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Katalikų pareiga yra galingai

paremti katalikišką spaudą.
Leonas XHI.

DIENOS KLAUSIMAI
Katalikų Seimelis. Ispani
jos rinkimai. Ką mes į tai
galime pasakyti? •

EINA NUO 1915 METŲ

SOUTH BOSTON. MASS,

PADIENIS, VASAKIS-FEBRUARY, 21 D, 1936 M., No. 15.

Sveikinam Naujosios Anglijos
Lietuvių Katalikų Seimelį

Katalikų Seimelis

Naujosios Anglijos ka
talikai ruošia tradicinį sa
vo seimelį Washingtono
So. Boston, Mass. — še 1 vai. po pietų įvyks šau
gimimo dienoje. Atsiranda
štadienį, vasario 22 d. Šv. nus bankietas, parapijos
tiek neatidėliotinai spręs
Petro parapijoj įvyksta svetainėje, 492 E. 7-th St.
tinų klausimų, kad tasai
Naujos Anglijos lietuvių Bankieto programa: kal
seimelis yra jau nebe pa
katalikų seimelis.
bos, Darbininko radio pro
prasta pramoga, bet tikras New Haven, Vasario 18,
8:30 vai. ryte, Šv. Petro gramos klausymas ir “tei
reikalas. Jis neskaitlingas, — Jonas Macionis, Yale Romoje oficialiai pas-,
par.
bažnyčioje, kun. Jo smas”.
nedidingas, netriukšmin Universiteto atletinė žvai kelbta apie didį Italijos į
nas Švagždys, LDS Centro 7:30 vai. vakare, Municigas, bet nemažiau naudin gždė, padarė naują plauki armijos laimėjimą Ethio-'
Pirmininkas atnašaus šv. pal Building svetainėje,
gas už bet kokį didelį sei mo rekordą, plaukimo len pijoj. Po 6 dienų mūšių:
mišias. Pamokslą pasakys Broadway įvyks N. A. Mu
mą, o. gal dar naudinges ktynėse tarp Yale Univer šiauriniame fronte, 70,000 į
Kun. Dr. M. Ražaitis, Vil zikų - Vargonininkų kon
nis. Jame nėra nė šeimi siteto ir Dartmouth Kole italų kariuomenė nustūmė
kaviškio Dvasinės Semina certas ir šokiai. Muzikams
nių ceremonijų, nė finan gijos. Jonas Macionis, 220 ir išsklaidė 80,000 ethiorijos profesorius.
talkininkauja Šv. Petro
; piečių kareivių, užimdami
sinių apyskaitų, bet stoka
Po pamaldų svetainėje, parapijos choras. Daugiau
jardų laisvo styliaus plau- įalną‘ Amba Aradam/kutų visų balastų duoda dau
W. 5-th Street prasidės žinių apie Seimelį telpa 5
kimą padarė į 2 min. ir rįs fouvo žymi ethiopiečių
giau nuoširdumo, sutaupiSeimelio posėdžiai.
pusi.
10.6 sek., sumušdamas pir- tvirtovė
na laiko ir pašalina daug mesnįjį rekordą, kurį pa
i
priežaščių partyviniams darė garsus plaukikas.
Ethiopiečių
priskaitoSveikiname šv. Kazimiero Vienuolyno vadovybę
ginčams ir pasikarščiavi Jack Medica. ’Kiek vėliau ma 5’000 užmuštų,, 15,000
ir Seseris Mokytojas, sulaukusias sidabrinio jubilie
mams. Už tai išsivysto at Macionis laimėjo ir 200 sužeistų ir į nelaisvę pa
jaus pirmosios mūsų išeivijos švietimo įstaigos. Telai
viri pasitarimai ir planin jardų “breast-stroke” len imtų. Iš italų tik 500 temina Aukščiausis Jūsų darbą Bažnyčiai ir lietuvybei.
gi sumanymai būsimajai ktynes.
žuvo ir 1000 sužeista. Šiuo
darbuotei.
se mūšiuose dalyvavo vien
Katalikų Seimelis tai ka PASMERKIA MIELAŠIR- tik italų baltieji kareiviai.
Nupiovė Ranką 50 Pėdų
(Ligšiol
italai
mušiuosna
talikiškosios akcijos pada
DINGĄ ŽUDYMĄ
Aukštumoj
ras.
Jame susispiečia Vatikanas, Vas. 12, “Os- statydavo iš savo koloni
KU1 . DR. MYKOLAS RAŽAITIS,
jų,
Afrikoje,
surinktus
stambiausios mūsų pajė servatore Romano” oficia
Vilkaviškio D rasinės Seminarijos Profesorius, sausio
gos ir uoliausi katalikiš lus Vatikano laikraštis juodukus kareivius, italų pradžioje, š. i i. atvyko iš Lietuvos ir dabar lanko Loįvell, Mass., Vas. 19— šių kopėčiomis, ir pamav—
kosios kultūros nešėjai. pasmerkė įneštąjį į Angli karininkams vadovaujant) Naujos Anglį ds lietuvių kolonijas su paskaitomis ir Vienas iš stebėtiniausių tęs, kad kitos išeities nėpateko ne tik
Jis tradiciniai rengiamas jos Parlamentą įstatymo Italams
prakalbomis, <uo kovo 2 d. Garb. Svečias pradeda chirurgijos istorijoj ope- ra pasiskolino iš ugniagestrateginiai
svarbus
kal

racijų, tapo šiandien čia šių piūklą ir uždavęs savo
Washingtono gimimo die projektą,
kurį priėmus
misijų maršrutą.
nas
Amba
Aradam,
bet
noje, kuri yra tarsi mūsų būtų leidžiama žudyti ne
Šeštadienį, vasario 22 d. (Washingtono gimtadie atlikta. Nupjauta žmogui pacientui morphinos jam
taipgi
keletą
miestelių
ii
ranka 50 pėdų aukštumoje ranką nupjovė ir paliuosaidealumo ir solidarumo pagydomus ligonius.
i
ny), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelio pa
daug
žemės.
nuo
žemės. Gydytojas tu- vo. Ugniagesiai jį nunešė
simbolis. Lietuvoj ir Ame
maldose, Šv. Petro par. (So. Boston, Mass.) bažnyčio
rėjo lipti ugniagesių ko- žemėn ir nuvežė ligonburikoj gimę lietuviai mėgi nieko bendra nenorime tu-;
je, 8:30 vai. ryte pasakys pamokslą.
pėčiomis, kad pasiekus pa- tin, kur esą vilties, kad išna jungtis į vieningą pajė rėti su tuo nelemtu interROMA DŽIŪGAUJA
Tą pačią-dieną dalyvaus Seimely ir Darbininko
cientą. Ir ten, be užmarini- gis. Su daktaru pas neisi
gą ir tapatingą lietuvišką nacijonalizmu.
Radio Programoj, 2 vai. po pietų iš stoties WCOP,
Ispanija
mo, pasiskolinęs iš ugnįa- , min
organizmą. Ir . jei Seimelis
T'pe^^elė šalisrkad galėtų. Roma, Vasario 17 —Čia
minios,
"susirinkusios
aikš

tik*tą Uždavinį gerai at- būti. ~
.. . kolonija”.
Rusijos
nį patepimą.
liktų, jei jis sutrauktų į
tėse, džiūgavo italų ka
TEBESRTREIKUOJA paustą dešinę ranką.
CHACO VETERANAI
Detroito Universiteto
vieningą kūną du elemen
John McCoy, 42 m. am
pirmininkas, kun. Poetker, riuomenės didžiu laimėji PAĖMĖ VALDŽIĄ Į
tu — čia gimusius ir iš
mu Ethiopijoje. Visa Ro
Cincinnati,
Ohio
—
Trys
SAVO RANKAS
žiaus, operavo, Lowell Gas SUDEGĖ VISA ŠEIMA
yra paraginęs turtingus
Lietuvos atvykusius lietu
ma vėliavomis pasipuošu
šimtai
Cincinnati
drabužių
Light Co. šapoje vaikščio
žmones aukoti Detroito Uvius, tai jo nuopelnas mū
si.
išdirbystės
darbininkų
tejantį keltuvą (crane) kaž Hutchinson, Kansas, Va
Asuncion, Paraguy, Vas.
niversitetui, nes jis, kaipo
sų išeivijai ir visai tautai
bestreikuoja.
Jau
trečias
kas lūžo ir keltuvas su o- sario 18 — Kuomet jų na
18 — Chaco karo (karo
katalikiška įstaiga, yra
būtų milžiniškas.
tvirtovė prieš komunizmą. ADDIS ABABA UŽGIN- tarp Paraguyaus ir Bolivi- mėnuo kaip šis streikas peruotoju McCoy budelėje melis sudegė, tai kartu
tęsiasi, bet darbininkai krito žemyn. Nenukritęs
Dabar Ispanijoj eina rin Pasigriebęs tuos žodžius, ČINA ITALŲ LAIMĖ- jos) veteranai paėmė Pa- laikosi vieningai ir nepasi- pasikorė tarp skersinių, gaisre žuvo ir visa Frank
JIMĄ
raguayaus valdžią į savo
E. Broyles šeima, būtent,
kimai, tuomi ytin svarbūs, komunistų laikraštis sa
duoda
darbdavių
spaudiMcCoy
buvo
sutrenktas
ir
-----------rankas,
pastatę
provinciojo žmona ir 5 vaikai nuo
kad katalikai pastatė stip ko:
mui
streiką
sulaužyti.
Siujo
ranka
taip
tarp
geležų
Addis
Ababa,
Vas.
17
—
nalę
vyriausybę
ir
priver3 iki 8 metų amžiaus.
rų frontą prieš radikalus “Niekas atviriau negalė
kad italų tė buvusį prezidentą Euse- vėjams gelbsti ir kitų iš- tapo suspausta, kad jos iš
jo
išsireikšti,
kaip
šis
kaČia
paskelbta,
ir tikisi laimėsią. Jei tai
didysis laimėjimas esąs jų bio Ayalą atsisakyti. Prez. dirbyščių darbininkai. Vi traukti jokiu būdu negalė
įvyktų, tai radikalas Za- talikų kunigas. Jis ragina
35 ŽUVO GAISRE
vaizduotės padaras. Be to, Ayala, kuomet jo ištiki- sur išsidirbo šūkis: “pirk jo. Ugniagesiai pasilipę
mora su visa savo gauja milionierius aukoti kata
likiškai įstaigai, nes ta į- Ras Mulugheta, vadas tos moji kariuomenė ir sargy- ti tik unijų darbininkų pa prie budelęs, kur McCoy,
turėtų trauktis šalin.
buvo prispaustas negalėjo Valparaiso, Chile, Vas.
staiga esanti jų tvirtovė. ethiopiečių • kariuomenės ba nebegalėjo atsilaikyti darytus drabužius”.
Nuo barbaringo degini Ką dabar pasakys So. Bos dalies, kurią italai neva prieš sukilėlių puolimus,
jon įeiti. Turėjo acetelinu 18 — Kuomet krutamųjų
mo bažnyčių revoliucijos tono “Darbininkas” ir Chi- sunaikinę, telegrafavo, į pabėgo ant karo laivo. .Iš
prasi deginti skylę. Budelė- paveikslų sukrautos fli
ję kabojo nelaimingasis mos užsidegė, uždegdamos
metu (1931 m.) Ispanija cagos “Draugas”, kurie Addis Ababa, kad tas ne- ten per radio paskelbė sa
McCoy. Iškabojo šalty su i visą Italo - Chilean Co.
daug nukentėjo ir tebeken- katalikų bažnyčios įstai va didysis mūšis buvę tik vo rezignaciją,
sutriuškinta ir prispausta namą, tai tas gaisras taip
čia, nes krašte siaučia gas bando perstatyti dar keli patrulių susirėmimai/ Sukilėliams vadovauja,
Akron,
Ohio,
Vasario
20
ranka virš valandos laiko, greit išsiplėtė, kad jame
nuolatinė suirutė. Per tuos bo žmonių ir visų varguo kuriuose 31 ethiopietis žu- Col. Camolo Recalde ir
d. — Šią savaitę Goodyear Atvykęs gydytojas 'Gili- sudegė 35 žmonės. Tikimanepilnai penkerius metus lių prieglaudomis ir globo vęs ir 75 sužeista.
Col. Smith. Jie paskelbė Tire kompanijos dirbtuvė
Ispanijoje pasikeitė 28- tojomis?”
karo veteranų herojų Col. se kilo streikas. Pirmą die more Long, lipo ugniage-isi daugiau lavonų rasti.
rios “reformų” vyriausy Ką mes pasakysime? Tą JUNGTINES VALSTY Rafael Franco provinciona
bės ir 78 ministeriai. Yra patį, ką ir kun. Poetker, BES PRASTAI PASIRO lės vyriausybės preziden ną išėjo tik 550 darbinin
kų, pareikšdami protestą
buvę keletas sukilimų, iš nebent kiek papildant jo!
tu. Franco šiuom tarpu kompanijai už nepranešiDĖ OLIMPIADOJE
kurių kruviniausias — žodžius šitokiu pridėčku:
randasi Argentinoje, kur mą iš anksto atleidžianmarksistų revoliucija 1934 Komunizmas yra kiek
Germisch — Partenkir- jį buvo ištrėmęs dabar nu tiems iš darbo darbinin
m., kurioje žuvo 2500 žmo vieno žmogaus nepriete chen, Vokietija, Vas. 16— verstasis prez. Ayala.
kams. Streikas greit prasi
nių. Taip pat įvyko nevie lius — turtingo ir vargšo,Jungtinės
___ ~__ _ Valstybės praplėtė visose tos kompani
nas darbininkų sąjūdis, su daugiausiai vargšo, nes jis laimėjo Hockey žaidimą
jos dirbtuvėse, šiandien
streikais, kraujo pralieji neturėdamas nė lėšų, nė Kanadai, santykiu 1 to 0
x
1120 Kilocycles •
jau streiko lauke yra a*
mu, gaisrais, grobimais ir mokslo nuo komunizmo ir tokiu būdu viltis laimė
pie 14,000 darbininkų, nes
tt. Rimtiesiems ir patrijo- apsiginti, lengviausiai pa ti nors hockey čampionakompanija buvo priversta
tingiems ispanams tokia kliūva į bolševizmo vergo tą neišsipildė. Jį laimėjo
Trenton, N. J. Vas. 19 — sustabdyti darbą. .
nesąmoninga ir kruvina vę.
šeštadienį, vasario 22 d. (Washingtono Gimta**
Katalikų Bažnyčia, Anglija. Vienintelis Jungt. Bruno Richard Haupt- Prie dirbtuvių stovi posuirutė įkirėjo iki gyvo kaipo tvirtovė prieš ko ; Valstybių lamėjimas žiemann, nuteistas už Lind- licija ir pikietieriai. Kom- dieny) Darbininko Radio Programą išpildys Naujo
kaulo. Jie pradėjo ieškoti munizmą, apgina bet ko |mos sporto pasaulinėj oberghų kūdikio pavogimą panija prašo miesto mayo- sios Anglijos Lietuvių Parapijų Muzikų-Vargoninihnetvarkos priežaščių ir tur kio žmogaus teises prieš ■limpiadoje buvo, tai dvieir nužudymą, ir kuriam ro įsimaišyti į streiką. kų choras ir solistai, vadovaujant muzikui Rapolui
būt tiksliai jas sučiupo, jo pasikėsinimus, bet dau-ljų žmonių rogutėmis čiuomirties bausmės įvykdy Kompanijos viršininkai ai Juškai. Kalbą pasakys Kun. Dr. Mykolas Ražaitis,
nes jų ištarmė pasireiškė giausiai ji gina vargšus, žimas. Čia laimėjo pirmą
mą, gub. Hoffmann buvo škinasi, kad jie buk nežiną Vilkaviškio Seminarijos profesorius. Gros orkestras*
štai kokioj rezoliucijoj:
dėl virš minėtų priežaščių. ir trečia vietą. O kitose atidėjęs 30 dienų, dabar ko darbininkai reikalauja. iš Cambridge.
“Ispanijoj yra žmonių, Bet jei ir koks turčius pri- šakose
visur skaudžiai tam laikui praėjus, jis iš Bet tai paprastas darbda
Programa prasidės 2 vai. po pietų iš radio sto
kurie kaipo šnipai ir dar sideda prie griovimo ko- pralaimėjo įvairiems Eu- naujo tapo pasmerktas vių blofas. Darbininkai y- ties WCOP, Boston, 1120 kilocycles. Prašome pasi
buotojai tarnauja sveti munįzmo, tai jis atlieka ropos atletams. Net tokia 1 mirtin. Pasmerkimą pasi- ra gerai organizuoti ir jie klausyti ir savo įspūdžius parašyti Darbininko Radio
moms tautoms, kurios no gerą darbą ir vertas tik mažytė Finlandija dau- rašė teisėjas Trenchard. savo reikalavimus aiškiai Komisijai arba į stotį WC0P, Boston, Mass., ypatin
ri sugriauti vakarų civili pagyrimo už sveiko proto giau punktų įsigijo nei Mirties laikas paskirtas pareiškė ir jie yra pasiry gai iš tolimųjų kolonijų, kad galėtume sužinoti kąip
K. Jungt. Valstybės.
j kovo 30 d. savaitė.
zaciją mūsų krašte. Mes vartojimą.
žę laikytis iki pergalės. . toli pasiekia Darbininko Radio balsas.

MACIONIS PADARĖ
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“Darbininko” Radio
Programa

Iš Stoties WCOP, Boston
2 Valandą Po Pietų

DARĘININ.RSS

Penktadienis, Vasario 31, 1936
JF**

IViĘTJNĘS ŽINIOS
& > 3. SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!

LDS 1-MOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

šeštadienį vasario 22 d.,
Bv. Petro parapijoj įvyks
Naujos Anglijos Lietuvių
Katalikų Seimelis, kurio
programa ir dienotvarkė
ielpa 5 šio numerio pusiąpy-

Vasario 27 d., Šv. Petro
par. svetainėje 492 E. 7th
St., 7:30 vai. vakare įvyks
mėnesinis LDS 1-mos kuopos susirinkimas. Kviečiami- visi —
—
nariai
“4-'i -dalyvauti.
’"1'—

VASARIO 16-SIOS
AUKOTOJAI
So. Boston, Mass.

VAŽIUOJA 560 MYUU
DAINUOTI

.

________________ -c

Sekmadienį, vasario 16
d., 2 vai. pp. Municipal
Bldg. svetaiiiėješ laike L.
Nepriklausomybės šventės
mnėjimo programos įvyko
kolėicta išlaidoms padengti ir likusius pinigus skirti
Vilniaus ir Amerikos Elmrusto, Pa. našlaičiams.
Stambesnės aukos buvo
užrėkorduotos.

I
I

MIRĖ

TĖVO AUKŠTIKALNIO!
NAUJAS ANTRAŠAS
-L #

PAVOGĖ LAIDOTUVIŲ
..... Vežėja

-------- —
Vas. 18 d., miesto sanaKun. Pranciškus Aukšti- toriume, Mattappan, Mass. Pereitos savaitės pabai
kalnis S. J., ’ kurs skelbia mirė džiova Juzefina Kaz- I goje, Charlestowne (Bosmisijas Amerikos lietuvių mauskytė, 20 metų, gyve- tono priemiestyje) vagitarpe, ir fyvėfidavo Bos- nusi pas tėvelius, 278 Gold liukai pavogė $5,000 vertone College High School St., paliko didžiame liūdė- tės laidotuvių vežimą, ku
riame, Harrison Avė., da- sy Tėvą Antaną, motiną, ris btivo savastimi John
bar, taip pat skelbs misi- i Petronėlę,
keturius bro- Bryant’s Sons ograborių.
.
►
Vagiliai,
bevažiuo
darni
jas, bet apsigyvens, lais- iius• W irV dvi seseris.« PalaidoV V•
vu laiku, Pomfrete, netoli ta iš Šv. Petro bažnyčios vogtu laidotuvių auto su
Thompson, Conn. Jo pas- Naujos Kalvarijos kapuo- simušė su troku. Nebega
tęvus antrašas bus:
lė'dami toliau važiuoti lai
»
dotuvių vežimą paliko įRev. Father Hugal S. J. j
VYČIŲ SUSIRINKIMAS klampyta sniege ir patys
St. Roberts Hali
pabėgo.
Pomfret, Conn.
L. Vyčių 17 Algirdo kuo
•)

Valdyba.
g

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

Adv. J. CŪNYS,
Jam vadovaujant, vas.
22 d., Kat. Seimelio bankiete, par. salėje, 7-tos
gat. 1 vai. pp. So. Boston,
Mass. įvyks “teismas”, ku
riame bus “teisiami” kalti
namieji girtavime.

4 -w W

I

_. 1 .

Kas? Kur? Kada? Jeigu
suskaitytume!, tai mūsų
apyliiikes vargoninkų-muzikų choras tikrai tiek mypos mėnesinis susirinki
LIETUVIS GRABORIUS
lių turi važiuoti, kad išpil$7380
UŽ
MERGAITĖS
409 VVINDSOR ST.
mas
įvyks
šitą
sekmadie

dytų koncerto programą, Marijona Sabaitė ir viceCAMBRIDGE, MASS.
GYVASTĮ
nį vasario 23 d., 2:30 vai.
kuris įvyks So. Bostone, pirm. Anelė Marksiutė.
PARAPIJOS
VAKARIE

Prieš lietuvių bažnyčią
po pietų Vyčių kambary.
Reikia tikėtis, kad grei
Ofigo
Tel. TROvbridge 7880
šeštadienio vakare, vasaNE
Suffolk aukštesniame Viši nariai nuoširdžiai
Ofigo Tel. KTRkland 9221
I
rio 22 d., Municipal Buil- tu laiku turėsime smar teisme, 12 prisaikintų tei kviečiami ateiti, nes turi Užgavėnių sekmadienį,
Namo Tel. TROtvbridge 0434
kias rungtynes sodaliečių
Sąžiningas ir Rūpestingas
dingk svetainėje.
sėjų (jury) išnešė nuos me labai svarbių reikalų 6 vai. vakare parapjos sve
su vytėmis ar choristėmis.
PATARNAVIMAS
Iš Worcesterio
Žemaiprendį, priteisiantį Miss mūsų veikimo dirvoje, bū tainėje įvyks metinė CamValio Sodalietės ir visos
;tis ir Balsis; iš Nashua,
Rose Connelly užmokėti tent: pavasarininkų atsi bridge’io lietuvių vakarie
Po$1.00 aukavo šie:
į™
bowling mėgėjos.
Rap.
$7380 kaipo atlyginimą tė lankymas, nes gauta tikrų nė. Apart skanių valgių
Tel. South Boston 0815
Antanavičius
Kostas, ■y: H. — Tamulįonis; iš
•v
Atholio
—
Stačiokas;
is
vams,
Leighton,
už
jų
5
žinių,
kad
į
Naują
Angliją
prie
gražiai
išpuoštų
stalų
So. Boston, Mass. — Ga
Gudaitė Juozapina, Dau
Cambridge
Karbauskas
:
vėnios pirmą sekmadienį, metų mergaitės gyvastį. Ji atvažiuoja apie kovo 20 ir padabintos svetainės
girdaitė Br., Ašmenskas
Ant., Baltriušiūnas, Vest- iš Norwoodo Šlapelis; iš kovo 1 d., Šv. Petro par. tą mergaitę savo automo- dieną. Apskričio šokiai, bus taipgi graži progra
Graborius - Balsamuotojas
_____
salėje, 5-tos gatvės A. Pel- bilium suvažinėjo 1931 m. naujų narių vajus ir smul ma. Didysis choras, M.
fieldas Kaz., Vitkus Al., Lawrence — Visminas.
Karbauskui vadovaujant Patarnavimas dieną ir naktį
rSuskaičius laiką, tai džius rodys Kristaus Kan Dabar tik teismas pasibai kesni reikalai.
Dr. Landžius, p. Dilis,
Fanerai Home ir Bes.
Kun. Virmauskis, B. Gu i iiems bendrai ims 10 va čios paveikslus. Įžanga 25 gė. Tai esą aukščiausia Apart veikimo turime išpildys muzikalę progra
landų atvažiuoti ir tiek centai, vaikams 10c. Viši suma ką teismas Suffolk susirūpinti ir su duoklė- mą. Kalbų bus tik užtekti
564 East Broadvvay,
dukas, N.N., P. Natkus.
pat parvažiuoti. So. Bosto yra kviečiami pamatyti šį County yra priteisęs už rriis, nes daugumos baigėsi nai, bet ne perdaug. Prog
So. Boston, Mass.
Po 50c. aukavo šie:
žmogaus suvažinėjimą.
niečiai turėtų parodyti sa
su sausio mėnesiu. Būkime rama bus trumpa, o stora.
Ona Marcinkienė, Anta- vo dėkingumą jiems gau vertingą veikalą.
pavyzdingi! Užsimokėki Įžanga kaip už vakarie
nas Karenelis, Mrs. Gren- siu atsilankymu į šį kon
me duokles punktualiai! nę taip ir už programą bus
delienė, Viktorija Lenčiau- certą. Bus daug nauju, dar SĖDĖTI AUTOMOBI
Neuždėkime ekstra darbų tik $1.00. Rengėjai ir ren
INC.
LIUOSE POLICISTAMS
skienė, Pranas Galinis, Al. negirdėtų dalykų.
centro
valdybos
rašt.
ir
LIETUVIŲ SKALBYKLA
gėjos deda pastangas,
NESVEIKA
Grigonis, Urš. Sedauskie- Vargoninkai - muzikai
Kad nepavėlavus į dar- neapsunkinkime vyčių or- kad visus atsilankiusius Skalbiame ir prašiname visokius
drabužius. Mes paimame ir prista
nė, M. Trečiokas, M.
d. Kiš
Kis- ne tik bendrai dainuos, bet
bą, turėk gerą laikrodį. O -ganizacijos!...
tome drabužius visur,
kaip tat:
pilnai
patenkintų.
Taigi
Bostono
policijos
virsij
kis, M. Ausikaitė, F. Za- bus iš jų įr solistų. Bus ko
So. Boston, Cambridge, Brighton
ninkas McSweeney įsakė kad turėti tikrą laiką, turi Visi į susirinkimą, neli- lauksime svetelių iš visur. Dorchester ir kitur. Pamėginkite
leckas, F. Švagždys,
- .z ! p.
P- . pasiklausyti. Jiems eina visiems policrjos skyrių^ sykį i metus duoti peržiū- kime namię!
* t
kad gaunate patarna
Vienas iš Mus. ir patyrsite,
vimu už pigią kaina.
Kavolienė, p. Motejūnienė;rtalkon ir'vietinis parapijos
kad
jie'kas
1
rėti
ir
išvalyti
savo
laikro

lip'kns
laikroŠirdingai
kviečiu,
7-9 Ellery St., So. Boston
fa. Šeikienė, M. Bakuniūte' choras. Po koncerto šok viršininkams,
dėlį. Mes taisome visokius
Pirmininkas.
Tel. So. Boston 2923
DIEVO
MOTINOS
APSI

dvi
savaiti
pakeistų
patru

Kiti aukavo po mažiau.
sim
lietuvišką
suktinį
ir
REIŠKIMAS ANT KAL
Į
liuojančius policistus au laikrodžius, perdirbam iš \
NO LA SALETTE
Nekurios pavardės neiš amerikonišką “fox trot”. tomobiliais, nes tam pa senos mados i naują. Pa-j UŠSIMUŠE PRANAS
Tel. ŠOU 1436
Taigi
So.
Bostoniečiai
’
!
skaitomos, todėl pagarsin
BATA1TIS
čiam policistui sėdėti ilgą darome pigiai ir gerai.
Ką tik išėjo iš spaudos
ta, kaip išskaityta. Nuo Jeigu jiems nesunku va laiką automobilyje nėra
Įsigykite
gerą
radio,
kad
Pranas Bataitis 40 m., labai įdomi knygutė “Die ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA
širdžiai atsiprašo rengėjai. žiuoti 560 mylių dėl idealo, Į sveika.
turėti
linksmą
laiką
ir
žigyvenąs 32 Staniford St. vo Motinos Apsireiškimas Geriausi įtaisymai So. Bostone.
Visiems nuoširdžiai dė tai ar mums turėtų būti
La Salette
”. Ją
noti kas dedasi pasaulyje. Bostone, trečiadieny užsi- ant kalnovnn
wnifo-5.not Patarnauja lietuviams jau nuo T907,
koja rengėjai.
Rap. sunku ateiti į Municipal; | Tel. So. Boston 0823
atliekame belaukiant i 15 min.
mus™“™"
mUŠė PU'damaS “”° treči0|F^r,
%A. Darbą
salę vasario 22 d. O, ne!
KAINOS LABAI ŽEMOS
LIETUVIS DANTISTAS
ų išdirby ų.
_ aukšto. Jis plovė langus,1 Abromaitis. Knygutė turi Skrybėlės išvalome ir pertaisome
Aš manau, kad jiems ne
kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p.
Oi! Burneriai, kad turetii 17 Atlantic Avė., prie So. 65 pusi., jos kaina tik 25c Atidaryta
reikės dainuoti vien tik
Subatomis — 8 iki 10 vai vak.
gerą šilumą virtuvėje ir, station ir turbūt paslydo, Užsakymus siųskite: ‘Dar 360 Broadvvay, So. Boston, Mass.
sienoms, nes Bostoniečiai | Arti Municipal Buildifig
į
525
E.
Broadvvay,
S.
Boston
Prisiekęs Advokatas
seklyčioje. Jie suteiks tik- kad nukrito. Nuvežus į bininkas’, 366 W. Broadyra žinomi savo nuoširdu
Valandog
rą namuose parankumą. į Haymarket Relief Hospi- way, So. Boston, Mass.
mu ir įvertinimu gražių 'Nuo 9 iki Ofigo
12 ryte ir nuo 1.30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. OfiMes juos parduodame ir |- tal -jau rastas negyvas.
lietuvybei darbų.
sus uždarytas subatos vakarais ir
Veda visokias provas. Daro vi
Patartina visiems ateiti I oedeldienlais, taipgi seredomis nuo x taisome užtikrindami, kad Daug žmonių matė šią ne
sus legalius dokumentus
LAIKRODININKAS
12-tos dieną uždarytas.
viskas bus gerai.
pasiklausyti dainavimo ir
laimę.
Taipgi
nnimu
ir
X-Ray
817 E St. (kampas Broadway) praleisti linksmai laiką su
»s Raland Ketvirtis & Co.
Parduodu įvairiausios rūšies
South Boston, Mass.
322 Broadvvay,
mūsų muzikais ir jauni
SUDEGE VAIKAS
auksinius ir sidabrinius daik
Telefonas: Šou Boston 2732
Tel. So. Boston — 4649
Lietuvis Dantistas
tus. Taipgi ir pataisau.
mu.
Vox Humano
I
Namų: Talbot 2474
Skl.
i
Trečiadieny, ant Pine
366 VV.
W. Broadvvay
MERGI

SODALICIJOS
St, South End, užsidegė
(GALINAU8KAS)
SO. BOSTON, MASS.
NŲ pOVVLING PRAKTI
namai, kuriuose sudegė
Tel.
So.
Boston
2300
i
KOS
trijų metų vaikas, Robert
Kas norite įsigyti gero,
'
“ _______
I 414 Broadvvay, So. Boston
(GRIGALIŪNAS)
I
•
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
gryno bičių medaus, galite F. Hogan.
Teko patirti, kad per pe- ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietį} Ir
Telephone
ADVOKATAS
Tas, kuris neturi būdo,
gauti “Darbininke”. Parsi
9 1. vakare. Šventa diena
SUNŪS
SO.
BOSTON
Į reitus du pirmadieriius So-1 nuo 6 Iki pagal
susitarimą.
duoda nebragiai — 75c. yra ne žmogus, o daiktas.
1058
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES
59^ East Broadvvay, datietės merginos sudariu
Chamfort.
kvorta.
Skl.
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
SO. BOSTON, MASS. sios savo bovvling ratelį i
BAY VIEW
BALSAMUOTOJAS
TeL So. Boston 2800
TeL 1761 '
Room 3 smarkiai praktikavosi.
TURI
NOTARO TEISES
MOTOR SERVICE
Residence:
Lietuvis Dantistas
Jos turės praktikas iri
254 W. Bro&dvay, So. Boston
16 Thomas Pk., TeL S. B. 1048
u ūkb Aic mt
Tel. Son. Boston 2590
BEAULIEU VINEYARD
toliaus Vyčių bovvling ai-i
113 Ames St., Brockton, Mass.
Automobili? Ir Trok?
« lėse Emerson st. So. Bos
r-.......
",
Tel. Brockton 390 ‘
Agentūra
NAPA
VALLEY,
CALIF.
G'yrea.
vieta: 838 Dorchester Avė.
tone,
kiekvieną
pirmadie-i
251
W.
Broadvvay,
So.
Boston
Tel. So. Boston 3520
Taisome vl?«kitj 15»ttrbysCi<j auto
Tel.
Columbia 2537mobiliu*. Taisymo Ir demonstravinio vakarą. Jos kviečia Ofiw valandos nuo 9 iki 12, nno
■>o v*ėte:
iki 6 Ir noo 630 iki O v. v.
įjau į rungtynes, kas tik j 1:30
Mišiaunas Vynas
1 Hamlm Street
Seredonis nno » iki 12 v. dieną.
DARBININKO NAMO
TeL-Nee. 0626
Subatomis
nuo
V
iki
6
vai.
vakare.
ir E. Eigfcth St.
Porėtų
su
jomis
rungtis..
866 Broadv&y, .
Nedūktais nno 9 iki 12 vai. dien*.
SOUTH BOSTON, MASS. *
--------- APRABUOTAS--------(pagal sutirti)
Sodaliečių bovvling komi-'
/ėe. AupoeiuMM čr Peter Trečiokae
South Boston, Mass
•aviniukai
sijoj įeina jų pirm, p-lė
SanfrancisCo Arkivyskupo Edward J. Hanna
Š. ROKLANAS Sav.
>

t

I
I

F, WAITKUS

CAMBRIDGE, MASS.

I
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I'

D. A. ZALETSKAS

'*9
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REIKALINGAS TIKRAS
LAIKAS

OUEEN ANN LAUNDRY,

I

x - I
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MILANO'S

I

ADVOKATAI

|DR. M. V. CASPER

JUOZAS B. GAILIUS

JUOZAS M. DILIS

i

ž

ra

v

DR. S. A. GALVARISKI

J

MEDUS! MEDUS!

JOHN J. GRIGALUS

'*9

S. BARASEVIČHJS IR

A. L KAPOČIUS

•

’

t

J

ADVOKATAI ŠALNAI

i

KOKLAN AUTO SALES

■■

- -* *. «-

TeL Tfowbrid^e 6330.

II

inuil Dcpęuię
m n
Jvniv
nu diliuj "i
(REPŠYS)
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LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—S
278 Harvard Street,

kamp. Inman arti Centrai Sq-

e»

u.

w

•» .

■ . ,

Padarytas priežiūroje Kun. Petro H. Leber,
kuris yra specialiai paskirtas vyskupo.

GALIMA PIRKTI
5, 10, 28 ir 52 gM- bačkutėmis ar buteliais.
TYRIAUSIAS MBIAUNAS VYN1S VISOKIOS RŪKĘS
Dii informaciją

•------ 9

<

Kreipiate^

C0NWAY CO. INC
TetMb.8850

Parduodą OLDSMOBILK att tom.►
bilius ir INTKRNATIONAL trakus.
Priimame

RUDO PARTS Co.

senus

karus

mainais.

Tsripgi ištaisome senihm ir užtledanaujus medžio viršus

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau geras darbininkus.
207 Highland Avė
NEEDHAM, MABS.
Profesionalai,
kurie
verti

3.

DARBININKAS

PASKUTINE PROGA!!!

I
ii
i

Į MUZIKAS |

I|

!

NASHUA - LAWRENCE - LOWELL - HAVERHILL
IR APYLINKĖS KOLONIJŲ LIETUVĖMS
į
Pamatyti, Apžiūrėti ir Pasimieruoti I. J. FOX KAILINIUS savo namuose
BE JOKIŲ JUMS IŠLAIDŲ AR OBLIGACIJŲ

RAPOLAS JUŠKA ■

Moko muzikos, piano
ir dainavimo. Speciapamokas duoda
vaikams.

I

i

>

i

IVO

L
—t
d
r
ii OPTOM ET RISTAS

Gavęs nuo Tamstos atvirutę kaip ir nuo daug
Kad ir Lietuvės (gyvenant tolimesniose kolo
Adresas:
NE SAPNAS — BET
kitu Lietuvaičių gyvenančiu jūsų kolonijoj,
nijose kaip tai NASHUA, LAWRENCE, L0933 E. Broadvvay,
Ponas Koraitis, Lietuvis kailiu ekspertas, at
TIKRENYBE
WELL, HAVERHILL ir apylinkėje galėtu
Baltimores lietuviai iš
SO. BOSTON, MASS.
važiuos tiesiog i Tamstos namus su dideliu
pasinaudoti
dabar
laikomu
METINIU
FEEkilmingai minėjo Lietuvos Kuomet pora-trejeta mė
kailinių pąsirinkimu
RUARY IŠPARDAVIMU visokių, kailinių už
Nepriklausomybes sukak nesių atgal buvo pagarsin
a
Tel. s. B. 2805-R
Galėsite SAVO NAMUOSE BE JOKIŲ JUMS
ta
bažnyčioj,
taip
pat
lai

labai
nupigintą
kainą.
Ponas
Koraitis
yra
pa

tuves. Ryte 11-tą valandą
Bernardas
J.
Koraitis,
IŠLAIDŲ pamatyti kaip atrodo vėliausios ma
LIETUVIS
siryžęs apsilankyti virš minėtose kolonijose.
įvyko iškilmingos mišios krašty “DARBININKE”,
LIETUVIŲ
ATSTOVAS
dos visokios rūšies kailiniai
šv. Alphonso par. bažny kad šv. Alfonso parapijoj
čioj, kurias atnašavo kleb. artistė Marijona ČižausIšegzaminuoju aki
Adresuokite Laišką Ar ♦
akinio
priskiriu
kun. J. Lietuvnikas. Jam kienė sutvėrė iš senosios
DABAR
kreivas akis atitie
Atvirutę
šitaip:
j
asistavo kunigas K. Kei- kartos moterų chorą, tai.
sinu ir amhlijoniš
koše
(aklose)
akyse sugrųžinu
GALIMA
GAUTI
Mr. Bernardas Koraitis,
došius ir kunigas A. Du-. Sal ne vienas nusijuokė, ir
Šviesą tinkamu laiku.
I. J. Fox, Ine.
binskas. Atitinkamą pa- vis^_ užmanymą pavadino
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
&1Č
Ir didelio saizo kailinių,
mokslą pasakė kun. L. kva^a svajonė. Ne vienas
447 Broadway, South Boston
411 VVashington St.
I
m.,
iki
52
411
W
a
SHINGTON
STREET
Mendelis, kuris buvo tik- &aĮ Pamanė, kad tai yra
Boston, Mass.
BOSTON------------------------------------------MASSACHUSETTS
rai įspūdingas, nes tai bu-; neįvykdomas dalykas. Ta
vo apie mūsų mylimą Lie- ^au “stebuklų” amžius
tuvą ir jos drąsius sūnus. ^ar nePraej°> ir štai perei- nienės solo. Trumpuose vuoja mūsų moterų cho-,
Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
BAKERY
7:30 vai. vakare, parapi-;^ sekmadienį, vasario 9 perstatymuose išėjo aikš- ras-’
Savininkai:
ten
talentingumas
tokių'
Euterpija
Terpsichorenė.
'
jos svetainėje įvyko nepa- d- Baltimores lietuviai gaF. Končiutė smarkiai pasivarė pirmyn pralenk
J. Trušas ir P. Gelžinis
prasta programa. Pir- vo tikrą surprizą
ne parapijonkų, kaip: DauKepa iš geriausios rūšies miltų
dama
Vytautą
Anjurgą.
J.
Glavickui
grąsina
K.
NaKĄ GIRDĖJAU
juodų ir baltų duonų. Reik’alaukite
miausia pasirodė parapi- ma.žą, bet didelį,
kančiutės, Mickeliunienės,
dzeika. V. Blavackas smarkiai darbuojasi.
krautuvėse North Brighton Bakery
jos choras, vadovaujant ■ Dėlto, kad sekmadienį, j Sinkevičienės, ir kitų. Bet Kad pereita Grabnyčių
duonos su raide “S”.
muz. p. J. Čižauskui ir iš- vas. 2 d. parapijos salė j vakaro pirmą dovaną tur šventė buvo įspūdingiau
ikai padirbėjus pasisekė North Brighton Bakerv
pildė dainų programą, y- buvo prikimšta
Žemaičių;iUUi
m"“
“Z“
siai minima mūsų parapi
pralenkti ir tolokai palik 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
v. .
visi vienotusicii snire
aj
nei gilanskie. jos gyvenime. Nes gan re
Tel. Stadium 8411
patingai
patiko dainelė Veseles svečiais; dėlto
ti Vytautą Andjurgą, ku
kad
penktadienĮ,
vasario
7
nei
kurf
kaį
Q
d
^
ojas
tai pasitaiko, kad P-lės ŠŠ. i
“Vasario 16-ta”. Sesučių
ris pradžioje vajaus gana
d-ta
pat*
svetaine
buvo
Burbulas
ant
tiek
visus
Įvedybos pripuolė sekma
Kazimieriečių išlav i n t i
smarkiai varėsi pirmyn.
Vienatinis bonsuotas Florist's
Telegraph Dėl irery ‘nurys
vaikučiai labai gražiai pa pripildyta kun. Mendelio prijuokino> kad ateityje dienį. Visų žmonių uždeg
P-lė F. Končiutė turi pla
So. Bostone
sirodė.
Mergaitės šoko, globojamo kortavimų va- i ją Baltimoriečiai geriau tos žvakės laike grabny
nus neužilgo atsistoti į Pristatome gėles
Bile kada
bemiukai irgi parodė sa- karo; visi manė, kad jau' žinos kaipo Dr-as Burbu- čių procesijos, evangelijos
Telegrafu
Bile kur
pirmąsias kontestantininvo gabumus.
į pereitą sekmadienį vargiai; nas, o ne ponia Šilanskie- ir mišių kanono sudarė
THOKNTON’S
kų eiles. Geriausio pasise
Moterų Choras, vedamas kas atsilankys į Pi™4 L.
Blrauskį“ Rožė,‘^dėk vaizdą, kurs gan ilgai pa
FLOVVER
SHOP
kimo.
John J. Hayes, savininkas
ponios
•nios M. Čižauskienės, | mūsų parapijos moterų kQS ro]ėje įrgi neblogai siliks dalyvių atmintyse.
Nashua, N. H. — Perei Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės
Visus nustebino savo gra- choro viešą pasirodymą. lošė. Choristės taip gra- Kad Pelenų diena šįmet Į
—mūsų specialybė
tą savaitę p. Nadzeika pri
Siu dainavimu.
t Tačiau visi nustebo, kuo- žiai buvo pasipuošusios pripuola vas. 26 d. ir, kad
Tel. ŠOU Boston 3198
siuntė daug naujų “Darbi 111 Dorchester St. So. Boston.
Po to sekė mūsų gerb. met 7:30 vai. vak. salė, (mamytės, našlės ir Lie- šią gavėnę kun. dr-as Men__________________________
ninkui” skaitytojų ir vi
stečių Ukrainiečių šokiai, kurioje telpa arti 400 žmo- tuvos mergaitės), kad iš- delis turės visą eilę naujų
sai netoli prisivijo darbš f
Jų tautiniai drabužiai ir nių buvo pilnutėlė. Taip ’ tikrųjų buvo kuo stebėtis gavėninių pamokslų ir kitų jį Worcesterio 108-tos
šokimas visus sužavėjo, y- visi susirinko pasijuokti, i ir gėrėtis. Tas pirmas vie- tų permainų gavėnios pa
Kepame
geriausios rūšies
pač mažiausioji šokikė, tik Gal daugelis buvo atėję, šas mūsų moterų choro maldose. Velykinių kvite- PRANCIŠKA KONČIUTĖ, kp- kontestantininką J.
duoną
kaip rugynę
taip ir
LDS
1-mos
kp.
kontestanGla
vieką.
Jis
rašo:
“
Nors
5 metų amžiaus, kuri gra- kad pamatę to naujo chopasirodymas, ir ta graži, lių jau dabar galima gau- tė, kuriai pasisekė pralen-' musų miestas Nashua yra kvietinę, taipgi ir pyragaičius
žiai šoko. Šv. Mykolo pa- ro “grinoriškumą” geriau
iš geriausių miltų. Visose bu
| įdomi programa, kurią jos ti klebonijoj,
įkti Philadelphietį Vytautą nedidelis, bet mes manome ce mėse reikalaukite K. Plevorapijos Ukrainiečių cho- galėtų rytojaus dieną moišpildė, yra aiškus visiems Kad parapijos Sodalie- Andjurgą.
konkuruoti su Worceste- ko duonos. Mes tiesiai iš ke
ras, vadovaujant P. Jonui terėles “šapose” pašiepti.
pristatome duoną j na
Įrodymas, kad lietuviai čių kortavimo vakaras pariu. Tikiuosi, kad kitą sa pyklos
Boyko, sudainavo kelis nu- Tiesa, visi juokėsi šonus
mus.
So. Boston, Mass. — Psusiėmę, bet tuokėsi dėlto. myIi I*1"’’ “ jie ^ŪtUĄS6' ™pij0? naudai
Prieš
vaitę prisiųsiu daugiau
K. PLEV0KAS, sav.
merius.
ilė F. Končiutė jauna dar'
v
ko
uoktis
m
ar
jaunE
Ponia
Ona
Auužgavėnes,
penktadieny
naujų “Darbininkui” skai I 131 C. St., So. Boston, Mass.
Programa buvo gana ii- kad buvo
Paulauskienė, vasario 21 d. Įžanga 35c. ; buotoja, bet gana smarki. tytojų”.
J
’ gaitienė,
ga, bet visai nenubodi. Po Per pusantros valandos tiBružinskienė,
Butkienė, Kad parapijos choras Pereitą savaitę jai smar- į
dainų ir šokių sekė kalbos, krai visus stebino tų moScranton, Pa.
P-nas
Keidošienė, Vaškevičienė, turėjo gražų šeimynišką .
e lietuviškai ir angliškai.
iterėlių gabumai, tų motekurie
bažnyčioje, Makštutis neatsižvelgdaKripienė, Bruzgiutė,
pute, Lu- vien tik dėl narių pasiimkpasilink< i
Programa užsibaigė apie relių visą - širdiškumas,
Nageliutė,
sminimą,
parapijos'
kamapibudino
svarbą
parapijas
I nepatogųi orą eina JEWELER - AUKSORIUS
kaševičiutė,
12 vai. Taigi Baltimores tų moterėlių juokai ir dai■r
.
joj
ioi turėti toki
tokį chorą ir pa- po namus įeskod
ieškodamas nau- 1
Glavickienė,
Jasaitienė, bariuose, ketvirtadienį, vataisyme laikrodžiu ir
lietuviai gali didžiuotis, relės. Programą išpildė
skatinimą žmonių paremti, jų “Darbininkui ” skaity-; Expertas Brangenybių
I
Kvedarienė, Makarauskie- sario 13 d.
i
i
kad jie galėjo dar sykį iš- choras, sekstetai, kvarteAčiū visoms choro na tojų. Jis rašo, kad tai ne- Pilnas pasirinkimas iš jetvelry
nė,
Kiselienė,
Lapinskienė.
Kad
ŠŠ.
Vardo
dr-jos
kilmingai minėti mūsų tė-' tai ir duetai. Ypač visiems
Mandravickienė
Zofija, mūsų rajono laikomoj šv. rėms, kad taip ištikimai ’enSvas darbas, bet^ jis y497A E. Broadway,
—---- , kuoplačiauvynės šventę.
Athena patiko ponios MikalajuMasundukienė, Petkuvie- Valandoj Corpus Christi lankė pamokas ir išanksto ra
So. Boston, Mass.
pardavimą virš 300 įžan siai išplatinti “Darbinin
I
VALGOPnjJŲDAIKTŲKRAUTUVESj^i^u^^įS,nXS’^ I gos bilietų. Julė Paulaus ką” Scrantuose.
_____
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir Sadauskienė, ValčeČkienė, binskas buvo tos valandos kienė pardavė daugiausia, Worcester, Mass. _Šią
saVEZ10 LIGAS
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi Valtarienė Ona, Zablockio- apeigų vedėjas,
gauna dovaną; p-lė Ona:Vaitę gerą pasisekimą" tumoka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai nė, tai tik keliolika, kurias
(CANCER)
Ausys,
Daukančiutė antra dau-'rėj0 V. Blavackas. Jam
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
Visokiuose
pasireiškimuose gydau.
giausia pardavusi
irgi | pasisekė pralenkti B. Mi- Darau Intravenos
aš atsimenu iš to choro
-------------- ’
(plaučių gyslų) inkad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
reikalui esant. Jeigu turite
“ “ ‘
—
narių. Esu tikra, kad kitą SIDABRINES SUKAKTU- gauna dovaną. Ačių choro čiūnienę.
Kitą savaitę ma čirškimus
krūtyje sukietėjimų, bile kraujo tekė
VES
valdybos narėms pp. Anų no dar daugiau pasidar jimų, spuogus, karpų arba apgamų,
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET metą moterų choras pasibile žaizdų ant veido, rankų, ar ant
i dvigubins, o gal ir pasi- Vasario 27 d. šių metų lienei, Augaitienei ir Ši- buoti.
kūno, kurių negalite išgydyt. Jeigu
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
bandėt Radiumų, X-Ray, turėjot ano
muzikai
dainininkai
Jo

lanskienei
už
pagelbą
man
Telephone Columbia 6702
trigubins narių skaitliumi.
tacijų ir vis da esat sergančiu, ateiki
490Broadway, Tel.S.Boston3120
Waterbury,
Conn.
—
Kun.
te pas mane tuojau*.
nas
ir
Marijona
Čižauskai
visame.
29 Savin Hill Avenue,
Sapnas virto tikrenybe,
Patarimas
visiems DYKAI.
P.
Lunskis
yra
apsistojęs
DORCHESTER. MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
bet per kieno pastangas? švenčia savo vedybinio gy Ačiū parapijos komite Waterbury pas kun. J. VaValandos: Vtar., Kct., Sitb.
45 Hampden St.,
venimo sidabrines 25 metų tui, panelėms, kurios vedė
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5,
918 E. Broadway
To
choro
inicijatorka,
or

i
lantiejų. Kun. P. Lunskis
Tel. HIGhlands 4855
dieną, nuo 1—8 vak. Neda
sukaktuves.
Rap.
publiką
į
sėdynės;
jauni

Telephone South Boston 9367
ganizatorė, vedėja ir visa
liom, nuo 10—12 ryte.
R0XBURY. MASS.
tikisi čia gauti nemažai
kaičiams,
kurie
prigelbėjo
to moterų choro gyvybė ir
DR. J. W. GRADY
naujų “Darbininkui” skai-'
sceną prirengti mano Jo
SPECIALISTAS
įkvėpėja yra mūsų gerb.
tytojų. Geros kloties.
nui
už
vaidylų
nugryma327
Tremont
St., Boston.
art. Jono Čižausko žmona,
Vajaus Vedėjas.
vimą ir skaitlingai publi
ir artistė, ponia Marijona
kai, kuri pripildė šv. Al
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE Čižauskienė. Jai priklauso
DARBININKAS
laurų vainikas už to choro Vasario 9 d. įvyko Šv. fonso parapijos erdvingą
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
(THE W0RKER)
įkūrimą ir jo išlavinimą. Alfonso parap. naujai į- audotoriją.
Pirmininkas Juozas švagždys,
Pirmininkė — Eva Markstenė,
Published
every
Tucsdav
and Friday ezcept Holidavs sucb a*
601
6th
St.,
So.
Boston,
Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Jos yra nuopelnas, kad į steigto Moterų Choro pir Čia tenka man atsipraNew Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
TeL So. Boston 1298
pasirodymas, Syti p-nios O. Rekuvienės,!
78 Marine R<1., So. Boston, Mass. taip trumpą kelių savaičių mas viešas
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
Vlce-pirm. — Ona Jankienė,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. Prot. Rašt Jonas Glineckis,
kuris
nežiūrint
kelių
didekuri
savo
gražiu
balseliu^
'---------------- by-----------------laiką, ji išlavino mūsų pa
5 Thomas I’k., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Elizabeth Ozalis,
SAINT
JOSEPH
’
S
LITHUANIAN
B. C. ASSOCIATION OF LABOS
Fin.
Rašt.
Aleksandras
Ivaška,
lių
parengimų
tą
pačią
sagiedojo
kvartete,
bet
per
rapijos moterėles ant tiek
111 H. St. So. _
Boston, Ma<«.
1
1514
Colnmhia
Rd.,
S.
Boston,
Mass.
Entered
as
arcond-clas*
matter
Sept.
12.
1915 at the post office at Boston.
Tel. ŠOU Boston 9282
* ,
neapsižiūrėjimą jos varkad jos ne tik visus nuste vaitę, puikiai pavyko.
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Mass. under the Act of March 3. 1870
Fin. Rašt — Marijona Markonlutė,
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
33 Nnvarre St, Rosilndale, Mana. [Maršalka Jonas Zalkis,
bino ir palinksmino perei Lai man, 1kaip minėto das buvo apleistas progra- Acceptance for malling at spėriai rate of postam provbled for in Sectlon 110*
Tel. Parkway 0558-W
Act of October a 1917. authorised on July 12. 1918
7 Winfleld St, So. Boston, Mass. tą
sekmadienio vakarą, choro steigėjai ir vedėjai - moję.
Iždininkė — Ona Staniulintė,.
____ _________
________ _ kas treSUBSCRTPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
jDronglja
laiko____
susirinkimas
leistina padėkoti Dar kartą tariu didelę, Dnmestlc yearly ..................... .. $4.00 Amerikoje metama..........................*4.00
1CC \V ėst 6th St., So. Boston, Mass.
ėją nedėldien) ’ kiekvieno mėnesio, bet vėl mums dainuos mi- būna
Foreien yearly . .......................... *5.00 Užsieny metama ........................... *5.00
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,
kurie
kokiu
nors
širdingą
lietuvišką
ačiū
vinint
Lietuvos
Nepriklautiems,
rw»mestic once per week yearly *2.00 Vieną kart savaitėje metama .. *2.00
E.
Tth
St,
So.
Boston,
Mass.
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Foreign once per week yearly.. *2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams *2.00
somybės
Šventę,
Vas.
16
būdu
prisidėjo
prie
taip
siems.
Kaso* Globėja — E. Jannšonlenė,
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sv?
niRRnmnrAg
1428 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
d. Lai gyvuoja art. Mari-’ vykusio vakaro. Ypač paMarijona Čižauskienė,
minėj
Draugija saro susirinkimus talko kas Visai* draugijos reikalais kreipkitės joną Čižauskienė,
lai- gy** rapijos Gerbiamiems Ku- j
Vedėja.
antrą utarnlnkų mėnesio.
pas protokolų raštininkę.
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'mas buvo suteiktas gegu antrąją dalį akademija įsigijo chemijos, fizikos,
žės 21 d. 1909 m. x
biologijos laboratorij a s,
Rugpiūčio, 1909 m., Kun. į
virimo kambarį, siuvimo

vių tautą. Ar atsimeni,
kad neperdaug seniai, jei
kam pasisakei, kad esi lie
tuvis, tas svetimtautis at
Ą. Staniukynas buvo pakambarį, knygynus ir ki sakė, kad dar pirmą kartą
I liuosuotas nuo parapijos
tas reikalingas priemones girdįs, kad yra tokia tau
pareigų
ir
atvykęs
ChicaTokiais
kilniais
tikslais
Kiekvienos
tautos
isto-1
Vienas Angliakasių Uni- neprotingoms, dažnai
mokslo studijoms pagel ta? Dabar pasisakai, ir
i
pasiryžimais
gon,
pradėjo
ieškoti
tinkarijoje
žymią
vietą
užima
ir
tvirtais
jos konvencijos posėdis, kvailoms prabangoms?
bėti. Praėjus keturiems jau visi žino, kas per vie
paruošti pasišventusi lietuvių dva- mos vietos Vienuolynui ir metams ir vėl vietos per- nas esi. O kas tamstą su
Washingtone iškėlė aikš- Argi gera yra tvarka, mokykla, - ji v.turi
. „s..,., • . gįg^įja jgj0 visas paštan- Akademijai. Jam į pagaltėn didelę darbininkų ak- kur viešpatauja tokie bai- vadus Bažnyčiai, tautai ir
maža, mokinių skaičius pažindino su tuomi sve
cijos silpnybę ir žaizdą — sūs skirtumai, tokios nely valstybei, ji turi lavinti ir gas palaikyti naujai besi- bą stojo Kun. F. B. Šera- padidėjo, moksle pažanga timtaučiu? Šv. Kazimiero
tai būtent jų vadų didelį gybės pajamose? Juk kiek kultūrinti tos tautos vai kuriančią Šv. Kazimiero finas ir Kun. A. Skrypka. stiprėjo be to studijoms Akademija, seserys, per
Arkivyskupas nustatė reisumaterijalizėjimą ir ego- tūkstančių tų pačių angle- kus, kurie yra rytojaus pi Seserų Vienuoliją.
pagelbėti pasirodė reika savo mokines- akademi
1907
m.
Scrantone,
Pa.
kalavimus
sulig
kurių
reiliečiai.
Lietuviai
apsigyve

jizmą. Konvencija, kad ir kasių šeimų dažnai grulinga daugiau patogumų. nes. Gal sakysi, kad klys
pirmosios
trys
kandidatės
:
kėjo
išrinkti
vietą.
Ji
turėnę
Amerikoje
pastebėjo,
tu, kad kiti pradėjo lietu
daugeliui
protestuojant, miasi su badu, neturėda1925 m. dastatyta tre
Motina
Marija,
Motina
jo
būti
gražioje
apylinkėkad
jaunimas
apsuptas
bet, matyt, vadams to no- mi iš ko savo vaikučių
vius kelti aikštėn. Mano
čioji mūsų dalis koplyčia
Immaculata
ir
Motina
i
je,
neperbrangi,
lengvai
svetima
dvasia
gali
žūti
rint, buvo priėmusi nuta- maitinti ir juos į mokslus
nupmoriejė,
daug metų
ir auditorija. Kaplyčia ap
Šia
Concepta;
J.
E.
Vyskupo
i
miestą
siekianti,
atstu
nuo
Bažnyčiai
ir
tautai.
L
x
r
*
(
.
.
.
rimą pakelti unijos va- leisti?
,----- —
.i-- įr trukumo ir dovanota ypatinga atlai prieš kitus, Šv. Kazimiero
padėtimi susirūpino dva- Shanahan buvo
priimtos ±į i dirbtuvių
£S n*a r I Sunku mestl akmenį į siškija. Tam tikslui pirmo- naujokyną Nekalčiausios 1 arti lietuvių kolonijų. Po dų privilegija, 200 dienų Seserys su savo akademi
kėmis dirbo, kad paro
digvs uuvo per mažus. m Viena
kada vra
vieną vada,
vadą, kada
yra Dapa !
atlaidų auklėtinėms už
džius pasauliui, kad ištikjas reikėjo kelti?
mato manyti, jog gal ir
SIDABRINIS JUBILIEJUS
kiekvieną aplankymą. Arųjų yra tokia tauta, kad
Tik paklausykite! John dauguma jo vietoj sėdėda
kademikės tą maldos vie
ji nenumirus, bet labai gy
Levvis, Unijos prezidentas mi, būtų clrįsę reikalauti
tą labai brangina. Audito
va, ji daug žada ateityje.
imdavo 4 algos
$12.000 sau tokio algos pakėlimo.
rija jos irgi kasdien nau
Ar esr kada patėihyjęs,
(dvylika tūkstančių dole- Liga čia giliai įsišaknijudojasi muzikos, gimnasti
kad akademikės, arba jau
rių) metams. Jam buvo si į visą krašto gyvenimą
kos if sporto mokinimosi. baigusios, gražiai lietuvių
pakelta alga iki $25.000 Nebėra jokio kito augšte
Akademijoje mokinama
kalbą vartoja, gražiau už
metams, vadinasi daugiau snio gyvenimo tikslo, kaip
keturių metų aukštesnės tas, kurios kitas mokyk
negu dvigubai. Vakarykš- doleriai. Jie brangesni ir
mokyklos kursai ir priedo las baigusios? Ir jei nema
tis angliakasis, šiandien už varginamus ir išnaudo-'
būkalterijos ir stenogra nai, kad ta akademija pa
savo brolių darbininkų va- jamus darbo draugus,
fijos. Visi dalykai šioje į- laiko lietuvybę ir kelią ją,
das ir pirmininkas, turėtų Konferencija žinoma di
staigoje yra dėstoma su tai kas? Kažin, ar supranJ
algą didesnę už kongres- delę klaidą buvo padariusi
lig Chicagos miesto ir Uli- tarnai bus iškilminga diej
manų (kurie gauna $10.- sutikdama priimti tokį va- ■
nois valstybės reikalavi na?
000 metams), didesnę už aų pasiųlymą. Paimk by
mų. Kovo 25, 1924 m. Chi Tamsta esi nuoširdžiai
senatorių (jie gauna, ro kokį, kad ir kilniausį ir
cagos miestas suteikė aka kviečiamas atsilankyti į
dos, $15.000 metams), di gabiausį vakarykštį angle- i
demijai visas ' reikalingas tą puotą 6:30 vai. vakare,
desnę už viršiausio teis kasį — duok jam $25.000
teises, o vasario 24, 1930 persitikrinti pats apie amo narių, gaunančių $20.- metinės algos — ir tuo pat
m. Ulinojaus valstybė su kademiją, — išgirsi gra
000 metams, didesnę ir už jį pagadįsi. Jis bus nebe
teikė valstybines teises. žiausią lietuvių kalbą, re
to Teismo pirmininką, darbininkų
draugas, o
Tokiu būdu mergaitės bai gėsi nepaprastą progra
gaunanti $20.500 metams. dvasios buržujus, pinigų
Šįmet šiai pirmąjai Amerikos lietuvių aukštesniojo mokslo įstaigai sueina gusios Akademiją yra pri mą, mandagų akademikių
Angliakasių pirmininkas švaistytojas, patogu m ų
imamos į kolegijas ir uni patarnavimą, gardžiai pa
gauna algą pustrečio kart mėgėjas. Anglekasiai, ne 25 metai nuo įsteigimo. Minint sukaktį rengiamos atitinkamos iškilmės vasa versitetus be stojamų eg
sisotinsi sesučių gamintu
didesnę už Lietuvos prezi protingai apkraudami do rio 23 d. š. m. Vienuolyno koplyčioje bus atlaikytos iškilmingos šv. Mišios už zaminų. Balandžio 13,1935
valgiu, susipažinsi su rė
dentą, kuriam skirta me leriais valdybą, tik būtų brangius Geradarius ir padėkojimui Dievui už visas suteiktas gerybes. Šv. Mi m. Akademija buvo prismėjoms, kurios tą puot?
šias aukos Jo Ekscelencija Vyskupas Theophilius Matulionis. Tą pačią dieną
tams 60.000 litų, arba pagadinę savo vadus.
kaityta prie North Centrai rengia ir kurioms akade
$10.000. Ir net daugiau ne Visa buvo laimė, kad pa 6:30 vai. vakare Š. K. A. Rėmėjos ruošia puotą, Seselės su Akademikėmis Association, kuri suteikė
mija arčiausiai prie jų ši’~
gu pustrečio karto dides sisekė netrukus tą klaidą rengia gražią programą.
Akadėmikėms privilegiją džių; su alumnietėmis, ku
nę, nei Lietuvos preziden- atitaisyti. Jau po poros ji lietuvių
aukštesnioji Marijos Širdies Vienuoly- kelių mėnesių ieškojimo stoti be egzaminų į uni rios geros savo Alma Ma- tui iš jo 5.000 litų mėnesi dienų, po anų algų pakėli mokslo įstaiga ir buvo į- ne. Čia još įgija reikalin- iau beveik nustota vilties versitetus netik Jungtinė ter niekuomet nepamirš ir
nės algos, einant biudžeto mo laikraščiai pranešė,
steigta. Akademijos įstei- gą vienuolinį išsilavinimą tokią vietą rasti. Tuomet se Valstybėse, bet ir užsie su dabartinėmis akademi
subalansavimo įstatymu kad baigiamoj sesijoj p.
kėmis, kurios tą brangią
gėjai buvo persiėmę tvir- ir
’ pasiruošimą mokytoja Arkivyskupas pra,n e š a nyje.
išskaitoma apie 30%, o p. Levvis ir jo draugai, apsiBe visų kitų dalykų dar įstaigą lanko. Ir tamsta ėta krikščioniška ir tautine vimui. Pirmasis žingsnis jiems, kad per laikraščius
Levvis’ui tų išskaitų neda svarstę (greičiausia viešo
dvasia. Su Akademijos Į- padarytas; pirmoji moky pats suradęs visais žvilg- Akademijoj mergaitėms y- si kviečiamas, kuris nie
rys, nes ir valstybės tar sios opinijos pabūgę) at
Į steigimu ir jos augimu bei kla atidaryta Mount Car-, sniais tinkamą Vienuoly- ra dėstoma lietuvių tautos kuomet neapleidi tų iškil
nautojams čia išskaitų ne sisakė imti Konvencijos
pažanga yra tampriai su mely su 125 mokiniais, nui ir Akademijai vėtą. J istorija, literatūra ir kal mių vienuolyne, tikiuosi,
bedaroma. Lietuvoj pragy jiems padidintą algą ($25.
rišti vardai a. t a. Kun. A. Pradžia begalo sunki, bet tada buvo apgyventa prie- ba. Akademija pasižymi kad dalyvausi, nes manau
venimas nedaug dabar pi 000), o pasižądėjo tarnau
iStaniukyno, Kun. Skryp- ' visas kliūtis, priešinybes miesčio ūkininkų daržoves muzikos, dramos, dainavi nereikės JUms aiškinti delgesnis, kaip Amerikoj.
ti unijai už senąją algą
■ kos, a. t a. Kun. P. Sera ir gyvenimo vargus, kan- auginančių ir vadinosi su- mo meno ir dailės sky ko taip malonu yra daly
Dviem p. Lewis’o padėję- $12.000 metams. Tą pat j fino ir Jo Malonybės Pra triai pakentė, nuolatos at-įlyg išvaizdos, “Southside riais.
vauti tose puotose.
jams buvo pakeltos algos padarė ir unijost vice-pir- loto M. Krušos. Šie vardai simindamos padrąsinan-1 Marshes”, pietų dalies pel- Teisingai šiandien džiau
Alumnietė - Rėmėja.
$18.-'įninkąs
iš $9.000 metams iki $18.^minkąs ir
\r sekretorius - amžinai pasiliks pirmuose čius a. a. Kun. A. Staniu- kės. Čia dešimts akrų že- giasi netik Seselės, bet vi
000. Anglekasių laikrašlaikraš iždininkas, kurie atsisakė i Akademijos istorijos la kyno žodžius: “Nesibijo- mės buvo nupirkta 14 d. sa lietuvių tauta, kad Ačių redaktorius, ėmęs $4.- ;nuo padidintos iki $18.000; puose.
kit”, pasakė Jėzus, “Aš rugpiūčio 1909 m.
kademija išgyveno dvide
000 metams, dabar būtų aiS0S ir sutiko dirbti už
už ;
pergalėjau svietą”. Vieš? Šv. Kazimiero Seserų A- šimts penkis metus ir at
Akademijos tikslas yra
gavęs po 7 tūkstančius sen4j4 alg4 $9.000 mepats Jėzus bus tuom Jūsų
siekė daug. Lietuvių tau Žinomajam “Gotų alma
dvejopas.
Pirmasis remia- j Vadovu. Pasišve n t i m ų kademija stovi gražiausio
metams. Centro nariai vie- tąms_ _
ta brangina šią įstaigą kur
toje $300 į mėnesį gautu1 Na> ir ačiu dievui, taip si tuo pačiu, ką šv. Tėvas.’i Dievui, nusižeminimu ir je pietinės Chicagos daly mergelės gauna netik mo- nache” kasmet būdavo
je. Dvidešimts penki me
spausdinamos 2000 žymių
po $500.00 į mėn. Kad de- ir reikėjo. Tasai žingsnis j Pius XI, yra pareiškęs saZ (kantrybe reikės Jums per tai atgal šioje apielinkeje , kslą, religiją, bėt , tikrą
vokiečių aristokratų pa
legatai visam tam algų: išg^bėjo ne tik pačių va-jvo encyklikoj “Apie krikš-i galėti lietuvišką svietą,
i katalikišką lietuvių tautos vardės. Elena von Isenbuvo
vien
žaliuojančios
kėlimui perdaug nesiprie-1dl* Ser4 vardą, bet gal ir čioniškąjį jaunimo auklė- j Taip metai po metų dar
pievos, pelkės ir kur-ne- dvasioje auklėjimą. A. B. burg tiems aristokratams
šintų, jų nuglostymui Cen- Pači4 anglekasių uniją, iimą”.
bas ėjo sėkmingiau.
kur pramintas takelis, da
išsiuntinėjo ankietos lape
tras pasiūlė, kad delega- .^s aišku, kad taip padi“
Tikras
ir
tiesioginis
Keturis
metus
pirmosios
bar
yra
išaugusi
į
vieną
iš
lius, klausdama, kaip aris
dintos valdybai algos, būtams dienpinigių būtų mog “J krikščioniškojo auklėjimo pijonierės darbavosi ry- gražiausių
dalių
visam
tokratus paveikė per pas
karna v,et°J
j ieną
ne»sefa^sal
tendradarbi8U. 1^ pQ to
mieste. Šią vietą ypatingai
kutiniuosius 20 metų Vo
glvę daugel^deSu
Būtų pančioję visą U- « ?u Diev° malone kad kreiplamos j vakarus. chi- puošia kultūros įstaigos,
kietijoje įvykę sociališki
gavę daugelis delegatų
ikiį, Darbininkai suformuotų tlkrą lr tobu cagos miestą. Siame mies- {puikūs namai ir gražusis CHICAGO, ILL. —
pasikeitimai.
Tk"limurPneS,n° 1F *
krikščionį. Krikščionis- te jau buvo sukurta kele- Marųuette Parkas. . Per
Ar tamsta esi kada bu Iš gautųjų atsakymų pa
°UkelimU1žmonių pajamų lygybės.!kasal auklėjimas apima taS lietuviškų parapijų tuos dvidešimts penkis vęs Šv. Kazimiero vienuo aiškėjo, kad ankščiau ka
Visi tie algų pakėlimai, Pajamų skirtumai neiš- yisas zmo&aus gyvenimo prie kurių buvo steigiamos metus Akademija vystėsi lyno auditorijoje ir ar ėsi riuomenėje buvo 33% abuvo nubalsuoti ir būtų į-'nyks< Bet jeigu darbininkų)sritis’ būtent’ pojūtinę ir mokyklos ir reikalavo lie-: jr augo, šiandien ji yra iš matęs ten bet kokį paren ristokratų, dabar jų beli
vykinti gyvenime jeigu po unijos vaj0 aiga bus bent dvasinę; intelektualin§ ir tuvaičių Seserų - mokyto- bujojusi į gražiausią Ame gimą? Jei ne, tai šį kartą ko 3%. Prieš karą ir dva
tų nurodymų viešoji opinikartų didesng ni eilinio !dorov“ę: individualinę ir jų.
rikos lietuvių kultūros ži I tikrai ten būk. Klausi, dėl rininkų buvo 12%, 1932 m.
ja nebūtų prabilusi. Kapt-(paprasto dąrbininko, tai'visuomenmę’
jas pa-l Jo
jo Ekscelencija Chica- dinį.
ko, kas ten bus? Štai Jums tas procentas pakilo iki
talistų kontroliuojamo j i kokią pretensiją galėtų keltų i aukštesnį laipsnį ir gos
Vyskupas
J.
E.
Quig-į
gos Vyskupas J. E. Quig25. Daug iš valdančiųjų
Pradžioje buvo pastaty-iatsakymas:
spauda tą pačią dieną ėmė turėti darbininkai kovoti Patobulintų Kristaus mok- ley kvietė gv Kazimiero ta tik dalis mūsų, kuriuoDaug kartų vienuolyne kunigaikščių pasirinko ra
Seseris steigti Motinišką se gyveno Seselės ir mo- įvyko visokių puotų, ban- šytojų, menininkų, skulp
.............................................
tyčiotis
iš darbininkų ir ppį^ vįgą kapitalistinę sisJ siu ir pavyzdžiais”.
neslėpė savo džiaugsmo, 1gį jo3 dilėmis ne.
Kiekvienas žmogus iš namą Chicagoje. Jo Ekšce- kėši akademikės, taip-gi kietų, priimtuvių, išlėistu- torių karjeras, daugelis
gavę prieš darbininkus ge lygybėmis? Jeigu darbi prigimimo yra linkęs ir lencija kreipėsi pas Vys- prie tebuvo ir pradžlosjvių, pagerbimų,, bėt tik virto artistais, imprėssarą argumentą. Patys dar ninkų vadas gali turėti prisirašęs prie* savo tau- kūpą J: W. Shanahan iš- mokykla ir dar bėndrabū- vieną kartą įvyksta tokia rio ir biznieriais.
bininkai ėmė vis labiau metams $25.000, tai kodėl tos, kilmės if kalbos. GiniLl sirūpinti leidimą iš šv. Tė- tis. Mokinių skaičius augo, puota, kaip kad bus vasaAristokratės
moterys
murmėti. Ir nenuostabu.
Hearstas už kurstančių toji kalba yra bendras vo perkelti Šv. Kazimiero vietos pasidarė per maža rio 23 dieną. Mat, tas yra linksta religijom 93% visu
įstojo į
padiktavimą meilės ryšys ir vienybės Seserų Kongregaciją į Chi- tad 1921 m. dastatyta ant nepaprastas įvykis, nes kunigaikštyčių
Iš bendro gyvenimo pa straipsnių
tyrimų juk galima daryti savo spaudoje negali imti motina. šitokie jausmai cagos archideoceziją. J. E. roji mūsų dalis; ja užėmė bus paminėjimas dvide vienuolynūk. Daugelis pa
metams pusės milijono do btiyo gilūsmūSų įsteigė- Vyskupas Shariahan visad Seselės, o senoji pasiliko1 šimts peiikių metų, sukak sirinko slaugytojų ir gai
šiokių tokių išvadų.
Argi dauguma tų, kurie lerių — arba General Mo juose, šitas tautinis moty- rūpestingas Seselių reika- vien akadėmikėms it jau tuvių tos akademijos, kuri lestingųjų seselių amatą.
praleidžia metams dešim torą direktoriai po 200 tū vas buvo antrasis tikslas ! lais ir dabar maloniai suti- rodės pakankamai pato ypač per paskutiniuosius Kėlios arištokfatMs ta r,
timis ir šimtais tūkstančių kstančių dolerių metams? įkurti Šv. Kazimiero Aka- , ko Arkivyskupo prašymą gios vietos mokslui if la- kelis metus tiek daug dar gydytojomis ir archite
Uosis. dėmiją.
i išpildyti, šv. Tėvo • leidi- vinimoši. Pristačius šią bavosi, kad pakėlus lietii- torėmis.
dolerių — neblaško pinigų
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Kam Tai Reikalinga?

Šv. Kazimiero Akademija
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fonktadienh, Vasario 21, 1936

Vasario 23 dieną, 4:00 va
landą po pietų, bažnytinė
je salėje.

Naujosios Anglijos Lietuvių
Katalikų Seimelis

Vasario 10 dieną Auš
ros Vartų Bažnyčioje pri
ėmė Moterystės Sakra
mentą Petras Banionis ir
Lucė Dirginčiutė. Vedybų
apeigas atliko kuri. K. A.
Vasys. Banionių šeimyna
gerai žinomi tVorcesteryje. Linkime naujai porelei
geriausio pasisekimo.

dėl seimely bus sudainuo
ta Amerikos Himnas ii
bankiete pasakyta prakal
ba apie pirmąjį jos prezi
dentą.
Federacijos 3-sis skyrius
išrinko naują 1936 metams
valdybą: J. Kumpa, pirmi
ninkas; M. Grilevičius vice-pirmininkas; P. Rakau
skas, raštininkas. Kasieriu
laikinai apsiėmė S. Kavo
lis.

VAKARĖLIS
Pirmadienį vasario 24 d.
įvyko vakarėlis, kurį ren
gia Studentai, Vyčiai ir
Choras. Visas • jaunimas
kvieęiamąs į šį vakarėlį,
nes bus daug malonumo ir
linksmumo,.
Koresp. M. Y.
“Daugiausia Geliu Už Jūsų
Pinigus“
• D*8.

GEORGE’S FL0WER

Vasario 17 dieną įvyko
laidotuvės a.a. Adomo Begonio. Velionis gana ilgai
sirgo, ligos priežastis paei
na iš pačio kaltės, reikia
labiau savo sveikatą ver
tinti.

Vas. 22 d., 1 vai. pp. pa
rapijos salėje, 492 E. 7th
St., So. Bostone, įvyksta
N. A. lietuvių, katalikų
bankietas. Norisi paminėt’
kaip daug bankiete gaus
už 65c., kurie iš anksto
pasipirks tikietus.
Pir- į
KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS,
KUN. PRANCIŠKUS STRAKAUSKAS,
minusi gerybė, kad tie 65c. i
Šv. Petro parapijos (So. Boston) klebonas ir LDS Cen bus prma Bostoniečių au Šv. Juozapo par. (Lowell, Mass.) klebonas ir NALK.
tro Dvasios Vadas labai nuoširdžiai dirba ir skelbia ka Prof. Pr. Dovydaitį su Federacijos Apskričio Dvasios Vadas nuoširdžiai
N ALK. Seimeli, kuris įvyks vasario 22 d. (Washing- šelpti. Kita gerovė, tai pa kviečia visus į Seimelį, vasario 22 d., So. Boston. Kun.
. tono gimtadieny), kad tik sutraukus kuodaugiausiai ltys geri pietūs. Trečioji Strakauskas yra vienas iš pirmųjų LDS organizacijos
atstovų iš visos Naujos Anglijos lietuvių kolonijų. Jis | brangenybė, tai bankieto i narių ir jai labai entuziastingai dirba per 20 metų.
įtraukė į Seimelio rengimo komitetą geriausias savo 'puikioji - originališka pro Jis yra pasakęs daug prakalbų ir paskutiniais laikais
parapijos pajėgas. Rengimo Komitetas, vadovaujant grama. Būtinas yra reika skaitė paskaitą temoje: “Darbas ir Kapitalas”, iliuskun. Virmauskiui, sudarė įdomią seimelio programą. las patarti visiems nešyk- ;truodamas paveikslais, So. Bostone, Cąmbridge, HaTaigi atvykę atstovai patyrs So. Bostono lietuvių ko [štauti tų 65c., bet jais lin verhille, Worcestery ir Lowell. Lietuvių Katalikų Sei
lonijos vado tikrą nuoširdumą ir vaišingumą. Ban- ksmai praleisti seimelio ir mely jis dalyvaus su savo parapijos būriu atstovų.
kietas, kurį ruošia gabiausios šeimininkės, bus šau valstybinę šventę. Tai ma
nus. Jojo programa turininga. Kalbės kun. K. Urbo ža suma. Didelė prekė ir
navičius, adv. K. Kalinauskas ir kiti. Po to bus Dar j labdarybė.
bininko Radio Programos klausymas ir profesijonalų- Gauk tuojau bankieto
inteligentų, vadovaujant adv. J. Cūniui, ‘“teismas” bilietą ir viešėk su mumis.
(mock trial).

Vasario 18 dieną tapo
palaidotas a.a. Jurgis Če
pulis. Velionis buvo neve
dęs, maždaug 42 metų am
žiaus.
'
R.
LAIDOTUVĖS

SHOP.
30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384
Namo Tel. 5-3524
“Gėlės siunčiamos per pasiuntinj i visas dalis pasaulio.”.

Tel. 2-8186

i

I.■: J.> KATK
. . AtJSKAS
-

f
Dvi Puikios Krautuvės

t

Užlaikome puikiausiu drabu
žių visai šeimyna i. Persitikrin. kitę! Taipgi. parduodame RAi D1OS aparatus ir ABC SKAL
BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.
Worcester, Mass.

Adomas Bagonis
Vasario 13 d. mirė Pondvill ligoninėje, Wrentham,
Adomas Bagonis, 49 m.
amžiaus, gyv. 457 Millbu
Tel. 3-5710
ry g-vė. Nuliūdime paliko
savo moterį Petronę (Svirskiutę) ir tris sūnus, Ka
zimierą, Vincą ir Antaną Mūsų pienas ir smetona
užganėdina visus.
ir vieną dukterį Oną (Bagoniutę) Gudukiėnę. Gedu
WORCESTER,
lingas pamaldas Aušros
MASS.
Vartų bažnyčioje atlaikė
kun. K. Vasys.
Grabnešiais buvę: An fiSSiOHH
drius Gudukas, Viktoras
Rakauskas, Mikas Jaku
COMPANY
bauskas, F. Mikalonis, J.
Lozoraičiai — Savininkai |
Česna ir Victoras Būda. Išdirbame gerus minkštus ge-|
Geriausias
patarnavi-|
----------dienį. Niekad tokių gražių Velionis tapo palaidotas rimus.
mas vakarėliams ir piknikams!
bei išvažiavimams.
Praėjusį ketvirtadienį, Į ferų, nesu dar matęs. Bu- Notre Dame kapinėse.
penktadienį ir šeštadienį, vo labai gražių daiktų ir
Tel. 3-6525
495 Millbury St.,
Vasario 13, 14 ir 15, įvyko gražaus pasilinksminimo.
tVORCESTER, MASS.
Aušros Vartų parapijos Fėrų užbaigimui rengia
0'
fėrai. Žmonių rinkosi gana masi dar gražiau padaryti.
LAIDOTUVĖS
skaitlingai, bet oro dėlei Nepamirškite tad atsilan
Rūta Levenaitytė
fėrai nebuvo taip pasek- j kyti visi i Aušros Vartii
mingi kaip turėtų būti. ■ parapijos fėrų užbaigimą, Ketvirtadienį, vasario 13
COMPANY
Užtai dabar pratęsiamas ’ kuris įvyks sekmadienį, d. mirė Rūta Levenaitytė,
Baldai. Kilimai, Namiuiar
3 m. amžiaus, 48 Aetna gRakandai. Radios ir Elektrive. Nuliūdime paliko savo
Katalikiškų Draugijų, Kuopų tėvus Juozą ir Marijoną kiniai GRUNOtV šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIO
Levenaičius. Gedulingas
Virtuvės Pečiai
Ir Veikėjų Dėmesiui!
pamaldas atlaikė kun. A.
Geros rūšies baldai už žemiau
Petraitis Šv. Kazimiero sia kaina. Mokant tuojau arba
A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va par. bažnyčioje.
išsimokėjimui.
sario 22 d., 1936 m., Šv. Petro parapijos salėje ant 5- Grabnešiais buvo: p-lė
Dial 2-5936
tos gat., So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų, Margareta Kupstaitė, L.
178-200 Millbury St.,
kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį ir paga Streimikiutė, Is. VaitekūWORCESTER, MASS.
minti įnešimus.
naitė E. Grigaitytė, L. BaSEIMELIO EIGA:
naitytė ir Ad. Streimikiu
8:30 vai. ryte, Šv. Petro bažnyčioje, W. 5th St.., tė. Palaidota Notre Dame
tarp B ir C gatvių, So. Bostone iškilmingos Šv. Mišios, kapinėse.
VISŲ BANGŲ
kurias giedos Kun. J. Švagždys; pamokslą sakys Kun.
Naujos
Rūšies Radio
VASARIO 16 VAKARAS
Dr. Prof. M. Ražaitis; išpažintys, Komunija.
MAGIŠKA AKIS
Sekmadienį
vasario
16
d.
METALINES
TŪBOS
Tuojau po Seimelio pamaldų, bažnytinėje salėje,
MAGIŠKI SMEGENIS
įvyko
Lietuvos
Nepriklau

norintiems bus maži pusryčiai.
CIĮARRON’S
somybės apvaikščiojimas
10 vai., ryte, bažnytinėje svetainėje, Federacijos šv. Kazimiero par. bažny
20 Trumbull St.
Apskričio Pirmininkas atidarys Seimelio posėdį. Seks tinėje svetainėje.
Worcester, Mass.
prezidijumo rinkimas. Ponas Petras Zareckas, Jr. Marianapolio kolegijos
----------skaitys referatą. Seks diskusijos ir svarstymai.
studentai suvaidino veika
Svarstymuose bus paliesti šie klausymai:
M. A. CIVINSKAS & CO.
lą. Kalbėtojai buvo: Kun.
Spaudos Vajus, Pavasarininkų atstovų maršruDr. M. Ražaitis iš Lietu
LIETUVIS
, “Bendras Frontas”, Katalikų persekiojimai Lie
cr
i
*•
. vos, kun. Dr. Jonas Navic • Graborius
ir Balsamuotojas
tuvoje, Naujos Anglijos Lietuvių Diena ir k.
kas, kun. Aug. Petraitis ir
Kadangi toji diena yra šeštadienis, kunigai turės
340-3^2 lYarding Št
adv. Antanas J. Mileris.
anksti grįžti į savo parapijas, tai seimelio posėdis bai
MASŠ.
Choras
ir mokyklos vaikai WORCESTĖR,
—J
..
•<
gsis prieš pirmą valandą.
Atdai*
.
;
Tel
sudainavo
kelias
dainas.
1 vai. p p., parapijos salėje, 492 E. 7th St., vado .-f. <
Diena ir Naktį
Dial-5-5898
vybėje Federacijos vietinio skyriaus, įvyks Seimelio Jonas Šakočius ir Julius
ir Washingtono Gimtadienio viešas bankietas su pra Stankus, kolegistai paša
kė gražią ir įspūdingą pra vi* - >
i. *
kalbomis, “Darbininko” Radio Programos klausymu
kalbą. Grojo Columbiau’s
ir “Teismu”, vadovybėje adv. J. Cūnio.
orkestras. Žmonių ląuvo
7:30 vai. vak., erdvioje Municipal Building Salėje,
virš 1000. Koresp. M. Y.
vadovybėje Naujos Anglijos Vargoninkų Sąjungos įLietuviai
ALE - LAGŽR - PORTML
vyks viešas koncertas ir šokiai.
StSIRINltrifAS .
DfcAtGttT A BOTTLES
*
LĖK Federacijos Valdyba
TIKRAS LIETUVIŠKAS
Choro klubo susirinki
X4:--)■«,
x?
i
mas įvyks penktadienį va Miscoe
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
Spring W&ter Company
sario 21 d'., 8 vii. vakare
VI. Paulauskas, Pirmininkas,
199 Sammer St.

GREEMWOO MtRY

I
I

Worcester, Maas.

IŠ LAVVRENCE, MASS.
sionalus, studentus, jau Į KATALIKŲ SEIMELĮ
nuomenę, muzikus, choris ATVYKSTA BUSAS SU
tus, biznierius, darbinin
40 ŽMONIŲ
ALRKF Naujos Angli kus ir visus, o visus be jo-

ATVIRLAIŠKIS

jos Apskričio Gerbiamoji | kios išimties.
Valdyba šaukia savo apy Iki malonaus pasimaty- Gauta žinia, kad vado
linkės lietuvių katalikų i mo Federacijos vietinio vaujant kun. klebonui Pr.
M. Jurui iš Lavvrence,
metinį seimelį, So. Bosto j skyriaus valdyba:
Mass. į Kat. Seimelį, kuris
ne, vas. 22 d., 1936, kurie Dvasios Vadas —
:
įvyks
vas. 22 d. Šv. Petro
ruošą bei tvarką pavedė Kun. F. A. Virmauskis
par. salėje, So. Boston,
vietiniam Federacijos sky Pirmininkas—
Mass. atvyksta busas su
riui.
J. Kumpa
•40 seimo dalyvių. DidžiuŠis Federacijos skyrius Raštininkas —
i ma atvykstančių žada da
dirbo kiek išmanė ir suge P. Rakauskas.
lyvauti bankiete ir pasi
bėjo, patvarkydamas sei
klausyti “Teismo”, kuria
melį į skyrius, kurie duotų
me bus “sprendžiama” by
susivažiavusiems progos
la už girtavimą.
pasimelsti, pasitarti, pa
viešėti ir pasilinksminti. Vas. 18 d., 8 vai. vak.,
Štai jie: 8:30 vai. ryte, Šv. j bažnytinėje salėje įvyko
Petro bažnyčioje laikomos Federacijos skyriaus susi
išklmingos pamaldos; 9:45 rinkimas. Iš vas. 16 d. apvai. ryte bažnytinėje salė vaikščiojimo raportuota,
je, seka pusryčiai, ir posė kad iš rinkliavas, atmodis; 1 vai. po pietų, para kėjus išlaidas, liko našlai
pijos salėje, 492 E. 7th St., čiams $16.00. Vilniaus pa
keliamas bankietas su tre sų ir ženklų parduota už
jopa programa; ir 7:30 vai $30.00.
vakare’ Municipal salėje, Apie seimelį advokatas
vargoninkų ir choristų va J. Cūnys pareiškė jog
dovybėje, įvyks koncertas “Teismas” iš advokatų ir
ir pasilinksminimas. Šie daktarų yra gerai suorga
visi seimelio skyriai yra nizuotas, suminėjo juos iš
didelės svarbos ir vertės 4 miestų. Pranešta apie
seniems ir jauniems.
bankieto tikietų pardavi
Vietinis Federacijos sky nėjimą. Ponia Marksienė
rius, palei vienbalsio nuta su šeimininkėmis - padėjė
rimo, susirinkime, vas. 18 jomis pasakė, kad jos
d., turi garbės šiuomi už rengs pietus tik dviem
kviesti atvykti ir dalyvau šimtam žmonių, palei ti
ti seimelio ketveriose ša kietų išpardavinėjimo; o
kose visus katalikus profe- kurie iš anksto neperka
bankieto tikietų, nieks
jiems nieko neužtikrina.
•
“
' -. "C. ■
Pirkėjai turėtų susiprasti
P-nas VLADAS PAU
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
:
ir
užsitikrinti
bankiete
LAUSKAS, NALK. Fede
LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: SANBORN BLOCK jsau vietą nevėliau penkta- racijos Apskričio Pirmi
Įdienio 6 vai. vak. Pasirįž- ninkas, buvęs, buvęs LDS
W ashington St.
Norwood, Mass
’ ta viešai pakviesti visus Centro ir N. A. Apskričio
Tel. Nonvood 0330
įseimelin.
Pirmininkas. Jis atidarys
•v

SYKES & SYKES

Gyvenimo Vieta’.
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Nonvood 1020

Seimelis įvyksta Jurgio Seimelį, vasario 22 d., So.
Washingtono Dienoj. To- Bostone.
0
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B. Jakutis, Sekretorius.

mokyklos svetainėje.
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6.

darbininkas

reakcadienis. Vasario 21, 1936

Vasario 23 d. vietinis
Šv. Onos draugijos na
klebonas minės savo į ku
rės pageidauja, kad ir ki
KAS GIRDETLLIETUVIŲ
nigus įšventinimo sukaktu
tos jaunos moterys imtų
ves. Dalyvaus su svečiais
p. Staniaučienės pavyzdį
ŠV.
PETRO
PARAPIJA
kabą
žemiau
pakabinti,
kunigais
jaunįmo bankieKOLONIJOSE
draugijiniame veikime.
kuris yra rengiamas
Ten buvus. Spaudos laisvė yra vie- kac* ,visi g^ėtų perskaitynas iš svarbiausių dalykų
nehijojo duoti lais- kleboną pagerbti. Klebocivilizuotame pasaulyje.1 Y.ę Pasakyu prieš ji, nes Lnas
— —
—
iš ..............
širdies dėkoja
jauKur spauda cenzūruojama, ^1S suPrat°, kad tai prie- nimui,, L_
kuris taip gražiai
Choro
šokiai
vasario
15
ten
žmonės
neturi
laisvės.
į
inas
‘
žmoni
j°
a
?
e
,
r
ovei
.'
darbuojasi.
Bankiete kalREZOLIUCIJA
LIETUVOS NEPRI
d. pavyko. Dalyvavo daug
Šioje šalyje yra spaudos Spaudos ir žodžio laisve bės šie dalyviai:: pp. M.
Sekmadienį, vasario 16!
KLAUSOMYBĖS
jaunimo ir suaugusių.
laisvė ir užtat žmonės ga turi būti, nes tai yra nau Širvydas, Marė Juozuniud. Lietuvių Katalikų Fede-|
MINĖJIMAS
li laisvai savo mintis pa dinga žmonijai ir valsty tė, kunigai: Ording, Mayoracijos skyriaus sureng
Vasario 21 d. Aušros Sekmadienio vaka r e, reikšti. Bet spaudos lais bei. Laisva spauda, jeigu tte, McGinnis, DeSantos,
tame koncerte ir prakalbo
Vartų moterų draugija . bažnytinėje svetai nėję vė nėra tokia, kad vienas tik ji yra laisva pilnoje to Parker, Walker ir iš savų
se, Lietuvos Nepriklauso
rengia “whist party”. Vi skaitlingai susirinko vieti- kitą galėtų inkriminuoti- žodžio prasmėje, suteikia jų: A. Švendris, J. Bra
mybę paminėti, priimta
si ateikite praleisti links ; niai ir svečiai lietuviai mi i šmeižti. Jeigu kas per žmonėms reikalingų infor žinskas. Jaunimo choro
sekanti rezoliucija:
nėti Letuvos Nepriklauso spaudą ką nors šmeižia, macijų, ji yra, žmonijos nariai patarnaus prie sta
mai laiką.
Rap.
Vasario 16 d. Norwood’o
mybės šventę. Klebonas tai nukentėjęs gali skųstis
Pnes
tvir- lų ir sudainuos keletą dai
lietuviai, susirinkę į šv.
kun. Vincas Puidokas savo teismui.
teismui, Šmeižikas,
šmeižikas, jeigu kmaacla spaudą mes . pas nelių. Radio dainininkas,
Jurgio parapijos svetainę
įspūdingoje kalboje palie tik skundėjas yra nekal- Matykime dorą, katahkiš* A. Vasiliauskas sudainuos
minėti Lietuvos Nepri- ■
A. ką spaudą, bet duokime keletą dainų. Jam akom
tė Vilniaus klausimą, Klai
Sekmadienį, Vas. 16 d., pėdą, priešus vokiečius ir tas, lieka nubaustas. „ i jai laisvę.
klausomybės 18-tas sukak- Į
panuos p. O’Neil, vaikučių
tuves ir išklausę kalbų a-l Dr. A. GVAIZDIKAS, 6 vai. vak. įvyko parapi lenkus. Dalyvavo didysis timti spaudai laisvę yra
jos, jaunimui vadovaujant, choras ir vargoninkas J. iygiai kaip atimti žodžio Šv. Petro parapija iškil mokytoja.
pie Lietuvą, jos išorinius
(Gasson)
laisvę. Kodėl taip bijoma
priešus ir vidujinius ne Sekmadienį, vasario 23 skani vakarienė.
S. Januškevičius, kurs su si spaudos laisvės diktato mingai minėjo Lietuvos
Nepriklausomybės sukak Gavėnios laikas jau ar
normalumus, būtent, Lie d., šv. Jurgio par. svetai Vakaro vedėju buvo p. dainavo solos. Pono A. Ži
rių
valdomose
valstybėse?
tuves. Vėlybos mišios bu tinasi. Gavėnios metu vertuvos katalikų organizaci- ■ nėje, Norwood, Mass. 7 va P. Zareckas. Atsilankė go krutamieji paveikslai
Turi
būti
kas
nors
yra
ne'
vo atnašaujamos Lietuvos ta visiems susilaikyti nuo
jų uždarinėjimą ir nelei landą vakare įvyks “teis svečių ir iš kitų kolonijų apie Lietuvą buvo kuopuigerai.
intencijai. Vakare įvyko pasilinksminimų. Gavėnios
dimą laisvai veikti; kata- ‘ mas” (mock trial) Dr. kaip tai: Dr. Landžius iš kiausi. Tą vakarą jis perlikų spaudos cenzūravimą Gvaizdikas bus to “teis Boston, adv. B. ir P. Sykes . kėlė Lietuvą į mūsų sve Fredrickas didysis, Prū programa svetainėje. Pa- metu pamaldos Šv. Petro
ir vertimą spausdinti ‘ mo” teisėju.'
iš Norwood, kurie įspūdin tainę. Atsiminkime pono sijos karalius, kartą eida rapijos choras, vadovau- par. bažnyčioje bus trestraipsnius, kurie nesude-i
gai kalbėjo apie Lietuvą. Žigo žodžius ir susirašinė- mas gatve pamatė prikal iant varg. C. Smailiui, su- čiadieniais ir penktadierinami su laikraštine eti- Į kos liudyti prieš ir už jau Mūsų kleb. kun. P. M. Ju kime su savo broliais tė tą didelę iškabą ant kurios dainavo keletą tautinių niais. Pamokslai trečiadiebuvo parašyta prieš jį. Jo dainų. Dainavo ir solistai niais. Paskutinioje gavėka ir katalikų nusistati-į nimą. Kas sėdės kaltina ras irgi prabilo kėlus žo vynėje.
oficieriai supykę norėjo tą duetai: S. Vasiliauskas, nios savaitėje bus misijos,
mu; pašalinimą iš mokyk-; mųjų kėdėje tebėra pas džius, ragindamas jauni
lų, pradinių ir aukštesnių-1 laptis ir ji bus paslaptyje mą prie vienybės ir dar “DARBININKO” VAJUS iškabą nuplėšti. Bet kara- N. Juozuniutė, K. šeškai- žmonės turi progos gavė
lius neleido. Jis įsakė tą iš- tienė, O. Apolskienė, A. nios metu būti geresniais.
jų, katalikų mokytojų, y- iki to vakaro, bet bus vie bo.
-■ ■■■
■! Žemaitienė, J. Alkevičius Tėveliai atsiųskite ir savo
patingai pašalinimą iš V.! nas ar viena iš Norvvoodo Garbė Lawrence jauni Viskas tyku Westfield’o
vaikelius pasiklausyti paD. Universiteto mokslinin vaikinų ar merginų. Toks mui, kuris įvykdė savo pa fronte. Gerai pradėjome susirinko parapijos svetai- ir S. Atkočiūnas,
užsirašinėti “Darbininką”, nėn. Čia prasidėjo graži ir Kleb. kun. V. Masevičius m°hslų. Per visą gavėnią
ko ir laikraštininko prof. teismas (mock trial) šioje siryžimus.
j bet atsiminkime, kad pra įvairi programa.
Prano Dovidaičio, pareiš kolonijoje bus pirmas.
pasakė patrijotingą kalbą penktadieniais giedos dikiame, kad tai yra mums Verta kiekvienam ir kiek Šv. Cecilijos choras, va džia tai tik pusė darbo. Didysis choras dainavo upie Lietuvą ir reikalinchoras; trečiadieskaudus smūgis ir įžeidi vienai į tą vakarą ateiti. dovaujant gerb. varg. A. Vajus dar neužbaigtas ir Lietuvos himną ir keletą gumą tautinės vienybės, niais jaunimo mažesnysis
Tėvai ir jaunimas teateina Visminui, jau seniai moki mes neužbaigkime didinti patrijotiškų dainelių. Po
mas. Todėl
Prie didžiojo choro pri- choras.
to
kalbėjo
p.
A.
Kneižys,
“
Darbininko
”
rėmėjų
būrį
Prašome ir reikalauja apginti savo vardą ir tei nasi operetę, “Consilium
sidėjo kitas choras dviem _ ,
J
.
“
Darbininko
”
redaktorius.
Westfielde.
Skaitykime
ir
trims
balsais.
Tame
cho!
Pe
.
rdu
metU
Petrlnia
'
me, kad Lietuvos vyriau ses.
Facultatis”, kuri įvyks va
Jis
vaizdžiai
nupiešė
Lie

naujij
rėmėjų
pavardes
ki

re, vadovaujant klebonui, įlkesl . plrm°ae Ylet0Jesybė atstatytų tautos vie- i Kaltinimas: Už Autori sario 23 d. 6 vai. vakare.
tuvos
padėtį,
tautininkų
to
penktadienio
“
Darbinin

buvo šios dainininkės: Ba- ?et lr juos austume į trenybę ir sudarytų koaliciji- teto Negerbimą. Kas gi tas Tikietai yra platinami,
nelemtą politiką, katalikų ranauskaitė, Zimniskaitė, jcla ™ta'. Dabar bowlerui
nę vyriausybę, kuri atsto autoritetas? ir kada auto kad padarius kuodaugiau- ke”.
persekiojimą,
slopinimą Apolskiutė, Juozuni u t ė, jratehai slaiP stovl:
vautų visus Lietuvos pilie ritetas, ir kada neautori- siai pelnO’Parapijai. Choro
katalikiško veikimo ir tt. Kurpavičiu t ė, Niceliutė,
VAIKAI SERGA
čius; kad sustabdytų ka tetas? Kas yra tas bendras narių skaičius vis auga ir
Išlošė Pralošė
ŠKARLETINA
Antras,
kalbėjo
kun.
P.
talikų spaudimą ir gražin frontas? Ar verta jo lai neužilgo turėsime vieną iš
24
Diki. Vai.
33
Rataižiutė.
Lunskis,
Eržvilko
parapi-į
tų spaudai laisvę.
24
33
Visi šios parapijos vei- E. & B.
kytis? Tie ir kiti svarbūs didžiausių chorų.
Lietuvos Katalikų orga mūsų veikimai ir gyveni Tad visi yra prašomi at Praneša, kad 13 vaikų jos vikaras, kurs trumpam kėjai dalyvavo. Žmonių Šv. Petro
32
25
nizacijoms, jų vadams, y- mui klausimai iškils jauni silankyti ir paremti cho serga škarletina (scarlet laikui yra į Ameriką at buvo pilnutėlė svetainė. Willis B.
28
29
fever). Daugiausiai šitų vykęs. Jo kalba buvo tu Klebonas, maty damas Vyčiai
pač prof. Pranui Dovidai- mo teismo eigoje.
28
29
rą, kuris nenuilstančiai |
atsitikimų
yra
tarp
moki

rininga
ir
gražiais
žode

čiui, Lietuvos Episkopatui Teateina ir tesuvažiuoja darbuojasi.
Rap
žmonių nuotaika, leido Casey
28
29
nių iš Normai Training liais papuošta. Jis prisimi programai tęstis ilgiau Brazis
ir visai katalikų visuome- ne tik norvvoodiečiai, bet
27
30
School,
Washington
’
o
gat

nė
apie
Vilnių
ir
Klaipėdą.
nai reiškiame nuoširdžią jr apylinkių kolonijų paV. & P.
26
31
kaip paprastai.
vės
ir
iš
Franklin
gatvės
Po
tam
buvo
klausoma
iš
užuojautą ir pažadame vi- sjkiausyti advokatų kalbų,
Daržas
32
25
mokyklos.*
Kad
apsaugotų
Kauno
programa.
Gaila,
sokeriopą paramą.
Labai
šaunios
vestuvės
--------------------------------liudininkų liudijimų, kalti
Lietuvių Katalikų Federa namųjų pasiteisinimų, tei Sausio 31 d. įvyko Auš- nuo ligos pasklidimo, gy- kad neaiškiai buvo galima įvyko Šv. Petro par. baž- ————————
cijos Skyrius,
sėjo kalbos ir jury (pri- ros Vartų draugijos šo- dytojai peržiūrėjo visus girdėti. Pianistas taip skar
Pirm. I. Balutis,
saikintųjų teisėjų) spren kiai. Dalyvavo daug žmo- vaikus sykį į dieną per tris džiai pianu dainininkus Strangevicius su Marcele
Rašt. O. Pazniokaitė. dimo. Jokios įžangos į tą nių. Be to suvaidintas ir dienas pradžioje savaitės. akompanavo, kad dainuo Kurpavičiute. Jaunavedžių
Gėlės dėl visokių dalykų
Jurgis Jonas
jant
sunku
buvo
girdėti,
veikalas:
“
Nenorėjai
duo

broliai patarnavo. Per jun
vakarą nebus.
Narys The F. T. D. A.
žodžiu visai nebuvo gali gtuvių mišias visi priėmė
nos, tai griaušk plytas”.
ma suprasti. Gruodžio 1, Šv. Komupniją. Kaip ma 25 Belmont St. Brockton 1690
Vaidino šie: Vincas Kulipraeitais metais iš Kauno lonu buvo klebonui ir vi
sauskas, Valentinas šešeiTel. 3368
programa išėjo kur kas siems katalikams matant
ka, Klementas Manstis.
PATIKO NELAIMĘ
JAUNIMAS TEISME
LIETUVOS NEPRI
geriau. Gaila, kad tautos tokį tikėjimo pasireiški
Tariame ačiū visiems už
KLAUSOMYBES ŠVEN pasidarbavimą. Liks ir Ponia Zupkienė, eidama šventės programa, kuri vi
mą. Taip turėtų įvykti vi
miestan, vasario 10 d. pa
Norwood, Mass. Sekma
TĘ MINĖJOME
pelno.
sam
pasauliui
buvo
per

LIETUVIS GRABORIUS
sados priimant Moterys
slydo ant apledėjusio šalydienį, vasario 23 d., 7 vai.
IŠKILMINGAI
Vasario 25 d. toji pati, gatvio ir susižeidė ranką. duodama taip prastai išė tės Sakramentą. Velijam
Taipgi užlaikome visokios
vakare, Šv. Jurgio parapi Sekmadienį, vasario 16
rūšies rakandų.
draugija vėl rengia šokius, Trūko kaulas dvejose vie jošiai porelei didžiausios lai
I
jos bažnytinėje salėje į- j §v. Juoazpo par. bažny- nuosavoje svetainėj. Kvie
Tjildotnvlp (staiga:
Paskiausiai kalbėjo vie
vyks Darbininko Radio tinėje svetainėje įvyko iš- čiame visus ateiti. Bus ge tose. Jos dukrelė, užjaus tos klebonas kun. F. Juš mės gyvenime. Vestuvių 124 Ames St., Brockton, Mass.
bankietas įvyko pas jau
dama motinai, užprašė šv.
Programos vakaras. Tą kilmingas Lietuvos Nepri- ras orkestras.
Gyvenimo vieta:
kaitis.
Jis
perskaitė
iš
nosios švogerį, Viktorą 25 Enterprise St., Brockton
mišias, kad mamytė grei
vakarą mūsų profesijona- klausomybės sukaktuviiĮ
Atholietis Narys.
“Darbininko” vėliausias iš Menderį, gyv. Homer St.
čiau pasveiktų.
lai, jaunimas ir tėvai spręs minėjimas, Federacijos 49

V. Vilkišiutė, J. Kasinskas, P. Stanevičius, J. Pet
kevičius, P. Česnulevičius,
A. Vilkišiutė, A. Saulionytė, V. Bakunaitė ir Ieva
Paulauskaitė.
Žmonės buvo pilnai pa
tenkinti programa.
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BELMONT FLOWER SHOP

DARBININKO RADIO
ŽINIOS

LOWELL, MASS.

DAYTON, OHIO.

ADAM WAITEKUNAS

jaunimo bylą už autorite- skyriaus vadovybėje. Žino
to negerbimą.
nės gausiai suėjo pasiklauTeismo (Mock Trial) gyti gražių patrijotinių
sąstatas bus maždaug kalbų ir dainelių. Progratoks: “Teisėjas” —Dr. An- mos vedėju buvo p. Vlatanas Gvaizdikas (Gas- das Paulauskas, Federacison); jaunimo gynėjas ad- jos Apskričio pirmininkas,
vokatas Povilas Sykes, Kalbas pasakė p. J. PiliNonvood ir jo pagelbinin- pauskas, “Studentų Žokas p. A. F. Kneižys, Dar- džio” redaktorius ir Mabininko redaktorius; pro- rianapolio Kolegijos pro
kuroras - kaltintojas adv, fesorius; kleb. kun. PranB. Sykes, Norwood ir jo ciškus Strakauskas, kun.
pagelbininkas inž. Jasio- j. Vaškas, Marianapolio
nis, Norwood; teismo raš-į Kolegijos profesorius. Dai
tininkas bus vie t i n i s. navo parapijos
didysis
Jury (prisaikintieji teisė-, choras, mažesnysis choras
jai), jų bus 12, bus iškvie ir solistai-tės, kurie suda
sti iš susirinkusios publi rė kvartetą ir oktetą, bū
kos. Taip pat ir liudinin tent: pp. J. Narinkaitę, A.
kai bus iškviesti iš publi- Didikaitė, O. Zapnickaitė,

Šv. Onos draugijos na
rės, vasario 5 d. surengė GRAŽIAI ATMINE A. A.
“surprize party” p. Mari KUN. M. CIGULSKĮ
joną Stoniaučienę pagerb Vasario 15 d. š. m. ponia
ti už jos darbavimosi ei Kinienė užprašė Šv. mišias
nant draugijos finansų vasario 15 d. už buvusio
raštininkės pareigas per šios parapijos klebono ku
10 metų. Rengėjos buvo: nigo M. Cibulskio vėlę.
Jurgis Spurgis
Amilija Tamošiūnienė, P.
%
Dargelienė, J. Monstienė
ir L. Bagdonienė. Jos parūpino skanių valgių iri
gėrimų.
LIETUVOS NEPRIP-niai Staniaučienei į- KLAUSOMYBĖS MINĖteikta graži dovana —
JIMAS
“waffles iron” už ką ji vi
siems nuoširdžiai dėkojo.
Vasario 16, Lietuvos NeDalyvavo apie 60 narių, priklausomybės šven t ę
p. Staniaučienės giminių Cambrdge’iaus
lietuviai
ir draugių. Taipgi dalyva- gražiai minėjo. Toje dienovo ir kleb. kun. P. Juraitis. je tuoj po pamaldų visi

CAMBRIDGE, MASS.

„4.

Lietuvos žinias. Aiškino
esamus Lietuvoje katalikų
veikėjų persekiojimus, at
statymą prof. Pr. Dovidai
čio iš profesorystės. Baig
damas savo kalbą perskai
tė atitinkamas rezoliuci
jas, kurios vienbalsiai vi
sų susirinkusių tapo pri
imtos.
Prakalbų vedėju buvo A.
Vaisiauskas, LRKF 16
skyriaus pirmininkas. Pa
dengimui lėšų buvo pada
ryta rinkliava. Surinkta
keturiolika dolerių su cen
tais.
Buvęs.

Kliūtys yra ne tam, kad
jos mus nugalėtų, bet tam,
kad jos būtų nugalėtos.

De Poneheville

I

Pp. Jos. Myko ir P. Balandžiutės vestuvės įvyko
be iškilmių. Kad ne mergi
nos gera motina, tai būtų
buvę kitaip.
!
Taipgi apsivedė pp. Jo
nas Dalias ir Adelė Pinauskiutė. Vestuvių balius įvyko jaunosios tėvelių na
muose, Longworth Avė.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
1000 VashingtOD St
NORWOOD, MASS.
TEL. Nonrood 1503

Montello Office:
10 Intervale St
TEL. Brockton 2005
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Penkladieais, Vasario 21, 1936
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J dainelę apie žilą bobutę. Laike koncerto pertrau- Šv. Vardo draugijos su-1 pirmininką, du energingu
Šabų Jonelis ir Vindžiulių kos, 'vietinis žymus biznie- sirinkime kalbėjo jaunas jaunuoliu.
Petrutis dainavo: “Leiskit rius ir veikėjas, gerb. Ka- organizatorius, laikraščio Pirmininkas Mykolas Bi
į tėvynę”... Petras Andriu zys Žadeikis, niekieno ne- j “Darbininko”
korespon genis lankęs Marianapolio
KABLEGRAMA PROF. PRANUI DOVYDAIČIUI
J--x— -p. M.
” Bigenis.
~
lionis ir Stasys Petraitis prašomas, savo inicijatyva dentas,
Kal Kolegiją, o dabar mokosi
suvaidino labai juokingą vaduodamasis, Sesu č i ų bėjo apie jaunimą. Jis ra graborystės pas Phila.,
Philadelphijos Kunigų Vienybės
scenos kūrinėlį: “Laiva mokytojų naudai sukolek- gino jaunimą susiorgani Krikščionių Draugiją Są
Provincijos Sekretorijatas,
kortė”. Mokiniai 6-to ir 7- tavo net 46 dolerius su zuoti į sporto ratelius.
ryšio garbės pirmininką,
324 Wharton St., Philadelphia, Pa. U.S.A.
centais.
Garbė
jam
už
tai,
to skyriaus, apsivilkę juo
p. Antaną Užumeckį.
Jo Malonybei
Šv.
Vincento
draugijos
ir
gerbiamiems
aukotokdarių
rūbais
darė
įvai

Aukštai gerbiamam, karštai mylimam
1 Vice pirmininkas Albi
rius juokų “trikus”. Su- jams taipgi, bei svetainės susirinkime p. P. Kondro nas Raguckis, baigęs PhiProfesoriui Ponui Pranui Dovydaičiui
vaidintas scenoje jumori- gaspadoriams, kad jie ma- ftas prirašė siuos naujus ladelphijos aukštesnę mo
Kaimas, Lietuva.
nis kūrinėlis jame dalyva lonėjo pavelyti daryti tą narius: Elz. Pupienę, Pet kyklą.
Spauda pranešė, kad profesūra nuo Tamstos ak
vo: Birutė Černauskaitė, ją kolektą! Prie to gi ir rą Kisielių. Daugiau prisi
timta. Dievo apveizdos duotas Lietuvai, Žmogau, dva
rašys kitame susirinkime. Sveikiname Mykolą Bisios Milžine, Tikėjimo drąsus Ginėjau, Doros uolus
! Magdutė Šolomskaitė, O- klebonijoje, varduvių pro Taipgi p. Kondrotas užra geriį ir Albiną Ragucką ir
Į nytė Čerebejutė ir Adytė ga, kunigą
Igną Zimblį
Palaikytojau, Mokslo šviesi žvaigždė, Valstybės Kū
linkime jiems šias parei
rėjau, Tautos Didvyri, garbingas už idealus Kankini, KUN. IGNAS ZIMBLYS Česnulevičiūtė. Mokiniai pagerbė, linkėdami ir teik šinėjo laikraščius.
gas kuogeriausiai atlikti.
5-t0 ir 6-to skyriaus vaiz dami dovanas, Mergelės
Tėvynės Viltie, Amerikos Katalikai su Tavim!
kėja, p-lė Ona Unguraitė. davo kepėjų “gengę”. 5-to Sodaliėtės, Tretininkų dr- Apaštalystės
draugija i Valio jaunime!
(Pasirašė) Dr. V. Martusevičius.
Tad, prie progos, pranešu ir 6-to skyriaus mokinės jėlė, bažnytinis choras, Šv. rengia kortavimo vakarą
Atstovė.
Sekretorius.
ir tą, kad vienas iš vieti dainavo dainelę: “Tykiai Ražančiaus draugija, Šv. Šv. Kazimiero parapijos
nių
veikėjų paskiausiu lai plaukia Nemunėlis”, (tarp Onos ir Šv. Magdalenos ir naudai, sekmadienį, kovo .
AUKSO MINTYS
KABLEGRAMA LIETUVOS PREZIDENTUI
ku apturėjo laišką iš Kau tų mergaičių, kaip teko mokyklos vaikučiai ir Se- 29 d. Visi kviečiami daly- I
I
Jo Ekscelencijai Prezidentui Smetonai
no nuo visiems žinomo patėmyti, buvo ir Autose sės - Vienuolės, mokyto- vauti.
Jaunatvė
sukurta ne
Kaunas, Lithuania
kunigo daktaro Petro Kas- Šolomskaitė). Po to kalbė jos.
džiaugsmui, ji sukurta ne
I
Šv.
Kazimiero
parapijos
Prašome Dovidaičiui profesūrą gražinti. Dvasios čiuko ir tame laišku tarp jo, dėkodamas už viską J
malonumams; ji sukurta^
Plunksnos Vytis.
vakaras įvyks vasario 23 tik heroizmui (didvyrišmilžinui vieta mokslo šventinyčioj. Tautos gerovė, kitko
ve kas parašyta: i pats klebonas kun, Ignas
d. Svetainės durys atdaros kumui)
garbė to reikalauja. Jokie sumetimai, diplomatiškiau- į "Būčiau parašęs panelei Zimblys: Po jo kalbos vi
Šioje
kolonijoje
Šv.
Var

nuo 6 vai. vakare. 8 vai..
. si pasiteisinimai tikrosios priežasties, būtent, pavydo, Qnaį Unguraitei laišką si vaikučiai sustoję ant es
Paul Claudel.
do
ir
Šv.
Vincento
draugi

prasidės programa. Gros
neapykantos, keršto nuo istorijoj akies nepaslėps.
nežinau „ ji toje pat trados, sutartinai užtrau
orkestras.
tai atitaisyti dar galima. Ryt gali būti pervė- vietoje gyvena,, ar kitur kė Lietuvos himną. Tuo jų raporteris p. Pranciš J. Jurgaičio
kus
Kondrotas
dirba
labaiBu
/
sk
^
rikos katalikai nerimsta. Pasitikime.
• persikėlusi.
P
j
Paprašykite
i programa ir užsibaigė. I- kilnų katalikiškos spaudos mų Laimingieji gaus ir
(Pasirašė) Dr. V. Martusevičius,
mano vardu Jos, tegul Ji mant viską krūvon, vaiku
Philadelphijos Kun. Vienybės provinc. sekretor. pirmoji man parašo, o ga čiai - vaidylos savo roles platinimo darbą. Jis taipgi dovanų. Rengėjai kviečia
rašo ir žinutes iš katalikų vsus ateti> nes pelnas ski.
324 Wharton, St., Philadelphia, Pa.
vęs laišką, aš Jai parašy atliko pagirtinai. Garbė
rįamas parapijai. Parapi
Parapi(Kitų laikraščių prašome persispauzdinti).
siu. Ji yra tikroji pijonierė tat Sesutėms mokytojoms veikimo. Pagirtinas dar- riamas
bas.
Lai
Dievas
jam
padevadai
ir
visi
parapijie:
ir uoliausia platintoja ka už jų gerą išlavinimą!
da. P-nas Kondrotas yra čiai džiaugsis pasekmėmis,
talikiškos spaudos. Jos paŽmonių svetainėje buvo įgaliotas užrašinėti laik- .kurios priklauso nuo gau
gelba aš daug daugiau ga
500. Svetainę tam parengi- raštį “Darbininką” ir ki- saus atsilankymo.
lėjau prirašyti Šv. Kazi
PAGERBĖ KLEB. KUN.
mui jos gaspadoriai šutei- tus katalikiškus - lietuvišK. Dryža.
miero Draugijai narių, už
IG. VALANČICNĄ
kė nemokamai. Garbė kus Amerikoje ir Lietuvotai Draugija ir aš esame
Sekmadienio vakare, va
jiems už tai, o ypatingai je leidžiamus laikraščius,
Malonu dalintis džiugi
Jai amžinai dėkingi.
sario 2 d., Švento Kazimie
jų pirmininkui, ponui Myj----—
Jo adresas: Pranciškus nančiomis žiniomis su
Viršminėto Pagerbtuvių
ro parapijos svetainėje įkolui
Mankeliavičiui,
:
—
laikraščio
nes Kondrot, 1706 E. Moyo- “Darbininko”
Vakaro rengėjų sąstatas
vyko pagerbtuvių vaka
jis
noriai
pritarė
tai
padamensing
Avė.
•
Patariame
skaitytojais, kad Phila..
susidėjo iš šių ve asmenų:
i
ras, kleb. kun. Igno Valanryti.
Mat
švento
Jurgio
v
į
s
į
ems
per
jį
užsirašyti
ir
Federacijos apskritis, va tai mūsų speeia ybč ir ilgų metų
Kun. dr. Vytautas Martu
čiūno
varduvių proga.
Darbas artistiškas. Kai
sevičius, pp. Jurgis Pranc- svetainės pečiai tuo laiku atsinaujinti “Darbininką”, sario 11 dieną, laikė meti praktika.
Žmonių į tąjį vakarą susi
nos žemos.
j kūnas ir Kazys Dryža, S. sugedo, tai reikėjo kreip- “Ameriką”, “Draugą” ir ni susirinkimą ir išrinko
M. A. NORKŪNAS,
rinko tiek, kad net sunku
naują pirmininką ir vice P. O. Box 371, Lawrence, Mass.
j Mažeika ir P. Mažeika, po tis į “Muzikalės svetainę”, kitus.
buvo tinkamai visus, ku
x*
nia P. Peledžienė,
ponia
rie vėliau atėjo sutalpinti.
Seilienė, ponia Varnienė,
Tą vakarą veikėjai vieti
niai, vadovybėje kun. Dr. KUN. Ig. VALANČIŪNAS ponia Kundrotienė, ponia
Beniušienė, ponia AugaiVytauto Martusevičiaus,
kad padarius savo klebo Dr. Vytautas Martusevi tienė, ponia Pupienė, ponia
nui surprizą, ruošė kuodi- čius, rodos to kilnaus įvy Stolkenė, ponia Barauskie
džiausioje slaptybėje. Na, kio užmanytojas. Po jo nė, ponia Ona Balčiūnienė
ir p-lė Juzė Šefeltaitė.
ir nestebėtina — Kazimie- kalbėjo, kiek pamenu, ku
Pranešėjas.
riečiai Philadelphijos yra nigas K. Batutis, p-lė Ona
I
ypatingi žmonės — jie Unguraitė, daktaras Albi PAGERBĖ KLEBONĄ
gerbdami savo dvasiškius, nas Mickunas, gerb. Kazys
KUN. IGNĄ ZIMBLĮ |
noriai lanko panašias pra Dryža, gerb, A. UžumecKoncertas
mogas; o jų veikėjai irgi kas (kuris tame vakare
ne lepšės, bet labai apsuk buvo ypatingu garbės sve Vasario 2 d., Lietuvių
rūs veikimo srity — moka čiu), kunigas Juozas čepu- Muzikalėje svetainėje įvy
ir slaptai sukviesti tiek kaitis, kun. Garmus; gerb. ko jurgiečių parapijinės Į
svečių į savo parengimus, Juozas Biržietis ir keli ki mokyklos mokynių - vai-i
kiek negali sutalpinti. Pro tu Po tų kalbelių, daini kūčių koncertas, pamar- (
JUS DAR GALITE GAUTI KONTRAKTĄ
grama to vakaro, kiek pa ninkai palinksmino savo gintas įvairumais pagar
sisekė ją atminti, buvo to gražiais, skambiais bal bai klebono kunigo Igno i
SU N£W ENGLAND COKE IR
kia:- kada įėjo į svetainę sais. Jiems nutylus, pats Zimblio, jo varduvių pro
kunigas Ignas Valančiū- vardininkas, kunigas Ig ga.
SUTAUPYTI PINIGŲ!
nas tai grojo orkestras nas Valančiunas prakalbė
To
koncerto
programa
dėkodamas visiems,
maršą. Baigus orkestrai jo
groti vietinio choro daini taip rengėjams, kaip ir da susidėjo iš šių dailės ga
Vasario mėnesyje su kontraktu galite pirkti COKE už $11.20 užsimokant COD.
ninkai užtraukė Vanagai lyviams už tą jo asmens balėlių: Pirmiausiai visi
vaikučiai
mokiniai
išvien
pagerbimo
vakarą.
Po
jo
čio kompozicijos kūrinį:
Pristatant prieš Kovo 1 d. Tamsta sutaupysi 25c. ant kiekvieno tono iki sezono
gražiai
sutartinai
sudaina

kalbos,
užsibaigė
progra

galui.
“Ei, pasauli! Mes be Vil
vo.
Po
to
Onutė
Liepaitė
niaus nenurimsim!...” Po ma, o prasidėjo šokiai.
Vasario mėnesy perkant su kontraktu du tonu, gausite toną už $10.95 užsimo
Vakarienę gamino, kiek pasakė atitinkamą sveiki
to, kunigui Martusevičiui
nimo
kalbelę.
Mergytėskant tuojau pristačius — COD.
paprašius, klebonas Va- teko sužinoti ponios: Aumokinės,
pirmo
ir
antro
lančiūnas sukalbėjo maldą gaitienė, Benušienė, PuPristatant prieš Kovo 1 d. sutaupysite 50c. ant kiekvieno tono iki sezono galui.
ir visi pradėjome valgyti pienė, Balčiūnienė, Barau skyriaus, angliškai sudai
Pasirašyk su New England Coke kontraktą ir prašyk, kad Jums pristatytų prieš
skanią vakarienę. (Gi lai skienė, Juozaitienė, Dak- navo: How woUid you likę
Vasario pabaigą ir tuomi sutaupysi pinigų.
b < j?**-'
ke valgio be paliovos gro nienė, Seilurienė, Palie- to be a baby gjtl... Berniu
jo muzika). Po vakarienės, džiuvienė, Varnienė ir p-lė kai mokiniai, pirmo ir ant
Jūs galite pilnai pasitikėti THE WHITE FLEET pristatymu neatsižvelgiant ko
ro skyriaus, pamėgdžiojo
kunigas Martusevičius pa Šefeltaitė.
kis oras nebūtų —- snigtų ar lytų, bus koksai pristatyti, kurie duoda geriausią
čiūžinėjančius
su
Genelė

prašė būti vakaro vedėju
O prie stalų patarnavo,
šilumą.
mis
ant
ledo.
Alytė
Geragerbiamus Jurgį Pranckū- kiek sužinojau, šios gra
ną ir Kazį Dryžą. Po to žuolės: Veronika Araške- simavičiutė suda i n a v o
jaunos mergelės, E. Pran-1 vičiutė, Bernica Araškevi- “Kūdykio Dienos”
ckūnaitė ir E. Rimdeikiu- čiutė, Stasė Kernogiutė, Mergaitės - mokinės, 3tė suteikė dovanų vardi- Sofija Paulauskaitė, Elzė čio ir 4-to skyriaus, šoko
900 East
So. Boston
ninkui — kun. Ignui Va- Agurkaitė, Veronika Mas- vadinamą“ Danutės (ar
lančiūnui ir viena iš jų taitytė ir ponia B, Stakie- Dainutės) šokį”. Mokiniai,
Telefonas SOUth Boston 4S00
gražiai palinkėjo jam svei- nė. Gal čia ne vieta, bet 3^10 ir 4-to skyriaus, šo
kitos. Choras puikiai su- taip sakant, vienu šūviu ko meksikonų drilių. Sta
dainavo. Praskambėjus noriu du kiškiu nušauti... sys Petraitis sudainavo
dąinų akordams, prasidėjo Jau minėjau, kad tame “Kur bakūžė samanota...”
linkėjimo kalbelės. Kalbė- i Pagerbtuvių Vakare kal- Mokinės, 5-to ir šešto sky
jo vietinis vikaras kun. bėjo ir visiems žinoiiia vei- riaus, sudainavo gražią
*

A

* -

A

- -

*

—

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

PHILADELPHIA, PA.

I

SVARBUS PRANEŠIMAS

I

4

WHIE FUEL CORPORATION
3

. m—- -

■

_____ m — . —

—

-

n

-i ii

-ii

>^i<m

darbininkas

/

Penktadienis. Vasario 21. 1936

8.

ių Žinios

lytinių
U/ATFRRIIRY PHNN ’žeidęs dar mokslus eidanAItKBUKT, UUNII. maslaike vieno baseball

BROOKLYN, N. Y.

lošimo. Linkfine mūsų ad
vokatui išsveikti.

DĖMESIO

APVYLĖ PUBLIKĄ

pirštinaitėmis, be kepurių
ir vėl tas pats.. Atrodo,
kad nebilių roles vaidino,
(Mat tuo metu buvo de-

kentėti, nes skaitant recenzijas atrodė, kad viskas
puikiai išėjo. Nors mandagioj formoj, bet visgi ir

vybės iniciatyva, lietuvių kuris atplaukia į New
Šv. Jurgio parapijos salė- Yorką iš Švedijos, atvykje surengtas Lietuvos ne- sta sekanti lietuviai keleipriklausomybės minėji-.viai:

Lietuvių Darbininkų Są
Šių metų vasario 9 d. klemuojamos visą laiką “Tėvynė” No. 7. pažymėjo mas. Minėjimas pradėtas
Ona Lankaitytė, Boston,
jungos 5-tos kuopos mėne Komedija “Pinigėliai” Arcadia Hali erdvioje sve- parašytos eilės per garsia- tiesą, kur minima: “Gaila, 7 vai. vak. Tautos himnu, Mass. Jonas Veževičius,
sinis susirinkimas įvyks vaidins Šv.Cecilijos cho- tainėje buvo “Vienybės” kalbį. Dekoracijos nesi- kad garsiakalbiai labai ne- Pasidžiaugti Tautos laimė- Brooklyn, N. Y. Petronėlė
23 d. šio m., Šv. Juozapo ras,sekmadienį, vasario
50 metų sukaktuvių pami- maino, bet reikia įsivaiz- aiškiai perdavė žodžius ir jimais į minėjmą buvo at- Bubniutė, Plymouth, Pa.
senos mokyklos kamba 23 d., 354 Park gatvės sve- nėjimui surengtas kas? dint, kad čia Lietuvos lau- beveik negalima buvo su- silankęs didelis vietos lie- Mary Batz- (Bacytė), Ariuose, pirmą valandą po tainėje. Patartina visiems Koncertas, teatras, Ge- kas, čia lietuviai darbinin- prasti ką skaito”. Tai ką tuvių skaičius. Kalbėtojais thol, Mass. Jonas Laurecpietų.
ateiti ir tuo paremti mūsų.riausias
vardas,, tur būt, kai Amerikoje ir tt. Ne- daugiau galima sakyti, buvo pp. Klimaitis, Rake- kas, Irena Grigaitienė,
______ ______
Visi nariai-rės ypatingai jaunimą, < chorą. Vaidinstiks pavadinus ‘chop suey’. stebėtina, kad šonuos ir Nepasitenkinimas šiuo pa- vičius, kun. Sitavičius ir New York , N. Y. Mike
tie, kurių laikraščio pre- gabiausi mūsų scenos mė- Buvo garsinta, , kad bus gale jau prasidėjo kitos rengimu buvo didelis, nes Uždavinys.- Šv. Cecilijos Vinsky, Montreal, Que.
numerata jau yra pasibai- gėjai.
*" ’
“T. M. suvaidintas veikalas: rūšies “teatras” prie bon- kiti nelaukę nė pabaigos choras labai gražiai pasi Canada. Anastazija Vinsgusi, malonėkite ateiti ir i
i “Kaip paukščiai lėkė per kūčių, kurių kalba girdėjo- apleido svetainę. Nevie- rodė su lietuviškomis dai kienė, Montreal, Que. Ca
vėl užsimokėti, kad “Dar-!
Atlantą”, J. Baniulio. Bu- si ir pirmose eilėse.
nas išsireiškė, kad šis pa- nelėmis. Minėjimas baig nada.
bininkas” nebūtų sulaiky
vo suprasta, kad minėtas j Ir
Tv. taip publiką kankino rengimas
rengimas ne
ne 25c.
25c. never- tas Tautos himnu ir rū
tas. Skaitėte pranešimą šv. Trejybės lietuvių pa- veikalas bus atvaizduotas per tris valandas, kurii^33’
pestingų skyriaus narių Laivas atplauks į New
“Darbininke”, kad nesiun- I rapija rengia iškilmingą teatro formoje. Absoliusvečiai pavaišinti karšta Yorką vasario 21 d. Pier
laukė
pasibaigiant,
kaip
1
Keistai
atrodė,
kad
šiam
tinės nei vienam nariui, parapijos vakarienę, 23 d. čiai nieko negalima pri•kava ir lietuviškomis pol 97, gale W. 57th St., New
gaidys
gaigystės.
Prastai
istoriniu!
paminėjimui
ne

kuris bus skolingas už 3! vasario ir istorišką blynų kišti eilių autoriui, nes eiYork, N. Y.
komis.
užsirekomendavo
Philadelbuvo
tinkamos
programos
mėnesius ar daugiau. Tai-, balių vas. 25 d. Iškilmės į- lės parašytos su prasme ir
phijos Dainos Choras. Jei- paruoštos. Nes ar šiaip, ar Nors uticiečiai ir praėju-! GRĮŽTA Į LIETUVĄ
gi būkime tvarkūs ir drau vyks savoje parapijinėje gražioj formoj.
smingi. Centro pranešimą! svetainėje, 207 Adams, St. i Po laikui patys rengėjai gu šis choras tik naujai taip visgi gražus metų lai- siais metais netinginiavo,
PROF. MYKOLAS
bet
minėdami
šią
brangią
suorganizuotas,
tai
dar
kotarpis
prabėgo
ir
grapriimkime kaip yra ir lai Darbščios šeimininkės de- pamatė, kad ištikrųjų nieBIRŽIŠKA
kykimės nustatytos tvar da visas pastangas suren- ko gero iš šio parengimo pusė bėdos, nes per trum- žiai išleista programa būt lietuvių tautai šventę ap
kos.
gti gerą vakarienę. Kala- neišėjo. Išskiriant, žinoma, pą laiką sunku ką bepada- labai vietoje. Dabar vos svarstę visas aplinkybes, Vilnius — Prof. Mykolas
J. Totilas,
kutų pargabeno net iš In■ kaikurias koncertines da- ryti, bet jeigu jau jis buvo tik it silkėm vinioti lapu- pasižadėjo šiais metais Biržiška į Vilnių buvo at
LDS. 5-tos kp. rašt. dijos. Taipgi ir kitokių iis> kurios buvo tinkamai kviestas iš Philadelphijos, kai buvč atspausdinti. Tai dar daugiau dirbti ir dirb važiavęs pernai mokslo
kaipo pasirodymui geram tau ir jubiliejaus progra- ti nesiskaldant į vienetas, reikalais. Pradžioje jis bu
gardumynų bus vakarienė- paruoštos,
bet bendrai. Geriausio pa vo gavęs leidimą Vilniuje
ŽODIS MŪSŲ BASKET- je. Po vakarienės bus šo Publikos buvo gana chorui šiame parengime, ma ir dar laikraščio,
sisekimo uticiečianis!
nėra
ir kalbėti.
Jo lig muBALLININKAMS
kiai. Orchestras rinktinis, daug ir pirmą kartą tiek tai __
-----ką
Patys
rengėjai,
pabūti tris mėnesius. Vė
Dalyvis.
vedėju
yra
K.
Kostantas,
sę
perkandę,
jautėsi,
nes
gros
šokius.
Visi
atsilanIki šiol mūsų Šv. Juoza
liau leidimas buvo prail
;teko matyt lietuvių parenį;2š“dėkUmuo- spėju, kad čia gimęs jau- nė dalinai publikos nepapo parapijos krepšiasvy- kusieji būsite užganėdinti 1
gintas dar trims mėne
nuolis,
i
”
*
nes
diriguodamas
tenkino,
išskiriant
solistus
pnes
gavenine
pramoga,
jamos
buvo
garsiakal
.
džio ratelis labai gražiai j
siams. Tam laikui praėjus,
čiuvgamą
kramtė.
---bei
Brooklyno
Dainos
nuo
atėjus
gavėniai
turėsimo
bį
kurio
čirškėjimas-trašpasižymėjo. Pralošė tik j
prof. M. Biržiška paprašė
nuo
visų
linksmybių
susi,
kj
y
imas
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Sekantieji lošimai įvyks:
Vasario 22, prieš Worcester Waterburyje; vasario
29, New Britain Red
Wings Waterburyje irgi, o
Vasario 28, mūsiškiai loš
su House of David švento
Juozapo par. salėje. House
of David yra Barzdočių
ratelis iš visos Amerikos.
Ten vienas lietuvis lošia.
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Adv. A. Povilaitis pasi
davė į ligoninę kojos ope
racijai, kurią jis yra susi-

už s ir aky mas

BRANOAUS-KŪNO TABAKO

IT'S TOASTED"

dentais.
Apskričio namų fondo
trustistais išrinkta: A. J.
Mažeika, pirmininku, M.
Martinkus, P. Vaičelis, J.
Vainys, — nariais ir S
Mažeikienė
sekretorė.
Sekantį dramos ratelio po
sėdį nutarta laikyti vasa
rio 19 d. Brooklyn, N. Y..
o veikalų repeticijas turė
ti kas trečiadienis irgi
Brooklyne.
A. J. M.

I ATVYKSTA Iš LIETU
VOS LAIVU DROTTNIN
GHOLM
Švedų Amerikos Linijos
garlaiviu Drottningholm

I

Lietuviams.

716 Stanley St. arba
273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

A. S. VOKIETAITIS
Reprezentuoja Stipriausias

Insurance Kompanijas
Real Estate - Mortgages

PARDUODA LAIVAKORTES

843 Bank St.,

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

