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AMERIKOS LIETUVIŲ, £ K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Amerikos laikraščiai šio
mis dienomis plačiai rašo 
apie Automobilių darbi
ninkų streiką. Tuo pačiu 
metu Rusijos komunistų 
organas “Pravįa” rašo a- 
pie Rusijos automobilių 
fabriką “Gorky”. Žinoma, 
Rusijoje streikai negali
mi. Darbininkai negali iš
eiti į streiką, tai jie tyčia 
sugadina automobilių da
lis, arba jų ilgai negauna, 
ir taip sulaiko produkciją.

Per pereitus metus, 1936, 
“Pravda” praneša, Gorky 
fabrikas turėjo 
12,000 automobilių. Padir
bo tik 2,500. Ir iš tų pa-j 
dirbtųjų, štai kas buvo:: 
už vienos dienos iš 47 au
tomobilių su 24 nebegali
ma buvo važiuoti.

“Pravdos” koresponden
tas rašo, kad jis nuėjęs į į 
Gorky fabriką asmeniškai 
dalyką ištirti. Keletą mi
nučių jis stovėjo ir matė 
kai automobiliai vienas 
paskui kitą eina. Tik stai
ga, ji sustojo, rriejęs Pankaus vadovaujama parapija mini 25 metų gy- 
prie darbų prižiūrėtojo uz-j vavįmo sukaktj Sveikiname kleboną ir jo parapijie- 
.K.L2»lxSC • JivclS SL • i
“Mes neturime triubos ——-----------------------------------------------------------------

KUN. M. PANKUS,
dabartinis Šv. Kazimiero lietuvių par. (New Haven) 
klebonas ir žymus visuomenininkas. Sausio 31 d. kun
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900,000 Liko Benamiais
kę be pastogės laikomi pa 
lapinėse.

Baisūs reginiai įvairiose 
valstybėse, kur iš upių iš
siliejęs vanduo užliejo 
miestus, sunaikino namus 

; ir privertė žmones bėgti į 
I saugesnes vietas. Negali
ma visų šiurpulingų įvy- 

; kių surašyti, nes jų baisiai 
daug. Paduosime tik su
trauką pagal valstybes ir 
miestus.

Potvyniuose žinomai žu
vo 137 asmenys.

Liko be namų 900,000.
Nuostolių padaryta už 

$400,000,000.

Vatikanas — Sausio 28. 
Jo šventenybė Popiežius 
jau ketvirta diena kai jau
čiasi geriau. Keletai va
landų ryte ir po pietų bu
vo pasikėlęs iš lovos. Šį ry 
tą Jo Šventenybė suteikėt 
audienciją: Kardinolui Pa-j 
celli; Prelatui Ajicic; Pre
latui Pizzardo, ir Bernar
dino Nogara.

v • ARKANSAS VALSTY
BĖJE

Žuvo 18. Liko be namu 
20,250

Little Rock — Guberna
torius Carl Bailey sako, 
gal 100,000 nebeteks na-

' nu
VVEST VIRGINIA VALS

TYBĖJE
Žuvo 10. Liko be namų 

56,000
Wheeling — Ohio upe 

pradėjo nusluogti. Nuosto- 
: lių padaryta už $9,000,000. 
Daug vagyščių pildoma.

- ----------
PENNSYLVANIA VALS

TYBĖJE
Žuvo 3. Liko be namu 

3000
Pittsburg — Nuostolių

“SĄMOKSLININKAI” 
SABOTAŽAVE PRAMO
NĖJE IR TR^JSPORTA- 

CIJOJE
Buvę 3500 Nelaimių Ant 

Geležinkeliu
Maskva, Rusija 

•je prieš 17 taip vadinamų
jų trockistų “sąmokslinin-1 
kų” tebesitęsia. Kaltina
mieji prisipažįsta, kad jie 
buvę susitarę su Vokieti
jos ir Japonijos agentais,ir 
kad Vokietija ir Japonija 
buvo jau” suplanavus pra
dėti karą prieš sovietus. 
Pradėjus karą būtų įvykęs 
sukilimas Rusijoje ir to- 

i kiu būdu būtų buvus nu- 
1 versta Stalino valdžia.
i

Ivan Aleksandrovič 
Kniazev, buvęs geležinke
lių viršininkas, prisipaži
nęs, kad jis palaikęs ry
šius su Japonijos agentais, 
ir kad jo komisaravimo 
laiku ant geležinkelių įvy
kę apie 3500 nelaimių: su
ardyta geležinkeliai ir su
daužyta daug traukinių. 
Livšitz, buvędttgeležmkėlių 

: vice - komisaras, Kniazev 
ir Turok pardavinėję slap
tas informacijas apie so
vietų geležinkelių sistemą 
Japonijai. Gavę pasakiš
kas sumas už tas informa
cijas. Sovietų pramonėje 

! ė jęs visu smarkumu gadi
nimo ir ardymo darbas, 
žodžiu, kaltinamieji prisi- 

i pažinę vedę sabotažą viso- 
— se pramonės ir industrijos

I

I

Ltyti” ° už“^usvt Šv. Kazimiero Lietuvių Parapija Mini 
lanfcįžio darbininkas atne 
šė reikalingą triūbą. “To
ki dalykai čia atsitinka’ 
kasdieną”, pridūrė prižiū
rėtojas.

Amerikos darbininkai 
nors per stteikus išsirei
kalauja sau geresnio

1 ėdami tai padaryti, nes 
valdžios yra uždrausta, 
tai gadina darbus, kad pa
rodyti savo nepasitenkini
mą ir vargą... T.

RUSU SOVIETU 1937 M. 
‘ KOMEDIJOS

I Sidabrinį Jubiliejų

BRITANIJA SKUBIAI 
GINKLUOJASI ORE

i

Londonas — Britanijos 
apsiginklavimo programa 
baigiama išpildyti. Buvo 
nusistatyta pidirbti 1500 
pirmos rūšies 1 
laivių iki pabaigos kovoi‘Ja>

KENTUCKY VALSTY
BĖJE

Žuvo 53. Liko be namu 
300,000

Louisville — Sveikatos 
karinių or- komisionierius ag.skaičiuo- 
' —kovoŠ3a> kad užėjus potvyniui

mėnesio, bet tą darbą už- aPie 200 žmonių mirė nuę- 
baigs tik iki liepos mene- įvairių ligų. Miesto majo-. 
šio. Skubotai daroma ir 
kiti kariniai prisirengimai

ras prašė kareiviu gelbėti Padaryta uz $1,000 000. O-
• policijai. Orlaiviais iš kitu J“®’ Allegheny ir Monoga- 

miestų atvežė maisto, vai- ^la uPes Padėjo nuslug-
Į vandens užlietus 

miestus kitaip negalima 
I įvažiuoti, kai tik valti- 

Sugadytas vandens 
pumpavimas; telefonai ir 
elektros šviesa. Valdžia 
siunčia į nukentėjusias 
valstybes visokeriopą pa- 
galbąr- — 

Kitose vietose taip pat 
daug žmonių liko be na
mų ir padaryta daug nuo
stolių.

Tokio baisaus potvynio 
dar Amerikoje nėra buvę.

pliozijoje žuvę 10 darbi-' stų ir gelbėtojų. 230,000 t1- 
ninku. Daug dar kitokių 'liko be namų. Ligoninės 
baisių darbų atlikę kalti- prikimštos; daug gaisrų 
namieji “sąmokslininkai”, prie kurių ugniagesiai ne
žymūs komunistų vadai, 
komisarai.

Spėjama, kad toji pasa
kiška “sąmokslininkų” 
byla baigsis penktadienį, 
sausio 29 d. Paskutinėje 
dienoje, kada bus apklau
sinėjami svarbiausieji liu
dininkai ir kada vyks 
prokuroro Višinskio kalti
namoji kalba ir teisėjų į 
kalbos teismo durys bus* 
uždarytos.

Neįtikėtina, kad kaltina-; 
mieji “sąmokslininkai” i 
taip būtų prisipažinę. Bet: 
jeigu tiesa ką jie pasako
jo teismui, tai kaip žiau
rūs ir niekšai yra komu
nistų vadai komisarai. 
Daryti tokį sąmokslą, žu
dyti nekaltus žmones, nai- 

■ kinti valstybės turtą, tai 
i tik komunistai gali ir jie 
Į yra tokiam niekšiškam 
darbui specialistai.

Nevv Haven, Conn. — 
Sekmadienį, sausio 31 d. 
š. m. šv. Kazimiero lietu
vių par. mini savo 25 me
tų gyvavimo sukaktį. Jei- 
•gtrfstaiga"gy 2J9
metus, tai reiškia, kad ji 
yra reikalinga ir naudin
ga-

Šv. Kazimiero lietuvių 
par. susilaukė 25 metelių 
kaip tarnauja lietuviams 
dvasiniais reikalais ir jų j 
tautybės palaikymui.

Pažymėjimui to įvykio, 
sekmadienį, sausio 31 d., 
4 vai. po pietų, pirmiausia j 
bažnyčioje įvyks pamal
dos, paskui svetainėj ban
kietas su programa. Taip 
bus pradėta Jubiliejiniai 
metai.

Bažnyčioje prakalbės į 
susirinkusius Kun. Dr. M. kad jų pareiga yra vaikus

šaunus, 
parodys 
Bankie-

l

Maskvos šių dienų teis
mas yra stebėtinai pasa
kiškas, ir taip netikėtinas, 
taip komiškas, kai tik ga
lima įsivaizduoti.

Kaltinamieji, jų daug, 
visi įžymūs valdininkai, 
nori įtikinti pasaulį, kad 
jie su Trockiu ir su Vo
kietijos ir Japonijos agen
tais rengė Rusijai karą iri 
mirtį Stalinui. Bet kas di
džiausiai stebina, tai kai-! 
tinamųjų noras, džiaugs
mas ir malonumas kaltais 
pasiskelbti. Tikrai stebina, 
nes mes žinome, kad žmo
gaus prigimtis anaiptol 
nėra linkusi save apkaltina 
ti. O fen, Maskvos teisme: 
“Aš laisvai ir noriai prisi
pažįstu kaltu... aš supran
tu, kad blogai dariau, Sta-Į 
linas gerai daro.” “Ar ka
da tave areštavo, ar poli
cija žiauriai su tavimi ap
siėjo?” “O ne, labai man
dagiai ir švelniai. Bet jie 
turėjo mane areštuoti”. 
Taip kalbėjo Muralovas.

Neabejotina, kad jie me
luoja. Keli mėnesiai bolše
vikų kalėjimų kankinimai 
privers žmogų visu kuo 
save apkaltinti, kad tik 
kulka greičiau užbaigtų 
jų kančias. Kam jiems 
grąžinti kapitalizmą, kai 
jie kaltinami, jie visi tu
rėjo geras valdžios vietas.

Daleiskime, kad jie tei
sybę sako — nors teisybė 
Rusijoje netikėtina — tai-

I

mūs pasaulionys. 
Bankietas bus

New Haveniečiai 
savo svetingumą,
tas bus išmargintas kalbo- 

dainomis, dovanomis, 
muzika ir šokiais. Komite
tas nuoširdžiai visus kvie
čia dalyvauti. X.

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
ĮSAKO MALDAS Už 

MOKYKLAS

gali privažiuoti. Gatvėse 
yra 6 pėdai vandens.

Paducah — Žmonės val
timis išvežami. 20 žuvp, 
kuomet valtis apsivertė- 
Beveik visas miestas ap
semtas vandeniu. Dar 
1,000 žmonių yra namuose 
ar viešbučiuose iš kurių 
negali išsigelbėti.

v •

Berlynas, Vokietija,
Sausio 27 d. — Vokietijos šakose.
vyskupai įsakė visose baž- Zniozev, buvęs Sovietų 
nyčiose sekmadieniais ir Pietinio Uralo geležinke- 
šventadieniais turėti pa- viršininkas, prisipaži- 
maldas už išlaikymą kata- pęS, kad vienoje geležinke- 
likiškųjų mokyklų. Vys- lio katastrofoje užmušta 
kupai primena tėvams, 53 asmenys.

OmO VALSTYBĖJE
Žuvo 13. Liko be namu 

103,000
Cincinnati — Nėra gėri

mui vandens. Pavojus li
goms užsikrėsti. Miestui 
nuostolių padaryta arti 
$15,000,000. Apie 65,000:
žmonių, kurie turėjo bėgti 
iš namų,

ISPANIJOS RAUDONIE
JI NEBEPASITIKI SAVO 
KARINĖMIS PAJĖGO

MIS

Madrid, Ispanija — Ci-
I vilio karo lauke nieko nau-

1
I 

susirmKusius Kun. ur. m. naa jų pareiga yra vaiKus Karl Radekas, buvęs' 
Cybelis, La Salettų Kole- katalikiškai mokyklose iš-‘,g^aĮįno patarėjas ir Izves- 
gijos viršininkas; svetai- auklėti, ir priešintis na- .... ~
nėję pasižadėjo dalyvauti ciams, kurie verčia vaikus 
Lietuvos Generalis Konsu- i valstybines mokyk
las pulk. J. Budrys, miesto 
mayoras, dvasiškiai ir žy

I

Į 
gi jų tokia neištikimybė 
Sovietų valdžiai, jų noras 
ir pasiryžimas valdžią pa
keisti, kai tik įrodo pasau
liui, kad Rusijoje gyveni
mas yra nepakenčiamas, 
baisus, kad ten nėra broly
bės nei lygybės, o tik kerš
tas, neapykanta ir nepasi
tikėjimas vienų kitiems.

Kai ten nebūtų Stalinas 
negalėjo suruošti geresnės 
komedijos, kuri atstumtų 
žmones • nuo komunizmo 
prie Mussolini ar Hitlerio.

Tik kažin ar ilgai žmo
nės pakęs tokius neteisin
gumus, žudymus? Ar jie 
nesukils prieš žiaurius ti
ronus? Rusija bijosi revo
liucijos ir kad tai išvengti, 
nori ir sparčiai ruošiasi 
karui su kitomis tautomis. 
Rusai kovotų ne dėl ko
munizmo, bet dėl Rusijos, 
kurią kai savo tėvynę, jie 
labai myli. T.

I

4

las.

4O,D00DARBININKy 
PRADĖJO DIRBTI

Detroit, Mich. Saus. 27. 
General Motors Kompani
ja pašaukė apie 40,000 
darbininkų pradėti darbą 
Chevrolet fabrikuose. A- 
pie 20,000 darbininkų nuė
jo į darbą 6 vai. iš ryto, 
kiti po pietų. Dar yra pa
šauktų 5900 ateiti rytoj. 
Jokių riaušių neįvyko.

į tia redaktorius, Gregori- 
jus Piatakovas, Gregori- 
jus Sokolnikovas ir N 
Bucharinas buvę taip va
dinamų kont-revoliucijinių 
centrų vadai. Taigi pagal 
jųjų direktyvą ėjęs sabo- 
tažavimo darbas ir buvęs 
sudarytas sąmokslas nu
žudyti Staliną ir kitus žy
mius sovietų komisarus.

Kasyklose taip pat bu
vęs vykdomas sabotažas. 
Centralinėse kasyklose, 
Kemerove, netoli Novosi
birsko įvyko ekspliozija 

. pagal tųjų vadų sąmoksli
ninkų planą ir toje eks-

TROCKIS ESĄS DI
DŽIAUSIAS KALTININ

KAS
Trockis, gyvendamas už- 

sienyj, davęs įsakymus ir

STIKLO DARBININKŲ 
STREIKAS PASIBAIGĖ

;o. Sukilėliai bombarduo- 
•yra susigrūdę į ja Pietinę Madrido dalį, 

mokyklas, bažnyčias ir ki- Raudonieji skubiai gabena 
tas auktšesnes vietas. Madrido moteris, vaikus

Portsmouth — Apie 35>- ir visus tuos, kurie nebe
gali kariauti. Jaučiamas 
maisto trūkumas. Raudo
nieji komunistai, socialis
tai, sindikalistai ir anar- 
kistai ieško išeities iš tos 
keblios padėties, kurioje 
jie dabar atsirado. Svars
to ir tariasi sudaryti to
kią valdžią, kuri būtų “de- 

ir patenkin-

000 liko be namų. Trauki 
niais jie išvežami j Colum 
bus miestą.

INDIANA VALSTYBĖJE
Žuvo 9. Liko be namų 

75,000
Evansville — Mieste ka-

nurodymus Maskvoje gy- ’ r0 stovis. Trūksta gėrimui
vandens. Žmonės miršta' sokratiška
nuo šiltinės ir plaučių už-; Ispanijos mases. Dabar 
degimo ligų. politinė raudonųjų situa

cija yra labai komplikuo
ta.

venantiems komisarams 
kaip ir kokiu būdu veikti 
prieš Staliną. Trockis grie
žtai užginčija ir visą tai 
vadina melu.

Associated Press prane
ša, kad prasidėjus ‘sąmok
slininkų’ bylai dar areš
tuota suvirš 100 trockistų 
‘sąmokslininkų’. Kada bus 
galas žudyti žmones?

TENNESSEE VALSTY
BĖJE 

Žuvo 9. Liko be namų 
125,000

Memphis — Daug namų 
vanduo nunešė. Ir dar 
gręsia didesnis potvynis.

PERŠOVĖ SOVIETŲ DIK 
TATORIŲ STALINĄ

Darbininkų Radio Programa
________ šeštadienį, sausio 30 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Toledo__Libbey-Owens- Darbininkų Radio programa, kurią išpildys Mariana-
Ford Glass kompanijos polio Kolegijos Radio Grupė, vadovaujant Broliui Jo- 
darbininkų streikas po še- nui.Baniul- Kalb* Pasakys vienas iš Kolegijos profe- 
sių savaičių pasibaigė, i 'prašome visų pasukti savo radio rodyklę ant 1120 
Streikavo 7,100 darbinm- kiiocycfeg įr klausytis dainų, muzikos ir kalbų iš što
kų. Kompanija buvo pn- ties ^COp, Boston.
versta pakelti algas 8 et. į j Biznieriai ir draugijos, kurios norite paskelbti
valandą ir pripažinti uni- saVo parengimus arba biznį, prašome skelbimus ari
ją. Pasirašytas kontrak-. duoti arba prisiųsti, kad gautume prieš 10 vai. šešta- 
tas vieniems metams. I dienio rytą.

Prašome visų pasukti savo radio rodyklę ant 1120 
kilocycles ir klausytis dainų, muzikos ir kalbų iš sto-

versta pakelti algas 8 cC į

MISSOURI VALSTY
BĖJE 

Žuvo 14. Liko be namų 
20,000

New Madrid — Paliepta 
visiems žmonėms apleisti 
miestą, kitaip visi priger- 
sią.

MISSISSIPPI VALSTY
BĖJE 

Žuvo 1. Liko be namų 
4500

Clarksdale — žmonės Ii-

Berlynas, Vokietija —
Iš Varšuvos praneša, kad 
sovietų diktatorių Staliną 
peršovęs vienas sovietų 
valdininkas. Dabar Stali
nas gulįs lovoje gydytojų 
priežiūroje. Stalinas tuo
jaus įsakęs komisarui Vo- 
rošilovui areštuoti žymius 
komunistų vadus — komi
sarus ir jų pagelbininkus. 
Taigi vedamoji byla ir y- 
ra dėl pasikėsinimo nužu
dyti Staliną.

s

I 
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI.

METINIS BALIUS
1

RAPOLAS JUŠKA

C

PLAUKŲ SLINKIMAS
moterys gali prisirašyti TVRA2 Rlplll MFOIK 
be įstojimo mokesnio ir be į ■ • HAO D!lf»Ų mLUUO

INSTALACIJA

Amerikos Legijono, Ste-

i

DAKTARAI
j Kepa iš geriausios rūšies miltų 
į juodų ir kaltų duonų. Reikalaukite

X r— Tk* a ■ J X. — — ■ b — —

GRABORIAISUSIRINKIMAS
i

taiADVOKATAI

I

»■

Į

i’ 
ii 
ii 
ii 
i!
ii 
ii 
ii

Jei kas norite valgyti tyro bi
čių medaus, gulite jo gauti “Dar
bininke”. Kvorta medaus sveria 
S svarus; kainuoja tik 75c.

1
I

gydytojo iki 25 metų am
žiaus; senesnės už pusę į- 
stojimo.

ii
l

vaikams.
Adresas:

98 Tonatvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

sirašyti prie šios moterų 
draugijos. Merginos ar

To paties kaimo gyven
toją Konst. Barauską Sto
rasta nubaudė riet 100

— -

Chicago L a w
Taigi ji praneša viešai, 

kad nuo dabar ji nebesi
vadina Senukevičiutė, bet 
Senu k. Rap.

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelžinis

mūsų specialybė ir ilgų metų 
praktika. Darbas artistiškas. Kai
nos žemos.

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

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvray) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo

MUZIKAS
J!
4 Moko muzikos, piano 
J dr dainavimo. Specia- 
m les pamokas duoda

Ii

JUOZAS M, tnus
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

I SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
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. Columbia 2537

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel 1761 Room 8

Besidence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1046

vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
■loe. Kupočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

skyrius kvies veteranų 
Stepono Dariaus Posto 
No. 317, Amerikos Legio
no narius dalyvauti iškil 
mėse “in corpore”.

JOSEPH W. CASPER
i (KASPERAS)
i Lietuvis Graborius ir į 

Balsamuotojas
i TURI NOTARO TEISES

494 East Broadway
South Boston, Mass. j

Tel. ŠOU Boston 1437 j 
L Ilesidence: 158 W. Tth St

Tel. ŠOU Boston 3960
c Patarnavimas Dieną ir Naktį j

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštas gėrimus (Tonic). 
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
lcibelio BERKSTtlRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INO.
4—8 Berkshire St., Catabridge, Mass.

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Pusinas, Juosapas F. BmUffj/s.

Tel. Trowbridge 6380.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS)

LIBTUVI8 GYDYTOJAS

Ofiso VMlaudos: 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq 

Cambridf“, Mass.

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Eleetrie Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

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

■ - ■ ■ ■ ■ ....... - ■ ■

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadwąy, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
8eredomls nuo » iki 12 v. dienų. 
Subntomis nuo 9 ik! 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 ik! 12 vai. dle&ų 

(parai sutarti)

L St. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKA, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visi) U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV f! M s, 
NAMUOSE VATfiRMS Ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. rrlstntom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-tli Boston 1147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON. MASS.

Šiomis į

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Gnborinžt- Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Homa ir Ros.
564 East Braadfray, .

Bo. Boston, Mmm.

i
X

ir draugų.
Pp. Balučiai išauklėjo

5 vai
kus. Duktė Anelė yra ište-

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS Į

IDR. M. V. CASPER i

i krautuvėse North Brighton Bakery 
duonos su raide “S”.

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

TeL Stadium 8411I, . 1—

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

■ * ’ , ■

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

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

. * * "į 1 ‘ r f? . 4JA

Atti Municipal Building
525 E. Broadway, S. Boston

Ofiso Valandos
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Ik) 
5 ir duo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
są* uždarytas aubatos vakarais ir 
nedėldienlais. taipgi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir Z-Ray

| I fflllt t •«!■•••• IHHIIlIflIlIlIl'IIIH"""" MtmMimi
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Penktadienis, Sausio 29, 193? DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ U—

LANKĖSI šių metų. Be to, gavo daug 
sveikinimų telegramomis 
ir laiškais.

Toastmasteriu buvo pp. 
Balučių žentas p. Sullivan 
(kun. Sullivan brolis). 
Nuo visų dalyvių pp. Ba-

Antradienį, sausio 26 d. 
*‘Darbininko” redakcijoj 
lankėsi iš Marianapolio 
Kolegijos kl. T. Poška ir Į 
Vargdienių Seselių Motina __
Navickaitė ir viena Seselė, lučiam įteikta dovana gra-

Kl. T. Poška pasiteiravo1 ži elektrikinė lempa. Taip- 
apie radio programą, ku- gi gavo ir daugiau bran- 
rią išpildys Marianapolio giU dovanėlių nuo giminių 
Kolegijos Radio grupė, 
vadovaujant Broliui Jonui 
Baniui, šeštadienį, sausio, gražią šeimynėlę 
30 d., 2 vai. po pietų.

Motina ir Seselė apžiū- tėjus už p. Sullivan. 
re jo saustuvę ir gėrėjosi, 
kad lietuviai katalikai iš- I 
laiko tokią įstaigą.

Negalima praleisti nepa
žymėjus, kad p. Vladas 
Balutis yra veiklus žmo
gus ir yra keliu pašalpiniu 

SIDABRINIS JUBILIEJUS draugijų valdybose.
_______ Pp. Vladas ir Suzana Ba- 

Sausio 23 d. š. m. pp. lučiai paeina iš Šiaulių ap- 
Vladas ir Suzana Balučiai, skričio, Kurtuvėnų par., 
gyv. 36 V2 Mercer St. minė- Vainakių kaimo. Moterys- 
jo savo 25 metų vedybinio j Lės Sakramentą priėmė 25 
gyvenimo sukaktį. Pp. Ba- metai atgal Šv. Petro lie

tuvių par. bažnyčioje, So. 
Bostone.

Visi dalyviai linksmai 
ir gražiai praleido laiką.

Telaiko Dievas pp. Balu
čius dar ilgus metus. Rap.

lučių vaikai ir p. Balučio 
brolis ir jo žmona, pasi
kvietę įtaiką keletą šeimi
ninkių'suruošė iškilmingą 
vestuvių bankietą pp. Ba
lučius pagerbti, Šv. Petro 
lietuvių parapijos svetai
nėje 492 E. 7th St.

Dalyvavo virš 200 sve-j 
čių. Bankietas buvo šau- t
nūs. Pp. Vladą ir Suzaną g™°( Darlaus Po,^ No-

-i • -.317 turės savo valdybos ’- Ealueius susirinkusieji-^^ (lnstai|at10n!
penktadienį, vasario 5 d., 
1937 metais, Lietuvių Sve
tainėje, kampas E ir Sil- 

į ver gatvių, So. Bostone, 
i Pradžia bus 8 vai. vakare. 

Postas kviečia visus pa
saulinio karo veteranus 
šiose iškilmėse, dalyvauti.

Vincentas Rimkus, 
Posto Komanderis.

TeL S. B. 2805-R |
LIETUVIS" -T

OPTOMET RISTAS)
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius.: 
kreivas akis atitie-| 
sinu ir amblijoniš-! 

koše (aklose) akyse sugrųžinuį 
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
447 Broadiray, South Boston Į

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUBKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 ik! 12 vai. 
ryto, ano 1:80 Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 i. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

taisome ir Parduodame radios ir befrigiatorius
GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADI O SHOP TEL. S 

Inž. Stasys Beleskas, Sav.
STANLEY’S RADIO SHOP

343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

džiamas ne dėl jam prime- 
: lamos kaltės, bet dėl to, 
i kad -jis esti susipratęs lie
tuvis. ?

f • 1 • * * ' (j.

_____________________ i “Vilniaus Rytojus” rašo 
buvo pašarvotas jo tėve- apie tėjų, ku
lių namuose, 159 Broad- vai.^1 Paukšta atos- 
way. Palaidotas iš šv. Pet- “ hetavių gimnazi-
ro lietuvių par. bažnyčios! ®^ai pernai, į Lazdūnų
Naujos Kalvarijos kapuo- kaimą parvykusių vasaros 
se, sausio 25 d., 9 vai. ryte, atostogų vaikų tėvams bu

vo surašyti protokolai už 
tai, kad vaikai, parvykę 
atostogų, neužsiregistravo 

šeštadienį, sausio 30 d.,. valsčiuje, kaip iš kitur at- 
7:30 vai. vakare, Šv. Pet- vykę piliečiai, nubausti: 
ro parapijos svetainėje, ąį Dumkauskas su sūnų- 
492 East 7th Street įvyks mj gt Dumkauskas su 
Lietuvos Dukterų globoj , „ jr sūnuIni R B
Motinos Dievo draugijos . . . ,
metinis balius. Gros Geor- ™“skas su sunumi ir J. 

Ige Martins orkestras. Na- ^aeelka su broliu. Storas- 
rėš, kurios ateis į balių, f'a» remdamasis tais proto- 
j balių įžanga tik 25 cen-;kolais’ nubaudė kiekvieną 

po 15 — 20 auksinų. Kai 
kurie tas baudas jau buvo 
priversti sumokėti.

tai. Už tą pačią įžangą ga
li atsivesti ir vyrą, o na
rės, kurios neateis i balių 
turės užsimokėti 50 centų 
draugijai. Balius bus šau
nus, valgiai ir gėrimai 
skanūs. Visi ir visos kvie
čiami dalyvauti. Dabar va- auks. pabaudos už tai, kad 

i jaus metu gera proga pri- j0 šuo buvo nepririštas.
• eiv»o nrin aino mnfami

ADV. MILERIS ATVYKS į 
SO. BOSTONĄ j—

A. L. R. K. Federacijos 
3-čias skyrius gavo prane
šimą iš advokato Antano 
J. Milerio, kad jis priėmė 
pakvietimą ir atvyks į So. 
Bostoną pasakyti kalbą 
vasario 14 d. š. m. South 
Bostoniečių iškilmingame 
paminėjime Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbi-“ 
mo sukaktuvių Municipal 
svetainėje.

Girdėti, kad Federacijos VĖLIAVOS IR ORGANIZA
I

e

Vasario 2 d., 7:30 vai. 
vakare, Šv. Petro lietuvių 
par. svetainėje, 492 E. 7th 
St. įvyks Moterų Sąjungos 
13 kp. susirinkimas. Malo
nėkite visos narės daly
vauti.

Pereitame susirinkime, 
sausio 5 d. išrinkta nauja 
valdyba, kuri pasižadėjo 
uoliai darbuotis kuopos ir 
visos Sąjungos gerovei.

... Valdyba. .

SVEČIAS IŠ LIETUVOS SUTRUMPINO PAVAR-
Sekmadienį, sausio 31 d.,'

Šv. Petro bažnyčioje, viso
se ketveriose mišiose pa- Lietuvaitė slaugė, p-lė 
mokslus sakys kun. M. Stasė Senukevičiutė lega- 
Brundza, svečias iš Lietu- Hai sutrumpino savo pa- 
vos. Vakare gerbiamas vardę. Dabar vadinasi Se- 
svečias gal dalyvaus LDS nuk. P-lė Stasė Senuk (Se- 
parengime Cambridge ir nukevi’čiūtė) gyv. 183 Sa- 
sakys darbininkams 
kalbą.

pra- vin Hill Avė., Dorchester 
su savo tėvais. Ji yra re
gistruota slaugė Boston 
City Hospital.

Slaugės mokslus baigė 
- - - gegužės 28 d., 1936.

LIETUVIS PAKVIESTAS 
PROFESORIAUTI

MIRĖ
Sausio 25 d., Tadui Pi-

variūnui, bedirbant dirb- ’ p_Jė Senuk sutrumpino 
tuvėje, Canton, Mass., pra- savo pavardę, kaip ji sako, 
simušė kraujas galvoje, ir,1 dėlto’ kad to reikalavo jos 
nugabentas Norwoodan, profesija, 
ligoninėje, mirė. Jis paėjo 
iš Svėdasų parapijos. A- 
merikoje pragyveno 35 
metus. Žmoną palaidojo 3 
metai atgal. Paliko brolį 
Antaną, Mattapan, Mass., 
Joną Lietuvoje ir jo duk
teris Marijoną Valatkienę 
ir Oną Ivaškienę. Tapo iš
kilmingai su trejomis šv. 
mišiomis palaidotas, sau
sio 28 d., 9 vai. ryte, iš šv. 
Petro bažnyčios, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

AUTOMOBILIO NELAI
MES AUKA

Sausio 22 d., ligoninėje 
išgulėjęs kelias dienas po 
automobilio nelaimės, mi
rė Juozapas Marmakas, 
Steve’s Auto Repair Shop, 
So. Bostone partneris. A. 
a. Juozapas Marmaka3

Chicago, III.
dienomis lietuvis ądv. M. 
C. Zacharias, p. K. Vin- 
ciaus pusbrolis iš Bing- 
hampton, N. Y., tapo pa
kviestas profesoriauti De 
Paul Universitete.

Prof. M. C. Zacharias 
gimęs Chicagoj, 1884 m. 
Baigęs
School 1908 m. Kada ma- 
yoru buvo p. Harrison tai; 
adv. Zacharias buvo mies-; 
td prokuroro asistentu ‘ 
nuo 1911 iki 1915 m., o 
nuo 1933 m. buvo Chica- 
gos miesto korporaeijų ta
ryboje. Jis yra nariu Chi
cago Bar Association 
Prof. adv. Zacharias yra
vedęs lenkę, tai lenkai jį ir; 
savinasi, bet jis yra tik-j 
ras lietuvis. •

BAUDOS UŽ VAIKŲ NE- 
SIREGISTRAVIMĄ

—A.— ... ■ ■

Lenkai Vilniaus krašte, 
deda lietuviams pinigines 
baudas už įvairiausius da
lykus; Jie išranda įvai-| 
riaušių priežasčių dėl ko 
galima būtų prie žmogaus 
prikibti ir jį nubausti. Ži- 
n.oma, toks žmogus bau-



asinis
Susirinkimas

Penktadienis, Sausio 29, 1937

TO

BERNARDAS J. KORAITIS

Ugningos Kalbos ir Rezoliucijos Prieš 
Lenkus ir Lenkiją

Įvyks Vasario 14 d., 2 vai. po pietų, 
Municipal Salėje, So. Boston, Mass. Iš L VYČIU N. #, APS

KRIČIO VAJAUS FRONTO

*

3

Kelios Dienos Beliko January SALE

J» 
■ 

♦ f » f f • •

Vasario 14 d., 2 vai. po pietų, Municipal Bldg. 
svetainėje, įvyks protesto ugningas susirinkimas. 
Protestai bus adresuojami lenkams už barbariškus, 
žiaurius persekiojimus mūsų brolių vilniečių, kurie 
laikydamiesi tik šviesos-mokslo žibinto, esą kaltinami, 
kaipo veiklūs lietuviai, ir savo veikimu esą pavojingi 
lenkų valstybei.

Paskutinės žinios neša mums labai skaudžias 
naujienas, būtent: — areštuotas Tautinio Lietuvių 
komiteto pirm. K. Stašys; uždaroma Švenčionių lietu
vių gimnazija; kratos pas veikėjus ir švietimo bei 
mokslo įstaigose.

Šie požymiai mums sakyte sako ko lenkų admi
nistracinė Vilniuje valdžia siekia. Jos tikslas aiškus. 
Uždaryti visas švietimo įstaigas; areštuoti ir ištremti 
visus lietuvius veikėjus; suskaldyti kaimuose lietuvių 
vienybę, žodžiu palaidoti visa tai, kas lietuviška. Kaip 
baisu! Kaip žiaurūs užsimojimai, kurie piršia tik ka
pus.

Ar mes broliai lietuviai amerikiečiai tylėsime, 
miegosime, snausime, ar baliukuose linksmindamiesi 
pamiršime, kad mūsų tautos širdis Vilnius, paralyžuo- 
jamas?! Ar mes liksime pasyvūs tokiam barbarų už
simojimui? Mes žinom, kad jie (lenkai) yra smurtinin
kai ir jų sąžinės jau suterštos ppr Želigovskio asme
nį, todėl mes išneškime protesto rezoliucijas prieš jų 
juodus .darbus ir paskelbkime pasaulio spaudoj, lai ži
no kas lenkas... Siųskime protesto rezoliucijas visoms 
įtakingoms įstaigoms, kurios parodys lenkams koki 
jie kultūringi.

Taigi mes bostoniečiai vasario 14 d., 2 vai. po pie
tų, Municipal Bldg. svetainėje pasakysime pasauliui, 
kad mes griežtai smerkiame lenkų smurtu pasigrobu
sį Vilnijos kraštą ir barbariškai šeimininkaujančius, 
persekiojančius be jokio pagrindo lietuvius, to krašto 
teisėtus piliečius.

Skaitlingai susirinkę vasario 14 d., mes siusime 
savo užuojautą lietuviams vilniečiams ir p?/*eikšime 
savo visokeriopą paramą kiekvienu sunkiuoju.momen
tu.

Todėl vasario 14 d. visi kaip vienas, senas ar jau
nas, inteligentas, profesionalas ar darbininkas, visi, 
petys į petį po vieninga trispalve, su pasiryžimu 
griausmingai sugiedosime Vilniaus himną — “Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenurimsim...”

A. L. R. K. F. 3 Sk. Pirm.

v •

L. Vyčių Naujos Angli-! 
jos Apskritys surengė 
maršrutą kolonijose, kad 
tuo būdu būtų galima su
stiprinti vyčių kuopas bei 
suorganizuoti naujas.

Pirmiausia įvyko So. 
Bostone sausio 17 d. Prog
rama puikiai pavyko; da
lyvavo daug jaunimo, ku
rių didžiuma prisirašė prie 
kuopos.

PROVIDENCE, R. I.

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va
sario 22 d., 1937 m., šv. Kazimiero parapijos salėje, 
41 Providence St., Worcester, Mass. Prašome gerb. 
draugijų, kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį 
ir pagaminti įnešimus.

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdyba: 
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV. JONO EV. BL. P Ai ALPINS 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas ftvagždys.
601 6th SL. So. Boston, Mass.

• Vlce-Pirm. Albinas Neviera,
16 Vlnfield SL, So. Boston. Mase. 

Prot Raftt Jonas Glineckia, 
I 5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. RašL Aleksandras TvnSka, 

1514 Colnmbia Rd.. S. Boston, Mass 
Iždininkas Pranas Tuleikis, 

109 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Ipple Are., RosMndale, Mass. MarSaIka jonaR Zaikis.

1 7 Wfnfleld 8L, So. Boston, Masa.
Draugija laiko susirinkimus kas tre-

patarnaus kuogeriausiai ir

Dresiii ir Cloth Coat 
Skyriuje vis u o m e t 
klauskite P-lės A. Ko- 
raitytės.. Ji lietuvėms 
patarnaus kuoširdin- 
giausiai.

Gražiausi SEAL Kailiniai $11900
Neužilgo — už kelių dienų baigsis I. J. Fox kailinių didžiausios firmos Amerikoje 

JANUARY SALE, kur moterys ir merginos gali pigiai nusipirkti puikiausius sau kailinius. 
Šiame išpardavime galite pirkti visokio dydžio SEAL kailinius po $119.00. Taigi, pasinau
dokite šia 3iūloma proga. Atėję į krautuvę visuomet klauskite p. Bernardo Koraičio, kuris 
yra lietuvis I. J. Fox firmos atstovas. Jis visuomet lietuvėms 
patars kokius kailinius pirkti.

411 \vashington street 
BOSTON, MASS. v:

čių organizaciją. Svečiai 
kalbėtojai vyčių reikalais 
buvo
MIC. ir Pranas Razvadau-
skas iš So. Bostono.

kun. J. Vaškas,

NORWOOD, MASS.

iI

NORWOODIEČIA! SU
PLIEKĖ WORCESTERIE- 

ČIUS

—
Sausio 31 d., įvyks vy

čių prakalbos Norwoode.
Kalbės vyčių reikalais 3
kun. Jonas Vaitekūnas, L.Sausio 24 d., įvyko pra

kalbos vyčių reikalais ■ Vyčių C. Dvasios Vadas. , 
Providence, R. I. Čia irgi p - ’
puikiai pavyko, dalyvavo, išsiuntė laiškus visoms vy- 
daug gražaus lietuviško čių kuopoms bei klebo-s. 
jaunimo, kur buvo ragina- nams, kur nėra vyčių, bet }• 
ma prisirašyti prie vyčių kol kas mažai atsiliepimų, 
kuopos. ]

Tos parapijos klebonas. tų 
kun. J. Vaitekūnas, L. Vy- Į kuopas, širdingai prašome 
čių C. Dvasios vadas irgi pranešti organizatorių ko- 
karštai ragino savo para- misijai, 
pijos jaunimą įstoti į vy-

Organizatorių komisija' w.
v. 
F.

Sausio 22 d. š. m. Nor-: 
woodiečių lietuvių bowle- 
rių ratelis žaidė Worceste- 
ry su Worcesteriečiais.

> Norwoodiečiai. 
Štai rezultatai:
CENTRAL B0WLING ALLEY’S 

WORCESTER. MASS.
_o_

82 
.89

104
100
103

456 478

oreester K 
Stalilonis 
Puzar 
Ambrose 
Kereišis 
Briuiy

of L. —1-
74
81

100
110
91

261
250
284
320
284 

1399

Iš LDS. VeikimoM"
LDS. IR ‘DARBININKO’

Kur gerb. klebonai nore- _ 
suorganizuoti vyčių a. 

•T. 
R. 
A. 
r.

Organizatorių Komisija

Norvvood T.kilis 
Mickumis 
Jasionis 
Kudirka 
Gasson’as 
Nevinsksis

—1—2—
92 93
89 87

75 115
124 79
92 85

3— Totai
83 268

105 281
81 271

111 314
101 278

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Ražt. — Bronė Cunienė,

29 Gould St., W. Rorbnry. Mass.
Tel. PAR 1864-IV

Ptn.' Raft. — Marijona Markoniutė,
29 Whipple 

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininke — Ona Staniuliute,

106 Vest 6th SL, So. Boston, Mass. į <Hą nedėldienĮ kiekvieno mėnesio, j 
Tvarkdart — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mase.
Kasos Globėja — Ona Slanrienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
I>auglja savo susirinkimui laiko kas

Utfrą ntjrninką B^MSla.

2 vaL po pietą. Parapijos salėj, 492 
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

7:80 vaL vakare, pobažnytinfij gve- 
taintj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
1 PM protokolą raftlnttką.

i

kričio suvažiavimo, kuris 
įvyko gruodžio 27 d. Pro- 
vidence. Kuopa nepasiten
kino ir papeikė atstovus 
už tai, kad nutarė rengti 
Gegužinę, gegužės 30 d. be 

pasižadėjo Montello Šv. Roko lietuvių 
kad parapijos, kaip buvo daro

ma kasmet, nes vienybėje 
Nashua, N. H. — LDS. buvo gaW-

__ . .... __ __ 1 ATontallc. vro nonfr-oa iv*65 kp. įgaliojo p. K. Na- 
dzeiką darbuotis vajuje.
Kiti nariai jam padės, šios 
kolonijos lietuviai katali
kai yra nuoširdūs “Darbi
ninko” rėmėjai, o p. Na- 
dzeika yra uolus darbinin
kas. Taigi LDS. 65 kp. šio 
vajaus metu tikrai pasi- 
dvigubins.

Kitose kolonijose vajus 
taip pat smarkiai eina.
Vasario mėnesį visi vaji- ;;a]bas įr kviest iš Centro 

du kalbėtoju.
Vajaus metu nariai ap

siėmė darbuotis be atlygi
nimo. Tuo ir užsibaigė su
sirinkimas.

Valdybos Narys.

VAJUS
Paskelbus vajų, iš Mon- 

tello atsišaukė p. Mykolas 
Kamandulis, LDS. 2 kuo- i 
pos narys ir ]_ 
darbuotis. Tikimės, 
iam tas darbs sekasi.r •

EDISONO

t

I

472 459 4S1 1412

m

WAMT TO StSYt YOU

39 BOYI.STON STREET, BOSTONE 

ir 32 kitose vietos krautuvėse.

AR REIKIA LEMPUČIŲ?

Piitelefonuokit 
į vietos Edison 
krautuvę, pri
statys gretai 
ir veltui. Gau
nama visokio 

dydžio.

CLEARANCE 
IŠPARDAVIMAS

TIK PER KELIAS DIENAS
GREITAI ISSIPARDUODA..., gražiausios lempos, 

kokios yra buvusios Edisono Krautuvėse... nepa

prastai žemomis kainomis.

Jų gražumą negalima meruot pinigais. Tai 
grožybės ir amžina pagelba geram regėji
mui. šios lempos gali pakeist visą išvaiz- 
lą kambario. Nusipirk kambariui lempą ir 
greitai patėmysit pagerinimą. Užeikit Į 
vietinę Edisono krautuvę pirm visas lem
pas iš|»ar<luosiant. Jų kaina sttlyg jų ver
tės žema ir jus tikrai norėsit įsigyti.

i Montello yra centras, ir 
jis prieinamas visoms ko
lonijoms, Antra, Montello, 
Šv. Roko par. šeimininku 
yra kun. Jonas švagždys, 
LDS. Centro pirmininkas - 
ir kun. Juozapas Petraus
kas, kurie su savo parapi
jiečiais labai uoliai darba-

i vosi ir pasekmės visuomet
i buvo geros.
, Taipgi iš raporto priim- 

• ta ir nutarta rengti pra-

ninkai, lietuviai katalikai 
prašomi padvigubinti savo 
darbą, kad iki pabaigos 
gautume mažiausia tūks
tantį LDS. naujų narių.

BALTIMORE, MD.
Baltimore, Md. Lietuvių 

Darbininkų Sąjungos 30- 
tos kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 31 
d. Šv. Alfonso parapijos 
svetainėj, tuo jaus po su
mos. Visi nariai malonėki
te susirinkti. Taipgi atsi
veskite nors po porą nau- 

! jų narių ar skaitytojų 
‘Darbininkui’. Vajaus me
tu galima gauti ‘Darbinin
ką” tik už tris dol. me
tams. Nepraleiskite pro
gos.

LDS. 14 kp. susirinki
mas įvyks sekmadienį, va
sario 14 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje, 180 
New York Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Tain- 

—gi prašomi atsivesti ir 
naujų narių prirašyti.

Jonas Daukšys, 
Kuopos rašt.

PRAKALBOS HUDSONE
J. Budelis, pirm.

LOWELL. MASS.
Hudson, Mass. — Sek

madienį, vasario 7 dieną, 
Eikš Hali, Main St. įvyks 
LDS 56 kuopos prakalbos. 
Prakalbos prasidės 7 vai. 
vakare. Kalbės žymūs kal
bėtojai apie spaudą, Ispa-

Sausio 15 dieną įvyko 
LDS 97 kp. metinis susi
rinkimas. Apsvarstę kuo- nijos civilį karą, komuniz- 
pos reikalus, išklausėme mą ir Vilniaus krašto lie- 
atstovų raportų iš LDS. tuvių kančias.

I
I VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMAN AS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia, 6702

29 Savin Hill Avenue,
DORCHESTER. MA88. .

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4866 
ROKBURY, MASS.

PERKINSSO. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 8120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadvvay 

r“ - *-------  —
Pristatau 

džiną piknikams ir visokiems 
parengimams.

TeL SŲUth Boston 9367 
statau Ice Creamą ir užkan- '
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DARBININKAS
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Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Meinorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------------  by--------------

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3. 1870
, i

u-veptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917. authorized on July 12, 1918

Socialine Dinamika ir Kristus lpaIysinti su Kristumi!
------------------ ' Jei * krikščionys savo

Jei turėsime galvoje so- Jei tokia Indija, Chinija ir praktikoj būtų krikščio- 
cialinio teisingumo reika- kiti kraštai būtų laiku > niškesni ir jei pačioje 
lą senovės pagonybės lai- priėmę Kristaus mokslą,' krikščionybėje nebūtų jė- 
kais ir dabartinę žemes- , tai šiandien ten nebūtų §74, griaunančių jos pa- 
niųjų luomų būklę pagonių nepereinamų sienų tarp saulėžiūros pagrindus, tai

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ............
Porelgn yearly ............ .
Domestic once per vveek 
Poreizn onoe per vveek

<66 West Broadvvay
Teleuhone SOUth Boston 2680

yearly 
yearly

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .....................  $4.00
Užsieny metams .......... .............. $5.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

South Boston. Mass

4

ŽYMĖTINAS SUKAKTYS met sueina 80 1857A I me 5IHUO OUKHK II O m chemikas Perkinsonas
1937 METAIS * tuos dažus pradėjo gamin- 

______ ti iš akmens anglių sma-
J los. 1867 m. Paryžiaus so- 

Įdomu, kad šiais, 193*: dįnįnkas Monier užpaten- 
metais, sueina svarbiausių £avo išrastus nedūžtamus 
techniškų išradimų sukak- gėlėms puoduS) j kurius 
tys. Prieš 250 m., 1687 uie- įjUVO įtaisytas vielų tink- 
tais, Europoje visai savai- iag ^pas kuklus išradimas 
mai atidengta farforo ga- davė pradžią geležies - be
minimo paslaptis, kurią tono technikai. Tais pat 
kiniečiai žinojo jau nuo metais,, prieš 70 m.,* Nobe- 
VII amžiaus po Kristaus. ys išrado dinamitą. 1877 
Prieš 125 m., 1812 m., An- m pasirodė Edisono fono- 
glijoje pradėjo veikti pir- - - ’ -
moji metalinių adatų ga
mykla. Prieš 120 m., 1817 
m., padirbdintas pirmasis 
dviračio modelis. Toji 
“drezina” (pavadinimas 
kilęs iš išradėjo girininko metais 
von Dreizo pavardės) bu
vo padirbdinta iš medžio. 
Bedalių nebuvo ir važiuo
tojas ja važiavo kojomis į 
žemę pasispirdamas. Prieš 
110 metų, 1827 m., vokie
čių fizikas Weleris surado 
aliuminijų. Telegrafą išra
do Morzas lygiai prieš 100 
metų. 1837 m. 1847 m. at
sirado pirmoji žibalinė 
lempa. Tais pat metais, ly- 

jgiai prieš 90 m., išrastas 
nitro - glicerinas. Ameri
kietis Hawas padirbdino 
pirmąjį siuvamosios maši
nos modelį, o inžinierius, 
kurio vardas liko nežino
mas, padirbdino pirmąją 
rotacinę spausdinamąją 
mašiną. Tokį didelį vaid
menį pramonėje vaidinan
tiems anilino dažams šie-

i

iš tiesų žmonijos istorija 
jau būtų netoli to idealo, 

socialiniai 
spinduliai, kad ir pamaži, svajotojai bei idealistai 

• i—amžiumi”,
imperijoj ir jos kaimynuc- Jei eliminuot iš moderniš- 
se, taip pat jie būtų pa- ko revoliucionizmo pasau- 
naikinę tas neperžengia- lėžiūros momentą, tai ji 
mas sienas tarp Indijos reikėtų laikyt ne kuo kitu, 
kastų ir vergišką moterų kaip tik veiksminiu pro- 
būklę musulmonų šalyje, testu prieš netobulą krikš- 
Kokią menką rolę sociali- čioniškų socialinių idealų 
nes dinamikos istorijoj su-j vykdymą praktikos gyve- 
vaidino Budda’ ir didis jojime. J. Gs.
sekėjas karalius Asoka, “P. G.”

žemesniųjų ir aukštesnių
jų kastų.

Kaip Kristaus mokslo kurį kai

kraštuose, tai pastebėsi
me, kad tikrai esama so
cialinės pažangos krikš
čionių kraštuose, nes so
cialinis teisingumas, kad ir 
pamažu, kyla, nors sunki 
darbininkų būklė ir iš to 
kylą revoliuciniai darbi
ninkų sąjūdžiai industri
niuose kraštuose daro į- 
spūdį, kad kapitalizmas 
socialinės teisybės atžvil

giu atsukęs istorijos ratą 
atgal, bet tai tik iliuzija.

Tikras faktas, kad Kris
tus žmonijos istorijos ra
tą pasuke socialinio teisin
gumo kryptimi, ir tas ra- 
tas pamaži, bet be persto- 
jo sukasi ta linkme. Jis 

; suktųsi daug greičiau, jei 
mes visi savo praktikoje 
iki galo įgyvendytumėm 
Kristaus mokslą. Tas ra
tas sustoja ar bent ima la
bai nežymiai suktis tada, 
kai žmonės vien savo jėgo
mis, nusigręžę nuo Kris
taus, ima kurti rojų žemė
je.

Kad tai tiesa, tai matyt 
ne vien iš Europos istori
jos, bet ir iš dabartinės 
pagoniškų kraštų sociali
nės santvarkos, pavyz
džiui, tokioj Indijoj, kuri 
pasižymi susirūpinimu 
dvasios gyvenimu • ir kuri 
yra Buddos ir jo taikingo 
mokslo tėvynė, kur veikia 
tokie subtilūs pagonių ge
nijai, kaip R. Tagore ir M. 
Gandhi, — visuomenė yra 
suskaldyta kastomis, ir 
žemesniosios kastos yra 
tiesiog nežmoniškai nieki
namos aukštesniųjų kas
tų, o vis dėlto tos panie
kintos kastos, palyginti su 
krikščionių kraštų prole
tariatu, yra ramios, nors 
bolševizmo agentai ir ten 
dirbą išsijuosę.

Pagonių kraštuose, be a- 
todairos į didžiausią so
cialinę neteisybę, sociali
nio klausimo nėra. Be so
cialinio klausimo nėra ir 
socialinės dinamikos. Ten 
ir bolševikai nekelia socia
linio klausimo; ten jie re-'

Dėl Prezidento Kalbos
Prezidento Roosevelto pasakyta inauguracijos 

dienoje kalba sukėlė visokių komentarų bei pastabų. 
Lojalistai, kurie už jį balsavo ir didžiuma nelojalistų, 
kurie balsavo prieš jį, bet paskui susitaikė su esamo
mis aplinkybėmis, Prezidento kalbą išgyrė į padan
ges, kaipo klasinį dalyką, nes jis trumpais žodžiais 
pasakė tiek, kad kits nebūtų to atpasakojęs į kelias 
valandas. Tai buvusi tikra moralybės pamoka, pana
ši daugiau į pamokslą negu į inauguracinę kalbą.

Tačiau Prezidento oponentai, aršieji respubliko
nai, kurie dar iki šiol nemokėjo savo ausų suglausti, 
jo kalbą neva gyrė, bet taip, kad ji atrodytų jokios 
vertės neturinti. Girdi, Prezidentą mes mylime, jis 
toks savotiškai simpatingas, labai iškalbus, bet inau
guracijos metu nieko nepasakęs ir bereikalo išlaikęs 
žmones ant lietaus net 20 minučių (tą dieną labai li
jo)-

Čia tai gyvas pavyzdys, kaip tas pats dalykas 
gali pakitėti žmonių akyse. Kiekvienas žiūri per savo 
akinius ir mato ne tai, kas ten yra, bet tai, ką ten 
nori matyti. Jeigu ją imti kaipo Demokratų progra
mos išdėstymą, Prezidento kalba buvo ir pertrumpa 
ir neišsami. Bet kas gi inauguracijos dienoje norėtų 
klausytis (ir dargi ant lietaus) sauso poltinės prog
ramos dėstymo’ Tai jau buvo pakartotinai išdėstyta 
rinkimo metu. Dabar, tokiose iškilmėse, reikėjo pasa
kyti ką nors tokio kas sukeltų žmonių ūpą ir trumpai 
nurodytų busimojo veikimo gaires. Prezidento kalba 
kaip tik tai ir padarė. Jis vienu žavingu mostu nukrei
pė žmonių akis į tai kas bus daroma jų gerbūviui pa
tikrinti. Nustatė doros reikalingumą ne tik gyvenime, 
bet ir biznyje, ypač biznyje, kur anot jo, įsiveisė ne
teisingumo ir išnaudojimo vėžys. Iš to vėžio jis norė
tų Amerikos visuomenę pagydyti, teikdamas jai so
cialinio teisingumo vaistų. Pacientas, kaip paprastai 
pacijentas, nuo vaistų (ypač tokių!) labai purtosi, ir 
todėl peikia gydytoją ir jo vaistus. Bet Prezidentas tu
ri daug darnaus užsispyrimo ir laikys kaip laikęs dar
bininkų pusę. "Savo veikloje jis, kol atsistos ant tikro
jo kelio, gali kartais ir klydinėti, bet nesėdės rankas 
sudėjęs. Jis veiks, kaip ir veikęs, ir iš jo darbų pa
žinsite jį. • K.

Revoliucija Likviduoja 
Savo Vaikus

Maskvoje rengiama nauja sensacija: tai teismas 
17-kos “sąmokslininkų” prieš sovietų vyriausybę. Jų 
skaičiuje yra Radek, Piatakov ir kiti įžymūs komunis
tai, kurie būk tai susitarę su Trockiu padalinti Rusi
ją į dvi dali: vieną atiduoti Vokietijai, kitą Japonijai. 
Kas įdomiausia, kad kaltinamieji būk tai prie visko 
prisipažinę ir teisme plačiai išdėstę visas to fantastiš
ko plano smulkmenas. Koks bus teismo nusprendis, 
lengva numatyti. Už tokius dalykus bolševikai nepa- 
glosto: sušaudymas tai perdaug garbinga mirtis, vei
kiausiai juos pakardins.

Sovietų teismai ir kaltinamųjų “prisipažinimai” 
tiek jau pagarsėję, kad pasaulis iš anksto žino jų ei
gą ir finalą, reikia tik palūkėti kol kaltinamųjų egze
kucija bus įvykdinta. Šiaip jau viskas eina pagal nu
statytos programos. Tačiau šis pastarasis teismas 
tuomi viršyja visus kitus jau įvykusius sovietijoje 
teismus, kad tasai “sąmokslas” atrodo kaip iš pasa
kos išimtas. Reikia gerai įtempti vaizduotę ir visiš
kai persikelti į sapnų pasaulį, kad panašiems apkalti
nimams būtų galima tikėti. Ir pati sovietų vyriausy
bė turėtų susivokti ir viešai tokių dalykų negarsinti, 
nes jei ir ištiesų toksai sąmokslas būtų buvęs, tai jis 
tik įrodo, kaip nepakenčiamas turi būti ten gyveni
mas, kad Rusijos piliečiai graibstosi tokių desperatiš
kų priemonių nuo komunistų atsipalaidoti.

Trockis, dabar gyvenąs Meksikoje, tiek yra įšir
dęs ir nustebęs, kad negali rasti žodžių tam fantastiš
kam prasimanymui pasmerkti. Jis smarkiai tą viską 
užginčyja ir klausia: kaip gali bet koks sveiko pro
to žmogus įsivaizduoti, kad jis, Trockis, aršusis mark
sistas - revoliucijonierius, mėgintų pasitarnauti to
kiam fašistui kaip Hitleris? Ištiesų, sunku ką pana-

kurie

sutirpdė vergiją Romos vadina “aukso

ARKIVYSKUPUI J, MATULEVIČIUI PAGERBTI

w •

grafas, dabartinio patefo
no prabočius ir Grahamo 
Bellio pirmasis telefonas. 
Lygiai prieš 50 metų, 1887 
m., Daimleris pastatydino 
pirmąjį automobilį. 1897

Marconi padarė 
pirmuosius vykusius radio 
telegrafo bandymus, o 
Dieselis pastatė pirmąjį 
savo motorą.

i

Užgęso šviesa, teliko tamsybė;
Nuliūdo lietuvių tauta.
Tik iš toli — iš dangaus aukštybių 
Pakilo cherubų gaida.

Liūdėjo pasaulis, per amžius liūdės, 
Praradęs tą stiprią galybę.
Kiekvieno krūtinėj jo žodžiai skambės;
Lietuvius vis kels į didybę.

Noriai jis darbavos, noriai ir aukojos:
Jėgas jis neprašomas dėjo;
Įkūrė broliją Švenčiausios Marijos.
Taip vardas lietuvių didėjo.

Nors jo nesimato, bet mūsų širdyj 
Ugnis, jo sukurta, žėrės.
Ramiai ji liepsnoja, kūrenas vilty j, 
Kad vardas lietuvių garses.

Petras Aikšnoras (L. K. ’40).

Amerikos Darbo Federacija 
Ir John L. Lewis Unija

Vieno vaikučio užklaus-įvykiai.
ta, ką Evangelijos apsaky
mas apie gerąjį Samarito- 
ną jam reiškia?

“Reiškia”, vaikutis atsa
kė, “jei aš esu nelaimėje, 
mano artimi privalo mane 
gelbėti”.

Didžiausią 
vargą kenčia darbininkai, rengę grįžti darban. 
Už savo sunkų ilgos die- gal skaudžiausias 
nos darbą jie neišgali tin- kieriams smūgis buvo iš- 
kamai pragyventi. Turtin- girsti, kaip darbininkų or- 
giausioje pasaulio šalyje, ganizacija, prie kurios 
Amerikoje, darbinin k a i daugelis jų priklauso, A- 
badu miršta. Jie tikisi su- merikos Darbo Federaci- 
laukti geresnės ateities, ja, prašė Generals Motors 
tikisi, kad darbdaviai-ka- Korporacijos nepripažinti 
pitalistai atsižvelgs į jų darbininkų Industrijalinės 

I unijos, kuriai vadovauja 
John L. Lewis.

Kada General Motors 
Korporacijos darbininkai 
dėl teisingų savo reikala
vimų sustreikavo, tai dar
bininkai nepriklausą prie 
unijos, visaip juos iškolio- 
jo, išnešė prieš streikie- 
rius protestus, o kompani- 

nelaimę ir jai pareiškė, kad jie pasi- 
................. — Bet 

strei-

vargą, tačiau jau pradeda 
jie suprasti, kad savo bū
klę turi patys gelbėti.

voliucinę nuotaiką kursto Darbininkai turi gelbėti 
nacionaliniais, tikybiniais 
ir rasiniais motyvais.

Tai yra dėl to, kad, 
krikščionybės neragavę 
žmonės, turi silpną socia
linės teisybės jausmą ir 
menką savigarbą, nes kas 
nėra buvęs Kristaus ma
lonėje ir nėra buvęs ap
šviestas Jo mokslo spindu
liais, tas nesupranta ab
soliutinės žmogaus sielos 
vertės ir iš to einančių 
žmogaus teisių ir pareigų.

savo brolius darbininkus, 
neskaidyti savo jėgų, 
jas vienyti ir stiprinti, 
taip išreikalautų sau 
teisinga, kas jiems 
klauso už jų darbą.

Tik, deja, ir čia mato
me liūdną reginį. Patys 
darbininkai vieni kitų ne
laimėje neužjaučia, į pa
gelbą neateina, dar net 
vieni prieš kitus viešai iš
eina, vieni kitus pasmer
kia. Tai liudija šių dienų

bet 
kad 
kas 
pri-

šaus įsivaizduoti, bet toki galimumai ar negalimumai 
neinęina Stalino sąskaiton: fantazija ar ne fantazija, 
bet jis turi Trockį likviduoti. Trockis nujunta, kad 
Stalino ranka net tolimoj Meksikoj jį gali pasiekti, ir 
tai labai lengvai, nes Meksikos valdžia tai klusni 
Maskvos diktatoriaus tarnaitė. Todėl Trockis išsijuo
sęs teisinasi, nes jaučia, kad paskutinis žemės sklype
lis slysta jam iš po kojų. Išvarytas iš Meksikos, Troc
kis neturės kur dėtis- Tas, kuris anuomet rykiavo 3 
milijonus raudonosios armijos ir buvo išdidus kaip 
kaizeris, dabar neturi vietos plačiame pasauly. Liki
mo ratai apsisuko žemyn.

Revoliucija baigia ėsti savo vaikus. Ištikimiau- 
sieji komunizmo kūrėjai ir vadai urmu likviduojami. 
Pasilieka dar Stalinas. Labai įdomu, kuriuo būdu re
voliucija jį patį likviduos? K.

AEROKLUBO DOVANA 
SOLDINO LANDRATUI

Lietuvos aeroklubas nu
siuntė Soldino landratui 
(apskr. viršininkui) Dan
cigu! metalini Dariaus ir 
Girėno biustą už jo palan
kumą ir pagelbą perve
žant į Lietuvą žuvusių 
Transatlantinių didvyrių 
kūnus ir “Lithuanicos” li
kučius, o taip pat statant 
didvyriams paminklą Sol
dine.

“TAUTA”

 i “Tautos” administracija 
kodėl Amerikos Darbo Fe- prašo mus pranešti, kad 
deracija nepajėgė suorga- šis žurnalas laikinai su- 
nizuoti darbininkų ir iško- stabdytas, kol bus sutvar- 
voti jiems geresnį pragy- j kytas agentų ir skaitytojų 
venimą. Bet apie tai kita atsiskaitymas. Šio žurnalo 
sykį. T išėjo iš viso 4 numeriai.

Tretysis Ordinas
(Kun. P. M. Juro pasakyta 
kalba, gruodžio 13 d., 
m., So. Boston, Mass.).

1936
jimui. Būdamas namie, 
triūsė po savo darželį, ku
ris jam buvo likęs, išdali
jus visus kitus turtus var
gšams.. Kada pats nebetu
rėdavo kuo misti, eidavo 
elgetauti.

Aplink Luchesio šeimy
ną susirinko būrelis kitų 
iš Poggibonsi miestelio 

; žmonių, kurie taip pat no- 
i sau už tai-

(Tęsinys.)
PIRMIEJI TRETININ

KAI
Iki Šv. Pranciškaus lai

kų buvo nesuprantamas 
dalykas, kaip žmogus gali 
įgyvendinti evangelišką- 
siąs patartis už vienuoly-j rėjo pasiimti 
no sienų. Tretysis Ordinas; sykię gv. Pranciškaus gy-

Darbininkų didžiausia 
viltis yra organizacija. A- 
merikos Darbo Federaci
ja buvo viena iš konserva- 
tyviškiausių darbininkų 
organizacijų. Bet ji iki 
šiol nepajėgė, o gal neno
rėjo, suorganizuoti visų 
darbininkų. Visoje šalyje 
ji tik turi 2,532,261 narių. 
Vadinasi Amerikos Darbo 
Federacijai iki šių dienų 
nepasisekė sutraukti dar
bininkus į vienybę ir juos 
iš vargų ir nelaimių išgel
bėti. O tie, kurie ir buvo 
susiorganizavę, pagal savo 
amatus, paprastiesiems 
darbininkams nelaimėje į 
pagalbą neatėjo. Kaikurie 
Amerikos Darbo Federa
cijos vaidai sumanė darbi
ninkus organizuoti ne pa
gal jų amatus, kai Darbo 
Federacija darė, bet kad 
vienos industrijos darbi
ninkai būtų vienos unijos 
nariai. Amerikos Darbo 
Federacija tam pasiprieši
no, suspendavo tuos vadus 
ir apie 10 unijų.

Dabar klausimas kyla,

praplėtė, arba, aiškiau ta
riant, perkėlė vienuolinį 
gyvenimą į vargšų lūšne
lės, turtuolių rūmus, kara
lių palocius, mokslo ir lab
darybės įstaigas ir karei
vines.- Tretysis Ordinas 
sujungė pasaulinį gyveni
mą su vienuoliniu ir treti
ninkai pasirodė galingiau
sia jėga atnaujinimui 
žmonijos.

Pirmutinis, kuris priėmė 
iki anų laikų nežinomą y- 
patingąjį gyvenimo būdą, 
buvo turtingasis pirklys 
palaimintas Luchesijus su 
savo žmona Bonadonna. 
Jis buvo godus žmogus ir 
kietaširdis. Įsigilinęs į šv. 
Pranciškaus skelbiamas i- 
dėjas atsiminė ir pradėjo 
visai kitokį gyvenimą. Pa
sidarė duosnus vargšams, 
elgetoms, našlėms, našlai
čiams ir ieškodavo našlių 
ir našlaičių ir juos šelpda
vo. Priėmę iš Pranciškaus 
rankų Trečiojo Ordino a- 
bitus Luchesio ir Bonado
nna visą savo gyvenimą 
pašventė gailestingiems 
darbams ir ligonių slaugo-

venimą.

TREČIOJO ORDINO 
ĮTAKA

Tretysis Ordinas gimė 
iabai sunkiais socialinio, e- 
konominio ir religinio gy
venimo laikais. Pranciš
kus Trečiuoju Ordinu pra
dėjo reform u o t i pa
saulį. Kristaus meilė ir 
Evangelijos šviesa padarė 
stebuklus. Tretysis Ordi
nas bematant išsiplėtojo 
po visą Italiją ir pradėjo 
augti Prancūzijoj, Ispani
joj, Vokietijoj, Olandijoj, 
ir kitur, žodžiu, kur tik 
pasirodė sūnai Šv. Pran
ciškaus, ten atsirado tre
tininkai. paug popiežių, 
kardinolų, vyskupų, kuni
gų kareivių, turtuolių ir 
vargšų, senų ir jaunų spie-i 
tesi po tretininkų vėliava. 
Kas tik turėjo gyvesnį ‘ti
kėjimą, meilę prie Moti
nos Bažnyčios įr troške 
sielos išganymo, tas vilku
si tretininkų abitu ir la « 
kėši Pranciškaus sustaty j 
tos regulos.

(B?is daugiau)
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Kaip Amerika Įvertina 
Rimšos Kūrybą

stambių ir smulkių meda- 
I Jių yra bronzinis Artojas, 
' kuris laimėjo dovaną Ru- 
• sijos Imperijos Meno
Draugijoje 1907 m. Kitas 
bronzinis kūrinys Lietu
vos Mokykla., vaizduoja 
kaimo moteriškę, kuri prie 

4 verpiamojo ratelio mokina 
‘ j vaiką kalbos, kurios mo- 

i kymas buvo caro uždraus
tas. Vėlesnis kūrinys Sa
tyras ir Pelėda yra įžymus 

ir fantas- 
ir gyvulio

kro, nematyti, kur baigia
si šio menininko genijabš- 
kumas (mano pabraukta, 
— P. J.). Jis neįmanoma 
vadinti moderniniu ar ne- Į ' 
moderniniu, jis priklauso! 
prie nemirštamųjų”.

Čikagos meno instituto dėl nepaprastų 
profesorius, meno istori- tiškų žmogaus

Kitos tautos padėjo 
mums geriau suprasti ir 
tinkamai įvertinti didį 
menininką Čiurlionį, kurį 
laiko genijum, Atlanto 
nugalėtojus Darių ir Gi
rėną, didį dainininką Kip- 
^sadTkažkodėT labai^V ?rofesori^s’ meno istori"! tiškų žmogaus ir gyvulio 
. įsada kažkodėl labai at , xas lr nehnkęs menmmkų dekoracijų. Medaljonai ir 

mes savo tautiečius pripa-j^'^įo ;ašė' ^enraiū 
žinti genijais, didvyriais chįcag0 
ir talentingais vyraisi “Rimša 
Taip pat ir Petrą Rimšą | j 
didžiuoju menininku ir 
skulptorium pirmiausia 
pripažino rusai, jau 1911 
m. apdovanoję jo kūrinius. 
Po to ir lietuviai ėmė lai
kyti jį ne šiaip sau papras
tu, bet didžiu skulptorium.

Rimšos kūryboje dau- menininkas 
giausia ir galingai pasi
reiškia tautiniai jausmai, 
stiprus patrijotiškumas. 
Tik didis skulptorius ir 
didis patrijotas gali su
kurti tokius kūrinius, kaip 
Rimša. Mes jį mylim ir 
gerbiam ir abejingi meno 
kritikai suteikė Rimšai ir 
kartu mūsų tautai tokį di
plomą, kokio nenupirktum 
už jokius pinigus. Štai, ką 
amerikonai sako apie tai.

Milijonus skaitytojų tu
rintis dienraštis Chicago 
Tribūne rašė:. “Rimša yra 
menininkas su vaizduote 
ir nuostabus braižytojas. 
Jo kūriniai turi tokį grožį 
ir jausmingą meniškumą, 
kokiu pasižymi senoji is
panų mokykla. Rimša yra 
padirbęs daugybę medalių 
Kiekvienas iš jų yra pa
moka ir žavi. Jo medaliai 
vaizduoja Lietuvos istori
ją, tragingą istoriją, ku-l 
pi n ą pasiaukojimo ir 
skausmo. Neužmiršti did
vyriškumo epizodo ir gar
bės bei didybės laikotar
piai. Rimša taip pat yra 
sėkmingai sukūręs ir 
stambesnių kūrinių. Jis y- 
ra sukūręs daugybę gru
pių, kurios yra aukštai į- 
vertintos visoje Europoje. 
Viena iš puikiausių yra 
Artojas, kurį daugelis kri
tikų laiko pavyzdiniu jo į 
kūriniu. Jis vaizduoja 
valstietį, sunkiai dirbantį 
su griozdišku arklu ir lie
su arkliu; bet vidinė pras
mė yra gilesnė negu išvir
šinė reikšmė. Skulptorius 
savo vaizduotės dėka gi
liomis linijomis išreiškė 
nusikamavusios savo tau
tos nelaisvę ir darbą. Isto
rija vėl primenama gra
žioje Lietuvos Mokykloje: 
motina prie verpiamojo 
ratelio mokina šalia jos 
sėdintį vaiką skaityti. Kū
rinys vaizduoja lietuviu 
mokyklą tarp 1864 ir 1904 
m., kuomet Rusijos val
džia žiauriai draudė lietu
vių literatūrą. Mokslas 
kad ir su baime ėjo na
muose po visą kraštą.

Satyras ir Pelėda yra į- 
spūdinga grupė, o Diena 
ir Naktis labai puiki, su 
Įmantria ornamentacija. 
Pelėda, mažutė figūra tu- 
ninti ant knygų, yra žavi.
Pnilrūd knvpii ramsčiai.111’ mLeniat iuiia.1 maumu;, ocavun oc., ovsiuiie.
Puikus Į Parodos aitdaryme dalyvaus laikraštininkai ir kiti
(book - ends) V aikas. Ba- žymiis asmenys kitataučiai ir lietuviai. Paroda tęsis 
reljefuose yra išreikšti la- jįj vasario 12 d. š. m. Per 13 dienų visiems bus proga 
bai puikūs atvaizdai. Iš ti- pamatyti šio mūsų žymaus 'skulptoriaus kūrinius. .

“glostyti” C. I. Bulliet’as
y

Daily News: 
yra gimęs kaime

< ;r yra, matyt, svajotojas, 
nes jo vaizduotė siekia ne
paprasto grožio. Dovaną 
laimėję Peterburge Arto- kt.“ Parodoje yra ir barel- 

įjas, sunykęs kaimietis su jefas atminimui Dariaus 
i liesu arkliu, yra ryškesnis ir Girėno, lietuvių lakūnų, 
be katalogo aiškinimo, kurie žuvo lL.LI__ 2 II
Jis padirbtas 1907 m., kai; jung. Valstybių į Lietu- 

buvo 28 m.
amžiaus ir, matyti, buvo 
šviežias ir stiprus savo, 
kūrybiniame entuziazme, i 
Šis kūrinys yra originalios! 
sąvokos, nematomos pa
prasto kaimiečio atvaizda
vime. Diena ir Naktis, vai- 
zduojanti tikybinį simbo
lizmą, yra komplikuota o- 
rientalizmo požiūriu. Sa
tyras ir Pelėda yra iškrai- turi tam tikrą prasmę, 
pytas (sofistikuotas), bet- Daugelis jų turi tokius 
gi pateisinamas dėl savo 
grožio marginių, kuriuos 

į išreiškė menininko gabu
mai. Daugumas kūrinių 
parodoje yra medalijonai, 
sukurti patrijotiškų žygių 
atminimui: jie suteikia i
Rimšos simbolizmui kelią 
į garbę”. Tai yra nešališ
kas ir autoritetingas įver-j 
tinimas.

Cleveland Plaifi Dealer;
pažymėjo: “Puikiai išreik-i kauliai kyšo. Tas vaizduo
sią skulptūra vaizduoja , ja baisią, kovą dėl būties, 
tautinius skulpto r i a u s! kovą su žeme badui iš- 
jausmus. Geriausias Rim- : venkti. Parodą kilojama 
šos kūrinys tarp visų! po kraštą kilniu tikslu, 

. - ■ - ■ -- ----- ■ ■ ■■
I 
I .

bareljefai vaizduoja Lietu
vos istorinius įvykius: Vy- 

j tauto Didžiojo valstybę 
nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrų; kova dėl nepriklau
somybės 1918 m.; lenkų 
pagrobimas Vilniaus, ir

žuvo skrisdami iš

va”.
Detroito am e r i ko n ų 

spaudos atsiliepimas jau 
buvo paminėtas kai ku
riuose laikraščiuose, todėl 
čia jo nekartosime.

Plačiai aprašęs parodą 
ir paminėjęs Rimšos bio
grafiją, Pittsburgh Sun- 
Telegraph pabrėžė: “Visi 
tie komplikuoti raižiniai

!

motyvus, kuriuos žino tik 
arčiau pažinę Lietuvos 
liaudies meną. Jų svarba 
žymiai išauga, patyrus ką 
jie vaizduoja. Mes pasi
rinkom Artoją, didelį 
bronzinį kūrinį, kuris vaiz
duoja atkaklias pastan
gas. Tas atkaklias pastan
gas pareiškia darbštus ba
sas artojas su besikamuo
jančiu arkliu, kurio šon-

DARBININKAS 
norint supažindinti ameri-’ 
konus su Lietuvos menu”?

Pittsburgh Post-Gazette 
priėjo išvadą: “Žymiausi 
Rimšos kūriniai yra Arto
jas, Lietuvos Mokykla ir 
Satyras ir Pelėda”.

Tame mieste leidžiamas 
žurnalas Bulletin Index il
game rašiny palankiai ap
rašė parodą ir skyrė labai 
Įmantrią antraštę: “Didy
sis skulptorius karališkai 
vaišina savo tautiečius iš
eivius. Pittsburgo 14,000 
lietuvių sudaro glaudžiai 
vieningą tautinę grupę. 
(Paminėtos P. Pivarono 
pastangos Lietuvoje gauti 
Rimšos kūrini Pitsb. Un- 
to Lietuvių Kambariui). 
Praėjusią savaitę Skulpto
rių Dr-jos pirm-kas W. L. 
McDermott’as pakvietė 
skulpt. Rimšą į Pittsbur- 
gą. Aukščiausią reputaci
ją sau jis (Rimša) laimėjo 
tokiu kūriniu, kaip Arto
jas, kuris 1907 m. Peter
burge laimėjo Rusijos Im
perijos Meno Dr-jos dova
ną, ir Diena ir Naktis, ku
ris sukurtas tarp Popie
žiaus Pijaus XI ir Lietu
vos Vyriausybės sudaryto 
konkordato atminimui. 
Vyriausybė padovanc-jo jį 
Popiežiui, ir dabar jis te
bėra jo raštinėje. Bet ga
lingiausias Rimšos žygis 
pasireiškė Lietuvos Moky
kloje — motina i—...... .
savo dukterį skaityti, su 
šuniu prie kojų. Tai vaiz
duoja laikotarpį tarp 186 • 
— 1904 mm., kuomel, kny- r 
gos buvo 1___________
keliu gabenamos Lietuvon 
iš Vokietijos. Šuva vaiz
duoja baimę. Kai Rimša 
pirmą kartą išstatė Lietu 
vos Mokyklą parodai 1907 
m., Lietuva buvo Rusijos 
valdoma, ir pasakojama, 
kad ši skulptūra tiek pa
siekė jo tautos despotiškų 
valdovų širdis, kad jie,su-i 
mažino žiaurų draudimą; 
mokslo Lietuvoje. Rimša • 
Įsitikinęs, kad Jungt. Vai-! 
stybių menas yra didis, 
bet biznis meta ant jo di
delį šešėlį. Rimšos rėmėjų. 
32 lietuvių komitetas da
bar nori sudaryti SlOOOj 
fondą Lietuvos Mokyklai 

Lietuvių Kamba
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PASAKIŠKAS RITERIS. Skulptoriaus Petro 
Rimšos kūrinys. Ši bronzinė stovyla taip daugel kitų 
gerb. skulptoriaus Petro Rimšos kūrinių yra išstaty
ta parodoje, kurios atidarymas įvyks sausio 30 d. š. 
m., Intemational Institute, 190 Beacon St., Bostone. 

• kiti

ko jėgos menininkas, ji 
taip pat gamina ornamer 
tinęs linijines skulptūras 
nuo galvos ligi kojų pž 

Į puoštas fantastiškais pi< 
šiniais. Kaip ūkininko si 
nūs svetimųjtpvaldomam 
krašte, Rimša gyvenoj 
dirbo tarp savo tautiečių 
Vadovaudamasis giliai 
siais jausmais, kurie girr 
jo kūdikystėje ir jauna' 

I vėje, ir tarnaudamas pr 
i slėgtajai savo tautai, ki 
rios idealų nesunaikin 
sunkus vergavimas sveti 

■ miesiems, jis sukūrė šiuc 
bronzos ir akmens kūr 
nius. Vienas iš geriausi 
jo kūrinių Artojas jau la 
mėjo keletą dovanų užsi< 
niuose. Jo statulos - dvy 
nukai Diena ir Naktis, ki 
rių antrininkai išstaty 
šioje parodoje, priklaus 
prie Vatikano meno kūr 
nių rinkinio. Parodoje yr 
daugybj biustų ir barelji 
tų, o taip pat medaljon 
serijos, kurios vaizduoj 
istorinius Lietuvos 
kius ir legendas”.

Kitas populiarus ir 
tas meno žurnalas

I

PETRAS RIMŠA, 
žymusis lietuvis skulptorius, gimęs Margių 
Pažeriu valse., Vilkaviškio apskr. 1881 m. lapkričio 11 
d. Pradinį mokslą baigė Pažeriu liaudies mokykloj. 
Skulptūros mokėsi Varšuvoj, Paryžiuje ir Krokuvoje. 
1906 m. p. Petras Rimša grįžo Lietuvon. Jis yra vie
nas įsteigėjų Lietuvių Dailės Draugijos, kurios rūpės-: 
čiu kasmet įvyksta lietuvių dailininkų parodos. 1911 
m. Petrapily (Leningrade) “pooščrenkos” pubiliejinia- 
me konkurse gavo antrąją premiją už bronzinį artoją.. 
Gerb. skulptoriui Petrui Rimšai atvykus į Jung. Vai- i

kaime, j

ivj

□e. rin 
Ai 

stybes. jo kūrinių parodos rengiamos įvairiose kolo- News, aprašęs parodą, p;
• • 1 -1 , t—» J ____ r • • 1 r a •žymėjo: “Pasireikia stij 

rus moderninis elementą 
aplankė žymūs ameriko- kos įtaka šiai kūrybai. -,r taip pat stipri tendenc 
nai, 
jr meno kritikai, kurių rriesio kreipiama į grožį ir Į 
aštąi įdėti svarbioje vie- linijos dailumą nekaip į 

mokine l03e Rimšai dau- plastikos formą”. Kritikui
dėmesio, negu ki- atrodo, kad skulptoriui 
žymiems’ meniniu- kreipiant daugiau dėmesio 

kiek nu
kenčia plastikos forma.
Bet ši išvada bene bus 
per drąsi. Ir kito dienraš
čio New York Post meno 
kritikas neįsigilino į toli
mos tautos dvasią ir jos 
sūnaus kūrybą, kurios ne
suprato, gal paskubom ap
žiūrėjęs. parodą: jis tarp 

vaizdai ir ^omPoziCin^s kitko pastebėjo: “Kūriniai 
figūros su turtingais pa-’iabai skirtingi, pradedant 
puošalais dekoracinėse nteraliniu realizmu ir bai- 
smulkmenose. Šis priešin-, gįant viduramžiuose sim- 
gumas 
sunku įvertinti, 
grupė medalių ir medaljo
nų, išstatytų parodai, vai
zduoja atmintinius įvykius 
Lietuvos istorijoje ir reiš
kia didelį gabumą bei pa
tyrimą ir tam tikrą skir-

! tingumą šioje srityje. Me
daliai, k. a. skirti atminti 
Vilniaus seimui ir bažnyti
nės provincijos įsteigimui 
Lietuvoje, yra labai stip
riai modelizuoti savo esmi
nėse smulkmenose, puikiai; 
išdirbti pagrinduose (fo-' stebimas lietuvių skulpto
riuose)”.

I

Rimšos kūryba yra labai 
skirtinga ir labai nustebi
no amerikonus, kurie ne
gali net suprasti jos ypa
tybes. Tas. žymu dienraš
čio New York Times pa
staboje: “Man rodos, jau
čiama viduramžių grafi-

nijose. Nuo sausio 30 d. paroda vyks Bostone.

v

skulptoriai, meninkai; kur, atrodo, daugiau dė- -įa turtingai ornamentuo 
Lietuvių liaudies mena 
Figūros, tokios kaip ant; 
jo Satyras ir Pelėda nu 
galvos ligi kojų papuošte 
fantastiškais sutartinia 
piešiniais, žymiausias 
kūrinys yra Artojas. ; 
grupė vaizduoja artoj 
darbinį arklį ir namų da 
bo arklą. Tai yra sąm 
ringas simboliškas kūi 
nys, gyvai vaizduojant 
ūkininko drąsą ir pasir; 
žimą. nukreiptą prieš sui 
kūjį svetimą jungą. Ta 
pat grafiškas, nors ir Iii 
dijantis minkštesnę tecl 
n i ką, yra Lietuvos Mok; 
kla — motina, kuri slapt. 
mokina savo vaiką, sėd 
dama prie verpiamojo r 
telio su ištikimu šun 
prie kojų. Kalbama, k< 
šis kūrinys, vaizduojanti 
Lietuvos “mokyklą” ni 
1864 ligi 1904 m., žymi 
pagelbėjo lietuvių taut 
gauti daugiau teisių mo

giau
. i tiems 

kams. Nedaugelis lietuvių i ornamentiką, 
matė tuos rašinius, kuri-.

kontrabandos pravartu čia paminėti.

i New York Herald Tribu
re rašė: “Lietuvių skulp
torius Rimša atstovauja
mas Tarptautiniame Meno 
Centre Išstatyta bronzi- 

j nės grupės, realistiniai at-

fondą 
pirkti 
riui”.

Kai 
rodą buvo atidaryta Niu
jorke, tą pat savaitę šiame 
didmiesty įvyko 30 naujų 
meno parodų, o tą pat mė
nesį vien tik muziejuose ir 
meno galerijose surengta 
69 meno parodos. Betgi tų 
parodų gausumas nenu
stelbė Rimšos didybės. Jo! 
kūryba buvo ne tik ameri- j 
konų pastebėta, nors šn 
paroda nebuvo skelbta a- 
merikonų spaudoje, bet ir 
aukštai įvertinta. Parodą

mūsų tautiečio- pa

*

stiliaus tęsinyje( bolizuotais gyvuliais ir ge- 
Didele j ometriniais stiliais moder

niniame meno vaizdavime.
Nežiūrint techniško talen
to. bendras įspūdis niū- 

i rus”. Paviršutiniškam kri- 
, tikui praeities kunigaikš- 
.čiai ir senų veikėjų bius
tai ir bareljefai, matyti, 
tikrai padarė niūrų įspūdį., šlui. Jo dvipusės statuh 

Diena ir Naktis įeina į V 
tikano rinkinį. Be to, da 
gybė atvaizdų biustuose 
bareljefuose, taip kaip 
nepaprastos braižybos 
grožio medaljonų seriji 
vaizduoja ištisą Lietuvi 
istoriją ir legendari 
mokslą”.

Parodą aprašė ir kiti 
merikonų laikraščiai ir d 
jo Rimšos atvaizdą ir k 
kuriuos jo kūrinius. Re 
kia pažymėti, kad ši p 
rodą nedavė apmokau 
skelbimų amerikonų spa 
d ai, kuri vis dėlto teikė 
ją palankiai ir aukštai 
vertinti ir nemaža viet 
skirti savo puslapiuos 
Tįaigi, ir amerikonai pai 
no lietuvių meną ir mū; 
tautos buitį, o Rimšą lai! 
didžiu skulptorium ir au 
stos klasės menininku. T 
yra didelis ir labai reik 
mingas lietuvių laimė, 
mas — pirmas toks laim 
jimas mūsų menui. Tau' 
nis lietuvių menas išga 
sintas be išlaidų.

Turime tuo džiaugtis.

Betgi talentas vis dėlto 
pastebėtas.

j Meno žurnalas Art Di- 
gest rašė: “Stiprus tikrojo 
moderninio elementas pa-

riaus Rimšos 70 skulptū
rų, bareljefų ir medaljonų 
rinkinyje, išstatytame pa
rodai Meno Institute, Niu
jorke. Rimšos širdis plaka 
Lietuvos kaimiečiams ir 
jis dažnai naudoja juos 
savo skulptūros temoms. 
Kaipo nepaprastos grafi-

Vaizdas iš skulptoriaus Petro Rimšos parodos Lietuvoje.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS.
VARPO ŠVENTINIMAS

Sekmadienį, sausio 24 d. 
š. m. 3 vai. po pietų Šv. 
Pranciškaus par. bažny
čioje buvo nepaprastos iš
kilmės, tai šventinimas 
naujo varpo. Lawrence 
lietuvių parap. bažnyčia 
yra iš gražiausių ir di
džiausių Naujoje Anglijo
je ir jau pastatyta 14 me
tų, bet iki šiolei neturėjo 
varpų, o lietuviai visi at
vykę iš Lietuvos iš mažų 
dienų yra pripratę prie 
varpų balso, kuris juos 
šaukdavo į bažnyčią, kaip 
gyvus taip ir mirusius sa
vi graudžiu balsu palydė
davo į amžiną atsilsio vie
tą.

Jie ilgai jautiesi nejau
kiai, kad jų bažnyčia kur
čia iš kurios niekados ne
išgirsdavo šaukiančio bal
so eiti į Dievo namus. Tuo
met daugumas geros va
lios parapijiečių pradėjo 
rūpintis ir prašyti klebo
no, kad nupirktų nors vie
ną varpą. Klebonas su 
mielu noru sutiko su pa
rapijiečių reikalavimais, 
patardamas jiems pirma 
tam tikslui surinkti pini
gų ir paskui pirkti varpą.

Žmonės ilgiaus nebe
laukdami pradėjo gausiai 
.aukuoti, keli net po 50 do
lerių, kiti po mažiaus ir 
greitu laiku pinigai buvo 
suaukuoti ir varpas nupir
ktas, kuris sveria 700 sva
rų. Štai žmonių pageidavi- 

imai ir troškimai išsipildo, 
į Sausio 24 d. š. m. įvyks- 
|ta iškilmingas pašventini- 
Imas. Prie šių nepaprastų 
iškilmių iš anksto visi 
pengėsi. Sekmadienį per 
Į visas mišias klebonas skel-j

I
I

bė bažnyčioje iškilmių ir 
varpo šventinimo tvarką 
ir laiką.

Po piet apie 3 vai. jau 
buvo daugelis žmonių su
važiavę ir susirinkę, vieni! 
į bažnyčią, o kiti aukuo- 
tojai ir dalyviai laike 
šventinimo į svetainę. 
Prieš pat šventinimą 3 va
landą, altoriaus tarnauto
jai ministrantai su žvakė
mis ir varpo kūmai, Povy- 
las Baronas, Marijona Bui 
vydaitė, Stasys Uždavinys 
ir Elena Navickienė iš 
svetainės procesijoje visus 
įvedė į bažnyčią. Visi su
stojo eilėse užimdami vi
durinį ir šoninius takus, 
nuo didžiojo altoriaus 
grotelių net iki durų. Vi
siems sustojus, kūmai iš
tiesė per eiles kaspinus ir 
padavė juos laikyti daly
viams laike šventinimo, 
Kurių buvo apie 200, o ki
ti žmonės sėdėjo suoluose. 
Kaspinus ištiesus, kūmai 
sustojo aplink gražiai pa
puošto varpo sanktuariu- 
me prie didžiojo altoriaus.

Žvakes ir šviesą užde
gus, iš zakristijos išeina 
būrys ministrantų, asisto- 
je kun. J. švagždžio, kun. 
J. Zabulionio ir kleriko J. 
Padvalskio, klebonas kun. 
P. Juras šventinti naujo 
varpo. Laike šventinimo a- 
peigų parap. choras, vado
vystėje 
gražiai
giesmes. Varpui 
vardas Šv. Povvlo.

v IPo pašventinimo gražų 
ir turiningą pamokslą a- 
pie varpo istoriją ir jo 
reikšmę pasakė kun. J. 
Švagždys. Po pamokslui 
buvo palaiminimas Šv. Sa
kramentu. Pasibaigus pa
maldoms ir zakristijon su-

■ -------------
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Šv. Roko Parapijos Jaunimas

RENGIA

Mid Win,ter p Q T j J Dance
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Januar 

29
q Knights of Columbus Hali

Elm St. Brockton, Mass.
IT
1
k Naujos Salės Fondui
1 Padidinti

1 Gros Ronny Howard’s
F Radio Orkestrą

Kviečia Visą Naujos Anglijos Jaunimą
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sukakties minėjimas, šv. 
Jurgio par. svetainėje.

i Vasario 21 d. įvyks LDS 
'3 kuopos debatai ir pra- tos dienos Debatoriai atv^ks.
ta iš So. Bostono ir kitur.

6
nių buvo apie 300, tarp ku
rių buvo matyti svečių ir 
ūkininkų iš Bridgewater, 
Stoughton, ir kitų aplinki
nių miestelių.

Taipgi buvo suruoštas 
kitas vakarėlis L. Kilkie- 
nei, į kurį susirinko gan 
didelis skaičius josios ar
timesnių draugų bei pažįs
tamų. Buvo įvairių užkan
džių ir labai gražus tai 
progai Iškeptas pyragas. 
B. Kilkiūtė palinksmino 
visus savo dainelėmis. Ci
ną Valentukevičiūtė ir E- 
lena Pacevičiūtė iš Stoug
hton. paskambino pianu.

Antradienio rytą, 26 d 
įvyko laidotuvės Ievos Va- 
lentukevičienės, kuri pali
ko dideliame liūdesy savo 
šeimyną ir daug giminių.

Šį penktadienį, 29 d. į- 
vyksta plačiai garsintas 
parapijos jaunimo balius, 
Knights of Columbus sa
lėje, 155 W. Elm St.. 
Brockton, Mass., kur tiki
masi susilaukti didį skai
čių svečių.

Į

II

Merginų draugija rengia 
‘Card ir Bingo’ vakarėlį. 
Bus visokių dovanėlių.

Po tam narės išsigers 
skanios arbatėlės prie ku
rios bus ir visokių užkan
džių.

Tad atsilankykite, nes 
žinote, kad šie vakarėliai 
visuomet yra įdomūs ir 
linksmi. Atsiveskite taipgi 
ir naujų narių.

Gavėnios laike “Dramos 
skyrius” žada suruošti ko
kį nors vaidinimą.

Girdėjau, kad bus cho
ristams paruošta graži va
karienė. Varg. Kaz. žižiū- 
nas yra didelis mėgėjas 
muzikas ir jo pastangomis 
choras yra puikiai išlavin
tas. Jisai parašė keletą 
gražių melodijų. Garbė y- 
ra Montrealiečiams turėti 
savo tarpe tokį gabų muzi
kos mėgėją. “Excelsior”

DAYTON, ORIO.
V. Šv. Kryžiaus lietuvių pa

rapija pradėjo augintiiI 
i
naujos mokyklos statybos 
fondą. Jau į tą fondą au
kojo šie: kleb. kun. L. 
Praspalius $25.00; Myko
las Aleksiūnas $5.00; Ale
na Bartkienė $1.00, ir Pra
nas Ambrozaitis pažadėjo 
$10.00.

Sausio 18 d. įvyko Mote
rų draugijos susirinkimas, 
o po susirinkimo bankie- 
tėlis dėl narių ir jų šeimy
nų. Visi praleido laiką lin
ksmai.

Parapijos metinė vaka
rienė įvyks vasario 6 d., 
parapijos svetainėje. Vi
sus kviečia dalyvauti.

Potvyniai siaučia visoje 
apylinkėje, bet Daytono 
kol kas nepasiekė, nes čia 
dar laikosi 5 stiprios už
tvankos. Daytoniečiai re
mia kitus nuo potvynių 
nukentėjusius.

' Korespondentė.

PROVIDENCE, R. I.grįžus, jau laukė atėję Ea- 
gle Tribūne laikraščio re
porteris ir fotografas, ku
rie paprašė klebono su
teikti žinių apie 1------------
iškilmes ir pamokslininko 
pamokslo tekstą; taipgi 
paprašė klebono ar nesu
tiktų visi dalyviai nusifo- d. įvyksta L. Vyčių kuopos 
tagruoti. Sutikus, visi ku- vajaus prakalbos, 
nigai ir ministrantai bu- svečiai kalbėtojai, 
vo nufotografuoti. Laik
raščio reporteris žadėjo a- 
pie šias iškilmes Eaglc

. laikrašty aprašyti, šios 
brangios iškilmės vietos 
lietuvių bus ilgai minimos.

Svečias.

Šį sekmadienį, sausio 31

Kalbės
Rap.

I LOWELL, MASS.

varg. Vismino, 
giedojo įvairias 

duotas

I

I

NORWOOD, MASS.

gų kalbų ir nemažų ginčui 
organizacijos pirmininke 
išrinkta Ona Klebauskai- 
tė, o raštininke Elena Gri- 
galiūnaitė. Sveikiname abi 
lietuvaites, kurias ir 
timieji labai įvertina.

sve-

Užsakyk Šiandien
I

CALl US TODAY

GIVES
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LESS ASl3| 
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ORE THAN
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VARGONINKŲ 
KONCERTAS

Sausio 17 d., Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje į- 
vyko Naujosios Anglijos 
Vargonininkų choro kon
certas. Šis buvo antras 
koncertas šioje kolonijoje. 
Žmonių buvo pilna svetai
nė. Koncerto programa vi
siems patiko. Vargoninin- 

i kų chorą sudarė šie muzi
kai ir dainininkai: muz. 
Rapolas Juška; muž. Ant. 
Visminas; muz. Anicetas 
Šlapelis; muz. Mamertas 
Karbauskas; muz. Juozas 
Žemaitis; muz. J. Balsis; 
dainininkai — Juozas An
tanėlis, Al. Kiburys, Ad.

NĄUJA VALDYBA
Šv. Vardo vyrų draugi

jos laikytame metiniame 
susirinkime išrinkta val
dyba 1937 metams. Pirm. 
Jonas Belevičius; vice- 
pirm. Jonas Didiką; rašt. 
— Jonas Belevičius, Jr.; 
kasierius — Adomas Dze- 
dulionis; ligonių lankšyto- 
jai — Antanas Švenčionis. 
Antanas Blažonis; maršal
ka — Juozas Milius, su
rengimo komisija: Jonas 
Šaukimas, Martinas Ru
dis, Tarnas Versiackas.

SUMAŽINTA SKOLA
Klebonas išdavė metinę

parapijos atskaitą. Skolos 
pereitais 
$650.00. 
skolos.

metais atmokėta
Liko $4,550.00

NOW

‘įlcąutoted’

AT 
LqW ČOST

Mūsų Apdraudos Plaišu, kuris garantuos šutau- 
pymą pinigų visai ateinančiai žiemai. — Pašauk,

Batchelder Whittemore
83-1 MASS. AVĖ., ROXBURY, 

Telef. HIGhlands 1920 f

SKYRIAI— 
CAMBRIDGE— SO. BOSTON— DORCHESTER.
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SERGA
Šiomis dienomis serga 

Juozas Vyšniauskas, Zofi- 
Barauskas ir K. Samalis. ja Alaburdienė ir Zofija 
Choras sudainavo 14 dai
nų. Solo dainavo — J. Bal
sis, J. Žemaitis, J. Anta
nėlis, Ad. Barauskas, A. 
Šlapelis ir duetas — J. An
tanėlis ir A. Šlapelis. Vi
siems dainininkams akom
panavo muzikas Rapolas 
Juška.

Be to, vietinės panelės 
J. Vilkišiūtę ir J. Vasiliu- 
naitė skambino piano so
lo. Kleb. kun. S. P. Knei- 
žis pasakė kalbą. Progra
mos vedėju buvo muz. A. 
Šlapelis. Visa programa 
išpildyta labai gerai.

Krūmelis.

šiukštienė.

Trečiadienio vakare, pa
rapijos svetainėje įvyko 
Sodalicijos susirinkimas. 
Tame susirinkime paskai
tą skaitė Dr. Antanas Ga- 
sson (Gvaizdikas).

Vasario 14 d. įvyks Lie
tuvos Nepriklausomybes

MIRĖ
Sausio 22 d. po sunkios 

ligos mirė Jokūbas Gailiu- 
šis. Palaidotas sausio 23 
d. su bažnytinėmis iškil
mėmis. Velionis buvo ge
ras parapijietis ir pavyz
dingas katalikas. Šv. Ka
zimiero Draugijos nariai 
“in corpore” palydėjo sa
vo ištikimą draugijai narį 
į amžiną poilsio vietą.
BASKETBALLRATELIS

Westfieldo jaunimas, y- 
patingai vaikinai, labai su-] 
sidomėjo sportu. Gana sti
prus yra basketball rate
lis. Ratelio vedėju išrink
tas A. Kazlauskas, direk
torių — Z. Kulešius. Tad 
visi, kurie norite sudaryti 
rungtynes su vvestfieldie- 
čiais kreipkitės pas Z. Ku- 
lešių, 11 Otis St., West- 
field, Mass. B.

MONTELLO, MASS.

VAJUS
Jaunimo ir katalikiškų 

laikraščių vajus prasidėjo 
sekmadienio rytą, sausio 
24 d., su Šv. mišiomis ir 
pamokslais, kuriuos sakė 
abejose kalbose kun. Dr. 
A. Jagminas, MIC. Jis iš
dėstė laikraščių vertę ir 
skaitymo pasekmes. Gou- 
nods C. mišias giedojo di
dysis choras su solistais 
Sop. — E. Ciskevičiutė, 
ten. — A. Giedraičiu, bass 
— B. Racevičius. Per Of- 
fertorium Gounods Avė 
Maria gražiai giedojo p-lė 
E. Ciskevičiutė.

Po mišparų, ketvirtą va
landą parap. auditorijoje 
įvyko vajaus susirinki
mas. Kalbėjo svečiai kal
bėtojai apie Vyčius ir laik
raščius, kleb. kun. Jonas 
A. Vaitekūnas, kun. J. 
Vaškas, Vyčių Centro vi
ce - pirmininkas Pranas j 
Razvadauskas iš Bostono, 
M. Švedas, p-lė M. Bulau- 
kaitė ir Dr. kun. A. Jag- 

, minas, kuris puikiai išdės- 
i tė laikraščio vertę.

Žmonių buvo beveik pil
na salė, nors oras buvo 

i bloga ir lijo. Iš ko tikimės 
gerų pasekmių.

Antradienį įvyks vieti- 
Į nės Vypių kuopos susirin
kimas. Trečiadienį Didžio
jo choro susirinkimas. Vi-;
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SYKES & SYKES
P. ▲. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwoo<l 1020

Merginų Sodalicija tai
sosi uniformas. Komisijos 
narės p-lės Ona Dirsaitė 
ir Teofilia Alikoniūtė dar
buojasi, kad būtų galima 
į porą mėnesių šį užbriež- 
tą darbą įvykdyti.

•f

Ketvirtadienį, sausio 21 
d., Šv. Roko parapijos baž
nyčioje įvyko vakare pa
maldos Tretininkams ir 
Tretininkėms, kuriose da
lyvavo gana didelis skai
čius žmonių. Po pamaldų
buvo laikomas Tretininkų si prašomi atsilankyti, y 
susirinkimas.

Sekantį vakarą, penkta- vajus pavyktų, 
dienį, įvyko “Centinis Jo- 
markas” e (Penny Sale) 
Laikinoje salėje, 10 Ar- 
thur St. Ši pramogėlė bu
vo suruošta NPPŠv. mote-

Sausio 22 dieną įvyko draugijos vardu, pas- 
istoriškas parapijos “Cen- tangomis p. Kulešienės, 
tinis Kermošius”. Žmonių Šilanskienės ir Gausienės, 
atsilankė 480. Pelnas ski- Dar į talką prisidėjo J.

pač būtų' gražu matyt, kad

Vyčių Naujokas.

MŪNTREAL, CMAO»
Sausio 16, 1937, Šv. Ka

zimiero parapijos parapi
jiečiai surengė šokių va
karą, L. Vytauto Klube, 
žmonių buvo gana daug.

riamas bažnyčios vydaus Kulešius, B. Tamulevičius Nors būtų galėję būti dar
užbaigimui. Parapijiečių 
pasidarbavimu pelno liko 
$104.70.

WESTFIELO, MASS.
Lietuvaite Naujos Organi

zacijos Pirmininke
Sausio 21 d. New Park] 

Sųuare viešbutyje įvyko I 
viso miesto Hairdressers 
susirinkimas organizaci
jos sudarymo dėlei. Po il-

ir M. Blaževičienė. Pelno 
liko $30.55. Žmonių atsi
lankė nemažai ir visi atsi- 
lankusieji gražiai pasilink
smino.

šeštadienio vakarą, Lie
tuviškoje Tautinėje salėje, 
buvo suruoštas “shower” 
Daratai Petrusevičiūtei ir 
Vincui Vačkiui, kuriuodu 
bus sujungti moterystės 
ryšiais ateinantį sekma
dienį No. Abingtene. Žmo- Nekalto

daugiau. Gaila, kad Mon- 
treal’e yra nesusipratusių 
žmonių, kurie stengiasi 
ardyti tvarką ir vienas ki
tam pakenkti.

Šv. Elžbietos draugija 
taipgi rengia šokių vaka
rėlį, sausio 30 d. L. Vytau
to klube. Tikimės, kad na
rės visos atsilankys ir 
draugų-gių pasikvies.

Prasidėj i m o

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS 

Ofisas:— 1134 Washington St. 
S. VASILIAUSKO — NAME

So. Nonvood, Mass.
Tel. Norwood 1576-R 

Gyvenimo Vipfa: 
847 WASHINGTON ST. 
Tel. Norwood — 1576-W

G. EDWARD TAYLOR
INSURANCE

Auto-Gal^ro-GyvybiŲ-NelaimiŲ 
Nuo 6 ik! 9 mėnesiu išmokėjimui 

Pristatau Platės Kasdien

1184 Washington St.,

Tel. 1576-R Vai. 1—T», 7—8:30.

So. Nonvood — Room 2
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E ACT VAlinCDDDlCT DA 'Vaičiūnas savo kalboje pa- 
tAol VANUtnunlr 11 ra. brėžė, kad Cicero iietttViai

BAŽNYČIOS 
PAŠVENTINIMAS

Sekmadienį, sausio 
d., 10:30 vai. ryte įvyks 
naujos švš Kazimiero lie
tuvių par. bažnyčios pa
šventinimas. Pontifikales 
iškilmingas šv. mišias at
našaus Rt. Rev. Archab- 
bot Alfred Koch, O. S. B. 
iš St. Vincent Ąrchabbey, 
Latrobe, Pa. ir taipgi pa
šventins bažnyčią.

Užkviesta visi apylinkės 
kunigai. Taipgi dalyvaus 
miesto viršininkai, profe- 
sijonalai ir biznieriai, ku
rie parėmė aukomis.

Giedos Šv. Kazimiero 
par. Jaunų Vyrų Choras. 
Vargoninkė Ma r g a r e t 
Kaib rengia specialę gies
mių reportuarą.

Naujoji bažnytėlė pasta
tyta iš baltų plytų, dides
nė negu senoji, kuri sude
gė sausio 7 d., 1936 m. Per 
visą statybos laiką lietu
viams pamaldos buvo lai- į 
komos Visų Šventų lenkų 
par. bažnyčioje.

Parapijiečiai sunki a i 
darbavosi, rengė įvairius 
vakarus, bazarus, kad tik' 
pasistatytų savo bažnytė
lę.

31

DARBAS UŽBAIGTAS
Kleb. kun. Juozapas Her- 

degan naujoj bažnyčioj 
per visą savaitę atnašaus 
šv. mišias už parapijos 
geradarius, gyvus ir miru
sius.

Po pašventinimo bažny
čios ir šv. mišių parapijos: 
moterys rengia skanius', 
pietus (Turkey Dinner). 
Mergaitės Sodalietės pa
tarnaus prie stalų. Pietūs 
Įvyks Šv. Kazimiero par. 
svetainėje. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Jonas A. Urbonas

VYKUSIOS PRAKALBOS
Cicero, III. — Visą vidu-j 

žiemį viešįs Chicagos apy-' 
hnkėse V. Uždavinys kun.1 
J. H. Vaičiūno kviečiamas 
sausio 19 dienos vakarą 
atsilankė ir Cicero, III. lie
tuvių šv. Antano parapi-' 
jos svetainėn, kur susirin
ko gražus būrys pasiklau
syti jo prakalbų. Gražiais 
žodžiais svečią kalbėti pri
statė pats klebonas, kuris 
ir vakaro vedėju pakvietė 
Anastazą Valančių, A. L. 
R. K. F. vietos skyriaus 
veikėją. Sekretoravo Bla- 
žiejus Kazlauskas. Kun. J.

visuomet dirba Vilniaus 
reikalams, tik užėjus dep
resijai, pasunkėjus lai
kams, buvo kiek sulėtintas 
darbo tempas. Dabar, sve
čio atsilankymo proga, vėl 
tas darbas gaivinamas ir 
toliau vėl gyviau bus dir
bama. Jis pareiškė, kad iš
kovota Lietuvos nepri- j 
klausomybė džiugina visą 

' lietuvių tautą ir teiks jai 
jėgų tolimesnėm kovom 

■»idėl Vilniaus ir kitų žemių 
atgavimo.

V. Uždavinys kalbėjo a- 
pie dvi valandas. Jis nupa
sakojo sunkumus, kuriuos i 
tenka pakelti Vilniaus 
krašto lietuviams kovo- i 
jantiems su lenkais. Kėlė ' 

(Vilniaus laikino praradi
mo kaltininkus, kurie, a- 
not jo, esą didele dalimi 
patys vilniečiai, pavėluo
tas jų tautiškas atgimi
mas, tautiškas susiprati- 

įmas. Įvairūs lenkų paža-: 
dai daugelį vilniečių vilio
ję. Blizgantis lenkų tuštu
mas, pasipūtimas taip pat' 
daug kam patikęs, šian-! 
dien tačiau vilniečiai pa
matė, kad labai klydo ti
kėdami lenkų vilionėmis ir 
dėlto vis daugiau ir dau
giau vilniečių kelia balsą 
prieš okupantus, o šie vis 
labiau niršta ir persekioja 

! pavergtuosius. Tik juo 
daugiau persekioja, juo di
desnė reakcija kyla. V. 
Uždavinys lygino visos 
lietuvių tautos kovas prieš 
Didįjį karą su dabartinė
mis vilniečių kovomis ir 
darė išvadą, kad prie
spauda dabar nei kiek ne- 
lengvesnė, tačiau laimėji
mas bus daug lengvesnis. 
Lenkų galybė yra išpūstas 
burbulas, kuris nėra bai
sus tiems, kurie jį arčiau 
pažįsta.

( A. Valančius platino Vil
niaus pasus ir ženklus ir 

| pats, kaip žemaitis, ragino 
, padėti dzūkams išsivaduo
ti iš lenkų. Šio susirinki
mo proga gerb. kun. J. 
Vaičiūnas paaukojo Vil
niaus frontui paremti 10 
dolerių. Buvo ir kitų auko
tojų, kurie sykiu su klebo
no auka sudėjo 32 dol. 73 
et. J. Bernadišienė aukojo 
1.20 dol., o po 1 dolerį au
kojo: O. Tamoliūnienė, 
Brazauskienė, St. Mažo
ms, P. Paurozas, Aleksiu- 
nas, S. Smuliakis, E. Mi- 
sius, St. Kelpša, A. Vasai- 
tis, Buividienė, N. 
kaitis ir Motekaitis.

Elzė Vaišviliukė.

Metropolitan Operos Žvaigžde
pasisako, kodėl jis labiau mėgsta lengvą užsirūkymą

eseniai buvo padaryta neprigulmingas tyrinė
jimas tarpe profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog asmeniai 
jie labiau mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p.Melchior ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

’, { t r

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 
proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs jūsų 
gerklei!

Lauritz Melchior sako:
v

KELIONĖS Į LIETUVĄ.

3 ŠVEDU

uhua

■ /r
 ą.
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** Aštriausias bandymas, kokiam aš 

galiu cigaretę pavesti yra tai stebėji

mas, kaip jis po ilgų sunkaus pratimo 

valandų mano gerklei atsineša. Aš atra

dau, jog lengvas užsirūkymas išlaiko 

tą bandymą. Ir todėl, nors ir nesu nuo

latinis rūkytojas, savo gerklės labo 

dėlei labiau mėgstu Lucky Strike. 

Taipogi atsitiktinai ir mano žmona. 

Kuomet mes vykstame atgal į Europą, 

niekad neužmirštame pasiimti su sa

vimi gero kiekio Luckies.

t

f

Vasario
Kovo 
Kovo

Bal.

it;..
13, .
18,
15,

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ”
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Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPEDA
Per Gotlienburgą, Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės

Išplaukimai laivų iš New Yorko 
DROTTNINGHOLM 
i >ROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM.
DROTTNINGHOLM,
Platesnes žinias apie kelionę teikia ne

įmokamai ir, parduoda laivakortes visi 
autorizuoti laivakorčių agentai ir visi ~ 
švedų Amerikos Linijos skyriai.

SMEDISH AMERICAN LINE 
'636 Fiftii Avenue and 4, W. 51st St. ' 

Rockefelier Center, Neiv York City. 
Chicago.' III., ĮSI N. Miehigan Avenue 
Boston, Mass. 154 Boylston Street, 
Detroit, Mieli., 107 Clifford Street. .

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Justi Gerklės Apsauga 

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

£ ,

ŽINIŲ ŽINUTĖS
Šią savaitę parapijinėj 

mokykloj buvo pusmeti
niai kvotimai. Vaikučiai 
džiaugiasi sėkmingai už
baigę pusę mokslo metų 
darbą.

Parapijos Sodaliečių me-_ 
tinis kortavimų vakaras 
parapijos naudai įvyks 
penktadienį vasario 5 d. 
Bilietas 35 centai.

Trečiadienį, vasario 3" 
d. šv. Blažiejaus atmini
mas. Kunigai laimins žmo-‘ 
nių gerkles ryte po mišių; 
vidurdienį, 5:45 vai. ir 
7:00 vai. vak.

Ponams Griučkūnams' 
sausio mėn. suėjo 25 me
tai moterystės luomo j.’ 
Sveikiname ir linkime il
giausių metų. B. K.

| • m V IK’

l

7:30 vai. 
skanių už- 
atsižymėję 
Šv. Kazi-

I

Joni-

Worcester, Mass
METINĖ BLAIVININKU 

ŠVENTĖ

Šv. Kazimiero parapijos 
Pilnųjų Blaivininkų drau
gija iškilmingai minės sa
vo metinę šventę, sausio 
31 dieną.

Tą dieną visi nariai ir 
narės dalyvaus laike tre
čiųjų Šv. mišių ir priims 
Šv. Komunija bendrai. To 
dėl valdyba kviečia visus

skaitlingai dalyvauti. Čia 
Blaivininkų draugija kiek
vieną metą laike Grabny
čių šventės užprašo šv. mi
šias ir jose dalyvauja 
skaitlingai. Kadangi šį 
metą Grabnyčių šventė 
trečiadienį, tai mes švęsi
me sekmadienį.

kortavimo Vakaras
■ -

Šv. Kazimiero * Seselių

✓

rėmėjų skyrius rengia 
kortavimo vakarą, vasario 
3 dieną, šv. Kazimiero pa
rapijos salėje 
vak. Ten bus 
kandžių ir 
gaus dovanas.
miero Seselės dirba gražų 
darbą mūsų parapijoje. 
Todėl šios parapijos žmo
nės joms atsidėkokime 
remdami tuos parengimus,' 
kurie yra rengiami jųjų 
naudai. Taigi iš viršminė- 
to vakaro visas pelnas 
skiriamas Seselių Akade
mijai. Vietinis Seselių rė
mėjų skyrius rengėjoms ir 
kviečia visus skaitlingai 
dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti.

CHESTNEY’S C ANTEEN
Geriausia lietuviška užeiga, 

kur užlaikomas geriausias alus 
ir kiti gėrimai.

90 Millbury St., 
VVorcester, Mass.

z»

METINIS SUSIRINKI
MAS

Sekmadienį, sausio 24 d. 
po mišparų įvyko metinis 
Altoriaus ir Rožančiaus 
dr-jos moterų pasisvečia-

, vimas kurį sekė rinkimai. 
' Sekančios narės liko išrin
ktos valdybon 1937 m. 
Pirmininkė liko ta pati, 
ponia Stepone Šilanskienė; 
vice-pirmininkė vienbal
siai išrinkta Petronė Ado
maitienė ; finansų rašti
ninkė, Magdalena Kleito- 
nienė; protokolų raštinin
kė, Ona Griučkūnienė; iž
dininkė, Magdė Višniaus- 
kienė. Tvarkdarės liko tos 
pačios — Augaitienė, Bi-

yright 1937. The Am*r;<*an T h- irro i’oinpanv

Sausio 17 d. įvyko Šv. 
Alphonso lietuvių par. 
charo susirinkimas. Dva
sios vadas kun . Dr. L. 
Mendelis pradėjo susirin
kimą malda. Po to sekė.- 
valdybos rinkimai. Cho-.

rų, kurios priklauso. Susi-To pirmininkas prašė, kad 
rinkimas patsai buvo gy- Ji atleistų nuo pareigų, 
vas ir įdomus. 1_______
delis pripažino, kad ta dr- J^m

Kun. Men- bet choristai nei neleido 
. _ . . i kalbėti. Vienbalsiai

ja daug nuveikė savo 8 išrinko. Dabar choro val- 
metų gyvavimo laiku pa
rapijoj; daug ką naujo į- 
taisė bažnyčiai ir nemaža 
išaukavo bažnyčios papuo
šimui/ 
virš

Duoklių sumokėta
100 dolerių.

kulevičienė, Prankuvienė 
ir Mockevičienė Pranciš
ka. Ligonės lankys Ska- 
bickienė, Černiauskienė, 
Jasaitienė Marijona, Kau- 
brienė, Glaveckienė ir Ma- 
sundukienė. Pasisvečiavi
me dalyvavo parapijos ku
nigai. Kun. Klebonas Lie- 
tuvnikas savo kalboje iš
gyrė dr-jos moteris ir ra
gino jas kalbinti jaunes- 
nias vedusias moteris pri
klausyti draugi jon. Tarp 
naujų neseniai apsivedu
sių moterų dr-jon įstojo 
Albina Kisielienė ir Euge
nija Pazneikienė. Dėl blo
go oro susirinkime daly
vavo tik apie pusė mote-

• v

I

ii

SERGA
e

♦v

POPE OPTIC AL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

t

RCAVICTOR Tel. 2-3331 Domostic and
Delivery I inported Branda

VISŲ BANGŲ 
Naujos Rūšies Radio 

MAGIŠKA AKIS 
METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S 
20 Trumbull St. 

Worcester, Mass.

EDWARO YANOVER’S
PACKAGE STORE

t’žlnlko Viaoklua alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Ahj.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

Visai netikėtai uždegimu 
aklosios žarnukės buvo 
perblokšta visiems gerai 
žinoma veikėja ponia Ona 
Augaitienė. Ketvirtadienį 
vakare buvo šv. valandoj 
sveika, o penktadienio 
naktį buvo atrasta reika
linga operacija. Po opera
cijos ligonė jaučiasi silp
na, bet gydytojai tvirtina, 
kad jie patenkinti jos pa
dėjimu. Kaip pačiai ligo
nei taip jos šeimai visi jų 
prieteliai ir pažįstami rei
škia užuojautą ir linki 
kuoveikiausiai pasveikti.

“Grippu” serga kita žy
mi veikėja ponia Agnietė1 
Kaubrienė. Taipgi Jonas 
Letkauskas, ponia Anielė 
Jankunienė ir kiti. Oras 
taip nepastovus, kad žmo-, 
gus is saugodamas vargiai 
gali išsisaugoti peršalimo. 
Tik linksma, kad nei vie
nas jų nėra dideliame pa
vojuje.

dybą sudaro šie: Dvasios 
Vadas — kun. Dr. L. Men
delis ;
kūnas; vice-pirm. 
Jasaitis; rašt. - 
Mandravitskaitė;
Agnieška Laukaitė; ko
respondentė — Marijona 
Mažeikaitė; maršalka — 
Jurgis Galkauskas.

Ponas muzikas Jonas Či- 
žauskas kvietė valdybą ir 
visus choristus į darbą ir 
džiaugėsi išrinkta valdy
ba. Taipgi kun. Dr. L. 
Mendelis pagyrė chorą už 
gražų darbavimasi.

Korespondentė.

pirm. Stasys Jan-
- Jonas 

Hilda 
ižd. —

Šv. Alphonso lietuvių 
parapijos choras, vado
vaujant muzikai Jonui Či- 
žauskui, smarkiai prakti
kuoja dvi komedijas, ku
rios yra labai juokingos.

Vaidinimas įvyks sek
madienį, sausio 31 d., pa
rapijos svetainėje.

Choras kviečia visus at
silankyti. M* M.

Telefonas: Plasa 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

422 8. Paea Street 
BALTIMORE, MD.
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Rytinių Valstybių Žinios
A. A. PETRONĖLĖ 

LABESKIENĖ
Hartford, C'onn. — Pen

ktadienį, sausio 22 d. mirė 
Petronėlė Labeskienė, 64 
m. amžiaus, gyv. 44 Madi- 
son St. Tą pačią, dieną su
sirgo širdies liga ir nuga
benta ligoninėn mirė.

Laidotuvės įvyko pirma-! 
dienį, sausio 25 d. iš Švč.i 
Trejybės lietuvių par. baž-* 
nyčios, kur atnašauta dve
jos skaitytinės šv. mišios Į 
ir iškilmingos gedulo šv. 
mišios su egzekvijomis. 
Pastarąsias atnašavo kleb.

7

kun. J. Ambotas; asistavo 
kun. J. Kripas ir vienas 
kitatautis kunigas. Palai
dota Šv. Benedikto kapuo 
se šalę jos sūnelio 
Viktoro, kuris mirė 
tai atgal.

Paliko dideliame 
dime savo mylimą 
Konstantą Labeskį, 
jau antri metai guli para
lyžiaus ligos prispaustas, 
sūnų Stasį (vedusį), duk
teris — Marijoną Juškie
nę (Muziko Rapolo Juškos 
žmona), Ieva Thompsonie- 
nę ir Juzę.

Velionė priklausė prie 
Šv. Elzbietos draugijos, 
Moterų Sąjungos kuopos, 
Tretininkų ir kitų katali
kiškų draugijų.

Laidotuvėse dalyvavo 
keliolika kunigų. Iš Ma- sesutės mirties, 
rianapolio Kolegijos daly
vavo kun. J. Vaškas, MIC. 
ir Seserys.

Nuliūdusiems pp. Labes- 
kiams ir pp. i 
Rapolui Juškam reiškiame Woodhaven, L. I. įvyks j 
giliausią užuojautą dėl jų Moterų Sąjungos 29 kp.; 
mylimos mamytės a. a. “bunco” vakarėlis. Sąjun- ; 
Petronėlės 
mirties.

Kovo 5 d. įvyks kortavi-

| savo kūriniais. Bus paro
da per 14 dienų. Tuo rei
kalu rūpinasi susidaręs 
komitetas. Prie to komi- 

Stasys Kolasinskas; vice- teto prisidėjo ir Federaci-
pirm. Juozas Sloveckas; jos 22 skyrius su $10.00 
sekr. Ona Žemaitytė; ižd. auka ir išrinko atstovu 
Jonas Meškunas; knygės kun. B. Gauronską. 
— Marijona Maldeikytė ir 
Petronėlė Kolpa kaitė;
knygių pagelb. Stepanija: — 43 —
Vareikaitė ir Alena Mi- mo vakaras parapijos nau- 
čiulytė. P-lė Katrina Vin- dai.
ciutė yra vargonininkė ir -----------
choro vedėja. ALRK. Federacijos 22

Šv. Juozapo lietuvių pa- skyrius per savo trumpą 
rapijoj klebonu yra kun. gyvavimą yra labai daug 
Kazimieras Skrypko.

Linkime naujai valdy- paskaitas ir du vakarėliu, 
bai, Sodalicijos ir Choro, Šį skyrių atgaivino komp. 
geriausių sėkmių veikime. A. Aleksis LDS 5 kuopos

nuveikęs. Surengė dvejas

Rap.

BBOOKLYN, N. Y.
susirinkime. Dabar prie 
jo priklauso 19 draugijų.

1937 m. Federacijos 22 
skyriaus valdybą sudaro 
šie asmenys: pirm. komp. 

• A. Aleksis; vice-pirm. P. 
rašt. A. 

Liutkiutė; ižd. J. Kupstas;

Povilauskas, A. Gerulis. 
V. Petreikis, J. Katilius, 
J. Vaitekūnas, V. šūkis, 
M. J. Gujauskas. Visi kal
bėtojai pagyrė chorą ir jo 
vadą. Grojo J. Ratkaus 
orkestras.

Choras sudainavo keletą 
dainelių. Solo dainavo šie: 
J. Tumas, K. Povilauskas, 
J. Stasiiionis, ir M. Šlekai- 
čiutė. Ji ir pianu skambi
no. Programa visiems pa
tiko.

Vakarienėje dalyvavo a- 
pie 100 žmonių.

Valgiai buvo skanūs ir 
patarnavimas malonus. 
Šios vakarienės surengi
mu daugiausiai rūpinosi ir 
darbavosi 
Stanioniai, 
Daunoras, 
kiti.

tent, Kazys Barolis ir Jur-Į 
gis Kočiūnas. Gerai atro
do ir matyti, kad jiems ten 
sekasi. Linkime abiem iš
tesėti.

Moterų Sąjungos 29 kp
metinis susirinkimas įvy- Jakubauskas; 
ko sausio 20 d. Iš “bunco” -...........- " -a. a.

3 me- vakarėlio gauta $26.96 pel- maršalka J. Jakštas f'Dar- 
I no, nors raportas ir nepil- bininko’ korespondentas 
nas. Pelnas paskirtas pa- p. Jakubauskas.

Kuopa turi kelis _____ _
Linki, kad visos žodelis apie darbus. Dar- 

laiku išsveiktų. bai gerai eina, bet blogiau- 
valdybą sudaro šia, kad darbininkai netu- 

pirm. O. Do- ri unijos. Tai dirbtuvių 
vice-pirm. viršininkai nelygiai moka V. rvw , « « • • « • •

nuliū-
vyrą, rapijai.
kuris ligonius, 

greitu 
Kuopos 
šios narės: 
brovolskienė,
Gaigalienė, fin. rašt. Tere- darbininkams ir vienur 
beizienė, prot. rašt. Vai- dirba 40 vai. į savaitę, o 
tiekūnienė, ižd. Subatienė, yra kur dirba ir po 55 vai. 
korespondentė J. T. į savaitę. Mokėti gauna ly- 

Koresp. giai.

UŽUOJAUTA Sausio 20 d. įvyko Švil-
Poniai P. Grigienei reiš-!Puk« ben0 kortavimo va- 

kiame užuojautą dėl jos karas, švilpukų benas yra 
■ ■ ■ gerai organizuotas ir ge-

Moterų Sąjungos 29 kp. rai SroJa- Benui vadovau- 
_______ ja graborius p. J. Stokes 
“BUNCO” ir po pusbrolis mėsininkas

Vasario R d Benanskiu' P- J- Stokes. Tas benas ke- 
Marijonai ir namuose, 80-59 89th Avė J įia lietuvi9 vard* kitatau-

• ■*

čiuose.

BINGHAMTON, N. Y.

Vasario 3 d. įvyksta 
Labeskienės gietės kviečia visus atsi- Minstrel Show, p. J. Sto- 

iankyti. Rašt.: kės vadovybėje, Šv. Juoza
po par. svetainėje.

Judami paveikslai rodo- 
I mi sekmadieniais ir ket
virtadieniais parapi jos 
svetainėje.

Korespondentas.

WATERBURY, CONN.
Sausio 18 d. įvyko ALR- 

K. Federacijos 22 skyriaus 
susirinkimas, Vyčių klu
be. Perskaitytas laiškas iš 
Lietuvos Gen. Konsulato, 
New York, kuriame pra
neša, kad yra išleista nau
ji Vilniaus pasai ir prašo 
užsisakyti. Nutarta užsi
sakyti ir pardavinėti. Pa
sai parsiduoda po $1.00.

Nutarta minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukak
tį, vasario 16 d., vakare, 
parapijos svetainėje, šį
met minėjimas bus dides
nis, nes prisideda politiški 
klubai ir kitos draugijos,;

Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos Sodalicija išrinko 
valdybą, kurion įeina šios 
narės: perfekta — Marijo
na Maldaikaitė; vice-per- 
fekta — Petronėlė Kolpa- 
kaitė; sekr. — Agota Ma- 
slauskaitė; ižd. — Ona 
Lemaitytė; ižd. pagelb. — 
Emilija Kelly (?); publi
kacijos komisija — Albi
na Jusbainytė, Emilija 
Kelly (?) ir Julė Maldai
kaitė.

Parengimų komisija — 
Petronėlė Kolpakaitė, A- 
lena Thompsonaitė, Mari
jona Klebaitė ir Ąlena____ _______ _____ o_„_ ,,
Stumbrytė. Labdarybės išskyrus bolševikus. Pa-i 
komisijos pirmininkė — kviestas kalbėti Lietuvos 
Agota Maslauskaitė. Generalis Konsulas iš j

Kitas Sodalicijos susi- New Yorko ir kiti įžymūs 
rinkimas įvyks vasario 14 
d., Šv. Juozapo par. svet., 
Downs ir Glenwood Avė., 
1:15 vai. po pietų.

Sodalicija planuoja ren
gti po Velykų vakarienę ir 
šokius.

kalbėtojai. Dainų progra
mą išpildys Šv. Juozapo 
lietuvių par. choras, vado
vaujant komp. A. Alek
siui.

LIETUVIŲ RADIO VA
LANDOS PERMAINA
Prasidėjus sekmadienį, 

sausio 24-tą, lietuvių radio 
programa, vadovystėje 
komp. A. Aleksio, bus pil
doma sekmadieniais nuo 
4:00 iki 4:30 vai. po piet, 
vietoje 3:30 iki 4:00 iš 
WBRY (1530 kilociklių) 
radio stoties.

Užgavėnių nedėldienį — 
vasario 7-tą Šv. Juozapo 
parapijos auditorijoj į- 
vyks choro metinis teat
ras koncertas, vad. A. J. 
Aleksiui, 7-tą vai. vakare. 
Bus suvaidinta labai po
puliari kun. J. Žydanavi- 
čiaus trijų aktų komedija 
“Moterims Neišsimeluosi”. 

žybt.

KEARNEY, N. J.

pp. Mekoniai. 
Butkai, A. 

P. Vėlyvi s ir
Rap.

HARTFORD, CONN.
GRAŽIOS SUKAKTUVĖS

Pp. Zigmo ir Julės Ka
valiauskų įvyko “surprise 
party” jųjų 25 m. vedybi
nio gyvenimo sukakties 
proga. Nors oras buvo la
bai prastas, bet atsilankė 
nemažai žmonių, kurie lin
kėjo gerb. Kavaliauskam 
ilgaus, laimingo gyveni
mo. Vakaro vedėju buvo 
Žalionienė. Ji perstatė se
kančius kalbėtojus: kuni
gus Ambotą ir Kripą; pa
mergę ir pabrolį Kedienę 
ir Povilonį; pp. Gečius. 
Matą Kripą, Navickienę, 
Gečiutę^ ir kaltininkus — 
jubiliejatus pp. Kavaliau
skus. Kalbos ir linkėjimai 
gražūs ir dar įteikta gra
žių dovanų. Buvo gardžių 
užkandžių, ir paskui dar 
žmonės pasilikę kiek pasi
linksmino. Linkime gerb. 
Kavaliauskam ilgiau s i ų 
metų ir saulėto linksmo 
vedybinio gyvenimo atei
tyje.

ONA KATKAUSKAITĖ 
HARTFORDE

Kaip jau garsinome, Ona 
Katkauskaitė su Charles 
Kulmann, Lawrence Tib- 
bet ir Lily Pons (visi ir 
visos iš Connecticut) sau
sio 19 d., Bushnell Memo- 
rial, dalyvavo Rigoletto o-i 
peroj. Salė buvo prikimšta, 
ir daugiau kaip 3,000 da
lyvavo. Vietiniai laikraš
čiai labai gražiai atsiliepė 
apie pačią operą ir artis-! 
tų-čių gabumus. Apie Oną 
Katkauskaitę labai gražiai 
parašė Hartford Courant. į 
Žmonėms labai patiko ir 
karštai jai plojo. Tilpo ke
li paveikslai visų keturių 
su gubernatorium Cross. 
Matyti Ona dalyvauja da
bar su aukščiausiomis me
no jėgomis, o neužilgo gali 
pati būti pačiose viršūnė
se. Bent tai mes jai nuo
širdžiai linkime.

JAUNIMUI PASKAITA
Antradienio vakarą, 8 

valandą kunigas Kripas 
skaitė paskaitą parapijos 
jaunimui, Vyčių kamba
riuose.

SHARKEY - ŽUKAUS
KAS HARTFORDE

Šiomis dienomis, sausio 
21, Foot Guard Salėje 
Hartford, Conn., įvyko 
garsios ristynės, kuriose 
referavo lietuvis ex-pa- 
saulio čempijonas kumšti
ninkas Jack Sharkey. Tai
gi ta pačią savaitę apsi
lankė du garsiausiu lietu
viu, tai Ona Katkauskaitė 
ir Jack Sharkey. Hart- 
fordiečiai jaučiasi gerai, 
nes vietiniai laikraščiai 
gražiai, plačiai ir stambiai 
aprašė apie abu.

I

I I

CHORAS IŠRINKO VAL
DYBĄ — VAKARIENĖ

Šv. Juozapo lietuvių par. 
choro vakarienė ir pasi
linksminimo programa į- 
vyks šeštadienio vakare, 
sausio 30 d., Ukrainiečių 
svetainėje.

Šv. Juozapo par. choro 
valdybą sudaro šie: pirm.

Vasario 14 d., 3:30 vai. 
po pietų įvyks radio prog
rama, pašvęsta Lietuvos 
garbei.

Vasario 7 d., 7 vai. va
kare įvyks vaidinimas, 
komp. A. Aleksio vadovy
bėje.

Kovo 7 d., į šią koloniją 
atvyksta Petras Rimša su

Le-Sausio 17 d. Baltos 
lijos klubo Vyru choras 
minėjo 3 metų darbuotės 
sukaktuves. Šį, chorą ve
da p. Stanionis, Jr.

Choras surengė vakarie
nę, Šv. Vardo draugijos 
svetainėje. Toastmasteriu 
buvo p. A. Daunoras. Pro
grama susidėjo iš kalbų 
ir dainų. Kalbėjo adv. K.

KITOS SUKAKTUVĖS
Tą pačią dieną, būtent, 

sausio 17, sekmadienį ir 
du vvaterburiečiai gerb. 
Dovidaičiai minėjo savo 
25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Jųjų na
muose surengta pietūs ir 
dalyvavo vietiniai kunigai. 
Linkime ir maloniem wa- 
terburiečiam, gerb. Dovi- 
daičiam ilgiausių metų. 
Jie gražiai darbuojasi pa
rapijoj, o viena jų duktė 
mokinasi pas Seseris 
Pranciškietes, Mt. Provi- 
dence, Pittsburg.

Kiek laiko atgal įvyko 
“party” ir pas gerb. Kri- 
pienę, Seymour St. ir pas 
gerb. Poteliunus. Graži 
moterų grupė tą šeštadie
nio vakarą nuvyko pas M. 
Kripienę, kuri jau kelintus 
metus kaip serga. Ta gru
pė dažnai lankosi pas ją 
ir linksmina. Tai gražus 
moterų susipratimas ir 
reikia užtai pagirti, nes 
sergančius lankyti ir guo
sti yra gražus krikščioniš
kas darbas. O tų moterų 
vyrai nuvyko pas gerb. 
Poteliuną ir tenai gražiai 
linksminosi. Gražu kai lie
tuviai sueina ir gražiai 
drauge mini savo sukak
tuves. Linkime visiems 
sukaktuvininkams-ėms 
giausių metų.

ŽINUTĖS
Hartford Times praneša, 

kad New York Metropoli
tan Operos menedžeris-i 
vedėjas Mr. Johnson iš
reiškė, kad pas juos Ona, 
Katkauskaitė yra nepa
prastai “busy”. Ji tiesa, 
Hartforde turėjo mažą ro
lę, bet neužilgo ji turės di
delę ir principalę operoje 
“The Secret Marriage”. Ji 
pasirodys keliose operose, 
sako jis. Pats Times laik
raštis talpino kelis gra
žius paveikslus ir labai tei
giamai atsiliepė apie Onu
tę. —

SNIEGAS
Galutinai susilaukėme 

kiek žiemos oro ir sniego. 
Nors jau seniau turėjome 
biskį, bet dabar gražiai j 
pasnigo. Daug lietuvių 
serga. Lietuviai, ypatingai 
vaikučiai, kurie eina į mo
kyklas turėtų apsižiūrėti 
nesušilti ir kojų nesušlap
ti.

il-

GRIŽO
Kelioms savaitėms par

važiavo pas tėvelius du 
lietuviai klierikai iš Šven
to Bernardo Seminarijos, 
Rochester, New York, bū-

1 
<

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

C£(\IAIN

TtL.fO.BO/TOH 2680.

BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

I 

\

i
i

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Telefonas -
Worcester, 5-4334

BOSTONO APIET.INKCS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS PanlavS- 
jas Ir Distribntorins CHARLES tVAYSHVILLE, pristato aly baliams, 

restoranams ir a bulėms. šaukite: Ded. 1731.

I .

7 Dinos Į LIETUVĄ
" ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

i>.reni'lrh:iven<‘ užtikrina patogių kelionę į Kaunu. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

COLŪMBŪS
HANSAI DEUTSCHLAND 
HAMBURGE NEW YORK 
Patogu* geležinkeliais susisiekimas iž Bremeno ar Hamburgo

Mes pagelbėsime Jums išgauti svečių ir immigracijos 
vizas <lel jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietinĮ agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

2*2 Boylston St.
FOSTON, MASS.


