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Prof. Dovydaitis

■■■ ■

J. E. Vyskupas T. Matulionis
South Boston, Mass

Profesorius Dovydaitis, simojimais, savo redaguoVytauto Universiteto gar- jamais žurnalais. Turime
bės narys ir vienas iš jo padėti juos leisti. Jam nuKaunas — Lietuvos val
steigėjų, pašalintas. To kertama profesoriaus kar- džia Mykolui Paltanavi
--------- --------------- —————————— ,
,
,
,
paties likimo laukiasi ir jera, tai mes bent neleiskičiui, kuriam 1935 m. rug IŠNAUJO TYRINĖJA VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS So. Boston, Mass. —Tre- kun. J. Plevokas ir vietikitu du profesorių: Pakš- me, kad jis būtų visiškai
NEDEDA PRIVALOMŲ čiadienį, vasario 5 dieną niai: šeimininkas kun. P.
sėjo 15 d. sukako 60 m.
tas ir Šalkauskas...
likviduotas Lietuvos švie- amžiaus, paskyrė iki gy LINDBERGH’O KŪDI VALDŽIOS PRANEŠIMŲ pas kun. P. Virmauskį, šv. i Virmauskis ir kun. K. UrKIO NUŽUDYMĄ
Tai paskutinės iš Lietu- timo naudai. Suteikime
___________
i Petro
parapijos kleboną bonavičius.
vos gatves 150 litų mėne
------ £vos žinios.
ž.................
Žaibo greitumu jam galimybės leisti moksiui pensijos. M. Paltana Trenton, N. J. — Gub. Kaunas — “L. N.” rašo, atvyko mūsų išeivijai gar- Prieš pietus J. E. Vyskiekvieno
vieno
galvoj kyla'slo kūrinius. Juk yra vii-į
vičius, buvęs laisvamanis- Hoffman įsakė policijai iš- kad pagal spaudos įstaty- bingas svečias, Bažnyčios kūpąs Matulionis, lydimas
klausimas: delko Prof. Do ties, kad tautininkų val l
ko laikraščio “Amerikos naujo ištirti Lindbergh’o mo 33 str. visa Lietuvos vadas, J. E. Vyskupas Te- 'kleb.
' ' . kun. P. Virmauskio
vydaitis pašalinamas — džia jau bent to jam ne
Lietuvis” leidėjas dabar kūdikio pavogimą ir nužu- spauda, atseit ir mažumų ofilius Matulionis, lydi- ir svečių kun. J. Valantiedėl
netinkamumo
bei uždraus ?
gyvena 73 Farragut Road. dymą, nes Įsą neįmano- leidiniai, turi dėti vadina- mas kun. Juozapo Valan- jaus ir p. Jenušaičio lan«
nem o k ė j i m o profeso Prie to, visiems žinoma,
j ma, kad tą daĮ
’bą būtų at- muosius
la^bą
“mėlynuosius” tiejaus, Šv. Juozapo par. kėši “Darbininko” redak
riauti? Toli gražu ne. Tai kad tikrieji mokslininkai So. Boston, Mass.
M. Paltanavičius, beįeis- likęs vienas Bruno Haupt- Eltos pranešimus. Tačiau (Waterbury, Conn.) klebo cijoje.
gryno mokslo žmogus. Jo kasdieninio gyvenimo rei
damas laikraštį Worceste- manas,
Jo Ekscelencija kovo 3
laimingą išimtį sudaro vo no ir buvusio šerifo p. Je
redaguojamieji
žurnalai kaluose yra nepraktiški.
ry subankrutavo. Dabar
— — — -4"---------d. išvyksta iš Amerikos j
kiečių “Kultūrverbando” nušaičio iš Waterbury.
“Kosmos”, “Logos”, “Lie Jiems be galo sunku rū
26 ŽUVO LEDO
jis yra suparaližuotas, ne
; leidžiamas
savaitraštis Garbingas Ganytojas ir Šventąją Žemę ir kitas
tuvos Mokykla” kaip tik pintis tokiais
dalykais, beišeina iš savo buto ir, iLIETUJE
i “Deusche Nachric h t e n jo palydovai pernakvojo Europos šalis, o išten grįš
tai grynojo mokslo pada kaip būtas, valgis, drabu
ki pensijai iš Lietuvos vy
pas kun. Virmauskį klebo- į Lietuvą.
rai. Ten nėra nevieno tuš žis, mokesčiai. Ta gyveni riausybės gaunant, gyve Johannesbnrg, South A- fuer Litauen”, kur ne pėd
J. E. Vyskupas Matulio
sako nėra visų kalbų ir nijoje.
čio sakinio, viskas parem mo realybė tai jiems ne
frica,
Vasario
2.
—
Ledo
no iš savo žmonos uždar
Ketvirtadienį, vasario 6 nis pasakojo savo įspū
ta mokslu. Jis yra moksli suprantama sritis. Čia jie bio, kuri dirba lenkų dien lietus su puolančiais ledo pranešimų, dedamų lietu
vių ir kitų mažumų spau d. kleb. kun. P. Virmaus džius iš Amerikos lietuvių
ninkas tikriausioj to žo reikalingi stropaus ir rū
i
raščio ‘Kuryer Codzienny’ gabalais didžiulio riešuto doje.
kis suruošė pietus Jo Eks katalikų veikimo ir gyve
džio prasmėj. Jei kokia pestingo globojimo. Taigi
(cocoanut) didumo, buvo
redakcijoj.
celenciją Vyskupą Matu nimo. Jis yra pilnas opti
karjera atitinka Prof. Do mes amerikiečiai pasiropriežastimi mirties 26 vie
lionį
pagerbti ir į pietus mizmo, kad lietuviai kata
LITUANICA I JAU
vydaičio gabumus ir natū dykime moką įvertinti Do
tos gyventojų. Iš tų, 19 ta STIKLINIAME KAM sukvietė Bostono apylin likai išlaikys katalikybę
ralų palinkimą, tai — pro vydaičio nuopelnus Baž
po užmušti puolančiais le
kės parapijų kunigus. Pie- ir lietuvybę išeivijoje; kad
BARYJE
fesoriauti. Negi už ką ki nyčiai ir Tėvynei ir sukur
dais, o kiti prigėrė nepa
į tuose dalyvavo šie kuni Amerikoje gimęs ir augęs
tą jam buvo suteiktas U- kime jo globojimo fondą.
prastai smarkiame lietaus Kaunas — Prieš kiek lai gai: Garbės svečias Jo Ek jaunimas, kuris yra stip
niversiteto garbės laips
Dabar jau baigiasi ter pylime.
K.
ko Vytauto Didžiojo mu scelencija, kun. J. Valan rus katalikybėje ir susi
nis. Dabar jisai iš mokslo
minas prieš trejus metus
katedros pašalinamas ir POPIEŽIUS PRADĖJO išrinktiems Klaipėdos kra “GARNYS” AUTOMO ziejuje baigti Lituanicos I tiejus, kun. J. Švagždys, pratęs lietuvybėje, ne taip
kambario stiklinimo dar kun. P. J. Juškaitis, kun. greit, o gal ir visai nepaBILIO NELAIMĖJE
už ką? Už katalikybę. Gi PENKIOLIKTUS GANY što apskričių ir miestų sei
bai. Dabar Soldino trage P. Juras, kun. P. Lunskis, 1 siduos ištautėjimui.
čia mums primygtinai no
meliams. Jie tuojau bus
TOJAVIMO METUS
Westfield, Mass. Sausio dijos vieta su Lituanicos
rima įkalbėti, kad religi
paleisti. Nauji seimelių
• George Morey vežė j likučiais jau yra stikli
nio tolerantingumo atžvil Vatikanas — Vasario 6 (savivaldybių) rinkimai j- 31 —
. niame
_*kambaryje,
Jaunas
Stu
no žmoną *-Į ■,.
u
—™*™*;!
---- —
savo
ligonbutj
kuris*
- '
’
giu Lietuvoje viskas esą dieną suėjo 14 metų kaip vyks vasario 24 d. Jau da
gerai. Kaip gi gerai, jei Šv. Tėvas, Pijus XI yra bar vokietininkai
varo laukti “garnio”. Kad iš užima arti 100 kubinių
toks mokslo milžinas krin-‘_Katalikų Bažnyčios galva. smarkią agitaciją, kad gy vengus susidaužimo su ki- metrų,
ta auka religinių savo įsi- per“tuos 14 metų Šv. Tė- ventojai balsuotų už jų tu automobilium, Morey.
Davos, Šveicarija, Vasa- gastauja, kad galįs prasi
pasuko savo mašiną, kuri LIETUVOJ NORI STEIGtikinimų? Ne, ne viskas vas skeibė taiką ir ramy- statomus kandidatus. Lie
mo 5 — Vokiečių Nazių dėti naujas žiaurus žydų
paslydo ir atsimušė į sto
TI LAIKRODŽIŲ
ten gerai. Ten matomai į
pasauliui. Italijos - E- tuviai krašto savivaldybių
i vadas Šveicarijoje Wil- persekiojimas Vokietijoj.
vėjusį
troką.
Jo
žmona
ta

FABRIKĄ
sivyravo obalsis: lai gnu- thiopijos karas ir neramu- rinkimams irgi sparčiai
helm Gustdoff 40 metų ta Nužudytojo našlei pats
po
išmesta
ant
sniego
ir
va visa tai, kas nepakeliui maį Europoje labai susilp- ruošiasi. Tačiau tokio įpo nužudytas. Jį nužudė Hitleris pasiuntė užuojau
sutrenkta. Ji tuoj tapo į- Viena šveicarų firma no
vis siaurėjančiai tautinin- nįn0 §v Tėvo, 78 metų am- karščio, kaip prieš viso
nešta į valgyklą medika- ri Lietuvoje steigti dideli jaunas Jugoslavijos medi tos telegramą. Pareikalau
krašto
seimelio
rinkimus,
kystės sriovei. Nuo to šū- žiaus senelio sveikatą. Tai
lei pagelbai. Vos įnešus į laikrodžių fabriką visiems cinos studentas, žydas, ta iš Šveicarijos valdžios
kio Lietuvoje jau darosi gį nuo pereitos savaitė?- dabar laukti netenka.
valgyklą pasirodė “gar Pabaltijo kraštams. Iš už David Frankfurter 26 m. atitinkamai nubausti žu
nepakenčiamai trošku.
pabaigos Šv. Tėvas nebeGUB. CURLEY ĮSAKĖ nys” ir paliko poniai Mo sienio gabentųsi tik tas Žudikas tuoj pasidavė po diką.
Mums neprivalu Prof. priiminėja savo audijenci- POLICIJAI IŠTIRTI PO rey dukrelę. Motina ir du dalis, kurių nėra Lietuvo licijai. Jis pareiškė, kad
Dovydaitį palikti nuoša- jon lankytojų ir ilsisi, kad LITINĮ RAKIETYRIA- krelė, kad ir po tokios ne je. Fabriką projektuoja panarėjęs užduoti smūgį SUDEGĖ SENIAUSIA
liai. Mes neturėtume jo ap- sustiprintų savo sveikatą,
laimės, sveiksta ir tvirtė steigti akc. b-vės pagrin nazių režimui, nuo kurio
VIMĄ
LENKŲ BAŽNYČIA
i jo tautiečiai žydai tiek
leisti. Tokiu neteisingu iri
dais.
KANADOJE
ja.
= daug kenčia Vokietijoje.
Gub. Curley, būdamas
NELAIME ANT
nekultūringu pašalinimu;
nuo profesorystės jam a-J
Floridoj
telefonu įsakė
Tos kulkos turėjusios būt Parry’s Bay, Ont. Vas. 2.
GELEŽINKELIO
Pekine
Generalis
Streikas
valstybės
policijai
ištirti
pasiųstos Adolfui Hitle Šv. Stanislovo katalikų
t i mama duona, ir kas jam
riui, bet jis to negalėjęs bažnyčia, Wilne, Ont. su
Sunbury, Pa. — Pereitą politinį rakietyriavi m ą.
dabar veikti, kur dėtis?
Sustabdė
Judėjimą
atsiekti, todėl padaręs ką degė šį rytą. Tai buvo se
Prof. Dovydaitis yra mok- penktadienį Reading grei- Jis sužinojęs, kad rakietiegalėjęs, kuris nuodinęs niausia
slininkas ir tik mokslinin- tasis traukinys nušoko riai lankosi pas valdinin
lenkų bažnyčia
Pekin,
III.
—
Šio
miestenes
pramatoma,
kad
gali
vietos atmosferą. Jis susi Kanadoje. Nuostoliai sie
kas. Jis mokslui pašventė nuo tilto ant vieškelio. To- kus, kuriuos jis paskyrė i;
radęs Gustloffo adresą, kia $35,000.
visą laiką, sueikvojo ener- je nelaimėje užmušta gar- bei paaukštino ir jo vardu lio darbininkai paskelbė kilti kruvinos riaušės.
generalį
streiką.
Streikuo

kolektuoją
pinigus
neva
giją, jam paaukojo savo vėžio inžinierius, pečkuPraneša, kad Com Pro- atvykęs į jo namus ir kuoja
apie
6,000
darbininkų.
už
tą
darbą
bei
paaukšti

gyvenimą. Jis negali skir- rys ir Dr. Guy Rotfuss ir
ducts Refining kompani- met jo žmona jį įleido ir MASS WPA GAVO DAR
nimą. Tokiu būdu daugelis Streikieriai privertė biz- ja jau priėmė darbininkų nuvedė į Gustloffo kamtis su savo moksliškais už- 32 sužeisti.
$4,000,000
jo paskirtų valdininkų ta-' nierius uždaryti krautu- reikalavimus. Darbininkai barį, tai jis paleidęs į jį 5
Massachusetts valsty
po apiplėštų ant tūkstan-1 ves ir profesionalus užda- yra įsitikinę, kad ir kitos šuvius. Jis esąs Jugoslavibės WPA skyrius gavo iš
čių dolerių. Policijai įsakė ryti ofisus. Tik porą vais- kompanijos priims ir strei- jos žydų rabino sūnus,
Washingtono dar $4,000,tokius raketierius suimti tinių liko atidarytos, kad kas bus baigtas laimėjimu.
GUSTLOFFO NUŽUDY- 000 dėl pagreitinimo vieir patraukti atsakomybėn, sergantiems ligoniams bū'
----------------.1 MAS IŠSTATO ŽYDUS šųjų darbų.
tų galima gauti vaistų, pADAB£ ABLAVĄ ANT
NUDISTŲ LAIVAS
bet kitokių daiktų ir vais- PROSTITUCIJOS LIZDŲ NAUJAN PAVOJUN
---------------_______
MUSSOLINI ATSIUNTĖ
UŽĖJO ANT SEKLUMOS tinėse negalima pirkti.
Tampa, Fla. —Būrys nu- Generalis streikas kilo Nevv York — Praeito še- Berlynas, Vasario 5 — PADĖKĄ GUB. CURLEY
1120 Kilocycles
distų pasisamdė ar nupir- iš dvi savaitės atgal prasi- štadienio naktį, New Yor Vokiečiu naziai imdami Diktatorius Benito Mus
ko laivą su kuriuo išvyko dėjusio streiko degtinės ko policija, slaptai prisi- Gustloffo nužudymą kaipo solini per karališkąjį ge
į Virgin salas su tikslu ten išdirbystėje, kur darbinin- ruošusi netikėtai užklupo pateisinimą už žydu per neralį konsulą Guido Segšeštadienį, vasario 8 dieną, Darbininko Radio įsteigti nudistų koloniją, kai reikalauja pripažinti prostitucijos lizdus įvai- sekiojimą paskelbė iš nau re, Bostone atsiuntė speprogramą iš stoties WC0P, Boston, Mass. (1120 kilo- Kadangi jie nesurado lai- senesniems darbininkams riose New Yorko dalyse. jo neatlaidžią kovą prieš cialę padėką Mass. valscycles) išpildys Norwoodo šv. Jurgio parapijos Ra- vo navigatoriaus nudisto pirmenybę, pripažinti uni- Suimta apie 100 moterų ir žydus.
' tybės gubernatoriui James
dio grupė, vadovaujant muzikui A. šlapeliui. Solo dai- bei tokio, kuris būtų suti- ją ir tik su ja tartis. Kom- 10 vyrų agentų, Iš suim- Hitleris paskelbė, kad Curley už jo pasakytą kalnuos p.
adv. B. Sykes
žmona iš Norwoodo.! kęs------------nusirengti,
* S. Sykienė,
„
--------------■------------------------------o-, tai jie ;s
iš-—
panija darbininkų sąlygų tųjų 77 moterys~ ir 7 vyrai kova prieš žydus turi bū- bą italų mitinge Faneuil
Gros “Keturių Karalių” orkestras. Kalbą pasakys Dr. vyko į 1400 mylių kelionę nepriėmė ir tas iššaukė laikomi kalėjime. Kiti ap- ti vedama be jokių kom- Hali, sausio 26 d. Toje
Juozas Landžius.
be navigatoriaus. Dabar generalį streiką.
jklausinėjus paleisti. Lai- promisų. Jo organe “Wo- kalboje gub. Curley išgyDarbininko Radio programa įvyks 2 vai. po pietų, pranešama, kad tas laivas Pekin miestelyje yra a- komiems paskirta po $10,- elkischer Beobachter” pir- rė Mussolini,
________ pateisino
___ jo
Gerb. Darbininko Skaitytojų, prietelių ir rėmėjų pra- arti Hillsborough Bay už- pie 17,000 gyventojų. Da- 000 kaucijoskiekvienam, mame puslapy tilpo ugnin- vedamą karą ii Ethiopija
šome pasukti savo radio ant 1120 kilocykles ir klau- ėjo ant seklumos. Ką da- bar tas miestelis atrodo it Ši ablava tai esąs pirmuti- gas prieš žydus
editoria- ir peikė šios šalies nusissytis dainų, muzikos ir kalbų iš radio stoties WCOP, bar nudistai darys nepa- karo laukas. Policija ir mi- nisbandymas
suardyti las. Dabar visus prisibijo- tatymą dėlei dabartinio
Boston, Mass.
įsakoma.
įlicija stovi apginkluota,!baltosios vergijos raketą. .ma, ypatingai žydai nu- neitraliteto.
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“Darbininko” Radio
Programa

Iš Stoties WCOP, Boston
2 Valandą Po Pietų
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mis ir Vilniaus pasų įsigij jimu.
Antroji komisija patvar
kė Seimelio dalykų eigą
-------------------------sekančiai. Vas. 22 d., 8:30
y, •
BLAIVININKŲ
vo ir dainavo šie ir šios vai. ryte, Seimelio daly
viams pamaldos, Šv. Pet
ŠVENTĖ
jaunuoliai:
B. Žukauskas, B. Bra ro bažnyčioje, iškilmingos
Vasario 2 d. Blaivininkų zauskas, Alena Rudzevi- šv. mišios, pamokslas, iš
49 kuopos nariai išklausė čiutė; Marijona Saduiky- pažintys, komunija. Trum
savo metinių šv. mišių, tė; Albinas Puplauskas, pi pusryčiai. Po pamaldų
kurias atnašavo kun. K. Uršulė Tarulytė, Albina ir Seimelio sesijos, bažnyUrbonavičius ir pasakė Petravičiutė, Juozas ir Le- tinėje salėje: vedėjų rinkipamokslą. Po mišių įvyko onardas Saduikiai, Petras mas, referatas, svarstyblaivininkų bendri pusry Radzevičius, Jonas Barau- mai ir ankstyba baiga,
čiai, bažnytinėje svetainė skas, Juozas Brazauskas, .1 vai. po pietų, parapijos
Vladas Žukauskas, Algi salėje, 492 E. 7th St., So.
je.
Bostone, Federacijos skyVakare, 7 vai. įvyko mantas ir Rytantas Ivaš
riaus vadovybėje, Seimelio
blaivininkų vakarėlis, ku kai, Alena Sinkevičiūtė,
ir Washingtono Gimtadierio programą išpildė Šv. Marijona Saduikytė, Ale
nio viešas bankietas su įPetro parapijos jaunimas. na Plevokaitė, Juozas ir
vairia
programa: svečių
Dalyvavo apie 200 žmonių. Ernestas Naudžiūnai, Ona
kalbomis, klausymu “DarProgramos vedėju buvo Petravičiūtė. Daug pasi
bininko” Radio pusvalanjaunuolis Bronius Rustei- darbavo Blaivininkų švenka. Kun. K. Urbonavičius tės program . rengdamos džio ir Teismu. Bankietui
panelės Marijona Kilmo- kaina nupiginta net iki 65
pasakė turiningą kalbą,
niutė ir Anelė Varžinskai- centų.
Jaunuoliai suvaidino tris
B. J. R
7:30 vai. vak., vadovybėveikaliukus. Vaidinimuose i
je Naujos Anglijos Vardalyvavo, grojo, deklama-.!
goninkų Sąjungos, Municipal Buildingo salėje, kon
■ .-i-.~
~i
►s®®©©©©©©®©®®©®©©©©©®®©©®^
certinė ir muzikalė prog
rama.
MUZIKAS
Vas. 3 d., 8 vai. vak. baž Sekantis komisijų susi
RAPOLAS JUŠKA
nytinėje
salėje, įvyko su- rinkimas įvyks vas. 14 d.,
’ kL
J
sirinkimai dviejų svarbių bažnytinėje salėje po Sv,
Moko muzikos, piano
komisijų, So. Bostone, pa- Valandos,
ir dainavimo. Speciarengimų, būtent: Rengimo Seimelio pamaldos ir seiles pamokas duoda
Komisijos minėjimui Vas. me^° baiga, bus ankstinavaikams.
16-tos ir Seimelio Rengimo ma, nes tą dieną yra šeš
tadienis. Kunigai turės po
Adresas:
ų Komisijos.
pietų grįžti į savo bažny
933 E. Broadvvay,
Ponas Petras Rakaus čias klausyti išpažinčių.
SO. BOSTON, MASS. ! kas kaipo raštininkas per
*©®s®@©©®®©e©©©©©©©©©©©®© skaitė protokolus. Iš kal Į Tel. So. Boston 0823
bų ponų Peldžiaus, Valat I LIETUVIS DANTISTAS \
kos, Kumpos ir Šidlausko
paaiškėjo, kad tautinis ap|
Arti Munieipal Building
Į
vaikščiojimas Nepriklau- | 525 E. Broadvvay, S. Boston \
Prisiekęs Advokatas
somybes šventės yra tin
Ofiso Valandos
ir nuo 1.30 iki i
kamai priruoštas ir sekan iĮ 5Nuoir 9nuoiki6 12ikiryte
8 vai. vakare. Ofi- i
Įsas uždarytas subatos vakarais ir Į
Veda visokias provas. Daro vi tis:

VIETINĖS ŽINIOS

—

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

TAISOME IR PARDUODAME RADIQS

STANLEY’S RADIO SHOP

garsiakalbiai

343 W. Broadvvay, So.

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

t
i

Į

DVIEJU KOMISIJŲ
SUSIRINKIMAS
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ADVOKATAI

|DR, M. V. CASPER |

JUOZAS B. GAILIUS
sus legalius dokumentus

Vas. 16 d., 1 vai. po pie
817 E St. (kampas Broadvvay) tų,
atsidaro Munieipal
South Boston, Mass.
Building salė. 1:50 vai. p.
Telefonas: Šou Boston 2732
pietų, kun. Virmauskis aNamų: Talbot 2474
tidaro programą ir pers
tata vedėją J. Kumpą.
2 vai. po pietų, transliuo
jama
Nepriklausomybės
minėjimo
programa iš
(GRIGALIŪNAS)
Kauno, vadovybėje pono
ADVOKATAS
S. Belecko. Išklausius Lie
598 East Broadvvay,
tuvos programos, kalbės
SO. BOSTON, MASS.
kun. K. Urbonavičius. Bus
Tel. 1761
Room 3 sudainuota dainelės. Kal
Residence:
bės Dr. J. Landžius. Sudai
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043
nuos Šv. Petro parapijos
Choras, vadovaujant art. i
1
Tel. So. Boston 3520
R. Juškai. Kalba Kan.
2 Prof. Kemėšis. Po to seka
Kun. J. Švagždžio komen
DARBININKO NAME
tarai apie Lietuvos ir So.
366 Broadway,
Bostono
apvaikščiojimo
Bouth Boston, Mass
J, programas. Baiga daino-

JOHN J. GRIGALUS

ADVOKATAI ŠALNAI

j
|

| nedėldieniais, taipgi seredomis nuo Į
12-tos dienų uždarytas.

Taipgi nuima ir X-Ray
[•j iifiiiitliftttiiiiilIMittiMetiiiMIHIttiliMtititlMMtiMIiitMt
•••(•]
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, 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.
-

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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.
Sutintomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.
(BagaJ sutartį).

Tel. Trowbridge 6330.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

JOHN REPSHIS, M. D.

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.

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai Sq..

Cambridge, Mass.

APIPLĖŠĖ
LIETUVI, PASINAUDOK Kurie buvote pereituose1
ILGAI LAUKTA PROGA! choro šokiuose, tai atsi-l
menate, kaip gražiai buvo Clement Budzinskį iš
Trečiadienį, vasario 5 d. išpuošta svetainė, taip bus Chelsea, einant Washingaivu, UVUIU
11 U., už- |
,
ton b
gatve,
South ALi
End,
įvyko antra kun. K. Urbo ir šiuose šokiuose.
navičiaus paskaita ir lie
Taipgi visi žino, kad Šv. puolė šeši padaužos apmutuvių kalbos pamoka. Ger(kaspabas)
Petro par. choro šokiuose se ir atėmė $40. ______
biamas prelegentas taip įgalima linksmai laiką pra BI
GRABORIUS
domiai paruošia paskaitas,
TeL S. B. 2805-R Ė
leisti.
494 E. Broadway,
LIETUVIS
kad jų klausytis niekad
South Boston, Mass.
nenusibostų, tad ir šį kar- Šie šokiai vadinasi “Va
Office: Tel. S. B. 1437
tą susirinko nemažas bū- lentine Dance”. Laukia
Zes. 158 W. 7th St.
Išegzamlnuoju akis Į
ma svečių iš visų apylin
relįs klausytojų,
Res.:
Tel. S. B. 3960
priskiriu
akinius Į
kreivas
akis
atitie=
kės
kolonijų.
Gros
‘
The
Pataniavimąs
dieną ir naktį.
Paskaitos turinys labai
sinu ir amblijoniš-Į
nuoseklus ir kiekvienam Bostonians’ orkestras.
Į koše (aklose) akyse sugrąžinu Į
| šviesų, tinkamu laiku.
. |
naudingas, nes tokių žinių Taigi — visi į šokius!
Į J. L. PAŠAKABNIS, O. D. Į
Choristas.
negalima būtų rasti nei
Į 447 Broadvvay, South Boston Į
vienam vadovėly. Tad
LIETUVIS GRABORIUS
mums lietuviams ilgai lau- MIKE STASYS VILEIŠIS
409 VVINDSOIl ST.
kta proga pasitaikė, tiktai
CAMBRIDGE, MASS.
Vienatinis bonsuotas Florist’s
mes mokėkime ja pasinau- | Vasario 1 dieną, mirė
Prieš lietuvių bažnyčią
Telegraph Delivery narys
Ofiso
Tel. TROvvbiklge 7S8O
So.
Bostone
doti. Kiekvienas, kuris tik Stasys Vileišis, So. Bosto
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Pristatome gėles
Bile kada
nori apie lietuvių literatū no lietuvis biznierius, tu
Namo Tel. TROwbridge 6434
Telegrafų
Bile kur
rą arba kalbą daugiau ži rėjęs ped ilgus metus mė
Sąžiningas ir Rūpestingas
THORNTON’S
PATARNAVIMAS
noti, tesilanko į gerb. kun. sinę vardu “Klondike Mar
FLOVVER SHOP
K. Urbonavičiaus paskai ket”, kampas Broadvvay ir
John J. Hayes, savininkas
M
Vestuvių
bukietai ir Pagrabų gėlės
tas, kurios įvyksta kiek “E” St.
Tel. Sonth Boston 0815
—mūsų specialybė
vieną trečiadienio vakarą,
Tel. ŠOU Boston 3198
parapijos salėje, 492 E. 7111 Dorchester St. So. Boston.
TRAUKINYS UŽMUŠĖ
th St.
I
DVI MERGAITES
i
Graborius - Balsamuotojas
Kita paskaita ir lietuvių
kalbos pamokos įvyks tre
Patarnavimas dieną ir naktį
Pirmadienio
vakare,
at

čiadienį, vasario 12 d., 7:30
Fanerai Home ir Res.
vai. vakare.
Buvęs. važiuojąs iš South BrainBAKERY
564 East Broadvvay,
tree į South Station trau
Savininkai:
So. Boston, Mass.
kinys prie Freeport ir MilI
J. Trušas ir P. Gelžinis
VISI I ŠOKIUS!
Kepa iš geriausios rūšies miltų
St. užmušė dvi mergaitesjuodų ir baltų duonų. Reikalaukite
Šv. Petro par. didysis seseris, Mary Mulkern, 15 krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.
choras rengia milžiniškus m. ir jos seserį Eillen, 13
INC.
m.
Mergaitės
ėjo
geležin

North Brighton Bakerv
šokius trečiadienį, vasario
LIETUVIU SKALBYKLA
12 d. parapijos svetainėje, keliu į Savin Hill žaidimo 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Skalbiame ir prosiname visokius
Tel.
Stadium
8411
492 E. Seventh St., So. aikštę čiuožinėti. Nuo šal
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat:
čio, buvo užsidengusios
Bostone.
So. Boston, Cambridge, Brighton
ausis ir negirdėjo ateinan
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
Telephone
Ir patyrsite, kad gaunate patarna
čio traukinio. Traukinys
SO. BOSTON
vimų už pigių kainų.
1058
visu smarkumu lėkdamas |
7-9 Ellery St., So. Boston
TeL So. Boston 2923
užvažiavo ant jų vietoje1
BAY VIEW
užmušdamas. Paskui jas,
Kad nepavėlavus į darMOTOR SERV1CE
kiek toliau ėjęs berniukas,
Tel. ŠOU 1436
bą, turėk gerą laikrodį. O
STUDEBAKER
Eric Clark nuo 107 Mt.
kad turėti tikrą laiką, turi
Automobilių ir Trokų
Ida Rd., išgirdęs traukinį
Agentūra.
sykį į metus duoti peržiū
i pasitraukė į šalį neabejo Taisome visokių išdirbysčių auto ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA
rėti ir išvalyti savo laikro
Taisymo ir demonstravi
Geriausi Įtaisymai So. Bostone.
damas, kad ir mergaitės mobilius.
mo vĮeta:
Patarnauja lietuviams jau nuo 1907,
dėlį. Mes taisome visokius
Darbų atliekame belaukiant į 15 miu.
tą patį padarys. Nustebo,
1 Hamlin Street
laikrodžius, perdirbam iš
KAINOS LABAI ŽEMOS
ir
E.
Eighth
St.
kaip pamatė, kad trauki
Skrybėlės
išvalome ir pertaisome
senos mados į naują. Pa
BOSTON, MASS.
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p.
nys išmetė į aukštį vienos Joe.SOUTH
Kapočiunas ir Peter Trečiokas
darome pigiai ir gerai.
Subatomis — 8 iki 10 vai vak.
... savininkai
mergaitės kūną. Priėjęs ..
Įsigykite gerą radio, kad
360 Broadvvay, So. Boston, Mass.
rado jau negyvą. Nubėgo
turėti linksmą laiką ir ži
ir pašaukė pagalbą.
( Tel. Nee. 0526
noti kas dedasi pasaulyje.
Mes parduodame juos ge Mergaičių motina, ne
turtinga našlė tuo laiku
riausių išdirbysčių.
ROKLANAS, Sav.
LAIKRODININKAS
Oil Burneriai, kad turėti dirbo. Jai buvo pranešta i Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir INTERNATIONAntrokus.
gerą šilumą virtuvėje ir• apie nelaimę.
Parduodu įvairiausios rūšies
Priimame senus karus mainais.
auksinius
ir sidabrinius daik
seklyčioje. Jie suteiks tik
Taipgi pataisome senus ir uždeda
APIPLĖŠĖ
MOTERĮ
tus.
Taipgi
ir pataisau.
me naujus medžio viršus trokams.
rą namuose parankumą.
Mes juos parduodame ir įDarbas užtikrintas, nes užlai
366 W. Broadvvay
Du
plėšikai
įsibriovė
į
kau gerus darbininkus.
taisome užtikrindami, kad
SO. BOSTON, MASS.
p-nios Federa Koslowski
207 Highland Avė.,
viskas bus gerai.
NEEDHAM, MASS.
Raland Ketvirtis & Co. stubą, 186 Wood Avė.,
Mattapan, tuo laiku kai
322 Broadway,
Tel. So. Boston — 4649 jos vyras dirbo Dedhame,
Skl. ją primušė iki sąmonės ne-i DACC MOTOR
tekimo, pririšo prie kėdės
R V D D PARTS Co
* TL
užkimšdami burną ir pasi
grobę pinigais ir auksi Užlaikome visokiems karams
ir trokams dalis.
Ras norite įsigyti gero, niais daiktais, sumoje
gryno bičių medaus, galite $500.00 pabėgo, Jos mažy-|
TAISOME BRAKIUS
gauti “Darbininke”. Parsi tis šunelis bandė ją apgin-į
' 280 Broadway,
duoda nebragiai — 75c. ti, bet ir tas tapo pritren
So. Boston, Mass.
kvorta.
Skl. ktas.
J

1

JOSEPH W. CASPER

OPTOMETRISTASl
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D. A. ZALETSKAS

NORTH BRIGHTON

v •

OUEEN ANN LAUNDRY,

• v

REIKALINGAS TIKRAS
LAIKAS

MILANO’S

I

ROKLAN AUTO SALES

JUOZAS M. DILIS

_______________________________

MEDUS! MEDUS!

i

3

t
I
I
/

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS
Da Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį.
Imant 2 fonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sežoną.
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną.
DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite
BATCHELDER VVHITTĖMORĖ
834 Massachussetts Avenuė, Boston
Tel HIGtandš 1920

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash................... ALGonqn-3108
Caiphridge 4 Brattle .......
KIR klnd-6820
Charlestown 161 Medford ....... CHAston-0086
Dorchester 346 Talbot av.......... GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant ................ MALden-6800
Nonvood 269 Lenos .................. NORwood-0764
Boslindale 6 Corinth.... ....... — PAB kway-3900
Boslindale 6 Corinth ........
PAB kway-4210
Boibury 99 Warren .......
HIG hlnds-6450
South Boston 463Broadway... ŠOU Bos-1830
Erecutive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-1920
Jfights Sundays Holidays----- KEN mčro&OU

■

s.:

DARBININKAS

Feafctadieai?. Vasario 7 i, 1986

Iš Musų Veikimo Centro
PADEKIME LIETUVAI ležiniam Fondui, mes ir
KOVOTI UŽ VILNIŲ! broliams Vilniečiams pa

SPECIALIS PRANEŠIMAS

ta nemažas skaičius naujų :
“Darbininkui” skaitytojų.
Vasario 10 iki 23 d. kun. ;
J. Bružikas išvažiuoja su $
misijomis į Chicagą, kur
klebonauja J. M. kun pra
lotas M. L. Krušas. Čia
misijonieriui bus didele
dirva išplatinti “Darbinin-

Kaip kada lietuvėms gyve
dėsime ir taip pat krausiNASHUA
nant šiose kolonijose nėra pa
Artinasi vasario 16-oji me tautos atsargos kapitogu atvažiuoti į Bostoną, kad
diena, didžioji nepriklau- 'talą paskutiniam tautos
galėtumėt pasinaudoti I. J.
LAWRENCE
somos Lietuvos šventė, i mūšiui už savo Vilnių ir
Fox February Clearance kaili
niu nupingintomis kainomis
Švęs ją senoji mūsų tėvy- už Tėvynės rytus,
LO
WELL
Išpardavimu, tai Ponas Korinė, švęsime ją ir mes, jos
- ----A.
L. E. K. Federacija,
Vajaus Vedėjas.
IR
APYLINKES
KOLONIJŲ
tes atvažiuos tiesiog į kiekvie
išeiviai, ar tų išeivių vai 2334 So. Oakley Avenue,
nos lietuvės namus kas tik pa
kai bei anūkai.
Chicago, UI.
LIETUVĖMS
rašys jam laišką arba atvirutę.
Gal ateis kada laikas,
Lietuvėms gyvenančioms šio
Ateinančią savaitę, PONAS KORITES, I. J. Fox Lietuvių
KATALIKIŠKOS
se
kolonijose jau pasiųsta tūk
kada 16-oji vasario bus
Atstovas, lankys NASHUA, LAWRENCE, L0WELL ir apylin
SPAUDOS
MENUO
stančiai LAIŠKŲ apie Pono
Kan. Prof. F. Kemėšis,
kės lietuvių kolonijas su dideliu kailinių pasirinkimu.
lietuviams vien tik džiaug
Bernardas J. Korites
Koraičio apsilankimą. Labai
LDS. Garbės Narys ir Įi
smo diena. Dabar-gi mūsų
daug atsakymų gauta iš šių LIETUVIŲ ATSTOVAS
Amerikos
katalikai
visą
į
steigėjas atvykęs į Jung.
džiaugsmas, vis dar per
kolonijų.
Valstybes apsistojo Wapintas dideliu susirūpini vasario mėnesį paveda ka- j
Gavęs ir nuo Tamstos laiš
shington,
D. C.
mu. Štai mūsų sostinė Vil talikiškos spaudos platini- :
ADRESUOKITE
LAIŠKĄ
ką ar atvirutę Ponas Korites
Taigi Vilnių Vaduoti Są
AR ATVIRUTĘ ŠITAIP:
nius vis dar pavergtas ir mui. Į tą šventą darbą įsi- i
atvažiuos i Tamstos namus su
jungos, Vilniaus Geležinio
Mr. Bernardas Korites
kailiniais ir savo namuose ga
arti milijono mūsų brolių kinko katalikų organizaci- i
Fondo ir kitais reikalais
I.
J.
Fox,
Ine.,
lėsite apžiūrėti, pasimieruoti
Lietuvos rytuose velka jos ir katalikiškos mokyk- i
411 Washington St.
kreipkitės šiuo adresu:
411 washington street
kailinius BE JOKIŲ JUMS
Boston, Mass.
sunkų lenkų okupacijos į los. Kunigai sakyklose kas : BOSTON-------------------------------------------Very Rev. F. Kemėšis,
MASSACHUSETTS IŠLAIDŲ IR OBLIGACIJŲ
jungą. Štai teutonas gin sekmadienį aiškina, kad
640 East Capitol St.,
kluojasi ir grąso pulti mū be savos spaudos katali
Washington, D. C.
kiškoji visuomenė šiandien naudojasi pagoniškais raš
sų Klaipėdą.
tais ir pasilinksminimais. Katalikiškų Draugijų, Kuopų
Kol Vokiečiai nedrįsta nebegali apsieiti.
pradėti karo, tol Lietuva Kiekvienas, kas tik svei Dėl to ir aiškinti daug ne
Ir Veikėjų Dėmesiui!
|yių bet daručiam kontesreikia,
kaip
yra
svarbu
J
j
tantui J. Andnliunui niekai
galvoja,
aiškiai
su

gali stiprinti Klaipėdoje
A T „
XT . .
.
. ...................
i ko nereiškia. Štai, šią sa Tai gražus mūsų išeivi
savo pozicijas. Bet Vil pranta, kad šiandien sun kiekvienam katalikui, jau
A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va
jos įžymaus poeto kun. K.
niaus kraštas jau 15 metų kėja išlaikyti tikėjimą ir nam ar senam, nuolat sario 22 d., 1936 m., šv. Petro parapijos salėje ant 5- vaitę jam pasisekė pralen
kaip veda sunkią kovą dėl katalikiškoj šeimoj smar skaityti katalikiškus laik tos gat., So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų, kti didelę eilę smarkių Urbonavičiaus eilių rinki
savo gyvybės. Tie, kurie kiai pagonėjančiame šių raščius, žurnalus ir kny kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį ir paga į kontestantininku ir atsis nys.
“DARBININKO” Adm. t
toti net į trečiąją kontes
per amžius skelbėsi esą ‘ dienų pasaulyje. Net mes gas, kur atitaisomos viso minti įnešimus.
366 W. Broadvvay,
tininkų eilę. P-nas Andri
mūsų broliais, dabar deda patys,
. . būdami katalikiškų kiais būdais supagonėjuSEIMELIO
EIGA:
South
Boston. Mass.
liūnas prisiuntė sekančio
visų pastangų, kad tik už- šeimų nariais, kaip sako sių žmonių skleidžiamos
i
8:30
vai.
ryte,
šv.
Petro
bažnyčioje,
W.
5th
St.,
turinio laišką: “Šiuomi
smaugus Vilniaus krašto J. E. vysk. A. C. Boyle, e- klaidos, duodami nurody
tarp B ir C gatvių, So. Bostone iškilmingos Šv. Mišios, siunčiu glėbį naujų “Darmai,
kaip
žiūrėti
į
vieną
lietuvių tautinę gyvybę, šame pagoniškesni, kuriaL____ Pam°kslas, išpažintys, Komunija.
i bininkui” skaitytojų ir
Baigiama naikinti lietuvių me gyvename, mes įsigi- ar kitą gyvenimo klausii
Tuojau
po
Seimelio
pamaldų,
bažnytinėje
salėje,
i• prašau prisiųsti balsų. KiREAL ESTATE
mokyklas, engiama spau- jame pagoniškų palinki- mą, kilusį spaudoj ar kito
INSURANCE
norintiems
bus
maži
pusryčiai.
i
CONSTABLE
tą savaitę prisiųsiu dau
da ir organizacijos, švie-' mų. Prie to mus veda vi- kiu būdu.
10
vai.
ryte,
bažnytinėje
svetainėje,
Federacijos
JuKtice of the Peace
giau, nes dabar nesuspėju
sesnieji kaimiečiai pūdomi. sokie bizniai ir pramonė, Reikia pasakyti, kad lig- į
Visokios rūšies apdrauda ir tei
Apskričio
Pirmininkas
atidarys
Seimelio
posėdį.
Seks
šiol
Amerikos
katalikų
singas patarnavimus.
visų savo pažįstamų ap
kalėjimuose arba ištremia-j kur mums tenka dirbti ir
Ponas
Petras
Zareckas,
Jr.
E. Broadway, So. Boston
lankyti. Mes manome rim 598 Tel.
mi. Tiesa, tokią žiaurią taip pat šių dienų rekrea- spauda buvo labai apleis-1 PrezldlJumo rakinė
Šou. Boston 1761
ta.
Katalikai
permažai
do-:
skait
y
s
referatą.
Seks
diskusijos
ir
svarstymai.
tai lenktyniuoti su Worpriespaudą vartodami len- , eijos, nuo kurių mes neatResidenee:
I
Svarstymuose bus paliesti šie klausymai:
120 Marine Rd., So. Boston
kai sužadino mūsų bro- sisakome. Nereikia pamir- mėjosi savo spauda, visai
cesteriu”.
Spaudos Vajus, Pavasarininkų atstovų maršru Lavvrence, Mass. — Šią Namųtel.: Šou.Boston 2483-W
liuose didelį susipratimą ir šti, kad į mūsų šeimas mažai ją terėmė. Bet da
pasiryžimą kovoti už savo daug įtakos daro laisva- bar jau visame krašte pra tas, “Bendras Frontas”, Katalikų persekiojimai Lie savaitę S. Rimaitė padarė
gyvybę, tačiau kova yra maniškoj, pagoniškoj dva- sideda didelis judėjimas, tuvoje, Naujos Anglijos Lietuvių Diena ir k.
didelę pažangą vajaus
Kadangi toji diena yra šeštadienis, kunigai turės fronte. Ji gavo nemažai
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Į Analfabetų per 1935 in. bet kunigai apgaudinėja są galima vadinai tamsa,
, Vilniaus mokyklų apygar- žmones, tai dėl to aš ir ne arba atvirkščiai, nes, gir
di, aš taip noriu. Bet tai
doje padaugėjo 16 tūks- tikiu.
j
kė, kad panašus atsitiki 5.349
asmenimis
arba tančių. Kraštą užlieja grįž- Kunigas, — Bet ar tam absurdas. Bet kitą kartą
mas nepaprastai retas ir 7,5% daugiau, negu periamoji analfabetizmo ban- sta patikrinai, kad kuni Andriejau, mudu daugiąū.
parodo didelį chirurgo ap 1932 metų rinkimus.
ga”.
“N. R.” gai apgaudinėja žmones, pasikalbėsime, o dabar su
sileidimą. Teismo sprendi Klaipėdos krašto seime
ar tik iš kitur girdėjai? die.
mu, chirurgas turėjo už lio rinkimų statistika taip RYGOS LIETUVAIČIŲ
Audrius, — Nereikia nė Andrius, Sudie.
mokėti pacientui stambią atrodo:
ZHTEČIŲ 25 M. JUBI- i toli* eiti, paimk tik laikB.
Tautininkų vyriausybės “teisėtumo ir teisingu pinigų sumą. ' LIEJUS
| naščius, tuojau rasi pilna
1935. IX. 29. 76308 69758 91,42
mo” vajus eina dideliausiu ryžtumu ir atsidėjimu. Va
1932. V. 4
70959 65871 92,83 į
apie kunigus skandalų.
jaus tikslas — įrodyti ne tik mūsų išeivijai, bet ir Lie 6.000 SVARŲ STERLIN 1930. X. 10 .....
Prieš 25 metus Rygoje •
64506
...........
49713
.... 77,07
..,„ •
Vienaip sako, o kitaip datuvai, kad katalikų veikimas nėra ten varžomas, nes
GŲ Už NULAUŽTĄ 1927. VIII. 30. 75185 54919 73,04 buvo įsteigta ŠV. Zitosiro
75020 62669 83,53 draugija^ kurios pradžią^ Kuni
_ Vi į tams.
jų organizacijos dar neuždarytos, ir todelei Amerikos
1925. X. 19.
RANKĄ
katalikų spauda skleidžianti neteisingas žinias. Tas
• • sudarė
būrelis
Iš šių duomenų matyti,
.
. . Rygos lie- te Andriejau užtrokšti “Novyj mir” žurnale ra
vajus pasižymi daugiau energija negu sumanumu, nes I Neseniai Londono teis kad rinkėjų skaičius labai. vUV11^. arJ>'nln ĮUe,iaHiiš tikėjimo ir nesi laisva- šytojas Borisas Pilniakas
šią
draugiją
pradėjo
stygos aiškiai buvo pertemptos ir vyriausybės planai mas gavo nuspręsti savo pastovus. Jis buvo suma;'apie

mams, nes tiki visokiems pasakoja, kad 1934 m. Ru
— ir
- 1930
----- m. spiestis visos Rygos lietu-!
pertoli nuėjo.
' tišką dalyką: ar šokio me žėjęs tik 1927
plepalams ir laikraščiams, sijoj tarp didelių girių bu
Pirmiausia įkinkyta Pasiuntinybė reaguoti prieš nui rankos taip pat yra Mat, rinkėjų skaičių pavei’ vės mergaitės, kurių dau o šv. Raštą atmeti.
amerikiečių protestus. Reikia pripažinti, kad ji atliko svarbios, kaip ir kojos? kė rinkimų įstatymas, nu gumą sudarė įvairių sri Andrius, — Tai kas? Ar vo surastas kaimas, kurio
iki to laiko sovietų val
savo uždavinį gabiai, bet pasiimtas ar primestas jai
Ina Scarlett, išrinkta statęs, kad rinkimuose ga čių darbininkės. Neseniai aš negaliu daryti, kaip aš
darbas buvo tiek viršyjąs bet kokias pajėgas, kad ji vienos anglų provincijos, li dalyvauti tik vyresnio buvo
švenčiamas
šios noriu. Dėlto ir vadinuosiu džios organai nebuvo žino
draugijos 25 mt. jubilie laisvamanis, nes tikiu kaip ję. To kaimo gyventojų
negalėjo nesuklysti, nes jai teko apginti neįmanomai Surbitono grožio karalie amžiaus rinkėjai.
jus, kurio iškilmėse daly- noriu ir darau, kaip noriu. bendruomenė turėjo išsi
sunkią poziciją. Eidama nustatyta diplomatine linija,1 ne, buvo pakviesta šokėja
Pasiuntinybė išlaikė toną — taikų ir rimtą, dėlto jai į vieną Londono teatrą I ŠKAUD1 STATISTIKA ivavo zitietės, daug šiaip Kunigas, — Tamsta ne rinkusi net savo carą. Tai
j svečių, Lietuvos konsulas laisvamanis, bet vergama- buvo senas, beraštis žmo
priklauso kreditas už išlaikymą pusiausvyros nedė- kur turėjo didelio pasisekingam uždaviny. Mūsų atsakymas buvo griežtas ir kimo. Neseniai jai teko “Vilniaus Žodis” paskel- Rygoje p. Varnauskas ir nis, arba tiesiog, — vergas gus, kuris valdė kaimą
kaip “caras Ivanas”.
nekantrus, bet jis buvo nukreiptas ne į Pasiuntinybę šokti operetėje akrobatiš- bė: “Vilniaus mokyklų a-,Kltltų,
kurie
tamstą
klaidina.
i
— mes labai gerai suprantam jos poziciją —tik į tuos, kus šokius. Vieną vakarą, pygardoje iš milijono 300
Rygos Šv. Zitos draugi- Ką tik jie sako, tai tams Toji pasauliui nežinoma
kurie ją siuntė: kad jie operuotų ne faktais, tik žo- eidama į sceną, ji užkliu- tūkstančių žmonių nemo- ja yra vienintelė organiža- ta klausai, tai kur čia liuo nuošali vietelė, “valstybė
džiais ir, kaip tą žvirblį, nori mus tik pasakoms pri- vo už geležinės sijos ir ka nei rašyti nei skaityti ei ja Latvijoje, kuri yra su- sybė. Laisvamaniai turi valstybėn”, buvo surasta
lesinti. Tiek to. Išeivijoje mes kits kitą pažįstame ir taig nelaimingai pargriu- 360 tūkstančių asmenų, organizavusi tokį didelį savo draugystę, konstitu išdavimo dėka. “Caras Isavo sąskaitas sugebėsime suvesti.
ivo, jog nusilaužė dešinę Vaikų iki 14 metų nemo- skaičių lietuvaičių darbi- ciją. Turite eiti į susirin vanas” dėl kažkokių prie
Tačiau padėtis darosi nepakenčiama, kada jau ranką. Ligoninėje gydyto- i ka skaityti 82 tūkstančiai, ninkių.
kimus, esate priversti da žasčių išvijo vieną savo
pradedama operuoti šantažu ir prievarta. Štai ir “Šal- jai nustatė, kad dėl alkū- j_________________________ __ __ -_____________ :-------------------------------------------------------------------; ryti taip, kaip susirinki pavaldinį iš kaimo. Tasai
tiny”, ir “Ryte”, ir “Mūsų Laikraštyje” — jie visi nės įlūžimo ranka ilgą laimuose nutaria. O jeigu ne išguitas nuvyko į artiPasikalbėjimas
Laisvamanio
su
Kunigu
grynai katalikiški pasirodo žinia, visur tapatinga ir ką bus nesulenkiama. Tapildysi, tave nubaus, tave miausį miestą ir pasiskun
—
be komentarų, kad “Amerikos lietuvių katalikų laik- da šokėja iškėlė bylą teatišmes iš draugystės, per dė sovietų valdžios orga
Kunigas,
—
Gerą
dieną,
stabdo
laisvą
žmogaus
raščiai platina neteisingas žinias apie Lietuvą”. Strai- rui, kaltindama, kad sija
sekios, pajuoks. Tai lais nams.
Andriejaus.
Kaip
gi
šianmintį.
Dabar
supranti,
kupsniai visur tie patys, reiškia, jie varu buvo verčiami gulėjusi priešscenyje per
vamanių baisesnės dogmos Kada bolševikų valdžios
patalpinti. Mes galime įsivaizduoti, kokia skaudama apsileidimą, o sužeidus dien, ar tęsime savo pasi- nige, kaip aš suprantu sa- negu katalikų’
atstovai nuvyko į tą kai
širdimi jų redaktoriai turėjo klausyti įsakymų, pa-' ranką, ji nebegalinti toliau kalbėjimą toliau, kurį aną vo laisvą mintį ir laisvaAndrius, — Tai čia kas mą, pamatė sodžiaus gat
manio užduotį ir pavadiremtų fizine pajėga. (Nors jie, besisielodami, tur būt šokti. Ji šokanti nuo ketu- ; dieną pradėjome?
kita. Tų dalykų reikalau ve su šieno vežimu bevair šyptelėjo, nes žinojo kad mes viską suprasime.) • riolikos metų ir dabar sun ; Andrius, — Tai ne būt nimą.
ja tvarka. Jeigu nebus žiuojantį nuskurusį mužiBet visas planas išėjo gramozdiškai sugalvotas. To ku būsią ieškotis kito a- bloga, bet iš anksto pasa Kunigas, — Bet klau- tvarkos, tai nieko negali- ką.
kau tau, kunige, kad ma- syk, Andriejau. Juk yra
kiais argumentais neįtikinsi. Jie tegali tarnauti vien mato.
— Rodos, šitas kaimas
ma bus nuveikti.
sofistiniam klastingos politikos pateisinimui. Tauti
Teismas pripažino, kad ne tai ne tik tamsta, bet dalykų, kurie niekad nesi- Kunigas,
Na mat, kai turi carą? — paklausė jį
ninkų neįtikins, nes jie žino, ką daro. Lietuvos kata šokėja su nesulenkiama ir viso pasaulio kunigai ir keičia, tai kaip tada? Ar- nuo vilko užbėgi ant meš sovietai.
likų neįtikins, nes jie žino, kas su jais daroma. Tai ranka nėra šokėja kaip rabinai negrąžintų atgal gi nuo tamstos laisvos kos. Pirma sakei, kad gali — Taip, — atsakė ūki
gal mus, naivius išeivius, norima įtikinti? Taigi kad reikiant, ir teatrą nubaudė prie Bažnyčios. Jau aš su minties priklauso, kad du daryti ką nori ir galvoti, ninkas, — kaimo gyvento
ne. Mes galime būti naivūs, bet jau ne iki tokiam laip sumokėti artistei 6000 sva- ja atsisveikinau ant visa- ir du yra keturi, o ne pen- i kaip nori, o dabar vėl pri jai turi carą, išrinktą pa
ki? Tamsta tos tiesos ne
' dos.
sniui. Reikia žinoti, kad mes esame turėję labai griež ! rų sterlingų.
Kunigas,
Nekalbėk gali permainyti ir jokia pažįsti, kad reikia laiky gal visas taisykles.
tų kovų su laisvamanybe, ir jos taktika mums nebe
tis, ką kiti pasakys, tai — Kur jis yra?
svetima. Prie to, mes gerai žinome katalikų būklę Lie VILNIAUS MIESTO STO- taip iš anksto, Andriejau, pažanga, ar kultūra tos kur čia laisva mintis?
— Aš esu tasai caras, —
RASTIJOS ĮSAKYMAS kiek jau tokių buvo ir tiesos nepermainys. To
tuvoje.
ramiai
atsakė ūkininkas.
LIETUVIU SPAUDAI kiek dar bus, kurie keikė, kios nepermainomos dog Andrius, — Tas tiesa,
Taigi toji drūtmelagiška taktika (ją ir klasta ga
niekino Bažnyčią, Dievą, mos yra katalikų Bažny kunige, ir aš matau, kad — “Miros” (rusų sodžiaus
lima pavadinti) pakenks — ne mums. Tokios keistos
per daug pasakiau. Gal aš bendruomenė) mane išrin
politikos mėgėjams vis dėlto reikėjo savo žygius ge Sausio 13 d. Vilniaus kunigus, tikėjimą, o kai čios mokslas.
gerai ir nesuprantu, kas ko caru ir davė man val
riau apgalvoti. Jeigu jau daroma “teisėtumo ir teisin Miesto Storastijos buvo reikėjo mirti, šaukėsi ku Andrius, — Kas kita y- yra laisvamanis? Gal tik džią.
gumo” vajus, tai tegu bent išlaiko savo vardą: tebū pakviesti “Vilniaus Ryto nigo ir visa atšaukė, ką ra su du ir du keturi, o laisvamanis reiškia neti Bolševikai “carą”, žino
kas kita su dogmomis. Du
nie teisėtas ir teisingas. Prie to dar galima pridėti: ir jaus”, “Jaunimo Draugo buvo skelbę.
kėti į Dievą ir sielą, o ki ma, areštavo, tačiau palai
vajaus įmonės kiek — gudresnės.
K. “Vilniaus Aušros”, “Vii- Andrius, — No, Sir! Su ir du mums yra aišku, tuose dalykuose, tai lais kę kiek laiko kalėjime jį
niaus žodžio ir “Gedemi- t manim taip nebus. Aš esu kaip ant delno, o dogmos
no Pilies” laikraščių re- įsitikinęs laisvamanis, su liepia tikėk ir gana, o jei va mintis negali būti, nes paleido, tik uždraudę jam.
d aktoriai ir jų atstovai, manim taip nebus. Ką pa- netikėsi, eisi į pragarą. aš dabar matau, kad gy grįžti į savo “karalystę”.
kuriems pareikšta, kad sakiau, tai kaip kirviu už- Tai čia visokią žmogaus venime be tikėjimo, tai ne Dabar tasai ‘caras Ivanas’
ženk nė žingsnio. Aš turiu gyvena Astrachanėj ir Vo
AR BUS AMERIKOJ
darbininkas nenori klau- nuo šiol Vilniaus lietuvių kirtau ir nemainysiu savo liuosybę atima.
REVOLIUCIJA?
’ syti komunistų agitacijos (spaudoje nebūtų vartoja- minties.
Kunigas, —Bet klausyk, tikėti, kad yra dalykų, ku lgoj gaudo žuvis.
Į ir siunčia juos pas Stali- jmi žodžiai: “Nepriklauso Kunigas, — Juk tamsta Andriejau, nors tamsta rių aš niekad savo gyve
KAIP BUS, TAIP!
“Naujoj o j
Romuvoj” ną. Jisai tiki į Amerikos moji Lietuva” ir “Vilniaus sakaisi esąs laisvamanis, laisvamanis, bet ar tams nime negalėsiu pamatyti,
Prof. F. Kemėšis pastatęs laisvę ir geresnį rytojų ir , kraštas”., Kartu buvo pa- tai kaip čia sutaikinti žo tos tvirtinimai ne dog bet kiti pasako; turiu ti
klausimą atsako šiaip:
mielai kovoja legaliomis i reikšta, kad už šių žodžių dį laisvamanis ir tą tams mos? Be tikėjimo neapsei- kėti, kad mano žmona man Dėl vieno dolerio gal
“Tuo pat atsakomas ir priemonėmis”,
: vartojimą laikraščiai bū- tos pasakymą: “kaip kir- ! ni nė vieno žingsnio. Pa nieko blogo neįdėjo į val kaip nors apsieisite, dėl to
klausimas, ar bus Ameri--------------j šią konfiskuojami, kaip viu užkirtau ir nemainysiu vyzdžiui, iš kur tamsta ži gį, nes kitaip aš turėčiau neatsisakykite dar nors
koj socijalinė revoliucija? NAUJAS LENKŲ SPAU- “prieš valstybę” kovojan- savo minties”. Tai prieš- nai, kad yra Roma, ar kiekvieną kartą virtis val šiais 1936 metais atsinau
DOS ATSTOVAS
Iš tolo žiūrint, atrodo, kad I
ginybė net pačiuose žo Kaunas? O gal tų miestų gyti; turi vaikai tikėti tė jinti Jėzaus Širdies laik
tieji.
Čia jai būtų rimto pagrin
LIETUVOJE
džiuose: “laisva mintis ir visai nėra? Juk tamsta vams, o mokiniai mokyto- raštį “žvaigždę”. O gal tas
j. i • \ . r ’
į jams. Dabar aš pats ma- laikraštis atneš ir žemišką
do. Didžiausia nelygybė
ten nebuvai.
nemainoma mintis”.
turtų ir pajamų paskirsty- Į Kauną atvyko MečisloAudrius, — Laisva min Andrius, — Nors aš ten ' tau, kad laisvamanio žodis laimę į namus, nes Jėzaus
v
L
i *i
v
me. Ir dabar, laikams žy- vas
Ostrovskis,
lenkų
tis suprantama tokiu bū nebuvau, kunige, bet aš į daug siauresnis, negu aš Širdis žadėjo laiminti tuos
miai pagerėjus, arti 11 mi- spaudos korespondentas.
du, kad kaip nori taip mą aiškiai žinau, nes kiti ten maniau, bet, kaip sakiau, namus, kur bus garbina
Dievo ir sielos pripažini- ma Jo širdis. Be to dar 24
Iijonų bedarbių. Didžiau- Lietuvoje jis mano pasi-!
styk, niekas iš šalies nie buvo.
sias kapitalistų sauvalia- likti kurį laiką surinkti
Kunigas, — Bet kaip me aš visados pasiliksiu Šv. Mišios atlaikomos į
ko tau negali užmesti, vametus už skaitytojus. Įdė
vimas, net vyriausio šalies medžiagai knygai lenkų
Klaipėdos krašto statis- dinasi, laikausi, kaip man tamsta gali tikėti kitiems, laisvamanis.
teismo jų reikalavimams kalba apie Lietuvą.
tikos biuras šiomis dieno- patinka?
jeigu pats ten nebuvai? O I Kunigas, — Čia irgi, kite $1 dolerį į laišku ir
pasiųskite šiuo adresu:
pataikavimas.
mis paskelbė pereitų sei-; Kunigas, — Na gerai, gal jie meluoja?
I mielas drauge, būk atsar“Ir vis dėlto galiu drą AK INTAI ŽMOGAUS
mėlio rinkimų duomenis ir Andriejau, bet ar tamsta I Andrius, — Jie nemeluo gus, nes jeigu kartą pri Rev. J. Bružikas S. J.,
259 N. 5th Str.,
PILVE
siai teigti: Amerikoje so
juos palygino su kitų sei- visuose dalykuose laikaisi ja, nes teisingi žmonės ir pažįsti mokslo taisykles
Brooklyn, N. Y.
cialinės revoliucijos ne
| mėlių rinkimais. Seimelio laisvos minties, ar tik kai pagaliau aš pats galiu pa tai remdamasis tomis tai
bus. Ji čia nebus reikalin Paryžiaus spauda pra atstovų skaičiui, kaip ^kuriuose, kur tamstai pa- tikrinti.
syklėmis turi pripažinti, Veiklioję ir stiprioje jau
ga. Laivės dvasia, nuolat neša, kad Barselonos teis- ’
kitas rinkimais, paimta tinka?
Kunigas, — Bet dėl to kad yra Dievas ir siela. Ir
bekylantis švietimas pa mas nagrinėjo bylą, pa- pagrindu 141.645 gyvento- Andrius, — Aš supran- netikrini, o aklai tiki ir daugybė laisvamanių, ku nystėje yra įrašyta ilga ir
šalins didžiąsias skriau ciento iškeltą chirurgui, jų, kurie buvo krašte pa- tu taip laisvamapį, kadan- gana. Tai dėl ko netiki rie tik pradėjo rimtai gal laiminga senatye.
E. Kleneke.
das, įvykdys didesnį soci- Chirurgas, darydamas Ii- gal 1925 metų statistiką, gį nieko pasaulį nėra pas- Kristaus apreikštoms tie voti, priėjo prie tos išva
i
< . ialinį teisingumą; išugdys goniui operaciją, pilve pa- iš viso Klaipėdos krašto tovaus, viskas keičiasi, soms? Anie žmonės nors dos. Tik tie nepriėjo, ku
Kliūtys yra ne tam, kad
ekonominę
demokratiją. liko akinius. Juos pilve ne- seimelio rinkimai buvo jau kas buvo seniau, iau da- ir teisingiausi, bet gali su rie, kai tamsta, iš anksto
Jau visos
išnaudojimo gi laikysi: teko daryti ki- 5 kartus. Pereitais metais bar nė nepažinsi, kultūra, klysti, o Kristus ne. Tai pasisakė, kad nepasiduos jos mus nugalėtų, bet tam,
tvirtovės yra apgultos ir tą operaciją jiems išimti. ■ rinkimai ėjo pakeistu rin- mokslas, pažanga , rodo už ką tada Kristų laikai? jokiems įtikinimafos, nors kad jos butų nųgatetos.
De Poneheville
stipriai bombarduojamos. Žymūs Barselonos uni- kimų įstatymu.
kad nieko nėra pastovaus, Už apgaviką?
ir taip bus aiškūs, kaip du
Jos bus paimtos. Metai — versiteto medicinos profe Iš viso pereitais metais niekas nestovi ant vietos,
Andrius, —Kristaus net ir du keturi. Ėef toks da- Tas, kuris neturi būdo,
kiti — treti didelio skirtu soriai toje byloje buvo ek- turėjo teisės balsuoti 76.- o Jūsų tikėjimas ateina laisvamaniai apgaviku ne ■ lykas vadinasi užsispyri- yra nė žpiogųą, o daiktas.
mo nesudaro. Ir bedarbis spertai ir teismui pareiš- 308 asmenys, vadinasi, su savo dogmomis ir su- vadina ir aš nevadysiu, I mas. Tada, žinoma, ir švie
Chamfert.
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Albertas Markevičius, du-'me susirinkime dalyvauti,
etas; Jonas Ravinskas — Visi, kurie skaito savaitiarmonjka solo;
Juozas nį laikraštį “Laivą” ir užMašraitis, Agnieška Kle- ‘ sunokėję $3.00 metams tie
--------------------------Į ------------------ .---------IŠ ŠV. KAZIMIERO PAR. sius iš kalvinistų sektos,
---------------Šventasis panaudojo spau AUŠRAS VARTŲ PARAP tuviu kalbos pamoka. Vai- Vincą;; dvi seseris: Elz- bauskaitė, solo; Albertas Į yra Tėvų Marijonų RėmėMarkevičius — gintas so-' jai. Todėl turi pilną teisę
Katalikiškos Spaudos sdintus lapelius, kuriuose AUbfiUa f Afiiy FArAFi dinime
dinime dal
o 3^^.
dalyvavo
sekantie- bietą
bietą ((Mortunaitę) Bover, lo; Vladas Rimša; kun. J. dalyvauti susirinkimuose.
Reikalu
buvo
aiškinamas Kris
Iį ji: panelės:
J. Kašėtaitė. Veroniką (Mortunaitę) Vaškas, MIC., ir kun. Aug. O dalyvaudami susirinki
•
“ taus mokslas. Tie lapeliai
<
Sausio 26 dieną- Aušros A. Smolskiutė, E. Barba- Katulis,
gyv. Osceola
Senovėje žmonės saky padarė didelę į žmones į- Vartų parapijos <choras I ravičiutė, J. Pigagiutė ir Mills, Pa. Gedulingas pa- Petraitis užbaigė progra muose galėsime nuveikti
mą kalba. Žmonių buvo daug gražių darbų. Tėvų
davo ir taip suprasdavo, tekmę ir daug Šv. Pranciš surengė vaidinimą “Karoh
 'B. Lukšytė; pp. J. Balsis,1 maldas Aušros Vartų baž- virš 250.
Marijonų auklėtiniai (ku
kad valdo karaliai, o kara kui pagelbėjo apaštalavi lio Teta”, trijų aktų kome 1 J. Belenis, J. Marcinkus,! nyčioje atlaikė kun. Kons
nigai) uoliai dalyvauja
Koresp. M. Y.
lius jųjų moteris. Šiandien mo darbe, taip kad į trum- diją. Pati komedija graži B. Borisas, A. Trumpaitis tantinas Vasys.
mūsų metinėse šventėse
gi sakoma, kad pasaulį pą laiką suklydusių sugrį- ir juokinga. Vadinimas a- ir J. Dubickas. Vaidinimo
Palaidota Šv. Jono kapiSVARBUS
kaip tai: atlaiduose ir ki
valdo spauda ir pinigas, žo į Katalikų Bažnyčią su- belnai nusisekė, žinoma su pelnas skirtas bažnyčiai. nėse.
tose
šventėse.
SUSIRINKIMAI
’ .»-» didesniose
• I t. ■ - ’» . i
.
».
Tik dabar klausimas kas virš 72,000 žmonių, štai tam tikrais trukumais.
Todėl
ir
mes
brangindami
galingesnis: spauda.ar pi- koki yra spausdinto žodžio Paprastai visuose mūsų I Vasario 1 dieną L.R.K. CHORAS PAVAIŠINTAS LDS. 7 kuopos svarbus
susirinkimas įvyks vasa Tėvų Marijonų įstaigą, ku
nigas. Sunku išspręsti, bet galybė. Tą gerai suprasda- mėgėjų vaidinimuose eina Susivienijimo A. 98 kuopa
Didžiojo choro nariai
žinome gerai, kad abi ga- ‘ mas Šv. Tėvas Pijus XI už viskas gerai ligi užbaigos, savo naudai turėjo suren buvo pavaišinti Putnam ir rio 9 dieną, tuojaus po mi ri auklėja mūsų lietuviš
šparų, Šv. Kazimiero par. kai visuomenei naujus valingos, abi svarbią rolę lo- tat ir kviečia viso pasaulio kuomet prieina prie baigi gus bažnyčios salėje vaka
Thurston’s, Purple Roome, salėje. Šiame susirinkime ! dus, prisidėkime savo daršia žmonijos gyvenime.: katalikus į bendrą darbą mo ir reikėtų gražiausią į- rienę. Valgiai labai sko
ketvirtadienį, sausio 30 d.
Valdyba.
prašome dalyvauti visų L. i bais.
Kai kas yra pasakęs, kad šitame vasario mėnesyje spūdį sukelti, tai viskas ningai buvo surengti ir jų
Dalyvavo virš 60 choristų.
D.S. narių ir laikraščio!
girdi spauda
yra už
pini, Katalikiškos Spaudos Pla- nusmunka, niekas savo svečiams nesigailėjo. Po
—
t.
l
Choristus pavaišino kun. “Darbininko” skaitytojų, j
tinimo
gą kur kas galingesne. tinimą. Per katalikišką vaidinimo nemoka. Atei- vakarienei įvyko pasiimk- k. Vasys, klebonas už jų
L.
PAULAUSKAS
» •- J.
y.
I
Visokios rūšies apdrauaos
Spauda mat vadovauja spaudą apaštalauti t. y. tyje reikėtų viską išmokti sminimo programa. Daly- pasidarbavimą pereitais Prie to mūsų atstovai iš
AGENTAS
duos raportus iš LDS. ap
politikoje ir valstybės vai suklydusius vesti atgal ligi galo, ir ypatingai ge viai tokiu surengtu pasi- j metais/
‘
12 Vernon St.
Tel. 4-7957
kuris į-į
rą pasuka savon pusėn, prie Kristaus, viską at rai stengtis suvaidinti už linksminimu buvo labai! Kalbėtojais buvo: Kun. skričio Seimelio,
Worcester, Mass.
J I
vyko sausio 26 dieną, i
nors pinigas kartais griež naujinti Kristuje, tai yra baigą, kad žiūrėtojai gerą patenkinti.
; k. Vasys, kun. Jonas Ba- Oambridge,
Mass. Dabarti-1
tai protestuoja. Taip pat vienas iš prieinamiausių j įspūdį išsineštų. Visgi su I
---------i kanas, Jonas Marcinkus, niu laiku visose kolonijose >
ir doros žvilgsniu spauda būdų kiekvienam pasau vaidinti tokį didelį veika
Taipgi Vasario 1 dieną pirm., adv. Antanas Mile” ir* visos
|
parodo didelę galybę ir į- liečiui. Čia nereikia nei di lą ir gana sėkmingai, tai vakare viršutinėje bazny- Į rįs įr Justinas Balsis, var eina “Darbininko
f ‘
'
« •
\ f' ; •.
COMPANY
/»• *
?
i
katalikiškos spaudos va =Į Lozoraičiai
taką žmonių gyvenime. delio mokslo, nei kokio ne garbė ir padėka priklauso čios salėje įvyko jaunimo gOnininkas.
— Savininkai |
Į Išdirbame gerus minkštus gė-5
Gera, dora, švari spauda paprasto miklumo, suma- choristams. Čia buvo pui
pui- basket bąli
rungtynės. • Solistai buvo: p-lė Flo- jus. Todėl ir mes Worces- Irimus. Geriausias patarnavi-|
išauklėja, dorą, gerą šei ningumo. Tik reikia biskį kiausia mūsų jaunimui lie- Aušros Vartų parapijos (t encija Manasaitė, p-lė terio lietuviai katalikai į i mas vakarėliams ir piknikams;
2
bei išvažiavimams.
myną, pagamina gerus, iš gerų norų biskį pasišven
... - valandėle
1 • f ~ I• Į
3
jaunų vyrų Basket Bali, Antanina Kazlauskaitė, p. suraskime nors
laisvo laiko — padirbėki- j
Tel. 3-6525
tikimus, sveikus piliečius timo ir lengvai gali kiek pas Paltarokas sako: “ži ratelis grūmėsi su Water- Tamas Stoškus ir «
Bernar me savo spaudai. Todėl ei
495 Millbury St., X
ir valstybės ratą pasuka vienas kam nors įkalbėti nokite, kiekvienas katali I būry jaunimo Basket Bali das Barysas.
AVORCESTER,
MASS.
i
dami į LDS. susirinkimus į
geron pusėn. Priešingai gi, ir užsakyti katalikišką lai kas, kurs perka, skaito, rateliu, ir Aušros Vartų!
atsiveskime ir savo drau- į
bloga spauda užnuodija kraštį, įsigyti katalikiško namuose laiko blogą laik parapijos Basekt
Bali į
SUSIRINKIMAI
gus, kurie yra prieteliai ■
šeimyną, mokina ištvirki turinio knygelę.. Net ir raštį, ar knygą, netik nu-: merginų ratelis grūmėsi
Tel. 3-5710
mo, divorsų ir vienu žo nemokąs skaityti, gali ka sideda Bažnyčios įstaty su Waterbury merginų ra Sekmadienį, vasario 9 d., katalikiškų laikraščių ir
džiu naikina viską, kas talikišką spaudą platinti, mams ir turi per išpažintį teliu. Rungtynės buvo la 4:15 vai. po pietų įvyks šv juos skaito.
Kviečia Valdyba įr
gražu, prakilnu o veda gali kam kitam neturin nuodėmę pasisakyti, bet ir bai gyvos ir smarkios, su Vardo Jėzaus draugijos
Spaudos Komitetas.!
prie suįrutės... juk tą aiš čiam už ką nupirkti laik patampa katalikystės rei judino visus. Nuo triukš susirinkimas.
Mūsų pienas ir Smetona
I
kiai įrodo kasdieninis gy raštį bei gerą knygelę.
kalų išdaviku, didinąs mo net langai drebėjo.
užganėdina visus.
I
Tėvų Marijonų Rėmėjų
venimas.
vasario
11
d.
įvyks
Stu

priešų
jėgas...
”
Pamąstyk,
Waterburio
vaikinai
išlo

Šv. Kazimiero parapijo
VVORCESTER,
M. P. šė 24—23, ir Waterburio dentų susirinkimas 8:00 skyriaus svarbus susirin-!
Tat Šventasis Tėvas Pi-I je katalikiškos spaudos ką darai?
Rimas įvyks vasario 9 die- ■
MASS.
merginos laimėjo 6—5. vai. vakare.
jus XI matydamas spau-iI platinimo darbą uoliai dir
po mišparų,
I ną, tuojaus
Koresp. M. Y.
dos galybę ir įtaką žmonių ba: Juozas Girdauskas ir Pereitame sekmadienyje Žiūrėtojų prisirinko ma
Šv. Kazimiero par. salėje.
gyvenime ir kaip šiandien Juozas Stankevičius. Pitt- įvykusiame Lietuvių Biz žai. Lietuviai turėtų la- į
Tel. 2-8186
Todėl visi nariai ir ‘Laivo’
Bedieviška spauda gamina sburgho Vyskupystės Au- nierių susirinkime, pasita į biau interesuotis sportu ir i
skaitytojai malonėkite šiapražūtį žmonijai, kreipia gštesnės mokyklos moki rimui apie surengimą me I daugiau dalyvauti jauni-!
domę viso pasaulio katali niai, už savo pasižymėji tinės vakarienės, biznie- mo sporto pasirodymuose.'
Dvi Puikios Krautuves
LAIDOTUVĖS
Užlaikome puikiausiu drabu
kų į tą pražūtingą darbą mus toje mokykloje jie rius atlankyti išrinkta AM. A. CIVINSKAS & CO.
žiu visai šeimynai. Persitikrin
Seka
dabar
didžiausias
į
ir kviečia viso pasaulio gavo nuo vyskupo stipen domas Marculaitis, grabo
kite! Taipgi, parduodame RA
LIETUVIS
Sausio 28 d. mirė miesto
DIOS aparatus h- ABC SKAL
katalikus į bendrą katali diją. Jie platina šiuos laik rius ir Kanstantas Stra ir svarbiausias Aušros ligoninėje Andrius Vait
BIAMAS MAŠINAS.
kišką spaudos platinimo raščius: Pittsburgho Ži vinskas, čeverykų krautu Vartų parapijos parengi kevičius, 62 m. amžiaus, Graborius ir Balsam uotojas
372-376 Millbury St.
340-342 Hardįng St.
ir palaikymo darbą. Tam nias, ‘Darbininką’, Tikybi vininkas atsilankyti pas mas? Tai Šio mėnesio 13, gyv. 6 Waverly g-vė. Nu
Worcester, Mass.
tikslui paskyrė vasario nę Pažangą, Laivą, Pitts- visus biznierius. Už virėją 14 ir 15 dienose parapijos liūdime paliko du broliu: VVORCESTER, MASS.
mėnesį, kaip ‘katalikiškos burgh Catholic, The Re- gi pakviesti Viktoriją Na ferai
j »\4 • arba bazaras.
L,’ .L’ Visi Vincą ir Joną, New Bri
Tel.
Atdara
“ Daugiausia Gėlių Už Jūsą
spaudos platinimo mėne gister. Pas juos galima vickaitę, kuri sau susior- kruta ir rengiasi prie to.
Dial-5-5898
Dieną
ir
Naktį
’ • * Pinigus”
tam, Conn. Gedulingas pa
pas
sį’. Kartą Šv. Tėvas Pijus i gauti,
arba užsisakyti ganizuos atsakančias pa- Bus gražiausių daiktų iš- maldas Šv. Kazimiero bažįvairių
pasiĮ
'
i
7
*
T
■
gelbininkes.
Sodalietės
gi
laimėjimui,
[
_
_
XI kalbėdamas per radio taipgi įvairių katalikiškų
pa nyčioje atlaikė kun. Aug.
į visą pasaulį pasakė: “... knygų ir laikraščių. Ka mergaitės savo paskuti- linksminimų, reikia tik paPianos
Radios
Petraitis.
SHOP
katalikiška sauda, tai ma dangi viena svarbiausių niame susirinkime vienbal- matyti. Jaunimas rengia
GRUNOVV
Grabnešiais
buvo
iš
L.
kiekvienam
vakarui
tam
30 Trumbull St.
no balsas...” Dabartinis katalikiškų knygų, kuri šiai pasižadėjo laike vaka
ELEKTRIKINIAI
R.
K.
Susivienijimo
41
kp.,
tikrą
palinksminimo
prog

Šv. Tėvas Pijus XI yra di turėtų būti kiekvienuose rienės atlikti visą patar
Krautuvės Tel. 5-1384
ŠALDYTUVAI
Vincas
Pilicauskas,
Juozas
Namo Tel. 5-3524
ramą.
Šeimininkes
gamina
dis katalikiškos spaudos namuose ant stalo yra navimo darbą. Kitiems gi
Parduodame lengvomis
“
Gėlės
siunčiamos per pasiun
Svirskąs,
Jonas
Grigas,
rėmėjas ir palaikytojas. KATEKIZMAS, tat mūsų darbams atlikti išrinkti: valgių, vyrai gėrimų. Sek
Sąlygomis
tinį j visas dalis pasaulio”.
Jisai artimiausioje ateity sodaliečių mergaičių val Stanley Simonavičirrs, Jo madienyje, vasario lp die Antanas Kupstas, Jonas Per 30 metų patenkinančiai
je rengia Pasaulinę Kata dybos paskutiniame susi nas Chubas ir Jonas Skis ną, išpuola Lietuvos Ne Anusauskas ir Kazimieras turėjome reikalus su lietuviais
Dial 6-1944
likiškos Spaudos Parodą rinkime, Adelė Janauskai- timas. Pranas gi Zimantis priklausomybės šventė, tą Lekeckas. Velionis tapo
’ .•*
> A "■ Z . .'i
‘J »a 4
4 <
Vatikane.
tė apsiėmė prie bažnyčios viską užrašynės. Atrodo dieną 4:00 valandą po pie palaidotas Notre Dame ka
pinėse.
20
Trumbull
St.
Worcester,
tų
įvyks
šventės
paminėji

Katalikiška spauda yra durų katekizmą pardavi bus šauni vakarienė. Pas mas ir po to tęsis fėrų už
Tel. 49430
Mass.
ALBERT R. BARKER
viena iš didžiausių Bažny nėti. Katekizmas pertrau kiau sužinosime daugiau. baigimas. Viskas įvyks
SUSIRINKIMAS
.
”
K
kti
pavesta
klebonui.
Ji
tą
Registruotas Optometristas
čios pagelbininkių skleis
Aušros Vartų bažnyčios
apaštalavimo
darbą
pra

jeigu Jumis vargina akis.
dama Kristaus mokslą vi
salėje. Jžanga visiems dy Penktadienį, vasario 7 d.
atsilankykite pas mumis dėl
dės,
kaip
tik
greitai
kate

Sodaliečių susipažinimo kai.
same pasaulyje. Ji aiškina
įvyks Šv. Onos draugijos
akiniu.
COMPANY
vakarėlis pavyko labai pa
Tikėjimo Tiesas, mokina kizmai pereis.
mėnesinis
susirinkimas.
397 Main St., Worcester, Mass.
>! i
4
V- ' * —
‘
‘
- - '■ Ji
doros, meilės tiesos. Sau Mielasai Katalike Skai sekmingai. Vien tik lietu Šiais metais rengiama
Baldai. Kilimai, Naminiai
išbaigti
Aušros
Vartų
i
Rakandai,
Radios
ir
ElektriBLAIVININKŲ
go Ją nuo priešų, daboja tytojau, ar pamąstei kada viai jaunuoliai — vaikinai
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
bažnyčią.
Fėrų
pelnas
ski

K
V
akarė
v
katalikus nuo suklydimo, nors, ką tu darai šiame ir merginos atsilankė —
ii i
GLENWOOD ir ATLANTIC
perspėja klystančius ir ro spaudos platinimo mėne suvirš 300. Gražiai pasi riamas tam tikslui. Todėl
mes
manome,
kad
musu
COMPANY
Virtuvės Pečiai
Šv. Kazimiero par. Piln.
I
do jiems išganymo kelią. syje? Ar palaikai ir plati linksmino, pavyzdingai pa
. •. t. ,
, •
. •.
Lietuviai Savininkai
rūšies baldai už žemiau
Vienas mokslo vyras yra ni katalikišką spaudą? sielgė, mergaitė gardžiais geraširdžiai prieteliai pa Blaivininkų kuopos vaka Geros
sia
kaina.
Mokant
tuojau
arba
ALĖ - LAGER - PORTERpasakęs, kad jei šiandien ; Juk šv. Tėvas Pijus XI užkandžiais pavaišino ir rems šį darbą ir nepagai ras įvyko sekmadienį va
išsimokėjimui.
DRAUGHT & BOTTLES
Šv. Povilas Apaštalas gy Bažnyčios Galva, Kristaus visi linksmus išsiskirstė. lės dalyvauti su mumis. R. sario 2 d. Vakaro vedėju
TIKRAS LIETUVIŠKAS
Dial 2-5936
ALUS
buvo ^onas šakočius iš
ventų, tai jis būtų katali 'Vietininkas čia ant žemės Sodalietės panašų vakarė
178-200
Millbury
St.,
LAIDOTUVĖS
Miscoe
Spring
Water Company
Mariąnapolio
Kolegijos,
kiško laikraščio redakto ir į tave kreipiasi, ir tavę lį žada vėl surengti tuo199
Suirimer Št.
Jurgis
Mortunas
WORCESTER. MASS
Tįiompson, Conn.
į apaštalavimo jaūs po Velykų. Dabar jos
rium ir vienų iš uoliausių kviečia
Worcester, Masss.
katalikiškosios spaud o s darbą, katalikiškos spau rengia “card party” vasa Sausio 30 d. mirė miesto
Programą išpildę: Kole
dos
platinimą.
Nejaugi
tu
rio
13
d.
vakare
8:30
p.
m.
ligoninėje
Jųrgįs
Mortūgijos choras; adv. Anta
platintoju. Kiekvienas ka
Ar <
talikiškos spaudos palai Jo balso neišgirsi? Nejau- Dovanos rankų išdirbiniai nas, 42 m. amžiaus, gyv. nas J. Mileris; Čolūmbian
GROCERNE įr BUČERNE
kytojas ir platintojas yra gi tu neprisidėsi prie kata- “Rūtos Siuvėjų Klubo”. 5J Perry Avė. Nuliūdifti? orkestras; Jonas Dastikas .
tįkras apaštalas, Kristaus likiškos spaudos platini- Labai gražios ir brangios. paliko savo moterį Mari ir Pranas Balčiūnas —
mokslo skleidėjas. Kuo- mo? O gal dar bedieviškus Tokių nei už pinigus nie joną (Raymond); dvi duk smuiką solo, akompanuoJONAS ir ONA KUNDROTAI
kus negausi nusipirkti. teris,
Re^rĮ
ir;
Margarętą.
savo namuose
jąnt
Leonardui
šimučiui;
met Šv. Pranciškus Sale- 1 šlamštus
“
teris.
Beąri
SAVININKAI
s
%
” 'v
K.
j|
•
ziętis, kurio šventę apvai-! laikysi ir save ir kitus jais Tat ateik į tą “cąrd party” Taipgi paliko nuĮĮ^dįmę Kun. Antanas " Švedas, M.
I
VVORCESTER, MASS.
kščiojo sausio 29 d., buvo'nuodysi?
Apie beiiieviškos išsiloši, smagiai laiką pra- tėvį§ P- J- Mortunus, gyv. £ C., Magd. Rogenyte, so 63 PENN AVĖ.
O
i
, Pa.; tris lo; Leonardas ^įmutis pia
pasiųstas į Chablais, Pran- spaudos rėtnėjus paklau- lęįsi ir dar dovaną gausi.
DIAL
5-6367
•
r \
.
cūziją atversti suklydu- syk, ką Panevėžio vysku- Geras biznis.
I no solo; Jonąs Šakočius ir
r

Worcester, Mass
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GREENWOO DAIRY

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
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A. J. KITKAUSKAS
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GEORGE’S FLOWER

GHARRGN’S

POPE OPTIGAL CO.

MILLBURY FURNITURE

THE CREMO BREWING

*
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Penktadienis. Vasario 7 d.. 193c
—

ĮKAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ j
KOLONIJOSE
j

1 Mažiausias Mirimų skai Vas. 2 d., Palangoje, įčius VVestfield’o Istorijoje vyko “Weenie Roast”, ku

> Brockton’o Biznio Apžvalga

rią surengė jauni vyrai.
“Special” busai važiavo
nuo bažnyčios 1 vai. Atsi
lankė jaunimo ir iš kitų
kolonijų. Visi turėjo ‘good
time’ ir sako, kad važiuo
tų kas savaite jei tik kas
rengtų “Weenie Roast”.

Pagal Sveikatos Biuro
(CLASSIFIED ADV.) .
(Board of Health) prane
------------------ .
MUZIKOS
BROCKTONO
MUZIKAI
šimų, pereitais metais bu
Krautuvės MUZIKOS MOKYTOJAI Reikmenys
vo geriausias sveikatos
SERGA
PRIVAČIOS INSTRUKCIJOS PRADINIAMS
stovis ir žemiausias miri
DENTISTAS
Šv. Kryžiaus par. trusti- mų-skaičius miesto gyve
IR PAŽENGUSIEMS MOKINIAMS
Tel. 11-W
i
stas L. Ražauskas, parapi nime. Pernai mirė 180, o
Nichols Bldg. Stoughton, Mass.
— MUZIKA —
-------------------------------------------- > OLD COLONY MUSIC
Sausio 18 d. įvyko šv. jos choro vadas Pr. Am- užpernai 206.
STORE
Kryžiaus parapijos vaka- brozaitis ir A. Vanagas. j
Muzikaliai instrumentai visokios
renė, kurią pradėjo malda Linkime visiems išsveikti. Pernai pašoko skaičius
12 Main st., Brockton, Mass.
rūšies garantuoti. Parduodame
sergančiųjų su užkrečia
kleb. kun. L. Praspalius.
Vieninteliai Brocktone
Geriausia muzikos krautuvė Piet lengvais išsimokėjimais.
momis
ligomis,
nes
1934
PONTIAC
PARDAVĖJAI
Vasario
2
d.
įvyko
Sodaryčiuose, Mass.
Šioje
kolonijoje
gyvena
Žmonių buvo daug ir visi'
I
Taipgi agentai Oldsmobile ir
Muzikos veikalai. Taisomo.
metų
buvo
tik
219,
o
1935
48 M. BIZNYJE
kaip vienos šeimynos na- jlicijos ir L. Vyčių kuopos
nedaug lietuvių, bet beveik
Chevrolet
Pamatykite mūsų showrooms
Pianai, Band ir Orkestrai
riai linksmai praleido lai- Šv. Komunija. Nariai gau- m. pasiekė net 607. Prie visi yra geri katalikai.
CENTRAI MUSIC CO.
262
Main
St.
Brockton
Tel.
3000
Instrumentai
žastis
glūdi
tame,
praėju

šiai
dalyvavo.
Saldžiausios Širdies V.i 31-33 Main St. Bridgewaterką. Garbė mūsų Draugijų
MUZIKA ir KNYGOS
Tel. 700.
sią
vasarą
mūsų
tarpe
la16 HIGH ST.
Jėzaus draugija yra vienai
Sąryšio moterėlėms už
J. Frank Beal, ved.
,bai
pasklido
jadra
(measPLATINA
iš rimčiausių ir sparčiai.
skaniai pagamintus val
les).
Sirgo
net
428
asme“
DARBININKĄ
”
gius. Vakarienę surengė (
TROMBONE
VIOLIN
i
nys.
Atvykus
į
šią
parapiją
minėtas Sąryšys naująjį
TRULA B. F. LAGERQUIST
L. Praspaliui, Šv. Jau penkti metai kaip prie jos priklauso. Taigi
kleboną kun. Praspalių
ASA
MORRILL
Smuikininkas ir Mokytojas
Gėlės dėl visokiu dalyku
pagerbti, Liko gražaus Kryžiaus parapijiečiai kas1 mūsų mieste nėra nei vie- jaunuoliams garbė, kad jie
Privačios instrukcijos
TROMBONE MOKYTOJAS
Narys
The
F.
T.
D.
A.
Studijoj
tiktai, Richmond Bld".
sekmadienį
gauna
prie
seka
savo
tėvelių
pėdomis.
pelno parapijai.
no difterija sergančio li
Studio, 63 Main St.
Namai
106 Hillbergh Avė.
bažnyčios nusipirkti čia gonio. Iš valstybės mieste Didelė garbė p. Aleksan 25 Belmont St. Brockton 1690
Room 23. Res. Tel. 5563-R
Tel.
7286,
Brockton, Mass.
Vedėjais buvo p. L. Ra labai mylimą ir populerų
drui
Steponkevičiui,
kuris
lių
su
15,000
ar
daugiau
žauskas ir p. Pr. Gudelis. laikraštį
“Darbininką”.
TRUMPET
Dainavo Šv. Kryžiaus pa Daugiausiai išperka kai gyventojų Westfieldas už- per ilgus metus pirminin- re su dideliais lygi kaina
DR. CLIFFORD H. LAKE
rapijos choras ir dvi ma randa ką nors iš šios kolo i ima pirmą vietą apsaugo kaudamas traukė jaunimą 35c. Vaikučiai pasinaudoOptometristas ir Optician
prie šios draugijos.
Į kitę pigia kaina pamatyti
CHAS. M. BURKE
Tel. Stoughton 969
žos mergaitės, vadovau nijos. Taigi šios parapijos jime nuo difterijos.
Yra
viltis,
kad
ir
jauno’
gražų
veikalą
ir
išgirsti
801
Washington
St. Stoughton
Trumpet ir kitų instrumentų
jant p. K. Zupkui. Grojo korespondentai pasižada
Mieste
balsuotojų
iš
vi

Nekoristas mokytojas. Mokytojas Brockton Room 202 Stoughton Bklg.
ji
karta
šią
draugiją
ves
daug
juokų,
p. Justinas Sakalas kons- nuo dabar į kiekvienos sa
Public Šchool.
tantinka. P-lė V. Sinkevi vaitės penktadienio nume- so yra 7,773 — Demokra gražioj, katalikiškoj dva
STUDIO — 10 CENTRE ST.
čiūtė įteikė kleb. kun. L.' rį ką nors parašyti iš day- tų 2,414; Respublikonų sioj, kaip nurodo konstitu PARAPIJOS METINĖ
GILLS SERVICE STATION
2,269;
nepareiškusių
3,090.
VAKARIENĖ
cija.
ROOM 4, TEL. 4469
Praspaliui dovaną. Bai i toniečių gyvenimo ir vei
SOCONY PRODUKTAI
Ward 2, kur lietuviai dau Vasario 1 d. Saldžiausios
Namai, 65 Battles St.
giant programą kleb. kun. kimo.
Arti Brockton ligonbučio
giausia apsigyvenę yra
Vasario 23, Užgavėnių
611 Centre St., Brockton, Mass.
L. Praspalius visiems dė
Tel. 7284 Brockton.
Širdies
V.
Jėzaus
draugi

Certificd greasing.
1,602
balsų;
Demokratų
sekmadienio
vakare
ly

kojo už surengimą vaka-, IŠKILMINGAI MINĖS i
jos
įvyko
šokiai.
Dalyvavo
635, Respublikonų 280, ne
rienės, gražius linkėjimus1
daug publikos. Šokiai pa giai 6 vai. parapijos salė
VASARIO 16
pareiškusių
687.
ir dovaną.
vyko kuopuikiausiai. Tik je įvyks skani, įspūdinga
Rosati - Excelsior - Soprani
Vasario 2 d. mūsų kle
su gražiu programų vaka
gaila,
kad
į
draugijos
pa

—
The Flow Tone — Galante
KONCERTAS
rienė.
Nuo
senų
laikų
Sausio 11 d. pp. Antanas bonas kun. Praspalius
—
Italo — Oriole Accordions
rengimą buvo atėję prie
skelbė
bažnyčioje,
kad
Sekmadienio
vaka
r
e.
Cambridge
parapijiečiai
ir Elzbieta Vaitkai susi
Uždyka lekcijos su kiekvienu
jos nepriklausantieji ir
laukė gražios dukrelės, Draugijų Sąryšys rengia mažasis choras, vadovau mėgino suardyti gražią Užgavėnėse rengia vakaaeeordionu
kurią apkrikštyjo varduI' iškilmingą Lietuvos Ne jant varg. Juozui S. Januži tvarką. Patartina tvarkos fien€- Šįmet ji bus daug
Public Address system
Rita, Ona. P-nas Antanas priklausomybės minėjimą, kevičiui, savo jaunomis^ ardytojams kitą kartą į saunesnė ir skanesnė,
parsiduoda ar išsirenVaitkus yra ilgametis SL- i- vasario 16 d. Rengimo ko pajėgomis išpildė konceiy gražių žmonių isusirinki-*
Tikietai Jau pardavinė.... .........
miteto
pirmininku
yra
p
to
programą.
duoja
RKA 19 kp. iždininkas.
mą neiti arba atėjus būti iami. Visi norinti tikrai
Pr. Gudelis.
dalyvauti joje, privalo iš
Martin, King, Vega Band ir
Lietuvos Nepriklausomy tvarkiais.
anksto
tikietų
įsigyti.
Ti

Orkestrai Instrumentai
A. Dėdinas.
i
DAYTONIEĖIŲ
bės šventė
kietai
nebrangūs
tik
$1.00.
50 metij garantuojame kiek
DĖMESIUI!
RAYMON GOVONI
Vasario
16-tą,
bažnyti

Visų
parapijiečių
prieder

vieną Martin Instrumentą
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
MOKYTOJAS
Prašau visų daytoniečių nėje salėje 7 vai. vakare,
į
mė šioje vakarienėje daly
LIETUVIAI ADVOKATAI
Buffet,
Seimą,
Vellette,
Bettoney
Clarnets
Haynes
Flutes
Šv.
Kazimiero
parapija
pranešti
apie
įvairius
įvy

Ofisas: SANBORN BLOCK
vauti.
Visų Kvieslys.
Visokios rūšies antrarankiai instrumentai. Pertaisome ir patai
Washington St.
MINSTRAL SHOW
kius Jurgiui Spurgiui, ku minės Lietuvos Nepriklau
some Drums, ir Tambourines Rcheaded. Atsilankykite Į mūsų
Norwood, Mass.
Antradienį, vasario 11 Drum Krautuvę. Čia rasi viską kas liečia Drums. Visokios rū
ris pasižada kas savaitė a- somybės šventę. Tą vaka
Tel. Nonvood 0330
pie tuos įvykius pranešti rą visa Lietuva bus per Vasario 9, parapijos sa- a., 7:30 vai. vakare, N. P. šies muzikaliai instrumentai išsirenduoja.
Gyvenimo Vieta:
laikraščio
“Darbininko” kelta į parapijos salę kuo Įėję bus perstatoma nepa P. M. parapijos mokyklos
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020
redakcijai. Taigi jei nori, met ponas A. Žigas rodys prastai gražus ir juokin svetainėje kun. P. V. StraFlanagan’s Music Store
kad “Darbininke” tilptų krutamuosius paveikslus gas kūrinys: “MINSTRAL kauskas, Šv. Juozapo par.
40 CENTRE ST., BROCKTON TEL. 4469
daugiau žinių iš mūsų ko apie Lietuvą.
SHOW”. Prasidės 7 vai. (Lovvell, Mass.) klebonas
lonijos, tai prie to darbo
vakare. Visi veikėjai ir skaitys paskaitą temoje:
ŽINUTĖS
visi prisidėkime ir pagel
juokdariai bus koristai “Darbas ir Kapitalas”.
bėkime Jurgiui Spurgiui
Kleb. kun. V. Puidokas Tokio linksmaus ir juokin Prelegentas, kun. StraLEGION PARKWAY BEVERAGE
surinkti
kuodaugiausisę baigė kalėdoti.
go vakaro dar šioje koloni kauskas labai įdomiai
žinių.
i skaito, o dar labiau suįdojoje nėra buvę.
Jurgis Spurgis.
Šiomis dienomis pas Beje po pietų 3 vai. bus mina klausytojus parodyCOMPANY
mus atostogauja semina specialiai vaidinama vai- damas gražius paveikslus,
ristas Jonas C. Jutkevi- kams. Tuomet vaikams į-! Taigi visi kviečiami ateiVisokios rūšies gėrimai už žemiausią kainą, už kurią
čius iš Montrealio semina žanga bus tik 15c., o vaka- ti į iliustruotas paskaitas. jokioje krautuvėje už tokią kainą nenupirksite kaip Brocktone
taip ir apylinkėje.
rijos.
Gaisrininkų Komisijos

DAYTON, OHIO

JAMES H. Mc GRATH

WMi Hi BASSETT COi •

varX BELMONT FLOWER SHOP.

I

v •

•

į
Į

SYKES & SYKES

CAMBRIDGE, MASS.

I

I

t

I
I

VĖLIAVOS IR ORGANU A
CIJĮI ŽENKLAI

i
M

fl

WESTFIELD, MASS.

Jurgis Jonas
Pranešimai
Savininkai: JOHN P. LYONS,
Pereitais metais gaisras
HARRY WEATHERILL
padarė nuostolių už $33,ruoštų stalų per visą va 45 Legion Parkway
431.82, tai yra mažiausia
Tel. Brockton — 1503
i
karą.
Paminėjimui Lietuvos
tai mūši] specialybė ir ilgų metų nuo 1919 m.
i
praktika. Darbas artistiškas. Kai
Gaisrininkų
Komisija Nepriklausomybės Vas. 16
Kadangi šiais metais va
nos žemos.
ŠV.
ANDRIEJAUS
PAR.
karienė yra rengiama pa- pagerbti jo varduvių pro- viškos spaudos platintopataria, kad šįmet šešis d., 6 vai. vakare LawrenM. A. NORKŪNAS,
P. O. Box 371, Lawrence, Mass. gaisrininkus paskirtų pa ce parapijos jaunimas ren
Andriejiečiai ruošiasi iš- rapijos salėje, tai bilietai ga. Dalyvavo daug žmonių jas. Jis čia platina laikrašstoviais; kad miestas nu gia nepaprastą vakarienę. kilmingai apvaikščioti 12 akinuoja tiktai $1.00 as iš įvairių parapijos drau- tį “Darbininką”. Tepadeda
Tel. 3368 pirktų naują automobilį
Jaunimas uoliai darbuoja metų parapijos sukaktu- meniui. Rengėjai nuošir- gijų, kurių ir parapijiečių jam Dievas kilniame spauviršininkui, ir kad virši si, kad ši pramoga būtų ves.
džiai kviečia visus lietu- vardu klebonas gavo daug dos platinimo darbe ir vininko alga būtų padidinta kuosekmingiausia. Tikie Kaip kasmet, taip ir šį- vius šioje atsižymėjusioje dovanų. Kalbėtojai linkę- šame kame.
LIETUVIS GRABORIUS
trims šimtais dolerių. Ji tai išplatinti ir parduoda met rengia didelį iškilmin- ir pragarsėjusioje metinė- jo kleb. kun. Valančiūnui
F. A. Kondrotas.
Taipgi užlaikome visokios
sai dabar gauna $2,500. mi.
gą bankietą, kuriame da- je pramogoe dalyvauti,
ilgiausių metų. Grojo or
rūšies rakandą.
į Šiais nedarbo laikais mies Šiam parengimui vado lyvaus vietiniai ir apylin
Rengimo Komisija. kestras vakarienės metu.
Lafdohiviij Įstaiga:
to darbininkų algų pakėli vauja p. P. Zareckas, pri- kės profesijonalai: dvasiš
Tesuteikia Dievas kleb.
124 Ames St., Brockton, Mass.
mas
nėra
broliškas
ir
išgelbstant
p-lei
E.
Butkevikiai,
daktarai,
advokatai
šioje
kolonijoje
kada
tai
Gyvenimo vieta:
kun. Ig. Valančiūnui svei
pasielgimas. čiutei. Programą prižiūrės ir tt. ir tt. Apart įdomių daug veikė p. J. Gričas, katos ir ištvermės ganyto- Sausio 30 d. palaidota iš
25 Enterprise St., Brockton į mintingas
jKaikurie miesto darbinin p-lė S. Baužaitė; priėmi kalbų ir skanių valgių ir bet dabar sunkiai serga ir javimo darbe.
Šv. Kazimiero bažnyčios
kai net perdaug gauna. Jie mų—p-lės O. Astrauskai gėrimų linksmins publiką jam reikalinga pagelba.
F. A. Kondrotas. * a.a. Fortūnatas Radžius,
kaip ponai per visą depre tė ir O. Veličkaitė; valgių 8 asmenų atsižymėjusi po Jis šaukiasi į Šv. Vencenparapijos kapuose. A. a.
siją gyvena, kuomet dau menu—p. L. švenčionienė no Bulovos ‘Continentals’ to Pauliečio draugiją. TiFortūnatas buvo vienas iš
(WRUBLIASKAS)
guma kitų turi skursti. ir M. Turonienė. Dekoravi orkestras. Vakarienė pra- kiuos, kad jis susilauks viLIETUVIS GRABORIUS IR
seniausių šv. Kazimiero
BALSAMUOTOJAS
Valstybės
“Emergency” mui — p. V. Moron ir T. sidės 7:30 valandą vakare, sų užuojautos ir paramos.
parapijonų, nors toliau
1000 WaahingtOB 8t,
Finansų Komisija neturė Saucy.
Po vakarienės bus šo'
F. A. Kundrotas,
Šios kolonijos lietuviai nuo bažnyčios gyveno va,
NORWOOD. MASS.
tų kelti algų.
Vas. 23 d. šv. Cecilijos kiai iki vidurnakčio. Ga-------------sugyvena vienybėje; turi diname Penn Avė. distrikTEL. Nonrood 1503
Gaisro departmento tur choras
rengia operetę būs tarnai patarnaus pub- Vasario 2 d. Šv. Kaži- savo bažnyčią, gražų klu te, bet į bažnyčią visados
Montello Office:
I to sąrašas šitoks: nejudi “Consilium
Facultatis”. likai netiktai laike vaka- miero parapijos parapijie- bą, lietuvišką pirtį.
ratsilankydavo
x“:’—*—j— -ir ją uoliai
10 Intervale 8t.
namas $39,160; judinamas Choras seniai jau mokina rienės, bet taipgi sėdin-čiai surengė
”
**
vakarienę'
P-nas
Juozas
Rodis
yra
rėmė.
Amžiną
atilsį duok
TEL. Brockton 2005
$86,900.
si ir platina tikietus.
tiems prie specialiai pa-,kleb. kun. Ig. Valančiūną uolus katalikiškos, lietu-Jam, Viešpatie!

LAVVRENCE, MASS.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

t

ADAM WAITEKUNAS

PITTSBURGH, PA.

EDW. V. WARABOW

CHESTER, PA.

DARBININKAS

vietinės kuopos kortavimo
vakaras savo naudai. Šis
vakaras ir turėtų sutrauk KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
ti daug publikos, kadangi
kiekviena Sąjungietė di
džiuojasi geru skaitliu
prietelių. Linkime laimės!
nierius ir politikos veikė
DARBININKO RADIO TEISMAI KOLONIJOSE
Sekmadienį, vasario 23
jas; II-tra vice pirm. p.
Naujosios Anglijos lietuvių kolonijose Darbinin
d. įvyks paskutinė šio vei
Zolpienė, Moterų Civic or
kimo sezono vakarienė. PAGERBĖ KLEBONĄ ganizacijos
pirmininkė; ko Radio Komisija rengia “teismus” (mock trials).
Kaip paprastai prieš užga Sausio 21 ir 22 dd. Šv. Rašt. Ieva Lukošiūtė, Ižd. Pirmas toks “teismas” įvyks vasario 23 d. š. m., Šv.
ŽEMAIČIČĮJ VESELĖS gų. Piragai buvo gardūs ir vėnes Altoriaus ir Rožan Jurgio parapijos vaikuAmbroze,, žinomas lie- Jurgio parapijoj, Norvvood, Mass.; antras — N.P.P.M.
Ijų užteko ne tik vestuvių čiaus dr-jos moteris rūpin čiai, i—
PUOTA
7—— —
1—L~ tuvis įr veikėjas. Spaudos parapijoj, Cambridge, Mass. kovo 1 d.; Lavvrence,
mokyklos
mokytoViena iš draugiškiausių dalyviams, bet kaikurie sis šiuo vakaru. Bilietai joms Sesutėms> vadovau- komisijos pirmininku iš'
iš- į Brockton, Haverhill jau gautas kvietimas atvykti, bet
ir sėkmingiausių pramogų dar ir namiškiams parne bus tik 50 centų. Prasidės jant, kleb. .^.Un‘ Vincent° rinktas Red. L. Šimutis. J laikas dar nenustatytas. “Teismuose” vadovaus ir da
šv. Alfonso svetainėje, be šė jo paragauti. Kun. Men 6 vai. vakare. Valgyti ir
Vilkutaičio varduvių į-a komisiją įeina visi lie lyvaus mūsų profesijonalai, studentai ir kolonijų vei
abejo buvo Žemaičių Vese- delis, puotos globėjas, su šokti už 50 centų tai ne proga surengė nepaprastai tuviški laikraščiai ir leidėr kėjai. “Teismuose” bus iškelta svarbūs klausimai.
Plačioji visuomenė turėtų susidomėti ir į tokius pa
lės Puota, kuri įvyko sek kuriuo man teko kalbėti, paprasta pramoga, todėl gražią programą. Dalyva- jai radio programų.
j p
įnkimų pasakytos į-į rengimus gausiai ateiti.
madienį vasario 2 d. Jau nuoširdžiai dėkoja vi tikimės, kad žmonių sve vo ir parapijiečiai.
Po0 rrinkimų
5 vai. vakare, žmonės kaip siems, kurie bent kokiu tainė bus kupina.
Sausio 21 d., 7:30 vai. spūdingos ir karštos kalbūdu
prisidėjo
prie
šito
Gavėnios
metu
atvažiuo

vakare įvyko šv. Jurgio bos. Frank v. Zintak, 12į atlaidus Lietuvoje kelia
gražaus
vakaro.
Jei
gyvi
į
ja
visų
Baltimoriečių
my

parapijos auditorijoj. Mo- t0 Fardo Committemonas
vo į parapijos salę, nors
sulauksim
1937
metų
va

limas
pamokslininkas
kun.
kyklos vaikučiai išpildė įr kandidatas į Clerk of
veselės iškilmės turėjo tik
sario
mėnesyj,
tai
gal
ką
Jonas
Balkūnas,
Maspetho
prasidėti 6 vai. Visiems
dainų, kalbų ir muzikos Superior Court, pareiškė
BOSTON — 1120 KILOCYCLES
panašaus
ir
vėl
turėsim.
lietuvių
parapijos
klebo

programą. Taipgi suvaidi- savo nuoširdumą lietubuvo įdomu žinoti kas bus
VesėĮninkąs.
nas, vesti mūsų parapijoj no komediją “Lažybos”.1 viams ir norą visais at
jaunavedis ir nuotaka šių!
Nuo šeštadienio, vasario 1 dienos Darbininko Ra
savaitės
rekolekcijas.
Pra

Pabaigoje
programos
kal

metų puotos, nes tų dviejų!
žvilgiais suteikti pagelbą dio Programa įvyks kiekvieną šeštadienį, 2 vai. po
sidės
pirmadienį,
kovo
16
bą
pasakė
kleb.
kun.
V.
G.
PARAPIJOS
asmenų vardai pasiliko se
ir paramą, linkėdamas di pietų iš WC0P radio stoties, Boston, Mass.
d. Bus laikomas bendrai Vilkutaitis. Jis pagyrė vai džiausio pasisekimo mūsų
SODALICIJA
kretas iki pat vakaro iš
WC0P radio stotis veikia nuo saulėtekio iki sauvyrams ir moterims. Bal- kučius už išpildymą prog kandidatui, John T. Zurui.
kilmių. Visi buvo tikri,
lėleidos. Vakarais, saulei nusileidus, ji neveikia.
kad tai bus juokinga pora. Parapijos Sodaliečių sa timoriečiai jau išanksto ramos ir dėkojo sesutėms Toliaus kalbėjo Alder- į
WC0P stoties, Boston, Mass. reikia ieškoti tarp
Taip ir buvo. Ponia Ona vaitės rekolekcijos užsi ruoškitės kun. Balkūną iš už išmokinimą ir visiems monas Hartnett, kuris ra
girsti.
Pamokslai
bus
sa

baigė
sekmadienio
rytą
parapijiečiams
už
dalyva

WBZ
ir WNAC Bostone stočių ant 1120 kilocycles.
Remeikienė ir Jurgis Galgino lietuvius į bendrą
kauskas sudarė porelę iš su mišiomis 8:30 vai. Kun. komi rytais ir vakarais. vimą jįjį pagerbti vakarė darbą ir organizaciją. Po Kaikurie radio aparatai turi pažymėjimus 110, 120,
Žvalgas.
lyje. Klebono kalba buvo to sekė kalbos sekančių: 130 ir tt. Tai Gerb. Radio mėgėjai teieško WCOP tarp
kurios galima buvo vi Mendelis sveikino susirin
labai jausminga ir turinin- Red L šįmutis, P. Šalti- į. 110 ir 120, nes Bostone tą stotį galima gauti geriau
siems pasidžiaugti, nes po kusias mergaites ir linkę-į
KĄ
GIRDĖJAU?
jo
joms
i.tęsėjimo.
Tuo
pa

ga.
nia Remeikienė kitą metą
mieras, p. Zolpienė, J. siai ant 112 arba 1120.
čiu
laiku
ragino
visas,
nuc
Sausio
22
d.
kleb.
kun.
jau rengiasi minėti 30 me
Mackevičius, Dr. Poška, J. Į
WCOP programų skelbimai yra šiuose Bostono
Jonas
Kazlauskas
iš
Lušitų
rekolekcijų,
užsidegti
V.
G.
Vilkutaitis
atnašavo
tų moterystėje, o Jurgis,
Lenkartas, J. Rėkus, p. i rytiniuose dienraščiuose: Boston Post, Boston Globė,
tai tik vyrukas 24 metų. atgimimo dvasia, kad ne zerne, Pa., ir Albertas iškilmingas šv. mišias, lai Klimas, F. Woidat, B. Ja-Į Boston American ir du kart savaitiniame laikrašty
Jonas Letkauskas, vakaro būtų parapijoj ne vienos Zdanis iš Oakville, Conn. ke kurių mokyklos vaiku kaitis, J. Yuška, J. Vis- “Darbininke” kas savaitę tilps Darbininko Radio
apeigų vedėjas, tikrai pa mergaitės, kuri nepriklau viešėjo pas kun. Mendelį čiai priėmė šv. Komuniją count, B. Petkiewicz, ir Programa ir pranešimai.
rodė savo gabumus ir byle sytų prie draugijos. Po keletą dienų. Abudu moki klebeno intencijai. Giedo pats kandidatas teisėjas,
Prašome pasižymėti: WCOP. Boston, Mass., 1120
kas gali jį drąsiai kviesti mišių tėvas Misijonorius nasi Mount St. Mary’s Ko jo mergaičių choras. Mu J. T. Zuris, kuris prižadė
į piršlius. Jam pagelbėjo suteikė šv. Tėvo palaimini legijoj, Emmitsburg, Md. zikas Vincentas Greičius jo visuomet palaikyti lie kilocycles (268 m.).
Darbininko Radio Programa iš stoties WCOP,
Jonas Kairys ir Antanas mą, o dvasios vadas kun. Jie ten užbaigė vidurmeti- grojo vargonais.
tuvybę ir atstovauti lietu-;
nius
kvotimus
ir
buvo
at

Šios kolonijos lietuviai vius visuose reikaluose. Boston, Mass. per visą vasario mėnesį bus maždaug
Ivoška. Bet vakaro links Kazimieras Keidošius iš
vykę
į
Baltimore
truputi
ilgai prisimins taip iškil Vakaro vedėju buvo Al. šiokia:
ma nuotaika ir jo gražios skaitė pavardes mergaipailsėti.
mingą klebono varduvių q . Kumskis, energingas
pasekmės priklauso pasi- čių, kurios neapleido peVasario 8 d., 2 vai. pp. Norwoodo Šv. Jurgio pa
šventimui tų gerųparapi- beitais metais šv. komuniminėjimą.
J Viešnia j jaunuolis, kuris yra pasi rapijos Radio grupė, vadovaujant muzikui A. Šlapejonų ir parapijonkų, kurie jos nė vieno mėnesio ir jas Lietuvos Nepriklauso
šventęs dirbti dėl lietuvių liui išpildys dainų programą. Gros “Keturių Karalių”
mybės
Sukaktuvės
mūsų
apsiėmė būti veselės SVO- visas apdovanojo gražiu
SUORGANIZUOTA
orkestras. Kalbą pasakys Dr. Juozas Landžius.
..JI
! politikoje.
bilietus išplati- rožančių. Po pamaldų baž- parapijoj bus minimos iš JOHN T. ZURIS Į TEISĖ J
TAIS. Jie
.
Vasario 15 d. Lietuvos Nepriklausomybės šventę
Susirinkimas
užsidarė
kilmingai.
Klebonas
kun.
.......................
nyčioje,
parapijos
salėje
įno, piragus “užfundino”—
JU RĖMĖJAI (‘Boosters’)
su pasiryžimu remti visą paminėti dainų programą išpildys Darbininko Radio
ir tų buvo net du po 15 vyko pusryčiai ir metinis Juozas Lietuvnikas atna
Choras ir solistai. Atitinkamą kalbą pasakys LDS.
svarų vienas su visais ves susirinkimas. Į valdybą šaus sumą su asista. Kun. Chicago, III. — Lietuvių Demokratų tikietą, reiškia organizacijos įsteigėjas Kan. Prof. Fabijonas Kemė
tuvių papuošimais, vienu 1936 metams liko išrink Mendelis sakys pamokslą. visuomenės vadai, įvairių visus Demokratus ir sklei šis.
žodžiu, dėjo visas pastan tos sekančios: Anastazija Vakare .šv. Alfonso par. wardų politikos aukštieji sti žodį po visą Chicagą,
Vasario 22 d. dainų programą išpildys Mass. ir
gas, kad šis vestuvių ba Štreimikiutė — pirminin- salėje įvyks ilga ir įdomi profesijonalai, biznieriai, kad lietuvis John T. Zuris New Hampshire valstybių lietuvių parapijų vargoni
lius parapijos naudai tik- kė; Marijona Tauteriutė— programa, kurioj daly- redaktoriai susirinko į turi laimėti ir kad kiekvie ninkai.
rai nusisektų.
vice - pirmininkė; Olga j vaus parapijos choras, Yuškos svetainę pirmadie nas lietuvis senas ir jau
Vasario 29 d. dainų programą išpildys Mariana
Tarp svotų ir svočių se- Matulioniutė
raštinin- mokyklos vaikučiai, Ukra- nio vakare, sausio 27 d. ir nas, ir neišskiriant savo polio Kolegijos studentų choras ir muzikai, muzikui
kančius parapijiečius galiEmilija Glebiutė — inų katalikų choras ir šo suorganizavo stiprią lietu politikos, pasireikštų savo prof. Broliui Jonui Baniui vadovaujant. Kalbą pasa
ir savųjų balsus dėl mūsų
ma buvo matyti: Juozą iždininkė. Pridera tarti kikų grupė. Kalbės sveti višką draugiją, kuri rems jauno, energingo lietuvio kys Marianapolio Kolegijos prof. kun. J. Vaškas, MIC..
Kašinską, mūsų kolonijos padėkos žodį buvusiai val mi ir vietiniai kalbėtojai. Jono T. Zurio kandidatūrą kandidato teisėjaus, John
į teisėjus ant Demokratų
gėlininką ir jo žmoną, An dybai. ypač buvusiai pir Įžanga dykai.
Darbininko Radio programoje įeina gerb. profeT. Zuris.
mininkei
p-lei
Marcelei
baloto.
sijonalų pranešimai, biznierių, draugijų ir pavienių
taną Lopetą biznierių ir jo
Ieva Lukošiūtė.
Mirė
ponios
GrebliausStrazdauskaitei,
kuri
daug
asmenų apmokami skelbimai. Taigi gerb. prifesijonažmoną, ponus Stankevi
Valdyboje išrinkti se
kienės
brolis
Jonas
Mede

pasidarbavo
pereitais
me

čius, Mockevičius, Valčeclų, biznierių, draugijų ir kuopų valdybų ir komisijų
kantieji: Pirm. J. Macke
kus, Glaveckus, Makarau- tais dr-jos gerovei. Naujai lis. Gyveno Mount Carme- vičius, žymus lietuvių vei
prašome skelbtis laikraštyj “Darbininke” ir Darbinin
ko Radio Programoje. Kainos visiems prieinamos.
skus, Vaškevičius, Matu- valdybai linkime geriau lyje, Pa. Palaidotas trečia kėjas; I-mas Vice pirm.,
dienį,
vasario
5
d.
A.
a
sios
kloties!
Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės adresu:
kaičius, Bagdonus, AnuF. Woidat, 11 Wafdos biz
duok
jam
Viešpatie!
Darbininko Radio Komisija, 366 West Broaduay, So.
lius, Pautienius, Miliaus
AUSYS
Chicago,
III.
—
Vasario
KAS
BUS?
karą
pamatysime
ką
tokio
kus, Pabedinskus, PugeviBoston, Mass. Telephone: SOUth Boston 2680.
1
d.
Southmoor
viešbutyj,
nepaprasto.
čiūs, Murauskas, TamulioTINKAMI SCENAI VEIKALAI
nius, ir Šimkevičius. Tarp Penktadienį, vasario 7 d. Baltimorės lietuvių isto Kaikurios choro narės, Venetian kambaryj įvyko
rijoj
pirmą
kartą
turėsi

milžiniškas
kortavimų
va

sportininkus
priimti
ir
pa

turinčios gerus balsus,
svečių mačiau Dr-ą Joną
me
progos
pamatyti
ir
iš

karas
naudai
bažnyčios
dainuos solo, duetus, kvar gerbti vakaras. Nors LieDILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiurBučnį ir apie 10 jo priete
girsti
skaitlingą
Lietuvių
liemenė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.................... _.............. 15c.
vargonų.
Manoma,
kad
ar

tetus
ir
tt.
O
kai
užtrauks
tuva
mūsų
sportininkus
lių. Jonas Grudžinskas tur
ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakaru
visas choras tai net sienos labai gražiai priėmė, bet progTamams
būt ir kokią 10 atsivedė iš ti 500 žmonių susirinks tą Moterų chorą.
prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų....... 30c.
vakarą.
Įžanga
tik
35
cen

ir
mes
juos
neprasčiau
pridrebės.
Nors
ši
lietuvių
kolonija
East Baltimorės. Ne tik
ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun.
tai.
Bus
suvaidinta
du
juoėmėme
ir
pagerbėme.
L.
Vaičekauskas
........................................................................................ 10c.
yra
seniausia
(Rodos,
virš
lietuvių bet ir svetimtau
Vakarą
rengiant
dauGYLIUKINGAS
VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
čių buvo puotoje ir visi Sekmadienį, vasario 9 d. 50 metų kai čia gyvuoja kingi vaizdeliai, kur vyrų
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6
taip gražiai linksminosi bus tikras Naujienybių va parapija) vienok per tą roles atliks pačios choris- ginusiai pasidarbavo Met- vyrai ir 3 moterys ..................................... -......
15c.
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant
tarytum vienos šeimos na karas. Ponia Marijona Či- ilgą laiką nieks nesugebė tės. (Mat šis Moterų cho-' ropolitan Statė bankos pirJėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K.....s. Vaidinimas su dai
riai.
žauskienė tą vakarą pir jo panašų chorą sutverti. ras nori įrodyti, kad ir be mininkas p. J. Brenza; va- I žemės
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras......................... -................ 50c.
Kad visus svečius tinka mą kartą pasirodys scenoj Keli mėnesiai atgal art. vyrų galima surengti įdo- ^aro rengimo komisijos
KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
mią programą).
pirmininkė, p-lė M. Bren- tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris.
Čižauskienės mią
mai aprūpinti reikėjo tik su mūsų nauju neseniai į- Marijonos
Choro vedėja, M. Čižau- zaitė; sportininkų buvęs Kaina.......... .................................................................................................. 15.
ros kariuomenės įvairių kurtu parapijos moterų sumanymu liko sutvertas
4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
darbininkų. Bet viskas bu choru. Įžangos kaina ir iš virš 40 moterų, kurios skienė su choru ir vaidy- va-das, p. J. Juška; olim- ja 6 SNIEGAS,
asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys ................. -.................... ,......... 35c.
vo taip gražiai sutvarkyta nauja. Perkantiems iš an jau ant tiek yra prasilavi iomis kelis kartus į savai- pindos kom. pirm., adv. J.
UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
ir visi taip pasišventusiai ksto bilietus parsiduoda nusios, kad sekmadienį, tę svetainėje bei savo re-! Borden, S. Gapsevičienė ir šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot. 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje
L
I. L, dvi komedijos
dirbo, kad 8:30 vai. jau vi po 35 centus, bet prie du vas. 9 d. šv. Alfonso par. zidencijoje daro pratybas.; visas komitetas.
su dainomis. ’Parašė Seirijų Juozukas. Ubagu Akadesi buvo pavalgydinti ir li rių sekmadienio vakarą svetainėje 7:30 vai. vaka kad tinkamai išsilavinus I
mijoje dalyvauja 5 asmenyss ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje daAUKSO MINTYS
lyvaujU 5 poros ubagu ir kiti 3 asmenys. Kaina
.... ............... . 35c.
“ ‘
kusį vakaro laiką galėjo reikės mokėti 40 centų. re, žada visiems padaryti pasirodyti publikoje. Po
VAIKŲ
TEATRAI.
Tilpsta
trys
veikalėliai:
pasprogramos bus balius. Menkas tas dailės kuri' kur', “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas“ ...........“Ištyrsime
praleisti miklendami kojas Vakaras, kiek man teko didelį surprizą.
.... 15c.
prie lietuviškos Lekevi- sužinoti, bus įvairus ir į-| Kadangi šis 1936 metas Gros Keidošiaus orkes nys, kuris neįstengia sulai
VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
' i metas tras. Visas pelnas skyria- kyti žmogaus bent pusva lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai ............. „ 15c.
čiaus muzikos, šokdami domus. Verta Baltimorie- yra pribėgamasis
Visus užsakymus prašome supti:
(leap year), kada gražioji mas parapijai. Lauksime landį nuo niekingų minčių
lietuviškus šokius. 11 vai. čiams atsilankyti.
1
U.!
A.
-*
*
-“darbininkas“
ir nedorų darbų.
Penktadienį, vasario 14 lytis turi teisę visame už- daug svečių.
vak. įvyko pjaustymas ir
366 W. Broadway,
Aš tikrai busiu. !
Dž. Leopardi.
išdalinimas vestuvių pira- d. įvyks Moterų' Sąjungos‘imti pirmenybę, tai tą vaSo. Boston, Mass.
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s*au studentų ir profesio- len Place, Hartford, Conn. vaikščiojo, o sausio 30 d.
jau miręs.
miręs, Sako,
sako, būk
būk vaik-Į
vaik-;mu£
m te'
Pagerbė Miesto Gydytoją
Telephone 5-8468.
jau
----------į Kun.
Vaitekūnas yra
--------------ščiodamas jau turėjo plau- darbo ir be užsiėmimo...ne, I
-----------------—
VASARIO 16
čių uždegimą ir tik gydy- profesorius Aleksis pri-Į Brockton, Mass. — Sek- Cornelius Dineen; adv. Hamūsų dvasios vadas. Rap.
tojui pribuvus tapo išvež- žiūrės, kad tai neįvyktų, madienį, vasario 2 d. K. rry O’Sullivan; adv. BenVietinis VVS skyrius
tas ligoninėn, kur už kele- Choro programos sekma- of C. svetainėje įvyko jaminas Sykes ir adv. Porengia Lietuvos Nepri I
Šios
kolonijos
lietuviai
tos valandų mirė. Jaunuo- dieniais džiugina lietuvius šaunus bankietas Dr. Juo- vilas Sykes iš Norwood;
klausomybės sukaktuves
turi
savo
parapiją,
kurios
lis buvo pavyzdingas savo visoj Conneetieut valsty- zą Kvaraciejų pagerbti. Dr. Algirdas Vaitkus; Dr.
paminėti vasario 16 d.
Štai
ir
vėl
atsibudau
iš
klebonu
yra
kun.
Virbic

rimtumu, paklusnumu tė- bėj. Taip panašiai ir po (Dr. Kvaraciejus, sausio Juozas Landžius iš So.
Lietuvių svetainėje, Park J
vams ir mokytojams. Ir Velykų per 16 maždaug 6 d. tapo išrinktas šio mie- Boston; p. Ona Kašėtaitė;
St. Programoje dalyvaus miego pranešti jums vi kas.
\_. st° gydytoju). Dalyvavo Dr. A. J. Gumauskas; AnŠv. Cecilijos choras, vado siems nepaprastą naujie į Vasario 9 dieną įvyks patarlė sako: kad gerus— savaičių jie dainuos, vainą.
Paterson
’
o
Šv.
Cecili

vakarienė.
Visi
žada
atei

apie 300 gydytojo draugų, tanas F. Kneižys, “Darbitai ir Dievas pas save pa- dins ir gros.
vaujant muzikui K. Žaljos
Choras,
kuriam
vado

ti,
nes
žino,
kad
bus
gali

draugių ir garbingų sve- ninko” redaktorius; alderšaukia.
nieraičiui ir Šv. Marijos
vauja
varg.
Vincas
Justas,
ma
linksmai
laiką
praleisčių. Bankietą surengė Šv. monas Lindsay; aldermoJo mokyklos draugai,
(ukrainų) choras, vado
F. A. Kundrotas. mokytojų vedami, atsilan MUSŲ BASKETBALLI- i Roko parapijos, kurios nas O’Donnell; Dr. Joseph
rengia
metinį
koncertą
ir
!
ti.
vaujant p. T. J. Hoptiak.
NINKAI
I klebonu yra kun. Jonas S. Phaneuf; p. Julė Jaka
kė ir į bažnyčią laike lai
Kalbėtojai bus vietiniai balių, kuris įvyks sekma
Švagždys, LDS. Centro vonytė, miesto turto įkaidojimo.
ir svečiai, lietuviai ir sve dienio vakare, vasario 9 d.
Šv. Juozapo parapijos
1936.
Koncerto
pradžia
Lai būna jam amžina ra Big Five basketball rate Pirmininkas, parapijiečiai nuotoja ir to bankieto ko
timtaučiai miesto viršinin
bus
6:00
P.M.
Įvyks
Šv.
ir draugijos, nes Dr. Juo miteto pirmininkė; miesto
mybė.
kai.
lis šįmet labai gražiai pa
Kazimiero
parapijos
salė

zas Kvaraciejus yra tos auditorius Charles GilmoSvetainėje bus įrengtas
sirodė. Jau supliekėm lie parapijos narys.
je,
147
Montgomery
PI.
Vi

Brooklyn, N. Y. — Va
radio ir visiems bus proga
tuvius vyčius Hartfordie- Adv. Juozas Veračka bu re; Antanas Tamulevičius,
sas
pelnas
yra
skiriamas
Lietuvos Piliečių klubo
sario 9 d., 2 vai. po pietų
išgirsti iš Lietuvos prog
čius
ir
hartfordietes,
taip

vo toastmasteriu. Jis iš
rama: prez. Smetonos kal i parapijai.
i Karalienės Angelų parapi
Šiomis dienomis įvyko gi ir Aušros Vartų, Wor- kvietė svečius kalbėti ir į- pirmininkas ir Įeit. Petras
Moncevičius.
bą ir žymių dainininkų Bus sudainuotos gražios jos svetainėje, So. 4th ir Steponų Goštautų 22 metų cesteriečius-ietes. Valio!
dainavimą. Radio pasiža dainos. Dainų bus visokių.’ Roebling Sts. įvyks Mote vedybinio gyvenimo suka Turime dabar labai stiprų teikė Dr. Juozui Kvaracie- Telegramomis ir laiškais
dėjo įtaisyti gerb. A. Rė linksmų ir liūdnų, greitų rų Sąjungos N. Y. ir N. J. ktuvių minėjimas. Visu ratelį ir nemanom nei vie jui dovaną — rankinį laik sveikino: kun. P. V. Stra
rodėlį nuo rengėjų ir daly kauskas iš Lowell; Dr.
ir lėtų, garsių ir švelnių. apskričio
suvažiavimas. parengimu rūpinosi pp. J. nam rateliui pasiduoti.
kus, radio pardavėjas.
Karpavičius iš Worcester
VVS skyriaus valdyba Vienu žodžiu, turėsite Visos to apskričio kuopos Bunienė, A. Narušienė, J. Neužilgo manom lošti su vių.
, teišrenka atstoves į tą su Jasaitienė ir M. Pavalkie- worcesteriečiais-ėmis Wa- Nuoširdžias linkėjimų ir ir kiti.
visus kviečia dalyvauti. * “choice”.
Dalyvavo svečių ir viešChoras, kuris susideda važiavimą.
nė. Draugų buvo susirinkę terbury vasario 22 (Wa- sveikinimų kalbas pasakė
MASKVOS AGENTUS iš arti 40 narių, ir kuris yS. Subatienė,
apščiai. Buvo gražių kalbų shington Birthday). Vė šie svečiai: Mayoras Cro- nių, profesijonalų ir bizIŠPRAŠĖ LAUK
ra labai išlavintas mūsų
Apskričio Pirmininkė. ir įteikta dovanų. Pp. Goš-, liau lošime su House of wley, Miesto Maršalas nierių iš visos Naujosios
užtrauks
Sausio 31 d. Lietuvių vargonininko,
tautai yra seni šios koloni-; David. Tarpe jų yra vienas Murphy, beveik visi mies- Anglijos lietuvių kolonijų,
to aldermenai ir tarybos Prie garbės stalo sėdėjo
svetainėje įvyko VVS sky dainas, kurių dar lietuviai
jos gyventojai ir todėl su- lietuvis,
nariai, miesto iždininkas artimiausieji Dr. Kvarariaus susirinkimas. Į tą nėra girdėję Amerikoje.
silaukė daug svečių.
Leo V. Clansy, John Mur- ciejaus draugai ir draugės
KELETAS PASTABŲ
susirinkimą buvo atėję ir Mūsų solistai: Marijona
Svečias.
IŠVAŽIAVO
Į
KASLINK BASKET phy iš viešojo šelpimo de- ir jo tėveliai.
Maskvos agentėliai lietu Baublytė, Pranas AndreiMARIJANAPOLĮ
partmento; eks-mayoras Muzikalę ir koncertinę
BALL
viai, bolševikai ir prašėsi čikas ir Jonas Spranaitis
Pas mus minimas 16
William L. Gleason; eks- programą išpildė orkespriimti į bendrą Lietuvos palinksmins visus savo Vasario 1 d. išvažiavo i vasario išiklmingas apvaiNepriklausomybės minėji dainavimu. Taip-gi bus ir Marijanapolio kole giją kščiojimas. Bus kalbų, dai Labai džiugu, kad iš se aldermonas Charles McCa- tras ir muzikas Rapolas
mą. Kodėl ne? Jeigu mūsų duetų, susidedant iš mer mokytis Pranas Bulovas. nų. Pradžia pusė po trijų, nesniųjų lietuvių daug a- ffrey; reprezentantas Juška, Šv. Petro par. var
bolševikai nori minėti tą ginų ir vyrų. Bus ir vyrų Šio jaunikaičio širdis jau “Laisvės” svetainėje. Pa teina pasižiūrėti basket John P. Lyons; kun. Jonas gonininkas sudainavo ^po
Švagždys, Šv. Roko par. rą dainelių. Jam akompa
tautinę šventę, tai gerai. kvartetas, kuris yra atsi senai buvo palinkusi į gerbkite savo krašto ne ball lošimų.
klebonas ir to bankieto navo Dr. Edv. Jurkonis
Bet atėjusieji pastatė ir žymėjęs šioje apylinkėje. dvasinį luomą. Jis ilgai ir priklausomybės sukaktu
Tarp hartfordiečių ir vyriausias vadas; kun. S. iš So. Boston. P-nia Marsąlygą, būtent, kad komi Išgirsite ir merginų chorą,. rimtai, matomai, savo iš- ves.
Vietinis
waterburiečių kažkoks ne- P. Kneižis, Šv. Jurgio par. gareta Mazgalienė, Nau
tetas leistų jiems pasi kuris labai gražiai moka tvermingumą bei patrauperkarštas
atsinešimas. (Nortvood, Mass.) klebo joje Anglijoje populeri
kviesti kalbėtoją, kuris e- dainuoti. Visiems daini kimą išmėgino, kad, kar
Žiūriu aną vakarą hart- nas; adv. Antanas O. Šal dainininkė taip pat sudai
sąs biskį didesnis Maskvos ninkams akompanuos var tais, be apgalvojimo, ne
sustotų pusiaukelyje.
fordiečiai stovi viename na iš So. Boston; maj. navo porą dainelių. Jai aagentas už juos ir išnešti gonininkas Justas.
CHORO METINIAI
kompanavo muzikas Rapokampe, o waterburiečiai Telefonas: Plaza 1350.
protesto rezoliuciją prieš Po Koncerto bus šokiai Jis nuo pat jaunų dienų
ŠOKIAI
. las Juška. Muzikui Juškai
Lietuviai, toks
kitame,
Lietuvos valdžią. Komite ir visi galėsite lietuviškai ligi išvažiavimo į Kolegiją
bankieto dalyviai labai il
tas suprato ko siekia bol ir amerikoniškai pašokti. buvo Šv. Juozapo par. baž Mūsų chorai šįmet pra gražus jaunimas abiejų
gai plojo, norėdami jį iš
Graborius ir Balsamuotojas
ševikai ir juos gražiai iš Tad, kai ateis nedėlios die nyčioj altoriaus tarnauto dėjo vasario mėnesį su di kolonijų ir turėtume visi
šaukti dar daugiau sudai
423 S. Paca Street
prašė lauk. VVS skyriuje na, vyrai ūsus paraitos; ju. Jis savo elgesiu, buvo deliu triukšmu ir pasek- kai viena didelė šeimyna
nuoti, bet p. Juška dėl vė
BALTIMORE, MD.
Lenino garbintojams, ku kai tik vakaro sulauks, su pavyzdys kitiems jaunuo mingumu. Jie surengė mil susidraugauti, susipažinti.
laus laiko nedainavo.
rie šmeižia Lietuvą ir lie savo mergina į koncertą liams. Visų buvo mylimas žiniškus šokius Šv. Juoza Aš gerai pažįstu ir Hart
P-lė Julė Jakavonytė,
po parapijos naudai. Atsi fordo ir Waterbury’o jau
tuvius, nesusidedančius su trauks, ir ten visi pasima, ir gerbiamas.
bankieto rengimo pirmi
šešėlis
Jam skaudu gal buvo lankė daug žmonių. Grojo nimą. Blogos valios nėra.
bolševikais, vietos nėra. tysime.
ninkė labai sunkiai dirbo
skirtis su savo mylima ir lietuvių Young Melodians Bet kažkodėl nesijauti
Patartina ateityje tokių
Graborius
ir
Balsamuotojas
agentėlių visai neįsileisti L. VYČIŲ BASKETBALL brangia mamyte ir sesute; Radio Orkestras. Komisi kaip namie judviejų tarpe. Pilnai prisiruoses patarnauti per porą ar daugiau savai
RATELIS NORI LOŠIMŲ bet jeigu jau jį traukė šir ja labai gražiai pasidarba Lietuviai, nepaisykime kas kuogeriausiai dieną ir nakti čių, kad bankietas pavyk
į susirinkimus.
SU KITAIS RATELIAIS dis ten, jis nebuvo niekeno vo. Parapijai liks šiek tiek buvo praeityj, bet dabar visiems Conneetieut Valstybės tų, na ir pavyko. Jai nuo
T. Mylįs.
Lietuviams.
širdžiai pagelbėjo p. Ona
varžomas. Tad ir iš šios pelno. Pats nebuvau, bet kitaip pažiūrėkime. Per
716 Stanley St. arba
Hartford, Conn.
L. parapijos jau antro jau girdėjau tai nuo kitų, ku trumpas gyvenimas, kad
Kašėtaitė, p. Juozas Trei273
Chestnut
St.
Vyčių basketball ratelis, nuolio susilaukė Marija rie buvo ir turėjo good ti- mes nuoširdžiai draugiš
navičius, Kazimieras JaTel. NEW BRITAIN 675 B
Hartfordo Lygos čampio- napolio kolegija. Pirmasis me. Ką choras next su kai su visais neapseitume.
kavonis ir kiti. Kleb. kun.
nas prašo atsiliepti kitų yra Jonas Baltrušaitis, rengs... O ye, tur būt, jei O jeigu Hartfordas ir WaSTUDENTŲ
Jonas Švagždys komitetui
kolonijų ratelių ir lošti su kuris dabar jau lanko Ma gu neklystu, tai jie važiuos terbury’is atsineš vieni su Cortlandt 7-4305
SUSIRINKIMAS
buvo nuoširdus patarėjas
LIETUVIŠKA
nenugalimu rateliu. L. Vy rijonų seminariją Chica- į Ansonia pas Kunigą Kaz kitais kaip turėtų lietuviai
ir rėmėjas.
INFORMACIJŲ
RAŠTINE
Susirinkimas prasidėjo čių ratelyje yra žymūs lo goje.
lauską ir jo gerus parapi- atsinešti, tai boy, kiek ma
Bankietas pilnoje žodžių
aštuntą valandą vakare šikai, kaip tai: “Eddie” Linkėtina ir Pranui Bu jonus atlikti vasario 16 lonumo mes galėtume tu Lithuanian Information Bureau prasmėje buvo šaunus ir
38 Park Row
P-lė Juzė Vaitkūnaitė už Šeigys, buvęs Conneetieut lovui kuogeriausios laimės lietuvišką patriotišką pro rėti. rf'as Pats su visais
įspūdingas. Brocktoniečiai
Prieš City Hali
valstybės
žvaigždė;
“
Toėmė pirmininko vietą iki
gramą. Paskui, rodos, jie lietuviais. Pats darysiu ką
iš svečių susilaukė nuo
jo pašaukime.
NEW YORK, N. Y.
ny” Karosis, Industrial
naujas buvo išrinktas.
vaidins mūsų salėje tą pa galėsiu, kad taip būtų.
širdžių komplimentų už jų
Room 405-6-7
Į šitą susirinkimą atėjo League lošikas; “Pete”
ŽIURSTŲ BALIUS
čią patriotišką programą.
mokėjimą vieningai veikti
Equitable Service Bureau
vienuoliką studentų. Pir Brendza, buvęs Westfield Vasario 2 d. vietinė Mo Rodos, jie turi naują vei Mūsiškiai basketballiLIETUVIŠKA
ir gerbti savuosius profeSUSEKIMO ir IŠTYRIMO
miausiai buvo išrinkta Pro žvaigždė ir dabartinis terų Sąjunga surengė kalą operetę užvardintą ninkai lošia tiktai parapi
sijonalus.
ĮSTAIGA
nauja valdyba, kuri susi žymus lošikas Industrial žiurstų balių. Kadangi tą “Į Vilnių”, žodžiai Stepo jos naudai. Turi jie nau
Baigiant programą adv.
Lygoj; Jurgis Giraitis, dieną ir daugiau parengi naičio ir muzika Žilevi- jas uniformas. Kainuoja
daro iš sekančių:
Veračka įteikė Dr. KvaraPirm. — Juzė Vaitku- “Stan” Šimkus ir Kazys mų buvo, tai publikos bu čiaus. Lauksime ir lanky- apie keturiasdešimt dole
ciejui dovaną. Po to atsis
naitė; Vice-Pirm. — Biru Šimkus, L. Vyčių vetera- vo neperdaugiausia.
simės. Chorai šiomis die- rių. Dar gal reikės pirkti
tojo Dr. Juozas Kvaracietė Savickaitė; Rašt. — Jo n ai lošikai; taipgi būsiannomis ištikrųjų labai “bu- ir jackets. Leidžiame tiius ir labai susijaudinęs,
nas Kacevičius; Ižd. — A- čios žvaigždės, būtent,
MIRĖ JAUNUOLIS
Reprezentuoja
Stipriausias
nes
visur
dalyvauja
sy”,
’ietuvių ir anglų kalba, vi
kietus penkių dolerių. Timelia Alukoniutė; Anta “Pete” Mockus, “Stan” Bi- Vasario 3 d. buvo palai ir bažnyčioje žinoma pir kietai po penktuką. Visi
Insurance Kompanijas
siems nuoširdžiai dėkojo,
nas Badaris vienbalsiai iš gelow (?), “Pete” Labanas dotas iš šv. Jurgio bažny mą vietą, paskui scenoj, parapijiečiai nusipirkite.
o ypatingai dėkojo Šv. Ro
Real Estate - Mortgages
rinktas raporteriu. Nauji ir “Joe” Minukas.
čios Petras Lukas nuo 249 per radio ir tt. Šįmet jie Remkime tuos jaunuolius,
ko parapijos klebonui kun.
studentai ir studentės įsi “Red” Mazotas vadovau Front Str. Jaunuolis buvo atliko gražų darbą kuomet kurie mus taip remia. Di PARDUODA LAIVAKORTES T. Švagždžiui ir bankieto
rašė šie: Vaclovas Dzeke- ja šiam L. Vyčių rateliui. sulaukęs vos tik 15 metų lankėsi New Haven, New dysis lošimas tarp Waterrengimo komitetui, kurio
vičius, Jonas Remeika, Jo Jis norėtų, kad kiti L. Vy amžiaus ir sausio 27 d. Britain, Ansonia su An bury’o ir Worcesterio lie
843 Bank St.
pirmininku buvo p. Julė
nas Kacevičius ir Alena čių ar parapijų rateliai at baigė pradžios mokyklą. driaus Šelmytėmis. Jiems tuvių įvyks vasario 22.
Jakavonytė.
Waterburv, Conn.
sišauktų, kurie norėtų loš Šis jaunuolis lig plėšte iš tenais pasisekė ir lietuvių
Višnauskaitė.
Valio,
brocktoniečiai,

ItLil DnlIAIilj UUIilii nalų.
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WATERBURY» CONN.

i

IGNAS GREBLIAUCKAS

ALEKS. KARLONAS

PROVIDENCE, R. I.

A. S. VOKIETAITIS

Providenco sekcija pra ti adresu: Mr. Charles plėštas iš šeimynos narių širdis nudžiugino.
dėjo. vajų, kad gautų dau- Į Šimkus, Manager, 100 Al- tarpo, neš sausio 29 d. dar chorai! ./ —

.

-

*

-

Valio,
*

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. ~~ M. Sig amt.'

Atdara ir vakarais Tel 3-5547

kad mokate pagerbti sa
vuosius profesijonalūs. X

