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FO DABBJHDSKŲ sąjungos organas

EINA. NUO 1915 METŲ
B

SOUTH BOSTON, MA88., ŠVENTŲJŲ METŲ fAJSABIB-FEBBUAEY, 1 D., 1936 M., No. & KAINA 5 0IMTA1

“DARBININKO” RADIOMR“ *NRA 
PROGRAMA

šeštadienį, vasario 2 dieną, š. m. So. Bostono Šv. 
k Petro parapijos dainininkai, vadovaujant muz. Rapo

lui Juškai, išpildys “Darbininko” Radio programą 
nuo 2 vai. iki 2:30 vai. po pietų iš stoties WAAB 
(1410 kilocycles). /

• “DARBININKO” RADIO PROGRAMA
1, Stoties pranešėjo kalba,
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo kalba.

— 3. Anoj pusėj ežero .Žilevičius.
Vai gudri, gudri ............

Darbininko Radio Choras
4. Vai močiute mano 

Solo
Pavasarėlio trumpa naktužė .......

Darbininko Radio Choras 
Pranešimai.
Jau atėjo rudenėlis ......
Pupos ................................. ...... .

Vyrų Kvartetas.
Oi Lietuva numylėta .....

5.

6.
7.

VVashington— Organi
zuoti darbininkai yra pa
siryžę apleisti NRA., o vi
somis jėgomis remti 
Black - Connery bilių rei
kalaujantį įvesti 30 vai, 
darbo savaitę. Amerikos 
Darbo Federacijos Prezi
dentas Green pareiškė, 
kad NRA.* neįstengė at
siekti savo tikslo. Virš 11 
milijonų darbininkų dar 
tebėra be darbo. NRA nie-

J. V. Senatas Atmete 

 

Tarptautinį Teismą
20,000 DARBININKŲ 

SERGA
HITLERININKŲ J£YLA 

Įvykus sukilimui būtų 
buvę išsprogdintos Klai- 

pėdoskart^ės

Washington —. Sausio 28 Heąrst, kurs per savo lai- 
d., Jungtinių Valstybių kraŠčiųs vedė smarkiausią

... ■' . Senatas septyniais balsais agitaciją prieš prisidėjo
Bucharest, Rumunija — aįmefė Tarptautinį Teis- mą. Tokiu būdu šis klau- 

Visame krašte .siaučia mą} tai yra, balsavo prieš simas vėl tapo užbaigtas 
po epidemija. Šiamejnies- sulig kuria Ši
te suvirš 20,000 darbmin- šalis būtų prisidėjus prie 

serga. Veik visi minis- Tarptautinio Teismo. Už 
teriai serga. Kabineto po- prisidejima balsavo 52, 
sėdžiai nutraukti. Kąra- prieš 36. Trūko 7 balsų, 
liūs Karolis su savo šeima likėjo dviejų irečda- 
užsidare palociuje, kad ap- lių bal Toka reZultatas, 
sisaugotų nuo užkrėtimo. I gana skaudus smūgis
Padėtis, dar yra rimtesni Rooseveltb administraci- 
tuomi, kad veik visi įmes- j jai> nes buvo nusišta- 
to .gydytojai ta pačia ligą xiusi> į.ad ir su kaikurio- 
serga ir nėra kam ligonių1 
prižiūrėti.

KOMUNISTŲ PAŠTO

■ MAS UŽ SUKTYBES

Maskva-
praneša, kad Maskvos pa-

IF^^TohiT^toties^irek- 
torius, kartų su keliais sa
vo valdininkais bus ati
duotas teismui už “sukty- 

■beą pašto siuntinių depar-

Jis yra kaltinamas, kad 
tūkstančiai pašto siunti-1 
nių prapuolė. Pašto virši
ninkas teisinasi, kad ne
buvo galimą daug siunti
nių pristatyti, nes adresai 
buvę neaiškūs, bet sunku 
jam išaiškinti kaip jis įsi
gijęs puikiausią biblioteką 
iš knygų, kurios buvo 
siunčiamos per jo valdo
mą paštą.

ŠEŠI ŽUVO GAISRE

Greenwood Lake—- Sau
sio 27, Šaltam vėjui siau- vikams kreditų, 
čiant užsidegė dviejų šei- 
mm namąs.' Tuo laikų ' statymas Rusijos 
visi to namo gyventojai . -
miegojo^ Apimti Jiepshų 
lovose ten jie visi ir sude
gė. Žuvusieji: Oscah An-t 
derson Bronx’o policinin
kes su savo žmona ir 
dviem vaikais ir Arterinis 
B. Bealty su savo žmona. 
Gaisras kilęs iš besikure- 
nąnčįo pečiaus.

BULGARIJOS KARA
LIUS NUSTUMS 

FAŠISTUS !

Vipnna- — Kareiviai pa- 
traliuoja Bulgarijos sos
tinę Sofią ir karalius Bo
risas yra stropiai saugo
jamas riuo Fašistų užpuo
lime. Mat karalius Bori
sas sii savo ištikimais nu
stūmė nuo valdžios fašis
tus, kurie per 8 mėnesius* 
valdė. Bulgariją. Buvęs 
premjeras Kimon Geor- 

_ gieff yra stropiai polici- 
ris gyrėsi, kad per du me- valdžioje, lietuviška ha r jos saugojamas o Dama- 
tu naziai yra suspėję du kiaušiniais buvo labai pa- gam Vattceff, kandidatas 

o gatvės sniegų kalnais trečdaliu savo programos tenkinti ir paprašė prisius. į diktatorius tapo ąreštuo- 
tebėraužverstos. | išpildyti. sti daugiau. Į tas.

- Ona Valeckaite

.».• Šimkus.

Pocius.

. Šimkus.

............. Šimkus.

.......   Žilevičius.
i . '

........... Žemaitis. 

.........   Liaudies, 
„i.. Petrauskas.

Darbininko Radio Choras
Vadovauja muzikas Rapolas Juška.
Akompanuoja muzikos mokytoja Marijona Trei- 

naviciutė.
Gerbiamųjų Skaitytojų prašome šeštadienį, va

sario 2 d. nuo 2 iki 2:30 valandos po pietų pasukti sa
vo radio ant 1410 kilocycles ir klausytis gražių lietu
viškų dainelių ir kalbų ir savo įspūdžius parašyti 
Darbininkui, 366 W. Broadway, So. Boston, Mąss, ar
ba į stotį WAAB, Boston, Mass.

Japenija jr feija Ruošiasi Karui
RUSIJAPADIDINO 

RAUDONĄJĄ ARMIJĄ

Maskva — Sausio 30 d., 
apsaugos vįce - komisaras 
Mikhail Tukhachevsky so
vietų kongresui ' pranešė, 
kad per paskutiniuosius 
du mietu Rusijos kariuo
menė padidėjo dvigubai ir 
apsaugos tikslams išlai
dos yra tris kartus dides
nės kaip du metai tam at
gal.

Tas pareiškimas “labai 
patenkino 2000 susirinku
sių. " kongreso dalyvių-’. 
Delegatai net per 20 mi
nučių sustoję kėlė ovaci
jas Stalinui, Voroshilovui 
ir Klęmentinovui, rašo ru
sų spauda.

Šiuo-laiku sovietų ka- 
riuoinenėje esą 940,000 
karių. Šios kariuomenės 
išlaikymui šiais metais iš
leisiu 6,500,000,000 rublių.

JAPONIJA SMARKIAI
RUOŠIASI KARUI SU 

RUSIJA

8.
Kada norių verkiu^,,.
Suktinis .................

ruošusi visus puolimus at
remti.

NUMALŠINO SUKILĖ
LIUS PRIEŠ VALDŽIĄ

Montevideo, Uraguajus, 
—Sausio 30 d. prezidentas 
Gabrięl Terra paskelbė, 
kad jam pasisekė numal
šinti sukilimą prieš jo val
džią ir kad už poros ar 
trijų dienų vėl visame 
krašte4 bus ramu. Laike 
sukilimo žuvo penki žmo
nės.

33 MIRĖ NUO NUODIN
GOS DEGTINES

■ Tokio — Japonų spau- 
. dos žiniomis, kariuomenė

užėmė Kaikha Miao prie 
Mongolijos ir Manchukuo 

j rūbežiaus. . \ *
f. . Admirolas Osųmi, laivy* 
• ; no ministeris ir generolas
, Hayashi, apsaugos minis-
t;.. teris praneša, kad apsau-
f . gos reikalams skirtą su-
y ma 297,000,000 dolerių,
f, kąs sudaro pusė valdžios

biudžeto ateinantiems me
tams, turės būti padidin- 

. į ta. Jie tvirtina, kad japo- 
V nams yra rimtas pavojus

iŠ Rusijos puses ir kad 
< Japonija turi būti paši

no kooperayimo organi
zuotų darbininkų, nes 
darbininkai tikėjosi, ka(i 
NRA atsieks tą patį ką ir 
30 vai. darbo savaitės į- 
statymas, bet toli gražu 
nuo to. Tik 35 sutartys 
(codes) turi nustatę ma
žiau negu 40 vai. darbo 
savaitę. O nustatytas mi- 
nimum (mažiausias) atly
ginimas, kurs yra perdem 
per mažas, turi tendenci
jos tapti aukščiausiu (ma- 
ximum) atlyginimu. Kai-' 
po pavyzdį nurodė teksti
les industriją. Baigiant 
pareiškė, kad darbininkai 
remia 30 vai. savaitės bi- 
lių, nes tai esą vienintelė 
išeitis iš dabartinės de
presijos. Tas įstatymas 
atsieksiąs du fundamen
talius daiktus dėl gerovės 
grąžinimo^ būtent: sti- 
tnimpinaiit darbo valan
das iki 30 vai. savaitėje, 
industrija ir biznis bus 
priversti įtraukti daugiau 
bedarbių į darbą, o nema
žinant algų masės pirkimo 
pajėga žymiai padidėtų.

Albany, N.- Y. — Tris
dešimts trys žmonės mirė 
centralinėj New Yorko a- 
pylinkėj ir dar daugiau 
mirčių tikimasi nuo kaž 
kokiu būdu prasiplatinu
sios nuodingos degtinės. 
Po keletos mirčių Glover- 
svillėj tapo suimta tūla 
Mrs. Mary Derrico valgy
klos savininkė, kurios 
degtinė rasta nuodinga. 
Pradėta tyrinėti iš kur ta 
nuodinga degtinė atsira
do. ?

Visi gėrusieji ją išsykio 
apsvaigsta, paskui skaus
mas pradeda raižyti vidu
rius, apanka ir didelių 
skausmų agonijoj miršta.

DEL SNIEGO IR ŠALČIO
ŽUVO 45 ŽMONES

NUMĖTĖ MAISTO IŠ 
ORLAIVIO

Lakehurst, N. J.—Ūki
ninkas Bingham Myer gy
venąs su savo šeimyną 
nuošalioj vietoje pristigo> 
maisto, nes tiek sniego 
prisnigo, kad jam pasiek
ti ką nors buvo neįmano
ma. J. V. laivyno orlaivis 
paėmęs keletą maišų mai
sto nulėkė ir numetė. To
kiu būdu išgelbėti nuo ba
do minėtą ūkininką su 
žmona ir dviem vaiku
čiais.

SAULES UŽTEMIMAS 
bus Matomas ir 

JUNG. VALSTYBĖSE

Kaunas Sausio pra
džioje teismui baigė aiš
kintis kaltinamieji. Paaiš
kėjo, kad Klaipėdos kraš- 
to valdininkai gaudavo la- 
bai stambias pinigų su
mas iŠ Vokietijos. Kaiku- 
rie mokytojai } pareiškė, 
kad jie gaudutę* po 10— 
12.000 markių >prjedų į 
metus. Sakosi nežiną už 
ką. Bet iš darbų paaiškė
ja, už ką gaūdž .vo.piriigus. 
Jie hitlerini] kų vadui 
Neumannųi Slysdavo vi
sus raštų nųoįrąšus, . ktį« 
riuos gaudavo įšgubema- 
tūros, vaikams, duodavo 
spręsti uždavinius apie 
Vokietijos ka^ų pajėgas 
ir kitokiais būdajs skiepy
davo vokišką dvasią. Da
lyvaudavo Skaptuose susi
rinkimuose karikuose: 

“pratimUO&e; > vaikusį? 
traukdavo f hitlerminkus.

Paaiškėjo, kad Klaipė
dos hitlerininkai y palaikė 
tamprius ryšius šu Latvi
jos ir Estijos vokietinin
kais,

Jau prasidėjo liudininkų 
apklausinėjimas; Nužudy
tojo Jesučio žmona pažino 
vieną kaltinamąjį, kuris 
dalyvavo jos vyro nužu
dyme. Iš liudininkų paaiš
kėjo ir kiti sukilimo pla
nais Pagal planą, prasidė
jus sukilimui, tuoj turėjo 
išlėkti į orą Klaipėdos ka
reivinės. Ruoštasi su« 
sprogdinti Šilutės polici
jos būstinė.

Tūlas Sairovski turėjo 
pasistatęs prieš kareivi
nes mažą būdelę papiro
sams ir saldainiams par
davinėti ir iš jos stebėda
vo, kas dedasi kareivinė-

•’ se. ' -

sėdžiai nutraukti. Kara-

šalis būtų prisidėjus prie

mis rezervacijomis prisi
dėti.

jau kėtūri prezidentai 
VIRŠININKAŠ TEISIA- 1 bandė pravesti įstatymą 

leidžiantį šiai šaliai prisi- 
__ _ dėti prie Tarp- Teismo, 
Sausio 28 d ^et nei vienam nep^sise- 

’ kė. Net ir iš visų populia- 
što viršininkas Uvaroff, riausis Rooseveltas suklu-

po. - .
Už prisidėjimo rezoliu

cijos atmetimą didžiau
siais kaltininkais dabar 
laikomi kun; 'Coughlinj“; 
kurs' praeitą sekmadie^ 
ny savo kalboje per radio 

• smerkė pastangas ir nusi
statymą įvelti šią šalį į 
Europos intriguojanč i ų 
tautų sukurį ir W. R.

ilgam laikui.

UŽSIENIS APGAILES
TAUJA DEL AMERIKOS 
NUSISTATYMO PRIEŠ 

TARPTAUTINĮ TEISMĄ

Paryžius — Prancūzijos 
spaudą apgailestauja, kad 
Amerika nesutiko įstoti į 
Tautų Sąjungos Tarptau
tinį Teismą. ’

Berlynas — Vokiečių 
spauda komentuod a m a 
dėl Amerikos nesutikimo 
įstoti į Tarptautinį Teis
mą pareiškia, kad Šis A* 
merikos senato žygis pa-* 
naikina viltį, kad Ameri
ka bus kada nors- Tautų 
Sąjungos narė.

Geneva — Tautų Sąjun- 
*g§$ sferose dipkaįaįm^ 
baijiusiminę, kad Ameri
ka nesutiko stoti į Tarp* 
tautinį Teismą. Jiė prana
šauja, kad tas žygis pa-: 
kenks Amepkai susitarti 
su kitomis valstybėmis.'

■j

m
4

jj

j

1

f

New York — Sekmadie
nį, vasario 3 d. nuo 10:29 
vai. iki 12.37 vai. dieną į* 
vyks dalinas saulės užte
mimas. Šis retas gamtos 
vaizdas bus matomas vi- , 
goję Šiaurės Amerikoje.

HITLERIS GIRIASI 
SAVO DARBAIS

Visoj Naujoj Anglijoj 
dėl sniego ir šalčio žuvo 
45 žmones. Siaučiančiam 
šalčiui dar galo nesimato.

Berlynas —Sausio 30 d., 
naziai, minėdami dviejų 
metų sukaktuves, pasky
rė 25,000,000 markių ver
tes maisto ir kuro bied- 
nuomenei sušelpti. Hitle-

ATIDĖJO

Kar. Teismas nutarė 
hitlerininkų bylos svars
tymą atidėti Ūgi vąs. 14 
d., nes susirgo adv, Stan
kevičius ir kai kurie kab 
teinamieji. .

SAARUI LIETUVIŠKI 
KIAUŠINIAI PATINKA

Prieš Kalėdas 1 vigo* 
nas lietuviškų kiaušinių 
buvo pristatytas ir Saąrp 
kraštui. Saariečiai, kol 
dar nebuvo hitlerininkų

Bolševikai Skundžiasi Dėl 
Kreditų Amerikoje

Maskva — Sausio 30 d., kai tikėjosi kad jiems pa^ 
sovietų užsienių prekybos sipils kreditų iš Amerikos 
komisaras Arcady Rosėn- bankų kaip iš gausybės 
goltz nusiskundė sovietų ragb, bet apsivylė, neš 

* kongresui, kad Amerikos 1933-1934 metais jie tega- 
bankiėriai neduoda bolše- Įėję iš Amerikos gauti

| prekių tik už 16 ar 17 mi-
Jo manymu, Johnson į- .Komisarai esą labai ne* 

patenkinti tokiu Aiheri* 
kos kapitalistiniu apsilei
dimu pasinaudoti proga ir 
parduoti daug prekių Ru* ' 
sijai, —- kreditan.

SUNKVEŽIMIŲ DARBI* 
NINKAI SUSILAUKS 

UŽUOJAUTOS

čiantis, nes sovietai moka 
savo skolas. Gavę Ameri
kos pripažinimą, bolŠevi-

PRANEŠIMAS
LDS. N.. A. apskričio su

važiavimas įvyks sekma
dienį vasario 10 d., 1935 
m., šv. Jurgio parapijos 
bažnytinėje salėje, Št. 
Georgė Avę., Norwood, 
Mąss., 1-mą vai, po pietų.1 
Malonėkite Visos kuopos 
dalyvauti. Išrinkite , atsto
vus ir suteikite jiems ge
rų sumanymų LDS orga
nizacijos naudai.

Kviečia,
L. D. S. N. A. Apskričio 

Valdyba— 
Dvasios Vadas

4

i

1

: New York — Sausio 30 
d., Joseph P. Ryan, prie
plaukų darbininkų unijos 
prezidentas pareiškė, kad 
jų nariai atsisakys priim
ti įvairias prekės, pris
tatytas sunkvežimiais ant. 
kurių dirba ne unijos dar
bininkai, ir nekrauš pre- 1 
kių į panašius sunkveži- į 
mus^ • d

Šis pareiškimas yra pri- rį
‘tarimas International ij 
Brotherhood of Teams- | 

Kun. S. Kneižis terš unijai, kurios nariai J
Pirmininkas pereitą pirmadienį išėjo 1

VI. Paulauskas streikam kaip protestui -J
Raštininkas prieš darbdavius, kurie M

Tarnas Versiackas nori gauti iš teismo drau* «
Iždininkas dimą prieš darbininkų u* 1

S. Čeikauskas. ’ niją. -ii
• ■ • • • ; ‘i.
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sumai

ADVOKATAI
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

‘ SO. BOSUONyMASS,

■i

f

DRAUGIJŲ VALDYBŲ -

. T;

NETEKĖTAI MIRĖ 
GABUS STUDENTAS

3 Malden Street, 
Boston

Tel. South JBOrtofe 0815 ‘

D. A. ZAl£TSKAS :
Grabpritū toatoiiątttrtbjito

Patarnavimas Hieną lt ntktj

Jhuieral Home if Beą 
■■ 584 *Mt BroftdMfcy, 

So.Bortoa,Mm*. •

f. J. M1NEMS
JaRAB^RĮnsk . 

jau ,16 metą, kaip. lietuviams 
mandagiai, s^žmiūgai ir priei
namomis kainomis tarnauja.

Reikalui esant kreipkitčs: 
SOUTH BOSTON 
258 V?. fcroadw*y 
Tel:g,B.448« 

1 MONtELtiO 
16 intervale St.

• ;Tel: 4110 '

. BR0ADWAY MARKET 
. 387 ,W. BroadUy . "

Telephohe South; Boston 3591-

JONASVALIAO^Aą■ 75 “ė” '
Telephone .Sfruth Bos jom 1609

W. jono mv. BL.BAžtoišn
DRAUGIJOJ VALDYBA 1

Pirm. — L B*tr*u*kai, *
M ThoatyMPiA. BoiteK .MmA

PERKIRS Šį. CA8H MARKET 
Povilas Baltrašiilrias, Šav.

490B^oadway, Tel.S.BostonS120

Tel. Tfowbridge 6330.

JOHN REPŠIUS, M. D, 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS., j

Ofiso Valandos: 2—4 ir $-41

278 Harvard Street, 
kampt Inman arti Central Sq.J 

Cambridge^ Mass.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas.' Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E JBt, ‘(kampai Broadway)

Šoufh Boston, Mass.
' VeleĮon&s: ‘Šou Boston 2732
* • ^Namųi-Taibot 2474

DR, J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
* CBlRtJRGAS • "

.* x-Ray .
’ Tel. South" B6-stdh":2712 "

v : s • 4 . - .* r
Jei neatsiliepia tai šaukit: 

Alqonąuin 9753
• .534 E. Broadway.
South Boston, Mass,

ADVOKATAS

414 Broadway, S, Boston, Mass 1

H, >, Boston 0948 |
GYVENIMO. |

.. Tel, Parkway 1864-W ’

■----- -  Idetuw Dantistas —

DR. S, A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisus atdaras nuo 16 Iki 12 vai. 
ryto, nuo J.:30 Iki 5:80 pą pietų ir 
nuo 6 Iki 9 1. vakare, Šventą dieną 

pagal suslUrimę. •

•J ADVOKATAS ,

WILLĮ1M ĮHEALEY
\ ;18<Tremont St., “L , v

‘ ‘ Boston, Mass,. • j 
' ięl; LAFayette 3448 ‘ j

Tel. So. Boston 266<r 

Lietuvis Dantistas '

lį L. KAPOSIDS 
251 W,' Broadway, So. Boston 
Ofiso valandos nuo -9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 1) v. v.

I Seredomls nuo 9 iki <12 v. diena.
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedūliojnis nuo 9 iki 12 vai. diena:

Į ' (pagal sutarti) • , \ \

...... .................ę) g-atvėie, Vvčiu kuopai va-
JUOZAS CUNYSi

Ą jįįi .So. .Boston 3520 į 
i-l

. 918 Z. BtoMtw»y T; ■
Telėpiono SAntli ^to^ta ’1892

- Z.-: t. /.1 >•• ?

fOHASGLINE0KA8

laBTUVOB DŪKTtBŲ DB-JO8 
PO GLOBA MOmOB AVa.

Pirmininką — JEva MarlcilenS, . .
625 E. Bth At., So. Bo«ta, M**

. Tel. So. BoUnn l298
Vict-plrminink# — Ona SUurltoA

448 K. 7th 8^ So. B<Mt«n, Mrm.
80. Boston

Prot Rait. Broai CfanhnA

Fln. Bari. -* Marijona MarkonlutS, .
83 Navarre 3t, *Ro«littdaIe, Maas.

Tel. Parker (»58-W

105 Weat Boaton. Mm*
Tvarkdarfc — Ona Mikrtrdien#, 

1512 0)lumblaRd>,8oMBMton,MMa.
Kmo* K JanuinMenK

1426ColamMa»d., So. Boaton, Mm*.
Draugija Mtq Miku Ima

/ antr* utarftlnU* kiekvieno mtaMlo,

KODĖL PAS LIETUVIUS?
; ne tik privalome pirkti po* lietuviui bindeHtfi, bet 

tas mums apsimok* atryti
Lietuviai, matot# pribuktą pardavėjai fino kokią produk

tą mes paleidau]įme ir ją .kainos n$ra aūfafte'snSs.
Parengimą ar kitokiais r&ifcalato, mds kreipiamas prie sa

vąją. TodSi neturėtume ją ūžmiriti ir kada mūma reiW pro-_ 
dūkią/ ' *;

Lietuviai bimieriai uoliai remiu mūsą labdarybės k orga
nizaciją darbus. Jie pirmutiniai yrą au aukomis kiekvienam 
mūsą visuomenių prakilniam darbui. >

Jei mw muofirdžiąi remsime savuosius, tai jiems geriau ‘ 
seksis ir jie galfe dar daugiau mums lietuviams padėti. \

KUR GALIME, — mklMR PAS LIETUVIUS. . ’

—    ' , • I,------------------------------- -------- ;

M Boston 3520 

-MIMštlU
DARBININKO NAME 

.. Broadway, 
-., , z Sduth Bteton, Mase

vanaiu jų »vuxilcq jlveliu < z ’ 
I Ofito Valandot Iprograma. =Nu0 g lkl 12 ryte lt nuo 1.30 Iki

Po kiekvienų mišių bus |5 If °.lkI Vf’ vl^are-,OfJIi 
■ . "it- ?«a* uždarytas subatos vakarai* it;laiminama gerkles. I nedeidlaniais, taipgi feredomf* nuo Į

' . 5 12-to* dieną uždarytas. |
Vas. 6 d., 7:30 v. V., pa- | Taipgi nuimti ir X-Ray I 

rapijos salėje, septintoje Į ...

Prot RMtinI
5 TW1«* _

Fin. RaitiaittkM « lik Ito
16 Wln*toW 8*.

ŪMlulnka* *— N ~~ ~
; M5 K Bro*my» 8*. MM*
M*ri*iu “ i Wlnfi*Id
Drtttzito totoa*
■X Tth 8U bT1

7:80 vau vakari
' tatnfi. ■ - ■ ' /

ytoato drtatito* mltttoto taafetnu.
po protokolų mitlalnk*.

dainavo “Supinsiu dainu-

“Garsus Gydy-

labai juokingas ir pamų- 

ir pareisi; šu melų*nuehiį

ROOMSlirSvietines žinios
jaj. Išpažintys Blaivinin* 
kų kuopos ir Sodaliečių. 
Rytmety Marijos Vaikelių 
ir1 Maldos Apaštalavimo 
dr-jiį bendra šv. Komuni
ja. J/.- _

Vas 2 d. riį«(vminku I 1v vi. , TbI. So. Boiton 0823 U
metinė šventė. Jų naudai | jjbtuVIS DANTISTAS

.. .................................................................. ...

< ■ w. i d. yri pirmas 
penktadienis mėnesio, 
Žmonėd gūsiai eina prie 
MfaariiehtV 7 vai. mišios

Y laikomas Maldos Apašta
lavimo draugijos intenci- 
jai. Susirinkimas įvyks 
tuoj po šv. Valandai.

Vas. 2 d., 8 v. šventini- 
/?das Žvakių. Mišios gieda- 
Wds jaunavedžių intencL

KAZ.J. KALINAUSKAS
/ •’ ADVOKATAS

* “Darbininko” Name 
(antros.lubos, Room 1) 

866Broadway, So. Boston.
TeL So. Boston 8357 

Bostono Ofisas: 
^O State St, Room S26 

r ■ ‘. Tai. ’ Hūbbard 0806 
Gyvenimo: 33 Bosemont Street 

tel Talbot Ž878 Dorchester, Mase.

K r IĮ^ ITT AJĮ A I ’sandėlis. Gklsrąi ižsi

DR. ROGER J. A8IZAID
Tel. Devonshire 7906

orao VAI4MD08:'

tiems namams; Daugelis 
Šeimynų |ur,ėjo bėgti lauk 
iį savo narinį, nes gręsė 

į pavojus. Ugniagesių dar- 
bą triikdė gilus sniegas Ir 

Į šaltas oras. •, ; r .

PRASrofiJOFEDEBAL 
1 NATIONAL B ANKOS
| TEISMAS
į Trečiadieny, Federaliam 
Districto Teisme prasidė-

- . lai. Stezyz BtlMka*, 8av. ' <1<W. 8n«4ww, So. Borton, Mmi.

giedamos miSios 8:30 vai. t nn u U DIODED • u> t ? prasiae- specialus pamokslas. Po | DR. Vi GASPtR užvesta ketumi
sumai jų susirinkimas J I Arti Municipal Bnilding I 5?^ U^i
Vakare jų šventes įvairi I Bro*dway, s. Boston darytąją. FederaI Na iOnal

dovaujant įvyksta “Beano ll 
Party”, ir po to kas tre
čiadienio vakarą. ’

Vas. 10 d., 2 v. p. p.,Mu- 
nicipal Building salėje, į- 
vyksta paminėjimas vas. 
16 d., su labai tikslia pro
grama. Kalbėtojais bus I 
palys didieji mūsų išeivi- L 
jos vadai, būtent: kūn. K. 
Urbonavičius ir kuri. K. 
Vasys. Koncertinę progra
mos dalį išpildys di^iųlls 
parapijos choras? art. R. 
Juškai vadovaujant. Įžan
gos nebus.

Penktadieniais,, po ŠvJ 
Valandai, bažnytinėje sa
lėje šv. Vincento • Labda
riams Draugija išdavinėje 
pavargėliams pašalpas.

SVEIKSTA FLORIDOJE] 
v Ponia Ona Kaląkauskie-1 
rne, gyv. 123 C £įt. So. Bos- j 
rtonpMass.; rudenį po suri-į 
ki&i ’ operacijai, išvažiavo 
sveikti* į Floridą.* Ji ten 
gyvena pas savo sūnų A- j 
dpmą, kuris dirba kaipo 
leitenantas prie .United 
statės Airway. Ligone 
sveiksta ir grįš South Bo
stonan pabaigoje vasario 
mėnesio.

Sausio 30 d.’, 4:45 vai. 
po pietų,. Bostono miesto 
ligoninėje; mirė Jonas Ka
valiauskas, 24 metų jauni
kaitis iš Westfiėld, Mass. 
Jis yra baigęs Emherst 
State Collėge tof Mass. Bu
vo ten chemijos profeso-

LIETUVIAI TAUTIEČIAI!
Gerbiaimeji:— ;, : '

PfaŠomę kreiptis į lietuvišką aptieką, kurios 
šaviriihkai gimę ir augę So. Bostone. Receptus iš- 
pildo/šu geriausiais vaistais tiktai registruoti 
vaistininkai. Galite būti tikri, kad jūsų daktaras 
bus patenkintas. <

’ , PALANGOS TREJOS DĖVINERIOS
Tikrosios Palangos Trejos Devinerios, surinktos.: 
ir sudarytos iŠ virš 27-nių skirtingų rūšių, iš įvai-i 

< liausiu augalų -L. rinktinių ir stambių šaknų, žo-
• ūig lapų, žiedų, uogų ir taip visokių grudželių,

pritaikintų kūno sustipriniinui ir .visokių nesma- 
gumų ’prašalinfmui; kaip ųųo šalčio, taip ir nuoC 
visokių nesmagumų. ' %

//’KAINlL W;4- SU PERSIUNTIMU 55c.
DEKSNIO GALINGA l^TIS 75c. ir $1.50 t 

; Pristatome ledus (ice-cream) pokiliamš į namus,

CA8PER PHARMĄCY, INC.
... John Casper Josenh C. Greene.

• '(Jonis Kasperavičius). (jubžĮąpas.u. JGįnlėvičiūs)

■ speįčiauistau!
W Btoi^vrky » . . Telefonas 9457

’ (Atidaryta nuo 8 ryte iki Pijrmos ryte)i

Bank, Bostone. Bylą užve
dė šios uždarytosios ban- 
kos: Bancroft Trust Co, iš 
Worcėster/’ Inman Trust 
Co., iš Cainbridge, The 
Lawrence Trust Co., ir 
BrocktomTruatCo. Jos vi- 
sds reikalauja iš uždary
tosios FederaI National 
bankos $3,200,000. Jos sa
ko, kad užsidarymo laiku 
pastaroji banka buvo jų 
*‘trustee° Įr globojo jų mi
nėtąją sumą pinigų, bet 
per, neteisėtą ir suktą jos 
viršininkų elgesį priėjo 
prie tų, kad tūrėjo užsida
ryti, o del toj priežasties 
ir jos turėjusios ųžšidatyr 
ti, todėl dabar reikalauja 
savo turtą. '

BADO NEGYVA 
h mqtęrį / , 

rr ^aušio 30/ ant tako; prie 
|Arborway,'Jamaica Plain, 
Visai arti Arnold Arbore- 
tum parko rasta negyva 
ihoteris, kurios asmenybė: 
dar neišaiškinta. Mirties 
pHežastis ihgi dar galuti- 

Į riai nęnųštątjth.

tas pats yra sirgęs tąja 
liga ir pasveikęs, todėl tos 
ligos ■ ištiktaisiais labiau
siai ir rūpinasi.

te '

CAMBRIDGE, MASS.
MOKYKLOS VAKARAS

Sausio 20, parapijos sa
lėje įvyko parapijinės mo
kyklos vakaras. Seserims 
mokytojoms vadovaujant, 
vaikai vkidino dvi graži 
pariiokinanti komedijėli.

pradedant progr a iri ą 
klebonas kun. F. Juškai- 
tis kalbėjo apie svarbą ir 
naudą parapijinės inokyk- 
loš”; Vienas iš svarbiau* 
šių ginklų prieš ištaųtėji- 
mą,Aai parapijine mokyk* 
la. O kaip būtų gerą, kad 
visi tėvąi tą suptastiį^; ’

Vienas iŠ mokinių išėjęs 
gražiai lietuvškai prabilo 
sveikindamas visus susi
rinkusius ir dėkodama^ 
visiems už skaitlingą atsi* 
lankymą. Maža mergaitė * 
našlaitėlė išėjo apdainuo-

MUZIKAS
! RAPOLAS JUŠKA

> Moko muzikos, piano 
[ ir dainavimo. Specia- 
» les pamokas duoda 
| vaikams.

Adresas:
į 938 E. Broadway, 
l*SD^

riui už pagelbininką. Per J 
mainos dėlei dirbo kelias J 
savaites Bostono automo-1 
bilių parodoje, čia staiga J 
ir apsirgo. < ■ 1

Daktarai, paėmę jį mieš-1 
to ligoninėn, darė Vidurių] 
operaciją, kuri būvo pa- į 

Į sėkminga. ' " j
Nelaimė, ligonis gkvoj 

Į plaučių uždegimą ir mirė.1 
| jonas buvo gabus iri] 
Simpatirigas . Užtai grei
tai įgydavo draugų.

Prieš jam mirsiant, jo 
kleborias kun. V.-Puido
kas savo automobiliu vi< 
durnąkty -atvežė pas jį jo 

l abu teveliu. . .<]
Sesutė dirba. Floridoje, . ‘ į
Kūnas -išsiųstas VVešUi 

fieldan, kur bus laidoja’] 
mas su didžiulėmis bazny- j 

litinėmis iškilmėmis. iš ŠvJ 
Kazimiero lietuvių baŽriy- 

'■i. . ■■ 1 » ♦

Icios. . - •

PREZIDENTO GIMIMO 
DUGNĄ

Trečiadiehy,, sausio 30J 
prezidentui Rooževeltui 

( sukako 52 metai.. Ta jo 
gimimo diena buvo links
mai visoje šaly; švenčiama, 

f Daųgiausia buvo ruošiami 
iškilmingi yfeši baliai, ku
rių pelnas buvo taip dali
namas: 70^ eina vietos 
vaikų paralyžiaus ištik
tiems pagelbai, o 30% 
siunčiama Washmgtonąn, 
prezidentui, kuris juos su- 

I naudos kovai su vaikų pa
ralyžiaus liga'. Preziden-

SMHĮ DĖMESIUI!
. Savininkai! Jeigu jūsų 

pertčs” prižiuręjiriio aplinkybes 
yra sunkokos, aš turiu naują su-' 
manymą, kaip jūsų našta gali 
būti palengvinta. TuritTSO metų 
patyrimo tokiais reikalais. Taigi 
pranešus man, jūsų“propertes” 
bus kaip ir parduotos^ Aš dar- 
buojuosi tik Ebstčme, Brightone 
ir Cambridge. Dfl platesnių žinių 
prisiuvate man savo aiškų adre
są ir kada aš galeČiu jūs matyti 
—- gerianšiai . Antradientais ir 
Penktadieniais. Rašykite laiškus: 
Mr. F. Kr E., c-o “Darbininkai”

366 W. Broadway, So. Boston.
Mass

dama savo 'vąfgūš bei 
skausmus, eidairia prie sa
vo motinėlės kapo. Jos j 
raudį -sekę eiles: “Mano 
Motinėlė”. Taipgi mažą 
mergaitė-gražiąi Jausmin
gai pasakėt Po to suvaidi
no “Kalėdų Svečią”,kome- 
dijėlę dviejų atidengimų. 
Pirriioje - scenoje matėsi 
turtuolių namas. Atsilan
kius vargingam ubagėliui 
vaikeliui, jis nepriimamas, 
U7jį 
troje scenoje matėsi ne
turtingas namas, žmonės 
jame gyveno nors mažai 
ką, turėdami, bet \ paten
kinti. Taih .pačiam ūbįgė- 
liui apsilankius, jis mei
liai. tapo priimtas. Jis įš- 
ėidąmaą juosjąiiriiųo. Jis 
perstatė pati kūdikėlį ie-1

GRABDRIAI j

Po šio ‘ veikalo mažos 
mergaitės išpildė gražų 
drilių. Vieha tięrgūitė < 
dainavo “Sųpinsiu dainu
žę”. Tuoj sekę . aiitra ko
medija -— “Garsus Gydy
tojas’ Šis yęikai|tist puvo 
labai juokingas ir pamo
kinantis. “ŠU $įešą nueisi 
ir pareisi; šu mėlų*iiųęiš^ 
bet nebegrįši.” . >A

į. GAISBAS SOUTH 
BOSTONE ■

• , ■ 1u" -—r » • •'.*!

Sausio 30, South Ęosto- 
ne prie fe ir Ist gatvių už
sidegė South Bay Paper

s 20 Metų Jubilėjaus b 

PROGRAMA
H. - ' '' Bangia , • h

į| BLAIVININKU 49-TA KUOPA - J
0 > . SEKMADIENĮ

| Vasario 3 d., 1935 
ih . • ŠV. PETRO PAR. SALĖJE ;

5th Street, - ’ w ‘ So. Bošton, Mass. Į
i! Pradžia lygiai 7 vai. vak. . • t
4 Dainuos “DARBININKO RADIO CHORAS” ! 

IĮ Programa susidės iŠ vaidinimų ir dainų. |
Dus suvaidinta TRYS LABAI JUOKINGOS 1 

į į KORDUOS. Tąlpgi, bus ir kitokių Įvairenybių. | 
N Į Tądgi, visi So. Boštori’o ir apylinkių kėfoftl- |

1! Jų Lietuviai yra kviečiami atsilankyti, gardžiai;
pasijuokti ir linksmai laiką praleisti. ’

; ( Įžanga suaugusiems, 25c. ' Vaikams, 10c,
!! Puse pelno “DARBININKO” RADIO FONDUI 

H - < './//’ 7 / Kviečia RENGĖJAI.

JOSEPD W. GASftR
- (ĖASMBA8)

G RA B.OR I U S ‘ 
B. brM&Mjr,,'

■ Šfttrth Boitboh, ;?
Office’: Tel. S. B. 1437 : 

les w. Ta rt. . ■ : 
. Res.:Tel. S. B. 39&)



V*wio l 'd., 1MB DARBININKAS
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VIETINĖS ŽINIOS]
UŽDARYTOS BANKOS 
IŠMOKI DIDELES SU
MAS ADVOKATAMS

Gubernatorius Curley 
iškėlė aikštėn jo surastas 
labai stambias sumas, ku
rios išmokėtos advoka
taus paskirtiems prie lik
vidavimo uždarytų bankų. 
Per dų periodus, būtent, 
1920-21 įr 1931-34>advoka- 
tams išmokėta net $1,272,- 
312, Tos didžiulės sumos

MUZIKOS MOKYKLA
M. Tręinąvičiiite, moky- 

toją, mokę muzikos pianu. 
Jiyrą baigusi 

FAimTBN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ 

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

ĮVAIRŪS SKE1BIMAI
T “ .' ■ • Tel S. B. 2805-R T
Į Ll^tUVIS | 

lOPTOM ETRISTASl 
s ISegžamlnuoju akis Į

priskiriu akinius f 
kreivas akis atltię-f 

t cinu ir amblljoniš-;
ikose' (aklose) akyse sugrąžinu| 
j Šviesą tinkamu laiku. š
I J. X. SASAKARNIS, O. D. Į 
į 447 Brqadway, South Boston j

PIGIAI TAISOME 
STOGUSz :j 

SO. BOSTON ROOFING CO.

M MARTIN & C0.
Taisome Visokius; Stogus ;

414 W* Br oadv^ųt ^
... TELEFONAI: - į 

South Boston 0574 dienoiis 
Spuįh Boston 0184 vakarais

BALDUS
Perkraus* 

tome
VISUR 
PIGIAI 

. GREITAI
SAUGIAI

JJTHUANIAN ’ 
EUBNITURE CO. 

326-328 W. Broadway 
Tel. S.ęuth Boston 4618

esą imamos iš žmonių su
dėtų pinigų uždarytose 
bankosė. Ir tuomi naudo
jasi tam tikra advokatų 
klika, kuriems tas likvida
vimo darbas buvo pave
damas.

Ateity visas bankas lik
viduos pati valstybė. Gu
bernatorius įsakė bankų 
komisionieriui Henry H. 
Pierce, kad ateity reikiant 
legalių patarimų jie būtų 
imami, iš prokuroro ofiso, 
b ne samdomi advokatai, 
kaip ligšiol būdavo.

PRAŠALINO REGIS
TRATORIŲ RYAN

- Gubernatoriaus * Curley 
įsakymu, nuo vietos tapo 
prašalintas automobilių 
registratorius, Morgan T. 
Ryan. Jo vieton guberna
torius paskyrė Frank A. 
Goodwin, buvusį kandida
tę į gubernatorius praei
tuose rinkimuose. Good- 
win yra seniau buvęs au
tomobilių registratorium. 
Jam metinė alga paskirta 
$6000.

yra labai siauras. t O auto- tyS moderniškus tenemen- 
mobilių prie šalygatvių. 
beveik visai dar negalima 
palikti. Tas kenkia biz
niui. Biznių ir krautuvių 
savininkai net padavė 
skundą policijos viršinin
kui, kad dėl sniego biznis 
beveik visai sustojęs, nes 
žmonės į vidurmiestį ne
gali įvažiuoti.

Majoras Mansfįeld pa
reikalavę paskirti $800,- 
000 nupirkimui modemiš
kų sniegui kasti, prašalin
ti įtaisų, šiuom tarpu prie 
sniego dirbą virš 20,000 
žmonių, bet progreso nesi
mato. Be to stinga trokų 
sniegui vežti. Išleido net 
atsišaukimą per radįo, 
kad žmones turį trokus 
parsisamdytų miestui 
sniegui vežti.

Snieguužverstosgątves 
sudaro įr didelį pavojų, 
nes jomis gaisrininkai ne
gali privažiuoti. Taip pat 
dėl sniego negalima nei 
prie hydrantų prieiti.

PASKYRĖ 5 MILIJONUS 
NAMŲ STATYBAI SO.

BOSTONE

tus ir mažesnius, vienai 
šeimai namelius. Išviso 
bus pastatyta namų dėl 
960 Šeimynų.

Šis valdžios nusistaty
mas nėra galutinis, nes jei 
dabartiniai nuosavyb i ų 
savininkai norės iš val
džios pasipelnyti perleis^ 
darni savo nuosavybę val
džiai, tai planas bus pa
naikintas ir parinks kitą 
Vietą šjo sumanymo vyk- 
dinimųi.

LAIMINGAl NUŠOKO I 
. SNIEGĄ

Užsidegus namams ant 
Batavia gatvės BackBay, 
ir nesant kitos išeities vy- 
ras ir dvi moterys nušoko 
nuo trečio aukšto į gilų 
sniegą. Ir taip laimingai, 
kad nei kiek nesusitrenkė. 
Gaisras nuostolių padarė 
už apie $25000*

DIDELIS GAISRAS 
'.. LYNNE’

Detroito Žinios
4V. PETRO PARAPIJA

Telephone 
80. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKEB
Automobilių ir Trokų >" 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčlų auto* 
mobilius. Taisymo .Ir demonstravi
mo vieta: . . '■

* - 1 Hamlin Street
ĮrE. EighthSt. 

(SOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kapoftuna* tr Pėter Tredtokar 

Navininkai

Boston, Mass. —Sausio 
30 d. Federalė valdžią 
staiga pranešė, kad ji yra 
paskyrusi 5,000,000 dole
rių naujai statybai South 
Bostone. Valgią mano 
nusavinti apie 19 akrų 
žemės prie Old .Colony A- 
venūė, , Colūmbįa Rdad, 
Dprčhėster Street ir’Old 
Harbor Street.

.Nusavinus žemę, visi e- 
sami namai bus nugriauti 

ti, tai tas pravažiavimas ’ ir jų vietoj valdžia pasta-

BOSTONAS NEGALI 
IŠSIKASTI IŠ SNIEGO

Bostonas vis dar negali 
išsikasti iš sniego,, kurs iš
krito praeitą savaitę. Į kai 
kurias gatves dar. visai 
negalima įvažiuoti; o kito
se jei ir galima pravažiųo-

• Sausio 30 Lynne kilo di
delis gaisras, kuomet užsi
degė tuščias septynių auk
štų Fance & Spinney fab
rikas. Nuo jo užsidegė a- 
pie 12 kitų namų, ir gręšė 
visam distriktui, bet pasi
sekė užgesinti ‘' ne žymes
nių nuostolių* Šaltas orsts 
ir vėjas sunkino, ugniagė- 
sių darbą. Buvo pasi
šaukta iš Saugus, Marble- 
head, Swampscott ir Re- 
vere. • Devyni, ugniagesiai 
tapo' sužeisti. Nuostolių 
sieksią $125,0CĮ0.r

■ t “ “ *, - ‘ * ** “ ‘ \ * m‘

DABAR PUOŠK SAVO NAMUS
Iii MlllHiJli ifvi

Šis elegantiškas saliono kompletas su
sidedantis iš sofjkos, dviejų minkštų 

■_ kėdžių, staliuko ir lempos tik —•
:, $ 49t5« j

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE,

—■.-*'y j ■ r ■ '■■■ ! . , . E

JUOZAS M. DILIS 1
LAIKRODININKAS I

A1

ąyks 
tus*

■ <

įduodu įvairiausios n 
iąius ir sidabrinius < 
£aipgi ir pataisau.

ažies 
laik.

r

80 BpSTON, MAS5S,

K. SIDABRO
OfiiM Naujoje Vietoje

808 W. BrondW>
. Ant antrų lubų

8o. Boston, Man,

—    I I Į . I l» .

čiai tokių sėkmingų vajų ‘ 
negąli turėti, nes - neturi 
pinigų apmokėti kalbėto- 
jams ir rinkėjams. Bet lie
tuviai katalikai turėtų 
patys suprasti katalikiš
ko laikraščio naudingumą 
ir reikalingumą. Katali
kiškas laikraštis paduoda 
ne tik pasaulines Žinias, 
bet ir katalikiškas. Tik 
prisiminkime Evangelijos 
žodžius: ‘Žodžiai pagal ta-* 
vo tikėjimą tegul tau sto
jasi.’ Pamąstykime tų žo- 

' džių reikšmę. Pasauly nė
ra nieko gero be tikėjimo. 
Jeigu ką turime gero, tai 
mūsų tikėjimo sėklą. Žmo
gus be tikėjimo, tai anot. 
šv. Pdvilo, avis be pie
mens, eina, bet nežino 
kur. Tikėjimas yra pa
grindas viso gero. Tad 
skaitykime katalikiškus 
laikraščius, ir ne-tik skai
tykime, bet ir platinkime.

ŠV. JURGIO PARAPUA
. I i , j i i u—•

Sausio 13 d., Lietuvos 
Dukterų draugija surengė" 
linksmą vakarą šv. Jurgio 5 
parap. svetainėje.

Vakarą vedė J. Medinie- 
nę. Pirmoji dalis progra
mos buvo muzikąliŠka, šo
kančiai: S. Bukšaitė su
dainavo dvi linksmas dai
neles, kurios žmonėms pa
tiko., ■ ' ■' 1 ■; •

M. širvaitienė ir M. 
Stankięnė sudainavo dvi 
daineles. Duetas išėjo la
bai gerai. Mažyte Bernai 
dina Širvaitė gražiai su
dainavo kėlės daineles, už 
ką tapo apdovanotą gėlė
mis ir sajdainėmis. Jai ą- 
kompanavo jos motiną.

P-Įė A. Juotsnųkaįtė ne 
vien juokingų apsirengi < 
mu, bet ir. juokingomis 
dainomis prijuokino pub
liką iki ašarų. Buvo kele
tą kartų iššaūkta aplodiš-* 
meritąis. c 4 * *
' ■ gražiai su-
iaihaVo kėlias angliškas 
dainas. Jauna dainininke 
turį gražų, šyelhų balsą.

S. Būkšaite. ir Ą. Juodą- 
nukaitė ląbąi pųikiąi. išpil
dė linksmą duetą. ‘

Muzikalę dalį baigė M. 
širvaitiene . daina, ’ akom
panuodama pati sau akor- 
diapu.

Visoms dainininkėms a- 
kompanavo p-lę Geciįija 
Pranaitė..

Po to sekė vaidinimas. 
Suvaidinta komedija “Ne
tikėtai”.

Vaidinę šie: OA Balčiū
nienė, A. Barštaitė, M. 
Aukščiunienė, A. Juotsnu- 
kaite,'A. Pošius,' Pr. Va- 
’atkęviČius įr A. Širvaitis.

Viši roles atliko kuopui- 
kiaųsiai. Juokų buvo iki 
3očiaį, nes dalyvavo mūsų 
geriausieji vaidintojai.

Programai pasibaigus į- 
vyko Šokįai. Grojo A.‘Po- 
šiaus orkestras. Publikos 
buvo pilną svetainė. Lie
tuvos Dukterys visuomet 
sutraukia žmones į savo 
parengimui

šio vakaro surengimu 
daugiausiai pasidarbavo 
B. Dapkienė. Jai pagelbė
jo BarŠtienė, UŽdavinienė 
ir Medinienė.

J VebUoJa,

pijęs vaikai visiems pris
ėto į namus kaip tik gau
na. Tik pasakykite vaikui, 
kad norite gauti “Darbi
ninką” ir bus pristatytas 
į namus. ?

JAUNIMO VAKARAS
Vasario 13 d- įvyks Jau

nimo draugijos vakaras 
parapijos naudai. Jąunimo 
parengimai būną visuomet 
pasekmingi, tai įr šis bus 
ne kitokia, gy. Petro pa
rapijos jaunimas yra dar
bštus, ypač parapijos dar
buose. Tąįp lųrętų būti vi
sose parapijose.

Šy. Petru par. bąžnyčio- 
je apsivedė Jonąs Glaude- 
nis su Irena Ęergmooser 
Jaunasis netaip gerai Ži- * 
nomas kaip tėvas, nes ji? 
yra geras parapijos rėmė
jas. Jis ligšiol pristatyda
vo gėrimus į yįąųą pikni
kus.

Šią savaitę, pradedant 
vasario 2 d. įr baigiant 
vasario 9 d., Kems krau
tuvėje įvyks Lietuvos lie
tuvių išdirbinių paroda. 
Paroda bus Kems krautu
vės devintame aukšte. 
Lietuviai kviečiami gau
siai ateiti ir pasižiūrėti 
Lietuvos lietuvių darbelių.

..................... * įk

. LIŪDNAS ĮVYKIS
Šiomis dienomis jauni- 

kąitis Pirmonas, sūnus 
gerai žinomo Pirmono, ne
tikėtai pasidarė sau galą. 
Pasiėmė šautuvą ir užsi
daręs maudynės kambary, 
nusišovė^ Priežastis nežL 
noma. Palaidotas iš namų. 
Patarnavo artimas kuni
gas klebonas* Jaunikaitis 
buvo tik septyniolikos me
tų amžiaus. ' ’

JAUNIMO PRAMOGA
i Sausio 27 d. įvyko Jau
nimo draugijos žieminė 
pramoga ant White Lake. 
Dalyvavo daug jaunimo ir 
buvo keletas pašalinių. 
Jaunimas linksmai žaidė 
įvairiai apsirengę. Jauni
mas savo žaidimais ir ap- 
sėjimu parodė gražų pa
vyzdį visiems.

Jaunimo draugijos susi
rinkimas įvyks vasario 6 
d. Šiame susirinkime bus 
keletą švhrbių įnešimų. 
Prašome visų narių susi
rinkti.

[ “DARBININKAS” DET- 
Į ROITĄ PASIEKIA
Į Laikraštis “Darbinin

kas” gaunamas kas sek
madienis. Jeigu kada ir 

] pavėluoja, tai ne iš redak
cijos, o tik kelyje. Labai 
dažnai paštas nepristato 
laiku. Bet “Darbininko” 
skaitytojai dėl to hėturė- 

I tų nusiminti, kad negauna 
g sekmadienį, nes šios para-

3 VAIKAI APDEGS 
VEŽIMĖLY

Du vaikai, Richard, 7 
menesių ir Patricia Came- 
ęon 2 m. pavojingai apde
gė, kuomet vežimėlis, ku
riame jie miegojo užside
gė nuo kibirkšties iš pe
čiaus. Tėvas greit ugnį už
gesino. Vaikai nugabenti 
ligoninėj. Gyveno 548 Tre- 
mont St.

KONFISKUOTA KNYGA 
PATARLES IR PRIEŽO

DŽIAI

Sekmadienį vasario 3 
Šv. Blažięjąus djena. Tč 
visų mįŠių bus laimina
mos gerklės. Nępraleiski- 
me šios progos gauti ger
klių paląįjųįpimą, nes Šv 
Blažiejųs yrą daug stebu
klingai išgydęs' ir apsau 

.gojęs nuo gervių ligų. '■

DarĄ kartą primename 
kad Šv; Petrų pąrąpija tu
ri išnuomavimui pikni 
kams Simopo parką, Beė 
chnut Grove. Pirmą progr 
norime duoti lietų^iamSį c 
ypatingą! parapijos drau 
gijoms pasinaudoti tuc 
parku, f rąžome ateitį ir 
pasitarti piknikų veikalu* 
Mes tą darome lietuviu, 
naudai. Paėmėme įą par
ką, kad kitataųčįai nepa
imtų, kaip pernai. Šv. Pet
ro parapija nenori iš te 
padarytį, pelno, bet tik pa
tarnauti lietuviams.

Susivienijimo susirinki
mas įvyks pp vėlybų mi
šių, bažnytinėje svetainė
je. Visi nariai ateikite ir 
atsiveskite naujų narių 
Kiekvienam verta tureli 
apsaugą nelaimėje. Susi
vienijimas yrą geriausia 
apsaugą.

Detroito lietuviai b‘owlę- 
riai smarkiai ritą boles 
Pereitą savaitę pasirodė, 
kad kaikurie gali tapti A- 
merikos boilerių viršūnė
se, ypatingai vyrai Baltor 
Rožes, Bet jie vistiek Šv 
Petro parapijos vyrų dar 
negali °subytin4^ ^ta’ 
kaip dabar stovį lietuviai 
bowleriąi; ‘

, išlošė pralošt 
Šv. Petro par. 28 F 
D. Brazis 22
Baltą Rožė 
Vyčiai įfi
Liet. Užeiga.
Šv. Jurgių par. : įf If
Gus & Frank" 13 2?
Bill &Petiį “ i|

Detroito dioęezįjoje per 
keletą meųesių eina “Mi- 
chigan Catholic’V katali
kiško laikraščio vajus. Vi
sose parapijoje labai daug 
gauta naujų prenumera
torių, nes buvo kalbėtojų 
kurie išrodįnėjp katalikiš
ko laikraščio svarbumą. 

. Mūsų lietuviški laikraš-

TAMSTAS NUSTEBINS DABARTINIS BALDŲ 
KAINŲ PIGUMAS

kviečiame užeiti*pasižiūrėti.

Jau 18 metę, kaip mūsų, krautuvė tar nauja Bostono ii* apylinkės lietuviams. Mū- 
. sų krautuvėje rasi didį pasirinkimą, visokių, namų rakandų.., p jei krautuvėje nerasi to

kių balįųj kurių nori, tai mes nusivežšime į Bostono sandėlius, kur pasirinkimas yra 
didžiausias visoje Naujoje Anglijoje.

Parduodame už grynus pinigus Ar dabar pirksi baldų ar ne, 
ir ant išsimokėjimo.

UTHUANIAN FURNITURECO.
.. . A. AŠMENSKIS, Vedėjas '

326*328 W. Broadway, So. Boston, Mass.
TELEFONAS: SOUTH BOSTON 4618

Kauno miesto ir apskri
ties komendanto nutari
mu^ humanitarinių mokš- 
lų fakulteto tautosakos 
komisijos išleista ir prof. 
Vinco Krėvės - Mickevi
čiaus redaguota knyga 
Patarlės ir Priežodžiai 
konfiskuota. Pasi r o d o., 
grynai pornogr a f i S k ų 
priežodžių ir patarlių toje 
knygoje yra per 300. Dau
giausia surinkti tokie tau
tosakos “perlai”, kurie da
bar kaimo pusbernių tebe
kuriami. Tai matyti iš to, 
kad jau minimi centai, li
tai, dvarų išdalinimas ir 
panašiai^

ir 
ir 
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PROTESTAI PRIEŠ MEKSIKOS ŽIAŪRU- 
: MUS AMERIKOS KONGRESE

sesnifi. gal .ir daugiau ver* 
tingesnis, jeigu mūsų dai
nius per visą savo gyveni
mą būtų kūręs tik meno 
veikalus. Adomas Jakštas 
sako, ' kad Baranauskas 
buvo tikras genijus,' bet

M i.

*** 1 . * ‘ , . * N • 1 • . * .
* ' —-L.' 1 ‘

. . Protestai prieš tikėjimo persekiojimus Meksikoj 
eina smarkyn.. Apie protestus pačioj Meksikoj nėra 
ng kalbos, neš ten Žodžio laisvė kogriežčiauslai uždrąu 
fta, feet jiė p&slpyiė iŠ. Cohnėcticut, New York, Cali- 
forriįU, Minnesota ir kitur įteikė savd žmonių protes
tus, Valstybės Sekretoriui Hull, kad juos pasiųstų 
Meksikos prezidentui* Galinga Kolumbo Vyčių orga
nizacija (Knights of Colųinbus), asmeny Savo atsto
vo Maitino ii. Carmody, įnešė Kongresui reikalavimą 
Viešai pasmerkti tikėjimo persekiojimą Meksikoj ir^ 
jęi žiauri katalikų priespauda ten nesiliaus, tai ir vi* 
feai nutraukti diplomatinius santykius su Meksika.

hutoni pasakyti, .kokias rezoliucijas tame klausi* 
pie išneš feongresasį bet tie protestai bus viešai svar- 
stomijžiauruš faktai nagrinėjami, pasigirs karštų 

—kalbų/prie^Meksikos-tiranijąj-tas viskasbusskėlbia- 
ma laikraščiuose žodžiu, išeis tarptautinis skanda
las. Tokių dalykų nemėgsta nė viena valstybė *— ka
di ją traukiama pasaulio opinijos teisman ir tamsius 
priespaudos darbelius pastatoma dvllizacijos šviesoj. 
Nemėgsta to ne Meksika. Jos prezidentas Cardenas 
tur būt Jau šį'tą ^suuodžia apie sąjūdį Amerikos 
Kongrese. Jis yra, be abejonės, gavęs ir tiesiog iš A- 
merikos jam adresuotų protestų. Gana, kad jis katrą 
čia dieną pareiškė, kad Meksikoj ^tikėjitod nieks ne
persekioja, Bet Arkivyskupas Diaz jam priminė, kad 
persekiojimas ne tik nėšiliiuja, bet dar Vis žiaurėja.
< Kaip buvo laikraščiuose pranešta, Šv. Dvasios 

„. bažnyčioje, miestely Tacubaya, įvyko kruvinos rįau-
r S šes, kurįdšė buVo užmušta 10 žmonių fr 30 sužeista. 
£ .... Tas kruvinas susirėmimas žmonių su policija įvyko 

dėl to, kad buvo areštuotos kun. Adolfo Gacho už lai* 
Z kymą mišių savo bažnyčioje, bet be valdžios leidimo.

(Meksikoj, mat, reikia atsiklausti pasaulinės valdžios, 
ar valia laikyti mišias savo bažnyČioj/nes kitaip, tai 
gresia kalėjimas. Tai pas juos vadinasi pilna tikėjimo

- laisvė). Žmonės nenorėjo dUot kūnigą areštuoti. Poli
cija mėgino minią išblaškyti ir prade jo šaudyti. Ku
nigą vis dėlto policija suėmė ir kažinkur nudėjo.

1 iįtięks nežino apie Jo likimą. Negana, to atvyko spe- 
ęialus valdžios agentas Adronas. Saęnz. (Žajone) sų-

F areštavę 52^ftoohės^{i^me ^škaįęiujė^daūg moterų, ir 
uždare bažnyčią del “fanatiškai Sukeltų riaušių”. Čia 

£ tai Rrezidentas Cardenas parodo savo “ritierišką gai-
J liąširdystę”, paliudsuodamls visas sūateštuotasias
i moteris, Tur būt ant to “didvyriško” savo poelgio
iį Meksikos prezidentas rėme savo pareiškimą, kad Mė
ti kšikoj nėra tikėjimo priespaudos.
į -*1“ ’ Čia kiekvtohas Uetųviš lengvai atsimins visai pa-
į našų įvykį Kražiuose 1894 metais. Ir tėnąį kazokai
į'*7; žtoonęs kąrdaiš ir UagaikofiŪš už tai, kad jie 
Į nenorėjo išeiti iš atimtosios bažnyčios. Visas pasaulis 
‘ ' tada pasipiktino rusų žiautiimu te tą Kražių įvykį 

priskaitė prie vieno Jš žiauriausių tįįėjimo pęršekio- 
jlinų. Ar per 40 metų žmonija jau tiek nužygiavo at
gal nuo civilizacijos, kad tiks, kas piriniau buvo skai
toma žiauriu persekiojimu, dabar būtų priskaityta

- tik prie mažmožių? Ir kuomi Meksikos prezidentas 
. galį pateisinti savo pareiškimą, kad Meksikoj nieks

ū tikėjimo nepersekioja? Toks begėdiškas melas būtų 
suprantanias eilinio komuĄisto lūpose,. bet valstybės 
vadas privalętų tūrėti daugiau sarmatos ir savygąr- 

•' K.
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VYSK. A. BARANAUSKAS
Jo gimimo 100 m. \ 

^ttkakiuviS

Sausio 19 d, suėję. lygiai 
100 mėtų, kai gimė vienas 
didžiųjų Lietuvos poetų, 
vyskupas ■ Antanas Bara
nauskas. Jis gimė 1835 m. 
Utenos. apskr., Anykščių 
miestely. Busimojo poeto 
tivdį buvo Ue|urtingi ir 
turėjo, daug vaikų. .
. Mūšų būsim sis poetas 

ir vyskupas jau. iš pat 
jaunų dienų mėgo knygas 
ir.labai linko į mokslų. Tai 
pastebėjęs jo tėvas Anta
nas pradėjo leisti į Rum
šiškiųvalsčiaus raštinin
kų . mokyklą.. ją baigęs? 
iriirį laikų tartaro ftėsfeį- 
nitiose, Vainute, skuodė to 
kituose mažuose Žemaiti
jos miesteliuose. Jo tarny
bos draugai buvo sulenkė
ję- bajoraičiai, mėgdavo

girtauti'. Bet Antano jie 
nepajėgė savo pusėn pa* 
traukti. Jis daugiau do
mėjosi mokslu, literatūra 
te religija. 1ŠS6 mt. Bara* 
nauskas,įsigijęs keturių 
klasių liudijimų, įstojo į 
Varnių kunigų sęihinari- 
ją. Per du metu baigė šių 
seminarijų ir išvažiavo 
studijuoti į Petrapilio 
dvasinį akademijų. Būda
mas gabus;Baranauskas 
tuojau ’ paige akademijų, 
1862 m. buvo įšventintas 
kunigu ir išsiųstas savo 
mokslų dar daugiau pagi
linti į Vokietijų. čia jau 
bebūnant,’ užėjo 1863 me
tų sukilimas . Lietuvoje 
prieš rusų valdžią. Bara
nauskas taip karštai rėmė 
Šį sąjūdį, kad net paraše 
atsišaukimų į lietuvių tau
tų, kviesdatoas. nusikraty
ti “maskolių, nagaikom”.

-------------- :--- -----—■ ' <r -I ■ I. 
Po sukilimo jo du brolius 
ištrėmė Rusijos gjlumon, 
areštavo daug pametamų 
kunigų, artimų draugų.

1864 m. kun. Antanas 
Baranauskas tapo Petra
pilio dvasinės akademijos 
profesorium. Bet neilgam. 
Tuojau vyskupas Motie
jus Valančius jį parsi
kvietė į Kauną. čia kuh. 
Baranauskas profesoriavo 
Kauno kunigų seminarijo
je, dėstydamas lietuvių 
kalbą ir iškalbos mokslą. 
Jis buvo ypač atsidėjęs 
lietuvių kalbai ir tyrė į- 
Vairias tarmes. Kaip lie
tuvių kalbos žinovas, jis 
buvo garsus Visame mok
slo pasaulyje. Jo patari
mų bei nurodymų klausy
davo ir klausdavo tokios 
pasaulinės garseny b ė s, 
kaip Šleicheris, Vėberis, 
Kuršaitis ir kiti. Iš jo lie
tuvių kalbos mokėsi ant
ras žymus mūsų kalbiniu* 
kas kun. Jąunįus* 1884 m* 
kun. Baranauskas buvo pa 
skirtas Seinų pavyskupiu, 
o po penkerių metų tapo 
Seinų vyskupu, Čia mūsų 
didysis poetas ir mirė 
1902 m. lapkričio 26 d.

Vysk/ Baranauskas sa 
vo kūrybos talentą pradė
jo reikšti turėdamas., tik 
14 metų, amžiaus. Rumšiš
kėse besimokydamas ir 
vėliau raštininkaudamas 
Įvairiuose' valsčiuose, jis 
jau rašė namiškiams eilė
raščius. Pirmose savo po
ezijos kūrinėliuose vysk. 
Baranauskas apdainavo 
kūdikystės dienas, Nemu
no potvynius, Anykščių 
gamtą ir Šventosios slė
nius. Jau čia reiškėsi bū* 
simasiš “Anykščių šilelio** 
autorius.

185? m. Vainių lumigų 
seminarijos profesorius 
GrUbsys1 išpeikė lietuvių 
kalbą. Girdi, Adomas Mic
kevičius “Poną Tadą” ga
lėjęs parašyti tik lenkiš
kai, nes lietuvių kalba po
ezijai netinkanti. Klieri
kas Baranauskas įsižeidė 
šiuo prof. Gabšio pasaky
mu ir širdyje pasižadėjo 
lietuvių kalba parašyti 
poezijos veikalą, nepras
tesnį Už “Poną Tadą”. Ir 
1858-18Ū9, < vasarą, vysk. 
Antanas Baranauskas Su
kūrėsavo gražiausią poe
zijos veikalą “Anykščių

į”* Tai lyrine, džiaugs
mo ir skausmo jausmais 
apipintą poema, dainuo
janti'apie senovės lietuvių 
girių grožį ir vėlesnį jų 
sunykimą. “Anykščių ŠL 
Ielišn — lietuvių poezijos 
perlas. Antras svarbūs jo 
kūrinys —tai “Pasikalbė
jimas giesmininko su Lie
tuva”,kuriame mūsų dai
nius jau pranašavę Lietu- 
Vos nepriklausomybę. Dar 
paminėtina jo kelionė Pe
terburgan, . kurioje jis 
smarkiai protestuoja prieš 
rusų žiaurumus Lietuvoj.

Be pasaulinio turinio 
poezijos, vyšk. Baranaus
kas nemažai parašė ir ti
kybinių giesmių, kurias 
vysk. M* Valančius išlei
do atskirą knygelę, p^va-

dintą ^Artojų giesmėmis 
šventomis” vysk* Bara* 
nausko dainos Ir giesmės 
plačiai sklido * lletlivių 
liaudyje ir Visur buvo tei
giamos, dainuojamos.

Vysk. Antano Baranau
sko literatūrinis paliki
mas nėra jau toks men
kas. Jis 'būtų žymiai gau-

jis poetas, čia kalbinin
kas, čia. matematikas, čia 
teologas, ,Ir visose sayo 
darbo srityse jh /daug nu
veikė. Dkliri&i jo* kūrybai 
trukdė aplinkuma. Nė jbę 
reikšto Sakoma, kad vysk. 
Antenas Baranauskas yra 
ąžuolus, kuriam teko aug- 
ti puode. . , : tfeb.

pąbąigo įe Aųd<wkevl- 
įiųs sp dviem tioliviečiaU 
iuvęs nusiųstas sargybom 
juos užklupę paragvajie- 
čia|, , irper ‘ susišaudymą 
Andriuškeyičįus buvęs. aw 
žmriĮM* dešipę & 
laiškų paraks iš įarapito 
miaBto^ktm gulįs ligoninė
je. Andriuškevičius rašo, 
kad boliviečių kariuome* 
nėj tarnauja ir daugiąu

KAttatVB

Žinios Iš Lietuvos
RADIO STOTIS BUS I mus apie bylą. Ypatingai 

STATOMA KLAIPEDO- įdomios antraštės, kurias
JE, belgų laikraščiai deda sa-

mus apie bylą. Ypatingai

“Anykščių ši- 
- lietuvių poezijos

bet ne Šilutėje, kaip anks
čiau projektuota

Valstybės radiofono di
rektorius Bieliūnas kalbė
damasis su “Radio savai
tės” bendradarbiu pareiš
kė, kad neseniai buvo su
kvietęs radio inžinierių 
pasitarimų, pigaus, kaimo 
sąlygoms prieinamo de
tektorinio imtuvo gamini
mo reikalais To pasitari
mo rezultate: esą galima 
.laukti, kad kaimo; gyven
tojai galės prieinamomis 
kainomis,būti aprūpinti A- 
parątais. Lempinių imtu
vų savininkams, kur nė
ra elektros stočių, daug 
vargo sudaro prikrovimas 
akumuliatorių* šis reika
las būtų'Wtvarkytas, jei 
akūmuliM>riamslįkratttr 
būtų r įsteigti tam tikri 
punktai prie pašto įstai
gų, bet tas priklauso iš
spręsti pusto valdybai. 
Radiofono vadovybės ma
nymu, bidartinis abonen- 
tins mokestis mūsų kai-* 
mui esąs per aukštas, Jių 
reikėtų bbnt perpus šūma> 
Žinti. Tada esą daugiau 
kas įsigytų kad ir detek
torinius aparatus. Abo
nentinis mokestis nustato* 
inas tam tikru įstatymu, 
todėl mokesčio sumažini
mas priklauso ministerių 
kabineto.

Paklaustas kaip bus su 
Klaipėdos radio. stotimi, 
direktorius p. Bieliūnas 
paaiškino: stočiai statyti 
sąmata jau sudaryta. Be
lieka tik išspręsti statymo 
vietos klausimas* Iš pra
džių buvo manyta statyti 
Šilutės rajone; bet grei
čiausiai stotis bus stato
ma Klaipėdoje, nes ten 
daugiau klausytojų. Sto
ties galingumas bus 7 kw. 
Bangos ilgis 300 (bet ne 
500, kai ankščiau many* 
ta) metrų

UŽSIENIS RAGINA PA-' 
DARYTI G ALA NACIO-

NALSOČIALIWU1

<;iėtijos piHęčiiįfc, nepa- 
;virtino, remdamasi įsta
tymui kad svetimšaliai ne
gali1 Lietuvoje turėti neju* 
lomojo turto. Nepaten
kintoji nutarimu’ kreipėsi 
| Vyr: TripunoJą, kuris sa- ; 
vosus-me išaiškino, kad 
testąmentu svetimšaliai

TT

belgų laikraščiai deda sa
vo žinioms. Kaltinamieji 
laikraščių vadinami teito* 
ristais, Sąmokslininkais, 
sukilėliai ir net žmogžu
džiais. / /

Šveicarų spauda taip.pat 
plačiai te Objėktingai in- 
forinuoja apid bylą, švei
carų laikraščiai beveik iš
tisai spausdina ilgus Eltos 
pranešimus.. Tuos praneši
mus skelbia fr kitų vals
tybių laikraščiai. . .

Byla yra sukėlusi nepa
prasto susidomėjimo, kaip 
matyti iš įtomščių, ttaii* 
joję. ItelU' laikraščiai taip 
patldėdš* Charakteringas 
antraštės, kur kalbama a- 
pie.nacionalsocialistų te
rorą Klaipėdoje, apie ną- 
cįonaĮsoėialistų rengtą 
ginkluotą sukilimą, apie 
nactonalaQ<4ąito^i-Prėpa^ 
gandi, ‘ nacionalsocialistų 
sąmokslą ir.tt,

Aistri spauefe tai? pat 
su dideliu susidomėjimu 
seka bylą. “Neues Wienėr 
JoumaV’j rašydamas apie 
ją, tvirtina: “in Mėmė! 
gmąz, wie bei uns” (Klai
pėdoj viėai kaip pas inUš).

Anglų spauda, irgi pla
čiai rąšb apie bylą.

Brancūzai apie bylą in- 
foįmttbjk ir per radio. 
Gruodžio 21 d. StrUsbūrgo 
radiofonas davė ilgą pra- 
nešimą apie nacionalsocia
listų machinacijas Klaipė* 
dos krašte. . Pranešimą pa
dare Ateaso studijų ir in
formacijų komiteto redak
torius, JeanClad. Praneši
me plačiai te objektyviai 
apibudinama byla ir iš
dėstoma jos kilmė. Jame 
pabrėžiama, kad į bylą tu
rėtų atkreipti dėmesį ifc 
didžiosios valstybės. Esą, 
didžiųjų valstybių, kurios 
atstovaūjamos Ženevoje, 
pareigą padaryti galą pa
dėčiai, kuri sudaro pavojų 
ne tik Lietuvai, bet to pa
saulio taikai.

LIETUVIS ČAKO KABE
.............. t»

šiais metais Lietuvos 
sidabrinių japių kąiltei 
parduoti užsienin ir ui 
juos gailta ajite Sū*ūbO li
tų. Dauginusią sidabrinių 
lapių ąiigititbjų bendrovė, 
kuri lapių 04 tiiri kairia- 
me Nemuno krante, 5. ki- 
joMetrąi ntto WUn<i. Maį 
paėtaįis ši Bendrove ūž kai- 
liŪs gavd Mgie 30.000 litų, 
įdomu pažymėti, kad vii- 
UiAUS pirkliaiužinezgė ry- 
šįto įu mūs rid&briniiį la
pių • augintojai ir jie norė
tų pirktikalUų, neš nito 
pteėitiį metų Europos kai
lių prekybos ėėnttes iš 
Leipcigo atkeltas VilriitiH.

ŠREIBERiS IR JO 8EB- 
RAI TRAUKIAMT
ATSAKOMYBĖN

' iifti .t* wr'i t-rfrifnli. ■,. •

Nekarfą^, rašėme, kad 
buvusioji- Klaipėdos kraš
to direktorija, yadbvaūją- 
ma dr. Šreiberio, pridirbo 
daug neteisėtumų. į^ąsi- 
naudodama, savo valdžia, 
šreiberįo direktorija pati 
varė, priešvalstybinį dar
bą ir uoliai rėmė, kitus to 
darbo^vyk^^jus^sfe^b^ 
riš valdžios pinigais šelp4 
davo priešvalstybinius 
gaivalus, dabar teisiamus 
Lietuvos kariuomenės tei
sme. Tos direktorijos na
rys Žygaudas priklausę 
slaptai SaVogo organizaci
jai, kuri ruošėsi ginkluo- 
tu skilimu atplėšti Klai
pėdos kraštą' nuo Lietu* 
VOŠ,

Dabar, išaiškinus čia su* 
minėtus ir jau ankščiau 
praneštus Šreįberio direk* 
torijbs neteisėtumus, Ke
liama byla* Teismo atsa
komybėn patraukti: buvęs 
direktorijos pirmininkas 
dr, šreiberis, ir tos direk* 
torijos nariai žygaudas ir 
Vaiganas,

Šios naujos bylos visas 
Klaipėdos kraštas laukia 
SU didžiausių susidomėji
mu.- Tai dar Vierik nauja 
sensacija. Klaipėdos kraš
te. Tiesa, Ii nėra nelaukta, 
Klaipėdoje jau daug kas 
kalbėjo, kad ftoiberis ir jo 
Sėbrams, už perdidelčš 
valdžios pasisavinimą teks 
atsakyti teisme. j Tsb.

domo turto, tik jį turi per 
S Sietus llkvidlioti, ItallĮ 
to reikaiąiija jstetyinas.

Mlfefi PKOF. P. ČtlOttA-
vtėitos: ’ 1

■ ‘ - * . . ' ■
.................... . I .

šaušip įė & Kaupė M 
rė Technikos fakulteto 
ordinar. profesorius Povi
lasČechavičius.

Velionis būvo pasižymė
jęs savo srities specijalis- 
taš. Gimė 185Š to. Sp. 24 d, 
Vilniuje. 188j in. baigė 
Petrapily kelių inžinerijos 
intitutą. 1905 m. gavo ad
junkto laipsnį, 1908 m. bu
vo pakviestas ekstraordi
nariniu profesorium į Ki
jevopolitechnikos institu
tą, *kūr išbuvo profeso
rium ligi Didžiojo Karo. 
Nuo 1923 m* rūgs. 1 d, 
dirbo kaip Ordin. profeso> 
riūs Liėt* Un-te. išėjo į 
pensiją 1933 in* tugsejd 1 
diėhą. • ■

IŠVAŽIAVO 
VEBKlJAMt

■ * . < - • - » ■ - I

Kaunas -** Sausio 10 d., 
rytiniu traukiniu iš Klai
pėdos išvydo trečioji op- 
tantų partija, kurią suor- 
ganizavo ir inspiravo vo
kiečių gener. konsulas 
Klaipėdoje; Šu Šia partija 
išvežta apię loo Vokieti-

Optantai iš Klaipėdos, kur 
buvo ramu, saugu ir sotu 
gyventi, išvažiavo verkda
mi. Tai buvo tikrai šiur
pus vaizdas, primenantis 
karo pabėgėlių tremtinių 
likimą* Matytį, Vokietijo
je-^ vokiečiams gyveni
mas labai žiaurus, kad į jį 
Važiuoja verkdami.

SIDŽlkAU6K0 BYLA 
APEt. BUMAI

svarstys vasario 1 d. Ne* 
patenkintas apyg. teismo 
sprendimu, p. Sidzikaus
kas apeliavo.

KAUNAS D AR VIS BE 
TAKSIU

Jau kuris laikas, kaip 
Kaune beveik nematyti 
taksi. Važinėja daugiau
sia priv. automobiliai.- Ta
ksi automobilių nematyti 
dėl to, kad šoferiai vis,dar 
neįsigyja numerių* Leidi
mų nesiperka; kaip jie nu
rodo, dėl to, kad esą per- 
brangus. mokesčiai, ir 
jiems uždarbio bevelk ne* 
liekų. . •

Kariuomene vadas

Kaunas-—Užsienių spau
da plačiai informuoja apie 
sassinnkų ir neumanni- 
ninkų bylų, Laikraščiai 
deda ilgus pranešmiis iŠ 
Kauno apie bylįs eigą.

Ypatingai nuodugniai a- 
pie bylą informuoja 
prancūzų spauda.
Belgų spauda, taip pat 

skelbia plačius praneši-

driuškevičieiiė Elzbie t a 
gavo iŠ savo Sūnaus iŠ Bo
livijos laišką. Jos Sūnus 
Tamošius, 25 metų am-, 
šiauš, prieš įį metus iŠvy- 
ko Brfcriiiįou, o paskui 
nusidangino net Bolivijon, 

Andriuškevičius : savo 
motinai rašo,kad jis, ne
turėdamas pinigų irdar
bo, jstojęs boliviečiųka
riuomenėn topū4sąvto* 
čių jį nusiuntė į Čako pro
vinciją* Rugsėjo mėnesio

Jr TUrTA? • ’
Prieš kiek laiko miręs 

vienas Kauno namų savi
ninkas testamentu dal 
savo ‘ turto paliko savo 
vaikams Lietuvos' pilie-

anūkams, kurie yra Vo
kietijos piliečiai.

NuneŠustestamentą 7 
teismą, apyl. ir apyg. tei
smai tos testam, dalies, 
kuri liečia' įpėdtaltis Vo*

Kaunas— RęBp.Prezi- 
deųto aktu kariuomenės 
vadu paskirta štabu virš, 
gen, «. pulk. Raštikis, o 
kariuomenės Žtabo virši- 
ninku lt,. val& virš.

Jeigų prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atsthmČiam



• i

A:

^•nktldienii, Vaaarlo i 4..

a mvwwK ai.
*

į a «o »«.*«■

UTADrCCTrDTA rZATbIC JSSESSW vKvtu 1 LKlv ZivUlo
♦* ; •. 7 - . ’*•* . | : ą ...., * r f\ ; . ♦ • c

■ y H Į! į ’.TM rr - ■ r «r*ti t ~n - ..r . T ^-r   x. r it r ■ 4 »i«

T"

4

I:' Kitą Kartą plačiau aprtlaikyti itetuvyte Oil »‘|;' 
eivijoj, 0 tUMdmm to ti- Mykime-mčktt iiiujtui na* 
kilo mato MbteHį tom- re»*/ . ; r : 1
g| su jos dvylypiu tikslų, 
kaip tfltriatiį atsakymą j 
tą opų klausiteąi P*li M. 
Liutkiutė pasakė ir kar
čios teisybės žodelį intaų 
motinoms, kad ne vaikų 
bet tėvų, ypač rimtlhųd 
katė, jei vaikai neišmoks* 
įi lietuviškai kalbėti, jei 
Šalinas nuo lietuvių. Apie 
tas energiškas, sumanias 
lietuvaites, dar nekartą! 
teks pakalbėti.
~7iŠ.įų ;kįibų^ųvb^aiškų, 
kad idealizmo ir pirmyn* 
eigos dvasia pas lietuvai
tes dar nežuvo Tr kad to
kios tai tikrai . bhsinčioš 
Vadovės, mūsų išeivijos, ir 
Vertos, pasekėjos ; tų pid* 
nierių, kurios organizavo 
Moterų Sąjungą. ' . 4

J Sąjungą šį vakarą pri
sirašę,. kiek teko patirti, 
dvylika .. nąritį, didžiuma 
čia gimusiu jaųiįUoliU.I 
ŠVėikinam! Kės 'Mbterųl 
sąjungoj visos rasite pla* 
čia dirVą pareikšti savo 
gabumus. 7 / ' I

Mūsų Naujos Kares: .1 
Moterų Sąjungos 5-ta 

kuopa sveikina naujas na
res ir džiaugiasi ypatingai 
Garbingomis jaunuolėmis 
ir būsimomis mūsų vado-, 
vėmis; Garbe mūšų para
pijos rnerginomsįr jau
noms moterims, gurios ne? 
bėga nuo savųjų, bet sto
ja į eiles organizuotų ino* 
£erųi kad dirbtų su-savais, į 
keltų lietuvių Vardą ir Ii-j 
goję gautų pašalpą.

Naujų Narių Vardai: 
Marijona Karsokienė, ’ 
Stella ‘Čifvinškiėilė; 
Gėndvaitė Vaitekūnaitė, 
Veronika Kantakeyičiutė> 
Leokadija Liutkiūtė, 
Anelė GaleVičiutė, 
MarijonaPikteliutė, 
Antanina Mačiulaitis, . 
Matilda Virbišienė, ;; 
Antaniną Morkūnienė, 
Marijona Kevuliutė, 
Bronė Sidabraitė, 
Matilda Liutkiūtė, 
Magdalena Piragiehėj, 
Joanna Dirsienė, - 
jfcože klapątauskiute, 
Katarina i?adlauškiūtė, 
Julė AlaVošiūtė.

ar komisijos narės ntiėi- , 
minė ir nuleido rankąs? i 
Anaiptol, nei Kaip girdėti 
jau tiesia planus savo j 
1935 m. veikimui. :

r Visa eilė kalbėtojų tiek 
įdomumo sukėlė klausyto
jų tarpe, kad nei neapsi- 
Žiūreta, kaip trys valan
dos prabėgo. M. Urmonie- 
nė, kuopos pink., atidarė 
vakarą ir pakvietė Veiki
mo Komisijos pirm. Vs 
Liutikienę tarti kelius žo* 
džius. Jos kalba apėmė šio 
vakaro tikslą ir siekį. Iš 

^eflęS seke kalbos nuošir 
džių * Moterų Sąjungos 
prietelių, klebono kum A. 
Petraičio Jr advokato p. 
A. Millėrio. Ką besakyti 
apie jų iškalbumą kas ne
būtų žinomą plačiai visuo
menei? Judviejų kalbų 
galima klausyti ištisas va
landas be nuobodumo, o 
juo labiau, kuomet kalbo
se paliečia, kaip šį vakarą, 
dalykus svarbius ir įdo
mius visoms moterims, -2- 
aišku, kad į tą pavadini
mą įeina ir merginos. ’

Sekanti- kalbėtoja, tai 
pirmoji Moterų Sąjungos 
Centropirm., t Uršulė ,’t. 
jpkubaitė, kuri savo kal
boj paaiškino kokiais tik- 
sldiš Šajunga buvo suor
ganizuota, ką ji-tėikia Sa
vo narėms ir kokioms są
lygoms, vajaus metu, bate

, Kųn. S. J. Vembrė horš 
sakė* kad ešąš neprįsirūo; 
šęs kalbėti, tačiūus ne tik 
pateikė daug sveikų niin- 
čių apie reikalingumą mū
šų jaunuolėms lietuvėms 
organižuotiš, ir išmokti .į*- 

-5 Gruodžio 30 dr įvyko pa* I Vęrtintf savo orgąnižaei* 
skutįnęs.Jggė m., prakal- w «avn
bos/ surengtos Moterų Są
jungos 5-tęs kuopos.
. Tikšlas surengto vaka
ro, tai supažindinti jauni* 
mą — moterys ir mergy- 
nas su mūsų organizacija 
ir pasinaudoti vajaus pas* 
kutinės dienos teikiamo
mis lengvatomis —pūsiau 
nupigintu įstojimu į Mo* 
terų Sąjungą.

Kuopos Veikimo Komi
sija rūpestihgAi ruošiasi 
pHę to vakaro, tačiaus 
šmatkuš šaltis ir jo pasė
kėjęs -4 ligos, šiek tiek 
pakenkė jlį planams; bet

LpS< kuopų susirinkimas tat prašome valdybos na
rius ir vajaus darphĮinkuą būtinai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes svarbūs dalykai bus kalbami.

w f Slą savaite. dfiūtbtairiką** užsirašė sekantieji:
132. Prof/Čenys Jonas,
133. Osipavičiutė Albina,
134. Tamulis Jonas,
135. Juškevičienė Magda*

' . . Iena,
136. JanttleViČius Ignas, .
137. Bagurskis Juozas, ’
138. Sluckis Juozas,
13& Mikulšis Vincas, .
140. Bulauka Raymundas, 
ffl.KIeieVincasy: ~
142. Česna Andrius, .
143. Paulauskas Vladas,
144. Žiūrinakienė Ona,

Gerbiamųjųskaity to jų — senų ir naujų — var
dai bus ir toliau skelbiami “iVorcešterio Žodyje” — 
Seni skaitytojai ii* LDS. nariai malonėkite alsinaujin- 

' ti savo prenumeratas per musų “Hąrbininko” agen
tus, kad tuojau galėtume jums išduoti knygas* kurias 

’ mes gavoine dėl jūsų iš redakcijos: Vyrai, moterys!

“ teriečių skaitytojų piilką/ Skubėkite, nes mažai laiko

'. s..j. v. ‘
Katalikiškoji Spaudą] •

Dabar pažiūrėkime arčiau į spaudos teikimu. Iš
radimas garvežių, automobilių, orlaivių, radio labai 
turi daug reikšmės pasauliui, kraštui, visuomenei Ir 
pavieniam žmogui; bet vis dėlto nemažiau reikšmes 
turi ir spauda* Kad suprastume jos reikšmę, užteks 
pacituoti garsių žmonių pasakymus, ką jie^ sako tuo 
reikalu, pažvelgti į patį šiandieninį gyvenimą, ir daly
kas paaiškės. .,. * • i ' '

- ’ Garsus politikas H. Kaine sako: “Pasaulį valdo 
trys pajėgos: politinė, piniginė ir spauda, tačiau ši 

---- trečioji be nebus galingesnė, nes nuo šios priklauso ir 
pirmos dvi”*2-* ■ \

Spauda yra visos tautos mokykla. Mokyklą auk* 
Jėja, moko tik jaunimą, spauda gi -— ■visą tautą. Pro
fesorius Eretas, sako— “ Su neskaitančia: tautsų 
nieks nesiskaito”. Kur Šiandien kokia spauda įsigalė
jo, ten jokią priešinga jai valdžia negali turėti daug 
reikšmės, Todėl žydai sionistų konferencijoje. Bazely 
(1847 m.) pasisakė; “Nereikią gailėtis pinigų laikraš
čiams ir tiems, kurie juos platina”* “Spauda ir galin
gą armiją nugali”, pasakė vienas ministeriško garsu
sis Napoleonas spaudą pavadino “šeštąja pasaulio ga^i ^^r ,... , t. w . -lybe” ir pasakė Savo ministeriui: “Būk atsargus su ^u^r?.s^e padauginti D^bipjnkp vajaus Worces-

' laiicražeiaiš”. Tauta be spaudos, tal paukštis bė.sjarf ptilką. Sktlbekrte, nes mažai laiko
nų, tai nebylys, neregys, tai kalinys. Ką ines lietuviai bellkOt- ■ . ;, ■ ’■ ,z , ,

'gero galėjome nuveikti anam priespaudos metais -4- . . ‘ ‘
storžievių rusų laikais, — kai neturėjome laisvo spau- . KVlCtitti&iS \
sdinto Žodžio? Spauda tai mikčių bei idėjųpatrankM . ? . . 4 1 * 4
Kaip šaudomi ginklai svaido Šūvius į priešo ėilėš, Wp' * ’ <. ' „ ■ j' -ir \t • ?
spauda svaido mintis į pasaulį ir uždega jomis aiški-: *Valdybą it/Vei- 
rus žmonės ir vi&uomenę— Jei visumnenėjė tiife j- pate?, o y-
diegtas raudonos bolševikų ir bedfe^ 14j6š - ji:,£WanW,ta.V*? ^as\k^1?s
pliš; jei joje bus įgyvendintos Kristaus mokslė.'m-iSąjungą la^e šio vajaus, susirinkitaą 
tvs ir nrincibai ii bus ealinca kain it Rtistaus BaŽ- vasarM ketvirtą, aštuntą, valandą, pirmadienio vaka- nvšia S Petro uolos bažnytinėn svfetainėn ir k^tiu dalyvauti “Valentu

“Spaudabarsto gyvybės ir mirties sėklas”-sa- ne Pė*W ęagertoitaai mOsti Huttju tfarlų.
ko prof. AtiSąlkauskis. Spauda — didis musiį laikų’ ’ Taipgi prašęimė .visas, kurios pąąi|adėjo ir kurios 
pamokslįriitMs. S^^ntdinteste; vienas^garsHs jmnok- ronglat^taMytiH-MofezTj ^ūiigą, ^l^itė ■ į Šį .susi? ; 
sliniiikas ląiltė sv. misiją^. jų-Šjdklausyti-netik kata-1'tiiikiiną; nėš yajūš dat prailgintas ir tik puse įstoji- 
likai, bet ir žydai. Viėnagžydas laikraštininkas atvy-ftio reikia mokėti įsirašant.

• ko su savo žmona bažnyčion.-'Iš tiesų, tai bent kalbe-Į ' .. . . ■ . Veronika IiiUtkienė.

C MOTEBĮj SĄJUNGOS .
: SVARBIOS PRAKAL 

BOS

“Su neskaitančia tauta,

145. Butvydis Petras,
146. Staliulionis Simonas,
147. Atkočienė Antanina,
148. VerbaŠius Matus,
149. Stakeliunas Pranas,
150. Jurkevičius Juozas,
151. šablfiiskas Pranas,
152. Banevičius Matas,
153. Kėrulis Aleksandras.
154. Simoiias Juozas,
155. Paulauskaitė Katry-

156. Kirkliauskaš Petras,
157. KĮapOlauskas Ant.
158. Listaitis Juozas.

’ Valio Motetų. SąjungddJ 
106 narine otganįzacljoM 
kuopa! ” ž

• Sąjungletė. Į

' F, k, VLBNOBA, M. D.
r •' (VKiksNer)
l LiETtJlHS GYDYTOJAM ■' 
| 96 Vferhon 7 Tel-5-7ai0 
[• Ofiso Valandoti f
| 10-12, 24 Dienos,-6-8 Vakare
Į SEKMADIENIAIS

—SŪDYS-SUTARIMO------ .
' - ' WOROfeŠTER, MAŠB, -

■

ko su savo žmona bažnyčion. <‘Iš tiesų, tai bent kalbė
tojas*’, tarė žmona vyrui išeidama IŠ bažnyčios* “Taip, 
bet jis ne žurnalistas’*, atsakė vyras. Gaila, kad mes 
katalikai nesuprantame katalikiškos, ir bendrai, 
spaudos reikšmes. Senovės graikų išminčių Šzopas į 
klausimą, kas yra geriausia pasaulyje, atsakė; “liežu- 
vis, dėlto, kad be jo nieko gero nepasakysi”. J klausi
mą, kas blogiausia, jis taip pat atsakė; “liežuvis, (Įei
to, kad nevaldomas, daug blogo žmonėms padaro**. 
Jei šiandien gyventų Ezopas,. į abu klausimus atsąky- 
eų:“spauda”.—' . ;

Popiežius Pijus IX pasakė: “Mūsų laikais daūg 
daugiau reikalingesni yra gynėjai plunksna, negu tie- 
Sos skelbėjai sąkyklose”. Lęonas XHI yra pareiškęs/ 
kad: “kiekvieno kataliko yra šventa pareiga rėmt: 
katalikiškąją spaudą”.

(Bus daugiau):. >

bilung^su.
TAILORS & OLEANERS .

Mart,Wag it&dauskas ir
. JackEUer Savininkai '

■' , «.'* X X * * W - .n - — ‘ '* *

Siuvi Naujas, Taiso ii? valo 
senas drapanas ir įutras

Geriantis Lietuvis Siuvėjas

W. 56034; 345A Grafton St

Tel. 5-6753, Mamai Tel.4^tt|

į FBBNK J. BOBBLIS
; ; ADVOKATAS ; / .

Office i
r a • • * - • •

1633-842 WOHOĖSlilB,
sUttefflhig...,J

tei-s-sM Nafd&i—M5-iOW

ANTHONT J. M1LLER
’ ADVOKATAS j

. Office , • • . . - . ■
466-403 / j W0RWtMM:

SlaterBldg. MASS.

■ ' """ K ■ iviį ,Ti

UZiW. TAMULDNIS;
ABVdKA^AB J

bfiiėe; |

Pasekmingas Vajus
Štai; ačių Dievui, jau lygiai praslinko 2 mėnešlą 

nuo pradžios paskelbimo “Darbininko’*-vajaus. Wor- 
cesteris šiemet smarkiai ėmėsi darbo kaip naujų ^fcai- 
tytojų gavime, taip ir sąvo puslapio atidaryme. Daug 
darbo nuveikta, bet dar daug paliko nuveiktu Iki Va
jaus užbaigai paliko vos 1; mėnesis, arba 28 d» LUiko 
maža. Todėl, gerbiamieji Woręesteriečiai, įtempkime 
savo pajėgas, kad garbingai užbaigus pradėtąjį vajų 
ir gavus pirmutinę vietą jdme. Kurie dar nesate iižą: - 
rašę “Darbinihkd”, paskubėkite užsirašyti numažin
ta kaina: 2 sykius savaitėje laikraštis kamuoja $3.00 
per metus ir dar plūs dykai įrašome į LDS. narius ir 
gaunate dykai knygų liž $2.00; 1 sykį .savaitėje,^-- 
tiktaį kainuoja £1.50 ir dykai knygų uį 50ė. 
Sibaigus* 
Vę “DarbJ. , ,T .
jūsiį knygas,kųriofrpaš mus guli/:
ti kas sekmadienį po mišparų 4 vaL 3V. Kazįmiero rpg 
rapijos svetainėje. Kas įiežinp kur ližsirašyti.“Darbi
ninką”, 4- ateikite į šv. Kazimiero .kleboniją,; arba 
AUšrpą Vartų ir čia gerb. kunigą! jums sti mielu 
patarnaus ir užrašys; galite ir pas p., Jqną. Kundrote 
45 Čoral gątvėfe, paskui pas M. Vrmoniebę .45 Ąaręlay

MODERNIŠKA LIETUVIO 
KRAUTUVĖ

“ / ūžtAlKO ■ ;
JONAS B.BAČINSKAS

.■v ’ (sūnus) ■■ ■ • ■ ;
344 Millbury ŠL Td. 5-5746 
Namųj Ūkią, PiridftiO, Fafda-

vimo Reikaliis Veda<
JONAS . V. BAŠINSKAS
.‘j .. (TŪVAS)' / » - ligos, šiek tiek

jas, bet išmargino savo 
turiningą ■ t pusvalandi n ę 
kalbą juokingais anekdo* 
tais, kas nemažai prisidė
jo prie susirinkusių linkš- 
mios nuotaikos. •...

Vienok, mano manymų, 
reikšmingiausis įvykis šio 
vakaro buvo, kuomet išė
jo kalbėti dvi jaunuoles, 
dukterys mūsų veteranių 
sąjungiečių, tai p-lės Ma
tilda Liutkiūtė ir Veiki* 
mo komisijos rask Genov. 
Vaitekūnaitč.

Savo nuosekliomis ir 
rimtomis kalbomis, savo 
supratimu kaip svarbu iš-

■......'G,.-..

M. A. CIVINSKAS & CO. J 

lieti™ 
tefeirito h- B^oteįta-

WORCESTĖR, MAšMi 
Atdara “ M . 

mrną if Mikli

. iii. Ašini arta 4JUB J

JUOZAS J. Diliu I

GHARBONNEAU’S
Catholie Art Šhop and

BOOK STORE*

Liėtuviškoę Maldaknyges, žva
kes. Rašančiai, StovyloaK Ška; 
plięriai, paveikslai ir^ Rėmai 

Sulig Jfišį Reikalavimo

bus brangiau. Kurie ešątė uŽsiprenumęra-
!* paskubėkite Užsimokėti ir atsut^įtė 

jūsų knygas, .kurWpaš mus guli. Ėnygas galįte gali- 
ti kas sekmadienį po mišparų 4 vat §v. Kazimiero to

pinką’*, -4-' ateikite | ŠV; Kazimiero .kleboniją, i arba
„nvS.*L_ i _ ______ ii■ -Ik-iUf-a ’xl

patarnaus ir užrašys; galite ir pas p, Jqną KundrotJ 

g-vės ir pas WS kuopų pirmininkus abiejose parąp: 
jose. , • ' • . ■ -S. • .n •, ■ .‘,\r

Geresniam vajaus pasisekimo atsiėkimui, sękmą 
dieny vasario 3 dięną, po mišparų 4 Vai. šv. JCdslmi 
ro parap. svetainėje yra Saukiamas bendras abiejų

Tel. 54518 -I .
10 Tnfflibiill 8t.,. ,Wūmiiėr

II I.IIĮ''Ii lineliJ;

- Pianos — Bailios
> 0BWW* -' - 

ELMITUKIKIAI . - 
. sAldytuvai .

?< jin4Bottaa»..len<TOiniĮ
... ' ■.. ■■■

: .‘■ęep 30. H>bttį-l>atūlnnąniliai ■ 
turfijoffie ieikiilus sį lietuviais

CHKRRON’S
90 totribijldltr* 'Vforcteiter, 

: !l?el.4848O Mm*., ’

THE PEOPLE’S

4 Draugiško Patarnavimo Bankas
* ■ 4 ’ k« • » » - *

■’ I 
. i!

•’ r

I

SAVINGS BANK

SOOTKOOS DRUG CO. į 
90A Nillbury si. Tol. 2-9875. |

VIENLNTfiLE tiETŲtišKA 
VAISTINĖ AVORCESTĖRYJ H

. Mūsų/'Special”.
;“Kape-8aivęH ' r 

Gerinusia mostis dgl ramatŲ ar ĮIJ 
kitų Škauduolių. Mes patys darom j 
D |r Oarantuojam. Pigaus sugra- 8 
žlnnm jei neufcjąnSdinti. Siunčiam Į 
per paštą »u mielu mitu bite kur. I]

“tfuiiėr&i Parlora” ir
■ akt' ■ ■ ,a

ŠT.

išnuomojam Autoinobllhll
Visokiems Rtika]

VERNON STUM

1 •

II

i:

L. BEA’S BEĄIJTY -
• . .< ^HOPPE ••

IMS Petronei JPanitiHti', iatHnhi&<5

m ęrieta ims im
Tti. KOty Mm».
niETUVAirks; Enkite* pm 

: • lietuvaite. •.
J Pinga? AVuvad, Manienulag, d 
Pemanent **Wavin$ Shafnpoo?

VIENINTELIS ij
WOKGHSTERIO J 

r Eoroėai

BULVHOHXtalM.il 
■ BALTI

WoMt.tor ToW 
VIWH«

... 450 MAIN STBBET ‘ 

•' WORCESTER, MASŠ. ' '

; Skersai Gatvės Nuo City Kali

. • Remkita profesionalus Ir bteitierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Worceaterio Zudy” 7 -

K.i-tik Pnnii«wl Hį 
"TRAFFIU UGHT“ ta

”~ 1^*: nįiįįiftiiiĮfįr»'f

BULVHOHXtalM.il


DARBININKASVasario 1 d., 1935 a
■
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■ Vore esteri o Žodis
JKAUCįES — NURSES

į garsiame Worcester, 
" sss. mieste yra 20 su 

i lietuvaičių siau
bei “nurses”. Beveik 

jos yra gimę ir au- 
~Worcestery ir taipgi 

fcigę miesto, ar apylinkes 
būčių mokyklas. Jos 

«ma įvairias vietas ir 
įrbus, kaip tai —“priva- 

duty” “general duty”, 
mpervising’, /school nur- 
ing* ir taip toliau, Mums, 

tUviams, turi būti dide* 
garbę, kad mūsų jau- 
š- mergaitės eina į tokią 

Naudingą ir prakilnią pro
fesiją.

MATILDA VERONIKA 
LIUTKIUTE

> Viena iš smarkiausių ir 
irbščiausių slaugių yra

CHORO ŠOKIAI

M. V. LIUTKIUTfi

~ Prie to bus ir kun. A. 
Morkūnas M.LC., kun. J. 
Vaškas MIC. ir klier. A. 
Miciūnas MIC,, kurie pa
sakys kalbas apie Blaivy
bę. Todėl visus Blaivybes 
?rietelius ir Visuomene 
šviečiame sekaųč i a m e 
Blaivininkų pareng į m e 
dalyvauti. Rengėjai

prisirašė prie Moterų Są
jungos 5-tos kuopos ir 
Lietuvos Vyčių 26-tbs 
kuopos. P-nelė Matilda y- 
ra ypač susipratusi lietu
vaitė, per keletą metų 
lankė lietuvių vasarinę 
mokyklą, todėl moką gra
žiai ir taisyklingai lietu
viškai kalbėti, rašyti ir 
skaityti;'yra taipgi stam
bi rėmėja ir “Darbininko 
Radio” programos.

Nuo užbaigimo slaugių 
mokslo kurso, ji eina “pri- 
vate duty nurse,r pareigas 
ir yra užregistruota Mass. 
valstybėje. Nuolatinė gy
venimo vieta — 32 Arthur 
gatvė,'telėf.: 48197.
< Linkime pasisekimo ir 
geriausios kloties darbuo- 

horo ir dabartiniu laiku še!
t —į_________• ' ■

’ “FOOD SALE” 
. 

M • *■—*■*■ >

l Tęvų Marijonų Rėmėjų 
•tas skyrius ; 'Tėngiai 
ood sale” šeštadienį, va- 

ario 2-trą, Bamąrd, Sum- 
ąnd Putnam Co. krau- 

uvėj, Main gatvės. Komi- 
širdingąi kviečia 

Vorcesterio šeimininkes 
irisidėti prie pasisekimo 

savo pyragais ir kitais 
iptais dalykais* Ka- 

Įtngi visas pelnas eis Te-, 
ąms . Marijonams, tat 
įęčiame visus lietuvius | veikalą 
Siti ir nusipirkti skanių 

algįų šį šeštadienį! Lau-

atilda Veronika Liūtkįu- 
i. Ji gimė birželio 29 d., 

met. Worcestery, 
Jass. iš turtingų, susipra- 
įsių lietuvių ir gerų ka
likų Juozo irVeronikos 

GriųeviČiutės)j Liutkų 
eimynos. Ji yra vientur- 

dukrelė. Baigė Jųnior 
b school, Worcester 

gh of Commerce ir Wor- 
ester City Hospįtal Tra- 

ig sčhool 1933 met. Per 
metus yra buvusi narė.

Kazimiero parapijos

BLAIVININKŲ METINE 
ŠVENTE. ■

* ui Pilnųjų Blaivininkų 25 
kuopa iškilmingai minės 
metinę šventę, Vasario 3 
dieną.

.Tą dieną iš ryto laike 
trečiųjų Šv. mišių visi na
riai dalyvaus su vėliava ir 
priims šv. Komuniją ben
drai. Visi (sos ( nariai at
naujins Blaivybės įžadus. 
6 vai. vakare Šv. Kazimie
ro par. salėje suvaidins 

“Šv. Germaną”. 
Virbašiaus orkestras per
traukose linksmins pųbli- 

Korėspondetė.'ką.

SĘBSCRIPTION KATES:* 
Kneitic yearly ., #................    $4.00

gti yearly $5.00

šv* Kazimiero parapijos 
choro klubas sumanė su
rengti seriją šokių prieš 
gavėnią, kas trečiadienio 
vakarą, ’ Kelley aikštės 
svetainėje.^ šokiuose mu
ziką gros žinomas ir lietu
vių mėgiamas muzikas p. 
Pranas Navickas - Navis 
su savo puikiai išlavintais 
lietuviais trubočiais. Pra< 
mogųrengimokomisijon 
įeina sekantieji: Jonas 
Valinskas, pirmininkas; 
Pranas Navickas ir Juo
zas. Žemaitis — muzikas; 
Adelė Streimikaitė ir Vie^ 
ra Jankaite - 
puošimo; Marytė Ziųkiutė 
— dovanų parinkimo ko- 
misijon.

Antradienio vakare, šv- 
Kazimiero mokyklos sve
tainėje prasidės turną- 
mentas ir tęsis per dvi 
savaitį* Choras nutarė 
taipgi surengti grandiozi
nius šokius, kurių grynas 
pelnas yra skiriamas šy, 
Kazimiero parapijai,

Širdingai kvieč i ame 
puošniąją jaunuomenę ir 
šiaip jau svečius atsilan
kyti į viršminėtus paren
gimus. Turėsite, užtikri
nu, daug - daug linksmų 
mo ir good time — Lauk
sime!

Mūsų šaunusis choras 
jau iš anksto rengiasi 
prie grandiozinių šokių ir 
maskarado baliaus, kurs 
įvyks balandžio 23 d. Ęąn- 
croft Hotel 7:0O v. vaka
re. Bus geriausis Worces- 
tery orkestras. Užkviečia 
visas Naujosios Anglijos 
katalikiškas ir jaunimo 
draugijas. Nepamirškite 
dienos! ‘ "

muzikas;

• svetainės

Tel. 5911-W
Licenuotas Lietuvis

GRABORIUS
PETRAS V. ABRAČINSKAS 

187 Ames Ši.

MONTELLO, MASS.

Pagelbinihkas ■ , . ■
PONUI W. G. McGLINCHEY

GRABORIUS

Važiuojame bile kur
Greitas patarnavimas. Del mo- 

terų patarnauja moteris.

DARBININKAS
(THE W0RKER)

publišlied every Tuesday and Friday excėpt Holidays such as •’ 
New Year, ‘Good Friday, MemoriaI Day, Independence Day> 
t' Labor Day, Thanksgiving and Čhrištjnab

by------ :-----_
NT JOSEPH’S LITHUANIAN R. O. ASSOOIATION OF LABOR

d aa Becond člass matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of Mareli 3, 1870 : ♦

tance for mnlling at special rate of postage provided for in Sectioall03 
“AutroTUctoher 8, 1017, autliorlzed on Jiily 12, 1918 •

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ............ $4.00 
Užsieny metams .............. $5.00

NELAIMINGI ĮVYKIAI

Praeitos Savaitės 'didie
ji šalčiai, pūgos ir slyda 
atnešė Worcesteriūi daug 
nelaimingų atsitikimų. O- 
na Gaidienė, gyv. ant 6 
Plantation gatvės, eidama 
iš miesto namon,. paslydo 
ir sulaužė koją dviejose 
vietose.

Reininis. Jonas iš 3 Clą- 
ręndon g-vės, žinomas lie
tuvių tarpe veikėjas ir 
Maironio Parke gaspado- 
rius irgi paslydo įr sulau
žė sau ranką į tris vietas. 
Gydosi Miesto Įįgonbųty; 
tikimasi greit sugrįš į sa
vo namus.

Milius Petras iŠ Į.1 Bra- 
dley gatves, eidamas iŠ 
darbo paslydo ir smarkiai 
susitrenkė galvos kiaušą. 
Vargšas ligonis sunkiai 
serga, gulėdamas bė Žado, 
miesto ligonbuty.

Visiems linkime greites
nio pasveikimo! /

STASYS J. SABAlMUS- 
' ' KAS ;

•utie once per week yearly $2.00 Vieno, kart ėavnitCJe metams .» $2.00 
rign oncė per week yearly. . $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

DARBININKAS
t, Weit Broadway . South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

■MMaMM*

N. A, LIETUVIŲ KATALIKŲ SE1M&IS
' A. L. R. K» Federacijos N. A* Apskritis skelbia 

Lietuviu Katalikų Seimeli, penktadienį, vasario 22 d. 
(Washington Gimimo Dienoje) ,1935 m., šv* Pranciš
kaus parapijos svetainėje, 94 Bradford St., Lawrence,; 
Mass.

Dvasios Vadas Kun. P. M. Juras 
Pirm. VI. Paulauskas
Rašt. Benediktas Jakutis. v.

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ i 
KOLONIJOSE

NASHUA, N. H.
NAUJŲ. METŲ LAUK- x 

TUVES
31 dieną, 8 vai. vakare, 

suąirinko nemažas būrelis 
žmonių laukti Naujų Me
tų. Garbes svečiai buvo 
šie: Klebonas kun. dr. A. 
Bružas, kun. D. Fluent, M. 
S. Enfield, Conn., Dr.Um- 
pa^ Advokatas, B. Dega- 
sys, vedėjas Šv. Kazimie
ro Basketball Timo, B. 
Ryan, Graborius J. Mike- 
Ūonis, ir P-nas L. Velička. 
Visi garbes svečiai išreiš
kė geriausius ir gražiau- 

• linkėjimus dėl atei
nančių Naujų Metų. Iš pu
blikos kalbėjo šie: Anta
nas Norkūnas, Basketball 
kapitonas ir B. O’Neil, Ba
sketball coach. Gražia; su
dainavo solo: B. Jezukevi- 
'čiutė — “Močiute Mano’*; 
S. RoŠkevičiufė — “Oi 
Varge, Varge”; 6. Skirke- 
vičienė — “Kur Bakūžė 
Samanota”. Gražiai sudai
navo duetus: Varg. J. Ta- 
mulionis ir 0/ Skirkevi- 
čiėnė — “Ak Mieloji ^Ja
no Meilė”; B. Jėzukeviciu- 
tė ir S; Roškeviciutė — 
“Lakštingalėlė”; A. Zaut- 
ra ir A. Karauskas — 
“Gerkim Broliai Ulevo- 
kim”. Visas choras sudai
navo Lietuvos -Himną.
, Jaunimas užbaigė prog- 
rainą Šokiais fr kortomis.

LOWEtL,iA$S.
-r’4Li-

Gauta nesenai liūdna Ži
nia, kad Long Beąch, Ca- 
lifomijoj, staigai mirtim 
atsiskyrė su šiuo pasauliu

BIZNIERIŲ VAKARIE-
■

Pereitą sekmadienį, pa
rapijos bažnytinėje salė
ję įvyko biznierių vaka
rienė, parapijos naudai. 
Toaštmast^riu “ buvo biz
nierius p. Vladas Paulausį

Stasys J. Sabaliauskas, 
jaunikaitis vos 24 metų 
amžiaus. Jisai turėjo šir
dies ligą ir todėl buvo pa- 
liuosuotas iš ląivyno - na- 
vy tarnybos. Paliuosuotas 
iš Navai Hospital, Bre- 
mentoną Wąsh., jis pake
lyje sustojo pasišvečiuoti 
pas savo draugą Lpng 
Bėach pailsėti ir manė tę
sti kelionę į Worcesterį 
pas savo tėvelius, kurių 
nematė jau per 6 metus. 
Negailestingoji mirtis ne
bedavė to atsiekti — jis 
mirė pakelyje. Nuliudime 
paliko savo mamytę p. Jo- 
zepiną (Beieyičiutę) $a- 
baliauskienę, ir dvį sesu
tes — Aleną M. Grafalo ir 
Anelę M. Sabaliauskaitę.

iškilmingos ' laidotuves 
įvyko vasario 1 d., iš Šv- 
Kazimiero pąrap. bažny
čios, kur kun. Aug. Pet
raitis atlaike šv. Mišias 
už velionio sielą* Palaido
tas Notrė Dąme kapinėse, 
lydint nuliūdusiai Šeimy
nai, U. S. Navy garbės 
sargybai, giminėms ir pa
žystamiems.

Laidotuvėse maloniai 
patarnavo gerai žinomas 
graborius Juozas Dirsa, iš 
13 Ellsworth g-vės, telef. 
43501.

Viešpatie ,būk gailestin
gas šiam jaunikaičiui!

kas, LDS. Apskričio pir
mininkas. Vakarienė buvo 
šauni ir programa įvairi. 
Buvo dainų, muzikos ir 
kalbų. Dainavo merginų 
sekstetas, būtent: p-lės A^ 
Šaulenaitė, A. Didikaitė, 
V* Bakųnaitė, V. VilkiŠiu- 
tė, E. Paulauskaitė, S. 
Kriaučiunaitė; solo — ĖL 
zbieta Salatkiene, Ona 
Zapnickienė; piano solo— 
maža mergaitė Eleha Sa
vickaitė. Instrumentalinį 
kvartetą sudarė šie: B, 
Andriušaitis, J. Zunka, A. 
Dzedulionis ir A. Baumi- 
la. Deklamavo Klera Gri
gaitė,. • Turiningas kalbas 
.pasakė šie kalbėtojai: ku
nigas dr. Antanas Bružai 
ir p, V. Mikučionisjš Na- 
shua, Antanas F.Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius, 
kun. F. Strakauskas, vie
tinis klebonas ir keli vie
tiniai biznieriai. .

Šios kolonijos biznieriai 
pasirodė tikri lietuviai ir 
susipratę parapijos rėmė
jai. Jie suaukojo daiktus 
vakarienei ir visą , pelną a- 
tidavę parapijai*

Aukavo šie: bučeriaį — 
J. Zunka, M. Kasilauskas. 
A. Viikišius, A. Jurevi
čius, J. Viikišius, P. Ra
dzevičius, J. Raulinaitis, 
S. Savickas, J. Sąlatka*, J. 
Baumilas, M. Jenkevičius,
A. Bockas, Ėd. Obutaš; 
graboriai — z VI. Miksa 
$10, J. Sadauskas $2.00; 
gazolino stotis — A< Bat? 
čius MQ9t ?
— J, Norjnkeyičiūs $3,00; 
Boston Baking’ Co. savi
ninkai J. Tamašauskas ir
B. Andriušaitis visą duo
ną ir “keikus”; Lowell 
Bottling Co. savininkai V. 
ir L. Paulauskai Broliai 
aukavo 10 keisų “toniko”.

Tos vakarienės pelnas 
atiduotas parapijai ir bus 
sunaudotas naujų bažny
čios; langų įtaisymui. Te- 
paseka mūsų biznierių 
gražų pavyzdį ir kiti.

Sunkiai sergą LDS. na
rys AI. Kriaučiūnas ir J« 
Karšokąs. Linkime pa
sveikti.

Senas Korespondentas.

A.A. IPOLITAS TUBI- 
' NAS .

Po sunkios ligos ir ilgo 
sirgimo, mirė a.a. Ipolitas 
.Tubinas. Sausio 14 d. ve- 
liomo kūnas buvo nuvež
tas į bažnyčią. Ten atlai
kytos iškilmingos mišios, 
kurias celębravo klebonas 
kun. P. Strakauskas. Jam 
asistavo Lawrence’io kle
bonas kun. P. Juras, dea- 
konas^ir Šv. Antano, por
tugalų bažnyčios klebonas 
kun* J. T. Grillo, sub-deą- 
konas.,

Choras, vadovaujant 
varg. E* ^lapeliui, atgie
dojo gregorijines mišias.

Kazimieras Maleckas. 
Jonas Viikišius, Aleksan
dras Kraučiūnąs, Vincas 
Valentinas, Adolfas Boc- 
ka ir Juozas Keras, naria:. 
Šv. Juozapo dr-jos, prie 
kurios velionis priklausė, 
buvo karstnešiais.

A.a. velionis buvo narys 
Šv*- Vardo ir D*L. K. A* dr- 
M : S;

A.a, Ipolitas Tubinas pa
laidotas Šeimynos “tote” 
Šv. Trejybes kapinėse.

Grąb.orįus Vladas Mik- 
Ša gražiai patarnavo.

A.ą. paliko nuliūdime 
savo žmoną, dvi dukterį, 
gimines ir pažįstamus*

Reiškiu savo užjuotą ve
lionio žmonai, dukterims 
ir giminėms.

“Amžiną Atsilsį duok 
Jąm Viešpatie!”

PAVYKO
Peųktądienį, sausio 11 

d., Gyvojo Rož. Dr-jos na
rės surengė “Penny Sale”.

Pelno padaryta suvirš 
$28. Pelnas skiriamas at
mokėti skolą už savo, baž
nyčioje įdėtą langą.
NAUJA PARAPIJIETE

Sausio 6 d. pas p-nus P. 
Saųiėnųš, garnys atsilan
kė ir paliko dovanėlę — 
lųęrgaitę.

Sekmadienį sausio 20 d. 
mergaitę pakrikštino ir 
jos vąrdas įrašytas į pa
rapijiečių skaičių. P-nams 
Saųlenam linkių geriau
sios sveikatos ir laimin
gos kloties gyvenime*

PIKIETUOJA!
Dąrbfninkų nepatenkini

mas algomis ir unijos ra- 
giiųmai davė pradžią kį- 
tąift^7sfeikūi.r ‘^Tfagahas 
Shoe Po” yra pikietuoja- 
ma. Rąndasi ir skebų. Sa
koma, kad visos batų iš- 
dirbystės išeis į streiką!

“Rūdininkas”.

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. Sv.

SKUSILI PARDUODU _
8 ieimynų namą su valgomų 

daiktų (grocerne Ir butale) 
krautuvę ir pilnai įrengtu gara- 
džium dsi 12 automobilių. Yra 
įrengtas Ammonia žaldytuvas. 
Viskas geriausioje tvarkoje ii 
moderniškiausiai įtaisyta. Bisnis; 
gerai išdirbtas per 20 metų toje 
vietoje.

Pąrsiduoda pigiai ir lengvomis 
sąlygomis, nes savininkas turi 
greit vykti Lietuvon.

Kas nori įsigyti pelningą biz
nį pigiai kreiplįtes pas savinin
kė ’•

PRANAS GRIČIUS
17 Lincoln St., Brįghton, Mass.

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola« 
tiniai išplaukimai 
per COPBNHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudys 

nėmis. ' •.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini agente 
arba

...e

u*s
75 State Street 

BOSTON

WESTFIEID, MASS.
ŠOKIAI

Jei kas užmiršote arba 
dąr nežinojote, tai žinoki
te ir prisiminkite, kad Šv. 
Kazim|ero Lietuvių para
pijos Šokiai įvyks 9 dieną 
vasario, š. m. 22 William 
St. Pradžia 7:30 vakare ir 
tęsis iki 12 vai. Yra pas
kirtas durų laimikis prie 
įžangos tikieto. Ir vieno 
asmens viltis tikrai bus 
patenkinta. Pasamdytas 
orkestras, kurs dar nie
kuomet nėra pasirodęs 
Lietuvių salėje. Tai bus 
naujiena visiems. Tad kas 
gali pats dar paeiti ir ko? 
jos klauso, visi kviečiami 
ir laukiami svečiai. Visus 
nuoširdžiai priimsime ir 
gražiai palinksminsime.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES ATGA- 

r;* VIMO ŠVENTE
Westfieldo lietuviai iš

kilmingai ruošiasi savo 
Tautos nepriklausomybės 
atgavimą paminėti 17 die
ną vasario. Programa bus 
įdomi ir gan įvairi. Pa
kviesti tokie asmenys, ku- 
į*ię savo kalbose atvaiz* 
dinš netik Lietuvių Tau
tos praeities garbingus 
žygius, bet ir Jos dabarti
nę padėtį ir ateities pla
nus.Pradžia 7 vai. vaka
re, Visa programa įvyks 
parapijos svetainėje.

SVIES & SVIES
P. A. Sykes Ir
lxbtūviai advokatai

OfUts ė ■' '. .
SAjfBORNBLO0K

■ NOKWOOD, MASS.
Tel. NoriyooA 0880 
Gyvenimo vieta:f < • 

•: Ž WalHttt Afft r
* Tel. Nonrood 1020

■ - - ■» >• -i-

EDW. L WARAB0W 
( WRUBLlASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. . 
TEL.Nonvood 1503 
Montello Office:

■ / 10 Intervale Si
TEL. Brockton 2005

LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonų ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus j Lietuvą ir į Lenki- 
Ž‘ą doleriais. Įgaliojimus ir 
:itus dokumentus tvirti

nu, nes esu Viešas Nota 
ras. Laikome vyrams ir 
moterims tvirtus ir pla
čius čeverykus (shoes). 
Jaunimui gražiausių Šilki
nių marškinių. Krautuvė 
didelė ir pilna visokio ta- 
voro. Bėję, mūsų krautu
vė atdara ir vakarais iki 
9 valandai. Malonėkite 
mūs nepamiršti.

PXTRA8 BARTMVIčnm
American Dry Goodi Store 

e78Mo.MWn Strert, 
. MvnWJįO| flUUNk .
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; ‘ Vyčių.metinįai italai į- 
vyko vyčių svetainėje, 
saūsio 29 d. Keletą šimtų 
jaunesniųjų* dalyvavo, su 
vyčiais. Al Awad ir jo Ro- 
yal Vagąbonds patenkino 
atšilankusius savo groji
mu, Vyčiai džiaugiasi šiuo 
pasisekimu ir tikisi; kad 
jaunimas parems juos ir 
ateityje / . .

Naujų narių vajūOek- 
mihgai tęsiasi. Kasdien 
ątsiranda naujų narių no
rinčių įsirašyti* Nariai ne 
yfeą iš ^henandoah’o, bet 

iš ąrtįmėąnių parapijų 
|ipję apyhuįėje. rašosi 
Be-vyčių?*.. ;; v 
K Vajaus? ;metū įstojimo 
mpKestisįpąnąlkintąš, Ūž- 
sįpįbkę jęs savo mėnesinę

I IIILftUMJ Hlfl, l ni

tampa pilnateisiu tiariir.
r Tfiįuntė netoli Ž00 kvie

timų įvairioms šęimy- 
ųoms? Naujų narių priė-

mą 13 kitų, politiškame 
sumišinie dar tęslaši. -

Apskrities advokatams 
pabaigus klausinėj i m <j

mimui rengiamas vmtare- 
įls, kuris įvyks vasario 
įB d. Visi nariai buvusie
ji ir, nauji te jų draugai

JjIvUlO J)£ĮS&UK»6
savo liudininkus, kurie su
sidaro iš Bruno šeimynoj 
ir giminių. Šie liudininkai

ši lietuviai, raginami pris! 
rašyti prie mūsų vyčių.

Stoja ųz jpruno ir neigia 
veik visą kitos puses liu
dijimą. *

* MOTERĮ? RA JUNGA Apskrities valdžios ad-
Moterų Sąjungos kuopa 

rengia kortavįmo vakarą 
parapijos naudai. Korta-

vokatai perklausinėdami 
Bruno liudininkų^ daugel 
kartų pakeitė liudijimą

vimas įvyks vasario 18 d.
^cLXX ^jdIx.vXXxkvX J^J«xv

Moterys uoliai darbuojasi ciamTkaltinamajam.

rinkdamos dovanas ir
TTŪtlS^i

parduodamos bilietus. - ■ nuil i nei nūn ni

POTTSVIllE, PA.
Byla prieš Juozą Bruno 

ir 5 jo šeimynos narius 
už užmušimą 5 ir sužeįdi-

, Mums sarmatą daro “Darbininko” Vajaus Teng-. 
yątos! Kad ir sunkiausiomis sąlygomis jąu viėn dėl 
idėjos ir apaštališkos dvasios turėtų kiekvienas “Dar
bininko” skaitytojas surasti nors vieną naują skaity
toji, d dabar šib, vajaus metu? Iš tikrųjų nei šis, nei 
tas. Aš siūlyčiau yidokiąš dovanas panaikinti. Argi 
toš?dbvąnos gąti atšyėrti “Darbininką”.

‘ Jis pats yi^ didžiausia dovana! Paskutiniais lai
bais aš neatsidžiaugiu. jį beskaitydamas. Turiningo ir 
tąip gražiai redaguojamo tikrai sunku kur rasti. Tų 
dovanų piršimas lyg aptemdę, yįšą laikraščio vertę.

: Tai kiek tadająik.raštis kainuoja, jeigu dėl idėjos

LIETUVIŲ RADIOS VA
LANDA PERMAINYTA

Šiudmi pranešame, kad 
lietuviu radid .valandą, 
kurią vedą p. Petręhėlė 
Antanaitienė, pradedant 
trečiadieny, sausio 30-tą, 
bus leidžiamą pusė po še
šių, vietoj pirmadienį pu
sė po penkių. Stotis ta pa
ti, WHAT. / •.. .< 
t Gerbiami radio klausy
tojai, nepamirškite atsuk
ti savo radio trečiadie
niais, pusė po šešių. y 
.. Petronėle Antanaitienė

kaS” priėjo,kad dąr primokės tiems, kurie užsirašo, 
ar gerokai užpundys?l _

Katalikai, jeigu mes šiais metais neužsisakdme 
“Darbininko”, tai geda mums. Visokius niekus, tai ir 
Už 9 dol. užsirašo (yra* tokių socijalistiškų popiėrga- 
bų),„-ol tokio įdomaus ir svarbaus laikraščio kaip 
“DarbiųĮnko” nehork Mes tieleiskimę “Darbininkui” 
daryti tokias lengvas sąlygas. Mums gėdą daro. Mes 
protestuojame.; Turi “Darbininkas” kuo greičiausiai 
grįžti prie $4 kainos metams. Jeigu kas nenori, tai jo 
ir su pyragu neęrĮvilipsL

Tegul šio vajaus metu dar visi naudojasi toms 
lengvatomis, bet ateityj taip siūlyčiau. Neturtingiems 
su kuopos ar klebono liudijimu visados “Darbininką” 
atiduoti už $3 metams, o kas tbkib liudijimo n^alės 
pfištatyti tam $4% O dabar net koktu. Ir turtingiau- 
siąš ir biedniaiisiąs moka lygiai. “Darbininkas” nėra 
ilž pinigus nuperkamas laikraštis, jis viršija visokią 
kainą, bet skaitytojai esame kalti, kad “Darbininkas” 
turi šavę taip labai žeminti visų prašmėti, save kuone 
dovanai atiduot! ' ■

Jeigu taip, “Darbininkas” palengvino, tai visa į 
Vajų ir šust! —’10 tūkstančių naujų skaitytojų! Ta
dą tai ir dar su didesnėmis lengvatomis galima, štai 
kad ir šis mano naujas pasiūlymas. Užsirašykite visi 
skąitytojai šiemet “Darbininką”. 5 metams už $12! 
Tada.metams išeitų tik po $2.4Q ir be jokių atnaujini
mų ir rūpesčių.sau skaityk per 5 metus. Ką manote?

» J. Bružikas S. J.

Šv, Andriejaus * parapi
jos jaunuomene jau ant
ras mėnuo kaip ruošiasi 
visomis jėgomiš prie-teat
ro, kurį Suvadins Mercan- 
tile salėje, Broad ir Mos
tei: gatvių, sekmadienį, 3 
d. vasario, 7:15 valandą 
Vakarė.

“Minstrel Show” yra la
bai turiningas ir juokin
gas, paįvairintas gražio
mis ir harmoningomis dai
nomis. Priderėtų kiekvie
nam atsilankyti, nes ne
tiktai gardžiai pasijuoksi
te, pasilinksminsite, bet ir 
pasišoksite, nes po vaidi
nimo nuo 8:30 vai. iki 
12:30 buš šokiai. Šokiams 
gros garsioji Pono Dom* 
brausko Radio Orches
tras.

Atsilankę gaus progą į- 
sigyti gražią dovaną. 
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti.

Presbs Komisija.

RUOŠIA 16-TO VASARIO

Darbininko Dovana Darbininkams
- • \ ” u... .... n ii.

“Darbininko” prenumerata vajaus metu tik $3.00 
metams? pąslOubiuktte užsiprenumeruoti arba at- 
naujinti ^parbHti^b" prenumeratą. Seni ir nauji 
^epųmėrątbriai gątinė $1,00 vertės knygų iš paskelb
to kątąj.oąd fiykai^Nąųdokitėš-pKįgai Kaš uėgalį ųžšV 
inėKltipreniinieriįbą ii* kąs suprantą pareigą platinti 
katalikišką ąpąiĮdą, tąš galį tie AĮk saū prenumeratą 
ūžšidirbti, bet. ir /sau gerą savaitinę algą pasidaryti. 
.'/ • pakalbink 5‘ naujus skaitytojus Darbininkui ii? 
turėsi sau $3.06 UŽ prikalbinimą? Sįųsk Darbininko 
Administracijai už 4 naujas prenumeratas $12.00, p 
Už-penktąją $£q0 pasilik sau. - ? . ... .. .

DARBININKO PRilNUMEĘATOS KAtNA
' ,:?VAJAUS METU '• . ■.. ; ,.
Amerikoje metalus (du kart savaitėje) $3.00 

ijįetąxąš(dukart, savaitėje) $4.00
Amerikoje metams (vieną kart savaitėje) $4.50 
Užsieny metams (vieną kart Savaitėje) $2.00

-».*!■-.. <1"

PLYMOUTH, PA.
I. - - -J

' - -*--»• s*“-v 1 ' .

pmMtmNfi trenmtr 
BAŽNYČIA AMERIKOJ

Plympųte yra apie 
18,000 gyventojų. Jų skai
čiuje yrą virš 5Q0 lietuviu 
Šeimynų. Sakoma, kąd lie- 
tuvial imigrantai atvykę 
iš Lietuvos anksčiausiai 
čia apsigyvenę ir 1889-me
tais įkūrė lietuvių parapi
ją, kurios pirmutiniu kle
bonu buvo kun. Al Burba, 
didelis patrijotas ir litera
tas. Vėlesniais klebonais 
Čia buvo kun. J. Žilius, 
kųn. Visgarda ir kiti 
. Dabar čia klebonauja 
simpatingas ir parapijiė- 
čįų mylimas kum Antanas 
Sinkevičius. . Nors jis yra 
jipięs.ir augęs Amerikoje, 
ięt labai gražiai vartoja 
iėtuvių kalbą. 1‘ ;

Šį parapija /neturi savo 
mokyklos, bet Sekmadie
niais čia atvyksta dėstyti 
lietuvių kalbos ir tikybos 
Jėzaus Nukryžiuotojo vie
nuolyno sesutes. Vaikučiai 
auklėjami. lietuvis k o j ė 
dvasioje. Vaikučių lanko
si į lietuvišką& paskaitas 
virš 80^’ / ./ 'r/'^
*' Lietuviai politikoje yra 
aktyvūs. Turi: vieną mies
to konsulmaną ir keletas 
viešųjų; mokyklų mokyto
jų. Taipgi; phš mūs yra ir 
keletas profesijonalų gerų 
praktikuojančių katalikų. 
Turime 
kūrios: . vienmgai "dirba 
Tautos ir Bažnyčios nau
dai: Puikiai gyvuoja du 
parūpi jos chorai vedami 
darbštaus' vąrgoninko P. 
Karhšauskb.

. Sekmadienį, sausio 6 d. 
pas . muš A. Peįdžius rodė 
judamus,/pąyęįkslus apie 
Liurdą? kur»1858 m. Švč. 
Panelė apsireiškė Šv. Ber- 
nadėtei. Taipgi jis parodė 
gražių paveikslų iŠ Lietu
vos, Chicagoš Pasaulinę 
Parodą, apie Darių ir Gi
rėną ir kitus; Paveikslais 
žmonės labai gėrėjosi, nes 
jo paveikslai labai pamo
kinanti r ir verti visiems 
pamatyt! , • J . •»

Žinantis.

ti vargonai, kurie kainavo 
virš $18,000.00, Atnauji
nimas salės kainavo 
$1,500.00;; — ;

Kuii’. J. Kasakaitis yra 
parašęs operetę “Klaipė
dos Jule” ir daug scenos 
veikalą,-kuriuos publika 
labai mėgsta matyti.

Šioje parapijoje randasi 
septynios SLRKA kuopos 
su virš 700 narių. Puikiai 
gyvuoja parap. choras Ve
damas Juozo Kudirkos ir 
gerai darbuojasi šv. Vin
cento PaulieČio draugija, 
kuri rūpinasi našlaičių ir 
senelių šelpimu; Ši draugi
ja turi net vyskupo užgy
nimą.

Neseniai čia buvo misi
jos, kurias davė tėvai jė
zuitai —- tevąs 'Mėšlys ir 
tetas Aukštakalnis. Labai 
gausingai žmonės laukėsi 
į misijas* Per misijas'pri
ėjo prie Šv. Komunijos. 
3,800 asmenų.

Lietuviai politiko j smar
kiai veikia. .Yra keletas 
lietuvių konsuimanų te ki
tokių miesto valdininkų*/

Gruodžio i7 d, A. Pel- 
džius rodė judamus pavei
kaus. Nors buvo paprasta 

’dįena ir žmbnęš. pavargę 
po misijų, bet labai skait
lingai į paveikslus ątšiĮąm 
kė. Klebonas net stebėjo
si, kad taip daug publikos 
susilaukta.. PeidŽiaus pa
veikslai visiems labai pa
tiko; . . _

į jlr .L. r ,, ^Vietinis.

bininkų jose dirba virš 
2.000. Yra didelis skaičius 
bedarbių* Bedarbiai užsii
ma anglių butlegeriste. 
Vakariniame miesto šone - 
butlegeriai susirišę į savo 
uniją; virš 2.000 „. moka 
mėnesines duokles po 10c? 
mėnesiui. Jie turi išsirin
kę kasyklų inspektorių, 
inžinierių, kurie nurodo 
kaip anglius 'kastijr pri
žiūrėti, kad nesusižeistų.

Koresp. :

PADĖKOS ŽODIS

PITTSTON, PA.

Pastaruoju laiku per 
Radio tapo paskelbta, kad- 
šįmet 16-to Vasario, Lie
tuvos, r nepriklausomybes 
paskelbimo akto paminė
jimas įvyks tą pačią die
ną, tai yra: šeštadienio 
vakare, 16-to vasario, Šv; 
Jurgio parapijos svetainė- 
jė. Kartų bus paminėtos te 
liūdnos sukaktuvės, t, y, 
mirties daktaro' Jorįu Bą- 
sanavįčiaus. Tą pačią die* 
ną įvyks ir J. E. Vyskupą 
Teofilį Matulionį pagerbt 
vąkafas. Teku girdėti, kac 
to vakaru ruošėjai,- be kit
ko, kad tik .kuo dąugiau 
suteikus pagarbos .Vysktb 
pui Matulioniui, Žada .iš
leisti net ir atvirutes J su 
Jo atvaizdu ir eilutėmis.

< Plunksnos Kazys

Pittstone yra apie 20 
tūkstančių gyventojų. Lie
tuviu yra virš 900 šemy- 
nų, Lietuvių parapija susi
organizavo 1885. m. Rodo
si, pirmutinis klebonas bu
vo kum Kolesinskis. Nau- 
ja, didelė ir graži bažny
čia buvo pastatytą klebo
naujant kun. , Antanui 
Kaupui 1909 m. Po bažny
čią yrą. :įrengta* graži ir 
ęrdyinga,salė;z •; - -
* Šioje parapijoje nuo 
1912< klebonauja laMi 
simpatiškas, linksmo bu
do įr'dideliį 1 jūokdąrys 
kun. Jonas Kasakaitis. 
Nors bažnyČiabuvo pasta
tyta klebonaujant kun. A. 
Kaupui, bet vidus nebuvo 
įrengtas/Kun,. J. kasakai- 
čio „ pastangomis, labai; 
graliai Jšn^aliavptąs; baž
nyčios vidus. įis darbas 
kainavo $14,500.00. Įt'aisy-

KULPMONT, PA,
Čia lietuvių gyvena ne

didelis skaičius. Jie visi 
gyvena sutikime. Turi Lie
tuvių Piliečių Klubą, 
šiems metams klubas iš
rinko šiokią valdybą t Pir
mininkas J. Kliokis; pa- 
gelb, Š. Aleksaš; rast. V. 
Varnelis ir A- Kaminskai; 
biznio vedėjais — B. Bar
kauskas ip J. Lengvinas ; 
namo komis. —- A. Bagdo
nas ir j. Voska; pramogų 
komis.-— S. Radžavičius. 
B. Barkauskas ir F. Baku
tis* iždininku J. Malinaus
kas; korėspon. A. Barkus. 
Klubas turi nuosavą sve
tainę vertės $15.000.

Čia kitokios išdirbistės 
nėra, kaip tik anglių kasy
klos. Anglių pramone 
smarkiai supąralizuota; 
dirba tifc 25 nuošimtis 
darbininkų. Bedarbiai už- 
siiina anglių butiegeristė. 
Pasiturinti biznieriai turi 
pasistatę anglių trintuyus 
— brikelius ir jie anglius 
perka nuo butlegerių ir 
moka už toną $2.00 ir sa
vo trintuvais jas sutrina. 
Tada parduoda trokų ve- 
žėjamą? Trokiį vežėjai ve
ža į tolimesnius tiaiėstus ir 
ten lenktyniauja su.anglių 
kompanijoms.......
~ U. M. W. of A. unijos 
nąriai jau. pradedą . kelt 
klausimą; kaip išnaįkitiu 
biznierių angųų trintuvus. 
Mat jie išnaudoja be mie- 
ląšįrdystės angliakasius. 
bėdą^biųs. ' *•

Nuo čia apie 6 tųilioą y- 
ra Shamokin miestas su 

: 40.000 gyventojų. Anglių 
kasyklos dirba tik 2; dąr-

Nukryžiuoto Jėzaus Se
selės iŠ šventos Marijos 
Vilos Elmhurst, Pa. reiš
kia nuoširdžią padėką se
kantiems geradariams, 

“Wyoming Valley Klu
bui”, kuris pavaišino naš
laičius įvairiais būdais lai
ke Švenčių. Vaikučiams iš 
Tracy Mokyklos, Wįlkes 
Barre, kurie išpildė inte
resingą programą dainų 
ir šokių. Kalėdų diedukas 
atsilankė asmeniai ir su
teikė daug dovanų ir gar
dumynų vaikeliams ir se
neliams. <

“Sočiai T. Klubui“ iš 
Scrantono, kuris turėjo 
“Card Party” našlaičių 
naudai. Šimtas doleriu pel- 
no buvo suteiktą - gašlai-? 
čiams kaip Kalėdų dova
na. Taipgi palinksmino 
vaikelius^ suteikda mos 
daug naudingų dovanų. 
Poniai Putirskienęi, kuri 
davė elektros prosą" dėl 
“Card Party”.

Ponams Kristinams iš 
Luzerne, kurie siiteikė au
ką penkiasdešimts dolerių 
kaip,Kalėdų dovaną. r ... , 
. Ponai !. X Noreikai, ku
ris suteikė auką $25.00 
taipgi 5 kalakutus ir pas
kolino kėdžių dėl virš mi
nėtos “Cątd Party”. ■

Lai Kūdikėlis Jėzus lai
mina jiis visus,

Dėkingos
Nukryžiuoto Jėzaus 

Seselės.

MMZEVIUE - 
GILLBERTON, PA.

Albina Rudviliutę, & 
metų amžiaus, ? bedirbda
ma fabrike New. Yotk’e 
nutiko nelaimingą Įnirtį 
dėl darbininkų neatsargu 
mo. Bedirbant, mašinos 
peilis įpiove ir nuo to ga
vo “gangreną” ir mirę* . ..

A. a. Albina buvo kilti. 
Miluko aprūpinta sakra
mentais šv. Katarinos li- 
gonbutyj, New York’e. Po 
mirties buvo pašarvota 
tėvų namuose mūsų para
pijoje, ir iš ten palaidota 
Šv. Liudviko kapinėse.

Mišios atlaikytos uŽpė- 
rėitą ketvirtadienį. Iškil
mingas mišias laikė mūsų 
klebonaskun. A. J. Alauš- 
kas; kun. dr. Končius, Mt. 
Carinei, buvo diakohtute 
kun. dr. Batittis, Šiienam 
doah, buvo ■ subdiakdnu. 
Kur. K. Matulaitis, St 
Clair; įr kūn. P. Laūmą- 
kis, Mahanoy City,«laikė 
mišias prie Šoniniu alto
rių, Pamokslą pasakė mū> 
įį klebonas, kum A. j* A- 
taUskas.
Didelė Mainterių Nelaimė

Dešimts mainierių už
mušta, 3 sunkiai sužeisti, 
ir suvirš 60 aptroško ga- 
zU didžioje garo ekspno-

rijoje Gilberton’o, kasyki? j 
1oje. * j

Ekspliozij^ įvyko 9:15 , | 
va! ryte, pirmadlenyj i»; i 
3uvo galima girdėti apy-* | 
linkės miestuose. Tinkamą 
priežastį negalėjo duoti1 
nei viršininkai nei patyrei 
mąinieria! «’;įl
. Ekspliozija užmušė 1(V$ 1 
darbininkų ir išleido 
“blačk dąmp” per visą ka* iii 
syklą, kuri pergalėjo suy 
virš 60 kitų, darbininkų, įrCu 
daugelį savanorių gelbL,,/. ; 
ninku. Ekspliozija įvyko -j* 
šeštame “level”. Apie 650* S 
darbininkų dirbo tuo laifi;? | 
ku, Iš tų 69 ąnt šešto le? ( 
vėl, 86 ant penkto ir /t j 
ant kėtVirto ieyel. tš į
žemesnių “Level” visi iš-- ?
hego tiktai 30 iŠ, kurių 22?^ J 
buvo Užrūkyti viename * ■ 
kambaryje, bet vėliau 
sveiki išgelbėti; kiti 8 bu~ * 
Vo “black danip” nugalėti, j

Užmušti buvo iš Valley .
View, FrąciviBe? GįlberAi,; 
ton įr Minei’sviUę. “Black- 
damp” ir sūžėįsti iš visų 
miestelių šiose apylinkėse./ ? r

mžSįPA. j
lietuviškas .

Miestas " . • '
Luzerne yra virš 7,000 

gyventojų, čia gyvena vi! 
šokių taųtlį, bet. lietuvių?, v 
yra daugiaūsia! Už 
Šio miesto ' valdytojas 
Šeimininkas yra lietuvis^* 
Mikas IJtaris. /iŠ1

P-nas M. Utaris yra dar??-/: 
jaunas vyras, tik 34 m., o . 
jau suspėjo stipriai į poli
tiką įsiverpti. Pirmiau jis 
yra buvęs : šešis TinetuSFc, ■ 
miesto tarybos nariu. .

Be miesto šeimininkop^ 
lietuvių yra miesto tary-r? 
bos nariiį, policijos viršiju s 
ninko pagelbininkas yra 
F. Varnelis, du teisėjai į 
ra taipgi lietuviai. Galimą?/į j 
sakyti, kad šis miestas y£?J Į 
ra tikrai lietuviškas. £ | 

šioje parapijoje klebo^rl / 
nauja geras patrijotaP^ ^j 
sumanus ir parapijiečių^ j 
mylimas kųn. Kuh^ckašr.^ J 
Parapija tuo tarpų savų?? j 
mokyklos ; neturį, beĮt čia"Jį| 
sękmadieniais atvyksta iš ijJ 
Elmhursto Jezaūs Nukry-naįl 
žinoto vienuolyno seselėšj*įj 
kurios dėsto lietuvių. t- 
bą ir tikybą. Vaikučiai i?a*J: i- 
trijotiŠkoje dvasioje auk-*^j r 
lėjami, nes kiek man tekęjj i; 
girdėti, visi tarp savęfci; |? 
kalbasi lietuviška!
gražus pavyzdys. . .* 5-« 

Sekmadienį, gruodžio' 23% fe 
d. klėbonaš buvo pakvieįSjfe 
tęs A. Pęldžių rodyt! jtygs 
damųjų paveikslų. A* Pė® 
džius parodė įvairius ir į-ffi 
domius paveikslus. PublŽį 
ka buvo labai patenkinta^ 
Girdėjau, kad paveikslų*4 
pamatyti buvęs ir miesto^ 
šeimininkas su savo žmo-

i
PRIDUODA NAUJOS Į 
SPfiKOS IR GYVUMO,-i 
\ SILPNIEMS ..

Įmonių, kuri# dėl senatvės arba kt> 1 
tokion, prlelaitiea jaukiasi nllpni 
nąavelkve, savo J$ga«, rMr JICa
kati ir pakldaro stlfimni Ir Kyv*mt <*3 
po to kaip įio vartoja NŪGA-TONjb

NUGA-toNE yra pwteb«InMi va> 
tas dol motorą tr .vyrų,-.kurie auti* 
latiki5 •enatvM JU padaro juos «vab 
kešnlah, tvlrteenteia -Ir priduoda. ? 
^leins naujų apSkų darbui Jotui tea »ri 
esate aemypMba. sll] •
te NTGA-T0K&. Po _______ ___
paatebSaite dldoU perinimą. -iP

NITG.VTONE par^odantea via^ TJ 
val«t^lW» Nė prlimMte pamat* 
kilojimų. Ntokaa kltaa jum* 
Us taip kaip NVOA’TONK.

Nm> uiktat^Jitun imkit — UGASor.
— Idealų Lteommtoją vidurių 2Sc. ir ' 
ode. .

» ■?
:*■* .
♦71 *

H
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Į >BALTIMORiS PATRIARKA
E 70 METŲ AMŽIAUS
E Mūsų Klebonui kun. Juozapui
E Lietuvninkui, penktadietdjausi© 
į Ž5 d, sukako 70 metų amžiaus, 
f garbingas mūsų senelis virš 55 
E Alėtus išgyveno Baltimorėje, o 41 
E faetus išklebonavo vietinėje Lie

tuvių parapijoje. Nors jau 70 
F žiemų puošia jo galvelę, tačiau 
| įmūsų Klebonas yra dar gana 
| * drūtas ir tikisi sulaukti 1943 mė
lį. tais auksinio kunigystės jubilė- 
K Ne tik auksinio kunigavi- 
E: lųo jubilėj-aus, bet. 100 metų am- 
į‘ žiaus mūsų tarpe. Mes linkime 
į 4š širdies mūsų gerb. Klebonui to 
f Sulaukti.

Parapijietis.

ONA NEMŪRAITfi 
PALAIDOTA

jaunimui rekolekcijas angliškai, 
ne tik savo parapijoje, bet ir ki
tose Lietuviu kolonijose. Šią sa
vaitę tai bus pirmos rekolekci
jos, kurfose lran. Afendelis vado
vaus svetimtaučių parapijoje 
VVashingtone, D. C. Jis yra pa
kviestas į šv. Antano parapiją, 
visai arti Katalikų Universiteto 
AVashingtone, vesti rekolekcijas 
tos parapijos “high achool”. jau
nimui. Rekolekcijos užtruks vie
ną savaitę. Keturi pamokslai 
būs sakomi kasdien. Kun. Meri* 
deliūi jo naujame darbe linkime 
kuogražiausių vaisių!

didėlis.

STEBUKLINGO MEDALIKS- 
liO NOVENA

Kadangi mūsų bažnyčią yra 
___ __ _ pačiame miesto vidury, . tai ji. 

į ' Visai netikėtai, pačiame am- gausiai ■ lankoma, svetimtaučių, 
ei Maus Žydėjime, atsiskyrė su šiuo ( Mėnuo^tgąl, dėka kun. Keido- 
I pasauliu p-le Ona Nemūraitė,an- 
B’ * padienį sausio 22 d. Jos mirties 
P priežastimi buvo aklos žarnos o« 
L operacija, kurią padarė Franldin 
K Sąuare ligoninėje. Onutė buvo
r tik 16 metų amžiaus. Paliko di- 
g keliame nubudime savo motinė- 
r Įę, kuri yra našlė ,taipgi vieną, 
p broliuką ir dvi sesutes. Palaido- 
f; ta su. bažnytinėmis apeigomis 
SF penktadienį, sausio 25 d. P. Jo- 
L nas Greblįauckas patarnavo lai. 
K 'dotuvėse.

*

K * VYRŲ IR JAUNUOLIŲ 
E w ? REKOLEKCIJOS 
E * Pirmos metinės rekolekcijos 
E Angliškai vien tik vyram A mūsų 
g, parapijos. įvyko pereitą savaitę. 
E pras buvo biaurūs snigo ir šalo 
K per. visus- tekolekcijii -vakarus. 
E. Tačiau nežiūrint blogo oro gan 
K- gražus jaunuolių būrys atgilan- 
K kas vakarą. Kun. Dr-as Men- 
■r čtelis. pasakė visus pamokslus. 
K Penktadienio vakare visi reko- 
V lekcijų dalyviai atliko Ąv. išpa- 
K žintį, o šeštadienio ryte 7 v. iš* 

klausė šv. mišių ir priėmė šv.
B. Komuniją. Rekolekcijos užbaig- 
K tos su Šv. Tėvo palaiminimu po 
jį mišių. Šią savaitę svetimtautis 
S; kun. Sebastian, visų Baltimorės 
K iodalicijų vyriausio dvasios va- 
K do padėjėjas, vadovaus mūsų pa- 
W lapijos inergaičių metinėse reko- 
K lekcijose. Per pereitus du metu 
W rekolekcijose vien tik mergai- 
■ - tėms, arti 300 mergaičių, lankėsi 
K kas vakarą į pamaldų. ^Tikimės, 
JĘ' kad. ir šįmet lygiai skaitlingai 
"E mergaitės atsilankys į savo metu 

iies dvasiškų lavinimų relkolek- 
cijas.

šiauš pastangomis, buvo pradėta 
npvėna Panelės ŠŠa vadinama 
Stebuklingo Medalikėlio. Pamal
dos yra. laikomos kas ketvirta
dienis 5:15 v. po pietų ir tęsia 
tik 30 minučių. Kas savaitė vis 
naujas pamokslininkas duoda 10 
minučių pamokinimų Įrašymas j 
Stebuklingo Medalikėlio Broliją 
įvyksta po .kiekvienų nOvėnoa 
pamaldų. Taip pat išpažintys y- 
ra klausomos po pamaldų. Virš 
200“lankėsi į pamaldas pereitą 
ketvirtadienį.. Laikui bėgant, ma
nomų kad .skaitlius darančių no- 
veną ant tiek'pasidaugins, kad 
bus reikalinga novenos pamaldas 
laikyti du arba tris kartus į die
ną. Ateityje stengsimės Lietuvių 
visuomenę . supažindinti su pra
džia ir . nepaprastu greitu pliti
mu po pasaulį pamaldumo į Ne
kaltai Pradėtą Panelę ŠŠ. po var* 
du Stebuklingo Medalikėlio.

Novicijus.

WATERBURT, CONN.
nAnBiMNKV

Sausio 27 d., šv. Juoza
po f parapijos mokyklos 
kambariuose įvyko LDS. 
;5-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas.

Darbininkų ir darbinin
kių prisirinko didis mažne 
pilnas kambarys. Visi lin
ksmi energijos ir pasiry
žimo pilni. Raportai ra- 
portus-sekė; -mintys^lie* 
jasi, teikdamos tinkamus 
rezultatus.

Veikimo komisijai pra
nešus, kad negalė jusi pri
eiti prie galutinio spren
dimo, dėl/tūlų priežaščių, 
ką rengti, šokius ar teat
rą? Čia gerbiamas prof. 
A. Aleksis, būdamas kuo
pos nariu pareiškę, kad 
jis mielu noru sutinka pa
gelbėti kuopai surengime 
teatro. Tas pavesta veiki
mo komisijai vykdyti pa
sitarus su ponu Aleksiu. .
Lankyti Vilniaus vądavi- 

mokomiteto susirinkimus 
išrinkti šie asmenys: P. 
Špokas, A. Šambarisf P. 
Jokubauskas ir J. Totilas.

Prie kuopos prisirašė 
sekanti asmenys: Magda
lena šniurpunienė, Mari
jona ;Dovi(iaitienė, Elena 
Gedrienė, Antanas Kun- 
saitis, Petras špokas, Pet
ras Seras,; Juozas Grinius, 
Juozas Jekulevičiūsj JŪo- 
žas ŠiurkUs, Magdalena 
Karinaūskienė, Elzbie t ą 
Ramanauskienė, Vincas 
Vitkus, Antanas Aleške- 
vičia, Pranė Povilaitiene 
ir Barbora Juodaitė.

Kuopos Ras. J. Totilas.

NEWARK, N.J.

mišparus ir suteiks palai- 
mihimą su ŠvČ. Sakramen
tu,

NewarkieČiai labai lau
kia J. E. Vyskupo Matu
lionio.

Tą pačią, dieną, 7 vai. 
vakare, parapijos svetai
nėje, ... visos v parapijos 
draugijos ruošia vakarą 
Garbingąjį Ganytoją pa
gerbti. Gausiai susirinks 
pasiklausyti vyskupo Ma
tulionio kalbos.

Kun. I. Kelmelis.

| WATERBDRY SAVINGS BANK <
| VVATERBUBY, CONNECTICUT |
|i Brooklyn Office i
|! ■ S
i į Waterbnry’« Sivings Baukos Brooklyn’o Skyrius gali april- ii 
U pinti tavo visus bankog reikalus. jj
jį Tos pačios bankos knygutSs, kurias gavote nuo Waterbury jį 
k Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi H
U turime: Jį

į į CHRISTMAS IR VACATION CLUBS 
i;, .4". TRAVELEB’S CHECKS
4 FOREIGN DRAFTS

pinti tavo visus bankog reikalus.

J kų balsai. Mūsų jaunimai $
8 Į labai myli klausytis, ir ge*
S rėjas! lietuvių gabumais?
S ir gražiomis lietuviškomis 
$ dainomis. /

Laikraštis “Darbiniu*.
kas*’ mūsų koloniją lanko 
jau nuo 1918 metų, ir Šiais 
metais jo Šeimyna padi
dės, nes jis visiems patina ’ 
ka. Šio vajaus metu žada 
daugiau lietuvių užsirašy
ti.

Ą. P. Krikščiūnas.

Sausio 19 d. įvyko New 
Jersey parapijinių Chorų 
Sąjungos šokiai. Žmonių 
buvo daug. Dalyvavo ir 
chorų vadai, kaip tai? 
komp. J. Žilevičius, muz. 
A. Stanšauskąs, muz. Ode
ris ir muz . J. Brundza su 
žmona,

C, BROOIĮLYN, N, Y.
Sausio 23 , d. mirė Ona 

Ignatavičiene, Moterų Są
jungos 35 kp. Palaidota iš 
Šv. Jurgio par. bažnyčios 
su 3 mišiomi&JPrie didžio
jo altoriaus ,šv.4 mišias at
našavo kun. A. Petraus
kas; prie šoninių —- kun. 
Šeštokas ir kun. Aleksiu- 
nas. Moterų Sąjungos 
kuopa užprašė Šv. mišias.

Velionė paliko nuliudi-

, . ...... __ U
į . Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Rankoje.^
i 793-797. / Į

vakarę 4:30, vasario 3 d. 
Šis “Pusiaužiemio Balius** 
atsižymės ypatingo m i s 
“ceremonijomis**, kurios 
tik tam tikrose aplinkybė
se ir pačiame vidury žie
mos yra leistinos vartoti, 
žodžiu,. Maspetho moterų 
pusiaužiemio balius žada 
visiems atsilankiusiems ti
krą “good time”. Įžanga 
tik 25 centai. 

. 1 ’

Katalikų Federaciją, 
Gęat Necke, suruošė gra
žų parengimą Sobėnko sa
lėje, vasario 2 d. Visą pel
ną paskyrė Maspetho 
naujos bažnyčios staty
bai. Klebonas Kat. Fed. 
51 skyriui nuoširdžiai dė

me vyrą ir 4' sūnus. Meš( ‘
sąjungietės /huoširdž i a i 
užjaučiame vyrui ir vai
kams našlaičiams ir ap- 
gailestaujame netekę vie
nos narės. /Amžiną atilsį 
duok jai Viešpatį!

: Sąjungiete.

brooklyn,1ly.

Vasario 23 d;, 7 Vai. va
kare, Atateka Demokratų 
svetainėje, Šy. Ražančiaus 
draugija rengia Kepurių 
Balių. Būs įvairybių. Visą 
parengimo pelną skirią 
Naujos Bažnyčios r staty
bai; Įžanga tik 35c.

KUN. MENDELIS 
WASHINGTONE

Jau trys metai kaip laikas nuo
;s Jpiko kun. .Dr-as Mendclis veda

Graborius ir, Balsamuotojas 
423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
MITUTIS GRABORIUS 

ir Balzamuotoj a» 
087 8. Paca St, 
Biltimore, Md.

■LaidotuvėM patarnauju gerai 
- ir pigiai Pagrabūa paruošiu.
: Nuo $76-4100-1150 ir 

ttiščiau
T«1— South 0083

Telefonas: Plaza 1850.

Į JONAS GREBLĮAUCKAS

LANKYSIS J. E. VYSKU
PAS MATULIONIS

Šv. Trejybei lietuvių 
parapijdn sekmadienį, va* 
sarto 3 d, atvyksta J. E. 
Vyskupas Teofilius Matu
lionis. Garbinigasis Gany
tojas atnašaus šv. mišias 
10:30 vai. ryte. Po pietų, 
4 vai., suteiks Sutvirtini
mo . Sakramentą, laikys 

kad kun, Kazys Ėeidošius 
užims jų draugijos dva
sios' vadovystę. Pirm? A. 
Laukaitienė ištarė padė
kos žodžius klebonui už 
pasidarbavimą per ištisus 
laikus ir taipgi pasveikino 
naują t)vąsios Vadą, kun. 
Keidošių, giliai pasitikę* 
dama, kad; jis; uoliai ir 
stropiai darbuosis draugi
joje.

Šiam susirinkime daly? 
vavo gerai žinoma p. Ma
rijona Čižauskienė, Mote
rų Sąjungos Centro Pir- 
mininkė, kuri dabarties 
gyvena Baltimorėje. Susi
rinkimas sužinojęs apie 
tąi sutiko dideliu , rankų 
plojimu. Po to P. Čižaus
kienė prąkalbėjo, sveikin
dama valdybą ir visas na
res ir pasižadėjo dirbti 
kiek galėdama vietinėje 
kuopoje, Taipgi Širdingai 
ragino organizuoti “Jau- 
namečiiį Skyrių”. Visos 
narės buvo patenkintos 
Centro Pirmininkės kalba 

w. „ ir padėjusios užbaigė su-
liųi. Visos nares spėjo, sirinkimą. Povilas.

Sausio 22 d. mirė Vin
cas Zuraitis, gyv. 219 
South Eutow St., 60 metų 
amžiaus. Velionis iš ama
to siuvėjas. Jis turėjo du 
sūnui vienas, rodos, yra 
vienuolyne, o kitas gyve
na Detroit, Mįch. Prašau 
jųjų atsišaukti šiuo adre
su:
Jonas Greblįauckas, gra- 

boriuš, 423 S. Paca St., 
Baltimore, Md.

MĖTINIS SVSIRINE&- 
' MAS "* •

Gruodžio 2 d, įvyko Mo
terų Sąjungos 8 kp .. meti
nis susirinkimas, kuriame 
vieiibalsiai buvo patvirtin- 
.ta ta pati valdyba. 1935 
metams, būtent j pirm. A. 
Laukaitienė; vice-pirm. P, 
AdomaĮtiėne; ižd. V? 
Frankuvienė; rašt. A. Pą- 
škauskiene; nutarimų raš
tininkė F. Mockevičiene; 
tvarkdarė O. Nagelįutė; 
knygų peržiūrėto jos: Ma
rijona čižauskienė ir V. 
Paulioniene. .

Po. valdybos rinkimų 
klebonas kun. Juozas Lįe 
tuvnikas, draugijos Dva
sios Vadas, gražiai ir ma
loniai atsisakė nuo to gar
bingo darbo. Jis pareiškė, 
kad dėl sveikatos jam ge
riau atrodo tą darbą pa
vesti jaunesniam kunigė-

“ Sausio 16’d. įvyko Mo
terų Sąjungos. 29 kuopos 
metinis susirinkimas. Pir
mininkė U. Mikulskienė a- 
tidarė susirinkimą. Prisi
rašė šios naujos narės: M. 
Stankevičienė, M. KlimĮe- 
nė ir K. Beganskienė. Iš
klausyta raportas iš Ka
talikų Seimelio ir iš visų 
įvykusių' parengimų. Iš* 
rinkta darbininkės į baza- 
rąx kuris įvyks vasario 23 
dieną. .

Valdyba išdavė raportus 
iš kuopos veikimo per vi
sus metus ir finansinį ra
portą.‘Pasirodė, kad kuo
poje buvo gražus veiki
mas. ‘ ‘

Valdybon išrinktosšios: 
pirm. U. Mikulskienė, kuri 
jau 4 metai kaip pirminin
kauja; vice - pirm. V, Gai
galiene; fin. rast. Terębei- 
zienė; prot. rašt. Vaiteku- 
nięnė; ižd. O. BeleyĮčienė; 
korespondente —* J. T. O. 
D, Valdyba, ir visos nares 
pasižadėjo šiais metais 
daugiau pasidarbuoti jei
gu Dievas tik sveikas lai
kys. Sąjungiete.

MASPETH, L. I., N. Y.
? Altoriaus Moterų drau, 

gija, Maspetho parap. sve
tainėje turės “Pusiaužie
mio Balių**, sekmadįenio

< ■ T.4- ;

Sodalietės -Mergaitės 
kerta šposus, tik klausy
kit:. 13 d. vasario, 6 vai. 
vakare, parapijos salėje 
pirmą kartą ruošia deba
tus. Debatų tema drau
džiama skelbti. Įžanga dy- 
dai visoms mergaitėms. 
Vyrai nebus įleidžiami, 
Debatams užsibaigus bus 
užkandžių ir pasilinksmi
nimų. Debatams nuskir
tos mergaitės Navickaitė 
ir Purickaitė už klausimą: 
Mincinauskaitė ir Vys-. 
niauskaitė prieš. Rėp<

Šv. Ražančiaus dr-jos 
susirinkimas įvyksta va
sario 3 d., 3 vai. po piet 
prieš Mišparus.^ Susirin
kimas labai svarbus ir vi
sos narės privalo dalyvau
ti susirinkime. , Kep.

HARTFORD, CONN.

i

Įvykusiame mėtiniame 
Rochester ir apskričio 
Lietuvių Demokratų susi-* 
rinkime, išrinkta sekanti 
Valdyba: pirmininkas —* 
Jonas C; Morkūnas, vice
pirmininkais: Petras Nor* 
keliunas ir Kazys Zlotkus, 
sekretorius — Joza/ ča- 
pas, finansų sekretorius—• 
Antanas Butrimas, iždi
ninkas Pranas Grybai- 
tis, \ maršalka — Pranas 
Rimkus.
. Direktorių tarybon iš
rinkta: Jonas Bitinas, An
driejus S^rną, ir Pranas 
Sukis. :‘>

Narių komisijoje: Vin
cas Butrimas, Ignas Vili- \ 
mas, ir Petras Gudelis.

Rochester lietuviai de
mokratai stovi aukščiau
sioje vietoje ir manoma 
šiais metais dar smar- 
kiauš pąštroSyti politinė
je srityje. Visi lietuviai, 
kurie dar nėra prisirašę, 
nuoširdžiai prašoma krei
ptis pas poną Antaną Bu
trimą ir jis maloniai pa
tarpininkaus apba padės 
visiems prisirašyti. Šiais 
metais Rochester lietuviai 
demokratai tikisi smar
kiai pasirodyti ir mano* / 
ma, kad ir didžioji lietu
vių visuomene parems jų. 
darbus ir pastangas.

Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tw» 
profesionalus ir biznierius, kurie

gyvieji mokėdavo po 
$1.00, bet dabar tų moke
sčių nebus, bet visi mokės 
lygiai po $1.00 mėnesiui.

Nariai, kurie prieš Nau
jus Metus senų mokesčių 
nesumokėjo, tai valdyba 
prašo tai padaryti dabar, 
nes, kad ir mažiausi ‘mo 
kesčiai bus užvilkti narys 
skaitysis suspenduotu ir 
nelaimei ištikus negaus 
pašalpos. Tai naujos kon
stitucijos tvarka.

Šiame susirinkime bus 
pakelta naujų sumanymų. 
Visi dalyvaukime jų svar
stymuose, .

Finansų Raštininkas.

NĖW BRiTAIN, CONN.
VIENŲ METŲ SUKAK

TUVIŲ VAKARĖLIS 
Sausio 17 d. sukako ly

giai mėtai darbavimosi 
mūsų tarpe muz. K. Žal- 
nieraičio. Tąja proga buvo 
surengta jam vakarėlis. 
Kadangi ponas Žalnierai- 
tis iš anksto apie šį vaka
rėlį nieko nežinojo, ir tik 
staiga buvo pakviestas 
užeiti į Adomo Kvedaro 
namus. Tad jis nemažai 
nustebo radęs ten susirin
kusius apie 35, artimiau* 
sius draugus. (Daugiau
siaiŠv. Cecilijos Choro 
nariai). Dalyvavo ir kun.., 
P. Kartonas. Muz, K. Žal- 'dzelbiaei “Darbininke.” Nušję 
nieraįčiui pareikšta daug I dary*i k°ki biznį pasakykite, kad 
linkėjimų ir įteiktą graži 
dovana. Labai gražiai ir 
linksmai praleista laikąs 
su dainomis ir žaidimais.

Vakarėlio . parengime 
daugiausia pasidarba v o 
p-lės O. Tarasauskaite, S. 
Matulytė ir A. Kvėdęras,

Tegyvuoja Muz. ĮC Žal- 
nieraitis mūsų tarpe.

Choristas.

matėte jo skelbimą ‘‘Darbinin
ke?’ Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

Į . Telephone Stagg 2—4400
I NOTARY RUBLIO

ALEKS. RADZEVIČIUS
I GRABO SIUS

f 402 Metropolitan Avė. 
Į BĘOOKLYN, N. Y.

IPriešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

IParsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams. •

šv. jono Evangelisto 
draugijos susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, vasario 
3 d., 1 valandą po pietų, 
parapijos mokyklos sve
tainėje..

Visi nariai gal jau žino, 
kad Šv. Jono Evan. drau
gija nuo Naujų Metų per
tvarkė konstituciją ir su
lig naujo patvarkymo na
riai turi ’ mokėti mokes
čius. ‘Prieš tą naują pa
tvarkymą mirus nariui,

VIEŠĄ PADĖKA
tŠios lietuvių kolonijos 

lietuviai nuoširdžiai dėko
jame “Darbininkui** ir jo 
vadams už taip naudingą 
sumanymą ir to sumany
mo vykdymą, būtent, už 
įvedimą per radio gražios 
ir turiningos programos 
šeštadieniais- Mes kas Šeš
tadienį klausomės ir labai 
gerai girdžiame kalbas ir 
dainas. Mus visus linksmi* 
na lietuvių kalbos ir lietu* 
vių ir lietuvaičių daininin*

NOTARY
PUBLIC/

MAHHEW P, B ALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
' GRABORIUS

W0 Gomd Street, 

brooklyn/n. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyfco* duo
damos myUmlamz pašarvoti do
vanai Nuliudlmo valandoj kreip
kite* pu mus. Patarnavimu yra 
nktlkrintu ir ui pttotnam* kainą.

Telefonas:
STagg 2-5043
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