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NEW YORK. — Vasa
rio 14 d., 4:26 vaL rytą po 
pavojingos galvos smegenų 
operacijos mirė kumštinin
kas Eriiie Schaaf.

VasarioplOr dieną Schaaf 
kiim^čiavosi su italu milži
nu Primo Carnera ir 13-ta- 

-— •me roimde buvo išmuštas. 
Schaaf nugriuvo ant grin- 

; dų be sąmonės ir tuojau bu
vo, nugabentas į ligonoinę.

Gydytojai special i s t a i 
pripažino, kad nuo sutren
kimo jaunam kumštininkui 
galvoje ant smegenų išsilie- 

\ jo kraujas.. Buvo nutarta 
padaryti operaciją, kurios 

. tikslu buvo nuvalyti sukre
kėjusį kraują nuo smegenų.

/ Operacija padaryta vasa
rio 13 d. po pietų. Ji tęsė
si apie tris valandas, bet 
nieko nepagelbėjo.

./ Prieš pat operaciją 
Schaaf motinai pavyko pra
budinti sayo sūnų. Si pa
klausė savo mylimojo sū- 

; naus, ar jis tebemyli ją.
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EINA ANTRADIENIAIS I® 
:/ PENKTADIENIAIS

mama,’’ Tai buvo vienin
teliai žodžiai, kuriuos 
Schaaf pasakė po iielai- 
laimingų kumštynių.

Prieš mirtį prie Schaaf 
budėjo jo motina ir katali
kų kunigas. ’ Gęstant pa
šventintai žvakei jaunuolio 
rankose, užgeso ir jojo gy- 

. ■ ' vybė. •
.Schaaf mirtis . giliai su- 

j audino ne tik spartininkuš, 
bet ir šiaip visųoiųęnę.

Velionis, vos tik'23 metų, 
buvo labai malonus jaunuo
lis, pavyzdingas tėvų sūnus, 
visų pažįstamų mylimas ir 
gerbiamas. Ypač jo mirtis 
skaudi pasaulio čempionui 
Jack Sharkėy, kurs buvo 
Schaaf artimas draugas ir 
mokytojai. '

Schaaf dideliame nuliūdi
me paliko sayo tėvus, tris 
seseris ir du brolius. Jis 
buvo giliai tikintis nuošir
dus katalikas. . Prieš pat 

. paskutines kumštynes jis 
buvo atlikęs pašionistų vie- 

• . nuolyne rekolekcijas. Kė- 
. liems savo pažįstamiems ku~ 

W nigams paskutiniuoju laiku 
daug kartų buvo pareiškęs 
norą tapti kunigu.

SPROGIMO VIETOJE AT- 
RASTA 54 LAVONAI

' •• NĖUNKIRCHEN/.. Vokie
ti j a. Gaso tankuispro-

’ gus, įvyko didžiule nelaimė.
\ / 54 žuvusių; žmonių. lavonai 

atrasti. Devynių dar ne
randama. 164 asmenys, sun- 

. . Idai iužeiati.

Naujosios Anglijos Kata
likų Seimelis įvyksta vasa
rio 22 d. Brockton, Mass?

9 vai. rytą Šv. Roko baž
nyčioje iškilmingos šy. mi
šios, kurias laikys kun. Jo
nas Plevokas., . '

Pamokslą sakys kun. Pi1. 
Strakauskaš, XoweIUkIebo- 
nas.

Seimelio posėdžiai prasi
dės 10:30 vai. rytą, Šv. Ro
ko parapijos svetainėje, 20 
Wcbster St. ■

Seimelio programos svar
biausiųjų punktu bus kun. 
Pr. Juro, Lawrence klebono 
referatas ‘ ‘Katalikiš k o j i 
Akcija.” /*
Visi katalikų veikėjai, bu-, 

busieji, esamieji ir busimie
ji, maloniai kviečiami gau
singai atsilankyti ir pada
lyti šį seimelį pasekmingą 
ir naudingą ateičiai.

LIETUVIAI JAUNUOLIAI
KAITINAMI ŽMOGŽII" I Jo EKSCELENCIJA ARKIVyskupas Mloaael, J. cūrley,

DYSTĖJE ... Bąltimorės arkivyskupijos; galva,, nuoširdiiįlįętilVHj prieteliiis,
■ ..... ■'; ■ I užgyręs Lietusiu K. Federaciją* Amerikoe^EįtfiiB^j/Universiteto

v - ot// . ■ -v ; įj. „ ĮJtRdbęjiį &
. ^vasario. a. pirmo ars- giOje; Šaltimorė, Md., atlaikys iskilmhigašMinias1 Lietuvos nefr
trikto teisme^ Taunton, Į priklausomybės 15 metu sukaktuviu proga. Baltimores lietūyią
Mašs. bus nagrinėjama parapijos klebonu- yra žilagalvis lietuvybės veteranas kun. J. Lie-
dviejų lietuviu jaunuoliu tuvninkas, kurio globoje 1918 metais Baltimorėje įvyko K. Fede- 
byla, Kurioje juodu kaltina- ^traliiiu organizaciją šernai, kariuose
m* V rl +-* I buvo svarstomi lietuviu tautos gyvieji klausimai. Šio garbaus kle-

zmogzuaysteje. Ibono gabiais pagelbininkais yra kun. Dr. L. Mendelis ir kun. A.
Vasario 8 d. Providence, Dubinskas. .

R. L,> gyvenantieji jaūniio- Į. y 'y-
liai Vladas Vaitkūnas*, 17. BALTIMORE, Md.— Jo 
metų ir Antanas Ladišius,. ] Ekscelencija Arkivyskupas 
18 metų, atvyko į Seekonk,. iMĮchaėį ’ J. Curley, Pirmo- 
Massachusetts valstijos pu- šios Amerikos Arkidiecezi- 
šėjė ir įsiveržė į vieną krau jos galva, maloniai . sutiko 
tuvę, kurios savininku buvo atgiedoti Pontifikales; Mi- 
Charles A. Hibberts, 64 me- šias Šv. Alfonso Lietuvių 
tų senis.

Krautuvės savininkiii pa
mėginus gintis, ; vienas iš 
pĮėšiktj paleido šūvį, kurs 
pateikė seniui į vidurius ir

: po kėlių valandų jis mirė. I 
Pagal plėšikų nurodymus, I 

mirtiną šūvį paleido V. 
Vaitkūnas, o Ladišius sto-

i Tėjęs . gatvėje. Vaitkūnas 
į pasirašęs prisipažinimo pa- 
. reiškimą, kuriame jis pasi- Į 

sako nenorėjęs šauti Hib- 
bertso, bet labai susinerva-1 
vęs, kai senis mėginęs, gin
tis' su bonka soties.

■Paleidęs šūvį, Vaitkūnas Į 
pabėgo, o Ladišius pasiliko, 
Jis net pašaukė . gydytoją 
sužeistajam krąutiiviiinkui. 
Po to jis niekieno nesulai
kytas, ramiai parėjo į na
mus.. Tik vėliau policija 
suprato,; kur/kaltįninkų rei
kia ieškoti. ; Ladišius tuo-1 
jau suimtas ir jis išdavė 
Vaitkūną, kurį policija at
rado savo tėvo namuose. . * 
; Abu plėšikai laikomi be 
užstato. Jie kąltfhami pir
mo laispsnio žmogžudystė
je:. Vaitlnmas užaugęs miš-j

irkivyskupas Lietuvių Neprikiši 
58 Sukaktuvių Iškilmėse

ŲETUVISKAPITONAS 
ŽUVO AUDROJE

DUTŠH HARBOR, Alas- 
ka. — Siaučiant , didžiulei: 
-audraU-jūrojn _ Alaskos „pa
kraščiuose, nuskendo mažas 
laivelis ir kartu su juo 13 
žmonių. . ' .

Tarp nuskendusių yra rn- ■ 
sų pravoslavų vyskupas An- 
lonin, laivo vadas kapitonas 
Stankus,. jo žmona ir Vai
kas ir rusų popas Tiitip.koss.

SUSTREIKAVĘ 0 A R BI- 
NINKAI PASIDAVĖ

KAREIVIAMS
CLUJ, Rumunija, —Va

sario 13 d. apie 2000 rumu
nų. -darbininkų sustreikavo 
ir užėmė į savo valdžią ge
ležinkelių pataisymo dirbtu
ves. . Vasario.. 14. d. šiuos 
drąsius darbininkus apsupę 
batąlijonaš gerai ‘ ginkluotų 
kareiviųy-kulių-pareikala
vimui darbininkai pasidavė, 
tačiau .. išsiderėjo sąlygą, 
kad būtų paleisti 5 darbi
ninkų vadai, kurie anksčiau 
buvo suimti.

Roosevelt Išvengė Pasil 
sinimo Prieš Jo Gyvyl

£ 1 - -

Chicagos Mayoras Cermak ir 4 Asitft 
nys Sunkiai Sužeisti

CHICAGOS MAJORAS 
CERMAK

. MIAMI, Fla. — Vasario
15 d. vakare dešimties tūks-

Bažnyčioje, Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių 15 
metų proga. Iškilmingos 
Mišios, kuriose dalyvaus de
vyni kunigai, įvyks sekma • 
dįenį, vasario 19 d., 11 vai. 
rvte, ■’ - '' •

Šiemet nepaprastai iškil- 
j hiingai vietiniai Lietuviai 
Katalikai nutarė švęsti: sa
vo šventę. Tuo tikslu ir sū-‘

ŽEMĖS DREBĖJIMAS UŽ- 
MIIŠĖ 300 KINIEČIŲ

• PEIPING. — Geri ap- 
skaįčiąvimai parodė, kad 

Į praėjusių . jnetiį - gruodžio 
rmėnesį buvęs žemės drebeji-, 
mas užmušė apie 300 kinie
čių ir tokį pat skaičių su
žeidė/ ... ;

laiehij be gero , auklėjimo, 
be. priežiūros. . Jis jau daug 
vagysčių įvykdęs: LadiŠius 

I gi iš geros šeimos, tik visą, 
laiką, draugavęs su Vaitkū- 
pu. . : . ' > ' U;

, Mūsų draugų draugai, tai 
j mūšų draugai/ -

darė ypatingas sagutes, ku
riose atvaizduota Lietuvos 
Vytis, ir dailiai prisegta 
maža vėliavėlė.

Garbingasis Arkivysku
pas sutiko dar pasveikinti 
susirinkusius Lietuvius jų-- 
jų šventės proga. Pamoks
lą Bažnyčioje pasakys kun. 
Dr. L. J. Mendelis. .

Į bažnyčią, ir iš bažny
čios, lydės Jo Ekscelenciją 
Garbės Sargyba iš Šv. Var
do Draugijos vyrų, kurių 
esama apie 200. 'Vakarę į- 
vykš pasaulietiškas minėji
mas, kuriame dalyvaus vai
kučiai, choras ir kalbėtojai. 

NEWFŪUNDLANDE ŽIE^
MOS AUDRA

• Sft\ GEORGE, N. F. — 
Nev^oundlando saloje šio
mis dienomis siautė.didelė 
žiemos audra, ■ pridariusi 
daug nuostolių. Audra bu
vo toki smarki, kad net nu
vertė kataliku bažnyčią, 
stovėjusią - ant ?kalnu o tos 
vietos; . ■ ‘

Labai skaudžiai nukentė
jo žvejai, kurie, gyveno pa
jūryje. Ištisi kaimai su
naikinti. * • . . .

Kadangi susisiekimas te
lefonu bei, tėlegrąfu ' Suga
dintas, tai nuostoliai dar ne
apskaičiuoti. • . .

ŠALTAS ORAS DAVĖ
MAINIERIAMS DARBO ■
HARRISBURG, Pa. — 

Užėjęs šaltas oras suteikė 
ūkstančiams darbini n k ų 
darbo.

Mainų valdytojai gavo 
skubius pareikalavimus iš 
Naujosios Anglijos, New 
York ir Philadelphia.

Atidarymas Dickson — 
Mainville mainų, kurios iš
buvo uždarytos net nuo pra
ėjusių metų gegužės mėne
sio, suteikė nuo š i r d a u s 
džiaugsmo Šimtams darbi
ninkų ir jų šeimoms. '

S37.5D0 UŽ SUzEIDIMĄ
NEW YORK. — Milijo

nieriaus J. P. Morgan auto
mobilius metai atgal sužeidė 
prekybos agentų Howard A. 
Baugb, kuriam įlaužta Jįoja' 
ir jis turėsiąs visą gyveni
mą yaikščioti-pasiremdamas 
lazda.

Nelaimės metu Morgan 
nebuvo automobiliuje, kū- 
nuo važiavo tiktai jo šofe
ris. . Šoferis apkaltintas ne
atsargiame ir pavojingame 
vairavime automobilio.

Sužeistajam Nevy -. York 
aukščiausia teismas iš Mor
gano priteisė $37j50Q,

ISBšEf sveikino išlipusiW 
laivo busimąjį prezidentą 
F. D. Roosevelt.

. Miesto .. mayoras važiavo 
tam pačiame automobiliu j e 
kartu su Roosevelt iki Bay- 
front parko.

Parke Roosevelt, Stovėda
mas automobiliu  j ę, pasakė 
trumpą kalbą, padėkodamas 
susirinkusiai, miniai už gra
žų priėmimą. Jam pabai
gus kalbėti, pasigirdo iš. ei
lės penki šūviai, nuo kurių 
tuoj aus krito Chicagos mie
sto mayoras Anton. Cermak, 
'kuris stovėjo šalia Roose
velt automobilio, dvi mote
rys žiūroves, vienas detek
tyvas ir vieną s jaunuolis, 22 
metų..

Roosevelt stebėtinai išli
ko nepaliestas, nors šūviai 
buvo į jį paleisti iš 15 pėdų 
tolumos. Jo gyvybę išgel
bėjo' viena moteriškė, kuri 
sugriebė ' šoviko ranką ir 
tuomi nukreipė revolverį į 
šalį.

Šūvius paleido Giuseppe 
Zangara, 33 m., gimęs Ita
lijoje, gyvenęs Hackensack,; 
N. J. Jis atvažiavo į Mia- 
mi busti prieš du mėnesiu. 
Jis pats aiškina; jog atvy
kęs pasigydyti savo vidu
rius., . Hackensack, N« J., i 
jis dirbęs prie mūrininkų.

Paleistieji šūviai.. sukūlė 
didžiausio ..Susi jaudinimo 
minioje. ;

Roosevelt po šūvių atsis
tojo automobiliu j ir iškėlė 
savo ranką, duodamas ženk
lą; jog jis išliko, sveikas?

Visi . sužeistoji • tuoj au 
nugabenti į ligoninę? Iš vi-

:1 
a 

• 
šų sužeistųjų pavojingi^ 
šioje būklėje yra Chicagči 
mayoras Cermak, kuriįfi| 
šūvis pataikė į krūtinęrii 
paliete jaknas. ./;j 

Roosevelt iš parko nuvą? 
žiavo tiesiog į ligoninę ne
lankyti sužeistųjų, t 

Pasikėsinto jas ZangS^S
tuojau, suimtas ir nugabęįl: 
tas į miesto kalėjimą. Jari 
paleidus penktą šūvį, yįs- 
nas poliemonas su lazda Iš
mušė revolverį ir jį suėm^ 
Žmonės norėjo Zangarą ųjį- 
linčiuoti, bet policijai payįį 
ko jį apsaugoti,

Zangąra policijai pavį 
ke, jog jis norėjo n 
lUosėvėlt/ir labai: 
tauja, kad jam nępavyko/-

Tai mažo ūgio, 5 ,
žmogus, kurio blogų 
aplink stovėjusieji ir nepa^ 
stebėjo. Jis aiškina, - jog - 
uorėj o šauti kai RooseVė^ 
kalbėjo, bet. tuo laiku žmoį 
nes buvę perdaug šusigtEM 
dę ir jis negalėjęs per j ųL 
galvas prisitaikinti.. .. ■ į

Roosevelt susilaukę dflfE^ < 
gybę telegramų, kmnose~paH ; 
reiškiama džiaugsmo' dėSįs 

; išsigelbėjimo nuo sūrioj 
Tarp pirmųjų sveįkintpji| 
buvo prezidentas Hoover.-

Suimtasis Zagara labai: 
drąsiai kalba policijai. Jisj 
pareiškė, jog neapkenčia vi
sų prezidentų ir turtingų* 
-žmonių. Be to ■ jis išsiwš^; 
kęs, jog jis gal esąs komtH 
nistas. ' “ • •

PRANCŪZŲ VYRIAUSYBĖ 
GAVO PASITIKĖJIMU
PARYŽIUS?—Pranai- 

zijos šeinio atstovai^ išsigin- • 
čiję 37 valandas, išreikš 
premiero Daladier vyriau
sybei pasitikėjimą 359 hal
sais prie 235. . |

Vyriausybės programoj^ 
numatoma didelė ekonoi 
ją ..ir naujų mokesčiųŽffi 
milijonų..dolerių sumaų ■ i

Kadangi posėdis tęsėsi be 
pert raukos, tai šeinio nariai . 
prabuvo selino rūmuose, hį 
miego ir barzdomis apaugoj

Po posėdžio, seimo skufe- 
jas(barberis)/kostumeĄjl 
eilėje turėjo net 600 šeimoj 
•atstovų?■. ‘ įį ’

■ • t

i
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SAKYMELIAI
FSKUPO NU-ŽU- ;

> , DYMAS

buvo brankų krt-’ 
ji/ JIM buvo septiritu- 
mtmetyje. Tuo kartu, 
įkai jdu’buvo KrikŠčio-

nys, bet * jų. tikėjimas..<lar 
buvo silpnu?. Kai a,l i u s 
taipgi buvo krikdė i o ii i s, 
tačiau, 'jam atrodė perdaug 
sunku gyventi pagal tikėji
mo reikalavimus. Nusibodo 
jitiri gyventi su savo dievo- 

.. _____ '___________ _____ - -V - - - -

7
___ _____  . _ ___ _ _____ r

Vyto jto ktūtą į kAHHHlis ♦ v. *|T • j; ' ' • .

14^. ^hai^ ii -ZimoB Js •tietuvw 
ims fcu savo neteikta žųio- 
jĄ Alpąięe, latlke jčf.■ y1'

:• Karalius nnrėjo atoistoti 
t yskupui įėjus, bet jis davė 
ženklą, kad nesikeltų, Plpi- 
nas tuojau patėmijo, kad 
vyskitpae BttsitūpinęB irjain 
tarei!-* ‘
- “ HisaMcį * geifuib Lai n* zydų, ' tau 
bertai, ko taįp

’i atėjai pas manei” • *; . ?

" Susitujųn^ esu 3M tanų 
EtOS, 
paniekinu Viešįb 
vo įsakymą - 
savo teisėtos žiiio&į^Dr 
velti šit litAj 'r 4 v milto: 
pįtštu į AlĮųdsę tai^V^ų j i 

f ^Kaiį. deįDVgy ;
skalbti žnionMiž/’Į
• ‘kada jų vadas 
jos principus,” i . - ’

.Karalius paraudą.. Iš ri
kių žibėjo neapykaųta {j|’ 
kerštas. * ‘kAš nepratęs esu, 
“ jis tarė/’ klausyti.kitų pa
mokymų. Aš galiu gyventi 
kaip man patinka. Tai ma
no dalykas.0 . ’ <

“Sėt karaliau; taftišta ėsi 
Krikščionis ir privalai pil
dyti Dievo įsakj’mųs? Keva^ 
lia taip gyventi. dVMjpi-asaių 
o karaliau, persiskirk su ta 
moterimi:/1 . . • • .< i,.

XV valandėlės tylosj Vi
rpinąs- tarei VjLanibei*tai, ttt- 

geriau eik. iš čia. ^Perdaug 
. ir taip jritt pasakei.' --AŠ ap- 
igalvosiu :tavo žodžius.” .
' Vyskupas nuliūdęs- išėjo; 

«xv» ™ 1 • jis' karaliaus y,u^ą^e».toąži<'
■j&nįsf kun.;D'•Vaicekauskas .10 ‘Įlojo kokią įtekiii^jojžųdžią-1 

padarė į karalių,.
Kuomet Vyskupas, išė j oy 

Alpaisė nusiskubino pas sa
vo brolį Dodą, kuris taipgi 
gyveno .paločiuje.,
“Pipinas gali pąklausyti”

.0 senio žodžio,” ji kalbėjo, I 
broliui.’’ lis žadėjo, pagal
voti. -Jei jis ilgai galvos, • 
koks .bus mūšų likimas. lei- 
:jis mane - pavarys iš čia it 
tu neteksi vietos, Ką dary- 
sinlet”

Dodąs vaikščiojo po kam
barį. lam taip,pat nema
lonu buvo palikti palečių, 
kaip ir Alpaisei. Gal jau 
padaryta įtekmė. lei taip, 
tai vyskupas už savo drąsu
mą turi būti, nubaustas, o 
jei ne, tai' reikia prižiūrėti, 
kad itoks įvykis iieatšika'f to- 
Dj. •.

Dodas ilgai ir rimtai gal-; 
vojo, paskui atsisukęs į Ak 
paisę tarė L

‘•Vienas dalykas yrą aiš
kus. iei Lambertas sužinos, 
kad jo žodžiai padarė nors, 
kokią įtekinę į pipiną, jis 
sugrįš.,- Bet.to” negalimai 
leisti. Gi už tąi,«kad kišą^ 
į svetimus reikalus, turi bito 
ti nubaiistas. Vičą kitą aš 
tau palįeku.” t* 
•. Alpaįsū suspaudė jo' raita 
ką ir žįūrėjb jam tiesiai į 
akis. ..' . • • -

. ‘*Ką tar manai daryti'”’ 
ji paklausĄ

• • Dodas nieko neatsakė) tik 
į žiurėjo į jos akis. /Jį su

prato...
; : Keletą dienų vėliau vys
kupas .Dambertąs laįkė įiįP

i l sias Šv. Kosmoįr pomijpno

lą ifičter t PlektotdM, stį. 
jtUrU du i®HUr t< 
įldlikęa ją gjrverfo su%itĄ.; 
įmonėms buvo tai didelis 
papiktinimas, tačiau; niekas 
■neišdrįso kąralių Budraiistį^ 
r Tuo metų Maestrikto die- 
cesijos vyskupu buvo diev^ 
tasBambeBas. Karalių jis 
getai pažinojo ir juodu ku- 
vo gana ptideliški* ; I^^r- 
dęs vyskupas Ul)ie skąnįi- 
lingu«, karaliaus įyve1^? 
tyleli • ir lauktį

, 7n<ijįiįiĮij;»A '»».»>■'f1,' įpitr

800111481*11 HE DAHBIN1N- 
W EKMAIAlg RŪPINA?!

* * >

" to- <t.-v •
\ Kaune yra ligoniųkasų 
fftryba,ltunos. tik»lairūpįi)3 
tisdarbininkų sveikatos M- 
kalnia.

Madand Kaune yr$ daug

■ s ■ 11 ■ > i' ; ’ •*, ’.. t

“Darbininko” Katalogas
Visut knygas žymiai namažlnta kilt*

į Ąžuolas. A.Vienuolis .. ..
01 Kąa šiandien Kalbama, 

pįo Dievą.’ "Sielų, Religija; pa
žinį to Šocinižmą. Parato 
Dr, Povilis

WUS Syięto?, ženie; kalnąi, 
vanduo, upės, žihoriės, mies
tai.' Sutaisę ir išleidęs W; J įfb 
kolainis .: s? ,. r 1 . \

• • ‘ v

' Mj&IiDAKirrGlB

Maldų Rjnidnėlis, bal tais 
viršeliais ... *v .. 1.50

Maldą Rinkinėlis, 
viršeliais .. .. .. .. ,. ,1.50

• PuiMtk ant Kėlią — ‘ ‘Dar
bininko” spauda. Odos apda
ru ..• . . . . > . . . $1.-50 2.00

f

to

į JVAIRI08 KNYGOS

io ObuOlio Istorija \
:ą Mytologijos-Žiųpene. 4 J 

1 paveikslais. . Lietuvių 
išguldė Alyva

j Keleiviai — Krikščio- 
, das Ir Turkas. Pamaki- 
fapysaka. Parašė $.'Vfš- 

Vertė P. B, .......
oi Skaityniėliai—labai 
pasiskaitymai apie į- « 

• gyvenimo atsitikimus.
J. Tarvydas .25
' Norma—moksliški 

yriiia. Parašė Uošis.. ' .25 
aa—aprašymas -apie • . 

ą per Tėvą Faberų Fi- 
VcrtėKun/P. L. ;... .15 
tas-—Nuodai — rūky- 

Įcenksinas/, pagal Dr.. ^i- . .
parengė £L Kaimietis .10 
ta Mergelė stt Šarada ’ 

kutiš — apysaka.. .15 
ką Bažnyčia .irDe- .

Parašė kun. 
» Žilinskas j?. ...J .. .25 

įsiės. Maldos Statu- . 
h— Vertė kini. P. Sauru- 

..............., .15
TarptautinisĘUcha-
Kongresas,. , Parašė. •• . 

Pr/Bučys, M. I O. .U1.50 
tiai" Užsienyje.' ‘Juo-”' ’ 

aprašymas kelionės j > 
$ių to atgal Mikalojaus ? 

pirm Ivanovų. Išguldė \ 
amus Parvalkietis- . > t.t. $5

B Aplink pašadlį per
—- Apie visas do- ‘ . 

r be »galo įdomūs nuoti-‘. / 
kelionėj per įvairius kra- 

Parašė Julius V e. r n c. • - 
mas, j. Balčikonis .. 1.00; 

tanobinėš Demokratijos 
i. Parašė Uosis..’... .50

Mėnuo — Kun.' Pi 
is to. .40

etikete Uždayinynas .25 
_ Darbymečiui —Riu-. 
kalbos mokslui. ..... .35

- laiškas vieno 
sėlio* JVertė S. Rakauskas .15' 

vizmas -r- Kas tai yra * 
įas ir jo vykdymas 

.•:. .15.
Įdimų Vainikas — Savy- 

iVakarėliams ir gegitži- 
į su.-gaidomis. Sutaisė M.

* :.. i, .; .. .. .25
— (pbėma). Paraše 
to-.,..' ,25

rgįai su Ugnimi. Vertė
' 10

. Tikėjimas—dsaiškini- 
^pagrindų niūsų tikėjimo. .25 
tuvčriženklai. — Išleido 

aškevičius ir B-vė, Kari- 

męs ir Kalbėk^ Deklama- 
Mpnėlogai ir Dialogai., 

fcčė jĮifitzas V. Kovas 
udūs“ Verksmai.— Vertė 
A. Baranauskas' . k .

rką^tetikoš Štafcljuš. gu-i 
rinęrKun. P. Juskaitis ..

KtyriUS.: Stacijos, .
Ūs Verksmai M a i d o s 

^_Ss, ’ Birželio ir ’ Spalių ■ 
fc Išleido kūjį. K. A. Vasys .25 

jaus Karalienė.- Sūriu- 
. M. Gąlevičitts; be rip<> 

r25e} su apdarais^.:. 
įpiBlišmas to Kriksciony- 

Įįpi/V. Jui’gueio .. ./to 
ogi# to Gyvulys. Paraše.

į Pr. Buč^-.., -.A;.-/.j.; 
las Lietuvoje, parašę S. 
Ietis,.. ., *«.A • v, », 
Įdos^alybė. .Istoriškas 
jntf tV-tn šimtmečio krt; r 
bė#.’’ Lietuvių kalboh 

P.-:B, i.-to,.1
ą Komedija. At* ’ . 

rią iš Ąmcrikoniško gy- .
fto; Išguldė L. a p š i a u s 
k,..; to ♦.*- *- -05

įio Kmito Eiles 
apdarų ,

■ Lietuvos Albumai. Su pa
veikslais ir aprtŠiinais /. .. 1.00

Trumpa Apologetika arbax 
Katabkij Tikėjimo —4pg^oto__i, 
mas. Paraše kuu, V. Zajan- J 
vūuBkaą-^. •,. (.. .. ... ,i .351

Dr. Vinco Pietario Raštai. . 
Istorijas apysaka 2 tomai ,, .50 

; Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .. ., .. .. ., 

Limpamosios Idgoi to kaip 
nuo jų iŠsisatfgOti. Pagyto 
negyvoji grinitan Žemė, van
duo, oras. Parašė ’J. Uarotois 

Nauja mtįdtjUrią Kriy<a — 
'(Dalis .II). Stt paveikslais ;.

Vaiką foiyfcęft — sri • pa- ; , 
veikslais . „ . •;.. ...,».. .20

Mano Patyrimai Didžfojėj 
Karėj, 1910 to 1019 A. Pata
šė kun. J.“ F; Jakaitis {Kape
lionas) ,.< .. .. .. .. .. .15

Pamaldų. Vadovėlis, Šiaci- 
.jos, Gfatiaūs V&kstnai. Šito ’ 
darė ir išlbido ku.n. J. Koncc- r? . 
vietas’... ............. . . ...., .10

VienuolineLuoma. Vertė" 
kini/P. Saurųsait'is .. . . . .." '.15

Moterystės Npsąardwybė. 
J. Lesanski.s. Qv. JKazjtniėro' 
Drujos leidinys/ Kaune'.. .

Sinkiausiais Laikais.1 Para- 
'Sė A. Rueevičius ;. 7...

Meiljė (Poema). Parašė M 
Gustaitis .. ./

Šv?. Gabrielius^ Išlaide Te-. 
vafejAįfopsas. Maria C.,^., ,. »v .15

RBLIGIdOS Mokymo Mė- •• 
todika, Ė1 J.^Skrnodys i.. ,//-.25‘ ’

Leiskite Mažučiams Ateiti:. 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas ; 
Pranas ,.'. .. .. .. .25

Musą Dainiai, Parašė Ka- ’ j. 
rys Puida .. .. ..<..• .. . .. .25

Andersėno Pasakos—su pa
veikslėliais <. ;. .;• .10

Malda; Svarbi Išganytą o.. 
Priemonė Šv; Alfonso,■Liguo- 
ri,„ Sulietuvino B. A-. . . .. . . .10 

Novena. Prie šv, Prahėiš- ‘ 
kaus . Asyžiečio 'su' trumpais. 
apmąstymais apie Jo gyveni- . 
iria. Parašė Tėvas Hugolintis 
Stroff. D. F; M. Vertė K. . . .15

Valgią Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas., Sutaisė Amerto . 
kos LietiĮVaitė .... ... ., ... 1.00 

Sveikata arba tiesus ir 
.•trumpąs kelias Į sveikatą. Su
taisė Dr. A. L. Gr^iČiltriris <.. 1-00

A. firief Lithuąriian team- 
mar. Lietuviškai-Arigliš k a s _ 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis ,15

Mritėrijoš jKeitimąši Orga
nizmuose (Paskaitą) L, Vai
lionis .y .. ..... ; . . . .. <.

Delegatą. Kelionė Lietuvon’ 
1916 na Parašė Dr. J, J. Biel- 
skiš- ...............  .. ..
.. Vą©>vėliS; Įšmoktį-dabli & i 
mišioms torn&dtn?yarūįlinta 
Seno Bažnyčios Tarno \;

Seselei—Rūtelei, patarimai.. 
ir pamokyariii triūsą mergai- , 
tėms. Iš. Vokiško g e r d i r b o 
Kupranas. ^ '.. .. m .. .1’

Musą Jaųnuomėnės Idealai.... 
.Paskaito' skaityta Atoitininkų 
konferencijoje, ' VorOnežė/'S 
d.j..btožoŪo;i9i7-.m. .).

.Žėimyriiškiėmg Vakarėliąms 
Pramogėlė. -Svirno ŽvĄhie 
Įs Adomo' Mickevičiaus'Rass 
tą?. Mbkyklomš" parinko . M... 
Biržišką.a. žA . .30 
, Mušįą^; piįe Nemuno ip A*u- ?. . 
guStavjo.jfįriose... . /, t ?10;

■ paiakČčidS. Rinkiljėfts kftl-. 
bos* mokslui., /; v«"Ą ,. ■. ,10

“Dtow Karalyste Jumy»®, • 
Yra” arba apie gerumo do-

.25

.25

.40.

.10-

.20

Itf

10

10

.90

.75

TEATRAI ,

Vieiruolio Disputą* su Rabi
nu; Vięnri veiksmo juokai Su- 
lictuvipo; Vaidevutis;.. ....
• Elgetą Gudrumas, 3-ją .vei- 
lęspių komedija. Paraše {Sei
rijų Jūožtikas .. L. . .• .. ... .25

Gilhild11^^8 Vyrae.. 2-jij ak-, 
tų, komedija paraše S. Tar- 
yyilasj. . . . . .. ...

Ubagą Akademija ir Uba
gą: BĄlius —. komedijos po 
1 aktąi Prirašė. Seiriju Jviozii- 
kriš .. .... ..'..

Sniegas—(Drama 4-rių ak- 
ti). Verte Akelaitis' . h .. .:

' iSsūihąs' j-t- . 3-Čjat dalis dra\ 
fab®?*Giins gautos Genijits.1*

Visi deri —r 3-ją veiksmry
■ Vafcdolisf pafhšė F. V. \. .10

Patrifcija/ arba hežįuaihoji 
kankiriė—.4’rių aktų drama.
Vėfto*ĮJohaš Narvydas .. .. .10

: Išganymo Apsireiškiinai 
. atėjimas ir gyvenimas ant že- 
iries Jėzaus.Kristaus. ViaidiuL . 
inkš su gaidomis .. .. ..: ..-. -.75

Dramos;,!) Germanas; 2) 
Fabiola: 5-kiti hktųk) Liur- 
do Štebūlas 4-riiį aktų; para- • 
Še X Tarvydas .. ,. .; .. .65

Knarkiu Paliepus. Komedi
ja 1-mc akte. Paraše Gitiėitis -15

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono . 
laihlė;'.3) Pasakyk mario fai- 
inę- Surinko S. Ki,D. ir N. .15

Vaiką Teatrai: dalis II.: 1) 
IŠtirsime paskui; 2)' Antanu- 
kas. Surinki) Š.K., D. ir N. .. .15

DAINOS

.15

,25

.35

.40

.15

J5

;05

1Q

.10

M

ryftę? Versto iŠ leukųkąlbbs
ir išleista rūpinantis P.'L. •10

Ką. Kiekvienas Katalikas
turi žinoti arba mokėti ,.•'.. .05

ir jšleista^rripinąntis P.'L. ., 

turi žinoti arba mokėti *.• '..
Kovotojajs dėl Vilniaus lie-

Jaunimo Aidai, M. Ateivis .10 
StraidfeliD Dainos. Parink

tosios kuri.. A. .Strazdo dairios .10 
Svodbos Dainos .. .. ..

. Birutes Dainos . .. . .
’ Mtfeų Karilioirienes Dainos.

20 dainų dviems ir triitts bal- 
samS. Parengė A; A^aičiūnas 
caro.chorvedys ... ... .. .»

SU GAIDOMIS
* d M. Petrausko

ii jau Dieną .. .. ... 
Vai aš pakirseįau ... .«. 
Ligho IDattišką) .. „
Ijž Šilinge!j .

\ Saulelė raudona .. y. 
. Šių Nakėialy (dzūkiška)
Seniau skynimėlį'.....

- Siuntė mane motinėlė ..
^0: liūdit. svntoliaB • • • 
' 4 . Sasnauriao 
Bltrivimiikų bytnrias ... ,(/..10;

Aleksio ?
V.ycių. hymįąs .. .. .. 120

Taftai Kelpšog
~ ' Liaudies dainos (chorui •

* Aš -pas toveli-Moeiutė mano .15
> Oi tu, lakštingsle-Vanagė
lis tupėjo:.e.-*.

Kiid hūVaU mergelė-Ir atlė
ks sakalėlis . \. .. ,,

.10

.10

.10

to .40; 
,.’. ,i5 
.. 15 
.. .25 
tog

.15 
...115 

... <15

15

.15
.75 tuvybss, Kun. J. Ambrazle- v 

.4 .50 j jus • ».to-»»• to ■. A; to . * .05

“DARBININKAS”
!6 W. Broadwuy, So. Boston, Mass

datogiaiisįajsocialistiių

toatMiuiiū
įiiettiiiiiafL:y &

i$n.; įvyko liga- 
i|4yį suvažiavi- 
•:*£*to Iii*

vo ■krikšiiofiių "iarljitiiiifiiį ' 
f lekcijos Ijrdėtiį j. rft Jo
čys. . Socialistai, kutie rnui-

takosi osą jų" reikalų* • 
jąi, \ darbininkų 'sveikatos 
reikalams ■ bkiiiamas stiinbs

. ? ’ F'" r <-
kasmet vis labiau ir labiau 
mažina, o tuo tarpu t tūks
tantinės direktorių di‘ tar
nautojų* algos lieka pasto
vios* ir liepa judinamos, to:.

; įČlikščionyk daibiitiiifeįti 
siūlė.. ii- ' -gridĮfe- reik/uaVd 
sumažinti algas n? padidintiJ 
pokįeijM -ctortidiikų ’.g^Įy- 
mp Įeįkaldms.1 ’tšoęialiste 
itfįi : gi;ie'Žtai įriežtHbki •ir' 
pideėinė. valdybos' patiekti 
ją 1933 riit sąmatą.-1 ?
Į<.^?Wę
net kai’kiti’ie^a^WĄW 
štai .bruhda įlies tokį socia
listų šeimiiiinkaviiną.'! / ’;1.

.■ 1 •'-■>• ..b -*•* ■■•'' ■ ■ r

ŠTATYfiA KAUKU 1932 M. •

3k., V. V. .S-gos, P. P. b- 
Į vės, 'Ūkininkų, Payąsariniii- 
,kųy MoterŲ, Blaivybės, Mo
kyklų, kuriose kun, Masio
nis dėstė tikybą ir kt., ; pa

kakę kalbas’ apgailestauda- • 
jni, kad netenką linksmaus 
būdoj kilnios dvasias kunB 
go, pavyzdingo pamoksli- 

| ninku, dolalis draugijiį ? rė
mėjo ir vedėjo, ir ^inį^jo 
jam sėkmingai darbuotis
| Pievai ir. tėvynei Ežerenų . < 
l padangėje, Dusetose,. Ypa* 
tingai* gailui . buvo atsįsvei- 

jkinti stl/kiiin B. klasioku 
Į įieins vyrams, kuriuos. jis 
įik ką. buvo / pradėjęs yer- 
buotivį Vyrų AI. Ap. S-gą. 
Baigiantis vakarienei pra
sidėjo meniškoji vakaro da
lis. Či,a. prisistatė angelai
čiai kostiumuoti ir eilėmis 
išgarbino senus ir Naujus 
Metus.' .

Dar sudainavus chorui 
keltą dainelių prislinko ir 
laukiamoji Kaujų .Metų va
landoj kurios nutikti klebo
nas AI.. Kirlys visus svečiuš 
pakvietė į- bažnyčią.—Skais
čiai apšviestoje elektros 
šviesa bažnyčioje jau prisi
rinkę • žmonelių nemažai. 
Gerb. kan. išstato Švenčiau- 

piųjį, gieda “Te Deum laų- 
darnus,,n pasveikina. susirin- 

Į kuąius prakalba, ir ateinant .
| pirmajai Naujų Metų mitin

ei, ' lainiin,u žmonės &ven- 
č.iausiuoju, Sakramentu.

nsąąi'O.l^ stotį perimtų Į huminku dar tokio Nauju 
_ ttCUL—r ■ ' r- ‘ M- 

‘./"“siY; . ' J R^įu sut'JUiJi'ąo uientis utoil- 
'.____________TvŽ ?^rmos Lvo matęs., Labai gražiai pa-
^iki/ąl g^utį kai kįiyųi-' tog; daryba, „kad.jšig .1933 metai,

VABAI»MI1O£$MUy j-kilnidi ir dailiai pasirūpin- 
r :JP^AMDw . J: įtąšutikti. ■.

, RIMKIMAI” tllTUVDJK , Į

Joniškio bunnistru neį)a- | 
tvirtinus ištintojo p/felo-l 

■ įpkoMter paUirtmt^P’
(tautininke).^lo- 

tąUiĮnįąkų 
vadžiai bįtyp <<nekoser?’ 
Seriis j ^įiųpa»j visų. laisva
maniui ir socialistų tėvus pa- Į 
tvirtintas Balandos burmis- 
trif, ■ ik nepatvirtintus jo 
patejdjįs gy<V Vaineikis. 
Tautininkų Valdžios oficio
zas Mg, kad., seniui Šliupui 
reikia jaunesnio padėjėjo.

b^BINIitKy iti AJiATiNlK* 

y KŲ SUVAŽIAVIMAS.
b f ‘ • - B y1’ ' > ■ >S 
-(-^iomis2 dieiteiis” Klaipė
doje įvykn lietuvių ‘darbi
ninkų it amatininkų ‘meti- 
Uis «ątstoyų. suvažiavimas, 
kuriame -dalyvavo- 71 atstos 
Vaš. •Suvažiavimas išrinko 
jiąujų! valdybų; nutarė reng
ti darbininkų šventę, įgaJ 
lįojo Valdybą steigti darbi* 
iiinkų kooperatyvus ir ap
svarstėkrtiis reikalus.-

. Mins- Klaipėdos nuėsto 
; šitieksayitiinkui, j. M. šui- 
šcUiųj štpį ląilcindi pet'ėttič į(1 
goįęžk. valdyba. Dabar jau Lų___ _ ____ _
lĮiąife'MųĮbs llpryjjos, kad lidūųKaip Vabalninkas .auti Va- 
B
kauniškė ^ŠkųįbsV bendro-1 gutįĮ-įIp0 njekas nebh-

i
fM: 

1

I^ci-eiiais ihteidis statyba’ 
Kaime, nežiūrint krizioj buk 
to palyginti gana gyva. Gy« 
Veriamųjų- mūrinių namų 
pastatyta 121 ii* medinių 
4(>1.' Negyvenamų mūrinbi 
trobėsių pastatyta 148 ir 
iriędinių t- .418..; Iš .• .viso 
pernai buvo išduota i.ldO 
lei dinių statybai. Visą per
nykštė statyba Kaune apsi
ėjo arti 15 milijoną litų, 
Jj.fi metais statyba Kaunu 
kaš’e-vo c[iė 35 nuCJdhųs- 
litų. Tašiau Veika .nepą- 
mrJliekai pernai ' statyba, 
buapie 20 ir daugiau 
l.ncsihit'ių pjgesiiė, negu už-

’'pernai..... ‘

oaznyčibje, tiiege. mieste? 
Pasigirdo kardų tarškėji
mas. į bažnyčią įėjo būtys 
ginkluotų kareMų; • Vienas 
jų, išsitraukęs kardą, iiudu-' 
re vyskupų prie altoriaus.
n’ o— ’J . •.-.« <.? T/;\‘ (Jp?

idjiĮW iiir

■ I’er ęilZl^Valbalnin- ŠKLfilSKliE ŠViES^ 
ke (Biržų, ąps.) .įsigyveno [ Perskaitę “Darbininką” nertu- : 

‘paprotys Kaujus. Metus su
tikti iškilmingai. Pirmiau 
tas iŠkįlįies rengdavo Šv. 
Cecilijos; draugija j bet šiuos 
metus sutikti bendrai pasi-| 
ruošė visos katalikiškos ir 
kai kurios kitos organizaci
jos., Ta pačią proga išpuo
lė /atsisveikinti su kun. Br. 
Mašioku, netrūkus išvyks
tančiu iš, Vabalninko į Bu-1 
setas. Kad jų. Metų išvaka
rėse, apfe 7 cyal., prisirinko 
svečių pilna „ erdvi p. Sklė- 
nio namų Salė, kame inalo- 
niai • iškilmity seimiiiinke p. 
Aukstikalnįėnė, su jauno- 

;-mis pageibininkėmis, visais 
šveciaįš šųmaiiiai rūpinosi.

■■ j ' Svečių suąiriūkb’ apie 200, 
: kurių tarpe daugiausiai bu

vo vlsuotnęnės veikėjai, bei 
Vietini ir švenčių, proga- ąi- 
vykušįėįi<iptęlįgfehtija. Va-

1 katrene s 'dietų Ideb. k’an. M, 
kun. ’tfc Šnnodėlis n

/ atstok ai * draugijų t Bauiių 
** J ♦ i 5 t V -U : ■ ....

meskite, 'bet duokite kitiems pa
skaityti, Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su ‘‘Darbininku’* to 
L. D. S; toatremsite mūsų ide- 
jos priešu propagandą.

KELIAUK i LIETUVĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

.LINIJA
$lš New Ybrfco 

į KLAIPĖDĄ 
^er'Gothenbvrįį

GREITA 
^.KELIONE 

įLIETUVĄper ŠVEDIJĄ 
"UALTASiS ŠVEDU LAIVYNAS”

. PIGIOS LAIVAKORTES.
Įšalaūknnai iŠ 

Įirottninholm. 
KuiigslMlm 
•GRIPSHOEM,- 
*UCx\aiSH()LM, 
Drottningholnų 
♦ūtiipstoM

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ

BREMEN •EUROPA
HbetjaUiU ttattkinia.L irto^hU žaUmais gmiulvln nreniribUyenė

- ulbkHna,. patugtateuykeUonri l tHn’Uy4‘' >

■ ’ '■ lafternaciJu ^ĮatiskUe pgg vietinius agentus,.arba

NORTH CKRMAN UOTO

New Yoi'ku: - •
■ • Kovo 18 d. 

BąlahdŽlo 1 d, . 
UtilanidžJo 22 d. 

dleguž&s 3 d. 
Gegužės;-20 d.

-------  —-Gegužės 27 d.
' ^Lietuvių ttkskiupija.'J _ . 

lĮiforrinicijij ir lalvakbnVą kreipkitės 
•‘ ' < 1 vietinį agentą. ’ ■" - ‘
mVEDISH AMERICAN LINE 

21 STATE STc Mnv VORK, N.' Y\ 
.L’HICAGO, ILK. 181r N, MtChifean Av.. 
BOSTON, MĄ.SS. V JO Siute. Stveo 
|>WKQtT, Mtoit .: 73 -Htohm SK

AfjųsTurite tą “Nesijaučiu 
forai” Jiusiną?/. 

Musų paturimas- jums yra, nueikite 
pas vaiathnnkų ir ui doleri ute 

’šipirtelte. sau buleli- , • , ,

NužaTone
Po iUų ptoiuitl Įskilimai toniką ku
ris stlmuUuoM jūsų apętity, ntgaivinu 
v.Uu jimiį sUtoiiu), ir jausite tvir* 
leatttu ir miegokite gerute; Vleo mfe- 
iioslo ireiumėhtH® viename butėljį U* 
bletkij. Ppul&klte Šį Įmuiuentų tuo- 
Jaus ir jeigu po jlvUVftUnta Ulonu jų.< 
busite m)immwhrtiw, jūsų pmtgai 
bus jums migrųMnU —Jus neimate 
jokiom rUlkoa, ,
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SCHUYLKILL PAVIETE, 
PENNSYIVANIA

Maišyti ^Hubai Tikėjimo ' 
Atžvilgiu

Yra gyvas ir svarbus Ka
taliką Bažnyčios ir-katalikų ’ 
tėvą reikalas savo narius ir 
vaikus perspėti, kad- jie į 
moterystę nestotą t su neiš-< 
pažįstančiais kataliką tikę- i 
jimo.

.1——Per iūaišjdius šliubus (su-  
tuoktuves), būtent kataliko 
su nekatalike, arba katali- ; 
kės są hekataliku, kyla pa
vojūs laimingam sugyveni
mui it gręsia nepaisymas 
vaiką getam išauklėjimui. ‘ 
Moterystėje reikalinga vie
nybės susipratime visuose 
gyvenimo reikaluose, meilės 
ir tam tikro pasišventimo. 
Tą dalyką įgyjimuį reika
lingas to paties tikėjimo iš- 
pažinimas. '

$v. Bažnyčia, kaip rašo 
; vyskupas: Coybett, nemalo

niai žiuri į. tokias sutuoktu
ves (maišytas), nes to pa
ties tikėjimo, išpažinimas 
yra būtina sąlyga laimin
gam sugyvenimui "moterys
tėje. Jei kai kurios parapi
jos, tašo tas pats vyskupas, 
nežiūrint į jąją' daromas 
pastangas, nepažengia dva
siškai1 ar rnifterialiai, Nepa
reiškia gyvojo tikėjimo, nei 
meilės Bažnyčiai ir. josios 
įstatymams, nei nepėrsįima 
Šv. Bažnyčios reikalais, nei 
neparodo pasiaukojimo dva
sios, skaičius, maišytą šliu- 
bą tokioje parapijoje visą 
pirmiausia yra priežastimi 
negerovės. • .• •,

; : PAVOJAI.
. . • - Nėra abejonės, kad di

džiausias pavojūs, paeinan
tis iš tokią maišytą Šliubu 

tai praradimas savo ŠV.
Tikė jimo. ; Didžiausiai pra
deda atšalti ir apsileisti sa
vo dvasinėse pareigose ar 
visiškai nepaisyti.

Kyla ginčai apie tikėjimą, 
tąip kad vyras ir žmona net 

vaikai nusistatė vieni 
’*■ prieš kitus. Iš to paeina ne- 
‘ paisymas vaiką ir jųjų iš- 

g auklėjimo, taip kad vaikai 
‘ > c kartais užauga be tikėjimo 

' arba pasilieka indiferentai.
Ųia galima ir priminti, kad 

, hekatalikaSfe, įstojantig į 
tokias sutuoktuves, savo su
pratimu ieško išeities to
kiuose; viršminėtuose nesu
pratimuose ir pasitail$b kad 
galina per civilį teismą at
siskyrimą ir apsiveda su ki
tai (kitomis). .. ’ . ’
ŠV. BAŽNYČIOS?NUSI-- 

STATYMAS.
Šv. Bažnyčios nusistaty

mas Šiame dalyke nėra tuš
čias. Ji pamatuoja rsavo . pa- 

‘i ’■ ——*------- r—•——t:----r—
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reiškimą Šv. Rašto, savo Šv, 
Tėvą, Vyskupą susirinki- 
tiulis, Popiežiij pareiškimais 
ir nuolatos pareiškia, kad 
krikščioniškos moterystės 
palaiminimai įspėja vieny- 
>ę tikėjimiškame sugyveni
me. Reikalinga tikroj po
ruotos vienybės. Nors Šv. 
Bažnyčia griežtai ir pagrin
diniai nusistatė prieš tokias 
maišytas sutuoktuves, vie
nok : dėl tiknį įr svarbių 
priežasčių ir išvengtą netik
rų sutuoktuvių, jas toleruok 
ja (pavelija), bet reikalau
ja, kad sekančios sąlygos 
būtą išpildytos:

1. Kad būtą tikra ir svar
bi priežastis; '

2, Kad nekatalikas-ė sto
jantis į moterystę su katali- 
ku-e, pasirašytą, kad jis ąr 
ji iš savo puses Juoda kata- 
likiii-ei pilną laisvę prakti
kuoti savo Šv. Tikėjimą— 
būtent, kad. nestabdys nuo 
išklausymo Šv. Mišią, nei 
nuo šv, Išpažinties, nei nuo 
Šv. Komunijos, nei nuo jo; 
kio kito daikto, kuris rišasi 
abelnai su kataliku jojo 
dvasiniame gyvenime;.. >:
' 3. Kad visi vaikai, vienos 
ar kitos lyties, kuriais Die
vas jąją moterystę pąląi- 
mintų, bus pakrikštyti Ka
talikų Bažnyčioje ir kad tie 
vaikai bus auklejaini Kata
liką Tikėjime;

4 Kad, sykį kataliką ku
nigui surišus jąją moterys
tės mazgą, neitą ieškoti kito 
tikėjimo kunigužio liujyti 
jąją moterystei; v ..,..

' * ’ 4- ’r *1/

5. Kad katalikas-ė, įsto- 
jantis į tokias sutuoktu^ 
pasiTągytą, kad visi ya^i 
vienos - ar. kitos lyties, /ku
riais Dievas/ juos laimiąūj, 
bus pakrikštyti ... Kafalilnį 
Bažnyčioje ir auk 1 ė j ami i 
Kaip k’atalikai-es, ir kad ka- 
talikaą-ė sąžiningai prąįdiiy: 
kuos savo tikęjiiną taip, kįid 
per savo maldas, gerą pa
vyzdį ir per priėmimą ŠV. 
Sakramentą išprašytą Die
vo malonės atsivertimui sa
vo nekataliko vyro ar žmo
nos; .

6. Kad šie pasirašy ti pri
žadai bus išpildomi ir kad 
neieškos priemonių ją. pa
naikinti.

Nėra ’dyvo, tad, kad Ka
taliką Bažnyčia, atsižvelg
dama . į praeitį ir į daugel 
žuvusią savo vaikų,; išlei
džia tikins griežtus nusista
tymus. Nepaisant nedoriįją 
žmonių pareiškimą irišręt 
kavimą, Kataliką Bažnyčią 
sąžiningai išpildo savo už
duotį tuose reikaluose. Mū
są lietuviai katalikai ‘ Šiuo 
dalyku ' turėtą susidomėti 
nelik tikėjimo, bet įr tautiš- 
įkumo žvilgsniu. Tėvą parei
ga savo vaikam gerai vely ti.

tJapotnijoi fąilstų gtiipi aAVo partijos uniformoje, Ifaujai partijai vadovauja Kėnio Adačhi, buvęs Ja- 
ponijos Vidaus rrikalų ininistbris. ' . . ‘

W
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SHENMMH, M.
..... '"V." ,

IŠKILMINGOS ĮAiDO-

f. '•

Vasario 3 d. buvo iškil- 
miįgai palaidotas iŠ švento 
Jurgio lietuvią bažnyčios 
Šv. Marijos kapinėse a. a; 
Jonas Jakubonis^ Šy. Mi
šias' pne 'didžiojo altoriaus 
atgiedojo kun. A. J * Alaus- 
sk'as, - Asitavo kunigus P. 
Bručkmah ir kūn. Dr. V.

I « .’w’\ - ■ ‘

Mąrtuseviįjius.. Prie šoni
nių altęrįą; mišias atnašavo“ 
klebonas.. kun, J. Karaliuj 
ir Moęį^.. v Po^ gę-
diyįn^ I^^lji^'kun. Moc
kus pasakė-suraminantį pa- 
mokslą. Pasibaigus bažny;. 
tinėms pamaldoms, prasidė
jo ilga proieesija aUtbniobiT 
lįąf:"' .palydinsią į‘kapines. 
GrąĮmeši^į;’ buyo’ j. Deres- 
keyičiiis; K.Šimtas, K; Vaš- 
kėvąeįu^; J.- Navickas, V.; ja-, 
nūle^įps ir P. “Krauzlys.

Velionis’: palikonulįūdime 
įrj^i^OęrĮs: ;A; Trevienę, 
iš Pbijadelfijūs,' Valęrką. ir 
Milįį'; ’VenjSs * sūnus, Vin- 

- cą/*;jpną, Albertą,' Petrą ‘ ir

Skaitykite ir Platinkite
| DARBININKĄ

; -Ųai ^Visagalis Dievas su- 
tfeikįą. j^ .ramybę dangaus 
karalystėje. \
\ “ ’ VYČIŲ "'TYMAS ' 

IŠLAIAIĖJO
Vasario 9 d., Shenandoah 

High Schobl gimnazijoje p 
vyko įdomus bąsketball žai
dimus tarp mūsą Vyčią ir 
Šv, Juozapo .klubo iš Ash- 
laiicl/’

Vyčiai labai lengvu būdu 
supliekę priešininkus, kaip 
yra aišku iš rezultatų — 
48:2J vyčią naudai. -

Tyčią ratelį sudarė: B. 
Nork, Ė. Kalatinas,. V. Dun- 
dzilla,. V. Mačys, S/ Beoris, 
j. Subačius, A. Glabus, P. 
Dapkūhasj J. Šerkšnys . ir 
j..; Sleząuckas.. ‘ - /

Tą patį vakarą žaidė ir.

Maišytą šliūbą vengti ir iŠ 
tėvą^pąsės vaikam ijątui’ti 
su 'savaisiaisto paties ti-. 
kėjimo ir tautos susituokti, 
tai pastatymas vaiką mote
rystėje ant - tikresnio pama
tą. negu kad kitaip būtų.

? - Je--

parapijos altoriaus : berniu
kai su Wm. Penu. u Klap
čiukai’y nugalėjo savo prie
šininkus 29:7.
VYČIŲ SEKMADIENI

NIS VAKARĖLIS
Vasario 12 d< vyčių salė

je įvyko parengimas — pra
kalba ir pasilinksminimo 
vakarėlis, kuris visais.at
žvilgiais buvo pasekmingas. 
Vyčiu dvasios vadas kun. A. 
Alauskas susirinkime klau
sytojams* perstatė svečią 
kalbėtoją daktarą Juozą 
Doughęrty, iš Girardvillės. 
Jisai pareiškė daug gražią 
minčių -apie ^^ęikatą.-- -Jo- 
kalba labai domino klausy- 
tojus-jas.
. Jo kalbos sekė pasilinks-. 
minimo vakarėlis, kurio 
programoje buvo dainą, mu- 
zikos, šokią ir juoką. Pa
silinksminimo programą su
rengė. darbšti vytė J. Kvai- 
nąuskaitė. Laikas: prabėgo 
jaukioje, smagioje; nuotai
koje. . - ‘.

• • • ’ Ai... '

Ateinantį sekmadienį, va
sario 19 d., kalbėtojum bus 
kūn. J. Smith airių parapi
jos klebonas, Girardville. 
Po jo kalbos bus margumy
ną vakarėlis. ■ . ‘ ’

PHILADELPHIA, PA.

gyslose teka meilė tęvų Tė
vynės Lietuvos. Dar labiau 
supratau, kai juos išgirdau

tų Balią” vasario 19 d. pa
rapijose svetainėje Vaka
rienė prasidės nuo keturių 
(4) ir tęsis iki septynių 
(7). Po tam bus šokiai.

Girdėtis, kad vyrai išsi
juosę darbuojasi ir stropiai 
rengiąsi prie labai pasek
mingo bailaus, ypač Užgavė
nėse. Laukia daug lanky’ 
tųjų taip jauną kaip/ir šonų, 
kadangi visiems bus visko 
užtektinai: daug skanią lie
tuvišką kopūstą, d e“ Š r ą, 
/kunipiį ir kiaulienos. Mu
ziką tam vakarui pristatys 
labai gorsus orkestras — 
•'Babilionių Broliai.”

Taigi, visi į Šv. Vardo 
“Kopūstų Balius.” - Įžanga 
35c padengs valgius ir Šo
kius..

giedant kai Kūrins dainas 
šiame perstatyme. Net šir- 
puliai perbėgo per nugarą. 
Dar kitiems ašaras išspaudė 
iš akių.

Už tokį choristą stropu
mą ir pasiaukojimą klebo
nas kun. J. J. Kaulakis pri
žadėjo parūpinti gardžią 
vakarienę .— artimoje atei-

VASARIO 16 APVAIK
ŠČIOJANT

Jau seniai bemačiau Šv. 
Kazimiero chorą besidar
buojant taip energingai, 
štai praeitą sekmadienį veik 
visą dieną praleido prie ba
žnyčios ir svetainės. • Visi 
išalkę, nuyargię, vienok link
smai užganėdyti. . Priešas^ 
tis buvo prisirengimas prie I 
Vasario 16 d. apvaikŠČioji- 
tno. Apie 70 asmenų po Jo
no Hodelio vadovyste lavi
nos, kad kaip tik geriausiai, 
ir linksmiausiai nuduotą sa
vo paskirtą rolę šiame mil
žiniškame perstatyme vasa
rio 16 d, Šv. Jurgio svetan 
nėję; .. ’ ... :

Po praktikai visos grupės, 
paveikslas biivo; nufotogra
fuotas, kuris laiku bus įtal
pintas į įvairius laikraščius, 
ypač Lietuvoje. Kaip ma
loni! jausti, kad dar jauną

ŠODALIEČIŲ “RADIO 
PARTY”

S.odaliečią pareng i m a s 
vasario 12 d, neprasčiausiai t 
pavyko. Buvo atėję ypač 
daug jaunimo. Visi gražiai 
žaidė. dr buvo patenkinti. 
Pelnas ėjo parapijai. Ačiū 
darbščioms sodalietėms.

MIRĖ ANTANINA 
MISŪNIENĖ . .

Vasario 13 d. įvyko labai 
iškilmingos., laidotuvės iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios a. 
a. Antaninos Misūnienės. 
Velionė, dar jauna moteriš
kei, mirė po gan ilgos ligos 
savo motinos namuose, MoO- 
re St. Bažnytinį patarna
vimą suteikė jai klebonas 
kun. Kaulakis.

A< a. Antanina paliko di
deliame liūdesyje savo vyrą, 
motiną, tėvą ir kitas gimi
nes.

Meldžiame Viešpaties jai 
suteikti amžiną atilsį amži
natvėje.

Taipgi savo gilią užuojau
tą teikiame Rimgailą šeimy
nai, ją mažai keturių metą 
dukteriai numirus. Laido
tuvės įvyko iš Šv. Kazimie
ro bažnyčios.

, APSIVEDĖ JUOZAS 
I . LAUMAKIS ‘

Vasario 11 d. įvyko ves
tuvės Juozo Laumakio su 
Elena Szymkowiak Šv. Ląti- 

‘ rentiąus ^bažnyčioj e.. Kun, 
Petras Ląumakįs, jaunave
džio brolis, suteikė moterys
tės sakramentą. \ .'

Vėliname, jaunavedžiams 
daug metą, .. ilnksmybęs ir 
Dievo palaimos..

KOPŪSTŲ BALIUS
Šv. Kazimiero parapijos 

Šv; Vardo draugystės vyrai 
ron gi.a nepaprastą Kopūs-

i -■

ST. CLAIR, PA.

pijos naudai. Senai jau 
rengiamasi ir tikietai spar
čiai parduodami. Daugiau
sia tikietą išpardavę laimes 
dovanas. Be geros muzikos, 
bus gardžią užkandžių ir gė
rimą. Nepatingėkit atsi
lankyti, kad paskiau nęsi- 
gailėtumėt,' nes tai bus be
ne paskutinis balius prieš 
užgavėnias.

K. V. M.

Vasario 11 d; palaidotas 
a. a. Pijus Vizgirdas, ilgą 
laiką sirgęs vadinama mai- 
nerįą astma. Velionis dide
liame nuliūdime paliko žmo
ną ir penketą vaikučių. Va
lionis priklausė prie vieti
nės S. L. R. K. A. kuopos, 
todėl ir laidotuovėsė. daly
vavo daug žmonių..

Vietiniam klebonui kun. 
V. Matulaičiui į pagalbą at* 
vyko,iš Erackville kun. Š.< 
Norbutas, kurs pasakė grą
žą pamokslą. A. Žalidriis 
iŠ New Philadelphia buvo 
graborium.

Vasario 4 d* vietinis kle
bonas surišo moterystės ry
šiu Juozą Kindurį su Mari
ja Janulėvičiūte. iš naujos 
St. Claįr. Jaunoji čia ge
rai žinomą kaip darbšti vei
kėja parapijoj, o ypač šv. 
Teresės Sodalicijoj, kurios 
pirmininkė buvo; Jaunai 
porelei linkime gražaus gy
venimo ir visokio pasiseki
mo.

KUtPMŪNL PA.
Juozas Kaminskas sužei-.’ 

sras Gren Ridge anglių ka
syklose ir nuvežtas Į Shamo-' 
kin, į valstijos ligonenę.

J. Lengvintu sūnus ap
krikštytas vardu Juozapas. 
Kūmais buvo Br. Barkaus
kas ir O. Kliokięne, Krikš
tą suteikė kun. J. Klimas.

Krikštynose buvo svečią, 
kurie smagiai pavaišinti;

Mūsą parapijos žymi na
rė Kristina Balionienė sun
kiai serga. Linkime laimin
gai pasveikti.

K. Kaminskaitė buvo nu
vykus į Philadelphia ligo
ninėn aplankyti savo ser
gančio dėdės K. Kaminsko 
kurs jau geryn einąs. •

Vargonininkas V. Šieran 
tas. ragina chorą gausinga 
.lankytis į praktikas, nes i 
to didelė nauda visiems mie 
stelid lietuviams. Visi džiąn 
giamės choro gerais darbais

Al Norkevičius ir J. V11 
kauškaitė iš Keišer jaii išs: 
ėmę leidimą, vestuvėms, ti 
dar nepranešė, kada vesti 
vės bus.

M; J

Susipratusią lietuvią y 
Šventa pareiga savuosii 
biznierius palaikyti, nes j 
to yra užsitarnavę remdai 
mūsą parapijas, organizac

Vasario 19 d. čia įvyks 
didelis balius, kurį rengia t 
Šv. Teresės sodalicija para- jas ir draugijas.

LDS. Kuopų Susirinkimą
WESTVn>LE, ILL. parapijom salėje. Kviečiami i 

nariai ateiti Taipgi atsiveri 
savo draugus prirašyti prie J 
kilnios organiiacijou. 1

Vai*

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kimai įvyksta .kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., 8v. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

. Valdyba

KEW BMTAI1C. OOHK.
LDS. 36 kp. auairinkimaa įvykt 

sekmadienį, vasario 19-tą: dieną. 
Svarbu, kad į Šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naujų 
narį atsivestą prirašyti prie mūsų 
brangios organisacijoą.

O. BROOKLYK,M.X ;
Vasario 19 d., tiibj po Sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi, kviečiame yiaua narine 
atsilankytiį Šį suririnkimą ir ui 
eimokėti mėnesines. Atriveridte ir 
savo draugus prirašyti. .

Valdyba
WK8TnlLD, ŪA86.

LDS..111 kuopos susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, Vasario. 19 d.y 
tuoj pd sumos, šv. Kazimiero

. BROOKLYN, H, Y,
LDS. 12 kp, mėnesinis sUsirii 

nias įvyks vasario 19 d;t 6;3( 
v., , Karalienės Angelą parap 
svetainėj, kampas Robling ir 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirii 
ir užsimokėti duokles kurie ei 
skolingi. Nepamirškite „ir ąo 
narių atsivesti prirašyti prie na 
brangios.organizacijos.

Kviečia Vak

UW^0įlti8S.
LDS. 70 kp susirinkimas r 

vasario 19, tuoj po 12 valai 
Kviečiame gausiai sueiti, nes 
me koletą svarbiu sumanymu, 
uivoukiteiraavo draugus (ea) 
raiyti.Vali

k i
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ninką kard. Mezz o f a n t i,

•UBBGRIPT^ON RATBS:
Medi »«»»■»nn n.fHu.,♦

PRHNU1IBEU.TO8 WNA:
Amerikoje m«tąaųi .......
Uląlsny 9et*my >6.00
Vieną kart aaraiteja metama.. ..|2,00

__ (JjWenyIkart«avąU6J« matam*.,>2.50
DARBININKAI 

w SODTR BOSTON, MAS8.
TĘLEPHONĘ SOUTH BOSTON 0620

GAFBIJMNKAS
(Ew We»k«)
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;AR KUNIGAI MOKSLO 
PRIEŠAI?

Sąryšy su pamį n ė j i m u 
į* knfrcGeoTge^Lamaitre-Tkaipo- 
?; garsaus mokslininko, ' “Nau- 
j ienos” vėl gavo progos iš
eiti prieš kuuigtiją. Girdij

į tarpe dvasiškių pasitaiko ir 
L apšviestų žmonių, arba ga- 

bių rašyto jų, poetų ir net 
mokslininkų, kaip antai 

; Jaiuiis. Maironis ir tt. Bet 
kunigija, kaipo luomas, 

. esanti mokslo ir minties pa
žangospriešas.- '

Tuo išsireiškimu “net 
mokslininkų” “N-nos” nori 
pabrėžti, kad moktįinmkas

h kunigų tarpe tai retenybė. 
į Tačiau faktai įrodo ką kita, 
į: Čia nėra vietos visiems ku- 
: nigams mokslininkams iš- 
į vardinti, bet vis dėlto pri- 
į. vesiu kelįoliką pavardžių 
\ įrodymui, kad jų ju-a trupų- 
L tį daųgiąu-negu Lamaitre, 
S jaunis ir Maironis. . Viso- 

ose mokslo šakose j kaip
l antai astronomijoj? fizikoj, 
į chemijoj, matematikoj, ge- 

; ogĮ’afįjoj, 'mechanikoj,. filė? 
£ Sofijoj,.. istorijoj, literatū

roj, dailėje, net medicįno;
v ir išradimuose yra pasižy- 

i mėję daug kunigų, kurių vi
sų vardų dėl vietos trūkumo 

?• nėra galimybės čia paduoti.
Angelo- Seechi išrado me- 

tereogi'aphą, Boscoįvicb iš-
* rado nuerometrą, Piazzi at- 
' rado planetą Gerės, Denza, 
'.į, Kopernikas atstrono m a i, 

; Ępger. Bacon jau 13-tam
/ šimtmety svarstė apie to

kius dalykus, kaip gariniai 
laivai, geležinkeliai, oriai? 
viai. Mariotti Ednie che-

* mikas/ Gregpr Mendel bio- 
jį logas, Jean Picard gepgra-

?„ fas, Antanazas Kircher me- 
L dicinos mokslininkas, Pier-

Te Heude žooolbgas, Harry 
Rene k^ptolografas, Gru- 

J . malji spektralės analizes 
patobulinto jas (išrado švie?

'< sos refrakciją),. Luėas Bot- 
, go matematikas (pagamino

pirmą Europos algebros 
į ■- rankvedį), ■ Era Angelįco

piešėjas, Erancęsco Vįco. at* 
rado S planetas, Ohi’isto- 

/ piher Šchreibner išrado 
pdntngraphą,. B ė r t Ii. o 1 d 
Bchvartz, Gųido A f a.n i, 

f Guido d'Aj'ezzo, Jose AL 
/ gue, Pierre Gassendi, And- 
L. rew G-ordon. . 0 kįbekalbę-. 
[J ti apie tokius pasaulio geni- 
C jus, kaip šv. Augustinas, šv.
’ . Tarnas Akvinietis, Al^e:
i istorikus
i’. kaip Janssęn, kard. Bellar- 
p mini, John Longard, kard. 
p: Kęvvmaiį Wiseinan ir kalbi-

kam kalbėti apie vieną tik 
Ispaniją t Kam pamiršti 
Prancūziją, Belgiją, Bava
riją, katalikiškąją .Šveicari
jos dalį Austriją 1 Tos įr 
gi katalikiškas šalys ir ku
nigai nemaža ten turi įta
kos. ' Ar ir ten yra tiek 
analfabetų^ ’ Kam aš už
duodu tuos klausimus ? O 
štai kam.

Kiuiigii uždaviny^ yra
mokytį žmones tikėjimo ir 
dorovės dėsnių, o ne steigti 
viešas mokyklas, kas yra 
valstybės teisė ir ^privalu
mas. Jei mokyklų sistema 
šlubuoja, arba jei Šaly nėra 
priverstino mokymosi įsta
tymo, tai . čia ne kunigų kal
tė, tik valstybės. Būtų juo
kinga sakyti, kad jei mieste 
nn-kaime-ylaiig—analfabetų, 
tai tam kalti gydytojai. Ar
ba, pavyzdin,. jei kas sąlyty, 
kad dėlto Chiėagoj daug- 
ilgiu ir banditų, kad laik- 

neišmokina jų pado
riai elgtis, ką į tai atsakyti! 
laikraščių redaktoriai?

Pagaliau, kur yra gali
mybės bažnyčiai veikti lais
vai ir savarankiškai, ten ku
nigai .nesnaudžia švietimo 
srity. Pavyzdžiu gali būti 

h kad ir Jungtinės Amerikos 
1 Valstijos. Čia yra virš 6000 
, katalikiškų mokyklų, kulias 
• lanko apie 1,700,000 moki- 
’ uiųl -Pačioj Ispanijoj Jė

zuitų mokyklos buVo geriau
sios, tik, deja, jų buvo per- 
inaža. Ir Lietuvoj kunigai, 
nepriklausomybei . ‘ įvykus, 
pirmieji puolėsi steigti pra
dines mokyklas ir gimnazi-: 
jas. Ir, universitetą būtų 
įsikūrę, tilt; “pažangioji” 
vyriausybe jiem neleido. 
Tai. kas yra. “mokslo ir 
minties pažangos priešas.?”

keli antgalviąj ilgos kunigų 
mokslininkų eilės.

Jeigu jau kalbėt apie tuos 
“mokslo ir minties prie
šus, 1 ’ ■ tai. reikia nepamirštn 
kad ne kas kitas, tik yienųo- 
, iai išlaikę senovės mokslo 
ir kultūros palaikus, . kai 
Romą užplūdo barbarai ii* 
naikino. visus civilizacijos 
pėdsakus. Tie tai vienuo
liai rašė .ir perrašinėjo sto
riausius knygų tomus, nes 
tais, laikais beveik.tik jie 
vieni temokėjo rašyti. Tie, 
anot “N-nų,”- “mokslo ir 
minties pažangos priešai’’ 
steigė seniausius Europos 
universitetus, kūne, ir po 
šiai diena tebegyvuoja ir di
džiuojasi įjavo kūrėjais.

Kaipo pavyzdį kunigų 
. moksle ar mokyme apsilei
dimo “N-nos” paduoda Is
paniją, kur, girdi, labiau
siai buvo kunigai įsivyravę 
ir dėlto tenai esą 45 nuošim
čiai analfabetų bei nemo
kančių skaityti, žmonių. Bet K:

NEMALONI “KELEIVIO” 
l PRAEITIS

PhūacWphijoj esančię TempĮe
liey JaętanIUUjo&
medalių už męloile ir VT
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RACIONALIZMO NUGA-
LEJIMĄS LIURDE

1
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Tuo laiku, kad visi lietu
viai įtempę savo energiją, 
žada kilniai ii* garbingai 
paminėti nepriklausomybės 
šventę, “Keleivis” kritikuo
ja Kudirką, kad nevykusiai 
parašęs tautos himną: ‘ ‘Lie
tuva, tėvyne . mūsų, ” ypač 
netiksliai ten įdėjęs šiuos 
žodžius: “iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia.” 
Nėra go, girdi, lietuviams 
savo praeitimi didžiuotis, 
nes ji buvusi tamsi ir. žiau
ri. Ir juo toliau į‘praeitį, 
girdi, sieksi, juo nejaukiam 
tau darysįs, nes prieisi prie 
beždžionės, iš kurios esi ki
lęs! Reikia žiūrėti, girdi, 
Uė į .praeitį,' bet . į ateitį , ii*., 
joje ieškot sau paguodos. .

Žinoma, • gražus daiktas 
žiūrėt j ateitį ir joje turėt. 

... pasitikėjimo, bet mes nega-. 

.. Ihne ir praeities paneigti. 
, praeitis turi, savo istoriją, 
. kuri, anot senovės romėiitg 

yra gyvenimo ' mokytoja, 
(magistrą vitae). Tiesa 
jei mes nagriiiesimę bež
džionių praeitį, tai-nedaug 
ten išmoksime, nes bezdžio^ 
mes4stortids nuturi. Jos per 
tūkstančius metų nieko ne
išmoko ir nieko nepažengė 
ir tuomi jos sltiriasi. nuo

žmogaus, kurs nuolatos mo- ■ 
kosi ir iš savo praeities isto- 

frijos net stiprybės sau pasi- 
semia, nes mato, kiek tauta 
yra kentėjusi ir pavojų nu
galėjusi, o vis dėlto sveika 
išliko. Taigi, žmogus, ■ žiū
rėdamas į savo tautos kar
tais audi'ingą praeitį, daug 
ko iš ten pasimokina ir sti
prybės pasįsemia. Toj pras
mėj tur būt ir Kudirka bus 
rašęs tautos himną ir nėra 
už ką čia jo'barti. Žinoma? 
jei “Keleivis” skaito save 
beždžionių atžala, tai jam 

L koktu, kad jos neturi kuo 
pasigirti savo gyvenimo is
torijoj ir jam pikta ant 
Kudirkos, kad . kalba apie 
praeitį. / K.

VroclbemSk
Kad; pagelbėti bedarbiams ‘ ‘Dar- 
bininkbn Administracija ismokes 
bedarbiui už kiekvieną g ų u t ą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį. J • ■ • .
Gera: proga bedarbiam ųžąidirb- 
ti- keletą ąr jįieliolilęą dolerių, 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ąp, 
mokamą.’dąrbą,

“DARBININKAS”
36G.'West Broųdvvay, .;■
• So. Boston^ Mass,.

Devynioliktasis amžius) Taigi • pgįucpdžįuodamas 
esąs mokslo ir išminčių am-1 saVo iaimėjį^paįs* i9-tas am
žius. . Gabūs mokslininkai j 
ištyrė visas mokslų sritis, 
išaiškino visas gamtos, pa
saulio ir sielos paslaptis įr 
mėgino išrišti painiausias 
žmogaus dvasįos problemas. 
Buvo išrastos naujos filoso
finės sistemos, kąįp tai ra
cionalizmas, natuializmąs? 
pozityvizmas: įr. determinizT 
mas, kad tik kaip nors nu
vertus senąjį tikėjimą ir f i-, 
losofijas. . IŠ tokio filųsofL 
nio supratimo buyo ląbaį 
lengvas peikimas. prie tie
sioginiai materiškų doktri
nų, kurios .įsistiprino’. Dar
vino transforįzme ir Hekę- 
lio monizme. Ir šitokioms 
filosofinėms ir biologinėm^ 
klaidoms .mokslo vardu bu
vo suteikta mokyklose ir u- 
niversitetnose - pilnateisę pi
lietybė..

. Pereigas / amžius .norėjo 
taipogi- pasiyadinti kritikos 
amžiumi. Bet nebuvo tai 
logiška ir yeali kritika,. ku
ri tyrinėtų^ dokumentus ir 

~ istorinius inoiiumęntus svei
ku ir protingu kriterijum, 
jet.'būvo tai viską naikinau- • 
ti kritika. Į nieką nebuvo 
atsižvelgta: pani e k i n t a 
' ^vangelija, Kristaus moks- 
as; pažemintas ir apleistas, 
atmestos dogmos ir sakra
mentai, pats Bažnyčios au
toritetas perblokštas. ’ Tai. 
ipokritįškąį drąsai buvo 
ontuziąstiškąi plojama? bu
vo jai atdaros visos durys, 
paįelta į mokslo laipsnį-.

Buvo tai didelių išradimų 
amžius. Įr nęąbėjotmą, nes 
žmogaus protas tokiais lai- 
įnėjimais' pĮ’atiu’tinęs civili- 
žarijos krąitį, pėręitą ąįmt- 
metį ąnttięk padidino savo 
aktyvumą? kad p a V 0'd ė 
mums tiesiog netikėtinus 
dalykus įr padarė tiktą pėr- 
veršmą paprastame sociali
nio gyvenimo ritine- Di
džiausias pliusas nuosta
biam’ žmonijos progresui 
buyo pažą^ojimąs 
jėgii,; didžiausi 
oldgijoš; chemijos, iųeėbanK 
koSį elelitroteehnikos it įvai
riose • industrijos sVitysį- / “

[prižada įąiy kad ne šiame, < 
W MįTO pasaulyje buą 

laiminu. JJnoko ja Žodis 
bo žodžio vįfmą hu- 
rią tik jį viena( turėtų kal
bėti w vj«| savo gyveni- 
R. W W paalap- 
tisj kurių niekas niekada ne-

jąl 
eiti ir panelį dvariškiams, 
M tdję vietoję būtų- 
lytą koplyčią ty? kad čia bu
tų. eįpama du procesija. Pa
galios paklausa kas ji esan- 

Į tf, ąRkQ‘ ■
tas Pwįčtęji^^

Toji puo amžių Dievo iš
niktoji ir nuo gimtosios 
nuodėmės apsaugotoji Mm- 

, gėlė, kuriai Nazarete Ar- 
i kąngelas .apjeižkė išganingą 
paslaptį, ,Wi keliaudama 
per ĮĮudds ‘kahfflš PUS Elz
bietą, giedojo; Mugnifieat 
apima ipeą Dornipum, kuri 
Kanos vestuvėse provokavo 
savo supu padalyti pirmąjį 
stebuklą, kuri klūpodama 
ant Kalvarijos kalno po sa
vo išganytojaųs ir Sūnaus 

t kryžiumi* tūo pačiu tarpi- 
ninkgvo mūsų išganyme, da
bar tai privilegijuotai mer
gaitei Bmiadetei, dangiškai 
skaisčią šypsena,, apreiškė 
savo. Vąrdą ir kilmę,

O toji laimingo jį mergai
tė aiškiai nušvietė Kristaus 

I dievybę ir sutraukė nesu
skaitomas. maĮdiiiiukų mi
nias ton vietom kur jai ap- 
širęįškė Kekaloiausioji, p% 
vo Žodžio •Motina. Ji paro
dė- tautoms tą- palaiminta 
žeinę, kur ®U. $ stebuklingo
jo šaltino - trykštančiu vąn-

; laimėį|W|s 19-tas am
žių^ ;nebenorėjo, daugiau 
pripažintį, id^grotinį it 
dvasinį pasaulį ir, pasirem
damas kaį kuriais nukrypu-l 
siaįs ;iiuą tiesos matinin
kais, paneigė. Dievą,’ .vietoj 
kilti o pastatę gamtos. jėgąsJ 
arba sudievino'žmogų. Su 
Ernestų. Renan neigė Kris
taus dieyyįę,; dąlęisdamas 
Jį tiktai kaipp didelį filoso
fą, demokratą ir moralistą. 
Pagalios, su kritiĮkiipju rą- 
cionalįzmu nejįū stebuklus, 
kuriuos įbristus pilnomis' 
reŠkueįomis sėjo /Palestino
je.

Dėlto Pievas ..panoro pa
žeminti. 19-tąjį amžių, pasi- 
tarnaudamas paprastą /ir 
gerute mergaite, šyp. Pąne- I 
iėi apsireiškus Bernadetai Į 
SoulpTous, tos mergaitės ne
kaltu paprastumo dėka., to
kiame skepticizmo amžiuje į 
triųmfąvo, virŠgąmtįškumas 
iy gjedoįo’pergąlės himną.

Šiemet kaip tik sukako 
(vasario 11 d.) 75 metai nuo 
to garsaus Švč. Paneles. Ma
rijos apsireiškimo Bernade
tai. Tame apsireiškime mes 
aįiškiai matome santykius 
tarp Dievo ir žmogaus, tarp 
dangaus ir žemės., .

Nuo 1858 m. vasąrio n$U« | 
11 (k iki tų pa$ų metų lie
pos mėn. 16 d- su mažais įn- XTAIXUV_ _ ____
terYąlaįs

deniu, tryško nauji, vis 
nauįi s^bųMfįK kurie vtyšy- 
jų muMąjr įnešė sąmyšį į 
ta'togą racfomlfemą.

Rąeioiialistinė ferįtika vį* 
sakiais būdais stengėsi pa- 
ueigtį apsireiškimų tikru
mą. Kiek buvo dėta pastan
gų! Kiek užmetimų, objek- 
pijų teėjo atiailtyti toji pa
prasta kaimo mergaitė! /Ne
galėdami neigti kai kuriii 
faktų tikmmą, nes jie vi
siems buvo aiškiai viršgam- 
tiški, pradėjo skleisti pa
skalas, kad mergaite yra is 
terikė ir įpųolūsįį haliuci
naciją. Bernadeta to nenu
sigando. Būdama tik ketu
riolikos metų amžiaus, visai 
bemoksle, neturėdama nei 
menkiausio supratimo apie 
kritiką^ visai nepasiruošusi 
užinetųnų atsakymams; įs
teigė atremti visas objekci- 
jas ir atsiginti visų kaltini-, 
mn, Pasakodama viršgain- 

. tinius- Nekaltai prasidėju
sios apsireiškimus tikrai ne- 

, pažįstančios mėlo ir falsifi
kacijos nattįralumu, ji atre
mia .savo priešus. Gražus

■ įr kilnus dalykas yra natų- 
. valus papi*astumas. Y ra tai . 
(Sielos skaistybė, atstūmiau t i .

visokius ją temdančius, dc- 
• besis. Yra tai jausmų skai-.
stenąs, kuris, laiko ir ap
saugoja sielą nuo geidulių 
vergovės. Yra tai malonus 
jausmas, kuris, tarytum pa
vasario rytmečio dvelkiau- - 
tis vėjelis, glosto mūsų vei
dą įr džiugina širdį. Yra 
Ui nepažįstančių nuodėmes 
angelų drovumo atspindys.

KIBIRKŠTYS- . v • .

KAIP ATLYGINA DVARI
NINKAMS

Ž; ūkio ministerija su kai 
kuriais stambiausiais dvari
ninkais už jų nuosavintas . 

‘žemes jau atsiskaitė. Jiems 
buvo sumokėta mišku arba

Dienraštis; “Di’au g a s ” 
praneštų kąd lįėtuv’s bolše
vikas V. Andrulis, i Karėda
mas pasižymėti, dalyvavo 
dėme nstracijoje prieš Japo
nijos konsulatą ir. buvo are
štuotas. Jam gresia depor
tacija. V. Andriulis esąs
bolševikų organo redakto- pinigais alka abiem drauge, 
rius. Jam kaip tik vieta Galutinai jau . esą atsiskai- 
Sovietų Sąjungoje. B e t tyįą su kunigaikščiu Ogįns- 
ahejdjame,.kad jis ten nore- kiu. Radvilais, Tiškevičiais, 
tų važiuoti. Jis greičiausia Karyškinais, Zuho^is, Tot- 
prašys palikti jį Dėdės Ša
mo žemėje, arba jei jau ne
galima, tai vežti į bolševikų 
keikiamą Lietuvą, tik ne į 
Sovietų Sąjungą (Rusiją)/

Brooktyno nezaležninkų 
orgapąs' “V-hė” šėlsta dėl 
“AĮftsų Ląįkraštis” emblė- 

Panos . upsireiSlnmaL P^-[Geaipiino* štulpij. j? kyiii- 

pili iaptiiuiikų, cenzorių dė
mesį ir prašo jų -kataliku 
laikraštį sudrausti.- Taį tik
ti isterikai, tie nėzaležųįnkų 
Tedaktęrėliai. Gerai ‘ sako 
senas, priežodis: ^Jei kiau
lė iurptų ragus? tai visus iš- 
liudytu-" / .

kurtėje ąštųoniaĮįka kartų. I 
Puolėjų kalnų pakalnėje, 
prie Č-ąvos: upes, pakraščių, 
Masabielb oloje, mergaite 
mato baltą dangW Kąmlie- 
ųę? kalba sų ją, ’kląusty ir 
gauiią .atsakymai Tų dan- 
giškiį pašnekesių metu mar
gaitė : iiftelą.’ “Rtoątai 
tazėn, nejaučia žvafe lieps
nos, degmančiosjos-rąpkps, 
nė. ją apsupančios minios 
judesiošauksmų. Mari
ja tampa Bežadėtos moky- 
toją. :Kalba - kąįtu‘su ja

■gt’ažiąį’ ir: dieYahahWgM 
pe^i^egūdtu Maloiuai jai 
nusišypso: savo “ daug iš k a 

!grožybę .spindinčiu* •veidu,’

Rusijoj:"Wn»UWKi.>- 
sų išdavimo laikas lųątęs 
tąs:įhl birželio mėnesiu. Ko
munistų pasai yrą svarbūs 
dokumęiUah m be Jų w* 
limą ne darbo gauti. Kas 
»|lUąįįppnettų?į pąso, tas 
skaitomus neištikimas ir 
komunistų šnipų peysekm- 
jamas. ./ ?’

lėheno įpėdiniais ir kt.
Dėl kunigaikščio Vąsilči- 

kovo, kuris prįeš karą rusų, 
polit. gyvenime vaidino di
dėlį vaidmenį ir. vienam da
bartiniam žinomam valst, 
vyrui net vietą davė, reikė
jo pakeisti net žemės refor
mos įstatymą. Iš tų ma jo
ratų, kurie .. buvo įgyti ne 
konfįskatų ' būdu, tavo pa
likta jų savininkams numa
tytoji norma. Taip Arasil- 
čikovui ir buvo nsduota 80 
ha žemės, su mišku, be to, 
dar ir pinigų. Totlėbcnui . 
už paimtą, iš- jo žemę kąrių 
reikalams Vilainių dvare 
taip pat. duota-150. lia.

KUN. JANILIONIS JAU 
Vtt» ABQ®NTINOJE<

/■švyti” praneša, kad ku-.. . 
nigas Janilionis yęl sugrįžo .. 
į Argentiną ivpradej o eiti . 
savo pareigas. Dabar kun. 
Janijionis stengiasi. i>adeti 
ęusitąikvt.i lietuviams. kurie . 
Argentinoje tarp s a v ę s ‘ 
smarkiai nesutinku., •
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BLAIVININKŲ SVSIVIgNYįfO CXNTW 
VALDYBA.

Knn. J. J. Jakaitį*—dv**. vada*; Kun. Junta
Kuo. J. MačiuBoala-^I-Mi* vlėa-pk#.; P?. Mauku*—
pinu.; V.4. Bįavacka*—r*itn 7 gott «tr„ WorcMt*r, Mufe (T

I . dabrlenfl—iid., 6 Coxnmonwwlth Ava,, Worc*«t«r. M* 
ny» Ir J. Svlraka*—-lido globtų*!; Kun. Kr. J. JuAkalĮjĮ ĮĮjlllfr 

Wln«W it, OiM^tfldjS, Mt*

dėlių pasiryžimų, ūRybštu- 
mo |r blaivumo dėka. Jų 
taurus žmoniškumas ir nuo-

VALI JOS DARBI
NINKAI

. * Valijos darbininkai vi
sais atžvilgiais yra labai pa
vyzdingi: blaįvus, darbštūs, 
sąžiningi ir liųksmi. Tikri 
gamtos kūdikiai, Pastarą
ją, jie labai mėgstą ir gįy ve- 

, na jos tyru džiaugsmu. Pui
kiai išdirbtuose laukuose 
vasarą valų. darbininkų; bū
rius matysi dainuojant dai-

grožybėmis. Ir niekur, čia 
. nerasi girto ar vartojančio 

svaigiuosius gėrimus.
O tenai aukštumoje prie 

kalnų prilipę -miestai, mies
teliai ir kaimai, skęstantieji 
kalnų šlaitų žalumynuose. 

/ Visur čia kalnuose y r a 
daug sodų, paikų, kuriuos 
sodino ir augino darbščios 

. valiečių rankos. Jie sutana 
bendrom jėgom, kur nors 
gražioje vietoje nulyginti 

. slėnį ’ ir pasodinti parką.
Gražiam • bendram reikalui 
jie darbininkų nesamdo, bet 
visi savo jėgomis kiek galė
dami pluša, trūsia ir žiūrėk 
už trijų ar keturių metų iš- 
auga tarp kalnų puikus pai'- 
kas. Blaivi ir darbšti tau
ta . taip supranta visuomenes 
gerovę.- " “ ’

didžiausios fabrikui toUTy*: 
bes sirenos, ąteiw$W įi 
kažkur iš po žemės, ir tūks
tančiai juodų būtybių, link
smai nusiteikusių, skubu Uft“ 
mo nusiplauti, porsirengtl.

Ką jie, šie yh 
vargšai, veikia ląįsvonus vą- 
ląnūomis? Gąl jįę eiM nu
skandinti savo vargą 
lyje^ Onė! Gal būt būtų 
eina visi į skąit^M®* W* 
gymis, klausyti paskaitų* 
taippasmus9 Jmvakąte 
kiti išsiskirsto po kmo^ate- 

; grafus. Visi $e. darbinin
kai jaučias esą visuoinenes 
nariai. Jie jaučia tą pat 
ką ir kiti, ir praleidžia la 
ką linksmai draugijose ar 
Visuomeniškose organizaci
jose, rūpindamies savo pa
dėtim . ir reikalais.

. Šitaip gyvena žmonės to
limose. šalyse, kurios įgijo 
tokią aukštą kiiltūrą ir t<h 
įdą turtingą pramonę tik di

tayw> W a ne P 
aiiHelio degtinis. Mrelim 
rtMtytojM gnlitų, pMnnnyti,;

tai yra pasaka ar per- 
‘ dšta titoenytt, bet Jt|pkne- 
W vjaa tai Alvydu bai»i» 
tiiwte«ibR. Kw hi»iw> ten 
dniMhb *wfa ir. gers, tik 
ton aalys paaioka lahpfa ar 
pasiaekimo, kurios Kangta 
ttenmo if darMtunta ide
alu keliu. Faimk Angii.i9> 
Švedija^ Norvegiją, itveiea-Į‘ 
rijį ar kitą kokią kultūrin
gą žalį ir paklausk: kodėl 
tenai tfiip gerai Visi anUka, 
k»4 ekonominė gerove kyla 
įtik ii%lftivię-ir^vėĮku-t«n- 
itoa papročiu, tiesa, mūsų 
tauta kentė sunkią vergija 

i ir negalėjo failtūioje. Įaugti 
, į priekį. Valiečią tauta 

taip pat yra anglų pavergta 
jau 1500 metų, bet jos blai
vus ir darbštus būdas viską 
nugalėjo. . Šių dienų Vali j a 
yra viena kultūringiausių 
Anglijos provincijų. Valai 
tikis laimėti sąu neprikląu- 
sopiybę. Ir jie laimės, nes 
yra sveiki ir blaivūs.

f u K, ’Studęntų orgūųtoa- 
(jĮjos kuopos darbuotė pave
sta tokiai • vadovybei; Al
fonsas Gįnku*—garbes pjr- 
»w’wįnkas; J/Grigaitis -* 
pirmininkas ;>Ąlb. Šimkutė

. vice-pįrim f St Matusevi
čius — pi'ot. Jpšt. j.: K. Pau- 
liukonis— fųįūisų rast; B. 
Motrikaitė ~~*Jiždimnke; Kr 
Metriktoto ir JPv. Ginkus — 
iždo globojai į J. pilipohts 
— mftraaJko. į?

Tiktaies, j<, tokiai ga
biai valdybai/ vadovaujant, 
studentų kuopą nuveiks di
delius darbus Amerikos stu-

Kereišįs; patarėju kum J.°
J. Bakams. 1

Parapljos choro klubas 
turėjo mėtinę “Whišt ir 
Valentine party” pirm. V, 
Čapliko, nąmuose. Atsiimi- 
kiusiųjų buvo galima pri- 

: skaityti daugiau W0. Gar-, 
bes svečiais buvo kunigas V, 

, Puidokas ir Aušros Varių 
parapijos naujasis vargoni
ninkas. J.- Balsis*1 Matėsi ir 
Aušros Vaitų parapijos, 
janįmo. Tai grąžus abiejų 
parapijų jaunimo bendra- 
darbiayįmas.

Kortomis žąidimo laike

IVIETINĖS ŽINIOS
I •

PERSKAITĘS KITAM
PASAKYK

'A

Vyčių 26,-ta kuopa turėjo, 
mmesio vajų naujiems na
riams prirašyti. Pasidar
buoti paskatino kun. J* Ba- 

■ kana prižadėta dovana. Do
vana atiteko Vincui Adams- 
kiui, kuris surado net vie- 

įluuoliką naujų narių. Rei
kia pažymėti, kad dovana 
)uvo verta užsitariiavimo^- 
$2.50 ąuksų. Sveikinam V. 
Adamskį ir džiaugiamės jo, 
darbštumu., t

Tenka pažymėti, jog kuo
poje yra labai išsilavinusių 
vai dintojų.. Jau tretį vaidi
nimą surengė laike 4 savai
čių.

dovąnaš laimėjo EI. Paulau- 
MdehS, Bi‘. čelešiūtū, V. 6s- 
peras ir kun.-V, Puidokas.

Skanius užkandžius. išda
lino M. Landžiūtė, 'Pr. Pau
lauskaitė, K. Metrikaite, O. 
Jagminąitė,. M, Adamskytė 
ir. EI. Taparauskaitė.

P. p. V. Šimkienės ir Alb. 
Šinikaitės . pasidarbavimu 
parapijoje įsteigta mergai
čių skaučių grupe iš 40 na
rių.

Jų darbas yra baisus ir. tik 
tas gali, .suprasti visą šitą 

pragarą, kas yra jame bu-
. vęs. Iš tolo jau matos di

džiuliai kaminjai, kurie ve
mia juodus, . tiiitus dūmų.

/. kamuolius. \ ' Prisiartinus, 
dūmai, suodys užima kvapą. 
Stovi daugybė vagonų, va-

. . gonelių,'. kurie -, pilni -, pri
krauti juodo stambaus ąk-

’. . meninio auglio. Dirba šim-
/.•■. thi darbininkų bei technikų

. ■ “ • ii' keletas^žinieriiyprižiūri
; ' si darbą Įeina į šias dirbtu-
. ves:„volai, ratai, visokie te^

• kiniai raitydamies šukas, ū-
. žįa. Tau užima kvapą ir tu 

jautį, kaip šaltas prakaitas
-. tave pila ir noris greičiau įs

- to prakeikimo išeiti. - Bet 
čia tik kahčiii pradžia4 Įsi- 
šėdi į didelį juodą lopšį ir

, . leidies gilyn, gilyn į pože- mūsieji;
.; mius, kur tūkstančiai ang^ gūdžios dovanos.

L; , lių vežimėlių, kuriuos veža 
arkliukai “ponį.”- Šituose 

^jj.vežįmėliuose sėdiišblyškę?
■; pageltę, nuvargę vaikais To*

• ‘ liau < matos daugybė . urvų, 
urvėliii, ^kuriuose šmėkšo

'. kolnos juodos, sutingusios, 
:. išliiikusios • būtybes kalą ir

' . kala ■ ‘bum, bum, bum.” Tai 
angliakasiai į kasa a n g į į.
l’rakaita’s siurbias per

; skruostiis, visą odą apden
gia karšto?. vandens/slųbks-

. nis, krauj as. veržias į galvą, 
<j smilkinius- daužo ■ kažkokį

. .srovė, keliai .linksta. .Tu
« jauties toks prislėgtas, pa-

. mokintas tame p r a. g a r ė.
\ -Toks menkas ir taip panie-

L kintas tose juodose mirties 
žiotyse. Paskiii. pusi girsta

‘Nalesiiinkų . vakarienė,” 
kuri įvyko vasario 12 d.^ 
praėjo su . dideliu pąsiseki- 
piu. Žmonių susirinko la
bai daugy netik į vakariene, 
bet ir šokius. Tai buvo dėl
to, kad tą vakarą paskelbtą 
Lietuviškų ir Angliškų šo
kių kontestas. ...

Už gražiausiai atliktą pol- 
kąj Ona Kripienė ir Jųožas 
Bielskis garo pirmas dora-. 
nas, Ipįrioms. juodu labai 
džiaugėsi. Kadangi šis šo
kis buvo .; lietuviško, pobū
džio, tai .galėjome Ii* laukti, 
kąd I<įetuyoje gimę šokėjai 
jį Įąinįėtų. Amerikos valcą 
tačiau dailiausiai atšoko p. 
O. Malihąuskąitė ir Stasys 

. Jaukūpas, čįonykščiąi • gi- 
jiems ir . atiteko

H

4

; 3

JOS BENGIASI I
Lietuvos Dukterų .draugi- 3 

jos mėnesinis susįrinldmag .1 
įvyko vasario 13 d. |

Išrinktos atstoves į kata- ® 
likų seimelį, įvyksiantį va- i 
sarto 22 d. Broektoiie . |

Visos narės nutarė daug 1 
pnsidąrbuoti/'kad gėr.-ii pa- ! 
vyktų “ whist party ’ ’ ir Šo- 5 
Idai, kurie rengiami vasario ■'!
21 d», antradienį. Prasidės 1

' atsunenaiue vyeiuTT?3&
m,™ iwbū- ‘ svetainėje. Kurie dar ne- 1 

turite. tikietų, iiąsir’įpnikL- j 
te iš anksto; kaina tik 25&. ; p 
: Bus duodama daug gerų 1
dovanų. Po žaįdimd korio* Į
mis įvyks šokiai, kuriems 
grieš V. Dragūno orkestras, _ .

Šiuo laiku gera proga įsi* - ’ 
rašyti naujoms narėms. 
Nuo 16 — 25 metų naujos i - 
nąres priimamos be gydyto- • \ 
jo ir uždyką, o nuo 25—4t> / 
metų . už pusę įstojimo mo- 1 
kesčio. ū •

vičiyTAlHM*i :
Vyčių-kuopos bąsketball J 

tymas .. paskiitmrinis dieno* 
mis laimėjo tris žaidimus iš į 
eilės, tuoki i i šli kdami lygos 
viršūnėse. • ■ ■

Vasario. 15 d. vyčiu tymas ■ 
žaidė - prieš . PresentatloirV Į 
Club, kurį supliekė 63:46 
taškų santykiu. Daugiausia j 
taškų .padare J. Segadellr . Į 
(34)’ V Tamulis (8).,.Mar- . j 
tinkus (7), J. Tamulis (6įį<v J

Pažymėtina, , jog PfeŠem. ; 
tation klubo naudai'■ dau-' 
giausia . taškų padare te 
klubo. žaidė j ai liet u v į ąi 
Planskis (20) iv Burbulis 
(ii)./. • : ’

Vasario 22 d.,. AVasbing- - 
ton gimimo dienoj ė,, vyčiai 
žais prieš' >Shawmut^. of- 
C. Žaidimo pradžia 8:30 % 
vakare piliečių salėje, E St. - 
Po žaidimo šokiai. . . «

. Vasario 19 d., sekmadie
nį, 7 vai. vakare, bažnytinė
je salėje Vyčių .17 kuopos 
vaidintojai suvaidins dvi 
juokingas komedijas: “Ku
protas oželis” ir “Labda
ringas koncertas.” Be Šių 

; komedijų bus daugiau pa- 
mai-ginhnų.

~ Visi
parengimus, praeity, vis bū
davo įdomūs. . O. šis vaka
ras pritaikintas prie šių lai
ku: ir įžanga tildai 25 cen
tai. •

. Rengėjai užtikriną, jog 
juokų bus “iki vai u* t”. Iki 
pasimatymo.

Palčda.

Stadalninkd; ir gražių mu
zikos .dalykėlių visiems ži
nomas komikas Šimkus gra
žiai išpildė.

Taip pat buvo pasįžymė-
. Vasario 10 d. palaidotai 

Juozas Karpančius, gyv. 2 .
Ledge St., ilgai sirguliavęs. šokikė A. knarkiate 
Nuliūdime paliko žmoną i 
9 v alkai. ■ ■ .

vo padainuota J. Manaso ir 
bet dėl visų smarkiai paki
lusio ūpo, negalėjo išdrįsti 
pasirodyti daugiau.

Atvyko ir I)r. Karpavi
čius, kurs pasakė kalbą te
ma J ‘-Vyčiai iį* politiką,*^ 
kuri buvo labai įdomi ir tu
rininga.

Kun. Puidokas savo kal
boje “Jaunimas’ Amerikoj 
ir Europoj’’’.ragino daugiau 
domėtis viešuoju gyvenimu. 
Taipgi buvo atvykęs Šv. Ka
zimiero parapijos choro pir: 
alininkas, kurs savo kalboj, 
kvietė visus į .vieningą dar- 

'bų.' ■ ’■
"Po susirinkimo daug nau

jų narni prisirašė prie kuo
pos. . • ;

Tad valio. Aušros. Vartų 
parapijos Vyčiai.

Sekretorius.

Vasario 11 d; palaidotas 
Vincas Sviderskis, žinomas 
valgyklos savįnįnkas. Ve
lionis dar buvo- jaunas vy
ras. Paliko žmoną Marijo
na ir mažą vaikutį..

Vasario 12: d. Šy. Kazi
miero salėjo vyčiai vaidino 
A- veiksmų puikii. ir gA’vą 
reikalą “Roiiianšų šešėliai. ” 
Atsilankė skaitlingas būrys 
žmoniij. . '.

Svarbiausią rolę toėjo 
Viktorija Augustinaviciūtė, 
kuri -dar pirmą kartą pasi
rodė mūsų scenoje.. Kiti 
vaidinusieji buvo: D. Rogo- 
Iiauskaitė,?El. Kisieliauškai- 
tė^ J. Bučinskas, Jr., E. Pa
žaras, A. JanuleviČius ii* V.
Staliulionis. Vaidinimo ye-J 
dėjais buvo J\ Bačys. ir V.

vis dėlto negalima laikyti 
. Rekolekcijas nevykusiomis 
Dauguma labai jomis paten
kintos. ..-?

Po mišių. įvyko- metinis 
siisįrinkimas ir pusryčiai.

• Valdybos sąstatas sekan
tiems metams bus: Marija 

sekmadienį..priėjo apie. 112-Radzevičaitė, pirm.; Ona 
Augąitytė, vicę-pirm.; Ma
rija Kejdošiūtū, iždininkė; 
Alęsė Juškeliūtė ir Mariją 
Čeplinskaitė,. raštininkės.

’ ^ynus.

pranešimų, ū paskaitė labai 
jausmingą apie 1 žūvančius 
Amerikoj Lietuvius eilėraš
tį iš ^Studentų Žodžįo” 
‘ -Lietuvos Liūdesys/’ Snau- 
dalio. ; . . .

KORTŲ ŽAIDIMAS
Penktadienio, vakarą, va

sario 17 d., įvyks' .pirmas 
į Šv. Alfonso choro suruošta
sis kortų žaidimas. Mėgė
jams bus pastatyta artį šim
tas dovami, tokiu būdu veik 
puse dalyvaujančių galės ti
kėtis šiokios tokioj dovanos. 
Pasibaigus kortavimuį šo
kiai: tęsis iki vidurnakcįo. 
Įėjimak puse dolerio.

f. MERGINŲ BEKOIįEK- 
; GIJŲ VAISIAI 
. Prie Komunijos ; pereitą

RADIO KONCERTAS ’, 
B ALTIMORĖJE^. •

• Dvisavaitinis .Liėt. Radio. 
pusvalandis pyko pereitų, 
ketvirtadienį..' . Programoj, 
buvo ; “Pabuskim S. mie
go,’choras;. ‘Kur sapnų grd 
žybč” ’įr /‘Dainuokim sesu
tės,?1 Bobeluieiij sesnį du
etai ; ir chorų * * Op,«op, kun 
ten Nemunėlis.” . Dviejiim 
protarpiais * Venekąičio. br- 
kęstrantąi pagrįcžė. •*

Kun.. Stendelis, be eiliniu

merginų,, visos Nekalto Pra
sidėjimo ■ "draugijos narės. 
Nors buvo tikėtasi daugiau, 
atsižiūrint į tai, kad 'reko
lekcijose lankėsi iki 300,

llllj, IĮĮ.JĮIĮŲI1ĮI MW.

Telefonas; 1350. ,r

; ‘ Gnibopjui

BMTOOSl, w.‘.

Worcesterio katal i k a i 
Lietuvos nepriklausomybes 
sukaktuves minės vasario 
.19. d? Iškilmėse dalyvaus 
valdybės. gubernat o r. i ū s; 
miesto mayoras, policijos 
viišinmkas V. Šimkus., su 
žmona, smifbuijbs orkestro 

vv_ I vędejas- ir aukštesnių moky. 
_ . klų inuzikės direktores Al

binas Vrassel-Vosylius, ad
vokatai Mileriai ir Bubliai, 
J. Žemaičio vedamas choras, 
o mokyklos vaikučiai suvai
dins patriotingą veikalą.

Iškilmės Šv. Kazimiero 
vakare. Visi katalikai į 
bendrą darbą!.

SO. WORCESTER, MASS

i

SODTH BOSTON SAVINGS BANK
YĘA AĘT KAMPO BR0ADWAY IR E STB, PER

BEVEIK 70 METŲ

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

XHKRJVOB UUKTMRŲ DM0&Į fų. 40N0 ?V. BL. RAŠALUHlAfi 
ro globa, motinos ivč. Į . vAipyBA

1*IW.. J. • l’cąwŪA.ką3, . ■ ■. . • .
84 Thomas. Purk. Su. Boston, Ma* 

yice-pn-iu,—v. ‘Mėirotjią* ■ . -
’ 1430 Caliimbia I£d., ,S. Bustini, Muss:
PjoL RąžtlnltikBa — J. GUnijckl* • 

. 4 Tbo.oi** Park, Są BoMįooj Mm* 
Fjn, Raštininkąs — M. &?JN* ’

. 256 E. -Nifith St., Sp. Boston,. U*m 
Ityąninkųs. — hįuudllfina*
- 886 E. Bro*dwny, So. Boston, Mas* 
MariMKą -> J, Zalkis

T- W|iūield St., ,So, Boston, Mas*.
Orauglja laika susirinkimu* kas treč!» 
. ned61dlen| klekvfeaą Jūą&iefiloi g yol 
-po pietą, eurapijo* »*!<!, $3 ft. Tth 
Bt, So. Burtoj M***- • '

’irmininkgitT- Eva Marlęsleng, •. , 
W B 8ttl-8į, Bto. Bątan. MąM.

V*4«C'k“ W
;< Te|» Šp. Poitpn 8422-R* .
PrpC Balt. —t Brolis ClunlenS,

Tek rarkvay, ififfMV • .
|ta.. BMt r* M*rjdn* M*rkoelnt* 

. 33 Navarre jš£, RoBliudale, Mass>
Tėl. Parkway 0558-ly.- 

lidlnlnkfi y- • On* Stinlulluti 
10$ We*t 0tb SU So. Bpaton, Uaff. 

/rv*rkd*rt ~ Ona Mtalrdiani
lM2 OolumbIą Ud.. 8ą Boston, Mw* 

KMp».GJ<il»U»Jahulppi*n«

• tido4j> • > »
Vl**l* dtaairljoii- veĮkalat* kreipkite

Profeaįonąlaf, . biznieriai, pramotiln 
kai, Riirįe skeįblasį tl*
riU verti skaitytoju pnramo*.

Vasario 26. d. Moterį j Są
jungos 69 kuopa rengia va
karą, kurio dąr Worc.est.ery. 
nebuvo. Tas vakaras bus— 
“centinis'kermošius.” Jiš į- 
yyks Aušros; Vartų parapp 
jos . bažnyčioje ir prasidės 
tuoj po mišparų. ••. M- 
... VYČIU 116 KUOPOS

■ č VAKARAS
• •' ■■

Vasario'6 d. 8 vai, vaka
re vyčių kuopa turėjo didelį' 
nepaprastą šusiriidcimą, į 
kurį nariai galėjo atsivesti 
svečių. Komitetas taip pa-: 
sidarbaVo, kad viskas pavy
ko kuo lĮuikįąušiai.. Jauni
mo prisirinko' tiek, kad -ne
buvo galima sutuipinti kalė
je, Ko ten nebitvo iŠ praš- 

' inatii,vbi4 puses! Iv solo bu-

Depozitu • nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 
mėnesio. Dividealai mokami trečią Trečiadienį Balandžio. k

. Spaliu minėsią. Siunčiame'pinigu:? į užsienį ir iš rašome | 

Trąvėilers CheąUes.. ‘ • ' ■ . . . ■ !

’’ ■ . h ■ . ■ ri.

. , V AL A N p O S:. ■ ' m.
Nuo D ryto iki 3 po įįietą. Šutytomis; nuo D ryto iki 12 vii*

Pirmadioiiią vakarais nuo 7 iki U tik dd depozitų -

! PĘNTORIAI IR DEKORATORIAI
’ DABS4 ATtllKAMB GERAI IR JIGUI '

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS
46 ARMANDĮNE 8T., DORCUĖSTER, 80

Tel. Tąlbot 03M’: . . «

ąm "D*rtiaauk*M
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&.S GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas Waterbury H™l!b ™IS
" i I I ~ A r. AvizvlTHrtH

’SDN, CONN.
OLEGUOS ŽINIOS
VanjasMokytojas

irto kolegijos mokytojų 
to prisidėjo naujas mo- 
įjaa Stasys Svetojus, 1d- 
ir augęs Worcesteryje. 
shas mokytojas yra pas- 
;as vadovauti matemati- 
i departamente. Ponas 
«ys Svetojus yra baigęs 
foreoster Politechnieal 
diMlion” su garbes pa-

pshį. Jojo draugai siu
itai, įvertindami St. Svc- 
4iiš nepaprastus gabu- 
i», u išrinko inžinierių, 
ibo pirmininku. Bet ne- 

tik jis pasižymėjo mo-l 
fe, jo gabumai sporto sri- 
je irgi yra labai girtini- 
pąč jis atsįžymėąo futbolo 
iorte, tapdamas daugelio 
idimų žvaigždė. . Gaila, 
id mokytojas Svetojus nė; 
iii žaisti kartu su kolegL- 
iš fjiibblp rateliu..
Naujam mokytojui visi 

olegištai linki geriausios 
loties ir susidraugavimo 
endrame veikime.

PRANAŠYSTE” 
Moksleivių kuopos visuo

menės sekei j a nenuilstančiai 
drbą. Šioji sekcija dabar 
(engia veikalų vardu “Pra- 

sj&ystė,” kuris neužilgo pa
rodys scenoje artimėsnesie 
tdvių kolonijose;
Pasiruošimas prie veika- 

> Sparčiai eina. Veikalo 
Bidintojaį yra mokomi gar
as dtamątiko Justino Bal- 

Oj kuris nesenai atvyko iš 
cagos užimti vargoninin- 

b pareigas So. Wbrceste-

Iki Šiol yra žinomą, kad 
^kančiose kolonijose . bus 
vaidintas “Pranašystės” 

:alas. Vasario 26 d.
įlostolų Mass.; kovo 12 d.—- 

brcęster, Mass, ; kovo 5 d. 
«-■ Waterbury, Coim.; kovo 
Įfe d., Brockton, Mass. y

• Antanas. JuseUendst

PROVIDENCE, R. I

Tėvas Antanas Bružas, D. 
D., M. S.

IŠKILMES
Sekmadienį, vasario 19 d. 

vakare po pamaldų minėsi
me Lietuvos nepriklausomy
bes sukaktuvių šventę. Kun. 
Pranas Jųškaitis, Cąmbrid- 
ge, Mass lietuvių.'klebonas, 
pasakys tai brangiai šventei] ”■ 
pritaikintų kalbą, o parapŲf 
jos abu chorai išpildys mu- ] 
zikalę programų. Į

Tikiuosi, kad netik visi • 
Pnovidenco, bet ir apylin-1 
kės, Cranstono, Pawtucket, I 
Cėnter Falls ir kitų Rhodė F 
Island vietų lietuviai skait
lingai dalyvaus kaip“ atlaL 
duose, taip ir Tėvynės ne
priklausomybės šventės mi
nėjime.

Kiin. Jonas Vaitiekūnas.]

WEST LYNN, MASS.
MINĖS NEPRIKLAU

SOMYBĘ - • r
ŠĮ sekmadienį, vasario 19 

d., 3:30 vai. po pietų, Liet. 
Ūkėsų salėj, 25 Camden S t., 
L. D. S.. 24 kuopū rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
15: metų sukaktuvių pami
nėjimų.

Minėjimo programa labai 
įdomi ir įvairi.- Kalbėtojais 
pakviesti iš Bostono advok. 
K. Kalinauskas ir L. D. S. 
Centro - sekretorius -J* JL, 
Laučka., , Bus . ir vietinių 
kalbėto jų. v-

Muzikalę programų išpil
dys Bostono solistai pi. p; O. 
Valeckaitė,. E. Podėly te ir 
J. Antanėlis. Bus ir vieti
nių dainininkų bei progi’a- 
mos paįvairintųjų.

Viši lietuviai kviečiami 
gausingai atsilankyti. Įėji- 
mas visiems laisvas be jo^ 
kios įžangos.

Rengėjai.

B VALANDŲ ATLAIDAI 
Vasario 19-21 dd. Lietu-- 
ųšv. Kazimiero bažnyčio

je įvyksta 40 valandų Šv, 
akramento garbinimas. At- 

ai prasidės sekmadienį 
sumą; Pirmadienį ir- 

tradienį pirmos* mišios 
Įbtus laikomos 5 vak ryto, po 

įnišių įstatytas Švenčiausis 
liks iki vakarinių, pamal-

— 7:30 vai. Suma su 
amokslu pirmadienį ir ąm- 
dięnį atsibus 8 yak.

* Šmgerb. kunigai pasakys 
pamokslus: sekmadienį per 

mą, Tėvas A. Bublys, AL 
; C., o vakare kun. Pranas 
ųiškaitis; pirmadienį., per 
įtiną kun. Pr. Vimauskis, 
fckare kun. Dr. J. Naviė-

4as;.- antradienį per sumą 
... j. Švagždys, vakare

M '

Šv. Juozapo choras bei operetės ‘‘Lietuvaitė** vaidilas, Waterbury,. Conn. (žiūrėk korės^dadeiicij^,* ■Pir* 
moję eilėje: Ę. JenuŠaitis, A. Adomavičiūtė, M. Maž eikaitė, sesutės Stulginskaitės, M. Vaičiūte, K. Kiu-

. taitė, A. Plangiūte ir Norbertas Aleksis. . j .
Antroje eilėje; P. Lazauskas, J. Mažeika, M. Andrikiūtė, B; Zelioniūte, kun. J. Kazlauskas, kuri. J. Kri- 
paš, komp. A. Aleksis, kun. kleb. J. Valantiejus, S .Sapraniene, A. Ulinskaitė, M. Verbickas ir A,;Badvi-
Jas. \
Trečioje eilėje: A. Matcelynas, M. šambaryte, Sesutės Jesulaites, M. Arintaitė, P. Jurkaubkaitė, J. Žnieč- 
kiūtė, IT. Seredinskaitė, M. Vitkauskaite, A. Radvilie nė ir ?, Žilinskas.
Ketvirtoje eilėje: V. Vyturis. J. Marcelynas, M. šnipūnaitė, M. Tarbunaitė, S. Zauevičiūtė, K, jokubon . . 
aite, O. Stonaitė, M. Sauriūtė/M. Adomaitė, J. Dambrauskas ir J, Vilimavičius.
Penktoje eilėje: J. Ąmbrozaitis, J. ZanavičiusJ J. Pilipavičius, M, Šukiūtė, J. Budzinskaite, O. Bulevičiū- 
tė, O. Žilinskaitė, A. Ramanauskas, J. Saukus įr. K.. Kaminskas.
šeštoje eilėje: A. Jerusevičius, P. Mažeika, J,.Kupstas, A. Kenausis, V. Klimas, J. VilčaūskaB, K. Saka
lauskas ir P. Kauneckis.

. ______ ‘ ®---- ----- --- —--- ------ t---- - — .. ...... .... .. .............
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Ličtaimsi Nepriklausomybės 
Minėjini/tš ir “Lietuvaitė”

| -scenoje, \ •.
/Sekmadienį, vasario 19 d., 

ŠvŲJuozapo parapijos cho-
Utojtpoįvad. A”. Aleksio, įvyk
sta dešimtas metinis teatras 

. —koncertas,.. Mokyklos Au
ditorium, .7:30 vai. vakare. 
Scenoje statomą Steponai- 
čid-Žilevičiaus; trijų aidų 
gražus’ muzikos kūriny s, 
nauja operete “Lietuvaite,” 
linksmai vaizduojanti Ame jos karališkai mūsiškius pa* 

- rikos. lietuvių gyvenimo įvy- vaisino .■ ir . gražių kompli- 
■ I bius. Programoj dalyvauja rnentų daug pripasakojo. 
-1 gabiausieji vaidylds, solis- Taip pat mūsų valdytos. —

tai, skaitlingas (žiūrėk pa
veikslų) choras, armonikė
lių benas, šokėjai, kalbėto
jai ir jaunamečių: chorelis. 
Vietinę ir apylinkės gerb. 
lietuvių visuomenę kviečia
me į šį metinį parapijos te
atrų - koncertų skaitlingai 
atsilankyti. ,*i
PAS HARTFORDIF.ČlHS 

/ SVEČIUOSE.
Sausio 29 d. mūsų choras 

vaidino Hartforde “Meilė 
kliūčių Nebijo.”. Po pro
gramos Hartford veįkėjąi-

, ir. gražių kompU- 
plentų daug pripasakojo. 
Taip pat mūsų vaidylos

choristai reiškia padėkos bicko vadovaujami. Praei- 
žodį kun. J. Valantiejui, tarno mėn. susirinkime vai- 
kun.. J. Kazlauskui, d-rili 
M. Colney-Aukstikalniui, S. 
Cibulskiui,- B. Karpavičiui, 
A. Radvilai, J. Lesunaičiui 
ir A. šamberiui už malonų 
savo “makabiliais” pavėži* 
nimų. * • - ■

VYČIŲ DARBUOTĖ.
. Rūpesčiu uolaus jaunimo 
prieteliaus kun. J. Valan- 
tiejaus, čia sėkmingai vei
kia visos įstaigos, kuriomis 
šių dienų pažangus jauni
mas intėrešuojasi. Šiame se
zone labiausiai veikia tai 
vyčių “Basket. bąli” rąte-

• liai, P. Lazausko ir M. Vėr-

dyboje vietas užėmė: kun. 
J. Valantiejus dvasios va
das, J. Kupstas pirm., ■ P J 
jesulaitė vicę pirm., A, 
Marėolyiias ir K Kalvaitė 
rast., ji Jokša kasininkas, 
P. Griškauskas namo priž.,|
J. Dambrauskas knyg., P. 
Šaknaitis koresp., M. Orin- 
taitė ir A. Zubras kas. glob.
K. ' Karinauskas . marš., A. 
Aleksis muz. direk., kun. J. 
Kazlauskas, kun. J. Kilpas, 
j. Kairis, J. Mažeika, J. 
Lešūnaitis, A. Verbicką^ — 
patarėjai. Linkiu naujai 
valdybai * gerų pasekmių! j

I Naujosios Anglijos kata- 
, kų 8-tas seimelis įvyks va

sario 22 d.y 1933 m., Šv. Ro- * 
ko parapijos svetainėje, 20 *

Webster SĖ, ’ Brockton, 
Mass, • '

Visos katalikiškos organi
zacijos, parapijos, pašelpi- 
nes ir idėjines draugijos, 
chorai,. kuopos, skyriai pra
šomos išrinkti atstovus, pa
rūpinti gerų sumanymų 
šiam svarbiam seimeliui. 
Atstovų mandatai pasirašo
mi valdybos atitinkamų na
rių su Dvasios Vadu.

Apskrities Dvasios Vadas 
kun. P. Juras ir L. D. S. 
centro pirmininkas kun. JĮ

; [Švagždys rūpinasi, Jkąd šis 
seimelis geriausiai pasisek- 

pl-
Visais Seimelio reikalais 

kreiptis bei įnešimus siųsti 
šiuo adresu: Rev. j. Švagž
dys, 20* Webster St., Brock- 
ton, Mass.

Federacijos N. A. apkri- 
ties valdyba:

• I . . Kun. P. Juras, 
Dvasios Vadas;

z V. J. Kudirlcd, 
Pirmininkas;

1Į S.) Čeikauskas, 
Raštininkas;

J. Versiackas, 
Iždininkas.

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

[ CHARRON’S 1
’ PIANAI—RADIO8

ŠALDYTUVAI
Į Aliejaus pečiai, Skalbiamos i
|. ’ mašinos
i 20 TRUMBULL STMEET i
1 WORCB8T1B, MASS.

Tel 4A480
Į Lengvos Wygo»—Be Nuoiimčie

i

I

paskaitų apie. Liurcla, kur 
jis pernai buvo apsilankęs. 

. Gausingas būrys atsilan
kė į šią. pramogų.

į Vasario 10. d. vakare bū
rys senų ir jaunų bažnyti
nėje salėje turėjo linksmų 

Po mišių įvyko susi- vakarų su “whist party.” 
Surengė parapijos choras- 
naujoms gaidoms įsigyti. . . 
PARAPIJOS PRAMOGA

Komitetas, sudarytas iš 
visų draugijų ątsfovų, uoliai 
dilba, kad parapijos koneer- 

I tas.-b.alhis, įvyksiantis, vasa
rio. 22 d. Eagles. svetaineje, 
geriausiai pavyktų. Kon
certinę programų išpildys 

Į parapijos choras, p. P. Pet
raičio vedamas. Tikimasi' 
gražių pasekmių. : 

J •_' ■ : . Rast uitas.

LAWRENCE, MASS.
. ŠV. VARDO DR-JA
Vasario 12 d. į Šv. Vardo 

draugijų įstojo 8 nauji na-1 
riai.
rinkimas, kuriame nauja 
valdyba pradėjo eiti parei
gas. Sųstatas: pirm. — A. 
Rimas,, vice-pirm. — J. Gis-] 
cevičiūs, rast. —K. Marcin
kevičius, iždininkas K.

* .» s .*• 7 ■» ,. ; J

Venciūs, : tvarkdarys — S.
Čeikauskas; federacijos at
stovais'—^ J. Jeskelevįčius 
ir J. Zenevičius.; Į sporto, 
komisiją — A, Kašėta, J. 
Blaževičius ir A. Švenčionis.

Į-Katalikų seimelį Brock* 
tonan atstovais išrinkta A. 
Rimas ir J., Autanayičiūš. j 
J. ŽaneviČius ir J. Hlatia- 
yieius parašys draugijos is
torijų..

kų santykiu Hartford •Vy
čių naudai. . .

Svečiai geriausiai pasiro
dė trečiame bertainyje.
- Ilartfordiečių tyme, žaidė 
šie jaunuoliai:. C. Šimkus, 
Malinauskas (padarė 11 taš
kų), Šeigis,... Geraitis (9), 
Ant. . Mašiotas (6) S. Šim
kus (14) ir A. Mašiotas

SODALICIJOŠ VA- • j SVEČIAI PRALAIME JO 
: Mūsų vietos.. Vyčių kuo* 

Į pas basketball tymas vasa
rio 11 d. žaidė šu ’lVąferbū^ 
ry Vyčiais. Mūsiškiai labai 
gerai žaidė ir nedaug vargo 
įdėjo. ’ kol svečius nugalėjo. 

[ žaidimas baigęsi 53:27 tas-

? Vasario 12 d. ■■ bažnytinė
je svetainėje sodalietės su
rengė įspūdinga vakarėli. 
Suvaidinta juokinga kome-j 
dija, :

Kun. P. Jųškaitis skaitė

IVaterbury tyme geriau
siai pasirodė Baronas (10 
taškų). •

Tų patį -vakarų žaidė 
Hartfordo yytes prieš VA- 
terbilry vytės. Ląimejo 
hartfordietės' 33:7 taškų 
santykiu.. ' ; •■. ■ ■

ALŲMNŲ VEIKIMAS
IVaterbury šv^ Juozapo 

parapijos mokyklos alumnai 
atvyks į Hartford vasario 
17 d. ir žais basketball su 

HARTFORD, CONN. . mūsų mokyklos :alumnais., 
Žaidimas įvyks mokyklos 
salėje 7:30 vai. vakare.

Remkime mūšų žydinti 
j alinimą. ■ •;. Svetys.

skyriaus iniciatyva įr valdy
bos - pasidarbavimu gražiai 
paminėta Lietuvos Nejui- 
klausomybes 15 m. sukaktu
ves. Tų dienų, vakare, baž
nytinėje svetainėje /įvyko 
prakalbos. Kalbėtojais bu
vo kun. J. Švagždys, LDŠ. 
Centro pirmininkas^ advo
katai B. ir P. Sykes ir A< 
Į<\ Kneižyė. . . •
> Programos vedėju- buvo 
klebonas kun; S. P. Kiku
zis. Jis taip ’. pat. pasakė 
prakalbėlę.
: Programų paįvairino dai
nelėmis mažasis parapijos 
chorai, p. varg, šlapeliai va
dovaujant.

. Žmonių buvo pilną svetai
nė.

Kalbėtojai pasakė turi
ningas kalbasi Ypatingai 
įdomių - kalbų apie tėvynės, 
'meilę pasakė kiin. J. Švagž
dys. : \ .

I PERKU BONUS
Perku Lietuvos ir Lenki

jos Bonus. Moku aukšta 
kainų ir cash pinigais. Pra
neškite kokį turite Bonų ir 
kiek prie Bono dar yra ku
ponų, o aš duosiu atsakymą 
ir pasiūlymų pagal, dienos 

(kursų? Taipgi 'turiudidelę 

ro koncertas. Tai bus pw-Į tuvę,: Kas pirks* pas mane 
mas choro koncertas, vAdo- drabužius arba čeverykus, 
vaujahf p. varg. šlapeliu!, nuo tuo priimsiu ‘Boną už 
Dainuos parinktas liaudies pilnus pinigus.
dainas. Krautuvėafdarairvąka-

3 XYZ. rais iki 9 valandai.
PETRAS BARTKEVIČIUS, 
American Diy-Gooda Store

CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 19 d» Vai., va- VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
kate bus rodomi paveikslai 
riš kelionės po Europą. Pa
veikslus rodys ir aiškins 
vietos klebonas kuli. Pranas 
Jųškaitis. Paveikslai labųik 
įdomūs. t.

sus nuoširdžiai kviečia į 
“ Stefahij os Vestuves. ’ ’

Sekmadienį, vasario 26 d., 
vakare, banžnytinėje svetai
nėje įvyks Šv. Cecilijos cho-|.drabužių ir čevėrykų krau- 

mas choro koncertas, vado- Į drabužius arba čeverykus,

GIJŲ ŽENKLAI •

NORVVOOD, MASS.
Sekmadiehįj vasario 12 

d., A. L. R. K, Fėdtrąėijos

Sekmadienį, vasario 19 d., 
7:30 vai. vakare, bažnytinė
je svetainėje įvyks “ Stefa
nijos Vestuvės.” Vaidins 
Liet. Vyčių kuopos įžymiau
si vaidintojai. Rengėjai vi-

$mS&SYIES
. P. A. Mykęs ir B. X>. Sykes 

IjKCtJVIAl ADVOKATAI
Ofisša:

SANBORN BLOOK 
Ml Wuhinrton 8t. 
N0RW00D. mass; 
Tėt Norvrood 0330 „ . •

Gyvenimo vieta: 
82 Walntrt Avė.

Tli. Nonrood 1315 W d

Ilsi, muaų specialybe ir ilgų mėtų 
praktika. Darbai artlstUkas. Kainos 
ftemos.

M. AJ NORKŪNAS
1 P. 0. Box87L Lavrmoe, M*m,
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mybe, bet ir prisimename, 
jog šią dieną sukanka 11 ūk 
kaip dabartinis Popiežius 
Pijus XI valdo BįatUlikiT 
Bažnyčią. . ?

Šv. Petro parapijos cho- 
ras, p. M. Karbausko veda
mas, sugieda Tautos.liitnną 
ir sudainuoja dvi dainas — 
“Tas ne lietuvis” ip*“tTlo- 
liaį?\ Olioro dainas palydi 
gausingi delnų plojimai.

Adv. K. KalinauSkąs pa
sako karštą kalbą, apie lais
vės reikšmę, primigdamas,

NEPRIKLAUSO NYRĖS 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS

Jau vasario 14 d. ^Daj’bi- 
ninko7’ numery buvo trum
pai minėta, jpg Bostono ir 
apylinkės lietuviai vasario 
12 d. Jškilmingai minėjo 
Lietuvos nepriklausomybes 
34 metų ir Klaipėdos krašto 
atvadavimo 10 metų sukak; 
4uveSr. v •■!

Minėjimo programą ly
giai 2 vai, po pietų pradėjo
K. Federacijos 3 skyriaus j°g lietuvių kova dėl.ląisy^ 
pirmininkas J. B> Daujjka^ nepasibaigė, nes Vilt 
kurs ir visą programą'vedė, nius tebevergauja. v*.

. Pirmuoju kalbėtoju buvo 
klebonas kum p, Virmaus- 
kis, prisimindamas .savo

.. kalboje* jog minėjimo die
na niums brangi, daugelių

., atžvilgių. Kaipo.lietųyiai 
katalikai mes džiaugiamės 
ne tik Lietuvos nepriklauso-

dar nepasibaigė, nes Vii*

4

ADVOKATAI

]JUOZAS GUNYSl
■ i - ■ i

I ADVOKATAS. j
| .• f ?-." I
1414 Broadwąy, S. Boston, Mags.=
i Tel. So. Boston 0948. ’ I

.1 X. |
■ ■-* ■ •. =

■ . f =■ . • GYVENIMO : I
• B Tel. Parkway 1864-VV s

L .... . ' L

r * Prisiekęs’ AdvokataB * ;

J^ZAS R.GAILIUS
Veda visokiu* pE0va8.-Diw</vf.>' 

suB legalhia dokumentui.
317 Ė St (kampas Bro&dway)v 

Bouth Boitorų idaii.. y

Telefonas: Šou Bo«ton 2732
Nainų; Talbot .2474/j. *

■‘ . „O ***'

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS '

° Darbininko’-’ Name 
’. (antros lubos, Room 1) , 

366 Broadway, So. Boston.
Tol. Sb. Boston - 3357 

Bostono, Ofisas:
60 State St., Room 326

Tel. Hubbard 9896 , 
Gyvenimą: 33 Bošemont • Street, 

Tel Talbot 2878 Dorchestėr, itass.

TeL S- B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
v ADVOKATAS*

414 Broadway, Šb. Boston, 
Boom 3? -

. Gyvenimo vieta: SO.Green St.;
Hudsbn, Maės.

TeK Hudžon 622,

į t TeL So, Boston 3520 . -

| ADVOKATAI ŠALNAI
• r 366 Br’oadvvay, 

. South Bortai, Ma§s ‘

.1
’ v
i

p*

somybės,'' išlaikymas b it s 
tvirtoje pozicijoje. Tokias, 
mintis reiškė garbusis kal
bėtojas kun. K. t Urbonavi
čius. ' ' •< •’

- Pertraukos metu padaly
ta rinkliava rengimo išlai
doms padengti, Vilniaus lie
tuviams našlaičiams ir kur 
talikų universitetui Lietu* 
voje. Nurinkta $35.01. - Bd

mauskis, kuri. J. Vaitiekū
nas, Pr* K. Galinis, J. ’flČ;' 
pilis, J. B. bū; po 50c.
Kr ^ėjevkienę'ir. V. • KaĘ| 
Šius ;t po ’25e —' Kasperayį- 
Čiene, Daijiliehė, Kailine*

Daktarai

________

Metinis Balius
.■ ' RENGIA—

• BV. MAftiMioa intaiMo Jkonusua

PA>AMnM8 MV1TAUHMI PATAIBtMBI '

Trežiadienl, Va«*rio-F«b. 29, 1933
ui- •* * • ■

r*B*»WOI| 4»•'* Tfc .wf„ SO? BOMTOlt, M^UBS.

' - . - '- i ' • • ’ ’ ' . ’ . ’
J’lkietai —_4Uc, mofcibhs — 25c.

pradžia 5 vai. vakare.

J. JHITAM8M0-ORKB8TBAB ,į

f

X

■ VISI I SIAB JUOKIMOAS K0MBDIJM

Kuprotas Oželis ir 
Labdaringas Koncertas

_—.Rengia—-
LIETUVOS VYČIŲ 17-TA ALGIRDO KUOPA .

Vaaario-Fėb. 19 d., 1933
Bažnytinėje BvetainSje, W. Fifth Street, So. Boston, Mae*.

Pradžia 7 vai. vakate,. . - i 1
f Nepraleiskite progos nepamatę šhi dviejų veikalą.

Įžanga 25 centai £ vaikams 10 centą. ' e
< ■. <. •:. • MTWą RENGfij^i,■

tDS. PIRMAI KUOPAI APSIVEDĖ
A -- ----------j--r----—r—---- :-----

Slatkeviįiene,, Janulevi- 
'čius, Stetekis, Žeromskis, 
Žareckaite, Ag. kalmaus- 
kaitė, Rimkienė, Gudienė, 
Skruckiehę, V. Petkūnas, 
M. Valatkienę, O. Kmiąpin-

Navicldenę M. An- 
tanavičienė^ O. ’lfefūlaitię- 
ne, V7 Matulaitis, D. Mar- 
tinkus, O. : Kiburienė, M, 
Zažauskienė, P. Venčiūnas.

Pertraukos metu jaus
mingai pagrojo p. Žydaną- 
vičiaus mokyklos trio—-trys 
broliai Stoikai (du smuikais, 
trėčihs pianu) Albertas, Er
nestas ir Juozas.

Dr. J/Landžius pasakė* 
gyvą .kalbą, prinlindamąš 
reikalą lietuviams . daugiau 
žinoti savo tautos istoriją.. 
Mūsų tauta viena iš sem mi
šių, mūsų kalba istorška, 
graži; mūšų prabočiai seno
vės Europos didžiųjų žemes 
plotų valdytojai. —1 'Visi' lie- 
Ūvįai džiaugiasi Kudirka, 
Basanavičiumi. Mes Ame
rikos lietuviai; o ypač Bos- 
toniečiai,-ypatinga# džiau- 
gi'dmės,. turėdami Kun. K. 
Urbonavičių t' Eikime šių 
garbingų vyrų- nurodytais 
keliais! •• . ..

Dr. J. Landžiai paminė
jus kun. Urbonavičiaus var
dą, salėje kilo rankų ploji
mo audra. ’ < . . '

Parapij-os choras gyvai 
sudainavo keletą liSksmų 
dainų. Savo programą cho
ras užbaigė daina Viluiu- 
mi, ” kuri sudainuota ir pa
lydėta ypatingoje dvasios 
pakilimo nuotaikoje.

* j Chorą, vedė p. M. Kar- 
baiiskas, akompanavo p. F. 
KarbaUskaitė.

Moksleivis Ant. Jurgelai
tis, Jono Ktnito moksleivių 
kuopos naiys, kalbėjo pri
augančios kartos v ardu, 
pžiattgdamasis Lietuvos ne- 
priklausomybe, jis. kvietė 
taelius ir jaunuosius sudė
ti ’ visas pastangas išlaikyti 
amerikiečių lietuvių tauty
bes ; nepriklausomybę nuo 
svetimų įtakų. * _ <■ -
? ‘Paskutiniuoju kalbėtoju 
buvo kilti. - J. Vaitiekūnas, 
^tovideneej B. I., klebonas. 
Bavo entuziastingoje kalbo
je kalbėtojas‘prisiminė tau
tos' skaudžiuosius laikus, it 
teįkalą /iš jų... piisimpkyti, 
Vilnių atgausime, Klaipėdą 
ĮMąikysįinG valstybę ne
priklausoma iškukysiine, jėi 
patys busimu-getai susitvar
kę.“ • Valstybės Vidaus tvur- 
ifeūir visuomeninių grupių 
taika / laba į- sVątbit Jei 
tautos didele .dauguma' yrą 
.priefepaudoje, ■jei piliečio 
prigimtosios teisės laužo- 
mbSį jei laisvų ięigiąmakū-

Mykolas BpsiIevįčirisSl^ '«• 
Lincoln St.,. B r i g h t oįp, 
Mąss., apsivedė, su panelę 
Ona PiV‘.oTnmąite, H Geoi< - 
ge Avė., Mattappan, Alass. 
Šv. Petro, lietuvių bažnyėlo- (,, 
je vasario 14 d., palydovais <. 
kuvo Vincentas Busrlevujius 7 
ir Emili ja Pivoriūnąitė. t

L, D, H. Pirmas. kuopos 
mėnesinis mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį keh’vtar 
clienį, vasario 2$ d., 7:30 v. 
vakare, parapijos svetainė
je, * ..

Visi nariai prašomi gau- 
šIiigaTaTsiTmn^C.’ ~

T7 7 7 Y

rybinė iniciatyva slopina
ma, tai tada tenka nusimin
ti dėl tautos ateities, tikė
kime, jog netrūkus sulauk
sime ne tik nepriklausomos, 
bet ir laisvos Lietuvos su 
sotineJ Vilniumi! ——- -

Iškilmes baigėsi visiems 
dalyviams bendrai sugiedo
jus Tautos himną.

r*t 'eoę
LIETliW^Ūjt!ri^jMil . !

ikASPARAVlCIBS -
? ^Ujojė Viętdife, 

525 B.Bn>i*dway, 8. Borto*.
' . on*9 ValMiof:

Nuo 9 Iki 1Ž iįui n? nuo l:30 ikl 
t ir kuo B iki 8 vii. vikart. oa 
suk uždarytas subatos vakarai* ir 

tWi nii a«
.. ,12-tbMdĖtnąuidiryia*. - 
tdifiįįi tr

, A. ŽydanaviČiaus ^ųziiįos : 
mokyklos mokinys įli-Btu- - 
tas paskambina solo* .* Jau
nučio pianisto gražus muzi
kalus skambinimas susilau
kia iš publikos didelio pasi
gerėjimo*

Pranas B. Galinis paduo- j 
da įdomių istorinių žinių a- ’ 
pie Klaipėdos kraštą, jo gy* 
ventojus, jų papročius, pa
žangą. Kalbėtojas baigia 
savo rimtą kalbą pareikšda
mas įsitikinimą, jog“ Klai- 
pėdos kraštas bus atlietuvin
tas ir Klaipėdos uostas su
vaidins didžiulę rolę lietu1 
vįų tautai.

Dainininkė Ap? Drevių- * 
skaitė (iš Middlėboro),'a; 
komponuojant ip. F. Kar- 
bąuskaitei, paSainavo dvi 

, dainas. ’ Šią dainiiiiiikę

‘bene pirmį kartą išgirsti ir . 
visi susirhikūsieji' išreiškę 
savo, didelį pasitenkinimą ’p. 
;Dreviiiskaitės' daiiiav i m u. 
.^p. previnškaitė turi stip
ru ir gražų balsh, . fs. jos : 

: lauldani ir tikimės -^tvirtos 
dainos meno pajėgos.

Kum K. tTrbonavičius ža- 
p ėiinai SLųddmino. yisą ..gau
singąją publiką savo patrio- 
.Būga,' tūrininga ir įdomiai 
pašaAyta kalba. • •

. Kun. K. Urbonavičių's' 
nuostabiai atmintinai išskai- 

’ eiavo .vardus visų .20 vyrų, 
I kurie 1918.motų vasario 16 

dieną turėjo drąsos paskelb
ti' Lietuvą nepriklausoma' 
valstybe. Jis ■ išskaičiavo 
lietuvių, tautos herojisktts 
žygius dėl neprikląusomy-- 
bės., kviesdamas - nepamiršti 
ir amerikiečių lietuvių di
džių nnoįielmp

Kalbėtojas vaizdžiai.nu
piešė. Lietuvos pavojingą- 

:;:būĮdę tarp.. trijų nenuošir
džių kaimynų. Lietimu ne
turi dar; sąvo laisvoj, soti
nės, joę:.. nepTiklaušomybei 
pavojus MĮūr’ tebėra didelis, 
todėl nięk ąmęrikiėčįąidąr 
tebeturimę bUlteti. . Baran- 
kiauši .įriprakriškiaiisi bū
dai Lietuvos’ gerovei, tai 
kiek gulima,: šelpti Vilniaus 
Ketųvdus; ir pMW Liėf-uyos, 
katalikams’įsikurti savo ūj- 
niversitetą. ' jei - Vilniaus 
krašte išsilaikjrsj lietuvybė 
Ir jei Lietuva. Įusįlaūkį > 
jaunosios karta dorų?tei- 
sjiigu šviesuolių, kuriuos iš- 
auklės katalikų univei^ito- 
tas, tai Lietuvės neprikišu-;

M i— ; * * *•*

5
,, .... .

PRISIEKĘS ADVOKATAS •

JOSEPH f, WALSH
. ADVOKATAI

Edwar R. Coplen - . 
AlbeptAdelaon....
Benjamin Ch.esky ..'*

. 'OFISO VEDBJA^ ’
. ' jonas J, Romano* - •
18 *wwM iH, Dtttoa, Mm. 

tltf ktaM ĮuiidiBj. 

Telefonas: .Capital 9.880 \
O i ii.o V a 1 * n d o ir

9 vai. iki 5 YA1. '

FEDERACIJOS SKYRIAUS 
NARIAMS

“HELIO, SWEETHEARI” 
KAINAVO 15 DOLERIU

------ r * ■ .
Lietuvis Dantįstaš,

DR. G. A. UALVARISKI
’ (GALINAUSKkS)

-. 'tcl. So. Boston 2300 - .
414 Brčadway, So, Boston 

Ofisltts' atHartis-nuo* iO lki' 12"’ vai. 
ryto, nuo 1;3U iki 5:30 po pietų ir 
nuoJ> įki?9 i. vakare, šveldiį Uiėnų 

į. \ pjjgal. šuMtarimų.

i DR. J. LANDŽIUS
I SEYHOUR
I LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CJmWAŠl . -4i 
’M ’ X-Ray . .

TqI. South- Boston 2712 
496 E. Br0adWay, 

South Boston, Mass.

Federacijos 3 skyriaus na
rių metinis susirinldmas į- 
vyks antradienį, vasario 21 
dieną, 7:30 valandą vakare 
bažnytinėje svetainėje.’

Visi draugijų atstovai 
irašoini būtinai ai šilan kyli, 
nes bus svarbių reikalu. Bus 
i šduota mėtinė apyskaita ?

. Veldybit

ATVAŽIUOS STUDENTAI

1.

■ Kitą sekmadienį, vasario 
2ū d., į So. Boston atvyks 
Šv. 'Marijos ’ kolegijos stu
dentai ir'3 vai. p. p. bažny
tinėje svetainėje suvaidins 
didžiulį veikalą Prana^v-

Tūlas Benjamin H. Ta- 
bosky, gyv. Maldei),' eidamas 
gatve į vieną jauną nešpėt- 
ną merginą sušuko “Heilo, 
SAveetheart.” -Mergiha pa
sišaukė policmoną, kurs tuo
jau' suėmė. Tabosky.

r ’Tmsnip link,suiasai vyru
kas aiškinosi, jog jis manęs 
tą merginą pažįstąs,, bet. tei- 
sėjas nepaklausė jo ir nu
baudė- 15 dolerių.

Štai ir pamoka už.uorėji- 
iną prisisavinti . svetimą 
merginą. .

M s.
LIETUVIS

0PT0METR1STAS
Ifiegrumlnuoju akli 
priskiriu akiniu* 
krelvan n kis ątltle-

- binto ir imblljonh
koše (aklose) akyse sugr*i!nu ivie 
sq tlnkkmu laitu:

J. L. PA8AKARNIS, O D
447 BroUdway, Soiitb Boston

Telephone-

Tel, So. Boston 3660-•
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Btoad.way, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki-12, nuo 
1:30 ik;i G ir nuo 0:30 iki 9 v.' v. 
SeredOfnis nuo l) iki 12 v, dieną. 
Subatomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nedelioinis. nuo 9 iki 12 vai. dieną.

• (pagal Sutartį) '. •
.t , . .. . « ■ • <■ V X- <.*.-<1^ — ■

Tel. Porter 3789 [

JOHN REPSHIS, M. D J
■ e ■ (SbpmtS) ”

Įdėtais 8>ttaojtt 
Ofl*o Valaiiflė«: iLi.lr T—O

278 Harvard Street, 
kamp, Imnin arti Central Sq,

I / .
51 ■tatuM,ii<&>ii>n«iiiHHuA>>i,«lMuttHi«ili<MtA<M*4

j; ; LIETUVIS t 

|UVDYTUUd it ŪHIRŪRGAe!

•-■V-O’-I ą n,d o .s':„'c , ' į 
| Nno 2 iki‘ 4 d., nub 7 iki B vak. I* 
| 4?b Gallivan Boulevard f
I eDOBCHĖSTEį MAŠS. . J 

| . Telefonas - TaĮbot Q847 ? j

Kolegijos rėmėjai stro
piai- -/..platina tikietus, ku
riuos patartina iš .aūksto 
įsigyti, neš gali vietų pri
trukti salėjo. .

JOSEPH W. CASfER
(KASPARAS)

494 E. Broadway, 
.South. Boston, Mass." 

Tel, So.. Boston 1437 J .
Res. 158 W. 7th St.

. Tel. So;. Boston 1437 M 
Patarnavimas dieną jr naktį.

mbb|bb||^|||||||M|||^

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS 1R ' 

balsaMuotojas
877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass,

; Res. 564 East Broadway :
So. Boston, Mass. ‘ •

.*■. Telcplione S., Boston 0815

KGNHAKTORUIS 
TRAUKS TEISMAN TŪK

STANČIUS ŽMONIŲ
Turtingos kohtrąktorius 

Matthew„Cuini£iings' x>er sa
vo advokatą pareiškė, jog 
jis trauksiąs teismo atsako-, 
įnybėn 7200 asmenų; kurie 
pasirašę, prašymą- reikalau
dami ištyrinėjimo miesto 
reikalų tvarkomo.

Valstijos legislatūroje bu
vo vestas viešas apklausinė
jimas, kurio metu keletas, 
kalbėtojų paminėjo, . jog 
Bostono didelius darbūs 
kontraktorius .Cummings 
gavo labai lengvai ir uz 
aukštą kainą, be jokių, var
žytinių.

Cummings įsižeidė ir da
bar nori traukti teisman ne 
tik kalbėtojus, bet ii\ tuos 
asmenis, kurie prašė, valsti
jos legislatūros paskirti ko
misiją ištirti Bostono, mies
to valdymą. . . ..

(Daugiau žinių 5 pslp<)

BAY VIEN , 
MOTOR SERVICE

STŪDDBAKER IR ROCKMŽ1 
Automobilių ir Troku 

Agentūra.
didsomė visokią' ^dlrliys.eią Huto- 
rmoSW«7£<teymcb W demonfįtravl- 
ino vieja: • ,

• ,1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. ’• 

S30UTH BŪSTU#, MABS;
Joe. Kajioviunas ir Petcr Trcviolcfis 

Navininkai • . 0 . . .
.. 'f , f......... M’Į .............. .. ■ i.,1 -T, .

1 AR SERGI?,., f 
| Skilvys nedirba/ liežuvis bal-į. 
Į tas, sunkus kvapas. Viduriai § .
1 užkietėję,, pilnas gazij i? rukM • 
ftieš, neramiai miegi...; Jei nori| 
I pagyti—vartok vaistus Son- f
ĮgosU—-$1.00 bonką, kurie pra-Į 
= šalina tuos visus' nesmagumus.| 
| Ifidirba Apilekoritis E GIEDVIlAfĮ ' 
= 1016 Calnbridge St, prie Webstėr= , 
š Ave., Cauibridge, Masš. Tristanęfitlj 
| visokius vaistus per paštą- Bei k a-= 
| lauk katalogo Dr. Gredvilo.. Gyduolių |

I JUOZAS M, DILIS i 
5 , Y— S
Į LAIKRODININKAS |

i Parduodu įvairiausios rūšies I. į
| auksinius ir sidabrinius daik-I 
Itus. Taipgi ir pataikau. \ •, I 
J ' ».*■• ’t" Į V
Į 366 W. Broaihray ■ ' -r 

į SO. BOSTON, MAJUS. į 
So.utiiiiuit.iiiiniii.uihi.iiiutiiiii.iiiHiiuuiiK.UKinhnOjl

S

AGENTAI

LIETUVIS GRABORIUS

t—■■■■..

IINSURANCEI
! ApOrausK nanitls, rakandu* 1 
r; 1

1253 Broadvvay, B. Boston, Masi.j 
į- TeL. So. Boston 2613. l

RUTI SVEIKU ■
.. JŪS VISUOMET NORIT 
Ilgui“ ■įąistovSjes- kraujas, pervos, 
sduBulys, odos, ir įsisenėjusios ligos, 
piitųiklnms,.;kojIJ: BkaudJjJmas, pi-

, 'Ies ir- votys, nuplikimai?, 
nugaros skaudėjimas,

“Ui . Tėuniutizmas, niaiariii it 
'rlebiinijis Iggydopms.be 
jokio skausme ir nėra 
'Teikujo' išlikti- lįį darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duodu. Mniaft uimokCBtle.- 

Dr.Grml(,327te;:,& 
Fald^oij AntriiMtnUk,

dali 1Q—U
..

Laidotuvių, reikalo, visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju, G a-. 
lite kreiptis bile lajktų dieną,ar naktį, 
o aš visuomet pasirengus kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimų į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereiknluuiu

P. j. AKUNEVICH
. (AKUNEVMIUS) J

16-18 Intervale St., 258 West Broadway,
MonteUo, Masė. \ So, Uostom M***,

‘ Tel, Brockton. 4110/ • ’ . Tol. S. Boston 4486

BONAI
PERKAM LlEtŪVDB B O ŽF tl b
Už' BASU WK1M AUkI-

• RAUSIAS KAIMAS. ‘ 
Parduodam. Laivakorte* ant viių 
patogiausiu laivų i Lietuvą ir iš

. lųėiuvo*..

DROADWAVTRAVEL 
RUIMU

K; J. VIESULĄ 
Š66 West Broadvvay, 

So Boston, Mm
Tek Soūtb Boston 6620 J-

Iggydopms.be


$$

Penktadienis, vaiarib 17, 19S3

IS D1DZK)JO NEM YORKO1[RNE^/ JERSIFV lld 1
SVS. PAN. APKM

PARAPIJA i

■t’

■ 
t-.• fe*

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS

■ * Vasario 12 d., Apreiškimo 
Švč» Pan.: parapijos* salėje, 
įvyko Lietuvos Nepriklau
somybės 15 metų sukaktuvių 
minėjimas, kurį surengė Di
džiojo New Yorko Pederąei-’ 
jos apskritis.

Programa prasidėjo ly
giai 4:30 vai. po pietų. Pro
gramoje dalyvavo Šie:

1) Programą pradėjo p.
_ K. Krušinškas, vietos-lietu- - 

vių veikėjas, prakalbėle ir 
paprašė vietos chorą, vado
vaujamą p. Jaukaus, pradė
ti vakarą tautos himnu. \

2) Apreiškimo parapijos 
choras - sugieda “Lietuva 
Tėvynė mūsų,” “Kur bėga 
Šešupė ” ir 4 ‘Vilnius. ” i.

3) Kalba gerb. P. Dauž- ■ 
vardis, Lietuvos vice-konsu- 
las Neiv Yorke. . Savo tu-! 
piningoje kalboje gražiai is-

’ dėsto Lietuvos pažangą ir 
jos pretensijąs prie Klaipė
dos ir prie, Vilniaus. Ragi
na piiflkti Vilniaus pasus.

,4) .Kalba kun. Balko
nas. Jis savo'gražioje kak 
boję pasakė labai daug apie 

'Lietuvą. ..
. Paminėjimas baigėsi a jie 
7 v. vakare.

' Dėl susidėjusių svarbių 
. aplinkybių,. basketball ir va- ■ 

. kare rengti Šokiai neįvyko.
Taipgi nebuvo nei jųdomų 
Lietuvos Dienos paveikslų.

Aukų išlaidoms surinkta 
$21.05. “Vilniaus pasų” 

, parduota apie 120.
Žmonių buvo pilna svetai- 

, nė, apie 500.
Apskrities valdyba reiš

kia visiems programos daly
viams nuoširdų ačiū. . .

Apsk.. koresp.

Theodore Tucker su Žmona iš Spokane, Wash., kur jie turi Įsirengę gražu daržą, už kuri laimėjo pir
mą dovaną Amerikos konkurso.

hj Sargų Sąjungos vaikai 
ketina padeklamuoti iškil
mei pritaikintų eilių. Bfe 
to, bus. ir kalbėtojų, tarpe 
kurių prabils ' auksaburnis 
p. llaužvąrdis. Tat vykime 
visi'į mūsų Tautos iškilmes I

Į- Tdephon*: STAGG 2-0706 T A L A N D O 8 s
M UI ARAQ Y VCNPIIIQ įUni pLAUAu Ki VEnblUa I

D A N T Į S ZA S. <0? <MUHD BTBBKT 
. K^KAT (kninpM Union Ata.) , |

Į Ncun? telefonu: Michltan 2—4278 B M d 0 K 1Y N, N, Y* |

i svetainę paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę 
ir pamątyti tų^gražų patrio
tišką operetę, ir draugi,pri
siminti savo jaunystės die 
naši \ *;

IŠVAŽIAVO LIGONI
NĖN” <

Visų gerbiamas ir myli-

Tėveliams patartina savo 
Ainiirn.mr m u sumiš pfiralytl prie to kili-1 OZONE cAnKf Ni Y. fe. Jaimimui vieta tik ka- 

' ' . Italikiško'se organizdcŲošc ir
DVEJOS LAIDOTtTVES. draugijose.

, .. - , -r -v i - Nu()irdcs.'
Paskutinėse< laikraščių hu- .

dose buvo rašyta, kad mirė NEW YORK, N. Y.
Klara Baranauskaite. Į jofe -- Į pED< APSKRITIES
laidotuves atvažiavo josios Ketvirta Lietuvių Dailės SUSIRINKIMAS 
dūlė Mykolas Kairuksfis’. paroc|a prasidėjo vasario 6 į Federacijos apskrities su- 

je^Jl^lI0oll,ld^įr tęsis įki 26 dienos. Pa- sirinkimas įvyks vasario 24 
pasiprasė sesers Marijon a L,išstatytus dailės dar- Į d., 8 v. vakare, karalienes 
Baranaiiskiėnės lovos, 'irkus gijimą-matyti kąsdien Angelų parapijos svetainėj, 
nusisliunde, kad va^iuoda- miC) -įq vaj. jRį 10 yM. Visi kuopų atstovai mab>-
mas pradėjo nekaip jaustis. paRare, Hotel Vietoria. Į nes laiku sueiti. Kurios 

i Atsigulė lovon, ir iš jos jau į gekanti dailininkai daly* draugijos ar kuopos neturi 
daugiau neatsikėlė. Susirgo yąuja parodojeM. Kraii- l išrinkę atstovų, malones pa- 
plaucių uždegimu, ir. sių.me- Raį^ ę Jamesięne. M* Ja- Į čios valdybos dalyvauti. No
tų jausio 20 dieną mirė, t m siukinaitė, A. Kairukšti s, I pamirškit — Vasario 24 d. 
dešimts dienų po savo se- H .Mackevičius, T .J. Ma-Į Sekretorius,

tara dukters mirties, ^tojeį^ A. Smadytė, j. Su- - 
pačioje; stuboje, 10u-30 k^g j, p. Tamošaitis, E. 
86-tJi Street. Lj Vasiliauskaitė, L. E.

.Mykolas Kairukštis vikelytė, V/J. Vitkus ir E. 
brolis gerai brooklyniečlams Į y. yyzįfltgt 
žinomo Andriaus Kai raks- Į j par(į3į įžanga dykai. į 
čio. Paskutiniu laiku. ImkeĮ parpjoje yra įvairių dai-Į 
nirwį Hohoken, N. J. Iš ĮJe- k Ateikite pamatyti; 

Į fuvos kilęs iš Kairultahji Dailus ■MepeįasĄ
kaimo, Pajašio. vaistais. '
Marijampolės apskrities, iš DAPUKTCR M Y H 

Ipasiturinčių ūkininkų šei-į. • llUuntvI.tJlj Ni Ii 
mos. I ‘

. > v ' . Vasario 18 dienos švente. Operetė
Amerikon atvąziavo apie40 metę iįgal. Buvo vedJ „ “A’k8?0S ff 

bet jau apie F septyni mėtai] J“|
kaip liko našliu. Vaikų ne- Wjmipimo kuopąar choras 

fiurėjo smarkiai rengiasi prie Lie-Į
- ’ ’ . .’ b . I tuv^s / Nepriklausom y b ė s

PąŪko dar tris brolius: j gveritgg paminėjimo, ir ren- i 
Į Andrių, I^azį, -Petrą ir šese- j .^paprastai gražią ir 
12 Marijoj Baranauskieiįę.| jausmingą mlizikalįšką ope4

nių Newark, N. J. ir PittsJ j^g’ vaidinama didžiu- 
. leje Coiicordia svetainėje,]: 

kampas; Glifford Avė. ir 
Hųdson •. Aveį sekmadienį 
vasario 1 ‘̂d’., 7:45 vai. vaka 
re. Visas pėinas yra ski
riamas parapijai įr mokyk
lai. . {

Režisieriais yra klebonas 
kun. J. Bakšys, varg. K 
Bazyš ir J.' Čelkyš Morkū
nas.

Varg. K. Bazys, yra pasi-l 
žymėjęs muzik'ališkais ga
bumais, tvarko visą operetės 
muzikališką programą, kuri 
bus nepaprastai paįvairinta 
visokiomis juokingomis ir 
gražiomis lietuviškomis dai
nomis. . . ’ = .t • ; * X - . K • * . 4 ,
... Neužmirškite dienos —t 
sekmadienį^ vasario 19. d J' 
Ateikite Visi į .Conpordia 

. ’ ' ■ -Į- I1 i. '■* ■'■'■'t—7?11" 1 n ■*"

T.el. Evergteen 6-5310 

JOSEPH GARSZVA 
GRABORTUS 

.». ' —m— 
BALSAMUOTOJAS 
331 Moro*D Avnnm 

SB0O<LYN, K. T. :

Z AB .

PMEBSOH, N. J.nepaprasti, nes netik ris įvyks sekmadienį, vasa
rio 19 d., maloniai pasižadėk 
jo dalyvauti programos iš
pildyme Lietuvos Operos 
Art. JUOZAS. BABRAVI
ČIŲ S. Tad atsilankiusiems 
į koncertą bus proga išgirs
ti tikrą artistą dainuojant. 
Artistas J. Babravičius be
veik visą Europą aplankęs 
ir dainavęs karaliams, kuni
gaikščiams, ir šiaip publi
kai. Amerikos lietuvių tar
pe mes neturime lygaus ar
tistui Babravičiui. Šv, Jur
gio parapijai bus istorine 
diena, nes pirmu kartu jos 
svetainės, scenoje pasirodys 
toks žymūs dainininkas. 
Taipgi išgirsite Visą, eilę,. 

' dar niekui' nedainuotų, nan-~ 
jų dainų, kurios paimtos iš 
nesenai parašytos kompozi
toriaus J. Žilevičiaus opere
tės “Lietuvaitė.” Kompz. 
Žilevičius’ škaitys paskaitą 
ąpie lietuvių dainas ir jų 
vertę. .' Ypač čia gimusiam 
jaunimui bu$ JrOga išgirsti 
lietuvių dainų grožę. . Šio 
turinio paskaita bus pirmą 
kartą skaitoma Brooklyno.

Jaunuolių irįdidžiijjų cho
rams vadovauja • varg. J., 
Bruneto..

Koncertas įvyks parapi
jos svetainėje, 207- York Št, 
Brooklyn, N,- Y., lygiai 8 v. 
vakare.

Pelnas parapijai. * 
GIEDOJO ARTISTAS 

BABRAVIČIUS
. Sekmadienį, vasario 12 d., 

Šv. Jurgio parapijos bažny
čioj, laike * sumos, žavėjan- 
čiai giedojo artistas J. Ba
bravičius* Vargonais prita
rė varg. J.Bruneto.
; Artistas jausmingai išpil
dė Avė Maria, P. Mascagnr 
ir Viešpatie mano A.

. Strūdella, , ;
• Teko nugirst išėjusius . ... .. . v. .
' žmones iš .bažnyčios besikal- kaip ma^ąš ydikasi ^ąi ma- 
; bant, kad tokio gražaus gie

dojimo'dar jie negirdėję/ 
RENGIASI PRIE NAU- 

JŲ DARBŲ
V. J. Dr-jos 3 sk. susirin

kime/ kuris įvyko vasario 
12 d.,- nutarta rengti vaka
rus, kad padidinti draugi
jos kasą. Tam tikslui išrin
kta komisija. . •‘

Susirinkimas buvo skait
lingas.

bus
juos matysime, bet ir visas 
kalbas jų girdėsime labai 
aiškiai. Lauksime.

DRAUGIJŲ DĖMESIUI 
Apreiškimo parapijos pik

nikų rengimo komitetas pra
neša, kad parapijos ir Šven
to Vardo draugijos pikni
kai įvyks šiose dienose:

Birželio 4 d.,
'Rugpiūčio 6 d., 
Rugsėjo 10 d. .

• Komitetas.

RADIO CARD PARTY
Šv. Vardo draugijos “rą- 

dio card party” įvyks vasa
rio 21 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos mokyklos svetai
nėje.

Kviečiame jaunimą ir su
augusius gausiai ateiti.

Suaugusiems įžanga 25e, 
o vaikams nepaprastai ma
ža. ■. : «- . ..
. Ateikite pavieniai ir su 
šeimomis arba visa draugi
ja, visas Įdubas. / ' .

Rytojaus dieną galėsite il
sėtis, nes tai bus Washing- 
tolio gimimo diena.

./ Komitetas.

Vasario 12 d. įvyko Mote
rų Sąjungos vakaras — ke- 

, T _ .v. s puriu balius. Žmonių buvomas tam. T. Lengviems,,Į Dt>vanas iaimgjo gios:

p-lės Šėpetaitė, Delibiūtė ir 
•p; Rr Gudžinskiehė^ Kitus, 
laimėjimus paskelbsime vė
liau. Buvo, atėjęs ir klebo
nas kun. Paulonis ir džiau
gėsi parengimų, it žmonių 
gausiu atsilankymu, nes pel
nas skiriamas parapijai.

. Sąjungietės yra dėkingos 
visiems to vakaro daly
viams. .

y •. ... . . .
fc Apreiškimo parapijos.vika-: 
į y ras, vasario 14 d. išvažiavo 

. ' į Šv. Kotrinos ligoninę, su 
gerklės ligomis. Linkime 
gerb. kunigui vkuogėriausio 
ir greičiausio pasveikimo.

Lietuvių kalbos vakarinę 
molyklą lanko apie 22 mo
kiniai. Ji būna Apreiškia 
mo parapijos mokykloje 
aiitradieniais įr.kelytauLie- 

4 niais nuo 6 vaL iki 8. valan
čiai vakare, ■ y _•

Girdėjau, kad L. R. K. S. 
'A. 134 k'p. rengia judomuo- 
sius paveikslus iš Lietuvos. 
Bus kovo 6 įr 7 dienomis, 
Karalienės Angelų parapi- 
j os svetainėje.. Paveikslai

Koresp. M B.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.
ekstra ■pranešimas 
Koncerte Dainuos Artistas 

Babravičius, p -i
Šv. Jurgio parapijos ren

giamam chorų koncerte, kū-

Na, aš ir. vėl čia. Kaip 
jūs žinote, buvau išdykęs į 
Klaipėdą ir savo vietoje pa
miršau palikti kitą kores
pondentą, kuris jums “ap- 
znaimintų” kas dedasi Pa-1 
(crspiie.

i Bet dabar, tai aš jums 
pranešiu,5 A‘red hot ’ ’ žinias.

Naujuose Metuose sulau
kėme naujo vargonininko 
Vinco Justo. Nors jis čią 
dar tik trumpą laiką dar
buojasi, bet jau chorą gerai j 
sumokino.. Jis labai gerai 
savo pareigas atlieka. Vi
siems . choristams patariu 
lankyle ^'.praktikas. t Būk 
nauda Dievui; visuomenei 
ir patieks.

Sekmadienį, vasario 19 d., 
š. m. minėsime . Lietuvos ne
priklausomybės 15 metij. su
kaktuves. Bus įdomi pro
grama., Bus svečių kalbėto- 
tojų; .dainuos choras mergi
nų ir vyių, duetai ir kvar
tetai, vadovaujant varg. V. 
Justui. Tad ateikite visu 
Įžanga dykai.

Užgavėnių vakare. įvyks į 
“Blynų Balius.”: Aš iš 
Klaipėdos parvežiau miltų. 
Tad prikepsime tikrų lietu
viškų blynų. Aš ir būsiu ta
nki baliuje su savo puska
piu vaiku. Prieš balių ne-1 , , . . _
valgykite kelia* (fenas, kad <Myvy ™ ’Muyy- 
turėfemete gėrį • Špetfe. lo“s Leneevųm,
Bus duodami prizai feu- » ^eyikTa> “ Kmta,ls 
giausia-blynu suvalgiusiems. ®hžabrth’N- J’’kims nul5" 
Bė to, bus daitpj, deklauia- l"10 ’1’' ’;aPus- 
cijų ir muzika. Viši atei-. , 
kitė.;. y Į

Kitą menesį Patersonie- 
ciai vaidins veikalą ‘^SąžLį 
nė.” Man teko matyti prak-. 
tikuojant, tai ko pilvas ne- Į 
Įrųko nuo juoko, o taip •pat ] 
buvo Vietų, .kad verldau

T«lei?hoQ« : STAGG 2-«1(K

DB, A, PETRIKĄ |
tnnUVIB DKNTIBTAJB

UI 8. Ith Bt., BrooMyn, B. T. Į

VALANDOS :
Noo 0 TtL ryt® Iki 8 m vatai*. 
PwAt*dlen|ąi« ir lr«ntall«nUla

; tik Btaitanui

KLASeiAUS

CUNTON PARKAS
Plknltam«, baliams, koncertam, 

iokiaM Ir VltaUems tmlliolrtaiiar

lyna-MiabkUie. Jau laikas u&ls*- 
kytt taiį li<m08 sesonnL 
kamp. Maspeth ir Betta Avi.

JONAS KLASČIUS, Sav,
Maspeth, N. Y.

AMERIKOS L. K? STUDENTŲ ORGANIZACIJOS ŽURNALAS, 

LIETUVYBĖS IR KATALIKYBĖS NAUJAS GYNĖJAS.

Metams promimėrata $2.00. Į užsienį $3.00 Atskiro nnm. Raina 20c.

“STUDENTŲ ŽODIS”
36G W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ta******

Andrių, Ipizį, Petrų ir sese

Velionis paliko daug, gįmi-1 “Apkalbos ir Meilė,” Į 

ton, Pa.
‘ Palaidojo Arlington, N. 
J, Šv. Kryžiaus kapuose, 

Į ta kur yra palaidotas jojo 
vyresnysis brolis Antanas; 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis iš Švenčiausios 
Paneles Apreiškimo parapi
jos bažnyčios, Brooklyna 
Šv. mišias laike ir apeigose

. Vęlionieš broliai ir sesuo 
dėkoja visiems giminėms? 
draugams ir pažįstamiems 
už atsilankymą, ir prisideji- 
ipą kuom nors laike laidotu
vių.' ’

LS.

NEWARK, N. J.
tote kaip- smarkiai Paterso- 
nieciai darbuojasi. ,

Klaipėdos Kepitfsnapis

16 VASARIO PAMINĖ- I 
■ . JIMAS •; *;• '

: Vasario 16 dienos pami
nėjimas įvyks vasario 19. d., 
sekmadienį, 7 :30 P. ĄL pa
rapijos salėje. Prie šios iš
kilmės stropiai ruošiasi cho
ras, kuris mano pasirodyti 
su nauju repertuaru Augę*4

Vasario 16 4 d. Lietuvos 
nepriklausomybes šventė.

. Vasari? 18 d. choro ba
lius.

Vasario 20 d. Sodaliečių 
kortavimo vakaras.

Vasario 22 Šv Trejybes 
paraPW vaįkurą klubo šo
kiai ir basketball. • ;

Tel, Newtown 9—4464

ANiJiVAUNraS
GRABORIUS IR 

BALSAMHOTO.TAS 
. Apdrauda'.vtMM saIčom

■ Notary PoBUc • . 
: 6441 — 78-nd Street, 

Arti Grand St.
MASPETH, L, KM r.

Tat stati 8—5041 Nętery Public

M. P. BALLAS INC.
Gruborįus Ir BalaamuotojM 

SiO GrandSt., Brooklyn, M.T.

T*L lun 8-0788 MoUry P*MM

JOSEPH LEVANDA 
(LtvuniAuaku) 

GKAIOIIUI
107 Uitoa Avt.,BrooMyn, NY.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GKABOKIUS 
401 Mitropolitan Avi.

IROOKLYM, N./i:
Pridėto Apreiškimo parapijom 

BeŠny&ą ‘
Panamdau Automobiliu* Ve* 
turima, Krikštynoms ir vho* 

- kiems pokyliams

»1>1. Knntm* 8—4814
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