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■ šv, tėvas pagerbs 
VOKIETIJOS VYSKUPĄ
Munich, — Kad apsaugo- 

'tų J. E. Kardinolą Mičhael 
von Faulhaber nuo nazių 
pėrsekiojimo ir galimo arės- 

, to, vasario 27 d. Šventasis 
• - . Tėvas jį paskyrė savo pa* 

siuntiniu. Tas. jam suteikia 
diplotaatišką neliečiamybę;

Naziai baisiai. Kardinolo 
nekenčia už jo. viešą smerki
mą stabmeldystės ir gyni
mą Senojo Įstatymo.

Kardinolas Faulhaber y- 
------ ra -Munieh-arki-^skupas ir 

griežtas nazių priešas. Dėka 
jo pasipriešinimui, nazių 
putchasf 1923 metais nepa
vyko. Kada naziąi paėmė 
valdžią 'Kardinolas nebijojo 
jų metodų pasmerkti. Jis 
kvietė protestpnus kartu su 
katalikais kovoti prieš stab
meldystė, kurią naziai norė
tų. Vokieti joje įvesti.

Pereitą rudenį naziai ne
leido Kardinolui laikyti mi
šių, bet vėliau už tą savo 
žygį atsiprašė. Savo naujų 
metų pemoksle J. E. Kardi
nolas pasimerkė nazius už jų 
neribotą vbkiškumą.

Vasario ^mėn. kažkas pa
leido šuvius į Kardinolo na
mus.. Laimė, tie šūviai nie
kam nepataikė. Tas parodo 
nazių siaųraprotystę.

Tik per vienus metus ha- 
ziąi areštavo 200 katalikų 
kunigų ir tūkstančius katali
kų veikėjų. Vieni buvo grū
dami į kalėjimus, kiti tapo 
sumušti, o kiti buvo kaltina
mi už įvairius sugalvotus 

. prasižengimus.

M. COUGHLIN PRANA- 
ŠA1JJA DAR DIDESNI

NEDARBĄ
Detroit, —Kunigas Char- 

- ■ les E. Coughlin, savo radio. 
. kalboje ragino veteranus 

reikalauti išmokėjimą jiems 
jų taip vadinamo ‘‘adjusted 
compensation”. bonus. Išmo
kėjimas tų pinigų vetera- 

• nams. duotų $4,000,000, ku
rie būtų paleisti cirkuliaci
jom Kad išmokėti tuos pini
gus, kunigas Coughlin ragi
na valdžią išleisti popieri
nius pinigus, paremtus ne 
aukso, bet šalies 400 milijar
dų turtu.

Jis stovi už tai, kad val- 
; ' džia nacionalizuotu kreditą, 

' nes kitaip už metų vieton 
10 milijonų bedarbi, mes tu- 

. resimė 20 milijonų bedąr- 
' bių.

. GUB. ŽMONA NRA SU
TARTIS VADINA ‘FARSU,

GERIAU MIRTI, NEGU i 
GRĮŽTI RUSIJON

ARGENTINOJE SUKILI- 
MAS NUMALŠINTAS

AMERIKOS KUNIGAS 
IŠVYKO RUSIJON

Istanbul, Turkija,. — šio
mis dienomis Ankara rnies-'. 
te nusišovė Sovietų atstovy- 
bes sekretorius Ivan Vaši-/ 
lievich. Iš Sovietų vyriausy
bės jis buvo gavęs. įsakymą j 
grįžti Maskvon. Jis viską 
sutvarkė ir jo bagažas jau 
buvo sukrautas ant laivo.

Ivan Vasilieyich dar ūžė-1 
jo pas Sovietų konsulą šiame 
mieste. Įėjęs į išeinamąją iš
sitraukęs revolverį nusišovė.

Tas paroda, kadjisneno- - 
rėjo grįžti Maskvon. Gali
mas daiktas, kad jis. kuo 
nors buvo nusikaltęs bolše
vikams, ir. Maskvoje gal bū
tų buvęs sušaudytas. - 
. Vadinasi iš . “rojaus” iš
sprukę į “jį” nebenori grįž
ti.

KAMINSKY BANDĖ BOM
BOMIS SUARDYTI 

TEISMĄ i

Springfield, — Jonas Ka
minsky, 26 metų amžiaus iš 
New Britam, Cohn., vasario 
28 d., norėdamas padėti sa
vo broliui pabėgti, metė dvi 
bombas teismo salėje ir še
rifui peršovė blauzdą, kada

Washington,—Ponia Gif- 
ford Pinchot, žmona Penn- 

" sylvanijos valstybės gitber-.
■ natoriaus pareiškė,- kad 
', • darbdaviai nesilaiko. NRA 

Sutarčių jų santykiuose su 
J : darbininkais, ir kad darbda- 
į ’ vių pasižadėjimas ’ laikytis 
į minimalių darbo valandų ir 
•t- ; algų’yra “farsas”.

tas bandė jį suimti ir nu
ginkluoti.

Teisme buvo nagrinėjama, 
jo brolio. Alexandro ir Paul 
Vargo byla, kurioje jie kal
tiname žmogžudystėje. Jie 
bėgdami iš kalėjimo sumušo 
kalėjimo sargą, kuris vėliau 
mirė. .

Kaminsky iš Nėw . Britam 
atvažiavęs teisman apsi
ginklavęs trimis bombomis, 
dviem revolveriais ir peiliu. 
Jis metė teisme dvi bom
bas, bet, laimė, nei vieną iŠ 
jų nesprogo. Tada, jis šovė į 
šerifą, kuris jį norėjo sulai
kyti ir jį lengviai sužeidė. 
Kada jis buvo suimtas, pas 
jį atrastas dar vienas. re
volveris,, bomba ir peilis.

NEWARKOVYSKUPAS 
PAS ŠVENTI TĖVį

Vatikanas, — Vasario 23 
d., Newarko vyskupas Tho- 
mas J^ Walsh turėjo valan
dos pasikalbėjimą su Šv, Tė
vu. Pasikalbėjime jis rapor
tavo apie jo diecezijos stovį.

šventasis . Tėvas suteikė 
palaiminimą vyskup.. Walsh 
ir visai diecezijai. .

PIEMENŪOOOVSNO- 
JO MEDALIU

Londonas, — Vasaroi 28 
d. Anglijos karalius, Iškil
mingoje ceremonijoje apdo-. 
vanojo 16 metų piemenuką, 
William Goff, medaliu už 
narsumą.

Pienienukas išgelbėjo jo 
šeimininką . nud įsiutusio 
jaučio. ..
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* Į §V. KAZIMIERĄ. ‘ :
.. Šaukiam įį prieglaudą tavo , dangale, . Į 

.Patrone! Lengvink verksmingą mum Italių! ■■ 
Priešų apžioti, kryželiais prispausti t ,. . . 
Meldžiame, teikis mus, vargšus, priglausti! ..

• O, karalaiti lietuviško kraujo, f 
Savo vientaučių globk likusią gaują!. 
Teikis pas Dievą sunkiame taip Jrarte

’ Raudančius brolius maloniai užtarti.

Skaudūs dygliai mum krūtine vis remia;
Ašarų mūsų primirkusi žeme; . ‘ 
Keliam akis vis rasotas į dangų. Į 
Nes užtarytoją regim ten brangų, J .

Patrone šventas, stebuklais garsingas, 
Kurs mūsų bočiam buvai maloningas. 
Skaudžią Apvaizdos kreipei nuo jų rykštę,- 
Glausk gi į širdį ir kartą šiandyjsžtę!

Originalus Susisiekimas

Buenos Aires, Federa- 
lės valdžios kariuomenė at
statė tvarką San Juan pro
vincijoje, kur sukilėliai bu
vo nuvęrtę provincijos val
džią, vasario 21 d. Prie val
džios rūmų įvyko smarkus, 
susirėmimas tarpe provinci
jos kareivių ir sukilėlių, ku
ris tęsęsi devynias valan-

♦ das. Dvidešimts vienas, buvo 
užmuštas ir keturiasdešimta 
du sužeista.

"J; ^Sukilėliai buvo pareiškę? 
kad jie pasiduos tiktai fe- 
deralės valdžios atstovams 
ir kada atvyko Generolas 
Juan Ramon Jonės, sukilė
liai pasidavė jam. Civiliai 
gyventojai buvo nuginkluoti 
ir 40 sukilėliu areštuota.

New York, — Vasario 15 
d., buvęs profesorius As- 
sumption kolegijoje,, Wor- 
cester, Mass., kum Leopold 
Braun, A, A. išvažiavo į Ru
siją, kur jis rūpinsis ameri
kiečių katalikų, gyvenančių 
Rusijoje, reikalais.

Tėvas Braun yra. narys 
Tėvų Augustijonų. Prieš iš
važiuosiant jis turėjo pasi
matymą Wąshingtone su 
William C, Bullittt, Ameri
kos ambasadorium Sovietų
Rusijai. -

AREŠTAVO 17 SįMOKS- 
UNINKU

Berlynas (R. inf.) šiomis šymą ir, be to, sienos perėji- 
dienomis. charakteringas į-l.mo leidimas kaštuoja dau- 
vykis atsitiko vienam Bava- giau tūkstančio markių, 
rijos pasienio kaime, Saėh- Kad išvengtų tokių dide

lių išlaidų, • sugalvojo taip 
padarytį: per. pačią sieną

rang, kurio gyventojai dau
giausia verčiasi pieno ūkiu,
- Vienam ūkininkui. staiga 
susirgo karvė, o artimiau
sias veterinarijos gydytojas 
gyvena prie pat sienos, Au
strijos pusėj,

' Pirmiau veterinarijos gy
dytojas pereidavo sieną nė 
kieno netrukdomas, parašy
davo vaistų receptus ir grįž
davo atgal. Dabar gi, norint 
gauti sienos perėjimo pasą, 
reikia išanksto paduoti pra-

nįuitinės valdininkai kreida 
išbrėže liniją. Prie tos lini
jos atvedė iŠ Bavarijos kai
mo sergančią karvę, o iš 
Austrijos puses prisiartino 
veterinarijos gydytojas.

Linijos neperžengdamas 
1 veterinaras apžiūrėjo ser- 
l-gančią karvę, parašė recep
tą, pratiesęs ranką per lini
ją, paėmė suderėtą honora
rą ir nuėjo . atgal, o karvė 
nuvesta į kaimą.

MIRĖ GRAIKU VYSKUPAS
Cartaret, N. J.— Vasario 

23 d. S t. Pe.tersburg, Flori
doje pasimirė Vyskupas Dr. 
Joseph A. Zuk, Graikų Uk
rainą Orthodoksų bažnyčios 
galva. Vyskupas buvo 60 
metų amžiaus, r

SOVIETAI DEMONS
TRUOJA SAVO KARIN-

GUM4
Maskva, ~ Vasario 23 d. 

Sovietai šventė savo kariuo
menės 16-tą metinę šventę. 
Ji didžiavosi, kad jų kariuo
menė yra. galingiausią pa
saulyje, kad 50 niioš, papra
stų kareivių ir 90 nuoš. ka
rininkų yra komunistų par
tijos nariai?

PAVOGĖ 9 GYVATES
New York, r— Nežinomas 

piktadarys įsilaužė į Bronx 
zoologijos sodną ir pavogė 
devynias gyvatės;

SOVIETŲ ŽUVININKAI 
PAVOJUJE

Maskva,— Kaspijos juro
je, kada ji užšąlą, šimtai žu
vininkų išvažiuoja grupėmis 
žuvauti, šiais metais staiga 
užėjo šiltas oras ir ledai pra
dėjo lūžti ir plaukti į jūrų 
gilumą. Apie 400 žuvininkų 
atsidūrė pavojuje.. Sovietai 
pasiuntę aeroplanus su mai
stu ir laivus, kad žmones 
gelbėtų. Apie 200 laimingai 
pasiekė krantus, o. dar du 
šimtai tebeieškomi. ‘

LENKAI-VOKIEČIAI PAS!- 
RAŠĖ “PROPAGANDOS,, 

SUTARTĮ -
BERLYNAS. — Lenkai 

paskutiniais laikais visiškai 
susidraugavo su vokiečiais. 
Sausio 26 d. jie pasirašė de
šimčiai metų draugingumo 
ir nepuolimo sutartį. Dabar 
jie .sudarė “propagandos su
tartį”; Einant Šią sutartimi, 
abi šalis naudos spaudą, ra
dio, krutumus, paveikslus ir 
teatrą, kad išdirbti ir palai
kyti draugingus - santykius 
tarp abiejų valstybių gy
ventojus.

Visi dabar, spėlioja, ką 
toks staigus buvusių priešų 
susidraugavimas reiškia.

BUS‘O NELAIMĖJE TRYS 
UŽMUŠTA

Bethel, Kan., — Busas ir 
sunkvežimis netoli šio mies
to - susidūrė. Trys keleiviai 
užmušta ir keturi sužeista. 
Priežastis šios nelaimės bu
vusi sniegas ir ledas ant kup
rio busas paslydo. '

VIESULAS UŽMUŠĖ 17 
ŽMONIŲ

Birmingham, Ala., —Sep
tyniolika žmonių užmušta 
ir desėtkai sužeistų laike 
audros ir viesulos, kuri 
siautė Missisipi, Alabąma ir 
Georgia valstybėse, vasario 
25 d. -

Rio de Janeiro, — Sao 
Paulo įgulos puskarininkai 
buvo susitarę padaryti su
kilimą ir nuversti Brazilijos 
valdžią. Generolas Daltro a- 
pie tai sužinojo ir areštavo 
17’sąmokslininkų.

MANCHŪKU9H SUSI
LAUKĖKARALIAUS

UŽSINUODIJU DUJOMIS
Hanover, — Devyni stu

dentai Dartmouth kolegijos, 
vasario 25 d. buvo rasti ne
gyvi. Jie užsinuodijo anglių 
dujomis, kurios atsirado 
dėl. netinkamo užtaisymo 
pečių.

Batavia, Java, •— Kariuo
menės teismas nuteisė aštuo
nis jurininkus kalėjimai! 
už dalyvavimą sukilime ant 
Holandų karo laivo, De Ze- 
ven Prbvinėien, : •

Hsinking, Mandžurija,— 
kovo 1 d., susilaukė. naujo 
valdovo, Henry Pu Yi, bu
vęs Kinijos imperatoriuj 
šiandien buvo apkarūnavo- 
tas imperatorium japonų į- 
steigtos valstybės, vadina
mos Mančhukuo.

. Naujas imperatorius, nau
jausios pasaulyje valstybės, 
yra 28 metų amžiaus. Dar 
vaiku būdamas jis du metu 
buvo Kinijos imperatorium, 
bet revoliucijai kilus, jis at
sisakė nuo sosto. Keli metai 
vėliau vėl Kinijoje įvyko su
kilimas ir vėl jis atsisėdo ant 
savo tėvų sosto. Už kelių 
dienų Jis vėl.buvo priverstas 
pasitraukti.

Dabar jis valdys, su-japo
nų pagalba, šalį, turinčią a- 
pie 30,000,000 gyventojų. Tą 
šalį iš kurios jo protėviai y- 
ra kilę.

RASPUTmFŪžMUšĖJfS 
KINO BYLOJE

Londonas, — Kunigaikš
tis Chegodieff Youssoupoff 
yra liudininku jo sesers by
loję prieš Metro-Goldwyn- 
Mayer, krutamųjų paveikslų 
išdirbėjus. Kunigaikštyte 
kaltina firmą, buk jį buvusi 
apšmeižta jų filmoje “Ras- 
putin, Beprotis Vienuolis”.

Teisme kunigaikštis pasą; 
kojęs, kaip ištikrųjų jis. Ras- 
putiną nužudęs. Rasputinas 
kunigaikščiui buk prisipaži
nęs, kad jis tarėsi su kaize
rių priversti carą atsisakyti 
nuo sosto ir paskirti carięnę' 
kaipo Rusijos valdove. “Ta
da”, sakęs Rasputinas, “aš 
būsiu vyriausis Rusijos val-: 
dovas.” . ■
. Kunigaikštis jautęs, kad 
šalies gerovė reikalaujanti, 
kad jis Rasputiną nužudytų, 
ir jis tą padaręs.

DEL MASINIU AREŠ1 
VILNIUJE SUJUDO V

LIETUVA
KAUNĄS — Dėl jie 

kiojijnų ir areštų Viln 
kilo griežtas protėstas p 
Lenkiją visoje Lietuvoj 

Labiausia nerinista. 
versite!o stiidenlai. Jie 
kalauja, kad valdžia 
gi lotų pri(š Lenkiją.

Lenkijos radio paske 
kad lenkų vyriausybe Ii 
yiaiijs ..okiipų()t<)Sc sri 
leidžiaut i ]eisva i minėti 
tuvos nepriklausymo šve 
tik reikalaujanti, kad 
•nebūti! Tnrki’p i pt as i 
Lenkijos valstybę.

. Bet kada lietuviai su 
ge minėjimą, tai lenkai 
puolė rengėjus, juos ar( 
Vo i r uždraudė Li (‘t uvos 
priklanscunybe minėti.

Be to, provįnęiJoje ari 
vo 21 i nokyt< ų ą, kad sus 
dyti lietuviškų mok; 
veikimą.

NELAIMĖANfGEli 
KELIO

Pittsburgh, Pa., —. j 
10 vai, yatee^ traukini 

. važiuojant į stotį* iš Ak 
Ohio. įvyko nelaimė. Gai 
žys ir anglių vagonas 
virto nuo bėgių ir nukr 
gatvę 20 pėdų žemiau. ’ 
ki žmonės užmušta ir 4( 
žeistų.

ORLAIVIU LEKf i žl 
NĖS UŽMUŠTI

Salt Lake City,— O 
viu, kuriuo penktadienį 
skrido iš Salt Lake 
penki keleiviai ir trys 
nautojaį, atrasiąs, •; vas 
25 d., apie 15 mylių nu( 
miesto. -Visi keleiviai ir 
nautojai negyvi. Man< 
kad dėl blogo oro aer( 
nas, susidaužė į kalną i 
sus keleivius užmušė.

KOMUNISTAI BANS 
ĮVESTI GRIEžTESN 

TVARKĄ DIRBTUVĖS
Maskvą, —- Komun 

susirūpino pagerinti 
duktyviškumą Ju indust 
je. Per savo -partijos orį 
varo smarkią propaga 
Kur. pirmiau dąrbininki 
mitetai fabrikuose duoi 
įmonių vedėjams nur 
mus ir vesdavo visą fal 
tvarką, dabar tas yra s 
kiama. Komunistų bosai 
spėja savo partijos nai 
kad jie. neturi kištis į 
nes. vedimą, nes tas da 
yra paskirtas tam tikr 
direktoriams.

. Jie nurodo, kad tose < 
tuvėse, kur yra gerą di 
liną produktyviškumas 
daug didesnis.
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R* Penktadienis, Kovo 2 d., 1934
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^VIETINES ŽINIOS s

f'SOUTHBOSTOKIEČIŲ 
i-:, RETA PROGA.

t' Popiežius paskyrė kovo 
E' 18 d., kad viso pasaulio ką- 
tftaliki| bažnyčioje būtų, lai- 
L koma Eucharistiiiės painal- 
F.dos minėti Kristaus'Kančią.- 
Į ir Švč. Sakramento Jubilie

jaus baigą. Soutlibostonie- 
turės gėrą pręgą išpil- 

-dyti Šventojo Tėvo pageida-v 
vinią ir nurodymus, nes to
je dienoje, 9:15 v,r., prasi
dės, jįjų bažnyčioje, 40 va
landų. atlaidai.

Kaikurios draugijos ir 
kajkurie pavieniai asmenys 

r gan stropiai ruošiasi * tolda 
reta proga, pasinaudoti, t.y., 

-f' atlanky t i -Švenčmtisį j į- BSa- 
. • kramentą tą dieną per vie

ną ištisą valandą.I Kol kas adoracijos valan- 
j dos draugijoms yra sldrsto- 
į mos. sekančiai: 1:30 v. p.p. 
L. katekiząčij'os vaik a m s — 
į mergaitėms, Marijos yaike- 
J įiams ir AĮtaristams; .2. v., p. 
I -p.? tilps idėjinės draugijos: 
j Jį. D. S. , Moterų Sąjungos, 
į Federacijos ir Rėmėją ,sky- 

. j. riai. Blaivininkų, Susivie- 
Į‘,: nijimo L. R. K. kuopos; 3 
j .Y* P- P-, jaunimo organiza- 
I ' eijoms — chorams, xyčiąms,

konų Tretininkiį draugi
joms.

Būtų labai šio nepaprasto 
Bažnyčios Jubiliejaus dva
siai tinkama, jei visos pa- 
šalpines Soiitlibostoniečių 
draugi,jos šia reta proga pa- 
siuaudotų. • , ' ; ’

Pavyzdžiui, s v; Jono E v. 
ir Kazimieriiiė galėtų daly
vauti įstatymo šy.J mišiose, 
kurios prasidės 9 ;15 v. r. 
Antroji ' Kazimierinė, Šv. 
Petro, abi Saldžiausios Šir
dies ir Kęstučio galėti} da
lyvauti 11 v. r., sumoje, ku
ri, žinoma, bus laidoma prie 
įstatyto švČ. Sakramento. 
Krikščionys šį šv. metą lan
kė šventąją Žemę ir naują- 
jį Jeruzalę — Romą. Mušti 
taip pat visa bendruomenė 
galėtų atlankyti tų šventų 
vietų pačią esmę.

Šis V. Jėzaus šv. Kančios 
į r ŠvČ. Sakramento Jubilie
jus baigsis kovo 29 d. Po
piežius ragina, visus pasauly 
katalikus tą dieną, kuri bus 
Didžiam ketxrirtadįeny, pri
imti Šxr. Komuniją. South-, 
bostoniečiams ir tas’bus len
gva padaryti, nes jie visi, 
bus Dievo malonėje — pri
ėję, per 40-tę, šv. išpažintį.

MIRIMAI
I 1 sodalietėms, studentams, ir Vas 26 d, lž:45 v r mi. 
j kas; norės teatsilanko, nes |v-. Yir§ u menesių
< bUs giedami Graudūs. Verk- 

. Į - smai; 4 xr. p<p., Lietuvos 
I Dukterų, Rožančiaus, Mal- 
| .dos Apaštalystės, Pranciš-

DAKTARAI J ĮVAIRIOS ŽINIOS
Jurgis Planskis, So. Bosto- ^0 ŽMONIĮJ ŽUVO 

ne, vasario 27 d. laimėjo AUFIRflIF 
Naujosios Anglijos A. A. A J ' •
U. handball čempijonatą. .„A įurįsiįut§ 
Jis nugalėjo I. Henry Stern . f
iš Brookiine, 21^8, 21^5/ rytų dalyje Atnenkos pr.da-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tek So, Boston 2300
414 Btoadway, So. Boston

OffanR atdaras nuo 10 iki 12 vul. 
ryto, nuo 1:30 iki 5po piety Ir 
nuo G Bei 0 t vakare, šventi) diena 

pūgai susitarimų.

į Tel, So, Boston 0823 " -.U
j LIETUVIS DANTISTAS 1

|0R. M. V. CASPER

I
 (KASPARAVIČIUS). f
525 E. Broadway, S, Boston |

Ofiso Valandas ’s
Nuo 9 iki 12 ryto Ir nuo 4.30 llči š 
5 ’ir nuo G Iki S vai. vakare, pfi-| 
sas uždarytas subatoa vakarais U’| 
nedeidienials. talpai samiomis nuo| 

i 12-tos dienų uždarytas. . = 
į Taipgi nuimu ir X-Ray Į

I DR. J. LANDŽIUS I 
SEYMOUR |

į LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

s X-Ray
į . Tel, South Boston 2712
| 534 E. Broadway.
I South Boston, Mass.

-—~~ . teismas būtų' tarės savo žo- KRATA GYDYTOJO OFISE dį, iš liudininkų parodymų j 
. - • išrodė, kad vyrukai būtų

Šb. Bostono policija pa>3a'r, 
re kratą dantisto Dr. Frank . Staiga, pirmadieni, teise- 
V Haines ofise, 489 West bylos tolimesnę eigą ati- 
Broadway ir surado paslėpt I ^-ntradiemo vakare, 

rios buvo pavogtos vasario l^uroras ^smDi pareiškė, 
16 d. nuo .1 
Haines nerado. Jis išvažia
vęs į Pietinę Ameriką, vasa-L v ... . . 
rio24d. . Sumner nužudė, ir kad jie

Policija nuo seniau tėmi- ,^aJ;ro. aPip^šimą.
jo jo ofisą ir pastebėjo, kad įvykusi tame, ir liu-
ten dažnai užeidavo.piktadariai. ’ : Įviėn tik deTto, kadTMoTway

re daug nuostolių ir buvo 
priežastimi mirties nema
žiau 60 žmonių, Susisieki
mas visur buvo sutrukdytas. 
Visur buvo daroma viskas, 
kad nuvalyti sniegą nuo 
gelžkelių ir kelių, kad vėl 
galėtų traukiniai, gatveka- 
riai ir automobiliai kursuo
ti reguliariai.

Visoje šioje dalyje Ameri
kos nepaprastai daug pris
nigo. Naujojoje Anglijoje 
vietomis prisnigo trys pėdos

licija ir regulare karinome- . 
ne. Pastebėta, kad ir austrų, 
naziai švelniau pradėjo at
sinešti į vyriausybę.

Kas. dieną laukiama per
mainų šioje valstybėje.

UŽMUŠTA ŠEŠI

ADVOKATAI
JUOZAS CUNYS

ADVOKATAS

414Broadway, S. Boston, Mass

Tek So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Parkway l864rW

Prisiekęs Advokatas

- JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvvay)

South Boston, Mass.
Telefonas:. Šou Boston 2732

Namu: Talbot 2474

iVValterio —1 Margaretos 
Marstersų Robertas. Jo'mo
tina pirm, vestuvių buvo A- 
laševičiutė. Vaikelis iš baž
nyčios palaidotas vas. 28 d.

. švęs Šv, Kazimiero Dieną.
Kovo 4 d., sekmadienį So. 

Bostono lietuvių jaunimas 
Vyčiai ir kiti išklausys savo 
intencijai šv. mišių 8:30, ir 
pamokslo. . Šy. Kazimiero 
L. R; K. pašalpinė draugi
ja savo intencijai išklausys 
Šv.; mišias 9:30, ir pamokslo 

i . Jaunimas ir visi yra ska
tinami prieiti mūsų Švento
jo Patrono dienoje prie Sa
kramentu kuoskaitlingiau- 
šiai.. 1 •

. Skatinimai nebus be dide
lių vaišių* nes žmonės vis 
tiek eis išpažinties prieš 
pirmą menesio penktadienį 
ir sekmadieni.

KAZ. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

366 Broadway, So. Boston, 
TeL-So. Boston 3357 ...

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyveninio: 33 Rosemont Street, 

Tek Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Po. pietų,. 3 v., vaikams, 
7 v. v, suaugusiems žmo
nėms bus rodomi iš New 
Y otko tikri garsakalbiai pa
veikslai — pirmą kartą. 
Pelnas eis statymui mergai
tėms naujos gimnazijos Se
serų KazimierieČių, Kaune. 
Įžangos dovanėlė tik mažu
te 25. c,, vaikams 10 c.

iJMJciavvcEy ir suruau pasiep? i - . _ ■ ' ■■ ~:
tas septynias bombas,, ku- va^ari0 d;> valstybes pro- . ‘ . . .

.vmkvuo Puroras Eismui pareiškė, Iš Bowdon, Ga. praneša- 
karininko. Dr. sekmadienį buvo suimti ma, kad šiame 1000 gyvento- 

kiti piktądariaį kurie pri- jų miestelyje audra nuplė- 
sipažino, kad jie minėtą p. stogus nuo visų namų;

keletą Damų visiškai sugrio
vė.

PLĖŠIKAI PRlSlPAŽINi ruosius kaltininkus
Abraham M, Faber, 24 

metų amžiaus vyrukas, bai
gęs Massachūsetts Tęknolo- 
gij os įstitutą papasako j o 
policijai kaip jis su dviem 
savo sėbrais, Mųrton’ Millen 
ir Irving Millen apiplėšė 
keletą įstaigų ir bankų ir 
laike savo piktadarystės nu
šovė keturis žmones. Jie y- 
ra pavogę arti 100,000 dole
rių.

Jis prisipažino, kad jis ir 
abu Millen broliai apiplėšė 
Paramount teatrą,. Lynne 
ir nušovė C. Fred Summer; 
kad jis su jais buvęs, kada 
buvo nušautas Brnest W. 
Clark, Fitchburge ir kad 
jie apiplėšdami Nėedham 
Trust Company nušovė du 
policijantus.

. Faber buvo suimtas Bos
tone ir Millen broliai suimti

i New Yorkę iš kur jie bus 
pargabenti į Dedhąmą. Po-1 
licijai pasisekė surasti visus 
ginklus, kuriuos tie plėšikai 
buvo pavogę iš automobilių 
parodos ir kuriuos jie var
tojo savo vėlesniuose api
plėšimuose.

Visi trys yra gerai moky
ti žydeliai, ir gal policijai 
nebūtų pasisekę juos sučiu
pti, jei ji nebūtų, suradusi I 
sudegintą automobilį, kurį 
jie vartojo Needham ban- 
kos apiplėšime, s Tame auto- 

J mobilyje buvo rastas aku-l 
parapijos bažnyčioje Tėvas į mulatorius, kuris kadaise 
J Binižikas, S. J. skelbia ^matyti buvo taisytas.: Tada 
misijas vyrams. Alisijų už-, policija susekė, kur jis buvo , • • i. i | i • i • V • ,. ■ • ‘11 •

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251 W. Broadway$ So. Boston.
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
l :30 iki G ir nuo 6:3O . iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subfttomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartj)

Tel. Portėr 3789 . ,

jOHNREPSHIS, M. 0.
(RDPSY8)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street, 
kamp Inmau arti Central Sq, 

Oambrldge. Mass.

BOTI SVEIKO
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai įsistovėjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir Įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, koją skaudėjimas, pi- 

. lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros • skaudėj imas, 

]. reumatizmas; malaria ir 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir' nėra 
reikalo' išlikti Iš darbo.. 
Apžiiirėj imas dykai. • Gy

duoles duoda. Mažąs užmokestis.

Dr.Graūj,32ZIX%V
Valandoa i Antradieniais, ketvirta- 
dieniais Ir žežtadlenialg 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakar*;.. sekinsiu* 
nlate 10—12 tiktai.

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. S. B. 0441a

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

444 Broadway, So. Boston.
Room 3.

Gyvęii.. vieta: 8 Florence St.j
Hudson, Mas».

Tel. Hiidaon 622. '

MOKSLIŠKOS PASKAI
TOS. ■

’ ’. Pirmadienį, kovo 5 d., i 
j vai. vakare, Boston Public 
Library Paskaitų kambary 
įvyks moksliška paskaita a- 
pio laikraščius it skelbimus. 
Paskaitą, skaitys žymus lai* 
kraštįniiikas Mr, V. Win- 
imki, N. W. Ayer Co, pirm.

7

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI |
DARBININKO NAME ■ ; į

366 Broadway, | 
. ' Boath Mm« į

Jokios įžangos nebus. Ga
li bile kas eiti. ‘ •

.Tokių paskaitų serija bus 
pirinadięniais, 7 vai; vaka 
re.

OPOZICIJA PERSIGRU-
I ir Berrett buo panašus į tik- PUOJA AUSTRIJOJE 
į Tada, teisėjas Thomas F. į 
[Hammond įsakė jury rasti1- ' 
kaltinamuosius nekaltais, j 
Po to, jie tuojaus buvo pa-;
leisti, ; .

Šie du visai nekalti vyru
kai buvo išlaikyti kalėjime 
nuo sausio 6 d.

Vadinasi visai nekaltai 
buvo kankinami ir vargina
mi. Jiems gręsė net mirties 
bausmė. Kas gi dabar jiems 
atlygins už tą vargą ir kan
čias? Tik Kongresas gali 
nutarti jiems atlyginti.

Wickenburg, Ariz„ —Ne
toli Agūila, apie 35 mylias 
nuo šio miesto, vasario 24 
d., busas, kuriuo važiavo 35 i 
keleiviai, ’ įvažiavo į’ duobę. į 
Šeši tapo užmušta ir 27 su^ 
žeista. Į

Nelaimė . įvyko naktįps 
metu vietoje, kur kelias pu
vo taisomas ir kur. bmvo 
staigus užsisukimas į laiki
nį kelią. Pavojingoje vieto
je buvo pakabintos šviesos; 
bet lietus jas užgesinp. šo
feris pamatė pavojų perye- 
lai ir nebegalėjo busef sulai- 
kyti. - >

Vienna, — Heimwhėr ka
riuomenė pradėjo apleisti 

'austr. sostinę. Apie tai eina 
daug, gandų. Vieni mano, 
kad Heimwher kariuomenė 
kunigaikštį Otto mano pa
sodinti- ant Austrijos sosto. 
Kiti kalba, kad jiems buvo 
įsakyta apleisti sostinę, kad

Važiuojame Visu

STANLEY’S RADIO
ir

SHOP
Stanley ir Felix Bekybąs .

(Savininkai)
Taisome, visokius Radh Is. Par- 

Motoro- 
ir tt. 

om 1

duodame Vietor Radios, . 
a Automobiliams. Radio

414 W. Broadway, Ro.
Tel. S. B. Q558-W . J

TRYS PLĖŠIKAI APKAL
TINTI

Dedhame, vasario 28 d. 
Grand Jury apkaltino tris 
suimtus plėšikus. Kiekvie
nam davė po penkis apkal
tinimus. Jie yra kaltinami 
dalyvavime dvejose žmogžu
dystėse, dvejuose užpuoli
muose su tikslu užmušti ir 

į viename apiplėšime.
Vieno plėšiko žmona, duk

tė protestantų ministėrio, 
paleista po 1000 dolerių už
stato, kaipo svarbi liudinin
kė. .

................. 2805-R
išvengtu susirėmimų su po- I L i E T u v į Zs

!optometr4tas
rituoju akis 

akinius 
akis, atltie- 
ainblijoiiiš- 

akyse/ sugrąžinu

J. L. PAŠAKARNĮS, O. D.
.447 Broadway, Soufth Boston

GRAB0RIA1

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O B I U S. 
494 E. Broądway, 

South Boston, Mass.
• Tek So. Boston 1437 J

’ Res. 158 W. 7th St.
. Tel. So. Boston 1437 M . 
Patarnavimas dieną. ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A, ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
FuheraĮ Home ir Res. 
564 East Broadway, • 

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI i

UZTUVOB DUKTERŲ DR-JO9 v mate draugijos reikalais kreipkite •

PO GLOBk MOTINOS iVč.
hrmlnlnkS — Eva MarkslenS,

625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Vlce-pirmininkS— Ono SlaurienS, 

443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tek So. Boston 3422-R 

Prot Rašt — Bronė Ciunlenė,
29 Gould St, Wėst Roxbury, Mass. 

baiga įvyks sekinadieii], ko-! taisytas ir sužinojo, kad vie—Imu Rast. — Marjons nnrkoniuts 
vo 4 d. 7 vai. vakare. r 

Tėvas B laužikas misijų! 
metu platina.. spaudą. . Jis 
jau išplatino keletą tonų 
knygų. Vien ‘4žvaigždės” 
prenumeratų jis gavo apie 
5000. Taipgi kelis šimtus 
prenumeratų .gavo “Darbi
ninkui.” .

Cambridge lietuviai taip! 
pat gausiai prenumeruoja- [ 
si “Darbininką” paš kum j 
T Bružiką, S. J. J

Kleb; kini:. F. Juškaitis, 
didis “Darbininko” reme-l 
jas, pereitą savaitę 
ke ir išplatino 500 egz^

Dėkojame ( misijemeriui; tino, kad jiedu padare tą 
It^iii.Bružįkuį ir kleb. kuu. žmogžudystę. Liudininkai iš 
F. Juškaičiui už paramą, o abiejų pusių buvo iškĮausi- 
naujus “Darbiiiįnko” šeL nėti.-Liko tiktai abiejų pusių 

Jniynos narius sreikiuaiiie. advokatams kalbos. Po to

Šią savaitę N. P. P. Švč.

nas iš Millen brolių buvo ^Tei^park^ay ^^wale'Maae* 
davęs akumulatorių patai- htaininks — Ona štaniuiiute

,. ■ 1 105 West eth SL, So. Boston. Mmb.
Syti. . TvarkdarC — Oną Mizgirdlenfi

. - ___________ Į 1512 Columbia Rd., So. Boston, Marša,
aa l » a i via ■ A Sasoą Globėja — E. JanušonlenėNtl Al T 12 K Al Tihlll 1426 Columbia Rd„ So. Boston, Mass. 
llLMlLIUu M4LI II1U Draugija savo susirinkimus laiko kas 

. antrą, dtarnlnką kiekvieno, mėnesio, 
—------ 7:80 vah rakai*, pobainytlnėj avė-
Per dvi sąVaites | taln*i- 

aūgštesnyšis teismas, daly
vaujant jųry, nagrinėjo by
las Clement F. Molway, 22 
metų amžiaus ir Louis Ber
rett, 28 metų amžiaus, abu 
taximo.torų šoferiai iš 
Briglitono. Jie buvo kaltina
mi tuo, kad sausio 2 d. laike 
apiplėšimo teatro, Lynne, 

užsis.a- jię nušovė C. Fred Sumner;
Astuoni liudininkai tvir-

Salem.

pas protokolu raitininką

IV. JONO EV. BL. PAAALPIND' 
DE-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park. So. Boston, Mase 

Vice-pirm.—Medonls,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Masa 

Prot Raštininkas — J. Glineckls
5 Thomas* Park, So. Boston M"" 

Fin. Raštininkas — Alb. Ne.viera 233 i
E. S|. So. Boston, Mass.
Ildininkas — A. Naudžiūnas * .

885 E. Broadway, So. Boston^ Mua ;
Maršalka — J. Zailds

7 VVnfleld St, So. Boston, Masa 
Draugija laiko susirinkimus kas trečli į 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 i 
po pietą. Parapijos saRtf. 492 E. Tt) 
St. So. RiMiton. Mam, Į

•’ .NAUJA
GRAŽIAI ĮRENGTA

BROADWAY
C/A PETERI A

• P. MOLIS IR GEO. MASILIONIS
—Savininkai—

VALGIAI SKANŪS IR PAGAMINTI Iš 
ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ 

TAIPGI YRA VISOKIŲ GĖRIMŲ . 
Kaina prieinama. Prašome išeiti.

| 377 Broadway South Boston, Mass.

IšcgZiinii

' ,'rt^ sinU j|. 
kQWJ. (uklose) 
šviesą tinkamu laiku.

[VAIRŪS SKEljBIMAI
-----

SURVILAS

KVIETKYNAS
GYVOS SKINTOS 'CELES ...
Vestuvėms ar Šermenims

Bukietai ar Vainikai 
taipgi gyvos kambariijį kvletkoį 
visokią rnsi.rj ir spalvų! gaunamos 
nuisų' kvietkyne. .
Specialiai kokių nors ypatingumų 
arba spalvų, patartina užsisakyti 
iš anksto, kad galėčiai tikrai pa
daryti sulyg reikalaviir o;
SURVILAS—THE/fLORIST 
. 875 CAMBRIIKlj/ STREET 

GAMBItiDGlp.’ MASS.
Telefonus 9438 .

užsisakyti

Teįephone
O; so-faTON f
. ^BAY ®

MOTOR SJERVICE
STUDEBAKER JR ROCKNE

Automobiliu ‘ ir Trokų 
Agentūra. .

Taisome visokią iSdirbysčią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta: : ' '

1 Hamlin Street
‘ ir E. EighthSt.
iSOUTH BOSTON, MASS.

Joe. KuDočiunds rj* p< ter Trtčiolcaš 
savininkai

CVUl | ||MII,,I , I 1 I I ■ III III

JUOZAS M, RILIS j
Į į LAIKRODININKAS J

J t į Parduodu • įvairiausios rūšies Į 
i . | auksinius ir sidabrinius daik-! 
Į. j tus. Taipgi ir pataisau.

a 366 W. i3roadway
I SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI
K. SIDABRAS

Važiuojamiems ’I iv iš Lietuvos parv 
pinu pasportu^ inuūuoiht 

r- Laivakortes.,
.■ A;h1 raudžiu bnksus namus, rakandu 

ir t. t. '
I . 312 w. Bvoiuhvay, s. Boston, Musš 

Teteroums South Boston 1708 
. . .... f

,E

B

* \
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'Penktadienis, Kovo 2 d., 1934

I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Vokietijos Vyskupu Nutari .ninkai' pradžioje areštuoda- žmona, tautiniai susiprato; į studijuoja: istorija, ekono- V.yoaupų LWtail.V0.taip nusikaltusius, bet ir kiti. ' miją, politiką, darbo klausi-

dabar jau liovėsi. Mat, kada. šiądien, jie visi jau gal mtls’ 
tokios bylos pasiekdavo teis- nusenė ip nūilsp? njaįai tau. zacįjos, apdrątidos, katuli- 
mą, tai. teismas išmesdavo • *.......................................
Atsirado advokatų, kaip Ja-utinio veikimo juos 
mes Gąllagher iš Mataity atstūmė kova už būvį, Š’ian- 
City, lairis tokias žmonių jien visi jie, visas savo spū- 
bylas do\ anai gindavo. (^aiJ dctia į savo asmenį biz- 
POLiCTJdS VEIKIMAS W*ingai^ žiūri kas 

1 bus toliau, kur ir kaip, kas^ 
Nuo naujų . metų, mūsų dieninę duona senatvėje rei- 

.       miestelio policijos . sąstatas- 
laijcraščių prenumeratorių skaičius yra bendrai imant ly. Pasikeitė. Policijos Virsi- įjėl depresijos visą savo už- 
gusl skaičiui bažnyčios lankytojų sekmadieniais. ninku yra .JuozasGourney, r------

(3.—Nenuilstamo darbo katalikiškų laikraščių plati- ^UV° *

ihai Spaudos Reikalu
j Vokietijos.vyskupai reikalauja: .. ■

1. —Visiško nepalaikymo prieštikybinių, priešbažny- 
tinių ir neitralių laikraščių. Netinka, kad katalikai laiko 
nekatalikiškus ar rieitralius laikraščius politiniais ar as-

^ meniniais motyvais vadovaudamiesi. /
2. —jurėti katalikišką laikraštį kiekvienoje kataliki

škoje šeimoje. Naujesnieji statistikos duomenys, kaip 
pranešama, parodo, kad (Vokietijoje vert.) katalikiškų

ninku vrą. Juozas Gourneygusi skaičiui bažnyčios lankytojų sekmadieniais.
į3.—Nenuilstamo darbo katalikiškų laikraščių plati- 

ninuB. Toks platinimo darbas yra tikriausias bendradar
biavimas katalikiškoje Akcijoje. Būtų didelio sąmojin- 

. gume^ bei palaiminga dovana Kalėdoms ir kitomis dovanų 
■ Įteikimo progomis, įduoti apmokėtos laikraščio prenuinė- 

ratos(kvitus. ■ -a7. .... .

4j.—Teikti pranešimus, skelbimus katalikų laikraš
čiam^, lygiai kaip remti jų redakcijas korespondencijo
mis, sįtraipsniaiš. ’

5‘—Kiekviena tinkama proga pakartotinai aiškinti 
katalikams apie dienos* spaudos reikšmę privačiame ir 
viesaitae žmonių gyvenime ir apie būtinumą remti, katali
kišką] spaudą. ;

6. LYpač dvasiški ja turi kovoti prieš blogą spaudą ir 
remti .katalikišką spaudų laikydama ją vieną svarbiausių
jų pastoracijos priemonių. Dėl to tai kunigija turi steng
tis pamoksluose, susirinkimuse, lankydamasi namuose 
pastoracijos tikslais, kelti visuose, ypač, tėvuose, atsako- 
mingutno jausmą; ji kreips jų dėmesį į prieštikybinius bei 
neitralirfcios spaudos pavojus ir atsidėjusi rekomenduos 
katalikiškąją spaudą. Teikdama pranešimų ir straipsnių, 
kunigija!rems kiek galėdama šią spaudą; tokiam bendra- 
darbiaviyiui visais tinkamais atvejais bus duotas 1386 
kanone lįumatytas vyresnybės leidimas.

7. —itata’ikai pasaulionys, tūri būti kas kart dau-
• giau raginami į šį darbą, čia plati dirva pasaulionių apa

štalavimai. Reikia priminti, kad bergždžio ji kritika yra, . _.7 . e
lengva, liet užtai ir nevertinga. Iš ‘"TIESOS KELIO”. >’^Ie turėjo įsigyjj net n ga-

; į ______;----- :---- :—.—-—------—1 na gerą ir gražų nuosavą
namą. Gal iš priežasties blo
gų laikų. “Nėmuniečių” 
klubas labai susilpnėjo. Jų 
namas jau išstatytas . par
davimui. Mat neišstengią 
užlaikyti. Nemuniečiai tau-, 
linėje srityje savo veikimu 
nepasižymėjo. Jie užsiganė
dindavo tuo, kad . kartą i 
metus surengdavo “iškil
mingus” šokius, (select da- 
nce).,Sale labai gražiai išrė- 
dydavo, daug žmonių iš vi
sos apylinkės patraukdavo 
ir per naktį ild. kokios šeš
tos valandos ryto Šokdavo. 
Tautiniu žvilgsniu lietu
viams tos garbės . nedarė, 
nes ten girtavimas buvo 
perdaug įsigalėjęs. Būdavo 
net biauru Žiūrėti į girtas 
moteris strapaliojant.

Gyvavo čion ilgokai gana 
pasižymėjęs lietuvių benas. 
Buvo tai vienas iš geresnių
jų benų, ne tik tarpe lietu
vių, bet abelnai visoje Pen- 
nsylvanijos valstybėje. La
bai gaila, kad keliolika metų 
atgal IvąįkUrių beno marių 
nesąžiningumas jį suardė. 
Girdėjome, kad mūsų kle
bonas deda pastangas suor
ganizuoti berniukų beną ir 
mergaičių orkestrą. Dieve 
jam padėk! ’ .

Praeityje, tautinėje srity
je čion gana daug veikdavo 
gana žymūs patriotai: A- 
bračinskas; su savo žmona, 
Albinas Bridickas su savo 
žmona, abu inteligentai; 
Juozas Dąmušis su 
žmona, rimti veikėjai; 
mas Križanauskąs su

SHEIANOOAH, PA.
t___■
DARBAI.

. Per. pastaruosius tris me
nesius mūsų miestelyje dar
bai žymiai pagerėjo. Dide
le daugiųną kasyklų pradė
jo kasdien dirbti. Apart to. 
apie LOpO darbininkų gavi? 
darbus prie viešųjų darbų-.

pįadėjo valyti nedorėlių ur
vus. Pereitą savaitę suareš
tavo 9 nedorėlius už išnieki 
nimą jaunamėčių mergaičių 
nuo 10 iki 14 metų. Visi sė
di kalėjime ir nėra abejo
nės, kad visi gaus ilgai ka
lėti. Tais nedorėliais yra i- 
talai ir ispanai.

LIETUVIŲ VEIKIMAS
Lietuvių veikimas tauti

nėje ’ir kultūrinėje srytyso 
yra silpnokas. Mat lietuvių 
tautinis susipratimas čion 
labai mažas, tad ir sunku 
ką nors toje srityje nuveik
ti. Pas mus nėra tautiniai 
susipratusių lietuvių pasau
li onių patriotų. Inteligentų 
pasaulionių čion yra gero
kas būrys, bet. kiekvienai 
užsiėmęs savo reikalais, o 
tautiniai reikalai jiems vi
siškai nerūpi. Gaila. Per il
gus metus ž čion gyvavo tau
tinis klubas*Nemuniečiai ’ ’

gyventą turtą prarado, o 
gana

Kad kasyklose pradėjo 
geriau, dirbti prie to pi’isL 
dėjo gal ir šaltis. Miestuose 
daugiau, anglių reikalauja
ma. Daugelis dar vis kasa 
anglis ir pardavinėja. Mat 
mainieriai žino, kur anglis 
randasi ne taip giliai,, tai 
jie išsikasa žemėje skylę ko] 
pasiekia anglį ir paskui ten 
jie sau kasa, daužo, sijoja, 

virvėmistaiso miesto gatves, .. gilinąi pila į maisus ir 
upės dugną jr mūrija kran- traukia į viršų, o po tam 
lūs,. maliavoj a ir taiso vie- , gabena namon arba krauną 
šąsias mokyklas. Šie darbai pakelyje, kur iš miestų at- 
yra atliekami, valdžios pini -važiuoja “truckai” ir jas 
gaiš, taip vadinamos C.W.-| perka. Už toną gauna po 
A. Apie’desėtkąs ir mokyto-. penkis dolerius. Mat mai- 
jų gavo' darbus, kurie veda | nieriai jau yra apškaitliavę 
vakarines mokyklas; kai-,kiek maišų į toną lenda, 
kurie, kaip moterys, net ir Daugelis tokiu tik būdu sau 
savo namuose moko suau- pragyvenimą pasidaro. • To- 
gusias moteris rašyti, skai- kį anglių kasėjai ir vežėjai 
i.vti, piliečių teises ir parei-i čion yra vadinami “Bioot- 
gas. j leggeriais”. Kasyklų savi

MALDAKNYGES
I PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA i
| TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 1
Į LABAI PRIEINAMA KAINA ; ’ į l

Į ; “MALDŲ RINKINĖLIS" |
| Kainos;’ - . Į
j Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
| - Baltais ceiujloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) į
j Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) Į
| ; Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25) į
Į Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą. J

Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikueiatfis prie pir- | 
| mos Komunijos ir kitoms iškilmėms, į
f Visus užsakymus siųsRitė sekančiu antrašu: - • I
į “DARBININKAS” / į
Z *8
| 366 Bfoadvvay, — So. Boston, Mass. |.

turtingi.

ĮDOMIOS ŽINIOS
Pereitą sekmadienį klebo 

nas kun. -J. Karalius pa- — 
pamokslo ragino žmones 
skaityti geras knygas ...ir 
laikraščius/ Klebonas sakė, 
kad iš priežasties nedarbo 
ir dėlei trumpinimo darbo 
valandų, žmonės šiais lai
kais turį gana daug laisvo 
laiko. Tą laiką privalo su
naudoti apšvietai, mokslui, 
bei. pagilinimui įvairiuose 
gyvenimo žmonijos klausi
muose. :

Aiškino, kad jeigu mes 
nenorime ir ant toliau pasi
likti pastumdėliais,, mes pri
valome įsigyti mokslo žinių, 
kad galėtume kitiems vado
vauti, o ne kad kiti mums 
vadovautų. Jeigu . lietuvis 
nenori pasilikti paskutinė
je vietoje tarp Amerikos, 
gyventojų, jam mokslo ži
nios yra daugiau reikalin
gos, negu kitoms tautoms, 
nes lietuvių, palyginus su 
kitomis tautomis, yra didelė* 
mažuma. Toliau , aiškino, 
kaip kitos tautos, kaip ai
riai ir vokiečiai, tveria mo
kinosi k lu bus,. ( študy;

; kiško. ir tautinio veikimo 
bei akcijos. Tokiu būdu jie 
sau rengia vadus.

Labai įdomių žinių patei
kė apie tai, kiek ir kokius 
Shenandorio lietuviai, lietu
viškus laikraščius skaito. 
Tas žinias kunigai surinko 
lankydami parapiją. Viso 
kinis įvairiais vardais į She- 
nandorį lietuviškų laikraš
čių ateina. Dienraščių 122; 
dukart savaitėje 244;. savai
traščių 398; mėnesinių 305.

Katalikiškų laikraščių a- 
teina. šie:

L: II. Brittin, buvęs valdi? 
ninkas aeroplanų kompani
jos, kuriam reikėjo atsėdėti 
desimti dienu kalėjime dėl 
to, kad. jis atsisako liudyti 
Senatui.

savo
Tu

šavo

labai gerai atliko sa 
duoti, ypač gražiai i 
tiškąi,. suvaidino Lįei 
rolę p-lė Elena Rag 
J aun ima s i i gi 1 abai 
sudainavo savo p; 
dainas. . . ..’

Visą vaidinimą tvfl 
sižymojęs Šv. Kazim 
rupijos vargoninkas 
Jonas Dėdelis. T

SCRANTON,F

Draugas .. .. 
Darbininkas ,. 
Garsas .. .. /. 
Moterų Dirva .. 
(Lietuvos) žvaigždė 185 
(Lietuvos) Varpelis 14 
Studentų Žodis .... 10 
Saližiečių Žinios .. ..2 
.Misijos •... ’.... .... . .2 
(Lietuvos) šaltinis 2 
Tiesos Kelias .... . .1 
Laivas .. .............. ..26

,. 51
..155

65;

Viso 669

Nekatalikiškų laikraščių: 
Dienraščių   .............. . 71;
Du kart savaitėje 89;
Savaitraščių .. .. 245;

Viso . 405.

Sutraukoje:
Katalikiškų ...... 669,
Nekatalikiškų .. . . 405,

Viso 1074
Reikia pažymėti, kad ir 

anuos nekatalikiškus prenu
meruoja ir skaito daugelis, 
kurie save vadina neva ka-

clubs), Jie tuose klubuose tulikais. “Pūtis”

PHILADELPHIA. PA.
LAISVA . LIETUVA.
Šiemet minint 16 vasario 

šventę, Šv. Kazimiero par. 
svetainėje įvyko kitas, didis 
vaidinimas. Jame dalyvavo 
suvirs 100 asmenų; trys 
chorai ir kai kurie pavieni 
artistai. Nors šis vaidini
mas nebuvo ilgas, vienok 
savo turiningumu ir žavė- 
tingumu atsiekė savo tikslą. 
Tuo veikalu ir vaidinimu 
sužadinta Tėvynės meilė, ir 
pasiryžimas dėl jos daugiau 
pasiaukuoti.

Scena atsidaro. Matyt 
milžiniškas būrys jaunimo 
grupėse. Priešakyje stovi 
žilas senelis — o tai mūsų 
prabočių žinovas, kanklinin
kas (Juozapas Konstanti
nas), susikaupęs, lyg kuo 
susirūpinęs, stovi Lietuvos 
kareivis (Albinas Raguc- 
kas) jaunas, gražus, aukš
tas, pilnas gyvybės ir jaut
rumo. Jo širdis liepsnoja 
meile dėl Tėvynės.

Staiga pasigirsta švelnūs, 
tykus jaunimo, balsas. Dai
nuoja “Kur bėga Šešupe’-; 
Dainuojama tykiau ir ty
kiau. Scena, kur pirnhaus 
buvo matyt’ Lietuvos upė

Šešupė ir kabiai tolimoje, 
palengva nyksta.

Apsireiškia lyg debesyse 
lietuvaitė (Elena Raguckai- 
te). Stovi aukščiau minios 
jaunimo, rankoje laiko Lie
tuvos šilkinę vėliavą. Ji pa
ti jauna, skaisti’, graži ir su 
malonia šypsena.

Nustebęs jaunimas klau
sosi ir Štai ji pradeda kal
bėti, apie Lietuvos gražu
mą, apie jos ūžiančias gi
rias, apie još vaišingus sve
čius, grakščias merginas, ir 
kvepiančias rūtas.
Kaip upės, vanduo mintys teka. 
Idėjos reiškiasi galvoj.,
Gamta su tavim, rodos, šneka; 
“Gražu, gražu mūs Lietuvoj”.

svajonėse atkartoja tuos pa
skutinius .žodžius(iGražu, 
gražu mūs Lietuvoj”. —Po 
tam iš jo lūpų išsiveržia dū
savimas apie Lietuvos pra
eitį — “kiek kraujo, kiek 
ašarų, ir jaunų gyvybių yra 
sudėtą ant aukuro atgims-, 
tančįos Tėvynės”. Bet pri
duria tuojaus garsesniu ir 
griežtesniu tonu: “Bet bai
sūs. vergijos pančiai subyrė
jo’’. Jis ragina visą jaunuo
menę prie didesnio .pasiryžk

Vasario 8. dienę 
cąrd pąrty, Šv, Juo j 
kyklos svetainėj!’. 'N 
karas pasitaikų begi 
tas, bet žmonių pi 
daug. Mat to vakari 
ja ponia Ig Noreika 
daug pastangų, ka< 
gerai pavyktą. Šita 
kė yra stebėtinos ■< 
ir gerės širdies, Ji 
kartą yra pąsižynio, 
testiirgurmr^iaTbe - 
seka ŠV. Elžbietos 
nors jos vardas yi 
Jos vyras Ignas No 
ra pavyzdingas g 
šioje apylinkėje. J 
neprastesnę širdį i 
žmoną ir pasirengęs 
pat arnant i — kai p 
giems taip ir biedr 
Reikale nevieną 
Tokioje pat dvasioj 
augina sūnų Juozę 
lanko Tligh. School 
gaitę Elenutę, kur

mo. Lyg norėdamas’ Į jauni
mą daugiau paveikti jis dai
nuoja “Kur Nemunas ir 
Dauguva”, pritaviant kam 
klėmis. ; Jaunimas greitai 
pagauna jo nuotaiką ir pri
sideda prie senelio kankli
ninko dainos.

Pasibaigus dainavimui, 
kareivis gyvai kalba, “klau
sai dainos ir vėl naujų jėgų 
įgauni; jos atbalsis uždega 
sielos, gelmėse, laisves ugne- 
lę.” . . - ' • - .

Jo kalba sužadina jauni
mo sieloje dar didesnę Tė
vynės meilę ir pasiryžimą. 
J aunimas dainuo j a: . “ Lie
tuviais esame mes gimę”. 
Po to, lietuvaitė kalba: 
“Per kovas atsieksime lais
vę > ir nupinsime tėvynei 
skaistaus rytojaus vainiką” 
Kanklininkas vis .dar dau
giau primena apie Lietuvos 
praeitį, kalba apie. Lietuvos 
senovę: ‘‘Mus ir pilekalniai. 
ir pilių . griuvėsiai liudija 
mums senovę”.. Senelio žo
džiai kareivį ir jaunimą 
dar daugiau sužavėja. • Lie^ 
tuvaite di džiuodanios kalba 
apie ‘‘Sesutę Klaipėdą”, 
kurią Lietuva įpynė į savo 
laimėjimų vainiką bet 
primena, kad tuomi nesibai
gia kareivio darbas;' dar 
“Ten ties Gedemino kalnu 
lenkų devingalvis smakas 
smaugia mūsų brolius—mū
sų Vilnius vaitoja”.. . Ka
reivis, lyg pagavęs jaunimo 
jausmus, rimtai ir narsiai 
sušunka: “Vilnius mūs pra
eitis, Vilnius mūsų tautos 
žibintuvas... Vilnius Gede
mino įkurtas. Jis mūsų bu
vo, jis mūsų ir bus”... Ir 
štai jaunimas ilgiau negali 
ištylėti ir jis smarkiais, 
skambančiais balsais dainuo 
ja: “Ei pasauli Mes be Vil
niaus nenurimsim’’...

Po to, iš suvirs 100 jaunų 
balsų pasigirsta dar dides
nis m ei lės ] lareiškima s dė l 
savo brangios tėvynės dai
nuojant himną: “Lietuva 
Tėvynė Mūsų”.

Lietuvaitė sužavėta ir la
bai linksma, lyg atlikus sa
vo užduotu nyksta iš visų 
aky vaizdus — lyg kokis ap
sireiškimas arba sapnas. 
Vėl. gi matosi tiktai Lietu- nmz 
vos Šešupė ir tolimi kalnai turėtų pasirūpinti, 
ir kalneliai. .dukreles prikiaušy

Scenoje beliko vien tiktai choro ir. vietoj, ku 
jaunimas. Ir tttomi užkibai-: Rytis vakarais, ate.į 
girt, reginys. yiškon svotaineii

Visi trys vaidintojai, lųi- gražiaf giedoti, šiai 
rie užėmė Lietuvaitės, Kan- i priklauso rinktinių 

• kliu ruko ir Karei vio roles, Ikreles,. '

mokyklą. .
Tokius biznierių 

viai katalikai prįva 
t i, nes jie remia sa 
gas: bažnyčią mok 

i viėnuoljmus. Šio va 
1 sas pelnas buvo į 

Šv. Kazimiero Sese 
nuolvnui. Manau, k< 
rhširdę moterį Sesi 
■pamirš savo maldo; 
liko pelno neteko, s

Svetainė buvo gri 
1 tuviškomįs spalvoj 
1 puošta< Čia parodė 

bumus Merginų Ch< 
gailės. Taipgi prie 
nių svetainės darb 
bėjo. Pelėdų Klubo

■ Mat jie visi, yra bu 
lių mokiniai ir joni 
Čia, o ponia No reik

' ką prie jaunimo ] 
gražiai r gerą darbi; 
,ti. .

teatras
Jau keletą savai 

‘ mūsų vargoninkas 
Nekrašas moko 

, chorą operetę “Iš 
• Linksmybes.” Ded 

pastangas, kad meri 
rai išmoktų, nes ; 
sunkus veikalėlis., .1 
.suvirs trisdešimts i

Va idįns balandžū 
na, Junior lligh sv 
Tėveliams bus prog 
tyli ką daro jų 
ketvirtadienio, ir š< 
ni.o vakarais. Jos n 
po gatves, bet atėin 
svetainę, kur jas. gi 
vina * lietuviškoje 
.....Nekrašius. j

ir kalneliai.

u .
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Midied every Tuesday and Fridąy ercept Holidays such as 
rew Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanhsgiving tmd Christmas
• . "---------------by ——-------
JOSEPH’SLITHUANIAN R, O. AB8OOIATION OF LABOR

d 18 second-claes matter Sept 12, 1015 ąt the post offic^ at Boston, 
Mass. under the Act of Marth S, 1870

ptance for malling at special rate of postage provlded for in Section 1103 
Act of October 8, 19)7. authorizęd ori July 12, 1918 .

‘ SUBSORIPTION KATES r“-
estic yearly $4.00
Ign yearly,...;$5.00

neetic once per week yėarly $2.00
ilga once per woek yearly,. $2.50

DARBININKAS !
Wrist Broadway JBouth Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620 .

I’KENUMEUVrOS KAINA:
Amerikoje inetams .............. $-1.00 
Užsieny' metanas ............... $5.00 
Vieną kart savaitėje metams ,. $2,00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

MORALINE KRIZE
k
Tenka mums dažnai kalbė- 
į apie šių laikų ekonominę 
rizę. Bet, kų gi apie mora- 

!toę krizę, —- ar jos nėra? 
Jeigu mes ir mėgintume ją

- užginčyti, tai. ji pati — ta mas? Ar gi mokslas „gali 
moralinė krizė. — taip at
kakliai lenda į akis, kad jos 
Ignoruoti negalima, Pasta- 
Sįji banditizmo įvykiai di

liuose Amerikos miestuo- 
, ypač tokioj Maššachu- 
tts valstybėj, kuri yisuo- 
& mėgsta girtis savo “į- 
1 tymais ir tvarka”, taip 
jaudino visuomenę, kad 
i kurie trina sau akis, kad

įtikintų, ar čia ne sapnas? 
Ar mes ištiesų gyvename 
dvidešimtų amžių? Taip 
mes gyvename dvidešimt? 
amžių ir šaltas faktas yra 
toks, kad dvidešimtas am
žius >

Kokia tam priežastis? 
Xai kurie kaltina technikos 
patdfoulėjimą. Bėt ką gi čia 
' salta technika bei materia- 
inių patogumu ištobulini-

moraliniu atžvilgiu 
siūlo kartu t-. yra žymia' 
blogesnis už devynioliktąjį. 
Reįškia, dorovėje žmonija 
rittunka žemyn? Deja, fak
tai tai įrodo. Nuolatinia 
blėsimai — vis drąsesni ii 
ątkūklesni— kautynėse ne 
tik su kumščiomis ir revol
veriais, bet ir su šautuvais' 
ir kulkosvaidžiais Amerikos 
miestų gatvėse, — toki da
lykai buvo neįmanomi tris
dešimts metų atgal. Iš Šalies 
žiūrint,:, ypač skaičiuojant 
žmogžudysčių aukas, atro-

• do, kad čia verda kažkoks 
JUOlatinis karas. Ir tų kau- 
įyni’ų inscenizatoriai ir yą- 
jdai — tai jau ne bet koki at
eiviai —tamsūnai, bet čia 
įgimę,gerai pamokyti vai
kinai ir net merginos-mote- 
trys, kai kurie net baigę uni
versitetus. Iš kolegijos suolo 

Jį' plėšikų vadus, — tai kaž
kokia nesuprantama, protą 
jžeidžianti anomalija— iš 
jsĮveik° proto iškrypimas.

)ūti dorovinio nupuolimo 
rirežastimi? Nieku būdu. 
Mokslas savaime yra geras 
ir turėtų žmonėms gera‘ da
ryti. Ir daro. Bet mokslo 
nutaikymas gyveniman, tai 
visai kitas klausimas. Jei 
čriminališkai nusiteikęs 
žmogus panaudos mokslų- 
technikų savo piktų darbi] 
vykdymui, tai čia ne mokslo 
<altė. • Čia yra kaltas doro
vinio mokslo trūkumas. Mo
derniškieji auklėtojai pa
miršo antrąją mokslo dalį 
— be galo svarbių — tai do
rovinį auklėjimų; Dievų ir 
tikėjimų jie pakeitė techni
kų. Tai dabar ir rankioja 
“technokratijos” vaisius. Ir 
jau nebežino kaip juos iš
rankioti. Puolę šen, puolę 
ten, ^pažangiosios” minties 
auklėtojai atsiminė apie re
ligijų. Ir padarė ankietų 
(nuomonių krivulę), tarp 
kai kurių aukštesniųjų mo
kyklų mokinių: katrie iš jų 
moka “Tėve Mūsų”? Pasiro
dė, kad mieste Boise (Ida- 
ho) tik 15 nuošimtis moki
nių moka Viešpaties mal
dų... ’ Auklėtojai save rami
na, kad gal kituose miestuo
se bus daugiau mokinių, ku
rie nors kai kada sukalba 
maldelę. Žinoma, bus tokiu 
vietų, kur yra katalikiškų 
mokyklų, ' '

Paprastai sakoma, kad 
Amerika tai “Dievo šalis”. 
Jei tai ne juokais sakoma, 
tai reikėtų palinkėti, kad ji 
rimčiau pasistengtų tą var
dų išlaikyti. K.

NUOTRUPOS
Vilniaus studentų kamba- 

tryje, aiškiausioje vietoje 
'ant sienos buvo iškabinta, 
Įgrazįai papuošta antrašte 
^‘Laikas •Pinigas”. Jie. lyg 
'tos skruzdės visuomet dir
bo, krutėjo. Rengėsi prie

■ pamokų. Jei kuris greičiau 
. . pamokas prirubšdavo, tai 

į? pasiėmęs muzikos instru- 
npėnta atydžiai praktikavo. 
Jtiti ruošė referatus sėkan- 
; Čiain pavasarininkų bei a- 
'tęitininkų kuopų susirinki- 
himms. Laisvo laiko jie ne- 
f turėdavo. Tie visi mokiniai,

. ’ JoW metų,' tai yra dabar, 
yfa rimti. tautos darbinin- 

p k&L . Jie stovi tautos vadų 
L viršūnėse.

į . Kas-.seka lietuvių gyveni-

TĖVO J. BRUŽIKO, S. J. 
MISIJOS

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

Vasario 19 d. iki Kovo 4 
d., kleb. kum F. juškaičio 
parapijoj, Cambridge, Mass 

Kovo 5 — 18 d.d., klebJ 
kum J. Valahtiejaūs para-j 
pi joj, ‘ iVaterbury,. Conn. : 

Kovo 19 — 25 d.d., kleb. 
kūn, I. Zimblio parapijoj, 
Philadelpliia, l?a.

Kovo 26 d. iki balandžio
1 d., kleb. kun. J. Čepukai- 
ri.o įuirapijoj, Philadelpliia, 
Pa.

Balandžio 3 — 15 d. d., 
kleb. kun. S. Stonio parapi
joj, Paterson; N. J. -.

Kun. j, Briižikas misiją 
metu platipa laikraštį “Dar
bininką” ir Lietuvos Jėzui
tų leidžiamą “žvaigždę’7.

Raginame . užsiprenmne-
ruotl- [ir mūšų tautos gerovei. Tai darbščiausios šv/Kazimiero
~ ŽT - “ Seserys, kurios užlaiko dvi. aukštesnes mokyklas ir veda 
prie laimėjimo, išvesit ir ! jaUg parapijinių lietuvių mokyklų.
šiandieninę-komunistų -vota-l gu }covo 4 ū. šv. Kazimiero vienuolijos rėmėjų drau-
tinklv įkliuvusią u n i j ą, gįja padeda vajų. Žinant, kaip reikalinga yra parama 
(Skaityk “Darbininke” a- pfąi mūsų religinei ir švietimo įstaigai, Federacijos cent- 
pie Goodv’iii’o kalbą Brock ras ragma lietuvių visuomenę stoti į talkų šv. Kazimiero 
tone). Lietuviai palaike, u- Seserų rėmėjų draugijai. Prisidėkime darbu ir aukomis, 
niją ir vėl laimėjo, komuni- Tai bus labai gražus darbas atliktas ne tik vienuolijos gė
rius nužėrė su savo planais, rovei, bet ir mūsų tautos globėjo šv. Kazimiero garbei, 
Prieita prie dėrybir su darb ——-—■.—
dariais ir gauta padidini- PRAPLATINKIME SAVO SPAUDĄ,
mas algų. . ’ ’ " ■ • ' • PADIDINKIM VEIKIMĄ.
■ ~ — . Katalikiškosios spaudos ir katalikiškojo veikimo .va-

Sy. Roko par. Moiitello, jusjau yra prasidėjęs. Federacijos apskričiai jau beveik 
Mass., biuleteny Nr. 8., š. vjsį darbą yra pradėję. Jie pasirūpins,, kad visose jų ra- 
ni., yra parašyta dvi pasta- jone esančiose kolonijose surengti spaudos ir Katalikiš
kos, būtent: • . kosios Akcijos vakarus su paskaitomis, prakalbomis ir

a) Kitų tautų, žmonėms, kitokiais pamarginimais. Federacijos skyriai, pašikvie- 
su kuriais mes šioj šaly kas- tę kitas katalikiškas draugijas į talkų, taip susiorgani- 
dien susiduriame mes prade zubja ir pasidalina darbu, kad neliktų neatlankytos nė 
daine savo gyvenimu aiškiai vienos draugijos stisirinkimo, nė vieno lietuvių namo.
įrodinėti, kad lietuviai tai draugijas ir į namus atsilankę Federacijos ■, atstovai pri- 
kultūringos tautos sūnūs, mena lietuvių katalikų-pareigas. Draugijos raginamos 

; Kapitalas dar nenoroms, o. dėtis prie, bendrojo Amerikos lietuvių katalikų ^ęntro A. 
* Darbas jau atvirai kalbasi L. R. K. Federacijos, o atskiri asmenys kalbinami rašy- 
■ su mumis Brocktone, kaipo ris prie katalikiškų draugijų ir užsiprenumeruoti bent 
t su pajėga su kuria jau lai-j vieną katalikiška laikraštį, 
' kas ir reikalinga skaitytis.
' Skaitlingu dalyvavimu Lie-

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Įll.

s , ______________ _ ,

KATALIKIŠKOS SPAUDOS IR KATALIKIŠKOJO 
VEIKIMO SAVAITĖ.—TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

ATIDEDAMAS.—BUDĖKIME IR ORGANI- 
ZUOKIMĖS!

į. Svarbi jnūsų tautos šventę yra šv.. Kazimiero diena, 
nes šv. Kazimieras yra lietuvių tautos-globėjas. Kovo 
ketvirtųjų visi dorieji lietuviai turėtų taip švęsti, kaip, 
airiai, švenčia savo tautos globėjo šv. Patriko, dienų; Nę- 
turėtų atsilikti ne viena lietuvių kolonija Amerikoje, kuri 
kokiu .nors būdu nepaminėtų šv. Kazimiero dienos. Ame
rikoje yra keletas lietuvių bažnyčių, apsirinkusių šv. Ka
zimiero vardų;: turime daug draugijų savo .brangiojo 
šventojo vardu; mūsų centralinė organizacija — L. Vy
čiai šv. Kazimierų pasiskyrė savo globėju; Amerikos lie
tuvių veikimo, centras.— Federacija taip pat šv, Kazi
miero globai savo, organizacija pavedė. .

Ypatingai svarbų ir reikšmingų vaidmenį Amerikos 
lietuvių religiniame ir tautiniame gyvenime vaidina lietu-, 

[vaičiųkongregacija, pavedusi save šv. Kazimiero globai

ĮVAIRENYBES
NEKRINTANTIS 

' TUVAS.
LĖK-

Jau. nuo senai lakūnai ir -i 
ėktuvų inžinieriai galvas 
aužė , kai p čia išradus ne- 

nukrintanlį lėktuvų. Di
džiausios nelaimėk ore įvyk
sta, kai sugedus lėktuvo nio- 
roi’ui arba vairuų — jis vi
saip sukdamasis krinta į že
mę kaip akmuo ir, į žemę 
atsitrenkęs subyra į šipulius 
Jau seniai inžinieriai sten
gėsi surasti būdą., kaip stv 
gedusj lėktuvą sulaikyti nuo 
tokių persivertimų. Jeigu ir 
sugedęs lėktuvas galėti) iš-’ 
Ūlai kyli tokiame pat padė
jime ore, kaip sveikas, tai 
jis. be. didesnių pavoją gale- 
tų nusileist i. ant žemes. .:

Iš Kelno pranešama, kad 
vienas pirklys iš nefyčios iš
radęs naujus lėktuvų staty
mo. kelius. Notebrock,. taip 
tas pirklys vadinasi, paste
bėja, tokį reiškinį: jeigu i? 
vidutinio aukščio paleisti 
žemyn, kristi tuščią, ir abie- 
juos atdarą vamzdį, laivam 
zdis visada kris gulsčiai, nie 
kuomet su vienu arba antru 
galu anksčiau. Remiantis ši
tuo fizikos -dėsniu manoma 
tokį nekrintantį lėktuvą ir 
statyti. Pirmieji bandymai 
jau padaryti. Prie nedide
lio lėktuvo modelio buvo 
prie sparnų pritaisyti vam
zdžiai su atdarais galais. 
M()delis buvo paleistas nuo 
aukšt o 1 >< )kšt o. Vau iZdžiai. 
kurie, kaip minėta, visada 
gulsčiai krinta, taip darė ir 
šį. sykį, ir taip neleido lūkiu 
vo modeliui persi versti ir 
suktuku kristi.

Dabar manoma eiti prie

didelių lėktuvų mėginimo. 
Prie: jų sparnų manoma 
taip pat pridėti tam. tikru 
didumo vamzdžius; Dar ži
noma, reikės daug lobuliu- ' 
ti, daug mėginti', kol iš lo 
būs laukiamos naudos.

—Peniai sukako lygiai 1 
2.1 metai nuo. tos dienos, kai 
vienam lakūnui pasisekė o- J
re padaryti pirmų kartą f
mirties kilpą. Tai buvo rug- J 
sėjo 10 d. 1913 m. Kijevo J 
lėktuvų . aikštėj (Ukraį'no- / 
įę). Pįnjią mirties Jdlpą ory 
išnėrė rusų lakūnas kaį£ 
Nesterovas. Ant žemės pasi
likę jo'draugai labai nnsįfe-. 
tebėjo, kai pamatė lėktuvo 
sparnų viršų. Nuo to lanko 
ir kiti lakūnai, pradėjo įnir
tios kilpas daryti. Karo Į lai
ku lakūnas Nesterovas ?Įuvo 
tęvojė su ritmuAoldškuf Im- “ 
po lėktuvu. j

Tėvų Marijonį 
Misijos

iną kolonijose, Amerikoje, 
tas pastebi žmonių pažangų. 
Kerą reikalo vienus gilt, ki
tus peikt, bet faktai kalba 
patys už savę.. Brocktone, 
kada pereitais metais pyko 
batsiuviu , streikas, tai nam 
jos unijos vadai aiškiai pa
sisakė, kad jei Jūs lietuviai 
palaikysite streikų, .tai nėra 
abejonės apie laimėjimų. 
Lietuviai palaikė, Streikas 
laimėtas. Kuiomet ta pati 
unija buvo pakliuvus į ko
munistų: voratinklį, tuojau* 
vėl sušaukė lietuviu mariui ■'* ■ *■ > 
susirinkimų, paaiškino unv 
jos vadai gręsiantį pavojų 
iš komunistų pusės- ir čia 
vėl kartotinai pabrėžė,, kad 

• Jūfilietuviai iš vedėt streiką

niinėjime dar karią parodo
me, kad mes lietuviai žino
me, kas mes; kad mes turi
me sa^ygarbos jausmo;.kad 
mes priklausome, jau nebe 
prie vergų, bef prie laisvų
jų pasaulio tautų šeimynos.

b) “Vyresniųjų tarpe ne
būk perdaug drąsus į r ka
me 'yra senių daug nekal
bėk”. Niekas taip aiškiai 
neatidengta žmogaus vertės, 
kaip jo kalba. Išmintingas 
patarimas. Subrendesn i o 
amžiaus, patyrimo ir išmin-j 
ties žmogui skaudu klausy
ti nesubrendėlio “išmintin
gos” kalbos. Kuo kvailesnis 
žmogus, tuo labiau jam ro
dosi, kad jis tikrai išmin
tingas ir jis veržte. veržiasi 
rodyti savo “išmintį” ■—I 
kvaila . kalba. . Džinu g f i s 
mums ir dėkoti Dievui be
lieka, kad tą,, patarimą ge-1 
riausiai . suprato Katųlikų 
Seimely dauguma atstovų.

Kmp.

Worcesteryj ‘CommercėJ 
augštesnioji mokykla turi 
labai sėkmingą sezoną, nes. 
dar jos ratelio niekas nonų 
•galėjo. Ratelio pasisekime 
žyįnią rolę vaidina lietuvis 
Mažeika.
.. Mikas T. Laika (L. KĄ

Tikrą draugų per sielvar
tą pažinsi. . ... ' ĖnnįuK

Šiemet laiškai draugijoms liko neatspausdinti. Yra 
likusių laiškų iš praėjusių metų.. Jei kuriems Federaci
jos skyriams tokių laiškų reikėtų, prašome tuojau atsi
kreipti į Federacijos sekretorijatų, prisiusime. Taip pat 
neskųpėsime prisiųsti ir informacijų, jei tik reikės ir jų 

įprašysite.
Baigkime šventuosius Metus ir praleiskime šį brangų 

Gavėnios laiką dirbdami katalikiškos spaudos platinimo 
darbą ir stiprindami katalikiškąjį ir tautiškąjį lietuvių 
veikimą Amerikoje. ,

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS NUKELIAMAS TOLIAU.
Centro valdybos susirinkime buvo nutarta šaukti A. 

L. R. K. Federacijos Tarybos suvažiavimą kovo 4 ir 5 die
nomis Chicagoje, Bet suvažiavimas neįvyks. Jis atide
damas tolimesniam laikui. Paskirtu laiku suvažiavimas 
negali įvykti, nes tam atsirado daug visokių kliūčių. Pa
galios, visi mūsų veikėjai dabartiniu laiku yra užimti 
spaudos ir veikimo stiprinimo darbais. Kada įvyks suva- 
žiavimas, bus paskelbta vėliau.

FEDERACIJOS EKSKURSIJOS REIKALAI.
Del Federacijos ekskursijos, rengiamos į Lietuvos 

Eucharistinį kongresą, kuris įvyks birželio 28-30 ir. liepos 
1 dienomis, yra viskas padaryta. Šios svarbios ekskursi
jos laivas Frederik. VIII iš New Yorko gegužės mėn. 26 
d. Į Federacijos sekretorijatą jau suplaukė gana daug 
užklausimų. . Į juos atsakoma atskirais laiškais. Susira
šinėjamą su Lietuvos Katalikų Veikimo Centru ir Eucha
ristinio Kongreso rengimo, komitetų, kad parūpintų ame
rikiečiams butus ir vietą, kur galėtų padaryti atskirą 
amerikiečiams, posėdį. Dėl to svarbu, kad musų ekskursi
ja būtų gausinga.

L BUDĖKIME
J . Atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju laiku mūsų tautai 
priešai padidino savo akciją prieš Lietuvą, nė tik Lietu
voje gyvenantieji,'bet visi lietuviai turime budėti, organi
zuotis ir stiprinti savo vienybę. Vokiečiai tyko Klaipė
dos, lenkp Valdžia areštuoja lietuvių vęikėjuš, uždarinė
ja mokyklas ir kitokiais būdais mūsų brolius vilniečius 
persekioja, šiuo svarbiu ir pavojingu momentu visa lie
tuvių t^uta. turi budėti. Mūsų’organizacijos ir draugijos 
tūfi išnešti atitinkamus protestus tokiais atsitildmaiS, ka-

laiMic

P-lė Masako- Kuroda, duk
tė Vjscount Hiroslii Kuro
da, kuri susižiedavo su ku
nigaikščiu Abeba iš. Efhio- 
pijos valstybės, Afrikoje. 
P-lė Kuroda yra japone, c 
jos sužiedotinis yra juodu
kas.

Vasario 19 — kovo Jdd.
— Aušros. Vartų pimip., . 
VVorccster, Mass. (Kun. A.
Cikbta, M. L C.). {

Vasario 26 —. kovo U dd.
■— Athol, Mass. (Kun. A., 
Petrauskas, M. I. C.)Z

Kovo l —: 6 dd. — įlltCar- 
tnel, Pa. (Kun. J. Vaiitkeyi- 
čius, M. Į. C.). j . .

Kovo 5 — 1.1 dd. -j— Pro- 
vidence, R. I. (Kunj Ą. Ci- 
kola, ,M. I. C.) . /

Kovo 5 — 18 dd. Pitts’ 
toii, Pa0. (Kun. A.-Būblyš, 
M. I. C., ir kun. Ą Petraus
kas, M. .T ,C.).; • ' ; '

Kovo 12 — 18 dd, — šv. 
Kazimiero parapl}. Wo.rces- 
ter, Mass. (Kun. Ji Navic
kas, M. T- C. ).

Kovo 12 — 25 dd y— Kin- • 
ęston, Pa. (Kun. Ą. Ciku
ta, M. I. C. ir kun. J. Vait
kevičius, M. I. C. (J

Kovo 10 — 25 ddj — Šv. 
Jurgio parap., Brooklyn, N. 
•Y. (Kum A. Petrauskas, 
M. L C. ). • J

Kovo 19 — 25 (Ja. — Šv. 
Jurgio parap.,/ Detroit. 
Mięh.

Kovo 19 —(Bal. 1 dd. 
Brockton, Mass. (19 — 25 
dd. kun. A. Būblys, M. I. 
C. 26 — bal,. 1 *dd. -— kun. 
Ą. Petrauskas, M. I. C.).

Kovo 25 — Bal. 1. Ro- 
chester — kun. Cikutą.

Kovo 28 — Bal; 17 dd. — 
Apreiškimo parap., Brook- 
lyn, N. Y. (Kuli. A. Būk 
lys, M. T. C.). : "

Balandžio 23 — 29. dd.
I Utica, K Y.kui| Cikuta,

dą priešai pradeda šėlti ii’ grąsinti. Taigi, ne tik budėki
me, bet ir protestuokime ir savo tuos žygius paremkime 
vieningu darbu! Vieningos ir organizuotos tautos jokia 
jėga nenugalės.

MOKESČIAI IR AUKOS
Jau laikas organizacijoms ir draugijoms užsimokėti, 

metines duokles į Federaciją. Būkime reguliarūs, neatsi- 
iikime. Pastaruoju laiku, užsimokėjo: Sus-mo 112 kp. ir 
sod.aliečių dr-ja—Bridgeville, Pa.; Federacijos 42.sk., In
diana Harbor, Ind.; keturios dr-jos; Kolegijos Rėmėjų 41 
sk.,’ Archer Heights, Chicago, III/; šv. Jurgio par,. dr-jos, 
Philadelphia, Pa., prisiuntė $11.00; dvi dr-jos šv. Kazi
miero par.,, Philadėlphia, Pa.; Federacijos 3 sly, Boston. 
Mass;, prisiuntė $15.00 . auką Vilniaus reikalams ir $15.00 
Dariaus-Girėno paminklo fondui. Kas daugiau?

Federacijos ŠckictorijatąSj

■'.•M.-. i
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Rytinių Valstybių Žinios
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ROCHESTER. N. Y.
16-TA VASARIO*

V Ka heiškia tautai

mą, ypač lenkų intrigas, 
kur jie naudojasi gražiomis 
panelėmis, kad tiktai išgau- 

i ti Lietuvos kariuomenės pa- 
16-ta' slaptis. Nors dalinai jiems

vasario? Toji diena reiškia sekąsi, bet vistiėk, ir viskas
■ dft tją gyvenimą, Lietuvių išeina aikštėn ir šnipė lieka 

. Taftos atgimimą.. .
Todėl Rochestėrių Lietu-, 

viai] labai iškilmingai minė
jo ąą. dieną, vasario 18. Vy
rų iįp moterų draugijos su 
Amerikos ir Lietuvos velia- 
.voinis, ^giedant “Dievas Mū
sų PriAglauda ir Stiprybe’- 

•.šliejo į Ibažnyčią £ ‘In Corpo- 
re”, kad 'išklausius Šv Mi-

■ šių už žuvusius kovose dėl 
. Lietuvos lyaisvės, kurios bu-

užprašytos.. VVS šky- 
kurias atnašavo- 
fonas M. Bakšys^

. VO

rįaus ir
kleb, kini, ų
LurkemiŠTij
Vadas pasuke labai karštą 
ir-ugningą pamokslą. Jis 
priiiiinė visus.vargus, ku
riuos Lietuva iškentėjo; pri 
minė didžias Kražių sker
dynes, Jis sĮiko, kad tai bu- 
\ o -Dievo noA-as, kad tas įvy
ktų, kad sužadintų paverg
tą tautą pri e didesnės kovos 

. del savo laisvės. Paminėjo 
ir tuos diddiius dvasios di- 
dvyriiis AA. Vyskupą A. 
Baranauską^ kuris ganyto
jišku laišku s šaukėsi į. Že
maičius, kad kovotų dvi savo 
•tikėjimo ir nepasiduotų su- 
pravoslavinti.^ Primena AA. 
kun. Pakalniškį, kuris tais 
lailm'is redag'avo laikrašti 
“Apžvalgą" rr kuris savo 
ugniniais straijpsniais ir at
sišauki mais ratine lietuvius 
kovoti dėl savo nepriklauso
mybės. .’

Pamokslininko žodžiai bu
vo' širdingi ir’ patrijotingi. 

•Po pamaldų bįivo giedamas 
v Lietuvos himnas. •

i Tą pačią, ęjieną vakare, 
bažnytinėje svetainėje įvy
ko vakarėlis, kuriam, vado
vavo VĄ’S skyriaus pirmi
ninkas p., Prt Svetikas ir 
karštoje kalboje priminė to 

. vakaro svarbą,\-paprašė kle
boną, kad perstatytų veįka- 
loliio >\\mjild-ST■ebrandilą',' 
veikėjus. Sekanti vaidino: 
Grigas Trumputis. —Jonas 
Sedlickasį, Stasė, jo sesutė 
— Florencija Baranauskai
tė, Barbora, jo motina —0- 
na Skilinskaite, Skambelis 
Leitenantas Lietuvos ka
riuomenėje — Pr. Jurgelio
nis, Kazys Ilgūnas, puska
rininkis Juozas Šūkis ir 

. Agota, lenkų šnipė.— Joha- 
nna Gudeliutė. Veikalėlis 

" atvaizdino Lietuvos gyveni-

pagauta. Veikėjai savo už
duotis labai gražiai atliko. 
Toliau sekė solo ir duetai, 
kuriuos atliko broliai Pr. ir 
Juozas Mociejunai; jiems 
pianu akompanavo jų sesu
te Isabėlė Mociejunaitė. 
Karštą kalbą pasakė p. Jo
nas Č. Morkūnas, raginda
mas laikytis lietuvybės, re
miant ir. dedantis prie -lietu? 
vių parapijų, užlaikyti sa
vas lietuviškas mokyklas ir 
remti čia auganti jaunimą. 
Kalbėtojas užbaigė žodžiais:

ra daug prisidėję prie Lie
tuvos atgaivinimo j niekuo^ 
niet netoleruos, kad viena 
koki partija, mažumoje bū
dama, valdytų šalį, bet kad 
skelbtų seimo rinkimus ir 
šalį valdytų Steigiamojo. 
Seimo. priimtos konstituci
jos ir. įstatymų nustatyta 
demokratiška tvarka. Mes 
Lietuvą rėmėnie ir remsimo 
ir savo sostinės Vilniaus ne
išsižadėsime* Vyturys.

, BROŪKLYN, N, Y.

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS. BRIGHTON, MASS. I
Sunkiai šerga L. Į). S; na- j

rio Juozio Kudarausko žino- 1
na Kristina. Ji yfą Massą- . , į 
chusetts General Ligoninė-. •
Tr' ■

Linkini pasveikti, -

PONS DAMOS VIJA,
ŠIOS SAVAITĖS OPEROJE 

Donizetti Muzikalė drama, Garsi 
Savo “Pasiutimo Scena” ir “Se
kstetu? ’ Bus Transliuojama iš 
Metropolitan Popietinio Persta

tymo

. Mirė pirmutinė lietuve gyven
toja, Sausio 30 dieną, š. m. atsis
kyrė su šiuo pasauliu a.a, Mika
lina Norbutienė, po tėvais Bara
nauskaitė, apie 60 metų amžiaus. 
Kilus iš Lietuvoj Suvalkijos kra
što. Norwoodan atvyko 1898 me
tai^ Dar tada Norwoode nebuvo 
nei vienų lietuvio. Vasario 1 die
ną, velionės giminaitis kųn. F. 
Nbrbųtas, šv Jurgio bažnyčiojo 
atlaikė šv, mišias už jos vėlę. A, 
1, Mikalina buvo darbšti, dora 
katalikė. Priklausė prie Nepers, 
tojančįęs Pagalbos šv, Panelės 
pašalpinės draugijos.. Paliko nu
liūdime savo vyrą . Vincą, du sū
nų ir dvi dukteris.
• Ilsėkis Viešpatyje.

Vietinis.

,tatr j&m u ~ uAA Anubiu

Chicago, III.
DILELĖ SPORTO ŠVEN
TĖ DARIAUS - GIRĖNO 

PAMINKLO NAUDAI

Kas ketvirtadienis, 41-ma 
kuopa turi savo suėjimus 
savo narių namuose. Šie pa
rengimai labai, skaitlingai 
narių lankomi. Mėnesinis

talikybę ir Lietuvybę, atlai
kysime Amerikoje savo ne
priklausomybę”. piano solo 
ir. dainavo pdū Isabėlė Ko
vaitė, kurios išpildymas bu
vo labai, gražus ir susirinku
sius labai pątėnkino. Sekan
tis kalba p. J. K. č’iapas, 
kuris ragina šitoje dienoje 
padaryti prižadus, kad vyti 
lauk iš savo namų geltoną
ją spaudą, o užsisakyti nors 
vieną gerą katalikišką laik
raštį. Reikia rūpintis, kad 
neliktų nei vienos šeimynos, 
kur nebūtų geras katalikiš
kas laikraštis, ypač “Darbi- 
niiikas4 * ar. dienra št i s
‘‘DraugasVyčių choras, 
vadovaujant prof. K. Ba
zini, sudainavo: Sveiki Drū
ti — Žilevičiaus, I Vilnių. 
Navicko, Paukštužėlai — 
Šimkaus. Ėina Garsas — 
Navicko. Čia keliais žo
džiais prakalbėjo mūsų lie- 

, tuvių senas veikėjas vetera
nas p. J* „J. R irkis. Choras 
baigė su Valio Dalgelė —

1 Strolio, Malda —Vanagai
čio, Ei Pasauli Vanaigai-. 
čio ir Lietuvos himnu. Taip
gi laike mišių iš ryto choras

’ per offertorium labai gra
žiai giedojo Sv. Kazimiero 
Giesmę —- Pociaus.

Kad šis minėjimas pavy
ko, tai delto< kad turime 
garbingus vadus: kleboną 
kun. Joną M. Bakšį, p. Jo
ną Čelkį—Morkūną, p. Pr. 
Svetiką ir mūsų gabų muzi
ką prof. K. Bazį.

Paminėję tą dieną nepa
mirškime tų įspūdžių įsigy
tų, bet dar smarkiau veiki
me Lietuvos laisvės apguli
mui. Priminkime Lietuvos 
valdančiajai partijai, kad 
Amerikos lietuviai, kurie y-

ketvirtadienį, kovo 8 d. p. 
Unguraičių namuose, 124 
Union Avė., Brooklyn, N. Y. 
Kadangi Vyčių-vajus prasi
deda kovo 1 d., tai visi as
menys prie kuopos prisira
šyti prašomi atsilankyti į šį 
susirinkimą. Susirinkimo 
pradžia 8 vai. vakare. ,

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

musų specialybe ir. ilgų metątai . . ___,
praktika. Darbas artistiSkas. Kainos 
Žemos.

M. A. NORKŪNAS
P. O, Bos 371, Lawrenee, Mass,

Dalyvaus yeriausi Ameri
kos sporthiinkai, H(tuviai.

Didvyrių Dariaus - Girė
no fonde jau baigia augti 
penktas tūkstantis dolerių, 
Aukos plaukia iš visų kolo
nijų —• iš atskirų, asmenų- 

!ir draugijų. Tas užtikrina, 
kad paminklas bus tikrai 
pastatytas,-

Be to, paminklo statymo 
komitetas rengia^oyo J24 d? 
didžiulę sporto šventę, 
rios galės žiūrėti daugiau t 
kaip 4100 žmonių (tiek tik 
sėdjmių yra). -. Tai įvyks 
132-0 puli<o būstinėje. Ti- 
kietai bus parduodami po 
50 ir po .75 cn.

Pirmiausia žais lietuvai
tės basketboliiiinkės su ki
tatautėmis Po to hasketho- 
lą (krepšiasvaidį) žais . A- 
merikos sporto žvaigždėš- 
lietuviai su geriausiais Chi
cago je ir Vakarinėse Vals
tybėse basketbolin inkais —. 
Lifshultz Fast Freiglits.

Iš lietuvių pusės dalyvaus 
žymiausi lietuvių baskėtbo- 
liniukai, kurie taip pat yra 
ir žymūs, plačiai.žinomi A- 
merikos sporto pasauly. 
Štai jie: Fil, Kriaučiūnas 
(Kraus) — baskėtholinin- nuolyno auditorijoj, 
kas ir. De Paul universite- •. Pmia A. Nausėdienė yra.ilę amžinybėn.! 
to futbolo ratelio kapitonas: nemažai pasidarbavusį ir L.j --------- —
2) stud.
(Krausi — žymiausias 
merikoje basketbolininkas'

Vasario 22 (L mirė Juze
fą Dundulienė, po tėvais 
Valeiičiutė, 40 m, amžiaus.

Palaidota iškilmingai su 
trejomis gedulingomis šv.

ku-

LDS. Kuopų Susirinkimai
BRlGHTONj MASS. .

LDS. 22 kp. susirinkimas įvykA 
penktadienį, kovo 2 d. .7 :30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi

OLEVELAND, OHIO
Kovo 2 d., 8 valandų vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas, derbiam! 
nariai prašomi susirinkti.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimaa į 

vyks kovo 4 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei 
kitę, neš turime apsvarstyti keto 
tą svarbių klausimų; Be to, seru 
proga užsimokėti duoklė*

Greičiausia Kelione į Lietuvą 
BREMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS livūkiii prie laivo Bremor- 
hftvene ir užtikrina patngŲ nuvykimą į. KLAIPĖDĄ

i ’ Arba keliaukite populiai-tais ekspresiniais laivais .

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALUN - NEW YORK

TRECIOS KLESOS LAIVAKORTES. Iš ČITA *50 
NE\V YORKO I KLAIPĖDA IR ATGAL <P* • V. M V 

. . ir-, daugiau 
Taipgi iiUolatiuiai Kplaūkinuii gP-rni žinomais kiiblniniais . 
laivais'—Patogus geležinkeliais susisiekimas IS Bremeno

• ■ . ■ ar ilambiU-gn.
" In fonu ariju-klausk ii e. ims Vietini agentą arba 1 • • ’

HAMBURG-AMERICAN LINE 
N O R TH G E R M A N L LO Y D 

' 2.‘»2 BOY.LSTON STllEET, BOSTON .. . ’ ,.

“Tnišioinis IšTŠv Jurgio lietu
vių bažnyčios. ■’ ’

Mišias laike kleb. kun. S. 
f\. Kneižis ir Montello kleb, 
kini. J.; Švagždys ir kun, J. 
Petrauskas.

Velionė per kiek metų ne
buvo praktikuiojanti katali- 

Akademijos Rėmėjų kįu bet prieš mirtį atliko iš
pažintį ir padarė nuoširdžią 
atgailą. Labai daug į ją pa
veikė katalikes moterys, ku
rios ją lankė.

J i paėjo iš Suvalkijos, 
Kapčiamiesčio par., Valen
tų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo vyrą Juozą Dundu
lį ir tris vaikus: Juozą 21 
m., Birutę 19 m. ir Julytę

P-nia Antanina Nausėdič-' 
no, žymi veikėja mūsų cent- 
i'alinėše organizacijose. Ji- 
yra buvus Moterų Sąjungos 
organo “Moterų Dirva” re
daktorė ir ' organizatorė ir

d raugi j os organizatorė i r 
per 15 metų pirmininke. 
Talentinga kalbėtoja, . žymi 
rašytoja.

Šiemet ji mini savo 25 
metų visuomeninio darbo 
jubiliejų ir 15 m. pirminin
kavimo A. Rėmėjų draugi
joj

Chicągiečiai, A. Rėmėjų 
draugijos iniciatyva, rengia 
Į). Nausėdienę -pagerbti ju-!13 m.
biliejinį bankietą, kovo 4 d., | Laidojant žmonių buvo 
šv. Kazimiero Seserų Vie-1 pilnutėlė bažnyčia..

į Lai Dievas priima jos vė
li.J.

Ed. ‘Kriaučiūnas! D. S. organizacijoje. Ji bu- į Vyriai, dalyvaukime.
A-!vo viena iš pirmųjų .L.D.Š.; Pereitame L. Vyčių 

narių ir “Darbininko”‘beų-'rkp. susirinkime. nutarta 
dradarbių. laimingai minėti šv. Kazi-

Linkime, p. Nausėdienei, ’mięro šventę, kovo 4 d.
ilgiausių metų! ' . į. Visi, nariai dalyvaus šv

;—į mišiose ir. bendroje komuni- 
ir vienas iš žymiausių'Ame-;-j0-je>
likos futbolininku, Notre .1. . .f ■ . .. , Po imsiu visi nariai susiDaine universiteto basket-; . . . , :, z t- i ' o“ninks i bažnytinę svetainębolo ratelio kapitonas: 3)*. , ? , T *•, T. , . “r turės bendrus pusryčius.Petras Barskis — 1934 m. i. _ . ,.. . , i.. Dalyvaukime nsi.laimėjęs anksčiausią sc.or ą;i. .
4). Ant. Laurinaiti/ — 1933 Į Būtų labai gražu, kad to- 
m. buvęs De Paul universi- įse brangiose iškilmėse daly- 
teto bask-lo ratelio kapito-' vantų visas mūsų jaunimas, 
nas, 5) Benny Budrikas,;
6) Eddy Jaselskis Glasseh), i
7) Juozas Kliučinskas, 8) 
Jonas Tendžius (Tendzy) 
ir kt. Ta nepaprasta sporto

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į 

vyks kovo 4 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai. atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

BALTĮMORE, MD.
Kovo 4 d., sekmadienį tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimas; Malonėkite ateiti visi.

WbRCĖSTEK, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas i 

vyks kovo 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti,. 
rurime svarbių reikalų.

ties

NASHUA/N. H
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo 4. tąoj. po pas
kutinių -mišią, pobažnytinėj are- 

tuojaus po sumos, §v. Andriejaus Įtainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
par' svetainėj, 1123 Lemon St h'ta keletą svarbių BUmanymų 
Kviečiame narius ir nares ateiti n ' Taipgi atsiveskite ir savo draugu* 
kurią užvilktos duoklės Užsimoki įpripašyti prie šios organizacijos, 
h. Taipgi atsiveskite nors po vie J -—1------—
ną naują narį prie kuopos prira ; MONTELLO, MASS.
Šyti. ' . ! LDS. 2.kp. susirinkimas įvyks

' kovo 6, Šv. Roko, parap. svet.
. j Visi nariai prašomi ateiti į. šį susi

rinkimą ir užsimokėti senai už- 
kinias įvyks kovo 4, tuoj po .su- trauktas mėnesines duokles.
mos. Šv. Kazimiem parap. salėj. ‘ --------------

- ' . ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas i vyks 

kovo ’7 dieną,; 7-tą > valamlą 
vakare, bažnytinėje svetainėje, 
bariai kviečiami gąūsiai ateiti ir 
atsivesti savą draugus(es) prira 

• syti. •

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS' 103 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks sekmadienį, kovo 4,

SAINT CLAIR, PA.
»' LDS. 107 kp. mėnesinis g^hin-

parap; salėj. į 
Kviečinml- ris nariai dalyvauti ir ;
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti. .

PHltADELPHtA, PA. ’
LDS. 13 kp. NUSitilikimKs Įvyta 

penktadienį, * kovo 4-tą dieną 
vakare, rnokyklos kambary. Atei' 
Ulė gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duoklės,

. rrofėšlohahii, bizųh‘tia.1. pminnn’iY 
kai.-kurie įkelbtesf .•‘•‘Darbininke,’’ tik 
t iii verti skaitytojų pufumps. . .

Vist gkralukitCs "Darbininkėj* • . .

Dalyvaukime nsi.

27 
iš.

'švente rengiama Dariaus, ir 
Girėno pagerbimui, todėl 
lietu viii sudarytas ratelis 
vadinsis Lituanikos basket-' 
boto ratelis Lituanica’s.
lasketball te am. Tai bus A- 

.nierikos lietuvių pasididžia-j 
rimas ir garbė. Mums, lietu
viams, bus tuo labiau malo
nu, kad tame rately susitelks 
ne tik lietuvių, bet ir. visos. 
Amerikos geriausi basketr. 
holo žaidėjai' — sporto žvai-'1 
gždės,. Tikimės.-kad Lituam 
tos basketbolininkai. garbiu-; 
gal pasirodys ir tuo -būdu 
laimės kelioliką šimtų dole
rių Dariaus - (rirėno pamin
klui Gliicagoje. Tas mūsų 
jaiuioli.il žygis bus tikrai

K-to seki*. 1\ Jurijidri.

Neleisk viešam..namui- 
v.uotį tavo privatiškaur na- '•

ŠVEDŲ I 
AMERIKOS

LINIJA
h New Yorko i 

sį KLAIPĖDĄ 
S; Per Gotfv’nburgcĮ ,

GREITA 
KELIONĖ 

į LIETUVĄ per Š VEDIJĄ: 

Velykine Ekskurs ija!
. Rengiama 

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje 
Populiarią Garlaiviu 
DEOTTNINGHOLM J 

’ Išplauks iš Ne\v Yorko 
Kovo (Mareli) 17 d.,'1934 jn, 
Ekskursija vadovaus fihnhiiiv 

kas
p. K. LUKŠIS

Kiti išplaukimai : . į
L., Kungsholm, balandžio 4, 
L. Gripsholin, balandžio 21 . 

M. L. Ongsholrii, gegužės 7 ■ 
Nori kartu keliauti kreipkitesl 
i L..L. A. S. A. narį arba pUei 
kurį autorizuotą agentą. ;

SwiEDISH AMERICAN LINE.
10 State Str. Boston

M.
M.

Lily Pons sako:
Kuomet pereitą metą aš buvau 
Romoje, paklausiau didžio italą 
kompozitoriaus,. Maestro Giorda- . 
dano, kode! jis neparašo operos ■ • 
dėl koloratūros soprano. ■
“Kur yra tie koloratūros sopra-. "• r 
nai”, jis paklausė. '
Aš jam padariau savo gerinusį ir 
giliausį trumpą atsakymą, po ku
rio, bučiuodamas mano ranką jis . 
išsireiškė:
“O taip, Madaine, bet jūsų yra 
taip mažai.. Kompozitoriai, turi 
gyventi ir kaip jie galės pragys 
vėnti, jei nebus daugelio, kurie 
gali dainuoti operas ir taip duoti 
jioems dalį savo pelno už jų ope
ros .naudojimą/”
Ir tai aš randu vieninteliu blogu
mu su koloratūros sopranu, ka
dangi niūsų taip mažai tėra. Ir . 
neabejotina, jog visuomenė visur 
mėgsta, ši mūsą dainavimą.. Lai . 
tik dainininkė šios rūšies įsigyja 
visuomenės pamėgimą, jos popu- : . 
lariškumas ir atlyginimas bus \.,,t 
didelis. Ir kaip aš norėčiau dai- ..
.nuoti ųiodernjšką operą, kurios. ... 
vadovaujama role būtų tokiam 
balsui, kaip mano!
“Luėia” Pilna Malonių Melodijų
Paimkite, pavyzdžiui Donizettio ’' 
“Lucia ‘di Lammerr”, kuria Me- . ' 
trupolhan Opera Assoeiation šį . 
šeštadienį po piet transliuoja h* 
kurioje aš dainuoju, vyriausią ro- . • 
lę. Nekurie kritikai sako, jog ji . 
yra duodama tik tam kad kolora« 

;tuos sopranas galėtų parodyti sa
vo dainavimo gabumus “Pasiuti
mo Scenoje” Tas tiesa, bet šį o- 
pera turi ir daugiau epizodų, kur 

! randasi daugybė puikiausių me- 
|lodiju ir taipgi “sekstetas”, ku- 
ris yra garsus savo operos grdziu. 
Vargšo Lūcy Ashtoii yra viena iš . 
labai užuojautą patraukiančių as
menų, kaip operoje, taip ir Sir 
Walter Seot’to novelėj, kurią šį

! opera yra paremta. (Skclb.).

Gerb. Skaitytojų 
Dėmesiui

-Gerb, skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai prašome’ remti tuos 
profesionalus, ir bimierius, kurio 
skelbiasi “Darbininke?* Nuėję - 
daryti kokį bisnį pasakykite, kad 
matote jo skelbimą .“Darbinln- . - 
ke?" Tokiu būdu bisniėfiug dar ; 
geriau supras, kad skelbtis “Dar- j 
bininko“ apsimoka. : ‘ J

. 0-'

jaiuioli.il


Penktadienis, Kovo 2 d., 1934 DARBININKAS

Detroito Žinios
Į Čižauskienė, kuri buvo la-,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE |

*nnarxr‘Tr;

/ -.. . 6.< '
susiūti kaklo žaizdą, reikėję 
7 styčių, o kojos —17 štyeįų

Vasario 20 d*/įvyko teis
mas. teisėjas išklausęs, A- 
gol’sky atidavei Grand Jury 
ir paskyrė 500 dol. kaucijos, 

štai prie ko priveda gir
tuoklyste- ir Idaidatikyste./

Vincas Perti ųiiūi'lids.

dėl gi patartina kiekvienam 
atsilankyti.IP

bar įvairi. . i
Apie jaunamėtes kalbėjo

p-lė M. Pždavbijdė.
Dalyvavo, daug profesijo-l 

rialų ir; biznierių. ’ ' f 
Pažymėtina, kad Šą-; 

gos 54 kp. kasmet / rengia! 
Užgavėnių vakarus ir visuo
met gerai pavyksta. . 5 asiirio 18 d., 6 vai. vaka-

Vakaro pelnas paskirtas, hal2?- _tvazinnoro_ bažny-
parapijai už ka klęb. kun.: salėje įvyko Lietuvos
J.. Bizauskas dėkojo. Neprtkaliisoniyhūs sukaktu- 
; , ’ V-ald^bos mirė. n’?’ ™nejrmąs.

’ ■ Programą pradėjo kleb.
. D. K. >S. R. dr-jos susiimi-. Aaitekuiias, pereik- 

kimas įvyko vasario 6 <L šdamas į rasi tenkinimą’ kad 
L " ? , „ L . Hok daug žmonių susirinko, 

ąaugiausia talbčta. apKĮ Pas^es i5kmgtlie kaljla pa. 
isplahnim.-jv.‘‘Dar|)Hiinko J)aral)ij„;pho.
11 /v 1tU^° ■ ' i-a vadovaujant Broliui .T.

O. . Boniamenė pranešė, sndainMti Lietuvos 
kad ji jau gavo kelis nuine-ihiinlla {1. (1?l. kelpta pat,.i jo. 
ris “Darbmniko ’ n- jis jar tjjįkn tlainu. : ‘ 
labai patinka ir dar gavusi. ckeras.kljjai gerai pasijo- 
dovaną4 'Lietuvos . Ąlbu-!^- . . ’ 

JI1?"’ k to, k! A. kim. J. Vaiin.
rodė. Albumas yra. -lahav įriet?
granus, o kas svarbiausia. bpfojus.; klm. dl, j/ Navic. 
kad duodamas dovanai ..už-Į^ 1Invialiapfdio Kolegijos 
siprenumei-avusiems. ■ W1^^ mokmjlls j.un.
bminkg. . . . 'A. Morkūną, Joną Pilipau-

Tad, visiems patartina į-;sk^ oStudentų ž' džio” rė- 
sigyh, . Daibininką ir .‘AL )dak|orįIT j y .studentą Julių 
bumą . . . j Stankų,, kurie:pasakė turi-

Aš irgi nepasiliksių. ningas ir .patrijotingas kai
li. Au kščiu nie n e, | ^as Ėiotuvą.

D. K. S. R. dr-jos rašt.?; yra
į labai dėkingi Marianapolin 
Kolegijos vadovybei, nes ji 

' yra mums palanki kaip baž
nytiniuose, taip ir visuome-

Šv. Petro parapijos baž’.niniuose reikaluose, 
nvčioį gavėnios metu pa- Pertraukoje kolegijos stu- 
maldos būna kas treeiadie-identai: J. Kuprevičius, pert- viellThPip veikia Federaci
nio į'r penktadienio vaka-j videncietis, A, Kaeevičius,: wnV1P.-r e 

rais. Trečiadienio vakarais'B. Ivanauskas ir S. Vairai- 
kun. Mayotte sako pamoks-j tis, sudarė kvartetą, sudai- 

mu»v- . - - ^us* Jis yra gabus ir. i'škal- navo/keletą dainelių.
Šv. Petro ’^s Pasak<“ turiningą kalbą, bus pamokslininkas. Tegul

Petro parapijos abu jaunimas liepi įleidžia šią i niaus reikalams.
vakarų, nes ypatingai .deli Stambesnes aukas 
jų -šis pamokslininkas. yra • Šie: -
pakviestas. Fo $2.00

y Kum J. Vaitekūnas ir 
Ponia Mitkienė, 9146 A. Aėaitkunas.

Chamberlain Avė, sunkiai į . Po' $1.00. 
serga, ir maža viities, kadi .Ą. O. Avižinis, M. Bužin- 
ji pasveiktų. Gaila Mįtkie-į skienėj P; Stankiutė, t kun. 
nes, nes ji būdama našlė iš-i dr. J. Navickas, kun. A, 
laikė savo šeimą laike ne/Morkūnas, AL Čenis* A. Ka- 
darbo be jokio riigojimoj cevičius, E. Čoeis, D. Ber- 
Iturėdama .viltį, kad pievoj notavičius.

savo dainų veikalus artistiš-1 apveizda aprūpins juos. !■ .. Šiuo parengimu visi pa- 
r—,—.tenkinti.. .

Detroite, nors paskelbta, į 
kad darbai geriau eina, ber‘ 
yra daugelis senesnių vyrui 
be darbo. Tad senesnieji ne- ( 
važiuokite j Detroitą, _ -nes of Colurabūs
sunkūs laikai. Pirm vaziuo- seJ?:je. įvvko LietlMn Ro.

. . .siant Į Detroūą, susirasyki- mos Katelik-ų Federacijos 
vapų iii, už pagalbu. Lietu-!te su geru pažįstamu, kuris skyriaus kuopos sureng- 
vos Nepriklausomybės die-|^ali užtikrinti darbą. Dau-||ag nepTiklausomv-

gelis atvykę sunku vargą sukaktuviil pamill5ji.
kenčia, nes darbo negali : vilniaufį į.raSto nelai.
c auti ‘ i . ; •j mmgas padėjimas ir musą 

[Didvyrių Dariaus ir Girėno 
į atliktų, darbų.

| Programa susidėjo iš kal- 
Ibu, dainu ir eilių; tai dienai.
l v ; * • V
[ pritaikintų,. kurias išpildė 
didysis ir mažasis choras, 
vadovaujant vargriniukiii 
Emilijui štapeliui. Buvo

Iš Šv. Jurgio Parapijos

Nepriklausom ųbes Švente,

Vasario 18 d., šv. Jurgio 
parapijos lietuviai iškilmin
gai minėjo Lietuvos Nepru 
klausomybės sukaktuves. ’

Klėb kun. J. Čižauskas 
sukvietė keletą žymių sve
čių kalbėtojų.

Muz. J, Bizauskas suren
gė gražią -muzikai? progra
mą.

Sukaktuvių minė ji in a s 
pradėta bažnyčioj iškilnnn- 
gomis šv. misiomi s,. kuriu 

. metų giedojo choras, muz. 
J. Čižauskui vadovaujant.

mas daug kam ištraukė aša
ras. . .

Programa užbaigė ■ šv. 
Jūrgio par. choras, muz. 
Čižauskui vadovaujant, tau 
tiškomis dainomis ir Lietu
vos himnu.

Publikos buvo.labai daug, 
nes ir iš tolimesnių koloni- 
jit .gausiai atvyko pas mus 
'bendrai pasidžiaugti Lietu
vos Nepriklausomybės, su
kaktuvėmis ir programa. .

Programai pasiba i g u sT 
daug kas pasiliko svetainė
je ir turėjo proga asmeniš- 

. Mm. J. ir M. Čižamkai I^^t* ,8«<įa’,W‘ 

sugiedojo duetą.
^^TniTningą’panKikslųrpasa^

kė J. Ė. Vysk. P. Bučys.
6 vai. vakarę įvyko minė

jimas svetainėje, programą 
pradėjo kleb.. kun. J. Čižau- 
skas, pasakydamas gražią į- 
žanginę kalbą. . ..

Turiningą apie Lietuvą

Mūsą Tautos Vadu J. E. 
Vyskupu Buriu ir kitais 
svečiais. .

Kapšų A f/ūmia.

. T.s Moterų Sųųjos 54 kp.
Vasario11 d. įvyko Mote

rų. Są-gos 54 kp. Užgavėnių 
vakaras.'

Buvo užkandžių, progra
mėlė ir šokiai.

Programą surengė Mote-‘ Taipgi kalbėjo kini, AL 'Programą Surengė. Motė-Į 
Masevičius, kun. J. Lipiais rų. Są-gos Centro pirm: AL * 
iš Grand Rapidš, kun. S. ————
Kučas iš Suginaw, H. E. 
Štall,. registrai- o f deeds i i* 
,J. Creedon Wavne, Countv 
Shei-il'f. ' . ‘ j. sv. . Petro par •/

Visu, kalbos buvo įdomios; ",UW minėjo Lietuvos ne- 
ir patriotiškos. ■ . i priklausomybės sukaktuves.

Svetimtaučiai ■- kalbėtojai.

Iš Š v. Petro Parapijos
irapija iškil-

Po vakarinių pamaldų pra
sidėjo programa. J. E. Vys
kupas BuČys buvo to vaka
ro prineipaliii kalbėtoju.

tuvius..
Tarpuose prakalbų buvo

. dainų. - Dainavo L
par. choras, muz K. Sma-1 . _
liui vadovaujant. Dainos jausmingai dainavo 
buvo rinktinės ir gražiai sii-1 Patri°tiskas dainas. Kalbė- 
dainavo. kunigai: Čižauskas, Va-

Aluz. J. ir/ M. Čižauskai kiltis, Masevičius, ir taipgi 
sudainavo. duetą.. Publikai j rcuit teismo Teisėjas, ga
jų dainavimas taip patiko,;kus kalbėtojas, šv. .Jurgio 
•kad. aplodismentams nebuvo| Parapijos choristės Bakšai- 
galoA ■ 4ė ir Juodsnukiūtė, duetas.

Taipgi •dainai’o dar šie:į sudainavo kelias daineles. 
S. Bukšaitė ir A. Juodsnu- k’-lė Mitrikaitė dailiai pas
iuntė,’ O. Zigūiantienė ir B. kambino.^ Artistai Jonasir 
Petkienė, V, čepal’ionytė ir .Atarijoną Cižaūskai atliko

M; Petrokaitč.
. .. Solo dainavo: muz. J. Čv 
žąuskaš ir J. Valiukas.

Visi sudainavo gražiai ir 
.publika jų dainavimu gėrė
josi.

Dainininkams akompana
vo muz-J. Čižauskas ir kun. 
J/Čižauskas.

it

. Labai jautriai deklamavo 
J. Vaitkus.

Vaizdelį ‘‘Motina netekus 
sūnaus” vaidino pati auto- 

. Tė Palaužta Vyšnaitė — M. 
•• . Aukščiunienė. Jos vaidini-

Akai. P-lė Zeveskilitė, radini 

dainininkė, taip pat sudai
navo keletą dainų.

Šv. Petro parapija nuo
širdžiai dėkoja J. E, Vysku
pui Bučiui už jo dalyvavi- 
ir pasakytą prakalbą iv 
taipgi dėkoja Šv. Jurgio pa-

na čia buvo tinkamai pami
nėta ir Širdingai dėkoja 
klebonas tiems, kurie atsi
lankė, nors ne visi buvo, ku
rie buvo kviesti. . .

W. G. McGLINGHEY

Pirmutinis Graborius

Lietuviams

Montello, Mass.

> Dėl Moterų Patarnauja .

Moteris.

Tel. 1308-R.

PR0V!DENCE,R.I.

Kum Juras garsino per 
kel i as savaites,: kad įvyks 
misijos Šv. .Pranciškaus pa
rapijoje/ kurias skelbs gar
susis misijonierius?. kuris 
pirmą kartą atvyks į šią 
mūsų koloniją. Todėl šia 
proga visi pasinaudokime.

... M ūsų ‘ ‘ st aro vi eri aus ’ ’ pa
sekėjai irgi; nesnaudžia. 
Kai p t i k . .užgirdo, kad mū
sų kildamas garsina misijas, 
kurios įvyks, kovo. 5 dienij, 
“Ūatiuška”, baime persiė
męs .sugalvojo surengtisa
votiškos rūšies teatrą, kur 
pasikvietė sau talkon kelis 
“artistus”, ir savaite anks
čiau pradėjo lošti komedi
jas, suprantama, tarpais su-

Kalba . AValter Hickeyj 
Kuights ol‘ Cohunbus pirmi 
įlinkas r

James F. Comvay, Lowę- 
llio Iligh .School profeso
rius. • .
. Dainuoja abu choru. So
listai: Vilkišįus, Jonas Km 
sinskas ir Jūzapiiia ,Narin- 
kaitėv Duetas f J uzapina Nn- 
rinkaifė ir Andrius. Vilki- 
Sius; Ju-.izapina Narinkaitė 
ir O. Žapnickūite. Kvąrte- 
tas;: Elena Didikaitė, Elena 
Saulenaitū, Veroniką Vilki- 
šiutė ir Zofija Kraučiunai- 
te. Eiles pasakė: Elena Bn- 
milaite,..Elena Ramaneckai*
te, Butvilą Jonriitė, Marijo-iteike komplimentų ir kata- 
na Grendaitė, Joana Rų^likams.

dziųtėr^RuHFita (B’feHte drp 
Elena Didi kaitė. |.

T ikrą i kariškai suda i nave > 
dailią Vyrų choras .“Vil
niaus Kalneliai”. /

Principalis to vakaro kal
bėtojas buvo p! Petras L. 
Daužvardis, Lietuvos vici* 
Konsulas, kuris savo kalba 
pažadino Imvell i ečius dan- į 
giau mylėti savo tėvynę. • |

Po karštų ir pairi jot i ngųj 
kalbų visų nuotaika buvo! Si PfAl STE ŽA[O(r{ 
pakilusi.

Garbė l.owelliečiams, ku 
rie klauso savo vado, šv 
Juozapo parapijos šeiminiu-' 
ko kun. F. Strakausko ir

Pranciškaus parapija lai- 
rnėjio apie desefką naujų 
naiių ir kaip girdėti, laike 
misijų šv. Pranciškaus pa
rapija dar padidės geroku 
skaičiumi , narių.

Broliai, buvusieji katuli 
kai, dabar turite, progą, pa
žinkite vilką, avies kaiįvj.

Dtukasi

’'Surinkta aukų. $30. Vii-

davė

LOWELL,MASS.

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

DR. A. J. KARPAVIČIUS
Dantistas

nuirmv ir X—rny
. 14 Vernon St., Worcęster, 

Mass.

C H ARRO N’S
PIANAI— RADIOS

. / ŠALDYTUVAI.
. Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

masinos.
|
S XlLC4Blll.VnA

1 20 TRUMBULL STREET
Į WORQEŠTERI MASŠ.
| Tel. 4—9430

i Lengvos’ Ifilygos — Be Nuošimčio

SU, WORHSTER, MA!
H v ’ ■ 

Cęiiir/diiiio Jaununo IvcnĮ)ii-
Įpo ^lilinųas.

Vasario 25d, Aušros J 
rtn bažnyčios salėje 
jaunimo organizacijų 
vų susi rinki n įas. L] 
tarpe, matėsi: T. Što?/ 

Leikus, Borisas Bell? 
Vieraitis, Man asas./ < 
lungevičiute, Azob/in;

.imtut o- • 
^alyviū. 
ikus, J,

Vo
tį t ė,

Svarbiausias puj 
gminos buvo kc 
priėmimas, kuri;

d<

•liktas piro-. . 
rišt i tiu-i jos 
į besvarš-_

tani, sukelta ,ug. ginčių, 
bet pridėjus kelę/tą pastabi] 

priimta.
svarbos- • 

Ina padaly
to komiteto

IŠios kolonijos lietuvių nezii- 
lėžninkii “batiuška” suor
ganizavo kokią ten iš neza - 
ležnų “bobą”. tovaričš(*stva, 
kurios t i ksl as esą s ] )gl ai ky - 
ti jo kromclL .

Toji “sosaidė”, vasario 9 
d., . penktadienį, surengė

ja yra tai draugijų ratas,- 
kuri sukdami galime dide
lius darbus padaryti. .Patar
tina visoms • draugijoms į | taip vadinamą blynų balių 

Federaciją įstoti.
Vienybę j e-galybė V

Dzukii D zie didis.

Sekmadienį, vasario 11

bei pataisų tapo
Iš koiistitucijc s 

nių. punktų, galit 
t i išvada, kad: j 
svarbiausias tikslas yra vi
sas jaunimo orlpmizacijaš 
ir šiaip lietuvišk/ąjį jauni- . 
mą iškelti ir ..surirtįnti vie
nus su kitais, bdndram vei- . 
kiniui, visoje Worc,esterio 
kolonijoje. Prie* ęto bus eina
ma bendruose 
rengimuose bei Zpasi.linksmi - 

šokius,

aunimio pa-

“apšvietoš” name. Sakoma, 
kad t(n nesigailėta ‘dažyti’ 
net iki. šeštadienio rytą.

“Prisidažę” . nezaležnim 
kai išėjo mieruoti šaligatviri 
Kadangi tie buvo persiąuri 
tai puolėsi į gatves..

A7isas “bunrius” nezalež- 
ninku ėjęs Berkley į Jack- 
son gatvę. Tuo tarpu važia
vęs į namus. David Lavvrio 

duoda, kad kartu su juo bir b’, kaip jie sako, jis ant ją 
už važi a ves, ir kad i š ven gt i 
sužeidimo užvažiavęs ant 
šaligatvio.

“Prisidažę” nezaležnin 
kai- apipuolė važiavusį auto- 

(mobilių ir pradėjo' kolioti.
Tuo metu važiavęs tūlas 
John A. McCąrthy ir pama
tęs susigrūdimą, sustojo pa
žiūrėti. Sužinojęs kas atsi
tiko, patarė su girtais ne
užsiimti, bet važiuoti į poli
cijos stotį ir pranešti kas 
atsitiko.

Tada “prisidažę” nezalę-

AURE •
Vasario .23 d., mirė Domi- 

ninkas Misevičius, 65 m. 
amžiaus.

Jis vasario 14 d., savo na
muose, nukrito laiptais.

Kaip anglų spauda pa

vo D. Karsokįenė. Abii bu
vę girti-.

Karsokienė pasveiko.
■ ■K.Ttap.

LAWRENCE, MASS.

i

ainiuose, kap| tai 
pikninkus, iš vAži avinius, žaį 
dimus ir.t.t. -Tas daug prisi- . 
dės prie IVorcysterio . lietu
vių. veiklumo, ir vardo pa- . 
kol i mo s vet ini Įaučių tarpe, 
ir taip gi sustiprins, drau
giškumo ryšį įjaČįų jaunimo 
organizacijų narių tarpe.

Tai gražus jnėiles ir pa
triotizmo darbas. . .AL

Daug gėriau šeimoje tris va
gis.. turėti no^u vieną girtuo- f. 
kiį. Rom. Striūpas.

P«AME
Mūsų DraiiKėilLs ir• Rėmėjoms, : .. 

.. kad Mos I V
. Naujoj-e.

Bea’s Beaidy Shoppe
■ * (Bėati’ieo P

156 Green

bar Esame . .
; Vietoje

’olis, Sav.)
t, Worcester 

Kampas Gr^en ir Kelly Sį, 
ial 6——0055Tel.

Viskas įrengta vėliausios mados 
grožės srytyje. 

Kviečiame užeiti.

LAIVAKORČIŲ AGEMTURA<{KmM0^lUS” .
Sėkmadįenį,. vas 25 d., 2 

vai. įvyko bažnytinėje sve
tainėje parapijos “Kermo
šius’’ — Penny Šalę?”. Vi
sos draugijos ] ir įsidėjo sli 
aukomis ir darbu. Tretinin
kų Brolija labai gražiai pa J/pinkai puolėsi prie AlcCar- 
sirodė, turėdama valgių st.a-|thy, bet šis įsėdo aut (liuobi • 
lą. . Visos narės atnešė pirą-1 jin ir pradėjo važiuoti, kaip 
gų ir kitokių gardumynų, j vienas iš nezaležnįnkų smo

gęs peiliu pro . automobilio 
langą AfcCartliy į kaklą.

McCąrthy iššokęs iš auto 
mobilio, pagriebė, smogėją 
ir bandė ląikyti kųl policija 
ai vyks, bot tas vėl duros 
peiliu. į koją,-

Policija, pribuvus “nar- 
suolį’* areštavo/ o McCar- 
thy nuvežė .ligoninėn.

■; Pasi rodė, kad karingasis 
esąs.’ Antanas Agolsky. nrbą 
Atldžiktuiskas, kitaip žino 
litas Antanas Artojus.

AlcUarthy buvo baisiai su
plausi y t a s. I j go.n i i tėjo, kad

Ištikimi parąpijie č i a i, 
kaip paprastai^ atsilankė ir 
negailėjo prakusti savo sun
kiai .uždirbtų yentų. geram 
darbui, l’eįno liko virš $100. 

solių duetų ir kvartetų. !^‘ ^ar^e parapijiečiams ir 
‘‘ I darbuotojams.

įžanginę kalbą pasakė Fe- ;• .
deracijos 49 skyriaus pirmi-
įlinkas Vladas Paulauskas../ . K„V1| 4 v.lk.n,, ivvks 

Po tani sudainav.o sūria. |Ktžnvtinis koncertas,.'kuri 
nyti ehortu Lietuvos ir A-.^įį^. Vvnl Sv>.
menkos himnus. . dtaus'choras ir vieliniu Sv.

. Kalbėjo didis; Lietuvos pa-.. (Cecilijos choras vadovąu- 
tvijotas ii*. Lmvello lietuvių, jaut p; R.,^alt.. šis koneęr-- 
par. klebonas Pranciškus- tas tai bus toks kokio dar 
Strąkaūskaš.. [šioje parapijoje nebuvo To-

Priscil'i

Petras Bartkevičius parduoda 
laivakortes ant didžiųjų ir grei
tųjų laivų. Siunčia pinigus dole
riais. į Lietuvą, ir į Lenkiją. Tvir
tina dokumentus, nes jis yra no
taras. ■■

šiemet per jo agentūrą yra at
važiavę į Ameriką daug lietuvių 
lir lenkų; Bartkevičius tikras yra 
kąd ateinantį pavasari daug lie
tuvių važiuos. į Lietuvą ir jau . 
pradėjo, keliones dokumentus 
tvarkyti iš anksto.
• United States Liniją turi dh . ■ 
dėliūs laivus ir gerai patąrhauja.

‘PETRAS BARTKEVIČIUS .
Anierican Dry Goods Store . .

678 No. Main Street, 
Montello, Mąss.



enktadienis, Kovo 2 d., 1934

nes

šis paveikslas pasako geriau negu doriniai lapai yra supjaustomi į

buvo

ateivis
su- •

užmokesti
Žinys- žodžiai apie jūsų Lucky Strike ilgus j lygius pluoštus ir yra gerai 

gerumą. Luckies naudoja tiktai sukemšami į kiekvieną Lucky 
vidurinius lapus. Ne viršutinius patiekiant jums cigaretę, kuris vi- 
lapus, kadangi anie yra nedasivystę euomet yra apvalus, kietas ir visai

turikies n£uĮ»i“ \

Tjaian® Nirimai lapai y®
AAauA,žl®“a'^’’8',e'n“'ia* '

-t

ūkas matydamas turįs Čia neboti 
tokį pirkėjus. bet didžturtį, suti-I

Lucky Strike per- 
stato Metropolitan 
Opera Cotnpany

Šeštadieni, 1:SQ ya|. 
po piet, E a s t e r n 
Standard Laiku, ncr 
N Į! C Raudona ir Mė
lyna radio tinklus, 
LUCKY STRIKE — ..t• •««. m ..... •

------..--------- ‘.yrua
Company pilnoje* 

• operoje, “Lucia di
Lammcnnoor“. '

. # . .e . LiUvai šakike

— nenunokę. Ne apatinius lapus, pripildytas—be liuosų galų. Taigi Metropolitan^ o°rko 
kadangi tie yra žemesnės kokybės ar stebėtina, kad Luckies yra taip •
—jie auga arti prie žemės ir yra tikrai lengvi ir švelnūs? Ir prie to 
kieti, stambūs ir visuomet; smėlėti.. jūs žinote, kad “It’s toasted”—dėl

' Viduriniai lapai yra lengviausi gerklės apsaugos, dėl puikesnio 
lapai, puikiausi kokybėje. Šie vi- skonio.

O, Vilniaus nepamiršk; lietuvi) 
Čia ne tik'tavo praeitis, 
čia tavo ir ateitis.

Maironis?

yra įįetl’
mole1*:

TIKTAI

VIDURINIAI LAPAI DEL

Apgavikai Apsigavo. • mas, tačiau Lietuvių Salėje su 
t-.i • i - ' i - rinkta .nemaža auką ta. diena.:kadaise būdavo įpratimas lai- ... *v. f

- ♦ - t « «< • Liak teko girdėti; maždaug snn-ytr musų.seticsniajiĮ. kartą,‘‘gri- , , . * , .
• '• ,» • r, • • t- ‘ ~ ta doleriu suplaukė ta diena ioriais,” mulkiais Kas. tik nore- T* t m \i lr. , . .. Lietuviu Draugijų Tarybos ran-o, ; g|JC‘j° apsukti, .iiusknausti, .

gi jie.\ kaip a\ys davėsi’, apkarpy- ’
itin Tačiau, praėjo tiė laikai, ir • Per savo posėdį, pereitą penk- 
artais patys “gudruoliai”, nie- tadienį, tą pelną. Taryba paskirs- ' 
fihdam i \ šituos “grinorius” ap- te sekam Ai: ^30.00 Vilniaus Kul- į 
;audinrtii, patys savo uodegą į- tūros Draugijai; $25.00 Vilniaus ‘ 
dša, kur'„nereikia, ' ; Vanoti Sąjungai Kaime; ir $25.-

Štai mū'fių parapijietis, Felik- Q0 Dariaus ir Girėno Paminklui 
aš Kirstukas paskelbė savo vai- statyti, Amerikoje, 
tykią išpardavimui. Atsirado kli-Į.’. —-——— .
entas,.tūlas AVilliams su žmona.! MIRĖ

ypQ. ištypii biznį, p«-. Bam.llnloSais-&llhs, tūrfj-{sT 

l*nl* 11 P11- apr<* 70 metu amžiaus, mirė vasa-Į
rti. Tik reikia paruosti visas po-; . v v -i * . - • ,. , V L • , . , . no sesta diena. Laidotuves įvyko 1neras, ir.bus užbaigtas kriukis. | . k .v a., * i, . ■< , , 'vasario 9, is sv. Alfonso Baznv-
- Bet pasirodė, kad \\illiams tu--,, - v n T „ ., .. •1 .. . ’ . , . • . vios. i TToly Redeemer kapines.-i
•ėjo narsitra'ukti savo kapitalą T- T . " r s, . . .J , ■ 1 Įvelėtos ligų perimtas, ir senyvaslet is Minn#.*sotos Valstybės, ir v. , _ . ., , . * . , , v . o aižius padare jo ligą greitą ircol kas, jami pritrūko , lesų. įvirs-1 ,w n .- ‘ - neisgelbiamą.

Jiėva Gavelienė, 45 metų am-i 
co paskolinti bent vienuotiką do-‘žiaus, Vėžio apimta, pasimirė pen-: 
erių išlaidotus. Paėmęs pinigus, ktadicnįo vidurnakty. Laidotuvės, 
iVilliams ir įteikė Kirstukui koi- ivXkrt antradienį, vasario 27 die-1 
:elę. su savo} advokato parašu“lib'Kadangi dvi dukterys nuola- 
.įrašydamas (užeiti pas jį, ir rei- ^'vs priklausė ( lipro draugijai, • 
Gailis užbaigti- Tiek tematė Fe-1 pasistengta ir iš tos draugijos pa- 
iksas tų pinigų. 'rūpinti jai grabnesius. Nors jau-':

. • ■ na mirė, bet jau paliko gražia
Nuėjęs pas “advokatu”, rado - • -« , . • < x1 - ’ šeima, is keturių dukterų ir tia- |.

ušeia kambarį. Jausdamas, kad . 2 ,. . . k,■ ’ . ju sūnų, kuriu didesne puse jau
•ia kas negeriį kreipėsi i polici- ‘ V. ' • i • -,-i A-
in. Netrukus. Šie ir suptvo Kirs-- X(, „vwll0.. iv kad
ūko skriaudėju, >r pasirodė., kad su,. uks a|itiukama 
Jūta net pirmos eilės, gudruolis, jano>uje 
Policija tardyctaina, pradėjot įsi-. 
tikrinti, jog čia. esti du nariu , tos ', 
smogvagių gaujos, kuri 
virtuolį Brbmeri paėmę nelais
vėn!

Tokiu būdu,, Lietuvis 
ir patį gudriausi apgaviką 
tramdė.
Nepriklausomybės Pelnas Skirs

tomas. . '' . . -
Nors per Nepriklausomybės Mi- ■ 

tiėjimą nebuvo uždėtas joks įėji

----- — . • ’ W1 Ir .4^

t ■lirVifts. nenaudoja virauūnią UpH \
.■•kadan© Nirsutmai lapai Yta \

• • •> Y»» neramoU \

* lie UdvLotii aiurMčiue dūmu^. ’

įa5a»& atftęrie «
5' b «isu»!22

liūs išrado, kad sumaišius 
vilną su cementu gaunama 
labai gera medžiaga gat
vėms bei keliams grįsti. Vil
na sukapojama neilgais, a- 
pie centimetrą ilgio gabu- • ■ 
ląisį maišoma su betonu ir 
tuo betonu grindžiami ke
liai. Toks. grindinys, pasiro
do, esąs labai stiprus. Jis - - 
netrūksta, netrupa ir važi
ne j aanas labai pamažu nau
dojasi.

Australieeiai niekados nė ' 
sapne nesapnavo, kad jie 
vilną vartos keliams grįsti.

ŽAIBAS— BARZDA-.
■ ’ skvtis ' ■ .

Neseniai keletas Johaiiis- * 
nii-go (Pietinėj Afrikoj) j 
gyventoju buvo išvykę pail- J 
sėti į .užmiesti. Jiems me- I 
džiir pavėsy besėdint, užėjo ..J 
perkūnija (Protą Afrikoj^’ 
dabar gražioji vasara) ir “ 
trinktelėjo į besiilsinčius. 
Keturis, iš ją žaibas ųžmū- u i 
Še negyvai, .o penkis, pritren. ; 
\ė. Atgavę sąmonę, pritren- J 
c tie j i pasijuto neturi nei 
barzdą, nei plauką ant. gal
vos. — žaibas juos nuskuto . 
naip gerai, kaip geriausias 
oarzdaskutis J ■

AMERIKOS LIETUVIŲ 
. EKONOMINIS CENT- .

RAS

Amerikos Lietuviu Eko- 
nominis .Centras pradeda 
savo gyvavimo antrą trime
ti (1934-1936). •

Kiekvienas Vaizbos Bu- . 
tas, kiekviena, biznierių 'ir 
profesionalu draugija gali 
■ u rėti savo delegatą Ek. 
Cenfri*. Tat vienykime savo 
)ajėgas,, savo ekonominiams 

klausimams spręsti, savo 
ietuviškais reikalais rūp'm- .. 

tis.
Šis antrasis Ek. Centras . 

susidės iš daugelio ‘ naują 
delegatą. ' • .

Ek. Centro posėdis Įvyks 
kovo* 12 dieną (pirmadieni) ‘ 
1 vai. pG'. pietą Lietuos Ge
neral inio Konsulato patal
poje, 11 Waverly. Place, 
Eąst, -Neto York City, j

Vaizbos Butai ir kitos e- 
konominio pobūdžio organi
zacijos, kurios geistą turėti 
savo atstovą Ek. Centre, 
teiksis išanksto pranešti 
viršnurodytu adresu delega
to vardą, pavardę ir adresą. 
Jei kuriam delegatui dėl to
lumo ai* dėl kitą priežasČhj 
nebūtų galima į posėdį atsi
lankyti, tai jis gali įgalioti 
kitą asmenį, kuris tikrai ga-. 
lėtą posėdy dalyvauti. Pu- 
sėdy galės' dalyvauti kiek- 
vienas, kas ekonominiais 
klausimais interesuojas, bet 
gi balsuoti galės tik delęga^ 
tai. posėdisp kaipo pir-. 
įnašai naujo sąstato, bus tei
sėtas ne atsižiūrin t į delcga- ■ 
tą skaitliu.

JA. L. EK. CENTRAS.

» Pavasaris Lietuvoj 
F: Praleiskite Velykas 

Tėvynėje
Ileguliarus, nuplati- • 
nial išplaukimai .per- 

OOgEXHAG.il pato- . 
Šiais turistinės kle- 
sos laivais.. Visi 

. kambariai iš lauko, 
■ su • maudynėmis.

Maistas geras.
■ Informacijų klau

skite pas vieti
ni agentę arba

56ROAWAV,NEVVORK

j Profesionalai, blzalf-rial, prantoom 
į tai. kurie skelbiasi “Darbininke.’.’ tlt 
Irai verti skaitytoją paramos.

Vi<j irarainkit'Ps “Darbininko “

Telefonas; Piaza 1350;,

JONAS GREBltAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. PACA STREET.
BALTIMORK MD ‘

Copyrlsht, 1934, Tho Amerlctn Tobacco Company.

P Visuomet Puikiausias Tabakas ..'f. . rr.j . . .■ T ■ r ■. ■ . ■ ... 1 .______ I ir tiktai Viduriniai Lapai

J‘«. yra šiurkJtūs!

T Daliaus Grietine
- gHgrcauaia*. švelniausiai tabafca. Į 1

gE apatiniai iapai_jie m ieraesn5, 
kokybc»-.tamb£u ir visuomet sračlėtil

ĮVAIRIOS ŽINIOS žas nepaprastai įsigalėjo.

SOCIALISTINIS ŪKIS 
NETINKA

miestiečiai. Graikų unijos 
katalikai turi 1974 parapi
jas ir 3151 bažnyčias,-kurni 
dauguma yra sodžiuje.

Schizmatikai turi 1624 
parapijas ir 2076 bažnyčias, 
protestantai 701 parapiją 
(iš ją 60 '8 nuošimčiai so- 

Smpą aniatas yra labai jdžiuje) ir 827 bažnyčias. Iš 
pavojingas, bet kadangi Ją r j gausingą lenką sektą, ku
bas gerai apmokamas, tai, Į t-iosvis dėlto sudaro tik 0,1 
kompeteutiškų žmonių iųą-' nuošimtį visų gyventoją, 
nymu, dabar špįjonažu už- marijavitai turi daugiausia 
siimančią yra ne mažiau 'žmonių. Jie turi 70 parapiją 
pusės milijono žmonių, n.orsf.ir 67 bažnyčias. Žydai turi 
kiekvienoj valstybei šnipai į] 067 tikybines ■ bendruome- 
•akyliai yra kontr-šuipą se- uės ir 2041 sinagogą. Yrą it 
Rami. Per 1933. metus viso 18 bendruomenių mahome- 
buvo areštuota 300 šnipu, poną.

I Jš viso Lenkijoj yra 53 
LENKIJOS (A I L\TO- vvsĮa^)aį. tarpe ją 41 Rymo 
JAI PAGAL TIKĖJIMĄ 5 graiką kataliką

“ : ;■ ir .7 schizmatiką.. Toliau iš
ūso yra. 14867 kunigą, tar^ 

ją 61,6 nuošimčiai kata-

so tūkstančiai šnipą, kurie 
renka kariško, politinio, ir 
ekonominio pobūdžio. žinias, 
taip pat liaują karišką lai
vu planus, fortifikaciją 
braižinius ir t. t.

Šnipą aniatas yra labai

ma: ‘1 dėl didelio emigrantų, 
užplūdimo Buriatų - Mon
golų ir Užbaikalio Rytų Si
biro kraštų ir būtino reika
lo naujiesiems gyventojams 
palengvinti ūkiškai susitvar 
kyti, taip pat pagerinti są
lygas darbininlsjĮ ir tarnau
toją, kurie yra labai toli 
nuo SSSR kultūros, centru, 

partijos Sovnarkomas ir 
CK nusistatė: 
atleisti kMckozus h kolcho- 
zninkus nuo javiį valstybi
nes duokles k metams, pa
vienius ūkininkus ■■— 3 dk- 

. tams.'
kai kuriuose rajonuose . at
leisti ir. nuo . kitokių ūki,<» 
produktų duokles,-. o atsili
kusiuose rajonuose suma
žinti ’ tos duokles normas, 
pakelti darbininkų ir .tar
nautoją atlyginimą l()-^3Q'čius visų Lenkijos, gyvento- 
pihėentų,. ū taip pat page- .1“ (32'5. milijono), Schiz-į 
tinti tuose kraštuose esaii-'ii Kilikų c‘ortodoksą ). yra!, 

j-.čios > kariuomenės, išlaiky-'’W*(i nuošimčiai,- Moze* pa-- 
nią”. “ sekėjų 10.5 nuošimčiai pro.-]

• . • lošiamu
Rymo katalikai turi viso “ai 

721.1 parapiją . iv 5918 baž- 
n\čią ir koplyčių. 83,«) mm- 

' Londonas (IL‘ inf,) .. Narni Šilučius parapijų sūdavo so-
H-. 4 a D.; Karo nubaigus šp.ijona

LIETUVIS GRĄBORIUS 
ir Balsamuotoias 

637 S. Paca'st.
- . Baltimore, ,Md.
Laidotuvėse patarnauju ge. 

ir pigiai, Pa grabus paruošiu. 
Nuo 75—100—150 ir aukščiau.

Tel. — South 0083

MASKVA. “Tass” 
neša, kad jau paskelbtas 
Sovnorkomo su Stalino ir 
Maįotovo parašais R. Sibi
ro srities gyventojams leng
vatą dekretas, jame sako-

pra-

Mūsą įmonė padirba visokios rūšies‘žvakes, ir altoriaus bei zokristijos reik-, 
menus. Pas. mus galima gauti geriausio bičią vaško, taipgi ir styriniu žva
kių, aukojamąją lempelių ir žvąkelią, smilkalo bei smilkymo anglių. Ger
biamiems klebonams..ir visiems įdomaujantiems mieląi prisiunčiamo pilną 
mūsą dirbiniu katalogą.

A. Gross Candle Co. Ine.
ŽVAKIŲ DIRBĖJAI NUO 1837 METŲ

Baltimore, Md.
NEW YORK’E ATSTOVAS: CHANIN BLDG.

500.000 ŠNIPU I 
LYJE.

. .. Pagal naujausius.
nūs statistikos davinius,, ka- į 

. Tali kai sudaro 63’8 iiuošim- “ką.

VILNA KLOJAMI
KELIAI '

Ausi Italija gamina labai 
‘daug vilims. Kad..pakelti liv 

-' nųkriiusias vilnos kai- 
nas nutarta dideles aC 
s.(i-ns sunaikinti, ‘Tš pra- 
j.ąą vihni buvo deginama, 

•i -v v. p; ą vėliau ' tonas .. inžinie-
la-jdieriai, o tik.'l6,5miosiuuaolbu. \. .

1,8 nuošimčiai

SYKES&SYKES
■P. A, Sykes ir B. G-Syke* 
LIETUVIAI ADVOKATAI y

-. Ofisais:
SANBORN BLOCK '• 
681 Washinffton 8t 
NORWOOD, MAS&

. Tol. Norwood 0330 “■ 
Gyvenimo vieta t 
32 Walnut Ava.

Tek Norivdod 1020

OOgEXHAG.il


penktadienis, Kovo 2 d., 1934

Rytinių Valstybių Žinios)
3 ’

• • - i

G. BROOKLYH, N. Y.
KONCERTAS PAVYKO .

Sekmadienį, vas. 25 d. Šv, 
Jurgio pavapi jos choras la
bai gerai ..užsirekomendavo į 
Brooklyn Muscum. .Nors o-'. 
ras buvo blogas, bet publi
kos prisirinko beveik pilna . . 
muziejaus erdvinga sale. I 

* Choras išpildė sekančią . 
programą: ,

1) Lietuva Tėvynė Mūsų;. 
2) Marija, Mari ja; 3) Kar- Į.. 
velėti; 4) Ant kalno kark
lai; 5) Leiskit į Tėvynę; 61 
Loja šunys; 7) Kur bėga 
ŠešūpČT^k TykTaiyTĄdmtrr —— 
9) KHp, kjap; c lb) Eina 
Garsas; 11) Dzimdzi —' 
Drimdzi; 12). Vilnius. .į

: Solistas Babravičius 
lyvavo “Karvelėly” ir 
dainavo “Kur bakūže 
manota”..

. Solistas Banys sudainavo 
“Neverk Motuše”,- “Šių 
Nitoialy”, “Jau Siutai su
kilo”.

. Apie. p. Babravičių neten
ka daug ką rašyti. J is vi
siems žinomas ir visų .mė
giamas artistas..

Solistas Antanas Banys, 
tai' nauja artistų sėtyno 
Žvaigžde. J,o gyvenama Ne\v 
Yorke, vienok niekur iki . 
šiam laikui apylinkės lietu- ■ 
viii tarpe jo nesimatė. Kas , 
čia kaltas nežinia. Džiaugia
mės, kad p. Sakas sugebėjo 
iš New Yorko miško jį išvi
lioti, A. Banys turi ne
paprastai tvirtą, gražiai iš- , 
lavinti) baritoną. Nei kiek 
nenu< įstabu būtų j į išvysti 
Metropolitan Operoje..

Choras bendrai • 'išpildė . 
programą labai gerai. Gali
ma. aiškiai matyti dirigento 
talentą iš išpildymo dainų. 
Įšpradžiųi gal* kiek gadino 
pijanistas. Kiek galima su
prastų tai,, berods, choras 
buvo, sninokytas .) visai pia
nui nepadedant Dėlto., dai- 

. ros, prie kurių nebuvo a- 
kompanimento — daug to
buliau. išėjo. Reikia paste
bėti, kad choristai buvo per- 

- daug susiglaudo, gal tai bus 
stoka vietos.

Porą žodžių apie patį di
rigentą p. P, Saką. Dirigen
to užsilaikymas,- dirigavi
mas buvo dėtai išką i tobulas. 
Nepadarytų sarmatos,, j eigų 
.atsirastų pačioje Meti*. 0- 
peroje kaipo dirigentas. Ai
škiui* matyti jame įgimtas 
talentas. Nenuoątabu, kad 
p. Salmi pildant programą 
jie pertraukos ištisą valan
dą, jie. tik iieatsibodo, bet 
dar norėjosi kitą valandą 
klausytis. Svetimtaučiu tar
pe buvo girdėtis išsireiški
mai: “tai bent choras”...

da-1
sit-
sa-

D iii 1’

Šv. Jurgio.parapijos clioras,'Central Brooklyn, N„ Y., gabaus dirigento p. P. Sako vadovybėje, vasa
rio 25 d., dainavo.Bnooklyno Muziejuje. Šv. Jurgio parapijos klebonų yra didis “Darbininko” priete- 
lis ir rėmėjas kun. Norbertas Pakalnis. P-nas Povilas Sakas taip pat yra “Darbininko” prietelis ir jo 
keliuose metiniuose koncertuose yra dalyvavęs su'.choru, kada jis dar buvo vargoninku Šy. Roko para
pijoj,. Montello, Masš.,,kur klebonauja kun.. J. Švagždys,L. D. S. Centro pirmininkas. •

Sveikiname p. Sakų ir linkime jam geriausios, kloties 1

“gražios meliodijos”... . ir 
t. p. Nesigailėjo komplimen
tų ir The World in Brook- 
lyn vadovybė, pareikšdama, 
kad už Suomių chorą (The 
Finnish Singers) daug ■ ge
riau s Šis lietuvių choras pa
sižymėjo', nors suomių cho
ras skaitosi ’ profesionališ
kas. Be. to, teko išgirsti, kad 
Šis choras jau kviečiamas į 
žymesnį parengimą New 
York'e. Nėra abejonės, kad 
vadovaujant talentingam 
muz. P. Sakui šis choras 
pajėgs daug gražiip darbų 
nuveikti muzikos siytyje.

e .Kritikas.

Vasario 13 d., Šv Jurgio 
par. svetainėje įvyko vaka
ras L. Vyčių 49 kp.

Jaunimas valgė ir šoko.
Šis vakarėlis buvo suren

gtas, kad parodyti jog mū
sų kuopa gyvuoja.

Keturi nauji nariai prisi
rašė, . būtent: y •

V. Bulovaitė, F. Tauriu^ 
te,.-. E. Sąndaitė ir dar viena. 
. Lauksime daugiau tokių 

’ vakarėlių^ Koresp.

BROOKLYN. N. Y.

[fyuilMIiilMiHmmimrtiiiMiintiittaiiiHiitHiHiatMtut'niM 1*1 

| tfel. Bryant 9-7763 |
• l • '. =

įCLEMENT VOKF.TAITIS;
I ‘ • I

I 

e
• r
i

s i i.

advokatas

113 Węst 42-nd St„ 

New York, N. Y.

surengta teatrų “Gims taii< 
\os genijus”, kurio pelntls : 
buvo skirtas parapijai/’' I .

Į vaišes atsilankė.'patsai. 
klebonas ir muz. J. Bi/in- 
dza. Clioras dėkingas. lobo- 
uui už tokias puikias vaišes.

Blynu Balius l 
Užgavėnėse šv. Vardfc. d- 

ja surengė blynų baliją, ku
ris puikiai pavyko. (Blynų 
labai skanių prikepei Vietos 
darbuotojos. /

. Puikiai . griežė /lietuviai, 
muzikantai. . I

mokslų, išsitraukę nosines 
šluoste ašarotas akutes,-

Maitinu buvo matyti ne
mažai ir jaunimo. Tik. gai
la, kad ne tie atėjo, kuriems 
į^ios misijos buvo labai rei
kalingos, ‘bet atėjo katali
kiškas jaunimas,, kurie vi
suomet rūpinasi savo dvasi
niais reikalais. • ■

Valio, Great Neęko jau
nuoliai'!

Misijų laikas greit prabė
go. Rodės, Icad dar tik pra
dėjo, o jau išgirdome mūsų 
gerb. misijonierių sakant: 
“Šiandiena jau aštunta die
na, kaip aš stengiuos su 
1 >i ęvo ž<>džiai.s padaryt i j u- 
mis visus ištikimais katali
kais.”— Tik tada pamate- 
me; kad šventosios misijos 
jau užsibaigė. .

Njbrs oras buvo biaurus, 
bet žinodami, kad apie du 
šimtai žmonių dalyvavo kas 
vakarą, kad apie pusantro 
šimto žmonių priėjo išpa
žinties, taigi sakome, kad 
misijos buvo labai pasek
mingos. T. Tilenis.

P. S. Šios korespondenci
jos rašytojas, kaipo Fede
racijos skyriaus pirminin
kas ir įgaliotas korespon
dentus, Federacijos vardu 
nuoširdžiai . dėkoja misijo- 
nieriui kuri. B. Pauliukui 
už jo tajp gražiai pasakytus 
pamokslus ir Federacijos 
skyriaus ir jo choro pagyri
mą ir paraginimą prie jų 
dėtis. •• J. T.

APSKRIČIO VYČIJI VAJUS-

Popiežius Leonas XIII:

Pradedant, kovo . 1 d. Lie*
t u vos Vyčių N. Y 
apsk ri t is pradeda 
rių vajų. Vajus * 
kovo .1 d. iki ber 
Ta proga apskrit 
du veikalu “Ai; 
rl1ie Red Lamp”.

f. ir N. J. 
naujų na- 
tęs'is nuo 
želio 1 d. 
is vaidina 
įailą” ir 
i ■

Vajaus metu naujų nariu 
mokestis sumažiritįas. iki 15 
centų į menesį, arba $1.80 
į metus. i

Kuopos, kurie 6 prirašys 
vajaus motu daugiausiai 
naujų narių, gaus-dvi dova
nas : pi n nos i ] • antros viet os 
skydus. . .

Apskritis tikisi, jog dau
gelis iš katalikiško jaunimo 
pasinaudos ta proga ir įsi
rašys į Vyriui organizaciją. 
Taipgi -tėvai yra prašomi, 
raginti savo sūnus bei 'duk
teris įsirašyti . į Vyčius, nes 
.šios katalikiškos patrijoti
nės organizacijos auklėji.!no 
vertę ir jos naudą jauni
mui, lietuvybei palaikyti 
jaunimo tarpe yra visiems 
gerai žinoma.

■■ : A. J. M.

“Gpras katalik 
rąštis yra. nuolri 
ja”į—

iškas daik
tine misi-

Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
rkaityti. Tokiu būdu šupažin- 
disite kitus s^i “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsitę mūsiį- įdė
tos priešu pro^airanda

kare} vasario 18 d., tapo iš
kilmingai pradėtos.

Kaip buvo pranešta, kad 
misijos.prasidės 4.tų valan
dų. p. p., tai mūsų misijonie- 
rius kūn. B. Pauliukas, O. 
P. įėjęs į bažnyčių nudžiugo 
■pamatęs apie . trejetų šimtų 
lietuvių (Great Necke tai 
labai gražus skaičius), ku
rie atydžiai klausėsi jo kal
bos.. .

Sekmadienį . misijų pa
mokslas buvo trumpas, nes 
daug laiko buvo užimta mi
sijų tvarka ir Tėvo Pauliu
ko graži padėka mūsų vie
tiniam klebonui, kun. E.

Kviečiame visas, sąjungie- trijų veiksrnp tragedijų, 
tęs. ir viešnias ateiti. Lugailci. Šis religinio...‘'turi-r- 

Sąjungietč.. nio veikalas-dar tik trum- 
—------ • pas laikas, kaip išėjo iš

spaudos ir niekas iš lietuvių 
dar jo nevaidino.

Kaipo priedas jaunuome
nei, tuo pačiu kartu bus vai
dinamas anglų kalboje dvie
jų veiksmų komedija “The 
Red Lamp”, kuriai vado
vauja prityręs . New Yorko 
režisorius, H. A. Malone.

Kadangi ’ šio parengimo 
i pelnas eis pusiau sų parapi
ja, tai reikia tikėtis, jog 
kaip visuomenė, taip ir pa
rapijiečiai jįį tinkamai par, Į)onovan ir kun. J.. Balkū- 
rems*. Pradžia 7:ŠQ vai. va-.1 dž jų pakvietimą laiky- 
kąro. Įžanga tik 35 centai, ti šventąsias misijas šioje 
Kviečia visus rengėjai, limivių kolonijoje. Tėvas

A. J. M. Pauliukas visus kvietė tap- 
tnisijoiiieriais, kad misi

jos būtų dar skaitlingesnes 
f— tokiu būdų naudingesnės 

Po. sekmadienio, orui pa
blogėjus, toks didelis skai
čius nepasirodė, bet iš atė
jusių matėsi ir tie, kurie 
buvo pamiršę kaip bažny
čios -vidus atrodo.

Misijų nuotaika per visą 
savaitę: buvo labai graži ir 
tinkama. Per pirmą pusę 
savaitės klausėmės pamoks
lų, kurie rengė ir ragino 
kiekvieną prieiti, išpažinties 
Po to, Tetas Pauliukas pra
dėjo duoti pavyzdžius tiems, 
kurie buvo pametę viltį į sa
vo tikėjimą. Tie pamokslai

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

BROOKLYN, N. Y.
Vasario 18. d., Lietuvių Ka- , 
talikų,. Lietuvių Legiono , ir ; 
Tautininkų bendras komite
tas surengė Lietuvos NėprL 

•. dausoniybėš . m'in ė j i m ą, 
Klaščiaus salėje.

Programą pradėjo komi-’ 
teta pirm. 'p... Kazys Kru- 
šiiiskas.

Karalienės Angelų para- - 
>ajos choras, vadovaujamas 
j. Dulkės ir Apreiškimo 
Panelės Šv. par. choras, va
dovaujamas p. Jankaus ben
drai sugiedojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus.

Programos vedėju pa
kviestas Dr. B. K. Vencius.

Kalbėtojais' buvo Vicė- 
Konsulas P. Daužvardis, 
kun. J. Balkūnas, kun. K. 
Pakalnis, J. Valaitis, ir ady. 
K. Jurgęla* -

Priimta rezoliucijos Klai
pėdos ir Vilniaus reikalu*

Žmonių buvo apie tūkstan
tis. . » '

Minėjimas praėjo labai 
entuziastingai, nes publika 
buvo patenkinta fps dienos 
programa.

TĖVO PAULIUKO MISIJOS

A. L.. R. K. .Moterų Sa
gos 29 kp. susirinkimas įvy
ko vasario. 21 d. Dalyvavo 
gražus skaičius • narių, vieš
nių ir svečių.

Pirm. U. Mikulskienė 
pradėjo susirinkimų malda 
ir kalba, Išduota įvairūs 
raportai.

Nutarta rengti.•vaidinimų 
Motinos Dienoje.' ;. • ■

Kitas “bunco party”. į- 
vyks kovo 6 d./8, vai. vąka- 
re p. K* Žokieiies namuose, 
168 Įlemloek St.

Rap.

1S KARALIENES AVGa
; PARAPIJOS
. .. Atgaila ' ' ’

. Lietuvos Vyčiu K. Y.’ ir 
N, J. apskritis, šeštadieni; 
kovo 10., Karalienės Ange
lų parapijos salėje, v South 
4th ir Roebling Sis., Brook- 
lyii, N.Y. vaidins nauja.

]\IASPETH, L, I. N. Y.— 
Vasario 25 d.1, Atsimainymo 
bažnyčioje, kur klebonauja 
<un. J., Balkūnas, Tėvas 
Boneventura Pauliukas, O. 
P. pradėjo misi jas j kurios 
tęsis per dvi savaiti. Pirmo
ji savaitė moterims, kuri 
baigsis . kovo* 4 d.; antroji 
vyrams. Prasidės kovo 5 d. 
ir baigsis kovo U d. .

; ’ Laike misijų paskelbtas 
spaudos vajus. .Misijonie- 
rius aiškins katalikų spau
dos reikšmę mūsų gyveni
me ir bus užrašinėjami ^jbuvo taip įdomūs* kad visi 
tuvių katalikiški laikraščiai, i atydžiai klausėsi ir norėjo, 

kad jie būtų ilgesni.
, Pamokslai buvo labai pa
traukianti. . Žmogus išgirdęs 
vieną. — neiškentė neatėjęs 
sekančią dieną, atsiyesdąms 
savo draugus. Ne tik minkš
taširdės moterėlės, bet ir 
narsioji vyrai, per keletą pa

UREAT NECK, L l„ N. Y.
Misijos.

Great Nėcko misijos, ku
lių visi apylinkes lietuviai 
labai nekantriai Imto nuo 
pat riidens, seltmadienio va-

HARRM-KEARNY, N.J.
N eprilJaiisomy'bės Mi nė ji - 

mos pavyko.,' .
Šioje kolonijoje Lietuvos 

N epriklaųsomybes mi nė j i - 
mas įvyko'sekinad.,. vasario 
18 d., parapijos svetainėj e.' 
Kalbėjo vice kons. P. Dąuž- 
vardis, kun, J. Balkūnas, 
“Amerikos” red. K. Vilniš
kis ir vietos kleb. kun. L. 
V aiciekauskas. Kalbų. metu 
programą paįvairino dakla- 
macijomis bei dainomis.

Dainavo abu parap. cho
rai: didžiųjų ir jaunuolių 
muz. J. Brundzai vadovau
jant, Solo dainavo daininin
kė B. Brundzienė ir O. Dap
kūnaitė/

Publikos buvo perpildyta 
svetainė, . bet ’ nežiūrint to,* 
laike dainų ir kalbų tvarka 
buvo pavyzdinga.

Šį. metinį apvaikšč Lojimą 
rengė vietinės . par. katali
kiškų d-jų sąryšy s. Vakaro 
vedėju buvo K. Jaroševi
čius.

Choro Balius.
Vietos klyb. kun. L. Vai- 

ciekauskas -Užgavėnių vaka
re parapijos chorui iškėlė 
puikią puotą. Buvo skanių 
užkandžių ir gėrimų.

Šios vaišės buvo tarsi de- 
kingiūno išraiška chorui už

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagjr 2-5043

MATTHEYfP. SALIAS
(BIELIAUSKAS)

LATSMUOTAS

GRABORIUS

660 Grąnd Street,

BROOKTAN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios- duo
damos . mylimiems pašarvoti ilo- 
vanau Nuliudimo valandoj kaeip- 
kitos . pas mus. Patarnavimas yru 
'užtikrintus ir už priėlnamų kalntj.

VIĘTA TINKAMAM

VABGONINKO!
. ’ ■ • . • ♦ •

BRIDGEPORT, GONN.

^OVIIIUIIUKUUUIIK.UKOrUOKIUlOUtUUllUUOMUUtKl'lir 

i Telėphonė Stagg 2—1109 -r 
Š NOTARY VVRLIV

ALEKS. RADZEVIČIUS
Į GRABORIUS 
|, 402 Metropolitan Avė.
Į . BROOKLYN, N. Y.
Į Priešais Apreiškimo’ pavapi jos
| Bažnyčių
| Parsanulau Automobilius Ve.s-| 
| tuvems, Krikštynoms’ it viso-, i 
II., kiem.s pokyliams. Į

et
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