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DARS!!J!?!$?L ?ADI° Preziden^aribiJam8Pl>*elb6tiVokietij a Prispirta
Prie SienosPROGRAMA

Šeštadienį, vasario 9 d., 2 vai. iki 2:30 vai. po pie
tų, kaip paprastai, iš stoties WAAB (1410 kilocycles) 
vėl išgirsime lietuviškų dainų ir kalbų programą.

Programa bus įvairi ir turininga. Dainuos Darbi
ninko Radio kvartetas, duetas ir solistė.

1. Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo kalba. . 

---- 3. Nesigraudink Mergužėlė—
Kur giria žaliuoja.................................

Darbininko Radio Kvartetas
4. Te grįžta laimė ..................

Solo — Antanina Grabijoliutė
5. Apleistas.......

šaltyšius................................................
Darbininko Radio Kvartetas

6. Pranešimai .
7. Plaukia Nemunėlis .............    Vanagaitis

Kampe tupi .................. .......^..... Petrauskas
Duetas—. Rapolas Juška ir Juozas Antanėlis 

•/8; Kas Subatos Vakarėli........... ..............Šimkus
Darbininko Radio Kvartetas .

Vadovauja muzikas Rapolas Juška.
Akompanuoja muzikos mokytoja Marijona Trei- 

navičiutė. ‘
Gerbiamųjų Skaitytojų prašome, šeštadienį, va- 

' sario 9 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, Mass, ar
ba į stotį WAAB, Boston, Mass,

Baisus Šeimos Išžudymas

N* N.

Denza

.. N. N. 
Šimkus

Washington — Jungt. 
Valstybių Kongresas labai 
greit ir lengvai nubalsavo 
paskirti 4,880,000,000 ir 
pavesti prezidentui tuos 
pinigus sunaudoti bedar

bių pagelbai taip, kaip jis 
matys tinkamiausia. Da
bar, tas pats bilius Sena
te sutinka didelio pasi* 
priešinimo. Senato “ap- 
propriations committee”

KAITO SU ORGANIZUO-

Washington — Prezi 
dentas Rooseveltas prail
gino dar šešiems mėne
siams automobilių indus
trijos kodą'. Amerikos 
Darbo Federacija tuomi 
buvo nepatenkinta, nes 
nebuvo jų atsiklausta 
pirm kodo prailginimo. 
Federaciją kaltina Donald 
Richberg, vieną iŠ. NRA 
direktorių, buk jią esąs 
išdavikas organi z u o tįl 
darbininkų. \

Federacija reikalavo,* 
kad Automobilių Darbo 
Komisija/ kuri sprendžia 
ginčus tarp darbdavių ir 
darbininkų būtų panąikin-

nori netik apkarpyti, Šia
me reikale, prezidentui 
pavesta diktatorisškas tei- 
sės, bet gali Čr viešumų GREIČIAUSIAS
pakeisti paskiriant tiki ’ TRAUKINYS
tiek<pinigų, kiek' reikia! _
tęsimui jau seniau užvestų I PhiludelpUa__čia bu- soms valstybėms, kad ji
depresijos ir ' nedarbui Į yo išbandyta naujos kons- i susitarė su Prancūzija ir 
prašalinti darbų. Už tai|trukcijos, nerudyja m o Pasiulė Vokietijai prisidė- 
,stoja senatoriai Adams iš BIiėno trankinys nastatv- Prie kad apsaugoti 
Colorados ir Glass iu Vlr- tag jel Boston and Maine “Europos taikų. Jei Hitle- ginia. < 'Į geležinkelio ir pavadintas ^ autiks ^os pasiūly-

' “The Flying Yankee” Pir-,mus Priimti, tai Vokieti- 
KTOW^J»iM^^*r^ha"dymesu >0Pa’pa,—

attto 101 i valan 1. Su Prancūzija, Anglija,
U ' įŪą. Jnžiniėriai sako, 'kad Belgiją ir Italija pasira- 

• Įrii JU? galima būsią pada- gys gynimosi sutartį.
Paryžius Vasario 6 d net 120 i valau-1 šia sutartimi visos vals- 

čia paminėk metinės su-1^’ kursuosiąs tarp tybės eitų viena kitai pa-
. kaktuvėS krtvhųjų ^riau- |Boa^ W B£?g0* MaT g01bon’ jei fcuri iš 
šių, kuriose Žuvo 19 žmo- ■ varomas Diese gasoli-
nių ir 800 tįivįp Sužeistu, 
Notre Dame^katedroję <51^)0,000 DEL
kardinolas/ Vėrdier atna-l 
Šavo iškilmtngas gėŪūlb - .. mass.

»-»-> - 
IMU HM&a S“’ —

kliuvo senate, tai buvo

LONDONAS — Angli
jos vyriausybė pranešė vi-

I ja,—

3. Turės vėl grįžti į Tautų 
Sąjungą.
4. Bus leista ginkluotis ly* 
giai su kitomis valstybė*- 
mis einant jų nusiginkla
vimo sutartimis. *

O jei Hitleris nesutiktų 
prisidėti, tai —
1. Anglija ir Prancūzija
susitars ateity viena kitai 
į pagalbą, jei kuri butų už
pulta iš oro. ' >
2. Ta sutartis gali būti 
pratęsta, kad įtraukti ki
tus Vokietijos kaimynus.
3. Prancūzija bandys su
tartimis su kitomis vals
tybėmis sudalyti grupę 
valstybių nusistaČiū s i iį 
prieš Vokietiją. . ■ ’ '
4. Visos valstybės pama
tys, kad vokiečiai nenori 
bendrai dirbti su kitomis 
valstybėmis, kad palaiky* 
tų taiką ir padarę savo iŠ- 
vadas elgsis, apsisaugotų | 
nuo Vokietijos. - . |

užpulta iŠ oro.
2. Prisidės prie proponuo- 
jamos vidurinės Europos 
nesikišimosi į kaimynų 
reikalus, kuri buvo išdirb
ta Prancūzų ir Italų pasi
tarimuose Romoje. Ši su
tartis yra, kad apsaugotų 

n-j 
l’"“inkų^ dirbančių ERA, . _______ > ., p >

•bus priseis tuoj atleis- ’—- —• . — , . ...
2** Momfe.dienomis Townsend Kalbėjo ApiePen- 1 
ita iŠ federales valdžios ? . e - w * , ' g

sijų Planą J
> n, ę

‘ t 'i ... ■ ■ . ;

BOSTON, MASS!, -Va-' bulihę mašinas, fikd^Žmo***^ 
sario 6 d. iš Washingtono nėms nebeužtenką darbo Ę 

. , - . atvažiavo Dr. Francis E. ir daug žmonių turi likit i
| NINKAI NUBAUSTI Townsend, 68 metų gydy- be darbo/Tas sudaro ekoį | 
Į 200,000 LITŲ I tojas iš South Dakota vai- nominį krizį iš kurio mes’; J 
Į e -— ----\ stybės, autorius Town- negalėsime išbristi kol' 1

V hmiuh. jruuMiuaųu Sausio17 d , Kauno mie- send Jig atvažiavo mes nėaprūptasime i# J
petun ajau imnetil, Sav“ da^nto* W |
£is ampyrą žymi įwi-|^au tęsiamos diskusijos kalbėjo per radio iš sto- ikad jie turėtų pinigų pra- | 

I Tliihanftfnnn Ronnn m ^eg WNAC. ’ . gyvenimui. NUO mašinų I

Jo planas yra suteikti mes neatsisakysime, todėl | 
kiekvienam vyrui ir mote- reikia dalį,darbininkų iš- 
rei, sulaukus 60 ar dau- imti iš apyvartos ir jo ma* | 
gįau metų amžiaus, 200 nymų tinkamiausiai būtų | 
dolerių pensijos kas mė- I išimti iš apyvartos sene^ 

' / ’; ■ " v " : j.
Į mistras tokius* savininkus jįe turi visą tą pensiją iš- 60 metų amžiaus. (Kad b 
nubaudė atitinkamom i s. leisti mėnesio laike pirk- dabar kompanijos neprii* 
pabaudomis, kurių viso la- darni prekes ir patamavi- ma 45 m. amžiaus dąrbi* f 
bo Susidarė apie 200.000 
litų. Nepatenkinti tokiu 
nutarimu, savininkai krei- 

Į peši į Kauno m. tarybą, 
prašydami tą pabaudą pa
naikinti.

į- Buvo priimtas lietuvių 
frakcijos siūlymas, kuriuo sijų, piadėtų po 200 į

tų dalyką pavesta spręsti rių į vietmę< banką ir pen-;b išbandytas tai jtt » 
burmistrui. Pabaudos pa- Į sijonieriūs mokėtų iš šios’ ^““T^’ekononS 

I liktos. Kas norės, kad jam SUmos čekiais. Iš čekių, Int vitados frfi . 
mokestį sumažintų, turės bus galima matyti ar pen- j * tokia DenSHa bus « 
atskiru prašymu kreiptis sionierius pUdo savo pasi- ® okama ne nao ųn^etu ' 
į miesto tarybų. Ginčai ta- žadėjimų, ar ne. Jei kuris W X « metu iTnS* 1 
ryboje buvo dęl to labai savo pasižadėjimo neišpil-. n„0 me^. ’ J

masiąs į 
mi į kati 
dosadal> 
premierak FUnįin > poli-p?

išeinanhWttte^ suiil-] W?.16 f

saukti, *’ž.“šalįn4'žpabgžU-| ’Ja? r..

džiai”; __ 
ralius”.’Dalis minios, ma- l 
tyti kaltina valdžią už] 
žiaurų pasielgimą su riau
šininkais pereitais: metais. 
O karaliaus a Prancūzija

1,1

kalavimą pranešė, kad tą 
klausimą jis vienas gali 
spręsti ir* jo sprendimas 
esąs galutinas.

Sausio 7 d. vakare Bir- 1500 litų. Bet vėliau, poli
cijos kvočiamas, žmogžu
dys prisipažino Šį. darbą 
padaręs. Kitus nužudęs to
dėl, kad su jais nesantai
koje gyvenęs. .

žmogžudystei jau jis se
niau ruošėsi. Sausio 7 d. 
vakare išgyvenamą trobą 
atsinešė geležinę štangą. 
1 ?irmiausia ja drožė lovo- 
; ė gulinčiam savo tėvui ir 
sėliais smūgiai jį vietoje 

užmušė. Paskui patamsė
ję ėjo prie kitos lovos, ku
rioje gulėjo dvi seserys— 
Aldona ir Matilda, Jas-Wų dėl nusiginklavimo, 
taip pat'užmušė. Vos tik 
motinai atsidarius duris, 
sūnus jonas ją pasitiko ir 
štangos smūgiai vietoje 
nužudė. Pagaliau kirkiu 
tame pačiame kambaryje 
užmušė ir savo brolį Julių. 
Išžudyta Janonių šeima 
buvo pasiturinti ūkinin
kai. Žudykas suimtas ir 
pasodintas į kalėjimą. To
kios Šiurpios žmogžudys-, 
tės Lietuvoje rodosi dar 
nėra buvę; Tsb

SURADO SAUGIA 
SPROGSTAMA MEDŽIA- 

. ■ GA. ■

Wilmington, Del, —Gar
si amunicijos išdirbystė 
Du Pont Company prane
ša apie surastą naują 
sprogstamą medžiagą, ku
ri yra 20% smarkesnė už 
dinamitą (T. N. T.) tai y* 
ra nitro ammonia. Bet jos 
negalima nei su ugnimi už
degti, nei daužimu sprog * 
dinti. Vienintelis būdas 
kaip galima ją paleisti tai 
su dinamito patronu.

žų apskr. Ni Radviliškio 
valšč., Latvelių kaimo bu- 
vo išžudyta visa Janonių 
šeima. Pasirodė, kad kelių 
žmonių žudiku yra tos pa
čios Janonių šeimos narys 
Jonas, 20 metų amžiau. Iš 
pradžių jis visiems sake, 
kad Janonių šeimą išžudė 
pro langus įsiveržę plėši
kai, kurie dar pagrobę

Į VARŠUVA ATBĖGO 40 
SAAROŽYDŲ

Varšuva — Lenkų laik
raščiai praneša, kad į Var
šuvą,'bijodami nacijonal- 
socijalistų represijų, atvy
ko 40 Saaro krašto žydų.

PRANEŠIMAS

LDS. N. A. apskričio su
važiavimas įvyks sekma
dienį vasario 10 d., 1935 
m., šv. Jurgio parapijos 
bažnytinėje salėje, St. 
George Avė., Norwood, 
Mass., 1-mą vai. po pietų. 

; 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 

Kun. S. Kneižis
Pirmininkas

Vi. Paulauskas
Raštininkas

Tarnas Versiackas
Iždininkas 1

S. čeikauskai.

PRANCŪZIJA IR AN
GŲ JA SUSITARS

London — Prancūzijos 
ir Anglijos atstovai po il
gų pasitarimų, nusprendė 
panaikinti Versalio taikos 
sutarties paragrafus, ku
rie varžė Vokietijos gin
klavimosi. Vietoj to, bus 
bandoma . susitarti tarp 
stambesnių Europos vals-

džiai”; .‘‘tai gyvuoja ka-1 raųnoM. NAMŲ SAVI.

. 200,000 LITŲ

Šių valstybių atstovai 
turi viltį, kad bus sudary
ta “Rytų Lokarno” paktas 
palaikyti taiką ir neliesti 
dabartinius valstybių ru- 
bežius. <

Yra manoma, kad> Vo* 
kieti ja dabar sutiks vėl 
stoti nariu Tautų Sąjun
gom kurią ji apleido kada 
Tautų Sąjunga nesutiko 
suteikti Vokietiaji lygių 
teisių.

bUžkuriZS-r nubaustųjų Kauno m. 
? t namų savininkų, kurie nu-ti, kad Prancūzija turėtų .
karalių v’ laiku, neprijtingę

Va^re miestan pradėjo
sTruoš-dŽių' Už nevykdymą priv. ____ _______________ ____________________ _

tiPk^^ su sąlyga, kad!liūs, kurie yra sulauk* d

bet policija juos pasitiko 
ir 1200 areštavo.

Nors susirėmimų buvo, j 
bet diena praėjo be krau
jo pralėjimo. Valdžia bu
vo pasiruošusi, bet kokį 
pasikėsinimą sulaik y ti.l 
Paryžiuje; buvo sukoncen
truota 14,000 policijos, 
20,000 ginkluotų sargų ir 
50,000 kariuomenės. •„ ’.

BAISŪS SKAIČIAI I

ties WNAC.

ma 45 m. amžiaus darbi* 
ninku darban. Red;)

Kongresas nelabai pa- '1 
lankiai žiūrįs į jo planą, J 
bet jis manąs, kad senatas | 

_ , ,,v. .. . nuoširdžiau parems šį pla* %
nuo, tederate valdžia kiek- * kad-pagaliau jisbus 
vienam, gaunančiam pen- [ iimta& Dr Town8ėna 1 
onn ncdatii Vful - i ---

mą. , ••
Kiekvienas asmuo, gau

nąs tokią pensiją, turi pa
sižadėti tų pinigų netau
pyti, bet išleisti. Kas mė-

KAMINSKY TURĮS 
ATLIKTI BAUSŠEg

Spriųgfield, Mass. —Va
sario 5 d. teisėjas Nelson 
Pi Brown atmetė Aleksan
dro Kaminskio prašymą, 
kad jo byla būtų iš naujo 
svarstoma. Kaminskįui 
paskirta mirties bausmė 
už nužudymą kalėjimo 
Sargo, kuris jam pastojo 
kelią kada jis bėgo iŠ ka
lėjimo.

Kaminskiui paskirta 
mirti sąvaitėje/kuri pra- ‘ 
sideda vasario 17 d.

Iš Šveicarijos mums 
pranešama, kad Bolševikų 
Rusijoje nuo 1917 m. iki 
dabar yra nužudyta arba 
numarinta kalėjimuose 67 
vyskupai ir 18.500 kunigų. 
Kiti 200 katalikų ir sta
čiatikių vyskupų ir 27.000 
kunigų yra buvę ir dąbar 
tebėra kalėjimuose. ■; Iki 
šiol uždaryta bažnyčių y- 
ra 28.935. \ ;

BYRĮTAS GRĮŽTA

Little America, Antarc- 
tica Antroji Admirolo 
Richard E. Byrd'o moksli
nė ekspedicija į pietų aši
galį susipakavo ir dviem 
laivais grįžta Amerikon.

karšti. •

didele vagyste .
NewYork— Policijos 

autoritetams dar nepavy
ko išaiškinti didelės vagy
stės, ?butent, pavogimą 
$1,456,000 valdžios bond- 
sų. Bank of Manhattan plano kainuotų 300,000,- 
pasiuntinys, 65 m. am- 000 dolerių. Townsend p1a- 
žiaus, nešė bondsus į ki- nas numato surinkti šią 
tas bankas. Kuomet vie- milžinišką sumą pinigų 
nos bankos kambary pasi-uždedant mokesčius nuo bendrai įvairiais phnais^l 
dėjo ryšulį, kad pasiėmus apyvartos. kurie nors kiek paimgvin* ’|
kvitą, ryšulys stebėtinu Dr. Townsend aiškina, tj darbininkų, ypač senes- 1 
būdų dingo. . | kad mes taip esame iŠto- Į niųjų būklę. .a

dytų, tokiam, pensija būtų 
sulaikyta. Priešininkai Šio plano i 
~ Amerikoje yra apie aš- tvirtina, kad įvedimui | 
■tuoni milijonai žmonių, Townsend piano pakirstų | 
kurie žiuo planu gautų žmonių pasitikėjimų savi, 4 
pensijas. Tokių pensijų j mi ir padarytų galą tau^g 
metus reikėtų ižmokėti a- pumui ir pašiau ka^ 
pie 19,000,000,000 dolerių, 
įr administravimas šio

vaikams dirbti jei jų 
vai, tai yra, tėvas ir motVn 
na gauna pensiją po 100/ 
dolerių į savaitę. t

Amerikos publika yra^ 
susidomėjusi Šiuo planu

1 « k * k K.
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VIETINES ŽINIOS
*

. Šękiųadieių prieš, didžiu Lietuviu tautos Neųri- 
Idaušbihyhės Šventę (prieš vas. 16 d.) southbostonie- Į 
ČUi vieningai daro šaunų jos paminėjimą.

Paminėjimas įvyks Munįcipal Buildlng salėje, I 
2 vai. p. pi (vas, ifl dj* bus apdainuojamas skam
biomis tautinėmis dainomis ir apibudinamas širdin
gomis bei patrijotingomis kalbomis.

šiame septynioliktame metiųtairte Lietuvos Ne-I 
priklausomybes šventes apvaikščiojime šv. Petro pa
rapijos choras išpildys koncertą. Kalbėtojais bus ger
biami iškalbingi kunigai K. Urbonavičius įr K. Tąsys, 
jame bus išneštos kelios rezoliucijos prieš neįriklau- 
ąomyfeių priešus.

Tad^ visus maloniai kviečiame | šį didį tautines 
šventės paminė jimą, pasisemti .pairi jotines dvasios ir 
sutvirtėjimo. Jokios įžangos nebus. . ,

$5,000,OOOSo. Bostonui
Gauta žinių, taip'netikė

tai, kaip buvo gauta žiniaj 
kad Federalė valdžia sta
tys moderniškus. gyveni
mui namus Šbutii Bosto
nu, kad valdžios oficiozai 
atvyksta- iš Washingtono • 
su $5,000,000 čekių, kuris 
Bus įteiktas James AUen, 
Federalio • Teismoklerkui 
kaipo užstatas. Tie atsto
vai atsiveža ir 400 ‘writs’ 
(įsakymų), kurie bus įtei
gti namų savininkams 
pranešant, kad jų nuosa
vybė valdžios konfiskuo-

MUZIKAS
!• RAPOLAS JUŠKA

f Moko jnmzįkosy pi^ho 
r fr dainavimo. Špeęii 
Lies pamokas duoda 
■' " vaikams  .
f ' J- ’ - . ’ w

!. -Adresas: -
! 933 E.. Broadvvay,
į SO. BOSTON, MASS 
E

JUOZAS CUNTS| 
advokatas l 

«4 Broadtfūy, S. Boston, Masių 

‘ Tel. < Šo, Boston 0048 

L l t< GYVENIMO 
9. a • • ^Tel; Parksvay 1864-W

I

Minta
Tel. Devonšhirb 7906

OFISO VALANDOS:

Boston

T Tel. So. Boston 0828
I LIETUVIS DANTISTAS; 

|BR. M. V.GASPER 
| . Arti Municipal Building
I 526 E, Broadvvay, S. Boston

O/iad Valandor
i 5 Nuo 9 iki 12 ryte fr nuo |.3O Iki 

5 5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakarė. Ofl- 
|«aa uždarytas subatos vakarais Ir 
j nedCIdienialM, taipgi seredomis nuo 
». - 12-toe dieną,uždaryta*. . \ i 
I Taipgi nuimu ir X-Ray

jama (su atlyginimu). 
Kbhfiskuotų namų savi
ninkams bus atlyginama 
už namus iš tų $5,000,000.1, 
Visi namai kampe, kuris 11 
rubeŽiuojasi su Dorches- 
ter St., Old Colony Avė., 
Columbia Road, Old Har- Į 
bor Št., ir E. 8tb St. Road, 
kurie užima 19 aktų že- | 
mes busią nugriauti ir jų L 
vieton pastatyti moder
niški paprastiems žmo
nėms gyvenamieji namąi.

ŽUVO DARBININKAŠ . 
CUKERNEJ

Virpinto Perry 35 metų, 
gyvenąs 183 Clark StJ 
East Cambridge žuvo be
dirbdamas Revere Sugar 

-Refining Co., Cliariestow- 
41$ Nelaimė msitiko, kuę- 4 
rifeet jis’ įkrito į cukraus 
gardų ir tap’6 cukrumi ap
verstas. Nors jo. bendra
darbiai desperatiškai ban
dė jį. išgelbėti, tūlas Aiito- 
nio Gųarino vos pats ne-1 
teko gyvybes bandyda
mas .savo draugą išgelbė
ti. Kun. James P. Doyle 
iŠ St. 4 Francis.: de Sales 
bažnyčios suteikė pasku
tinį patepimą. Jis mirė pa
lengva ir didelėj agonijoj.

• ’ t ■ '

Vas; 14 d., 7:30 v. V. pa
rapijos salėje, septintoje 
gatvėje, moterys veda pa
rapijos naudai °Beano 
Palty”

L.- Lietuvi* Dantistas .

oi. s. a miRisn
. (GAIJNAUSKAS)
TeL.So. Boston ?300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 .Iki 12. .vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų Jr 

[ nuo 6 Iki-.9 1. vakare,, šyeut^ dieną 
pagal susitarimą.

• Tel. So. Bo3ton 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 

11:30 iki 6 Ir nuo 6 :80 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 

Į gubotomis nuo 9 ik! .vai, vakare. 
I Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
| . ..(pagal sutartį) . : ..

DS. J. LANDŽIUS
SEYMOUR .

UETUVIS GYDYTOJAS XB 
( ■ CHIBUBGAS

Jei ne^silieĮim.'tar^uMft:,
* Aląonquin:&75"3'

5Š4 E; Broadway.
Soutfe Boston, Mate.

Tol. Trowbridge 6330, •.

JOHN REPSHIS, M. tt
(REPŠYS) r

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
! ' ■ v ■

. J 278 Harvard Street, . 
kamp. Imnąn arti Central Sq-, 

Į Cambridge,Mass.

PADĖKOS

s

‘ įr~—.'v •' • 
t • .. Prisiekęs Advokatas ■

' JUS B. GUS
Veda 'visokias-provas. Daro vk 

■ . • susu legatais dokumentas . 
j 317 E Št. (kampas Broačbvay) 

; South Boston, Mass.
ĮĮ Telefonas:-Soų-Boston 2732- 

Namų : -Talbot 2474

Tel. ; fio# Boston jJSSO ’

IAZ, J. IM.IN1USUS
. • .Advokatas

’“Darbininko” Name
. ..(astro* lubos, Kuom 1)

. 866 Broajtbvay, So.Boeton.
. Tęl. So. Boston 8857 

Bostono Ofisas:
60 State SU Roota Š26

. aW'Hubtmrci.W96 
,0yvėnlnmt' 88 poaemont .Street, 
•t Ttetat 2878 lioręitaifCT, Mete.

šio mėnesio susirinki
muose draugijos renka at
stovus į N. A. L. K. Sei
melį, kuris įvyks Lawren- 
efe, Masš. vas, 22 d. Fede
racijos skyrius samdo 
speciali busą delegatams 
seimah važiuoti. Į

Bar Pirmas Toks

KONCERTAS
South Bostone

; Įvyks Nedėlioję 
VASARIO FEB. 10, 1935.

Pradžia 8 vaL vakare 
LEETUVĮV SVETAINEI 
Kampas fc ir SUvęr Sts., 

’ • ; So, Boston, Mass.; • -
Įvyks dar pirmą kartą 

toks didėlis ir įdomus 
' koncertas. ‘
/ Šiame koncerte., daly-

vaidintojoms; mum ąu f 
Ršpolųl Juškai ir. Ha? ri 
rtinko fcadio chorui fr vi* 
si&tas dalyvi&ns ir dar-

, ? t

Maldos Apaštalavimo!! 
draugija reiškia nuošir- Į 
džią padėką NonvoodoĮI 
Vyčiams už suvaidinimąi! 
veikalo. “Suardytas Gyve-1 
nimas”. ' Valdyba,]

PATVIRTINO 
GOODWIN’A

. * I
Naujai * gubernatoriaus 

paskirtąjį automobilių re- Į 
gįstratorių Goodwin’ą pa
tvirtino Governor’s Goųn- 
ciir. Jis geniau buvo gana 
populiarus ; automobilių 
registratorius, bet buvęs 
gubernatorius . Fuller jį Į 
prašalino. Dąbar’gūb. Cu- 
rley jį vek senon vieton 
paskyrė. Registratoriaus 
metinė alga yra $6000.

. hi «| III T| nį į ijitL ■ 1! .mrf J

Massachusetts valstybes 
demokratų partija neteko 
savo būto. Vasario 5 d. 
namų Savininkas, 92 State 
Street, kur demokratai 
tūri savo raštinę atėmei 
jų butą dėl nemokėjimo 
nuomos. t’

Komitetą pirmininkas 
McGrath prisipažino, kad 
jie yra skolinai už kelis 
mėnesiūS, bet jie ruošėsi 
iidoūi< sumokėti, bet* da
bar jie kitur .pasiims butą.

k . liffillr ' I
T

ROČMMirS
L .• ' ' O .4
i 'riet. id. bostoA įstebi

SPF

i KODĖL FAS LIETUVIUS?
L , Srt v. * » . * f*' ,

Mm n* tik privalome pirkti pįte lietuviu* ilmterlua, bet 
tas mum* apsimoka daryti.

Lietuviai, maiito produktų, pardavėjai Mino kokių produk
tų mes pageidaujame ir jų kaino* nfcra ankMtafnii. t '

L Parengimų ar kitokiais reikalai*, mei kreipiama* prie sa* 

vųjų.TodSl neturėtume jų užmirkti ir kada mums reikia: pro
duktų. - •,

s Lietuviai bumieriai uoliai remia niUių labdarybė* fe orga- 
ntaacijų darbus. Jie pirmutiniai yra jhi aukomi* kiekvienam 
mtteų. visuomenės prakilniam darbui,

Jei mes nuoširdžiai remsime savuosius, lai jiems geriau 
seksis ir jie galės dar daugiau mums lietuviams padėti,

Į KUR GALIME, — PIRKIME RAS LIETUVIUS.

, Turiii ’^rbh. vidui .
kid karpute W 4. vwia

ųij, Jcad 
buvo per Rluidų tecelbimuose p«- 
keibte.

Taip, kad įonoertas' negali 
maiiytb su jokia politika bei 
partija. Murika yra. mena* ir po
litiko* rftbai jei netinka. Mano 
ioncertb rehgijai, čia rimę jau* 
ūbollai, per neapiižidrijiųiį pa? ‘ 
darg klaidu -O aš pate tuomet 
itirgad gripu.

■ Op. irt. Rr. Rimkui. •

VALGOMŲJŲ D AIKTŲKR AUTU VES

i SO. BOSTON, MASS.

M’.?bda1(^^a"Strigfeue- j 
*ie> Eightfe St..
netikėtai susirgo savo na? 
rniiošė,’pereitą sivaitę. Ji 
tubjąus nugabenta į*JC<>m- 
mohw^itht t ^goilinę, Po- j

Southį?oston|ęti^ biznie
rius iafeąi pąybjįngai sfe- 
gp pereitą pavasarį ir da
bar nėra visai sveikas. 
P-nja Strigiinienė beslau- 
gydama jį per tokį ilga lai 
kąpaįi simkiai susirgo.

PERKn® 8Q. CABH MARKET 
Povilas BaltražiWffr Sav. 

490Broadway, Tel.S.Boston3120

£R0ADWAY MARKET •• 
, _387 W, Broadway ...
Telephone South hostėn 3591

Sausio 28 ;d., 7:30 vai 
Va£.r virš 70 choristų su
sirinko parapijos salen, ir 
geram orkestrui grojant, 
labai linksmai praleido 
laiką. Tai buvo vąrg.: Ra
polo Juškoj “atlyginimo 
paity” choro nariams ųz 
jųjų tokį gražiį ištvermin- 

• gumą. Vakarą vedė. ponia 
Juškienė ir. p-lėš Zulonai-» 
te ir Droback. Valgių bū* 
v6 visokių, ir visi jais gė
rėjosi. Kięb. kųh^.yirmaū-. 

įfelgs,. ..^^EHaeįBlS^mak 
pribūti, atsiuntė penčių 
.pvarų dėžę šaldąihių. t)a- 
lyvavo ir choro . dvasios 
vadas kun. fe. jįnkus.

I « • i ^ •- * . *

GrlISRAŠ UQBOHESfE- 
; .. . .. R¥ .

į .. Dorcheštery, prie Fran-

GRABŪR1AI

JONAS VALIACKAS 
76 “d” Street, 

. Telephone South Boston 1609

k šibtAUšk^S

918 E. Broadway 
Telephone South Boston 1392

MUZIKOS MOKYKLA
- , ■ -C-- ’’---- -■■—-r•

Treinavtčiut^ moky
toja, moko Muziko* pianu. 

Jiyra baigusi 
FAELTĘH PIANOFORTE 

KOLEGIJĄ , .

444 E. Sixth Street, 
So. Boston,

giy1..^.. 'F'HĮ'H

JONAŠGLINECKAS 
■502 E. Eighth St.,

■f • ’ Tel. S. B. 2805-R T ■
Į., |

įOPTOMETRISTASI
i «■ -. j.. ... . ? • s •
- ISegzamlnuojii akis
’ priskiriu aklniufa .i kreivas aUl* atitle-
| V®**?,-.siDU.Ię atnblŲonig-

l ’ko«e (aklose) akyse sugrąžinu
| Šviesą tinkamu laiku, . '•
Į.j. jį i^Jduws,.o.D'..’ J.

i i. .rr-T-3: j

klyn Field ant Hansb’d- 
rough St, buvo užsidegę 
namai. Kadangi hydrantai 
buvo užšalę, tai ugniege- 
siai turėjo daug bėdos ir 
mane,, ’ kad. gaisras ;išsi- 
plės.Daugelį šeimynų iš 4 T. ,
^ętfenų - namų ; buvo pri- į Ą teroadų^y, South Boston 
vįersii išsikraustyti, Nųo- | ............................
stolių padaryta už $Ž0,* 
000. Vienas iš ugniagesių 
tapo sunkiai sužeistas. ] 
Toji sekcija yra žydų ap
gyventa, •’

Ofisas
• Tel*
Nariai:

Tel:

(KAZYS ČASA8) '■ 
400 VTindšor St. 
Univeršity 4116 

167 Wašhihgton St 
Univertity 0221

Cambtidge, M&įs,

Blaivininkų 49 kuopa 
nuoširdžiai dėkoja’ vi- 
siėms,* kurie tik kokiu 
nors būdu prisidėjo’ prie 
mūsų 20 metų jubilėjaus 

I paminėjimo. Ypatinga pa- 
I dėka reiškiama klebonui 
kuri, Pr.. Virmaūskitii, ku
nigui J. J. Jakaičiui, MIC., 
Tėvų Marijonų ■ Protinei* 
jotai ir kun. Pr. Juškai-’ 
čiui už pasakytas kalbas^

“BEAT<OPARTY” Į 
Rengia r / .

š v. Petro Parapija
v \ Ęetrirtadienį, |

, - Šv. Petro Par. Saleje I 
402 fa. Tffi. Sfe, Š6. fa«»štoii, [ 

• /,,
Pradžia 8 vai. vak* - / 

Kviečiame yfeuš atšilan-1 
kyti linksniai Imkų pralei
sti. Biis daug ir gražių do
vanų duodama.

"" t į^n^a 25c. ‘
. Kviečia Rengėjai. !

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R AB pR i U S 

'404E.Broadway> 
South Boston, Metei . ..

Office: Tel S B. 1437 
kės. 158 W. Tth St, 

r jteš.?TeJ.S.B.396Q 
jfete^yimffi rdiąM fe uakU-

PIGIAI TAISOME
■ . STOGUS
S0. BOSTON JROOFIMft, OO.

JOHN MARTIN &, 00.
-pr ^ELEPWAli / *f ’ 

South Boston 0674 dienomis 
South. . Boston .z0184 vakarais

B1EDVS
Perkrari-

-tteąfe *
■r- -—w

VISUR
PIGIAIJ 

GREITAI 
SAUGIAI

.326-323 W. Broadvvay 
Tet South Boston 4618

matinis choras ir Jžynliau- 
sis Profesoriaus KOVAR

1 Inmittll l kvartetas, lad nc- 
į ■ mU"v*bIhi SAųiAI prnJeisldme ši^s progos.

’ DARBININKO NAW
M Broadvray, 1

, Bouth Boston, Man’ 
’ - ,• ‘A *•/* \ I -* ** 4 €» 4* J

Viši ateikime. \ \
Tikietų kainos: 85c., 50c., 
75ft;ir«l.Q0. ? > .

>. c Kviečia Rengėjai. ,

P. J. AKUNEVieraS
GRABORIUS’

Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis . karnomis „ tarnauja.

-Reikalui esant k d i: 
SOUTH BOSTON. 
258 W. Broadvay
Tel: Š. B. 4486 

MONTBLLO'
16 Intervale St.

J Broadway Cafeteria į
# George Masilioiiis, savininkas. | 
ž Geriausios Rūšies, Šviežus Valgiai ir Gėrimai | 
y .. Kiekvieną ttieiią '
r. _• : ■ ka^aLd^Ąižkma /■;
ž -Tadgi neapsimoka namie gaminti valgius, o ypač SEKMADIį-
A NIAIS h įVĖWA6ĮBliiAI8 . kada. pasirinkimw yra gana, fi ^plį^ay —
k platus. . ‘ j 'J*’. VL z
0 BŪDOS REZERVUOTOS KQZNU LAIKU .;
n patarnavimas greitas ir malonus .
J. GEORGE MAŠIUONIS -

A 37T BROADVV AY, : L t SO. BOSTON, MASS.

Tel South Boston 0816

U. A. ZMCTSKAS
Graborius - Eįbainuotoja* 
‘*, * * \ ’ *1 i

Patarnavimas, dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes,
M4 Bate Broadway,

...Telephone
Į^į SO. BOSTON
IQF 1068

MOTOR SERVICE

‘ Automobilių ir Trekų 
Ageht(ka.v .

Taisome visokiu iMirby»čIq auto- 
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo Vieta:

1Kamila Street’ir E. Rightįs^ V 
tfOUTH BOSTON, MASS.

Joe. KapočittMM tr Beler Trečio*M
7 .: savfotekte . •-.

JUOZAS M. DIUŠ
LAIKRODININKAS
parduodu įvairiaurioi rūtai 

nukidninf Ir sidabrinius daik
tus. Taipgi Ir patekau.''

366 W. Broadway 1
SO. BOSTON, MASS.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI I

W. jfclto
. Mtenaroš yztonsA. I

- J. Patrauteas. •• I 
24 Thoma* IJ*rk, 8o. Boston, M«m.1 

VIcik pim. —i V.‘ jįtatohta ... < ]
. 1430 Coiumbi* 8. Bartos, Mas*.] 
Prot. RaiįIntnkM — 3F. GHnackl*, 
t * ThoihM^Park, Ba, Bflaton, Mwta 
Fln. Baitlnim* — Alb. NęvUra, 
t leAVtoflėld St., So. Bortoa, Mm*. , .
IkUnlib* — X S<teKUWww.

885 E. BroadW. So. Borton, Mm*.
MariMlkt **■' L įtekta' ‘ L > IBBVMAMUta. '

7 St., Boi Boston, M***. » « ateit hMft \-
Pmteta taiko outertaŪttua ta* tt* f ^|IAUni r

Ža. nodėhlienj ki*kvleoo tatoealoJ »■ ėteteterriV
* "i.» pi*u. ŽSja* ** ’ • Oft»u Mtajoj*
K, Uh 8U Bo. Bo*toa. Mm > ., , fcmfttrny -

"Jį?- .. .

V1**I* įtarautai štatai* tatericltcri Ita, BoteteL Mate '
PM protokolų rteHo!nlta r s \ .. r, •

1 LIETUVOS DUKTERĮ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVŪ.

[ BirmininkS ~ Eva MarksIenS, - 
025 K.8th. ątų ą.o. BpAtoo, Maw. .

•Tel. So. Botuon 1298 . ...
, Vlce-plriainlnkS — *On»81aurienA, * 
f 443 H.7th St, Sę. Boatotų Ha**.
I Td. S6. Boston 8422 
į |Prot *Btet -r* BronS Ciunian*, 

į I soGouta, SU Wert^Rotaury, Mate.

į IrU. Rtet -r MerŲona MarkonlutB, 
A I 88 Navarre St, RoeUndale, Mua 
V • TeL Parkway ‘0558-W ‘ >.
T Itdlnlnka — Ona. StenluUutK t 
Į] 105 Weet 6th BU, So. Boeton, Mm* 
t, ĮTvarkdnrS — Ona MiifirtUeua * 
S. . 1512 ColumbfttRd.t8(X, Bo«toiLMa*», 
y Ka*6» B. Jamtamlene.
p| 142ūGoIumblaRtt, So. Bo«tonk Mana. 

* HlDraugŲa savo nuKirinkimu* laike ka»

i:irw
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DARBININKAS
z J , J L- . - T ; - r _ -• r; "T -

■ TIK NE KOMUNIZMAS
Komunįstų vadas, p* A. Bimba, parašė , 

’ brošiūrą vardu “Krikščionybe, ar Komuniz- 
mas?” ji yya taikoma sukrit&uoti taip pat už- 
vardytai kun. S.f Kneižio paskaitai. Galima jau 
iš aukšto numatyti, *kad p. Bimba pasmerks 
krikščionybę ir iškels komunizmą, ir tuo at
žvilgių ja brošiūrą neišsimokėtų ne paminėti* 
Beį jo argumentai komunizmo naudai tiek įdo
miai keisti, kad reikia tik nusistebėti dėl jo 
drąsos rašyti tokius dalykus, kurie koaiš- 
kįausiaį neatitinka tikrenybei. Girti komuniz
mą dabar, kai jis Rusijoj parodė pilniausią e- 
konomipj ir dorovini bankrotą — labai rizikin
ga. TaČ|au bolševikų vadas tai daro, niekuo 
nesivaržydamas. Jis, matomai, apskaičiuoja, 
kad kandidatų į komunizmą galima susilaukti 
tik iš tamsiausiųjų žmonijos elementų, kurie 

.. nekišk nepajėgia protauti* Ir tame jis neklys
ta. Bet Įdėk protaująs žmogus tuojau pamato, 
kad visį komunizmo pažadai visiškai nudėvėti 
ir tinka tik vaikams ir tamsuoliams pavilioti. 
Panagrinėkime juos papunkčiui.

KAD? TAINEBUS PROLETARŲ?
1. Anot p. Bimbos, komunizme nebus kla

sių su skirtingais ekonominiais, politiniais te 
socialiniais interesais. Nebus nei kapitalistų, 
net proletarų, nei turčių, nei beturčių, nėi .iš
naudotojų, nei išnaudojamųjų.

Kaip tai nebus proletarų? Ar p. Bimba 
, sapnuoją? .Juk komunizmas kaip tik ir vadina

si proletarų diktatūra. Nebus kapitalistų? 0 
maisto trųstas? Jis uždirbo bilionus rublių, 
kuomet darbininkai turi mokėt po rubli už 
duonos svarą. O kiti trustai— gamybos, susi
siekimo, drabužių ir kitokių gyvenimo reikme
nų? jie gali vadintis kitokiais vardais, bet es
mėje yrą tikrų - tikriausi trustai, žinioje “pro
letarinių” kapitalistų. Visa komunizmo siste
mą yrą ne kas kits, kaip tik valstybinis kapi
talizmas* Nėra išnaudotojų ir išnaudojamųjų? 
Nugi vienas nuošimtis išnaudotojų - komisarų 
ir 90 nuošimčiai pavergtųjų ir skriaudžiamųjų 
valstiečių. m darbimp^ų,^JėraiklafttųV Jų vis 
daugiau ir daugiau randasi. 3 - '

į klase — aukščiausiųjų valdininkų. Jie 
gyveną Kremliuje, raudonosios Sargybos dabo
jami? beveik neprieinami j retai kada matomi—- 
kaip kadaise carai.

’ . • * 2 klasė — aukštesniųjų komisarų. 3 klasė 
t- eilinių komisarų. 4-klasė —* komunistų par- 

- tijosnarių. 5 klasė — eilinių darbininkų. 6 kla
sė — sukolchozuotų ūkininkų. 7 klasė -—kulo- 
kų te 8 klasė — bedarbių, kuriuos komunistai 
Vadiną parautais, nes nepajėgia surasti jiems 
darbo.Jųyra yM 17 milijonų. *

nistų agentai javų atimtų. Ima beveik viską,! 
palikdami ūkininkams tik mažą dalelę. Ūkinin
kai atsimena, kaip sunku buvo badauti pereitą 
žiemą. Jie taip ir dreba, kad ir šią žiemą tėkš 
mirti badu. Jie prašo, kad šiai žiemai daugiau 
grūdų jiems paliktų. Komisarai nenusileidžia, 
nes toks yra Kremliaus ponų įsakymas. Ir 
taip, dar nepristatysim tiek javų, kiek iš šito 

[ kaimo reikalaujama. Kyla susirėmimas. Komi- 
Į sarai, gerokai ūkininkų apkulti, pabėga. Tada ’
šaukiama raudonoji armija “valstybės maišti
ninkams” numalšinti.

Kokia nemaloni raudonarmiečių padėtis. 
Jie ne koki ten budeliai - Čekistai, jie kareiviai, 
turį savo garbę ir nenorį eiti budelių pareigos.
Prie to, raudonarmiečiai daugumoj, ūkininkų 
vaikai — ir turi šaudyt savo tėvus ir brolius.
Ne. Raudonarmiečiai atsisako šaudyti į begin- 

| klius ūkininkus. Tada pasikvieČiama komunis
tų - fanatikų būriai ir tie atlieka kruviną dar- 

Į bą. j ' a
į Reiškia, kaikurios raudonarmiečių dalys
neištikimos. Reikia jose sustiprint “revoliuci
jos dvasią*’. Tam tikslui į armiją įterpiama ge- Į

Į raiT apmokamų komunistų, partijos narių, kad 
jie kareivių tarpe atliktų šnipų rolę. Kiek Čia 
aikvojama pinigų tiems Šnipams - dykaduo
niams išlaikyti! Bet jie nė vien dykaduoniai—^ 
jie drauge ir tautos budeliai.

Ir kas gali sakyti, kad komunizmas nepa
laiko parazitų ir dykaduonių, dirbančių pra- 

| gaištingą žmonėms darbą? v
Į ŠOKIA BUKLfi ĮVYKS TIK PO MIRTIES 
T ; Bimba sako, kad komunizmui gerai išsi- 
| vyšcius, darbininkams teks tik 2 valandi te-1
dirbti.- ' -. . • ■ ’ ’•<< ‘ -M

Į tai galima tik tiek atsakyti, kad, komu
nizmui visai išsitobulinus, nereikės dirbti ne 
vienos valandos, bet taip pat nereikės nieko nė 
valgyti, nes tokia laiminga darbininko būklė į- 
vyks tik — po mirties.
17. “Nebus-valstybes priespaudos: visokia 

valstybė, visokia valdžia yra klasės galia. Ka
dangi komunistinėj visuomenėj nebus klasių,! Kaip matome, sukurtas lakioj Bimbosfan
tai nereikės nei armijos, nei policijos, nei karo | tazijoj vaizdelis* subyra nuo pirmo realybes 
laivyno', nei kalėjimų, nei teismų, nei kitokios Į prisilytejimo. Tiesa, toks vaizdelis aUtoriųi su- 

j prįe^ąudos organų. Visuomenės reikalus tvar-Į kurtį buya nesunku f paėmė visą tą, kas sovie- 
[ ky^ komitetai, žmonių išrinkti atstovai, drau- Į tų sąjungoj uždrausta, pridėjo pastabą, kad 
giškąs jsupratimas ir pusitarinias”. * • į tas liūs leistina — ir įšėjo komunistinio rojaus

b# yjfi^intėlis teisingas žoclis šioj gražioj pa- i atvaizdą, Tiktai taių suprasti J&ikia tUrfti rak-v 
^akoj įai tas, kad komūhiMihej valstybėj ne-1 tas: skąitylę viską prfešfifjtšf, vadinasi, iš 
bps Jteišmų. Taip, sovietuose teismų nėra Į “bus” padaryk “nebus”, ir advernaį — ir turė- 
sušžLUdoma be teismo. O šiaip, pas komunistus] si Visą teisybę. . _ ♦

- - - --------- . Į APIE ESAMAJI'ROJŲ” JAM NEREIKfJOnetvarka yra statoma-gamybos pavyzdžiu. |rd laivynas (tiesa, apymenkis—- dėl nemokėji- Į ' ' < Nf; TT^STMTNTt •
t, kaip? moujį sutvarkyti), ir kalėjimų (ir dar kiek! ! , • . v/V '

sovietų Rusijoj. Juk kaip tik dėl komunistų yisi prįkifašti iki negalimumo) •— žodžių, vis- Į _ Bet čįą p. Bųn^a daro ywą strategišką
nesumanumo ir nerangumo milijonai Rusijbš kaOaipįrie caro, tik daug blogiau. Kai delj k^R- KalbantApieįbiwimąj^ darbininkų kenčia badą. Jei ir toliau gamyba komitetų ar/fomisarų “draugiško supratimo I jain nereĮkeją nė ųžaminti_ajnę esamąjį rojų 
bus paremta komunistiniu mokslu, tai Rusiją ir sttsita^o”, tai tarp jų eina tokios letenos, I sg^ietų ĘąągOj. Ta& jis (butiLtųrejęs Spragą 
laukia pilnas bakrutąs. Į kad net šeriai dulksta. Tektų parašyt atskirą | aš, gmdi, kalbėjau ne apie tai, kas yrą,

KUR DAUGIAUSIA PARAZITŲ?
G. “Išnyks parazitizmas, eikvojimas: Ko- f 

munistinej visuomenėj nebus veltaėdžių, dyka-Į 
duonių... Buržuazija, abelnai, jokio naudingo t 
darbo nedirba* Jos tarnai dirba nereikalingą 
darbą. Kareiviai, poličistai, šnipai, provokato
riai dirba pragaištingą darbą. Amunicijos fa
brikuose darbininkai priversti dirbti pragaiš-1 
tingą darbą ir tt.” |
r Čia vėl juokai imą klausant komunisto I 
samprotavimų apie parazitus ir dykaduonius. 
O kur parazitų daugiausia, jei ne komunistinėj 
Rusijoj? Šnipais ir provokatoriais ten knibždė
te knibžda. Policistų devynios galybės. Komu
nistų žandarmerija Čeką ir GPU — ne tik 
veltui duoną ėda, bet dar ir kankina žmonės, ] 
iš kurių jie atima paskutinį duonos kąsnelį. O I 
raudonoji armija... Trockis paliudija, kad civi
linio karo metu (1918-1921), kuomet ėjo kovos 
keliuose frontuose, prieš Denikiną, Vrangelį, 
Kolčaką, Judenięą ir k., raudonoji armija bu
vo išaugusi iki penkių milijonų trijų šimtų 
tūkstančių karių. Bet pastaraisiais laikais rau
donoji armija buvo padvigubinta, taip, kad da
bar jos skaičius viršyja milijoną. Reikią atsi
minti, kad tai taikos metų. Karo metu ji išaug
tų iki dešimts milijonų. Neviena “kapitalisti
nė” pasaulio valstybė neužlaįko tieLkariuome-! 
nes, kiek komunistinę Rusija. Prie caro pasto
vios kariuomenės yra buvę apie 800,000. Reiš* 
kia, komunistinė Rusija militąriškęsne už ca
riškąją. Raudonoji armija be galo brangiai lė- 
šuoja. Jos išlaikymas atseina pusantro bilijono 
(penkiolika Šimtų milijonų) rublių, metams. 
Ji aprūpinama geriausių maistu ir drabužiais 
ir tai dar nepatenkinta. Tiesą pasakius, ji turi 
tam priėŽaščių. Raudonajai armijai neretai 
tenka suvaidinti budelio rolę. Pavyzdžiui, kai
me įvyksta javų rekvizicija. Atvyksta komu-

džiais? Gal jis ir geraširdis žmogus ir norėtų 
savo pažadėjimus ištęseti, bet/deja, ne p. Bim
ba valdo sovietų sąjungą. Dabartiniai sovietų 
ponai ne tik, kad žmonių reikalų pilniausiai 
neaprūpina, bet pilniausiai kliudo žmonėms rū
pintis savimi ir pilniausiai atima net reikalin
giausią pragyvenimui maistą. Komunizmas 
kaip tik sabotažuoja darbštesnių jų žmonių 
pastangas ir, panaikindamas privatinę nuosa
vybę, atima norą dirbti ir tuomi paraližuoja 
ekonominę pažangą, n

X “Komunistinėje visuomenėje visi daik
tai bus gaminami visuomenės naudojimui. Nie
kas iŠ to negalės turėt privatinio pelno. Reikia 
drapanų, bus gaminąjnos drapanos visų nau- 1 
dojimui, visiems jų užteks, visi jomis bus pil
nai aprūpinti. Reikia namų gyvenimui, bus 
statomą namai ir visiems užteks tinkamų pa
stogių.” . . . . * J
__Taip sako p. Bimba. Kaip matome, jo vaiz

duote laki, kaip jauno moksleivio. Deja, kietas 
gyvenimas pasakoja visai kitonišką istoriją. 
Sovietų sąjungoj viso .to nėra. Drabužių vi
siems trūksta, -o kai dėl būtų, tai žmonės su
kimšti kaip silkės. Darbininkai, sugrįžę iš sun- į 
kaus dienos darbo, neturi tinkamos vietos pa
silsėti. Viens pro kitą lipa į bendrus, nešvarius 
“narus” (bendrą guolį). Ir tamsu, ir šalta, ir 
nėra vandens nusipraust.'Bendrabučiuose nė
ra jokio privatiškumo, nes vienoj stuboj su
kimšta kelios šeimynos —• čia tavo kampas, 
čia mano, b vidurys stubos vėl kam kitam pri
klauso. Panašiai kaip kareivinėse (kazarmė- 
se), tik daug praščiau. Apie švarumą nėra ne i 
kalbos. Kad jau bendra,, tai viskas bendra. Ir 
vabždžiai visus bendrai ėda—ir jie virto ko
munistais. , ;e • ; . -I

. 4, “Gamybos jėgos padidės, bus paleistą 
darban visi mokslo išradimai. Darbo įrankiai 
bus pagerinti, fizinio darbo bus mažai — ma-.l 
žinos viską atliks”-.

Nieko čia nauja. Tas pats daroma ir “ka-j 
pitalistinėse” dirbtuvėse. Ir ten perdaug maši
nų, kurios žmonėms darbą atima.

5'. “Gamyba bus planinga, šiandie gamy- 
^ję^^Į^teūja^ifižfąųskt anarchija- Kotyuį*: i 
rištinėje tvarkoje gaminama pagal planą, 
pagal aprokavimą, kiek ir kokių daiktų reikia 
visuomenei. Gamyba bus paremta mokslu”. •

Juokai ima skaitant,z kad komunistmė

Juk-niekur tokio gamybos chaoso nėra

' nesumanumo ir nerangumo milijbnai RūsijiošĮkaOaip prie caro, tik daug blogiau. Kai del|^W* ę^b^t apieįbiwunąjį komunistų rojų, 

bus parenita komunistiniu mokslu, tai”Rušiją l ir sttsitaritoo”, tai tarp jų eina tokios rietenos,I JĮs 'būtų -tųrėjęs Spragą
laukia pilnas bakrutas. [kad net šeriai dulksta. Tektų parašyt atskirą I įslystu? aš, girdi, kalbėjau ne apie tai, kas yrą,brošiūrą (tas gal ir bus padaryta) apie kivir- Įbet apie tai, kas bus< Jis;te nepadare. Jis nen

cus ir intrygas tarp Trockio - Stalino r Zinov-1 kentė-neįkišęs sovietų sąjungos kaipo komu- _ 
jęvb- Kamenevo - Vorošilovo ir CoL Po komu- cistinės tvarkos pavyzdžio. Tuomi ir sugadino 
nizmo iškaba eina žiauri kova už valdžios lovį I aavo bįznį.^Dabir skąitytojųį užtenka tik 
prie kurio kiekvienas nori pritūpti. , Į palyginti busimąjį kbmunistų f o jų su ęsąmųo-

8. “Komunizmas atidarys duris mokslo ir ju Rusijoj — ir jis tuojau mato, kad tie visi
kultūros augimui, bu jojimui.. Kiekvienas žmo-j vaikiški pažadėjimai yra tik gramozdiška mė
gus turės progą siekti aukščiausio mokslo, t gyste. Kuomet komunizmo dar nebuvo, tai 
Stačiai neribotos galimybes atsidarys prieš Į Marksui pigu buvo pasakyti pasaulio proleta- 
žmonijoš akis, kuomet bus panaikintas išnau- pąms: “nebijokite stoti kovon; jūs rizikuojate •, 

I dojimas, priespauda, vargai, nedatękliuš, bai- tiknustoti pančius”. Dabar, kai jau per kelioli- 
me vargingos ateities ir tt.” ’ • ‘ ' kH metų komunizmas Rusijoj daro tik silpnu

čiu vėl paleista vadžios neapribotai fanta- W demonstracijas ir nieko daugiau nepajėgia, 
Lzijai. Tik gaila, kad fantazija pasilieka fanta- kaiP tik smaugti Žmones ir spiaudyti kraujais, 
zija, o gyvenimas gyveniniu. Mokslu *kiekvįęd"*~ dabar tas Markso posakis reikia Šitaip te
inąs nori pasigirti/bet komunistiniame moksle Į formuoti: “darbininkai, jūs štai ką rizikuoja- 
yisąi neatsidaro “neapribotų galimybių”. Kaip te: sunkiąs ąavo pančius pakeisti šimtą kart 
tik priešingai, komunistų mokslo galimybes į sunkesniais.
labai apribotos. Cenzūra kogriežčiausia. Gali- ] Jei darbininkams kada nors bus lemta lai- 
ma mokytis tik tai, ką sovietų valdžią leidžia. | mėti kovą sų kapitalizmu ir tinkamai pagerin- 
O jos mokslo programa labai siaura ir party- ti savo gyvepimo^sąlygas, tai tas įvyks ne su 
viškai fanatiška. Tik tas galima spausdinti, komunizmo pagelba. Komunizmo uždavinys — 
kas yra nudažyta raudonai komunistine spal* I ardyti. Statyti jis nęmdka. Ardyti -* nępavy- 
va. žodžio ir mokslo nelaisvė niekad ir niekur derinas darbas. Bet koks kvailys, ar niekšas 
nėra buvusi taip arši kaip komunistinėj vals- gali sušaudyt, sušprogdint, padegti. Didžlau- 
tybėj. Apart techniško prasūavinimo mažai ką l ri genijų kuriniai, sunkiai, per ilgus amžius 
tegalima pas komunistus išmokti. Į nudirbti kultūros darbai gali išnykti nuo vieno

9. “Visokį tikėjimai, visokį prietarai ir bepročio af chuligano prisūytejhno. Deja, ko- 
burtai išnyks su panaikinimu kapitalizmo”. munianąs tik ardymu tepasižymėjo. Viską su-

Na, čia tai komunistai gali maudytis. Ti- griovęs, pasiėmęs kruviną valdžią, nežino, kas 
kėjimo engimas tai jų specialybe. Burtų ir toliau daryti. Ant kruvinų griuvėsių reikia 
prietarų komunistai, Žinoma, nepanaikins, nes kurtis išpaujo te čia kaip tik pasirodo ko- 
netikintieji žmonės paprastai pasisayiną ko- munistų nerangumas te nesumanumas. Statyti 
daugiausia burtų, bet po komunizmu tikėjimui ir tvarkytis jie nemoka. Graibstosi .šen te ten. 
lemta pražūti — oficialiai, žinoma. Kai dėl vi- Verkiant reikia pinigų te duonos. Pinigų pa- 
siško tikėjimo panaikinimo tai gali išeiti visai darysi, tai duonos neteksi, nes Rusijoj be javų 
kas kita. Tironiška priespauda, visados pagini* te žaliosios medžiagos nedaugio tėra parduo* 
do reakciją«— pasipriešinimą. Gali iškūti kova ti. O Čią dar reikia te militarizmas palaikyti, 
idėjos prieš idėją — tikėjimo prieš komuniz- nes kitaip tai te valdžios netekti: prispausti te

I mą. Bolševikai gerai tą nu jaučia ir žūt būt pa-Į /T^siiiy* < puti.),

. ' \ ~ 8.
siryžę tikėjimą pasmaugti, Bet čia jiems teks

> smarkiai nusivilti. Kad tik katalikai jiems ne- 
užgiedotų jų pačių sukurtą internacionalo 
himnai “vy žertvoju pali v borbie rokovoj” — 
jus kritote auka likimo kovoj. Bet kaip ten be
būtų, tikėjimo panaikinimas tai pirmaeilinis

I komunizmo tikslas. Del ekonominio gerbūvio 
bolševikai tik nusispiaūja. Smaugti tikėjimą— 
tai* visti kas kita. Tam—ir išimtinai tam tik
slui komunizmas yra organizuojamas.

Į AR KOMUNISTAI SUŠAUDYTŲ Iš PRIEŠA- 
ĘIO, AR IŠ UŽPAKALIO?

Į 10. “Pilniausia laisvė, pilniausias pasirin
kimas: komunizmo priešai gąsdina nesusipra- 

Į tusius žmonės, būk komunistinėje tvarkoje vis- 
jkąs bus uniformuota, vienoda/verstina te tt.
Tai gryna nesąmonė. Komunistinėj tvarkoj 
kiekvienas žmogus bus laisvas... tures laisviau- 

! šią pasirįnkimą tą dirbti, tą studijuoti, tą Siek- ’
ti gyvenime, ko jis nori, kam jis tinka... Prie 

[ komunizmo, panaikinus kovą už duonos, kąsnį, 
atidarius visas mokslo progas, žmogus galės 
pąts save ištirti te surasti savo pašaukimą”.
. Dabar te gana. į>O jei žmogus išsirinktų _ 
vienuolišką pašaukimą? Kokia už tai bausmė: 
kalėjimas, ar sušaudymas? Ar jei pasirinktų 
laisvo menininko pašaukimą idealistinėj krip- 
ty, kuri griežtai uždrausta komunistinėj vals
tybėj? Jei norėtų tapti literatu kitokioj dva- 

I šioj negu kaip komunistai reikalauja? Jei no
rėtų leisti laikraštį ne komunistinių pažiūrų, 
nors ir ne priešingų valstybei? Jei užeitų kam 
laisva mintis pakritikuoti komunistų tvarką? 
Jei kam ateitų noras užprotestuoti prieš kruvi
nus slaptosios policijos darbus?*Jei kas parei
kalautų viešo ir teisingo teismo politiškiems 
nusikaltęĮiąms? Jei kas be cenzūros leidimo 
atspausdintų kad te nekalčiausią mokslišką 
knygą? Jei kokiam darbininkui ateįtų mintis 

I suorganizuoti streiką? Klausimas: ar tuos nu- 
I sikaltėlius komunistai sušAidytų iš priešakio, 
ar iŠ užpakalio ? Nes kitoks klausimas neįma- 

[ homąs. / '

IH i ?
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’ PALIEKA
2. “Komunizme nebus privatinės nuosavy, 

bes ąnt gamybos ir apyvartos įmonių”.
Kad privatinės nuosavybes komunizme ne

bus, tai visi gerai žinome. Toks yra komuniz
mo tikslas ir tas dalykas Rusijoj yra vykdo
mas labai uoliai, vadinasi, atimama valstiečiii 
turtas be pasigailėjimo. Kai dėl aukštesniųjų 

> komisarų tai tame nėnuosavybes principe 
surandama labai patogių spragų ir spraguČių, 
pro kurias judrūs komisarai moka gabiai iš
lysti. Viens-kitąs milijonukas, atidėtas užsie
nio bankose atsargos dūliai — tai juk toks 
mažmožis... Bet užtai valstiečiui nevalia paim
ti nė vienos varpos iš valstybinių javų Sankro
vos. Už tokį dalyką — kalėjimas a? net mirtis.

f, Rimbą, matyt, susigriebė, kad kalbėt 
lietuviui apie nuosavybes panaikinimą tai reiš
kia pasmerkti komunizmo rojų. Kas man per 
rojus, jei nieko neturiu? Juk taupiam lietuviui 
atimti ūkį ar karvutę tai toks smūgis, nuo ku
rio jis niekad neatsigriebs. Tegu tie visi “ro
jai” prasmenga, jei aš turiu dalytis savo tur
tu sų visokiais tinginiais ir girtuokliais — pa* 
sakys Įiętųviš —* ir kam kiti turi naudotis ma- 

, no darbu*ir prakaitui P, Bimba gerai žino to
kį mūsų žmonių nusistatymą, taigi skubotai ir 
rūpestingai priduria šitokią pastabą: “Tas, Ži- 
noma, nereiškia, kad prie komunizmo tas 
švarkas, kiirį nešioji/ tau nepriklausys. * Tas, 
ką naudoji, bus tavo. Visi žmonės bus pilniau* 
šiai aprūpinti visokiomis reikmenomis”.

Gerai, kad dar nors švarką palieka. Bet 
jei jis nuplyšta? Bimba užtikrina, kad viso
kiomis reikmenimis darbininkai bus pilniau
siai aprūpinti. Ar galima pasitikėti jo žo-
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Katalikiškoji Akcija- '
Spaudos Parėmimas

.rAi-ii ų-- v - . " L., f''

Vasarįo mėnuo skiriamas katalikų akcijai, kuri

"A" .... . ji.Sl.įiisPPiy

-Nedarbas* Lietuydje / ’

ti žmones jų namuose. Bažnyčiose jie ilginta pamok*

KAUNAS --šiemet Lie
tuvoje iedaibo klausimas 
nėra toks aštrus, lyginant 
jį su kitais metais. . Prie 
viešųjų darbų sausio mėm 
vidury. dirba . apie 3,000 
žmonių. Sunkiausias daly
kas, tai miestų bedar
bius aprūpinti darbu ir už
darbiu* Jų šią Žiemą yrą 
iki 8,000. Prie viešųjų dar
bų jie visi darbo negali 
gauti, nes dideliems dar
bams suorganizuoti tuo 
tarpu nėra pinigų.

Kaimuose stambesni ų- 
kminkaį dar ir dabar nu- 
siskundlha, kad negali 
gauti laukų . darbininkų, 
D0 toi manoma,^netrukus 
surašyti visus miestų Be
darbius, ir jų daliai darbo 
parūpinti kaimuose, pas 
stambesnius ūkininkus.
7 šių metų viešųjų darbų 
fondo plane paskirta 800,- 
000 litų akmens tašymo ir 
skaldymo darbams; 500,- 
000 lt. — žemės darbams. 
Viešųjų darbų, fondo vy
riausias tikslas — ne tik
to. suteikti .bedarbiams 
darbo, bet kartu Žiūrėti, 
kad tas. darbas būtų pro- 
duktingas ir kraštui nau
dingas.

Vykdant viešuositis dį^

dąrbab, tai mea juoe vadiname aktyviais beį prakti* 
kųojančiais katalikais- Jei ne, tai pamokslų klausi* 
mas mažai jiems tegelbsti. Reikia^. kad kas * duotų 
jiems gyvą pavyzdį, kaip tvarkytis namie, kaip, auk* 
lėti vaikus, gerai santykiauti su šeimos nariais, ’sų 
kąię^nąis. Bet svarbiausiai reikia išvystyti juose ka- 
talikišką susipratimą. Tarp susipratUsio ir nesusipra- 
tusio kataliko yra labai didelis skirtingumas. Susi' 
pratęs katalikas nesiduos idėjos priešui apgauti, iš
naudoti; hesusipratėlį bet koks laisvamanis stumdo 
kaip tinkamas. Tas skirtingumas ypačiai pasireiškia 
spaudos rėmime. r ..

i Mes labai mėgstame kelti tą obalsį; savieji pas 
saviškius, Tas'plačiai naudojama praktiškam bizny. 
Kodėl-gi to šūkio nepanaudojus dvasios švietimo biz? 
nyL savieji remkime savus laikraščius? Susiprątusio 
kataliko nereikia prie to raginti. Jis supranta, ką rei
škia remti katalikų spaudą. Tai vienas jo Svarbiausių
jų gyvenimo klausimų. Spauda tai kaip maistas. Ro
dos jokių stebūklų nedaro gyveni sau, ir tiek. Bet 
pamėgink maisto nevartoti. Tuomet išeis toks stebuk
las, kąd numirsi. .Taigi maisto stebuklas yra .toks; 
kad palaiko gyvastį. Taip lygiai ir su.spauda. Skaitai 
sau ir, rodos, nejauti savy jokios atmainos išsyk 
nepalieki nė geresniu nuo geros spaudos, nė blogesniu 
nuo blogosios. Taip, išsyk ne. Staigios atmainos ne- 
pastėbesi. Bet ti atmaina eina taip išlėto, palaipsniui 
ir nejučiomis, kad ji visiškai prasprūstą pro observą- 
ėijos akinius. Bet ji vis vien pasirodo po kelių mėne
sių, kartais ir nietų. Jau tas -vienas, kad Mėgsti skai
tyt blogą spaudą, parodo, kad tavo širdis prie jos pa
linkus, reiškia, esi tikras blogosios spaudos šalinin
kas. Katalikas - sūsipratėlis žino tą pavojų ir jof ven
gia. Jis nepalaiko blogosios spaudos tuo pačiu princi
pu, kaip gera šeimininkė nelaiko namuose supuvusių 
kopustf *

. ............ .
Nesusipratęs bei nesąmoningas katalikas mano 

esąs labai platus ir pažangus, palaikydamas visokio 
plauko spaudą. Jo pasiteisinimas^—kad blogoji Spau
da Žalos jam nedaranti.. Deja, pasiteisinimas netiks
lus ir melagingas. Veikiausiai, kad* taip kalbąs ano- 
guą jau jra blogosios spaudos įtakoje^ Reikia saitai-; 
syti jo pažiūras ir ątsįdeistitokio nusistatymo pavo
jų. Šią kaip tiktai plati,. diįvą katalikiškoj akcijos 
darbuotojams— pasaulįoninis. Ūdluš katalikiškosios 
Spaudos agentai —- rfinėjai yra kaip tik geriausieji 
katalikiškosios akcijos veikėjai. -* - K,.

Gyvenimo nei neinylekim, nei neapkęškim, bet l^ą gy
venam gyvenkim gerai: koly ilgai ar trumpai, leidžią dan
gus, .*. Milton, paaiškino, kad Šiais Katalikiškos

Tik Ne Komunizmas ;^
• (Pradžia 3 pusi.) *

^ ’*’.*]* * *•; ' ’•■ • * »' ■ . * . ' *• •

išbadėję žmonės Įgelia maištą. Tad tenka vers
tis pažadėjimais,.Pirmoji "piątilietka”. Tik pa
kentėkit penkis metus —(ir pramonėje pasivy
simi ir net- pralenksim Ameriką.. Besivaikyda
mipaąkui Ameriką, sovietai neteko duonos. 
Del sunkiosios pramonės pamirštą lengvoji, 
vadinasi,maistąs — juk tai toks mažmožis... 
Bet ir sunkioji industrija nedavė laukiamų re- 
zultatų—r tolį * gražu nuo to,

Paskelbtą antro jį piatilietka. Su ja surišta 
ir ūkio subrendimas, taip vadinami kolchozai 
(^kolekįįiynoje čhoziaištvp,> subendriątas.u-' 
kįę). Tai lyg dideliausios valstybinės farmosr 
arba,dar suprantamiau, — milžiniški ponųko- 
mipąrų .dvarai, kuriuose visi valstiečiui pavers
ti kumečiais, tik daug prastesnėmis sąlygomis 
kaip ąeąiąu prie popų. Ąr komunistu ryąlstybe 
tuosdvarusnusipirko? Visai ne? Ji atėmė nuo 
ūkininkų žemes, -iŠ jų padare didelius centrali- 
nįus dvarus, o ūkininkus pavertė baudžiaunin
kais. Reiškia, pilnas, be jokio atlyginimo, už
grobimas ūkininkų turto. . \ \
< JŠ +toKid komunįątų šeimininkavimo■. nieko 

gerą neišėjo* Priverstinas,, vergiškas, darbas 
nieką’d nėra produktyvus, b jei už darbą nė pa
valgyt žmoniškai" neduoda, tai tuomet ta ver
giška baudžiava išsivysto į boikotą ir net sa
botažą. Rezultate kolchozai neduoda tiek javų.

• tolį - gražu nuo to

jnyžin&į ponų ko-

t
.J kiliu imiiRiimy 

pririMyti ir tik laiku nw lai^a 
prie Dievo Stata eįti jr. į miririn- 
kimba tapkytk, reikta mėne- 
akr į mėnei}.atlikti eavo prieder* ’ 
mes. Tik tokiu Midų moterys ga
li tiklt& pgįiišį^jamą vaSS,, 
F Kaip kitata m’itata, ttip ta ši- 
lęet, Dr-joi dvasįoe ya|lw, kbn. 

^r-ag,M™eiis ąįįoi^ioj* yafc 
mns. Šiems metami val- 

dyhori išrinktos iskaučfoa narės ;
Pirmininkė -r Stefanija Šitan-

Bet* 
ranė Adomaitienė; Protauta ta- 
Štinįrikė — Ona GritiČkienš; Fi- 
nansų raltininkS — Magdė Člay- 
tonieni; iždininkė —vMrifcdė Vii-; 
niauskįenė; Maršalkų*: Ona Atri 
galtienė, Veronika prankianė, O*- 
na Bikulevičienė ir PranS Mocke- 
ViČieė. *

Ligonius lankyti apsiėmė: 
Magdė Vaškevičienė, Marė Ja* 
8aitienė,t0na Griučkienė; Elsbię. 
ta Mąstavskienėl ’ jėva Šeškaus- 
kiffliė, Emilija Remeikienę .Ona; 
RukštelienS, Ona Bružinskienė. 
. / . L ^ .. Patenkinta 

' SESUTiMS^ZIMnniTETilhh
WlMtoVAx.,

i Kaamet mūsų parapijoj, ,, ^ 
parodžius įvertinimą Sesučių 
nuopelnų* kurios darbuojasi čia 
jnffirų tarpe ir kad pagelbėjus 
joms šiek tiek šiaįs , sunkiais lai
kais, yra dąroma ypatinga ,rink-; 
liava. TVapemalė kolekta .įvyks 
sekmadienį, vasariu 17 d. per- vi
sas mišias. Laikai yra visai tin
kamas* nes iriei'tą jdięną iškil* 
mingai minėsim Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves. Kad; 
mūsų tos dienos atminimas, ne
būtų tik tuščios; ; aidų skambėji
mas arba patriptižkų, žoįžių fcik- 
yojimas, - tai tą.. dieną mrnėkįm 
tinkamos aukos. Suteikimui Sesu
čių reikalams; kurios dirba tokf 
garbingą darbš čia ; Amerikoje 
ĮietūyiTį tarpe. . Praktiškų būdu 
parodykime savo, užuojautą,, sa;. 
vo meilę mūsų Tautai Ir tomį 
kurios darbuojasi‘ mftsų Tautos 
labui. -5

* Alumntatta

■ iB.VABDd.bMOS.veOP- 
' stnrr” yAKMOjBira.

V Ne ; tat ir
lietuviai myli “Cop^Štiey”, š$. 
Vardo Dr-ja, kuri visuomet riV; 
pinasi k< nota naujo * suteikti; 
Baltimorės r ^lietuviams,. ’ pirmą 
kartą, . tur būt mūsų parapijos 
svętainčje.turės tokią vakarienę 
sekmadienį, vasario 10 d.... Kaip 

■ tenka- girdėti?- visi * rengiasi Į tą 
.vakarienę su tuo . pačiu rioĮtimu 

; su kuriuo jie rengėsi; prie to ne
paprasto Drilkų . Gandrų ? Zą- 

- navikų - Kapsų vestuvių baliaus. 
Komisija išrinkta tam tikslui de
da pastangas, kad daugiau įmo
nių- sutraukti negu buvo vestu
vių’vakare, ką tik-taip truksmin- 
gąį praėjusio mūsų/parapijoj.. .Bi
lietas/ tik '50 centų, c už tų patį seautės Mąr

’j ' .... *,:t. 
bus, daugiausia dėmėsio 
kreipiama į kęlįų tvarkys 
mą. Taip pat norima, kad 
bedarbiai ne tik uždirbtu ( 
bet ir išmoktų bet kurios . . . . ____ w_.
Specialybės. TUO tikslU akiepėrVHi - pirmtainki 
manoma Ubaųdyii*. namų 
stogams dengti gontų ga
mybą. Pažymėtina, kad 
šiuo metu Lietuvoje jau 
veikia; darbo., savotiškos 
Stovyklos. Kauno bedar
biai Kretingos apskrityje 
jau dirba akmens paruoši
mo darbus. Galvojama 
darbo stovyklai įrengti .ir 
Lietuvos inteligentams be
darbiams, kurių kas kart 
vis dąugiau atsiranda. .

labai svarbus svetimšalių 
darbininkų klausimas.. Jų. 
.gana daug dirbdavo įvair 
ruošė fabrikuose. Dabar 
svetimšaliams darbinin
kams darbo leidimai jąų 
neduodami. Specialist a i 
svetimšaliai turi per. dve
jus metus pramokyti, sa
vo specialybės, lietuvių: 
darbininką įr¥ po to,pats 
svetimšalis turi pasitrau
kti. Svetimšaliai darbiniu*, 
kai yra labai, varžpmfjr 
mažai kur gauna darbą, 
Dėl to, jų. skaičius pasku
tiniuoju Miku žymiai su- 
mkžejb.

* a

ALTORIAUS IR fcAžA&čIAUS 
DR-JOS METINIS PASISVE

ČIAVIMAS

Sekmadienį, vasario 31 d. po 
mišparų įvyko Altoriaus ir Ra- 
žančiaus Dr-jos mėtiniu naujų 
narių priėmimas, pasisvečiavimas 
ię metinis susirinkimas. Prieš at- 
naujinimų visų narių pasišventi
mo akto, kun. Dr-as Ąfehdelis pa
sakė jaudinantį pamokslų apie 
Mariją,. gailestingumo Motina,, ir

Akcijos laikais,‘ yisos^ parapijos 
moterys tupėtą - spiestis įtekta 

)»d. lengviauTir geriau 
galėtų, atlikti tuos .uždavinius^ 
•Į;’.. . ___ -r— * '■■* ‘vi v-*’*

.^įPasiiąVėeiavinie ,be 5 kun. dr-o 
Alendelio atailatfke klebonas kun, 
Lietuvninkai ir kun. Dubinskas. 
Klebonas savo kalboje pabrieže 
ištvermes- reikalingumu, kad 
draugija gyvuotą ir augtų* Jis 
sakė, neužtenka y prie draugijos

iek iš jų laukiamą,. Reikia maįtint miesto 
lohčs, o Čia ^rūdu produkcija menka.T^da 

priseina. skriaust ūkininkus ir palikt jiems tik 
pado, kąsnelį Tokios tai yąistyhimo iųaitiufano • 
pasekmės, panaikinus privatinę nuosavybę ir

■ Įnicijątyvą. ; .ę;' . .* .
j Kas toliau.daryt? Visos komunizmą prie- 
įnpnės jau išbandytos“ ir pąsirodė netikslios. , 
Badąs ir,maištas pastojo komuhizmui kelią,

" PANARINO VISUS PAŽAD&J1MUS <

Komunizmo; istoriją pėrdėių.tragmgą. Ro? 
dos, pats likimas prisispyrę įrodyti, kad komu
nizmas -r tai kįaidih* Išaušo Rusijoj 1917 metų 
įrčvoliucįja./ęuomęt  ̂visps įitoš. partijos neži
nojo, už.kokioš programos griebtis, kokią vals
tybę Sukurti, komurustai išsyk paskelbė trum- 
pą, suprantamiausią įi^iaį . žū^: taiką, žemė 
Ir laisvę,Gatviniai elementai, tuo jau.pasigrie
bė tą obąfeį ir prieš jįl>gąivįjinįą jąigiųbavimą 
nieks negalėjo atsilą&yti* BęišeVikaį lainąęjo. 
Jie pasigriebė valdžią. Bet čia kaip tiktai pra
sidėjo jų yąrgaįf .Komunistąms prisėjo visus 
savo pasižadėjimus pąnąikihti. 4
HPirmiausiai del taikos. Su vokięČiais bol
ševikai padare taiką Brest- Litovske, tas. 
tięsja.. Bei .ant tų pėdų išsivystė •civilinis kąrąs; 
baltieji, sukilo prieš raudonuosius. Bolševikams 
teko ąųorganizuotį milžinišlcą penkių įmįlijppų 
trijų šimtų tūkstančių armiją. Bet kaip ją pų- 
organizavus? Jie patys savo propaganda buvo 
suardę earo armiją. Kareiviams liepė neklau-

■ syti karininkų, palikt frontą ir eit namo. Iš to 
Išėjo pilna kariuomenės dezorganizacija. Nejoa-

.bl ivalgythiZ: 
k-joi nario, 
italai ge^Mi ' 

Žinoma orkeatm iadjritą vakarą 
groti vien tik lietuviškai šokius, 
kadr.ūuotų ytatams Itaūrfcamj 
progą ątiišokti prieš užgevfnta. 
Todėl kviečiame vtaui ateiti. ., 

KomiitiM Maryi.
I < • K i Vi At-. - ♦,
. tari........ . liti

f

. t V
. SeMtdjenį A M1’
tiriarta Mtaytaį turėjo nmmrą. 
stg taiinj luąipulhįti Jiu Raneiųių 
Magde, Nori vakaro' pračiiojo p 
Jonai: Citauikas, vakaro vedėjas, 
ilšjo į. ,«cen<truputį nulBdtą 
kadangi po ilgų 
m ja ir po daug priiadų firibftti 
j Baltimore, dar .joą via nebuyo, 
Taip beririjųndiiaiit, Įbėgą 
tekiną į ; salę <‘grinorkaJ’) kurių 
viii aųririnkaiięji il ^oe ižyait* 
doa palipo kaip ganią Raseinių 
Magdę. Peri«veikinui pį či<: 
taušku, ji pąąpiąkoja jam, ir vi- 
Sūrini hfton^Bikaip ilgfc ir var- 
gingą kelionę, ji tūr$$ M Jtfvy-: 
ko. į Bąltimąre. šiek tiek ąteip&i- 
bėjus i|‘ kelionės, jį pradeda 
klaurinėti apie kavb džd§, Balti- 
morSje, ku» eoąa gema turtingą* 
P. ČitauBkas parodo jai tį jos 
dėdę, p. Jonų Česnųj , Ąasęinių 
Mą^UtS skubinasi 'jį paiveikinti 
įė Lietuvos saldainiais pąvaiiiptį. 
MagdutS ne tik savo djd§, bet ir 
kitus, svainę apdovsnpjo Lietn- 
vos aaldąihisis. P4S Ona Česniu* 
tė k^ip Rašiiniųi Magdė, pa* 
darė labai, gražią įžangą šiam 
linkąėM vąkapuį. , .
(Ęaaeįpdių- Mągdėi; ? susipažinus 
pu publika sekė: kiti numeriai. 
P-lė Olga ; Matukonytė , graibiai - 
sudainavo jsolo^/tGalp t.iodCrTy'. 
mavo**; ,o p-U -Ona. Sirięnaįgįutė, 
(domiai gegutės balsu pakukavu
sį, maloniai užtraukė “Vei Mo
čiute Mąno^’'. ' * :
tl Alfonsas Šilanskai, -i Juozapas 
Kvedara' Jųotas Juknelis, jr Jo-: 
rias Paz^eika py Jonu Bpujdnsku 
pridarė Juokų, itkigyp jmoderniš/ 
ka ugniagesių, stotimi. Prįta. 0ną 
Čeaniutėi ir Bronė - AdomaičiutŠ 
pasižymėjo vaizdelyje iŠ; ienų ir 

. dabartinių laikų mergaičių gyv>e- į 
iiime. . Labai įinkamfl užbaigą pir
mai programa daliai padarė p(J 
Jonai Sįačkus su savo solo “Ug- 
dė Matušč’ų. ; ’

Antra .programo, dalis suėįdČjo 
vįen tik -iŠ dairių. Artistė Marijo
na _Čižaiįskien§ scenoj pasirodo 
su keletą mergaičių kurios, p. 
Čižauskienei. akompanuojant, , su
dainavo ĮŠimkaus “O, 
ta?-it Pigios ponios Čitauskienės. 
kompozieijį ^Sakalglįs”. Šias 
dainas į dainavo p-lės Darata 
Martinais, Marė MažeikiutŠ, ii 
dvi Jankūnų. Sesutės, ^itam mer
gaičių kvartetui .apleidus sceną, 
išėjo p-lfs One Šatačiutė, Marėi 
SkirpšČiįįLtė, Rožė BeinoriUtė ir

i Marė if Ona Badzevičiu-,

klusnumo ir . maišto perai, pasietę visus rusų 
tautos sluoksnius. Dabar bolševikams teko pa
ragauti košės,. kurią jie *pątys buvo , išvirę. 
Jiems verkiant reikėjo turėti ne palaidus plė- 
šikiškus partizanių būrius, bet stipriai įr įSfcs* 
liai organizuotą kariuomenę, nes. kitaip Balt* 
gvardiečiai juos būtų nušlayę. Reikėjo įveėti 
griežtą drausmę, karo teismus ir mirties baus
mę,. kurią taip smarkiai buvo pasmerkę caro 
amnijoj, , “Dar. nepraskambėjo keiksmai prieš 
sęnąją cąr°! discipliną — sako: Trockis; rr- P 
mes jau užvedem naują. Turėjom panaikinti 
kareivių komitetus, kąįpe nevykusį revoliųcį- 
jos padarą, įvesti griežtą discipliną ir mirties 
bausmę”, (Trociaj.įioja žizm T, 2,psl. 169)*

KAIP, TAI TUĖTAI IR feMfi NE MŪSŲ?
• ‘ re-'-' '•’< . 5 r-; . V '* f--J

Kiek žmonių žuvo civiĮiniam rusų kare, 
tur/būt niekad nebus tikslią! jūnoma.Vięnąs 
dalykas fra tikras, ;kad* žuvusius, reikia skąi“ 
čįuotLiįe ^ūkątančįąiš, bet mį^ofiąu^ Baskui 
atėjo raudonasis tooras,,. .)^ čia bolševikams 
teko ryti savo košę. ‘Jie buvo paleidę šūkį; 
įgrobk U^ohP^ilobil”? (grab , nagrablenno- 
je). Mužikui nereikėjo dąug sykių to kartoti. 
Jįs grobė atsidėjęs. Ne tik grobė, bet ir naiki- 
no ir degino. Kol grobe buržuązi jos lobh bolše- 
vikai tylėjo ir —džiūgavo. Bet ki| murksi 
siekė . komunistų užgrobtojo turto, to reikėjo 
.duot jięma per nagus -- Ir. tai skaudžiai. £ąsl- 
girdo masiniai sušaudymai* Nustebęs muzikas 
nusivylė kaip niekad savo gyvenime. -—Kaip 
tai, turtai ir Žemė nę mūsų? — Net ne jūsų. — 
O kur gi žadėtoji laisvė, kad gyvensim ; kaip

h apdainavo “lifo- 
<o Menrytč” ir ‘*Krtr Nemani 
'fii r Dauguva”, git Innebua ,tik 
pirmas ponios čilauritiente prie 
piano pasirodymas. GirdSj&u iš- 
Strdlkimų ii tadkurią atiitankiu- 
M^tįtkacL Jis Mojo, kad ponia 
ČiMuakieni moka gražiai dai
nuoti, t j?itjtanešinojo,. M ji 
taip gražiai galį pianu įkąiubinįi 
ir mergaites .įlavinti. Tikim S« a- 
teltyje dažniau matyti ponią či- 
|<u*ktanę su save mylimomis mo- 
kininds sėepoje. .

.Visas vakaro programas buvo 
apvainikuota^ sekančiomis dairio
mis, kuris* ikpildS ką tik Sutyer- ; 
tas nulžinilkas Šv. Alfonsą para
pijos mitras choras, vadovybėje 
patie* artisto Jono’ čitausko. ! 
f‘Motulč Mano’*,'‘tfeokim, M ■' 
kim?,rpaties J. Čiiausko komų. 
‘tVarpas”, ^Tata trąta’tir “Tri- 
įtiįte” žavėti žavėjo susirinku- 
ąįui. Programą hąvo; i tinkamai 
užbaigta Lietuvos himnu. Atsi
žvelgiant į trumpi laiką j t kurį 
prisiruolmio darbai 'turčjo hftti_
atliktas, vakaro programa liūdi- 
jo ijdaug darbo,.. daug, storainės 
kąip iž ponų Čižauikį, taip ii 
oįpro barių pūsis. Dųblika buvo 
patenkinta, ir su nekantrumu 
lauks panašių vakarų ateityje..

, genas Giesmininkas.

PAŽINOTI ATNAUJINI 
ŠIO VASARAS

Shūšio , 13 .d. įvyko šv< 
Alphonso pat. choro, va- 
Ūovaujant muz. čiįžaus- 
faii5 vakaras,. kąd ktnau^ 
jinti senas, pažintis, t.JKon- 
certinę.dalįprogramos iš- t 
pįĮdė artistai -Jonas ir Ma- 
pįjona. čiŽauskaį;; ir cho
ras, Art Čižaųskąi sudąi- 
nąyo solo ir duetą. Jiem 
akompanavo muzikos mo- 
kytoja_įj? Pėabody Kon- 
■į^vątorįjbs,. f:; . ■ *t ;i. '

Sesutes b. ir M. įlądįgė- 
yičįųtės, pp, čerhiąuskas 
ir J. Gąlkauskas *suvaidi-

daug svečių, lietu
vių ir kitataučių. ; :

po to pfąsidėjd^ šokiai. 
Grojo Juozo KeidoŠiaus 
orkestras. ‘ ;
_ Vakaras senų pažinčių 
atnaujinimo buvo jpayą- 
diųtąs dėlto, kad art. po- 
nąi čižauskai mūšų para
pijoje darbavosi 12 metų 
atįąKir ,tįk po to yėi jgtį- 
to pas mus darbuotis. 
&t: pp. Čižauskam linki
me darbuotis ir kelti lietu
vių vardą.; - & B.

■ • 1 .’m i -A • i’ •* ’l t '■ *- X ** * u

tinkami ir imsim kas tik kris inums į akį? Bet 
aįiie laisvę bolševikai užgiedojo mužikui tokią 
giminėlę, kad jis ir po šiai dienai nedrįsta lais
vaiatsikvėpti. Tik dantims grieŽia, ir tai nie
kam negirdint. “Ir aš dėl tų;., (čia seka"ne- 
spausdintinaS rusų keiksmas) ėjau šturmubti 
ZimnijJDvorec?! (Žieminis caro palociųs)” 
sako, gniauždamas kumščius Kronštado mat
rosas. Taip, bolševikai ir matrosus — sayo up- 
liausiu^ taikiriinkus — sukimšo į tamsų ožio 
ragą. Žinoma, prie tokių rezultatų prieita ne 
viena diena, nė vienu mėnesiu. Tam reikėjo il
go raudono tefbro, su keliais milijonais aukų.

AUjo baisį ramybė pusiau pasmaųgto- 
jo Žmogaus ramybė. Jis jau ramus, nes jau ne
beteko jogų nei spardytis, nei rėkti. Rusija nu
alinta. Taiką, žemė ir laisvė išnyko kaip sap- 
nasųbet drauge bū jais ištirpo ir neišsemiami 
Rusijos turtai. Komunizmas dairosi aplinkui 
ir ieško naujų aukų iitose pasaulio Šalyse ir 
ūbr| užmigdyt!. žmonių budrumą yyliugingais 
savo paiadėjimais. Bet čia kaip tiktai ^rieta 
prisiminti žinoma Ezopo pasakaitę.
>. /$ilkaą paWt£ oiką» besiganančią ant 
aukštos.ųolos vHūnės. Nęgalėdamas priė jus 
prieiti, jis susiriesdamas gyrė puikią ganyklą, 
kujriį rąnįaai4iaįtapačiojf po vilko kojomis. "A* 
teik pąs mane, pamatysi, Jįpkia ;čia gamykla!” 

t Ožka, kiek pasidairiusi, taip • vilkui atsakė:
“Drau^utį tu, tut būt, ne įtinę kvieti pasiga- ’ 
nyti, |»t pati nori ožką suėsti”;
y Nę,kaip sau norite: kas* kas—tik ne ko* 
mūriUmas. ’ .
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Katalikiškoji Spauda

■ . lt.'!>, »■»

; * - l .'7 5'' ' "*' ‘
katalikų Antąpo ir Pran-

■*—

Petro parapijos mokykloj, 
, ir aukštesnį — Šv.
niko Akademijoj virimi- 
nėtame mieste, B prigim* 

| ties turėdama r jautrią ir 
j artimo .labui parišventu- 
sią, ypač nelaimėje, ar Ii- 
goję, širdį, jauną p.Mary- 

’ į te nutarė ' tapti ,ąlauge.

Rrąneiškaus ligonbutįir 
ten mokinosi , ir dirbo

. ■-L7’* _ --

-••rr
garsus ob&lsis, tarnauki
me “Dievui ir Tėvynei”— 
Jr, taip Lietuvos Vyčių 26 
kuopa pereito. sekmadie
nio, vasario 3 d., turėjo 
savo mėnesinį susirinki-

O pažvelkite ką yra pasakęą niūsų reikalus maty
damas Pijus X. Jisai palaimino laikraštininko plunks
ią ir jam įteikdamas pasakė-tuos atmintinus žodMus; 
“Nėra garbingesnės misijos Už laikraštininko miiiją< 
Laiminu tavo pašaukimo , simbolį. Mano pirmtakūnai 
laimindavo krikščionių karžygių ginklui aš gi džiau
giuos galėdamas palaiminti krikščionio laikraŠttan*

“Kažkokį žmones nenori supusto, kaip mębi yre ir.
-musų laikais spauda-JNei kunigai, nei tikintieji j«a - u. j“8 .- 
nesirųpina taip,.kąip ištikrųjų reikalinga susirūpin- 
ti«. Senesnieji žmonės kalba/kas gi#* nauja: b.; 1925 ^7^4 bal
niai; tiek. sielų pasiekė išganymą, p nesirūpino jokiu L?’ . . „eriaii8iais
laikrašęiu, Bet lengva pasakyti. “SENIAp!’.. Keikia feZZ
Juk atsiminti,, W seniau blogų, ląikra^ių ir raštų ,^^^1
nuodai įiebuvo taip išsiplatinę, kaip.dabar.- PrMC»kaus^m-
nebuvo lokio reikalo veikti-prieš tuos njiodus, 
šiandieną. Tas. nnędją naikintojas ir. yrą geroji Bpau- Sį M* g„ 
sss s

^ikiną.bedieviški ir .laisvamani latoSąi^pfe- 
zuis baigia savo kalbą, sakydamas: “Veltui.Btatytite Į.s • “s . 
bažnyčias, rengsite misijas, steigsite, itaokykl»š» h f įLį! ™ ir 4&o
#te> yisokįų gerų. #iįrhų, visos jūsų pasfcųigos - nueis Lįk?^ gį pLc£ 
mekais, jeigu nemokėsite naudotis apsigmimo ir puo-Į •r -I
limo ginklu, kuriuo yra tikrą katalikiška spauda”.. I

O (ž.bari;inią tįųpiežius|Pijųą XI yra grigžtąl pa
sakęs: “Mūsų laikais Spaudą yra viena didSiausių pa- J 
jėgų”. “Šventas jau yra pats geras spaudos plątal- 
mas... Į kiekviėną katalikišką šeimyną.
bent vienas katalikiškas laikraštis...”Tod^*nestebėti-1 
ha, kad ir viso pasaulio vyskupai yra susirūpinę ka- į 
talikiška spaudą. Vyskupas Ketlęris sako: “Nevertas 
ko?S5° US’ kaS gaI?damas neįernia ftataU^-1 Kiškai • kaitaiam’feikbi 

’ Vyskupas Karkins įsakė vienam kunigui važinė- Ueta-
. ti po vyskųpiįąir gakyti pamokslus, vien apie sptiiidą. .-2^ •Vvtaatol 

yėnpeijds^atriark'ąs ^^oAs,fišgirdus; ka<f katidi-’ ^^ ’!:^n^<^11^ Y ^ta?^ 
kiškas lafeaštiš aėpaj&ia^išsUaikyti, pasakė: į “Aš
aukoju viską, jei reikės ir vyskupo Žiedą ir kryžių ^311?, daktanene .dirba

; ?, • ĮkarohgonbūėmosesykiU!
gonbucių mokyklas. Jos Į etijdiĮubdama labonatori- 
užima įvairias vietas iri ^os "f*’
darbus, kaip tai-“prjva- 
te duty”, “genėtai dūtyM 
^supervising’, ‘sehooi nur-Hp dieną giįita-abu Ame- 
šing’ ir taip toliau, Mums, ąpsigyveUąWbr-' 
lietuviams,, turi, būti didę- J ęestery,^96 Vetuoti gatves, _
lė garbė,- kad mūsų jau* esap^ ^ūu malo-Į įar tebesitęsia." Kuopos
nos mergaitės eina i tokią Patarnaus ligoje, tik j šeimynėlė vis auga ir ąu-nadingą ir prakilnią pro- telef©nuokite 57810, šir-jga aidyn. Malonu pašte- 
fesiją. : ’ ; dingai Imkime, geriausių įbeti, \kądpatyš;darbinin-

/. * ' ’ lpasisekimų-p.^aMarui;,ir
MARY GUMAUŠKAlTfi) Daktanenęi .Woreeste 

■— VAIŠNORIENE — hfeehl, lietuvių š\dėhmo ir |
Viena rimčiausių šlta- 

gių ir savo specialybes da
lykų žinove yra' p. Mary 
GumauSkaitė - Vaišnorie
nė, WDrcesteriečiams ge
rai žinoma lietuko dakta- 
ro Pr. A. Vaišnoro - Wei- 
kšner. žmona. Ji yra gimu
si spalių 19 d., 1902 mėt. 
Jersey City, N. J. iš susi
pratusių lietuvių' ir gerų liava, ant kurios užrašyta

kaus A. Vaišnorą ir “meįį 
(dąuS mėnesiui” išvažiuot 
ja Europon: aplanko Lon
doną, Karaliaučių, Berly^' 
hiį, Pąryžįų, Veneciją’, My- 
xną; sykiu sū daktaru bji" 
V© priimti privatinėje ta- 
diencijoje , pas Jo Švente
nybę Pdpiežiiį Pijų XI.

mokykloje, kame tarp ki- ‘ 
tų svarbių reikalų, buvo 
svarstoma ateinančio vy
čių vajaus klausimas. Visi 
susirinkusieji iškl a u s e 
dvasios, vadą,kun. & J, 
Vembrės paaiškinimą šiuo 
klausimujr. vienbalsiai 
nutarė: Ateinančio pirma-: 
dienio, vaąąrio 11 d., šau
kiamas yi^ps parapijos 
lietuvių jaunimo, mass-mi- 
tingas Šv. Kazimiero par. 

į mokykloje 7:00 vai. Tam 
tikslui yra' maloniai pa*, 
kviesti žymūs , kalbėtojai 
TF-'abu' gėtb, kunigai, adv. 
Ą. Milieris, 4 adv. Kązys 
Tamulionis, adv. OnaStul- 
gaitytė- Johnson, prof. J. 
Čenys etc.,kurie patys į* 

. stodami i garbingą . vyčių- 
organizaciją , taipgi pla
čiai kalbesį šįnoęvąrbiu 
patriotinių klausimu. Tuo- 

[ Jąu po trumpu prakalbę- 
lių.buš ų^and^rir pa-

I gros naujas jauųimo! sty
gų orkestras, vadovaujant 

| p.-Jotai VhbĮįčftii U? Co.
Vyčiai taipgi ’ ''smarkiai 
rengiami prie vielų didelių

Vyskupas Karkins įsakė yieųaur kunigui vaSnė- '' Taigi, širdingai. -. yra 
kviečiamas visas ^oręęp-

* I .*•> < ’fene

. SLAUGES — NURSES

Garsiame Worcester, 
Mass. mieste yrą 20 su 
viršum lietuvaičių slaugių 
bei “nųrses”. Beveik visos 
jos yra gimę ir augę Wor- 
cestery ir * taipgi ‘baigę 
miešto, ar apylinkes li-

jaunimas — 
iętgaiteš’— 

nUp ld ‘mė^-atsĮlankytį į

į s prakilnią- Lietuvos Vy
čių jąuhimO kariuomenę. 1

• : L'^Kviečia Vyčiai.
4'. \iratl- r- a-fri ' /r-

MODERNIŠKA LIETUVIU 
KRAUTUVĖ

į-"'*; UŽLAIKO =. ?//’’’j 
JONAS B. KAČINSKAS

.. ...... .(SŪNUS). ’ <
344 Millbury St. Tel. 5-5746
Namų, Ūkių, pirkimo, Parda- 
, vimo. Reikalus Veda

JONAS V. KAČINSKAS
į JTŠVAS) ; ; .

CHARBONNEAU’S
Oatholie Art Stop and

J , Bdok STORE

Lietuviškos Maldaknyges,-žva
kės, Rašančiai, Stovylos, Ška
plieriai, JPaveikslai. ir Rėmai 

, Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS 

Teį 54516,
lO Trumbull St.,. VTbrcester

Pianos -j- Radios
' GRUNOW , 
ELUĘTRIKINIAI

... ŠALDYTUVAI. /
Parduodame lengvomis , 

S|lygomi« .
Pėr 30 metų patenkinančiai 

turėjome' reikalui su lietuviais

CHARRON'S
20 Trumtotll St. VToroester, 

Tel. 49430 Mass.

i’lstamai kruta, darinioją-Į 
si. Praėjusią savaite su
rengė gražią, ir paseįąųįnJ 
gą parapijos naudą! Whist] 
Party. Svarbu tame, kad] 
jos neraginamos, savo iųb I 
cįatyya s^nano. j^ vis .kąJ 
nors parapijos nąudąi pa
rengia. Reikėtų ir, kitiems; 
tokį pavyzdį. pų.selęti. Mū- ] 
sų parapijos reikalai dide- 

Į Ii, pagelba reikalingą ir 
gražūs jos nąiidai darbai 
labai įvertinami.

čią he yiąąi baigta ? užtą$l 
šiame susirinkime PMUm 
žtą Šiais metais įrukąWS 
kapitalą ir,baigti »ąž»y$ 
čią. Daromi- planai nepm 
prastų jšlątaėjtaų, JkŠM 
reikalįųgą kąpįtaląąukdj 
ti. Lai Dievas laimina.

I
lllim'į III Iii 'ii jlHĮll I1 i Į siu ĮI m i. >11 ■liyluhteįM

EA.TOORAiM.BJ
(VĘĮKSNBR), . j 

. LiETUVI? GYDYTOJAS J 
9« Veraon st, . T.U-7SIM

. jofięeY^tadoftj ' II 
10-12, M Dienos,--6-8 takahd

—----- SBKMADIENIA18 1

SULYG SUTARIMO J 
... voscBBm,a*w.

|.u"1,1 ~—■■■"•>

Z«l. S-9758, 'ilMuf Tel. 'MmI 
• ” 3*769 j

jausi “Darbininko” , skai
tytojai šiais metais ir L. 
D. S. ręmėjai:
L. Volungevičius
M. Gerulįenė 
B. Tamulevičius' 
P. Marcinkus
L. Svikla
J. čižius 
K .Kureiža , 
Jt MasČinskas * .
K, Mažeika .
M. Katilienė 5 
y. Keršis 
fe. ĘžiaugienS
V. ĮBįorisas .r_‘ __v._____
'y Sąulėnienė i 
j. Matačinskas
V. Svikla 
K. Jakštas: 
j. Struckųs 
P. Snarskię 
A. Galčiūs; 
J. Meškinis 
M. Kisielienė 
P. Kosulis . < ‘
J. Glayickas . 
M.- Bublienė .
J. Aųgustinavičius 
M. tJįėvičiųs .\
K. Tamulevįęius ' \ ’
O. Skamarakas J 
P .Šilanskis
V. Svitojus y : 
LPigaga J ;

• Pl NaviS . .
G.MincęvičięnS 
Ai Kudarauskas 
J. kirmiias • -
f. Grigąs . / - 
j. Borisas /E .
P. Aikšnote-y " , , / f

Aušros^artų parapijos* 
“Basket Bali” ratelis la
jai smarkiai įsigalėjo. Suk 
kuo tik- susvertą visus * 
pergali. Štai tik: neseniai 
nugalėjo atvykusį Water- 
bury.ratelį, Hartfordo net 
Conh. valstybės čempijo- 
nuš nugalėjo ir nuvykę į 
wėsifieldą supliekė tenai 
jaunimo ratelį.’ Gražu, kad j 
jaunimas taip gražiai su-j 
siorganizuo ja, tvirtai lai* ] 
kosi ir gražiuose Žaidi-į 
muose dominuoja. j ,

. Aušros Vartų parapijos 
choras rengia. muzikalę 
komediją suvaidinti, šio 
mėnesio 27 dieną, ir pasi
rinko dviejų aktų operetę 
“Sylvia”. Vaidinime daly
vaus visas choras ir Se? 
kantiėji solistai: T. Stoš
kus, J. Biėlenis, J. Leikus, 
P. Manasaitė, A* Kazlaus
kaitė, VT Rakickaitė, J. 
Nedzyeckaitė; J> Kašėtai- 

’tė, A, Smolskiutė ir fe.:
BarbaravįČiutė* Vaidini
mas; įvyks Junior High 
School salėję . Provįdenęe 
St. Pelnas skiriamas pa
rapijai. ; j . ■

I

r’’LDS, vajus pas .muš vis

sveikatinimo darbe!

šv. fežMaopW I
L, VYČIŲ VAJUS -

** i ; Ii.'"• i• ♦ • '' • 1 ; * i C ' *3 ;* * . -

išmušė - Valanda, sutri
mitavo trimitas, - kada 
Wprc^t^id 
niiųas privalo stothpo ųė- 
tUViška - katalikišką ♦ ve-

kai rūpinasi savo apšvieta 
i^ gerovę Xra nariai, Xu- 
rię nęnį^lšįąmai dirba, į, 
savo kuopą vis naujus na- 

t^riūsj&aukią^L _.ųpri kuopą 
priauginti nors ligi 300 

I pąrių. Jau nedaug ką tru- 
ksįįą.,. Neteko man aiškiai 
yĮ^įmių.vardas sugauti, 

i bet žinau, kad Šie yra naų-
.V ■ " ’j'"" • ' - ~

SOOTKOOS DKUG CO. 
90* itiilbray st. Tel. 3-9875.

VIĖjffNTfiJąfi 'LIETUVIŠKA 
VAISTINE'AVOBCESTEĮl Y J

Mjįsų “Spęcial”.
‘ * “Kapo-Salve” , 

Geriausia inostfs <i$I, ramatij ar 
kjtij SkauduoliŲ. Mes patys darom 
Ją Ir Gorantuojnin. Pinigus sugra- 
iinam Jei neužganėdintu Siunčiam 
per paltą su mielu noru bile kur.

i'ii iii- iir irilf'iK'ir &*-*■*j*"'SAVINOS BANK'
. . ■ < .. 4. 1

- c » ‘ S # ' ■ • * J

Draugiško Batamavimo Bankas

''j
■H 450 MAIN STREET ' . ”,

WdRČESTER, MAŠS. :

Skersai Gatvės Nuo. City Hali
* C ’ . ' • • < ■- - I

Į • : . . ! ■ ;r ’ j.. :: . •. ..

’ ; BEA’S B&AUTY 
t šttotPE <_

P-UPttronęĮs Paruliui^ vtviĄinjcė 
156 Grten ant iell^ są. 

Tel. 60055,' VTortoiteL Mos- 
; LIErrCVAITES, dabinkite* , pu , 
f • ; ' (Hetuvnltę k 
«UinRor ‘W«ves,' Manieuring, 
Permanant Wavmg, Shampoo.

_ Pastaruoju laiku Aušros 
Vartų parapija padidėjo, 
nes aną kartą tapo pakri- 
jštyti nauji nariai: Beyėr- 
ey - Ona duktė^ Stasio ir 
Onos Čępuliauskų, kūmais 
juvo Tarnas Stoškus ir
Kotryna VaškevičiUtė. Jo- Į 
ana - Ireną duktė Edvardo 
ri Julės PustaiČių, kūmais Į 
buvo Juozas PuStąitis, ir I 
Marijona Purienė. - Geno- 
yaįte - Mare duktė Juozo 
ir Uršulės Luitas tų; ku- 
rnais buvo Petras Lučkąu- 
skaš ir - Marijona ;tfeąį*a-1 
nauskaitė. Laiminga Šioji I 
parapija kad auga, o hie- Į 
tas nemiršta.’ Mat kalne 
oras sveikas ir visi žmo* t 
nes tvirtai laikosL 
Dievas laiko; visus. tevei
kus, nes reikalingi darbi* 
ninkai. į

Praėjusį sekmadienį bu- Į 
vo sušauktas: parapijos] 
susirinkimas. Dalyvavo a- 
pie; 300- itenių;-;^taaie,| 
kad visi parapijiečiai Var- 

' totų- konvartėlius įr juose 
aukotų tinkamą mokestį, 1 
kas neaukos tinkąmos au
kos įkąssekmadienį, priva
lą bent metinę * mokestį 
mokėti po dvyliką doleri^. 
Balsavime tik ii žmonių 
balsavo priešingai, bet jie Į 
pamatę) kad tokia didžiu
ma pritaria sumanymui, 
mielai nusileido ir pasiry
žo .prisitaikinti- Mat čia 
žmones prakilnūs ir su
pranta, kad reikią eiti vi
siems iš vien. Susirįnktae 
nutarta yasario ; 25jdįeną 
rengti nors mažus fėruš. 
Viši pasiryžo temti i? P#" 
sidėti. Taipgi. nutarta su- 
rengti.pavasaryje 10 metų 
parapijos Įsteigimo pami
nėjimą. Tam darbui išrin
kta komisiją* ^au. dešimts 
metų praėjo, o dar bažny- 
r~ 1 " ",=i

Mūsų parapijoje Moterų 
Sąjungos kuopa vis nenu-

TAJLORB & OIJUKBRS
Martinai Kariaųikal ir
Jack Eller Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir valo, 
senaa drapanas ir futras '

• Geriausia Lietuvis Siūvejas
.Tol. 56034; 345A Grafton St.

aaaę

CROC ERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

, .. SAVININKAI ';;.
Ū3 tENN'AV®.. . ■ \ . WORCEI

> 7 BIAI. 5-63« X
- ; ; ? ,..... '................. \"v'.

................. *VT"

....-■'AijVOKiliB - ■
i ‘r' " * J

Olfioė'i : j
W-M2 WOB0XSTSB,j
Blate BIdg. MASS. J

Tel-5-5452, Namai-Tel.5-2(mH

ANTHONY J. MILLERI
ADVOKATAS .1 

' ' "1
■ ■ Office ' •>]
40640S , f s I> J wbĖ0E8TBSj 
Blate Bldg., BA88. i'l

Tel. ŠŽ576,
L* m* . . -j

KO, JUMIS!
ADVOKATAS j

Office: ' • ;/ i * *j

. ša? j r 
Slete Bldg,'. ...

j'- i' > ■ iiiįSI

M. A. CIVINSkABS CO.

lietuvis
Oratorius ir Balsamuo4o|i

WOBCESTER, MAS?
Atdarą.. • Tel. 

Dieną ir Naktį ; DiaJ-54^

‘ Oratoriui ir Balfanntfi
“Fanerai Parteri” ir taitofl 

ant ■ * J
13 ĘLLSWOBTH BT. 5 

Išnuomojam AutomobUSt*}

30SĄS SEBNIUMMNMi 

8-Venum St, W. KM 
* '^*^1 

V1ENINTŠLIS
f LVOBCESTEBIO !

■MSSSM

Rbtekite profesionalus ir bisnldrius, kurie ekelltiaii 
Į “Darbininko” “Worcesterio Žody”

»* 1,1 Rr«»*»***q
GBEEN MOVNZAf

.PAIKY 7^ 
EUkVmTRKAB
- ■' tusnuuunn j?

. IVotecte.To
vfokąmuMai

OM,. • į
PAADUŪDA »ai

K«14ik PnktaitaMt fiak 
“TBAFFIC LIGHT" tatt



DARBININKAS

i

EUW. V. WARANW

[ Vjržift 2® kp. raitininkas.

<

>
;; į
*1

smarkus orkestras, kuris 
gros lietuviškus ir anglis J 
kus šokius. Svečiams yra 
parengta “3 prizai” ku
riuos kiekvienas tepamė-

Šv. -Kazimiero parapijai.
Komisijos vardu kviečią 

visus
Petronėlė BtštaffcfenS)

Tėl. 5911-wį| 
Licenuotas Lietuvis IĮ 

GRABORIUS 
PETRAS V. ABRAČINSKAS Į 

187 Ames. St I I
MONTELLO, MASS. |į

Pagelbinirikas

PONUI W. G. McGLINCHEY I 
GRABORIUS ' ' I

Važiuojame bile kur I 
Greitas patarnavimas. Dėl 'mo-Į 

tetų patarnauja moteris.I

SKUBIAI PARDUODU
/■ 8 ieįmynų namą sn vilgomų 
daiktų (grooerne ir bučerne) 
krautuve ir pilnai įrengtu gara- 
džium dfl 12 automobilių. . Yra k 
įrengtas Ammonia šaldytuvo. 
Viskas geriausioje tvarkoje k 
moderni&iautfai įtaisyta, Bi*nh 
gerai ildirbtuper 20 metų toje 
vietoje. ’

» Parsiduoda pigiai ir lengvomis 
Sąlygomis, ne* savininkas turi 
greit vykti Lietuvon.

Kas nori įsigyti pelningą Us
nį pigiai kreipldtis pas savinin
ką,

PRANAS GRIMU*
17 Lincoln St, Brigtan, Kasa

BALSAMUOTOJA*
1000 WMMngUa m.
NORVOOD, m • 
TBL Norirood 1508
MoateBo Office:

10 InUrrate St.
TBL Broektoa MOS

VMtHo 8 <1,1955

forcesterio Žodis
lAZMERU PARAK zimieras Kuliša u s k a s. 

Vincas Greška. Juozas Ju-1 
rkeviČius. P-nas Augusti- 
naviČius. Morkus Lukšys. 
Vaclovas Barisas.

Daugumas šių narių yra 
pasilikę iš praeitų metų 
veikiančios komisijos. Toj 
komisija gana puikiai at
sižymėjo pereitais metais, 
kurie buvo jubilėjiniais 
metais. Linkime daug ge
rų pasekmių Šiai veikian
čiai komisijai.

Atstovai išrinkti į Lab
daringą draugiją šie po
nai: Juozas Jurkevičius ir 
B* F. Sarapas.

APYSKAITA 
adnas kun. A. Pet- 

i patiekė , Šv. Kazi- 
parapijos metinę a- 

sausio 6 dieną, 
a praeitą metą buvo 

Išlaidų, bet $3000.00 
ipoketa mokyklos sko- 

, Prie to atnaujinta 
šnyčios langai ir bokš-

ti. Antra tai išlaikymas 
kambarių milžiniškos 

ąrapijos mokyklos, čia 
9 pietuose buvo $39,- 

0.00 mokyklos skolos 
įirioa $29,000.00 belikoJ ’ “TT" u J 

f 4 wh.b atstota parode,
kad nors buvo suviršj 
$1300.00 išlaidų, bet šv.J 
Vardo Jėzaus draugija tu
rėjo pelno per visus metus 
apie 75.00, '

J. A. K.

dingai atsilankyti, ypšč 
kad draugija rengia pas
kutinį parengimą prieš 
Gavėnią. Bilietai pigus *- 
šokiams tik 25c.. d ^vhiat 
party” ir šokiam* 50c. 
Lauksime! . % <

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

*kia į 4 metus atmokė- 
J10,750.00.

, žios parapijos lietuviai 
*tindami savo klebono

t 3°jo pagelbininkų dar- 
tootę remia savo bažny-

ir "mokyklos reikalus.
Prie to katalikiškos dr- 

prisideda savo darbu 
r stambiomis aukomis sa- 
p bažnyčios užlaikymui.
jdel 1935 metais dar do

gu padirbėkime. Q vieny- 
eje dirbdami tūojaus at- 

zėsime ir tuos likusius 
,000.00 mokyklos skd-

Valio Šaunieji šios para- 
darbuotojai.

ŠV. VARDO JĖZAUS 
DRAUGIJA

L Pirmas naujų metų mė- 
susirinkimas Šv. 

ardo Jėzaus draugijos į-

Kartu, šia proga bus mi
nima ir Lietuvos nępri« 
klaųsomybes švente vasa
rio 16. Kalbėtojais yra 
pasižadėję kunigai: K. 
Vasys ir K. Urbonavičius.

WHIST PARTY Ir 
ŠOKIAI

* Rengia 
švento Stepono Draugija 

Cambridge, Mass.
Šeštadienį, 

VASARIO 9 D., 1935 
New Inman Hali 

J348 Cambridge St, In- 
» man Sųuare, Cambridge, 

betbjas buver kun. J. Ja- Į - ■ Mass. : ■■■•-■ -
Whist prasidės, 8 vai.

‘ Šokiai, 9 vai.
Kviečiame visus, jaunus 

ir senus atsilankyti. Bus 
valgių ir gėrimų. Links
mai galėsite laiką praleis
ti, Nauji nariai bus prit- 
mami nuo 16 iki 25 metų 
be įstojimo. Nuo 25 iki 40 
metų už pusę įstojimo. Tu
rėsite gerą progą laimėti 
gražų dovanų. Įžanga 35c.

RENGĖJAI.

ŠVENTE
. Vasario 3, 9 vai. ryte- 
visi P. BĮ. 7. kuopos nariai 
dalyvavo Šv. Mišiose ir 
“in corpore” ėjo prie šv, 
Komunijos, šv. mišias lai
kė ir progai tinkamą pa
mokslą sakė klebonas. 
Tuoj po pamokslo visi pa- 

. naujino blaivybes įžadus. 
: 3-vai, po pietų parapijos 

I saloj® įvyko blaivininkų 
prakalbos. Principaliskal-

kaitis, Pil. Bl.... Dvasios 
Vadas ir Tėvų; Marijonų 

I Amerikoje Provincijolas.
Savo , turiningoje kalboje 
išdėstė girtybes blogu
mus: skurdą, vargą, ne- 
laimes ir tt. Nurodė blai
vybes naudą. Antrą kalbą 
šakė apie Tėvų Marijonų 
darbuotę Amerikoje. Po 
kalbos suvirs tuzinas ra
dosi, kurie įstojo į Tėvų 
Marijonų rėmėjus; Kalbė
jo taipgi ir klebonas kun. 
F. Juškaitis. Jis skatino 
visus spiestis- -Blaivybės 
draugijom Keletas naujų 

j narių pįsirąš^. Blaiv.

Vasario lO^fTval. vaka
re parapijos žalėje įvyks 
nepaprastas vakarais. Bus

JĮ. A. UETUViy RAIMI! SEIMELIS
A. L. R. K. Federacijos .N. A, Apskrita skelbia 

Lietuvių katalikų Seime!}, penktadieni, vasarių 22 d. 
(Wąshington Gimimo Dienoje), 1935 m., Šv. Pranciš
kaus parapijos svetainėje, 94 Bradford St.', Lawrence, 
Mass.

Seimelis prasidės 9 vai, ryte iškilmingomis Šv. 
mišiomįs, kurias atnašaus kun. K. Urbonavičius. A- 
sietuos kun. P. Strakauskas ir kum K. Jankūs. Pa
mokslą pasakys kun. K. Vasys.

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

Šv. Onos draugijoj pla
čiai garsinta uWbist Tar
ty” įvyko saųsįp ' 22t £.,1 
bažnytinėje svetainėje. Sis 
parengimas pavyko* Baly* 
vavo visos valdybos narės 
ir daugiau negu pųąe įim
to svečių ir viešnių. Daly
vavo ir mūšų parapijos ą- 
bu kunigai. * Parengimas ! 
praėjo su didžiausia nuo
taika. Dovanų ląiiĄėtojos 
buvo sekančios: p. J. Paų- 

METINIS APVAIKŠČIO- &ūnas, M. Urbonienė, IT.
JIAIAS Kaminskienė, M. Mankie-

Sekmadienyj, sausio 13- n®» J*<Bilinskiene, O. Dau* 
tą, šv. Vardo Jėzaus pa- čiūpienė, A. Bendoęavičiu- 
Šalpinė draugija apvaikš- H-®* iv M. Jurgęlionienė. 
čiojo savo metines vardu- Sekančios draugijos na- veSi Susirinko nariai baž- r®s atnešė visokių “whist j 
nytinėj salėj ir inaršavo j party” dovanų ir skayįių j 
bažnyčią išklausyti mišių, valgomų daiktų : M. Ščiu- 
In corpore priėjo’ prie ko- kienė, K^Bendorayičienė, 
munijos ir turėjo progą I O» Dauciūnienė, A. Barau- 
iŠgirsti vieną iš gražiau- skienė, E. Kupstienė, V* 
sių ir jaudinančių pamok-1 Smiauskienė, O. Ridikavi- 
slų. Nariai dalyvavo skait-j čienė, O. LandžiuVįene, M. 
Hngai buvo suvirs 70. Deliomene, K. Mitrikienę, 
Reikia teikt Šv. Vardo Jė- Į Milienė, J. Thompsonie- 
zaus draugijai garbės vai- [A. Bakanienč, M. Ka-1 iįetuvįų kalboje koktesti- 
niką,-pasižymėjime kata- nis skaityinasr Dalyvaus
Ūkiškoje dirvoje. . F. Kandrataviciene^K. nUo ^tvi^^iįįį aštun- 
- r — T— -y Statkiene, M; Ambroj ^aųį^apijinės

ŠV. PETRONĖLĖS piene. r V ’ mokyklos mo^ai; Bus ir
DRAUGIJA . f Prie šios gražios prpgps pągnaigimmų.

- tariame visos- Ev. • Onos - T r j t •; ■ į j 11 ’.i j . . .. ..... . .... - 
šeštadieny, vasario 9 d. draugijos vardu širdingą kia aukštuosius ląokslus. 

Šv: Petronėlės’ draugija ačiū visiems atsilankų- I pratt Institute, Brooklyn, 
rengia gražią “Whist Par- Į sįems svečiams vieš-,|N. /dąūinįnkystės -ir 

kiais, lygiai 7:30 vai. va-Į kotojoms, gąspadinėms, I 
- ---- ‘ “ kurios maloniai dirbo ir 

patarnavo ir taipgi #tWorrf 
cesterio žodžiui”, kuris 
visuomet maloniai daro 
skelbimus ir kelią mūšų I 
draugijos gerą vardą vi
suomenės akysa—-

[. Visas pelnas skiriamas* : SPORTO VEIKIMAS ' 
. Šv, Kazimiero parapijos - .
naudai. \ J LietuvosVyčių.. 26-ta 

Pirmininkė — _ l kuopa sudarė “Bowling
Marijona Ščiukięnė, Teamą” iš kėlių narių ir 
Raštininkė.■ [per praėjusias savaites 

[ . Magdalena Delionįenė. turėjo lošimus. Pirmiau
siai lošė SU Aušros Vartų 
parapijos Vyčiais 116-ta 
kuopa ir lengvai supliekė

. . Į juos ; su Norwoodo Vy
čiais . *— 27-ta kuopa ir 
juos pergalėjo, nors ne 
taip lengvai; trečias loši* 
mas buvo su Šv. Kazimie-

Iro Studentų organizacija 
Worcesteryj ir juos smar
kiai pliekė.

Į Tai šu tokiu Bowling 
I rekordu galime mes su. pa
sitikėjimu skaitytis save 
čempijonais tarp lietuvių 
katalikų Worcesteryje, ir 

, kurie dar abejoja, tai ruo
škitės su mūsų ratelių loš
ti ir mes aš manau galėsi* 
me tai įrodyti*

Kreipkitės pas Joną Ba*. 
Činską, šio ratelio* mana* 
gėrių ir su juo gelėsite pa
siskirti laiką lošimui.

Adresas: 51 Arlington 
St arba 344 Milbury St. 
TeĮ. 5-5746.

Įj salėje ant Waverly st. 
I Susirinkimas buvo labai 
harbus, nes' reikėjo išrin* 
ti veikiančiąją komisiją, 

cviena draugija auga 
u jos veikiančioji kdmi- 

i ja .dirba* šv. Vardo Je- 
uis draugijos , veikiau- 
k)ji komisija susidaro iš kare, 12 Vernon gatvės.

^liausiu jos narių.* Jų Nusamdytas f yra labai 
lai seka:*— . i

t Jonas Daučiūnas, pirmi- 
š. Jonas Lukoseri- 

is, Jonas Kundrotas. Jo- 
ąsKūlbokas, Vincas Ma- 
sknai JonasReinikis.Ka- 'gina gauti. Bufete bus

Svi. Petronėlės’ draugija ačiū visiems atsilankų- IprattInstitute,Brooklyn, 
rengia gražią “Whist Par- sįems svečiams —- vieš-lN. Y^ ;dailinįnkystės -ir 
ty” su trukšmingais šo- nioms, visoms dovanų ąu- j skulptūrps srjįyje. 'Jonas 

geras katabka^prayartu 
tat, kad ji atlankyti; mū> 
sų draugijos,.ypač Labda
ringos dr-jos nariai. Jis y- 
ra. geras “Darbininko” 

l^prietelis. į .-

• DAKBIJ«M)<AS
(THE W0RKER) ;

tPublished every Tuesday and Friday except Holidays such as 
lfw.Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmas . .
■     —• by ———— .. |

TJOSEPH’S LITHUANIANR.O.ASSOOIATIONOr LABOR
ae »econd-clR8s matter Sept. 12,1916 at the poiit office *t BoBton, 

MRSs. under the Act of Matdi 3, 1870 4 ‘
for jnalllng at «peclal rate o£ pestage provided for ln Sėctioh llOS 
Act of Octobar . 8, 1917, authorlied on July 12, 1918

8UB8CRIPTION RATEB: t . ‘PRENUMERATOS KAINA:
e yearly |4,00 Amerikoje metama M.00
yaarly f...r.........  >5.00 UžMeny metama  .........  15.00

te once per ^reek yearly *2.00 Vien* kart aavalteje metama \. *2.00 
oneė per week yearly.. *2.60 Užalenylkart eavaiteje metame *2.00

DARBININKAS
M Wtrt Broadway South Borton, Mum.

įejephoąe South BOffon 288Q „, , •

LIGONIAI
Jonas Sviklas 

j ......... '
Mūsų didžioje Woreeste-| 

Į rio kolonijoje pasitaiko 
I labai daug ir dažnai viso
kių negalavimų, Daug 
žmonių kiek laiko pąsirgę, 
sugyja ir dar stipresni 
būna, kiti gi sykiu sųligai 
atsiskiria su šiuo pasau
liu. Tačiau yra ir tokių ne
laimingų . brolių lietuvių, ’ 
kurie jau keletą mėtų yra 
ligos varginami. jqnas 

Į Sviklas, 51 m. amžiaus, iŠ 
22 Dorchęster gatves, ser
ga jau 10 metų paralyžių. 
Jonas yra kilęs iš Nedzin- 
gių parapijos, Alytaus ap
skričio, Brokaistės kaimo* 
Amerikon atkeliavo 1906 
met. ir visą laiką gyvena 

| Worcestery. 1912’met. ve
dė Aleną AndriŠiųnaitę iš 
Pasvalio parap. Ustokių 
kaimo; turi vienturtį sūnų 

Į Vincentą, 18m.> kurs šie-

LOMMASS.
PASKAITA

Sekmadienį, sausio 20- 
• :ą dieną dieną vietos Ka
talikų Federacijos skyrius 
surengė trečią" Liaudies 
Universiteto kursą. Žmo
nių atsilankė gan daug; 
iš atsilankusiųjų aiškiau-

megstą.rf>aųaąiąsrr. pasfcąk 
tas.

ši paskaita davė mums 
Lowelliečiams pirmą kar
tą sutikti ir pasiklausyti 
žymių mūsų išeivijos lie
tuvių profesonalų kalbų.

Pirmiausiai kalbėjo kun. 
,P. -M. Juras, Lawrence 
Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas, kuris savo įžan
ginėje kalboje aiškiai iš
dėstė reikalingumą tė
vams auklėti Savo vaike
lius tikroje Kristaus Baž
nyčios nuotaikoje.

Antras kalbėtojas, tai 
naujas žmogus, asmenyje 
advokato Viliaus Keršiaus 
iš Havęrbill Miasš. Gražio
je kalboje dėstė lietuvių 
tautos garbingą praeitį. 
Ragina jaunimą kuošir- 
dingiausiai prisidėti prie 
lietuvių tautinio veikimo, 
nuodugniai sekti savo ko
lonijos veikimą ir viešai 
svetimtaučių tarpe prisi
pažinti esą tikrais lietu
viais.

Trečia kalbėtoja tai, po
nia Anastazija Sinkevičie
nė, advokatė iŠ Norwood, 
Mass. Savo įdomioje kal
boje aiškino motinoms 
kaip sėkmingai reikia sa
vo vaikelius auklėti* 

■ Paskutinis kabėto jas
buvo advokatas Benjami
nas Sinkevičius iš Nor- 
woodo. Jis plačiai kalbėjo 
apie Katalikų akcijos rei
kalingumą ir kaip žmonės 
bei profesijonalai turi 
remti Katalikų vienybes 
reikalus.

Programos įvairumas, 
pagražinta dainelėmis, ku
rias išpildė nąriai mažojo 
parapijos choro, vadovau
jant vietos vargoninkui

Cljy ŽENKLAI

Vietos Federacijos val
dybą reikia pagirti už jų 
gražius sumanymus, ypa
tingai jų rimtą nusistaty
mą čionykščius lietuvius 
Katalikus kultūrinti. Lau-

NASHUA, N. H.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES DIENOS

kaime daugiau panašių SANKIRTAS *
Rengia vardn viią Na*huapaskaitų- ■ Lietuvių, _

GENTINIS KERMOŠIUS LIETUVIŲ TORTINIS 
KLUBAS.

Gyvojo Ražąnčiaus Bro
lija, nors jauniausią Iš vi
sų šios kolonijos draugijų, 
savo veikimu ar tik nepra
lenkia visas kitas draugi
jas. Pereitą metą sumanė 
įtaisyti bažnyčiai naują 
paveiksluotą langą. Nese
niai turėjo “Gentinį ker
mošių”. Pelno gavo $28.80.

(Lithuanian CMc Club).
SEKMADIENĮ, VASARIO 17 D, 

O’Donnell Hali. /

Be kitų įžymių svečių, daly
vaus k kaltes: Valstybė* Guber
natorius, Miestą Mayor*as ir ki
ti Valdininkai; Leitenantas Itti. 
kas Bagdonavičius U. S. N, Lei
tenantas Viktoras Verkauskas, 
U. S. A., Adv. Karimferas Kali
nauskas, ir kiti.

Jonas Lebedninkas, jau
nas berniukas besivažinė - 
damas šu rogutėmis sun* 
kiai susitrenkė ir tapo nu-

Visi Nashua ir apylinkes Lie
tuviai nuoširdžiai kviečiami

Bilietų Kaina — 50c ’*?
Bradžia — 7:80 P..ŠL

vežtas į Šv. Jono ligoninę,
kur nelaukus buvo pada
ryta operacija. Sveiksta. SVIES & SVIES

P. A, Sykes ir B.G. Sykes

Juozafina Kašėtienė ir
gi sunkiai sergą. Jau ke
linta savaitė kaip išgulė
jo sunkiame ligos patale. 
Šiomis dienomis guli Šv. 
^ėno ligoninėje gydytojų 
priežiūroje.

LWTŪVUI ADVOKATAI 
» •. Oūsm: 1SANBORN^BLOCK . 

881 WasMngtonM 
N0RWO0D, MASS.

. TeL Norvrood 0330 * 
, Gyvenimą vieta:; 

82WalnntAve.
TnUdfenrdodr

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ
Šiomis šalčio, dienomis VĖUMŪS IR ORUMĄ-

Tekle Narinkevičiene, be
eidama gatve, paslydo ant 
ledo ir sunkiai sužeidė sa
vo ranką. Yra gydytojo 
priežiūroje.

ATLAIDAI
Šv. Juozapo parapijos 

49-ties atlaidai įvyko va
sario 3-5 dienai. Vietos 
katalikai turėjo progą pa
sinaudoti gaūs ing o m i s 
Dievo malonėmis.

DARBAI
Dirbtuvės kaip papras

tai pamažu dirba. Batų 
dirbtuvės visai baigia iš
nykti. Begalo gaila, ma
tant kiek jaunimo vaikšto 
miesto gatvėmis ieškoda
mi darbo..., kaip papras
tai “Ateik rytoju, gal bus 
darbo”. Bet tas rytojus 
jau suvirš du metai kaip, 
tęsiasi. OniŠkietis,

LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonų ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenki
ją doleriais. Įgaliojimus ir 
kitus 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. Beje, mūsų krautu
vė atdara ir vakarais iki 
9 valandai. Malonėkite 
mūs nepamiršti* ;ElTRZsBABTKltldlUS. 

Amatam Diy Good* Storo 
878 No. Mtin Stroot, 

MoatoUo, Man.

tai mūsų specialybe ir Ilfiį meti} 
praktika. Darbas-’ artistiškas. Kainos 
žemos. . .> - . ••

M.A. NORKŪNAS
P, O. Box 871, lAvrence Mass.
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Baisi Elosplidžija Anglių

. , , > . r ......

- Gilberton, Pėhna. **-Pir- 
madiehį, sausio 2t d., Gil- 
bertbn’o anglitį kasykloje 
įvyko didelė gazo eksplio- 
žija, kurioje 12 mainierių 
užmušta, i vėliau mirė 
nuo žaizdų, ir 82 darbiniu 
kai būvd gažd aptrdškin-. 
f i iŠ Juirių 36 liko ligom 
būtyje kelioms dienoms.

ĖkspiioziJa įvyko šešta* 
me “lėvėPyje” f 1,100 pėdų 
Žemėje. ~ Dirbusieji darbi- _ 
ninkai buvo smarkiai prf- 
tiėhkti. Kilus gaisrui 12 

e žiivo. ĖkspiioziJa atidarė 
kėlig gąkui, kuris perejo 
per įrašą kasyklą, kuriuo 
užsinuodijo 82 darbinin
kai. Darbininkus iš kasy
klos ištraukus^ 46 tapo at* 

*’ gaivinti ir grįžo namon;
36 buvo nuvežti ligoninėn 
kad gazų susilpninti plau- 
čiaineųžtrauktųligos.
< žuvusieji panko 47 sa; 
vo Šeimynų narius, šioms 
šeimynoms . bus mokama 
kdmperišaėija: 3,000 dole
rių per penkis metus, ir 
vyriausias vaikas gaus 
nuo 3 $ dolerių į.savai-
tę iki. 16įmeįų> PO tam an
tras irj.tt, kol visi sueis 
lO.mėtų.^

Draper LOcal Union 
1541, kurios jurisdikcijo
je t yra ir k Gelberton’o ka
syklos, kaltina ’ kasyklos 

z viršininkus ąp^lęidime.ir 
nėstlgebėjiin^^Taipgi/p&s-- 
keffitV ‘ kSd’rdarbmmkai 
priešinosi viršininkų .nus
tatytai anglių kasimo me
todai^ sakydami, kad tas 
metodas nors-ir išima an
glis gan greitai, bet buvo 
be apsaugos. Darbininkai 
buvo apie tai parašę Mar- 
tįnJF.r Brbnnan’ųi, - 9 dis- 
trikto pmmminkuį, gruo* 

~ džio mėnesyje. / .
Mielinei Hartneady, Vai- 

. stybėš Sekretorius kasyk
lų išrinko komitetą ilną- 
grineti ėkspiiozijos įrię- 
žaštįš. figpmiteią ^udaįrą: 

, Ėųrt Gpidėn, P. J. fciel, 
Timothy A. Ryan ir J, 
Clemens, visi yra valsty
bės inspektoriai kašyklo-

• Se‘ ' ••• 'r ' . .-.r

_ Jonaš Dovvnėy, Shenan- 
doah, šios apylinkės ats
tovas - Pennsylvanijos le* 
gisląturoje ir pirmininkas 
Pennsylvanijos Kasyklų 

t ir Kasimo Komitetų, iš
girdęs' apie , Šią ets^liozi-

- - ,, 4 .įk; ‘ "j ' > -i f .<■- f '.. ■- • i ;

“T’’ —*---------- -——------—
Nkujų.narių priėmimui klausomybes paskelbimo 

ir mirtfce mūsų patrijar- 
ko,'daktaro Jono B&S&na-

|ą, tuojaus sušaukė Šio - 
komiteto susirin k 1 fe ą, 
“tvarkyti išnagrinėjimą 
Žios baisios kasyklų ne- ( 
laimės’*/ *

* *
t, Damnįnkai atsimena 
1930 metų nelaimę Šioje 
kasykloje, kur žuvo 8 dar
bininkai. Taipgi ir 1931, 
eksplioziją, kurioje kele
tą darbininkų buvo už
mušta, Pereitą mėnesį bu
to maža^kšpfczfja, kuri 
užmušė vieną žmogų, ir 
kuri, sulygmainieriųnuo
monės, įvyko toje pačioje 
vietoje kai ir šitą. Taipgi, 
senesnieji atsimena 1894 
m. nelaimę, kada kasyklo
je žuvo keletą vyrų.

Antanas PeČiulionis, lie
tuvis, Šv. Liudviko para* 
pijęs naiys, buvo taip su
muštas ir sudegęs^ kad bu 
vo pirmiau įdėtas į karstą 
ir uždarytas ir tik po tam 
padėtas nariuose., Jo lai
dotuvės įvyko trečiadieny 
iš šv. Liudviko bažnyčios; 
Kun. AlaUskaš atnašavo 
mišias. Karstą nešė Jo bu
vusieji ' sandarbinin k a į. 
Paliko žmoną,. tris, posū
nius ir dvi podukres. Pa
laidotas Šv. Liudviko ka
pinėse. 1 “Pūtis”

SHĖlMM, M.
JpMaHMŠ ŽINIOS 
~ Kunigai A. J. Degutis ir 
K. A. Balutis nuvyko Phi- 
lądeipbijon ten atlikti me
tinius kvotimus. ... ?l

Mūšų parapijos Moterų 
Sąjungos kuopa rengia 
kortavimd pramogėlę pa
rapijos naudai? Kortavi- 
mas įvyks vasario. 18_d.. 
airių mokyklos svetainėje. 
Moterys uoliai dirba rink
damos dovanas ir parduo
damos bilietus.

" VYČIŲVEŽmiAI
Vyčių naujų narių vajus 

kūosekmingiaūsiomiš pa
sekmėmis pradeda antrą 
mėnesį. Daugelis naujų 
narių iš artimų .parapijų 
ir iš Shenaridoah’o prisi
rašo veik kas vakarą; 
daugumą ir iš buvusių na
rių vėl įsirašinėja. Įstoji
mo mokėsiu panaikinus, 
vajaus metu, hera jokių 
^sunkenybių prie vyčių pri
sirašyti. V

Kili

Darbininko Dovana Darbininkams

Girdėt, kad vyčių pasilin
ksminimo komitetas ren
gia ypatingai įdomią, pro
gramą Šiam vakarui. Visa 
lietuvių jaunuomenė, vy
čiai, jų . draugai, įr > prL 
klausantieji, prie pfefepl- 
jos^kviečiami . atsilankyti 
iV pasįlinksminti. . v -

Apylinkėse 3200 mainie
rių dalyvauja simpatijos 
streike, Streikuoti pradė
jo anglių vežėjai. Jie rei
kalauja 5c. daugiau f va
landą, t. y. nori, kad jų 
mokestis būtų pakeltas 
nuo $4.60 iki $5.00 į dieną. 
Streiko priežastis, kad šio 
distrikto vežėjai negauna 
tiek kiek kiti vežėjai Si
tuose unijos dištriktuoše.

Vožėjai dirba prie “štri- 
ppings”, jiems išėjus į 
streiką, “štrippings” dar
bininkai ’ simpatižuodami 
išėjo į streiką. Dabar 
streikuoja 3 anglių kasyk
lų ir 9 anglių “strippmgš” 
darbininkai. .

Mainieriai norėjo, kad it 
didysis anglių “brėake- 
r*yš?* irgi sustotų darbą, 
ir tėif dirbantieji prisidė
tų prie kitų mainierių? 
tUo tikslu suvirs 100 strei
kuojančiųjų pradėję pikė- 
tupti “bi?ėakėtį”* 25 vals
tybes tvarkos prižiūrėto
jų ĮStąte poliče) ten biivę 
pastatyta.' Mąįniėrią ni s

“Darbininko” prenumerata vajaus metu tik $3.00 
metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba at
naujinti “Darbininko” - * prenumeratą. Seni ir nauji 
prenumeratoriai gauna $L0Q vertės knygų iš .paskelb
to katalogo dykai, Naudokitės proga, Kas negali ųžsi- 
inokėti ppenuiperatos fe kas supranta pareigą platinti 
katalikiškąspaudą, tas gali ne tik. sau prenumeratą 
Užsidirbti, bet ir. sau gerą savaitinę algą pasidaryti, 

• Prikąlbink ’5 naujus skaitytojus Darbininkui ir 
turėsi sau $3.00 už prikalbiriimą. Siųsk Darbininko 
Ądininistračijai už 4 -naujas prenumeratas $12.00, o 
už penktąją $3.00 pasilik sau. , ~ /

t dArbi^inko’ prenumeratos kaina
/ - / VAJAUS METU
r Amerikoje metanas (du kart savaitėje) $3.00 

Užsieny feetams^: (du kart -savaitėje); $4.00 
Amerikoje metaifef (vieną karį savaitėje). $.1,50

1 UŽsĮeųjr'niętąinš- (vieną kart savaitėje) $2.00

“breaker’į”. ._/....
Streiko .metu užsidegė 

15 anglių vežimai ir padar 
rę $60,000 nuostolių kom
panijai. Kompanija laiko
si, kad vežimai . nebūtų 
Sudegę jeidąrbininkai bū
tų dirbę. Nežinia kaip už
sidegė vežiman

Ray Kehdricks, šūb-dis- 
trikto valdybos r narys, 
streikuojančių . susirinki
me, .ragino darbininkus 
grįžti darban, hes 9 dįš; 
triktb pirinihinkas pareiš
kia, p kad sis streikas. yra 
nelepus, ir ūnijoš ^fida- 
lai negali nieko daryti iki 
kol Jdarbihmkąi nesugrįš 
darban. Prižadėjo, kad di; 
striktp pirmininkas pa
šauks “strippingš” kon- 
traktorius suširinkiman 
fe stėrigįsį sudaryti taikų 
tarp darbdavių ir darbi
ninkų, jei darbininkai grįš 
darban. /.•*. .‘/\ ;

Mainieriai dat vis mėgi
na kitas kasyklas ir kitus 
anglių. darbus . uždaryti, 
taip,_kad šiame 9 dišfrik
te kiltų generalis streikas.

Šventu Jurgio par. syetak 
nęjer ties. Salmoų /ir 
riango ^tvių įr tinkamat 
paminėkim^ tą laiką,* ka
da Lietuvos /fautoš' pir
moji. vyriausybė — Tary
ba paskelbė Vilniuje IJe- 
tųvos nepriklausomybes 
aktą,opraslinį^ keliems 
metams, tąme-gi pačiame 
Vilniuje ir toje pat dieno
je apleido šį pasaulį gar
bingiausias mūšųtėvynai? 
nis - didvyris; daktaras 
Jonas Basanavičius; ku
ris visą amžių darbavosi 
kuouoliausiai 'vien tik la
bui mūsų 'brangios tėvy
nes Lietuvos. Prie ib 
gi: kartu, savo atsilanky-. 
mu pagerbsime ir kitą 
mūsų tautos'didvyrį Vys
kupą ..Teofilį j Matulionį, 
kurištą rdieiią-^ ŠęŠtadie- 
nį, 16-to vasario, ne tik, 
.kad viėŠės PhiĮadelphijo- 
je,.bet ^dalyvaus ir, Švento 
Jurgio pat svainėje Įįie- 
tuvos * lįepįiilaūšnhybės 
paminėjimo iškilmėse;

Vyskupas M§įulįbniš pa- 
;sakysatitinkamąpra&bl- 
M Šį iškifeįpgįįąkarą 
ruošia Philade|phijos. Liė-

^.Prog^.siaį^

Jr .t’Įn»U5g?; “f W..- 
kalbos, mu^ka^ dainos ir 

jaunimin soįiąį. r,.-> : r
Tad visi,'kimfe serve pri- 

skaifohie prie"kilritbs įie-r 
tuvių tautos Šėimož" sūnų 
ir dukrij/maloriėkit’ė atsfc 
lankyti į tą febai reikš
mingą ir iškdfitingąęatri-

ProgrėttnašidiškilnSingd 
vakarė prasidės lygiai pu
se pbisępiyniU:' z *
'UžRengimo'Kbmišiją 

/ pasirašo? ■ . // 
Kazys Vidikauskaš,

ris nesenai -- dabar minėjo 
savo 50 metų kunigystės 
įjųbilėjų. Po kun. J. Lopa
tos, Šįoš parapijas reika
lus aprūpindavo kūn. J. 
Miliauskas. / /

Rugsėjo 11 d,, 1933 m. 
vyskupas šiai , parapijai 
paskyrė jaunį, energingą 
ir nesenai įsišventinusį 
kuh. Joną Baltusevičių. 
Kun. J. Baltūsevičiiis bu
vo augęs tokiose sąlygosi 
kad neturėjo progos * iš
mokti lietuviškai, ir jis 
nemokėjo nei vieno Žodžio 
lietuvių kalbos. Bet i P0- 
rą metų labai gražiai iš
moko lietuvių kalbą ir da
bar sunku atskirti, kad jis? 
būtų amerikietis. Kun. J, 
Baltusevičius ima visus 
katalikiškus laikraščius, ir 
juos nuodugniai skaito ir

čiutė, B.Aruškevičiute,- V. 
Aružkevičiutė,' : B. Šimkū
naitė, M. Šimkūnaitė, Ė. 
Ągurkiptė, V. Tamūliutė, 
Y; Masiąitė, P.* Burokas, 
Pauliukinąs, Paulikinienę, 
K, Raguckas, V. Barčius, 
J. Januška/ A. ’Bėkėm, ir 
V; Konstantinas ir kiti.

Panaudota senė strate
gija su naujais. talentais 
ir išradimais, ir po smar
kios įr-rimtos darbuotės, 
laimėta visu frontu. Tai 
tikras faktas. Parapijos 
naudšiįėjb gryno pelno 
viso $280.00. /

‘ Valio, visiems t*iefes» kų;... . 4 .
riędarbavosiįrkuriepri- seka>.Tasjam labaipa- 
aidėjo sudarymui takios 
gražios sųmbš Šv. Kazi
miero parapijai,,, dįdžiaii- 
šios depresijos laiku, tai 
yrą po to; kai jau Kalėdų 
ijįedukaš kaip visuomet 
bdyo kfeeheš ištuštineą

. Labai Patenkintas,

SCMNTON, Pi.
* - • • J-,* _. •

'Wesf Šide. —Čia puikiai 
gyvuoja ŠV. Mykolo para
pija,. kuri stisiorganizavo 
prieš 20 metų. Šios para
pijos Įįirinutihi klebonu 
btivo ktin. J. Lopatą, ku-

dalietes kiekvieną mėnesį^ * , 
eina prie Šv. Sakramentų. * M

Gruodžio 27 d.; klebonas *-? ■ j 
buvoiįžkvietęsA.'Peldžių ■ 
ąu judamaisiais paveiks- t Z 
lais. Paveikslai buvo labai 
įdomūs ir visiems labai 
patiko. Girdėjau, kad mŪ- £ • 
tų klebohas A* Pėldžių Už- 7/ ; 
kvietęs atvykti šii paveik--1^/ 
slais ir Gavėnios laike, t 
. pas mus darbai nelabai,/  ̂
kaip einą. Puse Žmpnįų te^/*^ 
dirba. Daug yra suvargu-4‘ * 
šių šeimynų.. Viši laukia* 
geresnių laikų.

Kanapė,
1

’V

POTTSVILLE, PA. s

Ui.

Vyčiai rengia kOttayimo 
vakarėlį. Kęrtavimas į- 
vyks vyčių svetainėje va
sario m.; pabaigoje. Sava
noriai vyčiai uoliai Sten
giasi, kad šis kortavimas 
taip pasisektų kaip Šokiai.

PHILMEMM*
^hįiaJelpMjlęčių ir ’Ąpy^ 

linkęs Lietuvių Dėmesiui!
- Brangus Viengenčiai:—* 
Jūs žinote, kad.16 vąšą* 

rio yra tai Lietuvos nepri* '

•r

& CARD PARTY 
į Sėkmadierh, saušib 6-tą 
d.r šv& Kažimiėro parapi
jos svetainėje 'įvyko sėk
mingas parengimas para
pijos .naudai, t aip vadina - 
maš Bunco“ ir Card;party. 
Parengimo: vadovąyi^ą 
šiuo kartu užėmė taip va- 
dinamoji ’ -“senoji gvardi*' 
ją”,; tai yra senieji .para
pijiečiai. " ‘ ’ ■. j; •

Nors laikaS tokiam pa- 
rengimuibUvOnevisai pa
togus, vienok į tai nežiū
rint, imtasi untensyvio 
darbo; ir rezultatai. pasi- 
rodė gęresni negu tikėtasi* 
“Generolų*? - vietas ūžemė 
šie asniens: A^ Užumec- 
kis,:J/Pranckųnas; O. Bab 
čįunįęnė; Ju. Barauskienė; 
6; Jurgaftienė, O;,Rimdeį-‘ 
kienė,Muturt&ię, Po^kevi- 
čienė, Valaitienė, H. Bų- 
piute, Balčiūnaitė, 
Stankaitis, 'Mj$ Į)ees,.M’ 
Mažeika:m 
gelbą: jiems į pribuvo: 
••šaęeSįį’S’Gemhiė,. Getxybr 
Bielskis,:NorVaiŠiėnė, Jas 
nuŠkeviČienė, P. UtkUs, Ą4 
Rimdeikiutė, > Varifevi- 
’ * * (' ‘H.■ 'M*

gelbėjo išmokti lietuvių 
kalbą.

Nežiūrint į sunkius ne
darbo laikus, kuh. J<Bal- 
tusevičiaus pastangomis 
atremontuota bažnyčia, 
sudėti nauji bažnyčion 
suolai, nauji spalvuoti 
langai ir įvesta kitokį pa
gerinimai, ; M

Taipgi kun. j. Baltuse- 
vičiuš yra labai aktingas 
įvairiose draugijose, čia 
ypač gražiai veikia Soda- 
liečių draugiją,; puikiai 
darbuojasi SLRKA kp.f 
Šv. Vardo, Šv. Stepono ir 
Šv. Rožančiaus dr-jos. So-

Bylą prieš*Juozą Bruno “/į 
baigiasi. SiįvirŠ 120 liūdi* 
ninku išklaiišta. Teisėjas 
C, ,M„ Pąimęry kalbėjo“ ju-' X: 
ry’ei” ilgokai 4. fe , nurodė * 5 
“jurytei” jų pareigas.

“Putis”.r

IR PAGELBSTI JDEM8 j* * 2; 
GYT NAUJA SVEIKAI A u

NUGA-TONE sustiprina nervus, - 
tnijB0 apetitą, Stimuliuoja prie norma** Ą * - 
liflūo veikimo VirSkJnlmo organus,, 
užtikrini ramų miegą,' ir pataiso a-C*',- 
belną sveikatą. . , ,

NŲGA-TONI3 jau yrą vartojamas 
per 40 metus,, per tai laikotarpį jls-j-»^7 • 
rodė esąs labai pagelbingas silpniems , '-į*. 
ir liguistiems vyrams irin0tęriąą«,jy0fA^*‘' 
praleiskite ne pamėginę NUGA-TONE.'L'4* J 
Parsiduoda visose, vaistinyčlose.. Gau- *,v. <: 
kito tikrą. NUGArTONE, nes jok& kl- *” 
tfcs vaistas tie atnefc tokiij pasekmių.-*'•'» j
Nuo užkletsjlmo imkitVOA-»$OI,vZ ■ 

— Idealu Lluosdotoją viduriu 25e. ir 
50c. .

Detroito Žinios &

Keinš. krautuvėje visą 
sąyai^.bųvąv Lietuvos 1Š7 
dirbihių parodą. Daug lie
tuvių irkitataučių gerėjb- 
si liettivių išdirbiniais ir 
tuo pačiu Lietuvos pažan
ga. . ■ . ■ j", ;
; Lietuvos parodos atida

ryme dalyvavę . šukriesti 
prdlbšįbųąiai ir biaiierfei 
Bębk - ęądiiac viešbuty. ’ 
Pietūosė MiyySvo ir ktthi* 
gąi: įiŽąųskąs,. Boręišis, 
Šįiyiuš,; Maševicius . ir Jo 
Malonybės Vysk.T Galia- 
gher. Iš pasąulįonįų profe- 
sijonaliį kalbėjo adv. Uvi- 
kas. Taipgi dalyvavo dak
tarai Sįmfeiuš- su žmoną; 
Sakalauskas (Sack),.Joni- 
kąitis. Iš Chicagos atvyko 
Lietuvos.; - Konsulas su 
žmona. Taipgi dalyvavo 
Board of ęommerce pir
mininkas, Knygynų Pir* 
mihinkas ir Šokikių ve
dėjai. 'Lai buvo tikrai in
teligentiškas sųsiri p k i- 
mas, bet ne jUetuyiškas, 
nes viską. vedė * kitatąu- 
čiai. ,, ■■ .. ,
. Paroda buvo neva Lie- 
tuvos; ir Estijos, bet fak- 
tinai buvo tik Estijos, neš 
jos. atstovas tvarkė, ir ve
dė. parodą, o lietuviams ir 
lietuvių ątstovams ir sye- 
čiąmSj net ir vyskupui, nę- 
parodyM, ' pagarbos. ZPąigi 
toki parbda neneša garbės 
lietuviams. 'Išrodo,' kad 
lietuviai be kįtatąųčių nė- 
gąlįk yefe^ nei* pasirędytį. 
Triiūniė pamoka kitų ko* 
Įonijų lietuviams, kad pa
bodoje j vadovautų^ lietu* 
VUi.*// ^Z.'*

/ Pereitą sekmadienį .kun. 
icmūsų/ parapijos 

bažnyčioje atnašavo.’ Šv, 
mišias ir pasakė pamoks* 
**/;//■/.<. Z. Z zr
t • ’ •

lą. Gal kunl Silvius ateity 
mūsų parapijoj dažniau 
patarnaus.’ * •■■'/■ . //

Slinkiai susirgo vienas 
iš seniausių Detroito lie
tuvių gyventojų, Antanas 
Salėsevičius. Gaila Aiita* 
noį nes buvo laikai kada 
jis daug pasidarbavo pir-1 
ižai lietuvių parapijai De
troite. Kun. Valaičiui or
ganizuojant parapiją, An
tanas nesigailėjo pinigų, 
nes tais laikais jįs turėjo 
užtektinai. Tai drąsus ko
votojas už katalikybę. Jis 
jokiems heręzijų skleidę-. 
jains. neduodavo nei pasi
rodyti. Nors. Antanas ir 
nėra šios parapijos para
pijietis, bet. gęram; žmo
gui visi užjaučia. Užjau
čiame ir baes ir linkime 
jam pasveikti. .
* ■ • ; ' ■•■v' '

Pereitą savaitę. įvyko 
mėtinis Detroito katali
kiškų mokyklų mokytojų 
bankietas. Kalbėjo vysku- 
pasGallagher. Jis aiškino 
katalikiškų mokyklų Svar
bumą ir bedieviškų —-blo
gumą. Sako, yra mokyklų, 
kuriose mokoma, kad 
žmogus išsivystė iš varlės, 
bet kode! nepasako iš ko 
išsivystė varlė fe tt.. Vįe^ 
nąm vietiniam laikraščiui 
tąš nepatiko ir jo retink* 
torius net buvo nubėgęs 
pas mokyklų viršininką. 
Mokyklų viršininkais užsi* 
gynęs, kad kas nors būtų 
panašaus. Bet Šią savaitę 

/ J. M. Vyskupas, to lalkra- 
’ščid rašytojas ir mokyklų 
•viršininkas netikėtai suė* 
jo ir apie tai išsikalbėjo, 

: Mokyklų . viršininkas *pa?
kad jis. turėjęs, 

duoti laikraščiui kokį nors 
atsakymą* v Tąs parodo,

kad katalikai, jei nori ša^u-iS 
vo vaikus išauklėti katami/ 
likiškąi,„4ai turi leisti i* 
katalifeišlraš mokyklai

■[ - ---T -- ■ *

Šv. Vardo (jaunimo)J; 
draugijom rriėnesinė komu-j • /£ 
nija šį sekmadienį. Tesu-c 
sifėnka visas jaūnimas.A/^ 
Trečiasis cftoras, kuris 
susideda iš mažiausių/*^ 
mergaičių giedos laike Šių /įS 
mišių. * /

Tai bus pirmas šią cho-^; 
ro pasirodymas. Prakti-;,. j 
koše gerai sugiedota, tiki- 
mes, kad ir bažhyčiojė gę-» 
rai sugiedos. Kaip gražu,// 
kad mūsų jaunimas iš patį V 
mažens pratinasi ; giedoti / 
bažnyčioje ir tai lietuvių,^ 
Motinėlės pabarkite jfeyo-įŽ 
įhažiė^ems prie šių gerų**: 
dtaūgijų prisirašyti.. ? ; JJį

** t. «* / ’ • ,'<lf "‘"•"T”1* w 4V-

I>etroitb bowlęrių kom-® 
peticija didėja. Pereitą^ 
savaitę šv, Jurgio parapi-jjr, 
jos boileriai supliekė nšh-ęž 
siūošiūš šv. Petro parJg 
bowierius, kurie stovį 
moję vietoje. Tiesa, Balti,* 
Rože turį geriausius riktl?* 
kus ir jiė stovi aūkščiiftbį 
siaL- ./■ *•’•' V? . «

Štai kaip stovi lietuVfeiS 
boileriai:

Šv* Ęetro ?. 
‘Braris:.;'/-/- 
Balta Rožė 
Vyčiai 
Bxll & feete
Gus & Frahk 
Šv, Jurgio 
Lietuvių užeiga 15* M 

Aukščiausias Vieno riti-’ 
feb: Brazis 943; aukŽčiąU'*- 
eias trijų,ritimųj:Sy, Pet
ro pąr. 2730; vieno ritikę:, 
A, Akuvitz 246; vieno* 
trijų • ritimų —* Š. Staniui 
lis 618. •

išlošė pralošė*
29 įO

‘ 25 ’ M
21 17
19 20

14 »
.18 M
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HARTFORD, GONN.

Choras ir Bale-

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABOBIUB 

ir Baliamuotojas.
687 8. ^acar St

' Baltimore, Md. ,, 
Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai Pagrabus paruošiu.

Ntio 478—1100—4180 Ir
< »nldčl»u '* 

M ~ South 0088 '

DXRBINIIfK,AS

Rytinių Valstybių Žinios
_________   ..  :     »     ,    • , . , . . • ■ -  ■ ' < * ■ • . . ■ < ♦ • - . . .

Vasario 16 d. tuojaus po 
sumos įvyks LDS. 6 kuo- 

t pos ' susirinkimas 41 Ca- 
Į -pitol Avė,

Prašome visų narių da- 
; lyvąuti ir atsilyginti savo 

duokles. Gausite dovanai- 
knygų kaip yra garsina
ma organe “Darbininke” 
šio vajaus inetu. Pasinau
dokite proga. Rašt*

' WUNIArMINES-—
< VASARIO 16-TĄ *
Bus Koncertas, Vaidini- 

inas Dramos “Du Broliai”, 
*■. .Prakalbos < 
r .- • ■
į. Hartford, Conn. Vas. 2 
U., vietos lietuviai ruošia
mi gražiai paminėti 17-tas 
Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves Sekmadie- 
py, vas. 17. d. Iškilmėse 

t dalyvaus ir vietos ukrai- 
i piečiai Į'l__

L to šokikai; taipgi, liet* pa
rapijos Šv, Cecilijos cho
ras ir solistai. Z *

l Kalbas pasakys kleb. 
įun. J. Ambotas, Dr. kun. 
p. Gulyn (ukrainietis), 
Dr. M. Mikolainis ,ir WS 
Sk. Pirm. V. M. Čekanaus
kas. Taipgi, būs suvaidin
ta graži Drama, dviejų 
veiksmų veikalas “Du bro
liai”.' šiąme veikale -— 
šiurpulingoje dramoje bus 
atvaizduotas pavergtų ry
tinės Lietuvos lietuvių gy
venimas. Veikalas labai 
gražus ir įdomus, jame 
vaizduojama,kova lietuvių 
bu lenkais kurios prieša
ky stovi du broliai — vie
nas jų yra Lietuvos pat- 
ri jot a s, Šaulių vadas, . ki
tas išgamą, Lenkijos vir- 
jsininkas. *

Vaidintojai bus šie:
. Ūkininko Skirmunto ro- 

į lę vaidins p. M. Kripas; jo 
į sūnaus Vytauto ~ šaulių

vado, p. Jonas Mędonis; 
duktės rolę vaidins p-lė 
Juzė Penkauskaitė; antro 
sūnaus lenkams parsida
vėlio, kariško viršininko 
rolę .vaidins Edvardas 
įjanciUnas; ūkininko Sut
kaus rolę vaidins p. J. Za- 
blaitis; jo sūnaus rolę vai
dins p. S.. Tamulionis; 
Šaulio rolę — p; Rakaus
kas; Kaziuko— jaunasis 
žymus talentingas vaiku- 
tisft Mikutis Kripas; antro 
Šaulio — p. ZM. Butvilas; 
lenkiško viršilos tarnaitės 

p-lė E. Povilaitytė. Vir
I III — .....Ulini . ■■■II?..................... '.II. Į ||,i, llll t

■ ■ir—-Mi..if m■, .i.n, .iii,', i ■ .u. i— i.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GRĖBIMUS
Cfrabprius ir Balsamuotojaa 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

si vaidintojai rimtai prak? 
tikuoja.

JAUNU VYRŲ KLUBAS
Vietinis jaunų vyrų klu

bas gerai gyvuoja ir na- 
rių skaičiumi auga spar
čiai. Vas. mėn. prasidėjo 
vajus narių skaičiaus pa
dauginimui. Visi nariai y- 
ra pasiryžę savo draugus 
pakviesti prisirašyti prie 
klubo.

Įvykusiam susirinkime 
sausio 29 d. buvo pramo
ga (ėhtertainment Į; TlrPa-- - 
girskas, K. Gauba grojo 
harmonikomis x gražus
duetas; taipgi, J, Gauba ir 
J.. Tobin gražiai grojo gi
taromis ir dainavo due
tus; pagaliau visi keturi 
sudarė gražų kvartetą, 
dainavo populiariškas dai
nas. Susirinkimas buvo 
gyvas ir labai pasekmin
gas.

LIETUVOS VYČIAI 
LAIMĖJO

Mūsų Vyčiai laimėjo 
bašketbolo čiampionatą 
Hartforde. Dabar jie ren
giasi stoti į kovą su vals
tybės žymiais bašketbolo 
jauktais žinoma, kitam 
sezone. Valio mūsų ga
biems sportininkams — 
Knights of Lithuania!

DAUG ŽMONIŲ SERGA
Žalčiams atsiradus, mū- 

stį kolonijoj daug lietuvių 
serga. Mūsų kleb. kun. X 
Ambotas buvo labai susir
gęs, bet jau sveiksta; gy
dytojas Mindaugas M. Mi- 
kolainis turi rugiapiūtę 
dabar, nuolatos šaukia
mas gydyt savo tautie- 
ciūš. * v ’ Rep. KYZ.

PRoSWRii
VAĮKŲVAKARAS

Vasario 3. d., parapijos 
salėj įvyko vaikų vakaras. 
Programa susidėjo iš dai
nų, muzikos ir eilių, kurią 
išpildė beveik patys vai
kai. Pelnas ėjo naujos 
bažnyčios'fondui.

s Publikos buvo pilna sa^ 
le. Pirmiausia suvaidintas 
veikalėlis “Mikutis ir Ge-* 
nutė”. Vaidinime dalyvavo 
I. žydėlytė, L. Klimaitė, 
E. Žydeckaite, O. Našle- 
naite, M. Virbickaitę, F. 
Čiųrilą, P. Rameika, R. A- 
vižinis ir J. Kuprevičius. 
Pastarasis yra jau suau
gęs vaikinas ir geras vai
dintojas. Jis vaikučius iš
mokino ir prirengė šiam 
vakarui. Jaunieji vaidin
tojai kųopuikiausiai atliko 
savo roles. Dainavo due
tai: L. Klimaitė ir Ė. Alu- 
koniutė ir E. žydeckaitė 
ir P. Klimaitė. Smuiku 
grojo O. Cyronkaitė; eilės 
pasakė V. Čiočys ir B. 

r čiočiute. Garbė tėvams tų 
vaikų, kurie taip gražiai 
pasitarnauja savo tautai.

RENGIAMI ŠOKIAI
Vasario 23 d., Nicker- 

’ son salėj Olnyville^ren
gia naujus bažnyčios nau- 

| dai šokius. Gros žymus

Priešvestuvinė Išpažintis
(PradžiaNr, 10.)

— Pagaliau, praktiškai, 
kaip elgiatės kasdieną su 
tais, kurie, kaip ąš, netil
ki? ■

• — IŠ tokių Bažnyčia 
reikalauja, kad jie klaup
tus! prieš Kristų, kurio iš
sižadėjo, ir kad jie išpa
žintų kunigui savo klai- 
das. Mat... jau Čionai Die
vas turi savo kerštą* Tik 
po to galima patvirtinti, 
kad jų klausyta . išpažin
ties. '

— Betgi parduodami iš
pažinties kvitai!..

— Jūs sakote, kad par
duodami išpažinties kvi
tai?!

— Taip, aš tai sakau!
—Kur?

—- Paryžiuje. Aš turiu 
draugų, kurie nusipirko!

—Na tūį gerai! Jūs e- 
sąte turtingas, pone: dvie- 
jomis eina traukinys, va
žiuokite jūs ir nusipirkite 
vieną kvitą! Bet aš jūsų 
prašau, sugrįžus jūs man 
duosite adresą... \ '

— Sutinku!. l
—Taigi, iki pasimaty

mo..? .
— Iki! '

• . • * * * •

Tamsiai pilka diena.
Mažas, smulkutis Įįetus 

visus, daiktus apkloja* lyg 
vienoda, apleista palapine.

Vestuvinei vežimai rie
da bažnyčios link.

Jaunasis šnekučiuoja su 
savo krikštatėvu. * 
: —Nieko stebėtino, jei 
ątrodau, .kiek pavargęs! 
Vakar aš išlandžiojau ąš- 
tuonioliką zakristijų ir iš- 

Naujoj Anglijoj, Orkes
tras iš Worcester, Mass, 
Bus užkandžių gėrimų ir 
kitokių naųjienybių.

Žada daug lietuviško 
jauninto būti ir iš kitų 
miestų, kaip, tai: Norwoo- 
do, Worcestėrid ir net iš 
Bostono,: nes visi nori pa
remti mūsų naujos bažny
čios statymą.. 

* ■ ■

FEDERACIJOS SUSI- * 
RINKIMAS

Sausio 29 d., bažnytinė< 
je salėj įvyko A. L; R. K. 
Federacijos skyriaus susi
rinkimas. Tarp kitų svar
bių dalykų nutarta reng
tis prie iškilmingo minėji
mo 16 vasario. Minėjimas 
įvyks vas. 24 d. Kalbėto
jais yra pakviesti kun.kJ. 
Švagždys iŠ Montėllo ir 
kun. j. Vaškas iŠ Thomp
son, Conn. Tikimės ir kitų 
svečių kalbėtojų iŠ Maria- 
napolio. Fėd. skyriaus ko
respondentu išrinktas E. 
čiočys* Prie' to Išrinkta 
skaitlinga delegacija į L. 
Katalikų Seimelį vas. 22 
d., Lawrence, Mass.* Išrin
kta Šie: kleb. kun. J.*Vai- 
tėkurias, E. čiočys, p-lė M. 
Bulonkaitė, p-Iė |J. Vaįt* b 
kiinaitė, A* DzekeviČiu»t lykus. 
A. Vaitkunaš ir A. 0* Avi
žinis. . ;Reg<

Pidtrė L*Edinite
| WATERBURY SAVINGS BANK
j : / ' WATERBURY, CONNECTICUT 

iį 7 . Brooklyn Office
4 I • • * ' ’ z . ir
; j WXtarfoury’o Savings Bankoa Brooklyn’o Skyrius gali aprū« ii 
ų 1 pinti tavo visus bankos reikalus.
jį Tos .pačios b$nkos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury jį
5 Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi ji
g turime; 1 u| CHRISTMAS IR VACAHON CLUBS i! 
| TRAVELEB’S CHECKS |
| FOREIGNDRAFTS
Ž----- Ateikite niej jtuni patarnalĮBime, k&ip ir senoje Baukoje. į •
Į 798-797 Bank St. . j

mečiau 40 frankų vežėjui.. 
O, tie kunigai!..

— Ir visas tas baisus 
blaškomasis; baigėsi tuo, 
kad tuvistiek turėjai at
likti išpažintį?..

— NieMa!.. Hali e s 
aikštės vikryje, kai jau 
kitos vilties nebeturėjau, 
aš pamačiau, ką tai pana
šaus Į vandens nešiką: 
-- 7  ̂Artumorėtumpelny- 
ti du gabalų po šimtą cen
tų?.. . <

— O ho bot Tokie daly
kais.niekada neatmeta
mi!..; ' - •

• — Tuo būdu, matai šią 
bažnyčią? -•

’'*" Taip* *j‘
—Arkaipji vadinasi?..
— Aš nežinau! Paga

liau, tai — jbažnyčia, man 
to gana.

— Aš manyčiau, kad tai 
Šv, Eustachijaus..? ? .

—tebūnie ,šv<Eustachi
jaus/Tu tuojau į jąįženg-

man..>j ** 
i?aip.,otąu!

— Aš neturiu nuodė
mių!.,- "

-r- Tu jąs^šgalvosi... Tu 
gi huvąį tįuktįėjęs kokį 
kartą?..

kad,ą!.. - . *
l—r Sakyfe-.kį.nori, lyg 
kad tuj būtemeir prieš ve
dybas...

— Ęet ašęjau po jų... aš 
esu susituokęs su savo 
jpįęsmbnka...

Par|galąųsi 
žintiesiMfe* ir:mąn jį 
atneši... Ta$ą aš tau duo
siu, dpšūntįjįf rankų;.. /

— O hoį.. Tai netiėb 
vargina, kaip kad kapoti 
malkas. ,

Už pusvalandžio gerasis 
grįžo; šypsodamas, su iŠ- 
pažintieš liudijimu.. .

—... Ir štai jis! : Mielu 
noru jį perskaičiau, bet 
dežuruojantis vikaras j 
įdėjo į voką, ir aš nedrįs
tu atplėšti. Ar tu žinai, 
kiek man ątseina šis kvt 
tas? 22 frąnkai geležinke
lio bilietui,’ 4b frankų ve
žėjui, 10 frankų tarpiniu* 
kui, viso 72 frankai! pa
galiau, ne kas dieną tuo
kiamasi!.

Gan erdvį bažnytėlė sta
čiai prikimštą.

V?sur, navose Šviesūs 
tualetai savo džiaugsmin
gomis spalvomis , skiriasi 
iš juodų apdarų... .

Šalutinėse navose susi
grūdo visos apylinkės mo
tinos su vaikais, į kurias 
•Šveicoriai nuo laiptų mė-' 
to grasinančius '■ žvilgs
nius.

Senasis'klebonas, Visas 
bližgąs auksine kapa, jau 
prie altoriaus it iŠ zakris- 
tijpno paimą įvairiusjprieš 
nfeterystę reikalingus da-

IšpaŠinties paliudijimas 
paskiausia atsiranda, ir j

• 1 *' « • • į ■ -

l

.i

Žinios Iš Lietuvos
DEL BERNUŽELIĮJ — 
NETEKO DRABUŽĖLIŲ

Lekėčiai, šakių apskr. 
Gruodžio; 17 d. pas dvari
ninką Zarembą tarnai
tėms čigonė iškirto liūdną 
juoką. Čigonė “išpranaša
vo”, kad kurios norinčios 
ištekėti ir gauti gražius 
bernelius, tos turinčios 
duoti Čigonei savo šventa
dienius rūbus “užburti**. 
Tokiais 'užburtais* rūbais 
apsivilkusi galėsianti pri
sivilioti bernužėlį tokį, ko
kį tik panorės. Mergaitės, 

skaitant šventas nuosta
bos pyktis paraudonina 
ganytojo skruostu^ - k

Giliausia "tyfa... apeigos 
prasideda...
. -y Vardan JDievo Tėvo, 
ir. Sūnaus, ir Šventosięs 
Dvasios... Mano broliai, 
mes jums pranešime, kad 
šioje bažnyčięje buvo tris 
kartus t skelbti užsakai 
prieš jungtuves p. Blazie- 
jąus Ouchtrremoine, grin
dų valytojo, čia esančio.,.

— Atsiprašau — sušun* 
ka, staiga kaip gaidys iš
raudęs jaunasis.,, atsipra
šau!.. aš vadinuosi Jurgis 
Friąuett! \
■ Bet tuo būdu šis iš
pažinties paliudijimas ne 
jūsų!.. Pažiūrėkite patys ?

Sekundei nepraslinkus, 
jaunasis viską supranta:

—• Tas asilas! šnibž
da jisai, tuo tarpu,, kai 
jaunoji išblykšta, kaip jos 
tūbas, ...kai uošvė netilp- 
stanti gorsete, su vargų 
ryja pyktį..* ir pamergės 
sunkiai laiko juoką; savo 
nosinėse. — Aš g? jam ge
rai buvau įkalęs į‘galvą 
nesuklysti vardo. O! kad 
jį kur... tą‘pusgalvį!!! ‘

♦. • ♦*

Tada klebonas labai ra
miai, ‘ visiškai susivaldęs 
atsigręžia į abu šveicorių,, 
kurie laukia ramūs, ran
kas ant Savo lazdų padė
ję, ir balsu pasiryžusio 
žinogaus..i; žmogaus, ku* 
riam?jau gana, -...balsu, 
kurs nuskamba iki pat ba
žnyčios kampų, kurijose 
vis garsiau girdėti skalbė
jų Šnibždesys, nuspren
džia: * 4 .

— šveicoriai!.. nuveski- 
te Šį poną... prie klausyk* 
los!.. ' *

kurios gražiais čigonės 
Žodžiais patikėjo, viena Či
gonei įdavė “užburti” si
jonėlį, kita — šilkinę suk
nelę, o trečia — naują pal
tą, kitos dvi, kurios irgi 
norėjo greit ištekėti — 
pridėjo po porą batelių. 
Čigonei už darbą įdavė po 
2 litus, o likusius 3 litus 
sulygo sumokėti tada, kai 
čigonė grąžins - tuos “už
burtus drabužius”. Praėjo 
jau kelios savaitės, ‘ kaip 
jos laukia savo drabužių 
ir nebesulaukia. -

IR LIETUVOJ REIKA
LAUJA STERILIZACI

JOS ,

Kaunas — Apskričių ir 
miestų gydytojų suvažia
vimas pareiškė pageidavi
mą, kad prieš vestuves 

' jaunavedžių sveikata bū
tų patikrintą gydytoją, o 
be leidimo nebūtų leidžia
ma susituokti; recidyvis
tai, .Silpnapročiai, alkoho
likai ir k. degeneratai bū
tų sterilizuojami; kovai 
su liaudies rykštėmis — 
vąner. ligonis, tuberkulo- 
zu ir trachoma būtų kiek-: 
viename valsčiuje steigia
mos ambulatorijos ir eina
ma prįe nemokamos medi
cinos pagelhos teikimo vi
siems gyventojams, o' sa
nitarinei priežiūrai page
rinti būtų sudaryta sani
tarinė policija. .
NUBAUDĖ AMERIKO

NĄ UŽ MISTIFIKACIJĄ

Dar ne taip seniai Kau
ne buvo kalbama, būk vie* 
ną amerikoųą Laisvės alė
joj užpuolė plėšikai ir iš 
jo atėmę 40,000 dolerių. 
Buvo duota apie ‘tai žinia 
policijai, kuri, ištyrusi da
lyką, išaiškino, jog tai bū
ta mistifikacijos; ameri
kono niekas neapiplėšė, 

. tik jai buvo duotas netik
ras pranešimas. Ųž tą mi* 
stifikaciją amerikoną teis
mas nubaudė 1 mėn. kalė- 
jimo. ■ , .

ŠIAULIUOSE SUDEGE
FABRIKAS

,nų skyriaus patalpos į& 
visos fabrike esančios ma< 
žinos. Nuostolių padaryta 
apie 250.000 lt. sumai. Su- 
degusios fabriko patalpos 
priklausė Šiaulių miesto 
gyventojui Ragalinui. Gai* 
sro priežastis kol kas dat* 
nenustatyta.

ŪKININKAI PAS ŽEMES 
ŪKIOMNISTERĮ

Kupiškio vai. kaimų ū- 
kininkai išrinko'delegaci
ją, kuri lankėsi pas poną 
Žemės ŪkioMinisterį. De* 
legacija įteikė p. Minište- 
riui prašymą su 100 ūk, 
parašų, kurie prašo suma
žinti Lėvens upės kasimo 
mokesčius, kurie dauge
liui siekia net iki 3000 lt.

Taip pat, atstovai nusis
kundė žemės mokesčiais, 
kurie šiandieniniais krįzio 
laikais yra per dideli ir ū- 
kininkams nebepakeliami.

U**'
75 State Street 

BOSTON

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per ČOPENHAGĄ.
Visi kambariai ii 
lauko, su maudy-x 

nSmis.
Informacijų 

■klauskite pas 
vietini agentų

i. arba ’1 ■ •

PARDUODU ;
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS 
Aš Jonas Szealauckas, jau. a- 

pie vienuolika 'metę, turėdamas 
suparaližuotą koję ir būdamas 
miešto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rašančius r juodus 
arba rusvus sulig* užsakymo.

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

Kas norite įsigyti gerą rašan
čiu siekite pinigus šiuo adresu;

. . John Shisloaky, .
King’s County Chronio Hospital, 

Wird K 42 
Brooklyn, N/Y.

5

1 Telephone. Stagg 2—4400 
NOTARY PUBLIC

SIEKS. BADZEVfHUS
l GRABO RITI S 

402 Metropolitan Ava 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
.Bažnyčių

Parsamdau Automobilius Vea- 
; tuv&ns, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams. .

NOTARY " Telefonas; 
PUBLIC ŠTagg 2-5043

matthewp,bmi*s

Sausio 6 d. apie 21 vai. 
Šiauliuose, Tilžės g-ve 72 
nr., užsidegė Vulfo Atlaso 
tekstiles (audimo) fabri- ( 
kas ‘‘Globus’*. Gaisro me
tu sudegė to fabriko maži-1

GRJLBORIU8

660 Cfrtad ątmt,
BROOKLYN, N. Y.

Pplkltl |r»n«to« ūri koplyijfoa <hw* 
damoe myUmtKoM pūtmtt do
vanai. Nuliūdima valandoj taaip. 
kitai paa mua. Patomvttiaa yra 
uitikdntai Ir ai pritinami kaina.
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