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KAINA 5 CENTAI

LENKIJOS ATSTOVAS 
VAŽIUOJĄS Į RUSIJĄ
MASKVA, — Lenką už

sieniu reikalą ministeris 
Joseph Beck važious į Mas- 

’ kvą tartis su . Sovietais. Ta 
jo kelionė esanti reikšminga 
akyvaizdoje neseniai suda
rytos draugiškumo ir ne
puolimo sutarties tarp Len
kijos ir Vokietijos. Vadinasi 
Lenkija siunčią savo atsto
vą išaiškinti sutartį Sovietu 
Rusijai.

GELŽKELIE6IAI GRįSINA 
STREIKU

AUDRA UŽMUŠĖ PENKIS
RIO DE JANEIRO, - 

Catanduvas miestelyje ne
paprasto smarkumo ; audra 
užmušę penkis gyventojus 
ir daugybę sužeidė. Neseniai 
pastatyti kavos sandeliai ir 
daugelis kitu trobesiu buvo 
sugriautu.

WASIIINGTON, — Ko
vo men, 1 d, 32,000 gėlžkelio 
darbininku planuoja išeiti į 
streiką Dabar eina dar
bininkų balsavimas streL 
kuoti ar ne.

Darbininkai šešių gelžke- 
įią nusiskundžia, kad jiems 
jau du metai kaip nemoka
mos tokios algos kaip kitų 
gelžkelių darbininkams, ku
rias tarpininkavimo komisi
ja pripažino teisingomis.

- Jei gelžkeliai nefšpildys . 
darbininką reikalavimų, da
rbininkai prašysę pręziden 
to Robsevelto, kad valdžia 
paimtų Šiuos gelž’kelius į sa
vo rankas.

BANDITAI NUŠOVĖ KU- 
' 1 NIGĮ
JO KŪNĄ SUDEGINO

NEW. YORK, —■ Katali
ku užsieniu Misijų Draugi
ja gavo žinia, kad netoli 
Darbią, Maudžia rijoje, bau 
ditai užpuolė • traukinį ir 
nušovė Monsigniorą Euge
ne Imhof, kuris buvo Apaš
tališką Prefektu Tsitsihar 
mieste. Banditai nušovė ku
nigą Imhof ir dar kelis ke 
leivius ir sukrovė ją lavo
nus į vagoną, sudegino. Ku- 
nig, Imhof buvo inisijoiiie- 
rius 'Šveicaru tautvbės. * .

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo Aktas

MAŽINS AUKRO KIEKI/ • • v

‘^lEM.DAMPHP UŽ NE~ 
TIESOS TĄSYMĄ NU

BAUSTAS 5,000LT.

REVOLIUCIJA 
AUSTRIJOJE

PRAGUE, Čekoslova- 
kiįos valdžia nutarė, vienu, 
šeštadaliu sumažinti aukso 
kiekį jų kronoje. Tas daro
ma, kad būtų galima jų. pre- 

. kėms lengviau konkuruoti 
■ užsienio rinkose.

PRANCŪZIJA PERSPĖJO
MASKVOS ATSTOVĄ

< PARYŽIUS, — Naujas 
Prancūzijos ministęriu ka- 

. binėtas yra nusistatęs griež
tai pasielgti su riaušinin
kais. Jie Maskvos atstovą

: įspėjo, kad komunistą vel
iamas gali suardyti gerus 
santykius tarpe Prancūzi
jos ii’ Sovietų. •

Šeštadienis ir sekmadienis 
praėjo ramiau Paryžiuje 
sukoncentruota 30,000 karei 
viu ir policija sustiprinta,

Klaipėdos kr. komendan
tas pulk. Liormanas nu
baudė “M. Dampfbinto’• 
red, Kąkį 5,000 litu pinigi
nės pabaudos arba 3 mėn, 
kalėjimo už tai, . kad “M. 
D.” sausio 17 d. rašo, kad 
sausio 15 d. įvyko šventė, 
paminėti dįęnaį. kurią 
tava užėmė Klaipėdos kra
štą, kas nesutinka su tikre
nybe, kadangi pati krašto 
autonominė valdžia, direk
torija, Savo oficialiam“Val- 
džios Žinių” skelbime tą 
švente pavadino Klaipėdos 
kr. susivienijimo su Lietu
va paminėjimo diena. To 
dėl. UM. D<? gyventojų a- 
kyse pažemino centro ir 
autonominės valdžios auto
ritetą ir tarp gyvento jų kė
lė pasipiktinimą. . ’.

^Lietuvos Taryba-savo po- mas, demokratiniu budu vi- 
sėdyje vasario 16 d, 1918 su jos gyventojų išrinktas.

kilų valstybių vyriausybes I
šiuo pareiškimu. ■ r- 7.. Pra o pripažinti

Lietuvos' Taryba, . kaipo „aFafSoUSOin^ Lietuvos 
vienintelė . lietuvių tautos va •y0*’

Dr. J. Basanavičius, 
S. Banaitis, 
M.. Biržiška,
K. Bizauskas, 
P. Dovydaitis, 
S? Kaitys, •'/ '

’ • - Donant/ Malinauskas, 
VI. Mironas,’ 
Si'NarutavičiuSj 

Alfonsas Petrulis.. 
K. Šaulys, 
Dr. J. šaulys,

■ J.. Šernas, . • *.
A. Smetona, 
S. Smilgevičius,

■ J.. Staugaitis, 
. ' A, Stulginskis, • 

. J. Vailokaitis, .
J. Vileišis,

'atstovybė, .remdamos pri-. 
pažintąją tautu apsišpren-| 
dimo teise ir lietuvių" Vii-j 
niaus konferencijos nutari
mu rugsėjo mėn. 18-23 d. 
.1917 metais, skelbia ątsta- 
Janti^neįriklstisoiną^dęmoT 
kratiifiaiš*p^ftiatafš sutvar
kytą Lietuvos.. valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą vals
tybę atskirianti nuo visų 
valstybiniu ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, . kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valsty
bėmis privalo galutinai nu
statyti kiek galima. greičiau 
sušauktas. Steigiamasis Se>

PRANCŪZIJOJ RIAUŠĖS 
IR STRAIKAS PASIBAIGĖ

-----r-r ■ ;
PARIS, — Naujas minis- 

terįų kabinetas pasekmingai 
pradėjo tvarkyti Prancūzi
jos ’ reikalus. Paryžiuje 
streikas pasibaigė, riaušės 
nebesikarto ja. Provincijos 
mieštuose buvo sukilimų, 
bet jie greit numalšinti be 
kraujo praliejimo.

Stavitskio ginėjas, Gasfon 
Bounnuare areštuotas.

PASKYRĖ MILIJONUS

: TOKIO, — Japonai ątei- 
nančiams metams : paskyrę 
983 milijonus jeną (272> 
020,000 doleriu),savo kariu- 
menei ir laivynui. Tai yra 
didžiausia sumą, kurią ja
ponai yra bet kada apšigy* 
nimo. tikslams skyrė taikos 
metu:

KARAS TEBESITĘSIA SUMAŽINO AUKSO KIEKĮ.
NUTEISĖ

VIENNA,—Pereitą, piri 
madienį Austrija paplūdo 
kraujuose. Socialistai, kurie 
sudaro daugumą parlamen
te, sukilo prieš valdžią. Ap
siginklavę šautuvais, revol
veriais ir kulkosvaidžiais 
jie pareiškė, kad nepasi
duos.

Ministerio - pirmininko 
Dollfuss . pagelbįninkas E- 
mill Fey įsakė policijai ir 
kariuomenei sukilėlius nu
ginkluoti,. Jis paskelbė karo 
stovį ir panaikino socialistu 
sąjunga.

. Prasidėjo smarkus susi
rėmimai. Prieš sukilėlius 
kariuomenė pavartojo net 
sunkiąsias kanuolės. Nie< 
kas negali pasakyti kiek pir
madieny ir antradieny bu
vo, užmuštų ir sužeistu.. Spė
jama, kad užmuštųjų bus 
tarp 500 ir 2000 žmonių. 
Sužeistųjų yra kur kas dau
giau. Vice kancleris Emil 
Fey pareiškė,, kad valdžia 
baus sukilėlius be pasigailė
jimo.

Nors socialistams nėra, 
vilties laimėti, visvien jie 
dar vis laikosi. Pranešama, 
kad apie 4000 sukilėlių or
ganizuojasi pulti Vienną.

Sukilo socialistai ne tik 
yiennoje, bet. veik kiekvie.'. 
name Austrijos didesniame 
mieste. Visur buvo kruvini 
susirėmimai.

Austrų naziai laikosi nuo
šaliai. Jie sukilime nedaly
vauja, bet laukia momento, 
kada jie galės įvykdyti savo 
perversmą ir prijungti Au
striją prie Vokietijos.

Anglija’perspėjo Vokieti
ja, kad didesnės valstybės 
netoleruos vokiečių pasikė
sinimo ant austrų nepriklau
somybes.

Sukilę socialistai aiškina , 
kad jie ilgiau negalėjo pa 
kęsti gręsiančio pavojaus i 
fašistą, ir nors jie netur 
vilties laimėti, jiems ea 
viena išeitis, “žūti ąr būti’]

Toks socialistų pasiaiškr 
nimas yra vaikiškas, nes h 
Dollfuss valdžia kovoja st 
naziais. Socialistai galėju 
veikti bendrai su valdžia ii 
padėti Dollfuss’ui nugalėti 
nazius. ■ . 1
- Bet ne- Socialistai,,' mąs
tyt, turėjo kitą tikslą. Ji^ 
tikėjosi, sukėlę revoliuciją! 
nuversti Dollfuss’o valdžią^ 
Vadinasi socialistai stojo . 
talką naziams prieš dabar) 
tinę Austrijos valdžią, j

AUSTRIJOS REVOLIUCIJA 
GALI BŪTI PRADŽIA 1

KARO - i
VIENNA, — Austrijos 

kancleris Dollfuss ■ sukilėi 
liains socialistams paskelbi < 
amnestiją. Visi', kurie laikej 
12 valandą pasiduos, tiems 
bus dovanota, bet kurie nė^ 
pasiduos bus baudžiami .vi^j 
su smarkumu... .. - j

Ą-Pačiame ». n^ieątę.y/.tyąyką 
jau beveik atstatyta, bet iš 
provincijos, miestą .gauna: 
jieramių žinią. Kuomi tas; 
visas pasibaigs dar negali”: 
m a spėt. • .

Kitos Europos valsiybėSį 
yra susirūpinusios Austrjo&j/ . 
likimu. '.r-)'

• ' .Į

Italija jau pasiuntė ka-j 
riuomeiię saugoti Austrijos] 
rūbežiu. 4

LENKŲ KALĖJIMUOSE 
YPA 100 LIET. KALINIŲ

5,728 ŽYDAI ATVYKO 
AMERIKON

Lenku 1-tis “Biel, Kryni- 
■, ca” praneša,, kad siu metu 

pradžioje Lenkijos kalėji
muose buvo iš viso 50,000 
kalinią. '

\ Tame skaičiuje buvo 30,- 
< 0(>0 lenkų, 8.000 ukrainvL 

.5000 gudų, 4500 žydu, 1500 
rusu, .2500 vokiečiu, 100 lie- 

. tuvių, o kit. tautu — po ma
žiau. :

E500D MALDININKU 
LAUKIASOMA

NEW YORK, — Perei
tais metais Amerikon atva
žiavo 5,728 žydai. IŠ ju 2,- 
658 buvo imigrantai.

LINDRERG PASIUNTĖ 
PREZIDENTUI PROTESTĄ

Tam tikra šventąją metų ko
misija pasirehgč priimti 65.000 
maldinikiĮ, daugiausia, iš užsie
nių, ..kurią laukiama Romoje ba- 

. landžio mėn.; kada įvyks dideles 
don Boseo kanonizavimo iškilmes 

. ir šventųjų mėtų ųždavymaSi Mai
noma, kad daugiausia mąldinikų 
atvyks i§ Pietų ir . Vidurine?

■ . Amerikos. Laivai jiems-atvežti 
jau parengti šventųjų metu ko
misija praneša, kad ji parengusi 
būtų‘ir maišto dvigubai didės- 
jtiiam skaičiui Ji yra numačiusi

’ ' išplėsti sayo maldmikąpriėiąimo 
.'darbą ir Romos prieniiesČiuosb.

FORT BALMVIAN. — Į. PRAGUE, — Čekoslova 
Karas tarp Bolivijos ii’ Pa- Įkijos valdžia nutarė suma- 

' ' ‘ . žinti aukso kiekį ju krono
je. Tas daroma, kad būtų 
lengviau Čekoslovakijos pre 

J kės parduoti užsienyje. Au- 
■kso kiekis sumažintas * 16 
nuošimčiu.

ragvajaus tebesitęsia, šešta
dienį Bolivijos ąeroplanai 
mėtė bombas ant Paragua- 
jaus karišku transportų ir 
visą dieną ėjo smarkus kul
kosvaidžių susišaudymas.

UŽSINUODIJO KIAULIENA

NEW YORK, — Pulki
ninkas Charles A. Lindbęrg, 
sekmadienį pasiuntė prezi
dentui '•Rooseveltui protesto 
telegramą dėl panaikinimo, 
sutarčių su 12 orlaiviu kom
panijų, kurios orlaiviais ve
žiojo paštą, Jis pareiškė, 
kad dėka pajamoms už ve-, 
žiojiiną pastos, Amerikos a- 
vijaeija ir oro susisiekimas 
yra tobuliausias pasaulyje. 
Nutraukimas valdžios sub
sidijų daug pakenks Šiai in
dustrijai. ,

NEW YORK, — Dakta
ras. John L. Riėe, sveikatos 
komisij orderius-. -I pareiškė, 
kad kjauliu raumenyse ran 
dasi bacilą. Geras mėsos iš? 
virimas baeilus užmuša, bet 
jei’ bacilai , patenka į. žmo
gaus vidurius, t ai žmogus 
suserga.

SUSIRGO NUO LEDU

BERLYNAS, — šešta
dienį advokatas Kurt jlėim, 
nazių narys, buvo nuteistas 
18 mėnesiu kalėjimo už ne
teisėtą reikalavimą 250 mąr 
kią už neva jo pastangas 

i paleisti Friederiek Ębert, 
I Tt hii vii si n Vnki pf.i ins nrP-

JAPONAI NORI PRADĖT 
DERYBAS

Jr., buvusio Vokietijos pre
zidento sūnų iš koncentra
cijos stovyklos, kur naziai 
jį buvo patalpinę.

. Teisme paaiškėjo, kad E- 
bert buvo paleistas pereitą 
gruodžio mėnesį, dėka an> 
iięstijai, ne kokiai tai advo
kato protekcijai.

PONZI TEBĖRA NELAIS 
TĖJĘ

Charles Ponzi iš kalėjimo

PRANCŪZIJOS IŽDAS 
TUŠČIAS

PARYŽIUS, — Nors 
prancūzą frankas tvirtai 
laikosi ir Prancūzija nema
nanti aukso standartą aplei
sti, bet valdžios iždas tuš
čias. Laikytojai valdžios bo- 
ną, terminui suėjus, nebeno
ri juos, pakeisti kitais bo- 
nais, bet reikalauja, kad jie 
būtu apmokėti grynais pini
gais. • ' .

REIKALAUJA DAUGIAU 
PINIGU CCC DARBAMS

4 ■'4

ŠV. TĖVAS KALBĖJO
„KUNIGAMS J

VATICAN CITY,—šveu”' 
tasis Tėvas, savo kalboje ■ 
kunigams, kurie gavėnios ‘ 
metu skelbia misijas, parei
škė, kad pasaulyje yra to
kių, kurie bando žmoniją at
gal pritraukti prie stabmel
dystės. Manoma, kad šv. Tė
vas tuomi norėjo pasaulį 
persergėti prieš nazių ban^ 
dymus atitraukti žmones- 
nuo Kristaus mokslo.

ATVYKSTA SAMI 
KABALIUS '

LIMĄ, —- Aną ketvir
tadienį Rotary klubo daly
viai pokyly valgė ledą (icc 
creąm). Šimtas penkiasder 
šinitį. dalyviu užsinuodijo ir 
patalpinti ligoninėse. Kada 
policija užklausė apie tai 
l’abrikantio, .. kuris dirbo lė-

reiškė;, kad yra neteisinga
ir prieš Amerikos principus
pasmei-kti-. nors, Heįi!o- dus, jis, kad įTOdytFjoį lo
džius jų kaltės ir hedaviis ęlai negalėjo būti užnuodyti 
progos jiems. gintis, .. ’ pats suvalgė ledą ir susirgo.

TOKIO, — Japonai Vėl 
norėjo su Sovietais pradėti 
derybas. Jie norėtų, kad ru 
sai parduotą japoną prote
guojamai Mąnchukio vals
tybei Kinijos Rytų Gelžke- 
li.' Sovietai atsisakė pradėti
derybas, kol nebus paleisti;.iaii paleistas. .Tis išbuvo se- 
šeši jų piliečiai, minėto gel-jPtynius metus už sukčiavi 
žkelio tarnautojai, kuriuios. lnU. kita nelaimė. Imi- 
japonai. areštavo. ' ■ , 'prąeijos. inspektoriai Petrai

. ---- ——-—- .nepaleido. . Ji rengiasi de-
LABDARYBĖS VAJUS I perluoti. Italijon. Bet suti-

nmTroli 111 n nzstaciUš J,00()rnATESIAMAS <. •; dolerių kaucijos. Ponzi ne-
' galėjo surasti žmogaus,- ku

ris tą tūkstantį .už jį užstiL- 
tytų,. ■■ ■

“Į kiekvieną katalikišką 
šeimą privalo pareiti , bent 
vienas katąUk. laikraštis.

Pijus iNL

' Labdarybės vajus bus pra 
tęsiamas iki kovo 1 d. Va
jaus tikslas, yra .surinkti 
4,500,0-0 dolerių auktį. Iki 
šiam laikui yra surinkta 
2,164,995 dolerini*

MARSEILLEkS, — Sia
mo karalius. ir karalienė bu* 
vogčia sustoję pakeliui į A* 
meriką,. kur karalius važiūo 
ja ąkįą gydytis. Jiedu tiki-. 

n?r1Ki ls* kūli Xe\v Yorko- balam

AVASHINGTON, — Ka
rės departamentas paskelbė, 
kad CCC stovyklos bus pa
laikomos . dar šešis 
sius, iki' spalių men.
Prezidentas Rooscvelt yra 
nutaręs • kongreso prašyti 
tam tiksiui paskirti dar 300 
ini Ii joną .dolerių, ’ . , *1

Darbo bus sutriktą' 300, 
OOOvyrų; •. Tie, kurių termi
nas baigiasi kovo ipenesyje. 
galės vėl šešiems menesiams 
įsirašyti. Nauji darbininkai 
taipgi bus priimami, jei bus 
laisvų -vielų;

dzin iuen. 16 d.

IŠVYKO ROMON

NEVARK, Vyskupas 
Thonins IValsli,, Newarko 
diecezijos galva, vasario .3 
d., išvyko į Rbj.ną. Tikslas 
jo keliones yra asmeniškai ! 
^v./Pevui išduoti raportą. iŠ f 
jo . valdomosios. . diecezijos. 
Vyskupas mano grįžti prieš, v 
Velykas. ' ’ ’ - . .<

J
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IETINES ZINIOSI
A. APSKRIČIO L D, S.
BDVAŽIAVIMAS.
yks sekmadienį, vasario 

d. š. m., 1 vai. po pietų, 
J Petro parapijos svėtai-
/. 492 E. 7th St., So. 
ton, Mass..
ZiBos kuopos nuoširdžiai 

omos išrinkti atstovus, 
aminti naujų inęsimn ii 

38 įduoti atstovams atvez- 
fUVažiavimui.

l.Jj, D, S. N. A; Apskričio
... Valdyba

į Pirm. VI. Paulauskas. 
b Bašt. T. Versiackas

L D. S. PIRMAI KUOPAI
j*. D. S. Pirmos kuopos 

mėnesinis susirinkimas bus 
| antradienį, vasario 22 d.į 
rŽ0 vai. vąk. parapijos sa- 
įfeje, 492 E. Seventh St.
J Visi nariai prašomi atsL 
ankyti į šį susirinkimą. .

ĮVAŽIAVO TĖVAS PAŪ- 
LŲKAS.

/Tėvas Paulukas, Domi
ninkonas apleido So. Bosto
ną vas. 15 d. Jis atvažiavo 
W. 10 d. .Sekmadienį pa- 
jakė. porą pamokslų ir tris 
nmkalbėles. Sekančiose tri- 
lose dienose, Katalikiškos 
ikkeijos SąVaitės jis pasai 

po du ; pamokslų ir po 
prakalbą. Ketvirtadienio 
pytą, atlaikęs Šv. mišias ir 
basakęs paskutinį pamoks
ta/ išvažiavo Worcesterin. 
.fe ‘ ton jis važiuoja New 
4Orkan' skelbti misijas. n,ns;

/ ADVOKATAI

. Tėvas Paulukas So. Bos
tone darbavosi uoliai, jis 
dalyvavo L. B. K. Saldžiau
sios širdies V. J. ir Lietuvos 
Dukterų po Globa Motinos 
Dievo draugijų susirinki- 
muose. Kun. Virmauskui 
užkvietus draugijas daly
vauti N. A. A, Katalikų Sei
mely, ir Katalikų Veikime, 
Tėvas Pauliukas ragino bu
dėti, nenutolti nuo Bažny
čios dvasios. Jis sakė, kad 
ramios sąžinės, žiuonės yra’ 
lėti ir daro viską atsargiai, 
tik kreivos sąžines žmonės 
vartoja kreivus gudrumus 
apeiti teisinguosius. Juos 
pasiunčia bažnyčion, kol 
perbalsuoja likusius ir t.t

Tėvas Paulukąs daug pa
sitarnavo Bažnyčiai per 
Southbostoniečių Katalikų 
Akcijos ir Spaudos savaitę:

Vakarais ponios Znotie- 
ne, Jakunevičiene, Moteješ- 
kienė, panelės Kilmonytė, 
Majauskaitė, Staniulytė ir 
kitos užrašinėjo laikraščius, 
ir pardavinėjo knygas.

Iki sekmadienio vakarui 
kalbės. dar šie . kalbėtojai: 
Tėvas A. Mešlis, S.. J.,‘Tėvas 
L Bružikas, Š. J*j kun.. J. 
Bakanas ir kun. F. JStra- 

■ kauskas.

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas .

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel, So. Boston 2300 .
414 Ęroadway, So. Boston

Ofisas atdarus nuo 10 (kl 12 vai. 
ryto, ttMo 1:30. iki »:30.do pietų ir 
iiųo U iki p i. .vakarę, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boatąų 0623
' LIETUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
(KAMUARAVIvirSl 

525 Ę, Broadwayr S. Boston
OJiso .Valandas

Nuo f) iki 12 ryte ir nuo 1.3<j Iki. 
5 ir. nuo G iki. S. vai. vakare. Ofi
sas uždarytus snbatos vakarais ir 
nedeldieniais, taipgi sęredinnls nuu 

. 12-Xoš, dieną uždarytas. • 
Taipgi nuimti ir X-Ray

DR. J. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
■ • ’ X-Ray .
Tel; South Boston 2712

534 E. Broadway.
South Boston, Mass/

•i

JUOZAS CUNYS
advokatas

4į4Broadway, S. Boston, Mass

. Tel. So. Boston 0948

• GYVENIMO
Tel. Parkway 1S64-1V •

Prisiekęs Advokatas • ,

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas’. Daro vi- 

' *■ sus legalius dokumentus 
Me st. (kampas Bro.adway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

i - Namu : Talbot 2474

KAZ. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

•• \ ‘‘Darbininko’’ Name 
{antros lubos, Room 1) 

366 Broadvray, Sb. Boston.
■ TeL So. Boston 3357

• ■ Bostono Ofisas:
: 30 State ‘ St., Room 326

Tel. Hubbąrd 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont. Stieet, 

T^l. Talbot 2878 Dorėhester,. Jlass.

BALČIŪNAS KALTI
NAMAS PADEGIME

Kazys Balčiūnas, 45 me
tų amžiaus, gj^nantįs 43 
Baxter Street, So. Boston 
yra kaltinamas padegime 
namo priklausančio Stanley 
Morris. Namas medinis 
dt^ejų su pusės augščio, 
Prospect Street, Norvvell.

Gaisras įvyko sekmadie
nio rytų. Balčiimąs buvo tą 
pačią dieną areštuotas . ir 
teisiamas- vasario 12 d. Hr 
nghame. : . ■

NEEDHAM GYVENTOJAI 
NEPATENKINTI PO

LICIJOS VEIKLA

Tel. S: B. 0441.

į

4. -i

r
.4.

■a
■ ki'

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

^414 Broadway, So. Boston.
, . Room. 3.

Gyven. vieta: 8 Florenee St.,
• ' . . Hūdson, Mass.

Hlidson 622. į. .. ' ~

Tel. So. Boston 2.060, 

Lietuvis Dantistas

AL KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo D iki .12, nuo 
1:30 iki G ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakarė-.. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutarti) .

BOSTON^ — James E. 
Baiųn, vienas iŠ Amerikos 
Bankierių Sąjungos detek
tyvų sekmadienį pareiškė, 
kad šioje apylinkėje bandi
tų gauja, kuri nžpuldinė j a 
ir apiplėšia • bankus veikia 
sutartinai sii. kalkiniais po
litikieriais ir policijos val
dininkais. '

Plėšikai, kurie išplėšė 14,- 
000 dolerių iš Needham bau 
kos ir nušovė du p o liti j au
tus dar nesuimti nors už ją 
suėmimą, yra skirta 22j000 
dolerių dovanų. Needliam 
gyventojai j nepatenkinti po 
licijoš pastangomis plėšikų 
sugavime, susiorganizavo ir 
..pasisamdė ’ savo detektyvus, 
kurie slaptai' veikia be poli
cijos žinios^

ŠOKIAI

Tel. Porter. 3789

. (REPŠTN> . '
Lt«iuVhi Gy^tojai > 

Ofiso Valandos: 2—4 ir į—8 
278 Harvard Street, . 

kamp Inman arti Central Sq, 
Cambridge. Mass,

Tel. So„ Boston 3520 ' . |

ADVOKATAI ŠALNAI
ijAilBININKO NAME Į

866 Broodway, j
. South Boston, Maa» j

Jankus yra labai geras, tai 
jis visada visiems šį * tą 
pagelbsti,’ •
, Pirmiausiai p-lės Grabi- 
joliutė ir Jokubauskaitė su
dainavo kelias gražins dai- 
neles. Kalbėjo Dominikonas 
kun. B. Pauliukas, įcą tik 
grįžęs iš Lietuvos, KunJ 
Pauliukui,, kaip buvusiam; 
amerikiečiui, karalienės Am1 
gėlų parapijos Brooklyn,: 
N. Y, klebonu, tai Mot. Są
jungos organizacija nėra, 
svetima, čjia jis įbandė kiek 
supažindinti vakarienės da^ - 
lyvius su Liet. K, Moterų 
Draugija Lietuvoje,' kuri 
ra panaši Amerikos M. Są* 
jungai. Patardamas mote
rims . daugiau domėtis plą* 
čia moterų organizacija ir. 
dėtis prie jos. Po to daina- 

i vo p-lė„P. Antanėliutė, Pia
nu dainininkėms skambino 
p-lė Karbauskaitė. Kalbėjo 
musų. kleb. kun, F. A. Vir- 
mauskis,

Musų kleb. su -gerb. sve- 
čiu kum Pauliuku turėjo 
skubintis į Cambridge į pa
rapijos vakarienę. •

Kalbėjo kun. K. Urbona
vičius. -Jis pareiškė džiaug
smo, kad daąbr M. Są-goš 
organizacija, įgavusi teisės 
viešai, egzistuoti Mass. val- 

i stybėje, vėl. atsistos ant 
tvirtų kojų.

Vakarienės šeimininkė
mis buvo: pp. J. Marksien.e, 

. J. šiulkienė, . V. Skudu- 
rienė, O. Jankienė, M. 
Kilmonytė,’ M. Pranckie- 
nė,, E. Kaurielienė ir ki
tos. ’

Gelbėjo ir musų geri vy
rai. Jų žmonos, girdi, esan
čios sąjungietės, tai jie ir 
norį šj tą pagelbėti. Šir- 

P dingas ačiū jiems!. Prie sta- 
į lų tarnavo gražios pane- 
Į lės, joms taipgi širdingas 
: ačiū! Lėsintgonietė.

.■W <1

» Cambridge, Mass.
- £_

CAMBRIDGE’IUJE MISIJOS. -
SKELBS TĖVAS' BRUŽIKAB,’ S; J , /

> Vasailo 19 iki 25, Moterų ir merginų Misijų sąvaitė. 
. Vasario 26. iki kovo 4, Vyrų ir Vaikinų Misijų sąvaitė. 

. Raginame visus iki vienam lankytis į šias misijas. Tos 
dvi savaitės bus, nepaprastu Dievo maloniųjaikas, Eiki
te gėlieji, kad dar būtumėte geresni; Eikite apsileidėliai 
r— blogieji, kad taptumėte geri. Visiems bus Dievas gai
lestingas, ■ ' .

Klabonaą.

VIEŠA PADĖKA.
Vinimis mušti metines parapijos vakarienės auko

tojams prainonikains bei pavieniams; gaspactinėms . 
darbininkėms ir. gerbiamam vedėjui tariu širdingiausia 
dėkui. Lai Visagalis Dievas visiems šimteriopai už vis
ką atlygina... ' ;• . * . . . ‘

Kun. F r, Jankaitis 
»' • Klebonas

BENSONAS M KALĖ 
JIMį.

’VAKARIENĖ 
Vasario 11, parapijos sa

lėje ■ įvyko metinė parapijos 
vakarienė. Valgiu visiems 
užteko iki sočiai.. Valgiai

buvo labai skaniai pagamin-

VAŽINĖJA UŽSIENY
Lankėsi Anglijoj, Airijoj, 
Škotijoj, Vokietijoj, Fran
ci joj, Italijoj,' Šveicarijoj, 

i .ir. Austrijoj ir gavo įtinti . 
^svarbių informacijų Lon- 

t J^d0116, Paryžiuj, Berlyne, 
Vienoj ir kituose dideliūo- 
se miestuose, • ii- todėl jis ■ 

labai gerai.ir naudingai gult pa
tarnauti sergantiems. Patarimas 
veltui.

Daaiy,327S^
Valanda* į AntradieniaU, ketvirta 
jienialB ir įeStądlenlala 10—12- ry- 
te, 2-5, 7—8 vakare; »ekBiadl« 
itale 10—12 tiktai

Bensonas kuris buvo kal
tinamas užmušime savo dė
dės L. Antanavičiaus Naujų 
Metų ryte rastas kaltu ir 

: nuteistas nuo 30 mėnesių iki 
keturių metų'kalėjimo.

f

t i. .Gėrimų irgi netrūki: 
Kaip valgiai, taip ir geri-’ 
inai buvo, gerų žmonių suau
koti;.- \ .< • . ■

Vakarienes metu buvo 
graži programa.. Vietinis 
choras p. M ‘Karbauskui, 
vaigoninkui vadovaujant 
dainavo sekančias danas: 
“Molio UzbaDas’', Nuo Pu
tino”. “Pinuti linksma”, 
“Ulonai”, “Oi Mergele”, 
11 Grybai”. “Saulelė Raudo
na”, Pasėjau Kanapę” ir

- .-r-■

“Eisime broleliai, ‘ namo”,. .■ 
Solo' dainavo P šakalys, ii’ 
AL Grybaitė. Duetų taipgi 
buvo: K Bingelis ir Iv. Sa
mulis ; B. Sutkiūtė- ir K. Ja
kutytė Visi puikiai savo už
duotis išpildė

Mokyklos vaikučiai savo. 
.trigrašį programai! pridėjo, 
B. Lįpaite ir G. Jakutyte ■ 
gražiai publika juokino su 
koinedijele. ‘• Suprantu’ \ Ė- 
Iena Jankiuiaite sake eiles 
“Lietuva tai mus”. • K. 
Ribokas ir A, . Giedraitis ■' 
vaidino komedijelę —“Da
bar bųsiva protingi.” Rei
kia pažymėti, kad jie. ausi 
labai, gražiai lietuvių kalbą 
vartojo. Tai nuopelnai par. 
Mokyklos, Jėzaus. Nukry
žiuoto Seserų vedamos. •.

Kalbų vakarienės niėtu ir
gi netrūko. Di\ Landžius/

,F

f'

OABORIAI

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S
. 494 E. Broadway,

/ . South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St.
Tel. Šo. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

kun. F. Virmau&kis, kum . 
Dantukas, O. P, ir klebonas .. 
kun, F,. Juškaitis . kalbėjo.
Ilgiausiai kalbėjo gerb. sve
tys;. kum Pauliukas. «

Vakarienes bei vakaro ve
dėju buvo kun. J. Pleyokas, 
vikaras. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Visi skirstėsi na
mon patenkinti kaip val
giais, tai ir programa.

' ■ ' BlbVęS

Važiuojame Visur

STANLEY'S RAGIOSHOP
Stanley ir Felix Beteškąs 

(Savininkai)
Taisomo visokius-Nadios. Par

duodame Victor Radios, Motoro-, 
za Automobiliams Radio. ir tt.

414 W. Broadway, Room 1
Tel, S, 0558-W

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Tel. Š. B.-2805-R i 
LIETUVIS '•

OPIOM ET RISTAS
IŠegzaminuoju akis 
.priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 

. sjjjU jj. ąmblijoniš
kose (aklose) akyse, sugrųžinu 
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. 
447 Broadway, South Boston

Žmona buvusio Kinijos; 
Imperatoriaus, kuris dabar 
yra Valdovu Mahchukuo 
valstybės,-: japonų. įsteigtos 
buvusioje AlandžiiiTijoje. 
Kovo men. 1 d. j:os vyro ka
rūnacija Mancbukiur impe
ratorium.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir. naktį

Funęral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.-

SURVILOS

KVIETKYNAS
GYVOS SKINTOS GĖLĖS
. Vestuvėms ar Šermenims

Bukietai, ar ■ Vainikai 
taipgi gyvos kambarių kvietkos 
visokių rufiių Jr. spalvų, gaunamos 
musų kvietkyhe.
Specialiai kokių nors ypatingumų 
arba spalvų, patartina užsisakyti' 
Iš anksto, kad galėčiau tikrai pa
daryti su lyg reikalavimo.

SURVILAS—THĘ FLORIST
8T5 CAMBRIDGE STREET . 

CAMBRIDGE, MASS.
• ‘ Telefonas 9438 ■ . •

NEW DE JL VJBIETY STORE
Mes parduodam geros rūšies foniką. 3 didelės, bon- 

kos už 25c. Depozito nereikia mokėti už bonkas..
1 svaro keksai 11c. Pajai visokio skonio 11c. Viskas 

prieinamomis kainomis. Kviečiame užeiti
275 BROApWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone
SO. BOSTON A 

1058 U

' BAYVIEW 
MOTOR SERVICE

STUDĖBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trakų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius.- Taisymo ir demonstravi
mo viėta: .

1 Hamlin Street 
ir E. ’Ėighth Si 

tSOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunns ir. Petcr Trečiokas 

savininkai . .

letškienė. ir jai daugiausiai j ----- - ■ ... .------ --- ;  
priklauso, garbės už vakarė-1 ■ KNYGOS
lio jaukios nuotaikos. ______ ...

Vakarėliu buvo atvj-kęs; NUPIGINTA KAINA 
senatorius Edward Carrol,| _____
kims suirinkusiūs pasverki-'. UKININKYSTE, kaip geriau- 
no ir palinkėjo organižacr Tsįa ūkę vesti, siti ir apginti nuo
jai pasisekimo . I visokių kirminų ir vabalų. Kny-|
' Jluzikalę dali išpildyti' žr-;ga fomiato 6x9' 
anai. pnS1dej° musu radio, . aritmetikA sūriems ir 
inžinierius Stanley. Beles- f saVamoksliam isomkti rokuoti, di- 
kas. Jo įrengtas garsiakal-Į dėlė knyga ..... .•.........    50c.
bis orkestras.... buvo naiijie-| . MOKYKIMĖS RAŠYTI, pa- 

; čiam per save ..  30č.
8 ISTORIJOS ir visokie pa

mokinamai ....... 25c.
• t Kas per šį mėnesį' užsisakys 

■nzr , o '• / I šias knygas, gaus visas už $LOO.
. Mot. Sąjungos 13 . ĮK bu-' Pįnig-us siuskite“ Money Orde- 
vo surengusi vasario 11 d.:rf z į . . _ ■
iškilmingą vakarienę. . • •- povILAg

Kadąngj pei pusvalandį, ^. 4^ gį go. Bostoą, Mass.
vėliau.nuo skelbto laiko nu- "* 
vykau, tai maniau, kad man 
jau nebeliko ne tik kaliku- . 
tienpSj. bet ir duonos. Apsi
rikau! Tiesa, vietą, gavau - 
siaurą, • nes platesnes jau 
niekui’ nebebuvo. Bet; sta-į. 
lai - buvo viskuo nukrauti. '•.

nvbė. w
Apie mūsij pigų ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes. patarnavome. .
JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS

Graboriai ir Balsamuotojaj
380 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So.. Boston 0304-W

PASEKMINGA 
VAKARIENĖ/ .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LDSTUVOB DUKTERŲ DEJOS finis draugijos reikalais kreipkite 
nai raAtinlnka. •

j šeštadienio vakare, Jąqu- 
I emilipt svetainėje, Dorches- 
teryje įvyko Amerikos Liė- 

. tuvių Demokratu Ša jungos 
balius. Dalyvavo . dauginti 
šiai lietuviai profesionalai 
ir biznieriai. .. • ..

Juozas. Cunys,- sąjungos 
pirmininkas buvo Šeiminin- 
kąs. ’• Vyriausia vakarėlio 
šeimini nite Buvo p-nia S5>

PETRO PAMPELIO .
PIRŠLYBOS

2-jų Veiksmų Komedija j . 
Vaidins

- S. L. A. 365 Jauti, kp. ‘
VASARIO-FEB. 22, 1934

Jaunos, gražios paneles net E*‘ So* Bostone .
nukaitę svečius vaišina. ... , -7;30
Kiek užkandus, kun. K; Jan- Paiąaąs s. Paura, M.-Mlltemutė. 
kus pradėjo programą. Mat z- .Vąitkaitė, B. Yetidfe ir B. 
sąjungietės visos buvo,už- šargnliųtv. ... • •*
imtos* ; Kadangi. kunigėlis i ■ .Kviečia Komitetas,

pu *rotokol.Q nUhlnlak*.

*V. JONO BY. BL. PAAALPINA* 
DR^OS VALDYBA

Pitm.;—- J. Četrausku,
24 TIioium Purk. So, Boston, Mu» • 

Vlce-pirių.^V. Medonis, . . . .
1430 Colurubtu R0... S. Boston, Mas* 

Prot. Rąžtlnlnkas — J. GUneckla
6 Thotnaa Pzirk. So Boston Mt**’’ 

[■'iii. Raštininkas — Alb. Nevieta 2311 
E. St, So.-’ Boston, Mansi
Ildinlųku — A; NauiBlOųas

885 Ė. Brondvvay, So. Boston. Mk» 
Maršalka — j.. Zalklk . -

7 IVlnfleld S t, So.' Boston. MnM 
Draugija’ laiko suslvlųkitmiH karę tr<M!ii

 nędshUopl klckvieiia menesio, 2 vM 
TiiO taL. vakar*, .<n» pd plotii, Parapijos .salti, 4»2 R. Ttl
telalJĮ. >■ ' 8t\ S<x Borton, Mt«*.

PO GLOBx MOTINOS *VČL
’irmininkė — Eva MarksienS,

625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Vlce-ph'ūiihlnkO— Ono Siaurlenč,

443 B. ‘Tth St, So. Boston, Mass.
.^Tel. So. Boston. 3422-R •
Prot Račt — Brone C Lunį cm?,

29 Gould. S t, West Rojcbury, Mass.
Tel. Parkway 1864ĮV . .. .

FU*. IUšt — Marjoną MarkotilutS
’ 83 Navarre St. Rosllndale, Mass. ‘ 

Tol. ParkAyay 0558-W
Iždininke — Ona SniniulIntO
, 105 W<*st dth S t, So. Boston, Mae*. 
Tvnrkdnrt — Ona MliglrdieuS

1512 Columbla Ril., So. Boston, Mas*. 
Kasos Globoja — E. JanuSpiilena -'

1420 Columbla Rd.» So. Boston, Mat* 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

’• anfrtj utttftdūką' kiekvieno mentele,

talalj. /.

laikrodininkas į 

į Parduodu įvairiausios rūšies j 
I auksinius, ir sidabrinius daik- į 
jtus. Taipgi iv pataisau. į 
| 366 W, Broadvvay
j SOų BOSTON, MASS. |

A GENUI
K. SIDABRAS

Važiuojantiems į Ir iš Lietuvos parii* . 
"pinu paspovtu^ Ir parduodu 

. Laivakortes. f
ApAlraudžin bąksuš, ūamu«, takanūua

’ .. • tf t- t ' . •'
31$ \V; Bromhvay, S. Boston, Mass.

iToteColnm South- Boston BŪS

1 k
a ' 
ri 
A



Penktadienis, Vasario 16 d.,1934 . , , . . DįARBININKAS \ ’■ ' ■ ' /.* ' .r • • ' ' 3.

vo 4 d., šv. Kazimiero die-. 
noje. šios parapijos patrono 
šventėje manoma . surengti 
tinkamą Card Party. PoniOš 
šeimininkės jau dabar pra
dėjo darbuotis^ kad tik vis-

Pirmutinė Card-Party la- * 
bai pavyko, ši antroji irgi 
turėtų būti didelė ir graži, 
ypač toje parapijos patro
no šventėje. Prašome visų 
parapijos rėmėjų dėti visas 
pastangas, kad tik šioji mu
sų rengiama Card Party ge- > 
rai pavyktų. Užtat iš anks
to reikia parūpinti dovanas 
ir bilietus. Lauksime daug 
ir gražių dovanų.

RADIO ŽAIDIMAI,— 
Pirmas šios rūšies vakarė
lis labai gražiai pavyko. Ki-' 
tas yra rengiamas ateinantį 
sekmadienį vakare, vas. 18 ’ 
d., šv. Kazimiero svetainėj, j 
Įžanga bus dykai, užkan- | 
ožiai irgi dykai.’ Šis žaidi-J 
mas yra tinkamas gavėnio- j 
je. Lauksime daugiau atsi- ■ 
lankant. Jauni ir seni gali ! 
dalyvauti ir, sykiu linksmai Į 
praleisti vakarą. . į

Šv. V ardo draugija turės ;
• panašų radio žaidimą sėsta- į 
dienių vakarais, pradedant J 
vas. 24 d. '; . Į
SESERŲ KAZIMIERIĖ- i

. ! ČIŲ VAKARAS.. į 
Akademijos Rėmėjų drau- 

gija rengia “bųnco . party”, į 
vasario 25 d., šv. Kaz. sve- > 
tainėje Seserų Kazimierie- J 
čių naudai. Kas met tai yra 
daroma ir daug atsilanko, 
nes žmonės atjaučia reikalą - 
paremti Seseris ir jų Šventą11 
darbą. Girdėt, kad bus. dąu- ’ 
gelis gražių dovanų. . ?

LAIDOTUVĖS.. ■
A, a. Stonis, . užmuštas į 

ant geležinkelio, iškilmingai j 
palaidotas iš šv. Kaz. baž- ’i 
nyčios, vas; 10 d., Kun. Ig. [ 
Valančiunas giedojo šv. mi- ’ 
Šias prie didžiojo altoriaus;,! 
kunigai E. Paukštė, ir Gar-. 
mus prie šoninių. Kum Ig. - 
Valančiunas pasakė pritai
kytą pamokslą.

Taipgi automobilio-nelaį- j 
mėje mirė jauna mergaitė, ; . 
19 m., Julė Dakhiutė. Ji taip ] 
pat iškilmingai palaidota įš j 
šv. Kaz.. bažnyčios vas. 10 
d. Iškilmingas šv. mišias J 
giedojo kun. J. čepukąitiš,^ 
o kunigai P. Laumakis,ir j 
Halaburda laikė mišias prie į 
šoninių altorių. Kun. J. Če- 3 
pukaitis pasakė raminantį 3 
pamokslėlį. *

Laidotuvėmis rūpinosi ’ 
graboriūs Juozas Kavaliau- ; 
skas.’ ' ■■■ ■■ e M

Amžiną atsilsį suteik ' 
jiems Viešpatie. . ‘

naują valdybą: pirm. Simo
nas Mažeika; vice-pirm. 
Juozas BarČius, raštininkas 
Jurgis Bekeris, kasininkas 
Konstantinas Zokas, mar
šalka Kazys Kisielius Sr. ,

Šv. Kazimiero parap, Šv. kas gerai pavyktų,^ 
Vardo draugija gerai gy
vuoja. Turi didelį skaičių 
narių ir vis kas kart dau
giau jų gauna. Susirinkimo 

[nutarta įsigyti klubo kam- 
[barį dėl šios draugi j us na
rių. Kol kas dar vim planai 
nėra išdirbti,. . .

. Taipgi buvo nutarta lai- 
.kyti radio pramogėlę kas 
šeštadienio vakarą per visą 
gavėnią, pradedam nuo vas. 
24 d. Įžanga bus dykai ir dar 
duos dykai užkandžius. Pa
tys vyrai vigką tvarkys ir 

. parūpins.
KOMUNIJOS PUSRY

ČIAI.
Šv. Vardo draugija nuta

rė turėti Komunijos sekma
dienį pusryčius tuojaus po

* mišių— parapijos svetainė
je. Laike pusryčių bus taip- 
I gi suteikiamos dovanos —

1. John Dilltnger, pagarsėjęs banku.plėšikas laivo suimtas Tucson,. Arizona ir. bus Kryželiai, tiems,
teisuunas Indianos valstybėje,^ Kast Chicagoj. jis nužudė policijantą. i VQ vadul jėzui bėgyje,.
2. Atsarginiai pašto tarnaiitojai iš visos; Amerikos kraštų žygiuoja į Baltuosius 'būtent kurie kas mėnesi be
Rūmus įteikti Prezidentui praŠymą<kąd ji j nukapotos algos būtų grąžintos. • 1 pertraukos ė jo prie sakra-
3. Maršalas Balboa, garsus Italų lakūnas priima garbes sargybą Tripoli, Marša- (mentų sykiu su. visais
lis kėliau ja i Libija, kur jis paskirtas gubernatorium. ... ’ . draugijos nariais.

------- - -----—----- ---- — PARAPIJOS CHORAS 
visuose gyvenimo santykiūo- [ Musų. parapijos choras 
se nieko bendro su’jais ne- gražiai darbuojasi.* Rengiasi 
turėti. Juk ir Šv. Povylas stropiai prie patriotiško 
katalikams pataria, nė vai- vaidinimo “Laisva Lietu- 
gytlnė gerti su bažnyčios va”, kuris įvyks vasario 16 
priešais — stabmeldžiais. • J, Taip pat energingam p. 
Taigi ir Shenandorio katali- j 
kams reikia jau- susiprasti 
ii1 jokių santykių su jais ir 
jiems pritariančiais neturė
ti, kol jie nepasitaisys ir 
netaps ištikimais savo tėvų 
tikybai ir bažnyčiai.

“Pūtis”.

i PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Žmogus

Jeigu mes atydžiai paskaitysime žmonijos gyveni
mo istorijos lapus, mes lengvai pastebėsime, kad tie 
žmonės, kurie pamiršdavo arba nenorėdavo suprasti 
savo gyvenimo tikrojo tikslo, jie kartu pamiršdavo ir 
nepajiegdavo suprasti nė savo garbingo" paėjimo. Apie 
juos šventoji Dvasia sako: “Kad jie nenorėdami supras
ti jiems Dievo suteikta išaukštinimo, savo pasielgimu 
daro save panašiais j gyvulius ir toks jų pasielgimas yra 
gėda jiems patiems”. (Ps. 48,13). Žmonių gyvenimu 
sugyvulėjusiu buvo visais amžiais. Nes tokajų nė šian
dien. Jie ne tik, kad nesidrovi gyvuliškai’elgtis, bet 
kartu jie įžeidžia ir žemina žmogaus, kaipo žmogaus, 
vertę ir garbę, tvirtindami be jokių priparodymų, kad. 
žmogus paeina iš beždžionės, primesdami žmogui gyvu
lišką paėjimą. Tai žmogiškos*vertybės ir garbės bandi
tai. Jie nori apiplėšti žmogų iš jo asmeniškos vertybės, 
garbės ir aukštinybės, ir padėti, jį ant lygios su bepročiu 

’ sutvėrimu, gyvuliu. Tie žmogaus beždžionės išpažinto
jai patys beždžioniškai išauklėti . ir beždžioniškais ide- 

~. alais išmaitinti, . praradę savyje' žmonišką vertybę ir 
žymę žmogiškos garbės, neužsiganėdina patys beždžio
niškai gyventi, bet bando beždžionišką giminystę visai 
žmonijai primesti. Nuo tokios rūšies banditų, kiėkvie-

■ ’. nąs žmogus, kuris dar neprarado nuovokos asmeniškos 
savo vertybės, turi teisę ir priedermę gintis.

Sulig jų beždžioniškos išminties, visa žmonija, ta! 
- . viena didelė beždžionių ainių šeimyna, kurios .bendrai

protėvis yra beždžionė. Tarpe , laukinės beždžionės, ku- 
. ri po medžius karstosi ir tarpe beždžionės naminės—-. 

žmogumi vadinamos, pradinio skirsimo nėra; Kada pa
matysi beždžionę manajerijoje arba cirke, tai atmink 
kad tai tavo, protėvis, sesuo, brolis bei tolimesnė gimk 
nąitė. O jeigu kas tave beždžione pavadins, neįsižeisk ir 
neužsigauk, nes teisingai tave pavadino. Tikėjimas į 
Dievą, tikėjimas į pomirtinį, gyvenimą, tikėjimas ir per-, 
sitikrinimas apie atsakomybę prieš Dievą už savo gyve
nimą, tai prietarai. Ar girdėjai kada, kad beždžionės 
tais dalykais rūpintųsi. Todėl, tai ir tu visai tais daly
kais nesirūpink, nes ir tu. vien tik beždžionė esi. Žmo-

■ gus išnyksta šiame pasaulyje lygiai taip pat, kaip ir 
kiekvienas gyvulys. Taip beždžioniško, mokslo beždžio
niški “išminčiai” mokina. Tai naujausias beždžioniškos 

**■.. išminties katekizmas, žinomą, toks, .mokslas labai 
aukština ir pagerbia beždžionę, bet baisiausiai pažemi
na ir išniekina' žmogų.

Ant klausimo, kas tai yra žmogus, tikėjimas ir 
mokslas vieną ir tą patį duoda atsakymą. . Žmogus 
yra tai protinga turingi , laisvą valią esybe, susidedan
ti iš mirtino kūno ir nemirtinos sielos. Žmogaus sie
lą Dievos sutvėrė’ant savo paveikslo ir panašumo. Tar 
pe’.visų žemės sutvėrimų žmogus yra : tobuliausiu su 
tvėrimu. Tarpe regimų sutvėrimų ant šios žemės žmo 
gus neturi sau lygaus. Jis yra viršūnė viso regimo pa.

■’ šaulio. •: . *• •
Ne tik savo paėjimu , ir ypatybėmis, žmogus viršiji 

visokį šio pasaulio sutvėrimą, bet taipgi ir savo pasiun
tinybe. Pasiuntinybė, rolė ir uždavinys žmogaus* šiame 
regimame pasaulyje,'tai pasiuntinybė karaliaus, valdo
vo ir kunigo. Tik vienas žmogus iš valios Aukščiausio
jo yra viešpačiu, yra karaliumi ir kunigu šios milžiniš- 

i kos bažnyčios pasaulio. Visas šios žemės sutvėri
mas yra žmogaus valdžioje, jam tūri tarnauti ir prieš 
jį nusilenkti, jam pasiduoti.

Skiriasi žmogus nuo kitų sutvėrimų taipgi savo gy: 
venimo tikslu ir paskyrimu. Tikslas žmogaus, tai nuo 
datos kilti savo gyvenimu prie tų tobulybės ąukštinybių 
kurias nurodo Dievo įsakymai, prie pilniausios tobuly 
bėš paties Dievo, o po mirties visiškai su Dievu žmogaus 
Laime ir Aukščiausiu Idealu susivienyti.

Taip tai, trumpai kalbant, reikia suprasti žmogų 
Kitoks apie žmogų supratimas yra klaida, pažemini 
mas ir išniekinimas, paties žmogaus.

. Pirmojo, žmonijos tėvo, ne girioje tarpe beždžionių 
reikia ieškoti, bet pačiame Danguje., Ten tai gyveni 
Tėvas/pirmojo žmogaus, nes danguje gyvena Dievas 
kuris žmogų ir visą žmonijos giminę sutvėrė. Viešpatr 
Dieyas sutvėrė pirmuosius tėvus Adomą ir Jievą. Nu< 
jų visa žmonijos giminė, paeina. Kitaip negalėjo, būti 
nes kaip mokslas mums parodo, kad mūsų žemė, ir kit 
dangaus.kūnai bei. planetos, žvaigždės, kaip ir mūši 

* saulė buvo degantys, ugnynas bei masė, kame jokia gy
■ vybę negalėjo rastis. Taigi tik pats Dievas galėjo su 

tverti gyvybę ten, kur jos. pirmiaųs nebuvo. Taigi til 
pats . Dievas, galėjo sutverti ir žmogų. Ir sutvėrė Die
vas žmogų/ant savo panašumo, kaip, mums sako šven 
tas Raštas.- (Gen. 1,27). • ’

Nėra reikalo ginčytis, kad tarpe beždžionės ir žmo- 
.. gaus yra panašumas-žymės, bet. tas panašumas nepada
ro beždžionės žmogumi, o žmogaus beždžionę.

Tiems, kurie tvirtina, kad žmogus paeina iš bežd
žionės, galima pasakyti: duokite pomiliai beždžionei 
protą, duokite jai kalbą, parodykite, kad beždžionė sa
vo gyvenime daro tikrą pažangą, o ne bezdžipniavimą, 
duokite jai religinį jausmą, žodžių sakant, duokite jai 
sąmoningą sielą ir tik tuomet galėsite sakyti, kad tar
pe beždžionės ir žmogaus ^esmėje .nėra skirtumo! Dar 

'• daugiau, tarpe žmogaus-ir beždžionės yra didelis skir
tumas, ne tik esminis, bet ir sudėtinis. Tą aiškiai kiįek- 

• “ ; vienas, nuosekliai 'galvojantis žmogus, gali pastebėti.
. . Tikėjimas, protas jr atydi observacija mums sako,

SHEMOAH.PA. čia ant rytojaus buvo pilna 
durnų..

Vakarienę surengė tam 
tikslui, kad neva pagerbti 
naujai išrinktus truštisus ir 
Vincą Dunzillą, buvusį para
pijų s prezidentą ir trustisą, 
už jo 20 metų uolų darbavi- 
masį Šv. Jurgio bažnyčios 

[^naudai, kaip vietiniame lai- 
’* kraštyje “Evening Herald” 
" jie patys pasigyrė. Kas

TRŲSTISAI BANDĖ MISI
JOMS PAKENKTI.-

Pereitą nedėldienį, musų 
Šv. Jurgio bažnyčioje, užsi
baigė dviejų savaičių misi
jos. ■■ Pirmoji savaitė buvo 
moterims, o antroji, vyrams! 
Misijas davė kun. J. Bru.ži- 
kas, S. J. Nežiūrint visu - , . - .
pastangų iš pusės trustisų, >
su . savo kpmitetninkais, PJ ® p į. 1 . . . IR. 
(kuriuos žmonės čia vadina. K2Ž’ 
“sklepiniais”, o jie save va- , 
liną “parapijonais”) šven- 

■ tos misijos buvo labai pa
sekmingos. Daugelis, ypač

tus buvo žinomi kaipo bė- Į 

kėši ir pamokslų klausėsi,; 
bet buvo n:at^t ir prie Die- 
zo stalo. — Šv. . Komuniją 
□riimant. Kaip klebonas pe
reitą sekmadienį su džiaug
smu pareiškė, kad sūviršum 
z6,000) šeši tūkstančiai, lai
ke misijų,: priėmė Šventą 
Komuniją. ,

MISIJOMS KLIŪTYS. ?
Trųstisai visokiais ir pik

čiausiais budais, bandė mi- 
>ijoms pakenkti. Pirmą mi
sijų sąvaitę, kuri buvo" mo
terims, bažnyčioj visiškai 
lešildė, gal manė,' kad dėl 
balčio žmonės į misijas nesį- 
’ankys; bet, nežiūrint nepa
kenčiamos padėties, moterų 
^ąvaitėje . bažnyčia kas va
karą buvo pilnutėlė.

Vyrų savaitėje šaltis pa
didėjo. Lauke buvo arti ze- 
*o. Bažnyčioje rodėsi dar 
balčiau. Atnradienio vakarą 
tėvas misijonieriųs nusis? 
kundė, kad bažnyčioje ne- 
pakenčiamai šalta, ir prašė, 
kad tie, nuo kurių tai prL. 
klauso malonėtų bažnyčią 
ipšildyti, ir kad kitais bu
dais .. nebandytų misijoms 
kenkti.

Mat, pirmą vyrų misijų 
zakarą,. trųstisai tyčia, kad 
nisijoms pakenktų, surengė 
zakariehę su šokiais ir ffcspy- 
čiais” po bažnyčia. “Spy- 
ius” toje vakarienėje • sakė 
ne tik, kad nekatalikai, bet 
net ir masonai. Šokiai, tęsęsi, 
per visą naktį iki .6 antradįe-

kad iš jo, ir jam lygių, pasi
darbavimą bažnyčios nau
dai, gali džiaugtis ir džiau- 

: giasi, ne Dievas, ne Šv. Jur- 
-k ie 'me-igis. ne dangus su šventai-S vyru. Kurie per ilgus me |giai ne Baž^-žia,' bet pra- 

VUBUUVUZ.U1U.H11 KČUIJU MC-r į ..
dieviai, ne tik i misijas lan-; ■ CI -lus■ ' - • * sav o arini j a«

: Surengdami vieną vakarą 
šokius po bažnyčią, vyrų 
misijų laike, trųstisai neuž
siganėdino, tai trečiadienio 
vakarą antru kartų, ten ko
kia neva moterų . draugija,- 
neva parapijos naudai, vėl 
surengė po bažnyčia, šo
kius;, na ir šoko, trukšmavo, 
girtuokliavo net ir laike pa
maldų.

Ketvirtadienio vakarą, ir 
gi laike vyrų misijų, toji ne
va parapijos moterų draugi- 

. ja laikė savo mitingą po 
bažnyčią, laike pamaldų 
bažnyčioje. Ištikrųjų, Šv. 
Jurgio parapijos komitetui 
atitinka Jėzaus Kristaus 
žodžiai pariziejams pasaky
ti: “M:ano namai, maldos na
mai, jus gi padarėte iŠ. jų 
galvažudžių lindynę.” (Lu
ko XIX, 46).. Jų toks pasiel
gimas aiškiausiai parodo, 
kad’ jie neturi nei krislelio 
katalikiško supratimo, kata
likiškos minties ar kataliki- 
šos širdies. . .. . • ’

Iš tokio jų pasielgimo, net 
ir nekatalikai labai pasipik
tino. Tas gal išeis į gerą, nes 
net . ir šiaudiniai katalikai 
tuomi piktinasi ir nuo jų at
sisuka. Visi jau aiškiai ma
to, kad taip vadinajni trus- 
tisąi su savo “komite”, yra 
katalikų bažnyčios priešai ir 
jos neprieteliai.
KĄ TIKRI KATALIKAI 

TURĖTŲ DARYTI.
• Visi geri katalikai privalo 

nio ryto valandos. Bažny- visiškai nuo jų atsisukti ir

.. kad beždžionė nėra žmogaus., giminaitė, bet neprotingas 
gyvulis.. ■■■■.: .. ‘ ..y

Bažnyčia yra geriausia ir tikriausia žmogaus mo
kytoja. Mokslas Bažnyčios -yra mokslu patįes Dievo, 
nes Bažnyčia yra Dievo įstaiga. Kas yra žmogus Baž
nyčia aiškiai pasako: “žmogus yra protingas Dievo su
tvėrimas, kuris turi mirtiną kūną ir. nemirtiną sielą”. , 

. , . J. A. Karaliuj J. C* B*

jonui Hodeliui vadovaujant, 
rengiasi prie bažnytinio 
koncerto, kurį neužilgo 
Philadelphijos lietuviai iš
girs per Radio, lietuviškojė 
radio valandoje iš stoties 
WPEN. ■ ■

Šis šv. Kazimiero choras 
jau įgyje pagyrimo žodį už 
dainavimą. Tikimės kad jų
jų balsai dar labiau sužą-;' 
vės klaustyojus, kada jie 
prabils bažnyčioje. 
ŠODALIEČIŲ “KOFFEE 

, KLUTCH.”
Sodaliečių surengtas “Kd- 

ffee Klutch” buvo labai 
gražūs ir pasekmingas.. 
Daug, ypač, jaunimo, buvo 
atsilankę; Gražiai grojo 
Duke’s Rambler’s . Orches
tras. Visiems labai patiko 
dykai duodami, užkandžiai 
kavos ir sodaliečių pačių 
iškeptų, pyragų. Pelno, ma
noma, liko gerokai.
CHORUI BANKIETAS.
Praeitą savaitę musų kle

bonas kun. Ig. Valančiunas 
sūrengė choristams didelę 

[puotą. Tai buvo labai, graži 
i i s.- • v - v. , v . i ir skani. Po vakarienės jau- 
lankytis i bažnyčią, dažniau j nįrnas pasųinksmino šokiais, 
prie sakramentų artintis ir į grojanį brolių Laurinaieiu 
kitaip daryti metavonę uz{- - - - -- - - u
padarytus nusikaltimus. ■ | 

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
bus stacijos kas penktadienį 
7:30 vai. vakare..

ŠV. VARDO DRAUGIJA.
Metiniame susirinkime ____ .__________ ___

Šv. Vardo draugija išrinko Party ir Bųnco vakaras ko-

PHILADELPHIA, PA.
GAVĖNIA.

Nuo Peleni) Dienos iki Ve
lykų, 40 dienų, bažnyčia pa
skyrė musų sieloms poilsį, 
kurį* vadiname gavėnia. Kū
nas ir siela, nuvarginti įvai
riais pasaulio, rūpesčiais 
trokšta poilsio. Tas šventos 
gavėnios laikotarpis sutei
kia prislėgtąja! gyvenimo 
rūpesčiais sielai progą atsi
dusti ir atsipeikėti. žmogaus 
siela gauna progos apsižval
gyti, ir apmąstyti apie sa
vo sutvėrimo tikslą. Jei. kū
nas turėjo perdaug laisvės, 
tai dabar, patogus laikas jį 
suvaržyti ir sukontroliuoti. 
Užtat yra bažnyčios įsaky
ta pasninkauti, dažniau 

4* 1 •• V. V* f v •

iš Paulsboro, N. J. orkes
trai. Nereikią nei sakyti, 
kad visi kuolinksmiausiai 
praleido vakarą.
BUSIMIEJI VEIKIMAI.
Card Party.— Yra ren

giama kita milžiniška Card

.. P-lr CaiH)lpi.Slit0‘ęr yni smiltele seki^toro /'peles
. Aiiekey Mouse tūri daną* draugų po vis:) pasaulį ir gaų 
na-daug laiški). Jos sekretore turi- visus t uos. laiškus :vt 
kineli. . . • ? . ’••• . . . '

Petras Bartkevičius parduoda 
laivakortes ant didžiųjų tigrei- 
tųjų laivų. Siunčią pinigus dolę- 
riais į Lietuvą ir į Lenkiją; Tvir
tina dokumentus, nes jis yra no- : 
taras. . >. •

šiemet per jo agentūrą yra ąt- ;
į važiavę į Ameriką daug lietuvių
I ir lenkų.. Bartkevičius tikras yra ■ 
kad. ateinantį pavasarį daug lie
tuvių važiuos į Lietuvą ir jau . 
pradėjo kelionės dokumentus

i tvarkyti, iš anksto.
.United States Linija turi. di-. ' 

deltas laivus ir gerai, patarnauja.
PETRAS BARTKEVIČIUS ’ ?

American Dry Goods Stote 
, : 678 No. Main Street,
‘ . Koptelio, Mass. k

rrnftšjioniUrth bUutėHal. prnnionln- . 
kul. kurie skelbiasi uD*rhliiinke,^ x)k> 
rtd verti skaitytoji) tmrkhio^ ..

V UI gamlukliU “D*rb!iiink».M
i



■I

enig, Vasario 16 d, 1934 c

DARBININKAS
(THE W0BKER)

^ąbliahed every Tueeday and Friday escept Holidays such. as 
” Nely Year, Good Friday, Memorial Day/Indepehdcneo Day, 

Labor Day, Thanksgiving and ęhi'istinas 
. •—;------—i- by :—

T JOSBPH’SLITHUANIAN R. C. AS80CIATI0N OF LABOR
red as second-class matter Sept 12,. 1015 at the post Office at Boston, 

Mass. undeir the Act of Marth 3, 1870

nce for maillng ąt special rate of postage provided for in SectlonllOG 
Act of October 8, 1017, authorized on July 12, 1918

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metam? .•...... ....." $4.00 
Užsieny metam? , , . „.......... ?5.00 
Vienij kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

8UB8CRIPTION KATES:
tie yefiHy o......,,..,, S4.oo 

yėarly...'•.•»....... $5.00
etic once per week’ yearly $2.00

n once per weck yearly.. $2-50

v ’ barbininkĄs
We»t Broadway South Boston, Mass.
... Tėlephonie South Boston 0620

VASARIO ŠEŠIOLIKTA
t '■ ' '-------------------------------------------------------------- -—

Visose Amerikos lietuvių kolonijose iškilmingai mi- 
Fnima vasario šešiolikta diena/ Ji pasiliks amžinoj at- 
■** minty kaipo laisves ir nepriklausomybes sukaktis. To- 
Ffe dienoje mūsų tauta, vos išlikusi gyva nuo Didžiojo 
g katė žaizdų, bet pasinaudodama esamais tada Europoje 
p sukrėtimais, pasiskelbė laisva ir nepriklausoma. Va- 
r landa tam buvo patogi, : Rusų valstybė buvo visiškai 
/' susmukusi, vokiečių jau bepradėjusį smukti, o Lietuva 
F nors kūnu nualinta ir sumindžiota, išlaikė savo dvasios 
į gajumą ir pasigedo senų-senoves laisves laikų, kurių 
i: Jau nebuvo mačiusi' per še^is šimtus metų,. ’
į • _ Bet pasiskelbti laisvu—vienas dalykas, o laisvu, pa- 
i likti ir laisvę išlaikyti vėl kitas dalykas. Ir Lietuva be- 
f matant tai patyrė. Kai tik kaimynai sužinojo, kad tasai 
j lietuvių inteligentų būrelis nejuokauja ir tikrai mano 
!- Lietuvą atstatydinti,, tuoj pasiskubino tos laisvės die- 
j gus pačioje pradžioje užgniaužti. Ir visi trys kartu— 

rusaų vokiečiai ir lenkai siunčia ten savo pulkus Lietu- 
j vai pasmaugti, čia įvyko netikėtinas dalykas: menka 
[ tautelė, mekeno nepadedama, apsigina nuo trijų daug 
j. stipresnių už ją kaimynų ir prie nepriklausomybes pa- 
tyskelbimo dokumento prispaudžia savo kraujo antspau- 
[ dą':. žiūrėk, pasauli, mes tą laisvę gavom ne suktybėmis, 
į nė išmaldomis, bet savo krauju ir prakaitu ją įsigijom.
L Amerikos lietuviai su džiaugsminga nuostaba žiu- 
j- re jo į tas didvyriškas savo brolių kautynės, bet žiurėjo) 
i nędykinėdami: jie atrišo savo delmoną ir pabėrė gau- 
) šių savo aukų ant laisvės aukuro, šiandie mūsų išeivi-, 
! ja gali tuomi didžiuotis, kad prisidėjo prie Lietuvos ne- 
i priklausomybės iškovojimo ir ramia sąžine ir teisėtu 

džiaugsmu gali tą sukaktį apvaikščioti. Ir galima sa* 
kyti, kad išeivija labaiima širdin tą garbingą įvykį. 
Lietuvos-laisvės atbalsiai garsiai suaidėjo amerikiečių 

j-’širdyse ir tasai aidas paskaitoj a kas mėt, švenčiant tą 
r garbingą tautos iškilmę. ’ K.

KRUVINI SUKILIMAI
EUROPOJE

P-ARBtNifrKAS

Sielos Didybe
(Školintos Mintys) Ii

Gyvenime mes matome į- 
vairiausių žmonių, apie ku
riuos dažnai sprendžiame 
pagal savo turimą išmany
mą bei žinojimą. Mės ger- ! 
biame Vadinamus didelius : 
žmones, pasižymėjusius mo
ksle ar’kitose srityse. Mes 
lenkiame, galvas prieš tuos 
asmenis, kurie savo darbais 
sužavėjo pasaulį, žodžiu, 
mes garbiname tokius asme
nis, kuriuos sakome turėjus 
didelę asmenybę, didelį cha
rakterį. ’■

Tačiau mus ypač žavi tos 
asmenybės, kurios pažymėjo 
Savo sielos didybę, kurios 
mylėjo savo priešus, steng
damos juos palenkti savo 
pusėn savo malonumu. Gal 
ir natūralu žmogui neturėti 
reikalu su asmenimi kerši
jančiu, pašiepiančiu / puo
lančiu, bet visus žavi asmuo, 
kurs už kerštą savo, artimui 
atsilygino gerumu.

Garbaus atminimo prezi
dentas Lincoln ypatingai- y- 
ra sielos , didybės gražus pa
veikslas.. Jo didelis priešas 
Stailton vadindavo jį 44 tik
ra. beždžionė gaurila” ir ki
taip plūsdavo. Bet Stantono 

. toks elgesys nepakenkė Linj 
colno sielos didybei ir, bū- 

: dainas prezidentu, Lincoln 
. pakvietė Stantoną .karo se

kretorių. Kai nužudyto pre-

Po kelių dienų riaušių, kuriose neapseitą be kruvinų 
ty aukų, Prancūzija neva nurimo. Bet taip tik iš payir- 
F. siaus atrodo. Tikrumoje tai ten rengiamas generalinis 
į streikas, ;.kurs jei pavyktų, suparaližuotų visą tautos 
Į gyvenimą. ‘ Koldar armija ištikima, tai ginkluota pajė- 
t ga galima stumtis pirmyn, bet lik laikinai. Generalinis 
p streikas tai rimto pavojaus, ženklas. Kur jis pasirodo, 

. F’ ten tautos gyvenime kas nors, radikaliai taisytina, ir juo 

. r greičiau, juo .geriau. -.Pasirodo, kad pas frahcūzus ne- 
•į viskas, buvo, gerai, ir kas aršiausia, pačios vyriausybės 
p viršūnės buvo įveltos į Staviškio aferą, kuri padarė 
Į Prancūzijos žmonėms apie 31 milijoną nuostolių, vadi- 

. į naši, apgavikas Staviskis nušvilpė tiek žmonių pinigų. 
..f' Jis. nusišovė, bet. yra įrodymų, kad tame skandale .daly-, 

į. vavo jr valdžios asmenys. Tas pastūmėjo prie tų baisių 
| riaušių Paryžiuje, Lijone ir kituose miestuose. Tvarka 
L neva grąžinta, bet valdžioje reformos būtinai reikalin- 
F gos. Svarbiausia reforma—tai valdininkų sąžiningu- 
į mas. Kokioj formoj krašto valdžia bebūtų—imperiali- 

stine, fašistinė, bolševistinė, ar demokratinė—bet jei .vy
ty, riausybės sąstate yra vagių ir sukčių, tai joki šūkiai nei 
Į ©balsiai negelbės, čia reikią ne kokios socialines.. dokt-Į 
P rinos, bet sąžinės ir teisingumo.
f • Be Prancūzijos, riaušės kilo ir mažutėje Austrijoje. 
| Čia viešpatauja mažo ūgio, bet dideliii gabumų žmogus 

J Dollfuss. Jis būtinai nori išgelbėti Austriją nuo grę- 
r ’ siahčio komunizmo, kurs, žinoma, nenori pasiduoti. To- 

kiu^udu tarp Dollfusso ir krikščioniškojo demokratiz
mo iš vienos puses ir tarp social-komunizmo iš kitos, kilo 
smarki kova, kuri pastaromis dienomis įgyjo tokio žiau
raus pobūdžio, kad išsivystė į ^kruviną mūšį, kuriame 
panaudota buvo net artilerija.. Visoje"Austrijoje pa
skelbta karo padėtis. Jei prie to -pridėsime ruošiamą ge^ 
neralinį streiką Ispanijoje, tai pamatysime, kad visoje 
Europoje verda kruvinų perversmų sūkurys.,

. Tie vidujiniai sukilimai yra ypač tuo pavojingi, kad 
iš jų gali išsivystyti naujas Europos karas. Dabar visų 

/ akys nukreiptos į Hitlerį. Jeigu jis įsikiš’į’vidujinius 
. .Austrijos reikalus, norėdamas neva jai pagelbėti, tai to

kia Hitlerio “globa”- susidurs su Anglijės ir Prahcuzi-. 
jos protestais. Angliją jau perspėjo Hitlerį, kad to Jie- 
darytų.. Kas toliau, bus—tegalima tik spėlioti. Ar šiaip 
ar taip Europos padangė apsiniaukusi..- •- K.„.

Greičiau ugnis . užšals į ledą, negu lietuvio krūtinėj 
užgęs. Vilniaus meilė, ’•

/ »’• • ' Lietuvos savanoriu šįViis,

*

. •)

r

Senatorius James F. Byri 
nes iŠ South Carolina vals
tybės. Jis yra artimas drau- 
gas prezidento Roosevelto.

zideUto Lincolno kūnas bu
vo išstatytas visuomenės 
paskutiniam atsisveikini
mui, tas pats Stanton, sto
vėdamas prie lavono ir žiū
rėdamas į ramųjį didžiojo 
kovotojo veidą, šiaip pasa
kę: “Štai guli didži’ausis 
žmoni!j. valdytojas, kokį pa
saulis kada - nors žinojo”. 
Tikrai palaimintas gyveni
mas tų, kurie neturėjo ker
što. Ar neverta nesuskaito^ 
mus kartų pakartoti tą di
džiąją gyvenimui taisyklę— 
mylėti savo priešus ir mels
tis už tuos, kurie tave per
sekioja.

, Yra užsilikęs atminime 
gražus įvykis Armėnijoj, iš ' 
turkų užpuolimų laikų. Tur 
kai didžiausiu įniršimu žei
dė armėnus. Vienas turkas 
kareivis užpuolė gatves “ka~_ 
mpe seserį su broliu. Se
sers akivaizdoj brolis žiau
riai nužudytas, o jai. pavyko 
pabėgti’, peršokus per tvo
rą. Ji buvo slaugė, (nursė)' 
ii* vėliau turkų priversta 
dirbti sužeistųjų ligoninėje. 
Vieną dieną į jos skyrių at- 

. gabentas sužeistas, tas pats 
turkas, kurs nužudė jos bro 
lį. Jis buvo pavojingoje bū
klėje ir jį išgelbėti buvo rei
kalinga skubi pagalba/. Slau 
ge pateko į abejonę — gel
bėti ar keršyti. Tačiau jos 
siela laimėjo Kristaus pas
kelbtas šūkis Meilė ir ji są- 

. žiningiausiai rūpinosi nelai
minguoju. Atsigaivinęs tur
kas’ pažino slaugę ir. tuojau 
paklausė, kodėl ji neleidusi 
jam numirti atkeršydama, 
ųž brolio nužudymą, Stab
meldžiui turkui ^slaugė atsa
kė: “Aš esu pasekėja To, 
kurs sakė4 Mylėk savo prie- 
šus ir. daryk jiems gerą’.” 
Turkas tylėjo ilgą laiką ir 
vėliau taip prabilo,t. 44Aš 
niekados, nežinojau, kad y- 
ra toki tikyba. Jei tai yra 
tavo tikyba, papasakok man

- daugiau apie ją, nes aš to 
-noriu.”,
- Taip, jei gyvenime būtų 

daugiau tos sielos didybės,

Maskvos Gaisras
Iš didžių jiį praeities karų.

Didysis karo genijus imperatorius Nepo- 
leonas Bonopartė pavergęs visą vakarų Eu

ropą, pasiryžo suvaldyti išdidų nepaklusnų ry- j 
tų Europos galiūną — Rusiją. Surinkęs didžiu-j 
lę 600.000 kareivių armiją, Napoleonas pradėjo 
žygį. Daug pasakojimų yra užsilikę mūsų kai
me apie užplūdimą baisios kariuomenės, kuri 
pakeliui viską plėšė, naikino. Dainose Nepoleo- 
nas Bonopartė vadinamas Panipartė, kaip pa
vyzd.: “Prašė mane Panipartė į varnele joti".. 
Napoleono kariuomenė, kaip audra praėjo Lie
tuvą ir traukė Rusijos gilunion į Rusijos širdį 
—. Maskvą Tai buvo 1812 ’ metų vasarą, Rusui 
kariuomenė nedrįsdama stoti atviron kovon vis 
traukėsi ir traukėsi. Neapgynė pagaliau ir Ma
skvos, ’ • ’ _ . ’ ’ ' • ;

. Tamsią, audringą naktį pasiekė, 'imperato
rius, seną carų sostinę Maskvą, ir apsistojo Do- 
rogomilovo priemiestyje. - Tuojau maršalą Mar
ti je paskyrė Maskvos gubernatorium. Pasišau
kęs jį pas save kalbėjo: 44Jokių piešimų netu
ri būti! Už visus įvykius.atsakote savo gyvybe! 
Ginkite Maskvą, nuo išorinių, o ypač nuo vi
daus priešų!” ?.

. . ši naktis buvo liūdna; ėjo nuolatiniai rapor
tai apie prasidėjusį.gaisrą.. Be paliovos vaikš
čiojo vietiniai’, prancūzų, kilmes, gyventojai It 
net rusų policijos karininkių pi’auęšdami šią 
liūdną naujiena, . Susi jaudinęs imperatorius

IIB

Kalėjimas, kur kaliniai . karališkai gyveno. Vaizdas’ 
Wėlfure salos, Ne\tyYovke. Čia New Yorko pataisos ko- 
mirijonioriųs Auštin .MacCorniick. su policijos pagalba 
padare kratą, pašalino, kalėjimą viršininką Jošeph 
McCami ir areštavo jo pagdbiiiinką Dantei J); Sheeiian. 
Šiame kalėjime, prieš kratą, rasta šimtai balandžių, šu- 

. nų ir visokių įrankių. Matyti, kad kaliniai turėjo pilną 
laisvę.

plaukiančios iš Kristaus 
Pamokslo nuo kalno, gyve
nimas taptų žymiai malo
nesnis?

Maeterlinck, kuris buvo pir 
mas belgas parinktas Pran
cūzų Akademijos nariu. Pa
rinkimo sumanytojams Ma- 
eteilinck pasiuntė laišką, 
kuriame jis 'prašė jo vietoj 
išrinkti jo seną draugą Ė- 
mile Verhaeren, kurį jis 
laikė daugiau vertingesnių 
už save! Bet nereikia ieško
ti pavyzdžiui labai toli’ ir 
tarp garsių žmonių. Yra 
daugybe nežinomų žmonių, 
kurie padarė, ką galėjo ir 
be pavydo gali žiūrėti į ki
tus žmones, labiau laimin
gus.

Sielos didybės didžiau
siais- priešais yra kerštingu
mas, pavydas ir pasmerki
mas, Pavydas sunaikina 
šeimų laimę. Juk tas kvai-. 
las prabangumas yra pavy
do auka. Prabangumas yra 
vieha.iš didžiausių žmonijos 
nelaimių. Štai mes įsikuria- 
me šiokį tokį buto įrengimą, 
bet pamatome pas kaimyną

būtinai pralenkti, kaimyną 
Mes norime taip gražiai ap
sirengti, kaip kiti, Męs no
rime važinėti dar labiau 
blizgančiais, automobiliais, 
negu, kad turi kiti-. Mes no- ’. 
rime turėti viską prašmat
niau, negu mūsų draugai 
turi ir t.t.

Kokios pasekmės. pavydo 
tarp tadtų dėl turto ir gar
bės, mes gerai žinome . iš 
kruvinų karų. Tačiau vals
tybės vardan žiauraus kraš
tutinio šovinizmo tebesldę- - 
pija savo '. jaunuomenė  jo 
kvailos garbėtroškos . jaus
mus •

Pasidavimas pavydui yra 
patekimas į savo žemųjų 
geidulių vergovę. Mes pasi
darome vergais Jų asmenų, 
kuriems pavydime, kai jis 
pasirašo savo paties nepri
klausomybės . deklaraciją, 
atsisakydamas nuo' keršto ir 
pavydirkitiemsi MieT pasis
kelbdamas būti pats sau sa
varankus žmogus ir siekti 
aukštesnės tobulybės, nekeli 
Idant ir nepavydint kitiems.

Lietuviai, kaip maža tau
ta, kuogi gali sužavėti’ pla
tųjį pasaulį? Ar ne sielos 
didybe ?

J uotais B. Liišva,

Turbūt visi susitinkame > 
gyvenime su trijų rūšių! 
žmonėmis; 1) tie, kurie yra | 
už. mus mažiau įtakingi’, ga
būs bei laimingi; b) tie, ku
rie yra lygūs su mumis ir 
3) tie, kurie yra. aukštesni 
už mus ir gabumais, iv tur
tu,' ir labai ^patraukiantys. 
Daug yra ■ž'tnhilių, kurie 
stengiasi labai maloniai su
gyventi su trečiąja grupe 
ir dar pusėtinai su sau ly
giais, bet kaip jiems sunku 
ir nemalonu turėti , reikalus 
su pirmąja grupe!

Įvairiose rungtynėse dėl 
geresnės vietos, 'dėl kokios 
nors pirmenybės baisiai sun 
ku būti geru pralaimėtoju, 
bet. dažniausiai pasiduoda
ma Kaino dvasios įtakai.

Sielos didybes gražiu pa
veikslu yra belgų rašytojas!prašmatniau. Na, ir turime

RUSIJOJ KUNIGAI
BAISIAI KENČIA.

' Dauguma Rusijos kunigų 
sėdi kalėjimuose ar kon- . 
contracijos stovyklose. Čia 
jie tiek yra iškankinti, iš
varginti ir išnervuoti, kad 
daugiau. panašus į lavonus 
ar į baidykles, kaip i žmo
nes. Ne Įdek geriau gyvena, 
ir keltas laisvųjų; Jie die
ną ir naktį sekami, nuolat 
tardomi ir teisiami. Jauni
mui ir vaikams griežčiam 
šiai uždrausta susitikti su 
kunigais.

SKLĘISKITE ŠVIESĄ .
Perskaitę “Darbininką” nenw -• 
meskite, bet . duokite kitiems pa- 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsą ide- . 
jos priešą propagandą.

niekino, pamynė po kojomis tai, kas jiems buvo 
šventa. ką šimtmečiais kūrė... Įbėgęs gaisrinin
kų vadas generolas Trevyz praneša, kad gaiš-• 
ras .baigiamas ’ likviduoti. Nežymus imperato
riaus. šypsnis yra padėka uoliam tarnui. Tre
vyz palieka savo valdovą. Jis, kaip- šunelis, tar-

* ■■

veltui ieškojo poilsio. Jis nenorėjo tikėti, kad 
kas būtų išdrįsęs padegti Maskvą, pagaliau 2 
vai. ryto buvo matyti Šen bei ten išsiveržę riep- 
snos liežuviai.

Degė puikūs, miesto centre stovį narnai. Iš-i 
aušus1'dienai imperatorius sėdęs žirgan, kai p Į
vėjas nulėkė ten; pamatęs gubernatorių, Mor- nau.ja imperatoriui..-Prieš 12 ine.fų-žygyje į Ai- 
tiję ir jaunutį sargybos viršininką grasina Hiir- Siptų pažino generolą Napoleoną Bonopartė, 
ties bausme dėl jų nębudrumo. Išbalęs guber-'.Ps karininkas Trevyz ir prisidėjo prie jo, kaip 
natorius parodo gelžimi apkaustytus, užrakinę- ' prisiriša vaikas prieunotinos.
tus mekeno nepaliestus, namus. Iš kaminų kyla Aiškus tamsių vado akįų žvilgsnis paskeii- 

‘ ‘ ’ do atvirose Trevyz'o akyse, paskendo, kaip
skaisčiai raudona saulutė auksinėse vandenyno 
bangose. Žvilgsnis nepaprastas pasiekė paslap- 
čiausias širdies gelmės. .. atrado jis savąjį val
dovą. Drauge kovoju, vargo, draugi džiaugės 
pergalėmis, drauge sutiko likimo smūgius. Tre
vyz mylėjo šaltą, susivaldantį/ geležinio žvilgs- s- 
nio valdovą. Tik mirtis perskirs juodu, ta pati 
mirtis, kuri atskirs didžiulę armiją lmo vado.-

Du karininkai apsigyveno' vienaiue K reni*- ' 
lio rūmų kambaryje. Pro langą buvo luatyti 
šiaurinė, iš dalies ir vakarinė Maskvos dalis. 
Nuvargę karininkai greitai sumige). Apie vidų- ’ . 
naktį skaidri šviesa pažadino juos;

. Puikiai atrodė meniškai išpuoštos kimibavio . .. 
sienos, brangūs rytų išdirbinio -baldai rausvoje 
gaisro atšvaistėje, isiaųrvš vejąs blaške į erdves • 
kylančias kibirkštis, tiesiog ant Kremlio rūmą.
O čia miegojo daug naktų nesumerlu s .akių i m- . 
peratorius ir jo gvardija.. Kremti supančiuose 
namuose saldžiai sapnavo nusikamavusi didvio- į 
ji armija.. Ugnies bangos l<as kart artėjo. KL

lengvi dūmų 'kamuoliai. Viskas labai nekaltai 
atrodo. Nurimęs Napoleonas įžengė į. carų bu
veinę —- Kremlib rūmus. Matydamas didingus 
Romanovų (Rusijos carų) iš dalies gotiško ir 
bizantiško stiliaus .rimius, sidabro ir deimantais 
išpuoštą sostą, garsų Ivanovo (caro) ..kryžių,, 
aplinkui Krenilį stovinčias, bažnyčias ; išdi
džias, į padangę besiveržiančias ir gaisru apim
tas aplinkines Maskvos dalis, imperatorius pasir 
keičia. Jo veidas ramus, išdidus,, pilnas vilties. 
Dideles tamsios akys, svaido kibirkštis. “Aš pa
galiau esu Maskvoje, senuosiuose, cezarių rū
muose, — Kremlyje!" — kalba su pasididžia
vimu, žodžių aidas suskamba erdviose sulesė, 
aidas šiurpus, grąsinąs. Imperatoriaus raukos 
.•sunertos ant krūtines. Didele galva truputi pa
linkusi žemyn* Mąsto... Kiek visokiausių- scenų 
yra 'mačiusios šios sienos ! Meta, jis pilną, panie
kos Žvilgsnį į. puikius baldus, veidrodžius, kili.- 
mus.Ant sienų kaba senuolių carų atvaizdai 
žiūri į Napoleoną? Akys piktos.. Nepatenkinti 
veidai: svetimasis isibriovo i. jų šventovę, pa-

t
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METINĖ.ŠVENTĖ.

■ Pilnųjų Blaivininkų,. 25 
kuopa" iškilmingai minėjo 

. metinę šventę, vasario 4 d. 
Ryte laike treciųjų šv. mišhr 
yisi-sos dalyvavo, su vėliava 
ir priėmė šv. komunijų.,

Šv. mišių auką atnašavo 
kuopos dvasios vadas kun. 
j. J. Bakanas. Pritaikintą 
iškilmėms gražų , pamokslą 
pasakė klebonas kun. A. 

. A. Petraitis. Po šv. mišių 
buvo atnaujinta blaivybės į- 
žadat

Vakare, bažnytinėje salė
je, buvo suvaidinta gražus 
veikalas Šv,‘Agnietė/Laike 
pertraukos gražią kalbą pa
sakė kun. V. Puidokas ir 

. kun. A; Morkūnas M. I. C. 
.. Solo dainavo: B. Siniauskai- 

tė, J. Rpgliutė ir Liubinas.
■ Vakaro Vedėju buvo kun. J. 

j. Bakanas. Laike blaivinin
kų, metinės šventės 8 nauji 
nariui įsirašė į Blaivybės 

. draugiją. Labai malonu, 
. kad jaunimas rašosi prie 

Blaivybės: . .
Atsižymėjo vaidinime sę-

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. J a kaiti.s—dvas. vadas; Kun. Pr. J, JuSkaitis—pirm, 
Ir redaktorius, 432 5VIndsor St., CamĮjrklge, Jlass. f Pr. Maukus— : 
I-fis vice-pirin.; J. Baltrušaitis—II-as viee-pli'm.; V. J. BIayackas 
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kančiai: Šv, Agnietė — O. 
žiukaitė; jos motina Lucina 
—J. Akėlaitienė; jos sesutė 
Emerencija — F, Sipavičiu- 
kė; Cecilija — A. Kaliunai- 
tė; Faustina L. Taparau- 
skaite; Emilija — P. Sven- 
čioriaitė; Angelas —R. Kup
staitė; Simpari jonas — P. 
Mankus; Kliaudija — O, 
Račienė; Servą — M. Tamo
šiūnaitė; Superba — B. Kle- 
bauskaite; Jukunda M. 
Rugieniuke; Libera A. 
Siniauskaitė.

. VaideliutėsA. Klebaus- 
kaitė; M. Kukauskaitė.

Viršmineti asmenys savo 
užduotis atliko labai gerai.

Šv, Agnietės veikalo ir 
metinėsšventės rengimo 
komisijoj buvo: kun. J. J. 
Bakanas, P. Mankus, J. 
Svirskas, kuris ir šiame vei
kale vadovavo. Jiems pa
gelbėjo J. Baeys ir K, Rai
nys.- ■

Čia noriu pažymėti, kad 
mintėa komisija, dirbo su 
didžiausiu • pasišventimu. 
Todelei ir minėta metinė 
Blaivininkų Švente praėjo 
labai tinkamai.

Dusriieniškis.

O.

Vasario 16-Gyvas Paveikslas
šešioliktą kartą, sugaudė skardau Įima sakyti, kad ir nepajutome 

. “Laisvės Varpas”, skelbdamas. kaip tie laisvėji meteliai prabėgo.
pasauliui, kad jau. šešiolika me-’jšiandien jau mes švenčiame Lie
tų kai Lietuva nepriklausoma.: tuvos Nepriklausomybės gyvavi- 

. Varpo balsas, nepažindamas jo-’mo šešioliktuosius metus. , 
-Kokios jėgos, kuri galėtų užstoti) Dabar’-pažiūrėkime ką toji ne- 

■ jam kelią, plaukia į visas, šalis,paprasta diena mums .primena?
su savo linksma žinia, ;Ėą ji mums atneša — suteikia?

’ “Lietuva. ląisva! Nepriklausomą!',‘ ži diena, vasario 16, primena 
Savarankiška valstybė! šaukia j nuuus> tų pasiryžėlių didvyrhi
lietuviai. . kovas, žygius, kurią dėka dabar

Kas tikėjosi, kad Lietuva šimt-1 Lietuva yra nepriklausoma vals- 
■ mečius vergavusi, pagr .'•'v štai-ltybė. Primeną tą laiką ',kada Lie- 
;gą pakilti kaip alidra ii* ;nk tūva nuvarginta žiauriųjų ciku
tų vergijos-pančius Galingi ęą- pantų, pagaliau sukaupusi visas 

. rai, imperatoriai, bei jįj skaitliu- savo , jėgas,, nusikratė svetimo 
gi pulkai, pragariškos mašinos,; jungo. Dar giliau patyrinėję pa- 
nesugebėjo numalšinti saujeles matysime, kad. laimėjimais nėra 
pasiryžėlių Tėvynės niėilė ir pa- skaičiuje, bet pasiryžime. Menka 
šiaukbjimas laimėjo. Dvigalvis ’ 

. juodasis erelis clugo o Vytis i 
iškilo. Malonus - vėjelis . Š5relniai

. išskėtė ištempė, puikią, akį verąn i 
Čį? "ilkinę geltoni r— žalią —. ; 
raū'ętf^ą vėliavą. Tai biivo 1918-! 
tais metais, 16 dieną vasario. Ga-J

birkštys lėkė a4s, aukščiau, Kai kurios jau siekė 
Kremlio stogą. Staiga pakeitęs, savo kryptį ve
jas pradėjo sukti liepsnos jūras vakarų link.

Ne mūsų dalykas yra tam sargyba! — gulė- 
damasis kalbėjo vienas karininkų. Šitas nerū- 

. pestingūmas atnešė tiek daug nelaimių ir. armi
jai ir jiems patiems. Naujose vietose kilę gais
rai vėl pažadino miegančiuosius. Atrodė, kad 
viskas paskęs liepsnose. Milijonai kibirkščių ki
lo į erdves, žioravo, trūko į gabalėlius ir tiršta 
pelenų masė leidosi žemyn. Puikūs Kremlio rū
mai matė artimą savo pražūtį. Kiek, gabių mei
strą per metus statė ir-puošė juos.- '

Įvairių spalvų langai, langeliai, . marmuro 
sienos, .puikiausi išraitymai, išpuošiniai stebuk
lingai spindėjo. liepsnų atšvaistėje.' Didelio 
nuovargio ir baisių sapnu nukankmti karinin- 

. kai keikė savuosius, nėbtidrias sargybas, keikė 
. dangų ir žiaurių likimą.- ' • į

.—■ Argi maskviečiai . būtų išdrįsę uždegti j

berneli — atliktus žygius. Ją 
troškimai išsipildo Žodiš tapo 
kūnu. ’ It jau, rodosi, viskas, at
siekta, bet dar toli gražu. Nevisa 
Lietuva, nevisi lietuviai iškovota 
laisvę džiaugiasi. Vilnius! Vil
nius dar merdi!

Štai jau žengiame į septiniolikt 
tus laisvas metus su viltimi, kad 
netolimą ateitis suteiks mums, 
mūsų visų paskutinį troškimą, 
kad ipiaūsioji tautos žaizda bus 
išgydyta, širdį slegia atsiminus, 
kad vieta, kur pasklydo pirmasis 
laisvės žodis pakilo laisvės 
paukštis, kur pirmą kartą su
žvangėjo pilkųjų bernelių ginklai
— kariška daina,; yra svetimųjų
rankose. Vilnius yra mūsų sosti
nė. -

Vasario 16-ji, Nepriklausomy
bės diena, tebūna mums gyvas 
pavyzdys, kad turime būti tvir
tos valios, vieningi, pasiryžę bei 
pasiruošę visiems darbams, nuga
lėti visas kliūtis, kad išlaikius sa
vo laisvę, atvadavus mūsų lopšį 
Vilniit, Tegu ta dieną kasmet at
naujina mumyse tėvynės meilę, 
sukelia pasiryžimą ginti visą, kas 
Hctuvių. Vienas už visus,rir^visr 
už vieną. Iškovojome sau laisvę 
ne kitų pagalbu, bet savo darbu 
bei krauju. Tadgi ateityje, Vilnių 
vaduojant, turime pasitikėti vię^n 
tik savo lietuviškomis jėgomis. 
Svetimų žemių nenorime, bet kas 
mūsų neišsižadėsime. Tai tvirtin
damas lietuvis aiškiai sako: “Jei 
as užmiršiu tave mūsij Jeruzale— 
Vilniau, tębūiia užmiršta mano, 
dešinė. Teprilimpa mano liežuvis 
prie gomurio, jei neminėsiu Ta? 
Vęs jei. nelaikysiu Vilniaus savo 
linksmybės pradžia!’* lAvono/Lavrenee.: Gardeli,

Vėl: "Pirma geležis sutirps i..MaSS,, Norffi Abington,. W. 
vašką, ir. vanduo pavirs į uolą, j— -------; :—i-------- ---------
negu ištartą savo žodį mes atsau-1 gaus valią, jausmą, širdį ir jo 
ksime!” Ir kad visa tai įsigijus, sąmonę. Reikalįng;i sustiprinti 
tuos žodžius garbingai išlaikius, krašto atsparumą prieš mūsų ne
turime išugdyti neįveikiamą žmo-' priklaUsOrnybės priešus. Būkime
—  --------- —,------ - — --------- į. optimistais; drąsiai žiūrėkime į

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-
011 ' 0VHC1

Šis: naujas Amerikos karo laivas kainavo trys milijonai 
doleriu. Naikintojas pavadintas 17. S., S. liuli. Krikšty
nos įvyko Nevv Vorko uoste. .< * .

Tūkstantine Minia Šv.
Roko Par. Vakarienėje

MONTELLO, MASS.
Vasario ,1 . 

Šv, Roko par. 
didesnės skales vakarienė. 
Pasakiška minia iš Montel- 
lo, . Brocktono, Bostono, 
Stoughtono, . (’ambridge/

■ Middleboro, Bridgęwater’s,

CIJĮĮ ŽENKLAI

artojų saujalė, metė arklus, kū
jus, Visagalio palaiminti, stojo į 

’ nelygių žūtbūtinę kovą, ir išctrį- 
Iso pareikalauti laisvės. Iš griuvę- 
! šių. jie sugebėjo, pastatyti laisvą 
Lietuva. Jie. laimė jo! Ir mes va- 

| sario 16 minime jų, tų kaimo

tai musų specialybS Ir ligų -metų, 
praktika. Darbas artistiškas. Kainos 
žemos.

M. Ą. NORKŪNAS
P. O. Box371, Lawrence, Mass.

•Hanoyer.ir Įeitų, miestų su
plaukė .Montello džiaugtis 

v . ir gėrėtis lietuvišku vieniii- 
s. m.. įvyko: glunU9. kuris Viešpatauja 

pirma ant. taj.pe nipntellicčių ir apylin 
kės lietuvių. ...

Vakarienės pasekmes (pui
kiausios, Pavyko ne. tik fi
nansiniai, bet kas svarbiau
sia: parodė lietuvių vienin
gą būrį, kuris kiekviename 
reikale ateina kaipo narys 
tuvių tautos ir* pasiro
do, kad dar jis ir jie. esą g}’- 
yi-vos, be skirtumo pažiūrų.

Mokėti \raldyti minią žino 
nių, reiškia reikia .būti geru 
vadu.

MdiĮteHečiams, kaip va
dams, taip ir visiems daly
viams bei’ darbininkams ir. 
ir svečiams tebūna už ta’ 
garbė. •

l mūsų , tautos ateitį,į. mū
sų seną Gedimino .pilies miestą. 
Netekome Vilnių, • — mūsų parei
ga į-vėl grąžinti. Lenkai supran
ta, kad anksčiau ar vėliau lemia
moji lietuvių atsiskaitymo valan
da iš,muš, todėl jie dirba, kad tą ; 
valandą toliau nutęsus.. Mums1 *
visiems reikalinga dėti visas.'.pa-i VAKARIENĖS RENGĖ- 
stangas Vilniaus ■atvadavimo re i • JAI
kaldi, ir beabejo Vilnius kaip bu ]<Įe|x kun. J. Švagždys 
vo, taip ir bus mūsų. ,... ■ . .. vakarienes vyriausias pata-

Taigi švęsdami Lietuvos Nepri 1’
T . ‘t a/ - ICjclb.klaųs.omybės šventę, prisiekime j 
Visagaliui, pasauliui — visiems,, Kun. J. Petrauskas, Šv 
šiais.poeto žodžiais: 'Roko par. vikaras, pavapi-

— Vilniau! Tėve! Saulės rytelį jos vakarienės rengimo ge 
neralis tvarkytojas. . ■

. Programos Komisijas

Jakavonyte, pirmininlcai; 
S. Jukna, B. Bartkevičius, 
M. Giigas, V. MiĮiauskas,
O. Jakavonytė, B. Kukaus-
kaitė, M. Juškaitytė, V. La
pinskaite, J. Kašėtaitė, A 
Tubelytė, O. Balberyte, O. 
Stonkiutė, S. Tribulauškai 
te, Mrs. J. Spizio ir Š. Dra- 
vinskas. . ' : .
Tiliietu pardavimo komisija.

Agnieška Bany, pirmi
ninkė; M Svirskas, A. 
bųlis, B. Liuoba, S. Kašėta,
J. Kašėta, A. Petkus, K. 
Pileckas, A. Norkus, A, lyo 
cius, P. Daiiila, V. Gecevi- 
šius, V; Adomaitis, A. Čes
nauskas, Ė, Voveris, J. Jas- 
kelevičius, J. česnulpvičius,
P. Jahčtunas, P. Kubilius,
K. JurkevČius ir Bernata
vičius.
Sales 'įjrirenghno komikijat.

Juozapas. Treina virius, 
pirmininkasy B. TamūlevB 
čius, M. Bartkevičius ir L. 
Kumpa.
Salės- pa: pa ošimo komisija

Panelė A. JarmalaviČiųte, 
pirmininkė; E. JartnalavL 
čiutč ir E. Oksiutė.

Valgių gamintojos
Pirmininkė — Petronėlė At 
kinienė, O. Bękarskienč, R. 
Eitavičiutėj B. Kumpienė, 
M. Žogelicnč, P-nia Šeputic

Greit iškelsim. kalne Vytį,
Greit paduosime Tau ranką— 
Valanda vaduot sukanka.

Julius.B. Stankus. L. K.

telis išėjimas — siaura gatvelė — nesiūlė jo
kios paguodos. Aplink ja stovinamai buvo pra
dėję degti, .. >

Suodini apdengti pelenais, pakrikę pašilaičio 
ją prancūzai. Drąsus,imperatorius bęgo gatve
le nežiūrėdamas į griūvančius namus, krentan
čius stogų bei sienų gabalus, lakiojančiąs apie 
galvą kibirkštis. Priekyje degą namai pradėjo’ 
griūti užtvenkdami vienintelį išėjimą. Baisus

Alfonsas Pocius ; ir Jule

P-lė May Betteridge, Cali- 
f orui jos gražuolė, kuri buvo 
išrinkta laike pomęrančių 
parodos San Bernardino. 
Kalifornijoje. Jai suteiktas- 
titulas ‘/Kalifornijos Meiv 
ga'itę”

« J 
nėy K. Daųkontaitė, j. Bar-< j 
kąuskienc, P-nia Balevičie-* ■ 
nė, B- Likęikaite, P. Pelec*. į 
kieno, Ag; JaimalaviČįene^ ; 
Al. Jarniolavičienė, J ■

Šie prigelbęjo vitckarienė^ 
rengimui . ■ į

J, Kumpa, A. Jarmalayi-f 
čius, P-riia >. Kubiliene, išl j 
Stoughtion, Š. TribuIauskai-< 
te iv O: Perekšlyte iŠ No« 
Abington.. . ’.

Gėrimais. rūpinėsi Motiem . 
jus. Jezukevičius. \
PATIEKTA PROGRAMA! ’ .
6 vai. Apatinėje salėje VA-C 
KARIENĖ. Vakarienės ve- ’ 
deja, p-Iė Julė Jakavonytė 
Vakarieniaujant kalbos: 
Miesto Majoras Horace C* 
Bakei'j . kun. Jį Švagždys 
Kuli. Pi*. Juras ir kiti, 
8 vai. Viršutinėje salėje: / 
Šv -Roko par. jaunos paje- 
■goslrodys savo aidistinius - 
gabumus. *.

Specialistas mągikas. ■
9:15 vai. Šokiai.

ĮVERTINIMAS -
Šv. Roko parapija Brock- 

tone" reiškia savo nuošii^ . 
džiausį dėkingumą visiems?. -1

Tiems, kurie ją parėmė, 
suteikiant pagarsinimus ren • ' 
giant vakarienes programą/ ..

Tiems, kurių vardai.pažy
mėti, kaipo šios vakarienės 
ypatingų rėmėjų, (vardus 
paduosime vėliaus).

Tiems, kurie* šią vakarie
nę apdovanojo įvairiais 
maisto produktais;

Tiems, kurie atsilankė | 
šią vakarienę ir •pagaliau 

Tiems, didis ir labai nuo-* 
širdus dėkingumas, Icurie 
per dienas o dažnai iki vely4 
v.os nakties prakaitavo, kad! 
šį vakarienė būtų tikrai vi-<: 
sais žvilgsniais nusisekiisi..

Sekančiame numery pa
duosime Rėmėjų vardus, in ’ 
platesnius žinias apie sve
čius dalyvius. ‘ •

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaiginai, 
ir apmarina. Galop prakei
kia.

cezarių palocių. • .
‘‘Ugnis Kremliuje!’-’

Vienas rusas padegė, rūmus'. Atvestas prieš im
peratorių visai ramiai kalba: ‘
degti,, nes prancūzai užteršė ją; būtinai •_ turi 
praryti liepsnos ir šventąjį Kremlių. Vėliau 
mūsų sostinė bus atnaūj.. ! (nebaigė pasakyti) 

! — ir keliolika .durtuvų išmetė drąsuolį į orą. 
■sostinę, ir žiauriai pražudyti girtus, kareivius 7 Imperatorius, išeina iš rūnlų ir liepia vešli 
Argi-Napoleono ž^Aigžde pradės temti? — spėr priemiestiii “Saint Petersburg” .į karališkus 
liojo karininkai. Ugnies jūros vis labiau siautę į Betilovskų rūmus. Liepsnos, .siautė Napoleoną 
Kremlį. Aušo..Baisūs, pilni nusiminimo kariu ir;jo.gvardiją Kreinlį.dengė dūmų/debesys. Bv* 

• riksmai skambėjo erdviose’Kremlio salėse. Ug-išeminiais urvais slinko rinktiniai prancūzai, 
liiagesiai 36’ valandas kovoje su gaisru, nuleicL'^ žiburuojančiopiis-ąkįiniš, tarsi, išbadėjęs liūtas ;

slinko, paklusnūs, kaip šunyčiai paskui savo šei- 
ininitiką; Išlipę ties Stręlico uolomis pasijuto 
ugnies apsupti. Negalėjo nei priekin eiti’, nei 
atgal. Užpakalyje 'dega Krcmlio rūmai žęrė nii- 
I i jonus kibirkščių į padangę. Nuo karščio s^iro- 
ginėjo langai, trupėjo marmuTo sienos. Vienitb

- • db rankas, griuvo kur pakliuvo. tš nuovargio ir 
.- ne5ilti.es,. Pakrikusi armijos drausme, „didelis 
■ išgerto vyno kiekis, nepaprastą audra pražudė 

prancūzus; Nuostabu, kad namai atrodė vikis■ 
. kai sveiki. Pasigirsdavo lengvas, sprogiuuuį, ’ pa- 

: si rodydavo dūmų debesėlis ir staiga, nanym ptL

skesdavo ugnyje. Prancūzų policija susekė, kad 
rusai įdėdavo į krosnis bombų, jas uždegdavo 
ir patys žūdavo degančiuose namuose. Jie kovo
jo iki paskutinio kraujo lašo su ugniagesiais 
norinčiais gaisrą likviduoti. Apsiskarmalavu- 
sios moterys, su takeliais rankose uždegiojo tro
besius, gazdino sumišusius prancūzus. Rusų pa
triotizmas. pakilo.

Neapolio karalius ir princas Eugenijus at
bėgo pas imperatorių ir puolė ant kelių prašė (karštis -degino apkvaišusius žmonės. Sį’ylah- 
bčgti. iš pavojuje esančių Kremlio rūmų. Bet čiais plaukais, gruzdančiais drabužiais bėgo 
nelengva buvo, išvesti Napoleonas iš ^senovinių prancūzai vis tolyn, šokinėjo per degančius ra- 

- . -. stus, virto, kėlėsi ir vėl bėgo. ...pagaliau apal-
■+ pasigirsta- riksmas.1 pęs valdovas krito. . Imperatoriaus akyse klai- 

' ' j " v ' l- clžiojo žiburėliai. Jis stovėjo, kaip marmuro
“Maskva turį su- statula. Laimei imperatorių pastebėjo pirmojo 

pulko altileristai. Jų vadas EckmĮihlų, bet su 
tuo šaltumu ir ramumu, kuris, pavojuose jį nie
kados, neapleisdavo. Po kėletos valandų mažiau 
pavojingos, kelionės atvykstama į PetroAvskų 
rūmus. Rugsėjo 17 dienos rytą pakilęs impera
torius pažvelgė.į Maskvą, tikėdamasis pamaty
ti mažėjanti gaisrm.. Tačiau gaisras siautė vi
su’ savo sniarkubiu. Maskva., atrodę didžiulis ug
nies, kapas. Liepsnų bangos maišėsi, siūbavo, 
kilo iki dangaus, nudažydamos jį ryškiai rau
dona spalva.. Susimąstęs. Napoleonas sušuko :• 
•‘•‘Tas mums atneš daug nelaimių!..’*•

■ Jo tamsios iikys.dvgė tūkstančiais žiburėlių:. 
akys pilnos, nėrinio, keisto, nujautimo. Jos. at- 
spitidvjo antras kapas, palaidotų svajonių:

. Iš prancūzų kalbos laisvai išvertė “M.: L,”.

PORTER’S
227t-229 Main St., 

Prie Peuples Sąvings Bankus

DOLERIO DIENOS ;
Penktadieny ir šeštadieny

Visi atliekami nuo Rudens ir žiemos ąprėdalai nupigintomis 
kainomis. Norime viską išparduotį,. kad neliktų kitam sezonui

Lot

2
Lot J
Lot

SUKNIOS
— šilkinės Suknios mažos mieros, 

tamsesnių, spalvų. Buvo$7.95,—
— šilkinės ir kelios Vilnonės Suknios

Buvo $15 — : _
— Šilkinės Suknios, nupigintos, 

•.pavasario mados. . .

ŠVARKAI
Yra tik keli, kailiniais apdėti

„ Žieminiai švarkai, Juodi—Rudi— ,
Žali—Mažos mieros.

- VISI KITI ŠVARKAI
dar labiau nupiginti, ir jeigu imsite mūsų patarimą, 

sutaupysite daiig dolerių pirkdami dabar. 
Mergaitėms .švarkai J-kainos tiktai 8 liko,

. Miera ‘ nūo 7 iki 10 nietu.
šilkines Pančiakos, special sale l1”'' $1

125 Kepurės buvo $5. dabar — *-—• — . Cj*

ne5ilti.es


ladięnia, Vasario 16 d., 1934 DA R BTXIX KA S '
ĮflĮMfGLrCT-’uhr^TTnniimnrĮĮnunmat?

LAS GIRDĖTI LIETUVIŲ || 
KOLONIJOSE

ATALII^SEIMELIS ( Vyčių Kuopų 
ui jos Anglijos Katuli- T^£kTinOtQliwi i 
-tas Seimelis įvyks, va- .. **t?*lH»*UI 
>.22 dteiuj, 1934 metais, A ApgKRlei0 VYČIU 
IiiTgio parapijos, svetau

S t. James. Ąve., Nor-. 
.1, Mass. Visos khtalildš- 
organ izaci jos, p----- '

Federaeijos skyriai, pa- ^ovo 4 dieną, kuri tavo šiiS 
inęs’ draugijos, chorai džiai ypatingai turi būti 
isbs kitos, kuopos prašo- i brangi., ' . . J
išrin kt i kuodaugiausta I 

ivų į. šį .Seimelį, nes yra 
»• svarbių reikalų, kaip j 
lietuvių katalikų dienos t 
Šimas,, katalikų spali-1 
reikalai, katalikų akci- 
ir kitu reikalu. Atstovai 
-HrrėtLmaudątiis- su klė? 
1 ir valdybų parašais.
1 visą Seimelio tvarką 
les ; vėliau Ntojos Ang- 
j Federacijos^ apšl-cricio 
sios Vadas kun. P. Ju- 
ir kun. S^Kneizis. 
ėderacijos Apskričio, 
lyha: 
vašios Vadas kun. P. 
as, Pirmininkas V. J. 
lirka, Raitininkas D. 
srka, Iždininkas S. Čei- 
skas. .
'ikrų draugą per ’sięlvar- 
pąžinsi.. • flnniits..

ORGANIZACIJOS kuo
pų DĖMESIUI. :

Gerbiamieji Vyčiai! Atsi- 
mink, gerbiamas jaunime,

inęs' draugijos, chorai džiai ypatingai turi būti 
isos kiMs.kuopos prašo-(brangi,
išrinkti Imodaugiausia I Tą dieną yra Šv. Kazimiė- 

’ - s ro Vyčių organizacijos glo- 
J ‘ - bėjo šventė. Butų pasigėrė- 

įtina, kad tą dieną -N. A. 
t Apskričio Vyčių kuopų na- 
Į riai iškilmingai per šy. mi
šias bendrai artintųsi prię 
Dievo stalo priimti šv. Ko
muniją, Nes be Dievo pa
laimos, jūs žinote, kad nię^ 
ko gero nenuveiksime.

• Taipgi, -jei. kurios kuopos 
išsigalėtų, butų labai gražų 
turėti po bažnytinių . iškil
mių bendrus užkandžius, 
ar ką nors panašaus, pasi
kviečiant svečių ir kalbėto
jų, kurie apibudintų tos die
nos reikšmę .'Vyčiams..

• N. A. Apskričio Vyčių 
dvasios vadas.

* Kun. V. Puidokas.
Mes ypatingai raginamu 

remti tuos biznierius ir pro* 
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

SO, ttORCESTER, MASS.
... - • • -1 Delegačių ir svečių • pa-

ap a tyrina aAiT’ATTi? ',-gerbimui 5-ta ir 69-ta kuo- 
maudus bAVAirii/. pa surengė vakarienę.

. Vasario 11 d, kum K. Va-i Dalyvavo vietiniai Dva- 
šys pasakė "pamokslą apie; sios vadai klebonas kun. K. 
spaudos . reikšmę ir .svarbą. Vasys -ir kun. Puidokas, ad- 

nos iki 18 d. šio mėnesio yra; čiai. 
J ’* * ■* *
į*rro£ visi l«talMį>riva-,b^^ g. Balinskas, J.
1" ’ dnrha kaa k„n..wna-. rlnivv,™ n. wW... . .s- M- / .Lį D^u&maįį .B. Mažukna,

A. Mažukna, A, Bendorai- 
■tis, S. Šimkonis, ,V. Augus
tinas, K.. Gądilauskąs, . J, Zi- 
gaitįs ir . Z* Balčiūnas, Šio 
ratelio tvarkytoju, “coach”, 
yrą žymus . sportininkas 
Vincas Butčkauskas.

5 dieną vasario, kuriame dą-1 Grinevičius, panelės F. Si- 
ly-vavo gana skaitlingas bu- pavičiutė, O.. Laukšaitytė ir 
rys. narių. . Raportus iš B. Kirriiinaitė. .. •;
suvažiavimo išdavė O. Si- ^TTinirMTTi Adifi/T 
dabrienė, M; .Vaitekunienė, 
0, Brųožiene, M. Ųrmbnie- 
nė, ir P. Balčiūnienė, Ra- 

Jis paskelbė, kad’nuo 11 diė- •’ vokatas Baublys ir kiti avė? I ^sirvžo1 Sldvti suva
nos iki 18 d.. šio mėnesio yra; čiai. . ■ . . : HaXo nutMs
spaudos platinimo .sąvąitė Taip pat buvo, kviestos. ; ^stovės įLab-

lo stoti į darbąj kad' kuo-Irios .. dalyvavo ir. .pareiškė:; Tėvu 
plačiausiai paskleidus.kata-fsąyb linkėjimus bei džiąūg-!M-. A.. . 0 
likiškąją spaudą, laikraš-(smą.~ Štai jos: Daugėliene,.1 v CT L % fcainnrisireniti 
Čto' ■■ ■ r '

Ypatingai musų 'kolpni-įlį^J . . Mažeikiene, ^'reng^ vaimvionn nmilnn 
joj yra' artimas laikraštis_ ,jpagerbimui,- / Narį
“Darbininkas”. Taigi tene-1 , Kalbėjo p. P. Veneienęus __ _ Kttopacj 
būna nei vienos šeimos, į La\vrence, klebonas kun. K. 4 UDiyN 
kurią nepareitų nors vienas Vasys, adv. Baublys, • Pasi- 
katalikiškas laikraštis. / O! stiprinę skaniais .užkan- 
tai gera proga, užsisakyti džiais ėjome į didžiulę sve- 
nupigintą kaina, spaudos tainę pasiklausyti progra- 
platinimo sąvaiteje. (žinios.

PROGRAMA. . o
Vakarienes programa sū-jyy^“VILIUS TELL”

nariu.

vakarienę. motinų
Narė.

SKUBĖKITE!
BARGENAI

. . KURIE .... . .
VISUS NUSTEBINS KAS ATEIS PAS NOYES 

HARDWARE IŠPARDAVIMO

Visas tavoras šioje krautuvėje,, bus išparduotas Nupi
gintomis Kainomis; Visa eilė visokio tavoro Namu Sta
tytojams, Geležinių Daiktų, Mekaniški Įrankiai, Dar
žams Įrankių, Mąliavojimui Reikmenys, Namams Reik- 

•menys, Peiliai ir Šiaip 1000 ir vienas visokių dalyku. 
•Viską ką mes galime pasakyti, tai ateikite pasižiūrėti— 
pamatysite Bąrgenus kuriuos siūlome.

Gal už kelių metų — o gal nie
kadosneturėsite tokios progos 
sutaupyti

Nepraleiskite nepamatę Tikrus Barg’eno Stalus* 
Ką Nors Dėl Visų.

. ■ Sc.—10c.—lSc.--19c.--39ę. .
KAS NORS NAUJO KAS DIENA

PYREK PAJAMS DĖŽĖS 39\„„

C. A. NOYES OI.. Ine.
207 MAIN ST., BROCKTON

Pirmutinis- GraboriUs

• Tel, 1308-R,

Montello. Mass.

Del Motorų Patarnauja

Moteris. .

W.G. McGUNCHEY

Lietuviams

STUDENTŲ “BASKET- 
BALL” RATELIS. . ..

ši kuopa nors savo narių 
skaičiumi maža, bet pajie? 
gia, sudaryti ratelį, kuris iki 
šiai dienai jau yra iš ketu- 

i rių žaidimų laimėjęs tr.is.Ra-

i .. . . VEIKIMAS,.
■ .Sekmadienį, vasario 11 d., 
’ Šv. Kazimiero ■ parapijos 
■' studentų kuopą iškilmingai 
. (minėjo savo kuopos metines 

į įsisteigimo sukaktuves. Die- 
jnotvarkė šiai šventei buvo: 

*'—šventos mišios, per

MONTELLO, NASS.
Šv. Roko par., Lefuyos

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. U Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

/ Ofisas:
sanborn block 
681 Wasliinglon Si 
NORWOQD, MASS.

. Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo vietą: . 
32 Walnut Avė,

Tok Nonvoocl 1020
i .  -

PRANEŠAME
Musų Draugėms ir Rein? Jonis, 

knd Mci Dabar Esame •
* ... Naujoje Vietoje • / 

Bėa’s Bcauty Shoppe.
(Beatriče Parulis, Sav.)

156 Green Si, Worcester 
Kampas Green ir Kelly' Sq., 

Tel. Dial 6—0055
Viskas 'jrenela vėliausios mados 

grobės krytyje;
Kviečiame užeiti.

b Jnvl fIS dalw. muzikos 11N kurtas visi studentai prie- 
paiapįjos choras, bazny- kalbų. nė šv Komunija “in corno-

tinėje svetainėje pakartojo išpildė sekanti: Jlv^aviHas
Beniau vaidintą, labai gražią Ponia T. B. Mažeikienė,^Mairionin Purke kur ivvko

kalboje,.Vilius Tell . į atidarė vakarėli-pakviesda-. ‘šventas mišias laikė kle- 
■ Pavyko suvaidinti \ tąipl ma P; M. Urmonienę, 5-tos tyjnąs kun.. A. Petraitis, 
gražiai, kaip kad suvaidin-fkp. pirin., .buti vėdeja, kuri. per ofertoriją solo giedojo 
ta ir pirmą kartą. Tai dėka savo pareigas pradėjo.trum- panelė. E. Giraitė; per ko

pa prakalbėle. Duetas: P;l^.muniją. solo giedojo žymusis 
A. Giraitė jr p-nia-M. Dilio- artistas A. Babravičius. La^ 
menė sudainavo Mot. Są-.bai gražų vaizdą sudarė 

himną. Solo dainavo p- studentai, priimdami, šventą 
• Geltės; duetą-— p4ė ję0munįją “in.corpore.” Po 

J. Manasiūtė ir. p. A. Karlo-' ^Ventų. mišių buvo visiems 
nas. Gražią prakalbą paša-; beT1dri pusryčiai, - kur daly
ke kun. Puidokas. Solo Ivnvn D’prhinini svečiai: knn. 
p-lė B. A. Sidabraitė; due-1 
tas—j *; * \ T A
Balsiai; smuiką— p-lė GL!Kolegijoje. Kalbėtojai: kuli. 
Vaitekunaitė; eiles pasakė Bakanas, prof. činis ir pa- 
— “Mes Sąjungiėtės’ —.p- ;neiė j. Keblinskas, savo 

so , P' kalbose pabriežė studentų 
nia M. Diliomenė; solo—* p- kuopos reikalingumą bei 
lė T. Kazlauskaitė; ' orkest- kilnumą> . Steponas Matuse- 
rąs p-no.T. Šimkaus. P-nas:^us buvo vakaro vedėjas. [ 
Balsis_ pritarė pianu. .Kalbė- p0’pietų studentai nuvy-
3 • Pdel T‘ Jokub^.te a- ko Mairionįo Parkam Ka-1 
pie Mot. Są-gos -naudingu- dangi. bū;V0 šaltas>oras,. tai 
mą. Ji ragino visas katali- ,o.ainta viską priruošė šiam; 
kės moteris ir mergeles de- įšvažiavimu£ Kai kurie čiu- 5 
tis prie jps. Solo J. A. Bal- ginėjo, kiti rogėmis . važi
as; kvartetas, Giraite, Di- prisiminė savo, jaunyš-
homene ir p-nai J. Balsiai. t-sJ diįnaSi 0 dar kiti. rado .

.Visos dainos, muzika ir sau pasilinksminimą: kituose 
kalbos išėjo labai gerai, žiemos žaisluose. ’ 
Programos dalyviai buvo; Pasidžiaiigę žiemos gam- 
is abiejų kuopti. ..^g dovanomis, turėjo ben-

Sąjunigėtės taria širdin-l.drą “kavos puotelę”. Tokia 
gą ačiūvisiems programos | pramoga visi buvo pat'en- 
.dalyviams, aukotojams- ir i kinti. : 
gaspadinems darbininkėms. Į vis- -■ studentai ypatingai 

Dalyvė., dėkoja
SUSIRINKIMAS.- | kurių rūpesčiu ši . pramogą 

. Mot. Šą-gos 5-tos kp. mė-jbuvo suruošta:. Vincas čap- 
nesinis susirinkiinaš įvyko > lis,: kuopos •‘•pirmininkas, J.

vių. minėjimas įvyks vasario 
25 d., Lietuvių Tautiško Na 
in.o svetainėje 7. vak vak..
—Jva4kes4delh -ktm,’J. Švng- 
ždys ir kiti- svečiai:

Kviečiama visuomenė at- 
silankvlL-. ’ ■ . - • . .

gabiam vargonininkui J. 
Balsiui. •' -

Labai gerai savo rolę iš
pildė J. Ęmkus, kuris tiek 
prijuokino susirinkusius, 
kad net kitas skundėsi, kad 
šonus skaudą nuo- juoko.

Atliko gerai: F. Manasai- 
tė, Karlonas, Kazlauskaitę, 
ir Volungaitė. Galėjo geriau 
atliko J. Lejkus. Bet ir iš 
jo gali išeiti geras vaidinto
jas.

Publikos buvo prisirinkę 
pusėtinai. B>

WOR®ĖMIASS.

„ ------------ ----- jvavo gerbiami, svečiai: kun.
i J. Bakanas, Prof. činis. 

p-mą ir p-nas J. A. Į mokytojas Švento Kryžiaus

Girdėjau, kad š Lietuvos 
a t ra Še \ J uoza] >as Vai a i t i s. 
Jis ilgą Taiką gyvenos Moli- 
lelioję r buvęs. L. D.’ S. 2 
kuopos fili-, sekr. Juozas nii- 
vykęš į tovyuę . apsi vedė ,i r 
pradėjo ūkiiinkauti. Matyt 
Juozapui neblogai sekasi. 
Giriasi susilaukęs ir šeimy
nos.'— sūnaus Algimanto,

Kiiog(‘riaiisios kloties p]). 
Valaieiams.

Tel. Ofiso Dial 2—2100 
. Gyvenimo Dial 4—8384 

DR.AiJ.URPAVIČIBS1
Dantistas

• .' . . * . i ■

iininm ir X--ray >
14 Vernon Št,, Wof.ces.tcr, I •

Mass.. \ ’ j ■

HM mttttfiailtII (MH»17|

Į CHARRON’S |
I j P FANAI — RADIOS . L 
|j ... ’ ŠALDYTITVAl < 1
| Į Aliejaus pečiai, Skalbiamos i i 
j.Ė mašinos. ' . I

Į 20 TRUMBULL STREET į
Į WORęESTER, MASS. Į 
į Tel. 4—9430 |
i Lengvos TSlygoš — P.o Nuošimčio j 
fe ....................... ....................... .................

Šiluma .

j ĮSPŪDŽIAI.
A.L.R.K. Mot. Są-gos 

Mass., Maine, ir N; H. Ap
skričio įvyko 4. dieną vasa
rio, Aušros Vartų parapi
jos kambariuose.

Šis suvažiavimas buvo, is
torinis, nes pirmas įregis
travus čartėrį Mass. valsty
bėje.

Gaila, kad ne visos; kuopos 
ėmė'dalyvavimą. Koks ma
lonumas ir džiaugsmas ma
tėsi, iš dalyvių veidų.. Iš 
Lawrence, Nashųa, Hud- 
son, Athoį, Worcester, 5-tos 
ir 69-tos kuopų atstovės da
lyvavo suvažiavime. -

Gauta keletas , sveikinimų 
su linkėjimais Moterų Sa
gai.

Taipgi skaitytas laiškas 
gerb. Cent. Rast, P. M. Vai
čiūnienės, kuris buvo .priim
tas atsistojimu ir aplodis
mentais, už jos pasišventi
mą Sąjungai.

Padaryta keletą nutari
mų: • ,

1. Atgaivinti silpnas kuo
pas.

2. Kur nėra,, organizuoti 
naujas kuopas. ■

3. Kalbinti jaunas naujas 
nares. '

. 4. Organizuoti jauname- 
čiu skyrius.

5. Platinti apšvietą —ka
talikišką spaudą.

6. Raginti, kad Mot. Sa
gos narės skaitytų “Darbi
ninką”, kuris yra mums pa
lankus ir naudingas. .

7. Turėti kontestą rašymo 
straipsnių, švietimo tęma. 
Paskirta dovana $5.00 tai 
nariai, kuri geriausiai para
šys tėkį straipsnį.

8. Turėti suvažiavimus 
tris kartus į metus.

9. Suvažiavimus . šaukti 
ten, kur yra naujos ir silp
nos kuopos, kad jas atgai
vinti.

Išreikšta gili padėka Są- 
gos prieteliams, kurie kuo
mi nors prisidėjo prie jos 
laimėjimo. ‘

: . Tikrai Geras.. . V":' 
ŠILUMOS INVESTMENTAS

EASTERN
HL-TEST

PEČIAMS ALIEJUS
8/2c. Galionas

Tyrūs 
1001/0.

EASTERN OIL CO.
124 GREEN STREET, . 

' WORGESTER, MASS.
Dial 4—3261 '

Patogu ir 
T-auvJI*

.Kiekvienam, kuris laike šio vajaus 1 ‘Darbininką” už
sirašys duosime dovanų, ' .’ I

LIETUVOS ALBUMĄ
' ■ Sis Albumas buvo išleistas Lietuvoje 1921 metais. Jo 

kaina buvo nustatyta $3.50. Redaktorium buvo Liudas 
Gira., žymus Lietuvos poetas. Knyga yra 9x8 colių.for
mato turinti 436 puslapių. Joje randasi suvirs 300 pa- 
veikslu, — atvaizdu ir biografijų veik Visų atgintosiosTAMSTAI Lietuvos veikėjų, Vyriausybes narių, dvasinės ienarchi- <

i. jos vyrų, kariuomenes vadų/ diplomatų, moksTipinkų. ■ '
V\7‘TTT'TTA/V A Q publicistų, menininkų ir t. t. y '

V 1IL 1 IIVIAO Lietu vos Albumas yra brangi knyga, kuri privalėtų
• ■ būti kiekvieno lietuvio namuose. Ji netik yra brangi

. .. . [mums, kurie esame gimę Lietuvoje, bet taipgi, sužaveja.
Ar Tamsta žinai, kad lino .Naujų Alėtų iki balandžio ųr musų jaunimą, nes duoda jiems proga susipažinti, ąr- 

mėn. 22 d.j 1934 m. Tamsta galiužsiprenumeruoti vie- lojau su.tėvų šalies garbingais vyrais. Kiekvienas turėtų . 
miltelį lietuvių' katalikų darbininkų; laikrašti visiems :pasinaudoti. proga,.įsigyti šią brangią- dovaną. . ' 
metams tik'už tris dolerius ? ’ MT ’ ’ 1 ‘ • 1

darbininkas Nepraleisk Progos
; yra ažtuonių puslapių .kiipina<Žhą1Į iš ph j tris dabrius «auti ‘•DARBINTNKA" visiems me-
cio,io. pasaulio, o ratingai is lietuvių veikimo Lietuvoje.,:. . . ,. . ' .•T«n,vVAC1- T i i , ,
Amerikoje ir kur tik lietuvių randasi. Jis yra leidžia-1|avns ll’ (V/r (l°xaIto LIbll \ ( S ALBLMĄ. Imk pluiu 
mas du kart i savaite; ^-.antradieniais ir penktadieniais.j tuojaus, rašyk mums laišką, įdek tris dolerius ir 

užadresuok sekančiai.: .

DARBININKAS

čiojo pasaulio, o yatingai iš lietuvių veikimo Lietuvoje

mas du kart į savaitę; ^-. antradieniais ir penktądimiiais.j
Ypatingai rūpinasi ir gina lietuvių darbininkų reika-1 

lūs. Jame- rasi ■riničiaii'sių.:st.r,ai.i»siiių,. rašytų mūsų. 1iė-[ 
tuvių žyhiiaiisių;.iiitcligentų. . •
. Yra laikraštis, kurį Tamsta pats norėsi skaityti ir,. ku
ris bus įdotnus kiekvienam Tamstos šeimynos nariui.
•. Šiais 1934 metais sueis 19 motų kaip šis laikraštis yra. 
leidžiamas LitJuvių Parbiniiikii Sąjungos.
* Jei dar “Darbininko*’ nėskaitąi, pasiskubink jį užsi-

■ ’ rašytu ' • .. / .. . ;

366 W. Brotuhvąy. . So. Boston. Mąss..

■ PASTABA: Jei turi giminių -Lietuvoje, jiems gali už
rašyti “D.VRBlNINK.y ■’ metams, tik už keturis dėle- . 
mi.sv 4 ii’ins užrašęs “DARBIN1N K A ” pats gauki d<A a- . 
nų LIETUVOS ALBUMU.



Ekskursija į Lietuvos Eucharistinį Kongresą
taip pat vieta atskiriems amerikiečių posė
džiams ir pamaldonis. -■

Federacijos ekskursijai vadovaus žymus 
asmenys, kurią vardus pranešime vėliaus.

■ . . Manantieji šiemet važiuoti į Lietuvą, turė
tų prisidėti prie šios svarbios ekskursijos, nes 
kuo gausingesne bus ekskursija/tuo smagesnė 
bus kelionė ir stipresnė amerikiečių reprezenta
cija istoriškame įvykyje Lietuvoje. Važiuojan
tieji su šia ekskursija tuojau turi pradėti reng- 

mėli. 26 d., Fi-ederik VIII SksmdniaVii-Ameri-Įtis į kelionę: nepiliečiai turi išsiimti grįžimo 
kos iiniįos laivu, ir plauks tiesiai i Klaipėdą, leidimus (Reenter Permit), 

santams dar duos progos prieš 'didįjį kongresą;Valstybių paso.-Visi tuuj turi paiasjtrr.v , 77 ■ - TTTT-^
. Lietuvoje aplanlij-ti saviškius ir drauge su jąisfi Kedei-aeljos selttetorijatą,.2334 So-. Oaldey A-.

vykti' į laikinąją sostinę.
Federacijos centras stengsis

KongresoRengimo centru Kaune, kad ekskur- Lietuvoje jau buvo keli Eucharistiniai. Koh-
santanis būtų parūpinti būtai laike kongreso grėsai. Jie buvo tik lokaliniai. Bet visos Lietu-1.

Amerikos Lietuviu R. K. Federacijos val
dyba nutari} rengti ekskursiją į Lietuvos Eu
charistinį Kongresu, kurįs įvyksta,birželio mėn. 
pabaigoje ir liepos menesio pradžioje.

Kongreso vieta Kaune..
Federacijos valdyba mate būtiną reikalą, 

/ kad ir -Amerikos lietuviai katalikai būtu repre
zentuojami toje istoriškoje Lietuvos šventėje, 
dėl to organizuoja ekskursija.

.. Ekskursija išplauks iš Ne\v Yorko gegužės

vos Eucharistinis.: Kongresas įvyksta ; pirmą 
kartą mūsą tautos istorijoj. Dėl to jis bus .ne
paprastai gausingas ir didingas. Galima laukti,! 
kad kongreso mėtų į Kauną suplauks virš šim
to tūkstančių žinomą, kad viešai pagarbinti Jė
zų Eucharistijoje. Bus labai gražu, jei ir mes, 
Amerikos, lietuviai katalikai, gausingai daly
vausime toje istoriškoje ir reikšmingoje švente/ 
je. Pasinaudokime, nes kitos tokios šventės Lie
tuvoje galime nebesulaukti. . '

... , , Taigi nepamirškime, kad Eucharistinis
® _ -Kongresas Lietuvoj įvyksta birželio pabaigoj

ga, pasimirė vėlai šeštadie
nio vakarą, vasario .10 d. 
Velionis pašarvotas 739 W; 
Lėxington St., kttrsu savo .
šeima gyveno. Ttų’ėjęš apie 
70 metų amžiaus. Laidotą- . 

akviesta iš Phįladelphijos vės įvyko antractienį, į Ho-
■ * ’ ' ly. Reedeciner kapines.

Adomas Zajankįm^kas, 50. 
metą amžiaus, staiga pasi
mirė sėkinadienį, vasario II .
d. Buvo skubiai išvežtas į ■ 
Bay View Ligoninę, bet jo 
širdis neatlaikė, Pašarvotas ;. •'. 
834 Hollins St,, past brolį,.. 1 
Laidotuves įvyko. Vasario 14 
d., is bažnyčios į Holy Re-

tę, iiy kiekvienas’ prisidėti 
kiek gali prie šio sumany
mo realizavįino, . . •

Pasibaigus šitam susirin* 
kiniui, bus ir šis tas įdo
maus Lietimą salėje-. Tenai 
pu
sietuvos Operos dainininkė 
Mickunait’ė. Be patriotinių 
dilbą, bus. įteiktas iškilmin
gai. Lietuvos Valdžios Ge-. 
dųniiio Ordenas mūsą: vieti
niu rašytojui,- Vincui Na- 
gornauskui, už jo nuopelnus 
uietuvhj literatūrai.

Įžangos į abu Šiuos susi
rinkimus jokios nebus.

Iišplaukia iš,New Yorko gegužes iiiėn. 26 d. ir 
Chicago, III., kad gauti smulkmeniškas in- kad .visais reikalais reikia kreiptis į Federach 

i- susizm.eti; siv^0™^^ ir užširežerviioti laive, gerą vietą. _y jos sekret<>įijalą, 23’34 So. Oakley Avė., Chiea- 
| ■ go, iil

A, L. R. Kr Federacijos sekretorius

Į ve. ,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ!
KOLONIJOSE

HARTFORD, GONN.
Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjimas musą para
pijoje įvyks sekmadienį, va
sario . 18 d., 7 vai. vakare, 
parapijos mokyklos salėje, 
339 Capitol Avė.

Pentkadienį vasario 16 
d. musu kleb. kuri. J.’Am- 

. . • / botas. atlaikys gedūlihgaš 
. šv. mišias už žuvusius kovo
se dėl Lietuvių Nepriklau? 
somybės, o svetainėje minė- 

, sime vasario 18 d.
• - Vasario 18 d. yra pakvie- 
\ sti Šie kalbėtojai: miesto 
į majoras J. ,W. . Black, kleb.

kun.'Ambotas, kun. dr. Liut
kus, p. Čekanauskas, kim, 
Gradeckis. Dainuos choras 
ir solistai p-lė KatkauskaL 
te, p. Šimanskienė, . p. V. 
Kaupely te,.’ M. Kripas ir-

. Zavadskas.’ ‘

rims ‘ vadovaujant, vaidins, 
gražų veikalėlį.

Viši sueikime tą mums 
brangią šventę paminėti, ■

Rap. M.

Vasario 4 d. įvyko susi
rinkimas Šv* Jono Ev. _ 
Draugijos. Ši draugija: turi •- 
daug reikalų, ypač šiais lai- ’ ; 
kais randasi daug ligoniu. ' 

- Uarbšti draugijos valdyba- 
darbuojasi, kad visi būtų 
broliškai aprūpinti...

Vienas naujas narys pa-' 
davė . ’aplikaciją* Taipgi. 

. draugija apsvarsčius nutarė 
organizuoti Politikos Klu
bą, jei gaus pritarimą lutų 
draugi ją. Bus šauktas. vie
šas susirinkimas tuo Iriausi-j 
mu. Klubas turėtą savo rū- 
mus-užeigą, kiu- būtą , gali- 

: nia susirinkti ir studijuoti 
. politikiskus elaushnus.

Raporteris
\ VYČIAI SUPLIEKĖ •. !

IVETĮIERSĖIELD • j

‘ šiomis dienomis Letuius 
Vyčiai lošė ■.baskethall su

; Wethersfit’id A..U.$ Šv. Tre 
d jibes lietuvių mokyklos stP 
I, leje ii’, laimėjo. .; *
t -.. (Vyčiai lošėjai: ;
| . Kii-rįvs. Bernotas,. Girai- 
j t is, ši inkus, Mazutas. . ■

Šv Trejibčs lietuvių par. 
mokyklos alumnu ratelis lo- / 
šė su Renaissanic. Lietuviai 
laimėjo.

Ahimnų ratelyj lošė: 
I’unavičius, Mockus, Baruo 
lis, Bigelow ( ?Reu.), Laba
nauskas, Batikas. ‘

Valio, lietuviai!.

LAWRENCE, MASS.
Vasario 11 d., Šv Vardo 

draugija į Federacijos su
važiavimą,.- vas. 22 dieną, 
Nonvopd,' Mass., išrinkta 
du delegatai: Jokūbas Ze- 
navičiusjir Juozas Ulanavi- 
čius.'

Vas. 25 d. Šy. Francis-

Šv; Vardo Draugija ren
giasi prie rungtinių su sntų 
parapijų šv. Vardo Drau
gijos nariais. Draugija paL 
skyrė $5.00, auką parapijai 
dėl kermošiaus, kuris įvyks 
vas. 25 d.

Ši. draugija gražiai gy
vuoja, nes kas antrą sekma
dienį visi nariai eina su sa
vo ženklais prie šv. Komu
nijos. v
, Sekmadienį vas. 11 d., šv. 
Pranciškaus par. salėje įvy
ko vakarėlis paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės 
dieną, Vakaro vedėju buvo 
p. K. Vencius. Kalbėjo ;adv. 
V. Keršis . iš Haverhilį 
Mass.ir Dr. J.Jeskelevičius. 
Po. "prakalbų . buvo rodomi 
krunamieji paveikslai,. Pa
nelė I. Ząlubaite. palinksmi
no žmones dainelėmis.

Tą pačią dieną staiga mi
rė Antanina Arlauskienė. 
Paliko nuliudime savo vai
kučius: Joną, Petrą, Anta
niną, Povilą, Juozą. Laido
tuvės įvyko trečiadienį vas. 
14 d.

Nėpriklaiisoniybės Minėje 
mąs.

Prieš IJžgavėftutč Fakaric- 
nė.

Altoriaus p-Rožančiaus 
Draugijos sureaigta vaka
rienė prieš pat užgavę n tas 
pasi.se k e.- lak a i g važiai. K i e k 
teko matyti, žmonių sėdo 
prie stalo net tris . ištisus 
kartus. Nors dar pelnas ne
riša s suskaitytas, bet turėtu 
būti apie pusantro šimto 
nuo vakarienės. Nwr vieno 
pyrago stalo buvo surinkta 
apie dvidešimts dolerių.

% iii y s

GHAS.B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

637. Š. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu, 

Tel. — South 0083 ’

Mc’-vklos studentai, Sese. t kaus .parapija , mjja nnlži- 
■ - ' ' • •” mšką centuiį' kermošių, baž

nytinėj salėje. Komisijos 
iš visą draugiją dirba, kad 
šis kermošius būtu pasek? 
minėjas. . . :

Raštuttas

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

> LINIJA
Is New Yor/co.

K i KLAIPĖDĄ
S Per Gothenbur^

GREITA
_ KELIONĖ 

pUETUVĄ per ŠVEDIJA 

Velykine Ekskarsija!
Bengiama . •

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje.
Populiarių Garlaivių 
DROTTNINGHOLM

Išplauks iš. ,Ne\v Yorko . 
Kovo (March) 17 d., 1934 m;

' Ekskursija vadovaus filminin- 
kas . ' . ■

‘ p. K. LUKŠIS
• .. Kiti.įšplauldmai.

M. L. Kungsholm, balandžio 4 
M. L. Gripsholm, balandžio 21 
M. L. Kungsholm, gegužės 7 
.Nori kartu keliauti kreipkitės: 
I L'. L. A.. S. A. narį arba į bet 
kurį' autorizuotų agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
10 $tate. Str. Boston

Kaip toji sena pasaka, 
kurią kadaise mūsą tėvai 
kartodamo, ji būtą ilgesnė, 
upradesime vėl is . galo.-' 
Tąip. įr su mūsą. Tautos 
švente. Nors. jau šešioliktą 
kartą atnaujiname ją, vis ji 
mums įdomi, ir vis’ nauja.

Šiais metais, truputį ,kL

“PIRMĄ KARTA VISOJE 
SAVO PILNUMOJE BUS 

TRANSLIUOJAMA 
FAUSTAS”.

Metropolitan Opera Com- 
pany perstatys populiarišką 
Gounodo operą vakario 17 
d. ’ . .

. Pirmą kartą radio istori
joje populiariška Gounodo 
opera “Faustas” bus trans
liuojama visoje savo pilnu
moje šeštadienį vasario 17 
d., 1:55 vai. po pietą (ĖST)., 
Ji bus patiekta radio klau-. 
sytojams Lucky Strike ci
gare tą savininku dėka per 
sujungtus NBG, WEAF- 
WJZ radio tinklus, tiesiog 
nuo Metropolitan Operą 
House, New Yorke, estra
dos.

Phlip H. Philbin areš
tuotas Nėw Yorke.- Jis yra 
kaltinamas tame, kad suk 
eiliodamas uždirbo 600,000 
doleriu, pirkdamas ir par
duodamas . akcijas Atlas 
Tack kompanijos

Greičiausia Kelionę,! Lietuvą 
BREMEN-EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie-laivo Bremėr- 
havėlio ir užtikrina patogų nuvykimą į KLAIPĖDA 

Arba keliaukite populiariais ekspi-esiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHIAND 
ALBERTBALLIN - NEW YORK

TRECIOŠ KLESOS EUVAKORTES Iš rZA •’ 
NE5V YORKO I KLAIPĖDA IW ATGAL V.UV 

•’ ’ : ‘ ir daugiau ’ \
1 . Taipgi nuolatiiiiai išpluukinuit gerai žinomais-kabinhiiais' 

•'.laivais—Patogus geležlnltėliais sus įsitikimas iš' Bremeno 
ar Uiimburg-j; '. ‘

' Ini'orinnčijų klauskite pas vietinį agentų arba .

HAMBURG-AMERICANLINE 
NORTH GERMAN LLOYD

. .252 BOYLSTON STURBT. BOSTON

taip Baįtiinoriečiai riiiiii sa-. 
vo tėvynės atgimimo iškil- 
mes, ne kaip pereitais 
metais. Jau paruoštos 
iškilmįiigns pamaldds baž- . 
nyčioje, su mišiomis už. žri 
vųsius kareivius; bus ...ir 
tam tyčią pritaikintas pa
mokslas. Tuojau po mišių, 
i f nė ‘ vakare, „kaip kadaise, 
bus.. iškilmingas . Katalikų 
Federacijos Kuoįjos Susi
rinkimas, bažnytinė.:o. salė
je- \

Pirmininkas Juozas Bu
delis. atidalys susirinkimą, 
ir perstatys gydyt)ją. Joną 
Bučui Išidlmių Vedėju. Pa . 
sižadėjo dalyyaut i jirakalbo 
se dar ir advokatas Tomas 
Grajauskas, ir gydytojas 
Juozas Benešiunas. ir Lau- 
reška. Dar pakviesti atsi
lankyti ir gydytojai Žilins
kas, Želvis, • Skladauskas, ir 
Vaistininkas Juozas • Kalus- 
ka.. •

Be specialiai šventei pri
taikintų kalbų, bus. vienas 
įdomus klausimas iškeltas. 
Kuriama Apšvietus Sek- 
cija”, ir manoma sutelkti 
jame didesnį dali inūsą in- 

' teligentų specialistų^ kurie 
sutiktą bent vieną kartą 
metuose paruošti iš savo 
specialybės paskaitą Kuo
pos susirinkimams.. •

Toki' programa , jau Bal
tinio rėj e seniai ' veikai inga, 
nes tuonii pasinaudos klau
sytojai, Įgydami gilesnių ži
nią apie mokslą, ir sani in 
teligeutą darbuotę., ir patys 
inteligentai priginąs • gitui- 
dėsniais, ryšiais, su savo 
Laudiiiii. Kur dabar Fede- 
rae.ijoj tik- retkarčiais kas 
svarbesni n iškelta; tikimės 
jau kas- in-Čiiiio tureli ko 
naujo.- .

. Del .tos - priežasties, visi 
Lietuviai be' išin'ąies turėtą 
kinkytis i iškilmes šia savai

MIRĖ
Jonas Gavulis, sirgęs ko- 

!«' šeši metai vandenine li-

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STPvEUT, 
BALTIMORE. MD

VE LYKŲ EKSKURSIJA J LIETUVĄ
. ' per. Scandinavian-Am^įric^ line ■ 

asmeniškių. Vadovaujant-
JUOZUI BABRAVIČIUI 

goral žinomam operos dainininkui, -laivu-
S. S. UNITED STATES

Išplaukia iš.New Yorko KOVO 3 dieną
Tirsio-k j Copejihngen, o iš. ten tiesioginiu laivu į KLAIPEPA 

Visas vandens kelias per.Copenliagen Į Klaipėda'bus. po 
vadovyste inųsij, gerai žinomo operos dainininko

’ •■ . ..irozo batjilavK’Iaus ■
. Del laivakorčių kailių ir ki.tų. informacijų' kreipkitės pas-

• ScandinavkiivAmerican Tane autorizuota agentų
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

2T VVhifpluilI St.,' ' 24.8 Wasliington St„ ,. .’ 130 No. LaSalle St.
Ntnv. York, N.. Y . . Boston,' Mass., Chicago, III.

atsilankyti į šį susirinkimu V už- • ’ 
rimokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

HARRISON-KEARNEY, N. J..

L. D. S. 15 kuopos susirinkimas 
įvyks vąsario 13 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davįs Avė. Visi 
nariai kviečiami- atsilankyti.

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, • vasario ls 
uoj po sumos, bažnytinėj įvytai 
įėj. Svarbu, kad visi šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtu 

.’uoklvs. I’arodykime gražų pavy? 
ii kitiem# .*

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp mėnesinis susirinki 

mas įyyks vasario 18 d., 6:3Q vai. 
v.. Karalienės Angelų- parapijos 
.svetainėj, kampas Robling.ir So 
41 h gatvių.- . ; •

Taigi inaionėkite visi .susirinkt- 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.prirašyti, prie mūsų 

• brangios organizacijos.

LAlVRENCE, MASS. .
•LOS. 70 kp susirinkįtnas įvyks 

vasario' 18 <1, tilo po 42 valandai. 
Kviečiame' gausiai sueiti, nes.turi 
me-.kelptą svarbią rmnanynrą. At 
rivcskito ir savo draugas (ės) pri 
rašyti ;

O. BROOKLYN, N. Y, .
. Va saliu 18, tuoj pb kurnąs į 

„vyks LOS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariu*

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, vasario 18 d., 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šio* 
kilnios organizacijos.

WESTVILLE, ILL.
LDŠ; 75 kp. mėnesiniai susirin . 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro ir 
Pnvįlo bažnytinėje svetainėje.

WATERBŲRY, CONN
Vasario 25 d., 1 vai. jm) piėt į- ' 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas . 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avę. Ateikite visi v

NEW HAVEN, OONN. .
LDS. 28 kp. nienesįnįs susirinki- : 

mas įvyks sekmadienį, vasario 25 
1 vai; po pietų, bažnytinėj'svotai-. 
nėj, 339 Green St. kviečiame na- . 
rius(es) ateiti. Gera prašą uŽsbno- 
tėti duokles

NEW BRITAIN, CONN.
LDS 36 k p,. mtririnkimM įvyk* 

sekiniidknų. • vnsario 25 ąlicną. 
Svarini; kad. į šį riisirinkįmą ateitų 
viri nariai ir bent po v’ich% n*uj|, • 
hhrj atrives.tą prirašyti prie MŪaų 
brangiom oigani.jaeljo*.

pasi.se


Penktadienis, Vasario 16 d., 1934

BROOKLYN. N. r. ‘
Karalienes Angelų Parapi- 

jos Ctiaras.

Vasario 9’d. įvyko Kara
lienės Angelų Parapijos 
Choro mėnesinis susirinki
mas, Diena buvo stebėtina*' 
šalta ir nariu atsilankė ne
mažas būrelis.

Buvo nutarta laikyti re.- 
peticijas sekailčioj . tvarkoj: 
Merginoms. bus antradie -1 

‘niais, vyrams trečiadieniais 
ir visiems bendra repeticija., 
penktadieniais.

Dalyvausime Lietuvos Ne 
priklausomybės Dienoje, se
kmadienį, vasario 18 d.. 
Klasčiaus Svetainėje.

Per gavėnia , rengsiu tęs 
prie teatro ir koncerto.
—- — - - -—

Choro Korespondentas. I
• ■ • i

VYČIAI RENGIASI TE- [
• ATRUĮ
Lietuvos Vyčių Nc\v Yor

ko ir Ne\v Jersey apskritis 
stropiai rengiasi įirie vaidi-, 
ninio visose apylinkės kolo-i 
nijiose teatro ir prisirengti! 
•prie savo vajaus. Veikalai 
ir. vaidintojai jau gauta, ir 
jau mokosi savo roles. !

JURGIS ŽIBURYS I 
Lietuviškas veikalas bus 

il Jurgis Žiburys". Tai yra . 
rimto pobūdžio veikalėlis,, 
šioje apylinkėje, dar turbūt 

..niekados nevadintas, kuris; . 
turi taipgi ir dainų su žais-; 
Tais. . Jam vadovauja A. J. 
Mažeika-, kaipo režisorius.

'NPRlv'' i • 

-X. JHL4 Luckies nenaudoja viršuti
nių lapų . > • kadangi viršutiniai* lapai yra 
nedasivystę . • • jie yra nenunokę • . • Jie 
išduotų šiurkščius dūmus.

TAIPJHL -X. jHkJHL JHL Luckies nau
do ja^puikiausio tabako tiktai vidurinius lapus 
• • • kadangi viduriniai lapai yra lengviausi, 
gležniausio švelniausi.

lapų, kadangi apatiniai lapai yra žemesnės 
kokybės. Jie auga arti prie žemės ir yra 
kieti, stambūs ir visuomet smėlėti.

r'

8.
IŠGARSINO “DARBI-

• NINKĄ
Aną sekmadienį bažnyčia)- 

je gražiai 'išgarsino “Dar
bininką” klęb. kun. A. Vaš
kelis ir kun, P. Karkinas. 
Jiedu ragino parapijiečius 
per visas 4 mišias užsipre
numeruoti laikraštį “Dar
bininką” šių vajaus metu, 
Taipgi ragino remti ir pla
tinti visą katąiikjšką. spau
dą? ; • ‘

. ’ ’• v ’ ’

Dėkojame Gerb. Vadams 
už paraginimus. A c ilčių 
kiekvienam lietuviui katali
kui savo spauda susidomėti. 
Patys skai tylute ir 'neskai
tančius paraginkite.

Meskite reniią visokius ue 
katalikiškus laikraščius, ku
rie tik slopina tikybinę ir 
tautinę dvasią.

T. Mylįs

KIEK PfiAžūDĖ ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

TIIE RED LAMU ;
Anglų kalboje bus suvai

dinta labai, juokinga kome- 
cįijėle. . ‘‘The Red Lamp’L.. 
Režisoriųm bus vienas iš ge 
rai patyrusių New Yorko 
asmenų, kurio priežiūroje 
buvo suvaidinta apie 60 an- 

,glų kalboje veikalų.. .

Lucky Strikeper štato .
Metropolitan Opera Company

Šeštadieni, 1:45. vai.-po piet,Eastern 
Standard Laiku- per NBC Raudoną ir 
Mėlyną radio tinklus, ■ LUCKY 
STRIKE transliuos New Yorko Metro
politan Opera Company pilnoje operoje, 

“F AUST”.

I ČopyrUUt. 1934, The American Tobacco Compiny.

ABU VEIKALAI VAIDI-
• J N AM A KARTU.

Šiems veikalams buvo -pa
rinkta visų apskričio .kuopų 
geriausi veikėjai, ir abu vei 
kalni bus vaidinama kartu, 
taip, kad patenkinus, kaip1 
jaunimų, taip ir senesniuo
sius. Šie. parengimai bus 
pradelant kovo 10 d. ir tęsis 
iki po Velykų švenčių. Die
nu ir vietų tvarka bus pas
kelbta vėliau. Jį

. Kadangi šis bus pihnuti-j ^riai- pareiškė ir toliau 
pis tokio pobūdžio. įvykis bendradarbiauti, su apskri
čio apskričio, vyčių ištori-į 
joj, tai Vyčiai deda pastan- ' ' ~—r" , -
gas šį įvyki padaryti- tikraii APSKRIČIO TE ‘ 
nepaprastu. Gi visuomenė, Į 
matydama šį jaunimo pasi-. 
Šventimų, reikia tikėti gerai' 
.įvertins ir juos rems.

IŠ 41-OS VYTAUTO .
KUOPOS VEIKIMO ,

• y Mėnesinį savo susirinki
mų Lietuvos Vyčių 41-ma 
kuopa turėjo ketvirtadienį, 
vasario 8 d., p. Kivitų na

Išdirbime Lucky Strike, mes ištikiu jų atmetame yra lengviausi lapai, švelnūs, gležni, kaip šilkas, 
didesnę tabako, augalo dalį—kadangi mes išren- It todėl tik šie viduriniai lapai naudojama išdir- 
kame tiktai vidurinius lapus—ir už tuos viduri- bitutė Luckies, pilnai prikimštų cigaretų—-taip 
nius lapus ūkininkams užmokama aukštesnė apvalių, taip kietą, — laisvų nuo lįuosų galų. . 
kaina. Mes nenaudojame viršutinių lapų ~ Tabakas nebyjęa lauk. Štai kodėl Luckies trau- 
kadangi anie yra nedasivystę. .Nei apatinių lapų kidsi leHgf ai, dega lygiai—ir visuomet yra lengvi 
—kadangi tie yra žemesnės kokybės—kieti, stam- ir švelnūs • . . Ir taipgi—“It’s toasted”—dĮel 
būs ir visuomet smėlėti. Bet šie viduriniai lapai gerklės apsaugos—dėl puikesnio skonio. :

NE viršutiniai lapai—jie yra nedasivysiį—jie 
yra tiurfa/iist

Visuomet Puikiausias Tabakas
Derliaus Grietine

“Gležniausias, lengviausias, 
švelniausias tabakas’*

NE apatiniai lapai—jie yrp žemętnis kokybei 
—stambūs ir visuomet smėlėti! >

mųose, kuris, nors oi’aš buvo kuopa nutarė eiti bendrai d o šį susirinkimą labai pa- Tą patį vakarą šv. Jurgio NflA/ RDITAIN PANŲ 
ir labai šaltas, buvo .labai prie šv. Komunijos ir turėti sitenkinę ir puikiame ūpe. parapijos, svetainėje įvyks1. pnilftlllj UUIlIli 
skaitlingas. A. J. M.

Moksli Trinkai’ padarė In
dijos žemės drebėjimo žeme- 

. 1 apį Nustatyta, kad drebėji
mo centras buvo Himalajų 
kalnų papėdėj.

Kiek žmonių žuvo, dar 
tikrai nesuskaityta. Bihare 
užmutša 2,500 žmonių; Mu- 
zafarute. — apie 600; Mon- 
ghyrė — 3,000-4,000 žmonių. 
Užmuštųjų lavonai pagal 
indų paprotį deginami. Jau 
sudeginta apie 3000 lavonų 
Iš griuvėsių dar tebetrau
kiamos užmuštos aukos. 
Manoma, kad 'žuvo apie 
10.000 žmonių.

Keli miestai buvo gero
kai apgriauti.

. Viename mieste per dre
bėjimų įvyko juokingas da
lykas. . Posėdžiavo teismas 
Teisėjas pajuto, kad jo kė
dė juda ir atsigręžęs suba
rė advokatą, kam tas judi
na jo kėdę. O čia žeme dre
bėjo.

-. “Prieš blogas kiiyg^l mes 
privalome pastatyti . geras, 
prieš blogi} raštų ; nuodus 
męs turime pastatyti gerų 
raštų vaisius, priėš blogos 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos do
ros laikraščius, — sako Pi
jus X, savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj.”

graži programa, susidedam j ,T 
ti iš koncerto, teatro ir kai- 
bu. Įžanga bus labai maža: 
Tame vakare bus pardavi-

bėndrai “ savo ’ pusryčius.
Taipgi . nutarė pagaminti \ .

KUOPA PIRMOJE VIE- (veikimo ir kuopos tvarkos A, Ų, R. K, Moterų Są- 
TOJE . | taisykles. Komisijon išrink-gos 29. kp, mėnesinis susi-

* Išduodant raportų iš aps- tai V. Kivj’ta, V. Pečkaitįs, rinkimas įvyks trečiadieny j, 
Iričio šokių, pranešta, kad o. Stagniunaitė ir J. Janus vasario 21 d., 8 vai, vakare, 

tuoj po pamaldų:
I Malonėkite visos narės * lieriiviškas kraujas ir kuris ‘ lyvauš mūsų kleb, kun,. A, 

.turi dar nors . kibirkštėlę Vaškelis ir kun,-P. Karlo- 
Lietuviškos dvasios tenepa- '^s, advokatai C, Tamulio- 
silieka nedalyvavęs toje LeLasker, V, Vitukemas ir 
taip reikšmingoje šventėje, uis, gydytojai A, Tuliutė. Q, 

. . • Į V. V. komiteto organiz. J.

TOJE

jie pavyko labai gerai ir,į kaitė.
kad 41-ma kuopa geriausiai Į _
atsižymėjo, parduodama- už ’ KITŲ. SUĖJIMŲ TV AR- tė^įU 

; didžiausią sumą pinigų bi- - 
į lietu ii’ knygučių lš anksto.

mos.
įvyks vasario 18 d. š. m. 

nėjami Vilniaus pasai ir Lietusių svetainėje, 354 
j ženkleliai. Todėl kiekvienas Park St., 2 vai. po pietų, 
j lietuvis,.kurio gyslose teka; Programa bus įdomi Da-

j Tel. Bryaiit ’9r7763 . • . ;

įCLEMENT VOKETA1T1S
I ADVOKATAS Į

Į 113 Wėst 42-nd St., Į
Į • New York, N. Y. j
s. * . ' - -- ■ ’ iL

ATRĄ
■ Pranešus kuopai, jog ap- 
I skrit'is rengia gavėnios lai
ku didelius vaidinimus ir I 
kad ręiida vaidintojų, daug I 
narių pareiškė norų vai'din-| 
Ii. Jie. buvo užregistruoti.

RENGTA BUNCO IR 
KORTŲ VAKARĖLI.
Šeštadienį, kovo 3 d. p, 

i Kivitų namuose 67 Ten 
Ėyęk St, kuopa nutarė ren
gti builęo ir kbi^tij vakarėlį, 

. luir' bus taipgi ir užkandžių 
su arbata. Įžangos bus 25 
centai. •Komisijom išrinkta 
M. Stdgniuhaitė, A. Ungu- 
raitė ir V. Kivy ta. ;

Šv. Kazimiero dienojo, 
kovo. ‘ 4 d.” jlyina Vytauto

KA - . • ■
Sekanti kuopos suėjimai ' 

įvyks: ketvirtadienį, vasa- DAPUfęTCD N Y
rio 15 d. A. Mažeikos-na*! nUUnnOltnj Ni 11
miiose, 49. Ąinslie St., vasa
rio 22 d, įvyks p. Kružikaii- 
skų namuose, 34 Ten Eyck 
St., kovo 1 d, p. Minąuslni 
namuose, 277 Grand St. Mė
sinis kuopos susirinkimas į-

LI | vyks p. Unguraičių namuo-
’ se, 124 Union Avė:, Brook- 
įyh, N. Y., ketvirtadienį, 
kovo 8 d.

NARĖ IŠ HOMESTEAD,
. ... ■ , - : PA, . .

Taipgi šiame susirinkime 
prisirašė prie 41-mos kuo
pos buvusi Homestead., Pai? 
kuopos narė,; regisŲuotą 
slaugė, O. Būlevičiutė. Kuo 
pa ją priėmė savo tarpą la
bai širdingai.

Susirinkimui, užsibaigus, 
p; Kivyticnė pavaišino vi
sus gardžiais užkandžiais ir 
gėrimais^ Visi nariai aplei-

Sujungiate aas. advokatai C, Tamulio-

V, V. komiteto organiz. J,

. Prezidento Roosėvelt’o gi
mimo dienos proga, Letuvių 
Demokratų politikiškas Idiu 
bas pasiuntė j am sveikini
mo telegramų, išreikšdami 
širdingiausius linkėjimus ir 

‘savo užuojautą tam garbiu* 
gani žmogui, kuris stengia
si visais galimais budais 
gražinti kraštui’gerovę.

Vasario \18 d. įvyks iškil
mingas Lietuvos Nepriklau
somybės mnejimas: 10 vai. 
ryte, visos draugijos šu vė
liavomis dalyvaus “In. Cor- 

■pore” šv mišiose, kurios y- 
ra užprašytos Vilniui Va
duoti Sąjungos skyriaus už 
žuvusius Lietuvos .Nepri
klausomybės^ kovoseKlebo
nas kun. Jonas M. Bakšys 
pa’sakyš nepaprastų,, tai diė- 
turi !pri<taiki{utą, .pamakslą:

- . . * ■ ’, Gerdaūskas, miešto majoras
" ■.— G, A, Qiiigley ir kiti.

C. BROBKLYN, N. Y.
. " Iras, p. K.ŽalnieraiČįui va-

—Šv. Jurgio bažnyčioje Į dovaujant; L, N. Varpo, eho 
gavėninės pamaldos_ įyyks ras, p. P. Brazauskui vado- 
sekmadienio, trečiadienio ir vaujant; Ukrainu. choras, 
penktadienio vakarais puse L J, - -.J • ' . .
po Septynių *(7:30). ; Tutons vadovaujant.

v- - v t Bus solu, duetu.ir kvartė-
>- Išpažinčių klausymas L ?.• ’■

bus kiekvieną gavėnios die-i __ . , n
na prieš aštuntos valandos I į ' v* komitetas susideda 
mišias. . ' iš 20 draugijų.

— Gavėninės rekolekcį- Vfildj’bon įeina 
jos prasidės, ^kovo 18 dieną, 
baigsis Verbų sekmadienį.
Rekolekcijoms vadovaus 
misionierius kun. Petraus
kas,, marijonas. •

— Jubiliejinis bažaras 
užsibaigė vasario 11 dieną, 
Bazaras atsižvelgiant į ne
darbą pavyko labai gerai. 
Smulkmeniška apyskaita 
bus paskelbta vėliaus.

C. BROOKLYN, N. Y.

NOTARY • Telefonas: 
PUBLIC STa-rp 2-5043

IWTHEWP. BALUS
(BIELIAUSKAS).

LAISNIUOTAS

GRĄBORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y,
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do- 
vniial.. Nuhaditno valandoj kreip
kitės pas mus. .Patarnavimas yra 
užtikrintas Ir .‘už prieinama kainų.

Pirm. P. Poškus, vice-pir- 
niiniir.—-J. Maksi mavičius. 
rast, J J oinižoniufč,. kasn. 
M, Miežlauskįenė.

Korespondentės M, Kur
ion aito ir S,. Matulytė, < 
Kitas susirinkimas įvyks 
vas, 22 d, . • - . .

- Stasę Matutyte,- 
koresib

Telephono Stagg 2—4400 
Rotmiy rumao

ALEKS. RADZEVIČIUS
. GRABORIVS

402 Metropolitan Avė.’ 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

.Pamindau Automobilius Ves*
tuvčms, Krikštynoms ir viso-

.kiems pokyliams., ’ 
iii«iuuiUintitnhViiiuiHi6ui<uiitiiiiniiU*<t<tnin'n<hn>iu;
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