street

Cor. Hovendon Avė.

Parduoda — Fųb Ooffee ir 
Katro - Lėk

Montelio, Siaįss.' M &&

• ■ • • 'a- - V- -t - y; 1 n '

SYLVESiER ŠtfO&EA

Uroo‘;ries and Meats Vb^. —. 
Fruits -- 0widy 40. Gmm, 

Tonic 3r Tobacco,.

j® Afihtif SSttėŪt
Montelio, Mass. Tel. 7830

iriiXDAIRY
< .A. Aukštikalnis ‘ 

523 & Quincy St. tėl. 4428j.

,, A' .

Stanislovas LUinis, šav. 
5^ ir. dary št.

Parduodame geriausį pieną,

Kjmcitš-
..„SYKES'

; Vėžame pifenk į namB : ■ 
Parduodame sur-us ir sviestu

v; 169 X; Qnincy St . *

IŠIROS SKELBIMAI

KOLONUOSE
■ ■ |Z-.' i '41

W. IYNN, MASS.
LbiS. 24 kūdpbš, šūsltiį-’ 

kimąs įyyką sįkhįdretiį, ! 
sausįp 27 d., Š. m-., 2 vaĮ 
po pietų pas pirmininką 
p. M. Adlį, 18 Bulns. Str. 
Šis susirinkimas yra svar
bus. KyįėčiąmįvisUš yna- 
ritiš būimM.ąlėiti. jjAtfeį 
zdąmjĮ ątšįvdškįme ^ nau
jų narių, hės dabar yąįąuš 
metu yra gera proga kiek-? 
vienam darbininkui prtei^ 
rašyti prie vieniŪtėlėš Lie^ 
tuVfų Dąrbiriihkų Bąjbiį- 
gidš. Sėhešnfetns hŪriaftte 
bus getą proga užsimokė
ti duokles, ; ę ;

Kuopoj Valdybai

UWRKi MASS. :
1. BODAUŠėlV

MYKOLAS JAkAvONIS
Hard^are & Paints 

BAnios

* Šv. Pranciškaus Pavapi- 
joje Sodaliečių Draugija 
išrinko iikliją vdlupbiįĮ

132 Aines St. .

FiirSfidp
t r. ' ■-■' ' ."- T ;;i

Fur» repMied —.Remodeled 
. »«ah.a

702 N> Main Sfc TėL 3060

M. MTsillėilį taly.

Kepa gerianti^ ruginę duonsį ir 
finikus

■ i •

fe feeilevue Avė.' .

FRANK DUOBA

Gera, ir gardi rugine duona,

201 AmesStTel.697941

HiiYta
■ t- ta— . į n u i.   I m m 

■ ' SMUIOIlt ; -.A 
■* “ :'t . : t ?! • ?' •- *

John M* Kasper, sav;
frtei Čįuni — Špecialty —
i ./ *> 1 L ‘ ‘ < “ L • . . ’ ' 1 '• '■

23 InUrv»l» 8t.. _ T«L W18-J.

iUKiifŽiU

MONtE^^ CO.
■ . y J ?- J '-u J

Petras Vaičiūnas; aav.
Otait

M Aittttht. - .’-ųftĮMB

nurodymų . dėl Katalikdr 
; iės Akcijos sudarė Sbcifc 
14 itį AįŽViėtbl komisijoj. 
Šdpite * kdhįišijį 
panelės I. ZolubaitėrĘ. 4 
moųįų W ir OiVeli^miifr 
Apšvietos komisiją sudft 
rė pknelėš’ C. Arhiinaitė > 
0f Soįgfbilditė., Nutarė w 
r0i “JĮpiind įaW 
ndirsį porą ęyhiį į 
ir; steigti siuvimo) mezįj 
Trio, nerimo kursus;

Nlitarš įtaisyti špalviA

viciutė; *v i
Vięe - pirm. Emilija 

Jak^baūskailėr ': < / 
'Rast. Ona Aštrabkai- 

tėj ir įžd; Marijona 
Bbn^aiįąįtė. . .<

Prisilaikydambš Cemtti'

- C. P. YURGEIAjN

Real Estete iŠ Insurance

630 lt. jfaiH St.

' '. - "" ■j-'t*'. "T1'1 ,('> ii ■

bompliments ų£
11 , »’ * v'•H-rZ. . ..-v/.T "i

Funirsl Ditečtor Ą Kfabiflirtr

Uoidptimėniš Ot 
’ . i' * f X* ‘

• ^rt^VSTAL - • . 
MOVTLING CO.

J. JOHii BIDARAS ir ■ ■ 
TIS, H*v.' 
ttiinų.
Tel. 8345

(įyn? 10ę< 8W> 
iiiihįh IT i.^>■■^■■111

85 Arthur Bt,

MtAMC. od0bWtt£.
Drttggilt

Ame« oor. Intervale Stmt

bar sunkiai dirba šuke> 
nmi&nM ■'

Vąs^įū d. } busi. jodOT 
įrutamieji paveikslai aw 
Lbdrdės Panelėsšv. -’g

AmėHkdš, L i^ii VS 
feūonkė^ ū 
savo metimam^ Sermu1® 
Suširįhkime išsirinko * 
rektorius, kųritį plfiiiį&®

skaą Dabar • ieško* t 
mo buto dųonkepytlaąį1 
nori greitai pradėti b«

. : Ckbrąą .; fiūįšrė; kū« 
ribf š
nmką Rądib pubvul^M 
Apart io choras reųn 
mUžikaiį vakarą.

KąŪPęriktaaieiiio. 
ry Įlptei-d, St jungos.

■fe M. jūras aiškina-

Mbbs. (Si gbtiios 
ne ir Strūčkienė ht 
siuvimo, mezgimo. ni 
ir valgiųvirimo ir si 
namų etiketes. ' ‘

. kuisio fe d.. Lid 
D. K* Vytauto ūri

miero draugijos ąvetaia 
jė. Šokią! prasidės 
vai. vakare.’ •

j4tW FSe: J““1?
dėtų visų visžpatyų vqi 
kils vietoj mano kįygųl 
mano pamėgimo skaitytį Į 
■Visa tai atatnmčiau.
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JihyhąĮL
WKŲ - GANDRŲ 1 ZANAVL 
4JKŲ - KAPSŲ VESTUVIŲ 
SU. VAKARIENĖ 
L<-
j^uo rudens garsinama Dzūkų- 
j&fcdrų - Zanavikų - Kapsų Ves- 
totą, vakarienė įvyko sekmadie- 
įtarusio 20 d. su tokiu truksimi 
fcįu’ tokiomis įspūdingomis apei- 

kad visi Baltimorės lietu- 
||$|, kurie tik dalyvavo toje puo- 
^jr’jos neužmirš per ilgus lai- 
frag.-N'ors lijo visą dieną, taeiąu 
ra. vakare Šv. Alfoliso svetai- j 
kSjK^au buvo susirinkę tiek žmo- 
ft^kad nebuvo kur jiios. suso- 
Įgįįį Prieš pradėsiant vakarienę, 
BRipirma ant scenos pasirodė 
toWys — Ona Remeikienė, ku- 
S£« gal nė vienas iš svečių ne- 
“•fino jos"vestuvių rūbuose. Ji 
Jkį iškalbingai, kvietė visus į

Babiliutės ir Felikso Juš« 
Račiaus vestuvių vakarienę. Po 
KVieslio, scenon išėjo nuotakos 
hbtina — Stefanija Šilanškienė, 
tesi

taipgi ir Piršlys — Jonas 
Bukauskas su Jaunikiu Fe- 
pžu JuŠkėyiČiu. Piršliui atlikus 
Erro užduotį, svočios;— Ivoškie-

Vaškevičienė,' Kulokienė it 
Elaikienė užtraukė dainelę, pri- 
gBant milžiniškai Juozo Keido- 
Eįub orkestrai; Po to visi vėstu- 

& dalyviai leidosi per .svetainę
Janonių. Prie stalų sėdėjų- 

įfeji sustojo, kad geriau įsiŽiūrė- 
R nuotaką ir jaunikį, kurių 
Einas buvo virš 6 pėdų ūgio, o 
Etas tik 4 pėdų ir kelių colių.- 
Kariką grojo, žmones rankomis 
Efejo,. trukšmas. Buvo tikrai 
ffltak- gandriškas ir daugiau. 
Jaunikis ir nuotaka, sėdėjo gar-, 
mb vietose, prie galo vidurinio. 
Balosvečių prie stalą buvo virš 
Ko. Kadangi, tik dėl tiek šeimi- 
Snkes rengėsi, tai anot Šios die- 
Ks .evangelijos nė vyno, bet val- 
fej^itiems 200 pritrūko. Bet 

rūpestingi krautuvininkai 
KaSiauskas ir Rbkuiža šoko šei- 
Knuikėms į pagelbą, taip, kad 
gy įmsę valandos jau virė dešros 
fc^Ktms dviem šimtam svečią.^ A- 
|$|£10 vai. visi atsilankusiėji sve- 
įįr buvo aprūpinti.- Valerijonas 
E Antanas Strazdaūškai šit Fe 
ffipp Petkų ir ją padėjėjais.puo- 
ĮSį^ prie stalų ir kėdžių prašali- 
||jto, kad visi galėtą tinkamai 
yuvėsė pašokti. Orkestras gro? 

lAfietuviškus Šokius, o “vesel 
rakai” sušilę miklino savo ko- 
Įfc Jau seniai' kada, tiek buvo 
HKtinkę Šv; Alfonso 'salėje. 
ĮŽŽiPįe 11 vai, paskutinė vestu 
|&“Apeigą dalis taip atlikta. Vi-/ 
Kfereirenka scenoj: nuotakai nu • 
Htes vainikas,, o Piršlys piausto 
ra^nišką vestuvių piragą, kurio 
Kknan teko ragauti.Visi taip 
gyliai, dorai, lietuviškai links-

minusi, kad ir nepajuto kaip vi* 
durnaktis Atėjo. Muzikai susto
jus groti, visi apgailestavo, kad 

, jau reikia skirstytis į namus;
Vestuvių vakarienės gražūs 

vaisiai buvo realizuoti dSka rū
pestingą svotą ir šeimininkiii 
pastangomis. Ypač turime dėko
ti Stefanijai Šilanskienei, Anelei 
Zabloekienei, . Veronikai Ragevi
čienei, Konstancijai Adomaitie
nei, Marijonai Jasaitienei, Onai 
RukŠteliėnei, Onai Nageliutei ir 
Marijonai Mandravickiutei. šios 
pasišventiisios parapijenkos nešė 
dienos kaitrą virtuvėje šeštadie
nį ir sekmadienį j^ieš vestuvių 
vakarienę. .

Kad pagirdyti ištroškusius 
Vincas Čeplinskas, Jonas Jasai
tis ir Petras Rakštelis dirbo išsi
juosę. Sodalietės gražiai patarna
vo prie stalą. Visi buvo paten
kinti, visi džiaugėsi šia nepapra
sta pramoga. Girdėjau) kad kun. 
Mendelis, dar tą patį vestuvių 

iti savo dukrelės, o su . ją iš- vakarą - jau tarėsi su parapijie
čiais kaip kitą , metą dar didesnę 
ir daug prašmatnesnę tokios rū
šies vakarienę surengti Raltimo- 
rės Lietuviams.

. .Vestuvių pįfago ragavęs.

tų ir toliaus darbuotis 
mūsų tarpe/

SUSIBINKEVĮAS
; LDS 5-tos kuopos susi
rinkimas įvyks 27 d, Šio 
m., antrą vai. po pietų, Šv.

' Juozapo parapijos ^enos 
mokyklos kambariuose.

Ateikite visi* seni ir 
nauji nariai ir tie, kurie 

, norite prisirašyti prie L.
D. S. 5-tos kp. Dabar va
jaus metų įstojimo nėra 
ir kaina už laikraštį “Daf*? 
bininkąn tik 25 centai į 

— mėnesį ; be to dar gausi — 
knygų $2.00 vertės dova
nai. Pasinaiidokite proga f 
Nepamirškite dienos ir va
landos..

Valdyba.

NEWARK, N. J.

ktefonas: Plaza 1850.

&AS GREBLIAUCKAS 
jraborius ir Balsamuotojas 
f ‘ 423 S. Paca Street 
‘"BALTIMORE, MD.

|JAS. B. KUCHAUSKAS 
taTUVIS GRABORIUS 
I*“ ir Bakamuotojai ' 
r 687 0. Paoa Št 
£ Baltimore, Md, 
ĖdotųvCM patarnauju gerai r pigiai. Pagrabus paruošiu, 

875-8100-4150 ir 
h aukščiau 
L Tai. — 0outh 0068

IŠKILMINGAS ŠŠ. VARDO 
DR-JOS IŠTIKIMYBĖS KRY

ČIŲ IŠDALINIMAS
ėv. Alfonso "parapija įBaltimo- 

reje ar tik nebus pirma Lietuvių 
parapija Amerikoje, kur buvo į- 
vestas paprotys Ištikimybės Kry
žių teikimo tiems ŠŠ. Vardo Dr- 
jos nariams, kurie per visą metą 
neapleido šv. Komunijos nė vie- 
,ną mėnesį su savo draugija.

Sekmadienį sausio 13 d. jau 
. ketvirtą kartą kaikurie mūsų pa
rapijos vyrai laimėjo Ištikimy
bės Kryžius. Šįmet buvo net 139 
vyrai, kurie neapleido ne vieno, 
mėnesio per ištisus metus. Ka
dangi prie draugijos priklauso 
tik 295 nariai, tai reiškia, kad 

t beveik 50 nuošimtis vyrą eina 
prie Dievo Stalo kas mėnuo. 1935 
metais, manoma,' kad tas skait
lius bus padidintas bent per 50, 
nes pirmą naują metų mėnesį 
net‘220 vyrų buvo prie Šv. Ko
munijos. . " ' ' ?

Ištikimybės Kryžių išdalinimo 
apeigos buvo gan įspūdingos. 
Kun. Dr-as Mendelis savo pamo
ksle aiškiai išdėstė vyrams, kad 
nėra ir negali būti tinkamesnės 
dovanos vyrui už ištikimybės 
kryžių; Nes su tuo kryžiumi ry- 
šasi, pinasi visas Kataliko, ypač 
ŠŠ. Vardo Dr-jos vyro visas dva
sinis gyvenimas. Tas kryžius at
skiria uolų, veiklą kataliką vy
rą nuo paprasto kataliko. Tas 
kryžius primena- ŠŠ. Vardo dr- 
jos vyrui svarbiausias mūšų Šv. 
tikėjimo tiesas. Tas kryžius mo
kina jį nuodėmės biaurumą, Jė
zaus meilę dėl žmogaus, ir visų 
krikščioniškų dorybių. Pamoksli
ninkas užbaigė savo pamokinimą 
patardamas visiems dr-jos vy
nams, kad įjūriam mirtis ateis’, 
kad jis būtų palaidotas su savo 
ištikimybės kryžiumi: kad, tas 
ženklus’ jo išganymo, kurį jis 
mylėjo gyvenime nebūtų nuo jo 
atskirtas ir mirime. •• -

Jei džiaugiasi vyrai laimėję 
Ištikimybės * Kryžius, tai dar 
daugiau džiaugiasi tą. vyrų žmo
nos ir ją vaikai. Ne viena mote
rėlė apsiverkė išgirdus išsauktą 
savo vyro pravardę ir matydama 
savo žmogą grįžtant nuo alto
riaus su kryžiumi rankoje. Kun. 
Dubinskas,’ Dr-jos dvasios vadas, 
numato) kad jei gyvi sulauksime

ŠV. ALFONSO PARTIJOS,'BALTIMORE, MD. DZŪKŲ - GANDRŲ - ZANAVIKŲ - KAPSŲ ;
VESTUVIŲ DALYVIAI. .. . . ^

Sėdi išikairės dešinėn:— ’ ‘
Svotai: Antanas ir Ona Ivoškai; Piršlys. Jonas Let kaūskas; Jaunoj‘i, — Ona Babiliutė; Jaunikis
Uksas Juškęvičius; Kvieslys — Oną Remeikienė; Svo tai Magdalena ir Vincas Vaškėvičiai; Nuotakos ve 
liono nešėja — Pranė Petkiutė. / _ rr’ • ‘ ?
Stovi antroje eilėje iš kairės dešinėn:-^- ' ‘ . > . ’ .
Svotaį Kulokai: Jaunosios tėvai — Kristupas ir Ste fanija Šilanskai; Družbgntai — Anelė Makarąuskas ir 
Antanas Remeikis; SvotaF—Valaikai, -.rr . :
Trečioje eilėje iš kairės dešinėn stovit—- ‘ . 1 7 '•* ",
Ona Simanaičiutė, Juozas Budelis, Genovaitė Bukevi čiutė, Petras Rėmeikįs, Olga Mątulionyte, Edwardas 
Krall, Čeplįnskaitė irlSydelis.
P. S. Trečioje eilėje stovi visi vestuvių, kaiį) vadina: Dručkos ir Družbantai.

1040 metų, tai tą metą ue ma
žiau. kaip 300 vytų pelnys ištiki
mybės kryžius. Žinoma, tuo laiku 
didesnė vyrų, dalis Baltimorejo 
bus nariais ŠŠ. Vardo Dr-jos. 
Kaip tik to visi ir trokštame 1

Fidelis.

RASEINIŲ MAGDĖS CHORO 
VAKARAS .. '

Del svarbesnių priežasčių, cho-. 
ro Raseinių Magdės vakaras, 
kurs tarėja įvykti sekmhdienį 
vasario 3 d. buvo permainytas į 
sekmadienį sausio 27 d. Tai bus 
pirmas mūsų choro dainų Įr juo- 
kų vakaras vadovaujant mūsų 
gerb.. artistui p Jonui Čižauskui. 
BaltimorieČiai iŠ praeities jau ži
no, kad p. Čižauskas moka kaip 
užganėdinti susirinkusią publiką. 
.. žanga į. koncertą ir šokius tik 
50 centų. Manoma, kad žmonią 
tiek susirinks kaip, kad buvo 
“Šyvos Kumelės” antrame vaka
re. ■ ■ ■

KUN. A. DUBINSKO KORTA- 
' VIMO VAKARAS

Vasario pirmą mėnesio penkta
dienį, po pamaldų, kun. Antanas 
Dubinskas bus Šeimininkas kor- 
tavimo vakarui parapijos naudai, 
Šįmet visi kunigai turi pasisiūto 
po vieną vakarą tam tikslui, kad 
arčiau susipažinti su žmonėmis, 
duoti progą linksmai praleisti 
vakarą ir padaryti šiek tiek pel
no parapijai. Be abejo šis. vaka
ras bus sėkmingas, kadangi kttn. 
Dubinskas savo kuklumu patrau
kia visų širdis; ir visi, kurie tik 
pažįsta kun. Dubinską — o kas 
jo nepažįstastengsis dalyvau
ti tame vakarėlyje. . Įžanga 35 
centai/ KronistŪB.

Šv. Alfonso choras ren
gia pirmą kartą .taip ne
paprastą vakarą, vado
vaujant muz. ČiŽauskui. 
Bus juokų, ir gražių dai*

Fe-

nų. Po programos bus šo
kiai. Visa tai įvyks sek
madienį, sausid 127 d. 1935 
ni. 7?80 v. vakw šv. Al
fonso parapijoj svetainė
je. Eisime Vist\ -j , -. f

MASPETH,LI.,N.Y.

EKSTRA SUSIRINKI-

. Maspetho kunigai vizi
tuoja savo, parapijiečius 
su didėliu pamėgimu, nes 
'Mąspethiečiai sutinka sa
vo dvasiškius gražiausio
je nuotaikoje. t: /

Sausio 27 d. įvyksta Mo- f 
terų Sąjungos Apskričio 
suvažiavimas, parapijos 
salėje, o vakarė delegates 
pagėrbti vakaras.

Sausio 13 d. įvyko mūsų 
parapijos priaugančiųjų 
choro vakaras, kur mer
gaites suvaidino gražių 
dalykėlių ir sudainavo ke
letą dainelių. . 7

Sausio 20 d. įvyko Ats
tatymo Bendrovės prieš- 
seiminia šėrinįnkų šuva- 
žf avimas.

Vasario 3 d. šv. Trejy
bės parapijon atvyksta J.

Vyskupas T. Matulio- . 
.nis, kuris tą dieną mūsų 
parapijos bažnyčioje at
našaus pontifikalinėš šy. 
mišias ir suteiks Sutvirti
nimo Sakramentą. Tą pa
čią dieną, vakare, visos 
katalikiškos draug i j o š 
rengia vakarą, šv. Cecili
jos choras suvaidins gra- 
ži^ kėmedųą “Žentai iš A- .

. * K.M,

tarti. Iš ten žada ir kitus 
žymesnius asmenis aplan
kyti,. : j .

> - . - ’.j'. ----—-y.- ' ' .
Pam Švenč. Įsivesdinimo 
Šventėje Mišios, Maspetho
'. Vasario 2 d, Pan. švenč. 
Įfeivėšdinimo • dienoje pir
mutines Mišios - 8 vai;; • ki
tos mišios 8:30 ir iškilmin- 
gos paskutinės- mišios 9 
vai. su pamokslu. Išpažin
tys- bus klausoinos prieš 
šventę; penktadienį po 
pietų ir vakare. Rep.

Maspetho Klebonas 
Susirūpino1

Maspetho kleb. kuri. 
Baikūnas -naujos Bažny
čios statyba jau tikrai su
sirūpino. Bažnyčia tikisi 
pradės statyti kovo mene
siu - ankstybam pavasa
ry. Bažnyčios pastatymas 
~ ypač šiais laikais, yra 
ne lengvas darbas. Kaip 
tik tais reikalais klebonas. damas namo g darli)0 pss. 
P0kmadienio yaW 1Svy-i lyd0 puidamas sttsižei. 
ko, i Pittstoną, Pa. pas./g.^: pašankus gydy. 
savo gerą draugą kleb, >. -
kun. J, J. Kasakaiių pasi- ka(j sugjs įr viskas 

būs gerai.
i * 1A7 A TI7DDTTDV 0 A17IATPC D A UIT SI poros dienų karštis
iii WATERBURY SAVlNGS BANK g prisimetė; galva pradėjo 
i į WATERBURY, ’ęOWEClĮciJT ■ ; > tinti’ susimetė skaudulys, 

jį Rrooklyn Office

Federacijos ekstra susi
rinkimas sausio 27 d. š. 
m., tiiojaus po sumos, pa
prastoj .vietoj; Malonėkite 
susirinkti, nes; .Lietuvos 
nepriklausomybės • šventė 
jau netoli, ir kiti svarbus 
reikalai. :

Darbininkų Sąjungos 30 
kuopos susirinkimas įvyks 
27 d . š m. tuqj PP sumos 
paprastoj vietoje. Kadan
gi vajaus laikas, tai kvie- 
ė'ame.kuodaugiaųsįai su-* 
sirinkti, . J. B.

- 1 » v* « * *■

J.

WATERBURY, CONN.
NELAIME .....

Petras J. Tutoraitis, ei-

toją įr Aptaisius žaizdą

Gydytojas turėjo, padary
ti operaciją. Dabar trupu
tį jaučias gėriams, bet. pa-u • - • ji trjaučias genaus, net.pa*

i! 'Wertoy 0 i! te nėra prašalta-

i i j i Ponas Totoraitis yrą L.
!: •■■"•■ turime: ' : j Į|p( S. 5-tos kuopos narys

8 TRAVELER’S CHECKS ’
i FOREIGN DRAFTS

į Ateikite mes jum* pataraiudme, kaip ir ienoje lankoje.
| 793-797 Bank SL

.J!

ir daug pasidarbavęs or
ganizacijai. Visi LDS, 5- 
tos kuopos nariai reiškia 
širdingos užuojautos ger
biamam nariui ir jo šei
mai. Taipgi prašo Aukš
čiausiojo grąžinti jam 
sveikatą, kad jis vėl gale-

labai djųįg G nukęntėjodėl 
tikėjimo, pĄsakys turinim 
gą kalbą apie Rusijos ka* 
’.alikų ir bendrai tikinčių
jų gyvenimą. Vakaro pro
gramas baigsis choro dai
nomis ir šakiais.

Nugirdęs
IHItiUKHIttHMHIUIIIHIUUtIKHUIMIIIHHHtIMIIUMMMtUM 

Telephone Štagg 2—4400 
NOTABYPUBLIO ^

ALKS. RADZEVIČIUS
. GBABO1I1T8

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN. N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
į\ Bažnyčią .*
Paminčiau Automobilius Ves- 
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC / . STagg 2-5043

MJTTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

laishiuotas
* GRAB0RIU8

660Gra&dtor^

BROOKLYN,N. Y.

Puikiai įranttoa <vikoęlrčto* 
damba tnyllmHma Mftamti do
vanai. Nubudimo valandoj kratp- 
kttea paa nrua. Patarnavimu yra 
uttlkrlntaa ir ui prblaam* kainu
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