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N. A. LIETUVIŲ KATALIKŲ SEIMĄ
SVEIKINAME

PENKTADIENIAIS

* Į

ubu # cnmtii

Lenkija ir Vokietija Susitarę 
Užgrobti Lietuvą ir Ukrainą 

h • - ■

Šiandien Lawrence šv.-Pranciškaus lietuvių pa: 
’ yapijoj įvyksta* Naujosios Anglijos Lietuvių Katalikų 

Seimelis* Seimelis pradedamas iškilmingomis Šv. mi- 
šiomis šv. Pranciškaus lietuvių par. bažnyčioje 9 vai. 
ryte, kurias atnašauja kun. Kazimieras Urbonavičius, 
Asistuoja kun. P. Strakauskas ir kun. K. Jenkus. Pa
mokslą sako kun. Ę. Vasys.

Seimelio prezidiumą sudaryti pakviesta pasaulio- H 
_ nys profesijonalaL Kun. K. Urbonavičius skaito refe

ratą drausmės klausimu. Referato kritikais yra. adv. [ 
A. Mileris, adv< B. Sykes ir mok. Pr. Galinis.

Seimeliui pasibaigus, bažnytinėje svetainėje, 7 
vai. vakare įvyksta taip vadinamas teismas. Teisia-' | 
mas jaunimas. .•

Nuoširdžiai* sveikiname seimelio dalyvius. Seime- Į Į 
lio dinotvąrkėn prašome įtraukti LDS. ir Darbininko 
plėtimo ir rėmimo klausimą. Šventaisiais metais su
važiavę seimuoti, padarykime dar didesnį pasiryžimą 
kuodaugiausiai padirbėti Katalikiškoje Akcijoje.

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

NBA PRATĘSTI DVIEM 
METAM

šeštadienį, vasario 23 d., nuo 2 vai. iki 2:30 vai. 
po pietų iš stoties WAAB vėl išgirsite lietuviškų dai
nų ir kalbų programą, kurią išpildys Cambridge.N. 
p. P, švč. parapijos choro dainininkai (kės), vadovau- 

, jant muzikui Mamertui Karbauskui. Turiningą kalbą 
pasakys kleb. kun. Pranciškus Juškaitis, Bostono 
Provincijos Kunigų Vienybės irx Blaivininkų Organi
zacijos Pirmininkas.

Gerb. Skaitytojai vėl pasukite savo radio ant 
1410 kilocyclęs ir klausykite Cambridgelietuvių para- 
pijos programos, Išklausę, savo įspūdžius parašykite 
Darbininkui 366 W. Broadway, So. Boston, Mass, ar
ba į radio stotį WAAB, Boston, Mass.

• 1. Stoties Pranešėjo kalba. \
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo kalba.
3

KUN. PRANCIŠKUS M. JURA^ • i- ; 
Šv. Pranciškaus par. klebonas Lawręncę^Mass., Kųni* 
giį Vienybės Centro. Sekretorius _ir LŲSl Kontrolės 
Komisijos Pirmininkas, kurio parapijoj^ <.|įandien, 
lietuviai katalikai svarsto katalikybes.;ir- lietuvybės 
išlaikymo klausimus. »

Aukščiausis Teismas
dė Aukso Klausimą '

Washington — Vasario 
20 d., prezidentas Roose- 
veltas prašė Kongreso, 
kad NRA pratęstų dar 
dviem metam. Jis prašė, 
kad Kongre^as taipgi iš
leistų įstatymus, kurie ai
škiau, pabrėžtų NRA prin
cipus.

Prezidentas nori, kad 
valdžiai būtų paliekama 
teisė nustatyti minimumą 
darbo valandų ir atlygini
mą.- Darbininkams organi
zuotis teisė turi būti pa- 
likta. Savo rašte preziden
tas neprisiuntė Kongresui 
įstatymų, sumanymo, ■. bet 
paliko Kongresui išdirbti 
Atitinkamus įstatymus.

; NUKIRTOGALVAS 
į- DVIEM MOTERIM UŽ

MASKVA — 'Čia diplo
matai kalba, kad Vokieti
ja ir Lenkija yra susitaru
sios grąžinti Vokietijai 
Dancigo koridorių ir Sile
ziją. Lenkija už tai gau
sianti Lietuvą ir Sovietų 
Ukrainą. Klaipėdą ir Dan
cigas pasiliktų laisvi mies
tai, šiam planui įvykdinti, 
Lenkija ir Vokietija nori 
gauti Anglijos pritarimą.

Rusijos komisarų spau
da sako, kad Lenkija,. Vo
kietijai pritariant, greitai 
su' Lietuva apsidirbtų, o 
kad paimti Ukrainą, tai 
lauktų kol Rusija pradėtų 
karą su Japonija. Anks
tesnis ar vėlesnis Rusijos 
susirėmimas su Japonija 
esą neišvengiamas.

Rusai tai perrnątydami 
stiprina savo kariškas pa
jėgas, kad jie galėtų atsis
pirti abiejuose frontuose,

Berlynas -— Vasario 18, 
d., auštanti vokiečiai bu
deliai nukirto galvas 
dviem moterim, Baroness 
Renate / von/ Natzmėr ir

— rytuose prieš Japoniją 
ir vakaruose prieš Lenki* 
ją. Lenkija turėdama Lie
tuvą savo naguose turėtų 
dar patogesnį išėjimą į 
jūres per Klaipėdą, kaip 
jie dabar turi per Dancigą 
ir Gdinią, sako sovietų 
spauda,
—šiam planui vykdinti a* 
bi valstybės laukią pato
gaus , momento. Vadinasi 
Lenkijos* ir Vokietijos a* 
petitas didėja, r Benorėda
mi apžioti visą pasaulį, 
kad tik heūžspringtų. Len-. 
kiją tikrai gautų į kailį.

.250 KINIEČIŲ ŽUVO
, ♦

Shanghai — Vasario 20 
d. nuskendus kiniečių lai
vui Fu Lung dėl per dide
lio perkrovimo, su juo žu
vo 250 kinięčių iš jų apie 
50 kareivių.

3

Mes broliai ........ ............GudanavičiusJ
Užmik, užmik ........................................ Brahms.

Cambridge Dainininkų Grupė , •
4. švint aušrelė ...............’.... . Pocius.

. Solo-—Petras šakalys l
5. Kalba kūn. Pranciškus J. Juškaitis.
6. Ar skauda man l.........................:......:.. Naujalis.

Cambridge Dainininkų Grupė
7. Siuntė manę motinėle Petrauskas.

Solo —Konstantinas Samalis
8. Pavasaris .... .............. ...................... ... Bačiulis.

Cambridge Dainininkų Grupė
9. Gimtinė    Kačanąuskas

Solo ~ Margareta Grybaitė
10. Kaipgi nemylėti.............. . Čižauskas

Eisim broleliai .....1...šhnkus^
Cambridge Dainininkų Grupė

Dainininkams vadovauja ir akompanuoja muzi
kas Mamertas Karbauskas.

Darbininko Radio programos Vedėjas ir Praneše- 
£ jas mužikas Rapolas Juška. -

Parapijos ir jų draugijos ir kuopos siųskite pra
nešimus ir žinias Darbininkui, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Gavę paskelbsime per radio ir Darbi
ninke. Skelbimų kainos prieinamos visiems. Reikalau- 

/ kitę kainų Darbininko Administracijoj.
m

30,000 Žmonių Mirė
Gyventojams Gręsia 

Badas4
kino vęik pusė derliaus ir 
dabar gyventojams gręsia 
bado pavojus.

IŠSPIOVE KULKĄ
Colombo, Ceylbn — Va

sario 21 d,, sanitarijos 
valdininkai praneša, kad 
daugiau kaip 30,000 žmo
nių mirė nuo drugio epide
mijos, kuri dabar siaučia 
visoje saloje. Kurunegala 
krašte 2162 žmonių mirė 
laike dviejų * savaičių. Jų 
tarpe mirė 1620 vaikų.

Negana to, sausrą sunai- spiove kulką.

Chattanooga, Tenn, — 
Kuomet chirurgai buvot 
pasiruošę daryti operaci
ją, vienam negrui, į kurio 
galvą jo Žmona buvo‘pa-1 
leidus Šūvį, jis atsisėdo 
ant operacijos stalo ir iš-

VVashington — Vasario 
į 18 d. Jungtinių Valstybių 
[Aukščiausiasis Teismas iš
nešė sprendimą, kuriuomi 
palaikoma teisė Kongresui 
nustatyti pinigų vertę. • 

Kongresui nutarus suma
žinti aukso kiekį doleryje, 
kilo ginčas^ dėl apmokėji
mo obligacijų, kuriose, bu
vo pasižadėta skolą grą
žinti aukso pinigais arba 
doleriais, kurių vertė bus 
tokia pat kada, sutartis 
buvo padaryta. Teismas 

[nusprendė tokias sutartis 
pakeisti ir, kad dabar tos 
obligacijos gali būti apmo
kamos dabartiniais dole
riais; . .

Valdžia negalinti to 
sprendimo taikinti savo 
obligacijoms, jei laikyto
jai auksiniu banknotų .ir 
valdžios obligacijų gali į- 

I rodyti, kad jie gaudami 
apmokėjimą dabartiniais 
doleriais turi nuostolių. 
Dėl šios rūšies obligacijų 
yra neaiškumų. Kongresas 
ruošią naują įstatymą, 
kad ši neaiškumą pašalin
ti. Teismo nariai pasidali- 
no veik pusiau. Penki sto
jo už sprendimą ir keturi 
teisėjai prieš.

Darbininkams, kurie ne
turi dolerių spekuliacijai,

9 SUŽEISTI SPROGIME

tas sprendimas nesudaro 
jokių nuostolių. *

DARBDAVIAI SU POLI
CIJOS' PAGELBA BAN

DO NULAUŽYTI

Auburn, Me. -- Vasario 
20, devyni Žmonės tapo su
žeisti, du iš jų pavojingai, 
kuomet Venus.Shoe Manu* 
IfacturingCo. dirbtuvėje į* 
į vyko sprogimas.

f LOWELL, MASS. — Va
sario 19 d. policija išsklai
dė 1000 strėikierių, kurie 
pikietayo Chris Laganas 
batų dirbtuvę, Jackson St. 
ir areštavo James Chick- 
lis, 24/metų amžiaus ir 
Harvey Saueier, 20 metų 
amžiaus. Abu vyrukai kal
tinami . dėl grasinimo 
streiklaužiams, šio. fabri
ko darbininkai streikuoja 
jau šešta savaite. Darbi- 
ninkąi kitose ’ penkiose 
dirbtuvėse streikavo reik
šdami protestą prieš La
ganas dirbtuvę.
/ Streikas kilo dėl darb
davių atsisakymo pripa
žinti, darbininkų uniją.

ADOMAVIČIAIKALTI- 
NAMI UŽ NELEGALŲ 

DARBĄ
New York — Vasario 20 

Ą. prasidėjo , teismas, ku
riame; yra penki kaltinin
kai. / Jie yra kaltinami už 
nelegalų spirito varymą, 
Kaltinamųjų tarpe yra Jo- 
seph ir Benjamin Adomo- 
wicz, sulenkėję lietuviai, 
kurie netaip seniai skrido 
orlaiviu iŠ New Yorko į 
Lenkiją, kad pakelti Len-i 

> kų vardą.
Lenkijoje jie visur buvo 

pagerbti

hayn. šeštadieny teismas 
joms paskyrė mirties bau
smę už šnipinėjimą, ir ka
dangi Hitleris atsisakė iš
klausyti jų malonės pra
šymo, jos buvo nužudytos 
žiauriausiu būdu, būtent, 
nukirto jom galvas kirviu.

Jos dirbusios išvien su 
lenkų baronu, pulkininku 
George Sosnowski, buvu
siu lenkų karininku. Jam 
taipgi buvo skirta mirties 
bausmė, bet įsimaišius 
lenkų ambasadoriui, ir ka
dangi jis yra Lenkijos pi
lietis, tai jo mirties baus- 
bė pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. Kartu su 
jais kita vokietė Fraulein 
Irena von Jena nuteista 
kalėti iki gyyos galvos/

KONGRESAS SKIRIA
MILŽINIŠKAS SUMAS

APSIGINKLAVIMUI

Washington -
21d. Kongreso komisiją, 
kuri svarsto ateinančių 
metų valstybės biudžetą, 
paskyrė kariuomenei 318,- 
131,482 dolerių ir dar pri
žadėjo duoti septynis su 
puse milijonus dolerių or
laivių pirkimui, ši suma y- 
ra 48,815,548 doleriais di
desne kaip pereitais me
tais. Laivynui irgi numa
toma skirti daugiau kaip 
pereitais metais.

Įš viso manoma, kad ap
siginklavimui bus skirta 
išleisti Šimtas milijonų do
lerių daugiau kaip perei
tais metais* Manoma su* 
teikti prezidentui teisę pa
didinti kariuomenę iki 
165,000 vyrų. j

Vasario

Baisus Badas
Sovietų Rusijoj

KONGRESAS SVĄRSTO4' L.QNDON;^Pagrobtoj4. 
""30 VALANDŲ DARBO • 'jggvifetų Rusijos 'Ukralilo.' ' 

BILIŲ | je siaučia baisus badas, 
šeši milijonai žmonių ba* 
dauja. Tūkstančiai žmonių 
mirė badu. Labai daug 
žmonių raudonosios armi
jos budeliai sušaudė * už 
tai, kad jie besigelbėdami 
nuo bado, paslėpė dalį 
produktų nuo rekvizito* 
rių.

Sovietų Rusijos gyven
tojų šelpimo komitetai ’iš 
Genevos ir Vienos atsišau
kia į visą pasaulį gelbėti 
badau j a n č i u s Rusijos 
žmonės. Jie pažymi, kad 
šimet siaučia dar didesnis 
badas Rusijoje negu buvęs i 
1933 metais, šie nelaimiu- į 
gi žmonės yra daugumoje | 
valstiečiai, kurie sunkiai • . 
dirba, prisiaugina daug | 
javų ir kitokių produktų,. | 
bet iŠ jų visa tai atima Į 
ginkluota komisarų armi- 
ja. Už mažiausį pasiprieši- | 
nimą j ar nuslėpimą pro* | 
dūktų gauna, kulką į pa* j 
kaušk . J
x ' ■ . - ■ .. ■ •

GAGALIS GAVO PEN- | 
KIS METUS KALĖJIMO * 1

irWir1lW^

BILIŲ

, Washington ^-‘Vasario 
18 d. senato komisija pra
dėjo svarstyti įstatymo 
sumanymą, kuris nustaty
tų visame krašte 30 valan
dų darbo savaitę. Šis bi- 
lius yra Amerikos Darbo 
Federacijos ūžgirtas. '

Prieš bilių kalbėjo Geor
ge Ą. Sloan, darbdavių at
stovas, kuris nurodinėjo, 
kad įvedįm'as šio įstatymo 
pailgintų depresiją ir di
džiai nuskriaustų darbda
vius, kurie ir dabar vos 
tik gali išsilaikyti, \

Taip kalba visi darbda
viai. Bet darbininkai žino, 
kad 30 valandų įvedimas 
duotų darbo tūkstančiams 
bedarbių. Supran t a m a, 
dirbtuvių savininkai nebe
gautų tokių aukštų algų ir 
dividentų.

New York, —Vasario 14 
d. Frederick Vincent Wil- 
liams, narys Kolumbo Vy
čių ketvirtojo laipsnio 
grįžęs Amerikon po šešių 
savaičių tyrinėjimo Mek
sikoje, pareiškė, kad 90 
nuošimčių Meksikos gy
ventojų, susiorganizavę Li
ga Nacional ir Gristeros 
organizacijos planuoja nu
versti Meksikos bedievių 
valdžia. Jis pranašauja, 
kad perversmas įvyks lie
pos mėnesyje. *

Jis važinėjo, po Meksiką 
be valdžios žinios ir grį
žęs turėjo pasikalbėjimus 
su senatoriais Borah ir 
Walsh. New Yorke paeita* 
ręs su Kataliku Bažnyčios 
hierarkijos atstovais, jis 
važiuoja Ryman. 1

. Salem, Masą. — Vasario J 
20 d. James Gagalis, 19 m. J 
amžiaus iš Newburyport, 
nuteistas kalėjiman pen- 3 
kiems metams ir vienai j 
dienai už apiplėšimą krau- J 
tuvės vedėjo. 1

Apiplėšimas įvyko perei* <3 
tais metais, sausio mėne- 
syje. - Rugsėjo mėnesyje, J 
Gagalis, išsigėręs, sutikęs « 
policijantą, pradėjo polici- <3 
ją išjuokti, kad jie neeuge- < 1 
ba plėšiko surasti. Poliei- 
ja pradėjo jį kamantinėti 
ir paaiškėjo, kad Gagalla M 
tą piktadarybę atlikęs* t J



Į>J»BmMKAS I ■ A. ’

•_ aeww»8iMįHmmmemiiiimiimiimmiHi
uranuos salėje. 492 E. ; - * ■ f
;h$t, Sol Boston, ifaį. ‘‘ CENTRONAUDAI I' otao v*uunx»f

Seimeliui KBKGUMKT. VYClUN. A. APSKHITYS .

šios organizacijos. Nors ir
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Lietuvis Dantistas

BROADBAY CAFE

• CAMBRIDGE, MASS.

.ss.

ADVOKATAI MOS

MASSACHU8ETTS

niUcija jau per keUoIiką 
metų garbingai varo sąto

19 d., savo susirih- 
Federacijos 3-čias

LIETUVIŠKA 
VALGYKLA

ACMO# 
kws

LIETUVIS GYDYTOJAS* •’■ , ♦ . ■ 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 H&rvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq., 

Canibridge, Mass.

7tl _ _
Visi kuopos nariai, nuo-

GYVENIMO 
Trt* ParkW 18&MV

MUZIKAS I
RAPOLAS JUŠKA |

visiems nariams teikia

i 
t

a- 
i 
i 
5

Patarnavimas greitas ir 
malonus

3 Maldant Street, 
Boston

VĖL IŠĖJO Į STREIKĄ

Nėpraė-

tarįmo • kompanijos ,' su

JUOZAS M. OILIS
LAIKRODININKAS *■ • *■ . .
parduodu įvairiausios raiies 

auksinius ir sidabriniu* daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. BrpaJway
SO. BOSTON, MASS.

X-Ray . ..
Tel. South Boston 2712< 

Jei neatsiliepia tai šaukit:
Aląonąuin 9753

.. 534 E. Broadwayf 
South Boston, Ma».

v Tekphone K®® 80. BOSTON' IMS '
BATVlEV 

MOTOR SERVICE

' Prisiekęs Advokates 

jrnas b. gaiuus 
Veda visokias provas. Daro vi?

suB legalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou BOston 2732 
/ . »Namų: TfilBot 2474

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius. Stogus 

414 W. Broadvvay 
' TELEFONAI:'

South Boston .0574. dięnonąs
South Boston 0184 vakarais

Taisome Meotlu aut*
mobiltui. Taisymo Ir dmoaatNrū- 
mo yteta: . . - '
;i wifc strt»t ■ ;

' iri. Uthtesį.
SOUTH BOSTON, MA8&

Joe. K«>ojHwHta «>. Ptftr TrefMbO 
•avtelaMt

BALDUS 
Perkraus- 

tome ..
VISUR 
PIGIAI 

GREITAI 
SAUGIAI

LlTlIUANLiN 
FURNITURE CO. . 

326-328 W. Broadvvay 
Tel South Boston 4618

' . Moko muzikos,
. fr dainavimo. Specig-! 

„pamdkas . duoda ! 
Vaikams.

< • Adresas:
r » ■ . . '

933 M Brobdivay, ■
SO. BOSTON, MASS.

6UEEN ANN LAUHDRY,
INC. 1 ~ ■■ 

LIlTUVm S1ALBYKLA
Skalbiame Ir proslname' visokius 
drabužiui!. Jie* paimame Ir prista
tome drabužius fMurr kaip tais 
Su. Boston, Cambrldge, Brighton 
Dorchester ir kitur, pamėginkite 
Ir patyrsfteį kad gaunate patarna

vimu už pigią kainą.
7.9 Ellery St., So, Boston 

' Tel, &o. Boston 2928

SU- 
w . Jpardavi- 
Neatidėliok! Užeik 

tuo jaus.

r LIETUVIS DANTISTAS 

|IJR. M. Y. C ASPEH
I Arti Municipal Buildin^ _ j 
| 525 E. Broadway, 8. Boston 
I nO/Do Vdlattdfit
?Nno 9 iki l2 ryte Ir nuo UO iki 
|{I Ir nuo O iki 8 vai. vakare. Ofl- 
|gju8 uždarytas snbėtos- vakarais Ir 
|ned51dl«niaia, taipgi ueredomls nuo 
f. 12-tos diena atdarytas.
| Taipgi nwg ir '

(SALINAUSKAS) . • .
; TeL'So, Boston 2300

k 414 Broadway, 80/ Boston
Ofisas atdaras nuo* 10 iki 12 tai. 
ryto, nuo 1:80 iki 5:30 go pietų Ir 

Jiuo 6 iki vakare. Šventą dieną 
pagal sūsitarlmą*

u............ Į H in I ■ i iiiiuiiiiir r,

Tfet So. Boston 2WG. > 
Lietuvis Dantistes

i. L i mirtis
251 W. Broadway Šo. 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. dieną.
Sukatomis nito 9 iki 6 vaL vakare^ 
Nedėliotais nuo 9, iki 12 vai* dieni, 

(pagal Sutartį

Tel. S. B. 2S05-B I 
trETVVlS . J ■ 

'OPTŪMETRlSTASj 
| - liegzamlnuoju akiai
1 hSHHv priskiriu akinius | 
i kreivas akis atitie- 5t '8^*^, Blmr Ir amblIJoulS-1 
rkose CuKosey, akyse sugrąžinul’-----
i Šviesą tinkamu laiku. |
I X 1. PAŠAKARNIS, o. D. t > 

447 Broadway, South Boston | 
EJiiKiiiHiiiriiKHiiHmHHil'oiHYhMIiiHJlZif.lH.iirtliinrtrr® *

SKVR1AU8 SOį BOSTON,
■ MASS.

(aatro# lufeo*, Rooąi 1);
ŠŠ6 hroądwMy, Šos boiton.

' ‘ w. So. Boston 8857 ■ 
' Bostono Ofisais .

,' 40 8Uta 8L Room 320
m fiubbard 9800 

Gyv«iWopS8 Obūtont
Tilt Tulbot 2mDorch<*tar» Mari.

I6M - '

i

žymtėiiBs; kad ir^ seimeliu 
S. Šostbrio atstovų’būs a- 
pie 17 jaunuolių. ,

II I n ii J'I! H u ■    ■?

tunui
DR. 806EB J. MIIUD

MISSMOLLIE RAPPORT
į Boston’© geriausia ir plačiau-; 

šiai žinoma Elektrikinės 
Adatos Specialistė

j Prašulliia. ant ViBadoa bėreikaIW- 
gus plaukus nuo moterų veideliu 
be skausmo ir deai&k ^uti ,17’koa ;

; metą patyrimą, gydytoją rekomen- [ 
i- dacij'ą . ir ligonlą* patvirtinimą.

Įtoom 310, Tel. Hancock 7286 ■

ADVOKATAI ŠALNAI
- DARBININKO -KAMI,,

SrtBwwu4wiy,-
- tatth fioitchi? Mum • ■ 4

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS •
Antradienį, vasario 20 Roohsiira STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BdBTOH 065*- 

d., 7:30 vai. vakare, įvyk- f 8twyi Belaikai, Rnr. d4 W. Bmdway, 8b. Borton, Mao.
su LD8. < i-mos irnopoe 
mėnesinis susirinkimas,J,

Rooiisiira

Vas. iŠ d., 7:30 vai. yak.
. įvyko Federacijos 3-čio 

skyriaus susirinkimas. Su- 
-jairinko gan skaitlingas 

: s draugijų atstovių būrys, 
t jfelausyta valdybos meti-

f niai raportai. Vas. 16 d. ir 
l ’ Vilniaus Vadavimo pastų 
į komisijos išdavė atakai- 
g- tas. Nutarta parašyti pa- 
ir- dėkos laiškus tautinio ap- 
f VAikščibjiino program o s 
• dalyviams. Išrinkta atsto- 
L vaii seimelį. Paruošta po- 
į ra įnešimų. IŠfmkta^ko- 

misija organizuoti bus’ą j 
L seimelį* Pasiųsta trys tele- 
k gramoš Washingt o n a n 
I prieš įneštą S. 600, anti- 

; gimdymo bilių kongre- 
■ san. Išrinkta komisija

. rengti su Vyčiais didelį 
< "Reano Party”, treciadie- 

F. nų po’ Velykų. Išrinktą 
nauja valdyba Šiems me- 

. tams: pirmininku vytis J* 
I Griciunas, vięe pirmininku

vytis M. Grilevičius; rašti
ninke Vyte Anelė Overky- 

|s te;' kasieriuą blaivininkų 
Į atstovas studentas A. Jur

gelaitis. ’ „’
t . Susirinkime užš^ito y- 

patingos vilties nuotaika, 
kuomet valdybon įėjo visi 
energingi jaunuliai. Pa-

; L R„ K, Federacijos Tre- | 
čias skyrius savo susirin- j 
kime, laikytame bažnyti-; j 
nėj svetainėj vas. 19 d, J 
nutĄtė patiekti .Seimeliui J 
sekamus įnešimus :

1. Del visuomeninių iš- 
Važis V imu—santvarkos: J 
Prašome M Anglijos Fe- r 
deracijos Apskričio budė
ti, kad ateinančiame pik
nikų sezone neįvyktų dau* 
giau kaip vienas visuome
ninis išvažiavimas tuo pa
čiu laiku keliose kaimyni
nėse kolonijose.

2. Prašome Seimelio pa
svarstyti ir nUtąrti, ar nė- 
lutų pravartu 'rengti Lie- ■ 
tuvių Dieną ir Thompso- 
ne ir Lawrence tani pa
čiam ąpšvietos ir spaudos 
rėmimo tikslui T Nusiskun
džiama, kad iš šiaurinių 
kolonijų, kaip antai, ~Le- 
wiston, Nashua, Lawren- 
ce< it Lbwell hera galimy
bės daug kam nuvykti į 
Thompsoną. Jei tas .suma
nymas būtų priimtinas, 
tai, ‘ <

3. Išnešti pageidavimo 
rezoliuciją, kad Šiuo Tėvų 
^Marijonų Jubilėjaus metu 
d&£iti Federacijom apskri
ti skirtų - savo Lietuvių 
Dienų pelną Marianapolio 
Kolegijos' ir katalikų

■ spaudo^ naudai. Tas ypač 
būtų pageidaujama dėlto, 
kad Marianapolio Kolegi-

i jai išūgdyti yra planuoja- 
į ma pastatyti naują dormi- 
: toriją studentams.

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOŲR

LIETUVIS dTDY4ojA& ir

Tel. Trowbridge6Š30.

JOHN REPSHIS, M. U.

laūkiamojo Vaisiaus. * v E. Broadway, So/Boston, Mass.
Be to, kiekvienas narys f , J’ lai pasinaudoja proga va- p - r - S Orkcstras __ į

JatiSmetu U&imokėti dųo • Šokis!įsuoŠ-*12^ r . v Įžanga40c, į!
klės ir dar gausite knygų 
dviejų dolerių vertes. Tai- ■ ■;'7 :----------------------
gi- Visi atlankykite į šį VYČIU SUSIRINKIMAS 
susirinkimą. . . 1 . . < ;

■, Kviečia Valdyba. u Algirdo kp. 
/ ~ . ų-į /• • J. mėnesinis susirinkimas į-
PRAW0L^TmW^ ^s, $ sekmadienį vasa- 

ARMĖNAS d., 3:36 VaL po piė-
.. /•■•.■-.. . tų,. Vyčių kambaryj

Gal vienas iš turtingiau- Visi kuopos nariai, ko
šių Bostono armėnų, Md- rtems rupimūsųorganiza- 
ses !l Gtdesiah,Wm,amr .ęijcM reikalai ir klestėji- 

: žiaus> • kaž-kur prapuolė. mašr kviečiami atsilankyti 
Kadangi dar pernai jis y-jl susirinkimą.
rą gavęs keletą grąsinan- ypatingai Šiuo vajaus 
eių laiškų, ^ai manoma, metu turime visi, stoti | 
kad jis tapo pavogtas darbą, prirašyti savo; 
(kidnapintas). Jis dingo draugus prie vyčių ir pą- 
išėjęs iš pokylio, įvykusio daryti šį vajų sėkmingu. 
Univėrsity aKtrkdie-, Apart, visko, ; turime ir 
nio vakare. Policija ir gi^ daūgidu visokių, reikalų. . 
minės UoĮiąFjO] ieško. ; Kartu kviečiame ir Visą 

'4 ’ jaunimą ateiti ir, prisira-
. šyti prie vyčių org., nes 

: vajaus metų sąlygos pa-.
Vyč^lt/A, Apskri- lengv^^

&o šokiai jaučia' pat. Jau- . Kviečia Valdyba, 
nimas tik if jkalba apie šoa ‘ ~
kius ir visi į juos ruošiasi, i 

Bet ištikrųjų ir verta, 
ųes vyčių Apškr. šokiai, 
visuomet buka pasekmin
gi ir pageidaujami.
^Privažiuoja iš vižųkraš-

- PASIRAIRIUS PO SO. 
BOSTOKĄ

P*nai Vladaš- ir Marga- 
rėta (StaseVičibtė) Šid
lauskai sUsilaukė 6 svarų 
sūnų, 'vasario 8 d., Boston 
Lying ligoninėje. Vladas 
yra a.a. Kazimiero Šidlau
sko, vaistininko,- sūnus, o 
jo dėde yra gerai žinomas 
parapijos veikėjas p; Kast, 
Šidlauskas.

Lynii, Mass. — Nepraė
jus 24 valandoms po susi
tarimo kompanijos z •' su 
streikuojančiais darbinin
kais, kaip 1400 Gold Seal 
Shoe Co; darbininkų vėl 
išėjo įrstreiką. Jie nepa
tenkinti padaryti 'taikos 
sutartimi.' \ ; v'

TAUPYK PINIGUS!
NUŠIURK GRAŽIUS

KAILINIUS
JUOZAS CUNYS

’ ADVOKATAS

414 Bfdtidftay, S. BOston/Massl

Tel Sq. Boston 0948

Vas, 
k i me ’ 
skyrius,• apsvarstęs Ame-r 

i tikos vyrų' katalikų Tary
bos pranešimą’ apie Vėl į- 
nėštą kongresan Hastin- 
jgo/ Antigimdymo bilių, 
pasiuntė / VVashington a n 
tris protesto telegramas, 

i būtent: įnešimo komisijos 
pirmininkui M. Logan, se
natoriui DaVid L Walsh ir 
senatoriui Marcus I. Coo- 
ledge. Telegramos tekstas 
taip skamba:

The Ša Boston branch 
of the Lithuanian Catolic 
Federation of America 
heręby strongly protestą 
against the Hasting Birth 
Cbntrol Bill S. 600 and a- 

Igainst anybill desigųėd to 
relaž thė presėnt lawš on 

. contrąception.
'Pasirašė, pirmininkas 

Jonas Griciunas ir .rašti
ninkė Anelė Overkytė,

vusio’ komisionieriauS J.; 
Leohard ir gubernatoriaus 
Cūrley ėjo kbya. Mat bu
vus gub. Ely, , baigdamas 
savo tarnystę paskyrė J. 
Leonard policijos komisip- 
nierium, kam Cūrley buvo 
griežtai, priešingas. Užė
męs gubernatoriaus vietą 
ėjo prie jo prašalinimo. O 
kadangi Bostono policijos 
departamente dažnai išei
na į aikštę visokie Skan
dalai, tai gubernatoriui 
netrūko medžiagos argu
mentacijai ŪŽ praŠalinimą. 
Leonard vietoje būti pra
šalintam pats rezignavo.

oų, kiek teri naujų pažin
čių ir linksmo, gardaus 
juoko,:

Užtat neužmiršk kovo 1 
d.’ Šokiai įvyks Municipa 
Buildįng salėje, So. Bos
ton, Aiass. šokiams gros______  _ _  _____
garsus Billy Steven’š or-Į .
kestras. Bus ir visokių pa- PERSIKĖLIMO

IŠPARDAVIME

JAS POLICIJOS KOMI- 
SION1ERIUS

at-

ĮtežignAyus Bostono Po
licijos. komisionieriui Jo- 
seph J. Leoriard, jo vieton 
gubernatorius James M. 
Curiey paskyrė^ Eugene

Šis puošnus RACCOON 
už pusę kainos

DIDELIAME
I. J. FOX

marginimų. Pranešėjas

Pirmadieny iŠ New Yor- 
ko grįžo p. S. Beleskas, 
radio inžinierius 'ir p. J. . 
Romanas, kurie buvo ten 
nuvykę tartis štt Pilot Ra
dio kompanija dėl atsto
vybes Bostone. Kadangi 
šie aparatai yra geri gavi
mui programų, siunčiamų 
trumpomis ir ilgomis ban- 
gomis, p* Beleskas norėjo 
jų gauti savo kostumie- 
riąms. •

Tnžiniei'itii Beleskui pa
sisekė su jaiš susitarti it 
jis jau turi šių aparatų 
Savo ofise/Būdamas New

CftlCAGOSFlRMA GA
VO KONTRAKTĄ

Pastatymui pašto Siun
tiniams (parčel post) pa
talpų prie South Station. 
kontraktą gavd Chlcagos 
firma, Great Lakęs ’Kons- 
truotion. Company. Sulig 
kontrakto ji turi pastaty
ti 4 aukštinamą į 510 die
nų, kurio pamatai jali iš
pilti, už $2.190,872.

L J. FOX, Amerikbs di- 
džiaūsis kailinių pardavė
jas paskelbė dįdžiausį kai
linių išpardavimą jų isto

rijoje.
Pirk kailinius DABAR 
Šiai žiemai ir kitai žiemai.

Yorke, ‘ n. Beleskas. gavo P-Ms korftea, gbiai žilio- Tamsta ridsistebSsi gūži 
prpgos.' apžiūrėti R C.A. raas H?8J“®?. Plni^ Kal‘

i 'j&i.,. vas, paacs Tamstai ilsi* taupyti šiame isnardara*o stoti, kuri yra tobu- rinkti k a i 1 i n tas. Užėję, me. NeatMėliokf Už< 
hatlsia visame- pasaulyje, klauskite p. Korites.. .

. MAISTAS TABRANGO ..
/ • --v '• ■/ ' . ’

Šioj Valstybėje per pe- ‘ 
rėitą mėnėsį m?8a‘pabran
go; 10 7o,o kitų/maisto pro-.. -m .
dūktų kainos pakilo 5%, f Ho
Abelnai pragyvenimas kį- AMOiCA'l
Id; tik darbininkų, algos 
dar vietoje tebestovi.

t

3
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BOK IR TAMSTA!

— Labas vakaras, Onute!
— pasveikino Įėjęs į vidų 
Petras. — Ar laukiat sve
čių? — meiliai nusišypso
jo.

— Labas, labas: Petreli!
— nusvilusiom Aim suti
ko Petrą Onutė. — Visai 
nesitikejom svečių šį va-

' karą. Kelias toks slidus...
— Slidus . tai slidus, bet 

prie gerų norų ką tai reiš
kia jaunam žmogui? Be to 
jūsų pasiilgau...

—Na, na tik jau nepra
dėk per daug, nes neturiu 
nei “nikelio” kišenėj, —
pertraukė Onutė. Gerinu 
pasakyk ką veiksi atei
nantį sekmadienį. • •

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJA 

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

— O! Nei pats nežinau. 
Jeigu galima tai susitar
kime kur nors užsukti Į 
gerą teatrą, ar taip kur 
nors laiką praleisime...
— Ak! Gerai, kad primi

nei teatrą! Žinau tokį, ko

ti, tai choro vaidinamą 
veikalą “Kazio Tetą”. Tur 
būt dar negirdėjai?
— Tai dar ne. Mat, kaip 

retai bunu So. Bostone, 
tai ir negaliu visko sužino
ti. Nors rodos, Jurgis mi
nėjo ką tai panašaus. ,
— Taigi klausyk Petrai! 

Aš tau viską dabar papa
sakosiu, ką tiktai sužino
jau apie tą ‘Kazio Tetą”. 
Tai yra viena iš juokin
giausių komedijų. O dar 
kas tai, kad vaidintojai 
toki surinkti, kad nėra; a- 
bejonės jog veikalas pa
vyks. Tik paklausyk kas 
vaidina: A. GrabijoliUtč, 
M. Leščinskaitėj E. Ma- 
cąiįė,’ S. šajefkaitė, pats 
artistas R. Juška, J. Anta
nėlis, J. Zulonas, PI Raz- 
vadauskas, M. Marksas ir 
J. Varnas: Jau iš vardų

KAZIO TETA
VAIDINA ŠV. PETRO PARAPIJOS CHORAS

PARAPIJOS NAUDAI

, t

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KR AUTU yES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisins, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi. /‘Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHBSTER, 'MASS. ^ _
45 HampdenSt, 

Tel. HIGhlands 4855 ' 
R0XBURY.MASS. *

BR0ADWAY MARKET
387 W. Broądway 

Telephone South Boston-3591

i JONAS VALIACKAS
7^ “G” Street, 

Telephone South Boston 1609

SO. BOSTON, MASS. >
K. ŠIDLAUSKAS

’ 918 E. Broadway ' 
Telephone South Boston 1392

PERKINS Sę. CASH MARKET -
Povilas Baltrašiūnaš, Sąv. \ 

490Broadway, TeLS.BostonSlZO
JONAS GLINECKAS

502 E. Eighth St., .

GB A BŪRUI

GRABOEIUS k
Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

. Reikalui esant kreipkitės:
SOUTH BOSTON
258 W. Broadway
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel: 4110 '

JOSEPHVV. GASPER
, (KASFABAS)

G R ABORTUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Masa. 
Office: Tel. S. B. 1437

Zes. 158 W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dien$ ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas \dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway, :

So. Boston, Mass.

Seniausio ir didžiausio Naujosios Anglijos banko 
skyriai randas parankiose vietose. Dvidešimts- 
septyni bankiniai ofisai, kurie tarnaują Didžiojo 
BostonodistriktamSjyrajurnslengvaiprieinanri. ^

v Mes laukiam jūsų atidarant akountą. 4

SEKMADIENĮ

Vasario-Feb. 24 d., 1935
ŠV. AUGUSTINO MOKYKLOS SALEJE 

Kampas E ir 8-tos gatvės, So, Boston, Mass.

, Pradžia 7:30 vai. vakare

"'FIRST
NATIONAL BANK <f 

BOSTON
; x935i .

.L

Skyriai visose miesto Tdalysė

• j / ši, trijų veiksmų komedija vaizduoja dviejų stu-
1 dentų vargus ir nelaimes. Vargšelio “Kazio tetos”, 

, kuri gyvena kaŽ kur Brazilijon, atvažiavimas, suke
lia tiek daug “skandalo”, kad studentėliai turi "grieb
tis įvairiausių priemonių išsigelbėti savę. Aprengę sa
vo'draugą moteries rūbais, stengiasi visaip išsisukti, 
bet atvažiavus tikrą jai tetai, viskas išeina aikštėn. ’

Ateikite pamatyti visi kaip juokinga bus ši kome
dija “Kazio įeta”! Visi prisijuoksite, kad net šonai 
skaudės. Atėję pūremsite jaunimo darbą ir parapiją..

KVIEČIA CHORISTAI.
Bilietų kaina — 50c. ir 75c.

Kaune Viešėjo Lenkų 
Dainininkė

Ligšiol iš Lenkijos į ne
priklausomą Lietuvą ątva- 

11 žiuodaVo lenkai, daUgiaų- 
_ šia, informacijos ir priva-

Išprovokuoti SusirimiiUcĮ i
.* < n * ; . c tądidesnes reiksmesnetu-

- -Cli* Qail|ini0 rėjb ir visuomenei buvo
Uu OdUlldld nedaug žinomas. Bet kai

atvyko Į Kauną žymiau- 
Sihkimą su Klaipėdos šaw kia dato™nkė Ban- 
liais. Tdo tikslu prie partiją?? ‘ T*“** W s? 
Joą centro ir dr Neuman- ?ldoln^0 3^ bustuoju 
no buto , buvo išstatytos 1;°“certu valstybęs teatru, 
naciu sargybos.. Tačiau 
susirėmimo išprovokuoti 
nepavyko. To susirėmimo 
pasekmės būtų buvusios , 
Lietuvai labai skaudžios. ’ 
Mat, prasidėjus susirėmi- ; 
mui, į Klaipėdos kraštą iš : 
Tilžės būtų Įsiveržę, Hitle- I i 
rio smogiamieji būriai.

Kiti liudytojai parodė, 
kad maždaug vasario me
nesio viduryje viešųjų 
darbų darbininkams buvę { 
liepta neateiti į darbą, mesi 
tą dieną turėjęs prasidėti 
sukilimas., Pažymėt i n a, 
kad teisme juo toliau, juo 
daugiau sunkėja teisiamų- j 
jų padėtis^ ‘ h 

Pagaliau, teismas išaiš-11 
kino mokytojams ir ki-*! 
tiems Klaipėdos, krašto 
valdininkams iš Vokieti- į 
jos siunčiamu “priedų” 
paslaptis. . Pasirodo, kad į) 
beveik kiekvienas krašto ■ 
valdininkas kas mėnuo i 
gaudavo : prie algos tam A 
tikrus “priedus”. Jų iš vi- | 
so valdininkai gavę kelis į y 
milijonus markių. Tie|x 

papirkimas krašto 'valdi- |^j

dos ištikimi Vokietijai ir|Q N1AIS ir ŠVlNTADUNUIS kada puirinktau jr» g*n* fi

BŪDOS REZERVUOTOS KOŽNU LAIKU V
PATARNAVIMAS GREITAS IR MALONUS ft

GEORGE MASILIONIS |

fcS^^Klaipedės: Naciai Norėjo
— Žinai, Onute! Gerą n f .g e . e e .

mintį davei. r Vietoj, kad 
kur trankytis - po 'miestą, 
gėriau nueisim į šį choro 
parengimą. Ar sutinki su 
tuo?. .
— Sutinku, ir dar kaip!

Girdėjau, kad bus labai 
daug žmonių ne tik iŠ So. 
Bostono, bet ir kitur. Ką 
tik susitinki, visi tik ir 

Į kalba apie “Kazio Tetą”. 
Netik senesnieji, bet ir 
jaunimas.
--Tai gerai Onute, sek

madienį 7:30 vaL vakare, 
eisime į šv. Augustino pa
rapijos šalę pamatyti ‘Ka- 
zio Tetos”. Nepamiršk. -

KAMINSKI MIKE ELEK
TROS KŪDfcTE

Alexander Kaminski, 
jaunas, 24 mėty, amžiaus 
lenkas iš Connecticut vai-

Labai sudėtingą yalsty^ 
bes išdavimo byla Lietų? 
vos kariuomenės teisme 
narpliojama toliau. Visą 
laiką klausiami .kaltinimo 
liudytojai. Nors jų daugu
ma yra susimokę arba pa
mokyti, kąip reikia teis
me elgtis, tačiau duoda
mi teisme parodymu^, su
sipina ir pagaliau pasako 
teisybę. Teisme daug pas
lapčių kasdien atidengia 
teisiamasis Adomas Molli- 
nus, kuris bylos pradžojė 
prisipažno kaltu. Ir dabar 
jis pasakė, kad pernai, va* 
sario 15-17 d. Neumanno 
partijos nariai norėjo iš
provokuoti ginkluotą susi

kartą lenkų dainininke pa
sirodė valstybes :teatro

scenoje. Teatras buvo pil
nas žmonių, žinoma, dau
giausia Kauno lenkų, ku
riems bilietus nupirko 
Kauno lenkų smulkaus 
kredito bankas, daminin
ke i ftavęikoncerte dainavo 
prancūziškai, rusiškai, ita
liškai, vieną dainą ir lietu
viškai. Bet kai ji uždaina-

: • ’ - -t ■ ’ * # '

yo lenkiukai, publika teat
re pradėjo švilpti. Įvyko 
nesmagumų. Incident ą s 
parode, kad kol kas lenkų 
kalbai ne vieta valstybes 
Įstaigoje.

į: Temykite! 7 v Klausykite! {

Į ŠEŠTADIENĮ, VA
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’ “Kuri Turi Drąso
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| VISA EILft VISAI NAUJU:
) Suknią (dresses)

Nau; i pavasariniai paltai < 
tik už $8.98 .

į JbckLvŲ •{vVCeHjį
> Kojinių (hostory) ’
1... Sijonu (skirtį
į. Bhuriu (blouses)
j Moterišku g-aįvos parėdalu

SUK 
spšb

r?- ;

mes kojinės — visokių ( 
į

J7 centai už pora J
£1,05 už tris poras j

> Suknios — Vėliausios Mados
I spalvų.* VISOKIU MAD

— K 
U,DI

vietkuotos ir paprastų J
DŪMO ir VARSŲ <

J Vertės$4.98—.1 DAB AR — $2.40 J

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS
' (KAZYS ČASAS)
Ofisas: 409 Windsor St.

Tel : University 4116 .
Namai: 167 Washington St 

Tel: University 9221

Cambridge, Mass.

stybės mirė el( 
pirmadienio n

iktros j 

akti, (
kėdęj
3har-

leštown kalėjiine. Jis mirė
už tai, kad 1 aėgdamtąš iš
ikcįrlvjlHIU ILUjuŲL 

sargą. .
vlv * JtkęviĄijiniu

VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
CWy ŽENKLAIDRAUGIJŲ VALDYBŲ 

ADRESAI
ŠV. JONO EV. BL. P Aš ALPINĖ 

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirm. — j. Petrauskas,

24 Thomas Pąrk, So.‘ Boston, Mas*. 
Vice- pinu. — V. Medonis,

1430 Columbia Rd., S. Boston, Mas*. 
Prot Raštininkas J. Gllneddą

5 Thomas Bark, So. Boston, Mass. 
Fin. Rdfitlninkas —' Alb; Nevlera, 

: 16 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas A. Naųdiitinas,

885 E. Broauway, So. Boston, Mass. 
Maršalka J. Saiki*,

7 WlnftelcL St., So. Boston, M***, 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedCIdienj kiekvieno menesio, 
2 Vai. po pletų, Parapijos salėj, 402 i 
E. 7th SU Su. Boston, Mass. Į

7:80 VaL vakare, pobuinytitiBJ .Bve-: 
taipBj. ■ • • . ~

Visais '‘draugijos reikalais kreipkite* 
pas prųtųkolų raitinlnkę, ? |

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Markslėnū, 
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

»į Tel. So. Botson 1298 . . •
. Vice-pirmininkS — Ona Siaurienfi, .

; 443 E. 7th St., So. Boston, Mass. ’
1 -Tel. So. Boston 8422

Prot RaSt — Brone Ciunienū, 
2OGould St, ’ Wė«t Roibury, Masa 
Tel Parkway l864-W

,'r tln. Ražt. — Marijona MarkoniutS, 
83 Navarre St., Roslindale, Mum.,

• . Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona StaniuIlutS,

7 .106 We»t Oth Št., So. Boston, Mas*
Tvarkdarį — Ona Mirgirdleng, 

1512 Columbia Rd., go., Boston, Mass.
Kasos Globėja —* E. JanužonienA 

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mas*.
Draugija savo suslrlnkimu* laiko ką* 

ąntrft utarnlakų kiekvieno mėnesio.

■3 fs. BAMSEVIĖIIIS Ifi 
il ' SŪNŪS

Seniausias ir Savistovia šios 
į| • Valstybės 
į LIETUVIU GRABORIUS IR 
į BALSAMUOTOJAS 
y Gyvuoja 26 metus. Pilnai pristrtio- 

ŠgB iavo įrankiais Ir karstvežlmlų 
žssutelkti geriausių patarnavimų.ūte- 
Į Jiių ir naktį. Tarnauja iv apylinki- 
U nūms'Lietuviu kolonijoms.
H TURI NOTARO TEISES

O/im:
0254 W. Broadway, So. Boston 
t? Tel. Soii. Boston 2590
O Gyi'enankojl vieta t 
& 838 Dorcheiter Avė.
® Tel. Columbia 2537

. 't

tai mūsų specialybe ir ilgų metų 
praktiku. Darbas artlstlSkfcs. Kainos 
žemos.

M. A, NORKŪNAS
P. 0. Box 371, Lawrtnce Mas*.

Broadway Cafeteria 1 
; Georgė Masilionis, savininkas. ' 

Geriausios Rūšies, šviežas Valgiai it Gėrimai 
“priedai” - tai Mdavęl V Kiekvieną Dieną į

. v. \ ../lt- KAINA LABAI ŽEMA • .
ninku, kad jie būtų visa- X Tadgi neapaimoka namie gaminti valgiui, o ypač 81KMADDB. ,

Klaipėdos krašte varytų i platu*. 
prieš valstybinį darbą, V 
Teisme taip pat paaiškėjo, a 

kad kai kurte mokytoja} X 
nė žodžio nemoka Itetuviš ĮA 
kai, o vaikus vis dėl to ♦BROADWAY, 
moko lietuvių kalbos,..Tsb I

• . ■.
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GilotinaVokietijoje
j Paskutinis Hitlerio poelgi® sukėlė baigią 

ją visam pasauly. Neperseniai dvi moterys Vokietijoj 
buvo apkaltintos Šnipinėjime. Teismas atrado jas 
kaltomis ir nuteisė mirtį, bet ne sušaudant, tik nuker
tant joms galvas, z Teismo nuosprendis buvo Įvykdin- 
tas ir visą pasaulį sukrėtė pasibaisėjimo jausmas. Tai 
atrodo kaip atnaujinimas gilotinos laikų prancūzų re
voliucijos metu. Hitleris, žinoma, jas nenuteisė. Tai 
padarė teisinas. Bet Hitleris galėjo, parodyti kiek gai- 
liažirdystės ir pakeisti mirties bausmę kalėjimu. Ar 
bent jau nevartoti gilotinos galvai nukirsti.

Prie šios progos prisimenama Edith Cavill incl- 
<. dentas. Tai buvo Didžiojo karo metu. Edith Cavill bu
ri ; * vo anglų slaugė ir ji darbavosi Belgijos karo ligoni- 

neje tuo laikų, kada vokiečiai jau buvo užėmę Belgiją, 
te : Ji buvo kaltinama tuo, kad sužeistiems ir kiek pasvei
kt - kusiemsanglų kareiviams, pakliuvusiems vpkiečių ne- 
j* laisvėn, būk taipagelbėdavopabėgti. Taip pat ji buvo 
f J įtariamą šnipinėjime. Karo teismu ji buvo sušaudyta,
f į Anglijos visuomenė pasmerkė tą sušaudymą, kaipo 
■* ■ vieną iš barbariškiausių vokiečių darbų didžiojo ka

ro metu. Dabar nukirsta galvos dviem moterim už pa
našų nusikaltimą taikos metu. Taip pat mirties baus
mė, tik barbariškesnė. Nėra ko stebėtis, kąd pasaulis 
smerkia Hitlerį už nežmonišką žiaurumą. Kaikurie 
tiesiog jį vadina Atilla (viduramžių barbarų vadas, 
kurs* viską naikindavo kardu ir ugnimi),

Hitleris sukėlė vokiečių tautoj pačius žiauriau
sius teutoniškus instinktus. Kai tik jis pradėjo skelb
ti vokiečiams savo demagogiškus obalsius, tai jie pa
sidarė nesušnekami. Nutraukė ryšius su tautų sąjun
ga, kad turėtų išrištas rankas kariauti su bet kuo, 
kas tik Stovį ant kelio jų užsimojimams/ O vokiečių 
užsimojimai labai platūs, Atsimename gerai, kur jie 
siekė prieš pasaulinį karą. Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo numatyti jų kolonizacijos etapai. Tiems grobo- 
niškiems vokiečių apetitams suvaldyti reikėjo ketu
rių metų žiauriausio jo istorijoj karo, keliolikos mili
jonų žmonių gyvąščių ir daug miliardų sunaikinto įr 
išaikvoto turto. Vokiečiai sužmonėjo,” bet neilgam. 
Hitleris juos vėl atitaisė, bet taip, kąd jie grįžta į 
barbarizmą. Bent moterų galvų kapojimas neįrodo vi- 

. kiečių pažangos civilizacijoje, ' K*
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Iš Mūsų Veikimo Centro
MŪSŲ TAtJTOS

GLOBĖJAS

pasivadinusių gražiu Šri 
Kazimiero vardu. Gana 
daug mūsų parapijų puo
šiasi' lietuvių šventojo 
Vardu. A. L._R. K. Federa
cija savo globėju yra apsi
rinkusi šv. Kazimierą, 
Taip pat ir Amerikos jau
nimo vienintelė centraline 
jaunimo organizacija — 
Lietuvos Vyčiai šv, Kazi
miero globai save yra pa
vedusi, Didžiausia lietu
vaičių vienuolija ir jų ve 
dama mergaičių akademi
ja irgi seka Šv. Kazimiero 
dorybės ir jo vardu vadi* 
naši, Pagaliau visa mūsų 
tauta savo globėju Šv. Ka
zimierą yra apsirinkusi.,

Mums, lietuviams, KO
VO KETVIRTOJI, Sy. Ka
zimiero diena turėtų būti 
tas,-kas airiams Šv: Pat
riko diena. Juk Šv. Kazi
mieras yra vienintėlis mū
sų tautos šventasis, savo 
gyvenimu davęs mums 
gražiausių pavyzdžių, Jis 
būdamas danguje globoja 
lietuvių tautą ir stebuklįn-

v Į darbui, kuris stovi prieš
Ą“enį°s iniūsų »kU L. Vy&n CM- 

lietuvių, jaunimui Šv. Ka- cagOS apskritys tani gra- 
zimieras ir jo gyvenimo pavyzdį duoda. vi'soš 
gražūs pavyzdžiai turėtų 
būti brangūs- Tur būt ne 
be reikalo ir L. Vyčiai ir 
lietuvaitės vienuolės save- 
jo globon pavedė, Del ko 
taip --r labai teisingai į 
tai atsako “Laivas’*, savo 
rašinį apie ŠV- Kazimierą 
baigdamas šiais žodžiais:

“Lietuvą mylėję;, nors 
ne Lietuvoj, bet dėl Lietu
vos gimęs. IrT jis »tą žinojo, 
kąd Lietuva Dievo Apvaiz
dos Jo širdžiai iki mirčiai 
įr po mirties Jam paveda
mą *
rėjo būti karalystė. Per

‘Lietuvos ^Jis amžinai gy*

amžinas globėjas’**
1 Vadinasi, Šy, Kazimie
ras kad ir ne lietuviu gi* 
męs, bet žinodamas, kad 
ji« lietuvių kilmės, Lietu
vą ir lietuvius mylėję, jos 
siekė, šventuoju tapo ir 
savo tautą globoja. Duok 
Dieve, kad Amerikoje gi
męs lietuvių jaunimas su
prastų, šv. Kazimiero dva
sią, įr kiek galėdamas, jį 
sektų ir tautišku ir reli
gišku gyvenimo atžvilgiu.

Federacija, būdama A- 
merikos lietuvių katalikų 
priešakyje, su šv, Kazi- 
miero diena pradeda kata
likiškojo veikimo ir kata
likiškos spaudos vajų. Del 
to* nuoširdžiai prašome vi
sų gerb. lietuvių klebonų 
tą dieną bąžnyČios atlai
kyti speciąleš pamaldas, į 
jas sukviesti visus gyvuo
sius lietuvius. katalikus, 
kad per šv, Kazimiero ūž- 

l tarimą gausi Dievo pagal- 
gu’būdujaiyra pad^ęs- I ** ir iąnHain

t į fJšvhili IriiT»?a afr*tn nrUa
Ypač Mūsų, Amerikos įkiSi L> Vy^ 

Ii afaityTM ■trb'iTvi imli t Cit uoi- I - »- ‘4 '

te. Tai šv. Kazimiero; die
na, kuri mums visiems lie
tuviams katalikams yra 
brangi. Amerikos lietuvių j visą gyvenimą prie jos ar-

tai, Jo amžina tu-

_>
■' ■ 

k

Kovo 4 dieną yra lyg ir
antroji mūsų tautos Šven-Į tarpe yra daug draugijų! tinosl" Ir pasiekė.1.' tiel

VYTIS KANKINYS

Chicagos Vyčiai Šv. Kazi
miero dieną in corpore ei
na prie Šv. Komunijos ir 
laiko bendrus pusryčius. 
Afc nebūtų- gražu, jei viso*- 
se kolonijose tokia dvasiš
ka puota Šv. Kazimiero 
garbei būtų suruošta. Juk 
mums Šv. Kazimiero glo
ba ypatingai yra reikalin
ga. Tai mūš stiprintų ir 
tautiškai ^r'dvasiškai. 7

Tegloboja mus Šv. Ka
zimieras ir teduoda stip
rybes savo.tautybę išlai
kyti ir tepadeda dirbti iš
ganingą Katalikiškosios 
Akcijos darbą, kurį su y- 
patingu pasiryžimu žąda-

me dirbti kovo ir balan
džio onenesiais.

ŠV.KAZIMIERO8ESE- 
RYS IR JŲ REMJMA8

Šv. Kazimiero Seserys 
dirba gražų darbą mūsų 
tarpe. Per 25 metus jos. 
darbavosi lietuyių parapi
jų mokyklose, mūsų vai
kus, jos auklėją tautiškojo 
ir religiškoje dvasioje, 
daug prisidėdamos prie iš
laikymo lietuvybės, kurią 
pats Šv. Kazimieras' buvo 
taip numylėjęs ir amžiais 
ją globoja, šv, Kazimiero 
Seserų vienuoliją be kelių 
dešimtų parapijinių moky
klų, užlaiko dvi mergaičių 
akademijas, kurias lanko 
apie porą šimtų lietuvai
čių.žodžiu tai yra viena 
stipriausia lietuvybės tvir
tovė Amerikoje, kuria di
džiuojasi kiekvienas susi
pratęs lietuvis.

Su kovo 4 d. šy, Kazį 
miero Akademijos Rėmėjų 
Draugija pradeda vajų. 
Tuo būdu norima surinkti 
kiek galint daugiau aukų,: 
kad palengvinti sesučių 
medžiaginę būtį, kad pra
plėsti jų veikimą ir paska
tinti ir jas įnešti į mūsų 
mokyklas dar daugiau 
sveikatos tautiškos dva
sios. •

Šios įstaigos rėmimas y- 
ra.katalikiškojo veikimo 
dalis. Dėl to yisų Federa
cijų apskričių, ' skyrių ir 
visų organizacijų prašo-: 
me kuo tik galint padėti 
Akademijos Rėmėjoms, 
kad jos galėtų kuo dau
giausiai ’ surinkti aųkų 
.naudingai ^mj&sų* įstaigai, 
šiandien visiems yra sun
ku. Nelengva yra ir Kaži* 
mieriėtėms \ išlaikyti mo
kyklas. Nelengva ir auko
ti kad ir kilniausiam tiks
lui, Tačiau, jei visi ben
drai dirbsime ir risi, kiek

jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Lankys Šias Parapijas Bei Vietas

Vasario 24 d. ~ ŠV. Andriejaus, Philadelphia, Pa, —• 
/ Bankletąs vakare/ ..

Vasario 2$ d. —Jo Eksc. atvykimas į Mt. Cąrmel, Pa,
Kovo X d, — šv. Petro |r Povilo, Tamaųua, Pa. — Va- 

’ karę. '
Kovo 3 d- Šv* Vincento,‘Girardville, Pa,

L— .
tas vakare/

Suma.
Kovo 3 d. —- šv, Kryžiaus, Mt. Cąrmel, Ra, — Bankie- 

. . ■■■ tas vakare.
Kovo 10 d, Šv. Jurgio, Shenandoan, Pa, — Suma.
Kovo 10 d. — Šv. Kazimiero, St. Clair, Pa. — Vakare.
Kovo 15 d. *— Saldžiausios Jėzaus širdies, New Phila-

Melphia, Pa..-*• Vakare. J v
Lankant tas apylinkes Jo. Ekscelencijos Vyskupo 

T. Matulionio centras bus: The Holy Cross Rectory, 
Mt. Cąrmel, Pa.

Užsienis Nepaprastai Domisi

. šiandien Klaipėda gali* Klaipėda dabar jiems e* 
riią sakyti, yra atsidūrusi —-
Europos dėmesio centre. 
Apie ją kalbą ir rago pa
saulio politikai ii* įtakin
giausi laikraščiai.

Ypač visur daug rašo
mą dabar apie Kaune 
nagrinėjamą valstybės iš
davimo bylą. Nešališki ki
tų Valstybių laikraščiai 
Klaipėdos reikalais rašo 
Lietuvai palankiai, Tų lai
kraščių sąžinės negali pa- 
pirktinė milijonai, vokie
čių markių, kurios iŠlei- 
džiamos naciškai propo* 
gandai,

Klaipėdos vardas Euro
pos politikoje pasidarė 
reikšmingas ir svarus y- 
pač po Saaro1 krašto bal
savimų. Mat, vokiečiai po 
tų balsavimų išsitarė, kad 
kas išgalėdamas; aukosi
me, nedaug sunkumo pa
jusime ir reikalingas įstai
gas išlaikysime.’ / J

Federacijos Sekretorius 
2334 So. Oakley Avė., 

; Chicago, Illinois.

sant rytą Saaras, kuris 
taip pat turįs sugrįžti prie. 
Vokietijos. Šiuę vokiečių 
grobonišku išsireiškimu 
nepaprastai susidome j o 
tarptautinės politikos va
dai. Jie savo kalbose nu
rodo, kad Klaipėdą— tai 
ne Saaras ir, kad vokie
čiai, norėdami iŠ Lietuvos 
atimti Klaipėdą, taikiu 
būdu to nepasięks. Gi’ ka
ro niekas nenoru Pagaliau 
Klaipėdos kraštą pajudin
ti jau nėra, taip lengva, 
nes reikia turėti reikalų 
su didžiosiomis Europos 
valstybėmis, . kurios tą 
kraštą atidavė Lietuvai.

Maždaug šia prasme an
glų parlamente pasisakė ir 
užsienių reikalų ministeris

r<

PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 
. • ’ Parašė *’

Vincas Nagornoskis ,

' - ŽODIS SKAITYTOJUI!
Gerbiamajam Vincui Jurgiui Nagor-

’ noskiui berašant VYTĮ KANKINĮ teko 
man rankraštį skaityti. Pasirodė keletą 
vietų,kurios nebuvo aiškios,, miglotos. 
Tai ir pranešiau gerbiamą jam rašytojui;

; Jis, nors jau daugiau metus dirbo — ra
šė šį veikalą, bet . .nepaisydamas savo 
nuovargio, vėl ištisai perrašė .ir visas mi-; • 
nėtas vietas išlygino; , it gerokai ištaisę/' 

Dėlto, kuomet pakvietė mane šį vei
kalą skaitytį Jo Ekscelencijai; Arkivys
kupui Michael į. Cūrley įr pranešti jam 

u savohuomonę apie jo tikybosbei^doros- 
^ grynumą, galėjau nuoširdžiai įtikinti Jo f 

Ekscelenciją tuo žvilgsniu ir dar pridėti, ;
. kad “Rašytojas Nagornoskis yra patie- 

\ kęs Lietuvių skaitytojams labai įdomią1 
ir kilnią dramą apie savo patroną, Šv. • 
Jurgį”.

Tikiu, kad ir kiti skaitytojai Su ma- 
, nįmi sutikę. ■ '

Kun. Liūdaš J. Mendelis, S. T. i>,

keletas paaiškinimo žodžių
.■**. . .  . ■ ■ ■ ' .

Istorija mums skelbia apie gyvenimus dviejų
u? ‘ Jurgių, abudu iš Kappadokijos ir abudu kanki- 

niai, Vienas nukankintas Valerijaus Diokleciano, 
i- Romos ciesoriaus, už išpažinimą,krikščionybės;

kitas gi, ąrįanietis, heretikas, kariuomenei maisto 
. tikėjas, įtužusios minios už suktybę ir vagystę, 

buvo sudegintas ant laužo Konstantinopolyje. .
.. Tema šiam veikalui yra painita iŠ gyvenimo 

■ -ja šventojo Jurgio iš Kappadokijos, Romos kataliko, 
paremta tkrais istorišlcais faktais, ir draihatįšku- 

, mui legendomis ir padavimais, kurių yra nėapsa- 
Į ’ koma daugybe. Tie padavimai taip; painūs, jog ‘v • ■ '

'k

garsus istorikai buvo suklaidinti ir šventąjį palai
kė sukčium ir vagiu. #

. Pagal Eųsebijų, ištikimiausį šventųjų bijo- 
grafą, trečiojo šimtmečio pabaigoje^ Kappadoki- 

' joj gyveno dorą, gerai pasiturinti, krikščioniška . 
šeima, tėvas, motina ir jaųnutėlis sūnus Jurgis,. 
Šios šeimos Tėvas buvo nukankintas už krikščio
nybę. Likus gyva Motina, užveizdos Pasekto pa- 
gelba, augino ir auklėjo mažiuką Jurgį jo tėvo ti< 
kėjime iki dvidešimties jo metų; tuomet jis įsto
jo į kariuomenę ir trumpu laikų patenka į cieso
riaus dvarą, pretorių sargybos karininku. Visų, 
net paties. Valerijaus Dioklecįano, Romos cieso
riaus, gerbiamas ir mylimas, 7 • ‘

Tuo laiku mirė jo motina palikdama jam, di
deliusturtus. Jurgis, tuos turtus liepė savo au-

- kletojui įr bijografui, Pasekrui, išdalinti neturtė
liams, elgetoms ir raišiems, o pats paskendo dide
liame sąvo motinos apgailestavime, pradėjo atsi
minti kiekvieną jos patarimą, kiekvieną pamoki- 

: nimą apie grožį, teisingumą išganingų krikščiony* 
‘ bes siekių. Pradėjo labai giliai mąstyti apie žmo

gaus gyvenimą ir kur jis veda.
Tuose mąstymuose jis pamate bedievybę 

‘griaujant dorovingo ir naudingo gyvenimo pama- 
: tus visoj Romos viešpatijoj. Nė vien didžiūnai ir 

aristokratai bet ir liaudis, abejodama apie stabų 
dieviškumą, nustoja juos garbint, nelankyti jų 
šventyklų ir stabmeldystes pamokų nepaisydama 
leidžiasi į gyvenimą be jokios dorovės, be susival- • 
dyino, kad it gyvuliai liudsai gyventų. Ir gemą ne
dorybė, ištvirkimas, prabanga. Tik gal? 
tiesą ir teisingumas saikomi, o vargšams vergija, 
kančios, pragaras. Aplinkui suirutė, žmonija cha
ose vaitoja; visur šėtono rugiapiūtė. ,

. Tokios visuomeninės tvarkos jis negalėjo pa
kęsti; jis norėjų ją taisyti, gelbėt žmoniją. Bet ’ 
tas buvo galima atsiekti tiktai kryžium sekant; o 
už tai, už skelbimą Kristaus mokslo * kankinimai 
ir mirtis. Kas gi daryti? Kaip pasielgti?

' Jis meldėsi. Jis prašė dangaus įkvėpimo, mo
tinos patarimo, ką daryti, kaip pasielgti; ar gėrė
tis ciesoriaus dvaro gerbūvių, ar žmonijos labui 
pasišvęst; Jię vedė kovą savyje, ir kaip genijams 
giliai mąstantiems ateina valanda,-prieš patišiįy- -i 
Šimą klausimo; kuomet\iie pdmąto‘ dalykus ‘rea
liai, it veidrodyje, panašiai šventamjam, keliu į 
kankinimus žengiančiam Jurgiui, apsireiškia an
gelas, kad jį pamokytų kaip atvesti minias žmo
nių j išganymą. .:

. t • f ■

Jis tuoj pradėjo krikščioniškąjį apaštalavi
mą.* Užtikęs Romos gatvėse iškabintą skelbimą, 
ciesoriaus Valęrijaus Diokleoiano ^dekretą, pas
merkiantį visus krikščionis kankinimams ir mir
čiai, jis atvirai, minios akyvaiždoje nuplėšė tą de* 
kretą, sudraskė jį į šmotelius, pasiskelbė esąs 
krikščionis ir pradėjo kviest nusistebėjusią mi
nią išsižadėti stabmeldystės, neaukoti marmuri
nėms statuloms, bet tikrąjį Dievą garbinti ir my- 
lėti, ir sekti Išganytojaūs pėdomis,

Už tai jį tuoj suėmė ir įkalino. Ir prasidėjo . 
baisūs septynių metų kankinimai ir persekiojimai, 
285 metais mirtimi pasibaigusieji; o 494 metais, 
Šv. Petro sostą Valdant popiežiui Gelazijui, Jurgis 
iš Kappadokijos priskaitomaš prie Romos Katali
kų Bažnyčios šventųjų kankinių, ir balandžio 23 

. dieną paskirta jo šventei.
Tąi yra. keletą istorinių faktų apie Šv. Jurgio 

gyvenimą. Istorija nedaug tesako, bet legendos ir 
padavimai yrą gausūs. Neišsemiamas šaltinis me
nininkams, poetams,’piešėjams ir skulptorams.

čia mes randame, jog nuo pat Šv,. Jurgio a- 
• reštavįmo prasidėjo stebuklai. Kareivių durtuvai, 
kuriais jis mėginta badytį sulūžo it nendrės. Į- 
mestas į pilną ugnies pečių jis nedegė; apautas 

z geležiniais, raudonai įkaitintais batais jis ramiai 
vaikščiojo/.mirtini pasiutimo nuodai jo nenuodi
jo; sutirpintas švinas liejamas į jo burną jam ne- • 
kenkė; tempimas ant rato jo nesulaužė; marmu
rinėkolhurina, kurią aštuoriiolyka vyrų vos tik 

-. _. užkėlė ant jo krūtinės jo nesutrynė ir daugybė ki- 
gaiingiems nuožmiausių kančių nuo kurių tris syk mirė ir 

tris nyk atgyjo, kad .desėtkus tūkstančių žmonių 
patrauktų prie krikščionybės, nekenkė; pagaliauš •; nužudytas ^alaviju. '

• Popiežius'Gelazijus daugybę tų stebuklų ąt- 
1 metė kaino abejotinus, daugybę rado tėUingaiš. 

Dramatiškumui tai nėr labai svarbu; bet tose le
gendose ir padavimuose žmogaus gyvenimas at
sispindi taip puikus kiltas, aukštas, šventas, kad 
noroms * nenorom keliai prieš jį lenkiasi ir nori
si pasiekti..* O Istorijai ar yra kitas vytis kanki
nys) herojus didvyris Šventam Jurgiui lygus?

Dar žodis, o tai yra mano, padėkos žodis gei 
biamam mui Valentinui Mwui už parūpinta 
istorinės, bijografinės ir legendarinės medžiagos 
šiam veikalui; taipgi širdingai dėkoju jam už re
dagavimą ir trusą rengiant šį veikalą spaudai. .

(Bus dagiau).

ir
imą

krašto padėtį atsakingi y- 
ra vokiečiai. Lietuva da
bartine politika yra nuo
saiki ir jie stengiasi vyk
dyti Klaipėdos krašto sta- 1 
tūtą. Panašiai kalba šve
dai, dariai, rusai, prancū
zai ir kitos tautos. Aišku, 
kad girdėdami šiuos pa
reiškimus naciški vokie
čiai labai nervubjąši ir dar 
labiau Lietuvą Šmeižia pa* 
šaulio akyse. Tačiau Lie
tuva tų Šmeižtų nelabai 
pabūgsta, nes žino, kad 
teisė ir teisybė jos pusė
je. Pagaliau/ rimti politi
kai supranta, kad vokie
čių šukavimai dėl Klaipė
dos yra žaidimas su ugni
mi ir jie rūpinasi neprilei
sti prie dar aštresnių kon
fliktų. ; Tsb,

1984 M. EMIGRAVO Iš 
LEETŲVOS 1.519 ŽMO-

. Pereitais metais iš Lier 
tuvos į užsienius emigra
vo 15X9 žmonių. IŠ to skai
čiaus Argentinon 131 
žmogus, Brazilijon *** 136, 
Pietų Afrįkdn 267, Ka- 
nadon — 55, Uragvąjun— 

-61, šiaurės Amerikon — 
177, Kūbon — 6, Meksįkon 
— 6, Palestinon -r 646 ir 
į kitas šalis 34 , Žmonės, 
Kaip matome,/ pereitais 
metais daugiausia emigra
vo į Palestiną. 1933 me^ 
tais iš Lietuvos buvo mi* 
gravę 1,300 žmonės..

— Lietuvos' Aeroklubas 
steigia civilinę oro eska
drilę, kuri busianti pava
dinta Dariaus Girėno 
vardu.
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Katalikiškoji Spauda
(Tąsa). .

šiandien nėra jokios abejonės, kad skaitymas
- knygų ir laikraščių nedarytų jokios įtakos. Garsus y- 

ra visiems žinomas posakis: “Pasakyk man, ką tu 
skaitai, o aš’ pasakysiu, koks tu esi”. Tat nors trum
pai žvilgterėkime į spausdinto žodžio įtaką į skaity
tojus — arba pagvildenkime nekatalikiškąją ir kata
likiškąją spaudą. \

1. NEKATALIKIŠKOJI SPAUDA
 Nemažai šiandien atsiranda tokių knygų ir laik
raščių, kurie sakosi neliečią dorovės ir tikėjimo klau
simų; jiems rūpi visos tautos ir visos žmonijos reika
lai. Bažnyčios gyvenimas, Popiežiaus duodami nuro
dymai, Vyskupų pamokinimai — laikraščiuose neleis
tini dalykai. Bet visokie prasimanyti katalikų nusi
kaltimai keliami į padanges. . j .

Jeigu tokie laikraščiai nieko nerašytų prieš tikė
jimą ir dorą, ir tai jau jie būtų verti pasmerkimo. Vi
sokios nedorybės į gyvenimą skverbte skverbiasi. Jei
gu koks nors laikraštis nedorybėms neužstoja kelio, 
jau tuo pačiu tas nedorybes leidžia į gyvenimą.

Ir ištikrųjų tai bespalvių laikraščių beveik rasti 
negalima: kas nekovoja už Dievą, tas paprastai kovo- 

? ja prieš Dievą, O jeigu kas nors kalbėtų, kad tię klau
simai jam esą nesvarbūs, tai butų tik gudrus ar žiop
las veidmainys ir daugiau nieko. Kas atvirai kovoja 
prieš Dievą, prieš tikėjimą, prieš dorą, tas tikėjimui 
ir dorai mažiau yra pavojingas už tą, kuris kovoja iš 
pasalų, kuris kitus apgaudinėja. Pasiutusio šunies 
niekas neįsileistų į namus; bet kai tas. pasiutęs šuo 
užsivelka nekalto avinėlio kailiu, jam lengviau pasise
ka įeiti į namus ir didelės žalos pridaryti; Panašiai y- 
ra ir su bespalviu laikraščiu. Toks laikraštis užsivel- 
ka nekaltybės marškinėliais ir įeina į žmonių trobas, 

. • O įėjęsdaugiauarmažiau tuos marškinius nusivelka 
^" ‘ir* ^aVėfčiauį Aėabr^lū& tuos, 4surie jį skaito ir save 

nuodija. . ' : 4 11
* *■ (Bus daugiau),

ŠV. KAZIMIERO PARAP.
VASARIO 16! .

Sekmadienį, vasario 17 
d., Šv. Kazimiero parapija 
surengė iškilmingą'* Lietu
vos Nepriklausomybės 17 
metų minėjimo apvaikš- 
eiojimą. Nors oras buvo 

* gan nepalankus, tačiau 
žmonių buvo kimšte - pri
kimšta svetainė. Vakaro

SOOTKOOS DRUG CO:
90A Millbury st. Tel. 2-9875.

VimnįiTfiL® LIETUVIŠKA.
, VAISTINE AVOnCESTERTJ

Mūsą “Special”.
“Kapo-Salve”

Geriausią hiostis dęl raniatų ar 
kitųi Skauduolių. Mes patys, darom 
Ją ir Garantuotam. Pinigus sugra
žinant’Jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paStą su mielu poru biie kur.

'****4</^>*i»
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------------------

vyks Junior High BriMĮa 
salėje, Providence 8t, :tj 
toli nuo mūsų bažnyčios; J 
trečiadienio vakare, vm* j 
rto 27 dieną. įžanga 5G | 
centų. Malonus bus vatoH 1 
ras, atsilankiusieji nešit J 
gailės, ii

mokyklos kambary. Ve- 
liaus nutarta, kad visa 
kuopa dalyvautų “in cor- 
pore” priimti šv. Komuni
ją laike mūsų organizaci
jos patrono Šv. Kazimiero 
Šventės, kovo 4 dieną. Ka
dangi sekmadienis prieš 
tai, taigi' per 10:45 mišias 
vyčiai priims komuniją ir 
nauji nariai priesaiką, ko
vo 3 £ .
• Prašome, kad iš anksto 

: tą. dieną pasirodytum, nes 
— veikiančioji valdyba 
priruoštam tikrus ženkle- 
IMkad1'visi nariai ir vi
sos narės turėtų prisisegę. 
Nutarta laikyti susirinki
mus kas pirmadienį kiek* 
vieno mėnesio. Kadangi 
Studentų Org. kvietė bus 
dalyvauti jų Basketball ir 
šokių vakarėlyje, tai per- 
kėlėm susirinkimą į antrą 
pirmadienį, kovo mėnesy.

Po susirinkimo! buvo šo
kiai ir užkandžiai.

'Į'aigi tie y kurie dar ne
prisirašėte prie šios kil
nios lietuviško jaunimo or
ganizacijos, prašytum at
silankyti ir prisirhšyti; 

' Vajaus metu įstojimo nė? 
ra, tiktai mėnesinės duok- 

i lės 15c. mėnesy.
J. Bašinskas - rast.

komisijos. Merginų Špor* 
to komisijon įeiną: Matil
da Liutkiutė, Prane PaU’ 
lauskaitė ir Ona Zinkiutė. 
Vyrų sporto komisijon iŠ* 
rinkta vienbalsiai Anta
nas Kazlauškas (Baseball 
Direktorius), Petras Taut- 

(kus ir Jonas Alavošius. Jų 
žodžiu sakant, “VasatiolP^?1?1® ^u^el' 

čiausiai išrinkti tinkamus 
sporto veikėjus ir sureng
ti įvairius sporto ratelius 
ir išduoti raportus atei
nančiam susirinkimui, ku
ris įvyks kovo ll*tą, 7:30 
-F.-M- Šv^ Kazimiero * Mo
kyklos kardbariuose. Vė
liava buvo svarstoma ir 
nutarta turėti “Susipaži
nimo Party” Pirmadienio 
vakare vasario 24 d., 8:00 
Vai. vakare, Mokyklos 
kambariuose. Komisija iš
rinkta iš šių narių, p. Ma
tilda Liutkiutė, Julė Ala* 
vošiutė? Ona Sikoriutė, 
Jonas Alavokius, Adėle 
Piuriutė Įr Albertas Bra
zis. Narės’ ir nariai pasL 
žadėjo, kadįdėl šito vaka
ro jie . suaukos užkan 
džiams. ,r „

Aukuoto jai šie: Dvasios 
Vadas kun.; S?J, Vembre, 
Jonas Alavošius, Viktoras 
Stalulonis, Jonas Bučins
kas Rita Tąųičįutė, Matil
da Aukštikąinįute, Marijo
na Landžiu|ę, Adelė Piu- 
rįutė, Biruti Mįliauskaitė, 
Vincas Kerėišas Pranciš
ka Paulauskaitė, Antanas ’ 
Kulikauskas, A. KacevL 
čiutė, Ona Ląukaičiutė, 
Julė Alavošiute, Adomas 
Taparauskas, Pranas Tu
mas, Viktorija Augustina-, 
vielutė. Matilda Liutkiu- 
tė priminė, kad šie nariai 
atneštų paaukotus daiktus 
anksti tą vakarą į Vyčių 
kambarius, žemutiniam

goto ir p. Genov. Vaitekū- 
naitė —«• žavėjantis smuiko 
goto. Publikai patiko * jau
nas Lietuvos .Vyčių 26-tos 
kuopos? p. J* VirbaŠiaus 
Stygų orkestras. Neblogai 
pasirodė ir parapijos di
dysis choras;

vedėju buvo advokatas p; 
Antanas Mileris,kuris 
trumpai, bet patrlotingai 
apibudino šio apvaikščip- 
jiriio svarbą lietuvių gyve
nime. Pirmiausiai pakvie
tė kum A. Petraitį kurs 
apibudino Amerikos ir 
Lietuvos lietuvių praeitį ir 
dabartį. Jo kalbą sekė se
serų Kazimiefiečių tam 
momentui paruoštas pęrš- 
tatymas ■‘Linksma ir Sy
kiu verkianti tėvynė Lie
tuva”, Perstatymas buvo 
ypatingai, gražus ir žavė- 
jantis. Iš atvykusių svečių 
paskleidusių publikai gra
žių minčių buvo: prof. 
kun, A. Vaškas, kun. A, 
Bublys’; marianapoliečįai 
studentai savo dainomis 
ir muzika (p. Mičiunas, 
Voveris ir Šimutis) pasi
rodė labai gražiai.

Programą paįvairino p.

16” nuotaika Ir paminėji
mas paliko žmonėse, ypač 
jaunuomenėj, malonaus ir 
patriotinių jausmų įspū
džio! *

ŠVrMARIJOS VARDO 
DRAUGIJA,

švento Vardo Marijos, 
Moterų draugiją, laikė sa- 
vd mėnesinį susirinkimą, 
pirmadienį vasario 11-tą, 
Šy. Kazimiero bažnytinėj 
salėj, Gana skaitlingas bū
rys narių buvo susirinkęs, 
net gražu žiūrėt kaip mo
terys savo susirinkimus 
lanko. Taipgi buvo priim
ta būrys naujų narių, į 
jraugijąTTas parodo, kad 
lietuvės moterys ir'mergi
nos atjaučia reikalingumą 
laikytis vienybes.?

Nutarta, siirehgti teatrą 
sekmadienio vakare, vasa
rio 24-tą, 7:3G vakare, Šv. 
Kazimiero bažnytinėj sa
lėj bus 4 veiksmų komedi
ja “EKCELĖNęiJĄ”. ? ?

Vaidins Lietuyos Vyčių 
266 kuopas g^būį artistai.

Tai bus juokų tą vakarą. 
Įžanga suaugusiems tiktai 
25c.; o vaikams — 10c. VL 
sos narės, be skirtumo, tu
ri atsilankyti j šį teatrą, 
kuri jos pačius rengia, 
kad galima būtų sukelti 
finansini ūpą draugijos, 
nes dabar gana daug na* 
rįų yra susirgusių, taigi 
ir reik palaikyt draugijos 
nusistatymą šelpti vieni 
kitus laike nelaimės. Ne
pamirškite laiko it vietos. 
Kviečia visus be skirtumo.

Švl Marijos Vardo 
Valdyba.

Agota Lukoševičienė.

LIETUVOSVYČIŲ
? ŽWQS

Lietuvos Vyčių 26-ta 
kuopa turėjo savo “Spe- 
cial” susirinkimą ir rimtai 
apsvarstė sporto' progra
ma ateinančiam sezonui— 
dėl Base - Vali, Valley 
Bali, Bowling etc. etc. etc.

Išrinkta įvairios sportoBEA’S BEAUTY 
SIIOPPE

P-IS Petronėlė P(irtiUuti>l savininUS

156 Green Str. ant Kelly są.
Tel. 60055, Worcester, Mass.

’ IjETUVAlTES. dabinkites pas
: lietuvaitę -■

Finger Movės, Manicuring, 
Permanent Wiiving, Shampoo.

MODERNIŠKA LIETUVIU
KRAUTUVĖ ’

UŽLAIKO ‘ ]
JONAS B. KAČINSKAS { 
\ (šonus) .

344 Millbury St. i Tel. 5-5746 į
Namu. Ūkiii, Pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda j 
JONAS V. KAČINSKAS ;

(TĖVAS)

THE PEOPLE’S

SAVINGS BANK
Draugiško Patarnavimo Bankas

• 450 MAIN STREET
WORCESTER, MASS.

*

Skersai Gatvės Nuo City Hali

BILLING’ŠSų.
TAILORS&CLEANERS

Martinas Kazlauskais ir .’ 
Jack Eller Savininkai

Geriausia Lietuvis Siuvėjas

. Siuvą Naujas, Taiso ir valo 
senas drapanas ir filtras

Tel.t5603<; 345A Grafton St,
■ ■„■^,.,,,■•1 a, i■■■■_, —ii— ,

■ -J ----- r"1;,' .1 - 11 . .

CHARBONNEAU’S
Oatholic Art Sliop and

. BOOK STORE
• Lietuviškos Maldaknygės, Žva

kes, Rąžančiai, Stovylos, Ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS ..

Tel. 54516
JO Trumbull St.,. Vforcester

? Pianos Radios
• •??. : GRUNOW ; ’■ 

ELEKTRIKINIAI' ’
ŠALDYTUVAI

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

» Per 30 metą patciikiiiaiieiai 
tilrgjome reikalus su lietuviais

CHARRON'S ■
20 Trumbull * St. Voroester,

> C • . - • <

ir

ŠV, PETRONĖLĖS 
t DRĄUGUA

L . i ■
Plačiais išgarsinus 

daug darbo. įdėjus, Šv.
Petronėlės draugija, vasa
rio 9 d. š. m. turėjo labai 
pasekmingą “Whist Par- 
ty” su šokiais. Išrinktos 
darbuotis ■ narės ir rengi
mo komisija, iš anksto pa
sistengė, kad šis parengi
mas geriausiai pavyktų. 
“Whist Party” rengimo 
komisijoj ir darbininkės 
pasistengė, kad šis paren
gimas geriausiai pavyktų. 
Visi atsilankę svečiai buvo 
labai patenkinti. Rengimo 
komisija ir darbininkės 
buvo sekančios: Ponią A. 
NaŠukaitiehė, pirmininkė, 
p. Rpgėlienė, Česnienė, p. 
Kamandulįenė,. p. Bačins- 
’kienė, p. jurgelionieriė, p. 
Parulienė, p. Varąškienė, 
p, Keršienė ir p, Ješinskle- 
nę.. Gerai žinomas p. J. 
Bašinskas, 344 Millbūry 
Str?— biznierius visus 
paaukotus daiktus. suvežė 
be jokio atlyginimo. Dau
giausiai paaukavo: Clin- 
ton Bakery, Foyle Str. ir 
National Bakery Ąshmont 
Avė. ir kiti kurių vardus 
paminėti čia užimtų per
daug vietos. Ši draugija 
gal būt vięnintelė, kuri 
per paskutinius laikus

Aušros Vartų parapija 
savo bažnyčios salėje, šio. 
mėnesioŽ5 k 26 dieno
se, rengia fėrus arba basa* 
rą. Pirmą dieną prasidės 
se^madienĮ $o mišparų, o 
kitose dienose bus vaka
rais apie septintą valandą, 
šiuo parengimų visi žmo
nes labai interesuojasi, 
Parengtą graži programa; 
muzika ir kiti pasilinks
minimai, Stalai papuošti 
įvąiriaųBiaiė\dąi.ktais,.už* 
kandžiais ir gėrimais. I- 
žangg visiems dykai* Visi 
kviečiami atsilankyti,

Vasario 20 dieną. mūsą 
klebonas kun, K. A. Vašys 
surengė bažnytinio choro 
pagerbimui gražų pokylį. 
Dalyvavo vįęi choristai, 
vietos kunigai ir Worces- 
tėrio ^inteligentai, Pokylis 
įvyko Putnam and Thųrs- 
ton restorane, privatinia
me kambaryje, Grojo pųi-> 
kus orkestras ir visi links
minosi ligi vėlumai. Cho
ristai labai dėkingi savo 
klebonui už tokį pokylį ir 
ryžosi dar < smarkiau dar
buotis.

Mūsų parapijos choras 
jau pilnai pasirengęs su
vaidinti gražią operetę 
^Sylvia”. Vaidinimas 4- 

daugiausiai iš kitų pasky
rė parapijai, net $100.00.

Tai šv. Petronėlės drau
gija širdingai visiems dė
koja svečiams už skaitliu* 
gą atsilankymą, darbinin
kėms ir komisijai- kurtos 
gražiai dirbo, biznieriams 
ir visiems aukotojams. Ki
tą syk pasistengsime dar 
gėriau visiems patarnauti.
Šv. Petronėlės dr. Valdybą

LAIUAIORTE Į LIETUVĄ 
IR ATGAl 

? . . * - . ■ >

^Darbininko” geras jė* 
mėjas ir prietelis paliko 
vieną laivakortę ir prašė 
parduoti nupiginta kaina 
LD$. nariui arba darbi
ninko” ^prenumeratoriui. 
Taigi kas iš Gerb. LDS. 
narių ar prenumeratorių 
ruošiatės važiuoti Į Lietu
vą šį pavasari, tai rašyki- 
te:

•>
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Tel. M7M, Hemai 4.9141

FRANKJ,BOBBUS
APV0KATĄ8

. Office:. < ’?• *.

633-642 WORCESTER,
Slater Bldg, MASS.

Tel-B-Mra, HamM—Td.M<ne 

į ANTHONY J. MILIER
ADVOKATAS

Office |
j , 406408 ? y; t WN0ŠSTiml 
• Slater Bldg. MASS, !
r . ~__ ..... ‘ j

5-2576 HmmIį3-08U

KM. W. TAMULONIS
ADVOKATAS

Office;

527 W0R0ESTEB, 
Slater Bldg. . MASS.

M, A GIVINSKAS & 00.

■ * . ’ LIETUVIS ’ .
Graborius ir- Balsainuotojai

340-342 Harding St ’ 
WORCESTER, MASS.

. Atdarą Tel’7
Pieną ir Naktį DiaLMSĮ

Darbininkas,
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Tel 48501 arba 48865 ,

JUOZAS J. DIRSA .
Oratorius ir BalsaĮnuotojai

“Fanerai Parlora” ir Namais 
ant .

13 ĖLLSWORTH ST. ’ 

Išnuomojam Automobilius
Visokiems Reikalams.

Kiekvienas, kas' akyliai 
mato ir tvirtai pasirįžta — 
nejučiomis išauga genijų. 

' Krafts,

VERNONSTUDIO -

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

. SAVININKAI
68P.ENNAVE. / VVORCĖSTER, MASS.

niAL 5-6367 .

8 Vernon St. Tel. 5-MT5

VIENINTELIS '' ‘ J
WORCESTEĖIO

FOTOGEAPAį

Remiate profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Worcesterio Žody”

GREEN MOUNTAIN?
DAIRY ;

SAVININKAS JUORAA ] 
BALTRAMAITIS ’

AVorcėėter To Wetoter
Vhokią Valgiu fe

PARDUODA j
; Kti-tik PravaŽinoei Birmą n 
“TRATFIO LIGHT”
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DARBININKAS , ’ B.
AmM

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

23
25

.> 25
26
29

-Kuris užkemša .ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi’ Maukšį 
bet nebus išklausytas. '

Lawrence, Mass.
s

MMatMMKSb

- užbaigia Scranton, Pa. , Paskui stoja

ietais baigia su L. L. B. “eum įaudė” laipsniu ir tuo<

Vakario 22 d.,1935

j ADVOKATAS ANTANAS J. MIULERIS
Worcesteris gali didžiuotis turėdamas nemažą 

įeisiu žinovų — advokatų. Vienas iš šių netik visame 
Įdestė, apylinkėje, bet plačioje Amerikoje yra žino* 
rias, tai ponas Antanas J. Milleris. Jis yra gerbiamas 
aip geras advokatas, politikierius, didis patrijotas ir 
Ikius sportsinėnas. Mainų karalystėj, Durea, Pa., Įtė
vių kolonijoje 1894 met. vasario 16 d., turtingiems 

• geriems katalikams Kazimierui ir Magdalenai (Vil
tai) Milleriams gimė vienturtis sūnus Antanas, 
imas advokatas. Matant iš prigimties Antanuką 

Orint gilų protą ir gerą atmintį, tėveliai nepanorėjo, 
^ad Jųjų sūnelis pelnytų sau duoną juodose mamose, 
rba bizniaus srityje, nutarė savo sūnų leisti į aukš- 
is, mokslus,. kas kuomet lietuvių išeivių tarpe buvo 
" rnybė/ Sūnelisišsyk’ miaši vikriai knygos, ir prasi* 

sa sau šviesią ateitį. Pradžios mokslus — grammar 
high school — užbaigia Scranton, Pa. Paskui stoja 

JCęrlesle, Pa. universiteto teisių fakultetą, kurį 1915 
LJL J. T___________ / • — -r to * it _ • * i ’««. • r
au, pradeda advokato praktikanto darbą Scranton, 

per keletą metų.
Susidėjus gyvenimo aplinkybėms, jaunam advo- 

tut lemta apleisti surūkusias mainas ir persikelti j 
Skaidresnę Naujosios. Anglijos padangę, Worcęsterį, 
fcass.j kame jis randa plačią darbo dirvą. 1920 met. 
Ovo mėnesy išlaiko kvotimus Bostone, ir tampa S, 

, M; Court’o ir D. C. of U. S., S. C. of Ū. S. narys ete*
‘ Bręstant Lietuvos Nepriklausomybės ir laisves 
avimo klausimui, p. Antanas neapsileidžia nepa- 

rbejęs ir šio jė srityje. Po didžių suvažiavimų, seimų 
nutarimij, jis tampa paskirtas komisijos pirminin- 
atstovauti prie prezidento VilSono,. o vėliau prezi- 
ito Hardingo išgauti paramą ir Amerikos pripaži, 

k Jną Lietuvai nepriklausomybės. Tuo klausimu dar- 
lojasi su senatorium p. Lodge, tampa Mažųjų Tautų 
jsįsprehdimo komisijos nariu, Lietuvių valiutos ko/ 

Misijos nariu, lietuvių tautos vardu kalba į paminklo 
dengimą Wąshington’e, D. C. lieutenantu/p. Har- 

s’ui, žuvusiam Lietuvoje. Trumpai tariant p. Anta* 
vardas ir darbai yra aukštai surišti su Lietuvos 

isvęs atgavimu iš U. S. A. puses, kurio vardas bus 
žinai minimas Lietuvos istorijoje* ateities gentkąr- 

se. Tiek dirbęs dėl tėvų Šalies laisvės, nestebėtina, 
jis ir Lietuvą taip, pamilo ir brangina, kaip savo 
ąją močiutę; jis atlankė mylimą šalį bent 10 sy*

I, ir šiemet, kaip girdėti, rengiasi ten praleisti va- 
etį... 1931 m. lapkričio 12 d; pervertė savo gyve- 

io lapą — vedė p. Matildą McGinn Ališauskaitę, 
. Kazimiero bažnyčioje, Worcester, Mass. Jisai yra 
elis sporto mėgėjas — didokas skaičius žuvelių, 

tikėlių, paukštelių, ypač fazanų, turėjo daug bylų su 
omi, dažniaųsja gyvastimi nukehtėdami. Kaipo po- 
kieriuš: ir žymus kalbėtojas, visur ir visuomet da- 
avo parengimuose—nerasi ne vieno seimo, poki- 

k>, vakarienės, teatrų, nepriklausomybės paminėjimų, 
Darbininko Radio” programų, studentų ir moksleivių 

mų, kur p. Antanas nebūtų drožęs ilgokas'patrioti* 
, katalikiškas prakalbas. Ir kas nežino mūsų p, Mi- 

Tik su bolševikais ir laisvamaniais nieko bem 
o’neturi! Jisai yra geras katalikas ir visuomet pri
muse prie-Šv. Kazimiero parapijos.

Todėl ir patariame geriems lietuviams teismo ret
uose kreiptis prie jo į naują ofisą 401 Slater Bldg. 

55452, arba namai 52079. .
Laimingas p. Antanas, kad gimė Lietuvos nepri-

r «r«

mina tarp savųjų ir su sa
vaisiais.

Pereitą savaitę iŠ .Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios palaidotas An
tanas Salesevičius. Kun. 
J. ČiŽauskas atnašavo ge
dulo šv. mišias prie didžio
jo altoriaus. Prie šoninių 
altorių atnašavo mišias 
kun. Valaitis ir kun. Mase- 
vičius. Kun. Valaičiui or
ganizuojant čia pirmą lie
tuvių parapiją, Antanas 
Salesevičius buvo pirmas 
komitete ir uolus parapi
jos veikėjas. Nors prieš 
mirtį neteko viso turto, 
bet jis buvo palaidotas la- 
baiiškilmingaL—Atsimin
kime a.a.' Antaną ir už jo 
vėlę sukalbėkime poterėlį,

Vasario 27 d. įvyks Jau
nimo draugijos vakarėlis, 
paskutinis prieš gavėnę, 
Šv. Petro parapijos svetai
nėje. Šią žiemą jaunimo 
draugijos vakarėliai buvo 
sėkmingi, gal dėlto, kad 
jaunieji gražiai darbavosi. 
Parinkti jaunuoliai rengti 
vakarėlį visuomet dirbda
vo nuoširdžiai. Šio vakarė
lio rengimo komisijoje y- 
ra: Širvidai ir jMąlihškai;

.d'

Pereitą savaitę, ponia 
Jungelienė, eidama iš šv. 
Petro parapijos vakarėlio, 
prie savo namų laiptų pa
slydo ir nusilaužė ranką 
dviejose vietose. : Ji para
pijos vakarelyj laimėjo 
pirmą dovaną,-Gyvena 
Chamberlain S/- Linkime 
jei pasveikti; v

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas mūsų 
parapijoje įvyks sekma
dienį, vasario 24 dieną. 
Nors kiek pavėluotas mi* 
riejimas, bet daroma kas 
galima. ToOierios progra
ma bus įvairi ir turininga. 
Didysis choras sudainuos 
gražių patrįjotinių dainų; 
kalbės įžymūs kalbėtojai. 
Iš dvasiškių kalbės šie: 
kleb. kun. Maševičįus, ku
nigas L. Praspalius ir kun. 
Gellar. Bus ir pasaūlionių 
kalbėtojų..

Vėlyvosios mišios mūsų 
parapijos bažnyčioje bus 
atnašaujamos Lietuvos 
gerovei, kad Dievas susti
printų mūšų tautą, ypa
tingai vadus tikėjime, kad 

. mūsų tėvynėje išnyktų 
prieš katalikus ir dvasiš- 
kįją priešingumas, kad už
viešpatautų taika ir ramy-

Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį minėdami, 
prisiminkime, kad Lietu
va atgavo nepriklausomy
bę netikėtai, nes ji nebuvo 
stipri ir galinga ginklu ne
priklausomybę atgau t L 
Taigi tą dieną verta vi
siems sueiti į bažnytėlę ir 
padėkoti Dievui už suteik? 
tas :mūsų tautai ir tėvynei 
malones: laisvę.ir nepri- 
] dausomybę. Didelės kara
lystės tapo suardytos, ka
raliai nu versti,-nuo sostų, 
o Čia saųjęlĄ žmęųįų,. ku^ 
rie per ilgus metus buvo 
priespaudoje ir nelaisvėje, 
aplinkybėms susidėjus at
gavo laisvę ir nepriklau
somybę. žinome gerai, kad 
tas. yisaš įvyko tik Dievui 
padedant. Taigi, kurie my
lime Lietuvą ir trokštame 
jai gerovės, sueikime gau
siai pasimelsti. Tą dieną 
atminkime savo žuvusius 
briolius tautiečius dėl Lie- 
tuVos.

Vakaro programa prasi
dės lygiai 7:30 valandą 
vakare. Programai pasi
baigus. bus šokiai ir įvai
rūs pasilinksminimai. Da
lyvaukime visi

Pereitą savaitę įvyko a-: 
biejų jaunesniųjų chorų 
vakarėlis, mokytojų prie- , ..v
žiūroje. Jaunesnieji prade- kuopos intencijai av. mi- 
jo žaisti 3 vai. po .pietų, sįas šeštadienį. Tesūsiren- 
Ląbai linksmai ~ praleido ka darbininkai tą die- 
kelėtą valandų. Buvo ir 
užkandžių. Jaunesniems, 
išsiskirsčius, vyrešnie j i 
susirinko. Jų vakarėlis pra 
sidėjo apie septintą valan
dą vakare. Po užkandžių 
buvo žaislai. Visi taip lin
ksminosi, kad jų vedėja 
turėjo ateiti ir prąšyti 
klebono, kad palieptų eitų 
į namus. Labai malonu pa
žymėti, kad mūsų : jauni
mas linksminasi su savai
siais. Kitur yra kitaip. 
Jaunimas bėga pas kita
taučius, lyg kitur būtų ge
riau ir linksmiau. Bet ge
ras ir doras jaunimas vi
suomet geriau pasilinks

choras. Penktadienio va- 
nimas. Giedos jaunimo 
karais įvyks stacijos ir 
palaiminimas. Giedos di
dysis choras. Pamaldos 
prasidės 7:30 yal. vakare.

Pereitų* sekmadienį susi
rėmė du Šv. Petro parapi
jos bowlerių rateliai. Tik
renybėje, tai nebuvo susi
rėmimas, nes pirmasis 
skaudžiai supliekė antrąjį. 
Pirmąjį ratelį sudarė šie: 
G. Brazinskąs, J. Litvai- 
tiSj V. Zimnickas, J. Zim* 
niekas ir kapitonas Šven- 
dris. Antrąjį G. Bielis, 
V. Malinskas, M. Šievydią, 
kun. Masevičius ir kapito- 
nas Vasiliauskas. -

ATGAIVINO ^LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SĄJUN

GOS KUOPA

šiomis dienomis, p. S.. 
Atkočiūno pasidarbavimu, 
apmirusios Lietuvių. Ifir- 
bininkų Sąjungos kuopos 
įvyko susirinkimas/ Susi
rinkusieji darbininkai pa
reiškė . norą ' atgaivinti 
kuopos veikimą. Geroje 
draugijoje verta priklau
syti ir joje darbuotis. 
Darbininkai negali būti be 
savo organizacijos, ypač 
šiais nedarbo laikais. Pra
dėdami darbą, nutarė pir
miausia prašyti Aukščiau
siojo palaimos jųjų dar
bui: nutarė užprašyti LDS

ną išklausyti šv. mišių.
Prierašas: Džiaugiamės 

LDS. kuopos atgimimu ir 
dėkojame tos parapijos 
klebonui ir p. Ątkočiųnm 
už pasidarbavimą, šau
kiant susirinkimą ir pas
tangas. Linkime kuopai 
augti ir stiprėti. Nenusi
minkite, Jei pradžioje dar
bas bus sunkus ir rėmėjų 
maža.-

Gavėnios metu pamal
dos mūsų bažnyčioje bus 
kaip ir pereitais metais. 
Trečiadieniais ’ bus atkal
bėtas .rąžančius, pasaky
tas pamokslas ir palaimi-

klausomybes ir laisves atgaviųio dienoję vasario 
16 d., todėl ir nu o širdies linkime jam ilgus - ilgus me
tus dar pasidarbuoti su gražiausiomis pasekmėmis 
Worcesterio ir visos išeivijos lietuvių naudai ir Lie
tuvos gerovei! i.

uit jį.Įi^nfriii ’.t

IŠVAŽIAVO fondą. Laukia vasaros,
Žymusis ŠV. Pranciškaus 

parapijoje veikėjas p. Ko* 
stantinas VenČius, kuris 
yra SLRKA pildomojo ko
miteto nariu, antradieny, 
vasario 19 d. išvažiavo į 
Wilkes - Barre, Pa. į Cen
tro k Valdybos posėdį, Už
truks apie porą savaičių.

kada galės stoti į kovą su 
“galingaisiais base-boli- 
ninkų “team’ais^., \

Ketvirtadienio vakarais 
pulkelis jaunuolių žaidžia 
bažnytinėj svetainėj.

ŠV. VARDO DRAUGIJA
Antrą mėnesio sekma-

Šv. Vincento de Paulio 
draugija labai gražiai dar
buojasi dėl sušelpįmo pa
vargėlių. Kas sekmadienį

dienį atrodo lyg visi atė
ję bažnyčion vyrai laike 
pirmų mišių eina prie šv. 
Komunijos. Tai garbė šv.

6 vai. vakare turi susirin
kimus, kuriuose uoliai da-

varuo Draugijos nariams. . 
Pastarame susirink i m e 
nutarė įtaisyti paveiks*

jyvauja vis avyiiKa aar* 
buotojų. Antradieniais da
linami valgiai ir drabu-

luotą langą..

APSIVEDĖ
žiai.—Prie valgio išdalini
mo nenuilstančiai darbuo- 
jaši pp.» F. Bruzgulis 
(Brovvn) ^ K/ Vencius, V. 
Stručkis, o prie drabužių: 
pp. A. Stručkienė, L. Ven-

’' * Sekmadienį, vasario 17 
d. klebonas kun. P. M. Ju
ras sušliubavo pp, Juozą 
Zolubą su Ona Kareckaite 
ir Pranciškų Kalkauską 
su Ona Slutkevičiute.."

Detroito lietuviai bowle- 
riai eina prie užbaigimo 
sezono. Visi laikosi kiek, 
gali, bet išrodo, kad įvyks 
permainų. Pereitą savaitę 
Šv. Petro parapijos rate
lis išrifo visų metų aukš- 
čiausį skaičių. Jie išrito 
995. V. Zimnickas išrito 
245. Taigi dabar bowleriai 
taip stovi:

išlošė pralošė 
Šv. Petro par. 30 15
D. Brazis 29 14
Balta Rože 26 19
Vyčiai 22
Lietuvių užeiga 20
Bill & Pete 20
Šv. Jurgio 19
Gus & Frank .16

ŠV. JURGIO PAKAM
< S r-.-'

Moterų S-gos 54 kuopa
rengia Užgavėnių vakarie
nę ir šokius, sekmadienį, 
kovo meri. 3 d., 6 vai.’ va
kare, Šv. Jurgio bažnyti
nėje svetainėje. Po vaka
rienės seks graži progra
ma. Yra pakviesti geriausi 
šolistai-ės. Dalį programos 
išpildys Jaunamečių ir su
augusių choras, vadovau
jant M. širvaitienei.

Visus Detrditiėčius pra
šome dalyvauti tą vakarą, 
nes visas pelnas paskirtas 
parapijai..

Moterų S-ga jau pradėjo 
rengtis prie Motinų Die
nos. Praeitą susirinkimą 
išrinko rengimo komisiją: 
M. Štankįenė, J. H. Medi* 
nienė ir P. Petrieniėnė. 
Linkim joms gerų sėkmių.

Moterų S-gos 54 kuopos 
veikėją,, buvusi kuopos 
pir. per kelius metus, p? E. 
Paųrazienė susilaukė, šei
mynos. P. Paurazus apdo
vanojo Dievulis gražiu sū
neliu, sausio męh. 31 d. 
Ponai Paurązai yra gerai 
žinomi ir pasižymėję vei
kėjai. Šia proga linkime 
gėręs sveikatos motynai 
ir sūnui. /

. Moterų S-gos 54 kuopa.

, Šv. Juozapo draugija 
rengia paminėjimą ir išsi- 
kūrimą Šios draugijos 25 

, metų sukaktuves, vasario 
, mėn. 24 d., 7 vai. vakarę.

Bus suvaidinta graži ko
medija, “Piršlys Suvedžio-

• tojas”. Bus dainų, prakal'
• bų ir šokių. ' %
[ Šios kolonijos visos 

draugijos pasižadėjo daly
vauti. J. H. M.

čienė.- ‘
Draugijos pirmininkas, 

p. P. Navickas paaukavę 
pusę tono anglių išlaimė-. 
jimui. Iždininkas' p. V. 
Černiauskas už bilietėlius 
surinko keletą desėtkų do
lerių. ;

Geraširdžiai remia gai
lestingus darbus. štai pe
reitą sekmadienį prie baž
nyčios durių klebonas gar
sino surinkę apie $25.00.

'Kovo .3 d., rūpesčiu p. 
F. Bruzgalio, rengiama 
gražus teatras. Visi drau
gijos nariai pasiryžę iš
parduoti kuodaugiaušiai 
tikietų. Pelnas pusiau su 
parapija.

SERGĄ
Teko sužinoti, kad serga 

p. S. Mažeika, kuris turi 
krautuvę prie Lawrence 
gatvės. Paskutinį antra
dienį riebepėjėgė ir valgių 
pavargėliams atvežti. Jį 
pavadavo p. Jurgis Juk
nevičius (Uhick), uolus 
parapijoje darbuotoj a s, 
Šv, Vincento de Paulio 
draugijos narys. Apart 
minėtojo serga p. Agata 
ir? Regina AUrilienės, D. 
Šaukimas, V. Sutkaitienė 
ir Bulovienėį Seniukei 0- 
nai Sideravičienei, Šv. 
Juozapo ligoninėje/ Lo- 
węll, Mass,, padaryta ope
racija.^ j. JŪgohe ^.pamažu 
sveiksta. ‘ /VA JUS NEPASIBAIGS

“Darbininko” vajus te* 
besitęsįa. Mūsų klebonas 
kun; P. ,M. Juras kas sa-? 
vaite priduodąs “Darbi*, 
riinkd” Administracijai 
po keletą skaitytojų.

Vasario 17 d, laike ąp- 
vaikščiojimo Lietuvos ne
priklausomybės paminėji
mo panelė Sofija Rimaitė 
išdalino “Darbininko” 
skaitytojams ir LDS. kp, 
nariams paskirtas dova
nas. .

SODALIETfiS VEIKIA
Sodalietės labai gražiai 

darbuojasi. Įsteigė pirmu
tinės pagelbos -kursus 
(Fisrt Aid) , kuriems va
dovauja specialistė p-lė 
Cecilija Arminaitė. Son- 
gailaitė O., C. Arminaite 
ir S. Baužaitė suredaguo
ja du kart mėnesinį laik 
raštėlį (“Sodaliečių ■ Ai
dai”) ir po pamaldų išda
lina narėms. Socįalio vei
kimo komisija, susidedan
ti iš pp. I. Zolubaitės, O, 
Veličkaitės ir E, Šimony
tės kovo 1-mą dieną ren
gia “Bunco party”. ‘

ŠV. ELZBIETOS DR-JA
Nuo idėjinių draugijų 

nenori atsilikti ir paŠelpi- 
nės draugijos; Šioji vasa
rio 23 d. rengia “Karasin- 
kos” pramogėlę.

ATLETAI
Šv, Pranciškaus parapi

joje yra gana daug pasi
žymėjusių žaidikų. Jie su
sispietę. į ratelį. Turėjo 
Šokius. Pelno liko apie 
120.00. Iki pavasario pasi
ryžę padvigubinti savo

SIKES&SYKES
P. A. Sykės ir R. U Sykra 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: .7
SANBORN BLOGS 
681WasHngtdn». ‘ 
N0EW00D,MA88.
Tel. Nonvood 0330

Gyvenimo vieta:
82 WaIntit Avė.

Tel Nornood 1020

EDW. V.WARABŪW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS4 GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washtogton Sk 
N0RW00D, MĄSS. 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office; ' 

; 10 Intervale St 
TEL. Brockton2005 •

LIETUVOS BONAI .
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonų ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi* 
nigus į Lietuvą ir į Lč“r“i 
ją doleriais. Įgaliojimus ir 
kitus dokumentus tvirti
nu, nes esuViešas Nota - 
ras. Laikome vyrams ir 
moterims tvirtus ir pla* 
čius čeverykus (shoes). 
Jaunimui gražiausių Šilki* 
nių marškinių. Krautuve 
didelė ir pilna visokio ta* 
voro. Beje, mūsų krautu
vė atdara ir vakarais iki 
9 valandai. Malonėkite 
mūs nepamiršti.

Pllffi BARTKIVIČIUS 
Ameriotn Dry Gooįt Stora

B78 Ko. Mato Storai,
MontollO) Mara. ’■*

1*
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— Tedfifla žaliutė; Aiige 
las — Konstancija Palai 
miutė; Mansius, žydelis - 
Antanas Leskauskas; Jo
no draugas —Jonas Per-

gĮ*O |Į M ii IĮ U,■- HHVBU1 4U  >1.
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PRENVMKRAtOS KAINA:

Vfcteny L 35.00. ... . w—

UllllIĮITCIHMEįPI.
* t I Publi&hed every Tūesday and Priday ,except Holidąys such as
1 MOTlUKę A ‘ Į New Yęar, Good Friday, ĮUemorial Day, Independence D*y, 

< ŠV. KryžiaUS’ parapijos! Labor Day, Thanksgiving and ChTistinas \
^dafaiai MOtt

w Įtiuai «econd<la85 inntter Sept. 1915 at the jpftt Office at
rengia pramogas bažny-l . .. •• uttder the Act ot Mara s, isto 
Č10S ndUdai ir šiaip prisi- Acceptanee for mailing at epeclal rate ot postage provided for InSectloallCt 
deda nrie Visu e-eru darbu Act of October s, m?, authodxod on Juiy.12, iois * Kaeaa prie visų gerų oaroų gųBscmmoN' msesst ‘
ir VlSUOmemniO Veikimo.! OoittbU^yearlyo..,..*< U00 tneUmH

Fortlgft yeatiy .............. 15100 Cfeieny metarns
TOS OrgėnizacijOS valuyoa l ^mestic onc« per vreok yeavty $2.00 Vieną kart savaitėje metnias
>yra labai aktyvi ir moka Į ymiy.. 3g.go^weiayikan^ savaitę*
gerai vadovauti^odė!jae-Wm DACTBBfflUB .
tmiame kuopos susirinki- f • T.l.phone South Borto* mw

PENNSYL VANIJOS ŽINIOS Kjiveos Dovanai
T"-* W w WW Wi w > !:-•’ į TUfii vftrmrhmittkn SUdnniroMir Darhhainko va-

J. E. Vysk. Matulio
nis Philadelphijpj

tadienį, vasario & dieną, 
atvyko į Šią koloniją Jo 
Ekscelencija Vysku pas 
Teofilius Matulionis.

North Philadelphija sto
ty pasitiko Garbingą jį’Ga- 
nytoją būrys lietuvių ats
tovų iš visų parapijų ir 

‘pavienių žmonių.
------ Miestovaldžia pasirūpi

no pagerbti Garbingąjį 
Svetį, ir suteikė policijos 
eskortą. Jo Ekscelencija 

‘ pirmiausia nuvyko pas J.
E. Kardinolą D. J. Dou- 
gherty, kur kalbėjosi apie 
45 minutes. Po to nuvyko 
pas miesto mayorą Moore, 
kur labai iškilmingai priė
mė ir pasveikino mayoro 
atstovas C. Rogers Wor* 
druff.

Po vizitų, Gargingasis, 
Ganytojas nuvežtas į Bei- 

. levue Stratford viešbutį, 
kur Jį pagerbti buvo su
ruoštas bankietas.

Apart vietinių ir apylin
kės’lietuvių” kunigų bam 
kiete' dalyvavo Teisėjas 
Louis, adv. Hubert J. Ho- 
ran ir J. Čorcoran.

Publika nebus vargina
ma ilgomis kalbomis, nes 
būt tik keli kalbėtojai iš 
anglų ir lietuvių. , '

J. E. Vyskupas Matulio- 
uis savo prakalbose Ame* 
rikėje sužavi visus klau
sytojus. Didžiausią įspūdį 
daro Jo vengimas miheti 
savo vargus Rusijoje ir 
kaipo tikras Kristaus se^ 
kėjas, nė kiek nesiskun
džia Rusija arba jos valdi
ninkais. Bęt Jo kalba labai 
turininga ir reikšminga ir 
daug nustotų tie, kurie jos 
negirdėtų.

lianas už garbingos lietu
vystės išlaikymą. Prisilin- 
esminę svečiai skirstėsi, 
tikėdami jaunai porelei 
ilgiausių metų ir links- 
miausio sugyvenimo. —

Pr.jPūkas.

SHEiŪNDOMVPA.
PARAPIJOS ŽINIOS
Mūsų choras ir kun. K.

A. Balutis ir varg, A. Gri
goraitis buvo nuvykę į 
Minersville ir ten dalyva
vo chorų koncerte, sekm. 
vas. 17 d. ♦

ŠV. ANDRIEJAUS PA
RAPIJA MINĖSVIE-

SUKAKTĮ :
Sekmadienį, vasario 24 

d. įvyks šv. Andriejaus 
parapijos vienuolikos me
tų gyvavimo iškilmės, ku-1 
rios prasidės bažnyčioje 
su suma,.-kurios metu J. 
E. Vyskupas Matulionis 
pasakys pamokslą. ir po 
sumos suteiks palaimini
mą Švč. Sakramentu ir sa* 
vo vyskupišką palaimini- 
.mą. : :

Kad visa publika galėtų 
aiškiai išgirsti įr Vyskupo 
ir kitų „ kalbėtojų ’ kalbas, 
bus įtaisyta salėje ampli- 
fiers arba garsiakalbiai.

Nuoširdžiai kviečiame 
Philadelphijos ir apylin
kės visuomenę profesijo 
nalus, biznierius ir darbi
ninkus į šį iškilmingą ban< 
kietą*. Susitarkite šu savo 
draugais ir praneškite 
kiek jūsų grupėje bus, tai 
visi būsite • susodinti prie 
to paties stalo. / 

: Atsiųskite atvirutę arba 
telefonuokit POPlar 2322, 
it tikiefai 1 pakvietimo į 
bankietą bus jums prista
tyti; jų galite gauti taip- 
pat ir klebonijoje 1120 
Wallace Street.

Klausykite Radio sto
ties WDAS r— 9:30 iki 10 
vai. kas vakarą ir išgirsi
te smulkesnių žinių.

Nuoširdžiai kviečia,
RENGIMO KOMISIJA

Vakare, 6:30 valandą į- 
vyks milžiniškas baiikie* 
tas Mercantile svetairiėje, 
1418 - 26 North Broad St, 

Šis bankietas bus vienas 
iš didžiausių kada nors 
Philadelphijoje surengtu 
Valgiai bus pagaminti ge^ 
riaušių LietuviųChefų.

VM.
Sekmadienį, vasario 3 

d., šv,. Kazimiero bažny
čioje tapo “surišti neat- 
mezgamuoju mazgu” jau
na lietuvių porele Juozas 
Barauskas su Teofilia Ma- 
Čiulionyte. Šliubą suteikė 

>kUn. dr. V. Martusevičius.
Pabroliais ir pamerge-

Prie stalų patarnaus 40 
gražių lietuvaičių eksper
čių patarnautojų (waitres- 
sės).

Stalus., papuoš lietuvis 
gėlininkas V. Lubinas, 
1225 So. 2nd Street.

Bahkiefe dalyvaus, a-

mis buvo šie: A. Baliliohis 
■ ir A. Barauskaitė, K. Bu- * 
tikis ir M. Karpavičiūte, 
j/ Balnis ir E. čepuliutė/ 
Ą. Naujokas ir T. Kiviliu- 
te, S. Bąrauskas (jauno
jo brolis) ir B. Mirpniutę, 
A. šapaila ir J. Genvilaite. 
K. Mockus ir Adelė Barau
skaitė (jaunojo sesuo.

Dalyvavo daug žmonių. 
Vestuvių eisena darė vį- 
cjiomci rliHp.li icrrviirli

part J. E. Vyskupo, 
eilė garbingų Svečių, i 
iš Philadelphijos, bet 
tolimesnių kolonijų.

visą 
netik 
ir iš

m.j.BRums 
MISIJŲ MARŽRUTj

■ Ji 
U

t ibJLlLUlo

Vestuvių pokylis įvyko 
: parapijos svetainėje, kur 
dalyvavo virš tris šimtai 
svečių. Susirinkusieji sve-

Nuo vaš. 18 iki 24/
St. ęasįmir’s Churc 
St. Clair, Pa.

Nuo vas, 25 iki kovo

ih,

3,

Čiai linksminosi iki vėlu
mos* Jaunimas Šoko įvai- 
riausis šokius, bet dau
giausia lietuviškus prie

Jesuįt Novitiatę, 
Werneršviile; Pa; ( 
sis)r?r. ■

Nuo. kovo 4 iki kovo
324 Wharton St., 
Philadelphia, J?a.# •

"Poil-

17,

šaunios brolių Balilionių 
orkestros. Tarpuose buvo 
dainuojamos lietuviškos 
dainos. Didžiausia garbė 
priklauso, kaip jaunave
džiam/ taip ir jųjų tėve-

<

Moterų Sąjungos kuopos 
surengta ^eard ir bunco” 
pramogėle buvo kuosek- 
mingiausia. Suvirš 500 
žmonių dalyvavo ir buvo 
patenkinti dovanomis ir 
vakaro vedimu. Išlošusie- 
ji gavo daug gražių ir 
naudingų dovanų. Parapi
jiečiai dėkingi šioms Są
jungos narėms, kurios taip 
uoliai ir pelningai t dirbo 
parapijos naudai.

KONCERTAS
Sekmadieny, vas. 24 d., 

7:30 vai, vakare Shenan- 
doah’o High School sve
tainėje. įvyks koncertas, 
paminėti Lietuvos 17 ine- 
tų Nepriklausomybės su
kaktuves.

Koncerte dalyvaus. šie 
apylinkių chorai: šv. Jur
gio, Shenandoah, šv.Pet- 
roir Povilo. HazIeton; Šv. 
Pranciška®, ’Minerisvilteį 
ir Saldžiausios Širdies, 
New,Philadelphia. 

j Apart muzikališkos pro
gramos tikimės, kad bus 
keletą garsių kalbėtojų, 
kurių tarp® tikimės, kad 
' bus “Garso” redaktoriUš, 
M. Zūjuš, ir kiti.

Koncertas įvyks muz. A. 
Grigoraičio vadovybėje. 
Visi lietuviai džiaugiasi 

: Lietuvos iškovota nepri
klausomybeir tą džiaugs
mą pareikšti gausiai ateis 
į šį koncertą.

VtčIŲ VEiraĖMAI
Vyčių naujų narių va

jus‘baigiasi. Daugelis jau* 
nų lietuvių prisirašė prie 
vyčių. Tikimės, kad dar ir 
daugiau prisirašys prieš 
vajaus užbaigimą. Vajaus 
metų, panaikinta įstojimo 
mokestis.

Naujų narių bendram 
priėmimui, vyčiai rengia 
vakarėlį, kur nauji nariai 
galės susipažinti su senai- 
šiais, Bus linksma muzi- 
kališka programa.

Visi lietuviai jaunuoliai 
kviečiami atsilankyti. Va
karėlis įvyks vyčių svetai
nėje, vas. 26 d. Įžangos ne
bus. ■

Vyčiai uoliai dariniojdši, 
kad jų rengiamoji ■ “card 
party” pasisektų. Jau ke
liolika narių yra pardavė 
suvirš šimtą bilietų* Ke
lios darbščios Vytės surin
ko daugelį gražių dovanų, 
tarp kurių yra dvi gražios 
kaldros.

Pramoga įvyks vyčių 
svetainėje, vas. 25 d. Visi 
kviečiaihi atsilankyti ir 
paremti jaunimo organi
zaciją. “Patįs**.

M Į [3 Ii

IHI7FVIIIP * ^iolx &n°nes yra apsnūdę 
h? nieko neveikia. Ne, čio* 
■nykščiai lietuviai yra la* 
teid«W8. |

L Turime didelę naujieną 
pranešti lietuviškai ap'y 
lihW visuomenei. Mušt? 
parapijos seniai pagarsė
jęs choras rengia ’ metinį 
juokų vakarėlį. Laukiame 

i atvykstant iš “Lietuvos 
’ Virbaliu Magdės’*, kuri 
prižadėjo būti mūsų para
pijos svetainėje, kovo 3 ir 
4 dieną, ir prisidėti prie 

į vakaro programos, ji yra 
ypatingai susidomėjus pa < 
matyti tą garsų—Seirijų 
Juozo, trijų veiksmų ko
mediją, “CINGŲ - LIN- 
GŲ“. Sako, girdėjus, kad 
šis veikalas turėjęs nepa
prastas pasekmes Phila
delphi jo j ir kitose penkio
se vietose. Užtat jai labai 
rūpi pamatyti .kaip jis at
rodys Mahanoyui., 

Vaidins gabūs vaidinto
jai.. Rašo taipgi, kad atsi
veš daug lietuviškų saldai
nių ir apdovanos visus 
kurie tik ateisią priimti į 
abu vakarus.-, .

Man teko matyti prakti- 
kas įr vaidintojus, kurie 
“Cingų - Lingu” vaidins 
Reikia pastebėti, kad kuo 
gšįbiattsį ir tinkamiaūs 
asmenys dalyvauja. Taip
gi patėmijau, kad bus su 
vaidintas originalis “Cin
gų - Lingu*’, o ne antroji 
šio Veikalo laidą, kur nė- 
ra? t&ip4abaf juokinga ii 
daug trumpesnė? O kai 
būtų dar daugiau juokų 
tai įtalpino kaikuriuo; 
“Stirprižus,** kurie nuste 
bins visus.

šis veikalas yra laba 
juokingas. Vaidintojai yr: 
šie: Jonas, girtuoklis * 
jonas Služelis; Jieva, ji 
.moteris Ona Radzevi 
čiųtė; Marytė, jos draug 

7'.‘. ';Ange 
-Konštancija Palai

Antanas Leskauskas; Jb- 

netškis; Jčno kitas drau
gas — Zigmantas Deres 
ka; Pirmas Kipšas — Jc 
nas Parulis ; Antras Kų 
šąs — Stanis Vitkauskas 
Klebonas ~ Ęduarda 
Lapinskas, ? .

Nepamirškite kovo 3 i 
'4 dieną, 7:30 vai . Vakari 
šv. Juozapo par. svetainė 
je. Vaikams bus 2 vai. p 
pietų, kovo 3 d* Vakar 

į vaikai be tėvų nebus įlęi 
džiūmi. Įžanga saugu-1 -g-as nusMėjelį
Šiems, tote! 50 centu. Uz4n j(J klaidos kelio tas g. 
tikriname kuolmksnnausi I lb5g jo puo mirties 

lr dar pamatysite L npįcngs (j;ulgybę nuode.
Virbaliu Magdę. . . mi .. 8;

. Cionykstis* . .

ŠV. VARDO DRAUGIJA
Šv. Vardo draugijos na- Į 

riai pirmą syk susirinko.: 
Šią draugiją suorganiza
vo kun. Bružikas mirijų 
metu. Susirinkime dalyva-; 
vo suvirš 50 narių. Valdy- 
hon išrinkta: Vincas Zig-' 
montas, pirmininkas; Vin
cas Kiselionisp vice - pir-; 
mininkas; Jonas Juknevi
čius, raštininkas; Vincas ’ 
Klimas, kasininkas. , 
" Šis vyrų skaičius, mūsų 
mažoje parapijoje, yra 
prilyginamai didelis. Šv. 
Vardo draugijos nariai ar
tinosi prie Dievo stalo bū 
tyje, antrą mėnesio sek
madienį. Buvo labai žavė- 
jantis ir pavyzdingas įspū- 
dys. Tikimės,■kad šie vy
rai ui ateityje duos pavyz
dį kitų parapijų nariams.

Pereitą antradienį įvyko 
sodaliečių mėnesinis susi
rinkimas* / Veik visos 87 
sodalietėš dalyvavo susi
rinkime. Kunr Andrius J. 
Degutis,^ Shenandoah, pa
sakė turiningą prakalbą. 

! Sodalietėš, kaip ir kaš £hė* 
ne^, Suruošė t mažą prog
ramėlę. r£

. ■ ■ _■ —_____i——'. ’ .
’ 1 - •- J

; Sodalietėš rangia šokius 
parapijos naudai.- Šokiai į-

School svetainėje; kovo 5 
d.; Gros Mą^ąįoy City lie
tuvių benas. Visi kvięeia- 
mi. dalyvautt^įžanga 35c.

Y } PADĖKA • ’
Pereitą sakaitę, mūsų 

skas, kalėdodamas lankėsi 
pas visus parėpi jonus, Še' 
kmadienį, per mišias, jię 
pareiškė .visiems padėką 
už- mandagų priėmimą-; 
sakė, kad visos šeimynos 

į kųomandagiausiai priėmė,

■ Kitas penktadenis bus 
pirmas mėnesio penktadie
nis. Tad mišios bus laiko
mos su ŠVč. Sakramento 
įstatymų, 8 vai, ryte. J*o 
mišių įvyks.Maldos Apas- 
talavįmo draugijos susi* 
rinkimas. ..

s. Matyt, kšd %tyiši, kurie 
prižade jo. priimti komuni
ją, kad pirmą penktadenį 
per devynis menesius savo 
prižadą pildo. ~

Užpereitą savaitę įvyko 
Juozd Gudaičio laidotuvės. 
Mišas atnašavo, kun. A. J< 
Alauškas, prie didžiojo ai- 
tįotiaųs; kun. Ė* Cesnair 
V. Matulaitis prie šoidnių 
altorių. PamcĮkstą pasąke 
kun/A. M Alauskas. A.a. 
Juozas Gudaitis paliko 
žmoną ir du. sūnų.

MHM CITY, PA.

į A. j. Alau/

i Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir DarMmMėo 
jaus metu kiekvienas, lietuvis gali gauti naudingiC: 
knygų dykai. LDS. naujas ar senas narys, uŽsimok&C/ X 
jęS $8.06, gauna $2.00 vertes knygų dovanai; Darbai 
ninko naujas ar senas skaitytojas, irisiprenamerAvę^; 
ąrba atnaujinęs prenumeratą metams Ir užsimok^ - 
jęs $3.0Ū, gauna $1.00 vertės knygų dovanai.

me vienbalsiai išrinko ir 
Šiems metams tą pačią., 
valdybą: Dvasios Vadas— į 

, kun. dr. J. B. Končius, pir- 
E mininkė — V. Sierentienę,

vice pirm. —- V. Mačionie-i. •** 
t nė, raštininkę — Af, Sala* ; 
. f sevičfėnė, iždininkė —* 0 * 
< Akelaitiėne, kasos globė- * 
j Į jos : M. Sigaraitiene ir M* j 
J Bernotienė. /

' Nauju narių į kuopą įsi*\ 
4 rašė -apie 20 ■ir daugelis

ketina priširašyti. Naujų j 
■* narių pagerbimui vas.. 10 

d; Vakare turėjo bąnkietą, 
kuriame dalyvavo Visos J 

“ senos narės ir naujai įsto-: *
* justos. Kadangi tą vakarą J 

buvo atsilankę. pas kjin.N
■‘ kleboną dr, J. Končių sve-• 

Į čiaf: kum. V^ Matulaitis ir : 
Į kun. S, Dobihis, tai ir jie '•

* f buvo užprašyti į tą ban- J 
- kietą. Gražias kalbąs pa- • 
, šakė svečiai kunigai ir
į vietiniai, Be to, kalbėjo 

kuopos pirmininkė įr raš- 
įtlninke. Rankiotas pasise-
kė gerai ir visi buvo ląbąr j 

/ patenkinti. ' t ‘. X J

i POTTSVIUE, PA.
* į - ■

Kelayres miestelio poli- : 
Į tihio žudymo teismaszViė- ; 
nam kaltinime pasibaigė*- 

jį Schuylkill pavieto detek* 
j tyvasir respublikonų par- 

tijos vadas, Juozas Bru* 
J no, kursai buvo* kaltina* 

mas nužudyme. 5 demo
kratų, dalyvavusių para- 

Lį doje prieš pastaruosius 
' r rinkimus, buvę rastas 
_kaltu taip vadinamam 
n “volunt a r y manslatigh- 
. tfer” - -. 1 ICl . . ...
-Į Visos apylinkės žmones 
!ir spauda labai piktinasi

J tokiu nusprendžiu.
| Kaltinamosios pusės ad- 

7 vokatas, buvęs teisėjas,/ 
” Mr. Thomas, •Sužinojęs to- 

!kį nuosprendį, pareiškė, 
g j kad toks-nuosprendis ešąš 
}netik iškreipimas bet ir 

sumindžiojimas teisihgu^ 
jd mo ir teisėtumo.

’ . Philadelphijos laikraš*
Į tįs “Record”, vas. 9 d,, ė* 

-rįditorialė irgi smerkia to- 
a kį. nuosprendį, vadinda- 
ę ’ mas jį “misapplication 
“rt[ and mlscarriage of justi-

u “Pūtis”.

; GULBĖM. M.
** .

Drapęr Coliiery vletfnČjįj 
mijos No. 1541, vjržinin«^i 
tai pareiškė, kad’jie ynCj 
Šteisinti dėl ekspliozijosįj , 
turi įvyko Gilberton’o ka^| i 
sykioje, sausi? 21d., ku-£; 
?ioje 13 žuvo ir:suvirš•8’E$..< 
įnivo sužeisti* ir “blacly ■ 
iamp” pergalėti.šis pa*;} J 
reiškimas duotas pasibaigi 
jus; kasyklų; Inspektoriuj r 
komiteto tyrinėjimams. •

Penki vahtybėš kasyk--*J “1 
lų inspektoriai/ kurierSU£< 
iarė komitetą,' buvo past; 
i&rti išnagrinėti' ėksplioCį 
zijoš priežastis, dąVe sav<£* 
raportu Michaėl J; HartJ; 
hėady, valstybes kasyklų^; - 
sekrėtoriūi;kuris sutikųf j ' 
su jų nurodymais ir juos^ ' 
pasiuntė Gubernatoriui ; 
George Earle ir Attoriicy 
General Charles MargioVsilS 
ti. ,. ■■■ / .; • .

šių penkių inspektorių’ 
raportas yra: kad anglių^* 
kasimo metodas, kuris b?<ir* 
vo įvestas ekspliožijos me-w 
tu, sustabdė sveiką orą; 
darbo viętose ir taip ga*..,/ 
žas lengvai galėjo atsiras-/ 
ti; kad Šis angliųkasimo! 
metodas, nors darbą va^ė‘ \ . 
tolyn; buvo priežaŠtimi 0*** 
ro^sųstabdimo taip, kad^ 
oras negalėjo apimti yiU.:\*į 
sųr; kad ekspliožijos prie- 
žastis tikrai negalima su
rasti, .spėjama,, kad gaį^J 
bus dinamito priežaštis 
pie ką visi liudija; kad* ? 
kompanijos viršinitt k a f* ? 
nau ja kasimo metodą sus* . 
tabdė orą ir yra atsako* 
minga dėl ekspliožijos 
kad šis darbo. distriktaš- i 
nebuvo sulyg taisyklių iš* 
dalintas; kad anglių kasi- * 
mas šiose kasyklose nebus,. f 
pradėtas iki kol kasyklos, 
nebus tinkamai ištaisytos*, 
kad oras visur galėtų pe-~ į 
teiti ir nebūtų darbinin
kams pavojinga' dirbtu' 
Šis raportas pasiųstas vai-, 
stybes kasyklų inspekto* 
riui Hartneady. Pasirašų- 
sieji inspektoriai: P* J* • į 
Friėl, Shamokin; WiHiam^ 
Clėmens, Coaldale; T. A. j?s 
Ryan, Pottsville; Bert Go-,,« 
Jdeny Mahanoy City; ir Ja-. 
męs Quigley, Mt. Carmei.
. Dabar žuvusiųjų šeimy
nos gali traukti kompani-1 
ją teisman ir priverstį 
joms atlyginti UŽ jų tėvų,-?* 
ir vyrų gyvastis. Beabejo *^ 
taip ir padarys. “Pūtis”,

CINGU-LINGUIR 
VIRBALIU MAGDĖ

• Rėtai girdėt iš mūsų ko* 
Jonijos, kurioje į gyvuoji 
vieną iŠ seniausių lietuviš
kų parapijų ! Amerikoj. 
Vienok tai nereiškia, kad
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. DARBININKAS : ..' 8. '

k.

Rytinių Valstybių Žinios
; PRANEŠIMAS
; L. D. & 5-tds kuopos su
trinkimas įvyks vasario 
24 d, Šv. Juozapo parap. 
senos mokyklos kamba
riuose, 4 vai. po pietų. 
Kviečiame, narius ir tuos, 
Kurie nori tapti nariais. 
Visi ateikite ir kitus atsi
veskite, Šis bus paskutiriis 
Susirinkimas LDS. vajaus 
metu, ’Todėl visi nariai, 
kurie turite naujų narių 
ųialonekite priduoti juos 
tuopos valdybai. Dar, no
gima. priminti nariams, 
'Kurie esate skolingi, ypa
tingai už pereitus metus, 
steikite ir atsiteiskite, nes 
būsime priversti sulaikyti 
UikraŠtį ‘ “Darbininką”, 
£ Kurie atsilankys į susi- 
linkimą, tie gaus mažą, 
beit brangią dovanėlę,\ku- 
rią kuopą nuo savęs ski
ria. Nepamirškite dienos 
H valandos. Valdyba

I ŠAUNIAI MėE v 
TAUTOS ŠVENTI

^Ištiesta paramos ranka 
Švenčioniečiams. Drama 

“Du Broliai”.

GRAŽIAI DEKLAMAVO
Gražiai deklamavo Glas- 

tonbury miestelio’ jauna 
ietuvąitė p-lė Onute Na

vickaite ir du broliukai, 
Mikutis ir Jonukas Kripu- 
kai vietiniai. Jųjų dekla
macijos publikai patiko. 
Greta, to, du broliukai 
Kripukai, sudainavo porą 

uetų: “Ar tu Žinai broli” 
ir “Mes du broliukai”, pu
bliką žavėjo sayo dainelė
mis. Taipgi, jų tėvelis, p. 
Mikas Kripas sudainavo 
solo: “Lietuva brangi”.

Scranton prie tinkamo p
1 -i ' M JįjTautos šventės.

i WATERBŪRY SAVINGS BANK !
ii ■ ■
it

g prie tinkamo paminėjimo mūsų

Nors keliom valandom šv. Al
fonso par, svetainė tapo tikras 
Lietuvos , kampelis. Visi susirin
kusieji užmiršo kad jie gyvena 
Baltimoreje/ bet kiekvienas min
ties sparnais atsidūrė ar tai Vil
kaviškyje, ar' Viseiakaimy, ar tai 
kur Žemaitijoj. Tarpuose kalbų 
p-Ie Ona. Čcsniute sudainavo solo 
‘"Birutė”, o vyrų kvartetas, su
sidedąs iš Jono Stoškaus, Juozo 
Juknelio, Petro ČernaUsko ir Sta
sio Bėnešiuno, visus gražiai pa
linksmino savo damomis “Vaikš
čiojau” ir “Pupos”. Artistai Jo
nas ir Marijona Cižatiskai išpildo 
jų pačių’priruoštą'-šiai dienai du

jėtą.------- ■— -——------------- ——-
Vakaro programą parapijos 

choras apvainikavo su keliomis 
širdį žavėjančiomis dainomis i 
“Maršas” “šokim,. Šokim”, 
“Motule Mano”, “Varpas”, 
“Triptinis” Amerikos ir Lietu
vos himnai sudarė, gan įdomų re
pertuarą. Dienos iškilmės užbaig
tos visų bendru giedojimu: “Lie
tuva Tėvyne Mūsų”.

Lietuvos Sūnus,

Dievo-Motinos bažnyčią, Washin4 
gton, D. C* pasakyti tris pamok* 
siųs laike novėnos prie Panelės 
ŠŠ, Stebuklingo Medalikėlio. Pa* 
maldos buvo laikomos tris kar
tus: 5 vai. po pietų; 7:30 vai. ii* 
8:30 vai. vakare. Bažnyčia, kaip 
teko nugirsti, buvo prikimšta, 
Baltimorėje, mūsų parapijoje ne
užilgo manoma pradėti .antras 
Stebuklingo Medalikėlio novšnos 
pamaldas, ketvirtadieniais 12 :10 
vai. vidurdienį, nes skaitlius da* 
rančių novėną 5;15 vaĮ. po pietų 
taip sparčiai auga, kad nebus ga
lima visų bažnyčioje sutalpinti. 
Stebuklingo Medalikėlio novėna 
yra viena iš populeriškiausių no* ’ 
Vėnų Amerikoje. Philadelphijoje, 

-jei-nedclistu, -tai-net-60-atskirų-----
bažnyčių kas savaitė laiko novė- 
nos pamaldas į Panelę Sš. Ste- 
buklinko Medąlikėlio,.Daug lie/ 
tuvių, ypač jaunosiom kartos čia 
Baltimorėje ima dalyvumą novė* 
nų pamaldose. .

: Baltimorės Kronistas.

jęiga aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tą ištikimi tėvynei,

NUGA-TONE SUTEMS 
r JUMS NAUJĄ SVEI- 

' katą,
NUGA-TONE sutvirtina visokius . 

organus žmogaus systemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja viržklnimo apa
ratą ir vidurius.-Suteikia naują spė
kų raumenims, nervą systemal ir pa-, 
daro ji; tvirtesne. Pagelbsti kur kiti

* vaistai nepagelbėjo, pasekmės tą gerą 
vaistą, pasirodys tiktai j keletą dieną . 
po vartojimui., • .

' NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyCiose^'žiūreklte .kad* gautumė
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite

' pavaduotojų. ■ .
Nuo užkietėjimo imkit UGA-SOL 

— Idealą Liuosuotoją vidurių 25e. ir 
50ė. ■ . • • . . ’

dam, Utica, 
Worcester, Waterb u r y; 
Hartford, etc. susirašinėti 
dėl sudarymo basketball 
žaidimų tarpe abiejų ko
lonijų. Prašoma susiraši
nėti *su 
šaitis, 370 Wilkins St., Ro- 
chester, N. Y.
.. Rochester Lietuvių Stu
dentų Basketball team sto
vi pirmoje vietoje “New 
Era Educational Senior 
League”, kurioje žaidžia 
žymiausi mokyklų ir kitų 
basketball teams. Iki šiol 
studentai yrąžaidę su 26 
kitais teamais ir yra tik 
praloŠę 3 žaidimus. Jųjų 
didelis pasisekimas pri
klauso nuo gabaus ‘Coach’ 
‘Wittie’ Baltrušaitis, kuris 
pasišveiitęs darbuojasi ir 
mokina mūsų Rochesterio 
lietuvius studentus. Jam 
priklauso didžiausią gar
bė. Šiame teame žaidžia:
A. Sturgis, W. StUrgis/D. 
Baranauskas, R. Česonis, 
E. Kermauskas, E. Baisū
nas, E. Strolis, V. Vaito
nis, V. Barauskas, ir F. 
Kazakevičius.- Manager y- 
ra: Vincentas Baranaus
kas.

Antrame studentų bas- 
retball team žaidžia se
kanti lietuviai studentai: 
W. Gurskis, J. Baisūnas, 
I. Vilimas, A. Burkauskas,
B. Žemaitis, B. Samolis, J. 
Želnis, E.^yalešką.^Jįe taip 
gi stovi aukštoje vietoje ir 
iš 21 žaidimo yra pralošę 
tik 5.

Visi žaidimai įvyksta 
didžiuliame Washington 
High School, Clifford A- 
*ve., kuriame telpa tūks
tančiai žiūrėtojų. Visi Ro- 
chester lietuviai, kurie dar 
nėra matę šių įdomių žai
dimų ■— būtinai ateikite 
pasižiūrėti ir pamatysite; 
kaip mūsiškiai lietuviai 
“pliekią” kitus. Galima su
sirašinėti ir su —- Mr. 
John C. Morkūnas, 41 Wil- 
lite Dr., Rochester, N. Y.

1 • ;

NEGRAI NORI APSIGY- 
VENTIVILNrUJE

- Mr. W. Baltru-

VVATERBURY, CONNECTICUT
Brooklyn Office

i!

j ■ .• •• ' U
Waterbury’o S&vingz Rankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- p 

pinti tavo visus bankus reikalus. |į
■; Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury į į 
į Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi h 

!• ' f turimo: * S
Ii 
it-
i;

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGNDRAFTS ■> ” ; •
Ateikite mer jums patarnausime, kaip ir senoje lankoję.

793-797 Bank St.
DRAMA “DU BROLIAI”

Vaidinimas dramos “Du 
; Broliai” labai gerai pavy
do. Vaidinime dalyvavo 
šie asmenys: Vytauto 
Skirmonto, Vilniečio stu
dento vado Šaulių rolę vai
dino p. Jonas Medonis; se
sutės Aldonos Skirmontai- 
tės rolę vaidino p-lė Juzė 
Penkauskaitė; jų tėvelio 
Skirmonto rolę vaidino p. 
Mikas Kripas; o jo sūnaus 
Vlado, lietuviško išgamos 
lenkams tarnaujančio val
dininko, Skirmanskiu pa
sivadinusio j rolę vaidino 
p; Edvardas Mančiūnąs.

Kaimiečio Sutkaus rolę 
vaidino p, Jurgis Zablai- 
tis; kaimietės ir-jos sūne
lio rolėse . vaidino p-lė J. 
Penkauskaitė ir Mikutis 
Kripukas; šaulių rolėse 
vaidino pp. St.Tamulionis, 
Edv. Rakauskas, Marty
nas Butvilas ir J. Bucevi- 
čius.

Laike pertraukos kalbė
jo VVS skr. pirm, p, V. M. 
Čekanauskas, peržvelgda
mas pasaulinės politikos 
eigą ir aiškindamas paver
gtų lietuvių pasiryžimą iš- 
silaivsinti. Jis padarė 
trumpą pranešimą apie 
Švenčioniečius, kurie m s 
gauta pažadų surinkti 
knygų bibliotekai ir su
mesta aukų $13.00.

Vietos VVS- skr. nariai 
nutarė remti Švenčionių 
Mokytojų Š-gos bibliotekc 
ir pedagoginį muziejų 
knygų rinkliavai išrinktą 
komisiją: kleb. ,kun. J. 
Ambotas ir p-lės E. Povi
laitytę ir J. Penkauskaitė,

VVS skyriaus nariai pa- 
starame ^susirinkime įvy- 
klišiam 14 d nutarė padi
dint , Vilnietiškų veiklą, 
tam tikslui bus teikiamos 
paskaitos VVS narių susi
rinkimuose, tai . pagei
daujama/ kad visi vietos 
lietuviai, kurie turį Vil
niaus pasą, lankytųsi į 
Vys skr. narių susirinki
mus įyykstahčius kas ant
rą ketvirtadienio vakarą 
kiekvieną mėnesį.

“Darb.” žvalgas.

ROCHESTER, N. Y.

TAUTOS ŠVENTfi

« Hartford, Comi. ~ 17 d.
* vasario vietos li^uViai iš- 
r kilmingai minėjo 17-tas 

Lietuvos nepriklausomy
bėj sukaktuves, -Norspa- 

£ sįtaikė labai blogas“ oras— 
•. snigo ir lietus, bet publi- 
į kęs susirinko arti pilnutė

lė liet. mokyklos salė. ,Šv. 
Cecilijos choras sudaina-

I- yo Amerikos ir Lietuvos 
įnmnus irkeletą dainelių, 
Vadovaujant p. V. Bardu? 
Jiii. *
Į: Gražias kalbas pasakė

■ vietos lietuvių kieti, kūn. 
Į Ąmbotas. Jo kalba būva

labai įdomi; jis peržvelgė
1 Visas blogas sąlygas lietu

vių kovos dėl nepriklauso- 
‘ mybės, ragino visus Ame-

■ rikos lietuvius palaikyti 
t ryšius su sena tėvynė Lie

tuva ir nepamiršti paverg
tų lietuvių, rūpintis jų Ii-

t kimu.
J; Antru’ kalbėtoju- buvo 
jaunas mūsų gydytojas 

; Mindaugis M. Mikolainis. 
' Jis kalbėjo angliškai, ir 
l nurodė Amerikoje augu- 
h sieiias jauniems lietuviams

Lietuvos Nepriklausomy- 
t bes dienos reikšmę.

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarus, nuola
tiniai išplaukimai, 
per KOPENHAGĄ. 
Visi, kambariai, iš 
lauko, su maudy

nėmis. .
Informaciją 

klauskite pas 
vietini agetitat 
arba

Jsc^ 
■ u*«
75 State Street 

BOSTON

KOLONIJŲ SPORHNIN 
KŲDEMESIUĮ!

Rochester lietuvių Stu
dentų basketball team 
šiuomi kviečia visų kitų 
lietuvių apylinkių kolonijų 
basketball teąms: Amster-

Lietuvoje negrai yra re
ti svečiai. Tai daugiausia 
įvairūs šokėjai ir panašios 
rūšies gastrolieriai. Eida
mi gatve,-jie sukelia žmo
nių smalsumą, nori visi 
pamatyti, kaip, juodasis 
žmogus atrodo. Vienas ki
tas negras bandę apsigy
venti Lietuvoje, tačiau po 
kurio laiko jie išvykdavo į 
šiltesnius kraštus. Nese
niai iš Amerikos Jungtinių 
Valstybių į Vilniaus kraš
tą atvyko du negrų atsto
vai Kūroo ir Nostun. Tarp 
kitko jiedu lankėsi VaršUr 
voje ir kalbėjosi dėl sąly
gų, kuriomis negrai galė
tų apsigyventi Lenkijos 
valdomoje teritorijoje. Ne
grai norėtų, kad jiems 
pirmiausiai būtų leidžia
ma apsigyventi Vilniaus 
krašte. ’ Tsb.

Jei kas tariasi ėsąs mal
dingas ir nesuvaldo savo lie* 
Žuvio, to maldingumas tuš
čias. Sv,

mokyklos vaikučiai užėmė apie 
valandą laiko savo įvairiomis tū

lėmis, deklamacijomis’ ir driliąis. 
Kiekvienas jų pasirodymas sce
noj priminė susirinkusiems reika- \ 

lio 17 d. 11 v. ryte šv, Alfonso*lingumą pirkti Vilniaus pasus.
Atsižvelgiant į laiko trumpumą, 
kuriuo Sesutės, turėjo prirengti 
vaikučius Tautos šventei, kadan
gi pusmetiniai kvotimai įvyko tik 
dvi savaiti atgal, visa Nepriklau
somybės programėlė buvo tikrp.1 
meniškai-atlikta.- ^įeįjomHs, įver
tindamas vaikučių ir Sesučių pa
stangas tinkamai prisiruošti prie 
tos dienos, pirm vakaro užbaigi, 
nio, paskelbė, .kad. pirmadienį 
mokyklos nebus. ’ ‘
\ Po mokyklos vaikučių progra- 

mo. sekė kalbos; kurios buvo pa
įvairintos* solo, duetais ir kvarte
tais. Federacijos, pirmininkas p. 
Juozas Budelis perstatė ądv. To
mą Grajauską vakaro vedėju. P 
Grajauskas savo-įžanginėje kal
boje priminė susirinkusiems kai- 
kuriuos i svarbesnius istorinius į- 
vykius Lietuvos- valstybiniame 
gyvenime per pereitus metus ir 
pakvietė kleboną kun. Lietuvnin
ką tarti kelis žodžius. Mūsų Bal- 
timorės pątriarka ugningai ragi
no visus Baltimorės lietusius 
siųsti savo vaikučius vienintelėn 
lietuviškon parapijos mokyklon. 
Kun. Dubinskas prašė senesnios 
kartos stengtis suprasti Amerikos 
lietuvišką jaunimą, ne smerkti 
jų* ne šalintis nuo jo, bet sueiti 
į . artimesnius santykius, kad to
kiu būdu įskiepyti į jaunimo,šir
dį meilę tų darbų, kurie sudaro 
mūsų tautos sielą. Kun. Keido- 
siųs papeikė' tų lietuvių tamsu
mą ir storžievystę,. kurie papras* 
tam žydeliui daugiaus pagarbos 
atiduoda, Aegu savo tautos kuni
gui — žydelį jie vadina ponu, 
bet kunigą labai dažnai vadina 
krikšto vardu, tarytum tas kuni
gas nėra vertas savo luomo titu
lo. Tai darydami lietuviai žemina 
save ir mūsų tautą. .

Federacijos raštininkas p.-Va
lentinas .Matelis pranešė, kad 
mūsų Baltimorieeio autoriaus 
raštininko Vinco Nagąmąusko 
knyga “ Vytis Kankinys ” bus ne
užilgo atspausta ir. tokiu būdui į; 
amžins mūsų tautos vardą. Gydy
tojas Jonas Būčnis sveikino visus 
susirinkusius ir ragino dalyvavus 
sius pasauliniam karė, spiestis į 
Amerikos Legioną, įkuriant lietu
vių Legiono kuopą Baltimoreje. •.
'Paskutinis vakaro kalbėtojas 

buvo kun. Dr-as Mendelis. Jis sa
vo kalboje sveikino Sesutes ir 
mokyklos vaikučius, sveikino ar
tistus ČiŽauskus ir parapijos 
chorą už jų visąširdį prisidėjimą

Lietuvos 17 niėtų Nepriklau* vyhes meilę žadinančiomis daine- 
somybės sukakties šįmetą mū- r ’ 
sų kolonijoj buvb minėtos sii db : 
dele iškilme. Sekmadienį, vaša- : . — - ■ — ■ • .. -- - t, 
bažnyčioje atnašauta iškilmingos ’ 
šv, mišios kaip u^ gyvus, taip it 
mirusius mūsų tautos sūnus iy 
dukteris. Klebonas kūn. Juozas 
Lietuvninkas, didis Lietuvos my
lėtojas, buVo ėScbrantas: jam 
pagelbėjo kuirigki Antanas Du- 
binskas ir KažšEieras Keidošius, 
Kun. Dr-as Meridelis pasakė pa
triotišką dienai ’ pritaikintą pa
mokslą. Gerb. pamokslininkas pa- 
aiskinOj kad mūšų Tautos švente, 
tai yra šventę padėkos, švente 
meilės ir švente ‘rūpęšeio. Nepri
klausomybės švente yra diena -pa
dėkos tam geram Dievui, Kurs 
po tiek metų • prispaudimo, po 
tiek metų vergijos pasigailėjo 
mūsų mažos tautės ir suteikei jai 
laisvę <ir savarankiškumą, Vasa
rio 16 * d. taip ; pat yra meilės 
Šventė, kuomet'.mes ne tik ką 
dvasioje persikeliant į tą brangų 
Lietuvos kraštį, kur daugel iš 
'mūsų esame gimę ir praleidom 
savo, jaunystes dienas^ bet kada 
mes atnaujmam tuos meilės ry
šius kaip su gyyais, tąip miru
siais to krašto giminėmis, kaimy
nais ir pažįstamais. Nepriklauso
mybės šventė turėtų būti ypatin
gai rūpesčių diena kas link mū
sų tėvynes ir mūsų išeivijos atei
ties čia Amerikoje. Kaip atgavo
me taip ir vėl,galime prarasti tą 
nepriklausomybe/jei mes nesilai
kysime vienybėje, nesirūpinsime 
savo tautos, ateitimi. Tos vieny* 
bes retežiai Čia Amerikoje yra. ir 
turėtų būti tikėjimas, kalba ir. 
mūsų tautos papročiai. - Tik užlai
kydami savo bažnyčias, Temdą- 
mi savo parapijines, mokyklas,.ir 
lankydami lietuviškus parengi
mus, mes galime tikėtis bent 
kiek ilgiau, išvengti žuvimo sve
timtaučių juroje. Pamokslininkas 
užbaigė ragindamas visus būti iš
tikimais’katalikais: lietuvių tar
pe visur ir‘visuomet .naudoti lie-. 
tuvišką. kalbą: ieškoti lietuviškų 
draugijų, vengiant* kiek galima 
maišymosi su svetimtaučiais, y- 
pač jų pramogose. Laike Šv. mi* 
šių artiste Marijona čižausfcienė 
išpildė 'Offortorium, o Eduardas 
Mandravickas smuiku grojo Ag
nus Dei. Parapijos choras vado
vybėje p. Jono ūižausko, įspūdin
gai sugiedojo šv. mišias. ’

Antra dalis .Nepriklausomybes 
Dienos buv.o minėta, šv. Alfonso 
par, salėje sų gana ilga, plačią ir 
įdomia programa. Žmonių sve- 
tainė buvo prikimšta. Visupirma

ŠŠ. VARDO DR-JOS KORTAVT- 
MO VAKARAS

Gal svarbiausias iš visų 
vimo vakarų įvyks sekmadienį 
Vasario 24 d. 7« vai. vakare, kur 
visi 300 ŠŠ. Vardo. Dr-jos iiariai 
ir jų prieteliai atsilankys į šv, 
Alfonso par. salę. Kaip girdėt, 
tai šv. Alfonso par. svetainė bus 
permaža, kad visus svečius būtų 
"galima tinkamai priimti. Bet jei 
truktų vietos svetainėje, tai-ra
sime vietos mokykloje ir kituose 
parapijos kambariuose.

Į to vakaro komitetą įeina se
kanti asmenys: Valerijonas Stra- 
zdauskas. Jonas ^azurevičius, 
Antanas Strazdaūskas, Feliksas 
Petkus, Kazys Tautėris, Jonas 
Kairys, -Juozas Kvedarą, Vladas 
Stuikis, Jonas Jonea, Juozas Ma, 
Barauskas, Vincas Nemūra, Al
fonsas Štalionis, Kazys Pąkalniš- 
kis, -Jurgis Kamarauskas, Juozas 
Latvinskąs, Pranas . Dubinskas, 
Juozas Petkus, Juozas Juknelis, 
Petras Karalius, Antanas Tama
šauskas, Antanas Maksimavičius,- 
Vincas Vaškevičius, .Bonifacas 
Juoeys, Kristupas Šilanskis ir 
Juozas Keidošius. Komisija jau 
turi, išleidusi, virš 400 tikietų ir 
surinkusi virš‘100 dovanų, IŠ to 
jau galima spręsti, kad.vakaras 
visais atžvilgiais bus nepaprastas. 
Visus kviečiame. Galimai bus loš
ti kas tik ką norės, Įžanga 35c.

Komisijos Narys.

LAIDOTUVĖS
Pereitą savaitę mūsų parapijoj 

įvyko dvejos laidotuvės, būtent, 
Onos Juoeiėnės įr ’Ednos Zablee< 
kytėš, Ona JuoČiėnė, 69 m. am
žiaus, . mirė dėl senatvės, o Edna 
’Zableckytė tai turėjo tik 20 me
tų, bet per penkis metus ar dau* 
giati sirgo džiova. Pastaroji pali
ko dideliame nuliudime savo tė
velius ir giminės. Abidvi palai
dotos Soly Rędeemer kapuose.

KUN. MENDĘLIS WASHING- 
TONE

' Pirmadienį, vasario 18 d., kun. 
Mendelis pakviestas į Šv.. Marijos

rUBMI ;
• . * J ,•

Aš Marijona' Saboniutė, po vy
ro žylinskienė, paieškau brolį 
Kazimierą Sabones. Paeina iš A- 
linkaus kaimo, Vieviu Valsčiaus, 
Trakų apskričio. . Kas žinote kur 
jis gyvena, prašome pranešti se
kančiu adresu:

Marijona žylinskienė
37 Ivy Sf., Kearaey, N. J.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaližuotą koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra-- 4 
čius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba, rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rašančiu už vie* 
ną dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerų rašan
čių siųskite pinigus Šiuo adresu:

John Shislosky,
King’s County Chronic Hospital, 

Ward K 42
j/\ Brooklyn, N. Y. -

f

Telefonas: Plaza 1350.

IGNAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsainūotojas 

423 S. Paca Street 
B ALTIMORE,MD.

GHAS.B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
į 637 S. Paca St.

Baltimore, Md.
Laidotuvėse patarnauju B^rai 
ir pigiai,, Pagrabus paruošiu;

Nuo $75—$i00-—|150 ir 
aukščiau

Td. — South 0083

| Telephone Stagg 2—4409
* NOTARY PUBLIC’

hm RADZEVIČIUS
Igraborius, 
| 402 Metropolitan Avė.
| BROOKLYN, N* K
j Priešais Apreiškimo parapijos 
1 Bažnyčią
Į Parsamdau Automobilius Veą- 
| tuvėms, Krikštynoms ir viso- 
| kiems pokyliams. ■ z

NOTARY . Telefonas:
RUBLIO STagg 2-5043

MATTHEW P. DALIAS
(BIELIAUSKAS)

_ ____LAI8NIU0TA8
GRABORIUS

660 Grand Street,

/ BROOKLYN, N/Y.

Puikiai Įrengto* dvi koplyCto* duo
damo* mylimiems pakartoti do
vanai. Nuliudlmo valandoj kr*ip> 
ktt^a pa* mua. Patarnavimai yra 
užtikrintu ir uk pritinamą kainą.

- ,» -
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