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AMERIKOS LIETUVIŲ R K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

(“Darbininko” Specialaus
Korespondento Žinios).

Nuo pasaulio Lietuvių
Kongreso laiko nei kiek
nepakitėjo Lietuvos kata
likų padėtis.
Kaip jau iš laikraščių ži
note Profesorius Pranas
Dovidaitis atleistas iš Universiteto. Prof. Dovidai
tis parašė draugišką laiš
ką berniukų gimnazijos
Šiauliuose kapelionui kun.
Mykolui Grubiui, kuriame
jis priminė kun. Grubiui
permažų jo rūpinimąsi ka
talikiškos jaunuomen ė s
auklėjimu ir pagrasino apie tai pranešti jo dvasiškajai Vyriausybei. Tą lai
šką kunigas Grubys per
davė atitinkamoms įstai
goms ir to pasėkoje Prof.
Pr. Dovydaitis liko atleis
tas iš Universiteto. Apie
tą laišką girdėjote ir gal
skaitėte laikraščiuose, nes
jis buvo viešai skelbiamas
su įvairiais komentarais.
Iš to laiško nei valstybei
nei Bažnyčiai jokių pavo«
jų nėra, o tik asmeninis
Dovydaičio laiškas, priva
čiai parašytas ir tai konfidencijaliai kaipo kuni
gui, nes Prof. Dovydaitis
negalėjo išsivaizduoti, kad
kunigas Mykolas Grubys
atliks tokį darbą.
Kaune kalbama, kad
Profesorius Pranas Dovy
daitis greitai bus grąžin i
tas į Universitetą. Dieve,
Jam padėk visuose jo rei
kaluose.
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Atsisveikinimo Su J. E. Vyskupu Matulioniu Bankietas
-• * «

York, N. Y. — Ko- Vakarienė prasidėjo su
I(voNew
2 d., vienam iš naujau- malda, kurią atkalbėjo J.

į
I

šių ir puošniausių New- E. Vyskupas Matulionis.
Kun. J. Simonaitis, pokii Yorker viešbučių įvyko išI leistuvių bankietas J. E. lio rengimo pirm., apibudiVysk. T. Matulioniui, kurį nęs šio pokilio tikslą, persurengė Kun. Vienyb. Ry- stato toastmasteriu kun.
tų Prov. ir Kat. Fed. N. Y. J. Balkūną, kuris sumaniai
vakarą vedė. Kiek užkanir N. J. apskritys.
Nors tai buvo pirma- dus, prasidėjo programa.
dienio vakaras, bet rinkti- N. Y. ir N. J. provincijos
į nės publikos prisirinko a- muzikai - vargon., vadopie 300. Publika buvo miš- vaujant p. J. Žilevičiui, iš
ri, kaip pažiūromis, taip ir viso 10 asmenų, sugiedojo
I profesijomis. Daug svečių “O doctor optima” ir Lieatvažiavo iš tolimesnių ko- tuva brangi. Visų akys
lionijų. Vienų dvasiškių
buvo arti 40.
1 Pabaiga 3-čiame pusi.
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ISPANIJOS KOMUNISTAI TAIKA AR KARAS
• LAUKIA PAGELBOS IŠ ( Geneva — Tautų Sąjun
gos taikos komitetas, su
MASKVOS
sidedantis iš 13 narių rei
I
I

Madridas, Ispanija —Ko- kalauja, kad Italija ir E-

vo 4 d. - Praėjus rinki- th‘°P1Ja nutrauktų karą,
mams, komunistai ir so. Abiem valstybėm įsako iki
cialistai labai džiūgauja,'ko™ 10 į karą sustabdykad jiems pavyko nugalėti J'1 lr Pra(^nti taikos deryraudonojo teroro priešus, kas, tarpininkaujant TauVasario -29 d. įvyko ko-; tŲ J^ygai.
VAIZDAS IŠ PROLETARŲ TĖVYNĖS SOVIETŲ RUSIJOS
Italija atmes šį
Šis vaizdas parodo sovietų proletariato diktatūros
Pereitame ‘‘Darbininko” numeryje tilpo K. straips
munistu ir socialistų masi- 'Jeigu
režimą. Sovietu Rusijos proletariato budeliai sušaudė
nis antrašte: “Griežtas Maskvos pabarimas”. Tams
nis mitingas. Jųjų kalbė- TaUAl.SąjUn?°S
milijonus darbininkų, tūkstančius mokslininkų; sovietų
straipsnyje Įrodyta lietuvių komunistų parsidavimas
v•
kad jiems pasiūlymą, tai jos draus
f tojai džiaugėsi,
kalėjimuose ir Soloveckų salose nukankino ir badu nu
Maskvos proletariato diktatūrai. Lietuvių komunistų or
marino tūkstančius žmonių. Čia parodo sovietų prole
ganas “Laisvė” buvo priverstas tą Maskvos pabarimą
pavyko priversti vyriausy mės komisija, susidedanti
tariąto
hndajikarig
raitai
varo
nū
“
’
*
—
ia to pati ir nužemintai atsi
*7;
bę* kad jį iškalėjįmųjpą- iš 18 narių, svarstysianti
LO <&Hs, tai,* kad laiSViečiar daugiau nėberaėytą ir
leistų apie 30,000 taip va ‘aliejaus sankcijų klausi
K. žodžiais, sovietu Rusijoj ne proletarai laiko dik
nebevadintu sovietų respublikos darbininkų ir valstie
SUSIŽEIDĖ A. ZAREC
tatūrą, bet ant fu diktatūra laikoma. Kitais žodžiais,
čių valstybe, bet proletariato diktatūra. K. rašo: ‘‘Varg
dinamų politinių kalinių. mą.
ne proletarai valdosi, tik juos valdo — komisarą olišelė ‘Laisvė’. Ji, tiesa, mums idėjiniai priešinga, bet vis
KIENE
garkiia arba rinktoji mažuma, kuri sudaro valdančią,
dėlto lietuviškai rašoma. Dabar ji pilnoj rusų satrapo
“Didvyrišką” darbą at-1 Italijos diktatorius Musliaudžiai neprieinamą, klasę.
nelaisvėj — visa praryta, nė ausų nesimato”.
likę, jie eina toliau. Komu- s°kni sutinka taikintis tik
Latvrence, Mass. — Va
s' savo sąlygomis ir prašo
nistai laukia pagelbos iš'
sario 28 d., p. Augustina
Prūsų Lietuvis Paguldė O’Mahoney j Maskvos. Sulaukę pagel Tautų Lygos susilaikyti
Zareckienė, gyv. 302 Mar Dangoraižių Darbininkų
______________
bos ir įsakymo, tie kraujo nuo sankcijų, nežiūrint to,
ket St., eidama iš Šv. Pet
Streikas New Yorke Nevv York, Kovo 2 — O’Mahoney tą vakarą ne- i ištroškusieji bolševikai eis kad taika ir neįvyktų.
riko bažnyčios paslydo
Madison Sąuare Garden, sirito dėl savo čampionato skersti nekaltų žmonių. Jie Ethiopijos karalius nori
ant apledėjusio šalygatvio
ir smarkiai sutrenkė gal Ne\v York, Kovo 2 — A- Streikas plečiasi ir vė- įvykusiose ristynėse, Prū- palaikymo, todėl jo ir ne sakė, kad ir toliau Ispani taikos ir yra pasiruošęs
vą. Iš karto manyta, kad pie 20,000 namų aptarnau- liausiomis žiniomis strei- su lietuvis Diek Shikat praradęs. Bet faktas palie- jos premierą Azano ir jo pradėti derybas. Bet grei
jai skilo galvos kaukolė tojų išėjo į streiką ir tūk- kuojančių skaičius siekia (Šilkaitis) paguldė pagar- ka faktu, kad jis pralai- vyriausybę laikys po savo čiausiai, kad kalbos apie
bet nuėmus X-Ray to ne stančius šeimynų, gyve- net 78,000. Streikas prade sėjusį ristiką, jauną airį, mėjo. Be to, Šilkaitis yra padu iki patys pasigrobs taiką, ir pasiliks kalbomis,
nes visos valstybės pradė
parodė. Tik smarkiai su nančių dangoraižiniuose a- jo plėstis net į viešbučius, pasaulinį sunkaus svorio globojamas kito žymaus valstybės vairą.
trenkė smegenis, nugarą ir partmentų namuose pas- Visam New Yorkui gręsia čampioną, Danno O’Maho- promoterio, Curley, taip Taigi aišku, kad Ispani jo smarkiai ginkluotis.
kojas.
tatė į keblią ir nemalonią generalis namų aptarnau- ney. Paguldė — privertė kaip Danno, kad yra glo- jai gręsia pavojus iš rau vo bus jau New Yorke ir
pasiduoti akyvaizdoj 9000 bojamas Bovvserio, tai tas i
P-nia Zareckienė buvo padėtį. Sustreikavo keltu- tojų streikas,
apsistos pas mano mylimą
žiūrovų ir tokiu ‘būdu įgi- matyt atnaujins “karą” donųjų budelių pusės.
nuvežta į ligoninę ir tik vų operatoriai, pečkuriai Miesto
majoras
ir kurso draugą Kun. Nor
La jo teisę, bei faktinai pata- tarp promoterių, kurs bukovo 3 d. grįžo į namus. ir kiti namų aptarnauto Guardia deda pastangas
bertą Pakalnj, Brooklyno
Dabar ji yra Dr. Užkurio jai. Gyventojai paliko be streikuojančius sutaikyti, po ristikų čampionu. Lai- vo per pastarus kelis me-, ATVYKSTA KUN. DR. ŠŠ. Panelės Marijos Aprei
ŠIMKUS
šilumos, šilto vandens ir bet kol-kas be rezultatų. Į mėjo po 18 minutų risty- tus apsimalšinęs.
priežiūroje.
škimo Bažnyčios kleboną.
uždedamas airiui Dick Shikat> (gilkaitis)
P-nia Zareckienė yra p. keltuvų (elevatorių) pa New Yorką orlaiviu atlėkė nių,
Kun. Dr. Jurgis Šimkus, Amerikos lietuviai susiPetro Zareckio, LDS nario tarnavimo. O gyvenant Amerikos Darbo Sekreto skaudųjj kujaraktj (ham- norg vįsur vadinamas vo- buvęs keletą metų, Mon- lauks labai dievoto, doro ir
žmona. Jų sūnus Petras dvidešimtame aukšte, auk riaus asistentas, Edward merlock) ir tuomi privers- kiečiu> bet tikrenybėje y. trealio klebonas ir kelioli- švento kunigo ir Kristaus
skaitė paskaitą N. A. Lie ščiau ar truputį žemiau, F. M. Grady, kurs bandys damas anų pasiduoti, nes ra Prū lietuvis> ir savo| ka metų užėmęs garbingas Vynyne darbininko asmetuvių Katalikų Seimely, tai nėra juokai, kaip rei Federalės valdžios vardu į kitaip galėjo jam ranką lietuvybės neužsigina. Jis! vietas Lietuvoje, kovo 11 nyje kunigo Dr. Jurgio
! ir pirmiau yra buvęs risti- dieną išvyksta į Š. Ameri- Šimkaus,
vasario 22 d., So. Bostone. kia laiptais žemę pasiekti streiką įsimaišyti ir kokiu is auztlLinkime p. Zareckienei arba nuo žemės savo kam nors būdu streikuojančius Tas netikėtas šilkaičio kų čampionu per kelis me- kos Valstybes; apie 17 ko-l
Kun. P. Kasčiukas.
laimėjimas sukėlė s/porto įus jr įa čampionatą prabarius ir dar gyvenimo grąžinti į darbą.
išsveikti.
Rap.
pasauly nemaža triukšmo.! rado <rraikui jįm Londos.
reikmenų užsinešti. Pa
Streikieriai
reikalauja
Mat O’Mahoney važinėjo Dabar vėl atgavo. Sport.
$1,500,000,000 APSIGIN bandykite 20 aukštų laipir
i tais užlipti tai suprasite. $200 pakelti algos į savai- skersai išilgai šią šalį iri
KLAVIMUI
_ .
-__
_
4-^ ao___ i
____ ________ ___________ ____ u= j-------------------—
dabartine* New Yorko tur- ___ • • 48 va^• darbo
savaitės,
visur
visus
ristikus■» guldė.
v• •
> _ • •
V•
• • « *“ J •
•
London, Kovo 3 — An tiingesnių gyventojų pade- un*j°s pripažinimo, trijų O čia, netikėtai, prūsas ė1 metų
metu sutarties ir efektin- mė ir iškirto šposą
šnosa — pa-j
na-i
glija konstantuodama į tį.
I
gręsiančius taikai pavojus, Streikas pasižymi įsišo- gos arbitracijos^ tarybos. 1 guldydamas tą garsųjį ris
paskyrė $1,500,000,000 di kimais. Susidarė streikie- Išrodo, kad darbininkai tiką.
1120 Kilocycles
desniam apsiginklavimui. rių “1lekiantieji būriai”, streiką laimės.
Dabar, airio manadžeris'
Daugiausia bus išleidžia kurie automobiliais vyks
Mc Grath protestuoja, būk Montello, Mass. -- Sekma stiprinimui oro laivy ta ten, kur patarnautojai DOVANOJO BAUSMĘ Danno nepasidavęs, bet madienį, kovo 8 d ., 7:30
no. Be to bus didinama tebedirba ir juos priverčia
New Yorko
dienraščių vai. vakare, Šv. Roko par.
3 SOVOGISTAMS
šeštadienį, kovo 7 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi
kariuomenė ir laivynas. mesti darbą. Keliose vie
-----------‘ sporto atstovai, kurie ris- bažnyčioje įvyks naujų ninko Radio Programa iš stoties WC0P, Boston, Mass.
Ruošiama planas kaip ka tose dirbančiuosius apmu- Kaunas — Iš neumani- tynęs matė iš pirmų suo stacijų šventinimas. Kun. Programą išpildys Cambridge parapijos Radio grupė
y•
•
• i •*
rui ištikus sumobilizuoti šė.
Taipgi, kitose vietose ninku ir zasininkų grupės lų, tvirtina, kad airis pa- K. Jenkus, Šv. Petro para ir solistai, vadovaujant muzikui M. Karbauskui. Kal
visą industriją ir ją pri-j papiaustė keltuvų virves paduotų malonės prašymų sidavė iš didelio skausmo, pijos vikaras iš So. Bos bą pasakys kun. Pranciškus Juškaitis.
Draugijos ir kuopos skelbkite savo parengimus
taikinti amunicijos ir ka ir sugadino šildymo pe- patenkinti kol kas tik trys Paul Bower, Bostono ris- ton pasakys pamokslą.
ro reikmenų gaminimui. čius. Daugely vietų išdau- — susirgusių ir šiaip ne- tynių promoteris, po kurio Šv. Roko par. bažnyčia laikrašty “Darbininke” ir Darbininko Radio Progra
Taipgi ir mūsų biznieriai kviečiami skelbtis.
Kalba apie taiką, o gal žyta langai. Keli šimtai a- stiprios sveikatos, nubaus- direktyva O’Mahoney dau- iš vidaus išmaliavota ir moje.
Dėl skelbimų kainų rašykite arba asmeniai klauskite
vatrūkčiais ginkluojasi ir reštuota, daugelis sužeis-(tų mažesnėmis bausmė- giausia ritosi, ir-gi padarė j suvesta naujos elektros adresu: Darbininkas Radio, 366 West Broadway, So.
rengiasi karui.
ta.
mis.
(viešą
pareiškimą, kad, šviesos.
(Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2680.

$TAfi|JĮI PAŠVENTINIMAS MONTELLOJE

“Darbininko” Radio
Programa

Iš Stoties WCOP, Boston
2 Valandą Po Pietų
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Penktadienis, Kovo 6 d., 1936.

DAR S ĮNINKA S

Paliko nubudime vyrą
TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
Kazimierą Šimkų, tris sū
nus: Juozą, Antaną ir Ka
rsiakalbiai
STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558
zimierą ir tris dukteris:i
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(Oną, Anelę ir Aleksandrą.
BAKERY
FABIJOLA JUDAMUOSE Šią programą rengia Mo Ilsėkis ramybėje. Rap,
Savininkai:
gi jis yra geras footbolis- tono lietuvių Nepriklauso-bus visiems atlikti VelykiPAVEIKSLUOSE
terų Są-gos 13-ta kp. Pa
J.
Trosas
ir P. Gelžmis
mybės minėjimus.
^nę Išpažintį. Misijos tai
veikslus rodys ir aiškins KUN. JUŠKAITIS GRĮŽO tas ir baseball metikas.
Kepa iš geriausios rūšies miltų
IŠ NEW YORKO
Valio, lietuviai! Kelkite 1. Trumpai parašęs apie nepaprastų Dievo malonių juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
A. Peldžius.
So. Boston, Mass. —Sek-į
----------lietuvių vardą!
R. katalikų prakalbas Muni-' laikas: tai išganymo lai- krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.
madienį, kovo 8 d. 3:00
Trečiadienį, kovo 4 d.
cipal salėje ir pareiškęs, I kas.
Vietinis.
GRAŽUS SCENOS
North Brighton Bakerv
vai. p. pietų ir 7:30 vai.
kun. Pranciškus Juškaitis VYTĖS VĖL LAIMĖJO kad jos “buvo labai pasek i
VEIKALAS
64
Lincoln St., Brighton, Mass.
I
vakare, Šv. Petro par. sa
grįžo iš New Yorko, kur.
mingos”, rašo apie savųjų! BARZDA IR PLAUKAI
Tel. Stadium 8411
lėje įvyks gražus judamie Sekmadienį, kovo 15 d., dalyvavo J. E. Vyskupo T. L. Vyčių bowling alley- minėjimą Lietuvių salėje.
JĖGOS PAŽYMYS
ji paveikslai “Fabijola”. 7.39 vaj vak., Šv. Petro Matulionio atsisveikinimo-s’e, ketvirtadieniais įvyks- ! Skundžiasi, kad sandaŠie paveikslai yra pastaty
socialistų prakal-j Vienas italų mokslinin-  par. bažnytinėje saleje ant bankiete, įvykusiame kovo ta rungtynės, tarp L. Vy- riečių
ti Romoje. Jie vaizduoja j 5_tos gat. įvyks Marijonų 2 d., New Yorker ballroo- čių 17 kuopos merginų'bose “kokie tai pusgalviai kas padarė įdomią išvadą:
(KASPARAS)
pirmųjų krikščionių sun-; Kolegijos Rėmėjų skyriaus me. Kun. Juškaitis atsto- bovvling ratelio ir mūsų 1 jam (metodistų pryčeriui,kad plaukuose ir barzdoje
- . pradėjo
— - ,susikrauna
—------- 1-------- ± ,to
GRABORIUS
kiai pergyventas valandas programa.
Marianapolio vavo Bostono Kunigų Vie- parapijos choro merginų i............
Kubiliui. -Red.)
hormonai,
494 E. Broadvay,
ciesoriaus
Dioklecijono > studentai suvaidins puiku nybės Provinciją , kurios ratelio.
dėl juo didesnė barzda, juo
trukdyti”.
South
Boston, Mass.
laikais. Atėję į šiuos pa-' veikalą
- ’ —‘—
— —
Užslėptoji
Bran jis yra pirmininku ir ‘Dar- Rungtynės gan įdomios Toliau rašo, kad p. Ku- tvirtesnis esąs jos saviOffice: Tel. S. B. 1437
veikslus pamatysite gilų! genybė’ ir labai juokingą bininką’ ir bankiete paša- ir kiekvienam verta ateiti bilius “jiem (pusgalviams, ninkas. Dėl tos priežasties
Res. 158 W. 7th St.
pirmųjų krikščionių tikė komediją “Nėra Pinigų”. kė atsisveikinimo kalbą. pažiūrėti.
Red.) ant korno užmynė seniau vyrai ir būdavo
Res.: Tel. S. B. 3960
jimą, už kurį jie drąsiai Marianapolio Kolegi jos
su savo kalba”.
barzdoti. Samsono jėga ti- Patarnavimas dieną ir naktį,
Pastaruosius
du
ketvirgudė savo galvas. Ateiki Rėmėjų 8 skyrius nuošir
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■h.
tadienius, vytės liko lai- Negražu ir smerktina krai slėpėsi jo plaukuose
te jų pamatyti visi: seni, džiai kviečia visus ateiti.
_______
mėtojos, nors rungtynės kelti triukšmą, bet taip ir barzdoje. Ir Rasputino
jauni ir maži. Juos pama Pelnas Marianapolio Kobuvo labai Įtemptos. Vyčių pat yra vaikiška su “pus- jėgos paslaptis buvusi jo
tę išsinešite gilaus įspū : legijai.
Medford, Mass. — Vasa
Rap.
rateli sudaro: M. Matūzai- galviais” užsiimti ir.barzdoj. Apie tą “atradidžio ir daug ką pasimoky
rio 29 d. Boston Globė til
ant korno” min- , mą” plačiai rašo anglų laiLIETUVIS GRABORIUS
tė, G. Zovytė, F. Jakštaitė, “jiems
site.
po
žinutė
apie
vieną
stip

FARLEY BOSTONE
409 VVINDSOR ST.
1
“
Sunday
DispaF. Grandelytė. Choro: M. džioti ir tai Lietuvos Ne- krastis
rų
basketball
ratelį,
kuris
CAMBRIDGE,
MASS.
Po pietų įžanga suaugu
Grilevičiutė, E. Macaitė, priklausomybės svetainė- teh”.
Prieš
lietuvių
bažnyčią
siems 15c., vaikams 10c. Kovo 2 d., vykdamas į susidarė iš keturių tautų, A. Sinkevičiūtė ir F. Kar je.
Ofiso Tel. TRO\vbridge 7880
Didžiausia apgavystė yVakare suaugusiems 25c.. iManchester, N. H., Bosto- būtent: vienas žydas, gre- lonaitė.
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Dalyvavęs.
ra pretenduoti į valdovus
Namo Tel. TROvvbridge 6434
vaikams 10c.
į ne buvo sustojęs James A. kas, du lenkai ir vienas lie
Sąžiningas ir Rūpestingas
ir neturėti tam sugebėji
| Farley, Postmaster Gene- tuvis, Antanas Radvilas iš, „
No q tul__ A
PATARNAVIMAS
mo.
Ksenofontas.
o „
ral ir Demokratų Partijos Stoughton, Mass. Ratelio
k ubet4. 1kadangi■ Vai-gas
rašo apie
So. Bos-;
MISIJOS
Tufts,
_______
f______
į pirmininkas. Bostone jis* vardas m
r.
MUZIKAS
turėjo svarbius pasitari susideda iš keturių tautų, nriif 1| IhJP A 9 TIKDAC
Cambridge ir apylinkės Tel. Devonshire 8522
Tel. South Boston 0815
tai
pavadintas
“
Tautų
lyntlj\AL!lVbA5
llftilAo
į
mus
su
gub.
Curley
ir
ki

RAPOLAS JUŠKA
lietuviams Nekalto Prasi
tais demokratų partijos ga”. Laikraštis pažymi,
dėjimo bažnyčioje nuo ko
vadais. Vakare jis kalbė kad Antanas Radvilas at
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UŽGYRĖ TAKSŲ PLANĄ
; senos mados į naują. Pa Pamaldos rytais 8 vai. |a
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Pagarsėjęs finansų exINC.
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sinu ir amblijonišDorchester ir kitur. Pamėginkite
akyse sugrąžinu
j koše
(aklose)
ir patyrsite, kad gaunate patarna
kiekviena
diena
būtų
baž

Harvardo profesorius, O.
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Arti Municipal Building
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SHOP
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REIKALINGAS TIKRAS
LAIKAS

BOSTON BUILDING
WRECKING 00. INC.

QUEEN ANN LAUNDRY,

PRANEŠIMAS

ADVOKATAI

D. A. ZALETSKAS

iOPTOM ET RISTAS
s

JUOZAS B. GAILIUS

LIETUVIŲ KEPYKLA

MEDUS! MEDUS!

DR. M. V.CASPER

JOHN J. GRIGALUS

c

i

ŠIMKIENĖ

ADVOKATAS
598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761
Room 3

Sekmadienį, kovo 1 d..
7 vai. vakare mirė Magda
lena Šimkienė, 48 m. am
Residence:
žiaus gyv. 259 Broadvvay,
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043
Cambridge, Mass. Laido
kovo 4 d., 9
■B tuvės įvyko
X
Tel. So. Boston 3520
vai. ryte iš N. P. P. M.
I lietuvių parapijos bažny
Ii čios. Palaidota Šv. Mykolo
DARBININKO NAME
I kapuose. Laidotuvėse pa
866 Broadway,
tarnavo grab. D. A. ZaletSouth Boston, Mass
skas.

ADVOKATAI ŠALNAI

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofifsas uždą rytas subatos vakarais ir
| nedėldieniais, taipgi seredomis nuo
12-tos dieną uždarytas.

mp]

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)
Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
Su

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.

Vertė K.

KAINA TIK 15 CENTŲ SU PERSIUNTIMU

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

Telephone
SO. BOSTON
1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų
Agentūra.
Taisome visokią išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

Tel. So. Boston 2660

- 1 Hamlin Street
ir E. Eighth St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvis Dantistas

251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

šioji knygelė tinkama pasiskaitymui per visą laiką

K. PLEVOKAS, sav.

111 Dorchester St. So. Boston.

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai.
ryto, nuo 1:80 iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

A. L. KAPOČIUS

Prie

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
savininkai

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE
IN SURANO E
CONSTABLE
Justice of the Peace
Visokios rūšies apdraudn ir tei
singas patarnavimas.

598 E. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 1761
Residence:
120 Marine Rd., So. Boston
Namu tel.: Šou. Boston 2483-W

PASTABA: Užsisakant didesnis skaičius duodama žymios
nuolaidos

BROADVVAY LUMBER
CO.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Lentos, durys langai ir kitokia
namams materijolas

“DARBININKAS”

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

366 Broadvvay, —

So. Boston, Mass.

Cambridge, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 VV. Broadtvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIS GYDYTOJAS

(Siųskite paštos ženkleliais)

mus.

Taipgi nuimu ir X-Ray
(•1 „eaaaaasaasaaasaaaaaaaaaaaaaaet•••••• •»••«•• ••••••••• »
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NOVE NA

—mūsų specialybė

Tel. ŠOU Boston 3198

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

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
Gyven. vieta'. 838 Dorchester Avė.
Tel. Colnmbfa 2537

DACC MOTOR
KvO□ PARTS Cs
Užlaikome visokiems karams
ir trokams dalis.
TAISOME BRAKIUS
280 Broadway,
80. Boston,

♦

*

Paakiadieai*. Kovo 6 d., 1936.
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DARBININKAS

Triukšmingas Rubsiuvių
Streikas Tebesitęsia

Iš '‘Darbininko'’ Vajaus Fronto

SVARBUS PRANEŠIMAS LIETUVĖMS!

WORCESTER - ATH0L - WESTFIELD

J. Andriliūnas pasilieka pirmoje vietoje. J. Gla
veckas, LDS. 108-tos kp. kontestantininkas pralenkė
kun. J. Bružiką, VVorcesteriečiai smarkiai sujudo. Pri
sidėjo prie kontesto P. Palevičius ir Mrs. Eva Mažuknienė. j
•<•***!

Bostone rubsiuvių strei- kiantį automobilį. AutoIR KITOSE VAKARINĖSE MASS. VALSTYBES DALYSE
kas tebesitęsia, pasižymė- mobilį apsupo streikieriai.
damas dideliu triukšmin- Kilo triukšmas. Neskait- Į
gurnu. Visos streikierių * linga policija nebesugebėvaitę p. Glavickui, LDS
vadų konferencijos su ša- jo tvarkos pravesti, o mi108-tos kp. kontestininkui
Ateinančią savaitę, Ponas
Jeigu nori Famatyti, Apžiū
pų savininkais nedavė jo- nia ir sumišimas didėjo
pavyko pralenkti net kun.rėti, ir PASIMIERUOTI I. J.
Koraitis, Lietuvis, I. J. F0X
kių rezultatų. Kaikurie ša- Minia norėjo ištempti
J. Bružiką, kuris pereita
F0X Kailinius savo namuose
pų savininkai jau yra lin- streiklaužes iš automobi- Kompanijos kailių expertas,
BE JOKIŲ JUMS IŠLAIDŲ—
me vajuje laimėjo* pirmą,
kę priimti streikierių sąly- lio. Policijos centralinei lankys W0RCESTER — AGrąžinkite
gautas atvirutes
dovaną. P-nas J. GlaviC’WESTFIELD —
gas, bet kiti nusileidimui pasiųsta riaušių signalas, THOL
(jei negavote, tai tik parašyk
kas šią savaitę gali pasi
laišką ar atvirutę)
streikieriams yra griežtai Tuomet iš visų miesto da- GREENFIELD — GARDNER
vyti J. Andriliūną.
PONUI KORAIČIUI
priešingi. Tuom tarpu dir- lių sulėkė policijos veži- —NORTHAMPTON — HOLYLDS 7-tos kp. kont. V. J.
Pasinaudokite šia proga kaip
bančių šapų tirštas pikie- mai. Policijai buvo įsaky- OKE — PITTSFIELD — N.
Blavackas pralenkė net
Nashua, Lawrence, Lowell ir
tavimas, tebeina, kur nuo- ta vartoti lazdas. Ir jas ADAMS — SPRINGFIELD ir
vienuoliką kontestininkų
apylinkės kolonijų Lietuvės
lat įvyksta, įvairios scenos vartojo į streikierių gal-!
ir pasivijo B. Mičiunienę.
padarė per pereitas porą sa
ir areštai. Visa streiko a- vas. Toks triukšmavimas APYLINKĖS VAKARINES
Taipgi
į kontestininkų ei
vaičių. Jos buvo pilnai paten
MASSACHUSETTS
DALIS
pylinkė yra tirštai polici- tęsėsi per pusvalandį. Trakintos Pono Koraičio atsilan
les įstojo P. Palevičius ir
jos apstatyta. Efektin- fikas buvo sulaikytas ir su dideliu kailinių pasirinkimu.
kymu.
GLAVICKAS, uolus Eva Mažuknienė. P. Pale
giausia tai raitoji policija, rezultate arti 50 tapo su1
Bernardas J. Koraitis,
“Darbininko” platintojas vičius yra pasiryžęs apva
i
Kuomet su arkliais policis- žeista. Streikierių vadas
ir veikėjas. Pereitą savai žiuoti visus lietuvius ūki
LIETUVIŲ ATSTOVAS
I tę
tai pasileidžia į minią, tai Kramer ir keli jo pagelbipralenkė kun. J. Bruži- ninkus ir jiems užrašyti
ji noroms nenoroms turi ninkai areštuoti.
i “Darbininką”. Taipgi žada
ką.
skirstytis. Pikietuoti poli
orisidėti dar O. Janušaus!
•
ADRESUOKITE
cija teleidžia pavieniais.
• kienė ir V. Stankus.
Athol,
Mass.
—
J.
AndriPAREIŠKĖ SIMPATIJĄ
LAIŠKĄ ar ATVIRUTĘ
Poromis pikietuoti nelei
liūnas, pereitą savaitę nu Brockton, Mass. — L.
Šitaip:
džia. Todėl pikietuotojų
galėjęs savo “priešus” at Kumpa pereitą savaitę
Mr. Bernardas Koraitis
suglausta eilė it koks re Vyriškų drapanų siuvėjų
sistojo į pirmąsias kontes■ pralenkė Sof. Rimaitę ir
I. J. Fox, Ine.,
edč
težis sukasi ir sukasi prie Amalgamated unija pa
tininkų eiles, kuriose ii atsistojo į antras kontes411 Washington St.,
411 nvashington street
simpatiją
šapos vartų, o vidury to reiškė savo
šiandien jis stipriai laiko- tininkų eiles. L. Kumpai
Boston, Mass.
gyvo retežio stovi policis- streikuojantiems InternaBOSTON--------------------------------------- MASSACHUSETTS
si. Bet jam yra rimto pa sekasi platinti “Darbinin
tai dabodami, kad tas “re tional Ladies Garment
vojaus iš J. Glavicko pu ką” apylinkės miesteliuo
težis” neiškryptų ir “nesu Workers unijos darbinin
sės, kuris šiomis dienomis se. Nežiūrint, kad L. Kum
stotų”. Ant gatvės ir kitoj kams, sustabdydami savo
labai sparčiai eina pirmyn. pa šiandien stovi antrose
pusėj gatvės didžiulės mi šapose darbą ir išeidami į
VVorcester, Mass. — Įpu kontestininkų eilėse, p. Panios maišosi, nors policija gatvę demonstruoti prie
sėjus vajui. worcesterie- i teckis yra pasiryžęs jį prijas varinėja, bet jos vis pikietuojančių streiikerių.
kurnu. Jis ypatingai pa čiai labai smarkiai sujudo sivyti ir aplenkti. LaikyTa demonstracija tęsėsi
neišnyksta.
Pradžia 1-me pusi,
Vaškas iš Marianapolio, e. mylėjęs Amerikos lietuviij dirbti vajuje. Pereitą sa-'kis Leonardai!
kėlės valandas ir keli tūks
tančiai darbininkų joje da buvo atkreiptos į šią gru p. konsulo p. Daužvardis jaunimą. Už visus geru
IŠSIŠOKIMAI
KONTESTANTININKŲ STOVIS:
pę, nes pirmą kartą pasi ir vietiniai veikėjai bei mus dėl jo padarytus, J. J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest .... 15,785
lyvavo.
vienas kitas dvasiškis.
Neapsieinama nei be įsi Šiuo streiku yra susido rodė ir visus sužavėjo. Vi Kalbėjo svetimtautis tei E. pasižadėjo atsilyginti Leonardas Kumpa, Brockton, Mass................. 15,050
šokimų. Pirmadieny, strei- mėję daugelis žymių žmo si ansamblio dalyviai bu sėjas iš Elizabeth, N. J., malda. ‘Kuomet, tik’, sako M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 14,200
kieriai užpuolė automobili nių. Vieną dieną būrys ko vo pasipuošę vakariniais kuris labai gražiai atsilie Jo Ekscelencija, “laiky Sofija Rimaitė, Lavvrence, Mass......................... 14,000
siu šv. mišias, visuomet J. Glavickas, 108-tos kp. kont............................. 13,000
vežantį streiklaužius į dar legijos studenčių stojo į pokilio rūbais, kas darė
pė
apie
patį
Vysk.
Matubą ir jį apvertė. Tą patį pikietų eiles. Taipgi keli gražaus įspūdžio. Nepoil- lionį, nes su Juo susipaži atsiminsiu jus.. Ir dabar, Kun. J. Bružikas ................................................. 12,300
rytą viena mergina, einan būriai Harvardo ir Tech go pasirodo Ona Katkaus- nęs, tik atvažiavus jam į važiuodamas į Šventą Že VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas.... 10,000
ti į darbą per minią, tapo nologijos profesorių atvy t kaitė, buvusi Liet, operos Ameriką, na i* abelnai lie mę, prie Kristaus kapo lai- O. Saurienė, LDS 1-mos kp, kontestantė
9.600
nejučiomis keno perdurta ko ir maišėsi streikierių solistė. Ją teko girdėti ke tuviams pasiuntė kompli' kydamas šv. mišias, mel B. Mičiunienė, New Britam, Conn..............
7,000
siuos, kad laimintų jus V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont............
į ranką. Tą dieną areštuo ■ tarpe reikšdami jiems sim letą kartų dainuojant, bet mentą.
6,850
Aukščiausis, o kad numirę J. Makštutis, Scranton, Pa.........................
ta 5 streikieriai.
6.750
patijos. Jie taipgi papeikė šį kartą tikrai stebėtinai
gerai atliko savo užduotį. Kun- J• Švagždys dėl Ii- visi danguje pasimatytu- F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont............
5,000
policiją už per žiaurų elge Balsas, tarsi, sutvirtėjęs. ?
£os negalėjo atvykti, tai me”. Jo kalba buvo, kaip F. A. Kondrotas, Phila. Pa........................
BEVEIK RIAUŠĖS
4,900
sį. Žara du Pont, turtuolė skambus; scenoje jaučiasi, prisiuntė sveikinimo tele- ir visuomet, labai maloni,
A. J. Pateckis, Hartford, Conn..................
9,650
Antradienio va k a r e, I ir giminaitė garsių amuni- kaip namie. Puikiai užsire gramą iš Montello, Mass. bet veido išraiška rodė lig K. Vosylienė, LDS. 1-mos kp. kontestantė
4.600
streiko distrikte įvyko i eijos išdirbėjų Du Pont komendavo! Tik štai ką Jis sveikino Garbingąjį kokį susijaudinimą, nes A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont................
4,550
kaip ir riaušės. Darbda brolių, dažnai dalyvauja I galima pastebėti solistei, Ganytoją LDS., “Darbi- ryt 4 vai. po pietų sėda Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio .........
4,500
laivan, tad graudu ir skauviai pranešė, kad visi dar pikietuojančių eilėse.
kad šiam gavėnios laikui ninko” ir savo vardu.
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa................
4.200
bininkai jau paleisti, tuo-: Kuomi šis streikas baig- ir pačiai pokilio nuotaikai Vakaro vedėjas pakvie- du jam palikti šiame kraš- J. Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont....... .
3.200
met didžiuma policijos ap- sis, nežinia. Darbdaviai la- neužtektinai tinkamos bu- čia paskutinę programos te gyvenančius tikrus sa K. Nadzeika, Nashua, N. H........................
2.750
leido distriktą. Paliko jos biausiai priešinasi unijos vo pasirinktos dainos ir dalį išpildyti Vargoninkų vo brolius ir seseris, kaip M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont........
2,475
kad
ir
mums
skirtis
su
nedaug. Tuom tarpu 6 pripažinimui. Darbininkai nežinia ]kokiu sumetimu Į; ansamblį, kuris sudainavo:
v
—. J. J. Naudžius, Westfield, Mass................
2,300
merginos, dirbusios virš-'yra pasiryžę kovoti iki dar vieną anglų kalba dai- /‘Močiute mano”, “Kožnas Garbinguoju Gany toju M. Urmonienė, LDS 7-tos ko. kont............
1,800
laikį bėgo iš šapos į lau- pergalės.
navo. Tokių gražių mes tu- vienas” ir “Per naktelę jo- tiek daug nusipelniusiu
1,225
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III............ ........
rim liaudies dainų ir jų,Jau”- Pastaroji Klaipėdos Bažnyčiai ir mūsų tautai. V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas......
1.200
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES pasirinkimas yra gan di- Į krašto daina Žilevičiaus. Sugiedojus Liet u v o s M. Kauklys, Kearny, N. J...........................
900
delis.
ši
karta
solisGeistina,
kad
sis
susidehimną>
pokilis
užsibaigė.
delis,
bet
šį
kartą
iš
solisį, Geistina
900
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir i
P. Palevičius, LDS 7 kp. kont..................
tės
jų
neišgirdom,
ko
buvo
dąs
iš
muzikų
ansamblis
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi’ Visų nuotaika buvo puiki A. Delinas, Greenfield, Mass....................
800
. moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai tikėtasi. O tikra lietuvių Į pasiliktų ilgesniam laikui ir nenoromis skirstėsi į Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont.......
700
patarnauja. Nuėję | bile kurią krautuvę pasakykite, liaudies daina nevienam Į Galėtų surengti viešą kon- namus.
J. B.
600
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont........
kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.
gali įstrikti giliai širdin, i certą. Sveikintina, gražiai
300
V. Butrim, Rochester, N. Y........................
ipasirodėt! Paskutiniu kal
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET A. Banys, NBC radio ar bėtoju buvo J. E. Vysk.
tistas, kaip ir visuomet pa Matulionis. Jis džiaugėsi
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
48 Crescent Avenue,
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
sirodė gražiai. Pagiedojo šiuo parengimu. Dėkojo
Telephone Columbia 6702
490Broadway, Tel.S.Boston3120
“Skubėk prie Kryžiaus” į artistams, muzikams už JEWELER - AUKSORIUS
29 Savin Hill Avenue,
GRABORIUS - UNDERTAKER
•
DORCHESTER, MASS.
Sasnausko ir ariją iš Vy gražią programą. Rengė Expertas taisyme laikrodžių ir
K. ŠIDLAUSKAS
. Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Brangenybių
45 Hampden St.,
tauto kantatos. “Bet ne jams už surengimą šio po
918 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS.
TeL HIGhlands 4855
258 W. BROADWAY,
Pilnas pasirinkimas iš jewelry
Telephone South Boston 9367 vien ginklas, Tau ir Dievo kilio. Čia jis atsisveikino
R0XBURY. MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
žodis”, Žilevičiaus. Puikiai visus Amerikos lietuvius
497A E. Broadvay,
smuiku grojo A. Reižys, o ir dėkojo visiems, kaip po
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
So. Boston, Mass.
R

Atsisveikinimo Su J. E. Vysk.
Matulioniu Bankietas
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINS
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkas Juozas fivngždys,
Pirminlnkč — Eva MarksienS,
601 6th St, So. Boston, Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
TeL So. Boston 1298
78 Marine
R<L, So. Boston, Mass.
Vice-plrm.
Ona jancene,
JnnkienP,
įce-pirm. — una
«
1428
Rd., S._Boston,
’<aSt J®"a8oG,i"^’’
2
“ Columbia
7 '____ ______
____ . Mass.
... 1
j 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Elizabeth Oralls,
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
111 H. St. So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 0282
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Fin. Rašt. — Marijona MarkonlntP.
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
33 Navarre St, Rostlndale, Mass.
Maršalka
Jonas Zaikis,
Tel. Parkvky 0558-W
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona Staninliutč,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čiu nedčldien| kiekvieno mėnesio.
_______ — Ona
__ H___
_____ ,
! ' 2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492
Tvarkdarš
Mizcirdienč,
1512 Columbia Rd., So7Boston’Mass. E- 7th St, So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonienė,
7:80 vaL vakare, potežnytinčj nt
1426 Columbia Rd, So. Boston. Masu.
talnčj
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
antrą utarnlnką mėnesio.
pas protokolą
protokolų raštininku.
raStlnlnkę.

piano solo T. Sadler.
į koiįonįjas važinėdamas, jis
•J 16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.
Nors buvo projektuoja-, buvo apdovanotas įvairioma, kad kalbų bus tik apie mis, dovanomis.
Į VĖŽIO LIGAS
3, bet visgi jų susidarė net i Jo Ekscelencija ypatin- į
(CANCER)
(THE W0RKER)
ligi 10. Laimė, kad suma- gai dėkojo kun. L. Vaicie- Visokiuose pasireiškimuose gydau.
Published
every Tnesday and Friday except ITolidays such as
Darau Intravenoe (plaučių gyslų) innūs vakaro vedėjas kalbė- kauskui, Harrisono N. J. čirškimus reikalui esant. Jeigu turite
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
krūtyje sukietėjimą, bile kraujo tekė
tojų laiką aprybavo netik klebonui, (kuris dėl ligos jimą,
Labor Day, Thanksgiving and Christma#
spuogu* karpą arba apgamu,
- ------- by ------------minutėmis, bet ir sekun- pokily nedalyvavo), kad bile žaizdą ant veido, rankų, ar ant
kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
domis, tad nebuvo nuobo- jam išpirko laivakortę į bandėt Radi urną, X-Ray, turėjot apeda esat sergančiu, ateiki Entered as second-class matter SepL 12, 1915 at the post offiee at Boston.
du. Iš tolimesnių kolioni- Ameriką ir dar gausias mciją ir vis
Ma«s. under the Act of Marcb 3. 1870
te pas mane tuojau s.
Patarimas visiems DYKAI. tccvptance for muilina at spėriai rate of poatage pmvbled for in Section 1108
jų kalbėjo Bostono Kuni- dovanas suteikė jam atvaAct of October 8. 1917. anthorlzed on Jnly 12, 1918
Volaado*: Utor, Ket, Sab.
gų Prov. ir “Darbininko”. žiavus. Kitaip, anot kalbėSUBSCRTPTION RATES:
sao 10—12 ryte; w«o 2—5.
PRENUMERATOS KAINA:
vardu kun. P. J. Juškaitis tojo, aš nebūčiau galėjęs
diesų. swo 7—8
Negi ikimestlc yearly .......................... $4.00 Amerikoje merams ............. $4.on
Forelgn yearly .......................... $5.00 1’ž.sfeny merams ............ .............. $5.00
liom nuo 10—12 ryte.
iš Cambridge, Mass., kun. atlankyti. Jo troškimas,
l*omestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams .. $2.00
Foreign once per week yearly.. $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metama $2.00
DR. J. W. GRADY
Dr. Končius iš Mont Car- kad Amerikos lietuviai išSPECIALISTAS
mel, Pa., kun. J. Kasakai- liktų kuoilgiausiai gerais,
tis iš Pittston, Pa., kun. J. susipratusiais lietuviais ir 327 Tremont St., Boston.
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Penktadienis, Kovo 6 d., 1936.

TELEPHONE
2680

1.

DARBININKAS

366 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

darbiu. 250 — 300 rublių
per mėnesį — štai viduti
nis SSSR darbininko už
VYSKUPAS KANKINYS LAIMINA MUSŲ
Kaipo valstybės vadą, Popiežius galėjo pakviesti darbis su šitokia suma
FEDERACIJĄ
Zamorą dalyvauti naujo kardinolo inauguracijos ce daug gėrybių neįsigysi.
remonijose, bet tas mandagumo aktas dar nereiškia Todėl kiekvienas atsitiki
Važinėdamas po Jungtines Valstybes patyriau
jo katalikybės paliudymo. Ir radikalą kartais paglos mas, kai darbininkas gau jūsų, Amerikos lietuviai, religingumą ir lietuviškumą.
toma, kad būtų žmoniškesnis. Iš viso, jei jau būtinai na progos šį tą geresnio į- Jūs pastatėte ir užlaikote daug gražių bažnyčių, įstei
užsispiriama vadinti Zamorą kataliku, tai vis dėlto
Seselių Kazimieriečių įsteigtoji Akademija susi reikia apsidrausti, kad jo tariamoji katalikybė pana sigyti, laikomas nepapras gėte daug mokyklų, suorganizavote visą eilę draugijų,
organizacijų ir šiaip jau kultūrinių bei religinių įstai
tu įvykiu.
laukė 25 metų sukakties. Tas sidabrinis jubiliejus su
ši į kaikurių socialistų “socialistiškumą”. Jie margi
Lengvosios
pramonės gų. Tai padeda jums išlaikyti šventą religiją ir mums
kurtosios mūsų silpnomis pajėgomis aukštesnėsės mo
kaip genys ir dryži kaip zebrą. Pakaitomis sėdasi į
kyklos džiugina kiekvieno lietuvio širdį, ypačiai tuo kelias kėdes, prie kurių prisagstyti vis skirtingi prin komisarą vienoje savo kal brangią lietuvybę. Bet taip pat pastebėjau, kad /jūsų,
atžvilgiu, kad Šv. Kazimiero Akademija yra pastaty cipai, kurių mainininkavimas sudaro patentuotą jų boje pavardėmis minėjo brangieji Amerikiečiai, religinis ir tautinis veikimas
tekstilės pramonės darbi galėtų būti dar darnesnis, labiau organizuotas ir iš
ta ant pavyzdingos aukštumos. Ji pilnai atsako ne tik
profesiją. Toks yra ir “bendrafrontis” Zamora.
ninkės, kurios uždirba di plėstas. Dėl to aš labai džiaugiuos jūsų veikimo cent
Meiliniams visuomenės ir valstybės reikalavimams, bet
Ne. Čia vargiai bus prašauta pro taikinį. Zamora
desnes pinigų sumas, nuo ro — Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos rūpestin
toli pralenkė nurodytąjį jai pažangumo laipsnį. Jos — ne mūsiškis.
K. 550 — 800 per mėnesį. Jis gumu sutelkti į krūvą visas lietuvių katalikų organi
vardas Chicagoje tiek pagarsėjęs, kad daugelis kita
dar paminėjo, kad už už zacijas ir draugijas, veikiančias įvairiuose šio krašto
taučių leidžia ten savo dukteris lavintis moksle ir ge
Demjan Biednyj.
dirbtus pinigus viena dar miestuose, bendrai katalikiškai ir tautiškai akcijai.
rame auklėjime. Bet mus daugiausiai džiugina tai,
(bolševikų poetas).
bininkė nusipirko šilko Tiek daug gražių darbų nuveikusi praeityje Federaci
kad šv. Kazimiero Akademija yra mūsiškė lietuviška
suknelę, kojines, kvepalų ja ir dabar taip rūpestingai besistengdama sudaryti
įstaiga, veikianti mūsų tautoje.
ir, pagaliau, sušuko, kad bendrą lietuvių katalikų frontą Bažnyčios ir tautos
Mūsų išeivija nuo pat pradžios savo įsikūrimo A(Sovietų gyvenimo painiava).
atsiranda
proga tikrai darbams dirbti, turėtų susilaukti nuoširdžios paramos
merikoje buvo labai reikalinga savųjų mokyklų. Mums
ir kunigų, ir pasauliečių katalikų inteligentų, ir dar
kultūringai gyventi.
būdavo pavydu, kaip kitos tautos — airiai, vokiečiai,
Dėl Dievo, suraskite man užtarėją!
Keistai skambėtų, jei i bininkų tarpe, ir ypač draugijose ir organizacijose.
prancūzai, lenkai, slavokai turi savo vienuoles ir jų
Nes aš sovietams tur būt nusidėjau.
Aš džiaugiuos, kad Federacija yra visos Ameri
kapitalistinio krašto inivedamąsias mokyklas. Mums atrodė, kad hiekados
Mano širdis iš piktumo ne vietoj,
kos
katalikų
akcijos (N.C.W.C.) narys, turi keliolikos
nisteris imtų pasakoti to
nepajėgsime įsigyti nei savo, seselių - vienuolių nei
Nors jau prisitaikiau prie tvarkos sovietų.
kias smulkmenas,
kad šio krašto arkivyskupų ir vyskupų užgyrimą ir palai
savo mokyklų. Bet pasišventimas niekad nepamiršti
(Ir mano pajukas pirmos kategorijos), —
mergelėjdarbininkė nusi minimą, nes tai ją daro teisėtu kūnu vesti lietuvių
no doros didvyrio, a.a. kun. A. Staniukyno įkūnyjo tą
Bet paklausykite mano istorijos.
pirko kojines ar buteliuką tarpe Katalikų Akciją, prie kurios taip dažnai ir taip
mūsų, rodos, nepasiekiamą svajonę. Tą jo darbą Die
Turiu aš mažą sūnelį,
kvepalų, nes tai paprastas nuoširdžiai ragina viso pasaulio tikinčiuosius Jo Šven
vulis gausiai palaimino. Rodos netikėtina, kad į tokį
Dvejetos metų bernelį, —
tenybė Popiežius Pijus XI.
kasdieninis
dalykas.
O
so

neperilgiausią laikotarpį Seselės Kazimierietės būtų
Bruzdelnikas kaip aš (taip sako maniškė
Atsisveikindamas su jumis, Amerikos lietuviai
cializmo krašte tai beveik
galėjusios ne tik išsilaikyti, bet ir išaugti į skaitlingą
Pilnai legališka moteriškė).
valstybinės reikšmės įvy- katalikai, ir prisimindamas jūsų tarpe praleistas die
Kongregaciją ir apdovanoti visuomenę gabiomis mo
Ir man gi pačiam taip atrodo.
kiš, pasiturinčio gyvenimo nas, trokštu, kad Visagalis Dievas laimintų visas jū
kytojomis, kurios taip sėkmingai veda daugelį para
Bet valkiotis per du metu jau nusibodo:
pažymys. Mat, darbininkų sų gražias pastangas išsilaikyti ištikimais Kristaus
pijinių mokyklų ir prie to dar įkurti aukštesniojo
Siekiau net aukščiausiojo sovietų sinodo,
masės vis dar labai skur-1 Bažnyčiai ir Tėvynei, kad Jis laimintų jūsų vienytomokslo Akademiją. Bet tai įvyko, ir tai pasidėkojant
Taip sakant, tokios valstybinės tarybos,
ją — A. L. R. K. Federaciją ir visas drauge su ja vei
džiai
rėdosi.
vien Seselių sumanumui, darbštumui ir energijai, o
Kur įrašoma gimimai ir vedybos, —
Moterų mados atsiliko. kiančias organizacijas.
ypačiai jų viršininkės, Motinos Marijos. Ji savo uolu
O vis dėlto man iki šiol nepavyko
Jūsų Kristuje,
“Sijonėlis — klioš, trum
mu pasiekė net mūsų tėvynę Lietuvą, kur dabar Sese
Įtraukt mano sūnų į metrikų knygą.
t TEOFILIUS MATULIONIS VYSKUPAS.
pas žaketukas, biretė ant
lės Kazimierietės dirba išganingą darbą.
Tokia tai mūsų pažangioji programa!
vienos aflsies, šliurės be : 1936 m. vasario 24 d., Chicago, III.
Atkatalikinimas mūsų išeivijos dabar jąu gero
Bet ištikrųjų tai šeimyniška drama?
užkulnių, paskusti anta
kai pastūmėtas pirmyn. Toji katalikybės pažanga įPati su manim kasdieną kariauja
laukti. Jei šitaip skurdžiai Proletarų vaikai mokyklokiai, ryškiai nudažytos lū gyvena atsižymėjęs žmo- se šąla.
vyko ir tebevyksta pasidėkojant daugeliui priežaščių,
Ir tyčiotis iš manęs nepaliauja:
pos” — štai dabartinė ma
tarp kurių viena iš stambiausiųjų, jei ne stambiausio
Ir “liurbiais” ir “nenaudėliais” į mane svaido
gus, uždirbąs po 1000 rub SSSR darbininkų būklę
da
Maskvoje.
Taip
apsirėji, yra Seselių pasidarbavimas. Jų darbas neskubus,
(O vakar tai nuodėguliu į mane paleido).
lių per mėnesį, tai ką jau žymiai apsunkina nevyku
džiusios
moterys
vadina
rodos, nežymus, bet pastovus, nuolatinis ir niekados
Pirmiausiai gimimų kontoroj
kalbėti apie darbininkų si mokesčių sistema. Apie
mos “fordukais”. Iš jų vi
negrįžtąs atgal. Plytelė po plytelės, jos nenuilstančiai
Man davė paliudymą ant popiero storo:
mases, apie tuos, kurie jo 80 proc. visų biudžetinių
si
juokiasi,
bet
nieko
ge

varo katalikiškosios kultūros statybą, dedamos tvir
Gimė toks ir toks kūdikis vyriškis,
kio ordino neturi ir kurių pajamų surenkama vadi
resnio
nesugalvojama.
čiausią jai pamatą — tikslų jaunosios kartos auklėji
Iš tokios ir tokios moteriškės,
vardų niekas nežino. Štai, namojo apyvartos mokes
Standartiniai drabužiai restauratorius Kalašniko
mą. Mes nežinom, kaip tai įvyksta, tik matom, kad
Tėvas su motina prisipažįsta, —
čio (akcizo) pavidalu. Šiuo
“
blogai
guli
”
.
.
Iiv
todėl
vaikai ir jaunimas gerėja ir tvarkosi. Tik giliau pana
Paliudymas tikslus1 — dokumenta^neklysta.
vas gyvena kaip paukšte- mokesčiu apdendami maisspauda skundžiasi, kad
grinėjęs surandi, kad čia būta Seselių darbo. Lai jos
Viskas pabrėžta, sutraukta į krūvą,
lis, kuriam neleidžiama to produktai ir kiti reika
valstybinės krautuvės nie
gyvuoja, auga ir veikia — Bažnyčiai ir Tėvynei. K.
Net pažymėta, kad vaikas krikštyt’s nebuvo,
Inet lizdo susisukti. Neturi lingiausi dalykai. Tokiu
ko nepatiekia žmoniškes
Viskas tvarkoj ir tinkamoj vietoj
jis nei muilo, nei rankšluo- būdu ir labiau pasiturin
nio. ‘Pamėginkit gauti Ma
Ir pasirašyta namų komiteto.
ščio. Maitinasi, kuo Dievas tieji ir neturtingiausi gy
skvoje diržą, sagtį ar sagą
Rodos, ko gi daugiau dar šičia betruktų?
duoda. Kartais “užsimąs ventojų sluoksniai turi su
pagal
savo
skonį
”
—
krau

Bet štai reikalauja — kad jie kur surūgtų!—
tęs” suvalgo visą duoną, mokėti didžiules šių mo
tuvėje nerasi. Ir taip su vi
Patvirtinimo dar kažinkokio!
kurios turėjo užtekti 2—3 kesčių sumas, nes valgyti
sais dalykais. Valstybė
Prisivaikštinėjęs prie valdybų visokių
dienoms. Daug šitokių fa visiems reikalinga.
siūlo “pilką, skurdų stan
Ryšiu mi su Ispanijos rinkimais, laisvamanių lai
Ir prisiklausęs kolionių ir keiksmo,
ktų galima būtų pririnkti
Matome, kad medžiagi
dartą,
atsiradusį
norminio
kraštis “Naujienos” daro pastabą, kad “D-kas” nepa
Štai gaunu adresą... sovietiško teismo!
iš Sovietų spaudos. Tačiau nės darbo žmonių būklės
paskirstymo sistemoje”.
taikė į “cielių”, nes tikėjosi rinkimus laimėsią kata
Lyg būčiau padaręs nusikaltimą.
ir paduotieji rodo, kad so socializmas iki šiol nepa
Pasižymėjusi
cuk
r
i
n
i
ų
likai, o čia laimėję socialistai. Prie to, “D-kas” būk
Dabar pajutau, kad pykčius jau ima...
vietiškas gyvenimas nei gerino. Socialistinėje vals
runkelių
augintoja
Marija
tai padaręs klaidą, nes Ispanijos prezidentą Zamorą
Pagaliau padarėm tokį pareiškimą,
iabai linksmas, nei labai tybėje vargas ir skurdas
Demčenko
savo
kaimietiš

pavadino radikalu, tuo tarpu kai Zamora esąs geras į
Kad mudu su žmona iš laisvojo noro
geras. Apie pasiturintį gy darbininką slegia net dau
kais rūbais apsivilkusi at
katalikas. Jis, girdi, priešinosi ištrėmimui Jėzuitų ir
Pagimdėva sūnų, o ne kokį vorą.
venimą daugiau svajoja giau, negu bet kuriame
rodė ‘simpatišikausia mer
dėlto net buvo rezignavęs. Be to, Popiežius pavedęs!
Bet vėl gi bėda — dabar eik, priparodyk...
ma ir kalbama per įvairius kapitalistiniame krašte.
gelė
’
,
o
kai
ją
aprėdė
Mas

Zamorai įteikti naujam Ispanijos kardinolui kardinoOt ir gimdytoju sovietuose pasirodyk!
suvažiavimus, negu pasi
“Darbas”
kvoje
pagamintais
drabu

liškąją kepurę, o tokiai ceremonijai Popiežius nebūtų
Tiek man galvą sumaišė velniava šita,
turinčiai gyvenama. Todėl
gi paskyręs nekataliką. Taigi, girdi, savas savo nepa- į
Kad nežinau kuo vaikas vardu: Simas ar Nikita. žiais — koktu žiūrėti ir tt. ir spartus darbas nesiseka
žodžiu, nežiūrint visų
žino, vadinasi, “D-ko” štabas nežinąs, kas katalikas, Į
Čia tur būt kas tiksliai šposus man krečia,
plėsti.
šūkavimų apie pasiturintį
o kas ne.
Kankint pasiryžęs ir mane ir pačią.
*
gyvenimą, žmoniškai apsi “Izviestija” (1935 - XIIIII
Jei taip, tai aš visko bandęs ir visur buvęs
Kad socialistai laimėjo rinkimus, tai jau matyt iš
24) apie vieną fabriką ra
rengti
vis
dar
neįmanoma.
Ir į kalėjimą jau beveik pakliuvęs —
deginimo bažnyčių. “Iš jų darbų pažinsite juos”. Ta
šo : “kampanija stacha
Brooklyno bolševikų oŽmogus ir prie kipšo kreipies, kada širdis sopa — Valstybinių krautuvių pa
čiau rinkimai dar nepilnai laimėti. Juose įvyko daug
tarnavimas labai nelanks novcų sąjūdžiui išplėsti pozicionierių organas rašo
Tiesiog nudūmiau pas Agafoną popą:
netvarkos ir maišaties, gi rezultatas tiek neaiškus,
trečiame bare prasidėjo ir apie bolševikus centristus,
tus.
“
Valiaj,
batia,
viską
po
senovei!
kad kalbama apie naujus rinkimus kovo mėnesy. Kai
“laimingai” pasibaigė spa kurie “ant pilvo šliaužioja
Apiplauk vaiką su vandeniu, kaip kitus apiplovei— Laikraščio “Za Indus
dėl Zamoros katalikystės, tai būtų jauku ją pripažin-!
trializacijų” bendradarbis lių mėn. Lapkričio mėn. prieš socialistus”, kurie
Sovietų tvarkoj manęs nusikaltėlio būta, —
ti, bet, deja, tai neįmanomas uždavinys. Tik pažiurę-Į
nesenai aprašė, kaip gyve cecho viršininkas vis re dedasi katalikų geriausi
Taigi užduok man išganingą pakūtą!!!.
kime į istorijos davinius. Bal. 12 d., 1931 m. libera-i
na “darbo didvyris” kalvis čiau pradėjo užsukti. Pra draugai, eina į bažnyčias,
Vertė Udamikas.
lams laimėjus, karalius Alfonsas XIII išvyko iš Ispa
Mitia Vasiljevas, žymus sidėjo stovinėjimai.. ‘Kąm- į katalikų parengimus,
nijos. Buvo paskelbta respublika ir Niceta Alcala Za-1
žmogus, taip saaknt, pro- Į panija’ pasibaigė. Sistema- kad tik patrauktų prie
mora išrinktas jos prezidentu, bet po šešių mėnesių
letariškas bajoras, apdo tiškai neįvykdąs progra raudonųjų- budelių šaikos
jis rezignavo, būk tai dėl kairiųjų užsimojimo atskir- j
vanotas aukštu pažymėji mos mechaniškas cechas “bendro fronto”.
ti Bažnyčią nuo valstybės. Kad tas prisidangstymas!
mo ženklu— Raudonosios , ir lapkričio mėn. neatliko Tai aiški bolševikų veid
neva katalikišku uolumu buvo tik politiškas mostas
Vėliavos ordinu. Pasirodo, uždavinio — įvykdyta tik mainystė.
iš Zamoros pusės, parodė tolesni įvykiai. Neužilgo
“Gyvenimas pasidarė, metų padėtis tikrai page kad jis gyvena “labiau ne 76 proc. plano”. Ir toliau: Bolševikų “N. G.”, smer
Zamora vėl pasirodo scenoje kaipo Ispanijos pre draugai, geresnis. Gyveni rėjo, tačiau iki pasiturin gu kukliai apstatytame “dešimtys ir šimtai dabar kdama tokį centristų veid
zidentas ir, akyvaizdoje pilno laisvamanių laimėjimo mas pasidarė linksmesnis. čio gyvenimo dar labai to kambary, kuriame gyvena tinių stachovcų sumažino mainiavimą rašo:
nematydariias jau reikalo dangstytis katalikybe, jis Kai gyventi linksma, tai li. Maisto, kas turi pinigų, dvi šeimos. Vasiljevas su darbo našumą dėl stokos “Laisvės” Bimba ant pil
parodo tikrąjį savo kailį. Sausio 23 d. 1932 m., Zamo-1 ir darbas sparčiai eina”. gali nusipirkti, kiek nori, žmona ir dar kitas darbi planingumo, dėl žmonių vo šliaužioja prieš socia
ra pasirašo dekretą ištrėmimo Jėzuitų, reiškia, paša-. Taip kalbėjo Stalinas pir bet tų pinigų nedaugelis ninkas su žmona ir vaiku. inertiškumo”...
listus...
liną juos iš vienuolynų, bažnyčių ir mokyklų ir konfis mame stachanovcų suva darbininkų turi pakanka Vasiljevui pažadėtas nau Negeriau ir kitose srity “Už tuščią žestą, už lai
kuoja tą visą jų nuosavybę, vertės 30 milijonų dol. žiavime. Geras ir linksmas mai. Jei nedidelis skaičius jas butas, bet jo žmona se. “Vakarų Sibire” moky kinį, kad ir paiką manev
Tais pačiais metais, Zamorai tebepreadentaujant, su- gyvenimas prasidėjęs to darbininkų stachovcų už griežtai laikosi priežodžio tojai 4 — 5 mėn. negauna rą, tėvą ir motiną parduo
konfiskuota visos Ispanijos bažnyčios ir parapijinės dėl, kad dabar socializmo dirba iki 1000 rublių per “pažadėsi — patiešysi, ne algos”. Daug kur “mokyk tų”.
mokyklos, vertės 500 milijonų dolerių. Nejaugi už to krašte esą pilna visokių mėnesį, tai didelės darbi tesėsi — negriešysi” ir los neaprūpintos kuru, to Taip, bolševikai ir par
kį “pasitarnavimą” Bažnyčiai galima vadinti Zamorą gėrybių. Iš tikrųjų taip ninkų masės turi pasiten mano, kad pažadų ištęsėji- dėl tenka trumpinti ar net duoda tėvą ir motiną so
kataliku ir net geru kataliku?!
nėra. Nors
paskutinių kinti daug kuklesniu už- mo dar treji metai reiks pertraukti.. užsiėm i m ą”. vietų budeliams Rusijoje.
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“BEANO PARTY”
dą; gi Magistro Laukaičio vakarienė tik 7 valandą;
kas daryti tame laikotarpy? Iki šiol visai nuosekli bu
Rengia Labdaringa drvo Ministerio Žadeikio politika. Pasirinko jis savo ša
ja, kovo 11 d., Šv. Kazi
lininkus, priešus ignoravo. Bet kaip aiškinti jo nau
miero. par. bažnytinėj sve
jas žygis?
LAIDOTUVES
A. a. Antanina
tainėj. Beano prasidės 8
Pasuko p. ministeris Žadeikis su visais savo paly
Garsios buvo šių metų Nepriklausomybės Sukak
Matulaitienė
valandą vakare. Įžanga
tys Baltimorėje. Mūsiškių iškilmių atgarsiai pasklydo dovais, pasekė jį Magistras Laukaitis savo bičiulių ap
Vincas
C.
Nogaraitis
Penktadienį,
vasario
28
dykai. Komisija kviečia
po visą Ameriką, net pačią Lietuvą pasiekė. Nes juk suptas, visa delegacija — į kleboniją! Kas gali spėti,
d.
mirė
Antanina
(Marciukokios
mintys
juos
prie
to
skatino,
kokie
planai
virė
Antradienį, vasario 25 d.
visus ateti. Bus brangių
pas mus oficijaliai buvo paskelbta Jungtinėse Valsty
kevičiutė)
Matukaitienė,
jų
galvose
toj
kelionėj
iki
Šv.
Alfonso
bažnyčios
du

mirė
Vincas
C.
Nogaraitis,
dovanų.
Komisijabėse pirmoji “Lietuvos Diena”. Susirinko tam tikslui
visokie politikos bei diplomatijos vyrų, kad tik tą die rų? Nejaugi Bismarkas važiuoja į Kanosą! Toks aiš 16 m. amžiaus, Miesto li 88 m. amžiaus, gyv. 7
kinimas atpuola, nes juk tik ką susilaukę didelį laimė goninėje, gyv. 6 Bigei St. Blake g-vė. Nuliudime pa
ną tinkamiau minėti.
Sakoma, kad tą dieną specijaliai Lietuvos vyriau jimą ir tikėjosi neužilgo kito. Reikėjo tik tuščias lai Nuliudime paliko tėvus liko savo vyrą Adomą ir
sybės buvo pasiųsta du Gedimino Ordenai — vienas kas sunaudoti. Vienas Dievas težino, ką jie tarp sa Domininką ir Rožę ir vie vieną sūnų Konstantiną;
Marylando Gubernatoriui Nice už jo paskelbimą tos vęs manė.
Atvažiavo, išlipo abu garbingieji, nors nekviesti ną seserį Rožę (Nogarai- šešias dukteris, Anelę Zušventės; kitas Magistrui Laukaičiui, už jo sugebėjimą j
svečiai, ir kopė laiptais į kleboniją. Priėmė juos tar tė) Žmno, Providence, R. bavičienę, Juzę Derez, Pro
tą mintį įgyvendinti.
Tokiai didelei iškilmei šviesiausiąja pažiba pa naitė; jie jos paklausė: “Ar klebonas Lietuvnikas na I. Gedulingas pamaldas at vidence, R. I., Oną Kvarakviesta P. Žadeikis, Lietuvos Respublikos Ministeris mie? Pranešk jam, kad Ministeris Žadeikis ir Teisėjas laikė kun. Aug. Petraitis* ciejienę, Petronėlę Stoškieiš Washingtono. Galima buvo tikėtis, kad toks subren Laukaitis jo laukia”. Išėjo tarnaitė ir susėdo draugai. Šv. Kazimiero bažnyčioje. nę, Julę Stoškienę, ir Kon
dęs, rimtas profesijonalas sugebės priderančiai savo Kaip čia su seneliu pradėti kalbas? Ar jis atsimins tą
gal nevisai taktišką sekretoriaus laišką? Rasit reiks Grabnešiais buvo: K. stantiną Lukienę. Gedulin
vyriausybę atstovauti.
gas pamaldas atlaikė kun.
Įdomu, kaip jis valiojo gana narplioj painiavoj truputį paglostyti. Gal iškviesti į Magistro Laukaičio Jakštąs, H. Stražina, T. Aug. Petraitis. Prie Šv. į
išvesti savo liniją, nes tokiai svarbiai dienai progra vakarienę? Ot, tai būtų Ministeriui didelis pliusas! Brikas,
A. Sutton, E.
TeL 2-8186
ma, aišku, buvo ruošiama iš anksto keliais mėnesiais, Mat, vietiniai žmonės nemoka susitarti. Juos suvesti Smith ir W. Glamuzina. Juozapo ir Šv. Marijos al
torių laikė mišias kun. Pr.
ir kaip paprastai mūsų visuomenėje esti, komplikuo reikia rimtesnio, sumanesnio žmogaus.
Vielionis
palaidotas
Notre
Bet
jau
dešimtis
minučių
ir
dar
nieko
nėra.
Gal
ta situacija iškilo ir diplomatui susidarė sunki pro
Skruodenis ir kun. Jonas
serga? Jau senas. Štai tarnaitė atidaro duris: “Kle Dame kapinėse.
Dvi Puikios Krautuves
blema.
Bakanas.
bonas
sako
jis
ne
namie
”
.
puikiausiu drabu
iu
I Grabnešiais buvo velio žiuUžlaikome
visai šeimynai. Persitikrin
V.
kalbose.
Jis
savo
kalba
įVisiems Baltimoriečiams tur būt žinoma, bendri
kite! Taipgi, parduodame RA
Ne mums pasauliečiams spręsti, kokiu būdu ir rodė kiek daug katalikų y- nės anūkai: Petras J. Ma- DIOS
aparatus ir ABC SKAL
politiniai bei ideologiniai suskirstymai mūsų visuome kokiais
keliais diplomatui reikia eiti. Kokių išskaičia ra padarę gero visose mo tukaitis, Jonas Streimikas,
BIAMAS MAŠINAS.
nėj. Prieš 1930 metus čia buvo įprasta visiems lietu vimų turėjo
p. Žadeikis į kleboną kreiptis? Argi jis
372-376 Millbury St.
viams švęsti tautos šventę maždaug bendrai, t. y. va manė jog dėlto,
kslo šakose. Daugelis ste Albertas A. Streimikas,
kad
jo
valdžia
apdpvanojo
taip
gar

:
Vincas
Kureskis,
Centrai
Worcester, Mass.
dinamieji — bažnytiniai ar katalikai su Katalikų Fe bingai užsipelnusį tautietį — tas tautietis jau parsi bėjosi, kad tiek daug yra
deracija priešaky, savo programą pradėdavo Mišiomis davė tai vyriausybei ir amžinai liks jos aklų tarnu? katalikų išradėjų. Klebo Dalis, R. I., Vincas A. Zurytmetį ir vakare programa svetainėje; gi vadinamie Užmiršo, kad ne Ordenas jį puošia, bet jis Ordeną' nas tą pačią kalbą pasa bavičius ir Juozas A. Stoš
ji “tautiečiai” savo programą po piet, Tarybai vado Tiesa, Lietuvoj, kur vyriausybės visa galybė, gal bū
kus. Velionė palaidota Šv.
Tel. 3-5710
vaujant, arba pakaitomis. Geriems arba bent paken tų galima priversti bent paviršutiniškai gražiuoju pri kys kovo 9 d., Šv. Povile Jono kapinėse, kur kun. P.
čiamiems santykiams esant tarpe vadų, kalbėtojai pa imti atstovą. Girdėti, kad laikraščių redaktoriai priva K. of K. prakalbose.
I Skruodenis atkalbėjo mal
sikeisdavo.
lo
po
bausme
skelbti
ne
savo,
bet
vyriausybės
žinias,
Deja, nuo 1930 metų, kuomet užsimota milžiniš galop ir jos nuomones. Tačiau Amerikoje nebe tokia
Adelė
Churcnbarienė, das.
Mūsų pienas ir Smetona
kas Vytauto Didžiojo Metų apvaikščiojimas rengti tvarka. Amerikiečiai katalikai iš dabartinės valdžios pp. Jono Miglinu duktė, i
užganėdina visus.
CHORO KLUBO
bendrai, įvyko tiek nesusipratimų ir nesantaikos, kad nieko gero nelaukia, ir nėra jiems prasmės jai patai susilaukė dukrelės, kuri
iki šiai dienai dar negalima abiem srovėm susitarti, ir kauti. Atvirkščiai, Lietuva nuo seno laukė ir tebe
VEIKIMAS
WORCESTER,
tik retkarčiais, ir tai tik pripuolamai, kalbėtojais da lauks sau naudos iš mūsų — ir neveltui. Dėl to ir jie buvo apkrikštyta šios pa Šv. Kazimiero par. cho
MASS.
rapijos bažnyčioje.
lintis.
privalo
susidoroti
savo
santykius
su
mūsiškiais,
o
ne
ro
susirinkimas
įvyko
pen

Tuo metu įvyko gana aštrus asmeniškas susikirapsisvarstymo įžeidinėti.
Ponią K. Kasparienė iš ktadienį, vasario 28 d. mo
k timas tarp vadų, kuomet adv. V. Laukaitis smarkiai be rimtesnio
Pagalinus,
sunku
suprasti
ką
pats
Magistras
Lau

iškoneveikė kun. L. Mendelį viešoj kalboj; taip, kad kaitis tikėjosi pešti savo atsilankymu. Nejaugi Rosedale Gardens, šios pa kyklos svetainėje. Nutarta
ir po šiai dienai juodu skiria pagrindinis nesusiprati nebuvo jam gana aiškiai ir pirmiau sakyta kokio nu rapijos narė, buvo nuvežta rengti vakarienę ir šokius
mas. Be to, įvyko ir kiti adv. Laukaičio, to minėjimo
COMPANY
kunigai laikosi jojo žvilgsniu. Juk jo asme į ligoninę ir ten jai pada tuojaus po Velykų; taipgi
pirmininko sauvaliavimai, kurių nėra prasmės čia sistatymo
Lozoraičiai
— Savininkai
rengti beano vakarėlį ko Išdirbame gerus
niškas
atsilankymas
jam
nieko
neatnešė
kuomet
kvie

ryta
operacija.
Operacija,
minkštus gė
kelti, bet kurie ne vieną susipratusį lietuvį atgrasino tė kleboną dalyvauti savo pokyly. Ar jis laukė sekrimus.
Geriausias
patarnavi 1
vo
19
d.,
bažnytinėje
sve

gydytojų pareiškimu, paateity su juo bendradarbiauti. Nevien katalikų orga
mas vakarėliams ir piknikams
priėmimo. Ministeriu prisidengęs? •
xtyko ir yra viltis, kad ji tainėje.
bei išvažiavimams.
nizacijų vadai, bet ir stambi didžiuma “tautiečių-li mingesnio
Kuomet
aklas
aklą
veda,
netoli
nueina!
ts
ko jo šeimininkavimu nepatenkinti. Jausdamas šį an
greit pasveiks.
Tel. 3-6525
Jonas
Bučnis,
M.
D.
“BEANO” VAKARĖLIS
tagonizmą, adv. Laukaitis kelis metus visiškai nesiro
495 Millbury St.,
dė per viešus tautos susirinkimus.
Detroito lietuviai bowle- Antradienį, vasario 25 d.
VVORCESTER, MASS.
Bet štai, šįmet pasisuko politikos verpetas ir tie,
riai jau baigia 'šių metų įvyko beano vakarėlis baž
kurie ankščiau viešpatavo, nuslinko; tūnojusi padug
sezoną. Lako tik penki su nytinėje svetainėje, kurį
nėj srovė prasimušė į aukštybes . Laimėjęs politinį
sirėmimai ir, rodos, kurie surengė bažnyčios kolek
paskyrimą, jau magistras žemutiniame teisme, adv.
Laukaitis išsijudino iš miego ir sugalvojo oficijalią ŠV. PETRO PARAPIJA Taigi kurios motinos ne- dabar yra viršūnėse, tai toriai. Laimėtojai buvo: O.
COMPANY
savo
vaikučių jie ir išsilaikys iki pabai Šimanskienė, K. Bendravi“Lietuvos Dieną”.
Pirmą gavėnios sekma prisiųs
gos.
čienė, T. Abracinskienė, A.
III.
Baldai. Kilimai, Naminiai
dienį Šv. Petro parapijos prieš pabaigą šio mėnesio,
Rakandai. Radios ir ElektriIšlošė Pralošė Kulikauskas, A. Zalinskas, kiniai GRUNOW Šaldytuvai.
Nežinia, ar mūsų naujasis Ministeris gerai supra
tai iš anksto pranešame,
to minėtas vietines aplinkybes. Jo pirmtakūnas p. Ba bažnyčia buvo pilnutėlė kad vėliau atsiųsti vaikai E. & B.
37
26 E. Dambrauskienė, Teleilutis, mokėjo be didelio vargo vairuoti tarpe Scylos ir žmonių. Tas parodo, kad šįmet nebus privesti pri Diki Vai.
27 kienė, J. Dirsiutė, J. Pu GLENW00D ir ATLANTIO
36
žmonės
yra
stipraus
tikė

Charybdos. Bet turint omeny esančios Lietuvos vy
Virtuvės Pečiai
34
29 šys, Matilda Liutkiutė, B.
Šv. Petro
riausybės anti-katalikiškąjį nusistatymą, ir, rasit, p. jimo, nors kaikur yra ir imti Pirmąją Komuniją.
rūšies baldai už žemiau
33
30 Sarapas, V. Ručinskienė. Geros
Casey
Žadeikio asmeniškus palinkimus, galima buvo spręsti, atšalimo ženklų. Yra to
sia kaina. Mokant tuojau arba
32
31 A. Bendoravičienė, J. GloKatekizacijos mergaičių Vyčiai
išsimokėjimui.
kokia linkme pasuks jisai savo politiką.
kių, kurie nė gavėnioje ne
32 dienė ir J. Bačys.
31
‘ Neapsivilta. Rengdami vakare, kaip jau daug me duoda savo sielai maisto būrelis, kuris keletą sa Brazis
Diai 2-5936
tų įprasta, savo minėjimą, Katalikų Federacijos vieti
VVillis
31
32
vaičių atgal suvaidino mu
Radio laimėjo Jonas i
178-200 Millbury St.,
nė kuopa, jausdama, kad vis tiek Ministeris bus Bal ir ne tik neduoda, bet ir zikali veikalą “Confiteor’’ G. & Auksas
29
34 Daučiūnas ir 50 galionų atimorėje ‘tautiečių’ Tarybos posėdyje po pietų, parašė kitus bando prie savęs prie vyskupo, tą patį vei Vinco ir Petro
VYORCESTER, MASS.
27
36 liejaus Antanas Mikalaus
jam nuoširdų laišką, kviečiant dalyvauti ir Federaci traukti. Gavėnios metu kalą suvaidins kovo 15 d. Parkview
26
37 kas. Dalyvavo apie 400
jos programoje, vakare. Kad tą kvietimą daryti visai kiekvienas tikintis krikšžmonių.
rimtą, pasirašė net pats klebonas kun. J. Lietuvnikas, čionis — katalikas turėtų per radio, vadovaujant
poniai O’Neil, pakuriam Lietuvos vyriausybė neseniai įteikė Gedimino stengtis suklydusius bro-ikomp.
'
SUSIRINKIMAI
Ordeną už jo keturiasdešimtis su viršum metų dar liūs ir seseris vesti į gerą!igal
patvarkymo.
VISŲ BANGŲ
5?!, klebono pa,vva.i*yxAiw.
buotę Baltimorės Lietuvių tarpe.
Penktadienį,
kovo
6
d.
įkelią, visu. ?,ndytojnS! , Jaunimas ousmiauąc
susilaukė di- Jeigu kam reiks adreso,
Naujos Rūšies Radio
Federacija ir kun. Lietuvnikas tikėjosi sutikimo kelią, visus gundytojus,
vyko
Šv.
Onos
dr-jos
susii
i
deho
Pagyrimo
nuo
kumMAGIŠKA AKIS
prašau išsikirpti:
— nesulaukė. Nesulaukė net mandagaus atsakymo j prie blogo turi traukti į gų ir žmonių už to veikalo
METALINĖS
TŪBOS
rinkimas 8 vai. vakare.
savo kvietimą. Gauta tik trumpas, lakoniškas pareiš Katalikų Bažnyčią.
Nuo kovo 9 iki 22, —
MAGIŠKI SMEGENIS
suvaidinimą.
kimas nuo sekretoriaus, Jkurs tarpininkaudamas ^>ra46 Congress Avė,
CHARRON’S
Šios parapijos draugi
Vyčių mėnesinis susirin
nebent
“
benWaterbury,
Conn.
nešė jog Ministeris kvietimą nepriima,
20 Trumbull St.
jos, prasidėjus gavėniai, i Sodalicįjos merginų chokimas įvyks antradienį,
suprask,
drai rengtume!”
_
' ateikite
........ 2į Magistro LauNuo
kovo
23
iki
29,
—
Worcester,
Mass.
kovo 10 d.
kaičio rengiamas iškilmes, galėsite mane matyti ir iš užsisakė dienas eiti “in•iras atgiedojo šv. mišias, 105 Main St.,
corpore” priimti šv. Ko-.kurios bUVo atnašaujamos
girsti. Ne kitaip.
Athol, Mass.
Tačiau, tai reiktų visiško atsisakymo rengti sa muniją. Tai labai gražus
a a g Ratužytės, miŠv. Marijos Vardo drjos
M. A. CIVINSKAS & CO.
vo programą, nes naujai susikūręs Biznierių - Profesi- pavyzdys. Malonu matyti, rusics metai atgal, Ji bu- Nuo kovo 30 iki bai. 12,
susirinkimas įvyks pirma-'
jonalų klubas užėmė vakarą. Federacija vis dėlto bu kad draugijos rūpinasi na- v0 Sodalicijos draugijos 20 Webster St.,
dienį, kovo 9 d., 7:30 vai.
LIETUVIS
Brockton, Mass.
vo užsimojusi vykdyti gana stambią programą. Pa rių dvasiniais reikalais.
narė ir vaikučių mokyto Nuo bai. 13 iki 18, —
vakare, bažnytinėje sve Graborius ir Balsamuotojas
kvietė kalbėti pirmutinius Baltimorės piliečius, Gedi
ja. Velionės tėvai yra dė Keyser Island, So. Nor- tainėje.
mino Ordeno pažymėtus, Kleboną kun. J. Lietuvniką
340-342 Harding SL
jau
tik
trys
mėnesiai
kingi merginoms už patar walk, Conn. (poilsis).
ir rašytoją V. Nagornoskį. Jie truputį vėliau gavo
kvietimo laiškus ir nuo Tarybos. P. Nagomoskis iš beliko katekizacijos pamo navimą.
Šv. Vardo Jėzaus drjos VVORCESTER, MASS.
Nuo bai. 19 iki geg. 5,
sireiškė šiaip: “Lietuvis atrašė lietuviui kvietimą da kų šiais metais. Kasfnet
Atdara
Tel.
220 Ripiey pi.,
susirinkimas įvyks šešta
lyvauti lietuvių tautos šventėje — anglų kalba. Tas pasitaiko, kad kaikurios Šį sekmadienį įvyks šv.
Dieną
ir
Naktį
Dial-5-5898
Elizabeth, N. J.
dienį, kovo 14 d., 7:30 vai.
mane taip įžeidė, kad aš jiems nei atsakymo nera motinos atveda savo vai
Nuo
geg.
6
iki
17,
—
vakare bažn. svetainėje.
Vardo vaikų draugijos mė 47 Montgomery pi.,
šiau”. Klebonas irgi nepriėmė jų kvietimo, jiems tai
kelius
į
pamokas
prieš
ka

nesinė Šv. Komunija. Ga Paterson, N. J.
pranešdamas lietuvių kalba laišku. Bet to neužteko.
tekizacijos
pamokų
užbai

vėnios laikas. Visi vaikai Nuo geg. 18 iki birž. 2,— i LRKSA 41 kp. susirinki
Ėjo delegacijos; pas kleboną net penkios, pas p. Na
mas įvyks šeštadienį, ko
gornoskį dvi ar trys. Jųjų tarpan net įsimaišė pats gimą ir prašo, kad juos turi be atsakymo ateiti iš 207 Adams Št.,
COMPANY
Magistras Laukaitis. Jis ir pas Kleboną lankėsi, ir prirengtų Pirmajai Šv. Ko klausyti šv. mišių ir pri Newark, N. J.
vo 14 d., 7:30 vai. vakare
Lietuviai
Savininkai
pas Vargoninką — gal- Choras dalyvautų. Deja, lyg munijai. Jeigu klebonas imti šv. Komuniją.
Nuo birž. 3 iki 7, —
. bažn. salėje.
ALE - LAGER - PORTERsusitarę visi jam atsakė.
atsisakė tokius vaikelius Kitą sekmadienį įvyks 32 Dominick St.,
DRAUGHT & BOTTLES
IV.
Vyčių Veikimas
prirengti, tai motinėlės Marijos draugijos mėnesi Nevv York, N. Y.
TIKRAS LIETUVIŠKAS
ALUS
Esant tokiai padėčiai, prašvito Vasario 16 diena, pyksta ant klebono. Tokių nė šv. Komunija. Vįsos Nuo birž. 8 iki 14, —
Sekmadienį, kovo 8 d. vi
ir popiet priimtas ministeris p. Žadeikis didžiulėje po įvykių yra visose parapi- dalyvaukite. Per ’ mišias Keyser Island, So. Nor- si Vyčiai eis prie komuni Mįscoe Spring Water Company
walk, Conn. (poilsis).
?
199 Summer St.
litinėje arenoje su visais kitais politikos vyrais. (Čia, jose.
Negalima į taip giedos Sodalicijos choras. Nuo birž. 15 iki 24, —
jos per 9:45 mišias. Po mi-r
Worcester, Mass.
kaip ir laiškuose, bemaž visa tvarka ėjo anglų kalba.
2601 W. Marąuette Rd., šių įvyks bendri pusryčiai
Iš kokių trijų valandų kalbų, vos viena kalba su pu trumpą laiką prirengti,
nes yra atsitikimų, kad Šios parapijos klebonas Chieago, Dl.
mokyklos svetainėje.
se ėjo lietuviškai).
kalbėjo
Rotary
klubo
praKoresp. M. Y.|
Bet dar ne galas. Užsibaigė kalbos apie 5 valan- vaiai ne poterių nemoka.
Tėvas J. Bružikas, S. J.

Worcester, Mass.

Diplomatiniai Manevrai
Baltimoreje
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THE GREMO BREWING

?eaktadieai3. Kovo 6 d-, 1936.

6.
BAISI NELAIMĖ

DARBININKAS

ILx. . ..................... Į.......h IĮ

į KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ

BENDRA KOMUNIJA IR rint, reikia pripažinti, kadi
Cambridžio jaunimas nėra
PUSRYČIAI

kolonijos lietuvis — kata
likas. Linkiu greito pa Vasario 24 d., įvyko bai
sveikimo.
Federališka valdžia ski
si nelaimė, kurioj Ona
ria $85,000 Barnes Orinį
Kinderavičienė tapo troko
uostą kaip WPA projekto Šv. Juozapo pašalpinės užmušta. Nuliūdime pali
išvystymui. Šis miestas draugystės metinis susi ko vyrą, du sūnų ir dukte
pavieniai arba bendrai su rinkimas įvyks bažnytinė rį. Velionė buvo gera ka
Holyoke’u turi nusavinti je svetainėje.
talikė.
Barnes Orinio Uosto
Išvystimas

blogas, atsižvelgiant į są
lygas, kokiose mūsų jauni
mas gyvena. Kadangi mū
sų jaunimas neturi jokios
pastogės, kur galėtų gra
žiai praleisti laiką, pasi
linksminti, bet turi basty tą nuosavybę. Dabar šitas Ši draugija mūsų tarpe
tis, po svetimtaučių sales. uostas priklauso privatinei yra skaitlingiausia nariais
MINSTREL SHOW
susidedan ir taip pat turtingiausia. Mūsų “Minstrel Show”
Vienok dar daugelis jau korporacijai,
nuolių dalyvauja visokio čiai iš Westfieldiečių ir Joje priklauso ir nemažas puikiai sekasi (kol, kas) ir
se parapijos rengiamose HolyokieČių. Korporacija būrelis čia augusių jau manoma, kad tuojau galė
nuolių. Nutarta užprašyti sime perstatyti.
pramogose ir pastaruoju nori gauti $28,000.
laiku, malonu pastebėti,' Speciališkas orinio uos šv. Mišias Šv. Juozapo die
Teta Žemaitė.
noj
ir
visiems
dalyvauti
to
komitetas
Westfielde
jaunimą
dalyvauti.
patys
surengė
vieną,
kitą
23 d. Šv. Kazimiero Aka p. A. F. Kneižys. Teismo
parapijos naudai pramogą. susideda iš konsulmonų “in corpore“. Taipgi nu
demija, Seserų Kazimie- raštininku buvo p. V. Ba
AUKSO MINTYS
MISIJOS
Mūsų klebonas kun. Pr. Herbert Thorpe, Robert tarta tuojau po Velykų su
rieČių vedama, minėjo sa bilas. Kaltinamuoju, kuris
sekmadienį Juškaitis jau ne sykį yra Loomis, ir James Crane. rengti draugijos naudai Tarp praeities, kuri ne
vo 25 metų gyvavimo su atstovavo visą Norwoodo Ateinantį
mūsų parapijos bažnyčio
Girdėti, kad Jungt. Vals- balių. Nutarta atspausdin
kaktį.
jaunimą, buvo p. B. Červo- je prasidės misijos, kurias pareiškęs, kad sunaikinus tybių karo ministerija ti knygelių su konstituci begrįš, ir ateities, kurios
parapijos skolą, ji jau vi
Ryte, 10 vai. įvyko iš jkas.
nežinome, yra dabartis,
skelbs
per
visą
savaitę
Tė

svarsto šį klausimą.
ja. Susižinoti su “Darbi kur turim atlikti savo pasai
baigia
sunykti,
jo
rū

kilmingos šv. Mišios, kui
,1 Jaunimą kaltino šie liū-i vas Alfonsas Gabrielius,
ninko“ administracija šiuo reigas.
'dininkai: p. Kakanauskas, pasionistas. Taigi visi pa pesniu yra tuoj įgyt jauni
ŽINUTES
reikalu, įgaliotas V. Pau
mui
namą,
kur
būt
galima
tas Mykolas Krušas. Jam p. O. Červokienė (KudirA. de Gasparin
asistavo kun. P. Lukošius . kaitė) ir p. A. Jasonytė; sinaudokime Dievo malo įtaisyt klubą ir svetainę Taksų rinkėjas paskelbė, lauskas.
nėmis, Gausiai ateikime į visokiem žaislam. Žinoma kad arešto pranešimai Į susirinkimą buvo atė
ir kun. B. Urba.
jaunimą gynė: p. O. Paz- misijas.
klebonas vienas to nepa (warrants) tuojau bus iš- ję du bolševikų delegatai
J. E. Vyskupas Matulio niokaitė, p. M. Uždavinytė
jėgs
įvykdinti, jeigu jam siųsti tiems, kurie neuž su pluokštu plakatų, bet
nis buvo atvykęs dalyvau ir pats kaltinamasis p. B.
Gavėnios Pamaldos.
mokėjo automobilių ir pa pirm. J. Ramaneckas grei
ti Jubiliejuje, bet jis buvo Červokas.
Šv. Kazimiero parapijos niekas nepagelbės.
mokės- tai Maskvos agentus paša Dabartinis vargoninkas
Tą
mūs
jaunimas
turėtų
galvinius
(poli)
sutrukdytas ligos.
Pirmiausiai kleb. kun. S. bažnyčioje gavėnios pa
rezignavo. Prie to jį pri
Turiningą pamokslą pa ,P. Kneižys paaiškino kal maldos įvyksta antradie suprasti ir stoti klebonui į nius.
lino. Reikia pažymėti, kad vertė jo liga. Meldžiu atsi
sakė kun. dr. J. Končius, tinamąjį aktą. Po to prasi niais ir penktadieniais, 7 pagelbą; padėti rengti jam
tie agentėliai jau kelintą
Prezidento balius pasise kartą mėgina į minėtos liepti —
Šv. Kryžiaus par. (Mt dėjo prisaikintųjų teisėjų vai. vaakre.
pramogas
parapijos
nau

Rap.
Carmel, Pa.) klebonas.
dai ir patiems tose pramo kė. Pajamų buvo $169; iš draugijos susirinkimą į- Rev. Joseph Židanavičius,
rinkimas. Išrinkus teisė
7 vai. vakare, Akademi jus, prasidėjo liudininkų
gose dalyvauti. Kaip greit laidų $82.30, pelno $86.70. lysti, bet vis gauna per 260 East Main Street,
Amsterdam, N. Y.
mūsų jaunimas supras tą Tridešimtas nuošimtis pel nosį, mat, čia randasi tik
jos auditorijoje įvyko šau klausinėjimas. Teismo ei
ni puota, kurią surengė Se ga publikoje sukėlė daug
reikalą, taip greit išsipil no pasiųsta tautiškam ko susipratę katalikai.
Tel. 3368
Kovo
1
dieną
įvyko
taip
serys Kazimierietės. Daly
dys klebono, jaunimo ir vi mitetui; $60.69 tapo paau
Buvo skaitytas laiškas
vavo daug svečių ir vieš juokų, bet advokatų argu- vadinamas jaunimo “teis- sų parapijonų noras turė kota Noble Ligoninei.
mentai
ir
teisėjo
kalba
primas
»
(
mock
trial).
Jauniiš Kauno — Lietuvos, Dr.i
nių. Pasakyta keletą kal
ti jaunimui nuosavą na
LIETUVIS GRABORIUS
davė
teismui
rimtumo.
mo
kaltintojai
su
liūdininbų, suvaidinta gražus vei
mą dėl klubo ir svetainės. Biznierius Tresnak, sa Račkaus muziejaus reika
Taipgi užlaikome visokios
kalas, grojo Šv. Kazimiero Prisaikintiems teisėjams kaįs perstatė jį koblogiau- Antras dalykas, kurį i vininkas tuščios žemės lu, prašant, kad draugija
rūšies rakandų.
; išėjus spręsti bylą, p. A. F.|sįu> būtent: kad jaunimas jaunimas ir visi parapijos sklypo, kampas Main ir pasiųstų senas knygas, vė-1
Akademijos orkestras.
Lnidotuvitj Jstniga:
Kalbėjo pirmoji alumnie- Kneižys kalbėjo apie Dar- į girtuokliauja., neklauso ir katalikai turėtų suprasti, George gatvių, bando gau liavas, ženklus ir visą ki-j 124 Ames
St., Brockton, Mass.
tė, ponia L. Simutienė, bininko Radio programą negerbia savo tėvų ir tt.. tai yra tas, kad remtų ka ti leidimą statyti gazolino tą, kas tik muziejui yra į-1
Gyvenimo vieta:
“Draugo” redaktori aus ir kvietė norwoodiečius ra-1 o gynėjai jį gynė ir teisi- talikus biznierius, nes jie stotį. Penki apylinkės na domu. Įgaliota valdyba at 25 Enterprise St., Brockton
žmona, adv. Grišius, p. A. ! šytis į tos programos _rė- no Buvo juokų buvo įr panašius užmanymus pa mų savininkai priešinasi. liekamus ženklus pasiųsti!
Jurgis Jonas. Vytauto Didžiojo muziejui
Nausiedienė, kun. dr. J. mėjus. Keletas įsirašė į-i rimtų pareiškimų, kuriuos gelbės' greičiaus įvykdinti.
mokėdami
po
vieną
dolerį
p
a
sakė:
adv.
B.
Sykes,
p.
Kaune.
Končius, Lietuvos Konsu
Jeigu katalikai cambriir
mažiau.
A. Kneižys, “Dar-ko” re- džiečiai, tik tada eis pas
las p. A. Kalvaitis, prela
Sekantiems metams val
(WRUBLIASKAS)
Prisaikintieji
teisėjai
sudaktoriuŠ.
Ypatingai
i
rimtas L. Krušas ir kiti.
dyba liko ta pati. Pirm.— LIETUVIS GRABORIUS IR
grįžo. Teisėjas i—---i jr turiningą kalbą pasa- savo biznierius, kad par
klausia:
BALSAMUOTOJAS
Jubiliejaus minėjimas
J. Ramaneckas, vice-pirm.
duoti jiems tikietą, ar pa
Ar
jau
padarėte
sprendik
§
a
j
v
Cūnys,
kurs
buvo
SUSIRINKIMAS
1000 WashingtOD St.
praėjo labai įspūdingai ir
— J. Samaųskas, prot.
prašytų aukų kokiam rei
oa?
”
Prisaikintojų
teisėjų
teisėjo,
rolėje.
Jis
pasakė:
į
i
..
...
-------.
NORWO()t). MASS.
rašt. R. Stanilionis, ižd. —
iškilmingai.
kalui, o dėl patarnavimo
pirmininkas p. Kavaliaus- “Aukščiausias autoritetas, lankys pas svetimtaučių. Kovo 1 d., įvyko Federa- J. Karsokas, iždo globėjai
TEL. Norwood 1503
kas atsako: “Taip!” “Tai.taj p>ieVas. Jo yra įsakyta tada žinoma katalikai biz- 2įJos APskrlcl°
Montello Office:
— M. Andruškevičius ir S.
prašau viešai paskelbti , gerbtį tėvą ir motiną, ir nieriai, nors ir labai norė Buvo svarstoma apie “Lie Kučinskas, maršalka — J.
10 Intervale St.
sako teisėjas. P-nas Kava- kas to įsakymo nepildo. tų, bet negalės niekuo pa tuvių Dieną“, kuri įvyks Gudeliūnas.
TEL. Brockton 2005
Sekmadienį, vasario 23; liauskas išėjęs
į
priekį
sce-- - tas prasižengia prieš auto- gelbėti: Svetimtaučių pa- liepos
v 4 . d., š. m. . Nutarta
d., Šv. Jurgio parapijos . nos pareiškia, kad teisėjai ritėtą.“
i
^apskričio» suva I
svetainėje įvyko Darbinin vienbalsiai išsprendė, kad jžanginę kalbą pasakė gelbos taipgi nėra ko tikę- sušaukti
tis, nors juos ir remsite. žiavimą Lawrence, Mass.. u
ko Radio vakaras, kurį jaunimas nekaltas. Publi- įkleb kun p ju§kaitis.
kovo pabaigoje arba ba
S. B-tis.
surengė LDS 3 kp. valdy ka ploja, ypatingai jaunč
jauni- Teismo sąstatas: Teisė
landžio pradžioj.
ba, pritariant kleb. kun. S. mas tokiu sprendimu bu jas — adv. J. Cūnys; pro
į Valdybos nariai pasida
P. Kneižiui.
vo patenkintas.
Surašė J. K. M.
lino darbais. Į “Lietuvių
kuroras - kaltintojas —
To vakaro programą iš žmonių buvo apie 350. a(jv jonas Grigalius, jo aDieną” nutarta įtraukti
JUOKAI! JUOKAI! JUOKAI!
pildė profesijonalai ir jau Šioje kolonijoje tiek žmo- ęįstentas p. A. F. Kneižys;
ŠV. KAZIMIERO
visus centralinių organiza
nimas. Programa susidėjo nių sutraukti, tai naujiena, gynėjas — adv. B. Sykes,
ŠVENTE
cijų apskričius, būtent: L.
iš kalbų ir “teismo” (mock Labai retai kada į papras- jo asistentas — p. S. Bug- Kleb. kun. Vincas Puido- D
VIENATINĖ TOKIA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJ
l Vyčių,
Moterų
trial). Teisė jaunimą už tus
,
parengimus sutraukia naįtis. Jaunimą atstovavo kas ragino visą parapiją Sąjungos, Blaivininkų ir
Tik ką išėjo iš spaudos.
nepaklusnumą tėvams ir tiek‘ žmonių ir mūsų di- _ p ftakalys. Teismo raš- iškilmingai minėti Šv. Ka- kitus. Dvasios vadas, kun.
■
■■
-t
Vrilnni ina PaTtrmė' - i
t______
_
*
-r>__ z_____
džiulės kolonijos. Pazyu*®- tininku buvo p. A.*Pocius; zimiero šventę, sekmadie- pr Strakauskas apsiėmė 160 įvairių įvairiausių juokų. 150 didelių puslapių
tina, tas, kad apie trečda I maršalka — p. Zaletskas. nį kovo 8-tą. Šv. Kazimie- sukviesti mūsų profesiolį gausios publikos sudarė Prisaikintieji teisėj a i ras yra patronu mūsų pa-malus.
Ant puikiausios popieros su gražiais apdarais
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
jaunimas,
kas
mūsų
paren

rapijos,
vyrų
draugijos
ir
(jury)
jaunimą
išteisino
ir
LIETUVIAI ADVOKATAI
Kaina tiktai $1.00
LIGONIS
Ofisas: SANBORN BLOCK gimuose yra retenybė. Va pripažino jį nekaltu. Žino Jaunimo klubo. Lai šita
lio, Norwoodo jaunimas. ma taip ir privalėjo pada šventė mus visus sustipri Sunkiai serga Jonas žeWashington St.
LAIDA APRIBOTA. SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
Nonvood, Mass.
' Rap.
ryti. Rimtai į dalyką žiū- na ir paskatina uoliau bris, pavyzdingas mūsų
Tel. Nonvood 0330
darbuotis Bažnyčios ir
Gyvenimo Vieta:
KALBĖTOJAI — Štai pilnutėlė knyga parinktų juokų
mūsų išeivijos naudai. Ga
32 WAL.NCT AVĖ.
jums viešai bekalbant panaudoti ir savo klausytojus prajuo
Tel. Norvood 1020
vėnios metu augkime do
kinti.
rybėje, kad atėjus Šv. Ve
Kovo 1 d.,•> bažnytinėje
TEATRŲ RENGĖJAI — štai medžiagos ruošiant scenai
lykoms galėtume pasi
svetainėje
Marianapolio
veikalėlius.
Publika šiomis dienomis ištroškusi gerų juokų.
Kolegijos Studentai labai; Kovo 2—15 dd. Lawren- džiaugti mūsų dvasine pa
LIGONIAI — Štai neišsemiamas šaltinis linksmo ūpo su
žanga.
gražiai suvaidino dramą ce, Mass.
kėlimui
ir nuobodumo išblaškymui. Jūsų prieteliai negalėtų
Kovo
16
—
22
dd.
Lowell,
Kovo 15—24 d. Panelės
; “Užslėptoji Brangenybė“
SKAITYKIME
Švč. Užgimimo bažny tinkamesnės dovanos jums suteikti.
ir komediją ‘Nėra Pinigų’. Mass.
“DARBININKĄ”
TĖVAI — Štai proga įsigyti sveikų ir švarių juokų knygą
i
čioje, 6812 S. WashteDėkojame studentams už Kovo 23—29 dd. Šv. Ka
savo vaikučiams prigimtoj kalboj vakarais paskaityti.
zimiero parapijoj, Worces- Šitie metai bus garbin naw Avė., Chicago, m.
taip gražų vaidinimą.
Sodalicijos draugija, Pa
rapijos choras, Šv. Kazi
KOLONIJOSE
miero Jaunų Vyrų ir Šv.
Kazimiero Jaunų Moterų
klubai ir visas parapijos
jaunimas, sekmadienį, ko
vo 15 d. per pirmąsias miTeis«ju buvo d*-- Anta- j šias bendrai priims šv.
nas Gvaizdikas (Gasson);
prokuroru - kaltintoju bu Komuniją. Tuoj po mišių
pusryčiai
vo adv. B. Sykes, jo pagel- įvyks bendri
bininku inžinierius J. Ja- bažnytinėje svetai nėję.
sionis; gynėju buvo adv. Bus užkviesti, svečiai kalChicago, DI. — Vasario P. Sykes, jo pagelbininku bėtojai. Kviečiame visą
■rn.rvm-r-r.rr> —- ---- -m..........

ŠV. KAZIMIERO AKADE- “^mą aukštesnioauMIJOS
JUBIurmoSIDABRINIS
nniėin |XV||
LltJUo rnAEJll iShILMINGA)

__________________
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REIKALINGAS
VARGONINKAS

CAMBRIDGE, MASS.

I

■ADAM WAITEKUNAS

i

EDW, V. WARABOW

L0WELL, MASS.

t

N0RW00D, MASS.

NUSIŠYPSO K"

WESTFIELD, MASS.

h

SYKES & SYKES

NASHUA, N. H.

VOS IR ORGAI
CIJU ŽENKLAI
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MUSŲ CHORAS
Girdėt, kad mūsų para
pijos choras vėl gavo kvie
timą išpildyti Darbininko
Radio programą. Taigi už
kelių savaičių turėsime
progos klausytis mūsų
choro, kuris mokosi gratai mūsų specialybė ir ilgų metų
Baujų dainų. Muzikas
praktika. Darbas artistiškas. Kai- į J. Tamulionis labai rūpėsTina
XAVM AM
I
*
nos žemos.
tingai
ir
gabiai
veda
cho. M. A. NORKŪNAS,
P. O. Box 371, Lawrence, Mass. r4-

KUN. PROF. RAŽAIČIO, D.
D., MISIJŲ TVARKA;

TĖVO KAZIMIERO
ŽVIRBLIO, DOMINIKONO
MISIjy MARŠRUTAS;

ter, Mass.
Kovo 30 d. — Balandžio
5 d. Westfield, Mass.
Balandžio 6 — 12 dd. šv.
Andriejaus parapijoj, Philadelphia, Pa.
Jeigu kuris Gerbiamų
Klebonų norėtų pas save
kviesti su misijomis, pra
šoma kreiptis šiuo antra
šu: Rev. Prof. M. Ražaitis,
D. D., Marianapolis Colle
ge, Thompson, Conn.

giausi katalikiškos spau Kovo 25—31 d. Dievo Ap
dos istorijoje. Sulyg šv.i vaizdos Bažnyčioje, 717
Tėvo prašymo, Romoje į- W. 18th St., Chicago, III.
vyks katalikiškos spaudos Balandžio 5—12 d. Šv. Pet
paroda, kuri prasidės ge ro bažnyčioje, 8300 Longužės 16-tą ir tęsis per še gworth Avė., Detroit.
šis mėnesius. Westfieldie- Mich.
čiai, atjauskime katalikiš Birželio 5—13 d. šv. Anta
kos
spaudos platinimo į no bažnyčioje, 1515 S.
darbą ir užsirašykime 50th Avė., Cicero, UI.
“Darbininką“, kad jisai Nuolatinis Tėvo Kazimie
ateitų į kiekvieną lietuvio ro adresas: 259 North
namą.
5th St., Brooklyn, N. Y.

KELEIVIAI — štai vieniems keliaujant draugas, kuris
per visą kelionę juokins ir kaip bematant prabėgs laikas.
Šią knygą nusipirkę nesigailėsite užtai, kad tai retenybė
mūsų kalboj. Nepamirškite, kad tai-ne vienam paskaitymui to
kia knyga su tokiais juokingais nupasakojimais. Pakartotinai
teks tą knygą snsiieškoti ir iš naujo skaityti. Tad pasinaudo
kite proga ir kol jų esama įsigykite sau ir savo draugams.

Reikalaukite
“DARBININKO“ ADMINISTRACIJOJE,
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

t.-

DARBININKAS

sidūriau į Preikapę į savo
dėdės Antano Morkaus,
kurs keletą metų gyveno
Chicagoje, laidotuves. Pir
mą dieną aš pats iš Preikapės atlydėjau į Leščių
bažnyčią, kur ir vietos
klebonas kun. J. Underys
pasitiko, kaip buvusį ilga
metį bažnyčios maršalką
ir įleido į bažnyčią.
Gruodžio 26 d. su klebo
nu atgiedojome egzekvi
jas, o aš atlaikiau gedu
lingas Šv. Mišias ir pasa
kęs atitinkamą pamokslą,
palaidojau Leščių kapuose
drauge su motina. Šią ži
nią pranešu visiems A.
į Morkaus ir mano gimi
nėms Amerikoje. Nors po
biškį šala, bet oras labai
gražus ir sveikas Lietuvo
je. Aš gaunu kaikuriuos
Amerikos lietuvių katali(kų laikraščius ir seku man
gerai visų lietuvių žinomas
kolonijas.
Kun. P. Raščiukas.

Jono ir Marijonos Čižauskų 2 5 metų
Vedybų Sukaktuvės
Vasario 27 d. sukako ly-i Šv. Komunijos metu pa
giai 25 metai moterystės1 sistiprino angelų duona ne
luomoje visų gerbiamiems! vien tik pp. čižauskai, bet
ir visų mylimiems mūsų ėjo prie Šv. Komunijos
kolonijos artistams pp. taipgi daugel iš parapijie
Čižauskams. Tą vakarą čių, ypač tų moterų, ku
parapijos choras per savo rios yra narės ne seniai įpirmininką Stasį Jankūną kurto ponios Čižauskienės
pasveikino gerbiamus Ju- Moterų Choro. Nors šeš
bilijantus ir įteikė gražią tadienis daugeliui buvo
dovaną. Buvo taipgi svei darbo diena, visvien gra
kinimų ir iš kitų dr-jos na žus būrys choristų ir cho
rių, kaip tai Stasio Bene- i risčių atėjo į bažnyčią ir
šiūno, Prano Anulio, Ma-j p. McCaffrey vadovau
rijonos Mažeikiutės ir ki jant, sugiedojo mišias. Iš
tų.
kilmės užsibaigė giedoji
Tikros tačiau jubilieji-' mu “Te Deum laudamus”
nės iškilmės įvyko šešta-' padėkos himno.
dienį, vasario 29 d. 9 vai. i Šių sukaktuvių proga be
ryte, kuomet klebonas Lie abejo pp. Čižauskai gavo
tuvnikas priėmė pakarto daug linkėjimų iš visų Ajimą
ištikimybės įžadų merikos kampų; tačiau ir
nuo gerb. jubilijantų, su- Baltimorės ŽVALGAS ne
teikdamas jiems tinkamą ■ nori atsilikti nuo kitų. Jis
pamokinimą ir atnašauda-' pp. Čižauskus nuoširdžiai
mas iškilmingas padėkos sveikina, linki jiems Dievo
mišias. Mišiose Klebonui I malonių, gyventi ilgiausius
pagelbėjo kun. Dubinskas ■ metus, darbuotis Dievo ir
ir kun. Keidošius. Apeigų mūsų Tautos garbei, ir
magistras buvo kun. Jo taip sulaukti savo auksi
nas Mendelis. Kun. dr-as nio jubiliejaus. Ilgų ilgiau
Mendelis klūpojo sanktua- sių metų abiem!
Žvalgas.
rijoj.

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių. Lyginant Sa
Lucky Strike C ig arėtais
x-s
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Per metų eilę tapo padaryta tūli pamatiniai page
rinimai parinkime ir apdirbime cigaretinio tabako
Lucky Strike Cigaretams.
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Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai parinkto tabako;
vidurinių lopų naudojimas; apdirbimas augštesniu
tabako kaitinimu ("toasting"); dėmesio kreipimas j
rūgšties-šarmų lygsvarą, su iš to sekančiu skonio
pagerėjimu; ir sukontroliuotas vienodumas užbaig
tame gaminyje.
Visa tai susideda, kad padarius puikesnį cigaretą
- naujovišką cigaretą, cigaretą pagamintą K turi
ningo, brandaus-kūno tabako - Lengvą Užsirūkymą.
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Lietuvos “Darbinin
kas”, prof. P. Dovy
daičio leidžiamas ir
redaguojamas apie
m
prof. Dovydaičio atlei
dimą įdėjo šiokią ži
nutę:
“Jau šeštadienį buvo pa
skelbta, kad prof. Pr. Do
IT'S TOASTED"
vydaitis atleistas iš Vy
S
tauto D. universiteto.
“L. Žinios”, rašydamos
apie atleidimą, pažymėjo,
Jūsų gerklės apsauga - prieš knitėjimus - prieš kosulį
kad “jo atleidimas esąs
A.A. Ona Kriščiūnaitė žmonių pagirimo, bet vien
susijęs su “L. A.” paskelb
Pirmadienį, kovo 2 d. tik kad Dievui įtikti. Per
Kalbėtojų buvo pažymė tu laišku tūlam kapelio
mūsų bažnyčioj įvyko lai ilgus savo tarnystės me džio — visuomet buvo ku9
9
IT * T ®
ta, kad toji vieta kiekvie nui”.
dotuvės, per ilgus metus tus, kuomet dar nebuvo
nam lietuviui yra itin i “L. Aidas”, sausio 8 d. įklebonijoj tarnavusios, O- Sesučių mokytojų mūsų
1 ,JL Prasideji" uioinin 1P n pi|llMrw vyriausybe, diplomat. kor- brangi, Ji, tartum kokia dėjęs prof. Pr. Dovydaičio
nos Kriščiūnaitės. Laido parapijoj, Ona Kriščiūnai pos ir Nekalto
tė
su
pagelba
savo
sesutės
-lės ŠŠ. Sodaliečių Dr-i ■ RvAlilU Iu U: rftmillu pUSO nariai, kariuomenės nerašyt
nerašyta istorija, byloje laišką, parašytą Šiaulių
mo P-lės
tuvės buvo tikrai iškilmin
i
n
IzSc*
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Jėvas
per
naktis
dirbdavo
jos. Tretininkės susirinku
gos. Prie didžiojo altoriaus
vadovybė, senosios kartos apie garbingą
praeitį ir valdžios berniukų gimnazi
bažnyčioje,
puošd
a
m
o
s
atnašavo mišias klebonas
sios atkalbėjo rožančių už
veikėjai, aukštieji valdi- kovas už laisvę. Čia yra jos kapelionui kun. Myko
Dievo
altorius
ar
tai
Kekun. J. Lietuvnikas. Jam
mirusios sielą sekmadieni Kaunas — Vasario 16 d. ninkai, organizacijos su Nežin. Kareivio kapas, čia lui Grobiui, šeštadienį įdė
turdešimtei
ar
tai
Didžio

pagelbėjo kun. Kazimieras
po pietų, o sodalietes sek visoje Lietuvoj buvo iškil vėliavomis, kariuomenės ,visi ateina nulenkti savo jo prof. Dovydaičio tuo
_____ _ 'galvas prie Žuvusiųjų karKeidošius ir kun. Jonas sios Savaitės apeigoms. Iš madienio vakarą. Vedė ti mingai minima vasario 16 ,! dalys__ir____
daug tikinčiųjų.
reikalu paaiškinimą, kaip
savo
uždarbio,
iš
savo
al

t
Oficialių
iškilmių
centžyg
’
.ų
paminklo.
Čia
taip)
Mendelis. Prie šoninių al
krai pavyzdingą krikščio d. — _______
ir pirmą sykį jį tam tikru
Lietuvos nepriklau-.
torių tuo pačiu laiku at gos, ji ne šykštėjo prisidė nišką gyvenimą, todėliai somybės 18-sios metinės ras buvo Karo Muziejuje, Pa^ stropiai surinkta daug būdu iškomentuodamas ir
mirties. sukaktuvės. įspūdingiau-!prie Žuvusiųjų paminklo. kitų vertingų dokumentų i gale pastatydamas klausi
našavo mišias kun. dr-as ti prie papuošimo Dievo nesibijojo nei
Namo.
Amžinai
jos
ir
jos
Mendelis ir kun. DubinsKaip Klebonas pabrėžė sa šiai šventė paminėta Kau Čia susirinko vyriausy- ir daiktų, rodančių mūsų mą: “ar vieta mūsų un-te
sesutės
Jėvos
atminčiai
vi

vo pamoksle, artinantis ne. Bažnyčiose ir maldos bes nariai, aukštieji kari tautos kryžiaus kelius Į 'žmonėms, kurie skaldo ir
kas. Egzekvijas giedojo
visi penki kunigai ir muz. si parapijiečiai galės gėrė paskutinei
valandai, ji namuose buvo atlaikytos.ninkai,
veikėjai, aukšt. laisvę ir į šviesesnį rytojų. srovina jaunimą, sąmonintis
jų
aukomis
įtaisytu
di

p. Jonas Čižauskas. Po mi
meldė esančių prie jos dva- iškilmingos pamaldos.
valdininkai, organizacijos Už nuopelnus gen. Nage gai ignoruodami vienijimo
džiojo
altoriaus
TABER
•
šių įspūdingą pamokslą
sinių tėvelių, kad padėtų Kauno Arkikat. Bazilikoj su vėliavomis, kariuome vičius Prezidento buvo čia linkmę priaugančios karNAKULU
ir
brangiąja
pasakė klebonas kun. Lie
jai tinkamai prisirengti į- iškilmingas šv. Mišias at nės dalys, kurios paskiau pat dekoruotas aukštu Vy tos auklėjime?”
amžinąja
lempa.
Nors
ne

tauto D. ordinu.
tuvnikas.
eiti į dangų. Jos mirtis ti- iaįkė Arkiv. Metropolitas, praėjo iškilmių maršu.
buvo vienuolė, tačiau Ona krai buvo šventa •— nuo jose dalyvavo Respublikos Čia kalbą pasakė vyriau Vakare minėjimas įvyko! “Prof. Dovydaitis dirba
Pamoksle trumpai, bet Kriščiūnaitė vedė tikrai
) Universitete nuo jo įsikūsybės vardu inž. Šakenis, Valst. Teatre su plačia rimo. Šiemet jam sueina
ryškiai Klebonas priminė vienuolišką gyvenimą. Kas ligos skaudi, bet rami.
visiems susirinkusie m s, rytą buvo galima ją maty Ilsisi ji šiandien sveti Žilinsko mamytė pasimirė skatindamas sekti pirmų koncertine dalimi, platiį 50 metų amžiaus. Iš vyr.
moj šaly, Holy Redeemer pirmadienio rytą ir buvo jų Tėvynės karžygių ke- minėjimą surengė V. Ra mokslo personalo šis atleikad a.a. Onos Kriščiūnai
tės gyvenimas buvo tikrai ti ankščiausiai klausant kapinėse, laukdama gar palaidota su trejomis mi- j liais ir pozityviu darbu diofonas įvairios atskiros dimas yra pats pirmasis”.
organizacijos. Didelė nau
paslėptas. Ji dirba per vi šv. mišių ir einant prie šv. bingo prisikėlimo paskuti šiomis, ketvirtadienį, kovo kelti jos gerovę.
są savo amžių neieškoda Komunijos. Ne vienam ji nėj dienoj. Jos darbai at 5 d. Visiems likusiems Suskambėjus komandos jiena buvo neprikl. šventės UKMERGE
ma žmonių garbės arba nepasakė įžeidžiančio žo- likti dėl Dievo garbės ir našlaičiams sūnams ir du- žodžiams, sušvito Laisvės iškilmių transliavimas iš
mūsų parapijos naudos il kterims reiškiame giliau- ir Žuvusiųjų paminklai, Čikagos ir transliavimas Ūkininko Žmona Pagimdė
■H
E
gai pasiliks šv. Alonso pa šią užuojautą. Amžiną a-,sugaudė Laisvės varpas ir iškilmių iš Kauno per kitų
Trynukus
Tautos himno valstybių radio. Plačios
rapijiečių atmintyse. Mes tilsį duok jai Viešpatie! j; suaidėjo
Baltimoriečiai įvertindami Moterų Choras turėjo garsai. Paskum buvo iškil minėjimo programos buvo Šiomis dienomis ūkinin
a.a. Onutės Kriščiūnaitės puikų vakarą, antradienį mingai atidarytas Vytau surengtos ir daug kur už ko Karolio šarkos jauna
IŠ GEROS MALDAKNYGES
šeima (gyv. Kurmelių kai
pasišventimą mūsų para prieš pat Pelenų dieną. to Didžiojo muziejuje jau sienyje.
“Darbininkas** siūlo šias maldaknyges
me, Deltuvos vaisė.) iš
pijos labui, reiškiame už Buvo kalbų, dainų ir šo baigtas tvarkyti Karo Mu
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ
Lietuvoje irgi prasidėjo karto padidėjo trimis na
ziejus.
uojautą jos likusiai sesu kių.
tei Jėvutei, ir žadame bent Parapijiečiams labai pa Dalyvavo vyriausybė su šalčiai 10—18 laipsnių Cel riais: jo žmona laimingai
“MALDŲ RINKINĖLIS“
Kainos:
laikas nuo laiko atminti tinka permaina, kuri liko Prezidentu ir Ministeris sijaus. Vasario 13 dieną ir; pagimdė trynukus. Nauja
jos sielą, atkartodami tą įvesta šios gavėnios sek- Pirmininkas, kariuomenės Nemunas sustojo ir užšalo, gimiai — mergaitė ir du
Juodais odos apdarais
$150 (tavo $1.75)
• •
• • •
o
« — * •_ •_ _ _
bažnyčios gražią maldelę madieniais vietoj mišparų vadovybė, atgimimo veikė o iki tam laikui vis dar berniukai — visai sveiki,
Baltais celuiloido apdarais $150 (tavo $1-75)
i
I
“Amžiną atilsį duok jai eiti Kryžiaus Kelius. Pe jai ir šiaip daug kviestinių Nemunu vaikščiojo garlai kiekvienas sveria po tris
Juodais paprastais apdarais .75 (tavo $1.00)
į
viai ir oras išrodė kaip pa svarus. Jaunoji motina
i
reitą sekmadienį bažnyčia svečių.
|
Baltais celuiloido apdarais
-90 (tavo $1-25)
x
I Viešpatie, o šviesybė am
Muziejų pašventino Ar vasarį. Kūčių dieną garlai taip pat jaučiasi gana ge
i žinoji tegul jai šviečia. Te buvo arti pilna ir visi gra
* PULKIM ANT KELIŲ ”
i gul ilsisi ramybėj. Amen”. žiai giedojo stacijas.
kivyskupas Skvireckas, a- viu nuvažiavau į Vilkiją; rai ir labai džiaugiasi to
Juodais odos apdarais — $150 (buvo $250)
i
Altoriaus ir Rožančiaus tidarymo kalbą pasakė p. ančių pilnas Nemunas, kia gausia Dievo dovana.
Jonas T.
i......
- i.
—
IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
dr-ja ne tik globos, bet jau Resp. Prezidentas. Istori mat iš kitur suskridę an
daro planus Zuikučių Ba nę Karo Muziejaus apžval tys maitinosi žuvelėmis. O Dievas ir Tėvynė
KĄ GIRDĖJAU
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
Reikia mums mylėti,
liui Velykų pirmadienį. gą padarė K. Muz. virš, iš Vilkijos arkliais su šlaTada ir vargelis
“DARBININKAS”
gen. V. Nagevičius. Kalbos jėmis per Vilkijos, Čekiš
Mums gerai žinomo dan Geriausio Pasisekimo!
Biis lengviau kentėti
— So. Boston, Mass.
iB 366 Broadtvay, — —
kės ir Leščių parapijas atAUSYS. bus duotos skyrium.
tų gydytojo dr-o Eduardo
K. Č.
Nesenoj padaryti cheminiai bandymai parodo*,
jog kiti populiarūs cigaretų išdirbiniai turi
rūgštume perviršių nuo 53% iki 100% daugiau
negu Lucky Strike.
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Žinios Jis Lietuvos
TA ĮSPŪDINGAI
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DARBININKAS

Penktadienis. Kov© 6 d.. 1936

S.

Rytinių Valstybių Žinios
darbą, imasi kelti kapitalą Taipgi dainavo ir parapi- gražios jaunamečių choro į Meno Teatro mėnesinis su
naujai bažnyčiai. Štai pe-; jos mažasis choras, vado- mergaitės, atsižym ėjęs sirinkimas. Nariai skait
reitą vasarą pašventinta vaujant muzikui p. Ode- Waterbūrio Lietuvių Ma lingai atsilankė. Komisija
ŠV. JURGIO PARAPIJOS
nauja, graži, erdvi bažny- liui.
žosios Simfonijos Orkes išdavė raportus dramos
SIDABRINIS JUBILIE
čia kaip ir be skolos. Už Choram akompanavo p. tras, solistės — Natalija vakaro. Dėl šalčių vaidini
JUS
baigęs tą darbą, taisė nau- Odelienė. Gitarų grojo p. Plangiutė, Marė Alubaus- mo maršrutas sulaikomas.
Vasario 23 d. Šv. Jurgio
ją, gražią auditoriją iš se Petrulionytė.
kaitė ir Stasė Valinčiutė, Teks aplankyti ir kitas
parapija iškilmingai minė
nos bažnyčios. Todėl iš Turiningas kalbas pasa įžymus smuikininkas Jur kolonijas. Pirmininkas pri
jo savo gyvavimo 25 metų
mažo grūdelio išaugo dide kė mūsų klebonas kun. L. gis Davidonis ir mūsų ar- duoda L. Meno Teatro gra
sidabrinį Jubiliejų.
lis medis, kuriuo didžiuo Vaicekauskas, generalinis monistai “tūzai” — Ed žiai sutvarkytą knygų są10:30 vai. ryte visos
jasi visi lietuviai.
konsulas adv. P. Daužvar- vardas Digimas ir Valeri ’ rašą. Liko peržiūrėtos
draugijos su vėliavomis
Vyturys.
dis ir adv. Paulauskas. jonas Markevičius.
į knygos — fotos, gautos iš
“in corpore” suėjo į bažny
Programa užsibaigė Lietu Operetė pradėta su ‘Mer ! Lietuvos Valstybės Teatro.
čią išklausyti Šv. Mišių,
vos himnu.
gužėle Mano Miela’ (Gruo I Išrinkta komisija. Vykt,
kurias atnašavo klebonas
Garbė priklauso už su džio) baigėsi iškilmingai ir Vyt. Raudonaičiai ir A.
kun. Jonas M. Bakšys ir
Ypatingai mums yra rengimą minėjimo WS su komp. J. Žilevičiaus į Baniulis dėl supirkimo kopasakė labai gražų pamok
svarbi ir nemirština diena, skyriui ir mūsų klebonui, naujai išleista “Vasario 16 j stiumų.
slą. Prašė visų pasimelsti
tai šių metų Vasario 16- kuris bažnyčioje ragino Giesme” ir Lietuva Tėvy Į L. Meno Teatrą įstojo
už mirusius šios parapijos
toji, nes galėjome nasikei- visus gausiai ateiti. Padė nė Mūsų. Sekė linksmus Marcinkevičiūtė, Kanapovadus, kaip dvasiškius, !
sti lietuviškų žodžių bal ka priklauso muzikui p. O- šokiai iki vėlumos, gro čiutė ir ponai Navikai.
taip ir pasauliečius. Pasi
E. B.
[>•
sais per Atlantą. Teikė deliui, jo žmonai, choram jant Melodians’ Lietuvių
džiaugė savo parapijie
mums malonumo juos ta ir visiems programos da Radio Orkestrai. Lauksi
čiais, kurie vadovystėje
me nekantriai panašaus
riant Tėvynėje esantiems lyviams.
buvusių dvasios vadų įsi
parengimo po Šv. Velykų.
Kearny Dėdė.
broliams, džiaugsmo iki
gijo labai gražią nuosavy
Veikimo komisiją sudarė: Tabita buvo apaštalų lai
ašarų turėjome juos gir
bę ir išlaikė lietuvių ne
ponios
Magdalena Kari- kų krikščionė. Ji gyveno
dint Amerikoje. Tačiau dėl
priklausomybę Rocheste-1
nauskienė ir Vera Voegt- Jaffos mieste prie Vidur
pavienių dainininkų reikia
r’yje.
pasakyti, kad juos galima šv. Juozapo Parapijos Vy lin, Mariutė Kašėtaitė, Jo žemio jūros. Tai buvo ne
Vakare, svetainėje įvyko!
buvo dažniau keisti prie čių Choro 13-tas Metinis nas Ambrozaitis, Elena paprastai dora ir kilni
jubiliejinė vakarienė, į ku-!
Kupstas, Kazys Sakalaus mergaitė, todėl Kristaus
mikrofono. Juk tos rūšies
Užgavėnių Vakaras
rią atsilankė labai daugį
kas, Albertas šambriskis žodžiai “ką padarėt vie
pajūgų Lietuva turi užtek
žmonių. Prie stalų vietos'
ir Juozas Kanapka. ChoKUN. JONAS BAKŠYS,
neužteko. Rengėjai turėjo I;Šv. Jurgio par. (Rochester, N. Y.) klebonas ir nuošir- tinai ir rimtų pajėgų. Pe Choro metinis parapi ras labai dėkingas veikė- nam iš vargo brolių, man
padarėte” pavergė jos šir
pakaitomis sodinti žmo i dus LDS. organizacijos ir laikraščio “Darbininko” rė reitą kartą irgi buvo gir jos naudai Užgavėnių pa jam už jų nuoširdų pasines. Pavalgius p. Pr. Rim mėjas. Vasario 23 d. jo parapija minėjo savo 25 metų dimas nevisiškas ameri rengimas, sekmadieny, va darbavimą taip pat dėkin- dį. Jo gyvenimo pavyzdys
ir kryžiaus mirtis nurodė
kus, šios parapijos trustis- gyvavimo sukaktuves. Sveikiname gerb. kleboną ir jo kiečių pasitenkinimas dėl sario 23 d. pavyko kuopui- gas ir visiem prieteliam,
jai apaštalavimo būdus.
pirmojo iš Lietuvos kon kiausiai. Taip buvo įvai
tas pradėjo programą, parapijiečius Sidabrinio Jubiliejaus proga!
Dideliame Jaffos uoste
certo. Sakoma, kad jis bu rus, kad patenkinti buvo rėmėjam.
pirmiausiai tardamas šir
buvo daug baisiame skur
dingą ačiū biznieriams, du ir linkėjo parapijai ir nierio — pienininko, kuris vęs, pernelyg, moteriškas. visi ir dainos ir scenos ir
de gyvenančių darbininkų.
kurie prisidėjo aukomis ir mūsų klebonui ilgiausio irgi yra vienas iš pirmuti- Kur gi mūs mylimas Ci- muzikos mėgėjai. Vienu
Tabita pasiryžo juos gel
perstatė kleboną kun. J. amžiaus ir gerų pasekmių, nių parapijos organizato- pras Petrauskas? Nejaugi žodžiu — puikus lietuviš
mes jo širdžiai esame sve kas meno vakaras! Todėl- LANKĖSI GARBINGAS bėti. Ir ką gi ji darė? Ta
Bakšį, kuris gražioje kal |Čia neprošalį bus priminti, rių.
bita verpė ir audė, siuvo ir
SVETYS
boje priminė, kad apie 30 kad minėta draugija įtaisė5 i Pasibaigus programai, timi? Kodėl jo švelnus bal gi visi, kurie džiaugiasi
metų atgal, pradėjus apsi-Į labai gražų Panelės ŠŠvč.‘ prasidėjo šokiai, kurie tę sas nespaudė mums džiau lietuvybės ir pilnai tiki, Pereitą sekmadienį, ko lopė. Ji ėjo siauromis Jaf
gyventi lietuviams Roches- Neperstojančios Pagalbos sėsi iki vėlumos. Žmonės gsmo ašarų? Mes galime kad lietuviškas menas nė vo 1 d. Šv. Andriejaus lie fos gatvėmis ir ieškojo
:
ter’yje, atsirado pionierių, Į paveikslą bažnyčioje, ku buvo labai linksmi ir pa- tenkintis ir tuo. Mums ma ra užsilikęs, bet kasdien tuvių bažnyčioje kun. J. skurdžiausiai atrodančių
kurie pradėjo svarstyti ir ris yra šio Sidabrinio Ju. keltu upu skirstėsi į na lonu, neimant dėmesin ke- yra tobulinamas, skaitlin Vosylius ir Thompson, Ct. namelių. Į juos nešė nepano tas balsas; mes džiau gai į šiokius parengimus pagelbėjo mūsų kunigams lįsdama savo atliekamą
rengtis įsigyti savo para biliejaus dovana parapijai mus.
piją. “Nebuvo tą syk dva nuo draugijos. Kalba J. J. j Nors parapijos organiza giamės, nes girdime iš a- atsilanko ir niekuomet ne- dvasiniame darbe. Klausė kąsnį, drabužį,, ar geros
sios vadų, kurie vadovautų Rickis, kuris buvo komite vimo darbas buvo sunkus, nos pusės Atlanto dainuo-1 užsivilti, nes šiuos gražius išpažinčių ir pasakė gra valios turtingųjų aukas.
tame darbe, bet patys pa to raštininku organizuo nes tada labai mažai lietu ja lietuviškus, mums vi meno darbus įvykdo pa žius pamokinančius pamo Ir už visą tai nereikalavo
atsidėkojimo.
sauli ony s turėjo būti tais jant parapiją. Jis yra žy vių ir tie patys mažai už siems suprantamus, žo garsėjęs išeivijos meninin kslus.
Pagaliau vieną dieną Ta
dvasios vadais ir organi mus biznierius ir biznierių dirbdavo, bet dėjo aukas džius, iš Tėvynės ir taria kas Šv. Juozapo parapijos
sąjungos
viršininkas.
Kal

bita
susirgo. Jos rankos
mus savųjų, bet gi nepa vargoninkas
IŠ DARBININKO
komp. A.
zatoriais”, sakė gerb. kal
po
10,
15
ar
20c.
į
savaitę
mirškime, broliai, kad ne Aleksis. Šį kartą jo gabio Darbininkų gyvenimo pavargo nuo darbo ir ko
bėtojas. Po to klebonas bėdamas pažymėjo, kad
perstatė vieną iš pirmųjų labai svarbią rolę "lošė vie- ir sugebėjo įsigyti nuosa- vieni lietuviai klausomės, je vadovybėje suvaidinta sąlygos mažai ką pagerė jos pailso nuo skubaus
ir pastatyti laikinąją klausosi ir kitos tautos. linksma trijų aktų operetė jo šioje kolonijoje. Kaiku- vaikščiojimo. Ji nebegalė
tvėrėjų, p. Juozą Mociejū- tiniai biznieriai, kurie ir
ną, kuris trumpai kalbėjo dabartiniu laiku neatsisa- bažnyčią. Čia per 20 metų Tikime, kad sekantį kar “Tėvai ir Vaikai”.
rios dirbtuvės vėl pradėjo jo linų nei vilnų verpti, ne
j
ko
paremti
parapiją.
Taipklebonavo
a.a.
kun.
J.
Kabelankė daugiau vargo
tą sužinoję tą džiaugsmin
apie parapijos praeitį. To
sakaitis, kurio rūpesčiu gą žinią — transliaciją iš Vaidylos buvo veteranai atleisti darbininkus iš dar žmonių lūšnelių. Netrukus
gi
priminė
kaip
sunkiai
liau labai gražią kalbą pa
ir visai nauji scenos artis bo, nežiūrint, kad ir taip
vėliau pastatyta klebonija
sakė p. V. Rovienė. pirm. dirbo komitetas organi ir įsigyta daugiau žemės. Lietuvos, neieškosime pro tai. “Magdės” rolę puikiai dirbo tik trumpas valan Tabita užmigo Viešpatyje
— mirė...
gramoje kas dainuos, bet
Šv. Marijos Panos moterų zuojant parapiją.
Jis nesulaukęs šio sidabri atsukę reikalingą stotį, suvaidino senai scenoj at das. Bedarbių pilna, ypa Sako, ji neturėjus nei tė
draugijos. Ji sveikino pa P-lė Izabelė Rovaitė su nio jubiliejaus buvo pa
sižymėjus p-lė Marcelė tingai jaunų merginų yra vų, nei brolių, nei seserų.
girdėsime
ir
Cipro
balsą.
rapiją visos draugijos var- dainavo dvi labai gražias šauktas Aukščiausiojo pas!
Andrikiutė ir jos senis daug be darbo. Landers Bet verkė Tabitos dauge
Bedarbis.
daineles. Jos balsas labai save. Jis paliko čia gražius
“Jonas Grybas” — Petras Fr. Co. molderiams teduo lis... Visi skubėjo atsisvei
Telefonas: Plaza 1350.
gražus ir labai patrau darbus ir didelę dovaną
Lazauskas, duktė — “Ma da tik tris dienas dirbti ir kinti savo geradarės...
kiančiai sudainavo.
rytė” — Aldona Tamošai- daugumą jų visai atleido. Atsirado jų tarpe tokių,
parapijai. A.a. kun. KasaSeka draugijų pirminin kaitis labai norėjo atida
tė ir sūnus “Pranas” — A- Miestas pakėlė mokesnius kurie prisiminė, kad neto
Graborius ir Balsamuotojas
Vasario 16 d. praėjo iš leksandras Laniaus kas. ant namų, o rendos vis tos
kų sveikinimai: ŠŠv. Petro ryti mokyklą, bet negavo
423 S. Paca Street
li Jaffos yra Šv. Petras.
BALTTMORE, MD.
ir Povilo dr-jos vardu — lietuvių Sesučių ir darbas kilmingai. 12 vai. lietuviai Neblogiau vaidino ir kū- pačios, nes žmonės neturi Du vyrai išsiskubino pa
Jonas P. Levickas; šv. liko sutrukdytas, nes jis klausėsi radio programos mutė “Ona” su savo vyru iš ko mokėti mažai dirbda kviesti jį į mirusios na
Jurgio dr-jos vardu —Pet svetimtaučių
Cortlandt 7-4305
nenorėjo. iš Chicagos, o nuo 2:30 va “Antanu” ir sūnų “Juoze- mi.
mus. šv. Petras atėjo.
LIETUVIŠKA
ras Norkeliūnas; Lietuvos Taipgi jis buvo sudaręs landos po pietų klausėsi liu” — Marė Adomaitė,
SUNKIAI
SERGA
Našlės skundėsi nespėjuINFORMACIJŲ
radio programos iš Lietu Albertas Stadalis ir Kazys
Vyčių
kp.,
kuri
turėjo
net
j
naujos
bažnyčios
statybos
RAŠTINE
Šiomis dienomis sunkiai sios Tabitai padėkoti už
vos.
Karinauskas. Tikrai atsi susirgo I. Liktoraitis. Nu jos gerumą, kūdikiai ver
Lithuanian Information Bureau savo stalą rezervavusi ir fondą, bet savo pradėto
Vyčiai bendrai dalyvavo darbo vaisiaus neteko pa Po to visi su nekantru žymėjo ir “milijonierius” gabentas j Newington ka kė... Susijaudinęs apašta
38 Park Row
Prieš City Hali
šioje vakarienėje, pirm. P. matyti. Bet Jį atminti am mu laukė vakaro, Lietuvos — Jonas Lesunaitis (su reivių ligoninę ir randasi las paprašė žmones iš
NEW YORK. N. Y.
Pranckūnas sveikino para žinai lieka mūsų naujoje Nepriklausomybės šventės savo barzduke ir “Pane gan sunkioje padėtyje kambario išeiti. Tada atsi
Room 405-6-7
piją ir pasižadėjo visados bažnyčioje, kur prie di minėjimo Šv. Vardo drau Tego”) ir tie “ponaičiai”— Juozas yra Pasaulinio Ka grįžo į mirusią ir tarė:
Equitable Service Bureau
remti parapijos darbus ir džiojo altoriaus yra įdėtas gijos svetainėje, 7 valan- Alfonsas Jarusevičia, Juo ro veteranas. Linkėtina “Tabita kelkis”. Tabita
LIETUVIŠKA
laikytis lietuviškos dva langas su parašu: “IN ME- dą. Publikos prisirinko pil- zas Kupstas ir Vincas Kli- jam įšsveikti įr grįžti prie pravėrė akis... PamačiuSUSEKIMO ir IŠTYRIMO
ĮSTAIGA
sios. WS kp. vardu svei MORIAM Rev. J. Kasa- nutėlė svetainė. Progra- mas, kūne labai smagia!
mažos
sios stebuklą minios susi
kino Pr. Svetikas. P-lei I. kaitis”. Nukeliavus į amži- mos vedėjų buvo p. K. Je- trio sudainavo “Gerkim kuriems taip labai dar rinkusiųjų garbino ViešRovaitei akompanuojant, no atilsio vietą mūsų visų rusevičius, kuris pirmiau- Broliai”. Labai simpatin svarbu turėti savo tėvelį. natį. Tabita gi atsikėlė,
sudainavo solo porą gra mylimam klebonui mes šiai pakvietė Dievo Moti- gai vaidino “Barbute” — I
T. M. ) kad gyventų Tam, kurio
gavome
jauną
ir
energingą
nos
Sopulingos
parapijos
į
žių
dainelių
Albinas
Re
Stasė Valinčiutė ir kaimie
Graborius ir Balsamuotojas
vardu apaštalas ją prikėlė,
meikis. Taipgi jie su a kleboną kun. Joną M. Bak- chorą, vadovaujant muzi- čiai “Petras” ir “Agota”—
kad savo gerais darbais
Pilnai prisiruošęs patarnauti
kuogeriausiai dieną ir naktį kompaniste sudainavo du ■ šį, kuris tęsė pradėtą dar- kui p. Odeliui sudainuoti Albinas Marcelynas ir Ja
skelbtų didį Jo gailestin
visiems Connecticut Valstybes etą. Vėliau visi vyčiai su bą. Jisai gavo žinią kad keletą tautinių dainų, kas dvyga Stulginskaitė. Pub
gumą!
“P. P.”
L. MENO TEATRO
Lietuviams.
dainavo
“Lai Gyvuoj gali gauti lietuves Sesutes ir padaryta.
lika šį veikalą ilgai atsi
SUSIRINKIMAS
716 Stanley St. arba
Sveiks”, skirta klebonui. mokytojas. Tuojau prade-’ Eiles pasakė p. L. Brei- mins.
Tas, kuris neturi būdo,
273 Chestnut St.
•in statyti
ctotv+i vienuolyną. Pa- teriutė, p BaČlUnSlte p
Programa
baigėsi
kalba
jo
Pertraukose
muzikalę
Vasario
20
d.
8
vai
vak.,
yra ne žmogus, o daiktas.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.
Igno Kairio, žymaus biz-į baigęs vienuolyno statybos , E. Ruseckaitė.
dalį šauniai išpildė mūsų Piliečių klube įvyko L.
Chamfort.
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DARBININKAS

Andrius, —Tegul jie sau y Al D A ęCCCDII If A7IM1P- Taigi savo ir visų alumniečių vardu sveikinu šią
būna Dievo tarnai, apie tai KALdA
jau aš nesiginčysiu, bet
akademiją ir jos vedėjas,
Kunigas,
Na, gerą Kunigas, — Kunigų ei- Dievas ir tikėjimas, man
rhata
sesutes Kazimienetes, u*
dieną, Andriejau. Matyt giasis, tai visai kitas klau- rodos, yra du atskiri daly
linkiu ilgiausių metų!
Pradžia 5-tam pusi.
, praktikuojami — gi panesi išsimiegojęs, kad žio- simas, apie tai gal kitu kai, tai iš to atžvilgio ku
lytas nebūtų taip tragiš-^į
vauji?
'kartu pakalbėsite, bet čia nigai išgalvojo tikėjimą.
kai užsibaigęs.
aizde”s iš TaAndrius, — A, gerą die- reikia išspręsti, ar kuni- Kunigas, — Bet, And mos L. Simutienės, Sv.
______
Kaip
gali
beginklis
žmoną, kunige. Tai tiesa, ma- gai buvo pirma, ar tikėji- riau, ar žinai, kas yra ti Kazimiero Akademijos Gilią padėką reiškiame
gus ką nors terorizuoti?
4
žai šiąnakt miegojau. Mat mas? Katrie nuo katrų kėjimas, arba religija?
Kaip ten bebūtų, Prof.
Jubiliejinėje puotoje, va- gerbiamai lietuvių visuo- Visi resursai juk valdžios
laisvamanių kliubas su- priklauso? Ar tikėjimas Andrius, — Nelabai jau
sario 23 d. 1936 m.
menei už suteiktą paramą rankose. Bet tas “teroriza- Dovydaitis yra nuskriausruošė paskaitas, tai ir aš nuo kunigų, ar kunigai atsimenu katekizmą, kuni
vimas” buvo kaip tik van tas. Mes, žino:raja, nieko
Gerbiamoji
dvasiškija,
^
v
Kazimiero
Akademijai
duo ant tautininkų malū čia negalime pad;taryti. Mūnuėjau pasiklausyti.
! nuo tikėjimo. Į tą klausi- ge, dėl to tiksliai negalė
Lietuvos
Konsule,
draugės
JHMiint
j°
s
25-kių
metų
su-į
no. Prof. Dovydaitis buvo sų protestai prašauna pro
Kunigas, — Na o ką, mą tegul atsako laisvama- čiau pavadinti. Geriau,
alumnietės,
viešnios
ir
svekakt
lBran
g^ji,
Jūsų
panubaustas —perskaudžiai. šalį, tai bent bandysim
kaip dabar jautiesi su lais- niai.
tamsta, kunige pasakyk.
-iai.
stangomis ji auga ir bujo- Kodėl jam neiškelta gar kiek užglostyti tą visiems
vamanybe, ar sustiprėjai ?, Andrius, — Žinoma, kad Kunigas, — Tai pripaži
bės teismo, kaip kad pa nemalonų įvykį DovydaiAndrius, — Aš ir pirmai tikėjimas priklauso nuo nimas Dievo ir visų Jo ap Nėra abejonės, kad kiek- ja' ,JŪS« skaitlingas atsi- daryta su prof. Šivicku? čio šelpimo fondu. TikiJubiliejinę
buvau stiprus, <o dabar, kunigų: jie jį išsigalvojo. reikštų tiesų, per kurias viena motina m vii visus ’an tymas 1
Sakoma, pirmiau jis buvo mės, kad ir Pasiuntinybė
savo
vaikus.
Tačiau*
pirP
uo
>
.
Pasiųstos
aukos, perspėtas — kalėjimu. Ko- ir Lietuvos vyriausybė tą
tai kur tau! Taip, kai antį Kunigas,
Ak taip? sueina ryšys tarp Dievo ir
delno viskas aišku.
Tai pirm negu aš tamstai žmogaus ir vadinasi religi mąjį ar pirmuosius, ji rū- sveikinimai ir telegrama) mendantas velkąs profeso- filantropišką mūsų užsiKunigas, — O apie ką, atsakysiu,, leisk man už- ja, nuo žodžio religija, ką nestingiausiai prižiūri, la- sute2 e Seserims ir Akade- irių į kalėjimą už religinį mojimą nuoširdžiai užgirs,
biausiai glamonėja.
mlkems daug džiaugsmo. uolumą — kaip neskanu! neštai vienintelis teigiatamsta, tenai girdėjai, gal duoti vieną klausimą,
reiškia surišti.
Lietuva netoli bol- mas diegas, išdygęs iš neiir man papasakosi, gal ko- Andrius, — Gerai, kuni- Andrius, — (gyvai) Jau Jau praėjo 25 metai nuo Dėkojame Jo Ekscelenci- Tiesa,
ševikijos. Ten toki dalykai giamų šaknų.
K.
kių naujų minčių kas pa- ge. Jeigu nebus sunkus, dabar, kunige, žinau, kad šios mokyklos, Šv. Kaži- Jai Vyskupui T. Matuliomiero Akademijos įsistei- nĮui *r kun. dr. J. Končiui Navickui, kun. J. Bakanui, Banaitis išvarytas iš gimreiškė ?
pasistengsiu atsakyti.
kunigai išgalvojo tikėjimą, gimo,
ir nuo pirmųjų mano i
atvykimą į iškilmes. I
Andrius, — Naujų tai, Kunigas, — Visai nesun- nes, žiūrėk, kiek per pa
Antanui Kneižiui — Dar-!nazijos. Jam uždrausta įgal ne, bet kad, pavyz- kus, Andriau, pasakyk, saulį yra įvairių tikėjimų’ brangių dienų šioje akade- Gaila, kad Jo Ekscelencija bininko Redaktoriui, Feli- stoti į bet kokią kitą modžiui, kunigai išgalvojo ti- man, gerbiamasis, kas turi Jeigu nebūtų jų kunigai mijoje. Vienok, kaip šian- susi5^°vi ^ negalėjo daly cijai
Nausėdaitei, šv. kyklą ir neleidžiama var! kokiu vauti iškilmėse, vis dėlto Pranciškaus Seserims —gonuoti Tilžės bažnyčioje
kėjimą ir iš to sau biznį būti pirma, ar ponas, ar išradę, tai būtų tik vienas .dien atsimenu, su
motinišku nuošir durnu jautėme didį malonumą, Pittsburgho, Šv. Kazimie- lietuviškų pamaldų metu,
pasidarė, tai labai aiškiai pono tarnas?
tikėjimas.
mus prižiūrėjo
Seserys kad buvo arti mūsų. Kun. ro Seserims ir Aspiran- Maža to, dabar dar gręsia
išdėstė.
Andrius, — Čia nereikė Kunigas, — NesikaršKunigas, — Tai čia visai jo nė klausti, kunige, nes čiuok taip, Andriejau, mes Kazimierietės, kaip rūpes dr. J. Končiui ačiū už gra tems — Newtown, Pa., Šv. Banaičiui pavojus atsidurnaujas dalykas, Andrie ir dešimties metų vaikas čia dar nekeliame, klausi tingai mus mokino ir auk žų Jubiliejinį pamokslą. Kazimiero Seserims — ti jaunuolių pataisos najau. Būtų įdomu sužinoti, gali atsakyti, kad pirma mo, kuris tikėjimas yra lėjo, ir kiek daug meilės i Jo prakilnybei, Prelatui Scranton ir Marywood Ko- muose.
M. Krušai, mūsų dideliam legijos.
ar kalbėtojas nepasakė, turi būti ponas, o paskui tikras, bet tik bendrai mums rodė.
Ką gi mažametis Banaikokiais metais ir koks ku tik tarnas, nes kam jis tvirtiname, kad tikėjimas Kiekviena pradžia yra prieteliui širdingai dėko Laikraščių redakcijoms, tis galėjo tokio parašyti
nigas tikėjimą išrado, nes tarnaus, jeigu nebus po į Dievą ir pomirtinį gyve sunki. Sunki ji buvo ir šiai jame už aukavimą šv. Mi ypač “Draugui” bei jo ve- kad jį ištiktu toks baisus
tokį svarbų įvykį, tai vi-Į?no? Bet aš prieš ponus nu nimą nėra kunigų išmis akademijai, ypač jos vedė šių ir dalyvavimą puotoje. dėjams, ačių už prielanku- likimas9 Matyti, jis, būdasas pasaulis turėtų žinoti? į sistatęs, verčiau, vartoki tas, bet plaukia iš žmogaus joms. Pačios gyvendamos Tėvams Marijonams — mą Akademijai ir “Drau- mas atviros širdies lietuvis
geb. kun. J. Jakaičiui —
Andrius, — Metų ir ku me žodį “šeimyninkas”.
go” administratoriui gerb. ir visiškai nenusivokdaprigimties, o kaip tas tikė varge, dirbdamos sunkiau
nigo tai nenurodė, tik pa- I Kunigas, — Gerai, An jimas pasireiškia ir kokias siose sąlygose, nedavalgy- provincijolui, kun. M. Ur kun. J. Mačiulioniui už pa- mas apie politiką, parašė
sakė, kad kunigai išgalvo driau, vardas nepagadins formas įgauna, tai kitas damos ir nedamiegodamos, bonavičiui, kun. J. Mačiu- garsinimus per radio. Taip ką nors minėtame rašinėgeresnius aka d e m i j os lioniui, dėkojame už su pat dėkojame “Darbinin- lyje apie Tilžės arba prūjo ir tiek.
dalyko, kaip nori, taip va- dalykas. Bet su Tertulionu
Kunigas, — 7Ir tu tiki
bet man svarbu, kas turime visi pripažinti tą kampelius mums moki teiktą pagelbą mūsų aka kui” ir “Garsui” už patai- sų lietuviškumą. Žinoma,
gardesnį demijai.
tam, Andriejau, tai kur pįrma turi būti, ir tamsta tiesą, kad lengviau rasti nėms pavedė,
pinimą akademijos straip- jis tai galėjo parašyti tik
Gerb. kun. J. Paškaukui snių.
tamstos laisva mintis? Pa- pasakeį, kad ponas. Gerai, miestą be namų, o namus duonos kąsnį atidavė, ir
! prisiskaitęs Vokietijos mo
sakė ir tufi taip būt. Tai /paį dabar man pasakyk, be sienų, negu tautą be ti visa širdimi stengėsi mus esame nuoširdžiai dėkin Nuoširdžiai
dėkojame kslininkų, kurie prieš ka
jau tikėjime yra daugiau ar Dievas yra kunigo tar- kėjimo. Dabar, kad ir A- išmokyti ir išauklėti ta gos už taip gražų vadova ‘Margučiui’ už gražius pa rą vienu balsu įrodinėjo,
liuosybės, negu jūsų lais- nas ar kunigas yra’ Dievo merikoj, tik apsidairyk, dvasia, • kuria jos pačios vimą Jubiliejinės puotos garsinimus.
kad rytprūsiai yra lietuprogramos.
gyveno,
būtent,
Kristaus
vamanybėje. Aš stačiai tarnas?
pavažinėk po miestus ir
Už visus suteiktus val viškos kilmės, ir kad jų
Gerb. Kun. A. Skripkai, gius Jubiliejinei puotai ereikalaučiau, tegul man Ąndrius, — Taip bent lengvai įsitikrinsi, kad ir tautos meile.
daugelis dar ir dabar monurodo metus, kunigą, vie- žmon§s vadina, kad kuni- kiekviename ^mieste, mies Jų pasišventimui ir dar mūsų seniausiam priete same giliai dėkingos mūši] s ka lietuviškai, ypatingai
tą, šalį, tautą ir tt., kada, gas taį j)įevo tarnas.
telyje ir net kaimuose pil bo meilei nebuvo galo. Mes liui, už suteiktą malonu geriems prieteliams po ; Tilžės apylinkėse. Kur gi
kur ir kas, išgalvojo tikė Kunigas, — Na matai, na bažnyčių, pilna altorių pirmosios mokinės buvo mą atsilankymui nuošir nams Šambarams ir jų čia kaltė? Juk patys Vojimą, tai priimčiau, o kaip Andriau, tai pagal laisva ir milijonai žmonių garbi me to liudininkės. Ir dėlto džiai dėkojame.
dukrelei Alicijai už puoš
Gerb. kun. A. Baltučiui, nias dekoracijas auditori l kieti jos mokslininkai buvo
dabar gali man iš aukšto manių išeina, kad tarnas na Dievą. Argi gali taip nesistebime, jei jų didis
tos pačios nuomonės. Tuo
užmesti ir tikėk, kad kuni ! pirmiau atsirado ir išsigal visi susitarti ir be prigim pasiaukojimas, su n k u s mūsų dideliam geradariui jai.
tarpu jam prikišama “val
gai išmislijo tikėjimą, tai vojo sau poną. Cha, cha, ties balso, lyg iš piršto iš darbas ir išvargti vargai, dėkojame už Jo tėvišką Ačių mūsų brangioms a- stybinė neištikimybė”. Tas
po 25-kių metų rodo mil palankumą Seselėms.
kur čia liuosybė?
kademikėms už malonų įvykis dar kartą įrodo, kocha... tai tokia ten laisva laužę, visi vienu balsu pri
Gerb.
kun.
H.
Vaičiūnas,
žiniškus
laimėjimus.
Jos
Į kiose nežmoniškose sąly
Andrius, —Tai kad, mat, manių ir logika! Nežino, pažinti Dievą ir pomirtinį susilaukė ir Dievo palai nors ir nesveikauja, bet patarnavimą svečiams.
Dėkojame už laiškus ir gose turi gyventi prie na
kunige, tas dalykas yra kas turi pirmiau atsirasti, gyvenimą?
mos ir savo tautiečių pa neapleido Jubiliejinės puo aukas: Ignacui Radavilabai aiškus, nes matome ugnis ar dūmai? Višta ar Andrius,
Tas tiesa, ramos.
tos — įvertiname Jo geru čiui, 9-to skyr. Rėmėjoms, cių režimo mažumos, o ypačiai lietuviai.
kasdieniniame gyvenime, kiaušinis?
kad bendrai visos tautos Mano, ir manau visų a- mą ir tariame didelį ačių.
Veronikai
Lukošienei
ir
p.
Andrius, — Bet kunigai, turi tikėjimą į Dievą ir
kaip kunigai elgiasi.
Dr. CLIFFORD H. LAKE,
kademikių, visas gyveni Gerb. kun. A. Briškai e- Vikerienei.
nors vadinasi Dievo tar pomirtinį gyvenimą, bet
OPTOMETRISTAS
mas yra išpintas gražiau same dėkingos už palan Norėtume visų dalyvių
nai, vienok jie netarnauja atskiri asmenys, pavyz
ir OPTICIAN
siais akademijos laikų at kumą ir dalyvavimą puo vardus pažymėti, bet žino
kaip reikia.
Tel.
Stoughton 969
džiui, nepripažįsta jokio siminimais, ir nuoširdžiu toje.
te, kad nepajiegtume tai
801 Washington St.,
Kunigas, — Tai jie ir at tikėjimo, tai kaip tada?
dėkingumu toms darbo bi Gerb. kunigams: J. Bru- padaryti. Tačiau, Jus vi Room 202 Stoughton Bldg.
GRABORIUS
sakys už savo netarnavi- Jeigu būtų prigimties bal
telėms, mūsų mokytojoms žikui, S. J., J. Drazdžiui, sus atsiminsime maldose
mą. Jeigu geras tarnas, tai sas, tai kiekvienas žmogus
ir auklėtojoms, sesutėms P. Katauskui, ir V. Luko ir tikimės, kad Jūsų pasi
iponas jį apdovanoja, jeigu turėtų tikėti.
331 Smith St.,
Kazimierietėms.
šiui, ačių už atsilankymą. šventimo darbai, aukos ir
PROVIDENCE, R. I. i blogas, — nubaudžia. Apie Kunigas, — Aš tokį žmo Ar randamės šeimynos
Visiems gerb. kun. kle palankumas vienuoli j a i
INC. '
Telephone:
gerą ir blogą tarnavimą, gų, Andriejau, skaitau ne
bonams,
kurie
buvo
su

židiny,
ar
savo
pasirinkAntanas Kibart, Sav.,
Ofiso; Dexter 1952
bus Aukščiausiojo įrašyti
tai visai kitos, Andriejau, normaliu, nes kaip tarp
trukdyti
parapijos
reika

darbuoja*
toj
profesijoj
Aukštos
rūšies vartoti karai I
Namu: PI. 6286
amžinojo gyvenimo kny
'rūšies klausimas.
sveikųjų atsiranda ligonių,, mės, ar mėginame savo lais ir negalėjo dalyvauti
taip ir tarp tikinčiųjų, — dalelę įnešti į lietuvių vi Jubiliejaus iškilmėse ta goje.
120 Market St. Brockton.
Maldaudamos gausaus
netikėlių, kaip ligonis nė suomenę, jaučiamės kad riame ir Jums širdingą dė
Taipgi taisome kartis
atlyginimo Jums ir pavesra normalus žmogus, bet mus veda ir šildo ta dva kui už Jūsų dažną atmini
damos Jus ir Jūsų visus,
Tel. 835
turi eiti pas gydytoją, pa sia, kurią sesutės į mus į- mą ir suteiktą pagelbą areikalus malonių Davėjui,]
našiai ir tie, kurie netiki į auklėjo ir kuri šviečia mū-; kademijai, per mūsų Rė
tariame paprastą, bet kar
Tel. 3368
Dievą turi ieškoti vaistų sų kelius.
mėjus.
štą dėkingų širdžių ačių.
ir gydytojo ir daugybė 1917 metais, šv. Kazi Lietuvos konsului A.
Šv. Kazimiero Seserys.
žmonių sugrįžta prie Die miero Akademija išleido į Kalvaičiui ir p. KalvaitieLIETUVIS GRABORIUS
vo, tik vienas kitas ar iš1 pasaulį pirmąją savo lai-į nei tariame didelį ačių.
Kaip Tai:
Taipgi užlaikome visokios
per didelės puikybės ar' dą. Ta laida susidėjo iš
Kalbėtojams:
Didžiai
rūšies rakandų.
draugų prikalbintas, mirš vienos abiturijentės. O ta gerb. Prelatui M. Krušui,
Laidotpvlq Įstaiga:
Atsišaukimus,
Vestuvėms užkvietimus, ta be kunigo, bet toks re viena, buvau aš. Aš tuomi Lietuvos Konsului A. Kal
124
Ames
St, Brockton, Mass.
tenybė ir mano, kad juoi didžiuojuos. Po manęs jau vaičiui, p. L. Simutienei, Tenka patirti iš “Tilsiter
Gyvenimo vieta:
galima sekti. Jį tik galima išėjo šimtai. Pasklidusios adv. J. Grišiui, ir p. A. Zeitung” 13 nr. apie vokie 25 Enterprise St., Brockton
Korteles,
Laiškus,
pavadinti išimtimi ir dau po lietuvių visuomenę, a- Nausiedienei dėkui už jau- čių įstaigų pasielgimą su
Atvirutes,
giau nieko, bet ir jis po1 kadęmikės iš dėkingumo tringas kalbas ir už pa vienu Tilžės lietuvių gim
Konstitucijas,
mirties ras taip, kaip yra,, savo mokytojoms ir auklė- reikštus širdingus sveiki nazijos mokiniu Banaičiu,
Programus,
Posterius,
o ne taip, kaip jis galvojo,, tojoms, stengiasi būti išti- nimus Akademijai.
kuris mokėsi gimnazijoje
(WRUBLIASKAS)
kadangi tikėjimo dalykaii kimos tiems idealams, ku Mūsų mylimoms Rėmė ir gavo parašyti namų LIETUVIS GRABORIUS IR
Tikietus,
Blankas,
nepriklauso nuo žmogaus, riems tarnauja ši akade joms esame amžinai dė darbą tema: “Tilžė, kaip
BALSAMUOTOJAS
bet nuo Dievo.
1000 WaahingtOD St
mija, o ji tarnauja Dievui kingos už aukas ir pasi pasienio miestas”. Jis, pa
Vizitines korteles,
ir t.t. ir t.t.
NORWOOD, MASS.
Andrius, — Gal aš ir ne ir tėvynei. Taigi, lengva darbavimą mūsų labui.
rašęs šį rašinį, įteikė savo
TEL. Norvrood 1503
normalus esu, bet aš ma suprasti, kokią reikšmę
Už sveikinimus telegra mokytojams, kuriems jo
DARBININKAS,
Montello Office:
nau toks ir pasilikti ikii vaidina ši įstaiga lietuvių momis dėkojame: Gerb. darbas tiek nepatiko, kad
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass. mirties. Bet tuokart sudie,, religiniame ir tautiniame kun. I. Albavičiui, kun. J. jis
10 Intervale St
buvo perduotas “aukš
TEL.
Brockton 2005
kunige.
Br., gyvenime.
Ambotui, kun. dr. Jonui tesnėms įstaigoms”, o pats

Pasikalbėjimas Laisvamanio su Kunigu

Norėtume Su Viskuo
Sutikti, Bet--Negalime
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WILLIAM J. CH1SH0LM
‘ASMENIŠKAS

PATARKA VIMAS’

KIBART MOTO B SALES
Perkam

-

Parduodam

-

Mainom

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus

ADAM WAITEKUNAS

VOKIETIJA SPAUDŽIA
PRŪSŲ LIETUVIUS

EDW. V. WARABOW

Antradienis, Kovo 10 d., 1936.

Apgailėtina Būkle
Lietuvos Vyriausybė ir siekia taip, kaip buvo ma
čią Lietuvos Atstovybė nyta, šios organizacijos
prievarta nori įtikinti Vi veikia pilnoje vietoje ir be
suomenės daugumą, kad jokių sunkumų, ir dar viLietuvos Vyriausybė tik sokeriopai remiamos, ir
rai eina visuomenės ir kviečiamos visokios atValstybės pareigas ir kaip matos į narius by tik susako, tai tokie laikai ir ki darius didelį skaitlių, kad
taip negalima, nes viskas, ‘ augančiam jaunimui paro
girdi,
moderniškai turi dytų, kad ši organizacija
tik yra galioje ir tai esąs,
• vystytis.
Bet, gerbiamieji, duokit kaip pie patys sako, gar
laisvai pasisakyti tai Lie bingas tikslas.
tuvos liaudžiai, kaip jinai O anos senos ir esamos
patenkįta tąja Moderniška organizacijos didžiaus i s
sistema juos varžančia, i sunkumais gaudavo leidi
tuomet pamatysit kur tei mą eiliniam susirinkimui
sybė ir kas tikrai reikalin- laikyti ir, gavus leidimą y1 1 *
1
*
ga, ir kaip turėtų būti. Aš • ra Lkbuvę tokių
atsitikimų,
>
kad
aštuonios
dekad
tą
pačią
susirinkimo
tikras,
šimtys nuošimčių pasisa dieną gautas Komendanto
kys prieš dabartinį varžy pranešimas, kad susirinki
mas neleidžiamas. Tuo bū
mą.
Kas gi tie Jaunalietu du kaip gali gyvuoti bet
viai? Organizuojant tą or koki organizacija? Bet ti
ganizaciją man teko sueiti krai stebėtinai jos visgi
su tos organizacijos lydė-! gyvuoja ir jų tie neapyriais ir kalbėtis draugiš-, Santos varžymai neįveikia,
kai. Sakau, kad dabar nesukliūdo^ tai tikrieji
skirstomos, skaldomos vie- Tautos karžygiai ir pasiningumo pajėgos ir kam šventėliai už Tėvynę ir
kantriai
tie ar tas jaunimas suve Dievo Teisybę
džiojamas, ir atitraukia kentėti ir dirbti. Garbė
mas nuo tikro lietuviško Jums, Broliai ir Sesutės.
gerbūvio ir bandoma vyk I Reikia stebėtis, kaip tie
__________
________
dyti
kerštas prieš
vieni ki- Lietuvos Valstybės lydė
tus, kadangi yra senos ir riai galėjo didžiuotis tais
stiprios jaunimo organiza- pereitų metų Jaunalietucijos ir jas reikėtų para vių, suvažiavime nutari
ginti dar daugiau veikti ir. mais, išneštais ir priim
jas remti visokiais būdais, tais, kad smaugtų senąsias
kad jos būtų tikra atra jaunimo organizacijas ir
ma ir apginklas Lietuvos į tt. Kitą metą jie suvažiašaliai nuo visokių išlauki ;vę nutars, kad jiems ne
patinkančius asmens, kitų
nių priešų ir tt.
narius —
karti
Taip jie sako, bet tos i organizacijų
«----------------------organizacijos yra priešin- j ant stulpų, kabinėti pake_i
gos šiandieniniai politikai liais, kaip daro Meksikos
ir joms negalima pasitikė budeliai,' kas tik pasirodo
ti ilgainiui. Bet sakau, vis- ne jiems ištikimas ir dar
viena jos pasiliks kaip y- pasisako katalikas, tai
ra, jų negalite išnaikinti. tuojaus ir kabo, pakelyje
Tai sako jos pačios išnyks, ant stulpų. Aš ten buvau
kai kiti toki bus ir veiks ir su tais žmonėmis kalbė
pilnoj to žodžio prasmėje, jaus, tai baisus egoizmas.
tuomet ir iš anų daugelis Labai gaila, kad taip
pereis į šią organizaciją miglotai matomas tas da
ir tas priaugantis jauni lykas vietoje, kur reikėtų
mas visas priklausys tik į burti kaip galima visas pa
šią organizaciją. Kaip tai jėgas į vienybę ir tuomi
ir Ūkininkų ir kitos orga saugoti savo šalelę nuo iš
nizacijos yra vedamos, ir laukinių slibinų, kurie ty
mes tuo būdu, sako, išauk- ko dienas ir naktis prary
lėsim tik vienos pažiūros ti visą Lietuvą ir visus vėl
visuomenę ir tuomet nebus amžinai pavergti. Bet tuo
rūpinamasi,
baidės jokiuose balsavi mažiausiai
kad apsiginti nuo priešų,
muose ir tt.
svetimų
užpuolikų, tik sa
Tuojaus pakeitė įstaty
mą, kad turi teisę balsuoti vus prietelius kamuoja
tik užbaigus 24 metus, varžo, kurie savo gyvasti
reiškia, visi ar dauguma mis išliuosavo ir apgynė
Katalikiško jaunimo orga Lietuvos Nepriklausomy
nizacijų nariai negali bal bę. Tie šiandien kenčia
suoti, tas daug reiškia, ir persekiojimus, be jokios
vargiai kur kitur pasaulyj laisvės savo sielai ir kū
yra toksai įstatymas.
nui.
Toliaus jie savo tikslą I Kas daroma, jei šiandien
v •
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SMAGU MELSTIS
IŠ GEROS MALDAKNYGĖS
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“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ

“Maldų rinkinėlis-

i

Kainos:

z

S
3

Juodais odos apdarais
$1.50
Baltais celuiloido apdarais $1.50
Juodais paprastais apdarais .75
Baltais celuiloido apdarais
90

3

I
I

(buvo
(buvo
(buvo
(buvo

$1.75)
$1-75)
$1.00)
$125)

“PULKIM ANT KELIŲ“
Juodais odos apdarais — $150 (buvo $2.50)

z

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
I

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
366
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“DARBININKAS”
— So. Boston, Mass. į
Broadtvay, —
LMUMUU

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO — "ITS TOASTED"
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vas už s i r ūky mas

STANDARDINIS

VIENODUMAS

Paprastos mechaniškos smulkmenos cigaretų
gaminime yra stebėtinai svarbios. Nuo jų
priklauso fizines cigareto ypatybės, kaip kad

svoris, dydis, diržingumas, drėgnumo-palaikymo ypatybes, prikimšimo vienodumas produkto vienodumas — nes visa tai giliai
veikia j jo degimo būdą ir sudėtinės jo
dūmo dalis.
Lucky Strike Cigaretų gamyboje visos

šios ypatybės yra rūpestingai standardizuotos ištobulinimui LENGVO UŽSIRŪKYMO.

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS!
Neionai packryli cheminiai bandymai
parodo*, jog kiti populiarūs
parodo-,
populiarus cigaretų
eiga retų
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

atsišaukmai, kad tik bro- ciau tas nežymus suvartoliai eikim į vienybę ir rem- jimo padidėjimas, kaip
kitę gelbėkite savuosius, laikraštis pažymi, kaip tik
bet tiems broliams tikre tenka pigesnėms degtukii
nybėj atsukamas, kaip sa- rūšims, kurios vadinamos
koma, kitas lazdos galas, “kresinėmis”. Ir čia, kaip
Tau ir vienybė, brolybė, ji laikraštis konstatuoja, vadinamųjų rytų kresų vaitik ant popieros.
O kas dar labiausiai: pa< vadijos pasireiškia menbandyk pasakyti ar para- kiausia įperkamąją galia:
šyti, kad tas ar kitas da- degtukų mažiausia suvarlykas negerai, netaip ture- toja Lenkijos Rytai,
tų būti, tai tu šalies prieTen, kaip laikraštis to- šas ir tt. Taip, kaip Ame- liau nurodo, dabar net nerikoj jei kas prašo valgyti, i vartojami brėžekliai, (deg
tai bolševikas, ar ką iš- tuvai), bet primityvi pindrysta pasakyti, kad tas tis ir skiltuvai. Ta proga
negerai. Bent prie Hoove- pats laikraštis konstatuorio taip buvo, dabar jau ja, kad taip yra dėl tiesiog
apsiprato, kaip pamatė, i neįtikimo kaimo nusigyvekad šalyje yra apie dvide nimo.
šimt, milijonų bedarbių Druskos klausimas buvo
tai visi negali būti bolševi iškilęs ir lenkų seime. Jį
iškėlė savo laiku pagarsė
kai.
jęs
gen. Želigovskis, kuris
Kaip tai gaila, jei nori
ma remti, eiti vienu keliu nurodė, kad kaimas jau'
ir gelbėti saugoti Lietuvos net pilkos druskos nevar
Nepriklausomybę kas kie toja, — jis tiesiog vartoja
kvienam tikram lietuviui gyvulinę druską. Ir tos
rūpi ir traukia noras eiti druskos įsigyti, esą, sun
ir stoti vėl į atvirą kovą ku. Ūkininkai, kad galėtų
su tais nevidonais germa įsigyti kelis kilogramus
nais ir vyti juos visus iš druskos, turi atskirai at
Lietuvos, kad jų nė smar važiuoti į valsčiaus cenvės neliktų, taip pat. palio trus su ratais.
Toliau Želigovskis at'
kus, kur dar jiems Lietu
voje duodama pilna liuq- kreipė dėmesį į tai, kad
sybė steigtis ir palaikyti Vilniaus krašte panaši bė
visokias jų tvirtoves, kaip da su tabaku ir cukrum.
tai mokyklas, įvairias or Esą, Vilniaus krašto kai
ganizacijas ir kitką, o len muose lenkų cukrus len
kai lietuvius visai smau kiškuose maišuose, atvež
gia mūsų Vilniuje. Mato tas per Latviją ir Lietuvą,
mai, laukiama ko tai blo kaštuoja pigiau, kaip iš
go ir tas blogas gal mumis Lenkijos cukraus centrų
pamokys ir labiaus suar atgabentas.
tins į bendrą veikmę, nes VEŽĖJO PAMOKYMAI
tik vienybėj galybė, be
jos nieko laimėti negalima Aizikas, vežikas, mėgda
ir niekas nelaimėjo pakri vo, pamokyti savo kelei
kusiai. Gal Aukščiausia vius:
Galybė sustiprįs ir pagel- j — Kai kilsime į kalną,
bes apsaugoti savo Tėvy verčiau būtų išlipus —gai
nę. Kurie sako netikį nė į la arklių, vis gyva būtybė.
jokią Aukščiausią Galybę, Nusileidžiant nuo kalno
tie gal ir apie bendrą vie taip pat reikia išlipti —
nybę nepaiso. Mes privalo pavojinga! Kai važiuosime
me turėti akį atvirą ir sau lyguma, vėl gerai padary
goti tą, kas mums bran site eidami pėsčiomis —
giausia, t. y. Dievas ir Tė I lyguma smagu pasivaikš
čioti...
vynė.
— O kada sėdėsime veži
Liet. Savanoris.
me? — paklausė keleiviai.
— Kai sustosime pasiga
nyti.

LENKO KAIMAS VARTOJA
GYVULINĘ DRUSKĄ

“Kurjer Wilenski” pra I
neša, kad pilkoji druska,
kuri Lenkijoje šiaip par
"ILS TOASTED '-Jūsų gerkles apsauga
davinėjama tik gyvuliams
šerti, “rytinėse vaivadijo
-prieš knitėjirhus- prieš košuli
se” bus pardavinėjama
žmonėms vartoti 10% pa
Vokiečiai veja visus lietu rnus apie Lietuvių parsiPavyzdžiui aš patsai no piginta kaina. Tuo reikalu,
vius laukan iš Klaipėdos kėlimą į Lietuvą, taip į rėdamas dabar keliauti į lenkų vyriausybės žiniose
krašto? Veik nieko, bent svečius pas savo gimines, Tėvynę, tai turėčiau kokią jau paskelbtas atitinka
nieko niekur nesimato, ne- ar visai dėl apsigyvenimo, pusę metų rašyti keturias mas lenkų finansų minissigirdi, kuomet reikalinga tai tikrai nebegalima nie kningas, ką nori ir ką tu terio įsakymas, kuriame
••
visos jėgos ir priemonės kas pernešti nė išpildyti ri parsivežti ir jei nori pažymima,
kad papiginipanaudoti, kad įrodyti Pa tų reikalavimų, sunkumų kad muitinės ponai perlei mas galios tik Vilniaus,
sauliui kas yra Vokiečiai , ir tuomi man yra daugelis stų arba įleistų į Lietuvą; Naugardo, Poliesės ir Vair kaip jie elgiasi Klaipė žinomų, kurie turi galios be to, dar visokių užstatų luinės vaivadijose. Laik
doj. Čia galėtų daug ką ir norėtų keliauti į savo pinigiškų, kurių jau visai raštis žiniai, kur praneša
Amerikiečiai lietuviai pa Tėvynę, bet perskaitęs žmogus negali ištęsėti, tai įį apie papiginimą, uždėjo
daryti, pagelbėti, bet esant tuos visus muitinių reika tau ir Tėvynė ir tu paban antrašte “Kur Lenkijoje
viršui minėtai situacijai, lavimus, tai tikrai užkei dyk važiuoti, tai turi ar didžiausias skurdas”.
tai tiek kas ir ką tedaro. kęs meta viską į šalį ir viską iki menkiausio daly- Iš tame pačiame nume
O, prie to pažiūrėkim į žmogelis nežino kas dary- kelio išmesti, ką turi ir ryje paskelbto kito prane-1
tuos nuolatos naujus įsta ti, o tai sako tau ir Tėvy- važiuoti, kaip sako, plikas Šimo irgi ryškiai matyti
tymus, išleistus suvaržy nė: su geriausiais norais kaip tilvikas, vežtis nega skurdas, kuris viešpatau
ilima, nes įstatymai nelei- ja Lenkijos kaime. Laik
mui ir apsunkinimui Ame negali įsiprašyti į ją.
rikiečių lietuvių, kad nė Kodėl taip daroma? ma- |džia. Vietoje daryti įvai- raštis, skelbdamas 1935
lengvatas vis sunki- i metų degtukų suvartojisavo giminėms niekas nie-t tomai nenorima, kad Ame-Įrias
’
nama, vis surandama kas, i mo Lenkijoje duomenis,
ko negalėtų parsiųsti. Jie rikietis ten sugrįžtų ir sa
jnors naujo apdėti dėl neį- i nurodo, kad 1935 metais
apkrauti visokiais forma vo sutaupytus dolerius ten
sileidimo.
visoje Lenkijoje buvo par
lumų formalumais, ko nie į kokią apyvartą įdėtų, ir .
kas negali įveikti jų išpil kita, kad Amerikiečiai vei- iI Reiškia, viena ranka duota degtukų tik 89.000
dyti ir daryti bereikalin ktų vieningai ir su smagu- glosto, o kita peria tau per dėžių. Palyginus su 1934
gus iškaščius. Taipgi pa- mu, su šypsena dėl savo'kuprą.- Gera prietelyste. metais, suvartojimas yra
žiūrėkim į naujus įstaty-Tėvynės.
Įšaukiami Kongresai ir kiti padidėjęs 7.000 dėžių. Ta4

PRANEŠIMAS
Šiuomi turime garbės?
pran esti Gerb. Lietu-?
viams, kad mes atidarė-?
e naują brovarnę, ku-|
rioje pradėjome dirbti K
vieną iš geriausios rū-l
sies alų. Šį alų jau gale-)
sime parduoti Kovo me-;!;
nesyje.
Mes kviečiame aplan-Į
kyti šią naują mūsų į-j
staigų ir pamatyti kaip*
moderniškai ir švariai ;
viskas yra įrengta. Mū
sų įstaigos adresas yra,
81 Lafayette St., Worcester, Mass.
ROCKET BREHING
COMPANY
Anthony Pinkevich,
Prezidentas
Worcester, Mass. i
. ................

COMPANY
Lietuviai Savininkai
j ALĖ - LAGER - PORTERDRAUGHT & BOTTLES
I
TIKRAS LIETUVIŠKAS
*
ALUS
Miscoe Spring Water Company
199 Summer St.
tVorcester, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA

8.
ris atvyko iš Rocky Hill,
Conn., ir gražiai pagrojo
ant armonikos.

Ačiū sąjungietei V. EliKun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. švejošienei, kuri pasakė gra
Įi <las — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
.žemis, J. Kralikas, V. Bo- žią kalbą.
daryti? Jaunimas nori vyko pirma praktika,
| — vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt., 7 Mott St., Worcester,
veikti. Tas klausimas išsi- Vasario
x r------ 20 d. choras
----- su- reika, V. Valieskas, adv. Ačiū visoms - siems, ku
Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonvealth Avė., Worcester,
|
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
rišo sausio 10 d. kada į šią sirinko praktikai. Dalyva-, K. Paulauskas ir klebonas rie kokiu nors būdu prisi
Juškaitis — Redaktorius, 423 Windsor St., Cambridge, Mass.
Šios kolonijos lietuviai koloniją atvyko muzikas j vo apie 30 narių. Nutarta kun. I. Kelmelis. Smulkiij dėjo prie šio vakaro rengi
pradėjo organizuotis 1917 i p. A. Stanšauskas, New- į kitą susirinkimą dar po aukų surinkta $23.08. Lai- mo, ir jo pasisekimo. A— 18 metais į įvairias i ark lietuvių parapijos var- vieną narį. Be to choras ke vakarienės svečiai su- čiū “Darbininkui” ir ‘Gar
Neturtas ir Kartus Likimas draugijas ir centralines goninink a s, užrašinėda nutarė rengti pirmą kon- J aukojo Ginklų Fondan $13. sui’ už pagarsinimą. Aorganizacijas. 1930 m. su mas “Muzikos Žinios”. Iš ' certą gegužės 31 d. ir į tą 15. Viso aukų surinkta čiū viešnioms ir svečiams,
i jimus beprotnamius, ku organizavo R. K. parapi sikalbėję apie jaunimą,. koncertą kviesti visus a- $48.23; atmokėjus išlaidas kurie atsilankė iš tolimes
(Tęsinys)
I riuose daugiausiai degti jos fondą. Dabar čia gy- paklausiau p. Stanšausko,ipylinkės chorus; nutarė $18.23, likusius $30.00 pa- nių kolonijų.
Taip-pat amatninkai, ku- nes aukos baisiai kankin- vena apie 230 lietuvių šei-Į ar jis negalėtų atvykti ir■ nusifotografuoti. Cho r o siuntė į Lietuvą Ginklų Taipgi ačiū vietiniai pu
rie yra įpratę kas savaitę damiesi baigia savo var- mynų. Mažai rasi, kad ne- sudaryti chorą? P-nas nariais gali būti tik kata- Fondui.
blikai už skaitlingą atsi
uždarbius atsiimti ir pir- gingas dienas.
D—s.
i turėtų savo namo,
Stanšauskas labai malo- likai jaunuoliai. Choras Programa užsibaigė Lie- lankymą.
madieniais pagirioti, nors ,
--------------i Čia yra labai daug jau- niai atsakė: “Pabandykite pasivadino: Birutės cho- tuvos himnu.
Ačiū vietinės kuopos sąčia darbas degtų. Kiek tuJonas
Ponelis,
Jr.
jungietėms už aukas ir
nimo ir jis gali nuveikti sukviesti jaunimą, pažiū- ras. Lai gyvuoja ‘Birutės’i
ri nuostolių ir kiek pridachoras
ir
jo
organizato

gražų pasidarbavimą, dir
* r.
daug gražių ir kilnių dar-rėsime”.
į
organizato-*
-----ro nesmagumų savo darbbų, tik reikia duoti jam Pradėjau surašinėjimo riai!
bkim ir toliau visos vieny
daviams tokie amatninkai.
progą ir padaryti pradžią. darbą p.nas A Rupšys>l
J. J. Liudvinaitis.
bėj, tad mūsų darbai at
Jie girtuokliaudami ištvirLigšiol neturėjome savo svetainės savininkas sutiRašau šį trumpą raštelį neš gražius vaisius.
ksta, nustoja darbo, nus
M. Jokubaite.
j norėdama ištarti nuošir
toja gero vardo, netenka “Ateities” 1 nr. J. E. . choro.
~~ Į visus rparengimus
—&----- —ko
— duoti
— svetainę praktidžiai ačiū visiems mano
vietos ir pasilieka niekam Telšių Vysk. J. Staugaitis turėjome kviesti choras is koms dykai.. Dėkų jam.'
kaimyninių parapijų. Vie- Vasario 6 d. :sušaukėme Lietuvos Nepriklausomy- sandarbininkėms - ka m s,
tikę, tarsi išgamos. Žmo rašo:
bes Šventė
į už suteiktą man pagalbą,
nės dažnai kalba: “Gerai “Mes žinome, kad Kry- tiniai lietuviai galvojo ką jaunimą ir pakvietėme p.
tas N. dirba, bet kad taip žius yra nugalėjęs Romos --------------------------------- Stanšauską. Pasikalbėję Vasario 16, Šv. Jurgio statant scenoj veikalą Sekmadienį, kovo 15 d.,
pasileido į tą gėrimą, tai pagoniją. Tačiau pagonys religijos, jei nekalbėsime vįsi sutiko organizuoti dr-jos salėje, 4:00 vai. po “Tarnaitės Vargai”,
8:30 vai. ryte LRKSA 89
mes turime ieškoti kito, tės dvasia nepasiliauja ko apie tuos momentus, kada chorą, šiandien jau turi- pietų įvyko Lietuvos Ne-! Pirmiausiai tariu širdin- kp. užprašė šv. mišias už
negeriančio meiste r i o”. vojusi su Evangelija. Ta norima pasinaudoti religi- me savo chorą. Choro val- priklausomybės sukakties gą ačiū jaunimui arba vi- gyvus ir mirusius narius.
kurie Mišios giedamos. Giedos
Tūla sena batsiuvio žmona dvasia — tai lyg anas su ja kaip priedanga ar deko- dybą sudaro šie jaunuo- minėjimas. Programa ati siems vaidiloms,
racija
”
.
_
liai: pirm. Kazys Atutis, daryta Lietuvos himnu, taip gerai ir pasekmingai choras ir solistai. Pagei
pasakojo: “Kaip mudu ap- septyniomis galvomis pa?
------------i vice-pirm. Vincas Stanio- dainuojant Baltoji Lelyjos atliko savo roles ir suteikė daujama, kad visi nariai
sivedėme ir pradėjome gy- sakos slibinas, kuriam, kai
Daugumoje
mūsų
nepanįs> prot, rašt. Genovaitė choro Vyrų kvartetui iš man daug malonumo.
venti, tai turėjome namu- nukerti vieną ar kad ir ke-1
išklausytų šv. mišių ir pri
ką, sodnelį, įvairių rakan- Ras galvas, tuoj kitos au- sisekimų priežastis yra to- Tvaskaitė, fin. rašt. Vita- Kearny, N. J.,•9 ved. A. Tariu ačiū gerb. klebo- imtų Šv. Komuniją.
kad sustojam nuėję tik ijja Liudvinaitytė, kasie- Daunorui ir akomp. P. nui kun. V. P. Karkauskui
dų ganėtinai ir 600 doleriij ga. Pagonybės dvasia, nu- ji,
pusę kelio.
De Levis rius Ona Ziurliutė, mar Stanioniui.
už gerą išgarsinimą ir su- TRILYPĖ GEGUŽINĖ
pinigais. Bet mano vyrui galėta viename, krašte, kišalka
Jonas
Buzunas,
koi
| Taipgi vyrų kvartetas teiktą pagalbą.
pradėjus gerti iš pradžios tame pasireiškia; nugalėta
Kovo 3 d. įvyko Lietuvių
respondentas
Alibinas
Assudainavo
keletą
gražių
po stiklelį, vėliaus po du vienu pavidalu, tuoj ima
. _
1 Taipgi ačiū gerb. vargo- parapijos mokyklos sve
! montas.
j
liaudies
dainelių.
Kalbas
ninkui V. Stasevičiui už iš- tainėje LRKSA 89 kp.,
ir po tris, jis pradėjo po reikštis kitu. Arba, dar
I
mažiau dirbti. Darbdaviai teisingiau pasakius, antiNutarta mokėti po 10 pasakė Generalinis Kon- mokinimą dainų, ir akom- Moterų Sąjungos 17 kp. ir
ŽYDŲ ŠVENTE
vienas po kito šalinosi ir krikščioniška dvasia tuo
; centų mėnesiui dėl gaidų sulas p. P. Daužvardis, Dr. panavimą dainininkams. LDS 6 kp. susirinkimas
VOKIETIJOJ
galiaus netekome darbo, pačiu laiku veikia įvairiais
j ir kitokių išlaidų. Nariai į M. J. Vinikas, V. Sirvydas, Ačiū p-lei C. Stasevičiutei trilypės gegužinės reikalu.
nei pinigų, nei namų, nei metodais ir priemonėmis, Turtinguose žydų na- chorą bus priimami nuo Adv. K. Paulauskas, D. už suteiktą pagalbą, ačiū Trilypė Gegužinė įvyks
rakandų. Bet vėliaus jis Sovietų Rusijoj ir Meksi muose Berlyne vėlai vaka- 16 metų amžiaus. Choras Klinga ir Šv. Trejybės pa- J. Mikeikiui, ir J. Tamu birželio 14 d., Union City,
dėl neturto, ar iš įsitikini koj ji puola krikščionybę re buvo girdėti garsiai dai-: pasikvietė p. Stanšauską rapijos klebonas kun. I. levičiui už priruošimą sce- Conn. Išrinktos komisijos.
mo degtinės blogų pasek atvirai, kitose šalyse, įvai nuojant. Įėjo policininkas būti jo vadų,/P-nas Stan-.Kelmelis.
nerijų.
Komisijos pirmininku iš
mių, paliovė gėręs ir mes riais tariamais humanita ir piktai tarė:
šauskas sutiko vadovauti.! Kanklininkas p. Sadaus- Ačiū gerb. komp. A. J rinktas B. Sitkus, rašti
vėl dirbdami susirinkome riniais tikslais prisidengu — Taip vėlai juk jūs ne Kitas choro susirinkimas kas paskambino kanklė- Aleksiui, Waterbury, Ct., ninku — A. Mazalas, Jr.
gražų turtelį, tai dabar si, stengiasi įskiepyti į leidžiate miegoti savo kai įvyko vasario 13 d. Tame mis. Taipgi gražiai pasiro- už paskelbimą programo Chorą pakvies p. B. Sit
senatvėje gal ir nereikės žmonių sielas religinį indi mynams.
susirinkime nutarta para- dė dvi jaunos lietuvaitės: per radio.
kus; svetainę dėl “card
elgetauti”. Per gėrimą pa ferentizmą. Šis pastarasis — Matote, ponas polici syti chorui konstituciją. D. žiugždiutė ir M. Stru- Ačiū p-niai Marijonai Či- party” paims p. K. Tamo
vargę žmonės yra didelė metodas labai uoliai var- ninke, mūsų namuose, Konstitucijos komisijon paitė su deklamacijomis, žauskienei Baltimore, M. šiūnas. Nutarta surengti
sunkenybė negeriantiems, tojamas ir pas mus. Su re- šiandien didelė šventė.
įėjo šie: Al. Ašmontis, S. Aukų surinkta šiaip: A. d., už prisiųstas gražias vakarėlį, kurio pelną skir
iš kurių reikalauja pašai- ligija tartum nekovojamą, — Kas per šventė.
Venskaitytė, G. Tvaskai- Žiugžda aukavo $5.00; po dainas šiam vakarui.
ti choro nuvežimui į tą ge
pos.
bet visose gyvenimo srity Mūsų ariškajai tarnaitei tė, O. Atutis ir J. J. Liud- vieną dolerį aukavo: V. Ačiū jaunam muzikantui gužinę. Toks vakarėlis iI vinaitis. Po susirinkimo į- Ambrozevičius, A. Lauk- Leonardui Beržinskui, ku- vyks gegužės 2 d. Kitas
Čia tik Amerikoje, Phi- se stengiamasi apsieiti be, sukako 45 metai.
susirinkimas įvyks balan
ladelphijos Prieglaudoje,
kasmet draugijų lėšomis
džio 20 d.
yra užlaikoma 5,000 pa
Judamieji Paveikslai
vargėlių ir netekusių svei
Kovo 1 d. įvyko LRKSA
katos tik per girtuokliavi
89 kp. vakaras. P-nas Ja
mą. Iš 1996, tame mieste
nuškevičius rodė juda
prašančių pašalpos, 1790
muosius paveikslus iš Lie
asmenų suvargo per gir
tuvos. Žmonių buvo pilna
tuokliavimą. Tai tik vie
svetainė. Kuopai liks kele
nam mieste, o surašius vi
tą desetkų dolerių pelno.
sų šios šalies miestų pa
vargėlių, tai reikėtų milži
niškos knygos.
Telefonas: Plaza 1350.
Kalbant apie blaivybės!
draugijas verta štai kas
priminti: Žiemą labai šą
Graborius ir Balsamuotojas
lant 1860 ir 1861 metais,
423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.
Londone, buvo didelis ne
darbas. Tada iš miesto ka
sos daug pašalpos pinigų
Cortlandt 7-4305
buvo išduota. Buvo sušelp
LIETUVIŠKA
INFORMACIJŲ
ta 130,370 asmenų; prieg-j
RAŠTINĖ
tam 7947 mechaninkai.
Lithuanian Informalion Bureau
Priklaususių prie blaivy
38 Park Row
bės draugijų nė vienas pa
Prieš City TTall
NEW YORK, N. Y.
šalpos nereikalavo. Vals
Room 405-6-7
tybės, nors daug turi pel
Equitable Service Bureau
no iš degtinės, bet ji joms
LIETUVIŠKA
daug nuostolių padaro, j
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO
Pagal tikras žinias, svaigi
ĮSTAIGA
nanti gėrimai, o ypač deg
tinė, kainavo Anglijos,
Škotlandijos ir Irlandijos
gyventojams 50 metų at
Graborius ir Balsamuotojas
gal 60 milijonų svarų pi
Pilnai prisiruošęs patarnauti
nigais.
kuogeriausiai dieną ir naktį

L1NDEN, N. J.

...... ........................... i u

u

.

—į.-..,-.,.-

'i

na.

r

_ ____________

•________ j-_

-

-

■

— ■

—

■------ —

1______ _________J_________________ _____________________________________ _________

rrnrrni

oi

lzn/A

:

TELŠIŲ VYSKUPAS APIE
urnnannnvnsn nnm j
NEOrAuON Y BES P A VO"
JINGUMĄ

NEW HAVEN, CONN,
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NEWARK, N. J.

HARTFORD, CONN.
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JONAS GREBLIAUCKAS

I

ALEKS. KARLONAS

Kaip kitose valstybėse,
taip ir pas mus Amerikoje
daug yra rūpesčio ir pini
gų išleidžiama statant įvairias prieglaudas, kalė-

visiems Connecticut Valstybes
Lietuviams.
716 Stanley St. arba

su esamaijį išsikirpti.

273 Chestnut St.
Tai NEW BRITAIN 675 R.

