
DARBINGAS
AMERIKOS LIETUVIUS. K- ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

KNA NUO 1915 MMTŲ SOUTH BOSTON, MA88., ATIMTŲJŲMITŲ SAUSIS-JAMUART,99 D., 1935 M., No. 8. \ - / KAINA 5 CENTAI

Katalikas, knis neremia katalikiikoa 
tpaudon, neturi teisia vadintis gera Balny- 
žios vaiku.

VyskupasKetteleria

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

Nuskendo Laivas “Mohawk” i

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PARAPIJOS DRAUGIJA 
NUOŠIRDŽIAI PARĖMĖ DĄRBININKO RADIO 

PROGRAMĄ

Sekmadienį, sausio 27 d., š. m. įvyko Pranciško
nų Tretininkų Brolijos paveikslai. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausiai. To vakaro pusę pelno buvo skirta 
Darbininko Radio Programai. Rengėjai, vadovaujant 
kleb. kun. P. Virmauskiui, taip gražiai darbavosi, kad 

— vakaras buvo sėkmingas. Pelno liko nemažai*/ '
Pirmadienį, sausio 28 d., kleb. kun. P. Virmaus- 

, kis atėjo Darbininko administracijon ir įteikė Pran
ciškonų Tretininkų Brolijos vakaro pusę^ pelno $20.00 
ir iš savo kišenės paklojo dešimkę Darbininko Radio 
Programai.

Dėkojame klebonui kun. P. Virmauskiui už nuo
širdžią moralę ir materialę paramą Darbininkui ir jo 
Radio Programai ir Pranciškonų Tretininkų Brolijai 
už gražų pavyzdį.

Klebono dešimkė ir Brolijos dvidešimke yra dide
lė parama Darbininko Radio Programai. Tad dar kar
tą nuoširdžiai dėkojame. Berašydamas šiuos padėkos 
žodžius prisiminiau mūsų poeto šias reikšmingas eilu
tes:-'

Vienas žodis ne šneka, 
Vienas vyras ne talka. 
Kai du stos, visados 
Daugiau padarys.

Taip ir mes, brangieji, broliai ir sesės, katalikai 
darbininkai pradėję Darbininko Radio Programą, Jei 
tik visi vieningai Ją paremsime, tai Ji mums bus ne 
našta, bet tikras krikščioniškas džiaugsmas ir malo
numas. ..

t
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Klaipėdos Naziai Vieni Kitus Išduoda
Lietuvos kariuomenės 

teisme valstybės išdavimo 
byloje jau duoda savo pa
rodymus liudininkai. Jų y- 
rą daugiau, kaip 500. Jie 
iš Klaipėdos krašto į Kau
ną važiuoja ištisomis eks
kursijomis. Pirmiausi ai 
teismas apklausė nužudy
tojo Jasučio žmoną. Ji pa
rodė; kad Jasutis būvą jė
ga išvežtas iš Klaipėdos 
ir nužudytas, kaip įtaria
mas išdavimu. Nužudymą 
įvykdė keli Naumanno 
partijos nariai. Teisme 
liudininkė tuojau pažino 
vieną jos vyro žudytoją - 
šoferį Vanagatą. Iš-pra- 

, džių Vanagatas gynėsi, 
bet vėliau prisipažino. Da? 
linai prisipažino ir dvari
ninkas Horh, kuris neigia 
jam suformuluotą kaltini
mą dėl Jasučio nužudymo; 
bet prisipažįsta, kad daly
vavo priešvalstybinių par
tijų veikime.

Ligi šiol įdomiausias ir 
* reikšmingiausias buvo liu

dininko įnž. Vilsono paro- 
; dymas. Mat, šis liudinin

kas, drauge su Zasu ir 
Neumannu važinėjo į Ka

lį raliaųcių, Berlyną,' Tilžę 
tartis su Vokietijos nacio- 
nąlsocialištų vadov y b e. 

į Vilsonaė, iš pradžių, lyg 
bijodamas, bet vėliau tvir
tu balsu pasakė: “Kara- 

ę liaučiuje pasitarime, ku-
f riame dalyvavo ir Klaipė-

dos nacių vadai, buvo pęr- 
s skaitytas oficialus vokie

čių reicho vyriausybės pa
reiškimas, kad Klaipėdos 

Į: nacių vadu yra paskirtas
? dr., Naumąnnas. Padaręs

šį pareiškimą, inŽ. Vilso-

nas beveik apalpo.-šis at
sakymas pritrenkė nė tik 
patį Vilsoną, bet ir visą 
kaltinamųjų suolą. Labai 
pasikeitė dr. Naumanno 
nuotaika.

Nors savo parodymus 
lig- šiol davė tik keli liudi- 
ninkai, bet iš jų. vis labiau 
aiškėja, kad yįsą valsty
bes išdavimo darbą Klai
pėdos krašte dirigavo ir 
rėmė Vokietijos valdžia. 
Jos buvo pinigai, jos įsa
kymai, jos skiriami žmo
nės. Liudininkų parody
mais ypatingai dpmisi už
sienių spaudos atstovai* 
kurie seka bylos eigą.

. J' ■ • Tsb.

PREZIDENTAS ŠUSTIP- t 
RINS NRA.

Washington — Po kon
ferencijos su Industrial E- 
mergency Committee ir 
kitais NRA. oficiozais, su
žinota, kad prezidentas 
Rooseveltas yra pasiryžęs 
sustiprinti NRA. r keliose 
svarbiose funkcijose. Tai 
pat pasiryžęs pravesti N. 
R* A. sutartis' ten, kur vir- 
sininkai matys reikalingu- 
mą ir nustatyti laiką į ku
rį būtų galima pravesti 
kaikūriuos ypatingus įsta
tymus liečiančius NRA.

HAUPTMANAS TĘSIA 
SAVO APSIGYNIMI

Flemington, N, J.—Val
stybės prokuroras pabai
gęs savo įrodymus Haupt- 
mano kaltei užleido vietą 
Hauptmanui ir jo advoka
tams apsigynimui nuo pa
tiektų klausimų. Prieš tai 
teisme buvo įneštos ir pa
rodytos kopėčios, kurių 
pagalba, kaip įrodinėja
ma Haūptmanas prilipęs 
Lindbergho kūdikio mie
gamąjį kambarį antrame 
aukšte ir jomis-nusinešęs 
kūdikį. Pakviestas net iš 
Wisconsin .. valstybės me
džio specialistas įrodinėjo 
teismui, kad raštas Haūp
tmanas gyvėnkriiojo namo 
aukšte.

Prasidėjus apsigynimui 
pirmiausia liudytojo kė
dėn sėdo pats Hauptma- 
nas. Jo paties advokatui 
Rįley klausinėjant pasiai
škinimas puikiai sekėsi, 
bet prokurorui Wilentz 
pradėjus kamanti n ė t į 
Hauptmanui pradėjo ne
sisekti. Pačioje pradžioje 
prokuroras iš netyčių iš
gavo kelis svarbius prisi
pažinimus, kurie blogai 
atsiliepia kaltinamajam.

BONŲ MOKĖJIMO 
KLAUSIMAS KONGRE-

JAPONIJA IŠSTOS Iš 
TAUTŲ SĄJUNGOS

Gėneva —Japonai išstos 
iš Tautų Sąjungos kovo 
mėn. 27 d. Bet yra nuomo
nių, kad jie negali išstoti 
iš Sąjungos, nes jie nėra 
išpildę visų savo tarptau
tinių pasižadėjimų; Kiti, 
siūlo, kad nuo Japonijos 
.būtų atimtos salos Ramia
jame ' vandenyne, kurios 
po karo buvo atimtos iš 
Vokietijos ir pavestos ad
ministruoti japonams.

11 TŪKSTANČIŲ MILI
JONŲ BONDŠŲ

VVashington — Kongre
so Ways and Means Ko
mitetas sutiko duoti Jung
tinių Valstybių iždinei 
teisę išleisti vienuoliką ir 
pusę bilijonų vertes bond- 
sų nuo $25 ir aukščiau. 
Bondsąi Juos pirkusiems 
nes nuo, 2 iki 3 nuošimčių.

žūva 35 Žmones

Seagirt, N- J. — Sausio 
25, Ward linijos laivas 
“Mohawk” nuskendo kuo
met jis susidūrė su Nor
vegijos prekiniu laivu *Ta- 
lisman’, 5 mylios nuo Sea
girt, N. J. Nelaimė įvyko 
naktį, dideliam šalčiui 
siaciant. Toje nelaimėje 
žuvo 35 žmoųės,.o 12 žmo
nių likimas dar galutinai 
nesusektas, ar jie tapo iš
gelbėti ar jie žuvo toje 
baisioje jūros tragedijoje. 
Nors kitų laivų pagalba 
greit pribuvo, bet dėl di
delio šalčio ir audringos 
juros visų1 išgelbėti nepa
vyko. Išgelbėta 39 kelei
viai ir 79 laivo darbinin
kai. Iš žuvusiųjų 14 yra 
keleivių d 21 laivo įgulos 
nariai.. \

Atvykusieji pagalbon 
laivai rado du gyvybės 
laivelius tuščius, pluduruo- 
jančius. Matyt jie apsiver
tė ir juose buvusieji žuvo. 
Laivas “Mohawk”yra jau 
trečias Ward linijos nelai
mės ištiktas laivas į trum
pą laiką.

VOKIETIJOS PREMJE
RO MEDŽIOKLE LENKI * 

JOJE SURIŠTA SU 
POMOMA

Kun. Coughlin Pasmerkė- 
Tarptautinio Teismo 

Salininkus
ATSTOVŲ BOTAS PER
LEIDO 4,880,000 DARBO 

PAGELBOS BULIŲ

Washington— Jungti
nių Valstybių Kongresas 
gana lengvai perleido bi
lių paskiriantį keturis bi
lijonus ir 8 Šimtus milijo
nų dolerių dėl parūpinimo 
darbų Amerikos bedar
biams. Ir kas ypatingiau
sią, kad sulig šio biliaus, 
toji milžiniška suma pave
dama sunaudoti preziden
tui Rooseveltui taip kaip 
jis matys tinkamiausia. 
Už bilių balsav.o 328, prieš 
78. Visų manoma, kad 
kuomet šis bilius pasieks 
Senatą, tai ten ras daug 
daugiau Opozicijos nei jis 
rado Kongrese.

- Sausio 27 d.

Washington —Nors pre
zidentas Rooseveltas yra 
nusistatęs prieš šiuo laiku 
mokėjimą “bonų” vetera
nams, bet manoma, kad 
toks įstatymas bus kon
greso, ir senato priimtas 
šioje sesijoje. Nėra jokios 
abejonės, kad prezidentas 
tokiam įstatymui uždės 
savo veto, ir kadangi iš- 
naujo svarstant įstatymą 
bus reikalinga jį priimti 
dviem trečdaliais balsų 
dauguma, tai jį senatas | 
atmes, nors kongresas ir 
surinktų reikalingą balsii 
daugumą. v'

Kad visiems veteranams 
atmokėti bonus, reikėtų 
valdžiai išmokėti 2,240,- 
000,000 dolerių. Preziden
tas Rooseveltas nebūtų 
priešingas tuojaus mokėti 
tiems veteranams, ku- 
riėms tie pinigai būtinai 
yra reikalingi ir manomą, 
kad pagaliau bus prieita 
prie tokio kompromiso.

Varšuva — Sausio 27 d. 
atvažiavo generolas Goe- 
ring, Prūsų premjeras ir 
Vokietijos aviacijos mi- 
nisteris svečiuotis pas 
Lenkijos prezidentą Mos- 
cickį. Prezidentas su- savo 
svečiu tuojaus išvažiavo į 
Bieloviežų miškus medžio
ti. Generolas Goering yrą 
Reichstago pirmininkas ir 
matyti, kad jo, medžioklė 
neleis jam grįžti atidaryti 
Reichstago posėdžius, ku
rie turi prasidėti trečia
dienyje. Greičiausiai, kad 

b I generolas tai daro tyčia, 
nes tame posėdyje norima 
priimtas Hitlerio sumany
mą , padalinti Vokietiją į 
20 provincijų; Iš Prūsijos 
būtų padaryta 12 provin
cijų ir jos būtų pavestos 
valdyti vidaus reikalų mi- 
nisteriui : Dr. Wilhelm 
Frick. Generolas Goering 
šiam sumanymui priešin
gas, neš netektų ptemiero 
vietos.

SUKILO SALA

Athens, Graikija — Čia 
gautomis žiniomis, Itali-

TIK AUKŠTOS ALGOS 
DARBININKAMS NU
GALĖSDEPRESIJĄ

Rochester,N. Y.— Sau
sio 26 d., Edward A, File- 
nę, stambus Bostono pre
kybininkas, kalbėdamas 
City klube pareiškė, kad 
Amerikos biznieriai turė
tų suprasti, kad'kol dar
bininkams nebus moka
mos didesnės algos ir pre
kių kainos nebus žemos, 
tol depresija nesibaigs.

Jis siūlė, kad darbdaviai 
ir; darbininkai susitartų 
nepradėti streiko ar Ip- 
ckouto pirm, negu ginčas 
bus svarstytas trečiųjų 
teįsmo. .

NAZIAI uždare kata
likų LAIKRAŠTĮ

Berlynas
naziai trims mėnesiams 
sulaikė leidimą katalikų 
laikraščio “Sankt Konrad- 
sblatt’Južtylįkadjisįdė
jo korespondenciją iš Bra
zilijos, kurioje buvo rašy
ta, kad vėliau Brazilija 
turės siųsti juodukus mi
sijonieriųs, kad atverstų 
moderniškus pagonis Vo
kietijoje.

Tokia tai laisvė visose 
diktatorių valdomose ša
lyse, kurie paneigia Kata
likų Bažnyčios autoritetą.

ROOSEVELTAS PA- 
TVIRTINO AUTOMOBI

LIŲ SUTARTĮ

Wąshington —Preziden
tas Rooseveltas patvirtino 
naujai sudarytąją sutartį 
dėl automobilių užlaikymo 
įstaigų {garažių ir t. p.). 
Naujoji sutartis įnima a- 
pie 100.000 įstąigų ir lie
čia 350,000 darbininkų. 
Sutartyje (Code) nusta
toma 44 vai. darbo šąvai- 
tę, po 8 vai. į dieną per 6 
dienas savaitėje. Mažiau- 
sis užmokestis dideliuošę- 
miestuose nustatytą $15 į 
savaitę.

PRANCŪZIJAI SU AN
GLIJA NESISUKA 

SUSITARTI

Paryžius — Sausio 27 d. 
Čia vyksta , pasitarimus 
tarp Prancūzijos ir Angli
jos dėlei bendro nusista
tymo link Vokietijos. Iš 
preliminarių pasitarimų 
pasirodė, kad susitarti tuo 
klausimu taip lengvai ne
siseka* Anglija yra linku
si palengvinti Versailles 
uždėtas restrikcijas Vo
kietijai, o pAncūzija tam 
yra -priešingą.

BYLA

KAUNAS—, .
Atkočaičio ir k. plečkai- 

tininkų bylą, kurioje jie 
buvo nuteisti mirti. Vyr. 
Tribunolas grąžino atgal 
Kariuom. Teismui. Kar. 
Teismas Ją svarstys vas. 
5 dieną.

PRANEŠIMAS

VVashington — Sausio .1 
28 d. senato vadai prana- 3 
Šavo, kad Jungtinių Vals- ‘ j 
tybių prisidėjimas prie 1 
tarptautinioteismoproto* .1 
kolas būsiąs ratifikuotas J 
senate šią savaitę. Tarp- 3 
tautinio teismo šalininkai į 
mano, kad. jiems pasiseks a 
surinkti reikalingus du 3 
trečdaliu balsų. * 1

Nuspręsta tuojaus pa- 1 
vesti šį klausimą balsavi- | 
mui. Opozicija kasdien sti- 3 
prejanti ir jei tas klausi- J 
mas bus atidėtas, galimas 
dalykas, kad opozicija bus J 
toki stipri, kad senatoriai J 
bus priversti balsuoti -j 
prieš protokolą. . |

Kun. Coughlin, kalbėda- <1 
mas per radio vėl pasmęr- į| 
ke kaikurių politikierių ir j 
kapitalistų norą prisidėti 1 
prie tarptautinio teismo. |

Jis nurodė, kad. tas bus j 
tik pirmas žingsnis prisi- | 
dėjimo prie Tautų Sąjun- 
gos. Jis reikalavo, kad A* J 
merika nesikištų į Euro- ^| 
fjdš ginčus, bet verčiau I 
rūpintųsi savo1 naminiais* J 
reikalais. ‘ 3

Jis perspėjo savo klau-, J 
sytojus, kad jie budėtų ir 3 
tuojaus telegrafuotų savo | 
senatoriams protestuoda- 3 
mi prieš jstumimą Ameri- 
kos į Tarptautinį Teismą. ; 
Jo žodžių šimtai tūkstan- j 
čių klausė ir tą pačią die- 3 
ną senatoriai buvo užvers* J 
ti protesto telegramomis. ] 
PRANCŪZIJA SUTIKO 1

DUOTI KREDITĄ i

Paryžius — Iš patikimų Į 
šaltinių sužinota, kad į 
Prancūzija sutiko duoti g 
1.000,000,000 frankų kre- į 
dito sovietų Rusijai trims S 
metams. Sovietai mokėsią 1 
7 nuošimčius metams už | 
šį kreditą. Kreditas busiąs | 
sunaudotas pirkimui pre- 1 
kių Prancūzijoje. ’ 1

Tarp kitko, sovietai Į 
pirks už 100,000,000 fran- į 
kų aviacijos medžiagos ir 1 
už 180,000,000 frankų ppe- 
kių iš Citroen automobilių 7 
fabriko, kuris dabar yra ] 
likviduojamas. J

Skolą likviduos Žibalu, j 
kurio sovietai yra pasiŽa- Į 
dėję duoti Prancūzijai už | 
350,000,000 frankų kasme- g 
tai, kol visa skola bus at- a 
mokėta. j|

Prieš šios paskolos su- S 
teikimą protestuoja caro 3 
valdžios paskolų lakštų 4 
savininkai apie kurių ap- 3 
mokėjimą dar nesusitarta. 4fl 
Šių lakštų laikytojų Fran- 
cūzijoje esą labai daug, <1 
nes prieš k&rą RuM> -3 
daug pinigų^ buvo pririš 
kolinusi iš prancūzų.

, LDS..N. Ą. apskričio su- 
, važiavimas įvyks sekma

dienį vasario 10 d., 1935 
h f A., šv. Jurgio parapijos 

bažnytinėje salėje, St. 
George Avė., Norwood, 
Mass., 1-mą vai. po pietų. 
Malonėkite visos kuopos 
dalyvautu Išrinkite atsto
vus ir suteikite jiems ge
rų sumanymų LDS orga
nizacijos naudai. .

Kviečia, t * 
D. S. N. A. Apskričio 

Valdyba-— .. '
Dvasios Vadas

Kun. S. Kneižis 
Pirmininkas

VI. Paulauskas
. Raštininkas

Tarnas Versiackas 
Iždininkas

S. čeikauskas.

PRANCŪZIJA SUTVIR
TINA SAVO KARIUO- 

‘ • menų. ■
Paris, Prancūzija. Pran- 

cūzija stiprina savo ka
riuomenę, taip, kad ji bū
tų našesnė ir smarkesnė 
bite reikalui atsitikus. Tas 
viskas daroma turint min
ty Hitlerį. Visa kariuome
nė sujungiama po vieną 
vadovybe, kuri pavedamą 
generolui Gamelin. Pasta* 
ras|s užima generolo Max-

, Jos viduržeminių jurų sa- 
’llos Calymnos Dodecane- 

sus gyventojai sukilo 
prieš Italijos režimą. Su
sišaudymai eina tarp gy
ventojų ir Italijos polici
jos. Karo laivai skubina 
neramumo viętą.

5 VAIKAI SUDEGS 
Longuenil, Que,

šio 22, penkrvaikai sude
gė, kuomet padžiautos ant ______ _ _____
virvės drapanos virš besi- lime Werggand, kurs dėl 
kūrenančio pečiaus užsi- senatvės pasitraukia, vie- 
degė ir uždegė visą namą. | tą.

- Sau-

L,



člo Kęstučio Laidotuvės
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L MUZIKAS 1

n RABORIAI
įbėgęs j

MIRS

BAŽNYČIOJE '

n n«v r a !

Hilui

JONAS GLINEOKAS
502 E. Eightb St, .

r

JONAS VALIAOKAS 
75“G“-Street, 

Telephone South Boston 1609

Tęl. South Boston 0815

g. A. ZAIETSUS
Oratorius - Bals&nmotojM

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bei. 
544 EartBroadway, 

So. Bortai, Mum.

494 E. Broadway, 
South Boston, Mase. 

Office: Tel. S. B. 1437 
Ze,. 168 W. 7th St 

Rėš.: Tel.S. B. 3960 
Patarnavimas.dieną, ir naktį.

3 Malden Street, 
, Boston

K. 8IDLAUSKA8
918 E.Broadway 

Telephone South Boston 1392

PAIEŠKAU
Paieškaus savo brolio Klemen

so Bielskio. Metai atgal‘gyveno 
152 Blossom St. Lynn, Mass. Jei 
kas jį žinot prašau mąri pratiesti 
šiuo adresu: Apolonija Ručins
kienę 248 C St. So. Boston, Mass. 
Iš kaipo tariu ačiū, našle Apolo
nija Kučihskieriė. Broleli, jei ga
li, tai prašau pats atvažiuok.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHNREMS, M. D. 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos i 2—4,ir 6—8 
~ 278 Wary^rd‘ ėtreĄ. •

kamp. Jhman arti Central Są., 
Cambridge, Mąss.

—t? " L-1-

i Tel. So. Boitoh 0823 ' J
LIETUVISDANTISTAS Į

iML M. L CASPER
Arti Mumcipal Building | 

525 E. Broadway, S. Borton i
Ofltct VaĮantfot

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo. 1.80 Iki!
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakarė. Ofi-| 

Įaaė Uždarytos subatoB vakarais iri 
j nedCldlenjala, taipgi seredotnh nuoi 
Ė 12-tos dieną, uždarytau. Į

Taipgi nuimu ir X-Bay 1

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L L KAPOČIUS
251 W. Broadway,So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dleną^ 
Subutopiis nuo 9 iti 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai; dlenę. 

(pagal sutarti) ’ ‘ .

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVABISKI
(GAUNAU3KA8)

Tel. So. Boston 2300 '
414 Broadway, So. Boston 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo l;30 iki 5:30 po pieta ir 
•nuo 6 iki 9 J. vakare. Šventą diena 

pagal susitarimu.

C Moko muzikos/ piano ;
!! ir dainavimo. Specia- i 

, ; į les pamokas duoda !
• *' troiVamc l

Į Nuo Geliamn^^^  ̂
^ariįį

Raudokite '
ANCHOR

PAIN-EXPELLERl
Į P^in-Expellens visuomet.
t Ii pingviną skausmus'

IvietinEs žinios
IR BLAIVININKAI REMIA DARBININKO 

RADIO PROGRAMĄ

4 Blaivininkų kuopa, besiruošdama švęsti savo or- 
r- ganizacijos šventę, sekmą^ieni, vasario 3 d., nutarė 

paremti finansiniai Darbininko Radio^ Programą. Sa
vo šventę pradės iškilmingomis mišiomis Šv. Petro 

f par. bažnyčioje ir prilips “in corpore” šv. Komuniją.
Vakare, 7 vąl. įvyks programa bažnytinėje sale- 

J je. Dainuos Dąrbibiriko Radio Programos Choras, va- 
i dovaujant mūzikui R. Juškai. Bus suvaidinta du vei- 

kaliukai ir naujas farsas.
Šio vakarėlio pelnas skiriamas pusiau: pusę felai- 

r vininkų kuopai ir pusę Darbininko Radid Programąi;
Visi ir visos kviečiami vakarėly dalyvauti. Įžan- 

f ga labai maža.
Blaivininkų kuopos nariai tesusirenka išklausyti 

, šv. mišių, kurios bus atnašaujamos kuopos narių in
tencijai. Visi tesusirenka į bažnytinę svetainę 8 vai. 

. ryte, kąd tvarkingai galėtume eiti į bažnyčią.—— 
j . Valdyba..

TETA IŠ BRAZILIJOS SCENOJE

Šv. Petro parapijos choro dramos ratelis ruošia- 
g Si suvaidinti komediją, “Teta iš Brazilijos”, sekma

dienį, vasario 24 d., vadovaujant muzikui Rapolui Juš
kai. Kleb. kun. P. Virmauskis praneša, kad Dangaus 
Vartų parapijos (airių) svetainė jau paimta.

Vaidintojai entuziastingai mokosi vaidinti, kad 
užgąpėdinti publiką. Tesiruošia visi šį veikalėlį pama
tyti ir pasidžiaugti mūsų choro artistinėmis pajegd-

. . Šv. Vincento dė Paulio dovaujaht mūsų biznieriui 
ponui Petrui Navickui kas 
sekmadienio vakaro mi- 
tingaujama ir svarstoma- 
priemonėmis sudarymui 
fondo, iš kurio galėtų var
gšams nupirkti daugiau 
anglių ir batelių.

» Ponas Navickas paaūka- 
r vo pusė tono anglių, b 
f draugijos iždininkas V. 
h 'Černiauskas rienuilstan-
> čiąi darbuojasi, kad išpąr?, 
J davus kuodąugiausia bi-
> lietė! ių. Norima iš to sų- 
| daryt; bent šįmtą dolerių. 
Į Garbė Šv. Vincento de
> Paulio darbuotojams.

Draugija labai daug dar-
* bųojasi -šelpdama' suyar- 

į. gusias šeimynas. Kas an-
* tratįįenio vakarą išdalina 

valgius ir drabužius. Šel
piaapie 30 ąeimynų. Va-

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadway, 

SQ. BOSTON, MASS.

>1

DHTIRAi Dldjiajo'Liptuvos Kunigaikš-

DR. ROOER J, 1BIZ1I0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tek Devonshire 7906

OFISO VALANDOS:

300 ČEKIŲ PAVOGTA

Apie 300 ERA. algų če
kių tapo pavogta iš vietį- 
rio ofiso kurs randasi 49 
FederalSt. Bostone. Visi 
pavogtieji čekiai ėšą pasi
rašyti atitinkamų autori
tetų ir Ainkąmi išmainy
mui tik reikia* pažymėti 
pinigų sumą ir įdėti var
dų žmogaus, kuriam čekis 
išduotas.

LIETUVIAI TAUTIEČIAI!
Gerbiamieji:—- .

Prašome kreiptis į lietuvišką aptieką, kurios 
savininkai gimę ir augę So. Bostone. Receptus iš
pildo sii geriausiais vaistais tiktai registruoti 
Vaistininkai. Galite būti tikri, kad jūsų daktaras 
bus patenkintas.

PALANGOS TRE JOS DEVINERIOS 1
Tikrosios Palangos Trejos Devinerios, surinktos 
ir sudarytos iš virš 27-nių skirtingų rūšių, iš' įvai
riausių augalų — rinktinių ir stambių šaknų, žo
lių, lapų, Žiedų, uogų ir taip visokių griidžėUų, 
pritaikintų kūno sustiprinimui ir visokių nesma- 
gųųįų praŠhjiųįmųi, kaip nuo šalčio, taip ir nuo 
visokiųnesmagumų.

' KAINA 50 c; — SU PERSIUNTIMU 55c.
BEKSNIOGALINGA MO$TIS 75c. ir $1,50 

Pristatome ledus (ice-cream) pokiliams i namus.
CASPER PHARMACY, INC.
John Casper Joseph C. Greene

(Jonas Kasperavičius) (Juozapas C. Grilevičius) 
. -* / /. ■ v. SAVININKAI ■

RECEPTU SPECIALISTAI!!
611 Broadway Telefonas 945/

(Atidaryta nuo 8 ryte iki Pirmos ryte)

1382 metais naršųjį Lie
tuvon kunigaikšti Kęstuti 
ir jo sūnų Vytautą Jogai
la apgaulingai suėmė 4r 
Krevų pilies ųpųipse už
darė. Toji žinia Žaibo grei
tumu aplėkė visą Lietuvą, 
keldama didžiausį skaus
mą viso krašto gyventojų 
širdyse. Visi gerbė ir my
lėjo Trakų valdovą, narsų 
ir kilnų dvasios senelį. 
Užtai baisiausia baimė; 
kerštas ir pasipiktinimas 

[ perpildė visų Širdis, kai 
penktą dieną išgirdo, kad 
Kęstutis Jogailos įsaky
mu, jo bernų ir kryžuočių 
buvo'pasmaugtas tos Kre- 
vų pilies požemiuose. Iš
sigando Jogaila savo be
gėdiško darbo, sudrebėjo 
didžiojo kunigaikščio vsoš- 
te prieš žmonių kerštą ir 
sumanė nuslėpti savo dė
dės užmušimą, iškeldamas 
jam iškilmingas laidotu
ves. , /

Kęstučio kūną ant pui
kių neštuvų iš Krevų į 
Vilnių pasikeisdami jieŠę 
belaisviai, prieš karštą e- 
jo 100 raudotojų, kurios 
garsiai trauke liūdną rau
dų melodiją ir gausiai įė
jo ašaras į stiklines ašari
nes. Prieš raudotojas ėjo 
muzika ir trimitininkai,

I perpildami miškus varinių 
skardų tarškėjimu ir vam
zdžių bei ragų garsais. 
100 ginkluotų jetimis, kir
viais ir lankais ffireivių 
supo nešamą kunigaikš
čio karstą, draūge su sa- 
vo viešpačių'; toliau vedė

I Kęstučio Žffgą, Jo medžio
klės šunis nešė sakalus ir 

[vanagus, o auksuotose

PUIPAS SAVUS!
Mūsų Uduvijd biinieriai nusiskundžia, kad lietuviai ma- 

STO'iįt ’W-
diiMi, kad lietuviai biinls'riai yra aUilikj, — kaį ?ifĮRW 
nesireklemuoja/ kad visuomenė neturi progos su jais ir jų 

i daigomis surtp^žinti.
.Tiąlaįnfcuris būdu pasiekti Uetnyjų* pirfdjuM yra per 

kuri rinito plačioji vituomphi.
šiame numery “DarbininkMi” pradedą kooperatyvinį 

skelbimo būd$ mjkų muisto produktų parįt^tųviu.
Tuomi norint patarnauti savp skaitytojams, kad jie su

sipažintą su mūsų lietuviais maisto produktą pardavėjais ir 
biznieriams, kad jie turStą progą pasakyti Darbininko“ skai
tytojams apie sayo bįsnį.

Kviečiwne lie|uvius, maisto produktą pąrdąvąjįM, 
prisiąsti “Darbininkui” vargių’ ir adresus, kad galdume duo
ti savo skaitytojams pilną sįraŽą, iž kurio jie galėtą pasirink
ti tą, pas kurį jiems būtą patogiausia pirkti.

Sausio 26 d., miesto ligo
ninėje, mirė Jonas Vaįai- 
ris, 62 metųąmžiaųs, gy-l 
vęnęs pas seserį 193 L St. 
,So. Boston, Mass. Jis pa
ėjo iš Griškąbudžiopąra-1 
.pijęs. Amerikoje pragyve
no 10 mętų. Buvo, nevedęs. 
Laidotuvės įvyksta su i|- 
kilmingomįs mišiomis iš 
šv. Petro bažnyčios, Šv. 
Benedikto. kapuose, sau
sio 29 d., 9 vai. ryte, šyd 
mišias atnašaus kun. K. 
Urbonavičius. Asist uos’ 
kun. F. Ą. Virmauskisir 
kun. K. Jankus.

i svetainė ir pasiekė bažny
čią antrame aukšte.
•- Pranciškonas kun.. Ar- 

[čadras, pajutęs .gaisrą, 
puolė į bažnyčią, kad iš- 
nešti Šv. šąkrąmentą ir 
kįęlikus, bet dėl liepsnų ir 

I djimų negalėjb prieaįto- 
riąus prieiti. Išbėgęs į 
gatyę, jis pasiskolino nuo 
gaisrininkų dujų kaukę ir 
ją užsidėjęs priėjo prie ąl- 
tojųąųs ir išnešė šv. Šą
krąmentą ir kielikus, šios 
parapijos klebenus yra ku 
higąš Limentas, kuris ke
lios dienos prieš tai buvo 
išvažiavęs savaitei atosto-

j! <r^-- ;•... . ■, ;

GAISRASARSENALE

j Daug visiems baimės su
kėlė kilęs gaisrasJungt. 
Valstybių laivyno amuni
cijos arsenale Uingham, 
Mass. Vietos gaisrininkai 
ir marinai per šešias va
landas sunkiai iŠ visų pa- 

<GAISBASI^KŲ . stangą kovo  jo gaisrą
. . v . y I sukontroliavo. Gaisras bu 

vo kilęs šilko sandely kurs 
vartojamas apsaugoti pa
raką nuo sušlaįimo.’

Nuostolių padalyta už 
$20,000. Gaisro priežastis 

[ Stropiai tiriama.

12 VAIKŲ IŠGELBĖTA

East Boston,Dvyliką 
vaikų tapo išgelbėta iš 
degančių namų ant Sara- 
toga St. Jošęph B. Nealob 

I begelbėdamas vaikus iŠ 
degančių namų i>ate apde-

Sausio 23 d. apie S vai. 
vakare kilo gaisras Šv.| 
Marįjos Aušroj Vartų ba
žnyčioje, Chambers gat
vės* Kadangi užpustytos ! 
gatvės trukįiė. gaisrininJ 
kams, tai nupstolių pada
ryta apie 25,000 dolerių.

Bažnyčia yra «trijų aukš
tų, mūrinė. Gaisras kilo I 
dėl karštų pelenų, kurie 
buvo supilti prie medinės 
sienos. Liepsnos greit apė
mė pirmą aukštą, kur yra? gė,

skriniose —kepurę, rū
bus, ginklus, aukso diržus 
ir kitas brangenybes:

Priešaky visos eisenos 
jojo 20 raitelių, kprip jo- | 
darni Švaistė nuogais kar- i 
dąis, svaidė juos J viršų, 
vaikydami piktąsias dva
sias ir tuščiai šaukė: “bė
kit, velniai, nuo šio kūno.” 
“Ginki Pikuoli jo Vėlę,”

Pakeliui gausios raudp- 
tojų - giesmės, skambūs 
ragų ir vamzdžių balsai 
ir vyrų šukavimai viliojo 
iš kiemų gyventojus, ku-
rie gausiai prie gedulin- SO. BOSTON, MASS. 
gos eisenos dėjosi. Kol ei- * • ’ *
sena pasiekė Vilnių susi- . . ■ - •. . 1 -darė ^didžiausia žmonių Š?. CASH MĄRKįT
minia. Už Vilniaus miesto 8
gedulingais rūbais apsi- fciBArtMtaO :
taisės bajorų, ritiefių ir ~ 
didikų Jydūnąs, laukę Jo- 
gaila. Išvydęs eiseną nuli- Telephone South Boston 3591 
po nuo arklio ir nevą su . ....'' ■ ' ... :. , 
skausminga veido išraiška ';;;;; ' * - ;
prisiartino : prie neštuvų, Vellan lš liejimo at- 
o kai neštuvus ' pastate vestas Kęstučio sūnus Vy- 
ant žemės, prišoko prie į “ L“1“
šalto dėdės lavono ir ne
nuoširdžių, bet garsiu bal
sų prapliupo,

Vėl kėlę neštuvus ant 
pečių ir į Vilnių nunešė. 
Ten jaių bųyo prikūrenta 
pirtis, kur nuprausę velio
nes kūną, patepė kvėpan- 
čiąis aliejais, patepė baltu 
rūbų, aprengė žėrinčiais 
šarvais, apjuosė ąųįcso 
diržų, gąušiai brangiais 
akmenimis kaišytų, ap
siautė šviesiai raudonu j 
apsiaustu, gausiai auksu 
siūvįnėtu ir užmovę kimi- 
gaikščio kepurę; .Prie šono t 
pakabino kardą, kuris" da
bar bejėgėj Kęstučio ran
koj, dar. tąip nesenai Lie
tuvos priešams buvo bai
sus. Kąklaskad nebūtų, 
matyti Kęstučio smaugi
mo Žymių, buvo apvynio; I 
tas bąįtų rąnkšlųoščįu, su 
įhyštais jame pinigais kad 
velionis turėtų kuo sumo
kėti už įėjimą į aną pasau
lį. ’ ' ’• .. • " J

Taip parėdytą Kęstučio 
kūną įnešė į didžiausią pi
lies sąlę ir pasodino kuni
gaikščio sostan. Kad ir 
staigi buvo mirtis, vis dėl
to narsaus sęneĮio veide 
liko kilnios didybės ir 
rimtumo žymių, kurias di
dino ant krutinės nusilei
dusi žila barzda, ir baltį 
ant užmerktų akių anta
kiai, Šalę buvo pastatytos 
Statinės su alumi ir medu
mi ir plačiai atidaryti pi
lies vartai, kad kiekvienas 
laisvai i galėtų paskutinį 
kartą pamatyti įr atsi
sveikinti buvusį savo Val
dovą. Penkias dienas mi
nios žmonių plaukė į pilį, 
5 dienas trūko atsisveiki- ’ a t Tp T TT T \T A T DVRT T
nimąs. Pirmasis atsisvei- I?KAU LflJ ®'M
kino Jogailą. Gerdamas • A
HfiHisiams ir gedamasis 
verkęs, klausė jo: . P0 globa MdTiNOs švo.

—r- Tau geriau, ImąngUS BirmInInkSEva )M[Mk*ien5, 
dėde, kodėl nunnrei? ' . . .1-**

Visi salėie kartbio: [vic^DirritnfeM'oną siauriens,
— Kodėl hūmlrtif • ““
_ Ar netnreiAi ko vai- rrot. Rait — Brous ciuutea^Ar neįui-ejai ko .vai Wert Iioxbury, Mmb.

gyti ir gerti? ( Tei r*rkw is«4W
— At* npilirėiAi ■ Vfll'St'bv* ĮFln., B*j -r* Marijona— af neturėjai vaisty- gg st., Eo«iind*ie, m*m.

bes, pilių ir tarnų? t*i; tarkvay om&vf

— Ar turtų Mbij ir bran-n^‘w«rtthst,%*<?&. ui»
genybių neturėjai? _
— Ar mylimos ■- Žmonos

nebuvo, vaikų? . O, kuni- ’ 8Q.Bortoa. MM*. a* Mrttvmo rttaMto,
IrnHSl I Draugija mvo «uHrinWmui laiko kad 2 t*L BaaM>l)oa rtW»

| gaiRstl KOųel numirei.• antri) uUmlnki- kiekvieno mįnetloj 7th St, Bo. Bo*tou, Ma**. 186 ’ - • .’, ‘ \ • ’ > . *

kais. Visuos keturiuos 
kampuos buvo pastatytos 
statynės su sakais ir riė-' 
baląįs. O ant atskiro paki
limo pastatyta urna, į ku
rią bus supilti likusieji 
sudegusio lavono pelenai.' ” • • 
6 dieną, nesuskaitomos 
minios akivaizdoje, kuri 
pripildė ne tik visą Šven
taragio . slėnį ir kalnus, 
bet apgulė tvoras pilies 
volus ir medžius išnešė 
toj pačioj kędej sędiritį 
kunigaikščio lavoną ir pa
state pačiam viršuj ant - 
tam tyčia parengto kauro. • 
Kunigaikštis, kuris nękar- 
tą* savo Jpitiįiė dengė pijo 
priešo tųps .kalnus, mišr ?> 
kųs, upęs, žodžių visą jam ** 
brangią Lįętųvą, šiandįęn, > 
kada jis tąip reikalingas, 
Sako paskutinius, sudiev, 
amžinai ją palieka ir, ta
rytum laimina iš aukšto, 
sosto prie jo kojų susirin
kusias minias. > . ■

į tautas. ; šis neverkė, vei
delis suakmenėjęs, užčiaup
tos lūpos ir ne vienos aša
ros akyse* Priėjo prie la
vono, paėmė jo šaltą ran
ką į savo karštą delną, il
gai žiūrėjo*į mylimą vei
dą, o širdy virė kerštas. 
Paskiau, nei nęžyilgterė- 
jęs į susikrimtusį iš bai
mes Jogailą grįžo į kalėji
mą ten laukti tęvo laido
tuvių. '

Tuo pat laiku, Šventra
gio slėny, tarp Perkūno 

I šventyklos ir Nąrės, skįr- 
tdį kuųįgaikšęiams degįn< 
ti vietoj" ėjd" rangos dil
bai laidotuvėms.' Daugys 
be tarnų veže iš Dukiškio 
šilo didžiausius ąžuolų ir 
pušų rąstus, ir vyresniųjų 
prižiūrimi, krovė aukš
čiausią laužą, perdedami 
medžius sausomis sama
nomis ir šiaudais, dabih- Į .
dąmi ąžuolų lapų vaini-l Bus daugiau.

GBABOĖIUS
Jau 16 .metą kaip lietuviams 
mandagiai, są&aiugai ir priei
namomis kaindmifc tarnauja. 

. Reikalui esant kreipkįtęs: 
‘ SOUTH BOSTON

258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486

MQNTEIJjO. 
16 Intervale St. 

. Tel: 4110 ' ,

JŪSEPH w, casper
(KASPARAS)

Į Tėt Parltvay 0558AV

___ __ _ . Jurtai, M«m 
ĮTvarkdarė — Ona Mlt«irdlenf, 

• ■ 1512 iOolumbiaRd.l 8o.>Bo*oJAlM*M 
I Kasos Globoja —' E, Jahulonien?. .

‘ T^O yaL vajauce, pobaia/thaj
• tąin.Aj.
Vtaalt UraurUo* teUtalafc

įaĮ protofeoių raatiniukę. •

SV. JONO »V. BU PAŠAIJeĮNt 
tJtfŪS VAtDYBA

Pirm. — J, PetrauakM,
24 Thociu Prtk, «9. Mm*

Vlc*~ pirm. « V. MadouiK
iOO Coittmbla •&<!„ S. Boatoa, Mart. 

ProL Rrttlnlakaa — J. GlĮntckK
5 .Tfcomaa Park, Bo. Bottoa, Mamk 

)?1». matininką*'-- Aįb.
16 AVtafW St, S0. Bčrtąa, Mm*. 

IMlnJnkM — X Naudotina*,
885 U Broad**/, 8o. $ortmk Mu*, 

Martalka — J. Baiki* . ’ <' 
. T TOTiUd Bt, .So. Morton,. Mu*. .
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VIETINĖS ŽINIOS ĮVAIRIOS ŽINIOS

DIDIS POETAS
KURIS

NEGALĖJO PERSKAITYTI

EILUTES!

VYČIŲ VAKARAS

L. Vyčių 17 Algirdo kp., 
sausio 20 d., 7:30 vai. va
kare bažnytinėje svėtai- 
riėje, įvyko debatai ir pra
kalbos vyčių naujų narių 
vajaus proga.

Debatų tema: “Verta

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu.
J) yra baigusi 

FA1LTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street, 
Sd. Boston, Masą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA
80. BOSTONE

Ant Broądway naujai ištaisy- 
tąg nKutornižkas štoraz ypatingai 
tinkamas dėl saliūno ir restau- 
rahto'biznio, gražiausioj ir ge
riausioj vietoj. Viskas pilnai į* 
rengta -— su gražiomis šviesomis, 
sienos iš Philippine Mahogany 
medžio, du toiletai, iš lauko fron- 
tas padarytas “Vitriolite tile”—- 
vėliausio išradimo, dydis apie 
50x22 pėdą, šviesus, erdvus ir 
geros Ventiliacijos. Nepaprastai 
gerą progą įsikurti biznį, iš ku
rio šiandien galima daryti didėlį 
pelną, kreipkitės pas,

A. J. KUPSTĮ
332 W. Bfroadway, So. Boston, 

Mass.
Tel. South Boston 9423.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SQ. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTJN & CO.
• Taisome“ Visorius Šfogus ' 

. 414 W. Brbadway
TELEFONAI:

South Boston 0674 dienomis
South Boston/0184 vakarais

BAIDUS
Perkraus- 

tome
” * VISUR

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 4618

VALENTINA MINKIENĖ
Duoda piano muzikos pamo- 

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

Baigusi Nanj^s Anglijos j 
Konservatoriją .) 
Studio adresas:

912 E. Brbadway, So, Boston. 
f Tel. So. Boston 3317.

JUOZAS M, OILIS

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

366 W. Broadway 
Sp. BOSTON, MASS.

LAIVAKORČIŲ IR 
xIN8URAN0E, t

K. SIDABRO
Ofisai Naujoje Vietoje

808 W. Broadway»
Ant antrą lubų

So. Boston, Mui,

lietuvių jaunimui‘priklau
syti prie lietuviškų orga
nizacijų”.

Blogas oras — lietus ir 
sniegas sulaikė daugumą : 
publikos, bet debatorių } 
tas nepaveikė ir, iš abiejų 
pusių matėsi didelis pasi
ryžimas, kad laimėti savo 
pozicijas.

Debatų teigiamoji pusė 
įrodė, kad verta priklau
syti prie organizacijų. Ją 
gynė: ponia O. Ivaškienė 
ir J. Griciūnas; neigiamą
ją pusę: p-lė F. Kartonai- ■ 
te ir M. Grilevičhis.

Teigiamosios pusės gy
nėjai, ypatingai p. Ivaš- 
kiene įrodė, kad organiza- 
cijos, tai yra tolimesnioji - 
jaunimo mokykla ir ji a. 
pėmė labai plačiai, ne tik 
Amerikos, žymesniuosius 
organizacijų veikėjus, bet 
ir Lietuvos, ir pabrėžė, 
kad jaunimas gali būti iš
auklėtas tiję organizacijo
se. žodžiu, įrodė visus or
ganizacijų nuopelnus.

Neigiamosios pusės gy
nėjai, viešai nesmerkė or
ganizacijų, bet gindami 
savo pusę daugiausia krei
pė dėmesį į mūsų vadų ir 
visuomenės dabartinius^ 
užsibrežimus. Jie sako, 
buk vadai ir visuomenė 
neužtektum kreipia dė
mesio į jaunimą.

Jie įrodinėjo, kad ne ieš
koma priemonių organi
zuoti jaūriimą, bet jis 
skaldomas; ypatingai ska
ldomos jaunimo centrali- 
nes organizacijos, o jų 

> vietoje organizuojama Įo- 
kąlės draugijos.

Teisėjais buvo: Dr. J.
E. Valįackas, B. Martin- 
kienė, mž, Š. Belėskas, p- 
le J. Vitkauskaitė ir stud. 
Edvardas Bukauskas.

Teisėjai išklausę deba
tų, išnešė nuosprendį, .kad 
teigiamosios pusės deba- 
toriai apgynė savo pusę.

Buvo leista kalbėti ir iš 
publikos,’ kas sudarė ne
mažą įspūdį.

To vakaro - kalbėtojais 
buvo Daktarai: J. Lan
džius ir E. Valiackas. Dr, 
Landžius kalbėjo apie sa
vo kelionę Į Europą.

Dr. Valiackas kalbėjo 
; organizacijų klausimu,.

Labai džiugina ,kad mū
sų profesijonalai kreipia 
dėmėsį į mūsų organizaci- 

:■ jų bei jaunimo likimą, 
į- ■_ • ’ Dalyvavęs.

SENATORIUS MADDEN 
RASTAS KALTU

Federalis jury rado Val
stybės ešnatorių William
F, Madden iš Jąmaica 
Plain kaltu falsifikavimu 
CAW darbo kortelių, tai 
yra neteisėtu būdu para
šymo “E. L. Hanna,r tuo
laikinio ČWĄ. viršininko 
vardo ant darbo kortelių, 
kurias paskui dalino savo 
pažįstamiems. Teisė jas 
Peters paskirs bausmę an
tradieny.

Tuo pačiu prasižengimu 
yra kaltinami dar šie: se
natorius Ed. C. Carroll iš 
S. Bostono,, legislatūros 
atstovas James J. Kilroy 
iŠ Roxbury. Jų teismas 
busiąs vėliaus.

MASKVOJ SIAUČIA 
VALKATOS VAIKAI 
NebeiŠmanoma, kas su .

; jais daryti
1 . ' '_______ •

Maskva. — Jaunųjų ko
munistų laikraštis “Kom- 
somolskaja Pravda” aima
nuoja, kad nei policija, nei 
; tas kitas negali panaikin- 
:i benamių vaikų valkatų, 
kurių čia yra galybės.

Šie vaikai užsiima dau
giausiai vagystėmis. 
Apsitaisę skarmalais jie 
naktis ‘ praleidžia kur 
pakliūva... Dienomis ir

NUSKENDO LAIVAS

Laivas King Philip, kurs 
buvo pririštas prieplauko- 
je (T. Wharf) Atlantic Ą- 
ve., Bostone nuskendo. 
Laivas buvo tuščias ir bu
vo pastatytas prieplaukoj 
visai žiemai. Nors tikros 
nuskendimo priežastį e s 
nežinomą, bet manoma, 
kad ledai atsuko sriubus 
nuo dangtelio, tuomet 
vandens prisisėmę ir nus
kendo.

vakarais siaura visam 
mieste.
Sovietų autoritetai pa

žymi, kad daug Šių vaikų 
išgaudoma ir siunčiama į 
tam tikras valkams pa
rengtas stovyklas. Tačiau 
dauguma jų iš ten pabėga 
ir grįžta į miestus.

Minėtas laikraštis susi
rūpinęs ieško to nemalo
naus reiškinio priežaščių 
ir randa, kad čia kaltas 
vaikų palinkimas valka
tauti. Bet tikroji priežas
tis be riebus ta, kad Rusi
joj pažeminta moterystė, 
vaikai kurstomi neklausy
ti tęvų ir tikėjimo, kas ir 
sugriovė šeimas. Be to,v 
čia prisideda ir begalinis 
skurdas.
V M. L.

DEL LIETUVOS KA
RIUOMENES PARUBE-

■ žyj ‘ ’

■H*"*1

P-nai Virmauskai, gyv.
192 D St., pereitą savaitę 
susilaukė sūnaus.

BLAIVININKŲ 29 METŲ 
SUKAKTIS

Jau 20 metų kaip gy
vuoja mūsų 40 Pilnųjų 
Blaivininkų kuopa! Šia 
proga blaivininkai rengia 
milžinišką jubilejinj pa
rengimą vasarius d. 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje 
salėje.

Programoj ^ c£aly v a u s 
garsus “D-ko” radfo prog
ramos choras, kun. Urbo
navičius, - kun. Juškaitis, 
Įvairūs artistai^ kurie vai
dins labai jaudinantį vei
kalėlį ir Pranelio parašy
mą naują farsą -

Visi yra nuoširdžiausiai 
kviečiami atsilankyti į šį 
nepaprastą parengimą! ..

UŽ KOMPLIMENTĄ Į 
TEISMĄ...

Jonas Spurgis mylėdavo para
šyti , komplėmentarinius laišku, 
čius radio programą vedėjams. 
Jo pastabos gana buvo vykusios 
ir tas padėdavo orientuotis radio 
programą rengėjams, kolą ispū 
dį daro į . visuomenę ju progra
mas. •

šiuo sykiu Jonas Spurgis nu
girdo štai kokį perstatymą:

“pp. Luiniu orkestras sugros 
polką “Žvengia žirįeįis” Iš
klausė,

~ Susijaudino Jonas Spurgis ir 
parašė programos vedėjui štai 
kokį, komplimentarini laiškutį:

“Gsrb. Tamsta:—
Tamstos vedamoje sekmadie

niais radio programoje nugirdau 
polkutę “žvengia žirgelis/’, ku
ri buvo tiek: natūrali žirgelio 
balso pamėgdžiojimu, kad man 
primine net mano kaimyno oku
puotoje Lietuvoje nuliesusio ku
meliuko balsą. Komplimentuoju.

Su pagarba, .
Jonas Spurgis.”

P-naslangus gavęs iŠ savo 
stoties virŠminėtą laiškutį, vietoj 
padėkoti už komplimentą, pa
traukė p-ną Joną Spurgį į Teis* 
mą už įžeidimą.

* fe ♦
TEISME

Teisėjas: P-nas Liugau kokį 
skundą turi prieš p-ną Spurgį?

tingusr: P-nas Teisėjau aną 
sekmadienį perstačiau pp. Lui- 
nią orkestrą, sugroti per radio

Berlynas — Sausio 20 d 
Dr. Jurgis šaulys, Lietu
vos . ministeris Vokietijai 
patvirtinęs Vokiečių spau
doje pasirodžiusias žinias, 
būk Lietuva koncentruo
janti kariuomenę Klaipė
dos krašto parubežyje, 
bet jis nurodęs, kad vo
kiečiai tą patį daro ir yra 
žymiai sustiprinę savo ka
riškas jėgas Tilžėje.

Dr. šaulys nurodė, kad 
koncentravimas Lietuvos 
kariuomenės Tauragė j e 
.buvo seniai numatytas. 
Lietuva iššaukusi 1907 ir 
1908 metų atsargos ka
rius trijų mėnesių prati
mams ir, jei tie^pratimai 
yra Klaipėdos jfešto pa
rubežyje, o ne kurioje ki
toje Lietuvos dalyje, tai 
dar nereiškia, . kad Lietu
va nori ką nors išprovo
kuoti.

“Išsklaidyk tą debesį.,, grąžink šviesą dangaus.., duok man matyt

Žmogus, kuris parašė šiuos žodžius, laikomas didžiausiu poetu, koks 
tik kada gyveno—tai Homeras, apakęs senovės Graikijos dainius. 
Istorija nepasako, kaip Homeras neteko regėjinĮo; bet mes Žinom 
kitą didelį poetą, Miltoną, praradusį savo regėjimą. Nuolatinis skai
tymas prie silpnos šviesos prisidėjo prie Miltono apakimo.

SAUGOKITE SAVO REGĖJIMĄ ŠVIESŲ APŽIŪRĖJIMAS DYKAI ,
Mūsų tikslas, kartojant Šiuos istorinius fak- Blogas apSvIetimas yra. paprasta BUgadinto
tus„ yra nenugasdinti jus, bet Išpūti prieš ben- regėjimo priežastis. Bet kaip sužinoti, kad jū-
drį-pavojų pagadint regėjimu,- sų namo apšvietimas blogas? •Lengvlausls ir
Sugadintas regėjimas yrą taip paprastas dalk- tikriausia būdas, tai pasišaukti vieną 18 mūsų
tas, kad daugelis laiko tai normaliu dalyku. Mėme Iiighting Specialistų, kad apžiūrėtų su
Iš kožno gimto mokyklos vaikų’, dvldeSimts tu- SIGHTMETERIU jūsų namus. Ilk mažas \
rl pagedusi regėjimų; po 
25 mėtų iš kožno 100 tokių 
yra 30; gi po 50 metų to
kių yra 70 tarp kožno 100.

SVARBU—Jei jūsų regė
jimas pakrikęs, jei skauda 
akis - ar galvų,. arba pasi
rodo jūsų akys, reikalin
gos daugiau negu geros 
Šviesos. Kreipkitės I akių 
specialistų.

pertvarkymas —toks kaip 
lempų pakeitimas, kad. 18- ; 
vengus šešėlių ar bH2^ 
jiino, ar pakeitimas lem
pučių didžio—gali’bfltrel- 
kalingąs, kad nustatyti 
tinkamų jūsų namo ap- 
fivietliną. Jūs galit gauti 
Šitokį savo namui apžiū
rėjimų visai NEMOKA
MAI, tiktai patelefo
nuokite HANcock .3300.

THE EDISON COMPANY OF BOSTON

komedi- KLAIPĖDOS KRAŠTO 
: SEIMELIS AGITATO

RIAUS PAREIGOSE

Jei neminėti valstybės 
išdavimo bylos, * kurios 
melagingu aprašymu yra 
išmarginti Vokietijos lai-, 
kraščiai, tai niekas taip 
nejaudina vokiečių, kaip 
gubernatoriaus Dr. J. Na
vako aiški griežta politika 
Klaipėdos krašte,. Nepra- 
eina dienos, kad vokiečių 
spauda ir jų radio nekaltų 
į galvas saviems pilie
čiams ir neskelbtų pasau
liui, kad dabartinė Klaipė
dos krašto direktorija, 
Bruyelaičio pirmininkau
jama, esanti neteisėta ir, 
kad ją sudarydamas, gu-

polką “Žvengia. Žergelis” ir. jie 
tą išpildė labai gražiai, gi p-nąs 
Spurgis drįso kritikuoti jžei- 
džiant mano asmenį.—

Teisėjas: P-nas Spurgi, kas 
Tamstą pabudino kritikuoti inL 
nėtą p-no Lingaus muziką ir nie 
kinti?—

Spurgis : P-nas. Teisėjau, aš ne 
fcjritikavau ir bepeikiau, tik pa 
siunčiau komplimentą, nes ano
ji muzika mane taip sujaudino 
savo natūraliu žirgelio žvengi, 
mu, kad aš nejučiomis nuskri
dau mintimis į okup, Lietuvą ir 
ten palyginau šit girdėtu balsu', 
suliesusio kaimyno kumeliuko,-'

Teisėjas: Del nepamatuoto p 
no Lingaus skundo, p-ną Joną 
Spurgį išteisinu, gi p-nui Lingui 
priteisiu užmokėti .{eismo išlai
das. ,

J. PIRŠLYS.

bernatorius Novakas su
laužė statutą. Vokiečių 
spauda ir radio užmiršta 
Aukščiausiojo Ha a g o s 
Teismo 1932 m. rugpjūčio 
11 d. sprendimą, kuris bu
vo padarytas Klaipėdos 
krašto valdžiai esant to
kioje padėtyje, kaip da
bar. Tas teismo sprendi^ 
mas aiškiai pasako, kad 
dabartiniai Lietuvos val
džios, veiksmai yra teisėti 
ir nelaužo Klaipėdos kraš
to statutą.

Bet įdomiausia, kad vo
kiečiams paskaloms apie 

; Lietuvą leisti, medžiagos 
duoda pats Klaipėdos kra
što seimelis. Dalis jo na
rių jau yra nustoję savo 
mandatų . ir dabar teisia
mi valstybės išdavimo by
loje. Taip pat teisiamas 
buvęs dabartinio s seimelio 
pirmininkas von Dressle- 
ris. Tai rodo, ko siekia vo
kietininkų partijų išrink
tieji atstovai. Aiškus, da
lykas, kad jie, būdami val
stybės išdavikais, kartu 
negali būti seimelio na
riais ir atstovauti daliai 
krašto gyventojų įstatyt 
mų leidžiamoje įstaigoje. 
Dabartiniu metu seimelis 
neturi savo . prezidiumo. 
Visas buvęs prezidiumas į- 
yeltasį valstybės išdavi
mo bylą.

Seimelio vokiškų parti
jų mariai, ir dabar visame 
Klaipėdos krašte kursto 
gyventojus prieš Lietuvos 
valstybę. Į seimelio posė
džius jie renkasi nė tam 
kad dirbtų kraštui ųąudin- 
gą darbą,., bet tam, kad 
trukdytų gubernatoriui ir 
direktorijai sėkmingai .ei*, 
ti savo pareigas. Prieš to
kį neleistiną , Klaipėdos 
krašto seimelio elgesį jau 
protestuoja patys krašto 
gyventojai; Jų dažnuose
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susirinkimuose priimami Zasas taip pat nepajėgė 
nutarimai, kuriais iš sei
melio reikalaujama darbš
tumo. -Tai įdomus pavyz
dys, kuris parodo, ko šian
dien nusipelnė dabartinis 
Klaipėdos krašto seimelis, 
Žinoma, jo dienos jau ne
ilgos. Gegužės menesį tu
rės įvykti naujo seimelio 
rinkimai. Tšb.

Į J.— ..i „ i..' . .m'

KAIP VON ZASAS KAU
NE APSIKULTŪRINO

Iš Klaipėdos hitlerinin
kų teisiamųjų 80 žmonių 
yra Kaune kalėjime ir ka
sdien automobiliais veža-' 
mi į teismą, o 45 yra lais
vi už užstatus. Šie gyvena 
Viešbučiuose ir patys atei
na į teismą. šie laisvieji 
savo prislėgtą ūpą mėgsta 
vakarais taisyti lietuviška 
skaidriąja degtine, alučių 
bei vynu. Na, žinoma, daž
nai perima saiką, ir tada 
tenka ir policijai ‘•kultū
ringuosius?’ vokiečius pa
mokyti gražaus elgesio.i.

Iki šiol geriausiai šiuo 
žvilgsniu pasižyniėjo vie
nas svarbiausių kaltina* 
mųjų, pastorius von Za
sas, uždarytos priešvals
tybinės vadinamos zasi- 
nirikų partijos vadas. Jis 
prieš pat Kalėdas davė 
teismui ilgus pasiaiškinį- 
mus, tarp kita ko pažymė
jo, kad į Klaipėdą iš Ryt
prūsių persikėlė gyventi, 
norėdamas padirbėti klai* 
pediškių kultūrinimui. Na, 
tą patį vakarą ir gražiai 
“apsikultūrino”.—

Su vienu Kaune Žinomu 
palaidumu taip pasigėrė, 
kad gatvėje ėmė triukš
mauti, virstuliuoti.' Paga- 
iau pargriuvo ir nepajėgė 
atsikelti, Policininkas von 
Zasą pakėlė ir šiaip taip 
nusitempė į nuovadą, čia

pastovėti. Policijai kilo . 
baimes, kad jis yra apsi
nuodijęs alkoholiu ir gali 
net numirti. Todėl policiją 
tupjau ftšankė greitosios*' 
pagelbos automobilį ir juo 
von Zasą nuvežė į ligoni
nę, Ligoninėje paaiškėjo, 
kad jokio apsinuodijimo 
nėra, o tiktai 'perdaug 
griebta olkoholio... Von 
Zasui buvo suteikta medi
ciniška pagelba, -buvo leis
ta ligoninėje pamiegoti bei 
prąsigirioti, o. rytą atėjęs 
policininkas jį nusivedė 
vėl į nuovadą^ Čia surašė 
protokolą ir paleido. Iš 
nuovados von Zasas tie
siog nužingsniavo į teis
mą. Dabar šis klaipėdiš
kių “kultūrintojas” ir hit- r 
lerininkų organizatorius 
labai nelinksmai jaučiasi, 
nes iš jo nemalonaus nuo- , 
tykio su ligonine ir nuova
da visas Kaunąs juokiasi..

NELAIME MINISTERĮ 
LOZORAITI VEŽUSIA*

ME LAIVE

: Helsinkis.—Elta. Lai
vas “Kompas”, kuriuo 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Lozoraitis su 
žmona ir užsienių reikalų 
ministerijos- protokolo 
skyriaus direktoriumi Gir
dvainiu plauke iš Helsin
kio į Taliną, jūroje buvo 
ištiktas nepaprastai smar
kios audros. Laivas buvo 
atsidūręs dideliame pavo
juje. Jūra taip smarkiai 
bangavo, kad bangos nu
plovė nuo blikties laivo 
kapitoną, kuris paskendo.

Laivui atplaukus į Tali
ną, jo keleivių ir sutiku
siųjų tarpe buvo matomas 
didelis susijaudinimas,

Tinginystę — jauno Žmo
gaus kapai; M iStįsnU,
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Reikia Budėt Ne Tik Del Klaipėdos..
> ■" ■ . • _ . . . * _ ' ‘ .

Lietuva gyvena sunkų mornenl^-' Vokietijos na- 
zįai, laimėję Santo plebiscitą, dabar dairosi —- kas to
liau daryti f Vieni spėja, kad sekamas jų žygis tai 
Austrijos užgrobimasį kiti sako, kad naciai dabar 
kibs į DaUzigo koHdorių, o dar kiti — kad be jokios 
abejonės vokiečių pastangos bus nukreiptos į Klaipė
dą. Kiirie įhpės? Kai dėl mūsų, tai nuoširdžiai pagei
dautume, kad vokiečiai eitų nuo “mūs biednos gai
vūs”, kur tik jiė nori, by tik ne į Klaipėdą. Bet pagei
davimas pageidavimu, o faktai — faktais. Gyvenimo 
logika, žinoma, turėtų nlikreipti vokiečių dėmesį į ; 
Danzigo klausimą, nės tas koridonus yra pergnybęs 
Vokietijos kubą į dvi dali ir tąj‘į pašiną ištraukti 
tūrėtų būt svarbiausias šio momento uždavinys^ Bet 
likviduoti Danzigo koridorių būtų perdaug sudėtin
gas žygis; Lenkija dešimts sykių didesnė UŽ Lietuvą 
ir todėl yra dešimts Šansų mažiau prieš ją laimėti. 
Frie to, Vokietija pasirašiusi su lenkais dešimčiai me
tų nepuolimo sutartį; Tiesa, visokios sutartys vokie
čiamsyra tik “popierių sklypas”,bet šiuo atvėjune 
taip lengva jis sudraskyti, nes lenkai turi nemenką 
kitos rūšies argumentą — skaitlingą armiją, kuriai 
gali duoti paspirties ir gudriai sudarytas talkininkų 
būrys. Taigi iš viša ko atrodo, kad likviduoti Danzigo 
koridoriaus klausimą vokiečiai atives dar devyniems 
metams —- ne ilgiau. ‘

Su Austrija nazikvir yra nudegę nagus. Prie to, 
Austrijos neliečiamybę uoliai “saugoja” galingas 
Mussolini. Taigi kreipktis ton pusėn naziams neleis 
paprasčiausias sveikas protas. Tad atrodo, kad, mūsų 
visų susirūpinimui ir baimei, vokiečiai atsikreips f 
Klaipėdą. Bet kOkiū būdū? Agitacija jau tapo išban
dyta. Dabar jau ji neneša pageidaujamų vaisių. Neti
kėtas neoficialus riazių - smogikų puolimas ? Bet čia 

•_ lietuviai jau permato priešo planus ir, kaip girdėt, sur 
mobilizavo savo armiją, kuri šų visokiausiais rezer- 
vaiš gali sūddryįi apie 200,000 karių. Prieš tokią pa- 
jęgį ką nėrs nuveikti įiėiižtėįs mažo paMižantiško 
puolimo. Tektų vesti tikrą didžiulį karą, kurin turėtų 
stot rimtos vokiečių pajėgos. Ką tada pasakys Euro
pa? Jį negalėtų žiūrėti abejingai į tokius vokiečių žy
gius, neš tai reikštų sustiprinimą vokiškojo militariz- 
mo, ir 1914 metų istorija pasikartotų visoj savo bai
sumo j. Lietuvai tąsyk tektų suvaidinti Belgijos rolę. 
Bet vis tik išsivystytų naujas pasaulinis karas. Ar 
Europa prie jo prileis^Ar,Vokietija priėjo tiek pri- 
smengusi, kad tikėtųsi išeit, laimėto ją? Jei vokiečių 
diplomatai turi nors kiek sveikos orientuotės, tai jie 
vargiai norės eiti į tokią riziką. Tad, viską šaltai ap- 
svaršeius,,atrodo, kad Vokietija tuo keliu neis. Tai 
kas jai;pasilieka Klaipėdos kraštui pasisavinti? Vei
kiausiai ~ vokiečiai ėis prie plebiscito; Jis būtų ne
teisėtas. Klaipėdos klausime plebiscitas nenumatytas, 
todėl jį pateisinti, rodos, jokiu būdu negalima;

ifet yekiėčiąi mėgins šurąsti tani būdą. Imsis vėl 
ągiiącijdš, -bet Šiuo kartu dar smarkesnės. Pastatys 
prieš klaipėdiečių akis Saaro laimėjimą ir šauks juos 
ūrriiu šiikįlti ir reikalauti plebiscito, žinoma, Lietuvos, 
vyriaušybei teks įtempti visas pajėgas, kad prie to 
neprieitų. Ir reikia tikėtis, kad prie plebiscito nebus 
pHštasft, neš kitaip tai būtų tikras pralaimėji- 
maš; Ai* šiaip, ar taip, nors Lietuvos gyvenime yra 
bii^ę šūnkių valandų, bėt šis momentas tiir būt btis 
kritiškiausias; Bet išeitis vis dėlto yra ir vilties nema
žą; kad ir šiš debešyš nepadarys didelės žalos. Aršiau
sią tai tas, tad vokiečių šmėklą visados stovės Lietu
vės padangėj. Klaipėdos klausimas gali būti laikinai 
nūštiinitas šalin, bet jis tol nebus likviduotas, kol Vo
kieti ją vadinsis Vokietija. Į tą klausimą teigiamai re- 
agiioti gali tik stiprį, vieninga Lietuva, mokantį tiek 
tvarkyti savo vidaus reikalus, kad jokią pašalinė val
stybė tijętiitėtų iiė progos nė galimybės į jtios įsikišti. 
Čią tenka kiek susirūpinti.v :

7 Pastaruoju laikų Lietuvoj pradėjo šeimininkauti 
sovietų vyriausybė; Kiek sovietų įtaka Lietuvoj įšiyy- 
ravus, sunku pasakyti, bet kaikurie incidentai nuro
do; kad tusų atstovas Kaune užima diplomatinę kė
dę ne vien tik dėl formos. Jis šį tą veikia ir jo žodis 
turi autoritetingos reikšriies. Reikia pripažinti, kad 
toks faktas negali džiuginti tikrai pattiotingos lietu
vio širdies. Nuolaidųnias švetimtąučiams ir dar bolše
vikams iki tokio laipsnio, kad jiems leidžiama net vai
ruoti valstybės aparatą kaikuriuose dalykuose — me
tą' labai nepageidau jamą šešėlį ant šalięą suverenite
to bei nepriklausomybes. Tokia politikos kryptis mū
sų išeivijai labai neskani. ’./J'.*:

Iš Mūšų Veikimo Centro
Paminėkime Lietuvos 

Nepriklausomybę

Netoli Vasario šešiolik-

liktas Liėtiįvds Nepriklau
somybes siikakfuvės. Jau 
laikas pradėti rengtis trik 
ręikšmyngas sūkUktiives 

toji; Tąį bus jau septynių- tinkamai paminėti. Neabe-

joju, kad Fedaracijos sky
riai ir apskričiai ir šiemet, 
kaip ir kitais metais, sten
gsis kouiškilmingiau šia 
Švęsti tautos šventę. Tik 
reikia, kad kiekvienais 
metais butų rūpestingiau 
prisirengta, kad būtų su
daryta šventės nuotaika 
tikrai graži ir iškilminga. 
Fedardcijos apskričių yra 
pareiga prižiūrėti, kad ne
liktų nė vienos lietuvių 
kolonijos, kurioj vasario 
šešioliktoj nebūtų sureng
ta ar tai prakalbos,, ar pa
skaitos; koncertas, ar ban- 
kietas. Kitos tautoš nepra
leidžia savo tautiškų šven
čių be tinkamo paminėji
mo, kodėl mes turime ap
sileisti.

Federacijos centro val
dyba trokšta, kad apskri
čiai ir skyriai ypatingą 
domesį kreiptų į jaunimą. 
Liėtuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo iškilmės 
negali būti sėkmingos, jei 
į jas nebus įtraukta kuo 
daugiausia jaunimo, kurį 
labai svarbu supažindinti 
su Lietuvos reikalais ir 
šventės proga kelti jame 
tautinę sąmonę. Kad pat
raukti jaunimą į vasario 
16 d. paminėjimą, reikia 
gražią, jaunimui pritaikin
tą, programą suorgani
zuoti. Geriausia patį jau
nimą į programą įtraukti. 
Mūsų jaunimas turi noro 
padirbėti saVb tautai,. tik 
reikia dubti jam progos;

Kurioj kplonijoj nėr Fe
deracijos skyrių, ten kitos 
draugijos gali imti inicia
tyvą ir rengti tautos šven
tės paminėjimą. Lietuvių 
R. K. Susivienijimo Ameri 
koje, Moterų Sąjungos, 
Liėtuvos Vyčių ir kitų or
ganizacijų kuopos bei aps
kričiai turėtų artiinai ko
operuoti su FederUbiją ta
me darbe, o kur nėr Fede
racijos skyrių, još vienos 
turėtų rengti vasario 16d. 
iškilmės.

Kad sudaryti gerą tau
tos šventės nuotaiką, susi
rinkimuose ir spaudoje 
daug kalbėkime apie vasa
rio šešioliktą, savo iškil
mes plačiai garsinkime, 
prašykime gęrb. kunigų 
klebonų, kad jie to darbo 
priešakyje atsistotų, iš 
sakyklų garsintų, pamal
das vasario 16 dienos ryte 
surengtų ir duotų progos 
žmonėms pasimelsti už 
žuvusius kovose; dėl Lietu
vos Nepriklausomybės ir 
padėkoti Dievui už visas 
mūsų tautai teikia m a s 
malones.

Taip pat nepamirškime 
ir vaikus supažindinti šu 
Lietuvos Nepriklausomy
bės reikšmė. Pasirūpinki
me tą dieną jiems apie sa
vo tautą kuo daugiaūšia 
papaSakoti, padainu o ti 
liaudies dailių. Mūšų pra
džioj ir vidūrines mokyk
los, be abejojimo, šųorga- 
niziios “tautišką valandą”, 
kurią pašvęs kalbelėms a- 
pie Lietuvą, dainelėms ir 
pairijbtiški e m s skaity
mams. Svarbu, kįd mūsų 
Vaikai pajustų, jog ir jie 
mūsų tautos dalis, iŠ ku-

rios daug gero tautą tikisi 
Sulaukti.

Daug kas klausia, ko-i 
, dam tikslui Mukti aukas 
ir skirti likusį pelną nuo 
vasario Šešioliktosios pa
minėjimo programų. Tas 
klausimas yrą išrištas. Re- L 
deracijos kongrese yra 
nutarta platinti Vilniaus 
Geležihio Fondo išleistus 
pasus ir Ženklelius. Kas tų 
pasų ir Ženklelių neturi, 
kreipkitės į Federacijos 
SekretoHjatą, tuoj bus pa-’ 
siųsta. Be to, labai grąžų 
ir patrijotiSką darbą pa
darytume, jei septyniolik
tų Lietuvos Nepriklauso
mybėm Sukaktuvių proga 
parinktume aukų Vilniaus 
našlaičiams ir bendrai pa
vergtojo krašto lietuvių 
tautinio judėjimo palaiky
mui. Reikalas yra didelis 
ir svarbus. Kiekvieno lie
tuvio patrijoto yra Šventa 
pareiga šį tą skirti Vil
niaus vadavimo reika
lams. ’

Taigi, dar kartą prašo
me vasario 16 ~ Lietuvos 
Nepriklausomybes šventėj 
surengti tinkamas, pairi- 
jbtiškas iškilmes ir atlikti 
svarbią tautinę pareigą.-

VYSKUPO ANTANO BA
RANAUSKO SUKAKTU-

• ’ VEŠ •

7 ,_____ t.._.

Arta kalba apie Inkvizi
ciją. Kalba ir nukalba. Po
nai reikėjo istorijų geriau 
pastudijuoti ir bereikalin
gų nukrypimų nebūtumėt 
padarę, Inkviziciją hėbuvo 

I Katalikų Bažnyčios teis- 
nai. Jei hėtikit manim, 

paštūdijiidkit 'TšpanijoS 
Inkviziciją” — sūzliiošit.
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Mums sarmatą daro “Darbininko” Vajaus leng
vatoj Kad ir MtmkiMušiomiš sąlygomis jau; vien dėl 
idėjos it apaštališkas dvasios turėtu kiekvienas “Dar- 
bininko’* skaitytojąs. surasti uorė vlehą naują skaity
toją, o dabar šio vajaus metų, Iš tikrųjų nei Miš, iiei 
tas. AŠ siūlyčiau visokius dbvąftas panaikinti; Argi 
tos dovanos galį atsverti “jpąrbiiiiįfią**.

, Jis pats yra didžiausia dovana! PaŠkiitiniais lai-
kais aš neatsidžiaugiu jį beskaitydamas, Tutihingo ir Kiifii^ŪLiirFldkSmS 
taip gražiai redaguojame tikrai sunku kur rasti. Tų ■ ' ’
dovanų piršimas lyg aptemdė visą laikraščio Vertę. x Paryžiaus savaitraštis 

h Tai kiek tada laikraštis kainuoja, jeigu dėl idėjos «La Vie Catholiųue” nese- 
prisirašę prie LDŠ. ir sumokėję $3 dar už $2 gauna nai įdėjo Straipsnį “Le 
knygų? O visi kiti už $1? Ar tik neprieis “Darblttin- cierge et la Science”, ku
kąs” prie to, kad dar primokės tiems, kurie užsirašo; rįahje tarp idtkb sakoma: 
ar gerokai užpundys?! ' Nėta abejonės, kad šian-

Katalįkai, jeigu mes šiais kietais neužsisakome Įdien yra daug kunigų, kų- 
“Darbininko”, tai gėda mums. Visokius niekus, tai ir |rių mokslinį išsilavinimą 
už 9 dol. užsirašo (yra tokių socijąlistiškų popierga-1 galima palyginti su rim* 
lių) , ^ o tokio įdomaus ir svarbaus laikraščio kaip tais mokšlirilnkaiė pašau- 
•‘Darbininko” nenori. Mes neleiskliiiė ‘‘OarbiriiiAui”- ItninkaW. ReiKla 
daryti tokias lengvas sąlygas. Mums gėdą daro. Mes 

I protestuojame. Turi “Darbininkas” ktiė greičiausiai Į 
grįžti prie $4 kainos metams. Jeigu kas ttenoH, tai jo Į 
ir su pyragu nepriviliosi.. ,, |

Tegul šio vajaus metu dar visi naudojasi toinš 
lengvatomis, bet ateityj taip siūlyčiau. Nėturtihgienis 
su kuopos ar klebono liudijiiriu Visados “Darbininkų” 
atiduoti už $3 metams, o kas tokie liudijimo ūėgąlėš 
pristatyti tam $4. O dabar net koktu, ir tiittingiaū- 

I sias ir biedniausias moka lygiai, “parbiniiikaš** iiSra 
I už pinigus nuperkamas laikraštis, jiš Viršija Višėkią 
kainą, bet skaitytojai esame kalti, kad “Darbininkas” 
turi save taip labai žeminti visų prašinėti, save kuone 
dovanai atiduoti. . r

Jeigu tąip;s “Darbininkas” palengvino, tai visi į 
Vajų ir šust! — 10 tūkstančių naujų skaitytojų! Ta
da tai ir dar su didesnėmis lengvatomis galima. , štai 
kad ir šis mano naujas pasiūlymas. Užsirašykite Visi 
skaitytojai šiemet “Darbininką^ 5 metams už $12!. 
Tada metams išeitų tik po $2.40 ir be jokių atūaujini-

. mų ir rūpesčių sau skaityk per 5 metus. Ką.manote?
r J. BrUžikds Š. J. '

Šaiišio 19d. suėjo lygiai 
100 metų nuo didžiojo LieJ 
tufais poetp vyskupo An
tano Bąrąnausko gįmimo 
Nors sukaktuvių diena* 
jaū praėjusi, tačiau kad ir 
vėliau, bet būtinai reikia 
organizuoti to didžiojo Vy
ro atminties pagerbimą. 
Federacijos apskričiai ir 
skyriai.pirmuose savo su- 
sirinkimubsė turi apsvars
tyti, kaip'tų sukaktuvių 
paminėjinią atlikti, kokią ] 
dieną ir kaip plačiu mąstu 
tą darbą varyti? Federa
cijos centras mano, kad 
Vyskupo Antano Baranau
sko sukaktuvių būtų mi- Į 
nimos. labai iškilmingai, 
nes jo nuopelnai mūsų 
tautai yrą labąi-dideli. Jis 
buvo poetas, rašytojas J 
veikėjas ir kovotojas dėl 
lietuvių teisių. Nieks ne
gali pamiršti jo drąsių žo-' 
džių, pasakytų spaudos 
uždraudimo metu Lietuvė-1 
jė: “Kad tu gude nesu
lauktum nebus kaip tu no
ri”... Ir nebuvo taip, kaip 
rusai norėjo. Lietuva, ir 
spaudos laisvę atgavo it 
nepriklausomą valstybę į- 
šįsteigė. Taip įvyko, nes 
tautą susilaukė Baranaus
kų, Valančių, Basanavi
čių, Kudirkų, kurie išjudi
no tautą į darbą ir į kovą 
dėl savo teisių, dėl laisvės. 
Dėl to labai yrą svarbu 
tinkaimi būdu pagerbti 
tuos diŪvyriūš. • *

Kam nebus patogu suor
ganizuoti atskirą vysku
po Bafanaiisko sukaktu
vių paminėjimą, tie tešu- 
jtįūgią tą paminėjimą SU 
vasario 16 d. šventę. Bet 
geriausia būtų Šias sukak
tuvės rengti visai, atskirai 
ir kiek galima plačiau su
pažindinti visuomenę SU 
didžiuoju poetu ir veikėju.

Gyvenimari Pažvelgus 
. .. j
Dostojevskis parašė net I už tai -

šešisC tomus . “Nusikalti- < •
mas ir Bausmė’*. Studen
tai, gal būtį ir pakeikia ji

| dKAIP.SUMOKEŠ- 
. ČlAISt :

Federacijos konstituci
joj aiškiai yra pažymėta, 
kad visos organizacijos ir 
draugijos savo mokesčius 
Federacijos centrui sumo
ka metų pradžioje; Dėl to 
jau laikas tuo reikalu pa
sirūpinti. Centras turėjo 
sumokėti metinius mokes
čius Nafeionalei Katalikų 
Gerovės Kėnfer ene i j a i 
Vašingtone, fėikią inokė- 
ti bilas Už spaudos dar
bus. Tuoj reikalingi pini
gai. Prašome visų Federa
cijos skyrių, organizacijų 
ir draugijų, kiek galima 
greičiau, atsilyginti.

ALRKF. Sekretorius, 
2334 S. Oaidey Avė./

• Cliiėagė, Dl.

— perdaug, pąsą-J 
kyšiu, huobbdauš SKaity-j 
mo, bet pasaulis priėmė jį 
žymiausių kūrinių tarpan. 
Tai Dostojevskio “Nusi
kaltimas ir bausmė”. ,

* šiandie “Naujienos” iš
pyškino editorialą “Nusi
kaltimas ir bausmė”. Nie
kas jų nekeikia Už tai, bėt 
pikta,: kai žmonės rašo, o 
nežino ąpįe’ką. Akląs nori 
aklą vest — it tieki

“Kada žmonija gyveni-1 
mė vaidino: svarbią rolę 
religija, — rašo “Naujie
nos*’ — “tai buvo sakomą, 
kad Upie įtariamo nusidė
jėlio kaltę žino, be jo pa
ties ir “Dievas**. Ponuliai, 
religija savo Vertės nie
kad nenustojo. TUi faktas, 
kurio nė jus negineijąt.| 
Ergo, žmdhių gyveninio jį 
tebevaidina tą pačią tOlę 
(kOkia tą Vaidinamoji ro
lė, tikiu, ponai socialistai j 
nė nežino).

nos’

Darbininko Dovana Darbininkams

Prancūzijoje tik tėvą 
Teilhrd dė Chardin, garsų__
paleontologą, abatą Dre- 
uil, žymų priešistoriką ir 

I Sederens*ą, pagarsėjusį 
chemiką. Bė šių visiems 
žinomų kunigų —- moksli
ninkų klebonijose ir dva
siškose mokymo įstaigose 

lyrd daug moksliiiinkų — 
msgėjų. Jie neieško -gar- 
bes,: bet jiems svarbu bent 
kiek praplėsti žmogaus ži
nojimo sritį, atidengti 
tamsius mokslo klausi
mus. Reikia stebėtis šitų 
vyriFkantrybe, uottttnu ir 
kuklumu ir neretai jiį dar
bo vaisiais; Jiems reikia 
savo brolių, kurie dirba 
toj pat mokslo srity, pa
drąsinimo, patarimo ir pa
ramos; Ir kaip tik dėl to 
kad dažniausiai jie yra to
ji nuo mokslinio tyrinėji
mo vietų. Todėl ypač rei
kia pasveikinti dviejų to
kiu-būdu n dirbančių kuni
gų, abato Glory ir abato 
Dapšėnsė veiklą pavadin
tą “Reportoire • amical 
dės eėclešiaštiųues s’inte- 

| rėssant aūx šciėiičės”į kūr 
yra sąrašas ;

ii8 prancūzų kunigų ir 
. vienuolių, kurie nuoša
liai, kaip faėgSjai dirbo 

mokslinįaūtbą.
Čia aptašomu Šių kunigų 
kyvėnimas, darbo sritis, j 
tyrinėjiinų duomenys. Įdo- 
inu, kad

daugiau kaip trečdalis i 
čia suminėtų kunigų j 

j. dirbo gamtos mokslų į 
j štilyje, ypkč botanikoj.
Yra taip pat geologų, zoo
logų; fizikų ir matemati
kų, be to žymus skaičius 
istorikų. DaŪgiaūsiai tai 
kunigai, kurie neturėjo jo
kiuakademihiblaipsnio.

“Darbininko” prenumerata vajaus metu tik $3.00 
irietains. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba ot
riau jinti “Darbininko” prenumeratą. Seni ir natiji 
prenumeratoriai gauna $1.00 vertės knygų iš paskelb
to katalogo dykai. Naudokitės, proga. Kas negali Užsi
mokėti prenumeratos ir kas supranta pareigą platinti 
katalikišką spaudą, tas gali iie tiit sau piehumėrktą 
užsidirbti, bet ir sau gerą savaitinę algą pAšidarytL 

į Prikalbink 5 naujus skaitytojus Darbininkui it 
I turėsi sati $3.00 už prikalbinimą. Šiųsk bdrbinihko l 
į Administracijai už 4 liaujas prenumeratas $12.00, o 
už penktąją $3,00 pasilik sau.

DARBININKO PRENUMERATOS KAINA
< s : VAJAUS METU ‘ /
Amerikoje metams (du kart Savaitėje) $3.00 
Užsieny metams (du kart savaitėje) $100 j 
Atnėrikoje metaniš ( vieną kart savaitėje) $.1.50 
Užsieny hietaiiiš (Vieną kart savaitėje) $2.00

ISAVIVALDYBES PAS- 
L TATYS 104 TILTUS

Apskričių ir Valsčių Sa
vivaldybės kas met pasta
to apie 100 tiltų įvairaus 
didumo ųŽ apie 1 mil. litų. 
Tiltai daugiausia buvo 
statomi gelžbetoni ni ai. 

Į Tuo buvo išmetama į už
sienį daiig pinigų, Dėl to 
vidaus reikalų ministerija 
Šiais metais ragina dau
giau statytį medinių tiltų. 
Be to, ministerija ragina 
didžiausią dėmesį kreipti į 
vieškelių gėtinimą, kuris 
ligi šiol būto kaip ir an
traeilis Rūpestis. Ateinan
čiais metais numatoma / 
pastatyti 164 tiltus už 
813.000 ft. IŠ jų 57 medi
niai.
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Antradienis, Sausio 29 d.. 1936
M

MOTERYSTE
Moterystė tąip yta visiems žinomas daiktaš, kad 

rodos nereiktų nė aiškinti, arba apie ją rašinėti. Taip; 
josvardastikyrageraižinomas,betlabaimažaijiy- 
ra pažįstama ir suprantama. Tai yrri didelė paslaptis, 
apie kurią jau šv. Povilas su didžiausia pagarba kal
ba ir rrišo, o mūsų laikais šv. Tėvas Pijus XI net iš
leido atskirą encikliką (gruod. 31 d. 1930) Casti CJo- 
nubii, aiškindamas apie moterystę.

Moterystė, yra didelis sakramentas iš septynių 
viekas. Kaip kiti sakįamęntai yra Dievo malonių į- 
rarikiai, triip ir inoterystė.' Kristus moterystę tiek iŠ- 
aukštino, kad prikėlė iki sakramento laipsnio. O Sa
kramentas reiškia šventas daiktas. Dėl to moteryste 

’ yra šventovė. Nevalia jos žeminti ir išnaudoti, bet sū 
didelia pagarba reikia į ją žiūtėti.

šv. Povilo net Išvestas palyginimas tarp Kristaus 
ir Bažnyčios. Štai Jo Žodžiai: ‘‘Vyriai, mylėkite sąvd 
žmonas, kaip Kristus bažnyčią. (Ef. 5-23). PtieŠ Kris
taus atėjimą į šį pasaiilį į’moteris buvo Žiūrėta, kaip 
į žemesnį kūrinį, kuris niekam kitam netinką, kaip 
tik būti geidulių verge. Del to matoinė jas perkamas, 

——mainomas, išvagiamas neretai iržudomas.Atėjęs 
> Kristus moterį išaukština, duodamas' jai pilnas žmo

giškumo teises. /‘Nėra nei vyro nei moters... yra Viši 
lygūs Kristuje”, Skelbia šv. Povylas (Gįril. 3, 28).

Bažnyčia moterystę pastato šalia Kunigystės, 
nes kaip pėr kunigystę įvyksta didelis stebuklas, t. y. 
žengia iš dangaus nauja gyvybė ant altoriaus pana
šiai per moterystę prasideda nauja žmogaus gyvybė, 
kuri sudaro didesnį stebuklą, negu viso pasaulio įkū
rimas. Visas pasaulis yra sutvertas dėt žmogaus, d 
žmogus pastatytas jo karalius, be to, dari jis yra dan
gaus Tėvo vaikelis, būsiantis Bažnyčios narys ir dan
gaus pilietis, ir tas brangus kūrinys gauna priadžią 
moterystėje. Motina tampa tos naujos gyvybės nėšio* 
tqja gimdytoja, maitintoja, augintoja, auklėtoja; Tap
ti žmogaus tėvu ar motina yra per didėlis išaukštini
mas ir gaila, kad pasaulis mažai tai Vertina...

Moterystė yra dieviška įstaiga, dėl to žmogus tū
ri atsiklausti Dievo, kokie moteriyštėš įstatymai. Ne
galima, taip sau, akių plotų, žengti į,moterystę be jo
kio pašaukimo ir apgalvojimd: Dažnai Bažnyčia skel
bia, kad nevalia eiti moterystei! vien dėl kūniškų sma
gumų, arba dėl turtų, tėvų prievartos ar kitų išskait- 
liavimų. Moterystės tikslas yra sūkūrimas naujos šei
mynos. Jeigu, eidami į moterystę to svarbiausia tiks
lo neturi, tegul nemėgina žengti į tą didelę šventovę, 

— -nes po laiko gailėsis^bet bus per vėlu, o pievas už mo
terystės paniekinimą ir jos nevertą išnaudojimą skau
džiai nubaus. Ko broveišF su purvinomis kojomis j, 
šventovę, neatsiklaūsęs Dievo ir bažnyčios!

Ypač šiais didelio ištvirkimo laikais, tenka daž
nai nugirsti net iš katalikų*vyrų pusės tokiūs išsi
reiškimus: “Kam aš tave dar ėmiau”, sako arba: “Jei
gu tu nesutiksi su mano visokiais kurio geiduliais, tai 
aš būsiu priverstas eiti kur kitur !” Sodoma Gomora, 
štai kokių laikų susilaukėme! Jeigu pas vyrą riėbuvo 
aukštesnės minties einant į moterystę, kairi dąr jis 
ėjo prie altoriaus? Kam dar jis tuos priesaikos žo
džius garsiai ir iškilmingai kartojo: “Aš prižadu tąVe 
mylėti, gerbti, su tavim gražiai gyventi, tavęs iki mir
ties neapleisti, taip mari padėk Dieve ir visi Šventie
ji”, Tie žodžiai tai nėra juokai ir ne vienai dienai iš
tarti, bet iki mirties. Toks vyras, kuris savo žmoną 
niekina, biaūribja, vartoja vien savo gyvulįškiettis pa
geidimams ir dar sako, kam aš tave ėmiau? — laužo 
savo priesaiką. Jis, matyt, melavo prie altoriaus, nes 
jo darbai parodo, kad jam būtų tikę Visrii priešingi 
žodžiai.: “Aš prižadu tave nekęsti, tave biaurbti su ta
vim nedorai gyventi, taip man padek Dieve ir visi 
Šventieji”. Tada už tokius žodžius kunigas būtų su 
lazda iŠ bažnyčios išvaręs. Bet? Tėisybė, — jam pasi
sekė kunigą ir žmones apgauti, bet Dievo neapgaus. 
Jeigu ne ant šios žemės,-tai po mirties laukia teisėta 
bausmė. ; ’ _ _ _ _ . . ? .• .

, Dievas, įsteigęs moterystę, štai ką pasakė: “Au
kite, dauginkitės it pripildykite žemę” (t Mpž. 1, 28). 
Žmonės, kurie kitriis sumetimais eina į moterystę ir 
nenori vaikų, labai mątyt, būtų patenkinti, jeigu vie
toj anų žodžių Dievas būtų sakęs: “Nesįdaugirikite, 
bet saugokitės vaikų, kad nebūtų pripildyta žemė”. 
Čia ištvirkėliams tai būtų linksma,, bet taip nerią iri 
Dievo žodžiai yra visai priešingi jų norams. Tada jie 
pyksta ant Dievą, ant Bažnyčios, bet pyksti ar nepyk
sti nieko nepadarysi, kitaip nebus, reikia taikintis 
prie Dievo valios, ries Dievo valią ‘radome ir paliesi
me. “Dangus žemė gali praeiti, niano gi Žodžiai hepra- 
eis”, sako Kristus. ; ' •

Kai kas pasakys: “Turint daug vaikų, kas gi ju<sfe 
išmaitins?” Atsakau: Remkis viršuj pasakytais Diė- 

>. vo žodžiais, tai toks klausimas niekada nekils. Dievas 
žino, ką daro. Jeigu jis leidžia gyvybę į pasaulį, triį 
Jis ras tai gyvybei ir maisto, “žiūrėkite, šaką Kris- 

. tus, į dangaus sparnuočius, kurie nei sėja nei piriuna, 
nei į kluonus kraūna; o dangaus Tėvas jais rūpinasi...- 
O jūs,, mažatikiai.*.” Iš tiktųjų, amžiais patirtas daly
kas, kad dau^iąusirii tie tėvai skundžiasi/ kurie ma-

piKMIAUSIA, APKCPIN

Apart kitų prieinonįų ir 
pasiryžimų, kurių Blaivi
ninkai panaudoja tolimes
niam savd darbuotės sklei
dimui yra —■ naujų ktiopų 
steigimas, iri Čia žmonės 
Supranta; jog vienybėje 
stiprybė. Todėl, juo dau
giau bus žmonių tų pačių 
idealų ir tikslų siekiančių, 
juo stipresnė bUS galybė.

Tačiau pirin negu mes 
imsime drirbo naujų kuo
pų steigti, ieškotis liauju 
pajėgų, svarbi! aprūpinti 
fe i tvarką atvėsti tas 
kuopas, kurias dabar tU- 
fittle. Rengiamės aūkšeiau 
statyti pradėtąjį natrių; 
kuomet žemesnieji aukštai

TT

blaivininkų stistviĖNYMo centbo 
valdyba

Kun. X X Jakaitis MIC. —dvaaion vadas; Kun. p. JuAkaitla— 
„ pirm., 423 Win»dor St, Cambrldge, Mas*.; Kun. J, Vaičiūnas — I 

vice-pirm.; Pr. Maukus — II vlce-plrm.; V. X Blavackas — raitų 
T Mott .St, Worc«ster, Masia; O. Sidabriene — iid.( 6 Common- 
^aaltiiAfe., Worcfe*ter, Mas*.; M. Uriponlenfi Ir A. Zavfcrkas —• 
jido fiobftSal; A. Mlcianas — redaktorius, Marianapoils College, 
Thompeon, Conh.

dar netvarkoje. Kaip, kad 
statybos tvirtumas pri
klauso nuo pamatų stip
rybes, taip ir tolimesnis 
Blaivininkų Susivienymo 
veikimo pasisekimas pri
klauso nuo to, koks vie
ningumas ir kokia stipry* 
be vyraus mūsų kuopose.

Blaivininkų Susivieny- 
mąs kadaise buvęs didžiu
lė organizacija. Turėjusi 
ji tūkstantinį narių skai-' 
čių, stambų iždą, daug 
darbščių veikėjų, beį rė
mėjų. Šiais laikais gi, šis 
darbas jau neturi tos reik
šmės ir svarbos, kurios 
pirmiati turėta. Pereitam 
seime vienas atstovas išsi
reiškęs, kad jau beveik 
rengiamasi prie šio Susi- 
vienymo Ikidotuvių. Visgi

žiriušiai turi vaikų. Del ko taip yra? Mat, aišku, kad 
Dievas jau jiems riėpadeda. Jis lyg sako: “Jeigu jums 
sunku atrodb tufėti kokius 7 ar 9 vaikelius, aš dalėi- 
siu, kad jūs ir vieno, ar dviejų nęištnaitihšite”.

Šventieji dažniaūsiai yrą kilę iš gausingų šeimy
nų. Atsiminkime šv._ Teresėlę ji yra 9 kūdikis, o jė- 
žttitiį vienuolyno įsteigėjas šv. Ignacas 12 sūrius. Kaip 
gražų biiš tų štėntųjų tėvams, kada jie Dievo Teisme 
primatyš tūkstančius žmonių, kurie per jų vaikus ei
na į daiigų. Nes, pav. jėi Ignaco tėvai nebūtų turėję 
dvylikto vaikelio, o buitį pasitenkini • su vieni! ar 
dviem, tada bebūtų buvę Igbaco, bebūtų vienuolyno, 
nebūtų tiek švėniųjų. palaimintųjų, kankinių, o dabar 
kiek primoksiu, riekofekcijų, misijų duota, kiek išpa- 
žibčių išklausyta,, mišių atlaikyta, kiek mokyklose 
Vaikučių grivb ir gauna katalikišką išauklėjimą. Vie
noj tik Amerikoj apie 12 universitetu apie 200 kole- 
gijųt U-kiek kriy^iį laikraščių tėvai jšfeuitai išleidžia. 
O. vis rieiypuį tai tėveliams, kad jię riė^abijdjo vargo 
susilaukti Ignaco. Visi ant Dievo Teismo nusilenks 
prieš Ignaco tėvelius ir jiemš pridėkbš,o Dievas mo
tinai ir tėvui duos amžiną už tai garbę..

Tie gi tėvai, kurie vengė vaikų, omoterystę var
tojo tik kaip kokį įrankį Savo gėiąuliams, pamatys 
Dievo Teisme, kas būtų kilę ią moterystes, jeigu jie 
nebūtų vengę vaikų. Tada visi, kurie eis į pražūtį, o 
būtų bute pėf jų vaikus išgelbėti, grūmos tiems rielai- 
mirigienis tėvams it reikalaus, kad juos irgi Dievas 
hubatištų, kad jie nedavė apaštalų, mišijbnierių ir ki
tų,kurie juos būtųišgelbėję. ’ •

Kai kiir kūniški geiduliai ant tiek žriiogų pagadi
na, kad dėl jų pildymb kai kurie tėvai net dašileidžia 
žmogžudystės. Pastebėję, kad bus kūdikis ir sulaikys 
žmoną Jkuriani laikiii nuo išnaudojimo, žiaurus vyrąs, 
o dažnai ir mbteriš ant tiek kartais sužvėrėjūs, kac 
griebiasi nužudyti, voš prasidėjusią gyvybę...

Kainas užmušė savo T J _ ‘ 7 / L .
vo prakeikimas jį paliete! Ant jo kaktos buvo išspau
stas vardas: broląžudis. Koks vardas turf būtiiš- 
spaūstas ant tėvo kaktos?! Gll šakys: Abliuš jau bu
vo .UŽaUgęš,tai baisu tokį žildyti, b Čiri tik kelių sa
vaičių. Bet tegul atsimena tokie tėvrii, kad žmogus 
jau yra pirmoj prasidėjimo mirititėj. Mes garbinsime 
Marijos Apreiškimo balandą. Del ko? Neš “Diėvb Žo- 
diš tapo kūnas (t. y, žmogus) ir gyveno tarpę mūsų”. 
Ten štebuklirigū būdu, 6 moterystėj prigimtu toj pa
čioj ntniutej jriii yra pilnas žmogus ir apšigyvėria mo
tinoje. , •

O kad žinotū,\ kari būtų buvę iš nužudyto vaike
lio! Kartą girdėjau tokį atsitikimą, Vierios motinos su 
nūs jaunas kunigas laikė savo pirimąsiaš Mišias irpo 
Mišių uždėjo laiminaričias savb rankaš ant motinos. 
Motina pajuodo; kai žemė. Dėl ko? Mat ji atsiminė, 
kad norėjiiši dar negimusį nužudyti tą vaikelį, kuris 
dabar Kiiriįgris ir jį laimina, bet jai nepasisekė it vai
stai beveikė.-,; \ ' ■ '' ? ū' ■

Mite mėfriį yra. Mpteryąteš Jubilėjiis. 19 šimtų 
metų, kai Kristūs . įsteigė 7 Šrikramentūs, d jttbse rari* 
dame ir moterystę. Dėl to ypač širiis Jubilėjsiūs me
tais Bažnyčia ragina, kad viši, kurie rengirisi ją pri
imti, įšigytų didelį jos supratiriįą, kad skaitytų tam 
tyčia rašomas knygas, klaustų ^pažibti ritiodem- 
klridSib' irti,5.0jati yra tridie^Štėje/rkrid^ j| 
žiai naudotų Dievo garbei, savo sielos ; išgdhymūi. ir 
yąikejiiį gerovei. Kdekvienri šeimyna Šiais irietriis tū- 
tėtų pasiriukbti ^vėnč.'Ježaus Širdžiai.

J. Mužikas O.

rasidejusią gyvybę...
brolį Ablių, koks baisus Die

dkrinės, kad tokiai svar
biai ir kilniai organizači- s 
jai,niekad nebus lemtą 
’ aikytl Šermenų. Nemažas 
būrys susipratusių, blai
vių lietuvių pasirįžta šį 
darbą toliau palaikyti, to
liau gąivinti.

Kaž \kodėi nesimato 
tuopose užtektinai aktua
laus veikimo. Neabejoti
na, kad yra tokių kuopų, 
' iūrios aktyviai darbuoja
si, tačiau tos mažai ar iri
sai neskelbia savo veikiirio 
eigos; Turime savo Blai
vybės Dirvą ir ją galime 
kaip tik geriausiai panau^ 
doti blaivinimo 'naudai. 
Per spaudą mes galime į* 
žengti į kiekvieno katali
ko riarilus, pristatyti jam 
blaivybės svarbą ir reika
lingumą ir neViėną tuo 
būdu įtraukti talkininkų 
ėilėsria. Jeigi! visos kuo
pos nuolat aprašinėtų ša- 
vo darbų eigą, tas sukel
tų gyvą susidomejiriią vi
sų kuopų tarpe, Vlbria 
kitopa mainytus! iriintimis 
SU kita, darbštesnės kuo
pos paskatintų atvėsusias 
griebtis darbo. Jeigu įsi- 
žiūrėsime į priežastis, ku
rių dėlei Blaivininkų Su- 
siviėnymas metų bėgyje 
siiiUilKa, pamątysiirie, krid 
viena didžiausių priežaš- 
čių bus, kad neužtėktiriai 
rašoma apie kuopų veiki
mą ir bėndrrii kasdieni
niais blaivybės ir blaivini
mo klausimais.

Todėl pirm negu iuisi-. 
mes steigti naujų kuopų, 
gerai patvarkykime tas 
kuopas, kurios dabartiniu 
laiku turime. Pasisekimas 
ne visuomet priklauso nuo 
narių skaičiaus, bet kaip 
tie:? nariai Veikia; kieĮr 
jiemš” dribai darbas rūpi, 
tiek jie prie jo ir prisidės. 
Naudokimės spauda, Ra
šykime apie savos kuopos 
veikimus,- gvildenkime ir 
šių ‘ dieninių blaiyybės rei
kalus, Tegul kiekviena 
kuopa pasirenka savo ko
respondentus,’ kurie regu
liariai siųsti savo kuopų 
darbuotes žinias. Kiti, ku
rie daugiau sugeba terašo 

; straipsnius kokiu nors 
blaivybės klausimu. Taip 
darydami pastebėsi m e, 
kad/darbas įgaus naujos 
spalvos, bus įdomesnis ir 
susilauks garsesnių pašė
kų. A. Mielintas.

KAS MuMs REIKALIN-
. GAį* • ■

Katalikai Kanadoje
Kanadoj yra' 47 katali

kų bažnytiniai ' vienetai: 
dijecežijos, 7 vikarijatai, 
1 Vokiečių Viėhtiolynas iri 
1 briltriišių vyskupas tisai 
Kanadai;

it vyskupų ir 4 ąrikivy* 
skiiprii yrri prancūzai, it) 
vySkUpų ir T arkivysku
pą! ytri anglai.
t' Pagal paskutinį gyven
tojų skaičiavimą,* iš 10.- 
376.786 gyventojų 4;285.' 
388 yra katalikai, 1921 m, 
katalikai sudarė 38.57%? 
visų gyventojų, o dabar 
sudaro 41,30%>. Per de
šimtį metų katalikų Kana
doj padaugėjo 895.752 
žmonėmis.

Dauguma katalikų yra 
prancūzų kilmes į jų skai
čius siekią 2.849.089, kas 
sudaro 66.48 proe, visų

Kanados katalikų* 
prancūzų eina airiai, 
riiį yra 384.748, ąrig 
(117.634), ukrairiiė č į a i 
(156.315), toliau — ško*' 
tai, lenkai, vokiečiai, indUM 
jonai, austrai, vengrai, ru- J 
šai, belgrii ir kt» 
. |Ber tilps dešimtį metų/' 
nuo 1921 iki 1931 m. į Ka- 
nadą atvyko nemaža riaU- 
jų gyventojų katalikų: į 
41.491 italas, 14,159 beL 
gal? 80.462; lenkai, 18.911 | 
Čekoslovakų, 14.274 jugos
lavai, 23.358 vengrai, 
0.243 ukrainiečiai, 10.737,, 
austrai. Buvo, žinoma, ka
talikų iri tarp rusų,' anglų 
Vdkifečių iffiigrantų. Vienu 
Žodžiu, nuo 1921 iki 1931 
m. į Kaiiadą atvyko daū- 
giati kriip 200.000 sVetlm- 
šalių-kątrilikų^—

KazysAdna,J

Girtuoklio Užrašai

»

1. Reikalinga mūhis Lie
tuvių Pilnųjų Blaivininkų 
Susivienymo kuopą kiek
vienoj lietuvių kolonijoje.

2. Reikalinga mumš, kad 
visUr kodaugiąūsiai mūsų 
brolių ir Seserų lietuvių 
visokio' amžiaus prisirašy
tų prie Liet. P. p. Susivie
nymo. ■

3. Reikalinga mums, kad 
visi mūsų profesijoriąlai-r-’ 
kunigai; daktarai, advoka
tai ir kiti remtų pilnąją 
blaivybę; visokiais būdais.

4. Reikalinga mums; kac 
mūšų tautiečiai — lietu* 
viai kogteičiausiai suši- 
ptastų ir aiškiai pamaty
tų girtuoklystėje didžiau
si pavojų triūsų tautai, 
stotų pilnųjų blaivininkų 
eilėsna.

& Reikalinga iriinris, kad 
Liet. 1?. B. ŠuSivienymas

Spalių 4 d.
Vdžiiidjų vidurrfaktį į 

Kauną. Berlynas gražus 
riiiėštriš. Bet, sąvųjų lie
tuvių pašiilgaii... Greita
sis ŠhipŠtąs milžinas nė- 
kriįitraudanias stoVi stp- 
tjrje, Įlipati. Argi vienas? 
Draugiičiai lydės manę. 
Viferiririie palto kišenyje 
pašiepta gera feorika Skai
driosios*. Čeinbdaiiė —ką 
čiri sakyti yrą kefi bičiu
liai. TrirėęiaU būti — Kau
ne maž-daūg per 15 valan
dų.., Į Kauną.

Nežinau kur, bet po ke* 
lėtos važiavimo valandų, 
gavau anksti ryte suptojo 
traukinys, kur nors įriti 

kasmet augtų, stiprėtų, 
Žydėtų ir bujotų ; kuogra- 

■ Žiatisiai. M. J. Urbonas.

GERAI ŠVĘSKIME 
: t SAVĄJĄ ŠVENTĘ

Artinasi ■ Vasario 2 d., 
Grabnyčios — Pilnųjų 
Blaivininkų švente. Ją 
kiekvienas blaivinink a s 
privalo kuogražiaus i a i 
praleisti, paininėti. Kuo
pos tą dieną eina “irt čor- 
pore” prie komunijos, ren
giami teatrėliai, prakal
bos, vakarėliai, priįmariii 
huaujieji blaivininkai.

Kokiu riaridingu'būdu tų 
rerigiesi -šią brangią dierią 
♦paminėti? Red,

išminties MjjANbuo-
LIAI

Kur tėvas su motina 
girtuokliauja ir. savo vai
kučius svaigalais girdo, 
ten giltinė dalgį galanda, 
o ištvirkimas per plyšius 
į vidų; cypdamas skver
biasi. \

Iš svaigalų gėrimo šei
mai tiek yrą naudos, kiek 
žvirbliams iš vanago* ripsb 
lankymo malonės/

Nėriri gerėšnib gėralo 
kaip vanduo, tik 'Saugu
mas to nepastebi, , dėlto 
kad jis nebrangus;

Ųž pinigus viską gausi 
tik Žinoma ne visur ir ne- 
visuomet; Bet smuklėje 
dprpš ir blaivumo, tai Už 
Jokius pinigus niekuomet 
niekas negavo; negauna ir 
negaus;

j * P.

prie rubežiaūs. žinoma, aš 
“baigtaš0. Keikdamas ė- 
Jau pažiūrėti kas čia būta. 
Per langą stoties nėsima- 
te. Konduktorius sakė ant O 
bėgių yra nukritęs didelis ’ 
akmuo nuo artimo 'kalno 
ir reikės laukti apie de- j 
Šimts minučių; Laukti. W 
Vieną akį , primerkiau ir 
dpsidairiau. Mažutėlė sto
tele? Sulūžęs šuolaš’ lyg; 
prašyte prašė barine atsi- 
šešti. Atšįsėdaū. Rodos, \ 
užmigau! Traukinio skaidai 
rus švilpukas sudrumstė 
mano svajonės. Dėjau a- W 

 

lauš stiklą prie lūpų. Graf- S 
baliuodamas atsistojau, ė* ] 
jai| visai netvirtais žings* j 
rilalš prie traukinio. Nieko 
nesimatyti. Kas čia v.^:g 
Važiiiojri. Palaukite! Kas
tam pųsavinui inžinieriui f J 
Traukinys greitina ėjimąį 
o aš makaliuoju kojomis^ 
norėdamas užšokti ant pa-'-^i 
kopos. Deja, nepataikiau. 
Paleidau rankeną ir... pa*, 
taikiau ne po ratais, bet 
šalę bėgių. Gražiai pabu* j 
eiaVau žemę. Sąmonės *ne* 
tekau...

Spalių 5/d.
Atbudau baltoje lovoje 

ų. pamačiau skaisčiavefe 
dę slaugę. —Eh vyruti, 
kttr ąš? — Waš šaj 
Šie? (ką tamšta .sa 
Galvą baisiai skauda; 
riš čia Vokietijoje; — KM 
gi kitur tamsta galėjot^ 
būti? —- Vokietaitė p 
šakojo mari, kaip aš vis 
kruvinas buvau jos 
ir dar vieno Žmogaus t 
stas ir į šitą viętį atg$ 
bentas. — Matai panė 
ką nesusilaikymas nuo 
koholinių gėrimų padarė, jį 
Beveik užsimušiau. Turbtt 
ti girtuoklis daugiam 
kankina ir nuvargina sa«? 
vo angelus sargus. Gražu*; 
tei-panegirika apie bląivy* 
bę išdrožiau. Ji šypsodi 
ma, žiūrėjo į mane* *- 
Klausyk, prašau čėmod* 
ną man atnešti. * 'B^ 
pone, jus neturėjote tokŽ 
dalyko su jumis. Tie«j 
po šimts tai nelemtąjį 
likimas. Čemodanas M 
“bičiuliais” nuvažiavo j| 
Lietuvą be manęs. Ot, m 
laimė! — Ar brangus d4įl 
ktąi buvo jame? — &iį| 
Taip ar ne. 3

(Bus Daugiau^ 1

L^'

■)!



Scmrio 29 d., 1936 DARBININKAS & •'

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Į IINGSTON, PA.
į Kingstone yra, 21,600 
gyventojų. Lietuvių gyve- 
KasvirŠ 6Č0 šeimynų. Lie- 
feiviai savo parapiją šuo#*' 
E&nizavo 1902 m. Bažn£- 
Ka baigta statyti 1908 m, 
Klebonaujant kun. V. Ku- 
Eįrkai. 'Pastatyta pjpki 
Bažnyčia ir apačioje erd
vinga gaži salė.
I Šioje parapijoje klebo- 
feauja nuo 1917 metų Ali-1 
feavietis, kun. Jurgis In- 

iura.,Jis parapijiečių yra 
Kabai mylimas ir gerbia
mas. Kun. J. Inčiura yra 
begalo linksmo, malonaus 
gūdo ir labai vaišingas, 
sis kiekvieną pakeleivį, 
ftvečią priima kuoširdin- 
Įgiausiai.
i Čia puikiai gyvuoja se
nkančios draugijos: SLRK- 
La. 1-ma ir 209 kuopos, So- 
įtaliečią, Šv. Vardo, Šv.

EDW. V. WARABOW
(WRUBUASKAS) - 

METŪVIS GRABORIUS IR
- BALSAMUOTOJAS

1000 Washington Si 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norvrood 1503
Montello Office:^

10 Intervale St. ■' * 
TEL. Brockton 2005 ■

Aluizo jaunųjų vaikinų iiauskienė, A. Misiūnienė; 
dr-ja, Apaštalystės Mal-' 
dos ir Tretininkų, Visos 
draugijos daug padeda 
dirbti parapijos naudai. 
Taipgi Čia gyvuoja didelis 
vargoninko J. ŠauČiuno 
vedamas parap. choras, 
Lietuviai tūrį taipgi poli
tikos klubą.

Kadangi šioje parapijo
je nėra, lietuviškos moky
klos, tai sekmadieniais se
serys Kazimierietės iš 
Scranton važinėja vaiku
čius mokyt/ lietuvių kal
bos ir religijos.

Šioje apylinkėje žmonės 
su darbais nelabai nusis
kundžia. Didžiuma dirba. 

^Darbai—-kietąją anglių 
kasyklos. Kurie dirba, tai 
uždirba neprastai.

Sekmadienį, gruodžio 16 
d. par. salėje A. Peldžius 
rodė judamuosius paveik
slus. Salė publikos buvo 
kimšte prikimšta. Pritrū
kta sėdynių^ šį vakarą 

| ruošiant daug pasidarba- 
j vo pardavime, tikietų se- 
i kančios: M. Pavilionienė 
i su O. Burduliene (dau
giausiai pardavė tikietų), 
taipgi: R. Grudzinskienė, 
M. Šeimienė, M. Jokavo- 
nienė, M. šerkšienė, A. Mi- 
O. Varaškienė. Peldžiaus 
paveikslais publika buvo

patenkinta. .
Berželis.

ĮSTOK Į MUSŲ .- n

n 
i!

■■ ■■ ■: ■ . . it
.Mokestis: 2Šc., 50c., $1, $2, $3, ?5, ir $10 j Savaitę. Įj

BROCKTON SAVINOS BANK
Kampas Main ir Court Streets

Jau Laikas Tapti Nariu

■ : ...... #
Nariams geram stovyje dar bus priskaityti !>

- Nuošimčiai.

J

Tel. 5911-W
Licenuotas Lietuvis

GRABORIUS
PETRAS V. ABRAČINSKAS

• 187Ames St.

MONTELLO,MASS. '

Pagelbininkaš •.
POlfufW.,,G. McGLINCHEY

GRABORIUS

Važiuojame bįle kur
Greitas patarnavimas. Del mo

tetą patarnauja moteris.

DARBININKAS
i \ .< (THE W0RKER)
Į Rublished every Tuešday and Friday except Holidąys such ,as
p New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
* Labor Day, Thanksgiving and Christmas . •• •
L " • • —■—■■■ by —-----------”
UINT JOSEPH’S LITHUANIANR. C. ASSOCIATION OF LABOR 
ifctered as second-ftlass matter Sept. 12, 1915 at the post Office. at Boston, 
į . • . Mass, under the Act Of Mareli 3, 1870
|eceptance for tnailing at speclal rate of postage provided for In Sectlon 1103 

Act of Oetober 8; 1017, authorized on July 12. 1918 • ■ 1 • ■
į SUBSCRIPTION KATES: PRENUMERATOS KAINA:’.'
■gneštic yeariy .............. $4.00. Amerikoje metams ............ $4.00 
■frelgn yeariy ........t..... $5.Q0 Užsieny metams .....................  $5.00
fanestic once por .week yeariy $2.00 Vienų kart savaitėje metams .. $2.00

onėo peYveek yeariy. * $2.50 Užsieny 1 kurt savaitėje metams >2.00
DARBININKAS

■p West Broadway . South Boston, Maso.
. Telephone South Boston. 2680

. SUGM NOTGB, PA.
Sugar Notch yra nedi

delis miestelis. Jame yra 
virš 3,000 gyventojų. Jų 
tarpe yra virš 56 lietuvių 
Šeimynos. Čia lietuviai y- 
ra visi praktikuojanti ka
talikai, ;

Šiame miestelyje lietu* 
vių parapija suorganizuo- 
ta 1913 m. K pradžių pas- 
tovaus klebono neturėjo. 
Sekmadieniais pamaldoms 
atlaikyti atvykdavo kun. 
Strūckus iš Plymoutho. 
Vėliau buvo paskirtas 
nuolatinis klebonas.

1918 m. mūsų parapija 
susilaukė puikaus pamok
slininko, malonaus būdo 
ir labai tėviško • klebono, 
asmenyje kun. J. ŠųpSins- 
ko. Mūsų klebonas yrą be* 
galo darbštus ir vįsų my
limas. Jam darbas kaip 
bažnyčios, taip ir draugi
jų reikaluose labai sekasi. 
Dėka jo nuoširdžiam dar
bui, mūsų parapijoje nesi
randa nei vieno laisvąnia- 
nio visos lietuvių Šei
mynos priklauso prie pa
rapijos.

Nors čia lietuvių yra 
saujelė, bėt lietuviai poli
tikoje yra ganą aktyvus. 
Turime vieną konsulmaną, 
porą viešos mokyklos mo
kytojų, lietuvį polįcrnoną 
ir keletą kitų mieste dir
bančių žmonių. ■ . '

Čia lietuviai yra apsigy
venę prieš 40 metų, Dar
bai — kietųjų anglių ka* 
syklos. Su darbais žmonės 
labai nusiskundžia. Labai 
maža dalis žmonių tedir
ba. Dabar čia yra rengia
ma moteriškų drabužių 
dirbtuvė* Visi laukia jos 
įrengimo, nes daugelis ti* 
kiši gauti darbų. ?
. Sausio 4 d. mūsų klebo
nas buvo pasikvietęs A. 
Peldžių su judamaisiais 
paveikslais. A. Peldžiaus 
paveikslais žmones labai 
patenkinti, nes jo paveiks
lai labai įdomūs ir aiškūs. 
Girdėjau, kad klebonas y- 
ra A. Peldžių ūžkyiętęs 
atvykti pas mus įr Gavė
nios laike. Nežiūrint į ne
palankų orą, žmonių prisi
rinko pilna salė. ;

Mūšų parapijoj puikiai 
gyvuoja sekančios draugi
jos: SLRKA kp., Mot. Są- 
gos kp., Gyvojo Rožąn- 

= čiaus, Sodaliečių ir Šv. Jė
zaus Vardo. Visos draugi
jos yra veiklios įr daug 
padeda parapijai.

Pąrapijonas.

SCRANTON, PA.
• * * ' X T * . • 1

Šv. Juozapo par. bažny
čioje nuo gruodžio 9 iki 
23 buvo Šv. Misijos, ku- 
fiūs skelbė Tėvai Marijo
nai: kun, J, J. Jakaitis įr: 
tėvas A. Andriušis. Pir
miausiai misijos buvo mo
terims, o paskui vyrams. 
Misijas kaip moterys, taip 
ir vyrai labai gausiailan- vykti ir kitą kartą. . 
ke. Per Misijas šimtai ' Pipiras.

Žinios Iš Lietuvos
“PAVASARIO” FEDE

RACIJOS KONE. PRAĖ
JO DIDELIU PASISEKI 

’ . MU

Revizijos pranešimą pa
darė Dr. I. Skrupskelis; 
Paaiškėjo kad -

Sąjungoje yra per 
17.000 narių.

Atskiro iždo vyrai netu
rėjo. Regijonai padarė pa
skirus pranešimus.

Ypač visus sudomino 
Dr. Pr. Dielininkaičio pa
skaita: “Katalikų vyrų 
sąjūdžiai užsienyje ir pav- 
ką judėjimas Lietuvoje”.

Diskusijose gausiai da
lyvavo įvairią kuopą ats
tovai ir iškėlė nemaža 
naują sumanymą, kaip sa- 
jės statymą ir kt. Šiam ti
kslui per rinkliavą čia pat 
buvo surinkta iš vyrų 565 
lt. 41 et.

Konferencijoj su sve
čiais dalyvavo apie 1500 
žmonių* -

NUŽUDYTAS ŠVENTE
ŽERIO NUO V. VIRŠI

NINKAS

Dalyvavo \ Daugiau Kaip 
1000 Pav-kų Vyrų ir Mer
gaičių. — Lietuvoj yra 
17.000 Organizuotų Pav- 

kų'Vyrų

Gruodžio 27 d. Kaune 
prasidėjo Pavasarininkų 
Vyrų S-gos, Pavasarmįn- 
kių mergaičių S-gos ir vi
sos “Pavasario” Federaci
jos konferencija. Pirmąją 
dieną vyko vyrų ir mer
gaičių atskiri posėdžiai.— 
Vyrų Sąjungos Konferen

ciją'
Pirmutinioji “Pav-kų” 

vyrų konferencija prasidė
jo gruodžio 27 d* Ją atida
rė Sąjungos pirm. P. P. 
Barzda. Maldą sukalbėjo 
Fed. protektorius J. E. 
vysk. M. Reinys. Maršą 
sugrojo Skriaudžių kuo
pos orkestras. .

Į garbės prezidijumą bu
vo pakviesti Ganytojai: 
vysk. Kukta, vysk. Stau« 
gaitįs, yysk. Reinys, kan, 
Dogelis, prof. J. Eretas ir 
dr. J. Leimonaš.

“Pavasario” vyrų C. V, 
Pirmininkas savo praneši
me nusiskundė darbo sun
kumu.
Atskirų Vyrų kuopų yra nušovė iš' užpakalio, o Vė* 

Apie l$0,
ir skyrimasis ęįna spar« 
šiai. Vyrų Rajonų yra H 
(geriausia veikia Anykš
čių, Biržų ir Marijampo
lės)., /

Religinė narių sąmonė 
stiprėja. Visuomenini a i 
"teismai įnešė kuopose ne
maža gyvumoų^naujumo. 

: Narių , sudrausmini in a s 
: jau pasireiškia net nario 
mbkeščio mokėjime.. Da- 

; bar per metus centras su- 
J siląukia iš narių jau per 
8000 litų. Atsiranda veik/ 
lių vadų įr iš pačių narių.

, Centras išdirbo vėliavos 
projektą; pavyzdį nario 
ženklelio, programą šv. 
Jurgio šventei švęsti ir 
paruošė naujus Sąjungai 
įstatus;* .

Dabar ypač rūpinamasi 
įvesti daugiau gyvumo ir 
organizuoti sportą. Mies
tuose pav-kų veikimas dar 
nebuvo kiek reikiant su
tvarkytas, nes stigo tinka
mų veikėjų arba bent 
jiems apmokėti lėšų.

žmonių priėjo prie šv. Sa
kramentų. t

Šv. Juozapo per. turi sa
vo par. mokyklą su 400 su. 
virš vaikučių. Mokytojau
ja sesutės Kazimierietės.

Gruodžio 30 ir 31 d. A. 
Peldžius rodė judamus 
paveikslus. Pirmą dieną 
prisigrūdo pilna salė, kad 
nebuvo kitiems nei sėdy
nių. Antrą dieną publikos 
buvo daug mažiau, nes tą 
dieną buvo didėlis paren-. 
girnas kitur . Paveikslais 
žmones buvo labai paten
kinti ir kvietė PeldŽių at-

Kaunas Gruodžio 15 
d. 6 vai. 30 min. Šventeže
rio nuovados viršininkas, 
Antanas Gritėnas. Tą ry
tą jis išvažiavo iš namą 
mdžioeti. Nuvažiavus apie 
100 žingsnių nuo buto, jį 
staiga iš pasalą paleistu 
šūviu nušovė. Apskrities 
gydytojas, apžiūrėjęs la
voną nustatė, kad Gritėną

Pipiras.

tinės partijos optantai vy- j trys ketvirtadaliai pamo-

ba. Mokyklos vedėjas Ir 
rankdarbių mokytojas ne
moka lietuvių kalbos,

Lauksargių apylinkės 
lietuviai, tai pranešdami^ 
prašo Gubernatoriaus už
tarimo atitaisyti jiems da
romą skriaudą w paskirti 
lietuviškai mokančius mo
kytojus.

cdąmi traukiniu keliose kų dėstoma vokiečių kai- 
vietose viešai demonstra
vo savo priešvalstybinį 
nusistatymą įvairiais ne
draugingais Šūkiais ir ne
mandagiai užkabinėdami 
jašaliečius. Ypačiai atvy
kę prie Lietuvos Vokieti
jos sienos jie tą savo nu
sistatymą pabrėžė,

TRUKDO LIETUVIŠ
KAIS VARDAIS KRIKŠ

TYTI

Vienas’Pagėgių apskri
ties metrikacijos įstaigos 
vedėjas atsisaką lietuviš
ku vardu krikštyti tos ą- 
pylinkės gyventojo mer
gaitę. Tik kai tas gyven
tojas kitu vardu nekrikš
tijo ir grįžo į namus, met
rikacijos įstaigos vedėjas 
apsigalvojęs jam pranešė, 
jog—pagaliau—pakrikšty
siąs* Panašiai daro ir kitą 
įstaigą vedėjai ir tuo bū
du trukdo tautiškai lietu
viškiems vardams plėstis, 
krašte. \

GYVENTOJAI SKUN
DŽIASI DĖL VOKIETI-

• • NIMO ’ -

KLAIPĖDOS SOV. KON
SULATAS PAKELTAS J 

. GENERALINĮ

Sov, Rusiją savo konsu
latą Klaipėdoje pakėlė į 
generalinį konsulatą. Ge
neraliniu konsulatu skiria
mas dabartinis konsulas 
Klaipėdoje J. M. Terlec- 
kis. Tuo bus sustiprinti 
ekonominiai santykiai 
tarp Lietuvos ir Sov* Ru-_/_

Klaipėda. Elta. Visuo
menės sąjungos Lauksar
gių skyriaus visuotinis su
sirinkimas prisiuntė Klai
pėdos Krašto Gubernato
riui nusiskundimą dėl va
romos germanizacijos vie
tos mokykloje Nusiskun
dime sakoma, kad nors 
lietuvių mokinių skaičius 
viršija vokiečių kilmės 
mokinių skaičių, tačiau

sijos.

•e

75 State Street 
> BOSTON

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai, 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iŠ 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini .agentą 
arba

liau dar jo galvą aštriu 
daiktu sukapojo. Gritęnas 
buvo Lietuvei ijferiudme- 
nes kūrėjas savanoris ir, 
be to, vienas iš pirmųjų 
mūsų policijos tarnauto
jų. Policijoje pradėjo tar
nauti nuo 1919 m. pra
džios. ■ •

: Nužudytąjį viršininką 
Gritėną pirmieji rado ke
leiviai, važiavę autobusą 
Lazdijų link. Autobusas 
pavijo arklį su vežimu, 
kuriame gulėjo- negyvas 
nuov.. viršininkas. Švent- 
ežeriečiai ir Sangrūdos a- 
pylinkės gyventojai su 
gailesčiu mini darbštų ir 
gerą policijos tarnautoją, 
kuris rūpinosi kaimo gy- 
vntojąsaugumu. ..

I ITALIJĄ KVIEČIAMI 
PETRAUSKAS IR 

NAGRODSKIS

Valstybės operos solis
tas Nagrędskis kviečia
mas dainuoti Italijoje. Jis 
išvyksta sausio mėn. gale 
ir dainuos Venecijoje vie
ną partiją Borodino ope
roje ^Kunigaikštis Igoris* 
ir Hundingo partiją Vag
nerio “Varkarijoje”. Tas 
operas diriguos žinomas 
dirigentas Cooperis.

Į Italiją dainuoti kvie
čiamas ir Kipras Petraus
kas. Jis yra gavęs pasiūly
mų ir Šiuo metu vedami 
pasitarimai.

NEDĖKINGI OPTANTA1

Šiomis dienomis iš Klai
pėdos išvažiavo apie 100 
svetimšalių, iš didžiosios 
dalies optantų. Jie išvyko 
dviem partijomis. Pasku-

N. A. LIETUVIU KATALIKŲ SEIMELIS / ,
A. L. R. K. Federacijos N. A. Apskritis skelbia 

Lietuvių Katalikų .Seimelį, penktadienį, vasario 22 d. 
(Washington Gimimo Dienoje), 1935 m.; šv. Pranciš
kaus parapijos svetainėje, 94 Bradford St., Lawrėnce, 
Mass. ■

. Seimelis prasidės 9 vai. ryte* iškilmingomis Šv. 
mišidmis, kurias atnašaus kun. K. Urbonavičius. A- 
sistuos kun. P. Strakauskas ir kun, K. Jankus. Pa
mokslą pasakys kun. K. Vašys, . . '

Pamaldoms pasibaigus, Seimelio posėdžiai prasi
dės svetainėje.. 1 •_ ‘ '

Seimelio, dienotvarkė: : \
1. VI. Paulauskas, Federacijos apskričio pirm,

pasakys atidarymo kalbą ir kviečia Dvasios Vadą 
kun. P. M. Jurą sukalbėti maldą ir pasakyti sveikini
mo kalbą. • 4

2. Registracija Seimelio dalyvių. ,
3. Prezidiumo ir Komisijų rinkimai. .
4. Sveikinimai,
5. Kun. K. Urbonavičiaus referatas. •' : . r
6. Referato kritikai: adv. Antanas Mileris iš 

Worcester, adv;, Benjaminas Sykes iš Noryrood ir mo
kytojas'Pranas Galinis iš Dorchester. .

7. Nauji sumanymai.
8. Rezoliucijų Skaitymas ir jų priėmimas.
9. Vieta sekančiam Seimeliui. ,
10. Užbaigimas malda. 1 „ ..... ,
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 Bradford St, * . /
Lawrence, Mass. ' . 1 .

Seimeliui pasibaigus, 7 vai. vakare,4 toje pačioje 
svetainėje įvyks teismas.

Teisėju pakviestas Teisėjas B, A. Degąsis iŠ Na- 
shua, N. H,; teismo raštininku — adv. Povilas Sykes 
iš Norwood; kaltintojai — adv. Juozas Vervečka ir 
Dr. Alfonsas Budreškis iŠ Brockton) gynėjai — adv. 
Pranas Bobblis iš WorceSter ir adv. V. KiarŠis iš Ha- 
verhill.: . ’ J-

J Liudininkai bus paskelbti vėliau.
Dvasios Vadas Kun, P, M. Juras
Pirm. VL Paulauskas
RaŠL Benediktas Jakutis. \

i
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Brocktono Lietuviai Profesionalai ir Biayiieriai Nuoširdžiai Remia 
“Oarbinirtko” Radio Programą

i ir 
plau-

darbininko” Radio Programomis gėrėjas! 
džiaugiasi visi lietuviai, kurie tik girdi. Laiškiu p] 
kįa iš Įvairių kolonijų su pagyrimais ir padėka. Broc- 
ktono profesijonalai ir bižųieriai, užgytų “Darbinių* 
ko” Radio Programą, nutarė teikti moralę ir materia
lu baramą. Lankė tik progos. Ir sulaukė. “Darbinin
ko’’ Radio Programos Vedėjai pakvietė Brocktono Šv. 
Roko parapijos ėhorą Ir jo vadą p. varg. Povilą Saką 
Išpildyti programą, Šėštadienj, sahsio 26 d. š. m.

Brocktono profesijonalai ir biznieriai būdami or- < 
ganizuoti pareiškė, kad jie tos dienos Radio pusva
landžio yįsas išlaidas padengs. Kaip tarė, taip padarė, 
pa ir ar žinutę kas" iš to išėjo? Pasidarbavimu biznier- 
kps p-lės Onos Kašėtaitės ir biznierio p. Igno Rodžio 
Štai turime šį puslapį Brocktono profesijonahj ir biz
nierių, kurie savų jkęmplimentais ir skelbimais ne tik 
apmoka “Darbininko” Radio Programos pusvalandį, 
bęt ir pąlįeka rezeryui. Jie sudėjo $104.00 ir tą sumą 
jdąvė UPS. Centro Pirmininkui kun. Jonui švagždziui.

, Trečiadienį, sausio 23 d. mūsų Pirmininkas kun. 
Švągždys, pasikinkęs savo “Chryslerį”, atpyškčjo 
“Darbininko” sostįnęn ir įteikė ■ administracijai 
$104.00. Kartu su juo atvyko p-lė Ona Kašėtaite, ku
ri įdavė Radio vedėjams profesįjonalų ir biznierių or
ganizacijos valdybos šiokį pareiškimą:

“Biznierių ir Profesijonalų organizaciją dėtlaikb 
trumpumo nesurinko “Darbininko” Ęadio Programai 
paremti nuo visų savo parių, bet tai padarys prie Ui
tos progos. Radio programai paremti organizacija iš 
savo iždų tuo tarpų skiria $7.06^ tai jos ne tik žo- 
džiai^, bęt jr gyvais syvais syeikinimas.

“Brocktono Lietuvių Profesijonalų ir Biznierių 
organizacija reiškią sąyp nuoširdžius linkėjimus, kad 
Lietuyįų Darbininkų Radio darbas turėtų tikrą pasi
sekimą. . f

“Konstantas Jurgęliūnas, pirmininkas 
Petras. Bartkevičius, raštininkas 
Antanaį Ątldųas, iždininkas.”

Brocktono Lietuviams Profesijonalams įr Biznie
riams ^Dąrbinįnko” Radio Programos Vedėjai ir Lie 
tųyįų Dąrbininkų Sąjungos Centro Valdyba reiškia 
darbininkiška nuoširdžią pądęką, Jus, Brangieji Pro- 
fesijonaląi ir^Bi^pieriai, parodėte tikrą susipratimą 
ir. lietuviškumą. Jūsų pavyzdį tepaseka visa mūsų iš- 
eiyįją^ nes jūs esate gražiausias pavyzdys, mūsų išei
vijos žiedas. v

Tenelieką ųęį vieno lietuvie. darbininkp, kuris ne
remtų savo lietuyįų profesijonalų ir biznierių, kurie 
taip nuoširdžiai remia lietuvių tautinį darbą.

Broęktpniečįų Lietuvių Profesijonalų ir Biznie
rių vieningumas, lietuviškumas tepaakstina ir kitų 
kolonijų profesijonalus ir bizųierius būti vieningais.

Tegyvuoja Brocktono Lietuvių Profesijonąių ir 
Biznierių organizacijai Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Centro Valdyba ir “Darbininko” Radio Progra
mos Vedėjai nuoširdžiai prašo visų darbininkų, visos 
mūsų išeivijos remti tuos profėsi jonalus ir biznierius, 
kurie mus remia, kurie remia gražų ir naudingą lie
tuvišką darbą. Lietuviai, darbininkai remkime tuos 
profėsijonalus ir biznierius, kurių vardai ir adresai 
telpa šiame puslapy įr kurių vardai ir adresai telpa vi
suose “Darbininko” puslapiuose.

KA^ėTApBYJMJOPS 
ST0W ■

' Moterų ir yaikų PrabTdUai 
Taipgi parduotame plunksnas ir

PŪKUS narai*

161 Ames Street, Tel. 7818

JUSTĮN MICKEVIČIUS
Seniausia čeverykų Krautuvė
Dabar yra didelis viso tavoro

NUPIGINIMAS

146 Ames St TeL 1865

MRS. ELENA

SPECIALIZUOJA
„..audeklais ir rankų darbo 

žiurstais

128 Ames Street

PETR. BARTKEVIČIUS
AMERICAN DRV GOODS Store

Laivakorčių Agentas *■ . -

678 N. Main St. Į?el. 488

VALGŪMĮIjy PRODUKTU

2j-‘» . •. ", t!.'.

KODIS
MODERNIŠKA 

KBAUTUV®

35 Intervale Street

Montello, Mass. Tej. 4559

DAKTARAI
Compliments of

DB. A. F. BUDRESKI, 
M. D. .

704 N. Main Street . Tęl.901

Compliments of 
DĖ. J, P. MALINSKY, 

D. M. D.
23 Main Street. , Tel. 7400 

Res. 95 Thurber Avė. Tel. 5346-R

BELLEVUE MARKĘT 
P. Vesseį, say.

Parduoda Birutės Kalno Kavų 
Reikalaukite visi

34 Bellevue Avė.
Montello, Mass. Tel. 2753

ADVOKATAI

GRE {TAS PATAIKAVIMAS
Visokios rūiiei kotonialinlų 

prekių Ir krautuvė

17 Arthur Street 
Montello, MaM. Tel. ^254-M

A. ATKILS 
GR0CERIE8 & MEATS

81 Savvtell Avė., 
Montello, Mass. Tel. 1559

GAGELS’ mabket
Jos. Gageį say.

ChoieeGroceries, Provirions, ete.
Greitas ir geras patarnavimas

54 Arthur St., 
Montello, Mass/ TeI.-6276

A;W.MORRIU.
WHOLĘ8ALE DEAĮ.ER 
Beęf, Pork,; Lamb, Veal

"6-86 Biackstone St,
Boston, liaus. ,, Tel. Cap. 1121

.’SIMON’VISMINS . 
MODĖRNIŠKA KRAUTUVĖ

178 Amgs $tręet 
Montello,l^ass.

Provisions VVholesale
Frankforts a,Spęcialty

' .Ji ’ ’ 
Brocktdn', Ma&‘

....

Ą. ^AZI^A^KAS, ;sąv. 
MONTELLOSAUSĄGE00.

Intervale Sk'ėor. Ames St 
30 m, įizny r- degių išdirbyste 

Montello, mašš
i - . ••• ~ »
- . t-- *** --‘į*jf b*'

Compliments of
. PRANCIŠKA • 

PRIBUŠAUSKIENL
606 N. (3dry Strfcet 

’ MON.TELLO, MASS.

KffYM
JONAS KILKUS
Seniausias Duonkepys

Vegą duona ne tik Montelloje- 
betBoston ir Cambridge

47 Arthur St. £eL 2254-j

Compliments of 
DR. J. P KVARACRĖJUS,

.: m. p. ' •"/ /
688 N. Main St. Tel. 663-W 
Res. 12 Intervale St. Tel. 663-R

Compliments of 
ADV. ANTANAS KUPRA 

232 Main Street Tel. 786

GERVIČKAS
Mėsų, groeerįų ir gėrimų 

Patarnavimas greitas ir teisingas

6 Arthur Street.
Montello, Mass. Tel. 649

DANTISTAI
Complimentsof 

DR. A. J. GORMAN, 
D M. B.

705 N. Main St. Tel. 5112 
Ręs. 1Q44 N. Main St. 32914

Profesionalai^ būnlerUi, pramoninkai,, 
kurie skelblosr “Darbininke”, tikrai 
verti skaitytojų paramos, 

' Visi- garsInkitCš “Darbininke”.

Complimejits of ■ 
ADV. JOS. M. VERACKA

106 Main Street. Tel. 7180

DRAPANŲ KRAUTUVES

PETER LOLIS* MABKET
. Meuts, Groceries, Vegetablės 

33 Sheldon Street 
-Gor. EIovendon Ave..

Parduoda — Fig Coffee ir 
Katro - Lėk

Montello, Mass. Jei. 3354

MONTELLO
bakingco.

M. Wąį|ent, sąy.
Kepa geriausių ruginę duonų 

1 ^Rei]feš

23 Bęljęyue Aye.

FRANK DUOBA
Gera ir gardi rugine duona

201 Ames St. Tel. 6979-]

BOSTON SALES CO.,
Antanas Bartkevičius. Sav,
Didžiausia Liet. Drabužių

Krautuvę Mpntelloje
Didelis Išpardavimaa
PIRKITE DABAR

' NAUJAME name •
657 N» Main St.

SYLVESTEĘ SVIOKLA
GrOcvries and Meats —- Veg. — 
Fruits •— Gandy — loe Čream, 

Tonic & Tobacco

' 80 Arthur Street
Montello, Maus. Tel. "850

. * ■ * JOlIrt SlUARASir 
§WW' MACIUDMTIS, eav..

Vhbkių tonikų k garimų.

MHTEUD, MASS.
LM. kuopos mėnesinis J 

susirinkimas įvyko para- 
pijos Bvetafnėje, sausio 15 
į, Ęųvp plačiai svarstomą 
Vajaus reikalas.-IŠ rapor- y 
tų paaiškėjo, kad vajus & 
eina sėkmingai. ir

pažymėtina, kad šis su- & 
surinkimas buvo gyvesnis 
ir skaitlĮngesnis, ne kaip “

\ ..... • • v
ADOM. JEZITKEVICIUS į

IR y
d- JONAS KAŠĖTA # g

Užlaiko gerus valgius ir gėrimus
B AT ARK AVIMAS MANDAGUS «

... ' ?
1115 N. Mostelio St. t

/ 1 ■ *•r
■ *• ’ .-•»-*— ' »' '—■■»* L

PIENININKAI •"
■ *' r
KAZIMIERAS BIELSKIS J

. ‘ *. ■ rPiemninkas

4$3 S. .CMĮt Tej. im? -

■ tb . - ’ -, j* ■ i

HILL D AIR A J
A. Aukštikalnis

" 526 N. Quincy St. Tel. 4423-J.

Vežame piena i najnus jr i
*. KRAUTU^ j

______’ - 1
* - (

STANLEY DAIĘY j 

• * Stanislovas Lųiųis, sav.
; . 503 N. Cary St. 7 

parduodame geriaųsį pienų
1

i . ]
LOUIS SINKEVIČIUS — 

SYKES
Vežamą pienų į namus

\ Parduodame svirius ir sviestų
■* —**'■■* ' ,

109 N. Quincy St.
■ • MIJ -   -

- MOS SKFimi
MYKOLAS JAKAVONIS

Hąrdware Paįnte
- RADIOS

j 132 Aųies St. /

*ij - l J* * » » A * 4 * '» * r - '

^A^mpLĄUSKy 

Fur Shop ?
. FUrs repaired Uemodeled
J* . *, . . Brike# •

702 N. Maių St. Tel. 3900

MONTELLO COAL CO.

... Pefrąs Vaičiūnas, sąv. • 
B psoyipįjos coke

48 Ames St. Tel. 2025
• ■ r *• ■ \ •

.•'*•** t .t •

Tel. 3245

raeityje. Baugumas nd- 
ĮųatBllankėir’užsimokė- 
> už šiuos metus ir pasi- 
adėjo gauti, naujų skal
yto jų Darbininkui.
Šįame susirinkime dąly- 

avo įr klebonas kun. J. 
vagždys, LDS Centro pir- 
liniukas, kuris plačiai’p a- 
iškino Radio -pusvalan- 
žio reikalus. Sųsipinki- 
aas ųžgyrp Ęadįo pųsva- 
apdį ir pareiškė padėką 
įdėjui Rapolui Juškai įr 
q dalyviams, ir pageida; 
rp, kad ir toliaus būtų te-

Šis susirinkimas įverti-

Beleckas, Jurgis Šekelis,* 
Kazimieras Mątukait i s; 
Pranas Pašakarnis, Ignas 
Rodis, Oną Kašėtaitė, Jų-, 
liūs Baronas, Adolpas Ba* 
butis^

Mūsų gerbiamieji profe
sionalai ir biznieriai labai 
palankiai žiūri į Radio 
pusvalandį ir žada parem- ..]! 
t|, Ignas Kodis ir Ona Ka- J 
Šetąitė mūsų parapijos J| 
biznieriai sutiko Įeiti | ko- 
misiją ir tuo reikalu pasU' ‘*.w 
darbuoti. Gražus tai pavy< **3 
zdys kitiems. . ’ '•">

Šiems metams kuopos"'1^! 
vąldybon išrinkta: Leo* '*J| 
nardąs Kumpa, pirminiu-

tis, yice pirmininkų f Ką- 
tolis Pįgaga, protpkoįų ’^l 
raštininku; Julius Baro- 
nas, finąn. raštininkui; P, 
Dariiįa, kasos globėjas; 
Jonas Jeskelęvičiūs, kąsiė 
tiūs; Benis Tamulevičius^ 
maršalka; Pranas PąŠą- 
kąrnis ir Kazimieras Ma* įl 
tukąįtis, atstovai į Fede- O 
raciją, Narys. «

W!W
•.SĘAGmLj;-

John M. Kąūper, sav.
■ ąpMĮ4Įty—

; (Irimai

26. Intervale St TeL’55184< 85 irttlur St ’

ie’s Radio svarbumą ir j ku; Kazimieras Matukai- 
ręikaimgum< nutarė teik- 
1 moralė ir materialę pa- 
’amą. išrinko Radio Re- 
nejų komisiją: Ignas Ko
lis, Ona Kašėtaitė ir Leo- 
lardas Kumpa. Nuolati-. 
likis, Radio rėmėjais užsi- 
’ašė šie: kun. J. Švągždys, • 
Fonas JeškeleviČiuš, Leo- 
lardas Kumpa, Kazimie
ras Grigas, Kazimieras

Kas Įvyks 1935 Metais?
T---- ■ i
vos. Jose teks įsimaišyti ir 
Sov. Rusijai,' palaikant* 
žinoma, kiniečius. Bet tik- 
rasis karas 1935 iri. pašau-' 
lyjė dar nekilsiąs. \4

Ameriką būsiantį pats 1 
pirmasis kraštas, kuris į 
1935 m. nugalės krizį. A- S 
menkos ūkiška gerovė žy- j 

?imiai-pasikeie į gerąją pu 
sę, ji vėl pasidarysianti 
aukšp šalis, kaip buvo se
niau. Antroji ‘ Valstybė, 
kuri nugalės krizį, tai bus į 
Prancūzija. Kiti kraštai f 
taip toli nenueisią, bet ir 
juose gyvenimas žymiai 
pagerėsiąs. Amerikoj bū
siąs nuverstas prezidentus 
Rūževeltas. :

Ispanijoj 1935 in. įvyk
siančios dar kelios r.evo- 
Uncijos. Prancūzijoj dar 
mirsiąs vienas buvęs pre
zidentas.

Europoj būsią nužudyti^ 
du labai žymūs valstybes^ 
vyrai. Pasaulį kitais mė^ 
tais atlankysiančios dide-^į 
lės audros ir potvyniįd^Įl 
daug žinomų žūsią įr milC. 
žinįški turtai būsią sunai 
kinti. Be to, nestigsią g 
ležinkelių: nelaimių, laivų 
paskendimų ir lėktuvų su-įj 
šidūrimų. Tai taip ji 
Moja. Bet niekas į jos sį>e» 
Mojimus rimtai nežiūri, <

joniTOBlfS :
. —į---- -—7

Tai gražus mūsų išeivi
jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki- J 
uys.

Dabar yra geriausias lai- ■■ 
kas įsigyti Šią taip bran
gią įr naudingą eįlįų kny- 
^Knyga gražiai atapąųs4 

dinta ir turi 191 puri. Jot 
kaina Bet: dabar 
“Darbininko11 spaudos va
jaus metu, graliais drobė 
viršeliais kaina tik 7&oef^ 
tad; popterio viršeliais 
centų. .

^ARRINpiKO” A* 
Brpadivay,

Įą sako viena Prancūze— 
Spėjikė?

Žinoma prąncūzų spėji“ . 
:ė ponia Frąya kasmet 
sęĮĮįesięms niętąms bąį- 
jįantiĘ suteigia JąĮkr^- 
iiams sayo spėliojimus ą- 
)ie ateinančių Ra* 
jąųlio įvykius. Tą-pątv j^j 
laidare ir Šiais metais.

Reikia pažymėti, kad to» 
ji moteris būk tąį išpraną ' 
savuąi Marselio pasikėsi- 
linaą, kuriame buvo nužu- 
lyti Jugpslayįjoą karalius 
Aleksandras įr Prąncūzų 
ninistęris. Bartu. Be tp, 
salba, kad ji išpranašavu
si Ispanijos karaliaus Ąl- 
ten$o XIH nuvertimą. Bet 
tai tik įkalbos, o daugiau

Ji pareiškę, kad 1935 m. 
Europai grės didelis karo 
pąvojus. Visai nedaug tę- 
reikė; tik kibirkštėlės, 'kati 
kiltiį. naujus pįgauliniš 
karas. Bet karo būsiąiš- 
vęngta dėką žymių valsty
bių vyrų sugebėjimo tai
kiu būdu išspręsti tarp
tautinius nesusipratimus.*

Tarp Jappnijos Įr Kini
jos būsią atnaujintos ko-

-• G. P. VURGELUN

Real Estate & Insurance

630 N. Main St.Tel. 228

Compliments of

EB. V. WARABQW 
Funeral Director & Embahner

Lady Assistant

Compliments ot

S. V. ANDREI 
Over IGo. Store, 108 Ainet St.

Čompllmente oi •

Ames oor. Intervale Street

r
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WATEBBURY, CONN.
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Lai jųjų sielos ilsisi Vieš
patyje! Laidotuvėms tar
navo gražiai graboriūs 
Jonas ir Tarnas Dielinin- 
kai. ,

z Ai tradienis, Sausio 29 4, 1935

'r>

DARBININKKS 8.

Rytinių Valstybių Žinios
Kunigą Ražaiti Priimti
Aną vakarą Lietuvos 

-■ Vyčiu namuose įvyko ku
nigą Ražaitį priimti vaka
ras. Dalyvavo apie 80 as- 
menų vyčių ir kunigo Ra
žaičio pęietelių. Buvo gar
džių užkandžių. Kalbėjo

? šie asmenys: kunigai-r- 
Gradęckas ir Kripas, šeri-

■ tas Jenušaitis, naujasis 
į lietuvis waterburietis ad

vokatas Juozas AliŠaus-
it kas, kompozitorius Ąlek- 
r sis; Jonas Lesunaitis, Ha- 

ppy Lasky ir kiti. Kalbė
tojai išreiškė savo nūoširx 
džius linkėjimus ir apibu
dino kunigo Ražaičio as
menį. Dainavo Bruno Mer- 

c kūnas, Happy Lasky ir vi
si. Vakaro vedėju buvo 
Lietuvos vyčių pirminin
kas Juozas Kupstas.

■ • Kalbėjo pats solemni- 
žantas kunigas Ražaitis.
Po to jam buvo įteiktas 
gražus rankinis laikrodė
lis — “Bulovą”. Tai garbė 
Vietiniams vyčiams, kurie 

\ ir kurios .taip moka gerbti 
£avo dvasios vadus. Kuni- 

, gas Ražaitis pasižymėjo 
\ Waterburyje kaip Lietu- 
; vos vyčių, Boy ir Giri 
Į. Skautų, alumnų ir kitų 

: jaunimo draugijų dvasios 
i vadas.

jai: Šeronienė ir-Krušienė^

I; WATERBURY, CONNECTICUT JĮ
! • ' ji
!; Brooklyn Office , < j■I ■ ■■ I

! j Waterbury’o Savings Banko* Brodklyn’o Skyrius gali aprū- j | 
U * ♦ tavo visus Lankos reikalus. jį
h Tos pačios banko* knygutes, kurias gavote nuo Waterbury jį 
¥ parings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi p

it CHRISTMAS IR VACATION CLVBS I TRAVMLER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS

WORCESTERIS 
ATVAŽIUOJA

Vasario 2, šeštadienio 
t’ Vakare atvažiuoja (kaip 

pasakoja kunigas Jonas 
.• Bakanas, Aušros Vartų 
: lietuvių parapijos vikaras 

ir jaunimo vadas) woręes- 
teriečiai vyčiai basketbal- 

. liniukai. Mes waterburie- 
■ šiai jiems worcesteryje 
[ pralošeme pirmą “geimį” 
f sausio 12. Dabar laukiame 
į jiems užtai “atkeršyti1 
; Girdėjau, kad atvažiuoja 
. daug “rooteriu”. Worces- 

terio jaunimas gražus ir 
! kultūringas. Ateikite į tą 

žaidimą... kas žino, gal ra- 
» Si savo amžiną gyvenimo 
l draugą arba draugę jųjų 

eilėse. Lai Worcesterip ir 
Waterburyio santyk La i 
gyvuoja! Mes turime daug 

į bendra su jais. Waterbu- 
! ry ir Worcesteriš turi gra- 
; žiais parapijas ir “Darbi- 

k pinke” savo puslapius ir 
į redaktorius irį kitus pana- 
t sumuš.

LAIDOTUVĖS
Šiomis dienomis Water- 

į būry mirė seni gyvento-

JUNGTUVES • . ,
Šiomis dienomis apsive- !-- 

dė graži lietuviška porelė: 
Pranas švežas su Adele 
Vaitųkaityte. Tėmykime 
kas paseks judviejų gra
žų pavyzdį: apsivesti lie
tuvis su lietūvaite ir kata
likiškai bažnytėlėje. Lin
kime šiai porelei gražiau
sio sugyvenimo!

NAUJAS LIETUVIS 
ADVOKATAS

Šiomis dienomis sėkmin
gai išlaikė Conn. Valsty
bės kvotimus advokatauti 
lietuvis advokatas Juozas 
Ališauskas. Tai kuklus, 
gabus ir pavyzdingas lie
tuvis katalikas. Jo sesutė 
yra mokytoja Duggan 
School; Waterburyje. Juo
zas yra didelis lietuvių 
jaunimo priėtelis ir uolus 
rėmėjas. Jo Viena silpny
bė tai, kad jis labai mėgs
ta žuvauti. Waterburyje, 
dabar yra viso net 6 lietu
viai advokatai! Valio, lie
tuviai, dabar mums nerei
kia landžioti pas svetim
taučius advokatus. Rem- 
kįjne savuosius, t nes. jieji 
Leikale mus remia ir pa
tarnauja.

U ......
j į■ Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.
! P----- / ■ 793-797 Bank St.

U
■

I
4

Telefonas: Plaia 1350.

JONASGREBLIAUGKAS
i Graboriūs ir Balsamuotojas 
r 423 S. Paca Street 
: BALTIMORE,MD.

't
I

CHAS. B.KUCHMJSKAS
LIETUVIS GRABORIŪS 

ir Balsamuotojas 
687 S. Paca St.

• 1 Baitimore, Md.
‘Laidotuvėse patarnauju garai 
f ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Kuo $75-$100-4150 ir 
aukščiau

Tol. — South 0088

STUDENTŲ ICE SKA
TING PARTY

Pereitą antradienį lietu
viai studentai vėl turėjo 
ice - skating party prie 
Lake Qųassapaug Stokes 
vasarnamyje. Dalyvavo a- 
piė 50. Visi bei visos tu
rėjo “extra good time”, 
nes lengvai nuvažiavo ir 
grįžo. Girdėjau, kad kava 
ir “šuniukai” buvo begalo 
gardūs. Dėkojame grabo- 
riui Jonui Stokęsui ir jo 
tėvui, kurie’ mums vis 
duoda savo vasarnamį ir 
dar patys atsilanko ir pri
stato kuro ir tt. dovanai. - 
Tai graži lietuviška širdis 
ir mes esame ir būsime 
jiems dėkingi.
LIETUVIŲ STUDENTŲ 

“RALLY”
Tai bus vasario 12, tre

čiadienio vakare; Švento 
Juozapo Naujoje salėje. 
Studentai suvaidins vieno 
akto komediją: “Tėtis ra
šo gromatą į Krajų”. Juo
kingas veikalėlis ir stu
dentai jau yra jį gerai iš
mokę.

Tą vakarą kalbės Ame
rikos Studentų dvasios 

* vadas, garsus ir iškalbin
gas kunigas, Maspeth-o 
lietuvių klebonas kun.. Jo
nas Balkūnas. Po jo kal
bos rodysime “movies”, 
kurias trauke per pereitą 
seimą gėrb. Studentų pir
mininkas jonasMorkūnas 
iš Rochesterio. B-nas Mor
kūnas turi ir daug kitų 
“movies”, kuriuos traukė 
Rochesteryje ir Bostone 
su Jack Sharkey* Be to

kunigas Balkūnas 'atveš kurių nevalia pirkti, bet 
savo ir kun. Aleksiūnb rasti. Tai įvyko dėka ku

nigo Gradeckio. Apie 100 
ėjo ieškoti. Dovanas gavo 
šie: Ona Daniseviciutė ir 
trys kitos. Visi bei visos 
turėjo “ęxtra goodvtime”, 
nes tai buvo naujas daly
kas ir tą vakarą buvo 
daug sniego* .

HOLY NAME RUBES’ 
DANCE ■

Tai bus vasario mėnesy
je, Gros Brinkam’s Orkes
tras. Šokiai bus tuomi įdo
mūs, nes visi bei visos bus 
įvairiausiais drabužiais 
apsirėdę? Reikia džiaug
tis, kad Šv. Vardo Drau
gija rimtais^ ir greitais 
žingsniais eina pirmyn. 
Nariai eina kartą į mėne
sį prie<Švenfos Komuni
jos ir turi stiidy clubs kas 
antradienio vakarą. Be to, 
daug kitų įvairumų, kaip 
tai: “Scavehger Hunts”, 
“Rūbe Dances”, “Cdųllęrs 
and coffėe” ir “Chrismas 
Partięs” ir " tt. Linkime 
jiems gražiai' pasirodyti.

HOLY NAME BULLETI- 
NELIŠ • •

Ir vėl gražiais patrau
kiančiais baltais viršeliais 
iš spaudos išėjo 10-tasis 
numeris Holy Name Būllė- 
tin. Labai įdomus ir pilnas 
įdomių žinučių. Štai: kelios 
iŠ jo žinutės : šie jauni lie
tuviai liko Watertdwn Ju- 
nior Riding Club kontesto 
čempįjonai: Pranas Dilis 
ir Elena Gudžiunaitė. Va
lio lietuviai.

Jonas Kairys pažadėjo 
kun. Jakaičiui, MIC., kad 
Šv. Juozapo parapijos Fife 
and Drum Corps pasiro
dys Marianapoly šią vasa
rą su flying colos.

Neužilgo Holy Name na
riai turės “Puzzle Party”.

Kitame Holy Name Štu- 
dy Club susirinkime kal
bės Fire Marshall Dennįs 
Lahey ir Captain William 
G. Rušsell.

KLEBONAS JAU PA- 
SVEIKO

Mūsų klebonas kun* J. 
Valantiejus jau grįžo iš 
Šv. Marijos Ligoninės ir 
kelias dienas viešėjo pas 
savo draugą kunigą Mc* 
Cueu, Old Lyme prie jū
rių* Jisai cįaįar gerai at
rodo, be t daktaras jam 
liepė dar mažai dirbti ir 
saugotis. Mes džiaugia
mės vėl jį beturį savo tar-

“movies” apie lietuvius la
kūnus Floyd Bennet Fįeld 
ir daug kitų.

^Programa bus,graži, į- 
žanga.labai pigi. Kviečia
me visus waterburyje stu
dentus ir studentes ir vi
sus, kitus, kurie yra baigę 
mokyklas; taipgi kviečia
me ir suaugusius, nes vis
kas bus lietuvių kalboje. 
’Mes norime prirašyti apie 
100 naujų narių. Waterbu- 
ryjėlanko- High Schools 
apie 400 studentų ir stu
denčių* Lai visi bei yisos 
prisirašo prie mūsų stu
dentų kuopos tą vakarą. 
Jūs studentai, kurie jau 
priklausote prie kuopos 
atsiveskite naujų. Visi bei 
visos-yra.^morę than įvel- 
come”! Tą dieną 'būs Lin- 
coln’s Birthday ir nebus 
mokyklos, , greičiausiai ir 
darbininkai galės tą vaka
rą ateiti. Pripildykime sa
lę! •

MINSTRĖL SHOW
Antras metinis St. Jo- 

seph’s Annual Minstrėl 
Show įvyks parapijos ir 
mūšų našlaitnamįo nau
dai. Graboriūs Jonas Sto- 
kes diriguoja, ir kiek esu 
matęs ir girdėjęs, tai bus 
daug geresnis negu per
nai, nors ir pernai visi bu
vo patenkinti. Minstrėl 
show tęsis apie dvi valan
das. Bus ir šokiai, kuriuos 
gros Waterburyio gar
siausia orkestras — Brin- 
kman’s 11 piece Orches
tra. Taigi už pusę dolerio 
galėsi* ir minstrėl show 
pamatyti ir šokti ir savo 
parapiją bei našlaičius pa
remti. Minstrėl Show į- 
vyks vasario 6, 8 vai. va
karei Anglai, airiai, žydai, 
italai ir visi svetimtaučiai 
mus remia kuogražiaušiai, 
tai remkime patys save. 
Pripildykime švento Juo
zapo Naująją salę! Turė
tų tą vakarą su svetim
taučiais susirinkti dau
giau kaip- 1,200 žmonių! 
Tikietus galite pirkti vi
sur: pas Bendlerį, pas Je- 
nušaitį, Valaitį, klebonijo
je ir nuo pavienių.

HOLY NAME SCAVEN- 
GERHUNT

Tur būti pirmą sykį Wa- 
terburyje įvyko “scaven- 
ger hunt” tai yra atradi
mas per dvi valandas įvai
riausių keistų dalykų...,

pė ir linkime jam visiškai 
pasveikti.

Kai jisai gulėjo ligoni
nėje mes gavome talką iš 
Tėvų Marijonų. Atvažiavo 
šie kunigai: kun. Jonas 
Jakaitis, kun* Vaškas, 
kun. Morkūnas ir kum 
Skruodenis. Žmonės yra 
dėkingi Tėvams Marijo
nams, kurie iŠ taip tpli at
vyko ir pasakė gražius 
lietuviškus pamoks lūs. 
Mūsų jaunimas irgi džiau
giasi, kad jauni lietuviai 
kungai Marijonai taip 
gražiai moka lietuviškai 
kalbėti ir pamokslus sa
kyti. / ’• ■

ris priimamas, kaip skai- mus darbus tikėjosi pa^ 
tytas.

Susirinkime dalyvavo 
20 atstovų ir vienas sve
tys.

Suvažiavimas pasiuntė 
telegramų sveikinimą Chi- 
cagos apskričiui, minim* 
ciam savo veikimo 20 me
tų sukaktuves.

Apskrities valdyba ir 
kuopų atstovas išduoda 
raportus, iš kurių pasiro
do, kad apskrities ir kuo
pos gerai gyvuoja ir vei
kia. Kaikurios kuopos net 
ir nariais jau pradeda di- 
dėti. : ‘

matyti parapijos metinė
se atskaitos^ bent $10,000 
užtrauktos parapijai sko- 
los. čia sekmadienio ryte 
pastebėjo su nusistebėji
mu: skolos visai nėra, vis* 
kas užmokėta iki centui ir 
dar parapijos ižde atliko 
pinigų $10.626,73.

Visą tai matydami Mas
petho lietuviai nuoširdžiai 
sveikino kleboną kun. J. 
Valkūną ir jis tikrai to 
sveikinimo užsitarnavo.

SUSIRINKIMAS
Pereitą sekmadienį stu

dentų kambariuose įvyko 
lietuvių waterburi e č i ų 
studentų mėnesinis susi
rinkimas. Buvo aptarta 
daug įdomių dalykų, kaip 
tai: Ice Skating Parties, 
Debatai, Roller *- Skating 
parties, Rally, Sočiais, lie
tuvių kalbos kursai ir t£. 
Bę to, išrinkta nauja val
dyba; pirm. Vincas Kli
mas, vice - pirm. Alice 
Štaseliunas; raštininkė 
Ėsther Jokša, karininkas 
Stasys Aukštakalnis, o 
korespondentė L o u i s ė 
Jaųdžminaitė. Visi gabūs; 
geresnės valdybos negalė
tume gauti. Dėkojam© se
najai valdybė kuri taip 
veikliai per du metu dir
bo ir veikė. : .

Vajaus reikalu nutarta, 
kiek leis aplinkybės, veik
ti. . .

Del katalikų persekioji
mo Meksikoje, ■ pasiųsta 
griežtas Meksikos vyriau
sybėj protestas.

Aptarus vietinius reika
lus, išrinkta 1935 metams 
apskrities valdyba, kurią 
sudaro šie asmenys: pirm. 
S. Lukoševičius, 463 Rod- 
ney St,, Brooklyn, N. Y., 
vice pirm. A. Barauskas 
iš Kearney, N. J., sekr. J. 
Tumaspnis, 222 Sq, 9th St. 
Brooklyn, N. Y. o iždin, 
J. Mątūza iš Elizabeth, N. 
Jersey.

Sekantys apskrities su- 
. važiavimas bus Brookly- 
ne. Suvažiavimas baigtas 
6 vai. vakare malda. .

Ten buvęs,
’ ' r-'- •"*- ' ■’ *'* ’■

maspeth,l.i.;n.y.
CONN. LITHUANIAN 

CATHOLICS’ SUSIRIN
KIMAS

Pereitą sekmadienį; Bri
sto!, Conn. įvyko , metinis 
C. L. C. susirinkimas. Va
dovavo pirmininkas kun. 
Gradęckas. Susirinko ke
li šimtai jaunimo. Svar
biausias punktas tai bu
vo; C. L, Č. Victory Ban- 
quet, kuris įvyks Hotel 
Bohd, Hartforde, gegužės 
mėn. Be to, kalbėta apie 
atletiką ir sočiais. Džiau-Į 
giames, kad C. L ; C. tebe
gyvuoja. Net vienas lietu
vis kunigas iš Pennsylva- 
nia atrašė “ kunigui. Grd- 
deėkui, prašydamas pata
rimo, nes jauni kunigai ir 
jaunimo vadai Pennsylva- 
nia Valstybėje jau subruz
do ir nori .sekti mūsų Ct. 
jaunimo^ pavyzdį. Valio, 
lietuviškasąi jaunime jun
kime Visur savo jaunas jė
gas!

HARRISMMNY, N J,
IŠ NEW YORK IR NEVV 
JEKSEY APSKRITIES 

SUVAŽIAVIMO

Š, m. sausio mėn. 20 die
ną, sekmadienyje; 2 vai; 
po piet, Lietuviiį salėj, 6 
Dąvis Avė., Harrison 
-Kearny, N. J*, įvyko LR.- 
KSA. N. Y. ir N. J. aps
krities suvažiavimas, ku
rį atidarė pirmininkas P* 
Montvila malda.

Perskaityta pereito su
važiavimo protokolas, ku

Maspetho Klebonas Savo 
Parapijos TarnusPagefbe----

Trečiadienio vakare kle
bonas kun. J. Balkūnas 
gražiai sutiko t savo para- .. \ 
nijos Trustistus, kurie rū
pestingai peržiūrėję visas 
parapijos knygas labai 
džiaugėsi. Klebonas Trus
tistus pavaišino skania 
vakariene* ,

Maspetho parapijos kle
bonas sekmadienį bažny
čioje jau išdavė parapijo
nams metines spausdintas 
parapijos apyskaitas. 
Žmones pamatę apyskai
tas ir klebono žodį išgir
dę negalėjo atsidžiaugti 
savo parapijos tvarkingų , 
stoviu. Maspetho žmones 
suįdomino tas, kad šioji 
parapija pragyvenus virs 
26 metus ir savo praeities 
istorijoje nėra turėjus me- 

•į tuose tokių pajamų, kaip 
‘ šiemet nors ir gana blo
gais laikais. Pasirodė, kad 
Maspetho parapija tik. pa
prastomis kolektomis į 
metus padarė $25,090,03. 
Už vis labiaųs žmonės ste
bėjosi tuom, . kad jų my
lintis klebonas kun. J, 
Balkūnas praeitais metais 
taip didelius darbus atli- 

: ko parapijai, k, t. naujus 
vargonus sudėjo, bažny
čios bokšte varpus, pertai
sė visą bažnyčios ir klebo
nijos apšildymą, iš lauko 
nudažė bažnyčią ir klebo
niją, geležies tvorom ap
tvėrė visą; parapijos nuo
savybę, pertaisė visus kle
bonijos kambarius, numa- 
liavojo . ir naujus rakan
dus supirko, žodžiu iš 
mažo Maspethuko, kursai 
per daugelį metų būva 
kpip ir bereikšmės, pada
rė dabar didžiulę,, gražią 
parapiją su trimis kuni
gais. Šiandien Maspethu- 
kast yra—-Didysis Mas- 
pethas. ? •

Žmonės matydami taip 
didelius parapijos atlieka-

Maspetho Mot. Sąjungos 
30 kp. “Džipsių Balius” 

Pasisekė
Sekmadienio vakare Mo

terų Sąjungos 30 ,kp. 
“Džipsių Balius” gražiai 
pavyko. Žmonių buvo pil- 
nutė svetainė*. Todėl lai
mėjo gražaus pelno. Visą 
savo parengimo uždarbį 
paaukojo Naujos Bažny
čios. statybai.; Klebonas 
joms dėkoja.

-šv. valdo imugija įsidi- 
mingai Minėjo Savo -Meti- 

*' nę šventę
Sekmadienį per 9 vai. 

mišias, Šv. Vardo draugi
ja minėjo savo metinę su- ' 
kaktį. Ypatingą džiaugs
mo įspūdį sudarė žmo
nėms kada Šv. Vardo dr- 
jos arti du šimtai narių 
išrikiuotų ėjo bažnyčion 
vargonais grojant, o dar 
nalonesnį įspūdį sudarė 
jų bendras šv. Komunijos 
priėmimas. Kleb. kun. J. 
Balkūnas laikė jų intenci
jai iškilmingas mišias ir 
atnaujino ištikimybės ak
tą ir suteikė Garbės Kry
žius. šv. Vardo draugija 
žymiai padidėjo nariais.

'Z': Rep. '.

i Telephone Stagg 2—4409 .
|. NOTARY- PUBLIC

IALEKS. RADZEVIČIUS
| GRABO1IŪS 
j 402 Metropolitan Avė., 
f ' BROOKLYN, N. Y. f
| Priešais Apreiškimo parapijos
| . Bažnyčią
ĮParsamdau Automobilius Ves- 
Į tuvčms, Krikštynoms ir viso- 
I kiems pokyliams.

N0TARY Telefonas:
PUBLIC STagg‘2-5043

MATTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

lAISNRJOTAS

GRABORIŪS

660 GrandStreet,

BROOKLYN, N. Y*

Puikiai Irangtoa dvi koplyčloa duo* 
damos mylimiems. paUmtl do- 
tanal. Nuliudimo valandoj krsip. 
kttM ims mus. Patarnavimas yra 
uitlkrlntaa ir ui pritinami kainu.
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