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Naujų Metų vieną mėne
sį praleidę, peržiūrėjome 
LDS. narių stovį ir rado
me, kad dar yra daug na
rių neužsimokėjusių mėne
sinių mokesnių Centrui už 
organą ‘Darbininką’. Taip 
neturėtų būti, nes neužsi- 
mokėjimas laiku mokesnių 
apsunkina Centrą ir “Dar
bininko” administraciją ir 
padidina jos išlaidas.

Taigi prašome gerb. L. 
D. S. narių, ypatingai tų, i 
kurie dar yra skolingi 
Centrui už pereitus metus, 
užsimokėti mokė s n i u s 
kuopos valdybai tuojau, 
kad nereikėtų siųsti dau
giau paraginimų.

LDS. konstitucija sako: 
“Narys neįmokėjęs mo

kesnio per 3 mėnesius lie
ka suspenduotas, neįmo
kėjęs per 6 mėnesius lieka 
išbrauktas. Suvargusius 
narius kuopa gali paliuo- 
suoti nuo mokesnio, tik 
tada jie nebegauna orga
no”.

Taip nurodo narių parei
gas konstitucija ir taip 
LDS. Centro Valdyba įsa
kė “Darbininko” adminis
tracijai daryti.

Jeigu kurioje kuopoje y- 
ra narių suvargusių - be
darbių, tai kuopa kokiu 
nors būdu teužmoka už 
juos Centrui, nes tokiems 
nariams be laikraščio 
“Darbininko” gyvenimas 
būtų nuobodus.

Šiais laikais laikraščio 
leidimas yra sunki našta, 
o ji darosi dar sunkesnė 
kada ir galintieji užsimo
kėti mokesnius nesumoka 
laiku arba išsiskolinę už 
laikraštį per kelis mėne
sius išsibraukia iš organi
zacijos.

LDS. Seimas nariams 
padarė palengvinimą, bū
tent, sumažino mokesnius. 
Vajaus ir ne vajaus metu 
LDS, nariai moka už or
ganą “Darbininką” 25 cen
tus į mėnesį arba $3.00 
metams. Pasinaudokime 
ir kitiems patarkime ir pa
raginkime pasinaudoti.

Kiekvienas narys tepa
siima sau už pareigą pri
rašyti nors po vieną nau
ją narį.

LDS. Centras kviečia vi
sus į darbą!

LDS. Sekretoriatas.
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DARIUI IR GIRĖNUI ' 
PAMINKLAS SOLDINE

JAU PASTATYTAS
Gauta žinių, kad Da

riaus ir Girėno žuvimo 
vietoje, Soldine, pamink
las jau pastatytas. Pamin
klą statė firma Riek ir Co.

Aeroklubas į Soldiną de
leguoja architektorių inž. 
Landsbergį, kuris, kaip 
paminklo projekto auto
rius, priims ir apžiūrės at
liktus darbus.

LAK dabar svarsto pa
minklo atidarymo datą ir 
iškilmių tvarką. Norima 
atidarymo iškilmes pada
ryti pavasarį, kad jose ga
lėtų dalyvauti kiek dau
giau žmonių. Be to, šias 
iškilmes norima sutaikinti 
su žuvusių didvyrių kūnu 
perkėlimu į Kauno kapų 
mauzoliejų.

ŠVEDAI KAUNE TURĖS 
NUOLATINĮ ATSTOVĄ

Stokholmas, E. Švedų te
legramų agentūra savo 
komunikate apie švedų 
parlamento paprastosios 
sesijos atidarymą prane
ša, kad per šią sesiją šve
dų užsienių reikalų minis
terija prašys kreditų pa
siuntinybes Teherane ir 
Kaire įsteigti. Ta proga 
švedų telegramų agentūra 
dar praneša, kad Kaune 
bus paskirtas nuolatinis 
Švedijos charge d'affaires 
pasiuntinybės patar ėjo 
rangu.

PIRMAS LIETUVIS AGRO
NOMAS BRAZILIJOJE

KOMUNIZMAS 
MEKSIKOJ

RADIO PROGRAMA Iš vRADIO rnuliKAMAIS M*l”
Amerikos]lietuva 20 Milijonų Žmonių

ITALAI NUŽUDĖ TŪKS
TANČIUS ETHIOPIEČIĮJ
Roma — Italų armija, 

vadovaujant gen. Rodolfo 
Graziani, supliekė ethio- 
piečius, kuriems vadova
vo Ras Destu Demtu ir už
ėmė Noghelli ir Wadara. 
Italai užėmė ethiopiečių a- 
municijos ir ginklų sandė
lį, kurio ethiopiečiai bėg
dami nebesuspėjo susprog
dinti.

Taipgi praneša, kad ita
lai paėmė visą švedų Rau
donojo Kryžiaus skyrių su 
jo ligonine, kur radę ir a- 
municijos.

Meksikas Miestas—Mek
sikos kongresas žemesnių
jų rūmų atstovas Jacinto 
R. Palacios, žinomas radi
kalas, kongrese iškėlė su
manymą pravesti šalies 
konstitucijai priedą, kad 
visoje šalyje būtų suorga
nizuota valstybinė prole
tariato organizacija, kių- 
riai vadovautų vienas as
muo - diktatorius. Pala
cios sako, kad tokia orga
nizacija būtų pajėginga ir 
visados ištikima krašto 
vyriausybei.

Palacios reikalauja, kad 
pravedus konstitucijini 
priedą ir įsteigus valsty
binę proletariato organi
zaciją, būtų uždrausta ki
toms darbininkų organiza
cijoms veikti ir gyvuoti. 
Taigi Palacios kaip tik to 
nori, kas dabar yra sovie
tų Rusijoj, būtent, pa
smaugti darbininkų orga
nizacijas ir įsteigti komu
nistinę diktatorišką orga
nizaciją.

VILNIUJE SPROGO 
PRAGARO MAŠINA

Vilnius — Sausio 6. Elta. 
Vokiečių telegramų agen
tūros pranešimu, sausio 4 
d. vakare didelėj Vilniaus 
muzikos instrumentų ir 
radio aparatų krautuvėje 
sprogo pragaro mašina. 
Krautuvės savininkė ir dvi 
tarnautojos buvo sunkiai 
sužeistos ir krautuvės į- 
rengimas sunaikintas.

SLENKA 1 MIL. KUB.
METRŲ ŽEMES MASE

16 VASARIO
k

Sekmadieny, 16 Vasario,} 
12 vai. ryte (Bostono lai- _ 
ku), • bus 
lietuviška ra 
iš Columbia 
System stoč 
programą girdės visi Ame
rikos lietuviai ir taip gi ji 
bus transliuojama į Lietu
vą. Lietuvoje girdės 6 va
landą vakare. Kalbės Lie
tuvos Pasiuntinys p. Ža
deikis iš Wa 
C., anglų ir 1 
mis. Dainas 
tiniai dainini 
cagos. Progr: 
sliuojama iš 
Chicagoje.

Margutis - Vanagaitis.

ransliuojama 
io programa 
3roadcasting 
i tinklo. Tą ...

Tebegauna Pašalpą

1935 m. lapkričio 30 d. 
Piracicabos žemės ūkio in
stitute baigė mokslą Jonas 
Zabrockis inžinieriaus a- 
gronomo laipsniu. Jis yra 
ne tik pirmas lietuvis čia 
baigęs agronomijos moks
lus, bet ir bendrai pirmas 
lietuvis Pietų Amerikoje 
baigęs aukštąją mokyklą.

Vienas iškilmingo akto 
dalyvis turėjo progos ma
tyti, kaip p. Zabrockis yra 
populiarus ir mylimas tiek 
instituto profesorių, stu
dentų, tiek pačios Piraci- 
cados visuomenės. Visi jį 
nuoširdžiai sveikino. Akto 
metu Zabrockis pasakė 
gražią kalbą, dėkodamas 
profesoriams, studentams 
ir visuomenei. Jis vienas 
iš visų kalbėtojų neskaitė 
iš rašto, o kalbėjo laisvai 
portugalų kalba, kurios 
puikus mokėjimas visus 
nustebino. Akte dalyvavę 
Sao Paulo oficialūs atsto
vai sakė, kad Zabrockis 
jiems padaręs geriausio į- 
spūdžio. Tas aktas, ypa
tingai jo pabaiga, virto 
gražia lietuvių ir Lietuvos 
propoganda.

Zabrockis paskutiniu 
metu gaudavo Draugijos 
Užsienio Lietuviams Rem
ti stipendiją.

Washington, D. C. — 
Harry L. Hopkins, šelpimo 
fondo administratorius 
praneša, kad sausio mėne
sy iš šelpimo fondo gavo 
pašelpą 20,000,000 žmonių. 
Hopkins sako: “Nors lai
kai biskį pagerėjo, bet šel
pimo našta tebėra tokia 
pat”.

Sekretorius Morgenthau 
pareiškė Senato finansų 
komitetui, kad šelpimo ad
ministracija gali būti pra
šys paskirti $2,000,000,000 
pašalpoms.

Vadinasi 20 milijonų 
žmonių yra likimo priver
sti maldauti pašalpos iš 
valdžios.

f

LIETUVOS ATSTOVAI 
KARALIAUS LAIDOTU

VĖSE

Londonas — Anglijos 
karalius laidotuvėse daly
vavo tarp kitų valstybių 
atstovų ir Lietuvos atsto
vai. Sovietų Rusijos už
sienių reikalų komisarui 
Litvinovui prisėjo mar- 
šuoti greta caristo genero
lo ir kitų rusų pabėgėlių.

Anglijos karaliaus lai
dotuvės įvyko sausio 28 
dieną. Dalyvavo apie 3,00, 
000 žmonių. Karalius Jur
gis V palaidotas šalę jo 
tėvų Šv. Jurgio koplyčio
je.

! Dar niekad Londone nė
ra buvę tiek daug žmonių, 
kaip šiose laidotuvėse.

Lavvrence, Mass. — Sau
sio 29 d. Lavvrence Muni- 

----  ------, —_ . cipal ligoninėje kilo gais- 
vaikai ir busi? vairuotojas rengia šaunų bankietą jį ras nakties metu. 76 ligo- 
tapo užmušti ir keliolika pagerbti K. of C. svetainė- j •--- ------- '------- —
sužeista. 
kai išliko sveiki.

įhingtono, D. 
etuvių kalbo- 
pšpildys rink
ikai iš Chi- 
ma bus tran- 

šlCBS studijų

AUTOBUSO KATASTRO
FOJE ŽUVO 3 VAIKAI

Ada, Okla. Sausio 29— 
Kuomet autobusas su mo
kyklos vaikais ant leduoto 
kelio paslydo ir apvirto, 
arti Tupelo, Okla., trys

DR. JUOZAS KVARA-
CIEJUS,

sausio 6 d. š. m. tapo iš
rinktas Brocktono miesto 
gydytoju. Sveikiname’/

Brockton, Mass. — Lie
tuviai, sužinoję, kad Dr. 
Juozas Kvaraciejus tapo 
išrinktas miesto gydytoju.

IŠMETĖ IŠ NAMŲ 
ARKIVYSKUPĄ

Tik septyni vai- je, sekmadienį, vasario 2 
d., 6 valandą vakare. Į 
bankietą kviečia visus, o

Puebla, Mexico, Sausio 
29, Sulig Finansų Ministe
rijos įsakymų, tautinės 

... nuosavybės departmento mus, vyrus ir moteris, tu-i . r v. .v,, _ . - . agentai, šiandien atvykę jreio išnešti iš ligonines jJ . . . . . . ® Arkivyskupo Pedro Veranauiai pristatytą namą, _ r.,i • t i j v 'Y Supia rezidenciją, pne- kuns ligšiol dar nebuvo a-J& . - - varta Jo Ekscelenciją įs-
;mefe”Iš'jo režideffčTjorfr-3

• v

TRIS NUI£4SĖDEL ^ypatingai prof esijonalu£:tjgto««tas. Gaisras.J t
GAISRO ANT LAIVO atvykti ir pasveikinti jau- $10,000 nuostolių. [mete T§ JO rezideflcijos iP J

---------- ną ir pilną energijos lietu- ------------- pasiėmė savo zimon.
New York — Šiomis die- vį gydytoją Juozą Kvara- MEKSIKOS VYSKUPAINew York -- --------- ~

nomis federalis teismas 
nuteisė Morro Castle laivo 
vyriausį inž. Abbott, kuris 
pirmas pabėgo nuo degan
čio laivo keturiems me
tams kalėjimo; veik, kapi
toną Warms dviem metam 
kalėjimo ir Henry E. Ca- 
baud, viee - prez. New

Paryžius E. Visai arti York ir Cuba Mail Steam- 
Gapo miesto pietų rytų g^įp 
Prancūzijoje, pradėjo shn*,Ward linija vieniems me- 
kti daugiau kaip vieno mi- tams kalėjimo ir $5,000 
lijono kub. metrų žemės pabaudos. Bet kalėjimo 
masė. Žemė kiekvieną die- bausmė jam bus dovanota, 
ną slenka 2 3 metrus ir jeį jįs užsįmokės piniginę
slenka minėto miesto kry- bausmę, 
ptimi. Ji jau visiškai už
griovė vieną kanalą. Že
mei slenkant, susidarė di
delis ežeras, kurio vanduo t 

gręsia užlieti miestą. Į pie-' 
tus nuo Grenoblio pradėjo 
slinkti visa kalva, kuri iš
stūmė iš vagos vieną upę. 
Dėl to žemės slinkimo vie-1 
nas kaimas liko visiškai 
atskirtas nuo susisiekimo.

Co., kuri operavo•9

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

-------------  ------------- kos i^tų gyventojų namai, 
REIKALAUJA LAISVĖS būk tie namai buvę varto- 

V1T1IIVAMO---------- jami tikėjimo reikalams.KA!ALKAMS Vietos katalikai pasiuntė
—------- protestą Meksikos prezi-

Mexico City, — Meksi- tentui Lazaro Cardenas.

ciejų.
Brocktono lietuviai 

džiaugiasi, kad jau tris 
savo tautiečius turi žymio
se miesto ir apskričio vie
tose. Kaip žinome Dr. kos katalikų vyskupai iš-1 _________  .
Budreckis yra apskričio leido atvirą laišką prezi- PIETINIŲ VALSTYBIŲ
medikalis kvotėjas; p-lė dentui Cardenas. Reika- 
Julė Jakavonytė miesto lauja, kad vyriausybė grą- 
namų įkainuoto ja ir dabar žintą laisvę Katalikų Baž- 
naujai išrinktas Dr. Kva- nyčiai ir-katalikams ir:

Kad visos nuo 1914 me- d. — Pietinių valstybių a- 
tų užgrobtos bažnyčios pie 3,500 demokratų susi- 
katalikams būtų grąžin- rinko į masinį mitingą ir 
tos, kadangi šiandien esą- vienbalsiai pareiškė savo 
mų atidarytų bažnyčių ne- griežtą nusiteikimą prieš 
pakanka 16 milijonų kata- negrus, komunistus ir 
likų. i

Kad ateityje būtų prii
mami ir patvirtinami ka
talikų prašymai bažnyčių 
atidarymo reikalu, 

i Kad paskiros valstybės 
būtų priverstos panaikinti 
įstatymus, kuriais varžo
mas kunigų skaičius.

Kad būtų leista atidary
ti neteisėtai uždarytas ka
talikų seminarijas.

Kad būtų grąžinti baž- 
i nytiniai trobesiai, reika
lingi parapijoms ir kunigų 
butams.

Kad būtų uždrausta mo
kytojams ir valdininkams 
mokyklose, per spaudą ir 
radiją skleisti priešreligi- 
nė propaganda.

raciejus, miesto gydyto
jas. Graži reprezentacija.

Taigi Brocktono lietu
viai, kad pasidžiaugti lai
mėjimais ir kad pasirody
ti svetimtaučiams jog lie- 

i tuviai yra susipratę ir 
1 kultūringi žmonės, rengia 

į kurį kviečia 
Massachusetts valstybės

Kompanija gi nubaudė 
$10,000,000.

Teismas pripažino, kad bankietą, 
viršininkai Morro Castle 
laivo buvę apsileidę ir kad ir Brocktono miesto virši- 
laivas nebuvo tinkamai į- ninkus.
rengtas. Morro Castles Lietuviai turėtų gausiai 
laivui degant sudegė ir pasirodyti bankiete. Bi- 
prigėrė 134 pasažieriai ir Metas tik $1.25. Gausite 
įgulos nariai. gerą vakarienę ir progą

susipažinti su įžymiais as
menimis ir pasiklausyti 
muzikos, dainų ir kalbų.

VALANDĄ

PO PIETŲ KALINYS NUŽUDĖ 
KALINĮ

DEMOKRATAI PRIEŠ 
ROOSEVELTĄ

Macon, Ga. — Sausio 29

šeštadienį, vasario 1 dieną Darbininko Radio 
Programa įvyks iš naujos radio stoties WCOP, Bos
ton, Mass., 1120 kilocycles, 2 valandą po pietų.

Programą išpildys Darbininko Radio choras ir 
solistai-ės, vadovaujant muzikui Rapolui Juškai. Kal
bą pasakys kun. Jonas švagždys, LDS. Centro ir Dar
bininko Radio Komisijos Pirmininkas.

Prašome visų pasiklausyti. Pakartojame: Darbi
ninko Radio Programa bus transliuojama iš naujos 
stoties WCOP, Boston, Mass., 1120 kilocycles, 2 valan
dą po pietų. Plačiau apie tai telpa 7 puslapy antrašte: 
“WCOP”. Prašome perskaityti ir kitiems pasakyti a- 
pie Darbininko Radio Programą iš naujos stoties.

komunistus 
naują dalybą.

Pietiečiai sau vadu pa
sirinko Georgia valstybės 
gubernatorių Eugene Tal- 
madge. Ji stato kandidatu 
į Prezidentus.

Pietinių valstybių demo
kratai smerkia prez. Roo
sevelt už tai, kad jis yra 
pasikvietęs prie naujos da
lybos radikalus ir net ko
munistus, kaip tai: Felix 
Frankfurter ir Morgen
thau, kurie tik stipriną 
komunistų veikimą Ameri
koje. Prezidento nauja da
lyba gal ir nepadarė daug 
gero, komunistų įsileidi
mas yra blogas daiktas, 
bet kuo nusikalto juodu
kai, ar kad jie juodi?

Joliet, III. — Anais 
tais pagarsėjęs jaunas • 
turtuolis kriminalistas Ri- 
chard Loeb, Stateville ka
lėjime tapo skustuvu pa
plautas. Ji papiovė James 
Day, 23 m. amžiaus. Ri- 
chard Loeb, 12 metų atgal 
kartu su kitu turtuoliu 
Nathan Leopold nužudė 
irgi turtuolio vaiką Bobby1 vių ir anglų kalbomis iš radio stoties WCOP, Boston, 
Frank ir už tai buvo nu-j Mass., 1120 kilocycles. Darbininko Radio Programa 
teisti kalėjiman.

me-

EXTRA
šeštadienį, vasario 1 d., 12:45 P. M. arba penkioli

ka minučių prieš 1 vai. po pietų bus paskelbtas spe
cialus Darbininko Radio Komisijos pranešimas lietu-

iš tos pačios stoties įvyks 2 vai. po pietų.
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VIETINES ŽINIOS
.2.1. 7DAGININKAS

ĮVAIRŪS SKELBIMAIras ir tos parapijos choras 
ir solistai.

Antras koncertas įvyks 
vasario 22 d., Municipal 
Building svetainėje, South 
Bostone. Programą išpil-Į

STANLEY’S RADIO SHOP tel. so. boston osss
Inž. Stasys Beieskas, Sav. » 343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

f

.. ................................. ............................
mintį. Užtikrinu, kad vi
siems būtų įdomu.

Paskaitą pradėjo Vyčių 
kuopos ižd. M. Grilevičius 
perstatydamas gerb. pre
legentą. Pabaigus, Vyčių 
kuopos vardu už paskaitą 
padėkojo klebonas kun. P. 
Virmauskis.

| AAAAAAAAMVAAM A A. Vk*A****»*» t  ’

Garbė L. Vyčių 17-tai nas gįų vakarų skiriamas vežtas į Carney ligoninę. 
Algirdo kuopai, kad jį ė-' išleidimui ir palaikymui Bet jau dabar sveiksta na- 

•j muzikos žurnalo “Muzikos muose.
Gerb. prelegentas ‘ suge- paskaitų ruošimo šiais lai- žinios”.

bėjo sausus ir sunkius is
torinius faktus taip su
prantamoje formoje pers
tatyti, kad žmogus ir su 
mažu išsilavinimu galėjo 
suprasti ir su įdomumu 
paskaitą sekti.

Gal atsiras iš klausyto
jų kurs “D-ko” skaityto
jams atpasakos gerb. pre
legento paskaitos turinį ir

ĮDOMI PASKAITA
Sausio 29, Vyčių kamba

ry, kun. K. Urbonavičius 
skaitė labai įdomią paskai- i 
tą iš lietuvių literatūros 
istorijos. Paskaitos, šio 
mūsų didžio literato-publi- 
cisto, klausėsi palygina
mai mažas, bet gyvai su
interesuotas būrelis jauni
mo. Kaip gaila, kad ir kiti 
nepasinaudojo šia proga.; uiėsi šio drąsaus žygio —

1 * A - - - • V • V • • f •

dys Vargonininkai ir pa- perskėlė rankos kaulą. Šią! jo pagaminti skanių virti- 
rapijos choras. Koncerto savaitę pradėjo dirbti,[nių, chop suey ir kitokių 
programa bus nuo 7 vai. nors sužeistos rankos dar .skanumynų. Pusryčių bi- 
iki 8:30 vai., o po to seks negali valdyti, 
šokiai. Tai bus gera proga --------------
pasiklausyti dainavimo ir Mykolas Marksas, Šv. 
linksmai pašokti ir taip Petro parapijos choro na- 

. pat susipažinti su vargo- rys šiomis dienomis buvo 
įnininkais ir jaunimu. Pel- sunkiai susirgęs. Buvo nu-

pradėjo dirbti,!nių, chop suey ir kitokių

I 
I

I

Į 
kais. Tai įnešimas ką nors į Taigi j tuos muzikų va-1 
naujo ir rimtesnio į vietos karus gausiai sueikime ir 
visuomeninį gyvenimą. A. paremkime mūsų jaunimo 

vadų darbą, kad jie galėtų 
išlaikyti ir stiprinti lietu-

visuomeninį gyvenimą. A.

IŠKILMINGAI MINĖS

I 
f 
I 
i

PADĖKA
Sausio 23 d., LDS. 1-mos 

kuopos Metinis Susirinki
mas išklausęs raportų iš

LIETUVOS NEPRIKLAU- ™XoteaSią mŪSU jaU’ j Darbininko Metinio Kon- ilki inn>.nw certo rengimo komisijos,
SOMYBE Chorlstas- išreiškė nuoširdžią pade-

..!•** Iro iriainmc 4-z\

lietas tik 25c.
7 valandą vakare įvyks 

įdomus vaidinimas veika
lo “Našlaitis ir Ponas”. 
Vaidins gabus jaunuoliai. 
Bus dainų, deklamacijų ir 
kitokių margumynų. Blai
vininkų 49 kp. valdyba ir 
komisija nuoširdžiai visus 
kviečia dalyvauti jų šven
tės vakarėlyje, kuris įvyks 
bažnytinėje svetainėje, W. 
5th Street, So. Boston. 
Prašome klausytis prane
šimo per radio iš WCOP 
Boston, Mass., 1120 kilo- 
cycles. Įžanga 25c.

Rengėjai.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

E. Kleneke.
Kliūtys yra ne tam, kad 

jos mus nugalėtų, bet tam, 
kad jos būtų nugalėtos.

De Poneheville

TeL S. B. 2805-R
LIETUVIS

lOPTOM ETRISTAS
Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir ambl i joniš

kose (aklose) akyse sugrąžinu 
: šviesų tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.
Į 447 Broadway, South Boston
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BROADVVAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas 

312 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 
TEL. ŠOU 9419

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway,_ 

Sonth Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

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

Patarnavimas dienų ir naktį.

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

----------- S Antradienį, sausio 28 d., visiems tot koncerto rč- 
Sekmadienį, vasario 16 vakare eidamas iš darbo ™e<ams’ Pateliams, dar- 

yra Lietuvos Nepri- p. Alsėdis, gyv. 21 Story bl*otc>jams, bei programos 
• - — pildytojams. Taipgi seimi

ninkėms, kurios vaišino 
audros privargintą jauni
mą. Taipgi dėkoja visiems, 
sportams, kurie kovodami 
su audringu oru atsilankė 
į parengimo vietą.

žodžiu, visiems dėkų, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie to koncerto pa
sisekimo.

Jonas Kumpa, 
LDS 1-mos kp. Laik. Sek.

PAMALDOS

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadvvay)

South Boston, Mass.
Telefonas: Son Boston 2732

Namų: Talbot 2474

d.
klausomybės Šventė. Tą št., paslydo ant šalygat- 
dieną 2:00 vai. po pietų 
LRK. Federacijos 3-čias 
skyrius rengia dideles iš
kilmes Municipal Bldg. 
salėje. Dainuos Šv. Petro 

i par. choras vadovaujant 
muzikui p. R. Juškai. Kal
bės atvykęs iš Washingto- 
no Kanauninkas Prof. F.
Kemėšis, vyriausias “Dar
bininko” redaktorius kun. 
K. Urbonavičius ir Dr. 
Landžius. Vakaro vedėju 
bus J. Kumpa. Be to, salė
je bus tą dieną speicaliai 
inž. Belesko įrengtas ra
dio ir garsiakalbiai, per 
kuriuos girdėsime radio 
programą iš Kauno. Įžan
ga dykai. Taigi, visi kaip 
vienas dalyvaukime šiame 
Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime. Komisija.

vio, kampas “G” ir Fourth 
Sts. ir nusilaužė koją. Nu
vežtas į miesto ligoninę.

Šiomis dienomis p. Ado
mas Druzdys paslydo ant 
apledėjusio šalygatvio ir

IŠSIRENDAVOJA garadžius 
labai parankioje vietoje už mažą 
kainą. Tinkamas dėl “dead stori- 
ge”. V. Brazauskas, 11 Story St. 
So. Boston, Mass.

u»Af Tel. Šo. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS 

|DR. M. V. CASPER 
Į Arti Municipal Building 
Į 525 E. Broadway, S. Boston | 
| Ofiso Valandos |
1 Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki i 
j 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-7 
įsas uždarytas subatos vakarais ir| 
= nedėldieniais, taipgi seredomis nuo Į 

12-tos dieoų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray |

PADĖKOS ŽODIS

VARGONINKAI REN
GIASI KONCERTUOTI

Vas. 2 d., 10:45 vai. ryte, 
Šv. Petro bažnyčioje įvyks 
iškilmingas žvakių šventi
nimas ir procesija. Šias 
Grabnyčių pamaldas seks 
suma. i

SUSIRINKIMAS
Antradienį, vasario 4 d., 

įvyks Moterų Sąjungos 13 
kuopos susirinkimas pa
rapijos svetainėje, 409 E. 
7th St., 7:30 vai. vakare. 
Valdyba kviečia visas na
res ateiti ir atsivesti nau
jų narių prirašyti.

Valdyba.

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadvvay, 
South Boston, Mass

2
3

Pereitą šeštadienį, po 
pietų ir vakare pas pp. 
Karbauskus įvyko Naujo
sios Anglijos Vargoninin
kų skyriaus susirinkimas 
ir praktika.

Mūsų muzikai sudarė 
chorą ir yra pasiryžę ap
lankyti Naujosios Angli
jos lietuvių kolonijas su 
koncertine programa.

Pirmas koncertas įvyks 
Nashua, N. H., vasario 9 
dieną, Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje. Programą

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

ii..
išpildys Vargonininkų cho

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dahtistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

Reiškiame padėkos žodį 
visiems, kurie dalyvavo 
mūsų tėvelio ir mylimo 
vyro laidotuvėse a.a. Jono 
Alasevičiaus.

Nuoširdžiai dėkojame 
giminėms už patarnavimą 
laike ligos ir prieteliams, 
kurie kokiu nors būdu pa- 
galbėjo mumis per tą liū
desio laiką.

Dėkojame giminėms iš 
Lavvrence, Mass. už Šv. 
Mišias.

Dėkojame kleb. kun. F. 
Virmauskiui už dvasinį 
patarnavimą ir užuojautą.

Taipgi nuoširdžiai dėko
jame visiems, kurie lydėjo 
į kapus ir grabnešiams už 
jų patarnavimą.
Anastazija Alasevičienė, 

žmona ir Kaz. Alasevičiu- 
tė ir Ona Alasevičiutė, 
dukterys.

• w

SVARBUS FEDERACI
JOS SUSIRINKIMAS
Pirmadienį, vasario 3 d., 

8:00 vai. vaakre, Šv. Pet
ro par. bažnytinėje salėje 
įvyks svarbus Federacijos' 
susirinkimas, kuriame busi 
tartasi apie Vasario 16-tos 
dienos programą ir Kata
likų Seimelį. Prašome 
draugijų atstovų ir šiaip 
veikėjų skaitlingai susi
rinkti.

J. Griciūnas, Fed. pirm.

Pereitą savaitę buvo su
sirgęs p. Vincas Kohans- 
kas, gyv. 31 Codman HilI 
Avė., Dorchester, bet da
bar jaučiasi daug geriau ir 
nuo antradienio pradėjo 
dirbti.

Vienatinis banguotas Florist's 
Telegraph Delivery narys 

So. Bostone 
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur

THORNTON’S 
FLOVVER SHOP 

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukietai ir Pagrebi) gėlės 

—mūsų specialybė 
Tel. ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester St. So. Boston.

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

15OUTH BOSTON, MASS. 
■loe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

I
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F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS

409 VVINDSOR ST.
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčių
Ofiso Tel. TROwbridge 78S0 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo Tel. TROvvbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadvay,

So. Boston, Mass.

INC.
LIETUVIU SKALBYKLA

Skalbiame ir prosiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimų už pigių kainų.
7-9 EUery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

Tel. ŠOU 1436

MILANO’S
ČEVERYKĮT TAISYMO ŠAPA 
Geriausi įtaisymai So. Bostone.

Patarnauja lietuviams jau nuo 1907, 
Darbų atliekame belaukiant i 15 min.

KAINOS LABAI ŽEMOS 
Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.n.

Subatomis — 8 iki 10 vai vak.
360 Broadway, So. Boston, Mass.

»

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman a^ti Centrai Sq..

Cambridge, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

i

GAISRAS LIETUVIO 
KRAUTUVĖJE

Sausio 28 d. Yanušo val- 
Į gomųjų produktų ir like- 

Sekmadienį, vasario 2 d. rių krautuvėje, kampas 
134 West Sixth Streets, 
South Bostone kilo gais
ras. Nuo šio namo gais
ras metėsi į Kazimiero 
Grogo namą, 181 “D” St. 
Gaisrininkai pagelbėjo aš- 
tuoniems asmenims sau
giai išbėgti iš degančių na-

BLAIVININKŲ 
ŠVENTE

Tel. Nee. 0526

ROKLAN AUTO SALES
R0KLANAS, Sav.

Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir INTERNATIONAL trokus. 
Priimame senus karus mainais. 
Taipgi pataisome senus ir uždeda
me naujus medžio viršus trokams. 

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus.

207 Highland Avė., 
NEEDHAM, MASS.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

ĮTnew1 
/Enoand
. COKF z

Blaivininkų 49 kuopa mi
nės savo organizacijos 
šventę. Ryte, 8:30 valan
dą įvyks šv. mišios Šv. 
Petro bažnyčioje ir narių 
bendra šv. Komunija. Po 
mišių, bažnytinėje svetai
nėje įvyks bendri pusry
čiai. Šeimininkės pasižadė- mų.

D ACC MOTOR
AvJJ PARTS Co
Užlaikome visokiems karams 

ir trokams dalis.

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį.

Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną. 
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną. 

DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

PacaiįVif a

BATCHELDER VVHITTEMORE
834 Massachussetts Avenue, Boston 

Tel. Hiaiands 1920

TAISOME BRAKIUS
280 Broadway, 

So. Boston, Mass.

S. DARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIU GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS ■
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadvvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

Ggven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash...................... ALG onqn-3108
Cambridge 4 Brattle .................. KIRklnd-6820
Charlestovvn 161 Medford......... CHAston-0086
Dorchester 346 Talbot ar............ GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant .................. MALden-6800
Nonvood 269 Lenox.................. NOR wood-0764
Roslindale 6 Corinth--------------PAR kway-3900
Roslindale 6 Corinth ___ ........... PAR kway-4210
Roibury 99 Warren ..................KG Mnds-6450
Sonth Boston 463 Broadvvay... ŠOU Bos-1830 
Ezecntive Office 834 Mass. ar. KG hlnds-1920 < 
Nights Sūndays Holidays —KEN more-8100



DARBININKAS

šimtai Lietuvaičiu jau y- 
ra nusipirkę kailinius pas 
Poną Koritj. Ir jos yra pa
tenkintos su Pono Koraičio 
maloniu patarnavimu.ALTORIAUS IR ROŽAN 

ČIAUS DRAUGIJOS 
METINE IŠKILME

I

i

KAILINIAI 
IŠSIMOKĖJIMUI

Ar žinote, kad galima pir
kti kailinius pas Koritį iš- 
simokėjimui? Tadgi, kamgi 
būti be Kailiniu šiame 
šaltame ore, kada galima i- 

I

A. A. BARBORA 
MUZDEIKIENĖ

Pereitos savaitės DAR
BININKE buvo parašyta, 
kad Barbora Muzdeikienė 
pavojingai serga, o šian
dien su skausmu turime 
pranešti, kad visiems ge-
rai žinoma ir visų mylima! 
Baltimorės lietuvė buvo 
žiaurios mirties išplėšta iš 
mūsų tarpo. Mirė antra
dienio rytą, sausio 21 d. 
Nors jos vyrui, vaikams 
ir giminėms buvo liūdna! 
su ja skirtis, tačiau ji pa
ti buvo prisiruošusi prie 
tos neišvengiamos valan
dos. Tik kelias dienas 
prieš tai, nors neatrodė 
taip silpna, ji pati papra
šė, kad jai būtų suteiktas 
Paskutinio Patepimo Sa
kramentas ir būtų tinka
mai aprūpinta kelionėn į; 
Amžinybę. Per ilgus me
tus priklausė prie vietinės 
Tretininkių kuopos ir bu
vo išanksto įsigyjusi 3-čio 
ordeno atgailos rūbą, ku- i 
riame troško būti palaido-; 
ta. Tiesą pasakius, gyve
no tikrai krikščioniškai, ! 
todėl ir mirtis, ant kiek iš
oriniai žmogui galima 
spręsti, buvo šventa.

Trečiadienį po pietų Se
sutės Kazimierietės •atsi
lankė į velionės namus at
kalbėti rožančiaus dalį už 
mirusios sielą, o vakare 
gan didelis Altoriaus ir 
Rožančiaus dr-jos būrys 
moterų atvyko, kad pasi
melstų už misusios narės 
vėlę. Laidotuvės įvyko 
penktadienio rytą su tre
jomis mišiomis. Daug 
žmonių dalyvavo kaip baž
nyčioje, taip Holy Redee- 
mer kapinėse, kur a.a. 
Barbora Muzde i k i e n ė 
lauks garbingo prisikėli
mo dienos. Brangioji se
sutė, ilsėkis Viešpaties ra
mybėje ! Tretininkė.

Sekmadienį, sausio 26 d. 
po mišparų įvyko metinis 
Altoriaus ir Rožančiaus 
dr-jos naujų narių priėmi- 

I mas, pasisvečiavimas ir 
metinis susiri n k i m ag. 
Prieš priėmimą kun. Men- 
delis, tos dr-jos vadas pa
sakė įspūdingą pamokslą 
kaip reikalinga yra burtis 

| visiems į dvasines draugi
jas, kad lengviau pasie
kus dangų.

Moterys kurios priklau
so prie tokios dr-jos kaip 
yra Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-ja, ne tik ką pa
čios yra sustiprintos tikė
jime ir dvasiniam gyveni
me, bet savo pavyzdžiu ki
tas stiprina — ir tas ben
dras veikimas - akcija ir 
re-akcija — atneša vai
sius tik vien Dievui teži
nomus.

Pasisvečiavimui, po pa
maldų, atsilankė visi pa
rapijos kunigai. Klebonas 
savo kalboje ragino mote
ris melstis už pasaulinę 
taiką. Kun. Dubinskas iš
dėstė reikalingumą pa
klusnybės, ypač teisėtiems 
dvasios vadams, kad turė
tų ramybę čia ant žemės 
ir laimę po mirties. Kun. 
Keidošius primnė, kad ne
užtenka prklausyti prie 
dr-jos, neužtenka eiti prie 

■ Dievo Stalo kas mėnesį, 
; bet reikia gyvenimu, krik-
• ščionišku pavyzdžiu pa-
• vyzdžiu parodyti jog mes 
; esame Kristaus mokiniai
• re tik iš vardo, bet ir iš 

darbų. Atsilankęs svečias 
kun. Jonas Mendelis džiau
gėsi iš • nuveiktų dr-jos 
darbų ir skatino nepailsti, 
bet ir ant toliau tesėti sa
vo geruose pasiryžimuose.

Rinkimuose, 1935 metų

- X r ——1

YY TYYYY
YYY i 
TY
Y XYY------------- z „-------------------- ~ A

kailinių siuntinys DI- ♦♦♦ 
DELIO SAJZO —NET ❖

IKI 52 Y
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YY
Lietuvėms, kurios pirks per P-ną Ko-1

• ritį, bus duodama 10% nuolaidos. ♦♦♦

T IPTTTVFC! pirkite kailinius 
LdLilUVJLD! PAS PONĄ KORITĮ

I. J. FOX, LIETUVIŲ ATSTOVAS

sigyti kailinius šią žiemą ir 
už juos išsimokėti lengvomis 
mokestimis per 1936 metus.

SVARBUS 
PRANEŠIMAS

Tik ką gauta naujas

EXTRA!

Lang’s Hi-Hatters Broad- 
casting orkestras. Bus 
daug įdomybių ir malonu
mo. Rengėjai nuoširdžiai 
visus kviečia šeštadienį a- 
teiti į ”whist party” ir ba 
lių.

VIENUOLINE LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

MIKE MARTINAS

♦♦♦ Bernardas J. Korites
Y LIETUVIŲ ATSTOVAS
Y
YYY❖
ttYY
y❖
t❖ a+a, :

411 nvashington street

KRAUTUVE RANDASI 4-TAM AUKŠTE — BOSTON, MASS.

Jaunikaitis ar mergaitė . 
manantieji stoti į vienuo
lyną ar norintieji arčiau 
susipažinti su savo pašau
kimu, įsigykite kun. P. 
Saurusaičio parašytą kny-

___ „ ;gą “Vienuolinė Luomą ir'*•'
Bdlerica, Mass. — Sau- ,patarimas apįe pašaukimą 

510 ^7 A kovvell Generai kunigystėn”. Jos kaina 20 
ligoninėje mirė Valentinas centų. Užsakymus siųski- 
O. Martinas, 71 m. am- te: “Darbininkas”, 366 W. 
žiaus. Jis miręs nuo sužei- Broadvvay, So. Boston, 
dimo. Porą savaičių atgal Mass.
jo arklys įspyrė jam į krū
tinę. Sužeidė vidurius. Nu- 
vežus ligoninėn, prisimetė 
plaučių uždegimas.

Jis turėjo dvi ūki: vieną 
Lexingtone ir kitą Billeri- 
koj.

Paliko nubudime žmoną ; 
ir vieną sūnų, Juozą, kuris' 
vedė ir prižiūrėjo jo ūkės 
darbą, ir du anūku.

Velionis buvęs nariu Šv. 
Jono Ev. BĮ. pašalpinės 
draugijos.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justine of the Peace 
Visokios rūšies apd rauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namų tel.: Šou. Boston 2483-W

«»

valdyba buvo vienbalsiai 
išrinkta ir šiais metais pa
tarnauti. Valdybos sąsta
tas yra sekantis. Pirmi-1 
ninkė — Stepone Šilans- 
kienė; Vice-pirmininkė — 
Petronė Adomai t i e n ė; 
Raštininkės — Kleitonie- 
nė ir Griučkunienė; Iždi
ninkė — Višniauskienė; 
Tvarkdarės — Augaitienė, 
Bikulevičienė, Pransku- 
vienė ir Mockevičienė 
Pranciška. Ligonės lanky
ti šįmet apsiėmė Kaubrie- 
nė, Skabickienė, Glavec- 
kienė, Černauskienė Ant., Į 
Masundukienė ir Jasaitie
nė Marė. Susirinkime bu
vo svarstyta ir nutarta 
remti dvi artimas pramo
gas kun. Mendelio grobo j, 
būtent, Žemaičių Veselės 
puotą, vasario 2 d. ir kor
tų lošimų vakarą, vasario 
7 d. Pelnas nuo abiejų pra
mogų yra skiriamas pa
dengti išlaidas vargonų 
oataisymo, kurs darbas at
siėjo $2500. 
užsibaigė 
duoklių.

I

,Jimniur
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

CHORO “MINSTREL”

CAMBRIDGE, MASS.
! pasiliko savo vietose.Sausio 26, LDS. N. A. A. 

suvažiavimas įvyko lietu
vių parapijos salėje. Iš vi- ■
sų aplinkinių kolionijų L.1 Vasario 9, vietos bažny- 
D. S. atstovai' dalyvavo, i tinis choras vaidins labai 
Posėdžiai prasidėjo pirmą juokingą veikalą ‘Minstrel 
valandą po pietų. Tvarka Show’ parapijos svetainė- 
buvo pavyzdinga. Daugel Je- Tokio linksmaus ir juo- 
gražių ir naudingų nutari- kinS° vakaro Cambridge’- 
mų padaryta. Atstovai ^uJe dar nėra buvę. Patar- 
grįžo namon puikiausiame ^’na nevienam neapleisti 
ūpe. Tai buvo rimčiausias šio vakaro. Kad tikrai ga- 

j" ......................ir tvarkingiausias LDS. 
apskričio suvažiavimas.

Susirinkimas 
užsimokėjimu

TĖVAS ANDRIUS RUDA
MINA IŠKLAUSO

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 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona .Tankienė, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Ra S t. — Elizabeth Oxalis,

111 H. St. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

Fin. Rašt — Marijona Markonintė, 
33 Navarre St., Rosilndale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staninlintė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzjtfrdienė,

1512 Colnmbia Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. Jannšonienė,

1426 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką mėnesio.

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th S t., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikis,
7 Winfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492

E. 7th SL, So. Boston, Mass.

7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj 
rainėj

Visata draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Viešnia.

KĄ GIRDĖJAU

Nuo 5-tos kuopos Alto
riaus ir Rožančiaus dr-jos 
kortavimų vakaro, pereitą 
oenktadienį, sausio 24 d. 
oarapijai liko pelno $50. 
Oras buvo labai šaltas, 
žmonių atsilankė nedaug, 
taip, kad stebėtina kaip ta 
suma susidarė. Garbė už 
to vakaro gražias pasek
mes priklauso tos kuopos 
moterims, bet ypač to va
karo vedėjoms — Steponei 
Šilanskienei ir Onai J. Re- 
kuvienei.

šeštadienį, sausio 25 d. 
mūsų Klebonas J. Lietuv- 
nikas minėjo 71 savo gi
mimo sukaktuves. Tą die
ną jis gavo daug linkėji
mų ilgiausiems metams. 
Tačiau kiek man teko su
žinoti jo paties didžiau
sias troškimas yra sulauk- 
L.i auksinio jubiliejaus sa- 
•’O kunigystės, kurs, Die
zui laiminant, įvyktų 1943 
metais.

Gauta laiškas aną dieną

SUSIRINKIMAI
Sausio 26, po mišparų į- 

vyko Amžinojo ir Gyvojo 
Rožančiaus draugijų susi
rinkimai. Po apkalbėjimo 
bėgančių reikalų tapo ren
kama valdyba. Vienbalsiai 
buvo išrinkta buvusioji 
valdyba.

Sausio 29, Šv. Teresės 
draugijos įvyko metinis 
susirinkimas. Ši draugija 
jauniausia iš visų pašelpi- 
nių draugijų. Ji gerai gy
vuoja. Darbuojasi savo ir 
bažnyčios labui puikiai.

Baltimorėje, kad Sesutės 
Julijonos, per 6 metus bu
vusios vyresniosios šv. 
Alfonso mokyklos, tėvelis 
mirė sausio 23 d. ir buvo 
palaidotas Plymouth, Pen- 
na. Gerajai Sesutei mes 
Baltimoriečiai reiškiame 
gilią užuojautą jos skaus
mo valandoje, o buvusieji 
jos mokiniai žadame at
minti jos tėvelio sielą šv. 
mišiose ir šv. komunijoje.

i

žemaičių Veselės Puota 
prasidės tuoj po mišparų, 
sekmadienį, vasario 2 d. 
SVOTŲ- susirinkimas lai
kytas pereitą pirmadienio 
vakarą žada linksmiausią 
vakarą šiam sezone. Kvie
čiame visus! Ausys.

lėtumėte dalyvauti, pasi
rūpinkite tikietus iš anks
to. Tikietų galite gauti 
pas choristus-es.

Vis naujos ir naujos a- 
teina žinios, kad Andrius 
Rudamina S. J. išklauso 
įvairiuose reikaluose. Gau
ti yra laiškai iš Bridge- 
port, Conn., iš Chesterio, 
Pa., Boston, Mass., iš Wil- 
kes-Barre, Pa., ir kitų vie
tų, kuriose įvykę pagiji
mai, bet ypač įvyksta grį
žimai prie Dievo ir išklau- 
simai darbo gavime. Išgi- 
iimus leisti patikrinti gy
dytojui.

Tėvo Rudaminos paveik
slėliai su maldomis jau 
baigiasi, dėl to vėl užsa
kytas didelis skaičius iš 
Kauno, bet kurie dar da
bar kreipsis, gali gauti pa
veikslėlių ir knygelių, įde
dant į laišką 25c. pašto 
ženklais (stamps), ir pa- 
siunčiant šiuo adresu:
Rev. J. Bružikas S. J., 

259 N. 5th St., Brooklyn, 
N. Y.

VASARIO 23 — METINĖ 
PARAPIJOS VAKARIE

NĖ
Užgavėnių sekmadienį 

Cambridge parapijieči a i 
kasmet rengia vakarienę 
Ji visuomet esti šauni, | 
skani ir atmintina. Joje! 
dalyvauja įžymūs svečiai,’ 
choras ir daug įvairumo: 
būna. Šiais metais toji va-i 
karienė nėkiek nebus pra-! 
stesnė už praeitas. Gaspa- 
dinės rūpinasi visus svete
lius skaniausiai pavaišin
ti. Jos jau kepa pyragus; 
kemša kilbasas, raugina 
kopūstus, burokus...

PFie išpildymo gražaus 
Drogramo choristai ir var
goninkas seniai darbuoja
si. Kalbų, eilių ir kitokių 
pamarginimų netruks.

Tikietai jau pardavinė
jami įsigykite iš anksto. 
Tikietai pigūs tik $1.00.

Pranešėjas.

Cambridge, Mass. — Ne
kalto Prasidėjimo .Panos 
Marijos ir Šv. Juozapo 
draugijų “Whist Party” ir 
Balius įvyks šeštadienį, 
vasario - February 1 d., 
Cyprus ir Molta svetainė
se, 40 Prospect Street, 6 
valandą vakare. Įžanga 35 
centai. Gros Ge o r g e

Mokslas — galybė.

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies 

duona kaip rugvnę taip ir 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
iš geriausių miltų. Visose bu- 
černėse reikalaukite K. Plevo- 
ko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną Į na
mus.

K. PLEVOKAS, sav.

131 C. St., So. Boston, Mass.

P. LOWENSTEIN
JEWELER - AUKSORIUS

Expertas taisyme laikrodžių ir
Brangenybių ,

Pilnas pasirinkimas iš jetvelrv

497A E. Broadway,
So. Boston, Mass.

z" •s
NE VIENINTĖLIS 

DAKTARAS 
BET NĖRA GERESNIO 

SI’ECIAI.YBEJ E
Imant širdies, 
Kepenų, Pilvo, 
Slogos, Patrūkimo. Reu
matizmo ir visokias Krau
jo, Nervų, Odos ir Kro- 
niškas abiejų lyčių ligas.

Patarimas veltui 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų ir kančių. 

Dr.Grady, 327SX. 
ValavJost Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

v ■■ - ----------- -- ’J
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SAVO

Plaučių 
Inkstų

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesdav and Friday except Ilolidavs such as 

New Year, Good Fridav, Memorial Dav, Independence bay, 
Labor Day, Thanksgiving and Christmas 

---------------------- by ----------------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOB
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office ar Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mniling at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917. authorized <>n Jnly 12, 1918
SUBSCRTPTION RATES: 

Domestic yeariy ...........................
Foreign yeariy ...........................
Domestic once per week yeariy $2.00 
Foreign once per week yeariy.. $2.50

$4.00
$5.00

PRENUM KRATOS KA INA:
Amerikoje metams .........................$4.00
Užsieny metams ........................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

366 West Broadway South Boston. Mass
Telenhone Rnnth Boston 2880

DARBININKAS

CANNEDl VEGETABLE SALE
Tikras Sutaupymas!

■Ą
-»c
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DARBININKAS
TELEPHONE

2680 DARBININKAS 366 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.
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Šv. Pranciškus Salezas 
Katalikų Spaudos 
Globėjas

Mes iki nuobodumo kalame apie katalikų spau
dos svarbą. Bet kalti reikia ir tai kalti tikroje to žo
džio prasmėje, kad per tą nuolatinį kalimo procesą iš
sidirbtų, užsigrūdintų idėja katalikiškosios spaudos 
reikšmingumo ir būtinojo jos reikalingumo. Kalama 
visokeriopais būdais. Nurodoma, kad tai tikra šios 
gadynės galybė, kurią paneigti bei užginčyti joks pro
taująs žmogus neišdrįsta; kad spauda tai labai sėk
mingas ginklas savo interesams apginti, toks paran
kus ginklas, kurį patys galime pasidirbti ir vartoti 
kaip tinkami. Tai vėl nurodome pavojų, kas būtų, jei 
savo spaudos netektume. Tai bandome žmones įsąmo
ninti, kad remti savo spaudą tai pareiga, gi palaikyti 
priešingąją tai kvaila ir nuodėminga. Tai skatiname 
prie savo spaudos palaikymo aukštųjų Bažnyčios au
toritetų paraginimais. Tai, pagaliau, statome prieš vi
suomenės akis tokius vyrus kaip šv. Povilą, kurs dar 
žilos senovės laikais suprato rašomojo žodžio svarbą 
ir siuntinėjo pilnus uolumo ir įkvėpimo laiškus visoms 
tuomet žinomoms katalikų kolonijoms.

Moderniškesnėsės spaudos globėjas buvo dievo
baimingas Genevos Vyskupas Šv. Pranciškus Salezas, 
gyvenęs baigoje XVI ir pradžioje XVII amžiaus (mirė 
1622 m.). Jis nerašinėjo laikraščiams, nė buvo jų re
daktoriumi, nes tais laikais laikraščių dar nebuvo, bet 
jis rašė labai daug knygų, laiškų ir atsišaukimų, ku
riuose dėstė katalikų mokslą. Jis buvo kviečiamas pa
sakyti protestantams pamokslą, bet sufanatizuoti va
dai nenorėjo jo įsileisti. Tada Šv. Pranciškus parašė 
visą eilę diskusijų apie katalikų tikėjimo tikrenybę ir 
nesuskaitomose kopijose išdalino jas taip protestan
tų. Nauda iš to buvo milžiniška, nes savo raštais ir 
pamokslais šv. Pranciškus atvertė į katalikų tikėjimą 
apie 70,000 eretikų. Šv. Pranciškus Salezas buvo gau
singas ir nenuilstąs rašytojas. Jis labai praktiškai 
dėstė krikščioniškosios tobulybės principus ir taikė 
juos pasauliečiams tokiu prieinamu būdu, kad aukš
čiausios dorybės atrodė lengvai pasiekiamos ir jų 
praktikavimas sudarė tikrą malonumą. Toks mokėji
mas populiarizuoti Kristaus mokslą iškėlė šv. Pran
ciškų į katalikiškos spaudos globėjus.

Ir ištiesų, katalikų spauda yra ne kas kitas, kaip 
tik įgyvendinimas krikščioniškųjų principų. Kaipo 
kiekvienas geras darbas, ji nepopuliari, gal ir dėlto, 
kad šiandie nėra tokių malonių ir talentingų rašytojų, 
kaip šv. Pranciškus. Bet, gabiai vedama, ar ne, kata
likiškoji spauda yra brangiausias mūsų turtas ir jos 
palaikymas tai šventa mūsų pareiga. K.

Kauno Apskrities Virši
ninkas pareikalavo, kad 
Ateitininkų Federacija 
prisitaikytų prie Švietimo 
Ministerijos įsakymo ir a- 
tatinkamai pakeistų savo 
konstituciją. Ateitininkų

Federacijos vyriausias va
das Prof. Pakštas tam rei
kalui atlikti paprašė aps
krities viršininko pratęsti 
laiką iki 15 sausio šių me 
tų. Tą prašymą apskrities 
viršininkas patenkino. 
Lietuvos Pasiuntinybės

Informacijų Skyrius 
TVashington, D. C.

D. L K. GEDIMINO AINĖ 
TAPYTOJA HELSINKYJE

i

štai ką

Lietuvos
- katali-

Atsakymas Lietuvos 
Pasiuntinybei

ji vadinasi. Gal naujam 
lietuvių žodyne yra tinka
mas tam vardas. Mes jo 
nežinome.

* IPasiuntinybė perspėja, 
kad reikia vengti atšaldy-, 
mo Amerikos jaunimo nuo 
Lietuvos. Koks sveikas pa
tarimas ir kaip jis tinka 
tautininkams! Tiksliau į 
taikini negalima pataiky
ti. Nes tautininkai su savo 

i 

antireligine politika kaip 
tiktai jaunimą nuo Lietu-: 
vos atgrasina. Tie ujimai' 
ant katalikų tiek jau įki- 
rėjo, kad Amerikos jauni
mas, dar nemokąs gerai 
susigraibstyti situacijoje,

j lietuvybę gan dažnai skai
to tapatinga su bedievybe. 
Žinoma, čia priešai ir ne
snaudžia. Viens-kits ne
prietelingas Lietuvai sve
timtautis pakužda į ausį, 
kad lietuviai tai natūralūs 
bedieviai, labai giminingi 
bolševikams, —ir jaunimo 
pasitikėjimas Lietuva pa
statytas rimtam pavojuje, gin, 
Reikia žinoti, kad Ameri- riai, 
kos jaunimas esminiai re
ligingas, ir skriauda, tei
kiama religijai bet kokioj 
šaly, skaudžiai jį paliečia. 
Be atodairos galima tvir
tinti ir tą sakinį trissyk 
pabraukti, kad antireligi-

į nis Lietuvos Vyriausybės 
nusiteikimas yra didžiau
sia kliūtis lietuvybei Ame-

Reikia didelių gabumų “Popiežiaus atstovas buvo 
sunkiai pozicijai apginti, išvarytas ir dar nesugra< 
Tokių gabumų Pasiuntiny- žintas.” Atsitiktinas gi 
bė apščiai parodo ir taip Mons. Aratos vizitas Kau- 
užtušuoja - užgiosto visus ne tai toks mizernas argu- 
šiurkštumus, kad atrodo mentas, kad geriau buvo 
viskas esą tvarkoje. Tik apie jį užtylėti, nes ope- 
gyvuok ir santykiauk — ruojant, tokiais silpnais 
mandagiai, žinoma, nes argumentais tik parodo- 
nuo amerikietiško “santy- ma, kad jau nebėra už ko 
kiavimo” kartais tenka ir griebtis, 
nusičiaudėti. Mes ne diplo-. Ar antikatalikiškoji po- 
matai, čiučiuot - liuliuot litika ištikrųjų yra sveti- 
nemokame ir — nenorime, ma Lietuvos Vyriausybei? 
bet tvirtai pageidaujame, Į tą klausimą tegu atsako, 
kad tikybiniai santykiai kad ir šitas faktas. Perei- 
Lietuvoje būtų normalūs tais metais Jaunalietuvių 
ir teisėti. Deja, taip nėra. Kongrese dalyvavo patys

Pasiuntinybė, tiesa, už- aukščiausi Vyriausybės 
tikrina, kad viskas gerai, vadai. Kongrese buvo iš- 
Konkordatas, girdi, nelau- neštos rezoliucijos, pilnos 
žomas. Tam įrodymas — pagiežos ir neapykantos 
kad Mons. Arata padarė katalikiškoms jaunimo or- 
Užsienių Reikalų Ministe- ganizacijoms. Buvo užsi- 
riui vizitą. Taigi esąs ne- mota jas uždaryti, tik kaž- 
teisingas Bostono Provin- kokių aplinkybių susiduri- rikoje. Ir dar per skau- 
cijos kunigu pareiškimas, mu jos iki šiol dar išliko džią likimo ironiją mums

Dėl Stiprinimo 
Santykių su Lietuva

Kai Lietuva, dabartinės vengti visur ir visados, 
vyriausybės vadovaujama,I 
užsibriežė eiti tautinio ir 
valstybinio autoriteto kry
ptimi, tai ta kryptis dau
gelių čia gyvenančių lietu
vių atrodo lyg nesupran
tama ir dėl to bevelyja į 
Lietuvą žiūrėti abejingai _ ___ __ ______ __
ir siūlyti jai čionykštės amerikiečių neapseina: 
demokratinės santvarkos Lietuva ‘kišasi’ į‘mūsų rei- 
patvarkymų sumanymus, kalus, o mes į jos, ir dar

Vienas Amerikos lietu
vių laikraštis ryšium su į- 
vykusiais Pirmuoju Pa
sauliniu Lietuvių Kongre
su Kaune ir transatlanti
niais skridimais teisingai 
pastebi, kad “amerikiečiai 
be Lietuvos, o Lietuva be 

į neapseina:

kaip”. To “kišimosi” arba 
čiasi ir patys žmonės, kaip santykiavimo pagri n d e 
sako lotynų priežodis. Lie- gludi lietuvių tautinės vie- 
tuva gyvena ir tvarkosi, nybės jausmas. Todėl, kai 
savo individualiniu būdu 
ir todėl nevisi iš svetur 
pasiūlymai bei pageidavi
mai tegali būti Lietu vdi 
priimtini. Dėl to nereikėtų 
nei pykti nei labai sielotis. 
Dėl to ypač nedera gadin-

. ti tradiciniai gerus išeivi
jos santykius su senąja tė
vyne Lietuva, nes geri 
santykiai yra lygiai svar
būs ir reikalingi kaip iš
eivijai, taip ir Lietuvai. 
Be atodairos ir aštriai kri
tikuojant nepatinkamus 
Lietuvos apsireiškimus 
nieko gero neatsiekiama, o 
tik atšaldomas išeivijos “nutarimo” jokios akcijos 
jaunimo lietuviškas jaus- neėmė: lietuvių solidaru
mas. Aišku, kad to reikia mas liko nepažeistas. Paš

Bet laikai keičiasi, kei-

viena amerikiečių organi
zacija, siųsdama savo de
legatą į Kauno Kongresą 
jį instruktavo, kad jis ten 
nuvykęs reikalautų, kad 
“Kongresas turi paprašy
ti, kad Vyriausybė už
draustų savo atstovams 
kištis į vietos lietuvių or
ganizacijų ir jų veikimo 
reikalus”, — tai toks bal
sas suskambėjo kaipo di
sonansas, nesuderinimas 
nei 3U tautinės vienybės 
jausmu, nei su to paties 
Kongreso pagrindine idė
ja. Bet Kongresas dėl to

taruoju gi laiku viena ga- 
binga amerikiečių lietuvių 
srovė pasiryžo santykiauti 
(vulgariškai sakant — 
“kištis”) su Lietuva for
moje protesto rezoliucijų,, 
siunčiamų, ne kam kitam, 
bet pačiam Lietuvos Res
publikos Prezidentui. Re
zoliucijose nusiskundžia
ma dėl tūlų kultūrinių or
ganizacijų neva uždarymo 
Lietuvoj. Rezoliucijų siun
tėjai, negaudami atsaky
mo, jaučiasi net užsigavę. 
Tokia padėtis, supranta
ma, negali patarnauti ge
riems Lietuvos ir ameri
kiečių santykiams. Tačiau 
betgi greit paaiškėjo, kad 
pavojaus geriems santy
kiams nėra, kad tai yra 
greičiau nesusipratimas, 
išgyjęs iš tūlo amerikono 
netikslios laikraštinės in
formacijos. Susirūpinusių
jų nuraminimui 
galime pranešti:

1. Dabartinei 
Vyriausybei anti
kiška, politika yra sveti
ma, ir todėl kas gretina 
Lietuvą su Sovietų Rusija 
ir panašaus nusistatymo 
kitomis šalimis, tas sąmo
ningai ar nesąmoningai 
sako netiesą;

2. Lietuva palaiko diplo
matinius santykius.su Va
tikanu ir, kaip praneša 
“Rytas”, Popiežiaus atsto
vas Mons. A. Arata šiomis 
dienomis padarė Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministe- 
riui vizitą Kaune. Tai rei
škia, kad konkordatas tar
pe Lietuvos ir Vatikano 
tebėra galioje, tačiau kon
kordato aiškinimas ir 
praktikavimas priklauso 
tiktai Lietuvos Vyriausy
bei ir Vatikano atstovui. 
Todėl Bostono kunigų pro
vincijos protestas, būk 
Lietuvos Vyriausybė išva
riusi Popiežiaus atstovą 
neatatinka tikrenybei.

3. Lietuvos kultūrinės 
katalikiškos jaunuomenės 
organizacijos: studentų-a- 
teitininkų, pavasarininkų 
ir angelaičių nėra uždary
tos ir tebeveikia. Pavyz
džiu, minėtas laikraštis 
“Rytas” iš 1935 m. gruo
džio mėn. 18 d. praneša, 
kad Kauno Arkivyskupas 
paskyrė tulus asmenis į 
angelaičių centralę valdy
bą. Universiteto studen
tai - ateitininkai gruodžio 
mėn. 1 d. praeitų metų tu
rėjo savo reguliarę konfe
renciją.

4. Kas dėl “Ateitininkų 
Moksleivių Sąjungos”, ku
ri yra trečiasis narys A- 
teitininkų Federacijos, tai 
štai kas yra žinotina: Lie- ra atstovas Latvijai, ne 
tuvos Švietimo Ministeri- Lietuvai. Tuo būdu protes- 
ja, pasiremdama atatinka- tautiškoji Latvija turi Po-

mu jos iki šiol dar išliko 
gyvos. Tur būt kas “įšilti- katalikams tenka apginti 
šo”. Dalyvaudama Kon- tą pačią katalikus engian- 
grese, Lietuvos Vyriausy- čia vyriausybę, nes mes 
bė tuomi ir prisiėmė tų ne- kaip ant delno matome, 
prietelingų katalikams re- kad savo gramozdiška po-

ei jos kunigu pareiškimas, 
kad Popiežiaus atstovas 
buvo iš Lietuvos išvary
tas. Antikatalikiškoji poli
tika Lietuvos Vyriausybei 
esanti svetima — tam vėl 
įrodymas, kad katalikų or- zoliucijų kryptį. Iš to nė- 
ganizacijos dar nėra už- ra kaip išsisukti. Gi kas- 
darytos. Visas nesušiprati- dieniniame gyvenime ka
rnas glūdįs tame, kad mes talikiškosios organizacijos 
norėtume primesti Lietu- subrukamos kerčion, kur 
vai čionykštės vidujinės joms tenka vaidinti nepa- 
sątvarkos sumany m u s. vydėtina posūnių ir po- 
Kadangi tas Lietuvai ne- dukrų rolę, tuo tarpu kai 
priimtina, tai išeina, kad tautininkiškosios gauna ir 
mūsų protestai tai tik be- inicijatyvos, ir direktyvos, 
reikalingas ir nemandagus ir lėšų. Anos ujamos, šitos 
įsikišimas į tuos reikalus, glostomos. Jei tai nėra an- 
kurie ne mums suprasti. tikatalikiška politika, tai

Tas prisidangstymas po- mes norėtume žinoti, kaip

kad save gramozdiška po
litika ji pakasa čionykščio 
jaunimo pasitikėjimą gim
tąja jo tėvu šalimi. Ir jei 
randasi tokių, kurie Lie
tuvos Vyriausybę gretina 
su Sovietų Sąjunga, tai 
jau ne mūsų čia kaltė.

Kai dėl atsakymo į mū
sų protestus, tai mes daug 
ką nepaisom. Mums reikia 
atsakymo ne žodžiais, bet 
darbais — pašalinkite pro
testams priežastis. K.

litika tai tik gudri diversi- .
ja bei nutraukimas dėmė-;Į\_aS Atsitiko SU PaSaullO 
šio nuo tų dalykų, kurie 
mums daugiausiai rūpi — 
nuo tikybinio klausimo. 
Bet milžiniška mūsų pro
testų dalis — beveik visi— 
kaip tiktai yra nukreipti 
ne į politiką, bet į tikybi
nę Lietuvos katalikų būk
lę, kuri nėra tokia, kokia 
normaliai turėtų būti.

Visų pirma. Popiežiaus 
atstovas Mons. Bartoloni 
faktinai buvo iš Lietuvos• 
pašalintas, ar — jei norite 
— buvo priverstas iš ten 
išvykti. Gi Mons. Arata y-
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Lietuvių Sąjunga?
Deja, Amerikoje esantie

ji nariai, tur-būt, nedaug 
ką galėtų tuo klausimu 
pasakyti, nes juk inicija- 
tyva ir visas darbui vado
vavimas turi eiti iš Cen
tro, kurį tuo reikalu ap
lenkti ir neišpuola, ir ne
galima.

Kiek aš žinau, Amerikos 
nariai savo dalį tuo reika-

KAUNAS — Lietuvos 
Dailininkų Sąjungos paro
doje Vytauto Didžiojo mu
ziejuje dalyvauja ir nuolat 
Helsinkyje gyvenanti ta- 

‘ pyto ja, Lietuvos pilietė 
Marija Minginaitė (Mary 
von Mingin).

Minginaitė priklauso se
nai lietuvių bajorų gimi
nei, kurios protėvis esąs 
did. kunigaikštis Gedimi
nas. Jos tėvas, generolas 
leitenantas Juozas Luko
šius Minginas, buvo gimęs 
Panevėžio apskrityje 1854 
metais ir mirė 1930 metais 
Viipuryje, Suomijoje. Min- 
ginaitės motina buvo gi
musi von Mende. Senelė 
Konopackaitė buvus irgi 
senos bajorų biminės. Min- 
ginų giminė įrašyta į Pet
rapilio heraldikos VI kny
gą, kaipo Minguel - Min- 

Tirokomlių kavalie- 
ir taip pat į Kauno 

I bajorų sąjungos knygas.
Minginaitė studijavo me

ną Helsinkyje, Suomijos 
meno mokykloje, “Athene- 
um”, ir vėliau Dresdene ir 
Paryžiuje. Dalyvavo 1929 

! metais suomių dailininkų 
parodoje Helsinkyje. Tais 

I pačiai metais Suomijos 
meno galerijos direkto
rius, dr. Bertel Hinze, vie
name žurnale plačiai apra
šė jos paveikslus, ypač a- 
pie jos portretus, tvirtin
damas, kad Minginaitė pa
tenkinanti daug reikalavi
mų, kurie gali būti stato
mi geram portretistui, kad 
jį turinti gerą techniką, 
mokyklą ir skonį ir kad ji 
galinti labai gerai savo 
paveikslais kelti aikštėn 
viską, kas charakteringa. 
Vėliau Minginaitė dalyva
vo parodose Helsinkyje 
(1933 ir 1935 metais). Ji 
yra Lietuvos dailininkų 
Sąjungos narys ir, gavusi 
sąjungos kvietimą daly
vauti rudens parodoje, ji i 
Kauną atsiuntė šešis savo 
paveikslus: “Jauną mergi
ną prie žvakės šviesos”, 
“Autorės portretą”, 2 ‘Na- 
ture mortus’ ir 2 paveiks
lus su vaisių siužetu. Jos 
geriausi veikalai nebėra 
jos nuosavybė. Todėl ne
galėjo jų atsiųsti į parodą, 
neS jie yra suomių meno 
dalykų rinkėjų kolekcijo
se.

MASKVOJE 3,5 MIL. 
GYVENTOJŲ

lietuvių solidaru-

Tokį klausimą šiomis 
dienomis pastatė “Ameri
kos Lietuvio” skiltyse p. 
V. M. Čekanauskas, daly
vavęs pereitos vasaros Pa
saulio Lietuvių Kongrese 
Kaune. Mat, tasai kongre
sas nutarė tokią Sąjungą 
kurti ir išrinko iš dešim
ties žmonių organizacinį 
Komitetą, šeši to komiteto
nariai (ir beveik visas pre- lu atliko. Laiškais, projek- 
zidijumas: nes pirminin- tais jie tą reikalą ne sykį 
kas, 2-ras vice pirminin- kėlė, 
kas, sekretorius ir iždinin-

r___  „ . _ kas) randasi Kaune, 3 A- Jjgšiol negauna iš Kauno
mo įstatymo pafagrafu, piežiaus atstovą, katalikiš- merikos Jungtinėse Vals- prezidijumo laikinojo sta- 

, , . • ... «_ . tįjose jr ■£ Anglijoj. Komi- tuto — tai savotiška mįs-
• J • — — » • —   - - - - - - - — • • •tetui 
sudaryti laikinąjį statutą, 
padėti pagrindus, taigi pa-

Jei Popie- daryti organizacijai pra- ilgą savo tylėjimą, 
paruošti projektą 

nuolatinio statuto ir su
šaukti antrąjį
Lietuvių Kongresą, (1938 meti] po I-o jo Pas. Liet, 
metais), kurs kartu bus Kongreso prabėgo, o vie- 
ir pirmasai visuotinas tos 
Sąjungos suvažiavimas, p. 
Čekanauskas klausia Ame
rikoje esančių trijų koini-

kuris betgi neprieštarau- koji gi Lietuva jo neturi, 
ja konkordato prasmei, Ar ne sarmata? Ar tai ne 
1930 metais įsakė, kad vi- įrodymas, kad Konkorda- 
sose vidurinėse ir aukštes- tas Lietuvoje ne funk- 
niose mokyklose nebūtų cijonuoja?

žius negali
su Lietuvos Vyriausybe 
dėl tikėjimo laisvės, tai 
tur būt ten nėra taip ge
rai, kaip norima mus jti- 

Ateitininkų kinti. Tuo būdu Bostono 
ungos ir ta Provincijos kunigų pareiš

kimas, kad Popiežiaus at
stovas buvo išvarytas, ne

jokios išim- 
visuomeni- 
moksleivių 
Tas Švieti-

susita r t i

Tačiau, kodėl išeivija

yra uždėta pareiga lė, kurią tik kauniškiai 
nariai galės tą išrišti, nu
traukdami jau ištikro per

leidžiamos be 
ties politiškai 
nio pobūdžio 
organizacijos, 
mo Ministerijos įsakymas 
neaplenkė ir . 
Moksleivių Sąjungos 
Sąjunga nuo to laiko skai
toma juridiniai nebeekzis- 
tuojančia, nors Ateitinin-tik palieka neatremtas, teto narių, kas yra pada- 
kų Federacijos įstatuose bet, tikshnno dėlei jis dar

I

Nenuostabu, kad visuo-
1 menė jau ima šiek tiek ne- 

Pasaulio rimauti, kad štai va pusė

MASKVA — “Tasso” ži
niomis, 1935 m. Maskvoje 
gyventojų skaičius siekė 
3.641.500, Leningrade — 
2.739.800, Kijeve — 625.- 
000, Minske — 186.500, Ti- 
flise — 426.300, Taškente 
—565.000, Ašchabade — 
85.400 ir Stalinabade — 
40.300.

1920 m. Maskvoje gyven
tojų buvo 1.028.000, Lenin
grade — 722.200, Kijeve— 
392.100, Minske — 104.000 
ir Taškente — 232.600.

, ____ . - - - J_________ •_____ ryta, ar daroma tos Sąjun-
ta sąjunga tebefiguravo.1 galima taip sutvirtinti: gos organizavimo reikalu.

nas svarbiausių to Kon
greso nutarimų dar nei 
nepradedamas vykinti. Ne 
tokius laikus gyvename, 
kad būtų galima į pana
šius reikalus žiūrėti pro 
pirštus. Kan. F. Keniešis.

AUKSO MINTYS

Jaunatvė sukurta ne 
džiaugsmui, ji sukurta ne 
malonumams; ji sukurta 
tik heroizmui (didvyriš
kumui).

Paul Claddet.

santykius.su


Naujoje 1936 
(Turbolator)

Penktadienis, Sausio 31 S., 1936

v •alui išvežioti reikėtų 83

Visose Edison Shops ir 
pas Elektrikinius parda
vėjus arba Kontraktorius 

Dylerius.

SKALBYKLA
NAUJA TOBULA 

SKALBYKLA PIRMA SYKI 

UŽ MAŽIAU NEGU $100.00.

Ši nauja E AŠY skal
biamoji mašina skalbia 
VISUS drabužius ir VU 
SUOMET. Jos vėliausi 
pagerinimai lyginasi gar
siajai EASY Spiralator 
mašinai. Ją perkant gali
ma sutaupyti nuo $40 iki 
$50.00.

Ši nauja PUIKI skal
biamoji mašina yra varo
ma šeštarnėmis — išale- 
juota ir aklai uždaryta. 
Mašina eina labai tykiai. 
Parsiduoda tik už $49.50.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus 
— vice-pirm.; V. J. Blavockas — rašt., 7 Mott St., Worcester, 

Į Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonvvealth Aye., tVorcester, 
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P. 
Juškaitis — Redaktorius, 423 IVindsor St., Cambridge, Mass.

BLAIVININKŲ METINĖ ŠVENTĖ
Vasario 2 d. Grabnyčios tai Blaivininkų metinė 

šventė. Toje dienoje visi blaivininkai privalo dalyvau
ti iškilmingai šventose mišiose ir bendrai eiti prie šv. 
Komunijos. Per šv. Mišias privalo melstis už savę, 
kad ištverti gerame iki galui; už kitus ypač už girtuo
klius, kad mestų gėrę. Aukokime savo maldas metinė
je šventėje, kad blaivybės idėja paplistų žmonių tarpe 
koplačiausiai.

• Savo metinės šventės vakare ruoškime vakarus 
gražiomis pramogomis. Daugelis kuopų: So. Boston, 
Cambridge, Worcester ir k. kiek žinoma rengia tos 
rūšies pramogas. Pagirtina būtų, kad ir kitos kolo
nijos tame darbe neatsiliktų.

Blaivininkas.
/

ti, ką šitas rūkymas ir gir- 
i tavimas padarytų iš vokie
čių tautos po dviejų, trijų 
kartų”. — Įdomu, ką ga
lėtų pasakyti Goethe apie 

besaikišką
Kartą genialus vokiečių 

poetas Goethe bediskutuo- nūdienį mūsų 
damas su vienu kasininku girtavimą, 
savo mėgiamam Weimare Pasirodo, kad visam pa- 
pasake: “Rūkymas padaro sauly per vienus metus su- 
žmogu kvailiu; jis trukdo vartojama 300.000.000 he- 
kūrybą ir galvojimą. Rū-’ktolitrų alaus. Norint šitą 
kymas reikalingas tik tin- alų išvežti, reikėtų 30.000 
giniams ir benaudžiams, traukinių. Tuo būdu kiek- 
kurie trečdalį praleidžia vieną dieną suvartojamam 
prie valgių, gėrimų ir kitų'__  ______  ____
nenaudingų dalykų, karto- traukinių. Kiekvienas toks 
darni, kad gyvenimas traukinys turėtų po 100 
trumpas, o nebežino, ką su vagonų, 
likusiu trečdaliu gyvenimo' 
galėtų padaryti. Rūkymui 
priklauso ir alus, kuriuo 
gesinamas įkaitintas go
murys. Nuo alaus kraujas 
sutirštėja ir tuojau, padi
dėjus nuodų veikimui, 
žmogus svaigsta. Dėl to 
nervai pasidaro nejautrūs bininkams, pasistengti nu- 
ir kraujo tekėjimas suma- prasti nuo šių sveikatai ii. 
žėja. Jeigu ir toliau taip kišeniui kenksmingų įpra- 
tęstųsi, tai sunku.pasaky- timų, ypač krizio metu.

Į
i Kiekvienas alaus pusli- 
teris turi savyje tik tiek 
maistingumo ir naudos or
ganizmui, kiek jo turi pa
imtas ant peilio smailaga- 
lio miltų kuokštelis.

Reikėtų ir mums, dar-

“Kur Eina Klaipėdos K raštas”

d. įdėjo 
kuriame 

padėtį 
po pas- 
rinkimų.

— rašo laik-

autonominės Klaipė d o s 
krašto valdžios ir centro 
vyriausybės yra dabar tie
sioginis trečiojo reicho ti- 
;kslas. Kai Lietuvos vy
riausybė būsianti privers
ta įsikišti, reicho propa.- 
gandos aparatas būsiąs 
paleistas į darbą, kad, pa
siremiant tariamas “klai-

ir materialiniu pėdiečių persekiojimais”, 
. To 
buvo

Lietuvos “Darbas” rašo: 
Šia antrašte ‘Pariser Ta- 

geblatt’ sausio 7 
ilgą vedamąjį, 
aprašo politinę 
Klaipėdos krašte 
kutinių seimelio 
Šie rinkimai,
rastis, —įvyko po didžiau
siu kaimyninės valstybės 
moraliniu 
spaudimu. To spaudimo būtų galima iškelti Klai- 
tikslas buvo sudaryti pėdos krašto apsisprendi- 
Klaipėdos krašte palankią mo klausimą. Apie tai tre- 
daugumą ir per ją valdyti čiasis reichas nuolat gal- 
kraštą. Tam tikslui siekti vojąs. Dėl to iki šiol nieko 
nesigailėta ir pažadų rin- nesą padaryta iš Vokieti- 
kikams. Tačiau dabar, kai jos pusės ir santykių su 
per rinkimus “Einheitslis- Lietuva pagerinimo atžvil- 
tė” yra gavusi daugumą ir giu, nors Lietuva to page- 
kai sudaryta iš šios “Ein- 
heitslistės” atstovų direk
torija, duotų pažadų ne- reikiamas sąlygas, 
žiūrima. Direktorijos veik
la eina keliu, kuris, rodos, 
tyčia ieško konfliktų su 
centro vyriausybe. Atlei
džiami lietuviai valdinin
kai, varoma lauk iš įstai
gų lietuvių kalba, šalina
ma bendrai visa, kas lietu
viška. Ir seimelis rankų 
pakėlimu priimąs įstaty
mą po įstatymo, dėl kurių, 
nekyla abejojimų, kad gu-' 
bernatorius turės jiems 
uždėti savo veto.

Kodėl taip daroma? 
klausia laikraštis ir atsa
ko: daroma taip dėl to, 
kad sukelti konfliktus dėl

rinimo siekianti ir suda
riusi iš savo pusės visas

I “Vokietijos tikslas tebe- 
pasilieka, — baigia straip
snį laikraštis, — gyvento
jų balsavimo keliu grąžin
ti Klaipėdos kraštą Vokie
tijai. Jį užimti kariškai 
būtų per drąsus žaidimas, 
kuriuo trečiasis reichas, 
kuris dar nebaigė savo 
ginklavimosi, tam tikro
mis aplinkybėmis galėtų 
būti įtrauktas į milžiniš
kas komplikacijas. Viskas, 
kas dabar vyksta Klaipė
dos krašte, yra pasirengi
mai tam tikslui.

Kai ateis tinkama valan
da, bus tvirtinama, kad

ž. T?

3
ZONE 
Skalbia

495°
NEREIKIA 

ĮMOKĖTI
Edison Service Klijan- 

tams duodama įsimokėji- 
mui. Maža priedinė mo
kestis imant Įsimokčjimui.

The Edison Shops 
39 Boylston Street, Boston, 

ir kitose 32 parankiose vietose
Atdara 8:30 iš ryto iki 5:15 p.p. kasdien, ir šeštadieniais.

Kibirkštys

Worcester, Mass
I-------------------------------ILAIDOTUVES du arba daugiau delegatų 

lį šį susirinkimą. Komite- 
Sausio 21 d. mirė miesto1 tas yra prašomas ateiti, 

ligoninėje p. Kazimiera: Bus pasitarimas- apie 
(Geneikiutė) Židonienė 50 Lietuvos Nepriklausomy- 
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m. amžiaus gyv. 36 Plan- 
tation g-vės. Nuliūdime 
paliko savo vyrą Joną, 
keturius sūnus: Joną, An
taną, Kazimierą ir Jokū
bą; dvi dukteris: Valeriją! 
(Žiodoniutę) Johnson ir j 
Eugeniją iš Wor c esterio; 
dvi seseris; Teklę (Genei- 
kiutę) Raishelus, Roeb- 
ling, N. J., ir Teresę (Ge-| 
nauskiutę) Jeršūnaitė Lie-' 
tuvoj. Gedulingas pamal
das Šv. Kazimiero bažny
čioje atlaikė kun. Aug. 
Petraitis.

Grabnešiais buvo: Juo
zas Geneikis, Adolfas Gro- 
žulis, Stasys Butkevičius. 
Juozas Tatino, Carl 
Schmidt ir Juozas Gau- 
ques. Palaidotas Šv. Jono 
kapinėse.

bės minėjimą, vasario 
dieną.

Elzbieta Glodienė

duetą; solo sudainavo p-lė 
Ona Zapareskiutė, p. Vin
cas Luckosevičius ir p. 
Zenonas Balčiūnas. Taipgi 
Pranas Šimkus grojo ar
monika solo. Keturi jauni
kaičiai pašoko. Žmonių bu* 
vo apie 200.

Koresp. M. Y.BLAIVININKŲ 
VAKARAS

Sekmadienį, vasario 2 d., 
7:30 vai. vakare įvyks Pil
nų Blaivininkų kuopos va
karas. Blaivininkai eis “in 
corpore” priimti komuni
ją laike 9:45 A. M. mišių.

Programos dalį išpildys 
studentai iš Liet. Kolegi
jos ir taipgi iš ten bus kai- į 
bėtojai. P-lės, Magd. Ro-i 
geniutė, Marijona Pikte- 
liutė, Leonora Taparaus- Į 
kiutė ir Agnieška Klebau- 
skiutė sudainuos keletą 
dainelių. Muzikališką dalį 
išpildys Kolegijos orkes-1 
tras ir Columbian orkes
tras iš Worcesterio.

Jokios įžangos nebus. 
Visi prašomi atsilankyti į 
šį vakarą.

i 
i 
i j

i

na-

L. J. PAULAUSKAS
Visokios rūšies apdraudos 

AGENTAS
12 Vernon St. Tel. 4-7957 

Worcester, Mass.

Tel. 3-5710

GREENWOO DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.

NATIONAL BOTTLINGl
COMPANY

Lozoraičiai Savininkai | 
Išdirbame gerus minkštus gė-| 
riirųis. Geriausias patarnavi-| 
mas -vakarėliams ir piknikamsj 

bei 'išvąžiavjmams.

s .TėJ. 3-6525

495 Millbury St.,
• '^OIŽČĖŠTEB, MASS.

Sausio 22 d. savo 
muose mirė p. Elzbieta 
(Tabarauskaitė) Glodienė. 
62 m. amžiaus, gyv. 62 
Vale g-vė. Nuliudime pa
liko du sūnų Juozą F. ir 
Praną J.; dvi dukteris, O- 
ną C. (Glodiutę) Grikštie- 
nė ir Cecilija M. Gedulin
gas pamaldas šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje atlaikė 
kun. Aug. Petraitis.

Grabnešiais buvo: Vin
cas Glodas, Kazimieras 
Žantis, Edvardas Glodas, 
Jonas Antanas, Jonas Bu- 
tinavičius ir Jonas Povi
laitis. Taipgi buvo atsto
vai iš Šv. Marijos Vardo 
draugijos. Palaidota Šv. 
Jono kapinėse.

v •

|

DAR VIENA KEISTE- tuviams visai neduodami 
NYBĖ pasai. Panašiai negavo už-

----------- isienio paso ir Vyt. Didž. 
“Draugas” rašo:— gimnazijos direktorius M.

“Brooklyno “Vienybė ’ Šikšnys ir kiti.
vra laisvamanių laikraš- ~ ~
tis, kuriame bedieviai ra- “Amerika” rašo, kad vi- 
šytojai bedievybę sklei- šokio plauko komunistai- 
džia, “nezaliežninkų” pry- bolševikai pasirinko kan- 
čeriai savo reikalus garsi- kiniu Stilsoną - Stasevičių 
na, mūsų organizuoto dar- "Butkų. Kas būtų iš komu- 
bo priešai mus šmeižia, o nistinio biznio, jei nesiras- 
vienok Elizabeth, N. J. “kankinių ? ^ Nebūtų 
lietuvių katalikų parapijos Propi kaulyti iš mažiau 
vargonininkas to laikraš- susipratusių darbininkų 
čio jubiliejaus programos 
muzikalinę <
Tai tikra šių dienų gyve
nimo keistenybė”.

Labdaringos Draugijos 
Susirinkimas

MUZIKALIŠKAS 
VAKARAS

Sekmadienyj, sausio 
d., 7:30 vai. vakare įvyko 
muzikališkas vakaras,' va
dovaujant Columbian mu- 
zikališkam klubui. Vaka
ro vedėju buvo Jurgis He- 
aly ir muzikalės progra
mos vedėja bus p-lė Ona 
Lukosevičiutė.

Programoje dalyvavo 
sekantieji: Stasys Gasek, 
Jonas Virbašius, Juozas 
Serafin, Albertas. Banks, 
Jonas Kuliunas, Juozas 
Burdulis, Teodoras Kar- 
bauskas, Juozas ir Jonas 
Ravinskai, Roger Zabins- 
kas.

P-lės Claire Oaker ir 
Barbora Rieds sudainavo

i
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M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS. 

Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
Dial-5-5898

<<

Pianos — Radios 
GRUNOVV 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais 

CHARRON’S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. 49430 Mass.

Tėl. 2-8186

A. J. KATA AUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi. parduodam e KA
BIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.

372-376 Millbury St. 
Worcester, Mass.

Sausio 21 d. įvyko Lab
daringos draugijos susi
rinkimas 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje salėje. Nauja 
valdyba užėmė vietas ir 
nutarė naujų narių vajų 
nuo sausio iki kovo mėne
sio.

Vajaus laike įstojimas 
nuo 16—40 m. amžiaus bus 
dykai; nuo 40—45 m. am
žiaus, $1.50 ir nuo 45—50 
m. amžiaus $5.00. Taipgi 
buvo išduotas finansinis 
raportas.

I

____ , pinigų komunistiniam kro- 
daį rengia? meliui palaikyti.

K. STASIUI NEDAVĖ 
PASO

• ________________

Vilniaus Rytojus prane
ša, kad Tautinio Vilniaus 
Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas K. Stašys norėjo 
išvykti į užsienį, bet lenkų 
vyriausybė nedavė užsie
nio paso. Tenka pažymėti, 
kad paskutiniuoju metu, 
kai į Ne£r. Lietuvą lei
džiama atvykti įvairiems 
lenkams, tai Vilniaus lie-

Lietuva spaudžianti klai
pėdiečius, ir dėl to tautos 
balsavimas esąs būtinas 
“taikai Europoje išlaiky
ti”. Nuo didžiųjų vakarų 
valstybių — ypatingai nuo 
Didžiosios Britanijos — 
pareis, ar trečiojo reicho 
vadovams pasiseks įgy
vendinti tą didelę sukty
bę”.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

KIEK IR KOKIŲ YRA 
PABĖGĖLIŲ

iGeneva — Havaso pra
nešimu, Tautų Sąjungos 
sekretorius paskelbė komi
teto pabėgėliams šelpti 
raportą. Kaip žinoma, tam 
komitetui
Čekoslovakijos pasiunti- Rimas, bažnytinėje salėje, 
nys Paryžiuje Osuski. Tą Federacija kviečia visas 
raportą parengė Prancū- draugijas, kad siųstų po 
zijos valstybės patarėjas ...... . ...........
Roland Marcei. Remiantis frankų piniginės paramos, 
paskelbtaisiais daviniais, Prancūzijos žemės ūkio 
visame pasaulyje šiuo me- kreditų kasa rusų pabėgė
tu yra 700.000 — 800.000 liams suteikė 348.000 
rusų, 240.000 armėnų, 7.- prancūzų frankų paskolą. 
000 asiriečių ir asiriečių- Prancūzijos vyriausybė 
chaldėjiečių, 150 turkų, 3.- Saro krašto pabėgėliams 
000 — 4.000 sariečių ir 80. paskolino 9.000.000 pran- 
000 100.000 vokiečių pa- cūzų frankų, 
begėlių. --------------

: t U

Tomis pačiomis žinio- -
mis, aukštasis komisaria- priaughnčiąją kartą 
tas ir Nanseno biuras pa- pakirsti piktą iš pat pa
bėgėliams suteikė daugiau šaknų ir užtikrinti tautos 
kaip 2.600.000 šveicarų gerovę.

FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Penktadienyj, sausio 31 
d., 8:15 vai. vakare įvyks 

pirmininkauja Liet. Federacijos susirin-

“Daugiausia Gėlių Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEORGE'S FLOWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį j visas dalis pasaulio”.

Dial 6-1944

POPE OPTIGAL CO.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akiniu.

397 Main St., Worcester, Mass.

A

Išugdyti ' krikščionišką’ 
t — tai

Gcrson.

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai. Radios ir Elektri- 
kiniai GRUNOW šaldytuvai.

GLENWOOD ir ATLANTIC
Virtuvės Pečiai

Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui.

Dial 2-5936
178-200 Millbury St.,
VVORCESTER, MASS.

THE CREMO BREVVING
COMPANY 

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGER - PORTER- 

DRAUGHT & BOTTLES 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS 
Miscoe Spring Water Company 

199 Summer St. 
VVorcester, Mass.

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. WORCESTER, MASS.

DIAL 5-6367
ss



Feaktadieais, Sausio $1 a,, 1936 darbininkas » 6.

(KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
i KOLONIJOSE

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

i

MONTELLO, MASS.
LDS. 2-ros kuopos susi

rinkimas įvyks, antradie
nį, vasario 4 d., 7 vai. va
kare Šv. Roko parapijos 
svetainėje.

Taigi primenam visiems 
nariams ir prenumerato
riams, kad atsilankytumė
te į šį susirinkimą ir atsi
lygintumėte už 
“Darbininką”.

Be to išgirsite 
iš LDS Naujos 
Apskričio
kuris įvyko sausio 26 
Cambridge, Mass.

Valdyba.

laikraštį

raportus 
Anglijos 

suvažiavimo.
d..

svarbiausia ir stambiausia 
šio darbo dalis yra: nutie
sti atsakantį kelią ir tin
kama tvora aptverti visą 
kapinių nuosavybę. Para
pijiečiai tai gerai suprato 
ir pasižadėjo aukomis ir 
darbu pagelbėti klebonui. 
Kapinių taisymo darbas 
kainuos apie $2,000. Kiek-į 
viena šeimyna pasižada į 
kapinių taisymo fondą au
koti po $10.00, jei ne išsy- 
kio, tai dalimis.

KORTAVIMO VAKARĖ
LIAI

NASHUA, N. H.

Mūsų parapijoj kiekvie
ną ketvirtadienį įvyksta 
kortavimo vakarėliai. Pe
reitą ketvirtadienį įvyko 
toks vakarėlis LDS 65 kD.A. 

vadovaujant.

Brockton’o Biznio Apžvalga
A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va

sario 22 d., 1936 m., Šv. Petro parapijos salėje ant 5-| 
tos gat., So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų, 
kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį ir paga
minti įnešimus. Seimelio diėnotvarkė bus paskelbta 
vėliau.

LRK Federacijos Valdyba:
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
VI. Paulauskas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

kelti automobilį, tapo sun
kiai sužeista.

M. Sinkevičienė, po pa
vojingos operacijos sveik
sta Dr. Umpos priežiūro
je. Dzūkelis.

WESTF!ELD, MASS.

( CLASSIFIED ADV.) ■ MUZIKOS
, Krautuvės

WM. H. BASSETT CO.
Vieninteliai Brocktone 

PONTIAC PARDAVĖJAI 
Taipgi agentai Oldsmobile ir 

Chevrolet 
Pamatykite mūsų showrooms 

262 Main St. Brockton Tel. 3000 
31-33 Main St. Bridg,ewater 

Tel. 700.

BROCKTONO 
MUZIKOS MOKYTOJAI

PRIVAČIOS INSTRUKCIJOS PRADINIAMS 
IR PAŽENGUSIEMS MOKINIAMS

MUZIKAI
Reikmenys

— MUZIKA —OLD COLONY MUSIC 
STORE

12 Main St., Brockton, Mass.
Geriausia muzikos krautuvė Piet- lengvais išsimokėjimais.

Muzikaliai instrumentai visokios 
rūšies garantuoti. Parduodame

JAUNIMO KONCERTAS
Sekmadienį, vasario 2, 

Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, 7:30 vai. vaka
re, įvyksta linksmas ang
liškų ir lietuviškų dainų ir 
šokių vakarėlis, kurį ren-

i
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Gėlės dėl visokių dalyku
Narys The F. T. D. A.

Belmont St. Brockton 1690

, ryčiuose, Mass.
48 M. BIZNYJE 

Pianai, Band ir Orkestrai 
Instrumentai 

MUZIKA ir KNYGOS 
J. Frank Beal, ved.

Muzikos veikalai. Taisome.

CENTRAL MUSIC CO.

16 HIGH ST.

TROMBONE VIOLIN

DARBAI
Šioje kolonijoje darbai 

eina vidutiniškai. Tik Na- 
shua Mfg. kompanijos au- 
denyčose mažai dirba. 
Daug žmonių dirba miesto 
darbą, sniegą valo ir tt.

i

TAISYS KAPINES
Pereitą sekmadienį mū

sų klebonas Kun. Dr. Bru
žas sukvietė parapijiečius 
pasitarti dėl parapijos ka
pinių taisymo. Susirinko 
daug ' parapijiečių ir visi 
rimtai svarstė ir nutarė ( 
kapines taisyti. Kleb. kun. ! 
Bružas pareiškė, kad

BASKET BALL
Mūsų parapijoj yra su

siorganizavęs stiprus bas- 
ket bąli ratelis, kuris sve
timtaučių rateliams plie
kia kailį. Pereitą sekma
dienį, sausio 26 d. įvyko 
mūsiškių susirėmimas su 
iš Clinton, Mass. vokiečių 
rateliu. Šį kartą mūsiškiai 
pralaimėjo. Vokiečių rate
ly yra ir lietuvis sporti
ninkas J. Kasparas.

VĖLIAVOS IR ORGANUI-

Šv. Kazimiero par. bu- 
letinas jau eina antri me
tai. Redaguoja Kleb. Kun. 
Dr. A. Bružas. Dalinamas 
prie bažnyčios. Parapijie- 
čiaį yra dėkingi savo kle
bonui už teikiamas žinutes 
ir pamokinimus.

I
f LDS 65 KUOPA

Metiniame LDS 65 kp. 
susirinkime išrinko valdy- 

I bą 1936 m. Į valdybą iš- 
; rinkti šie: pirm. A. Zaut- 
ra, vice - pirm. S. Kupčiū- 

i nas, j

DŽIAUGIASI PERMAI
NA

Pereito sekmadienio Šv.
Kazimiero par. žinutėse la- gia jaunimas, vadovaujant 
bai gražiai atsiliepta apie . Varg. Juozui S. Januške- 
“Darbininko” 
rama. Rašo:

“Ateinantį šeštadienį į- 
vyksta “Darbininko” Ra- .. 
dio programos dvilypė per
maina: ir stoties ir laiko. ? 
Programa bus leidžiama 
jau ne iš stoties WAAB 
kaip lig šiolei, bet iš WC0- 
P, kurios bangų siekis yra 
1120 kilocycles; reiškia į 
ant radio aparato po nu
meriu 112; o valanda — 2 
po pietų.

“Nashua’s žmonėms ši 
permaina ypatingai pa
tiks. Stotis WC0P čia la
bai aiškiai pagaunama, o 
laikas kur kas patogesnis 
visiems pasiklausyti”.

Prierašas: Dėkojame Šv. 
Kazimiero parapijos ži
nioms už taip palankų at
siliepimą ir džiaugiamės 
nashua’iečių pasitenkini
mu permaina.

radio prog-! vičiui. įžanga suaugu-
1 siems tik 25 centai, o vai-
I kams 10 centų. Kviečiami 
i visi atsilankyti ne tik iš 
i Westfield’o, bet taipgi iš 
apylinkės lietuvių koloni
jų-

VVPA PROJEKTAI
Miesto valdyba specia- 

liškame susirinkime už
tvirtino Majoro Cowing 
patarimus kiek skirti pini
gų pra vedimu i vietinių W- 
PA projektų. Pirma dalis 
paskirtų pinigų, $20,000 
skiriama iš šių metų tak
sų. Antra dalis $2,500, ski
riama iš vandens depart- 
mento pajamų. Taigi pas- 

i kirtų pinigų užteks iki ko
vo 15 d.

Į
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LAWRENCE. MASS.
Penktadienį, sausio 31

finansų rašt. K. Na- d-, bažnytinėje svetainėje 
dzeika, prot. rašt. J. Over- įvyks nepaprastas “Whist 
ka, ižd. A. Tūbinis. Party”. Piniginės įžangos

Plačiai kalbėta apie va- nebus, bet kiekvienas atsi- 
• « a w • * . • 1 1»4- v t z-, r*

JAMES H. Mc GRATH
DENTISTAS

Tel. 11-W
Nichols Bldg. Stoughton, Mass.

DR. CLIFFORD H. LAKE
Optometristas ir Optician

Tel. Stoughton 969 
801 Washington St. Stoughton 

Room 202 Stoughton Bldg.

69

CAHILL MOTOR CO.
Do<Igp-I’)ymonth-r>o<lge Trokai 

Pasirinkimas vartotų Karų

N. Main St. Brockton
Tel. 2342

J. EMMETT SULLIVAN & SON
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas Rockland 920
Mandagus Patarnavimas

Funeral Home 41-45 E. Water St. 
Abington Rockland Hanover

ASA MORRILL
TROMBONE MOKYTOJAS 

Studio, 63 Main St.
Room 23. Res. Tel. 5563-R

TRULA B. F. LAGERQUIST
Smuikininkas ir Mokytojas_ . . ...

I

I
I 
I I 
i 

CHAS. M. BURKE
Trumpet ir kitų instrumentų 

mokytojas. Mokytojas Brockton 
Public School.

STUDIO — 10 CENTRE ST.

ROOM 4, TEL. 4469

Namai, 65 Battles St.
Tel. 7284 Brockton.

II
749 mažiau už pereitus 
metus.

TRUMPET

Privačios instrukcijos 
Studijoj tiktai, Riehmond Bldg. 

Namai 106 Hillbergh Avė. 
Tel. 7286, Brockton, Mass.

BILL RICH’S SERVICE 
STATION

Pirmiau buvo su Brockton Buick 
Taisome visokius karus

CITIES SERVICE PRODUCTS 
Bedford St., Abington, Mass.

I
I

I

i
611

I

GILLS SERVICE STATION
SOCONY PRODUKTAI

Arti Brockton ligonhučio 
Centre St., Brockton, Mass. 

Certificd greasing.

tai mūsų specialybė ir ilgų metų 1 
praktika. Darbas artistiškas. Kai- i 
nos žemos.

M. A. NORKŪNAS,
P. 0. Box 371, Lawrence, Mass.

Tel. 3368

i
i

l 
I t
jų. Nutarta prirašinėti na
rius ir užrašinėti laikraš
tį “Darbininką”. Nutarta 
paskelbti organe narių 
vardus, kurie aukavo įtai
symui bažnyčios - lango. 
Po $10.00 aukavo šie: J. 
Andriuškevičius, M. Kas
paravičius, D. Steponavi
čienė; $7.00 — J. Rašyti
nis; po $5.00 — Kun. Dr. 
A. Bružas, V. Grigas, O. 
Skirkevičienė, D. Valins
kas; po $2.00 — A. Januš
kevičienė; vieną dolerį au
kavo M. Bartis. Su pir- 
miaus paskelbtais LDS na
riai aukavo $215.00; pridė
ta iš iždo ir iš parengimų 
$85.00.

Party”. Piniginės įžangos

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandą.
Lalrtoturlų įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass. 
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton

Lietuvių koperatyvė val
gomųjų produktų krautu
vė pradeda geriau gyvuo
ti. Turi nuosavą trijų šei
mynų su krautuve namą, 
kuris kainavo $10,000.00 ir 
yra pilnai išmokėtas . Pe
reitą savaitę nutarė staty
ti naują vieno aukšto na
mą dėl valgyklos ir alu
dės. Koperatyvės krautu
vės vedėju yra p. V. Aliu- 
konis.i 

Į 
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LIGONIAI
M. Kasparavičienė, 

gelbėdama savo vyrui iš-
pa-

lankantis yra prašomas 
atnešti valgių, kuriuos bus 
galima vartoti vakarienei, 
kurią rengia parapijos 
jaunimas. Tai dar pirmą 
kartą Lawrence, rengia
mas tokis “Whist Party” 
Jaunimas sunkiai dirba, 
vadovaujant ponui P. Za- 
reckui.

Tikietų komisija: p-lė C. 
Arminaitė ir p. J. Černiau- 
sskas jau išdalino labai 
daug tikietų ir visi sten
giasi parduoti kuodau- 
giausia. Nėra abejonės, 
kad ši vakarienė bus viena 
iš pasekmingiausių.

Taipgi yra užkviestų 
daug svečių ir iš kitų ko
lonijų, kurie išpildys dalį 
programos. Visi nekan
triai laukia tos vakarie
nės, kuri įvyks Vas. 16 d.

Jaunimo Klubas Atmena 
Savo Pirmą Pirmininką
Šią savaitę sukako vieni 

metai kaip a.a. Jonas Ka
valiauskas, Jaunimo Klu
bo pirmas pirmininkas mi
rė. Jis buvo gabus ir veik
lus jaunuolis. Baigė vieti
nę aukštesnę mokyklą su 
garbės pažymėjimais ir 
paskui baigė chemijos mo
kslus kolegijoje. Parapijo
je darbavosi priklausyda
mas prie choro, Kazimie- 
rinės ir Jaunimo Klubo.

Trečiadienį įvyko šv. mi
šios už a.a. Jono vėlę, ku
rias užprašė Jaunimo Klu
bas. Yra labai pagirtinas 
šitoks Jaunimo susiprati
mas. Lai Jono atsiskyri
mas nariams vis primena, 
kad yra amžinas gyveni
mas danguje į kurį reikia, 
būti prisiruošusiam.

Moterų Sąjunga, sekma
dienį sausio 26 d., 6:30 p. 
m., suvaidino dramą 3 vei
ksmų “Meilės Galybė”. 
Teatras labai gražus ir pa
mokinantis. žmonėms la
bai patiko.

Sekmadienio sniego aud
ra miestui kainavo virš 
$4,000 už nuvalymą gat
vių. Be to, dar buvo išmo
kėta $3,000 iš WPA iždo, 
nes projektų darbininkai 
padėjo nuvalyti sniegą. A- 
pie 350 WPA darbininkų 
kasė sniegą.—

Petras Minkus mokinasi 
kvietkininkystės Stock- 
bridge Agricultural Colle- 
ge-

m

Rosati - Excelsior - Soprani
— The Flow Tone — Galante
— Italo — Oriole Accordions
Uždyka lekcijos su kiekvienu 

aeeordionu

Public Address system
parsiduoda ar išsiren- 

duoja
Martin, King, Veg’a Band ir 

Orkestrai Instrumentai
50 metų garantuojame kiek

vieną Martin Instrumentą RAYMON GOVONI
MOKYTOJAS

g

I

Miestas Laimėjo Bylą
Teisėjas Robert C. Par- 

ker, Chatlos Trucking Co. 
byloje prieš miestą už su
laužymą sutarties mokyk
los vaikų gabenime, nus
prendė miesto naudai. Ši 
kompanija norėjo gauti 
$3,805.05 daugiau atlygini
mo už vežimą vaikų nuo 
rugsėjo, 1933 iki birželio, 
1934.

Advokatas Karolis F. E- 
ly atstovavo Chatlos Co. 
ir pralaimėjęs padavė ape
liaciją.

I

Aleksandras Minkus iš 
Hartford’o lankėsi pas sa
vo tėvelius savaitės pabai
goje.

Jurgis Jonas.

GREENFIELD, MASS
A. A. M. BARONAS

Sausio 23 d. mirė dar 
jaunas vyras, M. Baronas,! 
38 m. amžiaus. Paliko di
deliame nubudime žmoną 
ir tris vaikučius. Palaido
tas iš Šv. Trejybės bažny
čios su šv. mišiomis Kal
varijos kalno kapuose. Da
lyvavo daug žmonių, nors 
velionis ir nepriklausė prie 
lietuviškų draugijų.

Mes greenfieldiečiai rei
škiame gilią užuojautą pp. 
Vaičiuliam dėl p. Vaičiu
lienės brolio mirties.

žINUTfiS ,
Kleb. kun. Vincas Puido

kas jau antra savaitė kaip 
kalėdoja.Vas. 2 d. Jaunų Vyrų Or

ganizacija rengia “Palan
goj” 
Visas jaunimas važiuoja 
pavažinėti ant ledo. Kap. bus $324,621, tai yra $1,-|

“Weenie Roast”. Miesto mokyklų finansi
nė apyskaita šiais metais

Buffet, Seimą, Vellette, Bettoney Clarnets - Haynes Flutes 
Visokios rūšies antrarankiai instrumentai. Pertaisome ir patai
some Drums, ir Tambourines Reheaded. Atsilankykite i mūsų 
Druni Krautuvę. Čia rasi viską kas liečia Drums. Visokios rū
šies muzikaliai instrumentai išsirenduoja.

Flanagan’s Music Store
40 CENTRE ST., BROCKTON TEL. 4469

Ž

vyks vasario 2 d., 2 vai. 
po pietų, senoje vietoje. 
Valdyba kviečia visus 
teiti į susirinkimą.

A. Dėdinas.

ATHOL, MASS.

a-
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i wer”. Dalyvavo gražus 
būrys parapijiečių ir su
nešė gražių dovanų.

Generalis Bazaro komi
tetas: J. Dongveckaitė,
pirm.;, E. čiočys, rašt.; T. 
Turonienė, iždininkė; J. 
Kuprevičius, “booths” pir
mininkas; P. Babavičius, 
“booths” Vir. Kap. A. 
Giedraitis ir M. Tamašau
skienė dainų ir pamargini- 
mų rengėjai; “booths” 
kom. A. Avižinis, A. Dze- 
kevičius ir J. Turonis; 
“booths” kap. Virš. J. Ma- 
tuzaitė, kap. H. Okulavi- 

jčiutė, N. Vidbickaitė, H. 
Cickevičiutė, M. Bulaukai- 

i tė, H. Cironkienė, H. Avi- 
i žinienė, P. Kačenas ir E. 
čiočienė.

Tikimės, kad publika 
gausiai dalyvaus bazare.

E. čiočys, 
Reng. Kom. Rašt.

Pilnųjų Blaivininkų 
kuopos metinis susirinki
mas įvyko 26 d. sausio. 
Klebonas kun. Pijus Ju- 
raitis atkalbėjo maldą ir 
davė įvairių patarimų.

Valdybon išrinkta:
Pirm. — Juzefą Monstie- 

nė; Fin. Rašt. — St. Ja
sinskienė; Prot. Rašt. — 
Matilda Bagdonaitė; Ka- 
sierka Emilija Tamašiu- 
nienė. Nutarė 2 d. vasario 
užprašyti šv. mišias ir 
bendrai eiti prie Šv. Ko
munijos. Taipgi paaukavo 
$10.00 Marijonų Kolegijai.

Nariai ir valdyba pasi
žadėjo prirašinėti naujus 
narius ir rengti vakarus.

Nauja narė.
DIEVO MOTINOS APSI
REIŠKIMAS ANT KAL

NO LA SALETTE
SUSIRINKIMAI

Šv. Onos draugijos 
nesinis susirinkimas įvyks 
vasario 2 d., 2 vai. po pie
tų, toje pačioje vietoje. 
Valdyba kviečia visas na- • 
res ateiti, nes turime svar
bių reikalų.

Saldžiausios Širdies Vie-ir tesis vas 12 14 15 19 pusi., jos kaina tik 25c. čaižiausios siraies vie ir tęsis vas. įz, 14 1& iy, užsakymus siųskite: ‘Dar- 
špaties Jeazus draugijos 21, ir 22 d. Sausio 11 d. į- bininkas’, 366 W. Broad- 
mėnesinis susirinkimas į-,vyks minėto bazaro “Sho- way, So. Boston, Mass.

mė-

PROVIDENCE, R. I.
v •

Ką tik išėjo iš spaudos 
labai įdomi knygutė “Die
vo Motinos Apsireiškimas 
ant kalno La Salette”. Ją 
parašė kun. Wolfgang J 
Fortier, išvertė kun. Ig. A.

METINIS BAZARAS
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis bazaras su “ves- 
į tuvėms” prasidės vas. 8 d. Abromaitis. Knygutė turi
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Detroito
DARBININKAS K

»

ŠV. PETRO PARAPIJA metinis bankietas, Fort 
Šiomis dienomis įvyko Shelby viešbuty, šv. Petro 

Neperstojančios Pagelbos-ParaJ^ja3Url 
Marijos moterų draugijos 
metinis susirinkimas. Da
lyvavo labai daug narių. 
Daug naujų įsirašė. Taigi 
dabar moterų draugija y- 
ra didžiausia šioje parapi
joje. Tai dėka moterų pa
sidarbavimui. Draugijai 
verta augti, nes ji ir fi
nansiniai gerai stovi. Se
kančios narės išrinktos į 
valdybą: p. Juškevičienė, 
pirm.; p. Laučienė, vice- 
pirm.; Apolskienė ir Duls- 
kienė taip pat valdyboje. 
Taigi draugija turėdama 
tokias nares valdyboje iš
augs į dar didesnę ir stip
resnę draugiją. Yra labai 
geras daiktas priklausyti 
prie katalikiškos draugi
jos, ir garbė toms mote
rims, kurios darbuojasi, 
kad kuodaugiausiai prira
šyti naujų narių šio va
jaus metu.

tos draugijos. Tame ban- 
kiete Šv. Petro parapijos 
katekizacijos mokyklos 
mokiniai suvaidins gražų 
veikalą, vadovaujant kle
bonui ir prižiūrint p. 
O’Neil. Tai jau nebepir- 
mas kartas mūsų jauni
mui pasirodyti svetimtau
čiams su dainomis ir vai- / \ 
dinimais. Linkime mūsų 
jaunimui tą vakarą kuo- 
geriausio pasisekimo.

II

Pp. A. Kupavičiai prane
ša, kad jų dukrelė ištekės 
už Jurgio Stradevičiaus. 
Kupavičiai yra vieni iš 
geriausių parapijos rėmė
jų. Pp. Stradevičiai gyve
na Caro, Mich. ūkėje.

Juozas Barauskas, gyv. 
Cicotte St., Lincoln Park 
nuvežtas į Wyandotte li
goninę, kur jam padarė o-
peraciją. Yra viltis, kad, 
jis pasveiks.

i

Sausio 28 d. iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios palai
dotas Petras Bobinas, 70 
metų amžiaus. Jis mirė 
Herman Kiefer ligoninėje, 
sirgęs džiovos liga. Buvo 
nevedęs. Velionis buvo la
bai suvargęs, tai jo palai
dojimu rūpinosi pp. Mic
kevičienė ir Bobinienė. Bu
vo pašarvotas pas Bobi- 
nus, Rathbone St. Palai
dotas Šv. Kryžiaus kapuo
se.

Pereitą savaitę įvyko 
Detroito lietuvių bowlerių 
šokiai. Daug žmonių daly
vavo. Dalis pelno paskirta 
bowlerių laimėjimams.

Nors sykį supliekė Pet- 
; rinius ir pastūmėjo juos 
žemyn, bet ne žemiau. 

1 štai kaip stovi mūsų bow- 
leriai:

u •

Juozas Pukevičius, Susi
vienijimo kuopos pirmi
ninkas pavojingai susirgo, 
vidurių liga. Yra viltis, 
kad jis pasveiks.

Vasario 5 d. įvyks Kata
likų Instrukcijos vienetos

Išlošė Pralošė
Šv. Petro par. 29 19
Gika Vai. 27 21
E. & B. 27 21
Goebels 25 23
Willis 25 23
Brazis 24 24
Vyčiai 24 24
Parkview 21 27
Vin. & Petras 20 28
Žales & Auksas 19 29

Pennsylvanijos Žinios
DONORĄ, PA.

tidavę respublikonams, 
tuomi padarydami respu
blikonų didžiumą. Respub
likonai dabar turi visą sa
vo naują policiją, šįmet 
keli respublikonai prisidė
jo prie demokratų taip pa
darydami demokratų di
džiumą. Respublikonai gi 
tai atjausdami kiek metų 
atgal, jau turėjo vieno sa
vo kandidato atsisakymą 
raštu — tad vienam iš jų 
nedavė balsuoti; iš to abi 
partijos pasiliko lygiomis. 
Demokratai irgi įdėjo sa
vo policiją. Šiomis dieno
mis turime dvigubą polici
ją, nes viena partija kitai 
nenusileid ž i a. Manoma, 
kad teismas (respubliko
niškas) bus pašauktas at
statyti tvarką.

Pereitą savaitę, mūsų a- 
pylinkėj labai daug prisni
go. Šioj apylinkėje prisni
go apie 18 colių, kitose 
vietose gi daugiau negu 6 
pėdų gilumos. Traukiniai, 
busai ir automobiliai buvo 
sustoję keliuose. Keliai 
buvo neišvažiuojami.

Mieste, “WPA darbinin
kai šiek tiek sniegą nuka
sė. Nuo kelių sniegą nuka
sė valstybės ir WPA dar
bininkai. Iki šiai dienai 
keliai dar nevisiškai nuva
lyti, bet reikalingai trans- 
portacijai patenkinanti.

Šaltis per šį laiką buvo 
žemiau ir tik biski aukš
čiau zero. “Pūtis”

PHILADELPHIA, PA.

BOSTON — 1120 KILOCYCLES
Nuo ateinančio šeštadienio, vasario 1

' Iš “Darbininko” Vajaus Fronto

metu nuo gegužės mėne
sio. Pirmiausia pagražino 
kleboniją iš vidaus ir iš 
lauko. Po to ėmėsi ir tai
syti, gražinti bažnyčią. 
Taipgi ištaisė ir pagražino 
bažnytinę svetainę paren
gimams. Visą medžiagą

v •

Nors Šv. Kalėdas jau se
niai praėjo, bet jų negali
ma taip greit pamiršti, 
nes jos paliko dvasinę bei 
moralinę naudą.

Per Kalėdas mūsų Šv. klebonas su komiteto na- 
Juozapo lietuvių parapijos riais gavo dykai 
bažnyčia buvo labai gra- Works dirbtuvės, 
žiai išpuošta. Pats klebo- sakant, sutaisė, atnaujino 
nas kun. V. Sadauskas su 
zakristijonu Dambrausku 
ir komiteto nariais Povilu 
Vaičaičiu ir Benediktu 
Armonu išpuošė bažnyčią. 
Šios parapijos bažnyčioje 
yra labai gražus Stebuk
lingos Aušros Vartų Die
vo Motinos paveikslas, la
bai panašus į paveikslą 
Vilniuje. Apie šį paveikslą 
parašysiu plačiau.

Mes turime jauną para
pijietį, Jokūbą Žukauską, 
kuris dirba elektros dar
bus. Tai jis kasmet suve
da ir pritaiko elektros 
šviesas. Taigi jam pri
klauso didelė padėka.

Šv. Kalėdų pamaldos bu
vo iškilmingos ir įspūdin
gos. Laike mišių labai 
gražiai giedojo choras.

Negalima praleisti ne
prisiminus ir mūsų klebo
no kun. V. Sadausko. Jis 
daug gero yra padaręs 
mūsų parapijoje per du

iš Wire 
žodžiu

viską klebonas su pagelba 
komiteto ir 
parapijiečių.
galybė. Lai Aukščiausis 
laimina šios parapijos pa
rapijiečius ir mūsų klebo
ną. Parapijietis.

geraširdžių 
Vienybėje,

SHENANDOAH, PA.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pereitą sekmadienį, kle
bonas išdavė parapijos 
metinę atskaitą. Atskaita 
džiaugiasi klebonas ir pa
rapijiečiai, nes aišku, kad 
pereitas metas parodė di
desnį žmonių sandarbiavi- 
mą, ir parapija savo už
trauktas finansines obli
gacijas pilnai išpildė.

Šv. Kazimiero parapijoj 
turime naują vargoninin
ką p. Mickuną, dainininkės 
p-lės Mickunaitės brolį. 
Jis jau turi sudaręs didelį 
chorą. Tik gaila, kad netu
rime didelės svetainės pa- 
silinksiminima m s. Tad 
sunku palaikyti jaunimą. 
Jaunimas myli sportą, tai 
mes turėtume jam parū
pinti vietą, nes kitaip jis 
eina pas svetimtaučius.

West Philadelphijos lie
tuviai buvo pradėję kurti 
parapiją, bet dėl sunkių 
laikų tas darbas atidėtas. 
Daug žmonių yra be dar
bo arba dirba trumpą lai
ką. Taigi statyti bažnyčią 
ar kleboniją kol kas nėra 
galimybės. Lauksime ge
resnių laikų. Šioje koloni
joje yra apie pora šimtų 
šeimynų.

Šv. Vardo draugija iš
rinko Praną Kondrotą sa
vo korespondentu ir prašo 
rašyti į laikraštį “Darbi
ninką”. Naujas korespon
dentas pasižadėjo rašinė
ti, jeigu tik “Darbininko” 
redakcija talpins. (Prašo
me rašyti, nes iš Philadel
phijos labai mažai gauna
me žinių. Red.)

Taipgi ir Šv. Vincfento 
draugija įgaliojo p. Kon
drotą rašyti į “Darbinin
ką” ir prirašinėti naujus 
narius. Lai Dievas padeda 
p. Kondrotui darbuotis ka
talikiškos spaudos darbe. 
Jis yra darbštus žmogus 
ir daug gero darbo gali 
padaryti. Rap.

Mieste turime politinę 
netvarką. Demokratai lai
mėjo pereitų metų rinki
mus, bet keli demokratai 
kandidatai savo balsus a-

dienos 
“Darbininko” Radio Programa įvyks iš WC0P radio 
stoties, Boston, Mass. Ši permaina padaryta dėlto, 
kad kaikurių kolonijų lietuviai nusiskundė nagauną 
Darbinnko Radio Programos arba gauną su trukdy- j 
mais. Darbininko Radio Komisijai ir LDS ir Darbi
ninko vadovybei norisi pasiekti per radio koplačiau- 
siai. Pirm negu atsakėme laiką senoje stotyje, mes at
siklausėme kaikurių didesnių kolonijų vadų ar gauna 
ir kaip gauna naująją WCOP stotį, ir tik gavę teigia
mus atsakymus padarėme permainą.

Naujoji stotis yra nauja ir dar mažai žinoma to- 
ūmesnėse kolonijose, bet lietuviai jeigu tik norės su-! 
siras, kaip susirado senąją stotį, kuri taip pat mažai i 
buvo žinoma tolimesnėse kolonijose.

WCOP stoties, Boston, Mass. reikia ieškoti tarp 
WBZ ir WNAC Bostone stočių ant 1120 kilocycles. i 
Kaikurie radio aparatai turi pažymėjimus 110, 120, 
130 ir tt. Tai Gerb. Radio mėgėjai teieško WC0P tarp 
110 ir 120, nes Bostone tą stotį galima gauti geriau
siai ant 112 arba 1120.

WCOP programų skelbimai yra šiuose Bostono 
rytiniuose dienraščiuose: Boston Post, Boston Globė, 
Boston American ir du kart savaitiniame laikrašty 
“Darbininke” kas savaitę tilps Darbininko Radio 
Programa ir pranešimai.

Prašome pasižymėti: WC0P, Boston, Mass., 1120 
kilocycles (268 m.).

Nuo ateinančio šeštadienio, vasario 1 d. Darbi
ninko Radio Prograųia per visą vasario mėnesį bus 
maždaug šiokia:

Vasario 1 dieną, 2 valandą po pietų programą iš
pildys Šv. Petro parapijos (So. Boston, Mass.) choras 
ir solistai, vadovaujant muzikui Rapolui Juškai. Pro
gramos atidarymo naujoj stotyj kalbą pasakys kun. 
Jonas Švagždys, LDS. Centro ir Darbininko Radio 
Komisijos Pirmininkas.

Vasario 8 d., 2 vai. pp. Norwoodo Šv. Jurgio pa
rapijos Radio grupė, vadovaujant muzikui A. Šlape
liu! išpildys dainų programą. Gros “Keturių Karalių” 
orkestras. Kalbą pasakys Dr. Juozas Landžius.

Vasario 15 d. Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
paminėti dainų programą išpildys Darbininko Radio 
Choras ir solistai. Atitinkamą kalbą pasakys LDS. 
organizacijos įsteigėjas Kan. Prof. Fabijonas Kemė-i 
šis.

Vasario 22 d. dainų programą išpildys Mass. ir 
New Hampshire valstybių lietuvių parapijų vargoni
ninkai.

Vasario 29 d. dainų programą išpildys Mariana
polio Kolegijos studentų choras ir muzikai, muzikui 
prof. Broliui Jonui Baniui vadovaujant. Kalbą pasa
kys vienas iš Marianapolio Kolegijos Profesorių, ku
rio pavardę paskelbsime vėliau.

Tokia tai yra numatyta Darbininko Radio prog
rama per visą vasario mėnesį.

Darbininko Radio programoje Įeina gerb. profe
sijonalų pranešimai, biznierių, draugijų ir pavienių 
asmenų apmokami skelbimai. Taigi gerb. prifesijona- 
lų, biznierių, draugijų ir kuopų valdybų ir komisijų 
prašome skelbtis laikraštyj “Darbininke” ir Darbinin
ko Radio Programoje. Kainos visiems prieinamos. 
Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės adresu: 
Darbininko Radio Komisija, 366 West Broadway, So. 
Boston, Mass. Telephone: SOUth Boston 2680.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

I Sofija Rimaitė pralenkė kun. J. Bružiką atsisto- * 
dama į pirmas kontestantininkų eiles. M. Kilmoniute X 
būdama trečiose kontestantininkų eilese smarkiai dii*-—- 
ba ir dirbdama apdainuoja vajų. Judėjimas eina visu 
frontu.

Jeigu man reikėtų da
bartinei kartai duoti šūkį, 
jis būtų štai koks: Būkit 
drąsūs, tvirti ir budrūs!

Beyens,
Belgijos ambasadorius.

Lavvrence, Mass. —Prieš“ 
trejetą dienų pirmose kon- 
testantiilinkų eilėse stovė
jo misijonierius kun. J. ” 
Bružikas. Bet štai, visai 
netikėtai, vakar, • p-lė S. 
Rimaitė prisiuntė didelį'" 
glėbį naujų “Darbininkui” 
skaitytojų pralenkdama 
stambiausius kontestanti- 
ninkus ir ji atsistojo pir
mose kontestantininkų ei
lėse. Sofija Rimaitė šiame

SOFIJA RIMAITĖ, darbe turi didelį patyri- 
kuri šią savaitę pralenksimą. Ji ir pereitame vajuje 
pirmaeilius kontestanti- labai smarkiai darbavosi, 
ninkus.

Gilberton, Pa. — Šiomis dienomis kun. J. Bruži
kas prisiuntė iš Pensylvanijos nemažą skaičių naujų 
“Darbininkui” skaitytojų, bet visgi negalėjo atsilai
kyti prieš Lawrencą. Misijonierius kun. Bružikas nuo 
vasario 3 iki 10 d. skelbs misijas Sugar Notch, Pa., 
kur klebonauja didelis “Darbininko” prietelis ir rėmė
jas kun. J. šiupšinskas. Kun. J. Bružikas ten misijas 
skelbdamas mano gauti daug naujų skaitytojų ir vėl 
atsistoti į pirmas kontestantininkų eiles.

So. Boston, Mass. — Marytė Kilmoniute, kuri per 
ilgą laiką buvo priešakyje vajininkų, šiandien stovi 
trečioje vietoje. Bet ji smarkiai dirba ir neužilgo ma
no vėl atsistoti visų priešakyje. Ji nei biskį nenusime
na, kad ją kiti pralenkė. Marytė prie prosos dirbdama 
ir “Darbininkui” prenumeratorius rinkdama, parašė 
eiles apdainuodama vajų.

MARYTĖ KILMONIUTE DIRBDAMA VAJUJE ŠTAI KAIP
JĮ APDAINUOJA

(Gaida kaip Vilniaus Kalneliai) 
Aš esu dukra garbingos tautos. 
Todėl man yra brangi spauda Lietuvos 
Broliai, sesutės, sveikinu aš jus *•-
Linkiu vajuj dirbti smarkiau už mane.. .

Jau mano amželis slenka vis žemyn 
O darbu daugybė stumia vis pirmyn.
Broliai, sesulės, sveikinu aš jus 
Linkiu dirbti vajuj smarkiau už mane. 

Aš netrokštu aukso nei garbės jūsų, ~
Tik man reik balsu, dėl naudos kitų. 
Broliai sesutės, sveikinu jumis 
Linkiu dirbti vajui smarkiau už mane.

Kaip pabaigsim darbą gausim pasilsėt. '
Ir iš darbo vaisiu,tikrai pasidžiaugt. ..

Broliai, sesutės, sveikinu jumis
Linkiu dirbti vajui smarkiau už mane.

Tarsim garbė Dievui dėl naudos žmonių 1 ~
Ir ačiū už triūsą visų mylimų y.

Broliai, sesutės, sveikinu jumis i*.
Rinkite vaisius daugiau už mane. J”

Kiti bostoniečiai ir gi smarkiai dirba! Pereitą sa
vaitę nemažai balsų yra gavę sekantieji: O. Saurienė, 
M. Grilevičius, J. Jeskelevičius, K. Vosylienė, V. Bra
zauskas ir F. Končiutė.

New Britain, Conn. —Visuomenės veikėja, LDS. 
Conn. Apskričio raštininkė ir katalikiškose draugijo- - 
se darbuotoja p. B. Mičiunienė įstojo į vajų ir perei- _ 
tą savaitę prisiuntė nemažai “Darbininkui” skaityto
jų. Ji pasižada padirbėti vajuje kiek aplinkybės ir.pa
jėgos leis.

Brockton, Mass. — Leonardas Kumpa šią savaitę 
prisiuntė daug naujų “Darbininkui” skaitytojų ap
lenkdamas O. Saurienę. Jis yra užsibriežęs aplankyti 
kiekvieno lietuvio namus apylinkės miesteliuose. Jis 
sako, kad tai esą geriausia dirva platinti ‘Darbininką’.

Cleveland, Ohio. — Paula Glugodienė, kuri yra 
viena iš žymiausių darbuotojų ir smarki “Darbinin
ko” kontestantė buvo susirgusi, ir per nekurį laiką ne
galėjo vajuje dirbti. Bet dabar sustiprėjusi vėl pradė
jo darbuotis, rinkdama “Darbininkui” naujus skaity
tojus.

Kearney, N. J. — Aktyvus katalikiškose draugi
jose darbuotojas M. Kauklis įstojo į vajų ir šią savai
tę prisiuntė naujų “Darbininkui” skaitytojų. Jis žada 
pasidarbuoti ne vien Kearney, bet ir Harrisone.

i • * - . . . i
Athol, Mass. — Iki šiol iš Athol mažai btivo ką 

girdėti, bet štai, vakar kontestantininkas Jonas An- 
driliunas prisiuntė čielą glėbį naujų “Darbininkui” 
skaitytojų ir atsistojo net į penktą kontestantų vie
tą. Jei Atholiečiai tokiu smarkiu tempu dirbs ir to
liau, tąi neužilgo gali atsistoti į vajininkų priešakį. 
P-nas J. Andreliūnas rašo: “Siunčiu jums glėbį “Dar
bininko” skaitytojų kvitų, ir prašau už juos duoti 

15c’ balsų. Čia yra tik pati pradžia. Kitą savaitę prisiųsiu 
Jums dar daugiau. Manau, kad Atholiečiai lengvai 
galės pralenkti Lawrencą ir Brocktoną.”

Vajaus Vedėjas. L

i
i

I

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktu. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktu. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina....... 65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur
lionienė, Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.................................... 15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakaru 
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų.......30c.

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas ......................................................................~...............10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys...................................................................................15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V: Juozas K.... s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras................................  50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina..............................   15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys................................................ 35c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25c.

UBAGŲ’ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina............................ 35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “IŠtyrsime pas
kui”, “Antanukas našlaitis”, ir “Mėginimas” ..........................  15c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai

* Visus užsakymus prašome siųsti: 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.
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[Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.
RADIO PROGRAMA
Lietuvių įvairumų pus

valandis vėl prasidėjo per 
Waterbury’o Radio W1X- 
BS... apie 1,500 kilocycles. 
Bus per penkias savaites 
sekmadieniais po pietų 
nuo- 3 iki pusės po trijų. 
Taigi lietuviai ir lietuvai
tės nepamirškite pasukti 
radio guzikėlį ir klausytis 
lietuviškų kalbų, muzikos 
bei dainelių. Prof. Aleksis 
su savo pagarsėjusia gru
pe žada jums pusę valan
dos didžiausio malonumo. 
Taip pat kviečiame lietu
vius atsilankyti į studio... Art Society of Waterbury 
ten yra vietos atsisėsti ir ir išpildė gražią programą 
pasižiūrėti. Daugelis jau svetimtaučiams. Tai įvyko 
ateina, bet turėtų dar dau- Temple Hali, 
giau lietuvių užeiti ir pri
sižiūrėti. Nieko nekainuo
ja, ir gal pirmą sykį kai 
kurie matysite kaip lei
džia oro bangomis lietu
viškas daineles, kalbas ir 
muziką.

I

PARAPIJOS METINĖ 
ATSKAITA

Pereitą sekmadienį mū-

KIIN PROF RiŽilNfl n SiasiPrie gavėninio paren-i Apmąstykit kiek daug AUiii rnUii nMLHIulU; Ui gįmo gus SUVaidinta sce- pikta tokia politika neša
Du MISIJŲ TVARKA; n0JC “Piloto Duktė”, pen- mūsų išeivijai, kodėl ji

P-nas JONAS STOKES, 
graborius, uolus veikėjas 
parapijoj, Waterbury, Ct.

mocrat, antradienio va
kare, Sporto Sekcijoje til
po gražus aprašymas apie; 
lietuvį ristiką, Kari Požė- sų klebonas kun. A. Vaš
ią. Tą sporto sekciją veda J kelis per visas ketveres, Kovo 2_ 15 dd. Lawren-;
John Cluney (kuris yra mišias išdavė parapijos fi- Ce, Mass.
apsivedęs su lietuvaite,: nansinę atskaitą. Nors j Kovo 16—22 dd. Lowell,
kuri jau kelinti metai kaip blogi laikai ir žmonės dau

gumoje mažai dirba arba[ 
visai nedirba, bet parapi
jos pajamos mažai skiria
si nuo gerų metų. Pajamų 
buvo apie 14 tūkstančių 
dolerių; išlaidų apie 13 
tukst-ančių dolerių. Atmo
kėta skolos vienas tuks-Į 
tantis. Lieka skolos 24 tū
kstančiai doleriu. Klebo
nas visus kvietė nrie uo- 

i lesnio veikimo, kad būtų 
galima sumažinti skolas.

t

I

IAtsilankė 
narių ir svečių. Visų ūpas 
buvo kuopuikiausias. Ma
tyti toji draugija susideda 
iš labai aukštos kultūros 
žmonių. Kunigas Kripas 
kalbėjo apie lietuvius, jų 
istoriją ir lietuvių kalbą. 
Paskui Young Melodians 
Radio Orkestras šauniai

■ grojo keletą lietuviškos 
muzikos šmotelių. O cho
ras labai gražiai padaina
vo. Solos dainavo Plangiu- 
tė, Zeloniutė, Petras Laz- 
dauskas ir Andrikiutė. 
Mergaitės buvo lietuviškai 
apsirėdžiusios ir padarė 
puikiausi įspūdį. Paskui 
kėlios lietuvaitės pašoko 
klumpakojį, suktinį ir no
riu miego. Viskas pasise-

■ kė puikiausiai ir tos drau- 1 
gijos nariai ir narės ilgai, 
ilgai plojo. Tai buvo tikrai 
kultūringas lietuviš kas 
vakarėlis. Reikia pagirti

vra Mattatuck Ladies 
Golf čempijonė ir kuris y- 
ra “regular basketball re- 
feree” mūsų lošimuose). 
Jisai labai išgyrė lietuvį 
Požėlą užtai, kad nesilen- 
kė tiems aukštesniųjų 
sportininkų politikavi
mams ir pageidavimams... 
pasitraukė nuo jų ir įstei
gė savo nepriklausomą 
ristikų grupę. Jisai turėjo 
ristis su lenku Paul Pau- 
lasky. Dalykas buvo toks: 
trys metai atgal Philadel- 
phijos kompanija norėjo 
išstatyti Vengrą Szabo 
prieš Jim Londos, ir kaipo 
preliminary Szabo ritosi 
su Požėla. Žinoma, pagal 
politikos Požėla turėjo 
šiaip arba taip pasiduoti 
vengrui, bet... anaiptol... jį 
paguldė į mažiau kaip tris 
minutes. Reiškia, lietuvis 
suardė kompanijos planus 

j ir jam nuo to laiko neda
vė darbo. Jisai išvyko į 
Europą. Tenai jam begalo 
sekėsi ir paskui sugrįžęs į 
Ameriką, suorgani z a v o 

| savo ristikų grupę. Tai at
kaklus lietuviškumas, ku
ris pasireiškė mūsų kumš
tininko Jack Sharkey gy
venime, nes jisai kaip kiti 
dėl politikos ir tt. netepe 
raporterių, bet tuojaus po 
kumštynių važiuodavo į 
namus pas savo šeimynėlę

MIRTIS
Sausio 26-tą mirė senutė 

Juozapina Raulinaitienė, 
73 metų amžiaus, gyvenu
si 27 Austin St. Ji sirgo 
tik porą savaičių taip va
dinama sukrėtimo (shock) 
liga. Paliko nubudime vy
rą Edvardą Raulinaitį, dvi 
dukteris: O. Vidukinienę 
ir A. Notley, sūnų Benja
miną ir 8 anūkus. Palaido
ta su bažnytinėmis apei
gomis iš šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčios šv. Ma
rijos airių kapuose.

ŠPOSININKAI
Sausio 26 d. trys broliai 

Rukai iš Bookland, Conn. 
parapijos salėje rodė ma
giškus šposus, žmonių bu
vo daug ir visi buvo suį
dominti jų šposais. T. M.

Kovo 16—22 dd. Lovvell, 
Mass.

Kovo 23—29 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoj, Worces- 
ter, Mass.

Kovo 30 d. — Balandžio 
5 d. Westfield, Mass.

Balandžio 6 — 12 dd. Šv. 
Andriejaus parapijoj, Phi
ladelphia, Pa.

Jeigu kuris Gerbiamų 
Klebonų norėtų pas save 
kviesti su misijomis, pra
šoma kreiptis šiuo antra
šu: Rev. Prof. M. Ražaitis, 
D. D., Marianapolis Colle- 
ge, Thompson, Conn.

Darbininkas nepasiekia, 
tai radio visus pasiekia, 
ir visi rengiasi laikraštį 
“Darbininką” pasikviesti 
kaip nuolatinį šeimynos 
lankytoją.

Daug kalbama apie ‘Dar
bininko’ radio programos 
gražumą. Tikimės 
“Darbininkas”

kių aktų drama.
Vadovauja muz. J. Brun- 

dza. Linkime gero pasise
kimo.

SUNKIAI SERGA
Jau trečia savaitė kaip; 

komplikuota liga prislėgė 
p-nią O. Raugalienę, ma
mytę dainininkės p. Onos 
Revukienės. Ligonė randa
si namuose, 51 Little St., 
D-rų priežiūroje. Linkėti
na ligoniai greitai pasvei
kti!

MOTERŲ SĄJUNGA
M. S. rengia gražų žiurk- 

štukų ir “Skrajojančios 
Paštos“ vakarą. Žada būti 
labai įdomus. Bus teikia
mos gražios dovanos. Šo
kiai prie pirmos rūšies or- 
kestros.

Laukiame! Rep.

jums taip patinka?, atsa
kymas, mano mieli: jūsų 
veidmainystė, atkaklumas 
ir skupumas tikra bepro
tystė. A, A, A, A, Ta, Ta, 
Ta, Ta. Vietinis.

BROOKLYN, N. Y.

ŠVENTO JUOZAPO PA
RAPIJOS TREČIASIS 
“MINSTREL SHOVV”
Kaip pernai ir užpernai, 

taip ir šįmet, ačių pastan
goms gerb. lietuvio grabo- 
riaus Jono V. Stokes ir 
mėsininko Jono V. Stokes, 
bus iš eilės 3 “Annual 
Minstrel Show” Šv. Juo
zapo parapijos Našlaitna- 
mio naudai. Pernai apie 
tūkstantis žmonių atsilan
kė, o šįmet tikimės, kad 
bus dar daugiau. Bus 
Brinkman’s 13 “piece” or
kestras, kuris gros šo
kiams. Graborius Jonas
Stokes prižada visiems ir prof. Aleksį už jo nenuils- 
visoms “extra good time”. 
Tai bus Šv. Juozapo par. 
salėje Vasario 12 d. (Lin- 
coln’s Birthday). Įžanga 
tik pusė dolerio. Bus “af- 
ternoon show” vaikučiams 
ir Seserims iš viso miesto 
taip, kaip pernai. Šįmet 
programoj bus daugumoje 
lietuviai iš parapijos. Per
nai snaudėme ir turėjome 
daug svetimtaučių, bet šį
met jau daugiau iš savųjų 
lietuvių.

Čia dedam paveikslą 
graboriaus Stokes, kuris 
taip uoliai ir širdingai dir
ba bendrai su savo vien- 
vardžiu mėsininku Jonu 
Stokes... tai prie Šv. Juo
zapo par. švento Vardo 
Švilpukų beno arba Fife 
and Drum Corps, tai avia- 
tion vaikučių kliubo, ku
riame daug vaikučių lavi
nasi kaip daryti iš mažų 
modelių orlaivius, o pas
kui Šv. Juozapo par. Glee pragarsėjo kaip plaukikas. 
Club ir tt. Sveikinam abu
du Jonu Stokes’iu ir linki
me jiems kuodaugiausiai 
energijos ir ant toliau pa
sišvęsti tiems gražiems 
darbams.

NEW BRITAIN CONN-
tarną darbuotę.

LIETUVIS PASIGARSĖ-
JO

Jaunikaitis, lietuvis, wa- 
terburietis mūsų parapijos 
narys, Eduardas Povilai
tis, (High School moki
nys) aną dieną Waterbu- 
ryj ne tik laimėjo plauki
mo kontestą, bet “subyti- 
no” visos Connecticut Val
stybės rekordą tarp moki
nių. Jo žymiai: 100 yard 
“breast stroke event” jisai 
padarė į 1 minutę, 9 4—5 
seconds... Jisai “subytino” 
net savo senesnį irgi čem- 
pijonišką rekordą. Edvar
das lanko Waterbury Cro- 
sby High School. Jie “su
bytino” Manchester High 
School in the Statė High 
School Swimming League. 
Jau ne pirmas sykis kaip 
mūsų jaunutis Edvardas

PIRMAS ŠV. VARDO DR- 
JOS PARENGIMAS

Sausio 23 d., vakare, šv. 
Andriejaus parapijos baž
nytinėje salėje įvyko Šv. 
Vardo draugijos vakaras, 
kurio programa prasidėjo 
iš bingo ir dainų bei muzi
kos.

Publikos buvo gan gra
žus būrelis. Jauni vaikinai 
stengėsi visus atsilankiu
sius patenkinti savo patar
navimu.

Ši jaunų vaikinų draugi
jėlė yra visai jaunutė. Šis 
buvo pirmas jos pasirody
mas. Pelnas paskirtas 
rapijai.

Šv. Vardo draugiją 
tvėrė pereitais metais 
Misijų laike Jėzuitas
velis Mešlis. Draugijoje 
gražiai darbuojasi jaunas 
advokatas Algirdas Povi
laitis.

I

pa-

SU-
ŠV.
Tė-

įvykoŠioje kolonijoje 
didelė audra ir sniegas 
užvertė kelius. Mokyklos 
buvo uždarytos; ūkininkai 
negalėjo išvažiuoti per 2 
dienas. Pieno ir kitų pro
duktų negalėjo vežti par
duoti. Vienas senas žmo
gus sakė, kad tokios aud
ros nebuvo per 48 metus. 
Šalčiai taip pat dideli, sie
kia net 10 žemiau 
Plumeriai džiaugiasi, 
dūdoms užšalus jie 
daug darbo.

Vieną mergaitę
sniege apalpusią. Bet dar
bininkai, kurie neturi dar
bo, tai gavo darbą. Vie
nam biznieriui skiepą už
liejo ir daug nuostolių pa
darė. Daug laukinių pauk
ščių sušalo. Patartina iš
mesti paukščiams maisto, 
o jie vasaros metu atsily
gins.

zero. 
nes 
turi

rado

KALBĖJO IR PASIRODĖ 
SVETIMTAUČIŲ TARPE

Anais metais C.L.C. Olim
piadoj jisai irgi pasirodė 
čempijonas. Tai neuždyka 
jo draugai ir prieteliai ji 
vadino Tarzanu. Rodos, 
ten buvo ir daugiau lietu
vių, kaip tai, Balčius, ku
ris laimėjo 40 “free style 
race”. Valio, lietuviai!

Aną vakarą lietuvių ra
dio grupė su prof. Aleksiu 
priešaky, priėmė kvietimą, 
nuėjo j Mattatuck Musical

ŽODIS APIE LIETUVĮ 
RISTIKĄ POJELLO-PO

ŽĖLĄ
Waterbury Evening De-

DARBININKO RADIO 
PROGRAMA

Šios kolonijos lietuviai 
taria viešą padėką Darbi
ninko Radio Programos 
vedėjams. Mes klausomės 
kiekvieną šeštadienį 5 vai. 
po pietų ir gauname labai 
daug pamokinimų, pasi
klausome gražių lietuviš-

BENDRAS PARENGI
MAS

Vasario 6-tą, toje pačio
je salėje įvyks bendras va
karėlis Sodalicijos (jaunų 
merginų draugijėlės) ir šv. 
Vardo vaikinų draugijos. 
. Programa susidės iš lo
šimo bingo ir dainų bei ki
tų pamarginimų. Pelnas 
skiriamas parapijai. Pa- kų dainų ir muzikos. Pra- 
tartiną visiems skaitlingai šome, jei galima, palaiky- 
atsilankyti ir paremti mū- ti tą programą kuoilgiau- 
sų jaunuolių veikimą. [šiai, ' nes kur laikraštis

Moterų Sąjungos 35 kp. 
vasario 2 d., vakare rengia 
taip vadinamą žiurstų ir 

kad i skrajojančios paštos va-
• sulauks j karą, parapijos svetainė- 

daug naujų skaitytojų šio je, 207 York St. Rengėjos 
vajaus metu. “Darbinin- kviečia visus ateiti su na- 
kas” mums patinka, nes 
jis yra geriausias laikraš
tis. Taigi raginu visus už
rašyti “Darbininką” savo 
giminėms į Lietuvą. Lietu
vos žmonės “Darbininką” 
labai myli ir rašo, kad ka
da ' gauna iš Amerikos 
“Darbininką”, tai ir iš ki
tų kaimų ateina žmonės ir 
skaito su dideliu pasigerė
jimu.

Jeigu kurie dėl kokių 
priežasčių negali užrašyti, 
tai tesiunčia į Lietuvą per
skaitytus “Darbininko” 
numerius savo giminėms. 
Vajaus metu * ir užrašyti 
netaip jau sunku, nes į 
Lietuvą tik $4.00 met.; pu
sei metų $2.00; vieną kar
tą į savaitę $2.00 metams. 
Lietuvos žmonės nemyli 
šlamštų, bet myli gerus 
katalikiškus laikraščius 
kokiu yra laikraštis “Dar
bininkas”.

A. P. Krikščiūnas.

vatniausiais žiurstais ir 
laimėti dovanas. Taipgi 
bus paskirta ir $5.00 dova
na, kurios tikietus pirko
te. Bus skanių užkandžių 
ir gėrimų. Gros šaunus or
kestras.

Sausio 15 d. įvyko Mo
terų Sąjungos 29 kp. meti
nis susirinkimas. Prisira
šė nauja narė, p. P. Bar
kauskienė. Išklausę rapor
tų, išrinko 5 atstoves į N. 
Y. ir N. J. Moterų Sąjun
gos apskričio suvažiavi
mą. Motinos Dieną pami
nėti išrinkta komisija, ku
riai vadovaus p. Dobrovol- 
skienė. Išduotas raportas 
iš įvykusio “bunco party” 
ir riešutų, sausio 12 d. Pel
no liko $57.01, kuris pas
kirtas parapijai.

Išklausyta pereitų metų 
valdybos raportai ir išrin
kta valdyba: pirm. U. Mi
kulskienė; vice-pirm. Gai
galienė; finansų rašt. Te- 
rebeizienė; protokolų rašt. 
Vaitiekūnienė; ižd. Dobro- 
volskienė; iždo globėjos— 
U. Ažauskienė ir Subatie- 
nė; knygų peržiūrėtojos— 
Rašėtienė ir šertvytienė; 
tvarkdarė
korespondentė —■ J. T.

Darbščiai valdybai ir vi
soms narėms palinkėti, 
kad mūsų darbai 1936 me
tais atneštų gausius vai
sius. Rašt.

Kivitienė;

ŠV. JURGIO PARAP.
šeštadienį, sausio 25 d., 

įvyko kortavimo ir šokių 
vakaras, kurį pirmą sykį 
surengė Altoriaus Vaikų 
draugija, žmonės atjaus- 
dami šių jaunuolių gražų 
tikslą ir todėl stengėsi sa
vo atsilankymu paremti 
juos, teikdami .jiems dau
giau energijos tolimesnia
me veikime.

Atsilankę linksmoj nuo
taikoje vakarą praleido; 
vieni kortuodami, kiti šok
dami.

Pelnas skiriamas zokris- 
tijos pataisymams.

Sveikinam Altoriaus Vai
kų draugiją už jų pirmą 
taip 
mą.

rūpestingą parengi-

CHORAS
Parapijos choristai ren-

CENTRALINIO KOMI
TETO LOPŠINĖ KATA

LIKAMS
Centralinis komitetas, 

tai naujai gamintas kotle
tas, nori lietuviams sutei
kti gerovę, todėl turi tekė
ti palei vieną sriovę. A, A, 
A, A, Ta, Ta, Ta, Ta, pa
lei vieną sriovę.

Reikia sužinoti, kaip kas 
ir kur gyvena, aprašyti 
visų turtą komitetas ma
no. Labai mėgsta save a- 
fišuoti, jau net parapijos 
knygas norėtų rukuoti. A, 
A, A, A, Ta, Ta, Ta, Ta, 
norėtų rukuoti.

Noriai save skelbia ge
rais katalikais, ir parapi
jai pagelbsti reikalui išti
kus. Sunku ir atskirti ka
me netikslumas, komiteto 
geri norai, toks uolus vei
klumas. A, A, A, A, Ta, 
Ta, Ta, Ta, toks uolus vei
klumas.

O nemato savo klaidų, 
kad vienybę ardo, miklu
mu ir gudrumu gadina sau 
vardą. Ieško, knisas kur 
nereikia, kur reikia nedir
ba, tačiaus nori sau vie
nybės, kurios taip pasiil
go. A, A, A, A, Ta, Ta, Ta, 
Ta, kurios taip pasiilgo.

Ei, brolyčiai, gudragal
viai, ne tuo keliu einat, 
tiesą mindote po kojų, sa
vo žodžius mainot. Atiduo
kite savo duokles, jei no
rit vienybės, susimildami 
atmeskit beždžionių gud
rybes. A, A, A, A, Ta, Ta, 
Ta, Ta, beždžionių gudry
bes.
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A. S. VOKIETAITIS
Reprezentuoja Stipriausias

Insuranee Kompanijas

Real Estate - Mortgages

PARDUODA LAIVAKORTES

843 Bank St.,

Waterburv, Conn.
Atdara ir vakarais Tel. 3-5547

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruoSes patarnauti 
kuneeriausiai diena ir nakti 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.

716 Stanley St. arba
273 Chestnut St.

Tel. NEW BRITAIN 675 R

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row

PrieS City Hali
NEW YORK. N. Y.

* Room 405-6-7 
Equitable Serrice Bureau 

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

- ĮSTAIGA
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