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LDS. ir Darbininko Vajus Tęsis iki Gegužės 12 d.
ŠV. KAZIMIERO DENI
Pirmadieny, kovo 4, šv. 

Kazimiero, mūsų tautos 
globėjo diena.
♦ Federacijos Centras ra
gina lietuvius katalikus su 
Sv. Kazimiero diena pra
dėti padvigubinta energija 
katalikiškojo veikimo ir

_ katalikųspąudosvajų.___
LDS. Centras, kad ne

sutrukdyti gražiai pradė
to ir įpusėto Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos ir Dar
bininko vajaus, nutarė va
jų tęsti iki LDS. organiza
cijos globėjo Šv. Juozapo 
dienos, būtent, iki gegužes 
mėn. 12 d.

Taigi visų talkininkų 
prašome per šį pratęstą 
laiką dar smarkiau padir
bėti LDS. ir Darbininko 
platinimo darbe.

NBA SKYRIUS 7A 
NETEISĖTAS

Wilmington, Del. — Va
sario 27 d. federalis teisė
jas John P. Nields, išklau
sęs bylą, kurią valdžia bu
vo užvedusi prieš Wierton 
plieno kompaniją už tai, 
kad jie neprisilaiko NRA 
7A skyriaus rado, kad šia
me atsitikime skyrius 7A 
priešingas Jungtinių Vals- 
tybių konątitucijai ir atsi- 
sakė išduoti draudimą 
ptieš kompaniją, drau
džiantį darbdaviams tar
tis su darbininkais per jų 
kompanijos uniją.

šis Sprendimas sudavė 
' skaudų smūgį NRA admi-

• niStracijai.
• NRA administracija 
ruošiasi apeliuoti į Aukš* 
čiausiąjį Teismą, kuris tei
sėjo Nields sprendimą

’ greičiausiai pakeis.

ITALIJA VIS DAR TE- 
BEVEŽA KARIUOMENĘ 

ETHOPIJON

Koma — Nors Ethopiją 
Italijai nusileido, bet Ita
lijos kariuomenė tebesiun- 
čiąma į Afriką. Šiomis die
niomis išplaukė keli laivai 
su kariuomene, ginklais ir 
kitais kariuomenei reika
lingais įrankiais.

PROHIBICIJA

Little Ėoek, Ark. Va
sario 25 d. Arkansos vals
tybės legislatūra priėmė į- 
statymą, kuriuomi panai
kinama prohibicija, kuri 
gyvavo šioje ■ valstybėje 
devynioliką metų.;

DETBOIT, MICH.
NELAIME LIETUVIŲ 

—------BAŽNYČIOJE 7 -
Sekmadienį, vasario 24 

. d., Šv. Jurgio lietuvių baž
nyčioje įvyko nelaimė. 
Bažnyčios lubų tinkas po 
vargonais atkrito ir už
griuvo ant besimeldžian
čių Žmonių, Sužeidė aštuo
nis maldininkus, bet leng- 
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Šiurpulingas' Vaizdas iš pado Rojaus ~ Rusijos
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skaitytojams juos pamatyti ir bolševikams įrodyti ne 
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Darbininko Radio Progra
ma telpa 3 puslapy

JAUNIAUSIS VYSKU
PAS PASAULY

Brooklyn, N* y. — Va
sario ^25 d. tapo konse* - 
kruotas vyskupu kuru 
Raymond A. Kearney, 32 
metų amžiaus. Jis yra jau- 
niausis Katalikų Bažny
čios vyskupas visame pa
saulyje.

Konsekracijos iškilmėse 
dalyvavo 1,200 dvasiškių 
ir virš 10,000 tikinčiųjų* ’* 
Vyskupas Kearney paskir
tas titulariu vyskupu Ly
sini jos. Turkijoje ir bus 
Brooklyno. diecezijos' vys
kupo padėjėju.

TEISĖJAS IŠDAVĖ 
DRAUDIMU PRIEŠ 

DARBININKUS

Pąrjįjnįnko bendradarbis “Udarnikas” plačiai ra
šė apie badą* Sovietų 'Rusijoje^ Bolševikai bandė^ufe uL> 
ginčyti, kad RųŠiJ^t^^ 
frakcija pasiuntė į kolonijas savo geriausius orato
rius, kad jie žodžiu užginčytų visas-žinias ir straips- • . • . 
nius, tilpusius Darbininke, apie badą Šovietijoje. Visą ;• 
bolševikų biznį “suspoįlįno” laikraštis Boston Aineri-' J 
can, įdėjęs savo korespondento aprašymus ir pasibai* r 
sėtinus vaizdus apie badą. Tuos vaizdus mes gavome ' • 
įš Boston American ir dėsime kiekviename Darbiniu* 
ko numery, kad duoti progos visiems, Gerbiamiems

1

y šjs vaizdas parodo žmogų mirusi dėl bado laukuo- 
se netoli Kharkovo, Ukrainoje, kur daugiausia užde
da javų. Bet sovietų valdžia atima grūdus nuo ūkinin
kų ir. veža užsienin, kad gautų aukso išlaikymui milži
niškos armijos'šnipų, budelių, kąriūomenės ir komisa
rų. Platesnis aprašymas apie badą p. Ūdarniko telpa 
šiam^-puslapy, antrašte:' Bado “rojus”.

Sovietai Smarkiai Ruošiasi KaruiPLANUOJA APGYVEN
DINTI 2000 ŽMONIŲ 

ALASKOJ,

Washington — Vasario 
28 d. vidaus reikalų depar
tamento valdininkai pas
kelbę, kad jie yra paruošę 
planą perkelti 2000 šeimy
nų įš sausros paliestų val
stybių į Mantanųską slėnį 
Alaskoje. Sulig šio plano 
2000 šeimų būtų perkelti į 
šią Alaskos derlingiausią 
vietą netoli Anchorage 
miešto. Šis projektas būtų 
finansuojamas tam tikslui 
įsteigtos korporacijos.
PUSANTRO MILIJONO 

BEDARBIŲ GAVO 
PAŠALPA

New York — Vasario 27 
d. paskelbta, kad per sau
sio mėnesį. New Yorko' norėtų praplėšti savo ru- 
miestus davė dėl 1,457,811 .bežius,Rusijos sąskaiton”. 
bedarbių pašalpą sumoje 
19,888,943 dolerių.

ALGAS MOKĖS 
BEKONAIS

MASKVA Sovietai Sovietai mano, kad kar- 
nuolat mėgsta kelti alar-* tu juos puls Japonija ir 
mą ir skleisti gandus, kad Vokietija, ir tuos/ puoli- 
jų priešai mano pulti Ru-’ mus atremti, jie deda vi
si ją ginkluotomis jėgomis, sas pastangas taip'-sutvar- 
Tas paveikia į gyventojus 
ir jie tada netaip pyksta 
ant savųjų kraugerių val
dovų. šiūis laikais užsienių 
laikraščių korespondentai 
pastebi nepaprastą Sovie- 

’ tų susirūpinimą dėl grę-' 
siančio pavojaus iš Vokie
tijos ir Japonijos.

Komisarai mato, kad 
Vokietija ginkluojasi ir 
tai daro su kitų valstybių jiklai, kuri statoma Zapo- 
pritarimu. Vokiečiai stato rojstąle. Mašinas užsakė 
daug naujų kelių ir didina pas United Engineering 
savo automobilių skaičių, and Foundry kompaniją.

napOlitinė
ŽMOGŽUDYBĖSŪV.

RUSIJOJ

Ryti savo kariškas jėgas, 
kad galėtų kilus karui lai
mėti; f.

SOVIETAI UŽPIRKO’ 
MAŠINAS J; VALSTY- 

/ BESE
Pittsburgh, Pat — Vasa

rio‘25 d. Sovietų .Rusija
Pittsburgh, Pa^ 

užpirko už tris milijonus

savo automobilių skaičių. 
Sovietai tame įžiūri pasi
ruošimą prieš juos, nes 
“kitos valstybės nesiprie
šinsią Vokietijai jei ji pą-

Rusai mato vokiečių in
trigą ir špionažą Ukraino
je ir Baltgudi joje. Lenin
grado apylinkėje ir palei 
Suomijos, rubežius. Vokie
čiai taip pat smarkiai vei
kia Baltijos kraštuose. 
Tuo pačiu tarpti Vokietiją 
norinti gauti Lenkijos pri
tarimą jų planams ir už 
tai siūlantį lenkams Lie

dolerių mašinų geležies le-

- DUSETOS — Šios apy- 
linkės ūkininkų dauguma 
kriizo sumetimias yra nu
sistatę kiekvienam samdi- ______________
niui priderėti po vieną ar| tuvą. Su Prancūzija ir An- 
porą bekonų. Nes esant glija vokiečiai stengiasi 
dabar tokiems bepinigės sudaryti draugmęis san-. gaisus Pps- 
karna surmkt. 8M>duiiawa goH> nuodydama komuni- 
kad ir mažas algas. stų pavojingumą* „

laikąms
i .
kad ir mažas algas.

Nušauta Komunisčių ir 
Bedievių Judėjimo Vade

Prįvalichina
Maskva — Darbininkas 

vaidu Poliakovas.. nušovė 
vieną iš smarkiausių Stali
no' miesto komunisčių ir 
bedievių judėjimo vadę 
Privalichiną. Kvota paro
dė, kad žmogžudystė buvo 
įvykdyta politiniais sume* 
timais. Suimti keli asme
ny s, jų tarpe ir Poliško- 
vas. •„ '

NEPRIEME $250,000 
ČEKIO

Washington — Vasario 
20 d. Jungtines Valstybės 
pasiuntė* Dr. Ričardo J. ! 
Alfaro, Panamo valstybės 
ministeriui, čekį sumoje 
250,000 dolerių kaipo meti
nę nuomą už kanalą. Mi- 
ništeris taip, kaip ir perei
tais metais atsisakė čekį 
priimti, reikalaudamas, 
kad nuoma būtų mokoma 
auksu, einant padaryta 
sutartimi1904 metais*

Ministeris pareiškė, kad 
jei Jungtinės Valstybės 
nesilaikys sutartie^, tai 
Panama turės atsisakyti 
bent dalinai mokėti nuo
šimčius už 16,000,000 do
lerių paskolos bonus, ku
rie yra amerikiečių ranko
se.

PASKYRĖ BAUSMEI 
ATLIKTIDIENA

Dedham, Mašs. -7 Vasa
rio 26 d. teisėjas Nelson 
P. Browri trims žydeliams, 
Murton it Irving Millen ir 
Abrakam Faber, paskyrė 
mirties bausmę elektros 
kėdėje, ^kuri bus įvykdin- 
ta balandžio 28 dK

Pereitųmetų,birželio 
mėnesyje, jie buvo rasti 
kaltais nužudyme polici- 
jąnto laike banko apiplė- 
šimo* ; . /.... ■

> Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi Šauks* 
bet nebus išklausytas*

BADO “ROJUS”
Bolševikai visomis pajė

gomis stengiasi užginčyti, 
kad Rusijoj nėra bado, 
būk tai jų oponentams 
trūksta faktų įrodytu kad 
milijonai darbininkų so
vietų valstybėje ne tai, 
kad skursta, bet kenčia 
tikrą badą, nuo kurio mir
šta. Deja, tų faktų yra — 
ir tiek’daug, kad mūsų 
laikrašty nėra vietos jiems 
visiems išdėstyti. Anglų 
spaudoj — daugiausiai žy
dų vedamuose laikraščiuo
se — ne viens, bet keli ko* 
respondentai yra aprašę 
savo įspūdžius iš sovietų 
Rusijos, ir kiekvienas pa
tiekia po kelis ilgus strai
psnius,, išvengusius bolše
vikų cenzūros/ kuriuose 
atpasakota ta pati istori
ją: sovietuose badąs, ba
das, badas... Tuose straip
sniuose yra tokių klaikių 
smulkmenų, kad skaitant 
darosi šiurpu. *

Iš kalbamųjų korespon
dentų mums jau teko stįsi- 
pažinti su Isaaku Don Lė- 
vinU ir Gareth Jbneš’u. 
Dabar prie jų prisidėjo 
dar vienas Thomas Wal- 
ker, gyvenąs Londone, šis 
pastarasis savo, aprašy
mus patvirtina fotografi
jomis. Jau dabar bolševi-, 
kams nėra kaip pasakyti, 
kad korespondentas me
luoja. Mes žinom, kad fo
tografinė kamera nemoka 
meluoti* Visą eilę tų klai-

x Tęsinys 2 Ruslipy)7

New York — Vasario 25 
d. Aukščiausio Teismo tei
sėjas Salvatore A. Cotillo 
nusprendė, kad krautuvių 
darbininkų Unijos nariai 
neturi •< teisės piketuoti 
kratuvių, kurios nesutinka 
unijos, pripažinti ir dėl to\ 
darbininkai išeina į strei
ką. .'■ ?
. Teisėjas davė “injunctio* 
ną” prieš 107 kuopą Re- 
tail Cloak, Suit, Dress and • 
Fur Sales Peoples uniją, 
/kurios nariai jau trys mė
nesiai kaip streikuoja įr 
pikietavo R. A. Fried, Ine, 
krautuvę. ,

Teisėjas nurodė, kad dir
btuvėse darbininkai turi 
teisę organizuotis į unijas 
ir reikalauti, kad būtų 
samdomi tik unijos nariai, 
bet krautuvių darbininkai 
yra skirtingi ir dąrbda* • 
viams turi būti paliktą lai
svė samdyti tokius darbi
ninkus, kokie jiems patin
ka, nes nuo , to paeina 
krautuvės pasisekimas ir 
negalima reikalauti, kad 
darbdaviai samdytų tik u- 
nijos narius. .

ši unija New Yprke turi 
apie 10,0Č0 narių ir pri
klauso prie Amerikos Dar
bo Federacijos;

Tokiam teisėjo sprendi
mui organizuoti darbinin
kai priešinasi ir turį prie
šintis, nes jis ardo unijas 
ir padeda beširdžiam^ 
krautuvininkams išnaudo
ti darbininkus, dirbančius 
krautuvėse. ,

NELAIME SU KAUNO 
DĖK. KUN. KAPOČIUM

Vasario 5 d. vakare Kau- 
no dekanas, kun. Kapo* 
čius, paslydęs, nusilaužė 
koją. Greitosios pagalbos , 
automobiliu dekanas būva 
nuvežtas į Kauno m. ligo
ninę. Ligonio savijauta ge
ra.
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BADO “ROJUS”
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lių Rusijos gyvenimo at
vaizdų skaitytojai gali 
matyti “Darbininke”. Wal- 
JobtU turėjo * daug vargo 

onutraukti 
Jaip, pavyko apeiti val
džios agentų budrumą. ’ 
Ąplftredęs ; skarmalais ir 
tlriaUginęs barzdą, WaL 
keris nuvyko į Ukrainą, į 
tą’lilj, kur daugiausia už? 
dem jivų lt-4-kur daU- 
giatftm yra badė. Tam 
priežaštžs jau nekarta bu
vo paminėta: Ukrainoj 
derlius geras, bet sovietų 
vąldžia 'atima huo ūkinin
kų grūdus ir veža juos į 

‘ miestus komunistams ir 
raudonijai armijai maity- 
ti, ir j užsieni — parduoti, 
kad galėtų sudaryti pus- 
sąptinto x miliardo rublių 
kąriuomenei išlaikyti ir 
daugmilibnų užsienio pro- 
pagandai vėsti. Ukrainie
čius gi komunistai delta 
taip + badu > marina, kad 
jiems nepasitiki. Ukrąinie- 
ejai nogi r nepriklausomy
bės. Ten gyvena kazokai, 
natūralūs komun i z m o 
priešai Ukrainiečiai taip 
pat yra buvę geri ūkinin
kais labai prisirišę prie 
nuosavybės. Tokius darbš
čios ir naudingus žmones 
bolševikai vadina kulokaiš 
Ir persekioji juos, kaipo 
didžiausius komuniz m o 
priešus. Ūkininkai gi sa- 

. ko: kam mes tūriui dirbti, 
"kad , paskui komunistai a- 
timą .maistą komisarams, 
girtuokliams-ir tinginiams 
šerti? Normaliam žmogui 
toks argumentas pilnai 
suprantamas, bet bolševi- 

A kątas tai yra dideliausiu 
nusikaltimu., Matote, kaip 
bblšeyiko galvoj viškdš ta- 
gbžffim apsiverčia. ,

Taigi toji Ukrainbj Wa& 
kferiš pastebėjo pasibaisė
tinus bado. pafciręiškhhų&Gi 
Yįsąeilę mirusių dėl bado 
žmonių ir išgaišusių gyvu
lių jis atvaizdavo Savo fų- 
tografijosė. Matė, kaip 
žmbhes verda sriubą. JOs 
sudėtį sunku ir aprašyti.

• I^uode matėsi kaulų, odos, 
jovalo ,.ir ant. viršaus riogį- 
sdjo puspadis. Bet žmonės 
žiurėjo į tą šlykščią buizą 
toiioimš akimis, tarsi 
jiems būtų gaminamas

* Velykų-pokylis.
1 Ką jis matė daugiauš 
parašysiu kitame numery: 
' : . . ’ • • Udamikas. f
• y - - i*>" "
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ytetiNEš žinios] 
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Choras, ir bus tūpdama 
užgaidžiai.
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SKAITĖ PASKAITĄ

Kum K. Jenkus, vas. 25 
dv^ kfarianapolfO Kolegijo
je, Thompson, Conn., skai- 
1 ;ė ir rodė, vaizdus (slides) 
Hustruotą paskaitą apie 

i lantę. Paskaitoje referėn- 
;as parodė daug studijos 
apie šį italų žymiausi poe- 

paskaita gėrėjosi pro
fesoriai ir studentai.

Kovo 3 d., 7:30 vai. vak/, 
altaristų rengiamoje prog
ramoje, bažnjotinėje salėje 
rnn. K. Jenkus skaitys i- 
iustruotą paskaitą apiė 

Joaną iŠ Arko. . <
Apart paskaitos alto\ 

riaus vaikų vakarėly su
dainuos Darbininko RaSlo 
—  ---------——~—r~? -r~“oAtum -

Kovo 3 d. eis prie. šv. 
Komunijos “in. corpore” 
Blaivininkų kp., Marijos 
Vaikelių draugija; Vyčiai 
ir Sodafietės* r :

Kovo 3 d., 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje salėje, įvyks
ta, altaristų ir jų motinų 
vadovybėje, vakarėlis — 
arbatėlė. t Kun. K. lenkus 
skaitys paskaitą apie 
Joaną Arkietę ir rodys iš

da mokyti# kantatą “Sep
tyni.
Žodžiai hūo Kryžiaus” 
Merginos mokosi trečia- 
dieniu vakarais, vyrai pen
ktadieniais. r

Būrys jaunimo sustoję ir 
kalbasi. Prieina prie jų 
Jokūbas ir klausia savo 
geriausi draugą Joną, kur 
eisi praleisti šį penktadie
nio vakarą?

Bet Jonas jau buvo pasi
ruošęs i Vyčių N. A. Aps
kričio šokius* užtat grei- 
tai atsakė, i Vyčių Šokius. 
Ak, tiesa, atsiminė Jokū
bas, šiandien vyčių apskri-
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imis gunys
ADVOKATAS j

414 Brdadway, Š. Boston, jįass

■ ' Tel. So. Boston 0948

.... GYVENIMO. .. 
5tfeX P|rkAVdy .lS6>W

DB. RDBEfi J. BttZM, 
Tel. Devonšliirė 7006' į 

OFISO VAIATOOS : :

š Tel. So. Eositm .OSaS . . = 
I UETOVIS DASTISfTAS Į 

ĮDR. M.V.CASPER j 
| Arti- Munieipal Bpilding f 
•| 525 E. broadwayį S. Boston I 
| Off»o ValunitM -• ;. t
= Nifo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki? 
= 5 ir nųa d lki $ tai. yąkare.,OfL-| 
|sas uždarytas subątos ikarais ir* 
InedSldienials, jtaipgl seredomis nuo = 
= \ 12i-tos dieną, uždą rytas. f
:|; Taipgi nuimu ir X-Ray J

J .lietuvis Dantistas.*.

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas’atdaras nuo 10 įki 12. vaL 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietą Ir- 
nuo 6 iki Q k vikare, šyeritą dieną į 

pagal susitarimą. H
1 --.M-'’

TeT. So. Boston 26&0
. Lietūvis Dantistas

t, t. įmins
251 W. firbadway, fe.-Boston 
Ofiso yalnn<įo£,.ijuo -9 iki 12,. nuo 
1:30 iki. 6 ir nąo 6;3Q Iki 9 v. v. 
Sered.omis Ūuo P iki-12 v. dieną, 
gubotomis nuo 9 iki S vakvakUre. 
Nedėlionils nuo 9 iki 12 vai. dieną, - 

(pagal sutartį) •

k nuo

f

Prisiekęs Advokatas >

JUOZAS j.GAILIUS
Veda visokias pro va s.'Daro vi- 

*, sus legalaus dokumentus 
317 ĖŠt, (feafiipąs.įrokditvay) 
‘ ' t fenth Boston, Mass. 

/įelofonas: Šou Boston 2732 
.Namų: Talbot 2474

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

■tek South Boston 2712 
jei neatsfliėpia tai šatddit

Ąlįoriąuih 9753 
534 E. Broadway, 

South Bofeton, Mass.

Tel. Trowbridge 6330.

TT'““'

' . (RĘPštŠj •
. LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos*: 2—4 ir 6-r-S

i . 278 Harvard Street, ... - 
kamp. Inman arti Central Są-,

Cambridge,Mass,

t!

MANLBY’S RABiUSBOP
Ibi. Staiys Eeleskai, SfcV. 414 W. Broidwty, feo. Bo»toii, Maas.

TAUPYK PINIGUS!
NUSIPIRK GRAŽIUS

KAILINIUS

ADVOKATAS 
ąDarĮ>ininkd’*‘Naine . 
(ąntrofl Juboą,. poom 1), 

868 Ėmdmy, fe, Boston. , 
' Tel. Zo. Boiton 3857 ’ 

, > BpątonO OfisO: v . 
80 State. Room 328. 

Tol. Hubbard 9896 .
. Gyvenfruo.': $8 Rosemont Street, < 

Tel, Talbot 2878 DorehMtėr, Mass. ||

imtiiHiHninfiiiintniitiiiHltKHHIttiDiiiH.......
..................................

u* būrys choristų dainuos. 
Altoriaus vaikų motinos 
] jatlekš valgius, — - -—

;Kovo 4 do Š. Kavolis su 
įnona ap vaikščioja 30 mę- 
- ų; šliūbo sukaktuvių jubi- 
lėjų. Iš ryta 8 tai. jie savo 
intencijai išklausys šv. ipi- 
i uas. Lmkį  ̂jdbilėjatąms 
Dievo šventos palaimos, i

Tą pačią ? Šv. Kazimiero 
djėną, 7:30 vai vąk., para
pijos salėje, iL tth St., į 
ryks choro Beano ir Whist 

Bartieš. :■
Trečiadienj, Pelenų dįe- 

rioje Šv. Petro pat.. b Ay-’ 
Čibją paųiįlddš bus šėkati- 
čia tvarka: 7:30 vąl. ryta, 
pelenų , šventinimas ir: jų 
barstymas; 8 vai. rytą įie-' 
dambš Šv, mišios; , 4 vįL_____ ?__ r____________
Hjrtštų batstomi^elenąi,vo draugus, kartu links 
vaikams j 7 vai- vak. pele- 
SižE&įJžL— ,

it sveikinimas Relikvijų* * ;§okika^.

geros progos, nes apskri
čio šokiaivisuomet -sp- 
traukia daug jaunimo, y- 
paČ iš tolimesniųjų1 lietu
vių kolonijų, taip, taip, į- 
sikišo Petras į jų kalbą, 
visuomet Vyčių Apskričio 
Šokiuose, praleidžia links
mai laiką. •

Tai einam visi kartu, pa
kvietė Jonas. Gerai, ūiišū- 
ko visit Tai nors linksmai 
praleisime laiką.
, Šokiai įvyks ifunicipal 

torį Mašš. Gros garsus 
įjflly Štėven’š orkestras, 
žinau, kad prasta būsi §o- 
-&iūbše, bet pakviesk ir ša

mai praleisti laiką. Paši-

z Šokikas.

ĮVAIRIOS žinios
GYVENTOJAI NERI

MAUJA DEL SIUNTIMO 
KARIUOMENĖS 

AFRIKON

Rymas — Italijos* kaiku- 
rie gyventojai buvo heprą^ 
dedą nerimauti, kad tiek 
daug kariuomenės siun
čiama į Afriką, neš kilus 
nesusipratimams Europo
je, Italija nebegalėtų apsi
ginti. Valdžia pareiškė, 
kad rifetpU tų dviejų divi
zijų, kurios siunčiamos 
Ąfrikoh, organizuojama: 
dvi naujos divizijos.

: Apart to, reikalui esant, 
Italija gali sumobilizuoti 
Septynių ar aštuonių mili
jonų kariuomenę, o kariš
ki medžiagą dėl išsiunti
mo Afrikon, nesimąžiha, 
nes tuojau pagaminama 
nauja. < »•>

LA GUARDLA NUGAS-

LINIJA ‘

Tel So. Boston 3520 _

Mini M
DARBlNlNkę .5ĮAM0

Š66 pro«dw, \ 
fetrth Boston, Mbm

U * > I* f *,+>. \ •* -- Z •' V ■'

Iki šiol, kaip pasirodo, 
dar ne visose . valstybėse 
yra geležinkeliai. Kas įdo
mu, kad, valstybė be gele
žinkelių yra ne Afrikoj ar 
Australijoj, bet... Europoj, 
būtent, Albanijoj, .kur ka
ralium yra Žagu, £iuo me
tu laikraščiai aprašinėja 
jau pradėtus darbus, -ve- 
Idant pirmą geležinkelio 11- 
niją Albanijoje1. Išvedus 
geležinkelioliniją, ja, bus 
sujungta Albanijos sosti- 
nė su Jugoslavija. ; :

Reikia1 žinoti, kad kul
tūriniu atžvilgiu Albanija 
yra labiausiai, atsilikusi 
Valstybė, kurios sostinė— 
Tirkno miėstaš turi tik 
15,000 gyventojų.

šis puošnus RACCOON 
;i užpn^Katads

prįaklriu akfnftibT 
kreivas' akis atltie-1 
sinu Ir amblljonią- i 

koše (aklose)** akyse BugrąŽlnuj 
švlesį tinkamu laiku. ' i 

J. I>. PASAKABiriS, 0. D. I 
. 447 Broadway, South Boatohį
------ -- —-------------- ---------------- - ----------L,.,..... .

OnANNiAUM,
Be. .,.,. . .

LIETUVIU SKALBYKLA 
Skalbiame ir prosinaine visokius 
drifbnžjus. Mėa painiame .Ii* prista
tome drabužius visur, kii(p (ąt: 
So. Boston. Cambrldgo, Brlghton 
Dorchester ir kitur; Pamėginkite 
ir patyrsite. kad gaunate paturnas 

vimą Už pigią kalni).
.7-9 Ellery Št., ,Šo. Boston 

Tel. Šo. Boston 2923 ...\

Tel. S. B. 280B.B fiifertrvid Į
OPTOMETRISTRSI

DIDELIAME
1 J. FOX

PERSIffiLIHO
IŠPARDAVIME

1J. FOX, Amerikos dL 
džĮausiš kailinių pardavė
jas paskelbė didžiausį kai- 
unlų išpardavimą jų isto 
/ rijoje.

Pirk kailinius DABAR 
šiai žiemai ii* kitai Žiemai. 
Tamsta nusistebėsi suži-P-Mš Korites, gerai žino ..__ ____________

mas lietuvis kailiui žino- nėjęs kiek pinigų gali su- 
vas, padės Tamstai išsi- taupyti7 šiame išpardavi- 

A ą i t i A tJžėję, ine. Neatidėliok! Užeik 
klauskite p. Korites, . tuojaus.

HINGTON STREET

i'

MUZIKAS H 
BAPOLAS" JUŠKA H

Moko muzikos, plano'; 
ir dainavimo. Specia- i f 
lęs pamoka* duoda j į 

valkams. - |

Adresas: |
933 E. Broadvvūy, | 

SO. BOSTON, MASS.

Boston’b geriausia ir plačiau- ; 
šiai žinom& Elektrikines ■* u

Adatos Specialiste Į 
Prašaliną, ant visados herelkalln- , 
gus plaukus nuo moterą veMąlią 
be skausmo ir demCs. Turi 17-kos , 
metų patyriais, gydytojų jąkomen-s [ 
daciją ir ligonių patvirtinimą.

< • ■: x ■ ■

Į ***- j o •

125TremontSt., Bp^pm Mass. ; 
Room 310, Tel. Hancock 72S6 '

GAZO KOMPANIJAS

New York — Miesto ma- 
yorui La Guardia paskel
bus, kad jis yra nusista
tęs,: kad miestas statytų 
savo elektros ir gazo ga
myklas, esančios f urnos 
husigąridp ir pašiule mies
tui ir . federalęi valdžiai 
sumažinti . tarifus Wt iki 
40 nuošimčių.

Abėlhaš sUmaŽinimaš 
būtų apie 25 nuošimčiai ir 
kas mėtai su šią nulaidą 

int4 fėiętalė valdžia New Yor- 
ke sutaupytų apie 150,000 
dolerių į metus, o naįęstąs 
sutaupytų# * iki 2,500,000 
dolerių į metus.
t Mayoras, La Guardia 
; mano, kad siš yra tik ap
sukrus košgpąnijų manev
ras, . kad užkirsti kelią jo 
sumanymui statyti miesto 
gamyklas M Uors mieštas 
sutaupytų pinigų, bet pa- 
prašti piliečiai turėtų mo
kėti dabartines kainas.

dar vieną oro susisiekimo 
liniją per Lietuvą, tiesiai 
su Ryga. 1934.m. “Deru- 
Juft” lėktuvai perskrido 
1,795.000 kilometrų, per
vežė 15.150 keleivių; M- 
040 kilogramų pašto ir 
252.600 klgr, prekių. Tos 
pačios bendrovės lėktuvai 
per Lietuvą 1322 m. pers
krido 174.708 klii., perve
žė tik 570 keleivių, 1047 
klgr. pašto ir 17,^15 klgr, 
prekių.. , Tsb,

Į VALKLNYK4 NEPA-

Vilnius —• Kaip’ žinia, 
Vilniaus ’ Arkiyyskupas 
buvo paskyręs į Vąlkiny- 
ką klebonu jkun. Fr. Bie
liauską. Dabar tenka suži
noti, kad administracine 
valdžia kum Pr. Bieliaus
ko Valkinyko klebonu ne
patvirtino... ‘

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

ŠO. BOSTON ROOFIJJG 00.

JOHN MARTIN& G0.
Taisome Višoįiiis Stogus ' 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:.

South Boston 0574 dienomis
South. Boston 0184 vakarais

B Atpus 
Perkraiis- 

. toine 
5? VISUR 

į PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

JEVO IR KAMENEVO 
KSĮYGOS

3MEASKVA — Vidaus rei
kalų . komisaras įsake iš 
bibliotekų ir knygynų vi-* 
Šas Zinovjevo, Kahienovo 
ir Safarovo parašytas

DIDĖJA ORO SUSISIE- 
KIMAS PER UETtoV^

Oro susisiekimas per 
Lietuvą kasmet yiš eina 
didyn. Jį palaiko vokiečių 
“DęrulUft” bendrovė. 
metais manoma atidaryti
; .■ >: 'N »

-•'AMBUCAS IKGCST FURRĮ8R 

 

BOSTON, ; ' MASSAOHUSETTS

Iš kitur tenka sužinoti, 
kad nauju Valkinyko kle
bonu jau esąs paskirtas 
Butrimonių parapijos kle
bonas kun. Nikodemas A- 
baravičiuš, o jo vieton į 
Butrimonis (per pūs lietu
viška parapija) esąs pas
kirtas kunigas, kuris visai 
nemoka lietuviškai -kalbė
ti. t \ \

Mgu galvasvaigs
ta sustabdykit 

svaigulį Su NteGA-’
■ TONE

Nuodai, kurie susikaupia jūsų or- 
gani-zme paeina nuo to, kad Jisai ga
nėtinai nėišsivalo ir todėl praplatina
bakterijai kurtos “užkrečia jus ligo
mis, susilpnina jūsų organizmŲ ir jua 
kenčiate nuo svaigulio, galvos skau
dėjimo, ir tt. ...r*. . .

NUGA-TONE fSįyaro visus nUodus iš 
jūsų systemos. Yrą1 milijonai moterų. 
,‘ir vyrų — kurte atgavo savo Spėkas 
ir pataisė Savo sveikatą su Šiuo pa-’ 
stebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginkite 
NtlGA-TO^B. • .

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodjunas visose atsakomiUgose 
vąistinyčioše. • ■
Nuo užkietėjimo imkit UGA-SOL: 

Idealų Lluosuotoją vidurių 2.jc. ir 
50g. . •

326-328 W. Broadway 
Tel. ŠotttM Besteik 4613

Broadvvay Cafeteria
George Masilionis, savininkas. ■

. Geriausios Rūšies, Šviežus Valgiai ir Gėrimai i 
Kiekvieną Dieną <■ f

*. ■./ KAiNA LABAI ŽEMA , v/” 1
£ 'Taigi'neapsimoka, narine ganįnti valgiua, b ypač KĖKMADIK- Jį 
() NIAIS ir ŠVENTADIENIAIS . kada pasirinkimM yrw gm A 

platus. t .. *
. BtftbS REZERVUOTOS KOŽNU LAIKU 0

PATARNAVIMAS GREITAS IR MALONUS. . A

GEORGE MASILIONIS |
‘ 377 BROADWAY, • >. St). jBOSTON, MASS. K

JUOZAS M. mus
LAIKROT
Parduodu įvairiausios rūšies 

'auksinius ir siderinius daik-. 
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

» Tbtephont f Oi 80. BOSTON
i- ■ LOBS
! BAYVffiW

MOTOR SERVICE 
studkbakkr a 

AutomobUią ir Trdką 
;. • Agentūra. ..
.. "Taisoma visokiu iMfcbysSty auto, 

mobilius l'ainymo lr detaonatravV 
mo vieta: . ‘j

1 Hamlin Stroat 
. ir < Kighth 8t , 

SOUTH BOSTON, MAŠ& ■ 
/or. tr Pctcr TruOtoka*

wlnlnkat -



Ttafcfaįfonte, Koyo Į <L, 1935. D'ARBININkA'S . 'VS.

VIETINES ŽINIOS
ŠV. KAZIMIERO VIE
NUOLYNO RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS

M lu s i pi ;

įvyks sekmadienį, kovo 
3 d., tuojaus po sumos* 
bažnytinėje salėje. Kvie
čiame visus rėmėjus daly
vauti. Ateidami pasiimki
te bilietėlius ir priduokitę 
susirinkime valdybai.
Rėmėjų Skyriaus Valdybą

ĖARDINONLASMAC- 
RORY 

STAPTELĖJO BOSTONU

Vas. 22 d., Kardinolas 
MacRory, Airijos prima- 
Tas3aiw7Safū^ 
damas iš New York-o Ro
mon, anksti rytą Sustojo,

MUZIKOS MOKYKLA 1
M. Treinavieiutė, moky

toją, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE
KOLEGIJĄ

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

ir suteikė Bostonui vizitą. 
Jis grįžta iŠ Eucharistinio 
Kongreso, sėkmingai įvy
kusio Australijoje, kur jis 
buvo skirtas Popiežiaus 
legatu. Jis dabar keliauja 
Italijon išduoti Jo šventi- 
nybei Kongreso raportą, 
h Bostone prie laivo J. Ek 
sutiko dvasiškių įr pasau
liečių būrys Bostono 
priėmimo komisija, kurios 
priešaky buvo vysk. F, J. 
Spellman ir Vikaras Gene- 
ralis Monsignioras R. Ho- 
berlin. Didžiame automo
bilių būry, policijai lydint, 
vingiuojamai So. Boston, 
Bostono, Brookline ir Bri- 
ghtonp svarbiausiomis ga
tvėmis garbingas svečias 
tapo iškilmingai nuvežtas 
Šv. Jono Seminarijom Jis- 
sveikino čia Arkidecezijos 
susirinkusius kunigus, se
minarijos-profesorius ir 
mokinius. O jie sveikino jį.

Atlankęs katedrą, vysk. 
Spellmano ir praloto Ho- 
berlin bažnyčias, lankėsi 
Bostono Kolegijoj pas 
Mayorą ir Gubernatorių 
ir pavažinėtas po didįjį

“DARBININKO”. RADIO 
PROGRAMA
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 2,1935

Lietuviškos dainos oro bangomis tepasiekia visų 
lietuvių darbininkų namelius. Šį šeštadienį, kovo 2 d., 
Darbininko Radio Choras, vadovaujant muzikui Ra
polui Juškai ir akompanuojant muzikos mokytojai 
p-lei Marijonai Treinavičiutei, išpildys dainų progra
mą nuo 2 vai. iki 2:30 vai. po pietų iš stoties WAAB 
(1410 kilocycles), Boston, Mass.

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

, 3. Pavasarininkų himnas ............... Kačanaūskas. 
Oželis Šimkus.

, Darbininko Radio Choras
4. Ne bile kieme ........__ __

Solo Adomas Barauskas
. 5. Vaikščiojau Žilevičius.

Darbininko Radio Choras
 6. Kalba kun. Pranciškus Juškaitis. -——- 

7.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir .maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
POVILAS BUSHMANAS

48 Oreacent Avenue, 
Telęphone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
' DORCHESTER, MASS.

.45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855 .
ROXBURY. .MASS. ’. .

£R0ADWAY MARKET
387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

, JONAS* VALIACKAS 7 
75 “G>* Street, 

Tęlephone South Boston 1609

SO. BOSTON, MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKEI
Povilas >BaJtiūšiūhaš, Sąv. * 

490Broadway, Tel.S.Boston3120 >

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Eroaciway

" Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS
’ . 502 K Eighth St., '
‘ Tel. So. Boston 9621

C H B ORI AT JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS)

G R AB ORIOS 
494E.Broad.way, * 

South Boston, Mass.
Office: Teį. S. B, 1437 

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

GRABOBIUS _ 
Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir pliek 
narnomis kainomis, tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
-SOUTH BOSTON 

258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

Tel. South Boston 0815

D. A. ŽALOTAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

1 .   111111,71 - I■liwil^lll>i^l■.■lrtl|ll1lll|l m     M  1H11i11.M11.il

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA 30S istorM03- Priminė Lie- vii I ImIIIU I flllHI IJfl filtrai naiMvin iŠ N/nlria+iina

tion svetainėje. Detroitė 
įvyks kovo 17 d., 3 vai. po ' 
pietų, Fort Bouvl. Detroi
to klebonas pavaišins vi- 
stts boilerius, saviškius 
ir svečius.

tuvai pavojų iš Vokietijos, 
nes Vokietija atgavus Są- 
aro kraštą, tykoja pagro
bti Klaipėdą. Vokietija 
skleidžia propagandą pa
sauly taįp, kad išrodo jog 
Klaipėdos kraštas Lietu
vai nepriklauso ir niekad

. v. . j. < nėra jos buvęs. Jeigu Vo- ga ir graž!. Dainavo didy- gaUftĮ <teisę lęiatt 
gyventojams balsuoti, kur 
jie nori priklausyti, gal 
taip įvyktų, kaip su Saaro 
kraštu. Tad kalbėtojas 

„ v, - , J" perspėjo lietuvius ir ragi-
kocitmas suvaidiną komis- n0 wgti ; užn?(irgtt .par£i. 
ką veikalelj. Muzikalei jjng jr sįoy vieningai 
programai dirigavo ir va- rieS prOpagandinę Vokie- 
dovavo varg. p. Smalis.——Hm  --------—’

Kleb. kum V. Masevi- J '
čius, užbaigdamas progra- i -
mą kalbėjo apie Lietuvą iš . sayuitę Uiusų para- 

; piios bažnyčioje įvyko
[trejos jungtuvės. Birma- 

rnAliLdlIflAv dienį apsivedė Pranciškus
APIE RADIO

.Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvių minėji
mas * įvyko iškilmingas. 
Žmonių tiek suėjo, kad pa
rapijos svetainė buvo per 
maža visus sutalpinti; Pro
grama buvo labai turinin-

sis choras ir p-Iės Zimnic- 
kiutė ir Juozoniutė sudai
navo duetą. S. Vasiliaus
kas sudainavo keletą liau- 

Pocius, '.dies dainelių. Balnis ir-At-

Kareivių daina Šimkus.
Darbininko Radio Vyru Choras

Saūlutė. Tekėjo Šimkus.
Šokim, šokim ................................u.Žilevičius. 

Darbininko Radio Choras
? 9. Darbininko Radio Pranešimai.

1(K Oi berneli, vienturį.... . J. Tallat Kelpša.
Duetas Antanina Grabijoliutė ir Juozas Antanėlis

11. Tu ir aš .... . Vanagaitis.'
Darbininko Radio Choras ’

Gerbiamųjų Skaitytojų prašome šeštadienį, kovo 
2 d., š« m., 2 vai. po pietų pasukti savo radio ant 1410 
kilocycles, WAAB, Boston ir klausytis dainų ir kalbų. 
Pasakykite ir kitiems apie Darbininko Radio Progra
mą. Darbininko Radio Programos vedėjai nori sužino
ki kaip plačiai pasiekią radio bangos. Taig^prašome, 
Gerbiamųjų Radio" Klausytojų, parašyti mums kaip- 
patiko ši programa ir ar^gerai gavai, stotį WAAB. 
Rašykite: Darbininkas, 366 West Broadway, South 
Boston, Mass.

8. pi jos. bažnyčioje įvyko

Bostoną. Primatas, vidur
dieny atgal sėdo laivan ir 
išplaukė Romon.

Tel. Nee. 0526

ROKLAN AUTO SALES
STASYS ROKLANAS, SAV.
Parduoda OLDŠMOBILE . automo
bilius Ir INTERNATIONAL. trū
kus. Priimame senus karus mainais

49 Highland Avė., 
NEEDHAM, MASS.

Taipgi,, užlaikau agentūrą So. Bos- 
tone, po vardu :

SO. BOSTON GARAGE INC.
(Po vadovyste Strakauskų)

543 Brdadway, -.
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius

ROMANJ.VASIL
Apdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas
409 Broadway, Room 4

* South Boston, Mass.
Telefonas: Parkway i735-M.

rašė apie, šį. Europiečio 
kardinolo Bostone ątapte- 
lėjimą ir įšreiškūį! jog Bos
tonas -tuemi-apturėjęs 
daug garbės.^ 4, : /

* *■_ ------------- ---------------------- -4

. 7 'JAUNIME. ..

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALBINB 
DRAUGIJOS VALDYBA -

Pirm. J. Petrauskas,.
24 Tliomas Purk, So. Boston, Mass.

Vice- pirm. — Y. Medonis,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot.. RoStlninkas ■— J. Gllneckls,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

FIn. Raštininkas ~ Alb. Nevieta,
16 WInfleld St., So. Boston, Mass.

Iždininkas —'A, Na!udžlilnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

MarSalka —j. Zalkls,
7 Wlnfield SU So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre-
Čia Jiedčldlonl kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salčj, 492 
E. 7th St.. So. Boston, Mam

7:30 vai. vakare, pobalnytinč) sve
tainėj.

i Visais draugijos reikalais kreipkite 
, pu protokolų raBtininke.

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS) 
' Ofisas: 409 Winds0r St.

Tel: Uuiversity 4116
Namai: 167 Wąshington St. 

Tel: Uuiversity 9221 

Cambridge, Mass.

Kovo 4 d., Šv. Kazimiero 
šventė. Tą‘dieną t visi, ypa
tingai jaunimas, stengia
si,/gražiai iškilmingai ap
vaikščioti. ;-7 ’

Šiais metais, kovo 4 d., 
bus pirmadienį, užtat vi
sas katalikų jaunimas, ko
vo 3 d., sekmadienį iškil
mingai minės tą brangią 
dieną.

Šv. Kazimiero L. Vyčių 
org. ir lietuvių jaunimo 
globėjas. Vyčiai šj sekma
dienį, kartu su Sodalicija 
ir Choru 9:30 mišiose eis 
“in corpore” priimti Šv. 
Komuniją.

Kviečiame visą katalikų 
jaunimą dalyvauti šitoje 
dvasiškoje puotoje.

Vyčiai, Sodalietės ir 
Choristai, visį eikime kar
tu^ taip pat pakvieskįme 
savo ^draugus su mumis.

Gražus mūsų pasirody
mas, sudarys gražų įspūdį. 
• 2 . • . ‘ 7 • Vytis.

Amerikoje yra išdirba
mų įvairiausių radio pri
imtuvų, — aęaratų. Man 
buvo svarbu iš jų surasti 
geriaušį, kurį aš drąsiai 
; galėčiau rekomenduoti sa
vo hostumėriąms.

Išbandęs desėtkus įvai
riausių aparatų aš apsis
tojau prie PILOT pasauli
nių radio aparatų, šiais 
laikais radio priimtuvas, 
pagalba trumpų bangų ga
lį .priimti programas ir iš 
tolimiausių pasaulio kraš
tų. Sulyginus PILOT su 
kitais, aparatais, aš radau, 
kad jie jnra nesulyginamai, 
geresnį ių. galingesni ir to
dėl nutariau jų gauti savo 
kostūmeriams. Važiavau 
New Yorkan ir sudariau 
su dirbtuve sutartį, kad 
šių aparatų gauti. -

Dabar turiu PILOT ra
dio aparatų savo kratuvė- 
je, 414 W. Broadvvay So. 
Boston, Mass. ir šiuomi 
kvieciu ^visus, kurie mano 
įsigyti modemišką radio 
aparatą užeiti ir pasiklau
syti PILOT.

Inž* Stanley Beleskas, 
savininkas Stanley’s • Ra

dio Shop..,

ŠUDUM - BURUM
Rengia f

ŠV. PETRO IR POVILO 
DRAŪGIJA

KOVO-MARCH 2 D., 1935
PARAPIJOS SALĖJE

4Ū2 E. 7th St. So. Boston, 
Ma$s.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Bus gera orkestrą, kuri 

grieš lietuviškus ir angliš
kus Šokius. Įžanga porai 
50c.> o po vienam, vyrams 
30c., moterims 25 centai.

Kviečia visus,
ŠVi Petro ir Pavilo 

Draugijos Valdyba.

Moskal ir Elena Przybilus- 
ke. Liudininkais buvo jo 
sesuo ir "jos brolis, J. Le- 
mmer per offertorium ir 
po mišių giedojo solo. Baž
nyčioje buvo daug žmonių, 
nes jaunoji yra duktė pla
čiai žinomo biznieriąus. 
Moterystės ryšiu tapo su
rišti R. RaoUlo ir Uršule 
Osdrutė. Liudininkais bu
vo jaunosios brolis ir žmo
na, Pas jaunosios tėvus 
buvo iškeltas vestuvių 
bankietas, o po to jauna
vedžiai išvyko į savo na
mus į Dearborn. šeštadie
nį apsives Ramundas Ber
nardas ir Fernandą St. 
Onge.Šios bus"paskutinės 
jungtuvės prieš Velykas.

Detroito lietuviai bowle- 
riai labai gerai pasirodo, 
Kaikuriems lietuvių bow- 
lerių rateliams Balta Ro
žę nelabai saldžiai kvepės. 
Pereitą savaitę Baltos Ro
žės ratelis tris kartus su-; 
pliekę Brazio ratelį, kuris 
buvo antroje vietoje.. Bet 
kaip išrodo, Šv, Petro par. 
rateliui gal reikės jų pat
rono pagalbos, Nors jie 
gerai ritay bet .atsiminki* 
me, kad dar yra penki su
sirėmimai, Kažin ar atsi
laikys? Dabar visi rate
liai šiaip stovi: 1 

išlošė pralošė 
33 15

/ 29 
. 25 

22-

Šv. Pęfr-o 
D, Brazis 
Vyčiai 
Bill & pete < 
Lietuvių užeiga 20 
šv. Jurgio 
Gus & Frank

20
16 ,

19
23
26
28
28
32*

ŠV. JURGIO PARAPIJA

•1 LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
- PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. :

PirmlnlnkS ~ Eva MayksienS,. 
625 E. 8th S t, So. Boston, Mass.

* Tel. So. Botson 1298
Vlce-pirtnininkO — Ona Siauriem*, 

t 443 E. Tth Št., So. Boston, Mass. 
t Tel. So. Boston 8422

Prot. Rast. — Brone CiunienO, 
X* 29Gould St, West Rosbury, Mass.

.,TelParliway 1864-W
T A rin. Ra$t..— Marijona Markonlute, 
> ■ 88 Navarre St., Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0538-W . .
t"* HHInink& — Ona StanlulIutB,

105 We»t 6th St, So. Boston, Mass
• Tyflrkdfll-6 — Ona MizglrdtenC, 

1512 Columbia Rd.,So.( Boston, Mass, 
■" kiūtos GlobBja — E. JanušonlenS.
r J 1426 Columbla Rd„ So. Boston, Mass,

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
; ' katrą utamlnką kiekvienų mCneslu,

SOMOS
Seniausias ir. Savistovia Šios 

Valstybės
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
------ BALSAMUOTOJAS 

Gyvuoja 26 mettis. Pilnai prislrurt- 
šęs savo Įrankiais ir karstvOŽlmlti 
suteikti geriausią patarnavimą die
ną ii* nakt{. Tarnauja ir apyllnkt- 

netns Lietuvių kolonijoms. 
TURI NOTARO TEISES.

Ofisas*.
254 W. Broadway, So. Boston 

Tel. S0U, Boston 2590 
Gyveiiamofl vietai

838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

VISŲ BOSTONO IR APYLINKES 
LIETUVIŲ ŽINIAI

So. Bostone pirma lietuviška moderniška auksų ir 
radio krautuvė bus atidaryta kovo 2, 322 Broadway, 
po vardu ROLAND-EDMUND,KETVIRTIS BROLIAI

Mes parduodam laikrodžius, žiedus, radioš ir vi
sokius lietuviškus rekordus.Dovanasdelvisbkiųnuo- 
tikių. . ' •

Mes taisom visokius laikrodžius, parduodam ir 
įdedam Oil Burnerius ir pataisom.

Mes laikom savo atsakomybei ir gvarantuojam 
viską, kas bus nupirkta mūsų krautuvėje.

Per visą savaitę nuo atidarymo krautuvės viską 
parduosim už labai nupigintą kalną.

Kas norės, parduosim ir. ant lengvo išmokėjimo.

Sekmadienį, kovo 3d. į- 
vyks jaunimo abiejų cho
rų vakarėlis. Tai bus pas
kutinis pasilinksminimas 
prieš Velykas mūsų sve
tainėje. Ateikime į šį pas
kutinį vakarėlį ir parem
kime mūsų jaunimą, 7 nes 
jis mums visur pasitar
nauja. ' *

; Trečiadienį, kovo 6Ji. 
pradžia GAVĖNIOS. Tą 
dieną ateikime į pamaldas. 
Yra sakoma,, kad gera 
pradžia, tai pusė kovos. 
Vakare mišparus giedos 
jaunimo choras. Po mišpa
rų bus palaiminimas Švč. 
Sakramentu ir pelenų bar
stymas. Kunigas barsty
damas pelenus daro kry
žiaus ženklą tardamas 
šiuos žodžius: žmogau, 
dulke esi ir į dulkę pavir-. 
si. Jeigu mes dažnai tai 
atsimintume, tai būtume 
geresni Dievui, nes supra
stume, kad viskas pareina 
nuo Dievo, suprastume sa
vo silpnybę.

■ii. ■ ii 1 III Iii ji’-bi m *

pereitą savaitę kun. Ma- 
sevičius lankėsi Davisonir 
Flint pas Savo klases 
draugus kunigus pasvei
kinti juos jų įšventinimo į 
kunigus sukaktuvių pro
ga. Flinte K. of C. iškėlė 

: bankietą kun. Mayotte.

B

Ten ' būdamas- sužinojo, 
kad ir toji parapija turi 
bowlerių ratelį. Susitarė, 
kad Ąv. Petro par. lietu
viai boileriai susiremtų 
su tos parapijos boile
riais.- Susirėmimas įvyks 
kovo 10 d., 3 vai. po pietų, 
.Ęlint* Mich.j Flint Recrea-

Vasario .17 d. šv. Jurgio 
lietuvių parapija iškilmin
gai minėjo Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį. 
Paminėjimą surengė para
pijos klebonas kun. J. Či- 
žauskas ir tos ’ parapijos 
choras.
> * Kalbėjo šy. Petro para- 
pijo£ < iįdebonas kun. V. 
Masėvičius, adv. Uvikas, 
Dr. Jonikaitis, Tėvas Šū
vius, Teisėjas JT. A. Bayne, 
Ed. Žareckas ir 
McGrath.

Vietinis kleb. kun. J. Ol
šauskas taip pat.pasakė 
kalbą ir dėkojo visiems 
svečiams kalbėtojams, pro 
graznos ir sukakties minė- 
jinib dalyviams.

Solo sudainavo p-lės S. 
Bukšaitė, A. Jūocnukaite 
ir R. Valatka. Minėtos pa
nelės sudainavo duetą. 
Dainininkams akompana
vo kleb. kun. j. Oižauskas. 
Veikalėlį suvaidino pp. M. 
Aukščiunienė įr S. Bukšai- 
tė. Vaizdelį į Lietuvą su- 
vaidino p;p. S. Medelytę ir 
M. Petrokaitė.

. šv, Jurgio par. choras, 
vadovaujant kun. J. Ol
šauskui, sudainavo keletą 
dainelių. Programą užbai
gė Lietuvos himnu.

•Programos ž vedėju įr. 
.kalbėtoju buvo kun. V, 
Masėvičius. Žmonių buvo 
daug. Dalyvavo ir Sesutės 
PranciŠkietęs, kurios labai 
gražiai išpuošė sceną lie
tuviškomis spalvomis.

Programai pasibaigus 
buvo šokiai.

Kapsų Aguona

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Moterų Są-gos 54 kuopa 

rengia Užgavėnių vakarie- 
nę ir šokius, sekmadienį, 
kovo 3 d., 6 vai* vakare, 
bažnytinėje svetainėje.

Maloniai prašome visų 
dalyvauti. Jaunimas ir su- 

į augusieji galės pasišokti, 
nes orkestras gros viso* 

1 kius šokius. Visas pelnas 
t paskirtas parapijai.

1H11i11.M11.il


TELEPHONE
2680 DAĮtBĮJ<IW)<AS

£

- Darbas ir Kapitalas
• “Draugas” praneša, kad “Vasario 22 d. šv* Jurgio 

par. mokykloje įvyko labai Įdomi Sv. Kazimiero sese
rų demonstracija. Tai buvo pirmas toks kazimieriečių 
mokytojų mokytojavimo pasirodymas svetimtautėms 
mokytojoms. Panašios demonstracijos yra daromos 
visose Chicagos arkidiocezijos seserų kongregacijose.”

Toliau “Draugas” rašo, kad tose seserų mokyto
javimo demonstracijose dalyvavo 300 svetimtaučių 
seserų ir 100 mūsiškių kazimieriečių. Mūsiškės gavo 
pagyrimą nuo dalyvavusių tose iškilmėse kunigų, kad 
norsKazimieriečių kongręgacija, palyginti, Jaunute, 
bet seserys mokytojavime tiek išsilavinusios, kad sėk
mingai lenktyniauja su senomis svetimtaučių seserų 
kongregacijomis. '

Suprantu kalbant, ta mokytojavimo demonstraci
ja tai buvo ne kas kitas, kaip paprasčiausias vaikų 
mokymas, svečiams dalyvaujant. Mokslo* eiga tęsėsi 
kaip paprastai — nuor9 iki 12 val. ryto ir nūo 2 iki 
3r30 vai. po piet. Vadinasi, tai buvo mokytojąvimo 
kvotimai. Mūsų Kazimierietes išlaikė kvotimus gerai 
— daugiau negu gerai. Ir mes lietuviai esame išdidūs 
dėl mūsų sesučių gabumo mokyti.

Mokytojavimas sulig modemiškųjų reikalavimų 
yra sunkus darbas. Seserų mokyklos turi būti taip pa
statytos mokslo žvilgsniu, kaip ir Visos valstybines 
mokyklos. Todėl seserų mokymo programą dažnai yra 
peržiūrima atsakomingų inspektorių ir pačios seserys 
turi turėti privalomą mokslo cenzą. Prie to, vyskupi
jos egzaminatoriai taip pat štato reikalavimus, todėl 
seserys turi pereiti per dviejų instancijų kontrolę —■ 
valstybinės ir Vyskupijos. Taigi tvirtinimas, kad sese
rų mokyklose vaikai išmbksta~tik katekizmo, yra tik 
tuščia ir melaginga pasaka taikoma tiems lengvati
kiams, kurie apie mokyklas neturi jokio supratimo.

Tuo būdu mūsų Seserys Kazimierietes — lygiai 
kaip ir kitos seserys — atlięka daug labai naudingų 
darbų mūsų Tautai ir Bažnyčiai. Moko įr auklėja mū
sų išeivijos vaikus. Tai trumpi žodžiai, bet kiek čia 
vargo ir pasišventimo; Joms reikią dėstyti anglų kal
boje, nes toki šalies įstatymai, ir drauge žiūrėti, kad 
vaikai mokėtų lietuviškai.'t Kam teko mokyti Ameri
kos vaikus iietuviųską|bps, tas žino, ką reiškia. Deja 
tenka pripažinti, kad lietuvių kalba vaikams sunki ir 
maža tepakenčiama. Žinoma, čia yra išskirčių, bet 
bepdra taisyklė, yra tokia, kaip čia pasakyta. Tačiau 
mūsų seselės tiek pasišVentušios, kad nugali tas kliū
tis. Jos dirba, iš niekur nelaukdamos nei tuščios gar
bės, nei pripažinimo. Tai tikros, šV.Kązimįero dvasios 
įkvėptus, mūsų tautos’ darbininkės. K.

,, (Paskaita LDS. kuo
poms)

Paruošė kun. S. KneiŽis.

klasių kovą. Ir ta kova tu-j 
ri eiti įternptu žiaurumu, 
iki galutinai visos klases 
pasaulinėje revoliucijoje 
bus sunaikintos, ir darbas 
vienas bus pripažintas.

Popiežiai nėuŽginčija, 
kad eind klasių kova. Jie 
tai patvirtiną. Popiežius 
Leonas XfH, pačioje pra
džioje enciklikos Darbi
ninkų klausime, nurodo 
gręsiančiosklasiųkovos 
priežastis ir pastebi, kad 
toki kova gali apimti yisą 
pasaulį, jei nebus imtųsi 
tinkamų priemonių page
rinti ^darbininkų būklę.

i Tačiau, popiežiai nuro
do, kad toki pasaulinė re
voliucija, kad žmonių kla
sės stos į kruviną išnaiki
nimo kovą, yra nereikaliri* 
ga.

“Ir valstybe, ir kiekvie
nas rinktinis pilietis pir
mučiausia privalo steng
tis; kad, paūaikįhus kon
fliktus tarp klasių ir išug
džius sutartinį bendradar
biavimą.” Taip rašo popie
žius Pijus XI, (Q.A.)

“Kaip žmogaus kūno da
lys vieną su kita jungiasi 
ir iš to kyla tam tikri jų 
santykiai,, simetrija vadi
nami, taip* lygiai ir.yisuo- 
menei gamta .^skyrė/ kad 
tuodu luomu draugiškai 
sutaptų Su viens antru ir 
viens antram padėtų išlai
kyti visuomenėje- .pusiau
svyrą. Vienas būtinai rei
kalingas kito: nei kapita
las be darbo, nei dar

bąs be kapitalo negali 
būti. Sutarimas gimdo 
gražių dalykų tf tvarką, o 
iš nuolatines kovos neiš
vengiamai kyla netvarkų

“Kad tuodu luomu ben
dradarbiautų yra vienati
nė priemonė, tai Krikščio
nybėj

“Tai klasių kovai sus
tabdyti”, sako popiežius 
Leonas Xm, “ir net jos 
Šaknims pakirsti Krikščio
niškos priemonės'turi nuo
stabios ir visokeriopos ga
lybes”._ __________• •'

Toliau, popiežius nuro
do, kai Bažnyčia moko so
cialinio teisingumo nuro
dydama kiekviend luomo 
pareigas; t

“Visų pirma visos reli
gijos tiesos, kurių globėja 
ir aiškintoją yra pati Baž
nyčią, labai gali sutaikin
ti irsujungti turtuolius ir 
biednuosius, būtent, pri
mindama abiem luomam 
jų Savitarpės pareigas, o 
ypač tas pareigas, kurios 
iš teisybės seka”.

Parodydamas kai jam 
rupi darbininkų būklė, pir
miausia jis ir nurodo do
rovines teises, kuriomis 
darbininkas privalo vado
vautis.

Darbininko Pareigos
“Religija j jis sako’, “Hė- 

pią darbįninkui pilnai ir 
ištikimai atidirbti tą; kas 
pasižadėtą ’iaįsvu noru ir 
teisinga sutartimi:, darb
davio neskriausti, nei jam 
pačiam, nei jo turtams 
nekenkti, pinant savo rei
kalus susilaikyti nuo prie- 
vartoš ir mektiomėt nekel

ti maišto, nesuridėti su ne* 
doreliais, kurie tyčiomis 
dafo* didelių be jokio sai
ko prižadų, lis iŠ to kyla 
tik nereikalingas nūsivyli- 
mas ir turtų naikinimas”. t

Pirmoji darbininko pa
reigą yra “pilnai ir ištiki
mai atidirbti tą, kas pasi
žadėta laisvu noru ir tei
singa sutartimi,” Čia svar
bu pastebėti, kad darbi* 
ninkas, bado verčiamas, 
pasižadėjęs* darbdaviui dir 
bti Už neteisingą atlygini* 
mą, nepadarė to pasižadė
jimo laisvu noru. Toki su 
tartis yra netikusi, 4 be 
vertes, nes darbininkas y- 
ra apgavystes ir prievar
tos auką. Toki sutartis, 
tarp darbininko ir darbda
vio nėra teisinga nei lais
vu noru padaryta/ užtat 
ji “neturi laikančio galios.

Čia reikią nemažai at
sargumo, kitaip, kas pir
miau pasakyta, gali pa
drąsinti vienus ir kitus 
nepildyti teisingų pąsižą- 
dėjimų. /

Tačiau, jei sutartis tei
singa ir laisvu noru pada
rytą, tada teisingai ir pil
nai privalo būti pildoma. 
Darbininkas neprivalo ai- 
kvoti laiką; bet už tinka
mą dienos atlyginimą ati
dirbti tinkamą dienos dar
bą. U '

Jei darbdavys nusikals
ta neatiduodamas darbi
ninkui teisingo atlygini
mo, darbininkas nusikals
ta, jei sąžiningai, pagal 
teisingos sutarties, neat
lieka darbo. , ,

Kitds popiežiaus nurody
tos darbininko.. pareigos 
nereikaiąįįj^fp aiškinimo. 
“Darbdavio . neskriausti: 
iiei jam pačiam, nei jo tur
tams nekenkti, nekelti 
maišto, nesusidėti su ne
dorėliais, neklausyti vylin
gųpažądį, kurie pasibai
gia nusivylimų.,? Visa tai j

yta tik Dešimts Dievo įsa
kysiu Įgyvendinimas.

Darbininkas privalėtų 
suprasti, kad visi pažądai 
įrnrie yra priešingi Dievo 
jir Bažnyčios įsakymams, 
niekad žmogui gerovės ne- 
atneša; Gaila, kad daugelis 
mūsų darbininkų menkai 
tesupranta savo religiją, 
arba ją visai atskiria nuo 
kasdieninio gyvenimo, ir 
taip lengvai pasiduoda 
suktiems agitatori ą m s. 
Religiją, yra reikalinga 
nušviesti protą ir sutvir- 
tinti Žmogaus valią,

Darbdavio Pareigos
Keliais trumpais žo

džiais popiežius aiškiai nu
rodė darbininko pareigas, 
Daug ilgesnius nurodymus 
duoda jis darbdaviui, nes 
jo yra didesnė atsakomy
bė prieŠDievą.

“Religiją”, sako popie
žius, “moko turtuolius ir 
darbdavius, kad darbinin
kai nėra jų vergai: darb
daviai privalo , gerbti Žmo
gaus aukštą vertę, dar lą- 
biau Krikščionybės paauk
štinta, — to reikalauja 
teisybė. Ir sveikas Žmonių 
protas ir Krikščioniškoji 
filosofija moko, kad sun
kus rankų darbas ne. tik 
nežeminą žmogaus, bet 
dargi jį aukštiną, nes tas 
darbas yra dora priemo
nė savo gyvybei palaikyti, 
Bet. užtat geda ir nežmo
nišką ' išnaudoti žmonės, 
kai daiktus, norint pralob
ti ir tik tiek juos tevertin
ti, kiek jų darbo jėga ga
li duoti naudos.

“Krikščionybė liepia, bę 
to, dar. žiūrėti darbininkų 
religijos bei sielos reikalų. 
Todėl darbdaviai priyalo 
rūpintis, kad darbininkas 
[būtų laisvas nuo > darbo 
reikalingų- religijos parei
goms atlikti laiku. Jie pri-

PABAIDA 7. PUSKAPYJE

VYTIS KANKINYS
■t

PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 
Parašė' •

Vincas Nagornoskis

RYTŲ KINIJOS GULE 
ŽINKELIS GALUTINAI

Parduotas

TOKIO — Po 19 mene* 
šių derybų, per kūriūos į- 
vyko pasitarimų, sau
sio 22 d. priešpiet buvo 
pabaigtos derybos dėl Ry
tų Kinijos geležinkelio 
pardavimo,

Japonų spaudd, plačiai 
rašydama Apie tą reikŠ^ 
mingą fąktą,. \

pripažįsta Sovietų Rusi * 
jos nuolaidumą, Aės vist 
japonų pasiūlymai buvo 
Sovietų Rusijos priimti.

Laikraščiai pabrėžia, ka*d 
Sovietų Ėusija, pardavu
si .geležinkelį, išsižadėjo 
imperialistiSkų tikslų Ry
tų Azijoje. ’ v 

. Priimtas .sutarties pro- 
jektas nustato visas to ge
ležinkelio perėjimo į Man- 
džiuko nuosavybę šmulk* 
menas. Sutartyje įrašyta:

“Mandžiuko perka l*72ū 
kilometrus geležinkelio 
linijos. 2.567 km. tele
grafo ir telefono linijų, 

, visą geležinkelio me
džiagą, fabrikus ir dide
lius tam geležinkeliui 
priklausančius žemės ir 
miško plotus.

Už tai Mandžiuko moka, 
kaip principe buvo sutar
ta pereitų metų spalių mė
nesy, 170 mil. jenų. Tos 
sumos trečdalis ,tųri būtį 
Sumokėtą grynais pini
gais, o likusios 2/3 — pre
kėmis. Sumoketa^tūri būti 
per trejus metus. Grynais 
pinigais Sumokamos su
mos pusė turi būti įmokė
ta; pasirašant sutartį. Li- 
ktišl>sūma btiš apdėta tri
jų nuošimčių palūkano
mis. Dėt prekių, kuriomis 
turi būti sumokėtos 2/3 
sumos, per artimiausius ū 
mėnėšius bus sudarytos 
specialios sutartys; ■

Sovietų Rusija reikalau- 
ja iš Mandžiuko ryžių, 
natūralaus Šilko, mažės* 
nių laivų, elektrinių ma 
šinų ir aparatų, vario, 
arbatos ir kitų prekių, 

.... kurių tarpe ginklų nėra, 
Japoniją garantuoją, kad 
už geležinkelį bus Sumo
kėta ir tuo reikalu pada
rys Sovietų Rusijai spe
cialų pareiškimą rąstu. 
Prekių kainas nustatys 
mišra .komisija.

Rytų Kinijos geležinke
lis ar, kaip dabar Japoni
ja ir Mąndžiurija' vadina 
— Siaurės Mandžiųrijos 

i geležinkelis bus sujungtas 
su tlssuri ir Sibiro gele-. 
žinkeliais. Tuo reikalu bus 
sudaryta atskirą sutartis. .

Dabar prie Rytų Kini
jos geležinkelio; dirbą 
Sovietų Rusijos valdi
ninkai per Ū mėnesius 
turės sugrįžti į Sovietų

Rusiją.
Geležinkelio pardavimo 

sutartis bus pasirąšyta 
Tokioje vasario mėnesyje, 
Japonija numato kartų su 
Mandžiūrija pertvarkyti 
geležineklio administraci
ją. Nmnatyta įsteigti ge- 
ležinkelio valdybą, kuri 
bus paskirstyta į tris da* 
lis: šiaurės Mandžiūrijos 
geležinkeliui, ligšioliniam 
Mandžiųrijos geležinkeliui 
ir pietų Mandžiųrijos ge- 
ležinkeliul > '

' Sprudd iš maiiO valdžioš ir dabones, 
į. Dabar jųvaišiais gėrėsis-kiti,

- ■ •’ JURGIS
• Apgailestauji turtų?,.. Kąs yr turtai? 

.Ne visi lygiai Įkainuoja juos.
Nes vieno vaistai, kitam nuodais būna. 
Kas vienam brangu,* bevertės kitam... - 
Godus šykštuolis brangina labiausiai 
Auksą, sidabrų, galviją, namus;

' Dreba iš baimės, kad jų neprarastų;
. Dėl jų iškenčia pragaro baimę. 
Ligonis noriai su jais persiskirtų, 
Jei su jais; eitų kančios ir skausmai. 
Kiti jų geidžią vien tik savo naudai, 
Kad garbė puoštis ir save garsini, 
Arba kad godžius jąsmus užgesintų, 
Ar kitų pelną pasiyeržtų sau. 
Visi pareiškia biaųrią savmylystę

Nes kiek biteles Sparnūkai reiškia ; ‘ 
Pralekiant Ugnį, tik tiek spėkos jų ' 
Gal išlaikyti koVojė už būvį...
Jie nelaimingi. Jiems vilties nėra - 
Pagerinti būvį; nes jie bejėgiai, 
Jau net ir duonos negal užsidirbt., 

-j Ne jiems varžytis. Viltis jiems nešviečia
Iš kančių, vargų, skurdo išsisukt... 
Gyvenimo audroms palikt jų negalim. 
Tai būtųz prieš sąžinę mūsų. r \ 
Esam krikščionys,.mums yr įsakyta 
Artimų meilė?.. Mylėkime juos ! 
Nenušidėkhčn biaūria kiėtaširdyste; 
Neužrūstinkim mūšų Viešpatį!
Ženkįm jo pėdomis, atjauskim nelaimę 
Artimų mūsų it šelpkime juos 
It patys save. .

PASEKRAS

■ SCENAI!
Jurgis ir Pasektas

" JURGIS . . /•’ •: J
(Lėtai nužengęs nuo portikos į vidurį scenos* te- 
mija išeinančią.minią; paskui žiūrėdamas aųgš; 
tyn ir ranką iškėlęs, lyg melsdamasis, graudžiai

.: Visi pąreiškią biaųrią savmylystę
. (Pasilenkęs, galvą nuleidęs ir ją linguodamas, Prikeltą tikslu turtams įgyti... / 

pradeda drebančiu balsų, susigraudinęs, ranką Jei:. ąs neklystu, tai mielas j Pasektai,
uždėjęs ant krūtinės:)“ • ’• T--~----- — ■
_ L. . ... v * „ M širdis brangiausia, 
Jautriai atjaučia nelaimę kitų. 
Artimiems meilės, čia niekad betrūksta. 
Man jų gerbūvis bendras, bet deja! . 
Kaip yra sunku išrauti iš savęs 
Pagundos dvasių. Ji man sąžinę . 
Dažnai sudrumsčia, ir dažnai priverčia

■ Užmirštį mūsų Išganytojaųs 
Įsakymus šventus/ Tad gailestis gema 
(Lyg susimaišęs, sustoja ir akyviai žiūri į Jurgį, (^Pasekrąą susidėjęs rankas ant krūtinės pritaria 
kurs priėjęs meiliai-Jf apkabina Įr jautriai kalba.)/ •bffigttod8maę galvą»)

5 JURGIS PASEKRAS •
Aiškiau seneli» Manės neužmuši T?ip’ F jais jirauge žengia savmylystę,

SS ‘ ■ Atvesdama notoms savo išperas:Pasidąlindams sąžines skausmais. Neapykantą, godą, piktadarystę
PASEKRAS Irjvisą Šeimą biaurių nuodėmių.

- r Tai pavojinga yra mūsų sielai. . -.. ... ..
Geriau vengt turtų negu garbint juos, ' \ .

: ' JURGIS ’ •
(Labai linksmai.)

t Linksma girdėt tave šiaip protaujant. . 
? Ti kras krikŠčionis niekad nesistengs
\ Tapti turtuoliu. Gyvenimo tikslas

Tur būt aukštesnis negu laikinis 
Apsaugojimas svietiško gerbūvių, 
f t (Bus daugiau)

kalba. Pašėkraš artinasi prie jo.) .
Viešpatie teiksis palengvint jų būvį.
Mūsų globojimš jienis gelbsti mažai.

\ PASEKRAS
(Gailestingai rodydamas mašnelę su pinigais.) 

Iš didžių f Urtų, tai tiktai saujelė . -
Denarų liko... Išdalinome ■ <.'
Palaikus tavo ik paskutiniųjų; 1 .
Dabar mes taįp*gi esam elgetos,
\ JURGIS :

(Paėmęs mašnelę, ją pavarto ir vėl gražina.) 
Nerūgok, seni. Mums nėra taip bĮogą 
Kaip tiems varguoliams, kuriuos šelpiame, 
Kurie čia renkas liesi, išbadėję 
Lyguisti, raiši, Jie tai gai keikt
Savo dalužę, bet ne mes, Pasektai, z \ 
Mes esam sveiki. Mums vargą nėra ;
Kol po pastoge, sotūs, apsirengę .'
Įr dar pajėgiam jiems pašalpą duot. / \

\ PASEKRAS ' * '
Kurią^man rodos, pęr duosmai^dalinam - 

Aplinkui tąją mašnelę. jiems rodos, 
Kad tavo turtai nėr iššėmiami.
Apriks vargšai. -

JURGIS ‘ ■■ ; • . J
, (Liūdnai, nusistebėjęs.)

Tu, neprijauti 
Neiaimingiėmsiems, varge kritušiems.

t Man Širdis skauda pavest juos likimui, 
’ Kad jie it . bitės^ žūtų liepsnose*

Ačiū, širdingai, žinau, juos supranti
; Geriau už mane. Bet išpažinti 

Mano nėr sunki, tik tiek kad ilgiuošiu 
Tų laukų, vergų, triobųir namų, •

. Kuriuos, išmainėm į šiuos yąriųkųs; i . ’ •, 
Mat jie mAnbi^o1 savastis, nes *
Aš juos auklėjau, dirbau, stačiau, puošiau; 
Ir nuo'pavojaus viską saugojau, 
It kūdikį savo. Bet, deja, veltui!
Derlinga ūkis, darbčiausi vergai M

’ juo greičiau mes išdalinsime
Palaikus mūsų, juo mažiau pagundos 
Bus mums ant kelio į amžinystę.

PASEKRAS
Bet daugiau erškėčių.,

<; ' JURGIS • . " •
* Viešpats iškentė

Skausmus jų vainiko... Neieškokime 
Lengviau laimėti dangaus karalystę; 
Turtai ne nupirks mums išganymo. .

.Tinginyste jauno žino-
gaus kapai; M Sigitr*į



rienkt4dienh, Kovo Į d., 168®.

jonas Kundrotas 
4SCOBAL8T. .
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Katalikiškoji Spauda

(Tąsa)*
Kai ištinka katalikybei koks nors pavojus, tokie, 

laikraščiai apie tai arba nieko nerašo, arba paskelbia, 
kad čia nieko blogo nėra. Kai uždarinėjamos katalikiš
kosmokyklos, katalikiškos .organizacijos, tai toks 
laikraštis parašo, kad jau senai jas reikėjo uždaryti, 
nes jos buvusios nereikalihgos ir net žalingos... Ir 
Šiandien kaikuriais žvilgsniais katalikybes priešai da
ro labai daug skriaudos, bet tikintieji tyli, lyg avelės 
vedamos skersti, tarsi nieko blogo nebūtų* Kodėl taip 
yra? Dėlto, kad pasiutusi bespalvė spauda užmigdė 

_____ją sąžines, jau aptemdė jų akis, jau. apkurtino ją au
sis. Jie nejaučia, nemato ir, nesidomi girdėdami, kad 
toks pasielgimas yra katalikybės judošiškas išdavi
mas. t ’

Gražiai yra Kristūs šiuo žvilgsniu pasakęs: “Kas 
ne su Mariim, tas prieš Manę”, “Ne vienas negali tar
nauti dviem valdovam, nes arba vieno jis nekęs ir ki
tą mylęs; arba vieno laikysis ir niekins kitą” (Mato 6, 
24.). ‘ * •.

Tie katalikai, kurie užsinuodiję bespalviais laik
raščiais, katalikiškame gyvenime yra tarsi ’suparali- 
žuoti. Jie jau su savo tikėjimu pradeda slapstytis; 

. viešame gyvenime jų katalikybė tyli; jie nemato ka
talikų laužomų teisių, neužtaria Bažnyčios varžomos 
laisvės. ■ •

Jei ištiesų pažiūrėsime, tai Amerikoje* ir Lietuvo
je bešališkų lietuviškų Jaikraščių nerasime nė vieno. 
Tiesa, skelbtis ne vienas iš jų skelbiasi tokiais esą,, 
bet ištikrųjų jų skelbime tiesos nėra nė šešėlio. Ko
de! jie apie katalikus taip vengia ką nors gero para
šyti? Kodėl jie negina katalikų tiėsų? ir teisių? Kodėl 
jie niekur nepaskelbia, kad toks ir toks bedievis prieš 
mirdamas atšaukia savo klaidas ir susitaiko su Baž
nyčią? Kodėl jie nepaskelbia, kaip laisvų elgesių vyro 
žmona mirė, prašėsi pakviesti kunigą ir vyras nepa
kvietė? Kodęl tįę laikraščiai nepaskelbia popiežių ge- 

1 •- rt^T darbus žmonijai^ kŽ^ėi* ji^tyii; kat katalikams 
yra daromos skriaudos? /

(Bus daugiau).

no .viril vaistinės, taipgi Isferid, Connecticut, Mašs.l Pirihame susirinkime, 
nukentėjo. ' ’ ■ ' valstybėse. Mokslas ir pro- ,-vasario 12, 1935 įsirašė

tesinė praktika sutrukdė -------------------*-
sukurti šeimyninį gyveni
mą— Jis yra dar nęvedęs. 
1931 met- persikelia gy- ■ 
venti į plačią Worcesterio 
lietuvių koloniją ir apsi
gyvena ant 4 L&fayette 
gatvės, teleT. 40624. Jis y? 
ra geras “Darbininko” 
prietelius ir skaitytojas; 
taipgi priklauso prie Šv. 
Kazimiero parapijos. » 

Nuoširdžiai linkime jau- 
namr daktarui - dantistui; 
ą. kazimierui Zėkui, ilgo 
r gražaus pasidarbavimo 

Worcesteriečių lietu v i ų 
:arpe, o taipgi Šviesios a- 
teitieš;RAS ZEKUS, D. M. D.

GAISRAS LIETUVIO 
VAISTINĖJE

Antradienio ryte, Juozo 
Sutkaus vaistinėje įvyko 
nelaimė — iškilo gaisras 
jam beplaunant pirštines 
gasoline. Ugniagesių vir
šininkas sakė, jog gaisras 

’ būVo priežastis persmar- 
kaus pirštinių trinimo ga- 
soįįne. Sudegė veik viskas

‘ BEA’S BEAUTY 
SHOPPE

P-ZtJ Petrončlč Paruliuiė, sąvinittlSS 

156 Gnsen gir. ant Kelly są; 
Tel. 60055, Worcester, Mass.
I.1ETUVAITES, clabipkitSs pas 

lietuvaįte

Finger AVaves,. Manieiiring, 
Pėrmanent VVaving, Shampoo.

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVE

UŽLAIKO ‘ ,
JONAS B. BAČINSKAS

1 (sūnus) •• .
344 Millbury St. Tel. 5-5746
Nąmijj Ūkiu, Tiriama, Parda

vimą Reikalus Veda
JONAS V. BAČINSKAS 

(TĖVAS). • '

Worcesterio apylinkės 
lietuvių gydytojų - dantis
tų tarpe yra visiems ge* 
rąi žinomas ir gėrbiąmąs 
p. Kazimieras Zekus, dari* 
tologijos gydytojas, jfisaį 
gimė 1896 metais, kovo 2Ū 
d. iš gerų ir die^otų-Iietu* 
vių kątąlikų Kazimiėro ir 
AgnieŠkos (Marčiulevičiū- 
tęs) Zękų, dabartyje mi
rusių, šeimynos, Gegužį 
nes vienkiemy, Dąršūųiš? 
kio parapijoj, Lietuvoje.

Iš, pat mažens jisąi troš
ko mokintis, bet kadangi 
anais rusifikacijos laikais 
Lietuvoje mokslas buvo 
nė kiękvienam prieinamas, 

mylėtą gimtinę, ‘Dainavos 
kraštą” ir ę 1910, metais, 
pasaulyje laimės bejieslįb- 
damas, atkeliauja Ameri
kon* Išsyk gyvenimo pra
džia buvo gari sunki: rei
kėjo užsidirbti pragyveni
mą ir paškui sutaupyti pi
nigų eiti mokslūs. Kiek 
laiko pagyvenęs; Gręėn 

4Point, N. Y., nuvyksta 
į garsų Valparaiš’o Univėr 
šitetą, ir ten pradeda savo 
aukštesnius mokslus. Pas
kui studijuoja chemijos 
mokslus Ohio Northern, 
Westem ReveryGhio mo
kyklose ir Y. M. C. A. va
kariniuose kursuose. Ge
rokai prasilavinęs, 1928 
metais įstoja į Bostono 
Taftas Medical and Dental 
College; kurią 1931 inėt. 
gražiai baigia, apvainikuo
damas savo suriku darbą 
dantologijps daktaras pui
kiais diplomais. Savo pra
ktiką pradedą Proyidęnėę, 
R. I. lietuvių tarpe. Jisai

i vaistinėje — nuostolių pa
daryta už $3,000. Šeimy
nos, kurios gyveno virs 
krautuvės, tūrėjo išbėgti 
iš namui

Kada gąsolinas užsiliep
snojo, Sutkus buvo liglai- 
kinai aklas ir jo antakiai < 
nudegė^ benešant degantį 
alumino puodą no kranu. 
Puodas pasidarė perkars
tąs išlaikyti, tąi jis turėjo 
mest ant žemes. Tuojaus 
pradėjo degt pirma, negu 
buvo . galima telefonuot 
ugniagesiams. Užpakaline 
vaistinės dalis visa sude- 

gi priešakinė dalis šu- 
gadyta vandenę ir dūmų. 
Karštis suskaldė langus.

t Charlie’š valgykla ir 
Vinco Česno užeiga, 92 ir 
90 Millbury < gatvės šalia 

. vaistinės turėjo taipgi 
nuostolių nuo šio gaisro. 
Jankauskų, Klingų ir Ces- 
nų šeimynos, kurie gyve- yra ikorporuotas Rhode

Pianos — Radios
GRUNOVV

* ŠALDYTUVAI
Parduodame lengvomis
; Sąlygomis

Per 30 metu patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais.

V •

THE PEOPLE’S

Kovo S, septintą* valandą , 
vakare įvyks Seserų Re- . 
mėjft įdomus ir žingeidus i, 
vakarėlis, bažnytinėje’ 
tainėje, ^ąVerly gatvės. 

; Vakaro vedėju būė mūz. 
Juozas K. žemaitis, šv. : 
Kazimiero parapijos y ar- f 
gofdnkris*.. ni.'*> . ", ■

Šfc kažiniiero parapijos 
choras užims švarbiaušią 
programos dalį. Suvaidins 
“Tąs Nelaimingas Buick’- 
as” Vaidins šekaritieji 
choristai: ' . /

Marytė Ona Jogmi- 
riaite, Magdutė — Birutė 
Ališauskaitę Juozas — 
Alponsaš' Ginkuš, Jonas— 
Stasys Valinskas, Jokūbas 
—Jurgis Džidalikąs,' Jur
gis — Julius i&ęfcauskąą, 
Klėresa — Angelą Štakė-. 
lunas. ’ •
_ Antrą dalį programos 
išpildys mokyklos vaiku
čiai, vadovaujant .Seserims 
Kažimierietėnis. Jie paro
dys savo talentus.
\ Trečią dalis bus muzi- 
kališka, kurią atliksVir- 
bašio orkestras ir solistai, 
būtent, p. S. Biekšiėnė, p. 
Margareta Dalidniehė, p: 
Žemataitienė, p-lės Jiile 
Rogliūte, Geriavaitė Vaite- 
kunaitė gros smuiką.

ketvirtą dalį išpildys 
kalbėtojai: kuri. Augusti
nas Petraitis ir kun. Kon- 
stantinašVasys.

JonasKundrotas 
MERGINŲSODALICIJA

Švento Kažimiero para
pijos merginos susitverė 
“Sodąlicija” Vardu Nekai
sto Prasidėjimo Paneles 
Švenčiausios. Į šią drau
giją priimamos visos mer
ginos, kurios jau yra už
baigusios pradinę- mokyk
lą, šv. Kazimiero- par. ar
ba viešąsias. .

Kita panaši nelaimė af- prieš % metų sugrįžo iį ] 
sitiko ant Harrison ir Pro- Lietuvos, Pasvalio patapą - 
vWWM gatvių kada pd'nas : 
MdtųkaitiS, gyv> 26 Arliu- ' 
gton gatves sudav^ su sa
voautomobiliu Jurgį Baį- 1 
dūlį, 23, iš Barre Mass.

Baskėtbūlt it šokiai 
šv, Kazimiero parapiją 

loš bnsketball sū Aušros 
Vartų parapija Worceste- 
ry. Šv. Kazimiero parapi
jos ratelis sakoma esąs 
stipriausias iš visų ratelių. 
Pažiūrėsime* Po lošimo: 
bus Šokiai. Gros gerai ži
nomas orkestras, bilieto 
kaina asmeniui* 25 centą 

‘Basketbail lošimas įvyks 
kovo 4 d., 8 vai. vakare St* 
John’s gym, Temple ir 
Wintėr gatvių.

LIGONIAI

Paulina Blavackienė
Gerai žinomą worceste- 

riečių tarpę' Pauliną Bla- 
vąckienę ištiko* nelaimė. 
Keletą menesių atgal savo 
nąmūbse. belipant trepaiš 
paslydo ir išsuko koją. 
Negelbstant privat i n i ų 
daktarų pataririiams, p. 
P* Biaveękięnė apie porą 
Savaičių atgal, pasidavė 
operacijai miesto ligonbu- 
tyję; dabar jaučiasi daug 
geriau ir neužilgo sugrįš į 
savo namus. Ji yra žmoną 
gerai žinomo bląįvininkyi-

trisdešimts narių. Per šitą 
susirinkimą tapo išrinkta 
pirmininkė ir sekretorė.

Pirmininke išrinkta pa
nelė Angelą Bendoravi- 
čiiitė, o Sekretore panelė 
Onutė Lukoševičiutė.

> Antrą .susirinkimą*' tu
rėjome vasario 1935. Per 
Šį susirinkimą taipgi pri
sitašė kelios naujos narės 
ir prisižadėjo darbuotis* 
Siame susirinkime nutarė 
turėti taip vadinama “No- 

į velty Party” dėl visų Šios 
draugijos narių 28 vasa
rio, kad geriau susipažin- 
turiie ir, kad ateityje galė
tume geriau darbuotis* 
Šioje Sodalicijoje randasi 
sekančios narės:

: Angelą Bendoraviciutė, 
Onute LukOŠeviČiutė, Ma
tilda Aukštikalnyte, Pran
ciška Paulauskaitė, Onutė 
Jominaitė, Lebrią Banytė, 
ftytą Tamkiute, Da^tą 
Tamkiutė/Maryte Uždavi- 
rhiūtė, Kataririh Zinkevi- 
Čiutė, Konstancija Vaitke
vičiūtė,' IevąJurgeliony tė, 
Matytė Žaleckaitė, Onutė 
Bųrdulytė, Zofiją Buivy- 
dąitė, Onutė Brokevičiuiė, 
Onute Čėpulionytė, Elėnū- 
tė Grigaitytė, Angelą Je- 
rusevįčiutė, Rozalija Ješ- 
kevičiutė, Onute Jurgelio* 
nyte, Margąrieta Karab- 
lytėį^fcicnija‘ Lubiniutė, «----- --T
Eelenute NęVulytė, Eleo- Į »J»endfai N. 
norą Paųliukonytė, Mąry- 
te Paulauskaite, Onutė 
Pečiulytė, Angelą' Sakai
tė, Vanda Staliūlionytė, 
Joanna Stanišaūskaitė, O- 
nųte Čiuplytė, Virginija 
Miliutė, Angelą Bačkąųš- 

’ kaltę, Elėnute Škibauskai- 
tė, Pranciška Grabauskai
tė, Mildfeda Vaitkevičiū
tė, Albina Degėsytėr - 

Sodalicijos pirmin.
Angelą Behdoravičiu t (į. 
Sekretorė — Oria Lukoše- 
vįčiutė. '

nelabi^

kame jos tėveliai būva®** 
Vo apsigyventi. Ligonė daį 
barty gyvena pąS p. 8( | 
Tamošaičius. Jaunai ligo-į 
nei (tinkimė greita pasvei< 
kimo. ■ / :
Įi.iriijim!; Ui n,-'1 i r..      m— 
r*Ti

(VEIKSNER) 
LHTUVI8 G-YDYTOJAff 

96Vemta «t., Tel-5-7810
Ofiso Valandos*!

10-12,2-4 Dienos,—0-S Vakar.

SIItYG SUTARIMO
WORCESTEB, MA8R

L*

M £675$ Namai ^el. 4-9141 
” moo '

FM1. BOBELIS
ADVOKATAS

Officef
688-642 WORCESTER,
Slater . Bldg: .

l£-

A

a

ja

SAVINOS BANK

450 MAIN STREET - 
WORCESTER, MASS.

■ , Skersai Gatves Nuo City Hali 'CHARRON’S
20 Trumbull St. Worce8ter, 

Tel. .49430 Mass.

t ■

’ .' •' 4 ■ ■

f 1

T* Hj*'**—

Tel.5-5452, Namai—Tel. 5-20791
ANTHOKY J.MILLER

ADVOKATAS j
• Office '• 1

406-408 W0RGW$R|

Slater Bldg; MASS. I

Anglijos veikėjo p. VinCo 
Blavacko žmona, gyv. T 
Mott. gatvės. Linkime kųo- 

; greičiausiai’ atgauti pir
mykštę Sveikatą. .

Darata Zapauskaite
Panelei Daratai Ząnaus- 

kaitęi, 17, iš 62 Raymond- 
gatvės, praeitą pirmadienį 
vasario 25 d. tapo padary7 
ta apendicitiS operaciją 
Memdrial ligonbuty. Jinai

Grigaičių šeimai atsitiko 
kita nelaimė. Aštuoniolika 
mėnesių atgal sužeidė mo
tiną ant Harding gatvės ir 
mirė. Vasario 8 d. sužeidė 
tėvą Adomą Grigaitį kada 
jis ėjd Skersai Grafton ga
tvės. Sekmadienio: vakare 
jis ėjo skersai Harding 
gatves ir automobilis tren
kė jį ir pervažiavo. Jis da
bar yrą Šv. Vincento ligo
ninėje. . Sakoma, kad jis 
pasveiks, bet ims ilgą lai
ką. Adomąs Grigaitis turį 
43 metus amžiaus ir gyve
na 21 Beaeh gatves.

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

ViENlNTŠLĖ. LtĖTUVIŠKA 
VAISTINE WORCESTERYJ «

Mūšų “Svečiai”.
“Kapo-Salve”

Geriausia mostis dėl ramatŲ ar 
kitų ŠkauduoliŲ. Mes patys darom 
ję ir Gnrantuojam. Pinigus šugra- 
žlnam Jei neužganėdinti. Siunčiam 

i per pažtij su mielu noru bile kur.

BHLWS SQ. 
TAILORS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir 
Jack Ėller Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
senast drapanas ir filtras '

Geriausia Lietuvis Siuvėjas 

TeK 56034 ; , 345A Grafton St.

GROCĖRNE ir BUČERNE

. SAVININKAI
. 68 rENN AVĖ. ::. VVOltęESTER, MASS.

. DIAL 5-6367 •

CHARBOHNEAUS
. Catkolic Art Shop and

BQOK STORI.
Lietuviikoa MaldaknygSs, <va- 
kfe, Rožančiai, StOvyT^ Ska 
pi ria£ Paveikslai ir H5m«d 

Sulig Jūsų. Reikalavimo

TAISOME LAIKRODŽIUS 
Td. 5«1« ?

10 Trombui! Bt.,. WorwUr 
i-- i- -"---'--i——7 -r—-Į--

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko”“Worcesterio Žody”

JtĄžfeaA,-,

■TeU 5-2EJTO 'Namai: 2-0911

KAZ.W. TAMBLONIS
ADVOKATAS

Office:

527 
Slater Bldg.

’■ • ?'
WOROESTEB> 

MASS.

MA. OIVINSKA8 & 00.

*• LIETUVIS
Graboriuš ir Balsamuotoja#

WORCESTER, MA^
Atdara Tel. j

Dien$frNskU Diai-$-S898;

Tel. 48501 arba 4-8865

JUOZAS J. DIRSA
v Graborius ir Balsamnotojai

“Fanerai Parlors” ir Namai 
ant

13 ELLSWORTHST. ’

Išnuomojam Automobiliui 
Visokiems Reikalams.

VERNOHSTUOIO
JONAS ęj^NIUB^vininkMj

8 Vernai St. Tel

VIENINTELIS j
.. AVORCESTERIO į

fotografas]
—.■>* į. *«**<■-*«— 

GĖEEN MOUNTAIN J 
'tvA.TO'V II>AJLKrX
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Kovo 1 4, 14K. D A'R B ĮNINKA S -•

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONUOSE

[ WESTFIELD, MASS.
i Vasario 24 d., bažnytinė
je salėje įvyko parapijos 
fchoro vakarėlis. Progra-i 
poje buvo dealogų, mono- 

>gų ir dainų, vadovaujant 
Krg. p< J. Januškevičiui. 
Monologą gražiai suvaidi- 

tocTp-le A. Beisiutė; dealo- 
gą‘ suvaidino p-lės O. Grį- 
<aliunaitė ir A. Edukevi- 
eiute.

Komedija “Nepavyko 
Į&udruoliai” suvaidino šios 
įnęrgaitės: O. Damkaus-r 
jtnite, Vv Gecevičiutė, I. 
Jegelevičiute,A.Jerušaite, 
Jos savo vaidinimu prijuo
kino visus. Dainų progra
ma išpildė jaunų mergai
čių choras, vadovaujant 
varg. p. Jenuškevičiui ir 
fekpmpuonup jant Julei Ju
liutei. Kun. V. Puidokas 
pasakė gražią kalbą, dėko
jamas visiems programos 

palyviams ir atsilanku- 
įiems ūž gražią paramą 
parapijai. * B.

CAMBRIDGE, MASS.
F- - . MIRĖ
į Vasario 16, po ilgos Ii* 
įos, pasimirė Kazimieras 
Sutkus, Palaidotas iškil- 
giringai su trejomis šv. mi* 
Iromis Šv. Benedikto ka
puose, vasario 19 d. Velior 
rnis buvo vienas iš senųjų 
parapijiečių. Lai Dievas jo 
Kritei būna gailestingas?^

?- APSIVEDĖ
i Vasario 21, Walter Po- 
per su Alena Sakavičiūte 
įapo surišti neatmezgamu 
tyšiu. Abu iš Cambridge. 
į Vasario 24, Walter Bur
te’- - Manning su Alena 
ptubedaite, abu iš Somer* 
Ville, priėmė Moterystės 
Sakramentą.

4

? . KRIKŠTAS
L Vasario 24, tapo" pakrik- 
pyta Joana Hertach —Jo- 
ho ir Stanislavos duktė.

Į CHORO KONCERTAS 
įjKovo 3,7:30 vai. vakare, ' 
parapijos salėje įvyks ne- 
gapraštas koncertas. Vie- 
Kiiris choras muzikui Ma
mertui Karbauskui vado
vaujant išpildys labai į- 
EVairų, gražų, linksmą mu- 
gtikalę programą. Įžanga 
piuš neperdidele, taip; kad 
grisiems bus prieinama, 
teeinąs skiriamas parapi- 
lįos naudai. Pertraukomis 
Kus kalbų, eilių bei kitokių 
Kamarginimų. Visi iš vi- 
Sur nuoširdžiai kviečiami.
I tVHIST PARTY IR 
| ‘VAKARIENĖ 
L Kovo 5, Užgavėnių vaka* 
Rte, rengiama nepaprastas 
Kąkaras. Rengėjai yra pa- 
Kys parapijiečiai. Pelnas 
■Skiriamas mokyklai.
B. Koks vakaras ? Pirmiau
siai mokantieji galės kor- 
ftpoti ir gauti labai* gražių 
Eovanų. Kiti, kitaip galės 
Kražiai laiką praleisti. Po 
Em bus labai skani vaka- 
Eenė., 
k Įžanga i abu pasilinks 
■irinimu .tebai mąža, tik; 
■odos, pusę dolerio. Pasi-

rūpinkite visi iš anksto į* 
sigyti tikietėlį. Ateikite 
užsigavėti. Kvieslys,
CAMBRIDGE’IO CHO

RAS DAINAVO PER 
RADIO

Vasario 23, iš WAAB 
Radio stoties dainavo vie-j 
tos choro dalis vadovauj. 
vargon. M. Karbauskui. 
Visos dainos per pusvalan
dį sudainuotos išėjo pui
kiai. Daugelis ne tik'1 vieti
nių bet ir iš apylinkės gė
rėjosi harmoningais bal
sais. •'

Solistai bei solistės taip- 
gi gražiai dainavo. Kalbą 
pasakė kleb. kun. Pranciš
kus Juškaitės.

Daugelis pareiškė, norą- 
išgirsti Cambridge’io cho
rą dažniau orė skambantį. 
Kovo 16 tą pačią valandą 
vėl Cambridgio choras 
dainuos per radio iš sto
ties WAAB.

Ne Choristas.

gbeentoTmass.
Nedidelė lietuvių koloni

ja, bet mirti, dar nemano. 
Čia gyvuoja Švę.’ Jėzaus 
Širdies draugija ir gana 
gerai laikosi. Bet jauni
mas į ją nesiraŠo, ir jeigu 
laikai nepersimainys, tai 
toji draugija sumažės.. Y- 
ra ir laisvamanių susivie
nijimo kuopa, bet ir joje 
herą jaunimo ir silpnai gy< 
.vaoja*. .

Susipratusios katalikės 
moterys suorganizavo Mo
terų draugiją po Globa Šv. 

: Onos katalikiškais pagrin
dais. Pačioje pradžioje pri
sirašė 20 narių. Dabar jau 
turi suvirs 40 narių. Turi 
ir jaunuolių mergaičių. 
Jos turi gražią ateitį; ,

Štai ši naujoji Moterų 
draugija, šeštadienį, kovo 
2, rengia vakarą. Vaidins 
juokingą komediją: “El
getos Gudrumas”. Progra
ma bus paįvairinta gražio
mis dainelėmis. Moterys 
kviečia visus ir visas į 
rengiamą vakarėlį ateiti. 
Mes vyrai, na ir moterys, 
kurios tik nori ir trokšta 
palaikyti lietuvybę, sueiki
me į tą vakarą ir pasi
džiaugiame mūsų moterų 
darbu ir gražiomis pastan
gomis dirbti katalikybes; 
ir . lietuvybės gaivinimo 
dirvoje. Garbė jums mote
rys, kurios šioje kolonijo
je pastatė tokį gražų pa
minklą. Tegyvuoja Šv. O- 
noš Moterų draugiją!

4 Vietinis,

DASBIJMip()CAS
? (THE WORKER) ••1

Published every Tūesday and Friday except Holidays such as 
Neiv Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas - 
.. ~——— ,by— -----—/

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR.^. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-ciass matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, 

, Mass. under tlię Act of Mareli 8, 1870 . ,
Acceptante for malling at speclal rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12, 1918 ,
SUBSCRIPTION RATES;

: _ \ . .................. .  $4.00
Ėoreign yearly ..r...,..,.,,'. $5.00
Domestfč once per week yearly $2.00

Šv. Pranciškaus Ksaveriečio 
Malonės Novčna, kuri paprastai 
yra laikoma nuo kovo 4 d. iki

. nažai žinoma, tačiau tarp Ameri
konų yra labai praplitust Balti- 
morėje vienoje tik Šv. Ignaco 
Jėzuitų bažnyčioje per minėtas 
dienas, novėnos pamaldos yra 
laikomos net 26 kartus į dienų, 
Tąrp 15,000 ir 20,000 žmonių -at
silanko ton bažnyčion kąsdienų. I

n..- suBSUjtuvriONSesi ar astuoni policijantai yra I E^niestle .yearly ,
i--j j—x—.i— Foršign yearly

Šios nnvonn<< hnvn ha I £ome3tfc otlce W weeK YeaUy $2.00 Viena kart savaitCje metams $2.00
novenos prąazia ouvo Še- Į Forelgn once per week yearly.. $2.1501 Užsieny 1 kart savaitėje metama $2.00 
’ - ’ * i ' DARBININKAS

gruodžio mėn. pavojingai sužeis-1 ^66 West Broadway ' South Boston, Mass.
tas arti mirties gulėjo italas Jč-Į - - . Telephone SouthBoston 2680

paskirti, kad darytų tvarką.

kanti. Neapolį, Italijoj, .1633 m. L

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama $4.00
Užsieny metains .. $5.00
Vieną kart savaitėje metams M $2,00

zuitas kun. Marcelio Maštrilli. | 
Kuomet jau nebebuvo ? jam vįlįies 
pasveikti, Štai pasirodė jam pat- Į 

<sai Šv. Pranciškus Ksaverietis ir 
liepė jam. atnaujinti savo įžadus, | 

 

kuriuos jis buvo. ankščiau pada
ręs, būtent, darbuotis atsivertl-J 
mui atsbraęldžų J«Bonij'oj. Prie KOVO-MARCH 2, 1938 
:o paskatinimo šventasis dar pri 

dėjo šitų raminantį prižadų: “Vi- Į LIETUVIŲ SALĖJE 

 

si^_kurię_šauksis_mano užtarimol  STOUGHTON, MASS,,__ _

ir mano'pagalbos kasdieną per Bus daug juokų. Užtikrinamą

IKI KOVO a., ir per tų miRĮGOS ORKESTRAS. \ 
Įžanga tik 25 centai.

CAMBRIDGE BOnilNG
4 Berkshire St. 

Cambridge, Mass.
MALINAUSKAS, PUZINAS IR 

SMILGIS
Savininkai ' .

Išdirba gerus minkštus gėrimus,

KIRKLAND 0221

JANKAUSKAS PAGKAGE
* STORE

NEPAPRASTI
ŪKININKŲ ŠOKIAI

Rengia
LIETUVIU ŪKININKU ' 

SĄJUNGA

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJA8 

1000 Washington St. 
NORWOOD,MASS. 
TEL. Norwood 1503

- MontęH(^Offieei—-
10 Intervale St.

TEL, Brockton 2005

miM7’ ’55aBJ. E. Vyskupas T^Matulionis 
Atvykšta į Bąltimore

Su dideliu džiaugsmu Baltinio-. 
rėš lietuviai priėmė žinių, kad bu
vęs bolševikų kalinys, Katalikų 
Bažnyčios šių laikų kankinys, J. 
M. Vyskupas' Teofilius Matulio
nis atvyksta į Bąltimore, sekma
dienį, kovo 10 d. parapijos kuni
gai' su pagelba parapijos draugi
jų- daro planus, kad tinkamai 
priimti šį garbingų svečių. Dėlto, 
kad J. M. Arkivyskupo Curley 
šiomis dienomis nėra , namie, tai 
dar nėra galima,* nustatyti dienos 
programos. Ant kiek teko sužino
ti, kaip Sesutes su mokyklos vai
kučiais, taip p. Čižauškas su pa
rapijos choru ims dalyvumų kaip 
bažnytinėse, taip parapijos Sve
tainės apeigose. Visi Baltimores 
lietuviai, nežiūrint -tikybinių pa
žiūrų, privalėtų atsilankyti į baž
nyčių ryte, vakare į. ŠY. Alfonso 
svetainę. Lauksim garbingo sve
čio atvykstąnt.

LAIVAKORTĖ Į LIETUVĄ 
III ATGAL

“Darbininko” geras rė
mėjas it prietelis paliko 
vieną laivakortę ir prašė 
parduoti nupiginta kaina 
LDS. nariui arba “Darbi
ninko” prenumeratoriui. 
Taigi kas iš Gert>« LDS. 
narių ar prenumeratorių 
ruošiatės važiuoti į Lietu
vą Šį pavasaro tai rašyki
te: - ’ . * . •

Darbininkas,
866 Broadway,
So. Boston, Mass.

KLEBONAS J. LIETŪVNiKAS 
PASIDAVĖ OPERACIJAI

Mūsų Klebonas kun. Juozas 
Lietuviukas, pereitų sekmadieni, 
išvyko į Johjis Hopkins ligoninę, 
kur pirmadienio ryte buvo jam 
padaryta kojos operacija.. . Jau 
beveik keturi metai, kaip mūsų 
garbingas senelis kenčia su ta 
kojaj kurių jis sužeidė puldamas, 
kuomet dar gydėsi akis. Iki šiol 
vis buvo. galima jį matytį vaikš
čiojant su lazdele, , bet kadangi 
sužeidimas nėję nė kiek geryn, 
tai gydytojų paariamas pasida
vę- operacijai.-, . Dar> ’ peranksti 
spręsti apie operacijos Vaisius, 
tačiau tikimės, kad bus pasek
minga, ir kad už kelių savaičių 
laiko matysim ; mūsų Patriarkų 
drąsiai žengiant be jokios lazdos, 
Sekmadienį per misiąs ir pei? miš
parus buvo • kalbamos. ypatingos 
maldos už Klebono sveikatų. Vis) 
Šv. Alfonso parapijos žmones gi
liai atjaučia mūsų Klebono ne- 
laimę ip. prašo Dievo, kad Die
vulis veikiai gražintų mūsų dva
sios vadui pilnų sveikatų.

KUN. K. KEIDOŠIAUS 
VARDINES .

Pirmadienį, kovo 4 d., pripuola, 
mūsų dvasibs vado- kun. Kazimie
ro Keidošiaus vardinės. Tretinin
kės užprašė Šv. mišias, kurias ji#, 
pats atnašaus 8 vai. ryte. Vaka
re bus mišparai* i^ ’ pamokslas. 
Patsai, kun. Kęidošius laikys miš
parus, o kun. Dr-as Mendelis sa
kys pamokslų. .Jau antras vardi
nes Tėvas Kazimieras minės Šv^ 
Alfonso parapijos žmonių tarpe 
Kun: Kdidošiui, jo vardinių pro
ga, linki geros sveikatos ir daug 
malonių reikalingų jo šventame 
pašaukime kaip Baltimores Kro- 
nistas, taip visi šv. Alfonso pa
rapijiečiai. Ilgiausių metų !.

. Baltimores Kromstas.

ALTORIAUS IR ROŽANČIAUS 
DR-JOS PRIEŠUŽGAVENINĖ 

VAKARIENĖ,
Jau bus penktas, meta^ iŠ eilės 

kaip Altoriaus ir Rožančiaus 
Dr-ja rengia paskutinį prieš už
gavėnes pasilinksminimų. Sekma
dienį, kovo 3 d: įvyks ta metine 
prieš - užgavūnine vakarienė. Už 
50 centų atsįlankusieji gaus gar
džių vakarienę ir galės šokti iki 
vidurnakčio. Kadangi bus pasku
tine vakarienė šį sezoną, tai ma-- 
nomą, kad daugiau . svečių atsn 

. lankys negu į kokius kitus pa
rengimus. Visiems, kurie ateis 
patenkinimas yra užtikrintas.

GAVĖNIA MALONES . 
NOVSNA .

Pradedant: pirmadieniu, kovo 
4 d., kąsdienų, išskyrus sekma
dienius, mūsų bažnyčioj ,bųs. lai
komos iniŠios 12:10 vai. vidur
dieny.- Tų pačių dienų prasidės 
Didžioji Malonūs Novūna prie šv. 
Pranciškaus Ksaveriečio. Nove- 
nos pamaldos bus laidomos. tris 
kartus į dienų: pirmų kartų mal
dos bus kalbamos per mišias, vi? 
durdienį; antriį kartų 5:30 vai. 
po pietų j o trečią kartą, tai va
kare 7:30 vai. Šv. Pranciškaus 
Ksaveriečio relikvija bus diioda- 
ma sveikinti po kiekvienų pafiaal-

bent, kurių dienų vertai priims 
Atgailos ir Eucharistijoj sakra
mentus, patyrs mano ypatingos 
globos ir galės tikrai tikėtis, kad 
jiems Dievas, per mano tarpinin- 
kystę, suteiks kiekvienų malonę, 
kurių jie prasys, jei . tas jų pra
šymas nesipriešins Dievo garbei 
ir jų sielų labui”, šventam Pran
ciškui išnykus, Tėvas Maštrilli 
tuoj kėlėsi sveikas. >Tačiau šven
tasis taip ištikimai pildė %avo 
prižadų, ę kad ta devynių .dierrų 
tnalda gavo nuo ^pačių. Žmonių 
Malonės Novenos vardą, Tos no. 
venos galybė nėra aprubežiuota 
tik- minėtomis devyniomis dieno
mis, būtent,'nuo kovo.4.d. iki 
kovo 12. d., tačiau daugiausiai 
Katalikų jų atlieka palies Šven
tojo skirtu laiku.

( Mūsų parapijoje, kun. Mende- 
lio rūpesčiu, novenos maldos bu
vo išverstos (iš angliško į lietu
viškų kalbų) f taip pat puiki Šv. 
Prahciškauą Ksaveriečio statula 
buvo nupirkta* ir .skaitlius lietu
vių darančių novėną vis kasmet 
.auga. Kitose kolonijose gyvenan
tieji lietuviai, kurie, norėtų gau
ti riovėnos knygelių privalo krei
ptis į šv. Alfonso Klebonijų, 114 
W. Saratoga St. Bąltimore, Md. 
Knygelė kainuoja 10 centų.

Gavėnios. metu pamaldos vaka
rais bus sekančios: Trečiadieniais 
—‘ Graudūs Verksimai ir pamoks
las ; "ketvirtadieniais — ŠV. Va
landa; penktadieniais — Kry
žiaus Keliai 3-čia vai. po pietų ir 
7i30 vai. vakarė; šeštadieniais— 
ypatingos novenos pamaldos į 
Panelę. ŠŠ. Neperstojančios Pa
galbos; sekmadieniais — mišpa
rai ir pamokslas. Kadangi gavė
nios laikas yra atgailos'ir maldos 
laikas,. todėl visi Baltimores lie
tuviai turėtų’ gausiui, lankytis. į 
visas gavėniai skiriamas pamal
das. .Nuhtius.

Telefonas: Plaza 1850. . Į 
Ijonas GREBLIAUGKASI

Graborius ir Balsamuotojas I 
423 S. Paca Street I 
BALJTMORIM^^I

LIETUVIAI GRABORIAI

883 Cambridge Street 

CAMBRIDGE, MASŠ.

875 Cambridge St. 
Cambrdge, Mass.,

LIETUVIAI FOTOGRAFAI

LUŽECKAS - SURVILAS

405 Whidsor St. 
Cambridge, Mass.

Vienintelė tčs rūšies lietuvių 
Krautuve .

ALEX.POTEMBERGAS
MODERNE UŽEIGOS VIETA

877 Cambridge St.. .t 
CAMBRIDGE. MASS.

UŽLAIKO
MODERNI restoraną

Duoda Lietuviškus ir Ameriko
niškus valgius

1281 Cambridge St.
CAMBRIDGE, MASS.

LUŽECKAS- SIDABRAS

VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
CIJŲ ŽENKLAI

tai mūsiį specialybe ir Ilgų metų., 
praktika. Darbas artistiškas. Kainos 
žemos,

M. A. NORKŪNAS
P. O. Bok 871, Lawrence Mas?.

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

Ofisas:
SANBORN blook 
681 Washingtoh St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Norwood 0330 -

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tėl. Norvrood 1020

ADOMAS OVERKA IR 
SŪNUS

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS’.... 

ir Balsamuotojas
637 S. Pacu St.
Bąltimore, Md.

Laidotuvėse ‘ patarnauju gerai 
ir pigiai, Pagrabus paruošiu.

Nuo: $75—$100-4180 ir • 
aukščiau

. /Tel.-r South 0083

LIETUVIŠKA
: VALGYKLA

BROADWAY GAFE
Patarnavimas greitas ir 

. malonus

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVOS BONAI
Perku. Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonų ku
ponus už: pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenki* 
ją doleriais. Įgaliojimus.ir 
:kitus dokumentus tvirti
nu, nes esu Viešas Nota 
ras. Laikome vyrams ir 
moterims tvirtus ir pla
čius čęyerykus , (shoeš) * 
Jaunimui gražiausių šilki* 
nių marškinių.. Krautuvė 
didelė ir pilna visokio ta- 
voro. Beje, mūsų krautu
vė atdara ir vakarais iki 
9 valandai. Malonėki t e 
mūs’nepamiršti.

PETRAS BARTKEVIČIUS .
American Dry Goods Storą

678 No. Main Street, ‘
Męntello, Mass. • ’

Greičiausia Kelione į Lietuvą
BREMEN • EŲROPa

’ EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene if užtikrina patogų nuvykimą I KLAIPRnĄ -

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

. HAMBURG - DEUTSCHLAND .

• * . Malonios apystovos, ptiolnainn kalniu
Taingl nuolatiniai išpluuklml gerai žlnoiųai« .kabinlniala 

; laivais, Patogus ausialektKiaai geležinkeliais U
Bremeno ar Hamburgo. • 

informacijų klauskite pas vietini agentų arba ,

HAMBURG-AMERICAN LIHE
HORTH GBRMAH LLOYD

, 252 BOYLSTON STRKKT, BOSTON

*
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Darbas ir Kapitalas

to mankind. Whilė thėse 
people are enjoying the 
tuneful melodies that bind 
them in ‘memoriy to that 
land aeross the sea, they 
will be perpetuating those 
tunes for inclusion into 
the musie and the every- 
day Jife of their new he
me. Onė of the glories of 
mUsic now being produced 
iri the United States is the 
faėt that the really signi- 
fieant part of it blends 
many of the račiai charac- 
teristies of native folk 
songs, just as our modem 
American Citizen is an a- 
malgam of the many peo- 
ples who have come to our 
iShores since the 17th cėn- 
tury days of pioneėr sett- 
lements.

“Just as musie is one of 
the natūrai bonds betwėėn 
various races of manktal, 
so it is one of the easiešt 
ąvenues to friendšhip. 
Thesę people who gather 
in Shenaridoąh tomorrow 
not Only will find a com- 
mon bond in singing and 
hearing old Lithuanian tu- 
nės, būt they will have a 
nevr reSpėct and friėnd- 
ship for these guestš ąnd 
their hosts' who rėšpond 
to the šame . musical sti
mulus.

“Thus those who spon- 
sor sučh events not only 
are bringing joy to people 
of their own nątionality

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
.........

SVARBI ŠV. PRANCIŠ
KAUS VIENUOLYNO 

RĖMĖJAMS ŽBNIA, 
1 Plttsburgh, Pa.

Šiuomi norime pranešti, 
kad šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Centro 
Valdyba su pagelba Siuvi* 
mo Ratelių ir vietinių Sky
rių iŠ Šv. Kazimiero, Šv. 
Vincento* Šv. Petro ir Po
vilo, ir Įžengimo į Dangų 
Parapijų, rengia metinę 
“Card Party”, kovo 3 d., 
1935 m., antrą valandą po 
pietų, Vienuolyne. Kvie
čiame visus ir prižadame 
kiekvieną maloniai priim
ti ir pavaišinti.

Taipgi noriine pranešti, 
kad yra leidžiamas namas 
paaukuotas Gerb. Ponų 
Vaškevičių, Detroite. Ma
lonėkite nesigailėti Vie
nuolynui taip reikalingos 
parafuos. , * *

A. Marčuląitienė, 
Šv. Pranciškaus Rėmėjų 

Centro Vaidybos Pirm.

SHENAND0AH,PA.
Koncertas

Sekmadienį, vas. 24 d.. 
7:30 vai. vakare, Shenan
doah High Sehool svetai
nėje įvyko koncertas, 17 
metų Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimui.

Pamiriėjime d aly v a v o 
suvirs-500 žmonių, ne vien v x u’x s tneir own nauonaiity

Koncerte dainavo ^sekan
tieji chorrii: Šv. Jurgio, 
vadovaujant p. A. Grigo
raičiui Sheriandoah; šv. 
Petro ir Povilo, yadovau* 

. jaut p. M* .Raūličkūi, Būz- 
1 lętoh; Šv. Pranciškaus, va

dovaujant p. J. Mikutavi
čiui MinersviUe ir Sal
džiausios širdies; vado- 

, vaujant p. J. Sabaičiūi,
NeiV Philądėlphia;

Koncerto programa Į6u-: 
vo turininga ir įvūiH., Tu
riningas kalbas pasakė pp< 
Gegužis iš Maharioy City, 
vakaro vedėjas J. Abra- 
činskas, ir vietinis ‘ kleb, 
kun. J. A* Karalius. Dai
navo chorai, trio ir solo. ,1

Koncertą suręrigė vargo- 
ninkai: A. Grigoraitis, 
Shenandoah ; J.^ir sūnus 
Mikutavičiai, MinersviUe; 
J. Sabaitis, New Philadel- 
phia; ir M. Raulickįš, Haz* 
lęton; šū pągelba šių para- 

. pijų klebonų.

Štai kaip. vietinio laik* 
raščio redaktorius išgarsi
no šį parengimą ;

z “Singing The Oid Songs”
“Lithuanians of Shenan

doah are f ortunate tomor- 
row night iį having 
brought to them the songs 

, of their own tongue and 
theiri native country, or 

’ the country of their pa- 
rents* nativity. Four 
choirš will combine at the 
Shenandoah High School 
in giving a program that 
will include many ’*of<the 
old Lithuanian folk songs 
and also modern musie sėt 
to Lithuanian words, • ’ *

“The’ bonU of musie is 
one of the' elosest known

sidare keliolika draugų iš 
kitų parapijų.

Šių parapijų nariai daug 
skolingi savo Klebonams 
ir vargoninkams už tokį 
parengimą. Tikimės dau
giau tokių koncertų išgirs
ti ateityje I

“Pūtis”

PERMAINA
Kun. dr. K. A. Batutią 

tapo iškeltas iš mūsų pa
rapijos į Philadelphijos 
maišytą šv. Povilo para
piją* Vyčiai . įteikė buvu
siam dvasios vadui gražią 
dovanėlę. - ——------

VYČIŲ VEIKIMAI
Vyčių surengta kortų 

pramoga sėkmingai ir pel
ningai pasibaigė. Suvirs 
šimtas žmonių dalyvavo.

\ Žmones buvo patenkinti 
vakaro vedimu ir dovano
mis. Veik visiems teko 
gauti po vieną dovaną;’o 
laimingesnieji gavo dvi.

Vytės, kurios savo uoliu 
pasidarbavimu sėkmingai 
surengė “card party” yra: 
p-Iėš Mąrgąręta Naudžių- 
naite; Mare Dudytę; Mare 
Vasariute; Elena Janule- 
vičiutė ir Eleonora Urba
navičiūtė. Joms pagelbėjo 
keli vyčių valdybos ir ko* 
miteto nariai. ?

build up a spirit pf.com- 
mon understeriding among 
commUnities - which ma
rkes for better citizenship 
ahd for. a better natidh. 
A nation whose people 
Spend much time with mu- 
sič is bound to be both 
good arid. great.”;

Tas pats redaktorius iš
girdęs koncertą, savo ap
rašyme pagyrė įvairių 
chorų dainas ‘ ir dainavi
mą. Jam kaip ir mums la
biausiai patiko vietinio — 
Šv. Jurgio —- choro pasi
rodymas.

Tas svetimtautis redak
torius dėl tokio Įvykio ne
galėjo džiaugsmą pareikš
ti vien laikraštyje, bet pa
reiškė savo pasitenkinimą 
koncerto rengėjams.

Jei svėtimtapčiui, kuris 
nesupranta nei žodžio mū
sų kalbos, taip patiko šis 
lietuvių dainų dainavimas, 
tai mums daug, daugiau, 
kurie ' supranta žodžius, 
muziką, ir jausmus* ku
riuos . sužadino muzika. 
Dalyvavusieji negalėjo sa
vo jausmų išreikšti vien 
žodžiais, bet jie tą padarė 
ir savo malonia nuotaika 
ir nuoširdumu.

~ Dalyvavusieji chorai, po 
koncerto, susirinko vyčių 
svetainėje, kur vietinis 
choras išdalino užkan
džius“ ir gėrimus, ir pris
tatė orkestrų šokiams.

Jaunimas džiaugėsi ga
vę Šių progų susipažinti su 
kitų7 parapijų lietuviais; 
beabejo visi choristai grį* 
žo namon patenkinti ir pa-

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Uikfi Šos Pararijas BH Vietas

-«■ '■liaHipiiii . I11WW .

Kovo 3 d. — Šv. Vincento, GirardviHe, Pa. Suma.
Kovo 3 d. šv. Kryžiaus, iit. Carmel, Pa. — Bankie- 

: . . tas vikare.
Kovo 1Q d. — Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa.^— Šurna.1 
Kovo 10 d. Šv. Kazimiero, St. Clair, Pa. —i Vakare, 
Kovo 15 d. •— Saldžiausios Jėzaus Širdies, New Phila-

' delphia* Pa. — Vakare.; ; , * /
Landant tas apylinkes Jo Ekscelencijos Vyskupų 

•T. Matulionio centras bus:. The Bbly Cross Rectory, 
Mt. Carmel, Pa.

no. Koncerto programoje 
dalyvavo penki chorai: Šy. 
Pranciškaus . Minersville; 
šv. Kryžiaus Mt. Car
mel; šv. Petro ir Povilo—. 
Tamaųua; Šv. Petro —Ka
zei t orio; šv. Jurgio — She
nandoah. Suvienyti cho
rai pirmiausiai sudainavo 
Amerikos himną. Toliaus 
sekė atskirų chorų dainos.

Publikos buvo pilna sve
tainė, kuri buvo pilnai, už- 
ganėdinta. \ Po koncerto į- 
vyko šokiai. Parapii jętis

PHILADELPHIA, PA.

Maple Hill Kasykla, ^ie- 
nandoąh, rP. & R., C. & t 
kompanijoj ^darbiriihkai 
streikuoja nuo pereito ket
virtadienio-. Streiko prie
žastis, kad kompaįįįa su
laužė sutartį, kurfriomi tu-' 
ri tiktai yietįniūš darbi
ninkus Samdyti darbrin; 
sulaužę sutartį kada vie
ną mainęrį iš Ashland pa
samdė? kuris nesutiko grį
žti namon kai buvo unijos 
oficialų perspėtas. •

Darbininkai iššaukė vi
sus tos kasyklos darbinin
kus streikuoti. Net ir ka
syklos prižiūrėtojai buvo 
iššaukti; darbininkai gra
siną, kad ir specialus ka
syklos prižiūrėtojus .iš
šauks štręikuoti, jei kom
paniją tuo jaus neatitaisys 
sulaužytos sutarties. /

,P. &R. C.& I. Oficialiai 
pareiškiau kad nuo Sausio 
31 d., darbininkų kompa
nijos pavadinti “oritiavr” 
streikai darbiriinkams pa
tiems kainavo $165,009 al
gomis'ir padarė didelius 
nuostolius kietų anglių ’ih- 
duMrija

KRSVIUE, PA.
LIETUVOS NĖERL. 

KLAUSOMYBES 
TONEJIMAS

17 d. vasario, Šv. Pran
ciškaus parapijos mokyk
los salėj; įvyko koncertas 
ir prakalbos. Kalbėjo gar
sus kalbėtojas kuri. P. 
Garmūs* šv. Antano para
pijos klebonas iš Readin- 
go. Labai šūrpulingų atsi* 
tikimų pasakė iš pasauli
nio karo apie Vokiečių 
žiaurumus ir daug kito
kių atsitikimų papasakojo 
ką mūsų Tėvynė p’erįyve-.

PLUNKSNOJVETĖRA-
7 j.

Artinantis/tavo mėn. 4- 
tai dienai, negalima pra
leisti nepažymėjus apie du 
Kazimieru, kuHe per dau
gelį metų henuilstamai 
darbuojasi plipikšną, ap- 
rasinėdaihįį lij|tiįvių (veiki
mą ir naujienas iŠ-Mips di* 
dėlės lietuvį kolonijos. 
Tai gėrb. Kazimieras Vidi- 
kąuskaš ir gerb. Kazimie
ras Dryža. Jie du taipgi 
yra atsižymėję veikėjai ir 
įvairių .gerų lietuviams pa- 
dąyagįjnniL sumanytojai.

Rašinėjimas į laitaaŠ- 
čius, nevisai yra lengvas 
dalykas. Gal pertai mažai 
turime rašėjų. Kartais, 
vieton padėkos, gaunama 
kritika. Juk įsiems ?eį- 
tiksi. Ne visi gali parašyt, 
bet veik visi gali kritikuo
ti, net ir tie* kurie rašto 
nepažysta. Anais laikais 
riet patį Dievą kritikavo.

Kas nieko neveikia, — to 
niekas nepeikia. Jei veiki
mas reikalingas, tai dar 
labiau reikalingas to vei
kimo aprašymas, — užre- 
kordavimąs. iŠ tb pasida
ro istorija.. Jei apie lietu
vis niekur istorijoje nebū
tų buvę pažymėta, tai 
šiandien neturėtume Lais
vosLietuvos.. '7.

Taigi varduvių proga, 
sveikindami yiršpaminė- 
tus * plunksnos darbuoto
jus, linkėkime jiems kogė- 
riausios sveikatos ir1 ant 
toliaus tęsti garbingą lie
tuvių tautos darbą šioje 
kolonijoje. ‘ B. P,

• SCMNTON, PA. ■
■ Vasario 15 <d. 10 vai. ry
te Visi vaikučiai susirinko 
į par. mokyklos svetainę,

Grėitb; Dr. Kelly įdomiai 
kalbėjo apie “Mėasles”. Iš- 
aiškinu kąip? galima, tą li
gą pažinti ir ką daryt, kad 
jos išsišaugpjūs. ; /

Tuoj po gydytojo kal
bos prasidėjo programa 
Uietuvos Nepriklausomy
bę paminėti.

Programa susidėjo iŠ 
dainų, poezijų ir pantomi- 
no. Programa užsibaigė 
LiefalvbS-himnū.—:

Visą diėrią vaikučiai ne
šiojo žėnldeliųs^ su Lietu
vos vėliavos spalvomis. .

Šy, Juozapo par. mokyk
los bernaičiai rengia prog
ramą, kuri įvyks kovo 3 d. 
Kviečiame visus atsilan
kyti. "Lairimtė”

Lietuvos, Latvijbs ir Estijos 
Notos Taiitų Sąjungai

žvilgiu.
Baltijos Mokas, turėda* 
fnas. 1Q vienetų; siunčią 
atstovą į Vierią tik ko- 
nrisi ją,tuo tarpu kai kai 
kurios valstybes sū ma
žesniu vięnetų skaičiumi 
turi net po penkis aisto- 
vus {vairiose komisijose; 
Šitai rienormaliąi pade* 

Čiąi atitaisyti, konferenci
joj buvo nutarta atkreip
ti Tautų Sąjungos Genera
linio Sekretoriaus dėmėsi 
į Baltijos Bloko atstovavi
mo sutvarkymo reikalin
gumų atitinkamai Bloko r t l.i »?. *fc « * •' t ' to ■ J fe M. *:
svoriui* kuris ypač padidė
jo sudarius 1934 m. rugsė
jo mėh. 12 d. trijų valsty
bių santarvės ir bendra* 
darbiavimo pak 
patirti* kad sįryš 
tuo nutarimu Šio

vasario mėn. 6 d. Lietu

Lietuvos, Estijos ir Ląt-
. ' .* *v * •• *■ | - r I ■ • *- .*

vijos Užsienių Reikalų Mi- 
nisterių konferencijoje, |. 
vykusioje Taline . pernai 
lapkričio ineri. 30 d.— 
gruodžio 1 d., buvo, be kit
ko, ; svarstytas Baltijos 
valstybių dalyvavimo Tau
tų sąjungos organuose 
klausimas. rBuvo konsta
tuota, kad Baltijos Valsty
bes iki šiol nebuvo tinka
mai atstovaujamos, turė
damos vieną vietų šųsišiė- 
kįmp ir tranzito komisijo
je, į kurią jos ir Suomiją 
siųsdavo paeiliui savo ats
tovus.Buvo atkreipta dė- Įfeik^MeL; ir Jį_p_olįgų|4m 
mesio ir į tai, kad daugelis 
valstybių, kurių mokesčio 
vieneto, skaičius yrą Žy
miai mažesnis pŽ Baltijos 
bloko vienetų kaičių* yrį 
vis dėlto, palanfesnėj pa
dėtyje atstovavimo Tautų 
Sąjungos organuose at

PRADŽIA 4 PUSLAPYJE 4 į. 
valo šalinti nuo darbinin
kų paleistuvybės pavojų ir 
šiaip visas pagundas į blo
gą ir jokiu būdu netruk
dyti .jiems savo šeimos 
reikalais rūpintis bei ne
varžyti Jų pastangų tau
pyti.

“Lygiai nevalia apkrauti 
darbu daugiau, negti jo 
sveikata pakelia, neduoti 
tokio darbo, kuris netinka 
dirbančio amžiniu ar jo ly
čiai. ’ ’ \ .

‘Bet visų didžiausia dar
bdavių pareiga dubti kiek- 
vienam, kas jam teisingai 
priklauso, ką jis pridera 
gauti. Žinoma* nustatant 
teisingo, atlyginimo saiką, 
reikią žiūrėti daugelio, ap
linkybių: bet, abelnai sa
kant, turtuoliai ir darbda
viai tegu žino, kad nei Die
vo įsakymai, nei žmonių 
įstatymai neleidžia spaus
ti reikalaujančių ir vargs
tančių savo naudai ir nau
dotis jų vargais, kad. grei
čiau praturtėti. ’

“O nusukti prideramą 
atlyginimą 
šias nusikaltimas, kuris 
šaukia dangaus keršto”. 
“Štai jūsų darbininkų... 
užmokesnis, kuris jūsų už
tūrėtas, šaukia; ir jų Šau
ksmas pasiekė kareivi jų 
Viešpaties ausis”. (Jok. 5, 
4}. •

“Pagaliau turtuoliai turi 
stropiai vengti, kad nei 
prievartą, nei suktybėmis 
nei visokiomis kitoipiSj 
spekuliacijos priemenėmis 
neatimtų iš biedriį^ tį ką 
jie yra susitaupę, 1 tuo la
biau, kad jie neganėtinai 
esą apginti nuo skriaudų 
ir y ra. bejėgiai, ir kadangi 
jų nuosavybė yra menkes
ne tuo labiau privalo būti 
nepaliečiama.” . -
, Taigi, pirmučiausiai* 

darbdavys privalo žiūrėti 
į darbininką su pagarba, 
kai į sau lygų Dievo su* 
tvėrimą, skirtą aukštam 
tikslui,, dangaus karalys
tei. Jis turi atsiminti, kad 
darbas žmogaus nežemi
na, nes pats Viešpats Die
vas, priėmęs Žmogaus kū
ną, gyveno žemėje ir dit- 
bo paprasto^ sunkų darbi
ninko darbą. Darbdavys 
neprivalo žiūrėti į dafbi* 
ninką kai į kokią mašiną, 
kuri jam turtus gamintų, 
bet 1 kai į žmogų, turinti 
teisę į tinkamą žemėjo gy
venimą. _ -

Negali darbdavys apsi
leisti ir nesirūpinti darbi
ninkų dorovės stovių. Jie 
ne. tik privalo darbinin
kams duoti progą atlikti 
religijos pairilgūs, bet pra
šalinti . nuo jų nuodėmin
gas priežastis, kurios 
traukia juos į dorovinį nu- 
šikaltimą. Jis iiė tik priva
lo nuo blogo juos apsau-

vos vyrįausybč pasittiite 
Tautų Šąjungos gen. se
kretoriui notą, kurioje 
irstyti jos pageidavi
mai dėl atstovavimo T. 
Sąjnngos organuose. ' 

Tuo klausimu identišką
sias notas tą pat dieną, 
kiek Žinoma, pasiuntė ir 
Estijos ir/Latvijosvyriau
sybės.

<otir bet pagelbėti 
būti ? gerais.' Darbininkų^; 
•dvasiniai ir žemiškieji rei* 
kalai turi darbaviųi lar 
bai rūpėti. Veltui jis tėi-t J 
siųsis,* juk rięšąs savo bro^ 
lio ar savo sesers sargas/ . 
jei per jo kaltę ar jo apsi-1: 
leidimų jie sunkiai DievuFU 1 
nusidės.

Popiežius nurodo ir pa* 
sako darbdaviams, kadrie- i? 
valia darbininko apkrauti?’* ' 
darbu daugiau, negu jo^ ’ 
sveikata pakelia. Tačiau.^ 
šiandieną nuo to darbinin-;,’:“ 
tai didžiausiai kenčia^ ' 
Darbdaviai neatsižvelgia į , 
žrhogauš" sveikatą, o tik^ 
spiria, kad jis greičiau/1’ J 
dirbtų, kad daugiau padaSn?- 
rytų/kad jam būtų didėšį^ 
nis pelnas, o jei darbinin^;/ t 
kas nebetenka Sveikato^^ 4 
tai nebetenka. sykiu riet U-' 
darbo nei pragyvenimo.

Kai tai viskas persimai^ 
nytų, jei tik darbdaviai^ 
elgtųsi, pagal Katalikų^ • 
Bažnyčios nurodymas.

Popiežius aiškiaus į a 
darbdaviams sako: 
sukti darbininkui pridėta; 
irią atlyginimą tai yra 
sunkiausias nusikaitimas, 
kuris šaukia dangaus ker
što”.' Nusukti Čia nereiš
kia neatiduoti tai, kas bū
tų žadėta, bet neduoti ten 
sįngo atlyginimo. Jeidarb*^ 
davys neduoda, nemoka^, 
darbininkui už darbą 
singai, ir darbininkas ne " 
gali tinkamai pragyventi^ 
ir savo šeimos - uŽaikytiptri 
tas darbdavys iiusukatį^Į 
'darbininką, nuskriaudžia. * 
ir toks nusikaltimas . šaū- ; i 
kia dangaus keršto: “Štai, . 
jūsų darbininkų... užmo* 
kešhis, kuris jūsų riėteiiCM. 
singai sulaikytas, šankia 
ir jų šauksmas pasiek® 
kareivi jų: Viešpaties Au* 
šis,f, sako šy. Jokūbas a 
paštais., . . "i.

Koki stebėtina Katalikui^ 
Bažnyčiai Ji vienatine pa^< " 
šaulyje miniai nepasiduo
da, nei turtuoliams nenu- 
silehkia, ’ bet visus vieno/ . 
daijveda Dievo įsakymų*/ 
keliais.

Taip, klasių tava eina. . 
Bet Bažnyčia nori suartini 
ti ir surišti tuodu luomui 
tikru prieteliškumu ir su-t J 
pratimu. Tiktai religija teiš
gali tai padaryti. TiktahĮįį 
religija tegali permainytieji' 
žmonių širdis ir pądarytig^ 
kad Darbas ir Kapitalas 
bendradarbiautų. Reikia^g 
kad žmonės pasiduotų reue 
ligijos įtakai, gyventų Ka*.?, 
tąUkų Tikėjimu...... - ’
T ' 7 1 r i 1 - -.1

k
Velykos 

Lietuvoje
Reguliarūs, nuola- 
tintai išplaukimai 
per COPĖiWGĄ. 
Vist kambariai ii 
lauko, ėu maudy-

nSmis. . .
.InfčrtnacUu 

klauiklte pu 
vietini Mfrota

i toRSU'
78 State Stmt 

BOSTON
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t ‘DARBININKAS” VIEŠO
I SEMOKYKLOSE

E' A Washington Depot, Ct.
B- -—Šios kolonijos „ lietuviai 
| - įpranta gerų laikraščių 
L naudingumą. “Darbinin- 
F kas” yra visų mylimiau- 
| suas laikraštis ir jis šią 
t koloniją turi užkariavęs 
į jgu nuo 1918 metų. Šio va* 
r jaus mėtų, kas “Darbiniu- 
t ko” dar neturėjo, noriai 
| užsiprenumeruoja ir skai-

į. * Svetimtaučiai “Darbi-
F ninką” taip pat įvertina, 
g ųors ir nemoka skaityti. 
I Štai šiomis dienomis vie- 
| šųjų mokyklų mokytojai 
| įsake vaikams ątsinešti į- 
| vairiomis kalbomis lei* 
I džiamų laikraščių numė- 
f *$us. Lietuvių vaikai viso-' 
p je daugumoje atsinešė 
į laikraš t į “Darbininką”. 
L prilipdė jį ant sienos vi- 
| * šiems vaikams mokytis 
| lietuvių kalbos, kaip vie- 
| nos iš seniausių kalbų pa* ' 
| šauly.
I Mokytojos pareiškė, kad 
F lietuvių kalba visiems len- 
f gva skaityti. / .
K Garbė mums lietuviams, 
t kad ir svetimtaučiai mo- 
|L kyklose įvertina mūsų kal- 

bą, o ypač mums džiaugs- 
| mas, kad įvertino mūsų 
B mylimiausį ir. plačiausiai 
& skaitomą laikraštį “Dar- 
t tnninką”. " 
E Taigi kas iš lietuvių dar 
g neturi savo namuose laik- 
B rašeio “Darbininko”, teuž- 
B sipręnumeruoja dabar šio 
Į yąjauš metu, kada jo pre- 
K tmmeratos kaina tik $3.00 
B metams ir dar gausite do- 
fc yaną knygų vertės $1.00. 
B * A. P. Krikščiūnas.

j neSju
B Švenčiausios Trejybes 
B Lietuvių parapijos iškil- 
B minga vakarienė, paminė- 
B, jimui 41 in. sukakties nuo 
B jos įsikūrimo, kovo 3 die- 
B hą, 6 valandą vakare, pa- 
Bp lapijos svetainėje, 207 A- 
V dams St.
R ** Šią vakarienę rengia vi- 
H gos parapijos moterys^ su 
K didžiausiu džiaugsmu at- 
B. minti 41 m. parapijos gy- 
B. vavimo, kuri praleido 
K daug vargų savo gyvėni- 
B tne. Newarko parapija da- 
K ve kelis kunigus ir svętiš- 
m kių mokslo vy^ų. Ji davė 
K paramą savo, kaimyniš* 
■; koms parapijoms ir buvo 
K; kaip tikra motinėlė. j 
E Visi parapijiečiai ir kai- 
K ihynai kviečiami dalyvau- 
B.įi iškilmingoje vakarienė- 
K ję ir paremti savo seną 
K pibtiną. Laike vakarienės 
K bus kalbų. Kalbės žymūs 
K kalbėtojai; dainuos pasi- k žymėję solistai, gros or- 
E teestras. Po vakarienės bus 
K šokiai." >Kovo45^.~įvyksta 
B parapijos istoriškas blynų 
W balius užsigavėjimui.k t Kviečia klebonas ir 

rengėjos.
. -rr—t  - • • '■■■■■■■■'i' i—

į “Geras katalikiškas laik- 
L raštis yra nuolatinė misi-
ŪL _____

* *

Waterbury, Conn. — Šv. Juozapo parapijos choro operetės “Į Tėvynę” vaidy- 
\ losjr muzikantai. Pirmoje eilėje iš kairės dešinėn: P. Lazauskas, B. Zeloniu- 

tė, N. Plangiųtė, M. Mažeikaitė ir J. Kupstas. Antroje eilėjef V. Ulinskas, M. 
Adomaite, S. Aukštakalnis, komp. A. Aleksis, N. Aleksis, E. Banyte, Ė. Jenu- 
šaitis. Trečioje eilėje: M. Vaičiūte, J. Ambrozaitis, S. Kulikauskaitė; J. šat- 
kunas, O. Stakniutė, K. Karįnauskas. Ketvirtoje eilėje: A. Marcelynas, A. Ū- 
liiiskas, V. Klimas, A. Jerusevičius, V. Skystimas, P. Kauneckis;

WATERBIJRY, C9HN.

linkėjo pp. Petraičiam il
giausių metų.

Jubilejatai dėkojo sve< 
čiams už linkėjimus ir do< 
vanas. Sąjungiete

VYČIŲ DIENĄ

irLietuvos Vyčių N. Y.
N. J. apskritys su dideliu 
stropumu rengiasi iškil
mingai švęsti savo patro
no Šv. Kazimiero dieną, 
sekmadienį, kovo 3 eta 
Jersey City, N. J.

i!

| WATERBURY SAVINOS BANK i
| WATERBURY, ČONNECTICUT j

Brooklyn Office I
į Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū. jt pinti tavo visus bankos reikalus. ‘j

Tos pačios bankos knygutes, kurias gavote ąuo Waterbury i 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 1
jlos pačios panuos Knygutes, Kurias gavote nuo wateroury i 

p Savirigs Bank galite naudotMr Brooklyn’o Batikoje. Taipgi j 

Ii 

U

T

f
BENDRA KOMUNIJA IR! § -

. turime;

CHRISTMAŠ IR VACATION CLUBS
* TRAVELER’S CHECKS 

FOREIGN DRAĖTS. ’ * ................ ‘
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

: 793-797. Bank St. •
PUSRYČIAI

Vyčių Diena prasidės 
ryte ir baigsis vakare. Se
kmadienį ryte, per 10:30 
vai. mišias, Šv. Onos baž
nyčioje, visų dvylikos aps
kričio kuopų nariai ben
drai eis prie šv. Komuni
jos. Laike Šių pamaldų bus 
pritaikintas vyčiams pa
mokslas. Po pamaldų visi 
dalyviai vyks į Elk's Club 
patalpas,: Journal Sųuare, 
Jersėy City, N. J. kur 
12:30 vai., įvyks visų ben
drai iškilmingi pusryčiai. 
Pusryčių laiku pasakys 
kalbas iniestd atstovas, 
Lietuvos konsulas ir kiti 
įžymūs asmenys. ;

SUVAŽIAVIMO POSĖDIS 
■. 2:30 vai. po pietų įvyks 
apskričio suvažiavimo po* 
sėdįs, SvrOM parapijos 
salėje, kur bus svarstoma 
svarbūs vyčių vajaus ir 
kitokį reikalai.

Suvažiavimui užsibaigus 
ten pat įvyks kortų vaka-. 
rėlis ir tuo visa, diena bus 
užpildyta. Visuomene irgi 
kviečiama atsilankyti.

\ A . J. Mi

32 Dominick St, New 
York, N. Y, : ,

Geguž., 5 — 19, Holy Trį- 
' nity Church 207 Adams 

Str., Newark, N. J.

16th St., Linden, N. J.,; 
sekmadienį, kovo 31 d,, 
Šv: Kazimiero parapijos 
salėj, Paterson, N. J.-; šeš
tadienį, balandžio 6 d., Šy. 
Jurgio parapijos salėj, 207 
York St., C. Brooklyn, N, 
Y. Kitoms vietoms dienos 
dar nenustatytos. Pertrau
kų metu bus kalbėtojų, 
kurie paaiškino susirinku
siems apie Lietuvos vyčius 
bei jų idealus ir tikslą^ 
Kalbėtojų tarpe bus aps
kričio dvasios vadas ;kuų. 
J. Aleksiunas, pirm. M. 
Martinkus L, V. Centro 
pirm. A. J. Mažeika ir kiti 
visuomenės veikėjai.

Vaidinimų pradžia šešta
dieniais įvyks 8:00 vai., o 
sekmadieniais 7:00 vai. 
vakare. Įžanga visur bus 
^5 centai, r A. J. M.

- 19, Holy TrĮ-

Kiekvienas, kas akyliai 
mato ir tvirtai pasirįžta — 
nejučiomis išauga genijų.

Kraįts.

EXTRA 
ORKESTRĄ -ŠOKIAI 

ir ' ■' 
OBUOLIŲ BALIUS 

rengia
A. L R. K. Moterų S-gos 

35kp.
KOVO 3 D*1935

Parapijos Salėje, 
Ž07 York Street, Brooklyn, N. Y. 

r l&aČžia 7 vai. vakaro
ĮŽANGA; Suaugusiems - '40 :c., 
vaikams su tėvais iki 10 metu — 
veltui, didesniems — 25 centai 

Šokiams gros gera orkestrą 
DRAUGIJA, KURIOS NARIU

DAUGIAUSIAI ATSILANKYS, 
LAIMSS SIDABRINĘ TAURĘ 
■ ' Pelnas pusiau su parapija.

RENGfiJOS

ronienė, M. Svikliutė ir P, 
BarnataVičitis. . . . .

VAIDINS OPfcfcETĘ 
’ ■ -'“IŠEIVIS” -

Kovo 3 d. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 
Palmer St. bus suvaidin
tas t gražus veikalas “IŠei* 
vis”. Dalyvaus visas para
pijos chorašgKadangi tiek 
daug pastangų..choras de
da suvaidinti operetę “Iš* 
ęivis”, tai visi sueikime 
pamatyti. Tikimės svečių 
ir iš kitų kolonijų. Pelnas 
eis naujos bažnyčios fon
dam Reikėtų visiems pa
remti* Vaidinimas, prasi
dės ' 7rtą vatavakare. Ėep.

BBOOKLYN, N, Y.

vickio Orkestras. Dėkoja
me, minėtam orkestrui, o 
ypač Šv. Kaz. parapijos 
(Worcester) vargoninkui 
J. Žemaičiui už pasidar
bavimą, atsivęžant iš Wor- 
cester tokį skailingą būrį 
jaūnimo.

Parapijiečiai yra dėkin
gi ir tiems,, kurie dirbo 
šiuose šokiuose, o. ypatin
gai rengėjams, parapijos 
veikimo komisijos na
riams: E. Ciočiui, V. Balu- 
koniui, V. AbraČihskūi ir 
V. Mencunui. \ 

r Padaryta nemažai pelno 
j mūsų naujos bažnyčios 
, fondui. Ponai Bartųsevi- 
, l Čiai, kurie Čia užlaiko ke
pyklą, paaukavo gardžių 
“keikų”. Dėkų jiems.

PAMINĖJIMAS Moterų Sąjungos 29 kuo
VASARIO 16-TOS

Vasario 24 d., bažnytinė-! 
je salėje L.R.K.F. skyrius 
surengė prakalbas pami
nėjimui .17 metų Liet. Ne
priklausomybės.: Publikos 
buvo pilna salė. Svarbiau
sių kalbėtoju buvo kun. 
Jonas Švagždys, LDS. 
Centro Pirm., iš Montello, 
Mass,, kun. Škruodenis iš 
Thoinpspno L. Kolegijos 
ir vietinis klebonas kun. 
J. Vaitekūnas. Bar. chorai 
sudainavo porą dainelių. 
Vilniaus Liet. Našlaičiams 
surinkta $15.38. Kun. J. 
Vaitekūnai aukavo $2.00

Grojo Węrcesterio Na-[po dolerį aukavo: M. Tu*

OPERETE “Į TĖVYNĘ” 
SCENOJE

Sekmadienį, kovo 3 dl, 
7 vai. vakare, Šv. Juozapo 
parapijos auditorijoj; Iš
vyksta šv. Juozapo par. 
choro, Vadovaujant komp. 
Aleksiui, dvyliktasis para
pijos naudai teatras - kon
certas. Scenoje bus suvai
dinta operetė “Į Tėvynę”, 
žodžiai L. šilelio, muzika 
komp. Aleksio. .

Vaidins gabiausi vaidy- 
los, dainininkai ir muzi
kantai. Po programos nuo 
9 vai. iki vėlumos bus šo
kiai. Vietiniai ir iš apylin
kės lietuviai prašomi gau
siai dalyvauti ir pasigerė
ti gražiomis dainelėmis ir 
artistiniu. vaidinimu. /

Rap.

VAIDINS “ŽMOGŽUDŽIO 
x DUKTĖ”

NEVI HAVEN, CONN.

ŠOKIAI PAVYKO
Vasario 23 d., Nickerson 

Salėj įvyko Šv. Kazimiero 
parapijos metiniai šokiai, 
kurie pasisekė' kuogeriau- 
siai. Dalyvavo labai daug 
žmonių, p ypač jaunuolių. 
Visi parapijiečiai širdin
gai dėkuoja lietuvių jauni
mui iš kitų apylinkes mie
stų, ypatingai worcęste- 
riečiams, kurių apie 60 as
menų atsilankė? J

pos susirinkimas įvyko va- 
• sarto 20 d. Dalyvavo daug 
narių. Prisirašė p. R. Ka- 
šėtienė. Išduota įvairūs ra
portai. Nutarta. suvaidinti 
veikalą Verbų Sekmadie* 
hį, balandžio 14 d,

Sausio 22 d. įvyko Šą* 
jungiečių surengtas vaka
rėlis p. E. J. Petraitienę 
pagerbti, jų 25 metų vedy
binio gyvenimo ’ sukaktu
vių proga, Dalyvavo daug 
svečių. Kuqpos pirm. Mi
kulskienė sveikino pp. Pe
traičius ir įtęifeė ‘ gražią 
dovaną Motąrų. Sąjungos 
29 kp. vardu. Kiti taip pat

Darbai silpnai eipa. Bet 
moterims ir merginoms 
darbas lengviau gauti. 
Lietuviai gyvena labai iš
siskirstę,, kas silpnina vei
kimą. Biznierių mažai, bet 
ir tų dėl tolumo lietuviai 
negali paremti. Be to trūk
sta tikro susipratimo rėm^ 
ti savuosius^ .

Waterbury, Conn. — Norberto Aleksio. Melodians orkestras, kurs kovo 3 d. 
išpildys operetės “Į Tėvynę” muziką ir gros šokiams.

R■ " * i r v I

/ : vit I

k 4

: Naujų narių vajaus pro- 
^ga, LietuvosVyčių N. Y. 
ir N- J- apskr. dramos ra
telis, gavėnios metu vai
dins tik-ką iš Lietuvos 
parvežtą, J. Žemaičio nau
jai išleista keturių veiks
mų jausminga drama< 
“žmogžudžio Duktė”, dvi
veiksmę komediją. Su tuo 
teatru aplankys visas aps
kričio kuopas, kaip ir pe
reitais metais.

t PIRMI VAIDINIMAI
Šį gražų iš dabartinio 

Lietuvos gyvenimo veikalą 
suvaidins pirmą sykį 109 
Great Neck kuopai didžiu
lėj St. Aioysius parapijos 
mokyklos salėj, Great 
Neck, L. L, šeštadienį, ko
vo 9 d,

. Jersey City
• Sekančią dieną, sekma
dienį, kovo 10 d. šių veika
lų vaidinimas įvyks šv. O- 
nos parapijos salėj, Grand’ 
St., ir Mannig Avė., Jersey] Athbl, Mass. 
City, N. J. “Žmogžudžio 
Duktė” vaidinimai įvyks: 
sekmadienį,, kovo 17 d.-, 
Apreiškimo parapijos sa
lėj, No< 5th ir Havemeyer 
Sts., Brooklyn, N. Y.; Šeš
tadienįkovo 23 d. — Lin-

Kovo 4 d., 4 valandą po 
pietų įvyks lietuvių - uk
rainiečių . koncertas. Jau 
parduoda 400 tikietų. Ti
kimės, kad dalyvaus apie 
1,000 žmonių. Pelnas pa
rapijai. Koncerto progra
mai pasibaigus įvyks šo
kiai iki 12 Vai. vidunak
čio. Šešupė.

T. J. BRUŽIKO S, J. 
MISIJOS

Kovo 4 iki 17, Št. Casi- 
mir’s Church 324 Whar- 
ton Str., Philadelphia,

'• .Pa-. : ■ '[ -
Kovo 18 iki 24, Our Lądy! 

of . Vilnius Church 15\ 
Highfield Rd„ Woręes- 
ter, Mass.

Kovo 25 iki 31, St. Fran
cis Church 105 Main St.,

PARDUODU
‘ RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS
i Aš Jonas Szeslauckas, jau a<. 
pie vienuolika ’ metų, turėdamas 
suparaližuotą koją ir būdamas 
išdėsto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.
; Parduodu du rąžančiu už vie
ną, dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerų rąžan
čių siųskite pinigus šiuo adresu:

John Shislosky, \ 
Kingas County Chroųic Hospital, .

Ward K 42
Brooklyn, N. Y,.

NOTARY ' Telefonas: 4 
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS) '

LAISNIUOTAS 

GRABOBIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai jrengtofl dvi koplyčios duo* : 
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuiiudimo valandoj kreip? ; 
kltes pns mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas Ir ŪĮ prieinam* kaln*.

BalahdžicTl iki7, St.Geor- 
ge’s Church 6 Cottage 
St.. Haverhill, Mass.

Balandžio 8 iki 21, St. Ro- 
co’s Church 20 Webster 
St,, Brockton, Mass.

Balandžio 24 30, Our
den Hali, Wood Avė. ir| ’ Lady of Vilnius Church

TeleVlioŲe Stagg 2—4400 
NOTAKY PUBLIC 

MEIS. BADZEVICtUS
> GRA B OR IV 8
' 402 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Priežais Apreižkimo parapijom

‘ .Balnys
Pammdau Automobiliui Vea- 
tuvtoa, Krikitynomi k viao 

kiemą pokyliam*.
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