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■paudof, keturi teirte rudinti* geru Brifoy- 
Čioi vaiku.

Vyskupu BMteUrii DAKBimFJMS
AMERIKOS UETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOAPO DARBIIUNKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

• S

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

šeštadienį, vasario 16, 2 vai. iki 2;3Q VaL po pie- 
ti|, kaip paprastai, iš stoties WAAB (1410‘ kilocycles) 
vėl išgirsime lietuviškų dainų ir kalbų programą.

Programa pritaikinta Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves paminėti. Dainuos Darbininko Radio 
Choras, Vyrų Choras, Solistai.

1. Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo kalba,
3. Jaunimo Giesmė Naujalis.
SveikiSrYV 

Darbininko Radio Choras
4. Kad širdį tau skausmas ................ J. Naujalis 

Solo Rapolas Juška
5. Kritūsiėms dėl laisvės ................ A. Vaičiūnas 

Laisvės Dainą .............................. J. Žilevičius
Darbininko Radio Choras

6. Kalba
7. Pasirenkant — Solo M. Mazgalienė
8. Kareivių daina .................. . Šimkus

Vyrų Choras
9. Ei pasauli_____ _____ Vanagaitis

Darbininko Radio Choras
' — *' .* . ■ . * ■ ■

Vadovauja muzikas Rapolas Juška. _ . - 
Akompanuoja muzikos mokytoja Marijona Trei- 

navičiutė. *■
Gerbiamųjų Skaitytojų praŠoine šeštadienį, va

sario 16, nuo į 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. Broądway, So. Boston, Mass, ar
ba į stotį WAAB, Boston,’Mass.

Naujas Karo Pavojus Tarp 
Italuos ir Abysinijos

RYMAS — Vasario 13 talija nori pagrobti tą se- 
d. Italijos valdžia manan
ti, kad yrą viltis taikiai 
likviduoti incidentus su 
Abysinija, dabar vadina- 
ma Ethiopia. italai parei

kalavo, kad Ethiopija at
siprašytų;. sumokėtų .44,- 
900 dolerių pabaudos už 
užmušimą ir sužeidimą I- 
talijoskąrių; viešai ati
duotų pagarbą Italijos Vė
liavai ir sutiktų paskirti 
mišrią komisiją nustaty
mui nibežių tarpe Italijos 
Šomaliland ir Ėthiopijos.
* Nepaisant vilties, kad 
bus geruoju likviduota, i- 
tąlų kariuomenė mobili
zuojama ir valdžią yra už
sakiusi 250 naujų karo 
.orlaivių.

Netaip seniai Mųssolini 
savo kalboje yra pareiš
kęs, kad vienintelė Itali
jos ekspansijos proga yra- 
tik į rytus ar į pietus. Da
bar susimerkė su prancū
zais nėra abejonės, kad I-

LAIVAKORTĖ! LIETUVĄ 
IR ATGAL

>

Vokiečių Demonstra
cija Prieš Lietuvą

TŪKSTANTIS MAINBĖ-
Rię UŽSIDARĖ KASYK 

LOJĘ

Hmisoara, Rumunija 
' baugiau kaip 1,000 mai* 
nierių užsidarė Steierdo* 
; raina kasykloj ir grąsina I studentų de-

** « monstraciją “dėl išliuosa- eiti į rytus ir skleisti tre-
Vimo Klaipėdos krašto iš' čiojo Reicho idėjas**, 
lietuvių jungo“.

Demonstracijoje, daly
vavę keli tūkstančiai stu
dentų jr profesorių ir dai
navęnazių himną: “Tauta

New York — Vasario 14 kietininkus, kurie teisia- 
Amėrikos laikraščiuo s e mi Kaune už išdavikiškus 
vis daugiau ir daugiau pa- ’—«- 
Sįrodo , vokiečių* ir nazių 
propagandos straipsnių, 
nukreiptų prieš Lietuvą, 
Vėliausia straipsnis aprą-

darbus prieš Lietuvą. Re
dakcija).

“Mums nėra leista grą
žinti prarastą kraštą Vo
kietijon karišku puolimu. 
Mūsųužduotisyrataikiai

*5 
a
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ŠVENTASIS TĖVASPOPIEŽIUS P^TUS XI 
Vasario 12 d. suėjo Į3 metų, kaip šis 78 metų amžiaus 
senelis vadovauja katalikiškam pasauliu|; Jo valdo
moji Katalikų Bažnyčia šiame aūdringąpiė pasauly 
lošia labai svarbią rolę.

VASARIO ŠEŠIOLIKTA
‘ Maironis

PASIILGĘ TAVĘS...

“Darbininko** geras rė
mėjas ir prietelis paliko 
vieną laivakortę ir prašė 
parduoti nupiginta kaina 
LDS. nariui arba “Darbi
ninko“ prenumeratoriui. 
Taigi kas iŠ Gerb. LDS. 
narių ar prenumeratorių 
ruošiatės važiuoti į Lietu
vą Šį pavasarį, tai rašyki
te:

Darbininkas,
3G6 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

niausią pasaulio valstybę 
su jos keturiais milijonais 
gyventojų, kurią iš šiau
rės ir vakarų Italija yra 
apsupusi savo kolonijom 
mis Eritrea ir Italų Soma* 
lilandu.

Keturiasdešimts mėtų 
atgal Italija bandė paver
gti šią valstybę ir pasiun
tė ekspediciją susidedan
čią iš 8000 karių, bet E- 
thiopijos kariuomenė juos 
apsupo ir visus išžudė ar 
paėmė nelaisvėn.

Addis Ababa — Ethio- 
pįja — VaSario. 13 d. Im
peratorius Hąile Selassi 
pranešė pasauliui, kad jo 
pavaldiniai niekad nėra 
puolę italų,; bet kada jie 
buvo užpulti tai gynėsi. 
Italija jau metus laiko va
ranti agitaciją prieš Ę- 
thiopiją ir prie kiekvienos 
progos išprovokuoja n t i 
susirėmimus.

Ethiopija nenorinti ka
ro ir darysianti viską, kad 
išvengtų' kraujo pralėji- 
mo, bet jei bus prispirta, 
tai ji turinti milijoną nar
sių karių, kurie gins savo 
kraštą nuo užpuolimo.

. Ėthiopijos imperatorius 
skaitosi save ainiu kara
liaus Saliamono ir kara
lienes Šebos. * •.

v t* giesmės vartotasj^ 4
Pasiilgę Tavęs, Lietuvos motinėlė, 
Kuri Vilniuj stebuklais gini Aušros Vartų, 

. Štai nuliūdę maldaujame, rankas iškėlę, 
O išgirsk, išgirsk, mus užtarus tiek kartų! 
Nuramink mūsų sopančią, skaudžią krūtinę: 
Sugrąžink mūsų bočių, tėvelių sostinę!’
Kaip tėvai lanke Vilniuje tavo Šventovę, ■ 
Taip ir mes Tau norėtumėm pulti pookojų, 
Bet į brangias angas svetimi įsibrovę, 
Pas Tave pasiguosti mums kelią pastojo. 
Nuramink mūšų Sopančią, skaudžią krutinę: 
Sugrąžink mūsų bočių, tėvelių sostinę!
Ten juk mūsų ant kalno pilis Gedimino! 
Ten bažnyčią Kazimiero švento Globėjo!

*• Kas Kalvarijos kalnų nelankė, hežinp? 
Mūsų mintys ir širdys juos taip pamylėjo! 
Nuramink mūsų sopančią, skaudžią krūtinę: 
Sugrąžink mūsų bočių, tėvelių sostinę!
Amžiais Vilnių j stebuklais Globėja galinga!
Mūsų tėVus ir bočius globojai ir gynei; į 

', Būk ir mums. Motinėle, vaikams maloninga;- 
Sugrąžink mūsų Vilnių, išplėštą tėvynei! 
Nuramink mūsų sopančią, skaudžią krutinę: 
Sugrąžink mūsų bočių - prabočių sostinę!.

4

paskelbti bado streiką, jei 
nebus išpildyti jų reikala
vimas pakelti algas ir 
duoti geresnes darbo sąly
gas. ■ • • 7

Mainieriai reikalauja 
jakelti algas 25 nuošim- . _ 
žili. Pasirodo, kad Ėurb- Pfiė Ginklo” ir Klaipėdos 
poje tokie streikai įeina 
madon.

X V. KARINIS ORLAI
VIS NUSKENDO

San Francisco — Vasa
rio 12 d. karo orlaivis kta- 
con, kuris kainavo keturi 
milijonai dolerių, staiga 
sugedo ir krito 2500 pėdų 
iŠ oro | jūrą ir dabar guli 
juros dugne. Įgulos 81 na
rys buvo karo laivų išgel
bėti, bet du iš jų žuvo.

Katastrofa įvyko 13 my
lių nuo kranto. Orlaivio 
vadas Wiley begalėjo pa
sakyti priežasties tos ka
tastrofos, bet jo nuomone 
esanti, kad įvyko sprogi
mas užpakalinėje dalyje 
orlaivio ir tada orlaivio ’ vokiečiai, kurių vie- i landos būtų . taip sutvar- 
nebuvo galima sulaikyti nintėlis prasižerigimas y-! kytosK kad darbininkai 
nuo kritimo.

Įgulos-tarpe buvo vie
nas lietuvis, lieiitenantas 
A. L. Danis, kuris tapo 
išgelbėtas. •

Amerika nelaiminga su 
panašiais orlaiviais, nes 
ši jau kelinta, katastrofa 
su panašiais laivais ir ma
noma, kad valdžia dau
giau panašių orlaivių ne-' 
bestatys. ’

. X^.Pranešama, kad radio 
'stotis Tilžėje ir Karaliau
čiuje be perstojimo ’ varo J 
propagandą prieš Lietuvą.

Mums Amerikos lietu
viams liūdna yra matyti, 
kad Lietuvos . valdžia ir 
jos atstovai yra nebyliai 
ir neprataria nėi vieno žo
džio, kad šią propagandą 
atremtų Amerikos spau* 
4oje.

ADF. REIKALAUJA 
PERTVARKYTI ALGAS 
PRIE VIEŠŲJŲ DARBŲ

Washingtęn — Vasario 
14 d. Amerikos Darbo Fe* 
deracijai pasisekė įtikinti | 
Senato komisija, . kuri J 
svarsto viešųjų darbų bi* $ 
lių, kad darbininkam# 
prie viešųjų f darbų j būtų ‘'R 

^mokama tiek pat į valau- .S 
dą, kiek paprastai moka- 1 
ma tokiems darbininkams, * | 
toje apylinkėje. Federaci- J

himną, senovinę kryžiuo
čių dainą: “Rytų Kraštan 
Josime su Plevėsuojančio
mis Vėliavomis“.

Demonstrantams kalbė
jo Hans Gerd Teehbw, ku
ris pareiškė, kad “mūsų 
džiaugsmas dėl Saaro lai
mėjimo yra maišytas liū
desiu dėl. dvylikos metų 
vergijos Klaipėdos krašto, 
„kur įstatymai laužomi, vo
kiečiai yra persekiojami, 
vokiečių dvasia naikina
ma, parlamentarizmas yra 
paniekintas ir Klaipėdos 
sutartis yra laikoma “ga?- 
balu popieriaus“. p .

“Mes vokiečiai studen
tai,’* jis tęsė, “esame pa
šaukti į taikos karą dėl 
vokiečių žemės ir vokiečių 
kraujo. Šimtas dvidešimts ’ ja sutiko, kad darbo va*

ra, kad jie manė kaip vo-1 prie viešųjų darbų. neuž- 
kiečiai, šaukia mus. dirbtų daugiau kaip 50 

(Čia kalbama apie vo- dolerių į mėnesį.

Kankinys Dėl Tikėjimo 
Sovietuose Mirė

J
•*£

•H
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Hauptmann Kaltas
PIRMO LAIPSNIO
ŽMOGŽUDYSTĖJE

merktas sudeginimui elek
tros kėdėje kovo 18 d. Są« 
vaiteje.

100 UNIJŲ i VIENA
Washington — Vasario 

13 d. Amerikos Darbo Fe
deracija nutarė sujungti 
suviršlOO atskirų auto
mobilių industrijos darbi
ninkų unijų į vienų galin
gą tarptautinę uniją.

Flemington, N. X—Tre
čiadienį, vasario 13 d., 
prisąikintiėji teisėjai išne
šė nuosprendį,‘kad Bruno 
Hauptmann yra kaltas už 
pulk. Lindbergh sūnaus 
pavogimą ir užmušimą* 
Prisąikintiėji te i s ė ji ai pavojų tarp Italijos ir E 
Hauptmanno bylą svarstė > *’ v *
užsidarę 11 valandų ir 151 
minučių pakol susitaikė 
dėl jo nusikaltimo. Pirmu 
balsavimu jį rado kaltu, 
bet dėl nusikaltimo laips
nio nusprendė tik penktu 
balsavimu*

Bruno Hauptmann pas-

KARAS AR TAIKA?

Londonas — Vasario 13 
d. anglų Spauda plačiai 
rašo apie gręsiantį karo

Varšuva — šiomis die* dai dėl tikėjimo Rusijoje, 
nomis mirė J. E.Vysku- Tai jau nebepirmas mirė 
pas Antanas Malecki, bu- nukankintas. Sovietijoje 
vęs Apaštališkuoju Admi- milijonai žmonių nužudy- 

_____ ____ nistratorium Leningrade, i ta dėl tikėjimo, dėl skir- 
**. kuris per keletą metų bu- tingų nuo komisarų įsiti- 

Washington — Vasario vo įkalintas. Sovietų Rusi- ( kinimų. Dėl vieno Kirovo 
12 d. Jungtinių Valstybių jos kalėjime ir ištremtas nužudymo sušaudyta 117 
valdžia paskyrė viėųą sa- į^^birą dėl ^ikėjimo. Jis žmonių* . \
vo gabiausių : diplomatų, 
George C. Hanson, chargė 
de affairs į Ethiopiją. 
Hanson yra buvęs kemsu* 
lu Kinijoje ir kada kilo 
nesusipratimai tarp Kini
jos ir Japonijos, tai jis 
buvo pasiųstas į Harbiną. 
Jis yra pasižymėjęs savo 
taktu įr bešališkumu.

X V. PASKYREATSTO- 
VĄETHIOPIJAI

thiopijos. Jie rašo, kad 
nors italai skelbia, kad jie 
nori taikiai incidentus lik
viduoti,, bet sunku yrą į- 
sivaizduoti jų taikingumą 
akyvaizdoje mobilizavimo 
30į000 atsargos karių j 
dvi divizijas, kurios ruo
šiamos pasiųsti i Afriką.

mirė Šv. Elzbietos ligoni-1 
nėiė/A. a. J. E. Vyskupas -
Malecki, 73 metų amžiaus, SAN JUAN, P. R, —-Va*
kunigu buvo 45 metus ir sario 12 d. gubernatorius , 
vyskupu 8 metus. i Blanton Winship, kalbė-

A. a. Vyskupas Malecki damas Puerto IUca legis- • 
iŠ Sovietų budelių kalėji- salos «
mo buvo išvaduotas perei- ^ia^S1. 1
tais metais su sįyga, kad 1
jis tuojau išvyks iš Sovie- J“* v®* 1
tijos. Grįžo Eėnkijon api- į
plyšęs, nukankintas kaip ^e'lli asmenų rankose, Jis j 
ir mūsų kankinys dėl ti- ^konomS ij
kėjimo J. E. Vyskupas k.^Tni+Tt I
Mnt.iiiinttifl < * ■ kai struktūrai, kuri užtik* j

rins gerbūvį kiekvienam |

KARAS TEBESITĘSIA

LA PAZ, Bolivija — Va
sario 14 d. iŠ gaunamų ži
nių matyti, kad prągaiž- 
tingas karas tarp Bolivi
jos ir Paraguająus dar 
tebesitęsia. Dabar Bblitfi* nis menesius sirgo iki yra toje pat padėtyje kaip

Matulionis* ‘ .
Kankinys Malecki sugrį- . * . . M

žęs am bet, gyventojui.
atsigulė ir taip per devy- Į Matyti, kad Puerto Riet i] 

mirties. . ir Lietuva priei šemėe re* į
A* a. vyskupas Malecki formą* Galimas dalykas, j 

mušti po trijų dienų sun- yra gyvas įrodjunas kaip. kad ir toje saloje bus įves* 
kaus mūšio su daugeliu .žiauriai ir baisiai yra kan- ta žemės refetana taip 
aukų* (kinami tikintieji, ypač va-Į kaip Lietuvoje.

ja giriasi* kad jai,pasise
kė Uraguajauė jėgas M*



M*

LDETOVOS NEPMKLAUSOMTBtS

LietuMoa T*rybft ^ee4dy>VMario 16 d. 1918 
viėntf balsu toutorė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos

į 0)iWt7M>i«iaianiO8 pripažintąja tautų apoiaprendi-
r iftlAA/iš, HaAuvIu

C rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti

r

t atskirianti nuo^visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
I SHkltomte tautomis. \
fe Britage Liėtavea Taryba pareiškia, kad Lietuvon 
F vaistyki* pamatus ir jos Santykius su kitom!s vabty- 

bėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima grel- 
čfa^ sušauktas Steigiamasis Seinias, demokratiniu 
Mto visrų įįs gyventojų išrinktas.
':: te, < tesmi&vičhm, & Banaitis,1/L Biržiška, K, 
ZHzatmk&š, P; Bovydįitia, 8. Ęairys, P. Ėjimas, Donai. 
Malinauskus, Vi. Mironus, Sį Narutavičius, Alfonsas 
Detouttų & &miys, gemas, 4-Smeto-

& Jusaitis, A. Stulginskis, d. 
Vįffrfafite, 4 Vftrfšte. .

h

j

k'

DXRBTNtNKAS
DHTABIt I

.. ................................ ............................:.............

Blt. TOffiR J. ABI2AIB
Tel. DeVonshire 7906 - 

onso vAT Aimng-

SMalden Street, 
Boston ■ ;

- TAISOME m PĄItDUODĄME RADIO3 , ; f /

MOOMSlfrJĮ STANLEY’S RAQIO $
InL Stuys pledam, 8*v. 4U W. Broadway, So. Borton,

>.. 'U111 niiiįiii ■ n uii<-
pakilp. *, Tai ‘ matydamos 
Lietuvos :ęk<m(mhš3 į* 
staigos ragina ūkininkus 
didinti sviesto gamybą.

- ■ tA»«W4
Neprikh Lietuvoje jau 

dveji metąį, kai gyvena 
stambių lenkų laikraščių 
atstoviu: T. Katelbachas, 
StachmurskU ir. dr« Mer
gelis. Jie nuolatos dažnai 
ir gana objektingai, infor
muoja lenkų visuomenę a- 
pie neprikl. Lietuvos /gy- 

I venimą. Dabar Varšuvoje 
apsigyveno buv. “Lietu- 

t vos Aido” vykusias re< 
diktorius Valentinas Gus- 
tainis. Jis bus nuolatinis 
Šio laikraščio korespon
dentas Lenkijoje. Tsb.

D.*.UETlffl#IHIUKĮ|3EBffiK
| . A. L. R. K Federacijos N,..Aa Apskritis, Skelbia 
Lietuvių Katalikų geiięe*, vasario 22 d.

Į (Washington Gimimo DteBOjfeJ, m., Šv. Pranciš-

iMass* ■ /. * . •
Seimas prasidės 9 vat ryte iškilmmgpmis šv. 

Imišiomis, kųtiae aiaatone kuA K. Urbonavičius. A- 
sistuos kun. Strakauskas ir kun. K. Jankus. Pa- 

Į mokslą pasakys K. Vasyš.
teaetot Va<^fe^.p.

■ ——"-įikaus para^yo? unretainėje, 9i 'Ętnit<nd 8t, £awrence,
,' irrruvis baltistas l Mass. ?

IHtinililHllimtHIlbMIIHHmMHIimill.......imWM.>IIIIIHIIHIIIIIIIIH<WMtHIIIH»jlMHIIMIIli»«lnmn«HMHHMWl.w{ Į.

VIETINES ŽINIOS
^l^įįįįĮįyĮĮia——»Į»ĮUiiim»n»įi»į—■—I«į

JuokingojiKomedija
— Šveikas Jonai! Kur

— klausia
Baltrus.

k- “ _ gyeįkas..; “aš esu teta 
įį ii Brazilijos iš kur visos 
įC beždžionės”... — be kvapo 

ištaa$kęjb Jonas te sma-
t

R?

$as, tau? fe kas nors 
negerai darosi, kad prą: 
dejai kalbėti ne sąmones?

i MUZIKAS
’ -BOftiAR JUŠKA

T«l. So. Botam 0828

UI M. V. CASPER
Arti Munieipal Building

Nno 9 Iki 12 ryta Ir nuo LSO iki [ 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofk1 
sas Uždarytas snbatoa vakaraia ir 
nedSIdieniais, taipgi seredomU nuo 

12-tos. dieną uždarytas.
Taipgi snimu k X-Jtay

Dar niekados toks nebu
vai kaip šiaųdįėn.. .
— Tai tur būt nieko ne- 

žinai apie choro, vaidini
mą “Kazįp Tetą^, kuris į- 
vyks šio mėnesio dieną,: 
šv. Augustino mokyklos 1

M pawW drnoda

933Ę.Ęroądway.

vaidmimų. -' «/
—- Q kas gi tas jau taip 

stebėtinas per veikalas-ta 
‘įKąžįo Tetą”, kad taip ją 
giri? -r-' klausią Baltrus.

-rr- I^ą, aiškinti per.daug 
uepajėgšių, nes tokį yeį- 
■$į reikia
čiam pamatyti, kad , jo 
vertę nustatyti, bet tik 
tiek žinau,, kad juoko tai 
ligi kaklo, netašaros pra
dedą iŠ akių riedėti; O Jau 
šonus,, tai skaudą per ke-

V ■■Į-w—-s?“'

— Na,, jeigu jau taip, tai 
būtinai eisiu pamatyti ir 
aš, sako Baltrus, — G 
kada gi prašįdės? >. •

h
juozas mvs|

■ į

4X4 Broadway, S. Boston, M&a&l ■
>: ’■ '• - ’ • .• į:

. Tel; Sb. Ęoston 0S48

f>.' ’ 5 ■ tezvENiflO- •!:
; / TęĮi Pąrkhyay 1864-W . |;

| ^WMMHW^ta,M;u«mH<iiiiiŲiHi<Įn»vqi,.ijrĮ.H>M{į,>iWĮgį;

- -r Adfokatofr .

noiršk! Vasario d.1935, 
•Šv. Augustino mokyklos 
puikioje salėje įvyks šį 
juokingiausia trijų veiks-

S WAS B, GAMIfS
'- Veda visokias provas. Daro vi- 

r _ bus legalius dokumentus
817ESt. (kampas BtoadvUy) 

South Boston. Mase-.
.Tfetefonas; Šou įoBtoą 2732

•. ; * Namų:Talbot^2474r

t MMM
p

4;

\

MiSbrions 
3^toa Y.

. „ AoBtono! Oūw; * .
į |
^t * « . Tei. Hubbard- 93G6 - < 
f 1. Oyvenhfto: 33 Ro»e^o«t Street, 
f; fTtl, Talbot 2878 DorchMder^ Mase.

fe 
p

apie mokykto* darbą. 
Trys seserys: Genovaitė. 
Alberta ir Paulina Maft* 
nauskaites paskambi n b

I

4

li&tnviM Bėntirfas

DB. S.A.6AIHMI
(GALINAU»KAą)

. ■ .Tek So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston 

Ofisas atdaras nuo 10 itl 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki {f:30 pa piety ir 
»up 6 ijit 9 1. vakare. Šventą-dieną 

pagal Susitarimą.

’

Tel. Šo. Boston 2660

Lietuvis Dantiškas

UL KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston
Ofiso valandom nuo 9 M 12, nuo 
1:30 iki 6 iv nuo 6 :30 1JU 9 v. 
Seredornly nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo. 9 iki 6 vai. vakare.* 
Nedaliomis nuo 9 Ikį 12 vai. dieną, 

(pagal nutarti).

DUJ.UNižiUS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
0HIRURGAS

ostoa 2712 '
- Jėi irettgilfefį tąjį šaukit:

* Alqonquin. 9753
534; JB. Broadway.

South Boston, Masš.

Tęl. Trcnybridge 6330; "

JOHN REPSHIS, M, 0.
LIETUVIS GYDYTOJAS ,

Cambridge, Mass.
dveli>*
Vasario lOrfeną įvyko 

lietuvių raiboje Skaitymo 
Ikontestaš, kurį suruošė 
LDS 3 kuopa parapijinės 
mokyklos vaikamn.ir Lie-

nas:;■& Kttr Bėga Šešupė, 
Važiavau feną, 3. Lie

tuvosKariuomenė, 4. Vil- 
nms. Sudainavo labai gra- 
įžiai m publikai patiko.

P4eBronėLipaįtė, vieti-

4 Vakarą atidarėte vedė 
vietos' klebonas kųn. E- 
Juškaitia. TrowA apiW 
dinęs vakaro^ tikslą, pa
prašo: publiką atsistoti. 

I Tuom tarpu pasikelia, už
danga ir ant scenos pasi-

] rodė; mokyklas auklėtiniai 
Į -—- kontestantai ir sūdai- 
t| mioja Lietuvos himną, 
į skambinant pijantį M.
| Karbauskui? ’
H Po to vakaro vedėjas 

pakviečia bažnytinį cho- 
lirą,’ kurs, vadovaujamas 
į muziko M; Karbausko, su-" 
t dainuoja'“ dai<

ąkalbėlę, 
Bingumą 

suruoš
tą kontestą te pasako gra-

_ Seka kontestinis skaity
mas. Geriausiai lietuviš
kai skaitanti pasirodė ir 
laimėjo dovanas sekanti 
mokiniai: 8 skyriaus. —A- 
loizas Normantas, 7-to 
skyriaus —Elena Preskai- 
tę, 6-td skyriaus — Albi
nas Janiūnas, 5-to sky
riaus — Alfonsas Mažu- 
.taitis, 4 skyriaus — Albi
nas Jankauskas.

Būrys mažų mergaičių 
pašofejBiMW4ainomis

TAUPYK PINIGUS!
NUSIPIRK GRAŽIUS

KAILINIUS ■

ta.” ’ ■••■.
^LAOTOJA BLAIVY-

• BįSVAJŲ
New York — Vasario M 

d. šios valstybės komisija, 
kuri prižiūri alkoholinių 
gėralų pardavinėjimą, pla
nuoją bendrai su kitų val-- 
stybių departameht a i s 
pradėii blaivybės vajų. .

BROADWAY CAFE

gitara, pritariant pianu 
Alenai Puziniutei.

Publikos buvo pilną sve
tainė ir nuotaika .visų bu* 
vo graži. Tikiu ir neabe* 
jojUį kad kiekvienas-na 
buvę šiame vakare * pilnai 
įsitikinę, kokią neapsako
mą didelę naudą neša pa* 
rapijinė mokykla Ir jautė 
savo širdyse malonų 
džiaugsmą,/ mat y d a nį i! 
kąiįi jų vaikučiai yra mo- 
kominevienanglų kalboj 
kurią jiė gėfiaūs žino už
baigę šią mokyklą, negu 
publikoš mokyklų mo.kv 
niai, bet dar moka gražiai 
lietuviškai kalbėti ir skai
tyti:

Vienok yra nemažai 
žmonių, kurie to viso ma
tyt nesupranta. Mat, pra- 
garojtkiaulė puikybė su
darkė jų protą, suėdę jų I 
gražius tėvynes ir tautos 
meilės idealus ir turbūt 
jie mano sau, kad toji be-1 
sotė puikybė, kuri tupi jų 
širdyse bus geriaus paten
kinta ir jięma bus didesnė 
garbė, kad jų vaikai ne* Į 
mokės lietuviškai ir nieko 
nežinos apie tikėjimą į 
Dievą. ‘ ' i

Nors Kristus, kaip sako 
Evangelija sakė: “Leiski
te prie manęs mažutėlius, 
ir netrukdykite jiems atei
ti, nes jų yra bangaus 
Karalijkl^ ' Taipgi Mš pa
sakė baisius grūmojimo 
žo^ius: '“Kas papiktintų 
vieną iš tų mažiausių, ge
riaus, kad jam, ar jai bū
tų pririštas prie kaklo 
girnų akmuo , ir pasltan- 
dintas jūrų gelmėse.”

Tie žmonės, kurie tyčia 
neleidžia savo vaikų kata- i 
likiškon . mokyklon, kad 
jie neišmoktų, 'nesužinotų 
apieDievą, turėtų šiuos' 
Išganytojaus žodžius gi
liaus apsvarstyti

Joniškėlioapylinkėj60 
metu senukas, J. Bitinas, 
susipykęs su savo pusbro- 

L liu, K. Svęčiulių, 65 metų 
senuku, pagriebė revolve
rį’ię jį vietoje kėliais šū
viais nušovė. - Bitinas su
imtas. . * /

Imissmoluerapport
: Borton’o geriausia ir plačiau-h i. sĄi žinoma Elektrikinės

: Adatos Specialistė. .
L PraSalJna ant Vlados bptėtfcalin-
L . gus pigimus w moterų, veideliu;

; bė skausmo ir člemčs. Turi 17-koa 
metų patyrimą, gydytojų, rę^omen- [j •, 
dacijij ir ligonių patvirtinimų. C' ’

■ ■ ' ' P^TARNAVIJa^
. . ;ąAŪANTŪOJAi[A$ l

12&Treniont Š1i, Boston, Masfe.- • 
Eoozn &£0r^ Himok W į

PIGSAITAI80ME 
. ' STOGUS -

SO. BOSTON ROOFING 00.

MiėniN&CD.
T&sojite Visokiai! Stogus

: 4į4 Broadway r.- 
. TELEFONAI:

South. Bostoa 0574 dienomis
South Boston Q184 takąts&s

BALOVS,
Perkraus- 

toma
VWį
PIGIAI ’ 

GREITAI 
SAUGUI

Patarnavimas greitas ir 
malonus

CAMBBIDGE,-MASS.

278 Harvard Street, 
kamp. Imnan arti Central Są., 

t Cambridge, Mass. I. J. FOX i 
pęrskeUho 
IŠPARDAVIME

Aušros Vartų, parapijos 
JVorcester, Mass. klebono 
kalba, kurioje jis papasa
kojo sayo įspūdžiu^, patir
tus pereitą vasarį Lietu
voje. .

Po prakalbos įnešta 
keletas atitinkamų rezo
liucijų, kuriosbus vėliaus; 
paskelbtos spaudoje. Tųor 
mi vakaras te užsibaigė.

r :
Tel. South Boston, 4618

JUOZAS M. DIUS

Pardxu>duįvahd&W08riijii£S 
auĮcsiniua ir sidąbriuius daik
tus. Taipgi ir pataisau. . /

p.
M

STRAND CAFE 
u • - ■- •- ■. • . •. iįį :• //GAMINA -/f
i l iš, geriausios rūšies produkto šviežius valgius. > 
f! ■ Kadangi.KMNOSLAB  AI ŽEMOS, ■ ■ ' ' ■ 
H moka gaminti valgius namuose Si ADIE- £

W «. * \ ' ė r *,s j.'. \c ,' ’h* *, j 's

DARBININKO name- 
•- • 866 BrMuiw»y>

; iią platus tose dienose. v i
SĘECIALtS ^IšTŪįlNOS PIETtŠ ’ |

* .- sekmadieniais • • •/^ į

M I
!ALBERTASHALGERMANAS,Sw. į

P-nas Korites, gerai žino
mas,lietuvis kailių žino
vas, padės Tamstai išsi
rinkti k a i H h ius, UžSję; 
klauskite p, Korites. ’

U
il-

ii

Šis puošnus RACCOON 
už pusę kainos

L X FON, Amerikos^ di- 
džiausis kailinių pardavė
jas paskelbė didžiausįfai
linių išpardavimą jų iąto-

• / rijoje.
Pirk kailinius D^IBAR

■ DIDINAMA SVIESTO '•'!

366 W< Btoadwąy 
SO. BOSTON, MASS.

BATWW 
Mm WKE 

‘ 8TŪDXBAXXB 
AūtomobDlų ir Trekų

- Agentūra.
Taisome visokiu leuirbysėliį <uto- 
moūlins. Taisymo Ir 'deruonatrayi- 
mo vieta:

Į Eto^ba Siroet 
irS.iRgbfoS*. . 

tfOBia BOOIOH, USB. 
Joe. Kų>«<«M. ir Ftltr 

utlnlnteal . - .

rtpjesjtaek pinim gah su
taupyti siąihe išpardąvi- 
n»e. Neatiduok! Užeik 

tuojaiis.

cjMsa
i . AMettęA'a

iRB.iwmiw»p n'!n ;h iuji.mi<uj.. įį.hui.jii.iw.ii ,rn .ijLnuHnuįįi įjUĮinuii

MMISHI
SMOUMMfir

,'■■■ MASSACHV&raS
. .'I*.

" " C i .» / Į •

šiemet visoje Europoje 
buvo labįi dideli karščiau 
Dėl to daugelyje kraštų 
sviesto gamybą žymiai su
mažėjo. Už tai kai kurios 
valstybės dabar labai per* 
ka sviestą, už jį mokėda
mos aukštesnes kainas. 
Vasaros * karpiai, sviesto 
gamybos beveik nepametė. 
Ji Žymiai . padidėjo, * lygi
nant su kitais metais. Lie- Į 
tavos, sviestas savo geru- Į 
mu dabar yra plačiai žino
mas, o esant- didesniam jo 
pareikalavimui kituose 
kraštuose, te kainos liek1

' lysnvĄiBffl^

Ii OHĮRDBų < ; 
Ofhū Bbfcttjob Vytojo ,

SOS U "
’• Ant anteį Mų

! •
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NAUJASLEIDINYS

Gavę Gerb. Udarniko sutikimą, straipsni <4Tiknė 
komunizmas’* spausdiname brošiūroje. Tai bus 16 
puslapių knygelė. Kaina 5 centai. Prašome visų tą 
brošiūrėlę įsigyti, nes joje aiškiai išrodinėja komunis
tų klaidas ir apgaulingus komunizmo pažadus. “TIK 
NE KOMUNIZMAS’’ brošiūrėle turėtų rastis kiekvie
no lietuvio namuose, kas jis nebūtų: katalikas, komu
nistas, socialistas, laisvamanis, ji visiems naudinga’ 
ir reikalinga. :

Gerb, Klebonai, LDS. kuopos ir kitų organizacijų 
kuopos teuŽsisako šių brošiūrėlių šimtais platinimui. 
Užsisakantiems daugiau kaip 50 egzempliorių, kaina 
3 centai už brošiūrėlę; daugiau kaip 100 egz.r kaina 
2^ centai už brošiūrėlę. ,

Tuojau prašome siųsti užsakymus:
DARBININKAS

366 W. Broadvvay, - So, Boston, Mass.

PRANEŠIMAS
Šeštadienį, vasario 9 dieną, Šių metų, atidariau 

naują valgomųjų produktų krautuvę, kurioje gausite 
visuomet šviežius ir gerus produktus, kaip tai: mėsą, 
daržoves, vaisius ir groserius. Naujos krautuvės adre
sas: P. Bushman, 29 Savin Hill Avė., Dorchester, 
Mass. \

. Kitose dviejose mano krautuvėse taip pat, įtaip 
ir iigšioi gausite šviežius produktus visiems prieina
momis kainomis. Patarnavimas visose krautuvėse 
malonus ir mandagus.

Taigi dabar kam kur patogiau ateikite arba šau- 
r kitę telephonų ir gausite patarnavimą. Krautuvių a- 
* dresai: •

45 Hamden St., Roxbury, Mass. Tel. HIGhlands 4855
48 Crescent Avė., Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 6702 ;
29 Savin Hill Avė., Dorchester, Mass,

POVILAS BUSHMANAS, savininkas.

• DARBINENKAS

Šv. Petro Parapijos bažnytinis berniukų choras, muz; Rapolo Juškos vedamas, rengia programą, vasa
rio 17 d. bažnytinėje salėje. Pirmoje eilėje, iš kairės į dešinę:—E. Lekauskas, P. Bižankąųskaš, A. Kena- 
viciųš, bįuz. R. Juška, kun. K. Urbonavičius, kun. P. Virmauškis, kun. K. Jenkus, J. Razgevičius, P. Mar
kinas, V. Ančiukaitis. Antroje eilėje: A. Stakutis, J. Žilinskas, L. Saduikis, A. KontautaS, fe. feerdiejus, J, 
Kerdiejus, A: Lemežis,* J. Grinkaitis, E* Leikis, J. Marcinauskas, J. Švelnia. Trečioje eilėje: P. Šugžda, 
T. Valis, J* Vaitkunas, A, Jarvis, M. Jankauskas, P. Krasnauckas, j. Marcinauskas, J. Jankauskas, A. 
Stanaitis, A. Pažusis, J. Brazauskas.

^|ii!iii|iiuiuiiiliiiii|iHiii|ilĮii|riniininn|l.llinitii|i'niiMiiiiiiiiiiiiiili>liiti|Uiitti>iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiūiiil>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^  

iVIETINES ŽINIOSl 
I. .. ’T

ŽINUTES

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
• ‘ • ' - * *■ * . ■ ■ ..•••■H’ - 
i • ? f -r- i*. -n ■’ • t 
SO. BOSTON, JiUkSS! JONAS VALIACKAS 

75 “G” Street, 
Telephone South Boston 1609

Penktadienį, vas, 15 d., į 
vyksta, sekančių ‘chorų 
praktikos: 4 v. p.p., vaikų 
męrgaičiiį (mažojo) cho-

MUZIKOSMOKYKLA
PERKINS SQ. CASH MARKET 

Povilas Baltrasiūnas, Sav.
- 490Brqadway, Tel,S.Boston3120

k. šidlauskas
... • 918 E. Broad,way 

Telephohe South Boston 1392
BROADWAY MARKET 

387 W. Broadway .
Telephone South Boston 3591

JONAS GLINECKAS
• 502 E. Eighth St.,

GRABORIAI

Tol. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
, Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway,

So. Boston, Mass. •

JOSĖPH Wr CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 B. Broadway, 

South Boston, MassX 
Office: Tel. S. B. 1437 

xtes. 158 W. 7th St.
Res.:Tel. S .B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

M. TreinaVičiute, moky
toja, moko muzikos pianu., 

Ji yra baigusi ;
‘ FAELTE# PIANOFORTE 

KOLEGIJĄ
444 E.Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

= < TeL S. B, 2805-R, i
I LIETUVIS I

OPTOMETRISTASį
I Išegzaminuoju akis j.
= priskiriu . akinius f

’i. kreivas-akis atitie«Į
e Bįnu ir amblijoniš-Į
|kose (aklose) akyse sugrąžinu! 
= šviesą, tinkamu ląiku. . |
| J. L^ PAŠAKARNIS, O. D. | 
| 447 Broadvvay, South Boston!

• ■- ’ ■ ■ ’l

ro; 6:30 vai. vak., mergy- 
nų (jaunojo) choro; po 
šv. valandai didžiojo cho
ro..- ,v '"

......................z ■

šeštadienį po paskutiniu 
šv. mišių seks šlšubas O- 
nos jūreviČHitės—Karolio 
La Marco* v ;
• 9 vai. ryt. vaįkų - mer
gaičių pamokos tikyboje 
ir lietuvių kalboje. \ .
f 7 vai: vak. bus šliubas 
Genovaitės Balušaitytės— 
Jono feurke. - .

- Sekmadienį ^po sumai 
bus • susirinkimas/ Tęvų 
Marijonų, Rėmėjų, Draugi
jos skyriaus. šis skyrius 
ruošiasi priimti Mariana-? 
polio Kolegijos Studentas 
su teatru, kovo 17 d.

Antradienį, vas. 19 d., 
7:30, vai., vak. įvyksta 
svarbus Federacijos sky
riaus susirinkimas -— me
tinis.'

Po tam, 8:30 vai. vak. į-

vyksta susirinkimas visų 
draugijų atstovų į N\ A. 
L. K. Seimelį, Lawrence, 
Mass. Bus tartasi apie 
samdymų busų ir apie ki
tus dalykus.

,įiir.'.|.llMlllll|IĮff|llJ||įMIMlMI^Mi

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS) 
Ofisas: 409 Windsor St.
Tel:

Namai:, 
į Tel:

Cambridge, Mass.

University 4116
167 WashingtonSt
University 9221

Bernaičių bažnytinis 
choras turės dvi progra
mas. Jie sudainuos, o po
nas Janusas iš Hartford, 
Cohn.,‘ rodys iš Lietuvos 
garsiakalbius - krutamus 
paveikslus. Pelnas bus 
bernaičių choro unifor-? 
momš. > . ; *

Šis bernaičių vakarėlis 
įvyks Sekmadienį, vasario 
lt d., bažnytinėje salėje. 
Vaikams 3 vai. po pietų, 
6 suaugusiems 7:3O vai. 
vakare.

>12 METŲ LAISVAI 
KLAIPĖDAI

• .d ; •/.' . . • r . 
Klaipėdos Išvadavimo su
kaktuvės paminėtos visoje 
Lietuvoje. Ypač iškilmin
gai minėjo patys klaipė

diečiai z

r

»

Sausio 115 d. suęjo 12 
mėtų kai buvo atvaduotas 
Klaipėdos. kraštas ir Uu* 
jungtas su Lietuva. Per. tą 
laiką, kai kraštas ir uos
tas grįžo Lietuvai, jau ne
maža padaryta kultūrinėj 
ir ūkiškoj srity. Klaipėdos 
kraštas ir jo gyventojai 
vis artimesniais, kultūri
niais ir ūkiškais ryšiais 
stengiasi susijungti su tė
vyne Lietuva. •

Tačiau saujelė svetimo 
gaivalo vis dar nedavė 
klaipėdiečiams ramiai 
venti ir ruošėsi sukelti ne- j 
ramumų* Todėl jie dabar ; 
skaudžiai turės atsakyti J 
prieši Lietuvos teismą. J

* . • ’

Klaipėdos išvadavimo 
sukaktuvės paminėtos vi- ' 
soj Lietuvoj. Ypač iškiL 
mingai mįnęjo patys klai
pėdiečiai. Jų iškilmės bu
vo transliuojamos per ra- 
dio.‘ Visoje Lietuvoje mi
nėjo savanoriai, šauliai, 
pavasarininkai ir k. orga
nizacijos, taip pat mokyk-* 
los. Vįsų lietuvių akys nu
kreiptos į jūrą ir savąjį 
vienintelį uostą Klaipėdą.

Kaune įspūdingiausią 
minėjimą suruošė Kauno 
2 Pilies šaulių būrys* Su
ruošė minėjimą ir kitos 
organizacijos.

Iškilmėms pritaikintą 
turiningą programą

Katino radiofo
nas. Paskaitose buvo ai§-«
kinama, kaip svarbu * 
mums yra išlaikyti ir 
branginti Klaipėdą, tą 
vienintelį mūsų išėjimą į 
platų pasaulį..

VALSTYBfcS IŠDAVIMO 
feYLOJE TEISIAMIEJI 
Hf^RININKAI NORI 
Papirkti liudinin-

• L ■' KUS

1

<

.1
i

A

M

i

i

* 
»r 
TU 
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

'LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

' Pirmininke — Evą MarksienS, 
625. E. 8th St, Sq. Boston,. Masą 
Tel. ,Sd. Botson 1298

Vice-pIrmlnlnkS — Ona ■'SiaurienSį 
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Tek So. Boston 8422

Prot Balt — Bronė Ctonlenė, 
20Gould St, West Roxbury, Mass.’

. . Tel Parkway 1864AV
Fln. RaŽt. Marijona Markoniutė, 

88 Navarre St., Rosllndale, Mass.
Tel. Pnrkway 0W8-W

< Iždininkė — Ona Staninliutė,
105 Wes| 6th St,‘So. Boston, Mass

Tvarkdarė -*• Ona. Misglrdlenėį,
1512 ColumbIaRd.,80., Boston, Mass.

Kasos Globėja —’ E. JanužonlenS.
1426 Columbla Rd„ So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrg.utaraĮnkg Hekdano mfioMto,

ŠV. JONO E V. BL.PAŽ ALPINS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J* Petrauską^ / 
24 Tliomas Park, SoJ Boston, Mass.

Vlęe^ pirm. — V. Medonis, 
1430 Columbin R(L, S. Boston, Mafis.

Prot Raitininkas — J* Glineckls, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fin. Raitininkas — «Alb. Nevlera, 
16 AVlnfleld St, So. Boston, Mass.

Iždininkus — A Naudžiūnai, 
885 EL Broadway, So. Boston, Mass.

Maršalka — J. Zaikte.
7 Wlnileld St, So, Boston, Mass.

Draugija laike susirinkimus ku tre< 
čia uodeidienj klekvieno menesio, 
2 vaL l?o piety, Parapijos salfij, 4M 
E. 7th St, So. Boston. Mass.

7:80 vai. vakare, pobalnytinfij sve- 
tainfij.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas pretpkŲlų raStiūlnkę,

i Broadvvay Cafeteria
George Masilionis, savininkas.

t Geriausios Rūšies, Šviežus Valgiai ir Gėrimai
Į . Kiekvieną Dieną

, KAINA LABA^
Tadgi neapsimoka namie gaminti valgius, o ypač SEKMADIE
NIAIS ir ŠVENTADIENIAIS kada pasirinkimas yra gana, 

s platus.
I BŪDOS REZERVUOTOS KOŽNU LAIKU

DATARNATOIAS GREITAS IR MALONUS

GEORGEMASILIONIS
į 377 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

WESTFIELD,MASS.
IŠKILMINGAI MINĖS 

VASARIO 16-TĄ
. Westfielde nėra tur būt 

nei vieno lietuvio, kuriam 
nerūpėtų Lietuvos Tėvy
nės gerovė ir Jos reikalai. 

Todėl kaipo ištikimi pa- 
trijotai, ruošiasi Tėvynės 
laisvės atgavimo dieną pa
minėti labai šauniai.

Kadangi vasario 16 yra 
šeštadienis, tai dėl pato
gumo visos iškilmės įvyks 
sekmadieny t. y. vasario 
17 d. bažnytinėje , salėje, 
7:30 vakare. Įžangos jo
kios nebusi tik bus renka
mos aukos Vilniaus vada
vimui. Programa bus turi
ninga ir įvairi. Kalbėto
jais bus kun. K. Vasys, 
kūn. P. Juraitis, miesto 
Majoras ir k.

Vargoninkas Januškevi
čius jau šenai su choru ir 
kitais artistais prakaituo
ja, 'kad visus nustebinti 
muzikalės programos iš- 
pildymų. Todėl visi vasa
rio 17 dieną, 7:30 vakare į 
bažnytinę salę, į Tėvynes 
nepriklausomybės atgavi
mo minėjimo iškilmes.

Rengimo Komisija.

lietuviai vieningai remia 
kiekvieną gražų užmany
mą, ypatingai parapijos 
reikalus. B.

JUBILONIS BALIUS
• ' - ■ IR ’ '

WHISTPARTY
Rengia; . '■ 

N. P. P. M. Draugija 
. Paminėjimui 25 metų 

Sukaktuvių
Penktadienį, 

VASARIO-FEB. 22, 1935
Cyptus Hali 

40 ProspectSt., 
Cambridge, Mass. 

Gros J. Antanėlio Orkes
tras. Šokiai 6 vai* — Cyp
tus Hali. Kortaviinas 7 
Vai. — Malta Hali. 

*• ; Įžanga 35c.
KviečiaRENGĖJOS

*
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ŠOKIAI PAVYKO
Vasario 9 dieną, šv. Ka

zimiero Draugijos salėj# į- 
vyko parapijos naudai Šo- 

K’kiai* v Žmonių prisirinko 
pilnutėle salė, matėsi net 

Ų iš gana tolimų lietuvių 
‘ kolonijų svečių.
; Reikia pasidžiaugti kaip

LIETUVOS BONAI
Perki! Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonų ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus j Lietuvą ir į Lenki
ją. doleriais. Įgaliojimus ir 
kitus dokumentus tvirti
nu, nes esu Viešas Not^ 
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
ve atdara ir vakarais iki 
9 valandai. Malonėkite 
mūs nepamiršti* .

PETRAS BARTKEVIČIUS 
Ameriotn Ory Goodi Storo 

67BNo.
• MonUUo, Mim. .„■

Kaune.plačiai kalbama, 
kad valystybės išdavimo 
byloje teisiamieji Klaipė
dos krašto “ hitlerininkų 
nori papirkti svarbesnius 
liudininkus. /' Įdomu, kad 
šios kalbos pasklido prieš 
pat liūdihįnkų apklausinė - 
jimą.. Joms pagrindą davė 
pačių teisiamųjų (ligi tei
smo buvusių laisvėje) el
gesys. Kauno restaranuo- 
se galima dažnai matyti 
stambesnius teisiamu o- 
TOttpjgH^ujant su, liūįjj 
ninkaįs. Sakoma, kad pri
sidengę “vaišėmis”, stam
besni teisiamieji pinigais 
nori papirkti liudininkus. 
Be to, asmenys, kurie tu- Z 
ui Su byla bei jos eiga rei- >• 
kalUį pasakoja, kad į kii-M j; 
riuos liudininkus daro į-* 
taką teisiamieji naciai bei.'; 
jų agentai* Jie prikalbinę- .: 
ja liūdininkams atsisaky-. 
ti duotų parodymų, pažy- į 
mint teisme, kad jie wuž* •; 
miršo” ką sakė tardyto- ; 
jui. Be to, jie agituojami 
teisme pasakyti, .kad pa* 
rodymai pas tardyto jus ir 
policijoje išgauti per prie-
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Tinginyatž — jauno fano- 
gaus kapai. M. iStytriil,



i

uotį: Lietuvių tarybą ir
įratoriųs rięiaukia ir imasi 
aprašyti. Moteris atiinęt

VYSKUPO BARANAUSKU

te

“Kufjrtį ^Vilęnskf” 
sdiną liūdnus ir, baisius 
vąizileiiiia iš Vilnim* W ■ 

I Što kalino įyyenimd, ku-;
rįe verti dėmėsiu, juo Ją-. 5 
biaufe kad juos abrako len
kas korespondentas, pats 
tai matęs.

; štai viena kalino fnote- 
rėlS nuėjo lū klm< į vaiš- 
čių; norėdama gkūti kaž
kokį liudymą. Paaiškino 
sargui, bet tas susikeikęs 
dingo. Tuomet įėjo rašti
nę ir čia kreipėsi į žmogų, 
kurs jai pasirodė, vyresnis 
eėąš. — “Palauk!” — su
riko klausiamasis. Mote- 
relė^o su ja ir kitį interę' 
santai, nusigandę atsi
traukė, bijodami, kad ne
pradėtų kolioti komunis- 

f tais ir kt. vardais.. Ilgai 
lauktis gorias paklausė kp 
norį. Moterėlępapasakojo, 
~r“Nėra viršaičio! įty- 
ibjr t- aptirto ponas, 
Ryt Hieną tas? pats pasi
kalbėjimas. ,; Ir • tik trečią 

[ dieną moterėlė tegavo liū- 
Į dyiriį ' ■ ■

tJKiriihfcas tiirtjb gelis 
ha miškelio, kurs buvo 
pripažintas globotinu miš
ku. Taigi, jokios naudosū- 
kininkui iŠ jo nėra, o dar 
turį, mokėti pelno mokes
tį, ūkininkas išėjo į aps- 

l kritieš mieštą tiesos ieš
koti, bet Čia jį siunčia nųp 
Ainošiaūs pas Kaipošjų.

rpštaĮ v (ąpskr. ,virš.j', pėt 
Į šis rie^rtliba. Nusiminęs 
pasigeria ir grįžta namo

Į MažaŽė&ds ūkininkas 
Įtife*ifivBiiM &nų, beva
lantį fiziniai dirbti, kuris 

I dėl to Šeimoje nęmėgia- 
Į mas. PUgąlfafc, ateiila prą- 
t nėšinfaš, kaži įri^afi^aš tu- 
f rt sumokėti karišką mo
kestį (už fiętįrtayįnią ka-

I riuomfenėje). Ūkiiiink a s j neturt pinigų/ NęįSkųs 
[atvyksta .sekvestratorius 
j ir aprašo tąvų tiirtą. Tam

sus, ujamas ūkininkas ne
žino, kad jis neprivalo, 
mokėti už sūnų ir savo 

’ pykti išlieja sumušdamas 
invalidą^

•L Į kaimą atvyko šękves- 
tratoriūs aprašyti .turto

Į už nesumokėtus mokės- 
Čius. Vieną moterėle aiš
kina jairi, kad tuoj siimp- 
kęs, kai tik .viršaitis ^rą-" 
^n| jaixškpW Bet ^sekyes: 

tik paprasta ta turto tran
sakcija. Gėriau būtų (fięht 
sąmoningiau) , jei tribuno
las būtų nusprendęs, “jog 
nekilnojamo: turto įsigyti 
negali, tik gali trijų metų 
laikotarpyje išgauti pilną 
to turto vertę”. Tai viena.

Antra. Tuo įstatymu, nė 
vienas naturalizuotas ar 
gimęs Amerikos pilietis 

žjjie ĄmęHkės 
lietuvius) neturi teisės net 
paveldėjimo kr testamen
to kėliu įgyti Lietuvoj iie- 
judorido turto (bent “Lie- 
tuvps Aidas” tų išimčių 
nepaskelbė)*. Ar ne puiku. 
Męs, rėtriėm tą brangią 

[ daugeliui, Lietuvą, buvo 
ir tpiiįį kurte ir galvas 
įįddjrti riš*ją ėjo. ipąy. 

| Darius ir k.), o liaudie

Kaikurie lietuvių laikrašČ b 
fninėdami didėlio mūsų dainiaus, a.a. 
no Baranausko šimto metų gimimo su _ 
tabu, kad jis neturėjęs pakankamai lietuviškos ava- 
Siūs. Toks priekaištas yra tiek nuostabus, tiek nętei-
singas. Vyskupas Antanas Baranauskas buvo kaip 
tiktai lietuviškus dvu#km Jo tvirta, nieku
nenulaužiama dvasia buvo lygi jo genialiam protui. 
Jo gyvenimo laikais Vyskupas A. Baranauskas buvo 
skaitomas vienu tvirčiausių jų lietuvybės ramŠČių.Jis 
turėjo labai plačią vaizduotę, bet Vargu būtų Jsivafe; 

+ davęs, kad jaunesnio joj atgimusios! Lietuvoskartoj 
.■ . atsiras tokių nedėkingų vaikų; kurie jmn datytų to-1 
q r ”; kį skaudų priekaištą, taikomą į opiausią jo širdies Į 
L' ? . vietą-r lietuvybę. . , . .

Z ITik prisiminkime, kokiais laikais VyskUpas Ba- 
ranauskas gyveno.1863-4 metais įvyko lenkų prieš 
rusus sukilimas, taip vadinamas “lenkmetis”, jau tas 
vienas vardas parodo, kad lietuvių tauta tame sukili
me nedalyvavo, jei neskaitant dvarponių, kurte vary
te vare savo kumečius į lenkų “armiją”. Aukštesniuo
se Lietuvos sluoksniuose perdėm me^atavo lenkiška 
dvasia. 0 Vis dėlto Vyskupas Baranaiįškas. ėjo prieš 

1 fiusištotęjušią šripvę ir —■ rašė lietuviškus eiiėraŠ- 
?įius. Pa to sęke rusų teroras L- Miirayjėvo - koriko 
laikai. RrteŠ tą terorą Vyskupas Baranauskas reaga
vo -/- rašydamas lietuviškai. i?rie Aleksandro IJI rU“ 
SifikąčijŠ. buvo varomą įtemptu smarkumu. Lietuvos 
įlotai buvo apgyvendomi rusų^ imigrantais — kaca- 
paiš. Prayoslavijbš šalininkai šelfe šele, drausdami nė 
tij spausdinti pššaūįiriio turinio knygas ir laikraš
čius, bet ir maldaknyges. Pradėjo atiminėti bažny
čias. Įvyko Kražių skerdyrieš. Tais laikais reikėjo tų* 
rėti stiprios^dvasios reaguoti į rusiį žiaurumus, vys* 
kūpąs Barąriaųškšš stojo drąsuolių priekin ir štai ką 
jis tada rašė: .

Anei rašto, ,ūnėi. druko mums turėt neduoda, 
Šako, tegu biis Lįęįuva ir tamsi ir juoda...
Kad tii, giįdę, hešūĮaūktųm, —nebus kaip tu nori: 
Bus kaip Diev’s duos, nė kaip tavo. įsakai nedori.

Nori savo valdžia kieta muš visus iškraustyt, 
Nort savo vąldaĮos peilitf Širdis mums šupiaustyt: 
Neįveiksi, sunkti Šiaurės f Mūsų širdys tvirtos! 
Seniai yra išbandytos, serijai keptos, virtos!...

' t Dar ir šiandien ąkąitant tuos žodžius širdis su- 
yirpa. uolųnįu kovoti už T|yynėš teises. Reikia dvašioš 
puŽjunp, kad pajėgtų mesti tokį įkvėpimo žodį į tau
tos širdį. Ir jūs drįstate sakyti, kad Baranauskas tai 
silpnas lietuviš?!.. v

. _ Kuris iš jūsų, m?įtikų, taisJaikaįs nebūtų įlindęs 
į zuikio rūšį ir nedrebėjęs iš bąimeš? * ./ K.
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tiktai lietuviškos dvasios m

kaca-

Iš Mūsų Veikimo Centro
įĮį. Federacijos Rūpesčiai Del 

■/;■ Lietuvos Nėpriklausomy-
Ks / ' - .. bes
O:'

i.i
"i-

i-

Šiemet, K vasario 16 d. 
Lietuvą mini IT,metų su- 
MĮsi hud paskelbimo ne- 

akto. Tai 
svarbus jvykis musų tau
tos, istorijoje, kiirį reikią 
^k  ̂>|nfeti. A. L. 
R,. Federacijos centro 

“"a vaidyba keliais atvejais 
iagiįb katalikų. visubme- 

. .. nę šias' Jeik^mingas su- 
kartuvės . iskūmmgąi mi- 

/ neti; Kibk šėktėtorijatui 
yra^. žinoma, Federacijos 

i apskričiai . ir skyriai yra 
‘ pasirengę, kad šiemet Vi- 

r ^ąrio šešioliktąją ypatm- 
P" gu būdu atžymėti. * 
Lt;. / Nieks daugiau netroško 
į Lietuvai nepriklausomy- 
: bes ir nieks nuoširdžiau 
į nesidarbavo tam šventam 
L" tikslui atsiekti, kaip. Ame* 
į rikds organizuotoji lietu- 
| vių katalikų visuomenė. 
| Mūsų garbingoji Fedeta- 
|« cija per. kelerius metus ir 
| savo reikalus buvo aplei- 
K dusi; kad tik daugiau įde- 
I : ti jėgų ir darbo ’ į grynai 
Į tautos reikalus, kad tam 
L darbui dirbti sutraukti vi- 
| ; sus geros valios lietuvius 
F - ir vienu frontu kovoti dėl

iš pačių lietuvių lūpų, kad 
rvių tiiiti ir trokšt 

nep^aųsomybėš  ^ ir jos 
siekia., žinant kaip sv&r- 
bų vaidmenįPasauliniame 
Rate ii* tarptautinė je pąifc 
ligoje yaidinp prėžfdentas

iriėn,)- buvo begalo reikš- 
mingas dalykas.

Amerikos Lietuvių Ta-

nėščiai, darbai, pasiŠven- 
Imas ir pasiaukojimas 
nenuėjo vrtttif, bet špvai- 
Pikuoti musų4 mylimos 
: Lietuvos laisve ir liepti* 
^lausomybę. Minėdami 17 
ietų Lietųtos Neprildati- 
įomybės aktopaskelbimo 

ir savo nuopelnus 
Siek tiek daugiau Jvėrtfc

atrištą 
Lįrte 

Lietuvos Neprikūuisomy- 
bėš t kT labai 
svarbu, nes matome kaip 

f vokiečiai veržiasi į Kini*
• V.. S -t .■ x*'X Ji. ■ * i - T-’

tautos laisvės ir nepri
klausomybės. ’ •

Federacijos vadai, ma
nydami, kad darbas bus 
sėkmingesnis, jei susida
rys organizacijos, ku
rioms rūpės tik tautos ne
priklausomybės reikalai. 
Dėl to. Federacijos inicija- 
tyva buvo, suorganizuota, 
Amerikos lietuvių Taryba, 
kurios rūpesčiu buto kel
ti Lietuvos. hepriklaūšo- 
mybes obalsį Amerikoj ir. 
plačiame pasaulyje. Ji į- 
steigė VąŠįrigtonę infor
macijos biurą, kuris vė
liau pavadintas tarybų ek- 
zekutyvin komiteto cent
ru ir veikė iki jąu Nepri
klausomos Lietuvos yy- 
riaušybe įnėprišiūnfe vadi
namos Lietuvos Finansi
nės Misijos ir laikinojo at
stovo,

. Amerikos Lietuvių Ta
rybos užlaikomas Vašing
tone biuras labai daug 
svambių darbų Lietuvai 
nuveikė^ Jis Amerikos 
spaudoje garsino Lietuvos 
vardą, jis stengėsi užmeg- 
Sti. pažintis su aukštais 
Šib! l^štd./yyriąuė- vai* 
dininkais, kad reikale jie 
užstotų mūsų tautą ir 
tarptautinės politikos are
noje gintų Lietuvos intd-

viii šeiriias New xdrke, 
fiūrikįrie išneštos švarbioš 
rtžotįucijos, reikaĮaująn- 
Čibį Lietuvai nepriklaušo- 
mybėš. šiš įvykis taip pat . 
yrą švatbuą kbyų Įštpri- 
joj dėl Liėtąyoš ląfeves.; 
Keliais atvejais Taryba 
siuntė delegacijas Kuro/ 
ppn, kad šelpti. niio karo 
nukentėjusius lietuy i u s 
ir pkdeti Lietuvos veikė: 
jąmš , kelti mūšų tautos 
nepriklausomybes obalšį 
ir jos siekti. Mes čia pa
žymėjome f ik keletą svar
besnių Tarybos padarytų 
žygių, kurie buvo ręikŠ- 
mingi ir efektingi. Reikia 
žinoti, kad darbas btiyo 
atsąkomingąs ir labai sun
kus, nes tada neturėjome į 
tinkamos literatūros pro
pagandai nė tik anglų, bet 
ir lietuvių kąlba. Reikėjo 
surinkti žinias, rtibįti lite- 
ratėrą,. ką^-.^o žygius 
paremti nesugriaunamai! 
argumentais.

Prašinėjus didžiuliam 
karui, Lietuvą pirriioji 
virto jo lauku. Atsirado 
gyvas reikalas šelpti nuo 
kara.riukėntėjusius ir iš
tremtuosius „iš -tėvynės. 
1914 m. Pįidėrąęiją Šūšąų* 
ke Ameriko§-Lietiivių. Šei
mą ęhįęągpje ir sųorgaįi- 
zavo Tautos Fondą, į ku
rį' lietuviai katalikai gau
singai aukojo. Tas fondas 
varė Šelpimą darbą. Bet 
drauge jis buvo lyg kokia 

^j?tenia,, kuri 
finansavo visus musų tau; 
tos žingsnius vedančius ją 
prie nepriklausomybes. r 

Tautos Foųdąs užlaikė 
informacijos biūrą Vašin
gtone,. Šveicarijoj, finan
savo delegacijas, apmokė
jo delegacijų lėšas į Tai- 
kos Konferenciją Paryžju: 
je ir finansiškai rėme jos 
visus darbus. Taip jrėįkėjo 
daryti, ries karo nukamuo
ta Lietuva pati vieną t° 
padaryti neįstengė; t. y. 
pakeiti, savo delegacijų (rolės) nėra sąryšio) pą- 

; kelionės n* darbo lėšas. Be 
to Tautos Fondas šelpė 
mokslus einantį jaunimą, 
kad jis prisiruoštų tautos 
ir naujai atstatomos Lie
tuvos valstybes dąrbui. 
Nėra ne vieno svarbesnio 
mūsų tautos reikalo, ku
rio Tautės joridąs nebūtų 
gausingą! parėmęs. Lietu
viai katalikai Šimtus tūk
stančių dolerių l Tautos 
Ftndą sudėjo. Jei nė tos 
katalikų.gausingos. aukos, 
ir šelpimo darbas būt bu*~ 
vęs apleistas ir kova dėl 
tautos nepriklausomybės 
būt buvus Žymiai apsun
kinta.

me savo įšiltos vienybę/
W Miiia liifiai

-Jas Šittiutiš, .
3f. Šektetof®,
315L’lt u- - -L i 'i' k-*!'

įięš ėsąmę pamatę tėvų 
kraštui, kad iiė ū .daugiau .4^-. ?
brangiritų,jiibdidžiuotųs, 
keltų ^>s vardą, ir fėikatė 
|iąįų, Prtsffiindaii It Šą-' 
Vb darbus .irpiačįiii kaL . . . . .
būdami apie taš begalo Chicago, lUinČIš.

■ OyVemffiaži Pažvelgus . ■

it

Kartą žydas prispaustas 
prie sienos, jog jis riefėi- 
shlgai liudijęs teisme at
sakęs “No, I did not. say 
yęs, and I did not say no”, 

dabar Naujienos karto
ja tą pat, • • '

štai. “Bet kad čia KVissd 
neina kalba apie religijos 
vertę,, o tik apie jos žymią 
ar, nežymią vertę”, t Na, 
tai gražiausią! Įfą^po^ 
nįi, (ašit vėl pamoksli
ninko tomi( ariot ”Naujie- 
jienų”,) nejaugi jūs ne
žinotu jog* daikto vertė 
priklauso- nuo to, kokį 
vaidmenį"', * jiš gyvenime 
vaidina arba atvirkščiai 
daikto vąidmuo priklauso 
nuo. jo Vertes ( jęi nežinot ' 
patarčiau pastudijuoti po
litinę ekonomiją ‘‘Verty
bių paskirstymas”).At
seit vertybė Jr vaidmuo 
vienus sii, kitu yra glau
džiai susiję. Jus religijos 
vę:rįę uprš neaiškiai pri
pažįstat, ~ jog “Daikto, 
idėjos ąršiaip kokio daly
ko vertė gali būti labai di
delė”, tik kaž kodėl rie-

bių paskfr$tymas,,)t2; At- 

vienus su* kitu yra gląu- 
i 
vertę nors 
pažįstat, įį

-■ - 
ko yėftė gali būti labai di
delėj — tik kaž kodėl ne
išdrįso! pripažint VIEŠAI 
religijos vertę (na, nenuo
stabu — jog jūs ją kovo
jai, tai ir viešai prisipa
žint gerą dalyką labai nė- 
malbriu). Pripažindami 
jos vertę — pripažįstat ir 
još yaidbįfiiehį. / v

“Naujienos”, -
' j

skustuvo.? 
f/“» Al>e»14 cš'ta

Notėdamps tuos savo gal
vojimus (jog tarp daikto 
vertybės ,ir jo vaidmens 

remti pasiima pavyzdžių 
mokslą. “Girdi,”, pavyz
džiui, mokslo vertęs nei 
Vienas protingas žmogus 
nenorėjo, o betgi senovės 
įaikaiS moksliu nedaugte- 
bvo duodamą svarbos” ..
J IŠT kurgi jus tai ištrau
kėt, ponai? Nejaugi “Nau
jienos” tokios naivios, jog 
galėtų tikėli, kad senovė
je mokslui nedaug svar
bos buvo duodama? Taip, 
biesa, mpksląs nebuvo pa
siekęs ’ Jiękibs; aukštumos 
kaip šiandie, bet už kelių 
ąr keliolikos šimtų metų 
mokslas, dar toliau pa
žengs. Nejaugi jūsų vai-

pripažįstat ir

Bet; dar gražiau, kai 
“Naujienos”, — kaip tos 
skystantis griebiasi už 

. " / / štengĮ a s i
* jiioksliskai” įrodin e t i. 
Norėdamos tuos savo gal
vojimus (jog tarp daikto

kilčiai gėlės x šakyti, jog 
XįC ainžiuj mokslui maža 
svarbos buvo duodama? f ■ ■ į' - *.-r * r

Arba, nėjaugi p. ;“Nąū- f 
jieiių” . redaktortuš tiki, 
jog daikto vertę ar vaid
menį nustato karai. x Jei 
taip — tdi jo galvojimu 
ir faiitlškumUs Šiandie ir 
gi nustojo savo vaidmens. Į 
Tačiau nemanau, kad p. 
redaktorius tuo tikėtų, 
^;^’Visaį?:WitMlĘO, 
Atsirado .zipogus, kurs m 
Brboklyn’o tįlĮą nupirko.

Pagaliau, kiek^pamenu, 
pirmiaušisnffl SNanjiehos”fc į 
kalbėjo apie religijosįtek- 
mę (vaidmenį ar rolę — 
tik' ne “reikšmę”) žmo
gaus ar žmorflų gyvenime, 
o vėliau įsivėlė į valsty
bės gyvenimą. Ponai, vab 
stybė tėra žmogių socia
linio sugyvenimo forma.

Baigdamas kartoju, jog 
nei religijos verte, nei jos 
vaidmuo žmonių gyveni
me nemažėja,nors dėl jos 
karai nekėliaihi^ bet šian
die ir dęl garbės ar mote
rų dvikovų rietą, norąne- | 
manau, kad Žinogūus gar- j 
bėš jausmas būtų nusto
jęs vaidmens. Jei taip — 
gaila, labąi gaila.

Amerikos lietuviai, nesi
giriant; daug davė Lietu
vai; Davė nėyiėn materia- Į 
les, bęt ir moralės para
mos. * AmėrikieČiaL davė 
Lietuvai prot. -e Pakštą, 
brof. šivičką, nesenai Da-Į 
rtų ir Girėną ir k>

Ką Lietuva niums davė ?
Mes nenorim matėtialėš 

paramos. Anaiptol. Mums 
Užtektų malonaus žodžio 
ar malonaus; broliško pri
ėmimo grįžus į tėvų šalį. 
Deja.;;-; ,.r; ; 7 J
; fetįi ir vėl “Liettivos Ai- 
dąs” iŠ . 1935, sausio .11 d. 
“Vykiausias tribunolas va- 
kaę;ępręndė klausimą, ar 
gali įvęhmšališ paveldėji
mo ar testamento keliu j- 
Sigytį nekilnojamą turtą | 
Lietuvoje. ilsprew 
gali; tdėiak einant 83() str, 

tomo įstatymų rinkinio, 
priedu, tas nekilnojamas 
turtsk per trejus s metus 
turi būti likviduotas”. „ ____

Ponai, tai nesąmonė. Lietuvos ponai ėmė ir pa
juk tuo būdu nejgijamda kišo panosėm.. / ‘ ‘ 
nekilnojamas turtas —- tal Į “Keep ęut!” . :

Įstatymą:

sumuša moterį. Tuo ihetų 
kilo gaisras^ o moterie šo
ko skandinus, ją išgelbė
jo ir apkaltino pasiprieši-• 
nimū valdžios organams, 
Moterėlę ėmė tampyti po 
ięisžiiūs, ji liko bejėgė; 11- 
gota. policija kalba, kad 
ji pamišo./

Vięnąs kaimietis turėjo 
Skolų, dėl kurių nuolatos 
lankėsi sękyestratori u s. 
Pagaliau, sumanė parduo
ti dalį žemės ir apmokėti 
skolas, Bįet kaip tai pada
ryti. Reikia turėti nuosa
vybės dokumentus Ir visą 
eilę liudymų, kad neturi 
tarnų, nuomininku, skolų 
ir daug kitų. Visą tai ręi- 
kąįąuja daug pinigų.■' Jis 

i Šumano parduoti be for- 
zmalumų. \ Kažkoks ■; “pišo- 
rėlis” surašo sutartį ir, 
rodos, baigtą. Po kelių 
meiįešiiį iškilo hešiisipra- 
tiinąi, muštynes, prąšidė- 
ji> trimpymašis po tėišmuš 
ir iš to tūrtd jau i beveik 
nieko neliko./ •
/ Bet tai ne visk; žinome, * 
kad mokesčiai Lenkijoje , 

! milžiniški. Jie esti papras
tai 8—12 zlotų nuo ha. Pi
nigų nėra jiems sumokėti. 
Ūkininkai nežino ko grieb- 
tis.* Mieste taip pat baisiai 
sunku. Bedarbiai eina į 

i kaimus ir ten prašosi yaL 
gyti: Nusiskundžia ūkinin
kai j savo būkle, mokės* 
čiaasSAtsiranda dš!ug ne- 
sąžiningų, kurie pasisiūlo 
ganyti ptasymą m įtiki* 
hž; kad nuo mokesčio bus 
ūįsm^kąš:itįewW. §dmo- 
ka tokiam 10 zlotų uz prą- 
<yiną ir;jaurięŠirųpina 
mokesčiais. Tuo tarpu po 
kiek lafiįj'.atvykstą, sek- 
yęstraiorius ir aprašo tur-

į ■■...

Dar apie paskaitas. Len
kai rūpinasi kaimu, kiek’ 
tai liečia... lenkinimą. Pre* 
legeųtai pasakoja entuzia^ 
etiškai,gfąžirn,, bet kai 
pabaigia paskaitą; girdė
ti balsai* .<< ’■
— GrąŽiaika)bavBet kad 

iaip murris pAkdlbėtų apie 
mokeščiūs, ' -

Arba vėl: * .
— Ponaiti, o kada bus 

Velykos?
. — Kodėl? .

Nes Velykoms gausi* 
nie gabalėlį mėsoiir‘bal
tos duonos! / ■

Ir taip dingsta entuziaz
mas, neš suaugusieji am
žinai susirūpinę mokesčių; 
našta ir skurdu, o Vaikai 
svajoja apie Velykas; ka
da jie galės vėl paragauti 
mės^;

Taip yra pavergtame 
krašte.^/ t.; ‘ ’

Ir tokius vaizdelius ra
šo iš Vilniaus krašto pa
taikaujanti okupantams 
spauda M. V.

' i - ' 'Ū --' --Trr—

— Lietuvos turizmo Są- 
jungos Klaipėdoje skyrius 
sausio 11, d. rengė antrą 
didelę klaipėdiečių eks
kursiją į Kauną,

—■Pernai iš Lietuvos į 
užsienius per Klaipėdos 
uostą jlvežta bekono už a- 

Ipie BO.OOO.OOO litų.

• ’o .•
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Katalikiškoji Spaudu

s. į, v;

L 4-5142

minėme ir proteliams. PįujJ 
laidotas Notre Dame ka^1 
pinėse, .patarnaujant ,gr^4Į 
toriui M. Civinskui, iŠ 34į 
Harding gatves. '' ?

JONAS RUNDBO1AS
45COBALST. ’ 

VVORCESTKR, MASS. <i 
, TEL. 5-6367

Viešpatie!

33558. Linkime geriausio 
pasisekimo!

WORCESTERIO ŽODIS
v,, y .. .g 'f!*:.-'*- « ’ * -'■*-.*«* /* •- r5 ’ ••• * * ’ ‘ *■*« i «.,«=,. • • » • y . L p r <*< r <
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■ špaūdos reikšme
Nuo senųlaikų sakoma, kad laikraštis yra ge- 

♦. riausiaspamokslininkas. Palyginkime minias, ku- 
rioms kalba pamokslininkas, su miniomis, kurioms 
kalba laikraštis. Pamokslininkas kalba sykį; du sykiu 
savaitėje, laikraštis kalba kėlius sykius Ūiėričje, tiejr 
yra laikraščių, kurie išeitai net kelis. sykius į diętią. 
Pamokslininkas kalba tpasidrtoje dieiioje, paskiįtū 
laiku, — laikraštis gi kalba Visur it visuomet: ifc rū
muose, ir pirkiose, ir biuruose, ir restotanūose, it kai- 

' 'mūose, ir miestuose; ir kelyje; ir mugėje - turguje, ir 
namuose, ir gatvėse. Pamokslininkas iškart kalba ke- 
liends šimtams, geriausitt atvejį keliėiris tūkštan? 
čiams laikraštis gi — šimtams tūkstančių, milijo
nams, kadangi pasauly yra laikraščių, kurių tyraŽaš 
— ekzemplioriųskaičiūą siekia keletą mHijbritį bjuk 
Vieną laikraštį dažnai skaito keli asmenys. Taigi, tei
singai sakoma, kad spaudi šiandien tai Žmonijos pį? 

mokslininkas, jo klausyto jai .visas pasaulis, štai
keli žodžiai apskritai apie spaudos Reikšmę gyvenime, 

į. Todėl nestebętina, kad kiekviena krašto ar valstybės 
vyriausybė stengiasi'per savo rėtį košti spausdintą 
žodį. Katalikų priešininkai labai;gerai supranta ir į- 
vertina spaudos reikšmę, todėl ir mums katalikams 
reikia rtUsistatyti.tikras pažiūras | bedievišką ir Kū-

• talikišką spaudą; — •
(Bus daugiau). * f

šiint&mš tūkštariiftų, niilijo

jaunam biznieriui,.p. i* 
kundrotui, linkime ge
rbusio pasisekimo Šiame 
dirbę!

t1?

. SLAUGĘ®'— NVRSES

< Garsiame Wdrcęšter, 
Mass. • mieste yra 20 sū 
viršum lietuvaičių slaugių 

. bei "nursesn. Beveik visos
jos yra girnių iraugę^Wqrr 

? cestery ir? tUipg^įbaigę 
‘. miesto, ar apylinkės H- 

. gonbįičių mokyklas. Jbš 
tižiiiia įvairias vietas ir 
darbūs, kaip tai — “priva
ti duty”3 “gėnėral duty”, 
‘sųpervising’,. ‘school nūn-

šiiig’ ir taip toii^Ui;Mūms, 
iįėtuyiains,^turi būtį dįde- 
Įėt garbė, kad mūsų jau
nos. mergaitės biną į tčkią 
nadingą ir prakilnią pro
fesiją. ‘ r ’
/ ■ / ,
KATRYNA ONĄ PAE-

JONAS B., BAČINŠKAS 
' ' (SŪNŪS); ’
344 MBlbury Št. Tel. 5-5746 

Namų, Ūkių, Pirkimo, . Parda- 
vijno Reikalus Arėda.. . !

' JONAS V. BAČINSKAS ' 
r . , (TŪVAS).. • ' ■ ;

BEA’S BEAXJTY ' Į 
SIIOPPE

P-lš PėtronGlė Parulijiiš, savininkė
156 dreen Str. ant Kelly sqį;
TęlN60Q5X Worcester, Mass.

LIETUVAITES, dabinkites pas 
lietuvaitę

Finger V?avest > Manicuring, 
Permanent AVaving, Shampoa.

-n-M. U-l. ,įj Į. ,.y

SOOTKOOS DRtJG CO.
90A Millbury st. Tel. 2-9875.

VIENINTELE pIETŪVIšKA 
VAISTINE WOKCĖSTERYJ

“Špeėial’ V . ”
^Kapo-Salvė”

Oetiiuisitt mostjš’sd61 ramatų ar 
kitų SkaiidŲoliij. Sies patys darom 
,fą Iių Garautuojam. Pinigus augra- 
žihnm jei neužganediuti. Siunčiam 
per pasta su mielu noru Dile kur.

BILLING’S ŠQ;
TŽfĖSitŠ i CLĖAireBŠ

Martinas Kazlauskas ir •
Jack Ellęt ShviTiirrkai, ■

Siuva Naujas, Taiso1 ir- valo 
šonas, drapanas ir futras

Geriausia Lietuvis Šiūv6jas 

Tol. 56034 ;_Ž45A Grnftdn St 
ass£as.awaa^MMaaaEMaiaMaMaaaMMiMMaMMaa

Šios parapijos rybosė.y- 
ta kitą gerai 4ipmta I? 
gabi slauge — tai Kaily- 
na Pąųiaūsmte. Ji gim ė* 
^VOrcesteiį^ Mišš. r lpąlių 
8; dį 1911 mėt. iš pašittį- 
riričių _ lietuvių katalikų 
Aleksandro ir Petronėlės 
(VifKĮutes Baidau s k ų
šeimynos; Pradinį mokslą 
ėjo[ Šv.- Juozapo parapiji
nėje mokykloje Čhėirj* 
Vąjiey, aukštesnį -i elO- 
šįcal fngfi scbočl Worcės- 
tery. Slauges mokslusbai
gė miešto ligdnbyty 
ty Hbspital, kur ir dabar 
eina pąreigas "Jkąįpo “pri- 
vate duty ir gėnetdl duty 
on Maternity floor”. Atei
tyje tmano specializuotis 
chirurgijos daibūose.
.Kątr^a per kurį laiką 

prįklsLUse prie šv. Kazi
miero parapijos choro, 
dabarty priklauso pfie 
iįpĮefų Sąjungos ,&toš 
kiibpoš ir Lietuvos ^y&iij. 
Nuolatine gyveninio vieta

JONAS Km^BOTAŠ

; Tenka pasidžiaugti, kad 
Worcesteris auga netik 
<^Darbihink^,, prietėlių ir 
skaitytojų skaičiumi, įet 
taipgi ir Biznierių škaitlv 
ne; kufią paškutihę iš ei
lės < užėmė4. “Wbrčesterio 
žodžio” adminištratofiuš 
ponas Jonas KUndrotaš’, 
šioriiiš dienomis atidaręs 
gražią krautuvę - storą.

iiusų JmitiiSs šio ;pą- 
Šaulio; slenkstį pefŽengei 
§imė birlėiio.2d;i^07 me
tais iš gerų katalmų, liė- 
tuvių Petro ir Uršulės 
Kundrotų šeirii^oš.; Prū- 

eKLapaf. 
.tinę grammar.ischool, ir 
įfed mętv tįįigė Cląssicaį 
High schoph Paskui dta 
mokėsi apie 2 metus §t. 
Michtatš Cblięgeį Wihoo- 
ski Prirk, Veimofit ir gali
mąj^oksl^.Jižb|dgenl.^Qiy' 

bojlege^sų laipsniu 
iri chęmi^į^. - taęirii* 

' feie-. yėijautėvųMkrijo- 
riį tįpp pUkvĮestaš ^ofę? 
tanaųtĮl MariafiapdU Cd- 
iięgė, ^ęmpšori;: Conri., 
dūrbaydsi labai Uoliai a- 
:piė .2^ mėtų. ; .

1932 rii* lapkričio .2<4. 
vedė p. Oną - Marcelę Pe
trulytę, žinomą anais ia|- 
kais Nhšhua N* U. dafbšr
Čią veifeęją lietuvių visuo- Į 
menės ir L, Vyčių ^tąįpe. 
Dabartyje turi .yiėriturtę - 
dukrelę Omitę Ritutę. ~

Nemesdamaš įdirbti . 
“Darbminko” ir katalikiš
kos spaudos labūiį praei- 
tą penktadienį,. vaSafio A 
d*. užsidėjo gan jaukią 
krautuvę - —- grosėrnę ir 
buČernę 63 Pėnn Avė., 
telef. 56367. _

Visas Worcesteris spar
čiai rengiasi prie Lietuvos 
Nepriklausomybės ir lais
ves atgavimo .17 metų su
kaktuvių . pamineji m o 
Šventės. Paminėjimas bus 
daroma abejose parapijom 
sę atskirai. šy» Kazimiero 
parapiją sykių su visomis 
Savo katalikiškomis drau
gijomis paminėjimą ren
gia' sekmadieny, , vasario 

vąt: vakare po* 
bažnytinėje Salėje. Apart. 
žymių kalbėtojų, progra
moje dalyv^uš, Šv. Kazi
miero mokyklos vaikučiai; 
bažnytinis didysis ir ma
žasis chorai į— žodžiu pro- 
graiįa bus labai įvairi it 
patrioting&. Sudetos laike 
vakaro aukos Bus ęŽskifc 
tos katalikiškai - lietuvis- 
kam tiksluig Kviečiame yi- 
stis ' lietuvius dalyvauti 
taip Brangios ir ptišikilnios 
Šventės paminėjime ir at- 
Sinaiijinti lietuviškoj dva? 
šioj. Ypdč kvięčiamdš da
lyvauti čia rgimęs liėtiiviš- 
kas jaimimas. , 

. Kvie čia-Dengėjai

v. STUDENTŲ METW

Šefernadiėnį’, vasario 3 
dj. lietuviai šv. Kryžiaus 
kuopos Studentai, minėjo 
savo 3 mėtiį niio jšjšteigi- 
mo sukaktuves? Visi ba
riai /fįtt'ęo^K^r; priėniė 
šy .Komuniją laike. šv. 
mišių Sife yaL, šv. Kąą- 
niiero : bažnyčioje. Pra
džioje iškilniingos prbcėši- 

■ jok ęjb moksįėmų yaįdy- 
bą^ Pęttąą Parulis, pirmi
ninkas; Ona Jurgelionytė, 
vice - pirmininkė; Alfon
sas DaueiūnąsL .raštinįn- 
kas,; Juzė Povilaitytę, iž- 
difunkė^ Adėlė Gądiliauš- 
kaitė, finansų ^raštininke; 
Antanas ir Petras Saką-

įHiilMM
• Catliolie Art 3hop and

BOOk STOfiŪ

iaetuviškdg Maldaknyges, žva
ires, kažančiai, Stavylos, Ška
plieriai, Paveikslai, ir ■ Rėmai 
. Sulig Jūsų Reikalavimo

jo. . 4M * « • - * *' • - -?t -rt T-t r—» •

THE PEOPLE’S

Draugiško PatafriavimbBarikas >

TeL 54516 . ’
10 Įrumbūll J8tt; yZorcester

| SAVINGS BANK|
•w -» .. - * ' *•

H
MASS. '

Skersai Gatvės NuoCity Hali ’
'U

Piarioš ^— Rkdios ••
- , ^Bwbw

“ ĖLEKTRįŽirtAl 

ŠALDYTUVAI
* *-*■ V 5 - ** : ■*•.*_*’ ‘2/S *

. Fardfodame lengvomis ' 
Sąlygotai <

Per. 30 metą patenkinančiai 
: tildome reikalus' *u: lietuviam 

; wii’s.
■ŠO trambull jSi Vorpester, 
t;į:.1.1. 49430 .; Mku. ...

• ‘■ft* '- • ’.i'-r

įauskai, Jždo globėjai. 
Kun. 4. J; Vembrė, stu
dentų dvasios vadas atjai* 
kė šv. mišias; gi kleb* kik- 
nigas Aųg. Petraitis pasa
kė atitinkamą iškilmėms 
pamokslą. Po reikšmingų 
pamaldų, visi studentai-ės 
sykiu , pušryčiavb Savo 
klubo kambariuose, neši
nai puikiai įrengtuose Xv* 
Kazimierų mokykloje. Ad
vokatas Kazimieras Ta- 
mūlionis buvo ceremonijų 
vedėju ir 7vyriausiuoju 

; kalbėtoju.. Tas pirmas jo 
viešas pasirodymas jaųnų- 
jų.studentų tarpe; pasta- 
raišiems padare labai ma
lonaus įspūdžio ir suteikė 
didelės morales paramos, 

i Pusryčiams surengti bu
vo paskirta sekanti komi* 
Siją: p; Ona LukėseviČiu- 
tė, Darata Tamkiutė, Ona 
Paniliutė, Mary Paulaus
kaitė, Ona Jurgelionytė, 
Adele Gadiliaųskaitę, Ze
nonas Balčiūnas, Pranas 
Robinsonas; An t a h a s 
Morkūnas, Anele Štėpa- 
nauškaitė, ' Juozas Sakai- 
tiš it Antanas Sakalaus
kas. . ' < ■ .. ' ;

Po pietų apie Ž vkl. Mai- 
rpnip Parke; įvyko ^iėmps 
sportai, kuriuose ’ dalyvąr 
vo studentų daugumą. 
Sporto programai užsibai
gus, buvo skanūs ūžkan- 
džiaL : 1 * ./

;;^W»^sttiąeritU šv. 
Kryžiaus kuopą buvo SU- 
organizuota vasaiio mėn. 
1932 metais. r . ;
- Pbądzibje tuVejo voš 4p 

narių. Šiandien yrą 2 stu
dentų kuopos Worcėstę- 
ry: ir apie 25 kuopos^ A- 
mėrikoje, Lietuvoje ir Ro
moje. Studentų Centras y- 
ra Marianapolio Kolegija. 
Thompson, - Coniu šioji 
garbingoji organizacija y- 
ra atsižymėjusi dramati
nėje, litėratinėje, sdėija- 
liškoje ir ateitinejė kryty
se. Minėtoji kuopą šian
dien tūri 66 Veiklius na
rius — studentus, .kurie 
lanko Wdręester Tech., 
Fitchburg * State Normai, 
Holy Crošs Coliegė, Clark 
University; Annapolis Na- 
vy Acadėmy ir ? vietines 
aukštesnes ir amatų mo
kyklas. f v ,

Organizuotiems Šau
niems studentėms linkėti
na augti narių skaičiumi 
ir darbo , Srytyje Bažny
čios, Tautos ir Mokslo ge
rovei! \

* . * , ‘ . '».~r

BLAitlNiNkįj ŠVENTE

, Vietine Blaivininkų 25 
kuopa apvaikščiojo savo

metinę, vasario 3 d.; ta iš
kilmingomis Šv* mišipmis, 
ktiriaš atnašavo ktin; Š. 
Vembrė. Pamokslą sake 
klebonas kun. Ą\ Petrai
tis., Gražusbūrys bląiyi- 
hinkd -ėjo tą diėri< pHė 
DieybŠtalb, \

Vakare pusė aŠtdhtbs, 
Šy. Kasdhiiero svetainėj į- 
vyko Blaivininkų ruošia
mas teatras <rŠv. GetmŪ- 
naM. Tsif gražus 2 aktų 
veikalas,’ sulietuvintus Jo- 
no Tarvydo.. Nebe pirmą 
kartą šis veikhlaš vaidina
mas Worcesteryje. Visas 
roles užėmė jaunuoliai — 
blaivininkai*

r ’ ■ »• :**>/ ' *
Tikrai gražiai, atsižymė

jo Germaūos rolėj t — p-lė 
Svensonaitė, Pametės ro- 

i lėj --.lį* Taparauskąitę ir 
i Tėvd tolėj’-k- p. A; Tamu
lis. Kaziukas, Jų t sūnus —2 

: atvaizdino J., Blaveckas, 
' Suzanos jų dukters — Al
dutė Ramanailškaitė. Kąū 
rho mergaitės •— M, Ta- 
mošįutė, B. Klebauskaįtė, 
M. RŪgėniųtė . ir A, Kle- 
bauskaitė. Mužikalė dalis 
programos buvo išpildyta; 
mūšų žinomos dainininkės 
ponios Delidnienės, daug 
žadančių jaunuolių daini
ninkių p-litį M. BlaveCkąį- 
tės,‘A. Klėbauskaitės, M. 
Tamošiutės ir jaunuolių 
A..Tamulių ir J. Blavecko, 
. Pasirodė ir jatįiia Šoki
kė p-lė Zaleckaitė, bet gę-., 
pausiai pasirodę jaunuo
lių orkestras ^vadovaujant 
Joriui Virbašitii.

Visoms solistėms ir so
listams . pianu akompana
vo p. Biekšiėne.

Dainų ir vaidinimo pro- 
, tktpiais, vakaro vedėjo p* 

MankaUš pakviesti, gra
žiai ir įdomiai kalbėjo a- 
piė Blaivybę kuri. Ai Pet
raitis ir svečiai kun.; 
Skruodenis iš Marianapo- 
lio KolėgijoŠ ir p. A. Mi- 
čiūriaš, ‘Blaivybės .Dirvas’ 
rėdaktoriuš. ‘ Butvile.

ĖAlbbTUVES ?

Jokūbas Reinis
Sausio 2Ū d. po ilgos 

džiovos ligos šv: Sakra
mentais aprūpintas su 
šiuo pąsąūliu atsiskyrė 
Jokūbas lįeinis, 28 m., iš 
26 Corąl gatves. Jisai gi
mė Worcestery; nuliūdi
me paliko savo. mamytę 
Oną ir sesutę - slaugę Ka- 
tryną iš Nęw Yorko. Pen
ktadieny 9 Vai. įvyko, lai- 
dotuvės su pamaldomis iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios, 
kurias laikė kun. S. J* 
Vembrė, dalyvaujant gi- - ;.į—   ■■■ '■ |Į,- . 1—» h-UJ.Į .Ą-įr.M

R*
B.

•i

BStiVlS GYDYTOJAS „1 
errion Si., Tel-t>-7810 -1

-ilETVYTIS 
96 Veriion Š£, ____ ___
H Ofiso Valandos:

-10-1^24 iiiėn^-6-8 'Pakui 

SEKMADIPSIAIS 
Sl'LYG SUTARIMO

.... WORCESTER, MASS.
mniin i.n/ijl fliimiiii'liiiiiiiiiiB i ‘ii....... i.i r» I n-į ..... i....

GROCERNE ir BUČERNE 
JONAS Ir ONA KUNDROTAI 

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. ' . WOJ

DIAt 5-6367i
bmsshb

Remkite brofesionalus ir biznierius, kurie skelbtųsi 
‘‘Darbininko” “VVorceaterio Žody”

Tek 6-6753; Mamai Tel. 4-91411
M 8-8760 . !

FRANK J. BOBELIS
ADVOKATAS

t, i. r.-’--- . •
Office; ■. - ■

633-6^2., 1 f 
ŠĮater Bldg, f MASS,

Tel-5-5it52, Kamai—Tėi. 5-2079]

ANTHONY J, MILLER
Advokatas

Offx«ė' ..... m. . '

406-408 ■ WOĖdESTBB
Sliter ildg. MASS. '

f

6

Tel 5-2576 Namai: 24)911

KAZ. W.TAMULONIS
'ADVOKATM ;

Office: .
,527‘. ifrOROMITEB,,

Slater Bldg. MtASS. ‘

■g

t į?

m. a: civinskas & co. j 
LIETUVis

Grafomis ir BalsarnubtojaM" 

340-342 Harding Si. J 
WORCESTER; MASS.; 
- - Atdara ,Tek 
Dieiiuį k Naktį Dial-5-580i

į

i 

ji 
F

f

TSi. 43501 arba 4S8& •]

* drakonus ir BahamuoiojM * ’ 

“Funerai Vaflors”* ir Kamai į
• /ant-:—....

13 ELLSWORTH ŠT. į
, > - 1 j į

Išnuomojam Automobilius !

8 Vernon St. Tel. 5-55781

VIENINTŪLIS 
į AVORCEŠTERIO 
f ' FOTOGRAFAI

•ji

£

i 
v

I
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iiiktetoriĄ Vasario 15 et, 1935 
m. ............... ' DARBININKAS — B.

lorcesterio Žodis
LAIDOTUVES

t ' ___
1 .Stasys Kvaraciejus
Sausio 29 d. po ilgesnės 

[gos miesto ligoributy pa- 
įmirė Stasys Kvaraciejus 
pKoroser, 68 m* amžiaus, 
119 Ward gatvės. Jisai 
pto Amerikos - Ispanų 
aro (1898 m.) veteranas 
f narys Col. E. R. Shum- 
^y Camp. N. S. W. V. 
lulūdime paliko žmoną 
foą (Kudarauskaitę), du 

m -— Edvardą ir Petrą 
dukterį Mariją, Dr. Ro- 

^ei*t Brown žmoną iš JMĖill- 
Riry, Mass. Vasario 1 d. 
h30 vai. įvyko laidotuvės 
p iškilmingomis ~&vUKa< 
įmiero bažnyčioje pamal
domis, kurias atlaikė kun. 
kug, Petraitis, dalyvau
jant giminėms, pažįsta- 
hiems, Col. E. R. Shum- 
įrayCamp, U. S. W. V. at
stovams ir kariškiams 
hmbočiams. ’

•tapo palaidotas Šv. Jo
bo kapinėse, rupęšmu ir 
^tarnavimu graboriams

JT

SYKES& SYKES 
f B. A. Sykes ir B. G. Sykes 
i LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
- SANBORN BLOOK 

r . 681 Washington St. 
NORWOOD, MASS.

f . Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo vieta:

[ . 32 Walnut Avė. _
į Tel. Norwood 1020

LIAVOS IR ORGANIZA-

mūs*, speeialybė- ir-ilgų metų, 
paktika; ~ Darbas artistiškas. Kainos 
Stemos- -' -
į v M A. NORKŪNAI
r K' O.'BoK 371, Lavrence Mass.

J/Dirsos iš 13 Ellsworth 
gatves, telef. 43501.; kun. 
S. J. Vembre kapinėse at
kalbėjo paskutinio atsi
sveikinimu maldą.—

LIETUVOS VYČIŲ 26-TA 
KUOPA

Valio, Vyčiai! — Susi- 
griebėm į talką daug jau
nų narsių narių šv. Kazi
miero parapijoj “Mass 
Meetinge”, kuris įvyko 
vasario 11 d., Šv. Kazimie
ro Mokyklos svetainėje.

Susirinkimą atidarė pir
mininkas Vincas KereiŠis 
kalba, priimdamas naujus 
narius. Vėliaus dvasios 
vadas kun. S. J. Vembrė 
vedė susirinkimą.

Kalbėjo Worceste r i o 
profesionalai: kun. S. J. 
Vembrė, Profesorius Jo
nas Činis (HolyCrossCo-1 
llege), Advokatas Kazi
mieras Tamulionis klebo
nas kun. A. Petraitis ir I 
mūsų vargoninkas Juozas 
K. Žemaitis. Iš jaunimo) 
buvo kalbėtojais: Kons
tantas Pauliukonis (bai
gės Holy Cross Kolegiją), 
Petras Parulis (Mokslei
vių pirminirikas), Malvina 
Ambražiutė, Bemice Si- 
dabriutė, Pranciška Pa- 
lauskaitė ir Matilda Liūt- 
kiutė (City Hospital slau
gė) ir Albina Šimkiutė;

Po prakalbų buvo per
trauka ir užkandžiai. Mū
sų naujas orkestrėlis, va
dovaujant Jonui Virba

liui/grojo.
Mūsų jaunimas buvo ap

snūdęs, bet tikimės kad
mio šito susirinkimo i? 
prakalbų bus visi aktyvūs 
ir, kad visi stos į darbą.

Taigi, kurie .negalėjote 
atsilankyti į šitą susirin
kimą, nesivėluokite į atei
nantį susirinkimą. Vajus 
tęsis iki balandžio mėne
sio. 1

Pirmadienio vakare, .va
sario 18 d., 7:30 vakare į- 
vyks Lietuvos Vyčių 26 
kuopos susirinkimas, ku
riame išrinksime sporto

Tel. 5911-W|
* ■ I
Licenuotas Lietuvis

GRABORIUSl
PETRAS V. ABRAČINSKAS

187 Ames St .

MONTELLO, MASS.

Pagelbininkasr : 
PONUI W. G. McGUNOHEY !

GRABORIUS

Važiuojąmebile kur, 
. Greitas patarnavimas. Del mo

terų patarnauja moteris.

pasižadėjo darbuotis ir 
prirašinėti daugiau naujų 
narių. <

Valdybą sudaro šie: 
Vincas Tamulionią —pir- ': 
mininkas; Kazimieras Na- 
dzeika— vice pirminiu- f 
kas; Petras Tamulionis— 
raštininkas ir Petras Ka
rosasiždininkas. ...

Linkime šiai draugijai 
gero pasisekimo.

-n-i . .1.

Vietinės Susivienijimo 
Kuopos Sukaktuvės

L.R.Ė.A. Susivienijimo 
| vietinė kuopa minėjo savo 

16 metų sukaktuves. Iš 
ryto 8 vai. jų intencijai 
buvo užprašytos šv. Mi- . 
šios už gyvus ir mirusius 
narius. Vakare buvo šel 
mypiškas Bankietas.

Detroito Žiniosateiti. - -
L Naujų narių vardai yra 
Šie: Matilda V. LiutkiutėJ 
Ona Brokavičiute, Onele I 
Jeruševičiutė, Marijona Į 
Pikteliutė, Pranciška Pau
lauskaitė, Kazimieras Ku
likauskas, Antanas Kuli-1 
kauskas, Ludima Tama
šauskaite, Jonas Tama
šauskas Jr., Bemice Sida- 
briutė, Julė Alavožiutė, Į 
Jonas J. Alavošius, Kath- 
rina Zinkiutė, Magdalena 
Kvaraciejute, Mari jo n a 
Tamuliutė, Antanas Kun
drotas, Matas . Jurkevi
čius, Dorothy Povilaitis J 
Petras Matusevičius, Ona 
Zinkiutė, Antanas Zinke
vičius, Florence Sepavi- 
čiute, Julė Burdulis, Ma
tilda Aukštikalnis, Kons
tantas Aukštikalnis, Ane-1 
lė čiupliutė, Jonas Virba- 
šius, Alfonsas Buckunas, 
Jonas Kuliunąs, Louisc 
Sakalauskaitė, Anele Vir- 
bickaitė, Dorothy Povilai- 
čiutė, Stasys Čepulonis, 
Katarina KaceviČ tu t ė, 
Juozas Ivaškas, Adelė 
štreimikiutė, Antanas Sa
vickas, Antanas Sakalaus
kas, Agota Tąmuliutė, 

[Juozas Vistariš, Rita.
Tamkiutė, Beatricija Ta
mulis, Petras P. Totas, 
Bronius Lisauskas, Motįe- 

| jus Laužonis, Juozas če* 
pulonis, Stasys Marcinke
vičius, Motiejus Grigas; 
Konst antina Vaįt ki u t ė 

I Zofija Priįgauskaitė, Juo
zas Burdulis, Albertas I 
Bruožis, Jule Antanavi
čiūtė, Elzbieta Aukštikal
nis, Ona Akstinas,. Jurgis 
Bendoris, Eleną Karpayj- 
čiutė, Lilhan 
tė. ‘ J

Lai daugiau naujų narių 
randasi mūsų kuopoje ki
tame susirinkime, kuris į- 
vyks vasario 18 dieną.

' . J. Bučinskas.
________ Raštininkas. doja proga, tai paskui te- 

I METINIAI Į moka*brangiau.
Liet. Vyčių Apskričio p-nia Bendiriskienė, gyv? ;ŠUKIAI [ Muilane Avė., vėl patiko r 

' : Rengia ’ • hęląimę, nusilaužė ranką.
I NorooodoK Vyčių kp. P1 ™ejus pas kannynus i 
į Penktadienio Vakare ^am“S’. T * apsiplovmo

VASARIO 22/1935 M. V klaidą pa-
Norwood Junior High vede l -

School . skiepą ir įpuolė.
Šokiai nuo 8 Vai. vak. iki _ .. , ...

IvaI rvto Parapijos jaunimo drau-
. šokiams Gros fŠ0S. ^karėUs pavyko.

Paul St. Regis Žmomų buvo tiek daug,
Orkestras . kad vos galėjo sutalpinti. 
ėamr/'Ke Vakarėlis surengtas yado-

Į ' ' Į vaujant S.' Vasiliauskui,
i A, Švendrui, M. Žiemutei
ir M. Kireliutei. Ypatingai 
gražiai pasidarbavo p Žie- 
mutė, Dovanas gavo nuo 
Imm & Kirschkė, Daus, 

[ Zelnių ir kitų biznierių.

Vasario 27 d. įvyks vėl 
jaunimo draugijos vaka
rėlis. Šis bus paskutinis 
prieš Velykas. Šio vakarė
lio vedėjais yra: M, Sirvy
dis, jaunimo draugijos 
pirmininkas ir Molinskis. 
Su šiuo vakarėliu užsi
baigs visi ’ pasilinksmini
mai iki Velykų.

Moterystėh eina šios po
ros: F. Moskel ir Elena 
Prisbilskiute, R. Raųlu- 
nas ir Uršulė Osdriute. Ą- 
bi ; poros getai Žinomos 
šioje kolonijoje.

Pereitą sekmadienį, an- 
kstybų šv. mišiųmėtu gie- 

[dojo trečiasis jaunimo

Sekmadieni, vasariu 24 
d., šv. Petro lietuviu para
pija minės Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktu
ves. Minėjimas atidėtas 
vėliau, kad. nepakenkti ki-

ro parapija nenori, kad į- 
vyktų taip, kaip pereitą 
metą kada J. E. Vyskupas 
BuČys atvyko vasario 16 
d. sukaktuvių minėjimam 
Šįmet Jo - Ekscelencijos 
nebus, bet bus taip pat žy
mių asmenų. :

Programa prasidės ly
giai 7 valandą- vakare. 
Dainuos didysis choras. 
Bus žymių kalbėtojų. Po 

|programos hus8okiai. 
Gros MaseviČiutes orkes
tras, vienas iš geriausių 
Orkestrų Detroite.

Nepraleiskime progos 
dalyvauti. Turėsime progą 
pasiklausyti gražių kalbų, 
dainavimo ir muzikos.

Detroito lietuviai smar
kiai ruošiasi ateinančios 
vasaros- piknikams. Šv. 
Antano parapijos pikni
kai įvyks birželio 2/30 dd. 
ir rugpiūčio 18 d* ir rug
sėjo 8 d.,; Simono parke. 
Tame pačiame parke į- 
vyks ir šv. Petro parapi
jos piknikai birželio 1 d., 
liepos 21 d., rugpiūčio .11 
ir rugsėjo 29 d. Dar yra 
keletą dienų neužimtų ir 
jas išduosime ’lietuviams, 
kurie pasiskubins užsisa
kyti. Pasibaigus mėnesiui 
turės kreiptispas-savinin- 
ką ir mokėti;#idk Jis rei
kalaus. ' / 'cf u. .

. Šv. Petro parapija paė
mė parką visiems -me
tams, kad lietuviams ne
reiktų perdaug mokėti. 
Bet jei lietuviai nešinau-/

choras. Pagirtiną, kad to
kioje mažoje parapijoje 
gali turėti net tris chorus. 
Didžiajam chorui vado
vauja varg. p. Smalius; 
jaunesnysis choras yra p. 
O’Neil vadovybėje, o tre
čiąjį chorą iš mažų mer
gaičių prižiūri pats klebo
nas.

w Labai nemalonu, kad 
anglų spaudoje skęlbė a- 
pie Lietuvos parodu Kems 
krautuvėje, kad ir'keletas 
lietuvių katalikų prisidė
jo. Lietuviai katalikai vi
suomet ir visur prisideda, 
kur tik kas daroma lietu
vių ar. Lietuvos naudai. 
Taigi kas skelbta anglų 
spaudoje neatitinka tikre* 
nybei. •

Lietuviai katalikai k<£ 
voje dėl Lietuvos Nepri
klausomybės atgav i m o 
sudėjo šimtus tūkstančių 
dolerių ir darbu visur bu
vo pirmieji. Mūsų dvasiš- 
kija visur vadovavo. Kur 
tik katalikai prisidėjo; ten 
visuomet 'išėjo garbingai, 
nes katalikų yra dauguma 
ir jie turi gabių veikėjų 
Jeigu koks neva profesijo- 
nalas, nustojęs tikėjimo,! 
pasirodo tarp kitataučių, 
tai > jis tik pažemina lietu
vius; Mums sarmata sii 
tokiais profesijonaląis ir 
rodytis/

Taigi ir parodoje ne ke
letas katalikų prisidėjo, 
bet tūkstančiai, nes joje 
dalyvavo visi lietuviai ku
nigai ir net J. E. Vysku
pas Gallagher. Be to, ŠvJ 
Jurgio parapijos jauni
mas išpildė visą progra
mą. Programos dalyviai 
atstovavo tūkstančius De
troito lietuvių. r.

Detroito bowleriai, baig* 
darni sezoną, vieni kitus 

smarkiai pliekia. Nors Šv;
Petro parapija per ilgą 
laiką stovi pirmoje vieto
je, bet ir jai jau gręsia

-: pavojus^ būti ^supliektais.] 
Sportas yra toks dalykas, [ 
kad vieną dieną vieni va
dovauja, o, jau žiūrėk, ki
tą dieną kiti užima pirme
nybę. Yra priežodis:,‘Buk 
sportininku,. Vadinasi pri
imk ką gauhį. Mes prisi
pažįstame, kad šv. Petro 
parapijos bowleriai; nėra 
geriausi, bet ligšiol jie iš
laikė pirmą vietą. Boile
riai dabar taip stovi:

išlošė pralošė
29 13

.27 15]
24 
20 
19 
18

k-.-r- --NELAIME— 
. Andrius Tūbinis, LDS, 

narys, miesto darbą dirb
damas sutiko nelaimę. 
Krito akmuo . ir pataikė , 

Į jam į galvą. Dabar sun- 
k jaiserga.

Linkime greita pasvei- 
kimo.

EDW. V. WARAB0Wl
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
1000 Washington St 

‘ NOOTOOD, MASS..
TEL. Norwood 1503 ,

f į/ MdntelIoOffice: 
f - ■ : K) intervale 8£ ;

TEL,Brockton 2005
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£ -Publishcd every Tuesday and Friday Qxcept Hdlidays such as
> Nevy Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 
į Labor Day,.Thanksgiving and Chrjsttaas
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MINT\JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOČIATION OF LABOR
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PRENUMERATOS KAINA: . ’ 
Amerikoje metama $4.00
Užsieny metams .............. $5.00 
72—j. kart savaitėje, metams .. $2.001 
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DARBININKAS
WALL PAPER A PAIMT 00.

"'^Pre^s^ristatonre'dylčai.

NUPIGINI*^
10 Rolių Sienoms Popierio 

20 Jardą Borderiai.
2 svarai KHją < *

Viskas už ’ I
Vertes $2.50 *

MALIAVA
Įvairią Spalvą * 1

2 kvortois nž ' • ?*
VARNISH g-Geriausios Bttiies T

2 kvortoj ąž , *•'
BR00KT0N

Šy. Petro 
Brazis 
Balta Rožė 
Vyčiai 
Ęill & Pete ; 
Šv. Jurgio
Lietuvių Užeiga 18 ‘ 
Gus & Krank 15 27

18
22
23
24
24

PAVYKO
Vasario 3 d., pp. Zautra . 

surengė savo namuose 
kortų vakarėlį. Pelnas pa
skirtas langų fondan. Po 
kortų lošimo svečiai buvo ? 
pavaišinti skaniais užkan
džiais/ >

MIRfi
, Sausio 12 d. mirė Matas 

Baranauskas, Manville, & 
J., seniau gyvenęs Na
shua. Velionio kūnas bu* 
vo pargabentas į Nashua 

! ir pašarvotas jo brolio na
muose irdukters M. Bur- 
neikienės. iškilmingos lai* 
dotuvės su trejomis šy< 
mišiomis įvyko antradiė* 
nį, sausio 15 d. Palaidotas 
Šv. Kryžiaus lietuvių ka
pinėse. /

Laidotuvėse patarnavo. 
[Jonas Mikelionis, grabo*

| Reiškiame gilios užuo-

KA? GIRDĖTI .LIETUVIŲ J 
KOLONIJOSE

te

NflRU/nnn llict tinis^TOūstParty^Skait-nunnuuuj jnAddi Įin?ai susitinfeę parapijie-
tčiai linksmai praleido lai
ką. Buvo daug brangių 
dovanų, kurias komisija 
savo neilstančiu* pasidar-Irius. v 
bavimu sunešė. Dovanas Reiškiame gilios užuo- 
aukavo ir svetimtaučiai, jautos velionio šeimynėlei

; ir giminėms. Ilsėkis Vieš-
Vasario 22 d., Vyčių 27 paties ramybėje.- 

kuopa rengia Centro nau- -__ _
dai milžiniškus šokius. GIRDĖJAU, . 
Visi yra kviečiami ateiti. kad Lietuvių Politinis 
Gros Paul St. Regis 6r- Klubas ruošia programą 
chėstraš. E. d. M.' bankietą paminėti Lietu- 

——_—vos Nepriklausomybės
NASHUA, N. H.

™ pats Valstybės Gubema- 
MERGAIČIŲ KLUBO torius Bilietai naraminti 

BANKIETAS ir jau pardavinėjami. > 
Parapijos Mergaičių Kuopos Korespondente 

Klubas iškilmingai minė- ----
jo antrą metinę sukaktį 
savo įsisteįgimo linksmu 
bankietU, laikytų Harriso- 
nia Manor, kuriame pa
gerbė petaiykščią ir naują 
valdybą, susidedančią iŠ 
Agnietės Miliauskaitės — 
pirmininkės;. Elenos Šyę- 
kliūtės — vice pirminin
kes; Anelės Satkauskaites 

raštininkės ir Mares 
Skliutaitės — iždininkes. 
Kun. Dr. A. Bružas pasa
kė gražią prakalbėlę, lin
kėdamas joms naudinges
nių metų • \ .

■ ■. e i

ŠV. VARDO DRAUGUA j 
Šv. Vardo Draugija, va

sario 3 d., V vaL vakare 
laikė savo mėnesinį ‘ ausi- 
rinkimą. Bus tik mėnuo 
laiko kaip Ši draugija yra 
susitverusi ir jau turi a- 
pie 30 narių Visi nariai

Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvių minėji
mas įvyks sekmadienį, va- 
sario.17 d., 4 vai. po pietų. 
: kalbės vietinis klebonas 
mn. S. Kneižis, adv. B. ir 
P. Sykes ir A. F. Kneižys.

Parapijos choras, vado
vaujant varg. p. Šląpeliui, 
sudainuos keletą patrijo- 
tinių dainų.

Dalyvaukime visi šiame 
tautiniameparengime.

Klaipėdos kraštas pavo
juje, Vilniaus kraštas te
bėra grobonių rankose. 
Mums visi klausimai apie 
Lietuvą turi ^rūpėti. Atei
kime ir išklausykime kal
bų ir tarkime savo žodį.

Rap. .

Vasario 2 d., Edvardas 
Čįubetas, važiuodamas ro
gutėmis nuo didelio kalno 
trenkė į stovintį automo
bilį; Vaikas labai susižei
dė galvą. Tuoj buvo nuga
bentas į Norwoodo ligoni
nę. . /

. Šekm., vasario 2 d. įvy
ko jungtuvės Katarinos 
Naručkaitės su Jonu P.' 
Štašiu. Moterystės sakra- 
mentą suteikė kun. Knei- 
Žis laike Šv. mišių Cere
monijos buvo labai gra
žios. Linkime jaunave
džiams sukurti gražią, lie
tuvišką-katalikišką šei
mynėlę.

Ketvirt, vasario 7 d. į- 
vyko mušu parapijos me-

J. T.

NASHUA, N. H.
LIETUVOS NZPKIKUUS0MY. 

BISDIBKOS 
putinSjimui.,

Rengia vardu viią N*«hua 
Lietuvių,

LIETUVIŲ POLITINIS 
KLUBAS . '•. .

[ (Lithuanian Čmo Club). 
SKKMADTRNĮ VASARIO 17 b.

Į . 0 ‘DonneU Hali

Be kitų įžymią daly* 
yaus ir Raibis: Valitybfc Guber- 
natorhu, Mleeto Mayw*aa ir ki
ti Valdininkai; Lrtemtta ML 
kai Bagdonavi^ua V. 8. M, M- 

Į tenanta* Viktoru VMkawkaą 
U. 8. A, Adv. Kubnitra* KuM-

] nauikėi, ir kiti.' *

Viii Kaahua ir apyUnkia Liv 
I tuviai nucdirdžiai kvit^Saini.

lUilta Taiti * — 50c 
■pr^—mp.iK



aipgi turėtų džiaugtis, 
tad tos jų pastangos ne
buvo Veltui. Koncerte da-

■ e .
r.nM»dfeiii»,.Vmrio 16 d., 1«6

* ,
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Kam Parapijinė Bažnyčia Priklauso?
Kristui, Kuris nuo to lai* 
ko gyvena savo nuosava
me name. Argi dėl to Jis 
i# didelio dėkingumo ne
suteiks v mums didesnes 
laimės ir daugiau' malo-

Ar ji yra Dievo? Ar tavo?

Naujai pastatytą ba& 
ftyčia pirmu pirmiąusia 
yra iškilmingai šventina
ma ir Vįsogaliui Dievui 
paaukojama,. » tik tuomet 
bažnyčia tikrai tampa 
Dievo namas. *' Nuo pa
šventinimo dienos iki baž
nyčios paskutinės dienos, 
tame name gyvena mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus. 
Jėzus Kristus savo namo, 
nė vienai minutei neaplei- 
džįa. Joks sutvėrimas pa
saulyje neišbūna savo na
me taip neperstojančiai.

Aiškus dalykas, kad 
bažnytinis ’ namas turi 
Dievui, visiškai priklausy- 
ti, bet deja, nę visados 
taip yrą. Dažnai tas na
mas kokiai nęrs bankai 
priklauso. Bankas turi 
bažnyči o s “mortgičių”. 
Laike praėjusių trukšmin- 
gų depresijos penkių me
tų bąnkos būtų kokią pu
sę visų mūsų bažnyčių pa
ėmę, Jėi Jos būtų žinoję ką 
SU Dievo namai daryti

mus.
Galime sakyti, mieli 

skaitytojai, kad jus retii 
kada apie tai mąstote, 
nes jei to visko tikrą reik
šme suprastute, tai jus 
nelėistute visokiems ko- 

. lektoriaus iŠ jūsų klebo< 
novisokių mokesčių rei
kalauti už tuos dalykus, 
kurie yra jūsų pačių nau
dai. •

t. ■ \

Parapijinė bažnyčia yra 
daugiau negu Dievo na
mas. Švento Rašto žo
džiais kalbant bažnyčia y- 
ra Dangaus vartai. Baž
nyčioje yra teikiami tie 
dalykai be kurių jus nega- 
lėtutė tapti šventais, ir be 
kurių savo sielos negale- 
tute išganyti.

Dėl sielos išganymo 
mums reikia dvasiškų da
lykų, antgamtinių dalykų 
ir dangiškų dalykų. Mūsų 
parapijine bažnyčia visus 
tuos dalykus mums duo
da. Dėkų Dievui yrą tokių 
parapijų,/ kur žmonės sa
vo priedermes pilnai su
pranta ir atlieka. Ten kten 

fr t įbonanig nereikia apie pihi^
« igpį lęįjbeti. Kur tik ran

dame kleboną dažnai kai-, 
bant apie pinigus, tai jau 
žinokime, kąd toje parapi
joje parapijiečiai savo ba
žnyčios prigulinčiai nere
mia. Klebonas turi jiems 
dažnai jų priedęrmę pri
minti; turi jįems kąĮbetį,, 
kad visi turi lygiai naštą 
ųešti.

Jeigu šituos žodžius* gi
liai apsimąstes skąitair 
tai tūri prisipažinti, kad 
žmonėms yTa didelė garbė 
pastatyti ir. tinkamai už
laikyti Dievo z namą. Ga] 
tavo parapijinė bažnyčia 
yra sunkiomis- skolomis 
apsunkinta? Tau .laikas y- 
ra pasiaukoti, kad ta sko
lą būtų sumažinta ir pra
šalinta. Ko ilgiau apsileisi 
šiame dalyke, tuo didesnė 
bus skola. Nes kasmet 
skolą nesimažina, bet di- 
dinaši ir didinasi, — sko
los nuošimčiai augą.

Sukis.

KABVISI SUEVG

Tokia bažnyčios padėtis 
mus visus sujaudina ir su 
gėdina. Jei vienas žmogus 
gali sau. namą, pasistatyti 

jau 500. ar 5000 parapijie
čių gali, jei tik norėtų ir 
tam tikslui būtų pasiryžę, 
bažnyčios skolas greitai 
sumažinti ir išmokėti. Yra 
tokių parapijų, kur žmo
nės bažnyčios skolas ly- 
giai tarp savęs pasiskirs
tę, patys deda visas pas- 
tangas sau pasiskirtą da» 
IĮ skolos visiškai išmokėti. 
Tokių būdu bažnyčios 
skolos bankerių rankose 
nepasilieka, .bet pasilieka 
rankose tų žmonių, dėl 
kurių naudosi ta. bažnyčia, 
mokykla, klebonija ir vie* 
nuolynas yra pastatyti.

Daug šiandien skaitome 
apie kooperatyvę nuosa
vybę. Tokių pat būdų žmo
nės bažnyčios namus ben
drai palaiko iki tata laikui 
kada bažnyčios užrašą ir 
savybės raštą per išmokė
jimą sau paima. Tuomet 
bažnyčios namus jie tik
rai galį atiduoti Jėzui

Darbininko Dovana Darbininkams
“Darbininko’ ’ prenumerata vajaus mėtų tįk $3.00 

metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba ąt* 
naujinti “Darbininko” prenumeratą. Seni ir nauji- 
prenumeratoriai gauna $1.00 vertės knygų iš paskelb
to katalogo dykai. Naudokitės proga. Kas negali užsi- 
mQkėti prenųmeratoS,ir kas supranta pareigą platinti 
katalikišką spaudą, tas gali ne tik sau prenumeratą 
užsidirbti, bet ir sau gerą savaitinę algą pasidaryti.

Prikalbink 5 naujus skaitytojus Darbininkui ir 
turėsi sau >$3.00 už prikalbinimą, Siųsk Darbininko 
Administracijai už i naujas prenuyneratas $12.00, o 
už penktąją ;$3.00 pasilik sau. \ \

DARBININKO PRENUMERATOS KAINA 
: VAJAUS METU ' ‘ -

Amerikoje metams (dų kart savaitėje) $3.00 
ŪŽsieūy metami r (du kart '-ąavaitėję) $4.00' 
Arierikdje met&Ss (vieną kart savaitėje) $.1.50 
Užsieny metams (vienį kart - savaitėje) $2.00

SHfltMOt, P*.
PARAPIJOSROMUTE- 

' ; TAS '
Žmonės pasakoja, kad 

taip vadinamas bažnyčios 
komitetas, kuris visą lai
ką* prieš bažnyčią kovojo 
ir kovoja, pradėjo aštrią 
tarpusavinę kovą. Meti
niame susirinkime senasis 
komitetas buvo išmestas 
ir išrinktas naujas. Dam 
girda, buvęs neva parapi
jos pirmininkas, tuomi y- 
ra labai nepatenkintas. 
Jis neatiduosiąs naujam 
komitetui kųygų. Kad jį 
vėl išrinktų pirmininku, 
vaikštinėja rągindam a ė, 
žmones kitą susirinkimą 
šaukti ir kitų balsavimų 
reikalauti.
„ Senas komitetas įtaria
mas, kad neišdavęs ir ne- 
išduodąs. aiškios apyskai
tos. Mat, eina-kalbos, kad 
nežino, kur dingo keli šim
tai dolerių. Žmonės įtaria 
seną komitetą, kad jis pa
rapiją visais būdais išnau
dodavęs. Jie/ neva taisy
dami dalykus, sako žmo
nės sau pašiskaitydavę 
dvigubai net ir trigubai 
už savo darbą. Kaipo pa
vyzdį žmonės; mini kapi
nių vartus ir bažnyčios 
laiptus. ~ • •

Bažnyčios akmeniniai , 
du laiptai buvo pasiliuo- 
savę ir . pradėjo klibėti, 
tad, kgraį.tetas tw ląip- 
tus pąsiėmė^ taisylp. Tas 
darbas uzeme apie 3" Sa
vaites ir už tai parapiją 
galima pataisyti per ke- 
lias: valandas ir su viskUj 
negalėjo kainuoti daugiau 
kai iO dolerių; ir tai net 
ir jėi būtų pasamdytas 
žmogus, kuris toki darbą 
dirba ir supranta.

Kapinių vartus irgi pa
našiai komitetai pastatė. 
Stulpus pastatė iš ak
mens, kuriuos panaudojo 
suskaldę kapinių pamink
lus. (Mėžinius varius nu
pirko pas, Žydelį ir apma- 
lįąvojo. Metiniame susi
rinkime pasirodė, kad tas 
darbas parapijai kainavo 
400dolerių. Žmonės, kurie 
tuos dalykus supranta, sa
ko, kad tą darbą buvo ga
lima gerai atlikti Už 110Q 
dolerių, ;

Naujas komitetas pra^ 
nešė Y.M.C.A., kuri vadi
nasi Šv. Jurgio draugija, 
kad ji gali naudotis baž
nytine svetaine savo susi
rinkimams ir pramogoms; 
sąlyga, kad šita draugiją, 
turėtų ' pusiau dalytis.su 
parapijos, trustisais.’

•Vasario 7 d., taip vadi
nama, Šv. Jurgio Moterų 
Draugija, irgi turėjo susi 
rinkimą bažnytinėje sve
tainėje. ta draugija susi
deda iŠ moterų, kurios 
dvasią yra nekatalikiška, 
ir jos narės padeda 
komitetui kovoti prieš 
bažnyčią.

Šitoje draugijoje irgi 
/randasi didelė ; k o v ą. 
Mat, vaidyba^ buvo įš tqT 
kių moterų, kurios buvo 
senam komitetui prielan
kios. Bet dabar buvusio

dideHt ginčas dėl pinigų 
ir kasos. Sakoma, kad ka
da jos rengdavo Šokius ir : 
vakarienes, Daugirda vis-, 
ką pristatydąvęs ir dėlto 
susipykdavę, nes jis, kaip 
sako, perdaug pakaityda
vęs. Taipgi ir Šiai draugi
jai, komitetas prižadėjo ’ 
bažnytinę svetainę pramo
goms ir šokiams, tk pačia 
Sąlyga, būtent, kad su 
trustisais perpus dalintųsi 
pelnu. J ’ ‘ /

Šita draugijų, kaip ir 
vyrų draugija; susideda, 
galima sakyti, iš Shenan- 
doah’o lietuvių nekatali- 
w \

Mūsų bažnyčios vargo
naiir yatpai ‘dar vis užda
ryti. Bažnyčią neapšildo
ma. Žiūrinčiam iš1 šalies, 
negalima suprasti kode!; 
geri žmones - ir katalikai 
taip apsileidę kenčia tokią 
padėtį? Čion kaltas kata
likų apsileidimas.

Komitetui irtrustisams 
nei vargonų,--nei' varpų,•' 
nei bažnyčiojjšilumos ne-i 
reikia’ todėl vargonai 
uždaryti, Vąspąj , neskam
ba ir bažnyčią nešildoma,; 
Bet katalikams tai yra 
reikalinga; fene tam ka
talikai statė bažnyčią, pir
ko. varpus ir įpastatė var
gonus -r kąį bažnyčią 
būtų apleistą, vargonai 
užrakintUjr vąspąi užda
ryti. Koinitefesšu. savo, 
prieteliais, tyčia taip da
ro^ kad/Įik atgrasintų ge 
rus katalikus- nuo lanky
mo bažnyčios;

7 Padėčiai. t$nant nepa
kenčiamai savo bažnyčio- 
ję, gerai.. katalikai lankę 
Svetimtaučiu i bažnyčias.- 
Bet* rodos, k^Tjau Įąikąs 
ŠhenandoaH’d lietuviams 
katalikams susiprasti ir 
dėti visas patangąs teis
mo keliu ar. kitų kokių 
nors būdų, kądtik tai ne
pakenčiamai padėčiai bū
tų padarytas galas. /

nio į apvąikŠČiojimą 16- 
tos vasario šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, .vieti
niai katalikų veikėjai ir 
veikėjos daro ką tik gali, 
kad tik Vyskupui Matu
lioniui suteikus kuodau- 
giau pagarbos ir malonu- 
mo. Vieni rūpinasi, kad 
vysk. Matulionį pasitiktų 
suį garbės’ sargyba; kiti 
uoliai platina įžanginius 
tikietus į 16-tos vasario 
vakarą, ( kuriame Vysku
pas Matulionis bus žy* 
miausias asmuo;. o treti 
skelbia apie . vysk, Matu
lionį ne tik į lietuvių, bet 
ir į kitataučių spaudoję.

REIKŠMINGA
z “CARD - PARTY”
Šaunios narės * veikėjos 

Šv. Onos draugijos 27-to 
sausio buvo suruošusios, 
“Card - Party”, pramogą 
Šv. Jurgio par. svetainėje 
savo ir vienuolių Pranciš- 
kiečių naudai. Toji pra
moga buVo labai pasek
minga — joje. dalyvavo 
apie keturi šimtai žmonių. 
Todėl ir pelno iš tos pra
mogos liko nemažai.

Daugiausia pasidarbavo 
šios paneles:' #

Natalija Mockęliunaitė, 
'Marijona Križanauskaitė. 
Ona Lukoševičmte Anta- , 
nina Mockęliunaitė įr ki
tos, kurių vardų nepasise
kė sužinoti.

Vanagas;

MUKT GAMEI, Pt.
“MJNSTREL SHOW” 
PUIKIAIPAVYKO

Sekmadienį, vasario 3 d., 
pusiau trečios vąįangos^ 
Šv. Kryžiaus Mokyklos 
$v. Kryžiaus Mokyklos §V. 
Vardo Bernaičiai pirmą 
kart vaidino savo garsųjį 
Minstrel Show. Auditori
ja buvo pilnai prikimšta 
Mt.. CarinęFio vaikučiu. 
Jų tarpe taip pat matėsi 
nemąžįau kaįp 25 kitatau
tės Sesutės Mokytojos 
iš Mt. Carmel, Kulpmont 
ir Shamokin.

'Uždangai pakilus, visi 
išvydo 50 “juodžių” sėdin
čius trejose eilėse ant lai
ptų — taip, kad aukščiau
siai sėdintieji beveik sie
kė lubas. ųJuodi” choris- 
tai pasipuošę baltais mar
škiniais, raudonais kakla-. 
raikščiais, prisisęgę po 
vięną didelį juodą guzįk? 
ant baltų marškinių ir 
baltomis pirštinėmis iži 
sj?k atrodė juokingi. *Tęp- 
sy’ Lucas, viėnintėiė mer
gaitė dalyvėj šokėja, buvo 
juokingiausiai apsirėngu- 

('si, o “Interlocutor”, vie
nintelis berniukas, baltę- 
dis, buvo tikrąš ponaitis 
su aukšta šilkinę skrybė
lė ir “PrinceAlbert” šVar- 
ku. Jis, kaipo inteligentas, 
buvo viso to programo ve
dėjas. Šeši “juodukai” 
(endmen) šoko ir dainavo 
taip gerai, kad aš juos pa
vadinau žvaigždęmįs, Pa
maniau sau kai šie “juo
dukai” užaugs, tai tikra? 
jie bus ^ri profesiohalai 
Vaidintojai,

Po pirmojo vaidinimo 
klebonas kum dr. J. B. 
Končius “juodukus”'pa
vaišino. *

Vakarę, auditorija buvo 
pilnutėlė. Tie, kurie neat
silankė užsivyle. ‘

Moterų Sąjungos kuopos 
rengia kortų pramogėlę, 
parapijos naudai, vasario 
\8 d,, airių mokyklos sve
tainėje. Moterys uoliai pa
sidarbavo. Jau turį dauge
lį gražių ir naudingų do
vanų. -.
STREIKASPASIBAIGE

Streikas, kuris sustabdę 
14 anglių dirbtuvių ir ka- 
sykių ir ištraukė virš 
4,000 darbininkų iš . darbo, 
pasibaigė. Streikuoti pra
dėjo anglių Vežėjai, norė
dami sau įsigyti $5.00 al
gos dienai, vietoj duoda
mos $4.60;; po tam suvirs 
4,000 mainįerįų išėjo į 
simpatijos streiką, kad 
jiems padėjus. Kaikųrįam 

; laikui rodėsiję kad visas šis 
9 distriktąs streikuos.,

Mainieriai susirinko Ma- 
her’io svetainėje, Shenan- 
doah, vas. 8 d., ir ten 9 
distrikto: Ų..M., W. of Ą. 
pirmininkas, * M. F. Brę* 
nan, jiems kalbėjo įrody
damas, kad jų streikas 
jiems ir vežėjams nieko; 
:gero .nedaro;, ir jėi grįš 
darban, teisėtu keliu te
pamėgina reikalauti aukš
tesnių algų.

Po susirinkimo mainiė- 
riai vienbalsiai nubalsavo 
grįžtidarban. r- 

.. Taip. ir '‘viso * - distrikto 
strd1kd;pa^jusTibUVO -pa< 
naikintas.' ' 1 

r: Vyčių rengiamas kortą- 
vimas įvyks vasario 25 dk 
Vyčiai jau yra surengę 
daugelį; gražių dovanų, 
tarp kurių yra dvi kal- 
droš. Kęrtavimas įvyks 
vyčių svętąinėję,. visi kvie
čiami atsilankyti;

I; Naujų narių vajus dar 
vis tęsiasi, (Keliolika nau
jų narių prisirašė susirin- 
kimuose. Taipgi ir šiokio
mis dienomis. Naujų na
rių priėmimui surengtas 
vakarėlis, kuriąmę visi 
lietuviai jaunuoliai kyiė: 
čiami atsilankyti Vakare^ 
lis įvyks vyčių svetainėje, 
vasario 26 d. įžangos nė- 
ta*. . / •' • ■ <

7 DEENA •
Šio mėnesio' 24 d., She- 

nandoah’o lietuviaikatali
kai, muz. A. Grigoraičio 
vadovybėje, rengia kon
certą. | Koncėrias pyks 
Shęnandoah’o- High Sėkodį 
svetainėje, 7:30 vai. vaka
re. Koncertą rengia, kad 
paminėjus Lietuvos 17 
metų Nepriklausomybės ’ 
sukaktuves; ’ ' * - >

Koncerte dalyvaus cho
rai iš sekančių parapijų: 
šv. Jurgio, Shenandoah; 
Šv; Fetrę ir Povilo, Hazle- 
ton; Šv. Pranciškaus, Mi- 
nersvilfe; -- ir Saldžiausios 
Širdies, New Philadelphia.

. Be^to,; bus ir kalbėtojų 
Tikimės, kad iš Wįlkes - 
Barrė atvyks ‘“Garso” re
daktorius, Matas Zujus, 
ir kiti garsūą lietuviai 
katalikai. -> •••? -

Visi lietuviai,. kurie vą* 
djnaši iietuviais turėtų atr 
siląnk^i^kad pės^d^ų ’ 
vęriate’ visų tų pastangų, 
kurias mūsų broliai a lie^r 
tuviai dėjo prie iškovojn

NELABO :
‘ Nepriklausomų mainie- 
rių, kitaip' vadinamų 
“bootlegerių” tarpe* įvyko 
nelaimė, iš kurios 4 vyrai 
tik stebuklingai Ėko gyvi. 
Šie bootiegeriąi supilę 4 
tonus anglių Į savo troką, 
įsėdo ir norėjo. važiuoti, 
žemę ant kurios’ trokas 
stovėjo, sukrito ir 4 vyrai 
kartu su troku puolę.® 
pėdų po žeipęfc Žemei jų 
ncužgriiivo. Ten dirbantie- 
jfgalėjo; lengvai nęlaimin- 
gus ištraukti: Iš; tų tik 
vienas; buvo. sužeistas i?
tas tktaį lengyai,

PHItMMĘH.

PO MTUJONIUIR
16-TOS VASARIO ~ 

Belaukiant atvykstant 
Vyskiipo Teofilio Matulio-

M

►h'

Tas bernaičių vaidini* 
mas parapijai sutęikė 
gražaus pelno šuvirAJTj
$130.00. Vaikučiai džiau- j 
jiasi ir laiko už didelę 
jarbę, kad ’ galėjo savo Z 
parapijai gražiai pasidar- "J 
moti. 3

Publikš. lįkosi pilnai pa^ . ^ 4 
tenkinta vaikučių progra-, 
ma. Kadangi dar daugu-.,;.^ 
mai žmonių neteko būti 
pirmame vaidinime ir dek £• J 
to, kad didelė dalis atsiJJrJ 
lankiusiųjų pareiškė norą,; 
pakartoti vaidinimą, ‘juo, ..‘J j 
kingi juodukai’ vėl pasi--y y 
rodys scenoje už dviejį;^ 
savaičių. Tikimasi, kad 
antras perstatymas buį^l 
dar įdomesnis. > įvairės-’; vi 
nis negupirmasis, nes.bur^. j 
naujų pamarginimų.

Tas pats Diedai

- SGBAmit PA. --S
■ j-. •_ •

Sausio 31 dieną, Švento^ ^įJ 
Juozapa mokyklos salėją 
Panelės šv. Nekalto Prasi? 
dėjimo draugijos mergai-' > J 
tėą turėję “Bingo. Pariy”?rij 
Ketvirtą valandą po pietiį: ' J 

■ visos mergaitės susirinko /”į 
į mokyklos,svetainę. Ka- 
dangi daug mergaičių da~ 'i 
lyvavo, tai nebuvo užteku { 
tinai vietos visoms karių? $ 

' žaisti.< . *''
Pirmiausiai žaidė aukš^ 

tesniųjų skyrių mergaitės.' 
paskui žemesniųjų. Dova
nas laimėjo šios:.

Oną Dambrauskaitė, Al- ? S- 
dona Lenkytė, Elena An- * jįj 
drūtytė, Birutė , Bungar— ’v 
daitė, Genovaitė Ančiu£t$ 
kaičiutė, Klementina ’Ra^trS 
manauskaitė, ElehaBalį-- į 
;»ytė, Eldna'Rajėnčiūti. *

Po /Tingo”, lietuviškai' 
muzikai grojant mergai^ 
tės šoko’ir žaidė, lietuviš- V 
kus žaidimus. Vėliau visos; 
gavo skanių saldainių. A-;* į 
pie šeštą valandą' visos? -.5 
atkalbėjusios Angeląsį 
Dievo, išsiskirstė' į namusį. 
Nuoširdžiai dėkojame Šv. "į 
Kazimiero par. Sesutėms,'7 
kurios mus taip gra^d 4 
mokę. ; . ? * : -

RAIAK) PK0i6BAW
Kiekvieną sekmadienį^ g 

po pietų yra lietuvišką ra- 
dįo programa. W įdomaw^ 
programo vedėju yrą. 
goninkas Bronius Nekra«*;:įg 
šius. *■ Buvo praneštai kąčįį’E 
programa Įvyko kiekvienai: ? 
šeštadienį, bet dabar pą-*;^ 
keista į sekmadienį poį^ 
pietų 4:30 P. M. / ' Big

Kovo 4 dieną, Šv. KariC-S 
miero šventėje, šv. Juo^'i 
zapo par. mokyklos beri?; | 
niukai ruošia įdomu pasi-yiB linksminimą ku gražia^ 
vaidinimais ir dainomis.

r-ul tlM.lu'liuLilUI. J
■ Kiekvienas, kak akyiiatį 
mato ir tvirtai pasirgta 1 jF 

nejučiomis išaugą genijų.
’ ’ Kra/te. :Į

SUGRAŽINKITE* M®-
NY^eSINBKNAS . J 

m pa^Mtino . 3 
tas dėl litonių lt silpnų Įmonių. ji 
to Kaip Jut M vartmite viei»< Mvat- M 
te, jus imatebtelte ateina
lt jaigtt ir tolintis vartosite, fra w MĮ 
giūnsltė mvo normalu sveikatą ftgMB

Jokie W vahtai ne turi tekit 
Ateitimi Istorlį kktp NnGX-TOMB. t3 
Per 46 metus jo gyvavimo stUiNte* 
moterų ir vytu atgavo turo >1 

1 ir 8j*ka>.
visose vaiatiny^Iots. kituokite’ rHjĮ 
gautnmlte tikra NUG.VTONB. Na 

r kitę pavaduotojų, iU« jie yra
w ųikwjl»o trakte — UGA^Oft’*^ 

— tilralų UuraųotoU vidurių 25c, ą

dalytis.su


Pthktadtouis, Vąaario 15 d, 1W5 DARBININKAS ’ 8,

Rytinių Valstybių Žinios
. ..............

■ WATERBURY, CONN,

PROGOS

b . Jau baigiasi Lietuvių 
F’ Darbininkų Sąjungos va- 
j jus ir kartu baigiasi ta 
j puiki proga tapti jos na- 
£ tiu be įstojimo mokesties. 
f įaigiasi ir kitos duotos 
J lengvatos. LDS. nariams 

yra leidžiama pasirinktu 
; knygų dviejų dorelių ver

tes dovanai. Tik pamąs- 
;• iyk: Geriausias darbo 
į žmonių laikraštis lankys 
F (įu kartu savaitejė, pervl-

Šus metus,, ir būsi pilnas 
narys, galėsi naudotis vi- 

P somis organizacijos privi
legijomis. Tas Viskas tik 
tai trys doleriai. Ištikrų- 

į jų, jau, rodos, negalimas 
t 1 daiktas gauti šešių dole- 
< . rių ir dvidešimties centų 
l vertės už trys dolerius.
f - Todėl, kad dar galima, 
. tai pasinaudokime proga/

Dar turime dvyliką dienų 
/ lajaus; nepraleiskime jų 
1 veltui. Nariai, nares, ‘Dar* 
C bininko1 skaitytojai, žo- 
P džiu tariant, visi prisidė- 
? kime nors truputį prie su- 
ę darymo sėkmingo vajaus 

bei išplatinimo katalikiš-
* * kos spaudos^ vieni priši- 
/ rašydami, antri prikalbin- 
į darni kitus prisirašyti prie 
■ LDS. Mūsų visų pareigą

kovoti jbrieš bedievybę, o 
L geriausiai tai kovoti re- 
F miant ir platinant katali- 
- kiškąją spaudą.

* Už poros savaičių, nė
* ‘ tik mes, bet šimtai, tuks- 
; tančių, žmonių skaitys, ku- 
" rios - lietuvių kolonijos,
* kuopos ir pavieniai ąsme- 
į nys daugiau ar mažiaus 
: pasidarbavo vajaus metų. 
/ Todėl, kad neliktume pas

kutinieji ir negautume
į “booby prize”, subruski-

me. Pasistenkime visi, 
kaip moterys, taip ir vy
rai gauti nors po vieną, 
naują n’arį. Tas atlikti ne
sunkų, tik reikia noro, 
fcur noras, ten galimybė.

■ * 1 J.Totilas,
‘ LDS. 5-tos kuopos Rast.

Viktoras Čekanauskas iš klebonas kun, J. 'SitavL 
čius, per tokį trumpą lai- 
cą galėjo sustiprinti para
pijos finansus, nes tokiais 
sunkiais laikais net skolų 
atmokėta virš. 500 dol.

Garbė musų mylimam 
klebonui* duok Dieve ilgai 
jam pas mus pasidarbuoti.

Sausio 20 d- įvyko para
pijos susirinkimai Tapo 
Šrinkta trustistai, bū- 
:ent: Motiejus Dilis ir Kai 
zys Kalvaitis; abudu są
žiningi vyrai.

Šv. Cecilijos bažnytinis 
choras nutarė suvaidinti 
komediją^'Moterims neiš- 
simeludsi”* Labai puikus 
dalykas, kad chorąš šią 
žiemą labai padaugėjo. Ta 
garbė, gal daugiausiai 
priklauso tūlam Vytautui 
š Amsterdamo, kuris čia 

lanko Prekybos mokyklą. 
. Darbai kiek pagerėjo, y- 

patingai medvilnės dirba 
dviem pamainom. Taipgi, 
gerai pradėjo dirbti Ame
rican Globė Woolen Co.,; 
dirba dieną "ir naktį. Kai 
kurios ■ liejyklos dirba ga
na gerai, bet kitos silpnai. 
Siuvėjai dirba gana gėrai, 
net viršlaiko. S* K.

Hartford, Conn.
Tadgi visus Conn. Lie

tuvių radio mylėtojus pra
šome atsukti savo radio 
ant .1120 kc. WATR sto
ties; o Waterburio visuo
menę kviečiame skaitlin
gai atsilankyti į Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji* 
mą. Vėtra.

NEWARK, N. J.
Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjimas.
Vasario l7 d. Nėwarko 

ir apylinkės lietuviai ren
giasi paminėjimą Lietu
vos Nepriklausomybės 17- 
kos metų sukaktuves su 
gražia programa, Šy. Jur
gio draugijos salėj, 180-2 
NewYork Ave,Newark, 
N. J. Pradžia 7 vai. vak.

> Programoj dalyvauja 
Lietuvos^ operos daininin
kas, tenoras^ Kazys Krau- 
Čiūnas; smuikininkas, A. 
Brazauskąs iš Union, N. 
j. Jam akomp.; M. Urban, 
iŠ Maplewood, N. J. šy. 
Cecilijos Choras, ved. mu
zikui A.,Stanšauskui. Bus 
ir duetu iš choristų.

Kalbėtojai bus: Lietu
vos vice - konsulas, p. P. 
Daužvardis, Adv. Kazys 
F. Paulauskas, Jr., ” jonas 
Steponaitis, vietinis kleb, 
kun. Ig. Kelmelis ir New- 
atįo miesto majoro pagel- 
bininkai, pp. Kelly, ir 
Thampson.

Taipgi šeštadienį, vasa
rio 16 d. 8:30, ryte, Šv. 
Trejybės lietuvių bažny
čioj bus laikomps painąl- 
doš už žuvusius Lietuvos 
karėivius, kovoje dėl Lietu 
vos Nepriklausomybės. •

Tad visi kviečiami daly
vauti pamaldose.

Ateikime ir dalyvauki
me minėjimuose* 
Newarko Lietuvių Bendro

Komiteto Raštininkas
J. Ponelis, Jr.

GIMDĖM, N. J,
Šv Jurgio par. choras 

rengia savo pirmus Šokius, 
ir balių, kovo 2 d. gv. Jur
gio par. svetainėje, 9th 
Chelton Avė, pi’ąšęmėr vi
sus iš arti ir toli, senus ir 
jaunus, dalyvauti. Taipgi 
bus skanių gėrimų, užkan
džių ir laimėjimų. Prasi
dės 8:00 vai. vąk. Įžanga 
25 centai Rengėjų komisi
ja: Adelė Yeager, 3i Jaku
bauskas ir P. Kudaraus- 
kas. Visus prašome.

HARTFORD, CONN.

ŠV. VINCENTO DRAU-

Šv. Vincento dr-gija tu
rėjo didelį parengimą ‘At
sitiko Klube’ Maspethe, 
vas. ’ d. Dalyvių buvo ke
letas šimtų žmonių ir tu
rėjo gražaus uždarbio. 
Dabar diskusuoja, nežino 
kiek paskirti naujos Baž- 
nycios Statybai.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
GRAŽIAI PASIRODĖ 
Šv. Vardo Dr-gijos na

riai ėjo prie bendros Ko
munijos, sekm.. var. 10 d.. 
per 9 vai. mišias. Gražus 
ir Žavejantys visų buvo ti
pas matyti pusę Bažny-r 
čios rinktinių vyrų arti
nantis prie Dievo Stalo.

Rep.

KUN. J. BRUŽIKO, S, J, 
MISIJŲ MARŠRUTAS

Iki vasario 17,
Sacred Heart Church, 
Silver Creęk, Pa.

Nuo vas. 18 iki 24,
St. CasimĮr’s Church,

; jį valdybą kas m«t. Tokiu badu
? . ’ ’ __ /• ’ ___ • _ ai visoms vra duodama nrntfa. nask

i! 
U 
U

H

Nuo vas. Žo^ki kovo 3, 
jesuit Noyitiate, 
WerhersviĮle, Pa. (Poil
sis).,

Nuo kovo 4 .iki kovo 17, 
321 Whartpn Št., 
Philadelphįa, Pa.

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY SAVINGS BANK
. • p mergaites liko įSrmktos valdy*

WATEBBUKY, CONNECTICTJT Sjbon 1935 m,: Pirm. MarcelS
. - _ ' UI Strazdauskaitč, V, Pirm. Marijo-

. , •. • Brooklyn Office į i na MažeikiutS, Iž'd. A. Štreimiky*

Waterbury’o Savings Banko? Brooklyn'o Skyrius gali aprū- H 
pinti tavovisus bankos reikalus. %

• Į Tos pačios b&nkos knygutes, kurias gavote nuo WaterburyJĮ 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi į l

L , ■■ ■ turimo^ »į

ii CHRISTMAS IR VACATION CLUBS Į!<L
U
U
ii
<! ..

Ateikite mes jums patamauflime^kaip ir Benoje Bankoje, {*

TRAVELER’SCHECKS
FOREIGN DRAFTS

-—- 793-797Bank St. -

J1a^'**-***%4,

DH

DARBININKŲ 
SUSIRINKIMAS

beti ir žadėjo net 25 švetimtam

tė, ir Rašt. Matulonytė,

OHORO SUSIRINKIMAS ,
• Pereitą savaitę, Šv. Alfonso 
choto draugija ’ turėjo mėtinius 
valdybos rinkimus. Sekanti buvo 
išrinkti ; — pirm. J. Jasaitis, V, 
Pirm. P. Černiauskas, RaSt. A. 
Mikėlaitis ir IŽd, A Molinski. 
Buvusia pirmininkas . J, Jankūnas 
sveikino naują valdybą, linkėda. 
mas draugijai viso gero Ją vado* 
vybėje. Naujas; pirmininką a J^ 
Jasaitis prižadėjo dirbti išsijuo
sęs, ranka į ranką, su visais.

. Prie .Bažnytinio' choro skaitosi. 
net 80 narių, Muz; p. J. ČiŽaus* 
kas, kur tik sutinka Jaunuosius 
tuoj kalbina prie ehoro, J^ išla
vino. tinkamai balsus dėl .solo 
giedojimo ir visiškai rūpinasi, 
Kad bažnytinės giesmės artistiš
kai skambėtų Jr visų Širdis žavė* . 
tų. P. Čižauskas viešai kviečią 
visus vaikinus ir visas mergaites 
priklausyti priexBaltiųiorėB baž
nytinio choro. Pasiskubinkite 
vėliau jau bus per vėlu, 

. Povilas

i ’ RADIO PROGRAMA
; i šeštadienį, vasario 16, 
; Šv. Juozapo parap. choro

Radio grupėj vad. komp.
A. Aleksiui, ketvirtą va*

■ landą (4:00 p. m.) po pie-
■ tų išpildys patriotinio tū- 
* rinio dainų bei muzikos 
: programą. Kalbės vietinio

Vilniaus Vadavimo garbės 
į‘ pirm, klebonas kun. J. Va

lanti© jus ir rašytojas kun. 
Jonas Kripas. Gros Nor- 
berto Aleksio Mėlodianš 
Orchestras.

i * Vakarę 7:30 vai,, para
pijos auditorijoj įvyks vi
suomeninis susirinkimas.

į Bus dainos, muzika ir kal
bės kun. E. Gradeckis, al- 

’ dermonas Jonas Bendle- 
‘ ris, daktaras M. Aukšta- 
; kaitris ir kiti vietiniai kai- 
; feetojai.., ’

* Taipgi į radio ir į» vaka
ro programas yra pakvįe- 

f Mas kalbėti Vilniaus Va
davimo organizatorius p,

STRAZDŲ BALTOS
Karalienės Ang. par. Šv, 

Vardo dr-ja š. m, vasario 
mėn. 22 dieną 7:30 vai. va
kare, rengia, didelį “Straz
dų” balių,, Kar. Ang. par, 
salėje, So. 4tb ir Reobling 
Sts. kąmpaS; . _ -

Kadangi šv. Vardo dr- 
jos medžiotojai,' išvykę j 
girias medžioti, pranešė, 
kad nušovė kelis šimtus 
strazdų ir jų gyvą karalių 
su visa šeima pagavo, to
dėl nuoširdžiai kviečia vi
sus lietuvius į balių atei
ti strazdienos paragauti, 
strazdų karalių, jo pačią, 
vaikus ir namus — lizdą 
pamatyti ir smagiai prie 
geros muzikos pasišokti.

įžanga į balių bus tik 25 
centai. . Kvieslys^

UTICA, NiY.
Sausio 27, sekmadieny, 

tapo išdalinta Šv. Jurgio 
parapijos atskaita. Reikia 
tik stebėtis, kad mūši,

V. V. S-gos skyrius tū
rėjo susirinkimą, kuria
me šiems metams išrink
ta valdyba iš šių asmenų: 
pirm.. V. M. Čekanauskas, 
vice - pirm. ' A. Strazdas, 
raštininkai: Penkauskai- 
te ir Leonaitis* iždininkas 
A. J. Mašiotas. -

Naujoji valdyba yra pil
nai pasiruošus VASARIO 
16 DIENAI. Lietuvos Ne- 
priklaųsomyb ė s minėji
mas įvyks vasario 17 d„ 
parapijos mokyklos sve
tainėje,; vakare. Dalyvau
kime visi. Senis,

MISPEffl, LI., N. Y.
Maspethas juda. Grea: 

Neeko lietuviai, dalis..Mas- 
petho parapijos,, turėjo 
gražų parengimą, Katali
kų Federacijos inicijaty- 
va. Liko gražaus pelno ir 
$121.00 dolerį aukoję nau
jos Bažnyčios statybai.

BMSSVILLICrLIETU- 
VIAISUKRUTO

Blissvillio lietuviai, da
lis Maspetho parapijos, 
projektuoja didelį paren
gimą ir visą pelną skiria 
naujos Bažnyčios staty
bai. Lauksime.

Sausio 27^4., Sodaliečių 
vakarėlis rengtas Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos sa
lėje, labai puikiai pavyko. 
Lietuvių Męjio Teatras iš 
Bi;ooklyno ir vietinio cho
ro ; jaunimas.’atejo joms i 
pagalbą. 5 Lietuvių Meno 
Teatras suvaidino links
mą 3 veik, komediją/‘Mei
lė visų ligų gydytoja”, o 
vietinis jaunimas ir Soda
lietės gražiai suvaidino. ,4 
veiksmų dramą “Nepaisy
to ją* parašyta kun. Juro. 
Roles gražiai; atlyko: A. 
Markevičius - 
Lukšiutė - 
Kašėtaitė -
A VaičiuleviČiutė — Bro
nės; V. Badelis — Kazio į 
A. Berženąkis.- 
W. Budraskis 
K. Barnotoms - 
Neblogai Suvaidino: E. 
Steponavičiūtė — Marijo; 
,nos rolę; M» Navikiutė —? 
Bačionienės'; O. Narliotu- 
kė ■— Laučienės; P. Jan
kūnas Lauciaus; Ą. 
Motiejūnas — BerČionio; 
J, Žvirblis —r Jurgio.

Pertraukų mėtų gražiai 
sudainavo p-lės V. NorbU- 
tukė, Ė. Stepanavičiutė 
kelias dainelės ir, W. Bu- 
drozkė paįvairino armo
nikos grojimų. Kun. Simo
naitis savo.; turiningoje 
kalboje pagyre 'jaunimą, 
kad vieni antriem skuba į 
pagalbą, ir kad taip gra
žiai scenoje pasirodė. Va
karo vedėjas buvo komp. 
J[rŽilevičius.-Publikos bu
vo pakankamai. Visi likos 
patenkinti ta gražia So- 
daliečių pramoga. B.l

Sekmadienį, vasario 17 
d. įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos kuopos 
susirinkimas tuojaus po 
sumos, paprastame susi
rinkimų kambary. Kvie
čiami visi ateiti ir užsi
mokėti vajaus metu. Ė. B.

Tą pačią dieną, vakare* 
Šv. Alphoųso pąp svetai
nėje įvyks ^Lietuvos Ne-, 
priklausomybės sukaktu
vių minėjimas. Programą ■ 
išpildys parapijines nio- 
kyklos mokiniai, Seserims 
Kazimiėrietėms vadovau
jant ir šv. Alphonso par. 
choras, muz. Jonui Olšaus
kui vadovaujant. Kalbės 
vietiniai kunigai ir dakta
rai: J/ Bušnis, Žilvis ir 
kiti. Programos vedėju 
bus adv. Griejauskas.

čius savo prietėlius į tą vakarę 
atsivesti. Tą vakarę bus duoda 
mos net' trįš durą dovanos, o 
tiems, kurie kortuos tai bus daug, 
gražią praizą. Įžanga tik 35 cen
tai. ■ •

Telefonas: Plaza 1350,

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas
* 423 S. Paca Street 
t BALTIMORE, MD.

Pr ano ; M ;
— Cecilijos; O.
— Apsimetėlės;

- Raulę; 
Jokūbo;
- Manis;

ALTORIAUS IR ROŽANČIAUS 
3-ČIOS KUOPOS KORTAVIMO 

VAKARAS
Penktadienį, vasario 15 d., va

kare. įvyks 12 iš eiles šį sezoną 
kortavimo vakaras pp globa 3- 
čios kuopos Altoriaus ir : Rožan
čiaus Dr-jos. Ona Juškauskiene 
Marš Kačinskiene nuo- Pratt St., 
Agnieška Kaubriene, Ona Kiše 
liene, Ona 'Riškienė, Barborą. 
Klęveekienė, Mare Kulokienė, 
Petrone Lapinskiene ir Juze 
Magdušauskienė su Marijona 
Kupiniene išCurtis Bay sudaro 
komisiją; kuriai pavesta'rūpintis 
to vakaro tvarka.. P-le Jevą 
MagduŠauskaito apsiėmė pagel-

P-LfiS žš. APSIREIŠKIMO
. LIURDE IšKIjLMSS I

Kasmetą vasario 11 d., bažny- 
čia mini stebuklingą P-lės ŠŠ. 
apsireiškimą paprastai piemenė
lei, šv. Bemadettai, Liurde. Mū
sų parapijoj, kad pagerbti Mari* 

Į ją ir kad Jai padėkoti už tą Jos 
I apsireiškimą mūsą laikais, įvyko 
ypatingos pamaldos su pamoks-

Kun. Mendelis trumpai bėt 
aiškiai papasakojo, apie 18 re
gėjimą, kuriuos Šv.. B.emadetta 
turėjo prie Masšabielle uolos;, 
kur ketvirtais metais, 'po viešo 
Bažnyčios paskelbimo dogmos 
Nekalto Prasidėjimo Dievo Mo
tinos. Pati Panele-ŠŠ. regimai t^ 
dogmą užtvirtina, pareikšdama 
Šv. Bemadettai, Jog Ji esanti 
“Nekaltas Ptbsidėjmiasn;< Jau 
per 77 metus Liurde Marija da
lina savo malonės, kurią skait. 
■liūs Jai vienai tėra , tik žinomas. 
Nors tos malones yra nepapras
tos, tačiau žmonės užkietėję ne
tikėjime ir. nedorybėse dar atši* 
sako tikėti į stebuklus.

Kronistas.

GHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

i? Balsamuotojas

altimore, Md.
Laidotuvėse patarnauju gerai 

i ir pigiai. Pagrėbus paruošiu.
: Ni» $75-$100--$150 ir

aukočiau
Tel. — South 0088

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis. . •
Informacijų

. klauskite pas 
vietini agentę 
arba

žJžcMtt'ę
75 State Street 

BOSTON

BALTIMORfiS SODALIETĖS
Sekmadienį, vasario 3 d., laike 

8 :30 mišią 165 sodalietės priėmė 
Šv. Komuniją ir atnaujino savo 
įžadus Panelei švenčiausiai Ma
rijai.. Po mišią, išdalinta ištiki
mybes. ženkleliai. Net. 80 iiarią 
gavo ištikimybės ženklus už ne« 
apleidimą ŠV; Komunijos per vi
sus’ 12 mėnesių. Daugelis Sodalie- 
Čią, 10 kartų priėmė ir Jos pasi
ryžo neapleisti nė vieno mėnesio 
1935 m. IŠ visą atžvilgių Sodalie
tės gražiai pasirodė. Lai gyvuo
ja Marijos dukterys ir lai ją 
skaitlius auga t . ..

Po bažnytinių apeigą Sodalie- 
tęs susirinko pusryčiams ir kad 
išrinkti valdybą 1935 m. Kun. K. 
Kėidošius, Dvasios Vadas, atida
rė susirinkimą su malda ir trum
pai prakalbėjo, dėkojo buvusiai 
valdybai: Pirm. O. Česriiutei, V. 
Pirm. Ą. Čcsniutei. ir Rašt. O. 
Augaitytei už paramą, rūpestį ir 
ištikimą atlikinėjimą savo parei
gą per ištisus metąs. Pirm, čes- 
niutč irgi dėkojo visoms už gra
žų sutikimą ir pasielgimą drau
gijoje. “ •

Po to įvykio naujos valdybes 
rinkimas. Daugelis narių norėjo, 
kad ta pąti pasiliktą, bet pirmi
ninkė padavė įnešimą rinkti nau-

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

AŠ Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metę, turėdamas 
suparaližuotą koją ir būdamas . 
miesto prieglaudoje, • dirbu gra- 
žius ir-stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo..*

Parduodu du rąžančiu už vie
ną dolerį j su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerą rąžan
čią siųskite pinigus šiuo adresu;

JohnSlnslosky,
King’s County Chronic Hospital, 

Ward K 42
Brooklyn, N. Y.

[• Telephone Stagg 2^-4409 
NOTARY PUBLIC

PATEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Į. - 402 Metropolitan Aw. 
BROOKLYN, K T.

į Priešais Apreiškimo parapijos
Į . Bažnyčią \
[Paraamdau Automobilius Veel 
į tuvėms, Krikštynoms ir viso- 
į kiems pokyliams.

NOTARY Telefonu:
PUBLIC STare2-5M3

MOEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 
IAI8NIU0TA8 ' 

GRABORIUS 
\ eeo Grand Stmt, 

BROOKLYN, N. Y.

PulW Irtaftoe dvi fcoply&o* <ne> 
Owws mylUntana MMrroti to. 
vtnO. - Nuliūdimą tatato} tattp* 
kitu pm mus. PaUraavim* yrt 
nltikrinUs ir ut pritinamą kainą.
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