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uyjarbininko” met i n i s 

 

koįaįrtas įvyksta sausio 15

R

, tw diena yra ypatingai 
lietuvių tautai.

Lygiai prieš 10 m., 1923
m. sa
krašt4s nusikratė Vbkietf- 

 

Joe vet£iios> kurioje išbuvo 
per

jau grįa^118 laikotarpis.
Šios* reikšmingos sukak

ties d&u°ie šiais metais yra 
rengia33388 “Darbininko” 
fdidžw8 koncertas, kurio 
programoj daug haujieny- 
bių. < y . ‘ 1

Šio koncerto programos
Bvarhįau^iuoju dalyviu bus

. garsusis dainininkas Petw 
Petraitis'^ turintis žavėjantį 
baritono paisą ir artistiškai 
išpildantiS aukštosios muzi
kos kūrinius.

BoStęnj^iai turėjo pro
gos Jono J^nuto dienoje pa- 
matyti ir^gir^i Petrai
tį dainuoj T? dienų, šis
garsusis dainininkas pasi- 

; programa, 
arbininko’’ 
etraitis išpil-

Tšankstp galima užtikrinti, 
jog p. Petraičio dainų pro 

. grama bus turininga, nauja, 
įdonii. \ .

\ Koncerto svarbią progra
mos dalį atliks Brockton 
parapijos choras, p. P.-Šo
ko vedamas. Choras yra 
specialiai pasirengęs šiam 
koncertui ir patieks šviežią, Boston, 
patraukiančia, tnūzi kalę prasideda 8 :Š0 vai..vakare.

\ programų.
’ Soliste M &rybditė. ir šį 

kartų maloniai sutiko daly
vauti ^Darbininko” kon

certe ir pasižadėjo padai
nuoti Keletą naujų ’ dainų

> KaS buvo Jono Kmito gar
bei surengtoje Dainų Šven
tėje, tas gerai^ atsimena, 
kaip žavinčiai p. M. Grybai- 

: tės balsas skambėjo. Yra 
tikros drąsos pareikšti, jog 
.dainininkės balsas dar la
biau pagerėjęs. Šiame kon
certe bus dar viena proga 

 

įsitikinti, kokią įtiprią me-

. nų pajėgų turimdį savo apy-
\ linkėję. ' : •’

'Čia malonu prijninti, jęg 
« . simpatingoji šmi ’ hinkė p.

Aa!. $ Broėk-

tono, ir gi sutiko dalyvauti 
ir Koncerte pasmu 
lis muzikos kūrini 
bus koncerto progi 
kus papuošalas.

; Apie kitus koneerb daly 
vius teks kitų kartą įraneš 
H.

Koncerto tikietų Ikairia
Šiemet visai numažinti 
tik 50 ir 75 centai.

Tikietųs galima gauĮi. pas 
r platintojus ir “DaAiniii 
f ko” adminietracijoje. l

fliftml ‘ čia verta paminėti, 
’joi

io 15 d,, Klaipėdos

metų.’ 10 metų—tai

A

Trijų Karalių Švente
Kad Jėzus ’ Kristus užgimė no

rėdamas išganyti visas tautas, a- 
pie tai liudija trijų Karalių atvy
kimasiš tolimųjų rytų. ^ _ 

Kristui užgimus, angelai pa
skelbė linksmą žinią visam pasau
liui, Ta žinia pasiekė tolimus 
kraštus. Ir štai Rytų trys iš
minčiai, kurie buvo vadinami 
karaliais (Kasparas, Melchijoras 
ir Baltazaras), danguje pasiro
džiusios žvaigždės rodomi, kelią, 
atvyko j Betliejų ir pagarbino 
Gimusi Kūdikėli.

Šių karalių atkeliavimas iš to
limo krašto išgąsdino. Judėjos 
kalulių Erodą, kurs drebėjo dėl 
savo sosto. Jis norėjo sugauti 
Kūdikėli Jėzų ir nužudyti.

Kitaip jautėsi garbingieji iš
minčiai, Suradę Jėzų, jie puolė 
ant keliu ir pagarbino žmonijos 

.Išganytoją .ir davė Jam dovanų 
—Ankso.smilkalo -fe miro,;------

šios dovanos daug pasako. Jos 
yrą ženklu, jog prieš Kristų nu
silenkė pasaulio turtas, garbė ir 
žmogiškoji prigimtis, .

Pagarbinę Jėzų, išminčiai ne
begrįžo pas Erodą, bet nukeliavo 
į savo kraštus kitu keliu.

Išminčiai pažino Jėzuje savo 
Dievą ir nusigręžė nuo Erodo, 
kuris buvo pasaulio šlykštybių, 
neteisybės ?r ištvirkimo atstovas, 

. Trini Karalių šventė mums y- 
ra priminimu, skatinančiu pažin
ti: tikrąją tiesą ir nusigręžti nuo 
gyvenimo šlykštybių. /

PATU 
LONISP

AK MIKA-
SIŽIMĖJO

—<• ■ 
d. vėlai va. Gruodžio.

kare 4 . įlašami yaikinąi 

 

smarkiai važiavo automobi-

JAPONUOS KARIUOME
NĖ UŽĖMĖ KINIJOS 

MIESTĄ

NUSIŠOVĖ ST. NARUTA
VIČIUS

d.

VYČIAI LAIMĖJO 
PIRMENYBĘ

JAPONAI RENGIASI STIP
RESNEI ARMIJAI

Sausio 4 d. L, Vyčių So. 
Boston basketball ratelis 
žaidė prieš WarSworths klu
bų L Žaidimas baigėsi 46 :34 
taškų santykių Vyčių nau
dai. . ./

Laimėję/Šį žaidimų, Vy
čiai Boš to

Tokio. .— Japonijos: karo 
ministerija pranešė j kad ar
timiausiu laiku Japonijos 
kariuomenė bus smarkiai 
sustiprinta,. ypač Mandžiū- 
rjjos gynimo reikalams... 

, Visai kariuomenei, supla- 
... nuota parūpinti naujus tan- 

no basketbalį lygoje pirmą orlaivius, kulkasvai- 
’ vietų.' Apie tai / Boston .^ms. :•
Herald” stambiomis raidė
mis pažymėjo /Lithuanians 
.Take Basket Lead.”' , . B. ■ ’

Sekantis žaidimas bus vėl 
trečiadienį, sausio 11 d., lie
tuvių piliečių salėje (Balil- 
gren hall), E gatvėj, South 

Mass. Žaidimas

<Hill gatvėje/; • " .
Važiuotojai apmėtė ak

menimis policininkus. Bu 
policininkai paleido keturis 
šūvius į važįuotojų automo
bilių, bet tai’Jnieko nėgelbė- 
j°- .

Prie Elm į* Bunker Hill 
gatvių kampd stovėjo pat- 
rolmonas Juc«as Mikolainis 
Užgirdęs ir pamatęs auto
mobilių atvaduojant, jis Su
skubo su lazda suduoti į 
automobiliauė langų, bet ir 
tai negelbėjo.; Vaikezai pa
spruko, tačiau Mikaloniui 
jo draugai ^olicmonai ati
duoda kreditų už drąsą,

AIRIJOJE SKELBTI 
NAUJI RINKIMAI

džius. . -
Karo ministerijos prane

šimu, Mandžįurijojė dabar 
yra 40,000 japonų kareivių..

MIRĖSMITH’O PATARĖJA

TOKIO. — Sausio 3 
Japonijos ‘ ka^nmeiie už
ėmė Kinijos ndjsrią Shati- 
haikivan. * /.r '

Miesto užėmijftip kova tę
sėsi apie pusę dienos. Ja
ponų pusėje, kaip praneša
mų, vienas leitenantas už
muštas, du kareiviai sužeis
ti, <
' Žinoma, r japonai kaltina 
kiniečius.

PRANCŪZIJA DUOS PA 
SKOLA AUSTRIJAI

•!F* * ’ • .; ‘
HARVEYS

— Gruodžio 31 naktjij 
1 i? 2 vai. iš šeštadieng 
mečio, sudegė . Švč, 
Širdies Meilės kohgreg® 
vięnUolynas. Tėvai vii 
Liai voš išsigelbėjo Midi 
srOr '—-—-1.,j

Tėvas L, Brigmanas,:] 
gregaeijos viršininkas, į 
žeiįė ir buvo ųŽtrpškfiį 
muose.
vicijai išliko sveiki, 
kentėjo ųžtroškinių dūl 

. Tėvams vienuoliams1 
miltinę pagalbą suteikė 
J: C. Ažukas iš Wįlkeš Į 
re, Pa.

Šiuo laiku Tėvai su u 
cijatu apsistojo Lake 
Inn’e, pas p.p. Schwow 

Vienuolyno rinktiniai 
kandai ir turtingas kn; 
nas žuvo liepsnose.

- Tai labai skaudi, neli 
ir liūdna žinia,. Reikli 
Rėtis, kad lietuviai at

1 tą didelę nelaimę ir pi 
1 bes Tėvams aukomis ats 
tydinti vienuolynų.

Šiuomi reiškiumė 
nžuoj•ęŠjR®’ 
ir visai vienuolijai.

ISPANIJOS KARAU
■ ŠALININKAI PARS

KAUNAS, — Praneša
ma, jog Čįą nusišovė Stasys 
Narutavičius, buvęs Lietu
ves- Valstybės Tarybos na
rys, Lietuvos pa tnoias įlva- 
rinihkąf \•

Nusižudymo ■ priežastimi 
esanti Lietuvos ir Lenkijos 
nedraugingi santykiai.

St. Narutavičius paskuti
niuoju laiku gyveno TeV 
Šiuose, kur turėjo dvarą ir 
vertėsi. advokato praktika.

Jo brolis Tadas Naruta
vičius 1922 m. buvo išrink
tas Lenkijos respublikos 
pirmuoju prezidentu; tačiau 
neilgai ėjo prezidento pa
reigas—jį nušovė lenkų šo 
vinistų grupės vienas daili
ninkas... . ■

Abiejų brolių gyvenimas 
baigėsi labai tragiškai.

SHARKEY ATSISAKĖ
KUMŠČIU0T1SSU 
\ SCHMELING i

PARYŽIUS. — Prancū
zijos kongresas 351 balsu 
jrieš 187 nutarė suteikti 
Austrijai 14 milijonų dole
rių paskolos.

Kongreso posėdy buvo 
ginčų. Vienas 'atstovas taip
pareiškė: uKaip mes gali
me, duoti paskolų Austrijai, 
kųrįai mes niekoLueskolmgi. 
kai tuo tarpu prieš dvi sa
vaites’ mes' ąfsi ,š M ėmė sumo
kėti savo' skolų Amerikai ?”
1 Bet tokio pareiškimo ma
žai kas klaus.ę. Prancūzams 
svarbu stiprintis Europoje, 
tad jie ir kemša ten savo pi
nigus Lenkijai, • Belgijai, 
Austrijai, o savo skolų A- 

’ menkai nenori mokėti.

Pasaulio w bokso * čempio
nas Jack Sharkey atsisakė 
kumščiuotis šiais metais su 
Max Schmeling, tad to
kiu būdu Schmeling: šiais 
metais neturės progos kiim- 
ščiuotis dėl "čempionato.

Nesenai : Sehmeling pasi
rašė sutartį kumščiųotis su 
Afax Baer. . Šias kumštynes 
rengia JacR Dėmpsey.

Pagal pirmiau buvusį su
sitarimą, Sharkey turi ap
ginti Čempionatą 1933. m. 
birželio mėnesį, Kadangi 
Schmeling pasiskubino su 
kitu susitarti, tad jam ir 
nebus duota proga.

Sharkey pareiškė, jog jis 
mielu noru sutiktų kumš- 
čįuotis su Jack Dempsėy, 
bet ne dalyvauti jo rengia
mose kumštynėse,

SUDEGĖ PRANGūZy
■ LAIVAS

MADRIDAS.—Per- 
jus metus iš Villacisi 
salos •kalėjimo pabė£ 
monarchįgtai, kuriuos 
nijos vyrm^sybė buvo* 
mušk ?
■ Tarp pabėgushjjų y t 
lėtas buvusio karaliau 
f onso giminaičių.

NEW YORK. — Sausio 
2 ’d. širdies liga staiga, mirė 
Mrs. Belle Moskovitz’ 55 

I metų, buvusį Alf.S. Smith 
' artimiausia patarėja.

• . Z • . ■ • • ' • H* .

Savo jaunystės dienose 
Moskowitz darbavosi tarp 

. uefurtingiijų. 1918 metais 
ji darbavosi A, E, Smitu 
rinkinių kampanijoje. Kai

DUpLINA^ — Sausio 3 
dieną Airijoj vyriausybė 
paleido > seuįį. ir.’ p&skelbė 
naujus, rinkimus, •. kurie 
įvyks vasario 24 d. Nauja
sis seimas posėdžiauti susi
rinks vasario 8 dieną.

Airijos prezidentas De- 
Valera buvo pasiryžęs su
mažinti tarnautojų afgas, 
kam pasipriešino darbo par7 
tija. ’ Kadangi*. be darbo 
partijos paramos De Vale
rą negali valdyti Šalies, tad 
jis’paleido seimų, tikėdama
sis, jog naujuose rinkimuo
se jo šalininkai surinks dau
gumų balsų.

UNIVERSITETE MOKYS 
APIE MOTERYSTĘ

INDIANAPOLIS. — 
Butler universitetas prane-

( šė savo studentams, jog Šio
mis dienomis bus pradėtos 
paskaitos apie, moterystę bei kus gatvėms valyti.

( vedybinį gyvenimą. Baskai- [Pagaliau .prieita susitar: 
tas skaitys advokatas Char
les R. Metzgėr, 39 Metų, du 
kartu vedęs ir turįs daug eieronas. r ereusono • ■ . . . ,

. . ' i ‘ iS|n*UJU GUBERNATIH^T“/“?' f“':...... a Paskaitos bus vędusiems RIAUS PIRMAS RŪPESTlSį ir nevedusiems. Vedusieji

-BERARRIAI

KELINES IŠGELBĖJO NUO 
OPERACIJOS

AUSTRIJOJ PILIEČIAI TU 
M BARSTYTIS KELIUS

uos ke- 
k . Tai 
uos aiš

LOS ANGELES. — TŪ- 
as A. B. Fergušon; gruo
džio 27 d. nubudo ir savo, .. 
gerklėje neberado ‘dirbtinių’^n“th buvo išrinktas New 
dantų. Jis tikrai pamanė, 
jog dantis miegodamas pra
rijo. Jis tuojau nubėgo į 
igoninę, prašydamas daryt 
staigių operaciją. ’ •

Daktarai jau buvo ir sta 
lų paruošė. Tik . staiga pasi vyzdžiu. ’ 
gi-rdo telefonas. Pergusbno i 
žmona i 
nešė: /4 Nepiaukit .mano vy-: 
ro. Aš tik ką atradau ma
no vyro dirbtinius dantis jo 
antrose kelnėse?’

Žmogelis buvo visai už
miršęs, jog prieš eidamas 
gultų' buvo išsiėmęs dantis 
it pasidėjęs į antrų kelinių 
kišenę/ •• •• ■ - ' '

Laimė; jog žmona buvo 
apsukri, kitaip buitį, praplo
vę nelaimingojo vidurius 
visai be reikalo. ?

York valstijos gubernato
rių, jis pakvietė ją į savo 
artimus patarėjus. Iš tų 
pasitarimų išėjo geri įstaty
mai, kurie tapo Amerikos 
visoms valstijoms geru pa-

.. VIENNĄ. •— Austr i j o s 
sostinės Vienuos miesto val
dyba per daugelį metų turė
jo ginčus su valstybės vy
riausybe, kas turį valyti ap
snigtas gatves. Kiekvienų 
žiemą buvo keliami ginčai, 
kas turi samdyti darbiniu-

■ Paskaitos bus vedusioms

SUIMTI UŽGIRTAV

Nemanyk,kad be tavęs 
niekas .tiesos neišmano—-A- 
rabai. . y .

■ ALBANY, -N. Y.Sau
sio .2 d. iškilmingų, priesai
kų priėmė New York valsti
jos naujasis gubernatorius 
Herbert. H, Lehman. . Iškil
mėse dalyvavo ir kalbas pa
sakė, buvę gubernatoriai A. 
E. Sniith ir T:. D. Rooseyelt.

Sąvo kalboje gabenimus 
Lehman pareiškė, jog- jo 
pirmuoju rūpesčiu bus be
darbių reikalai.

mokės brangiau. .
Universiteto dekanas Bai- 

ley pareiškė, jog. Indianapo- 
lis apylinkėje 1930. m. iš 100 
vedusių porų 40 porų divor- 
savosi, tad universiteto va
dovybė mano. savo, paskaito^ 
mis pagelbėti vedusiesiems 
gražiau sugyventi^ Tik ten
ka abejoti, ar advokatas, 
kurs užsiima. divorso bylo
mis ir yra du kartų vedęs, 
galės:tinkamu .-būdu išaiš
kinti tokius svarbius klausi
mus.. .

mo. Prie kiekvienos gatvės 
kampo bus pastatytos bač
kos su smėliu. Kiekvienas 
• praeivis galės pasikarstyti 
sau kelią, jei jis bijos su
griūti. . 

■ X ’

NEGRAS KAREIVIS NU
ŠOVĖ UU KAPITONUS
PT: HUACHUCA, Ari

zona./— Negras kareivis J. 
II. Ąbernathy, dėl visai nė- 
žinomų priežasčių, nušovė 
Amerikos kąriuomehęš du 
kapitonus ir jų • žmonas įr 
sužeidė vienų, - .leitenantą. 
Pagaliau* vienas kareivis 
sargybinis nušovė ir patį, šo
viau. < " .

CHERBOURG. — Sausio 
4 d. netoli Anglijos sudegė 
.-e. vėtoiū shrdlu. etoumnn 
Prancūzi j os gražiausia lai
vas “ Atlantiąue,” kurio pa
statymas kainavo 18 milijo
nų dolerių. .
: Nelaimės knotų laive bu
vo 228 žmonės, iš kurių 211 
išgelbėti. Žuvo 17.

Laivo gaisro. priežastis 
dar nežinoma. Gaisras bu
vo toks, didėlis, jog laivas 
beveik visai simaikintaš.

Laivas buvo pastatytas 
1931 m., rugsėjo mėdesį. Vie- 
tos^jamę buvo paskirta 1234 
•keleiviams^ > / \

Naujų Metų šventėj 
stono policija suėmė 2 
menį už girtavimą. Šis 
čius yra 6 mažesnis, y 
nūs su pernykščiais r 
Visi šie suėmimui pa 
sausio 2 dieną. .

. .Nors suimti. 9 girti 
mobilių vairuotojai,., 
tik viena skaudi nelųii 
sitįko, kurįojė tūlas A 
McDOugąl, 60 metų, 
nai suvažinėtas.

Policijos pranešimi 
praėjusias šventes p 
30 automobilių. .7 •

PRANCŪZIJA NESĄ 
NAUJŲ DARBINU
PARYŽIUS. — F 

mįništeris. Henri < 
gausio 2 d. praneš* 
Prancūzijoje į mitui 
pasitraukusių tah 
vietas nauji darbiniu 
bušWmdomV

■■ t LT. X'J **YimtĮMNĮrBĮll I|I»»
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“Eikite ir rūpestingai mas tubjaii tūri būti pildom e jį“ v ir
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,dę gi, duokite man .žinių,! . ooo— ; .

Jį Netikėtai būrys ginkluo-
. tų Erodo kareivių atėjo į

Erodas savo ranui BetTicdm^ miestelį.
Žiu i\rAHU!KTsTnrU» Inu i. o T

LIETUVOS TAUTININKAI SE
KA BOLŠEVIKUS

Dievo atėjimų ant. žomūš 
taip- nugųsdintij. jos gyv.em 

"tojus. Tačiau, Dievo atėji
mas į Savo pasaulį ir tega
li būti tiktai didžiai sujudi- 
naktis pasauliui dalykas, 
nes taip labai pakeičia žino- 

yB išminčiai, atėję į h »
tą, užklausė: ‘Kur yra’ da»? Mo islądo, kad gau- 
»Žydį Karalius, nes! *“ans°/“1 
'.matėme Jo žvaigždę ir Dlevas *Ba Is 
ome Jį pagarbinti P ’ 
ęt tie, kuriii jie klausė, 
O nežinojo apie tų Ka- 
I ir Jo žvaigždes nema-

kad.it aš nuėjęs pagarbim
eiau Jį. ” .. -

Neįiinaitpi hn-.a-vtm.cicy ■. .

palociuje; Praėjo jau kele-1.Žmonės persigandę slėpėsi. KADNAK. j 
tas dienų, kaip trys, išmin- Įsakymas duotas. Karei- 
čiai iškeliavo į Betliejų. Jie vinį pasiskirstė po penkis ir

— Prieš kiek 
laiko buvo pašalinta iš prėz. 
Smetonos partijos Kauno

KARALIUS PRIEŠ .
• KARALIŲ
įudo Jeruzalės miestas, 
įgg rinkosi “gatvėse. į 
U ir baimingai klausi- 
5 vieni kitų sujudimo

tas dienų, kaip trys, išmin-

j pažadejo Sugrįžti į Jeruza-’Šešis ir -pradėjo veržtis į na- skyriaus, nemažu tautiniu- 
tę. . Kur jie aiiigo ? Pasi- 
šaukęs slaptosios sargybos 
vadų, jis tarė: .

‘1 Sužinok, kodėl išminčiai 
■negrįžo pasmane.” .

Žemai ntiislehkęs vadas
' išėjo. Valaiidos slinko. Vėl 

Įeita diena. Bet štai pas E-
• rodų sugrįžo slaptosios sar-

a žinia pasiekė Jūdejos 
aliu Erodų.
Jptds jau buvo senas 
igiis. Dėt tai būvo'žiau- 
, beširdis žmogus. Jis 
lOmet bijojo, kad kitas 
timtų jo karališko sosto, 
at be pasigailėjimo daug 
bnių ir keletu savo vaikų 
hide;
hi žinia apie naujų Ka- 
ių -didžiai jį sujaudino, 
odas, nusigando ■ ir visi 
mzalės žmonės.-
.Ceista, kad žinia apie

BRĖMĖN 
tunaPA 

ijreiCiausi garlaiviai aiit vun- 
. , • tleirs. 7 dienos į 

LIET UV A
, • Puikus geležinkeliu susi-

, siekimas iš Eremenhavenį 
ii41

■ informacijų kreipkitės: 
■/252BoyĖtpiiSt., Boston

mus ir ieškoti kūdikių, H-.<? dabar vėl prašalinti 
Persigandusios motin o s t 23 

slėpė kūdikius arba spaudei 
prie savęs, bet kareiviai, iš
traukę iš' jų raukų, kardais 
nužudė juos. Tai buvo ne
kaltųjų kūdil<elių iŠžud.Vr 
mas. Jų tai buvo. garbė bū
ti, pirmais Kristaus kauki* 
niais;. '

_p_g_  ----------v—- - 0.Q0~~"-'. ~C------ —

Sugr įžo kareiviai į J erų h 

__  Jų vadas-pranešė ka- 
“ jama, taul'į rytašalį.” • * į ’aliui..fcul jo įsakymas ..bu-. 
’ ’’Tai išgirdęs /Erodas j>d- vo išpildytas. Nusišypsojo 

Erodas. Tikrai nebėra to 
naujo Karaliaus. Dabar jis 
vėl be jokios baimės galės 
karaliauti.; Pasisekė...., .

Erodas nežinojo, kad nau
jas. Karalius pabėgo. Išmin
čiai, gavę. perspėjimų ange
lo nebeiti atgal’ pas Erodą, 
kitu keliu sugrįžo į savo ša
lį. ‘‘Gi jiems, išėjus Vieš
paties angelas pasirodė Juo
zapui, ir tarė:..

initi jd. Ir žmonės persi-
gando, neš jei tas naujas ^yLos vadas t- 

-Karalius pareiškė, Savo tei
sę, Romėnai tikrai ateis ii1.
užvaldys mūsų tautų.” Nei 
karalius,. nei žniotf''^priloti 
to naujo Kal’aliaųs, Kuris
pas juos atėjo; Jis tikras y- vofco ant .kojt}. . jis 
ra Karalius, ues tie atėirkū Į drebėjo'is piktumo, 
sako, jog Jis yra Žydų Ka Į.
ralius ir. jie atėjo Jį pagar-J n( 
binti.

Bet Erodas gudrus. Ir
jis,, kaip trys išminčiai, nori Bidžiaūsiaiš žingsniais va- 
sužinoti .kūr yta tas gaujas vaikščiojo po
Karalius* Sušaukė , jis Vi-..-hambaiį. Paskui priėjęs 
sus žydų vyriausius kimi- prįe sargybos vado pusbal- 
guš ir mokslinčius pasakytų tarė:
jani.:^ Kur Kristus turėjo! «žiūrėk, kad mano įsaky-
giinti. Jie jam atsake: mas būtų išpildytas, o jei 

! “Judo Betliejuje, nes taip
pranašo parašyta: Ir tu, 
Betliejau, Judo žeme, anaip-

~“Šw<siansisLciTftIiau/ ~
tarė, “išminčiai iškeliavo. Į 

p Niekas nežino kur,, tik spė- žalę.

“Tai nedovanotinas ma 
nęs įžeidimas,”. jis. šaukė 
drebančiu balsu. “Tai šuo 
kalbįs prieš mane.”
Didžiausiais žingsniais va-

Paskui

'?CPTH GERMAN

LOT©

ŠUNSKAI, Marijampolę 
aps, — Spalių 15 d. ndfe 
Kazys Senkus, TursuČių/k.’’ 
Šis senukas; kajpęir deĄ^^1 / 
jp sūnus Andrius, buvo 

vyrų ir 2 moterų': bštus ( ūkininkas,,: p a v jyp .
dingas katalikas, iĄifeįįg / 
žmogus, Savo ■
daug skaudžių ligų • 
perkęsti, galop paralyžįa'ug 
ištiktas užbaigė Šios 
kelionę; y

naujakurių. Visa parapija 
susiorganizavusi kaim a i s, 
lyg atskira respublika vals
čiais : kiekviename k a i. m e’ 
veikia 2 \
komitetai. , Taip dalykams 
esant nyksta l^limyiuj. nesu
sipratimai, plinta gota spau
da, tankiau einama prie šv.

**

23. . Adomas Bitleris paša
' tintas iš sąjungos paširs- Sakrameutij, kyla siįiprati- 
nms statuto paragrafu. ■ inas ir grašūs įirbai. j!<au- 

V.adiflasi, Lietuvos tauti- j;)tl bažnyčios jiašventinimas 
niukai aidai seka bo^enkij'tiūMtes į jjvs' Izid-6 r'j ana 
pavyzdžius. Valo . partijų 
nuo visokių “brudip”

BAŽNYČIA IR PARAPIJOS
REIKALAI 1

šventę —. gegužes 14 dienų. 
Jau. dabar rengiamasi pas
lapčiomis prie tų iškilmių.

Šios parapijos klebonu y- 
ra kun. Paknis-Daknevičius.

RENAVAS. —Bažnyčioj 
statyba, jau baigta,., dabar! 
gražinamas vidus. Laike 
gorų 21 metų buvo padėti

1

kaunas-washiWo^3 •
TELEFONU / ’•

Telefoninė sutarti^ įai.p 
Lietuvos ir Amerikos. jatį. : 
veikių nuo tūlo laimėj -A 
berods, pirmas . ptwtl^kud 
jos išmėginiinas įVyitd tik 
gruodžio 4 d. Raffiįlbgji. 
mas telefonu . įvyko/ taįp 
Lietuvos Ministerio J^ask- 
ingtoiie p. Broniaus į;. Ba
lučio ir Dr. p. Zaūjųiauį • 
Lietuvos užsienių Jeikalų, 
ministerio ir p. J. Tūbelio 
Lietuvos premiero,,/ ; .

Pasikalbėjimas į^yko 5 y. 
. .V1 . , po pietų Washiiigion laiku 

vai. vakarė Jįauiio lai
ku) Balsas buvo ,visai aiŠ- 
kuš .ir gerai girdimas įr su
sikalbėjimas buvo/ lengvas.

“DAMINilIKO'1 JsMV- 
TOJĮJ DĖMESIUI

“Darbihinka^l f į.- priiifaa 1032 
m. Lietuvos Paskfoiog Baitų ku
ponus už prenumįrataš' ir khy- 

’gas už Jpitiių jųf vertę, .
10SŽ m. kūpot^ silįMiau:

^DAEĖiNiitkb’L AM?

366 W. Broadway,

South Boston, Mass. .

J? ABITU AUKfi IŠMOKYTO JA 
VES 51 METUŠ

Salako apylinkes mokyte- 
pamatai ir išvestos 2į4 mėt- jai ir visa vietos inteligeįiti- 
rų aukščio sienos,- 
krizio metais laike 7 mene- išleistuves pradžios mokyk- 
sių visa statyba jau baigta los mokytojui..p. A. Pode- 
Tai pasekmė bendro ir su -ritli, kuris Salake ttiokyto- 
tartino visos parapijos dar- javo 29 metus, o iš viso 51 
bo. Bažnyčia sutalpina virpinėtus.: Per visų laikų buvo 
1500 žmonių, 400 vietų. suo-Į visų gerbiamas: tėvų ir ša
lnose, 4 pečiai apšildyti i r vo auklėtinių.
daromos pastangos įrengti, susirinko : apie 60 žmonių, 
elektros šviesų. Didysis ak] gavo daug sveikinimų ir gė- 

u* k V u- r '• torius> kaiP ir bažnyčia, ba-lių.
Kelkis, mik; yarkeųjr stiliuje, su paveikslu Rusų viešpatavimo laiku, 

Svč. Paneles Aušros Vartų, jis būdamas Salako dvikla- 
įrengta tokiu pat būdu; kalpj sės mokyklos vedėju, įvedė 
stebuklingoje koply č i o j e-( Salako pradžios mokykloje 
Vilniuje. Aplink bažnyčių-lietuviškas pamokas ir dir 
■— šventorių aptveriama ne bo švietimo ir kultūrinį tau- 
mūro tvora kaip paprastai j tiška darbų, nežiūrėdamas 
daromai. bet .gyva tvora iš persekiojimų. Lietuvai ne
parinktų inedęlių; Šiuos Vi- priklausomai tapus, jis pir
sus darbus atlikb Reiiavo mas stoja niūsų apylinkėj į 
parapijiečiai trumpu laiku kūriamųjį darbų, dirba mo- 
nepąisąnt, kad ir iš. bendrokykloje ir savivaldybėje, ne- 
skaičiaus 11 km. yra 8. kai- žiūrėdamas iŠ kurios pusės 
kai : vargingai gyvenančių vėjas pučia ir nelinko ten.

gi šiais ja šiomis dienomis^sųrenge

javo 29 metus,’ o iš viso 51

Rusų viešpatavimo laiku,
Jo fnbtįnų ir bėk į Egyptą; 
ir būk tenai kol tau pasaky
siu; nes atsitiks, kad Ero
das ieškos Vaikelio' nužudy
ti/’ .. . • •

ne...
Bereikalingas buvo grasi. 

t# .. nimas, nes vadas gerai žino
tol neesi mažiausi taip v>-( j0 savo Įį]<įlnų neišpildy- 
resniųjų Judo vietų; nes is; rn^ karaliaus įsakymų. (

• ‘‘Eik su būriu kareivių į Jr ’Dmzapas atsikėlęs 
a p y 1 i n kės l)asičmė Vaikelį ir. Jo mol i- 

■sake ka i- i^įtyd į Egyp-
‘‘Nužudyk kiekvienų,į ^1* *..■ • : ' >>f , ■ ‘

rnų karaliaus įsakymų.
tavęs kils Vadas,.kuris vai-!
dys niano tautų, Izraelį.” . Betliejų ir 
j Eįrodas pasikvietė tris iš-į miestelius,” 
inihčius į atskirų kambarį; pius. ‘‘Nuž^v_ ._____ ,, . _______
Įdomiai jis jų klausinėjo a-į vyriškį kūdikį iki dviejų’ Nesigailėk vandens ir mui 
pie pasirodymų žvaigždės ir ' metų amžiaus. . Supranti ? ‘lo. Ta tauta kultūringesnė 
jų visų kelionę. Ir paskui Tas vadinamas žydų Kara- kuri , sunaudoja ■■ daugiau 
vei'dmaihingaį tarė: tliūs,turi žūti. Mano.įsaky-' muilo. ;

parapijiečiai trumpu laiku

H ■

t

"DARBININKO"
METINIS KONCERTAS
Sekmadieny, Sausio-Jan. 15,1933

J Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass. 
Programoje solistas P. Petraitis, Montello choras, Ukrai 

‘ - c '• • .* •. * • * • ... . • • , • • ’ . » * • ' ? . •• ‘ ' *

Artistai ir kitokį pamarginimai.
Visi “Darbininko” Pri eteliai kviečiami iš anksto į ši: 

tinę iškilme. 7 Tikietų kaina 7Sc. i

i
1
f.

>u ritei ' I

ečiai

me- 
50c.

C 
i $

■>

■ N

į 
į



A

D ARB ĮKINKĄS ?

Į MISIJAS!

PENNSYLVANIJOS ZINIO!
Istorines Iškilmės Mount Carinei’yj

DALYVAVO ŠV. TĖVO ATSTOVAS AMERIKAI, TRYS VYS
KUPAI, LIETUVOS ATSTOVAS IR KITI.

' Pirmas Lietuvaičių . Sese - <
* rų vienuolynas .ir pirma jų • 

vedama mokykla Ameriko je ;
25 Inetai atgal buvo įsteigta 
Mount Carinei y j. Tas dvi
gubas Sidabrinis Jubiliejus 
nepaprastai iškilmingai bu- 

■ vo apvaikščiojamas: Tur būt 
'Amerikos lietuviu katalikų 
istorijoje tos iškilmės buvo

'■. pirmos gražiausios ir ųspū-
• dingiaūsios, .Šv, Tėvo De-
; legatas, Jo Ekscelencija Ar* 

kivyskupas Eūtnasoni Bion- 
di, D. D., buvo garbingiau
sias asmuo toms iškilmėms, 
nes jis atstovauja Katalikų

. Bažnyčios Galvą, Jo šven
tenybę Popiežių Pijų XI. 
Be to,, dalyvavo sekantieji

■ Vyskupai: Jo Malonybė, P.
R. McDevitt, D. D., Harris-

• burgo vyskupas, Jo Malony-
. . be T. C. O’Reilly, D. D , 

Scranfų vyskupas, Jo Malo-
.. nybe? P. P. Būčys, D. D., 

vyskupas iš Romos, Lietu
vos Atstovas-Amerikai, B.

' K. Balutis, Pralotas J. Mi- 
į liauskas, Pralotas Leacb,

. Pralotas .McHugh, kini. V
■' Mjaiuląitis, kun. Dr. JL 

Mendelis, 4‘Jkūn.,\Karulius,
■ kun. AL Pankus, kun. J, G 

Čepukaitis, kun. Alauskas, 
kun. J. E. darkė, kun.. Dr.

- J. J. Petrovits, kun. J* Si-
. Savičius, kun. D. Dobrotwor
. kun. Chapelsky, kun. Dr. V. 

Bartuška, kutu P. Klimas
- . ir vietos klebonas Dr. J. B, 

Končius, apie šimtas sese
rų; jų. tarpe Motina M. Čy- 

• rile, pirmos trys seserys^
- Motina Marija,. Motina M

. Įminaeulata ir Motina. M
/ ’ . Concepta.

Bažnyčioje Jubiliejinės 
pamaldos buvo gruodžio 28 

. d.? 11 valandą. Bažnyčia bu- 
• vo išpuošta gyvoms gėlėms

' : Šv. Tėvo, .Amerikos ir Lie-
■ tuvos vėliavomis, Šv. TėvM 

Delegatui už grotelių būvį
' pataisytas sostas gražiai pa 

. puoštas ir virš, sosto - buv)l 
•. ištiesta graži didelė. Šv. Tė-»

■ \ vo . dvi-spalvė (balta-gelto
na) vėliava. Vyskupams ii 
įietuvos Atstovui buvo pa
taisytos atatinkamos netoli) 

. didžiojo altoriaus vietos 
. . .Kunigai užėmė vietas, dėsi- 
' . nioje bažnyčios pusėj ir se.

sęrys kairioje. Žmonėms!
, • ■ ■. buvo iš anksto išsiuntmėt i) 

ženkleliai su kuriais jie tik 
galėjo įeiti į bažnyčią. .VL 

. . sas sutvarkymas bažnyčios 
pamaldų buvo labai gražus

*ir harmoningas.
Vietos klebonas, kun. Dr.

j,. B Končius, kuris tas iš-'
\ ■ laimes^ sumanė ir vedė, tą 

pačią dieną automobiliu nu
vyko į Harrisburgą pasitik-

' ti ŠY1 Tėvo Atstovą, ir vįe- 
Vyskupą su kuriais drauge 
automobiliu’ Ėrieš. 11 yąlan-r

diena.yra mums džiaugsmin
gą diena Viešpatyje; mes 
visi iš to džiaugiamės, ypač 
aš, kaipo Hatrisburgė vys
kupijos valdytojas, .nuošir
džiai- jungiu savo džiaugs
mą su Jumis* šių .iškilmių 
proga. ■ ’ •

_JAį sveikinu jūsų kleboną,

dą. atvyko į Mt. Carmėl, 
Žmonių daugybė prie bažny
čios ir klebonijos laukę, tų 
garbingi! svečių. Kleboni
ja, mokykla ir kiti namai 
miestelyj buvo papuošta A- 
merikoSj Šv. Tėvo ir lnetu-. 
vos vėliavomis... Lygiai Į1 sveikmii jus parapijiečiai ir 
valandą iškilmingą procesi- ypatingai, sveikinu . Šv, Ka
jais klebonijos ėjo į bažny-j ftimiero seseris, nes jūs čio- 
čia- Kunigai ėjo pirma.,nai atidarėte savo pirmą 
Juos sekė pralotai, paskui 
vyskupai, asistuojant -prie 
kiQkvienofpo du kunigu, pa
skui celebrantas sti diakonu 
ir sub-diakonū ir galų gale 
žengė Šv. Tėvo Delegatas 
asistuojant, dviem prato- iškalbingą švelnią kaltfj.”

Įeinant į bažnyčią Turiu vilties, kad jūs žmo- 
di.džiiilis parapijos chorasĮnės visad būsite dėkingi 
užgiedojo u Ecce Sacėrdos toms sesutėms už jų nuveik- 
Magnus,” po to prasidėjo tus prakilnius darbus. T.“J 
iškilmingos Mišios. Cele- įvykis, kurį mes apvaikščio- 
brantas buvo kun, Dr. T. j aine Šv. Kryžiaus parapi- 
Koncius, diakonas, kun. Dr. jos istorijoje bus svarbiau- 
L. Mendelis, B a l t i m o t e, 
Md., sub-diakonas, kun. A. 
Alauskas, Shenandoah, Pa., 
ceremonijų vedėjas, kun. 
Dr. F. X. Feeser, Harris- 
buTg, Pa., smilkintojaS A- 
paštališkojo Delegato kun. 
J. \ Karalius, * ’Shenando'ah, 
Pa., klierikai,J. "Gudaus
kas ir J. Degiltis tarauto- 

! jai. Mišios buvo nepapras
tos nes jose dalyvavo Šv. Tė
vo atstovas; jis kartu su ce- 
lebrantu prieš Mišias kalbė
jo įžangines maldas, kiti 
vyskupai irgi taip pat darė. 
Po Evangelijai prasidėjo 
pamokslai. Pirmi ausiai asmenyje Jis yra čia su mu- 
prakalbėjo vietos vyskupas, šioj Šy. Kryžiaus baž-

12^ f
mą Katalikų Bažnyčios Gal
vai, kuris yra mūsų, sielų 
vyriausias ganytojas. Reiš
kiu Tamstai padėkos ir mel
džiu Visagalio Dievo, kad 
Jis šių Kalėdų švenčių lai
ke išlietų ant Jūsų savo 
gausias malones ir nužemina 
tai prašome Tamstos suteik
ti Šv. Tėvo Pijaus XI, da-

Po to pasakė pamokslą ; 
lietuvių kalba Jo Malonybe 
Vyskupas P* P. Būčys, D. 
D. Jis, pasveikinęs Šv. Tė
vo Delegatą, vyskupus ir vi
sus žmones,: turtingame pa
moksite išdėstė katalikiškos 
mokyklos ir sesučių moky
tojų . svarbą jaunuomenės 
auklėjime. ’ Jis pagyre se
nuosius žmones, atkeliavu
sius iš Lietuvos, ūž jų gyvą 
tikėjimą ir' jų nuveiktus

lietuvišką mokyklą ir per 
dvidešimts penkis metus tei
kėte katalikišką auklėjimą 
šios parapijos vaikučiams. 
Poetas sako-,.. “Dėkingumas 
sudaro malonią atmintį ir

tams.

tus prakilnius darbus. Tas

sias. Mes esame didžiai dė
kingi Jūsų Ekscelencijai, 
nes Jūs atstovaujate pati 
Šv. Tėvą; Jis ištikro priduo
da didelios reikšmės šiai at
mintinai dienai. Jūsų Eks
celencija (Šv. Tėvo 'Atsto
ve) savo vardu, kunigų ir 
šios vyskupijos žmonių var
du reiškiame džiaugsme 
Jūsų atsilankymu mūsų, tar
pe iružtikriname Jus niū 
su dideliu įvertinimu turėti 
Tamstą, taip garbingą asine 
ni mūsų tarpe, nes Jūs esa
te Šv. Tęvo Atstovas ; Jis 

( yra' toli už jūrų, bet Jūsų

Jo Malonybe P. R/MeDe- 
vitt, D. D., sekančiai:

Jūsų Ekscelencija Šv. Tė
vo Atstovas, vyskupai, pra
lotai, kunigai, seserys ir ma . 
no mieli žmonės. Mano Lai
ba bus trumputė. Kai tik 
aš baigsiu bus pamokslai' 
lietuvių ir anglų kalba.. La
bai retai Amerikos Katali
kų istorijoje atsitinka to
kios nepaprastos ; iškilmės, 
kaip kad šios. Pirmiausiai 
mes apvaikščiojame pirmo
sios lietuvaičių seserų. mo
kyklos įsteigimo Amerikoje 
ir taipgi drauge mes ap- 
vąilcščiojame Sidabrinį Ju- 

•biliejų pirmosios lietųVaičių 
seserų mokyklos įsteigimo | 
Amerikoje ir taipgi drauge 
mes - apvaikščiojame Sidab
rinį Jubiliejų pirmosios. lie
tuvaičių tsesęrų kongregaci
jos Amerikoje. - Tos dvigu- 

’ bos iškilmės yra reikšipin
gos mūsų vyskupijai,, nes 
lia ir šiainė miestelyj ir šioj’ 
parapijoj tos įstaigos gavo 
pradžią. . Be to, maiio pre- 
decesoriusj trečias Harris- 

. burgo vyskupas, : Jo Malo
nybė L W. Shanahaii buvo 
vieilas / žj'pniausiu - asmenų 
ininėtiį įstaigų uždėjime. Ši

nyčioje; mes reiškiąme Jam

čiai, šešueių’ išmokinti, atli-su didžiausiu įdomumu iš-rčiai, sesučių’išmokinti, atli- 
klausė apie pirmosios lietu- ko gražius vaidinimus; vįe- 
v/iičių seserų vedamos mo
kyklos įsteigimą jungtinėse] 
Valstijose ir apie įsteigimą} 
Šv.. Kazimiero Seserų Kon- 
gregacijos, kuri buvo pirma 
lietuvaičiu kongregacija įs
teigta, Junf/tinese Valstijose..
Abu tie įvykiai su!eibe di- ėoptos. Vaikučių kalbos ir 
(ižios paguodos Šv. T eini ir 
todėl jis labai noriai teikia 
Apaštališką Palaimiu imą

Inas, iš tų vaidiųimų buvo 
į 4 ‘ Atsiihini inai, ’ ’ kurio metu’ 
t buvo parodyti paveikslai A.
A, kun* A. Staniukyno, pir
mų trijų seserų: Motinos 
Marijos, Motinos M. Imma- 
eulątos ir Motinos M. Con-

darbus; žmonės, iš Lietuvos mokyklai ir Šv. Kazimiero 
atkeliavę su karmelitavais' S eserųKongregacijai ir 
škaplieriais, šiame to paties maldaudamas Visagalio kad 
vardo miestelyj Mount Cąr- jų tolimesni darbai, Dievui 
rael, per . Panelės Švenčiau- laiminant sektųsi kuoge- 
šios globą, pasisekė jums įs
teigti pirmą lietuvaičių se
serų vedamą mokyklą ir šio
je vietoj e buvo įsteigtas pir
mas .lietuvaičių seserų vie
nuolynas. JTos svarbiausios 
dvi kultūrinėj įstaigos Ame
rikoje susitvėrė šioj parapi
joj ir skleidžia apšvietą po 
visas lietuvių Amerikos ko
lonijas. Tie prakilnūs dar
bai, čionai pradėti, buvo a. 
a. prakilnios dvasios kunigo 
Staniukyno. Jums šiandie
ną tenka toji garbė apvaik
ščiojant tas. gražias iškilmes.
Visi tie dalykai paliks užra- v voivii 
žyti Lietuviu Tąiitos istori- Lietuvoj Atstovui, B. K 
gojo.. (Čia tik turinys Vys- Balučiui ir Motinai M. Cy- 
kupo Bučio pamokslo ; tiki- Nekalčiausios Marijos 
mes, kad Jo Malonybė, ma-. Generalėi Viršinin- 
lončs suteikti spaudai ištisą • ■ - — . .
pamokslą). ; .

Po po kalbėjo kun, S. Do-r 
binis anglų kalboj-; jis sa
vo pamoksle.. paaiškino pa
rapijos padėtį prieš dvide
šimts penkis, metus neesant 
parapijinės mokyklos ir. iš- 

( dėstė Šv. Kryžiaus parapi
jos pažangą, per tuos dvide
šimts penkis metus veikiant 
seserų vedamai mokyklai.-

sektųsi kuoge-
nau'siai. ..

. (Pasirašė)
S. E, Kardinolas PacelU.

Be to, perskaitė šv.. Tėvo 
kablegramą pasiųstą:. Šv. 
Kazimiero Seserų, Kongre
gacijos . Juiūiejaibs proga, 
jo Šventenybe (Šv. Tėvas) 
ir vėl teikia, specialų Palai
minimą Seserinis ir visiems 
dalyviams.’’ ■

Po to, nuo altoriaus ang
lų kalbą išreiškė savo padė
ką Apaštališkam Delegatui, 
Vyskupui McDevitt, D, D., 
vyskupui O’ReilIy, D. D., 
vyskupui Bučiui, D? D.,

briežė sesučių Kazimierie- 
Čių pasišventimą ir jų nu
veiktus .. prakilnius, darbus.

Iškilmingoms Mišioms pa
sibaigus Šv. Tėvo Atstovas 
suteikė Apaštališką Palai- 
minimą ir visuotinus atlai
dus visiems esantiems baž
nyčioje. . Celebrantas kun. 
Dr. J. B. Končius perskai- 

bartinio Bažnyčios Valdo- te Šv. Tėvo prisiųstą per 
vo, Apaštališką Palaimint vietinį vyskupą sekantį do- 
mą. ; kumentą: C(J o Šventenybė

šv, Kadnuero Seserų vėdsmoe akademijos •. 
koplyčiom didysis altorius,, .

kei, Šv. Kazimiero Seserų 
globėjai ir didžiai gerada
rei; kiekvienam iš jų sky
rium atatinkamai.' pažymėk. 
darnas jų geradadyst.es Šv. 
Kazimiero Seserų Kongre
gacijai’ ir lietuviams.

Toj pačioj tvarkoj, kaip 
ir ateinant į bažnyčią, iškil
mingai grįžo atgal į klebo
niją. :

Mišių laike parapijos di
dysis choras gražiai giedojo 
Gregorijoniškas Mišias.

Klebonijoje garbingiems, 
svečiams buvo surengti pie-. 
t’us. Kadangi visi kunigai 
negalėjo tilpti, jų. dalis pie
tus turėjo kitoje vietoje.

Po pietų Šv. Tėvo Atsto
vas ir vyskupai su vietos 
klebonu padarė vizitą: Šv: 
Kazimiero Seserims jų na
me ir prie tos progos Arki
vyskupas Biondi suteikė se
sutėms specialų palaimini
mą.

\ KONCERTAS
Jubiliejinės Iškilmės pra

sidėjo koncertu gruodžio 27 
d. Jame dalyvavo J. M. 
Vyskupas' Būčys, Lietuvos 
Atstovas, B. K. Balutis, 
Pralotai J. Miliauskas, Imu. 
Di*r Bartuška iš. Klaipėdos^ 
kun; Dr. L, Mendelis iš BaL 

. timore,’ Md., : kim. M. Pan
kus, Bridgeport, C6nn., kun. 
J. čepukaitis, Pliiliadelpiiia, 
Pa., kun. S. Nanorta, Haz- 
lėton, Pa., kun» V; Matulai- 
tįs,. St Clair, kini. S; Dobi- 
nisrŠhąinokhį, Pa. ir. vietos 
kunigai. Prieš prasidedant 
koncertui, mokyklos vaiku-

paveikslai padarė ypatingo 
įspūdžio į publiką. ’ * 
_ Didysin parapijos choras, ’ 
vadovaujant vargonininkui 
W. J. SMerant, ..atliko įvai
rias, dainas lietuvių ir ang- . 
lų kalba. Buvo .pasakytos . 
prakalbos. Kalbėjo . kun. 
Dr. V. Bartuška. Jis savo 
kalboje primine sesučių mo
kytojų nuveiktus darbus 
vaikučių auklėjime h* t. t, 
Marė Leskauskiūtę kalbėjo 
nuo mokyklos alunmų; ji iš
reiškė padėkos buvusiems ir 
dabartiniam klebonui už pa
sidarbavimą šios parapijos 
reikalams. ': '' '

Kun. Dr. J. B. Končius 
sveikino, visus ir išreiškė sa
vo linkėjimus Jubiliejaus 
proga. Žinoma vietos garsi 
dainininkė panelė J. Kel- 
minskiūtė’ padainavo kelias 
dainas. ' Be to, dainavo 
kvartetas S, Petruškevičius, 
B. Jųškelis, J. Bąkerskiš ir 

> A..Makiiy£ Duetą dainavo 
■ panelė L.. Shierant .'ir A. 
l Račiukas. • Publikos prisi- 
• rinko pilnutėlė sale ;? ūpas 
: buvo geras ir visi;džiaugs- 
‘ mihgai išsiskirstė. .

(Bus daugiau)

SHENANDŪAH, PA,
ŠVENTOMS KALĖDOMS

. PRAEJ&S
Mūsų parapijoje Kalėdų 

šventė buvo iškilmingai mi
nėta. šv. Mišios buvo laiko
mos sekančiomis valando- 
mis: 6 v. vadinamos Berne
lių Šv. mišios, kitos 7:30, 
8:30 ir 10:30 suma. Pirmo
sios mišios buvo iškilmin
gos. Celebrantu buvo mūsų 
klebonas kun. Karalius, di- 
jakonu, kun. Dr. Martusevį- 
čiūs, sub-dijakonu, klierikas 
J. Šukevičius, apeigų vede- 
junm buvo klierikas J. Gaų- 

. druskas. Pamaldos buvo la
bai įspūdingos. . Per visas 
mišias: pilnutėlė bažnyčia 
žmonių ir daugybė iš jų ar
tinosi prie Dievo stalo, Tai 
buvo labai malonu pamaty
ti, Mūsų klebonas kun; Ka
ralius džiaugėsi, kad per 
šventes tiek daug žmonių 
atsilankė į bažnyčią, ir-tiek 
daug atliko išpažintį ir pri
ėmė šy. Komuniją. IškiL 
menis bažnyčia buvo labai 
gražiai, papuošta gėlėmis ir 
eglaitėmis. Choras irgi bu
vo • tinkamai prisir.u ošęs 
Šventėms. Labai gražiai su- 
giedoj<r per mišias Kaldi
nęs giesmes. Tas viskas su
kėlė žmonių nuotaiką. ;

Pereitą sekmadienį m 
klebonas kun. Karalius $ 
nešė.iš sakyldos, kad ŽS 
Jurgio bažnyčioje bus MM 
jos; vieną savaitę nuo aa] 
šio 9 d., vakaro iki saus 
15 d. vien merginomsTr maį 
terims, o. nuo sausio 16 
vakaro iki sausio 22 d, vie! 
vaikinams ir vyrams; Misi 
jas duos Jėzuitas J. Bružf^. 
kąį neseniai, atvykęs iš Lie 
tuvos. Šhenandoriaiis įisi 
tuviai nuoširdžiai kviečiai^ 
Uoliai . dalyvauti misijos^ 
.kur.\ atsalusieji; turės geis 
progą susitaikinti su ĖL 
o visi kiti atsinaujinti Kr a 
tuje. Ii

MIRELM. LIETUVON- 1
. -..KAS’ ' . | ■

• Gruodžio 9 d., 1932 mėtaiay 
persiskyrė su šiuo pasauliui 
Matas Lietuvyiikas. Palai-į 
dotas gruodžio 13 d., iš Š5įl 
Jurgio lietuvių bažnyčios išt 
kilmingomis pamald o m i $ 
naujųjų Šv. Marijos kapi-j 
nių šeimyniniame Jote. Ve
lionis sirgo ilgą laiką. Savo 
sunkioje .‘ir ■ ilgoje ligoje jis 
daug kartų dievobaimingai! 
atliko išpažintį ir priėmė 
Šv. Sakramentą. Kelias die
nas prieš pat mirtį kurni 
Alauskas aprūpino jį Pas-i 
kutįniū Patepįriiu;

šv. Mišias' prie didžioj® 
altoriaus laike Jcun. A, 
AlaUskas. Prie šoninių ajį 
torių mišias atnašavo klebd| 
nas kun. Karalius ir kuS 
Dr. Martusevičiųs. Po .guM. 
ūžiantį pamokslą pa s 'a™ 
kiim A. J. Alaiiskąš. Lag 
dotuvėse dalyvavo dide® 
žmonių minia ir į kapin® 
lydėjo daug, automobili# 
Grabnesiai buvo J, Šarp# 
lis, C. Šmitas, M; Norkey# 
čius, A. Jankauskas,: j. Na
vickas ir G. Hardy. . #

. Lai Viešpats jam suteiki? 
amžiną atilsį. ■»

FR1CKVILLE, PA. j
.Šiomis dienomis viskį 

daroma sušelpti neturtu 
guosiųs bei suvargusius. |

Apręišldinb parapija tai 
rojo kelis ptirengūnu^ tai 
tikslui..

Prieš Kalėdas buvo kil® 
gaisras Lekeckų ir Žilevičž 
namuose. Ugnis netikėti: 
pasirodė, namų skiepe 
taip greit apėmė visą nan^ 
jog jis visiškai sudegė, ų

Darbai labai, silpnai, etoj 
Žinonūs aileidžiami iš dail 
W negalima .lĮumatyti, s 
bus tolinus. Rodos, žieug 
metu turėtų geriau dirbt į|

\ I 
i

• i

Parapijos vaikai gruod 
28 d., suvaidino 
strimelę”Vasąičio svotą 

‘ je. Parapijiečiai-laukte į 
kr šio vaidinimo. • ,

t

geradadyst.es


bų uiim ž, 1933
■*

Mūsų lietuviai katalikai 
jau. pradedą kiek atbusti. 
Jų akys pamažu atsidaro ir 
pradeda įžiūrėti bedievių 
spaudos kenksmingumą. Ne 
vienas nesusiprątęs katali
kas patrina- , sau kaktą , ir 
pradeda galvoti: “Będie- 

. -. j viai išjuokia mūsų tikėjimą 
prenumeratos kaina: 1 ir mes jiems už tai užmoka-

Atnerlkojemetami .>4.00
Užsieny metami ..i.............>5.00 
Vieną kart savaitėje metams.*..>2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams.. >2.50

DAJŪBIJtlJtKAS
> (tthe Worker)

Pabifehfed ev< tUBSDAT tai FBljJAT

roem’B b. o* MssoorAtioM or iabob
Ui lecond-eliii ftiąttėr 12* 10151* Ulė pert Office it BoMtort. llaMk 

under tha Act ęf M<rch 8,1870
lg>Unc« fer raiilint rt nieclal rate of poatage provided for in fiectlon 1106 

Art ofOctobfir 8.1617, authorlzėd ob jiily 12,1018

■UB8UBIPTION RATUBt
įHUe jrMrly ....*,***^.,***>4.00

teirty......----------
we*k yeariy..>2.00

and Wr veek yiarly.,.,>2.50 . .
- DARBININKAS
Į frĖSt BR0ADWAY SOUTH BOSTON* MASS.

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

KUN. PIJUS JURAITIS

KATALIKŲ SPAUDOS 
VAJUS LIETUVOJ

me, purendami jų spaudą. 
Išeina, kad už savo , pinigus 
mes nusiperkame kvailių 
vardą, T’ai sarmata.” ..

v Ištiesti sarmata katali
kams remti Savo p ri e š ų 
spaudą ir tuo būdu nerti 
ant savo sprando virvę, ku
ria bedieviai juos smaugia;.

Mginii..|i 

ko jam matyti vargo, šalčio, 
bado ir žiauraus, nekultū
ringo bolševiką elgesio. Tai
gi grįžo. į tėvynę pavargęs, 
išbadėjęs, bė jokio skatiko.

nigavimo. vieta buvo NftU- 
garduky ten, kui” karalius 
Mindaugus buvo krikštytas 
ir vainikuotus. Paskui lup 
vo perkeltas į. Petr ap i l į įąrbuotę* 
prie Šv. Katrynos bažny
čios ėjo progimnazijos ka
peliono pareigas. Toliau y- 

: ra buvęs tlfos klebonu, ka
riuomenės kapelionu Mask
voj ir. pagaliau . Pskovo kle
bonu,'kur-jis pakliuvo į bol
ševikų rankas,. Pusę metų1 finai dėstė tikėjimą Rygiš-

ge kun. ląaac T» Hecker, atiiyer- 
tglis. Vienuolijos didžiausiu tik- 
siu yrą atversti nekatalikus į ka
talikybę/

Bet vis dėlto nenusimhię iv j CMcagos arkivyskupijos ergu-
toliau vate ..savo . garbingą' -Ms “The New World” praėju- 

• Trokšdamas iš- Šiais motais gavo .13,000 naujų 
skaitytojų, Visi tie nauji skai
tytoj ai gauti vykdant katalikų 
spaudos programą, •• ’' .

eiti aukštesnius ihokslus, 
stojo į Kauno universitetą, 
kuriame išbuvęs tris metus, 
dar toliau mokėsi Kataliku 
Institute Paryžiuj.. Paskui 
buvo Škotijoj., kur redaga
vo “Išeivių Draugą.” Galu-

Dabartinis Atholio klebo-. kun. Jųraitis buvo tardo-kių Jono ginmazijoj MarL 
jampolėj*.

Atvykęs Amerikon,, gerb.

Kalėdų šventėje kardinolai 
Muhdelein pats išdalino dovanas 
104 vaikams, kurie buvo išrinkti 
įs Ohicagos 52 parapijų kaip rei
kalingiausi pašalpos.

PRANEŠIMAS
Katalikui spaudos platini- kreipiasi į savo- vyskupijos 
as virto tokiu gyvu reika- dvasiškiją, kad ji perspėtų 

kad Rietuves vyskupai žmones prieš laisvamanių 
*o klebonant.3 tuo dalyku spaudos agentus. Dabar, 

^Hai susirūpinti. Štai Tel- Naujiems Metams prašidė- 
ų vyskupas savo laiške į jus, visi laikraščiai išsijuo- 
vasiškiją taip sako : Tsę :• darbuojasi, kad gautų
“Šiandieių galima sakyti, naujų skaitytojų. Siuntinė- 

nė viena šeima neapsi- ja lapeliuš^jr ątšišaukimiis
na be laikraščio. Dauge- ir patys agentai., važinėjas^ AveBoston, Mass.

9 d., 8 vai. vakare.
Krui. Finu nori suorgani
zuoti iš katalikų pa rinktų 
dainininkų didžiulį chorą ir 
surengti muzikalų veikalą 
vasario 26 d. Bostono Ope
roje, vadovaujant Dr. Dam- 
Tosch iš New York.

Visi vyskupijos c. h o r a i 
kviečiami. Jų darbuotės 
vaisiai bus gražūs ir nau
dingi dalyviams ir klausyto-r 
jams.

Kardinolas . O’.Conne 11 
pranešė visiems klebonams 
paskelbti tą dalyką Jjažny1 
čiose. ..

“The Pi lot,”Bostono ar
kivyskupijos organas, daro 
oficialų pranešimą, kad gar
susis R-aulistų choro: vedėjas 
Tėvas Einn . laikys pirmą 
Bostono parapijų choristų 
praktiką Mūnieipal Bldg., 

įBrooklihe St. ir Shamnut.
sausio

nas kati. Pijus J u r a i t i s mas. bolševikų “črezvičai-
švenčia 25 metų kunigystės k°s’.’ (slaptos policijos), .
iubilėju. Tai iškilmei' pa- toi bttv0 • Pa- Jubiliatas yra vikaravęs

-smerkti ji -mi.rtin,—bet^ ne^JElizabethc, J/ ir - Maltai
rasdama ganėtinų apkalti- noy City, Pa. Dabar garbiu- 

. ainių, išsiuntė į Šiaurės stm-' kai klebonauja Atholy, kur 
kili darbų stovyklą girių 
teršti; . Lietuvos pasiunti
nybes rūpesčiais galų gale 
buvo pargabentas į Mask
vą ir-'is ten su . tremtinių 
ešelonu sugrįžo Lietuvon.

Gailina sau įsivaizduoti, 
kaip .kunigas trenitinys hio- 

i._ Per pusę me-

Kovo 21 d,.,11 New Verk Uos
to išvyks Amerikos Ratalikij eks- .

skirtas sekamas sekmadie
nis, sausio 8 d. Toj dienoj • 
gerb. Jubiliatas atlaikys. iš-; 
kilmingas šv. Mišias, p va
kare jam rengiamos priim
tuvės parapijos svetainėje, 
kur dalyvaus kaimynai ku
nigai ir didelis. būrys ger
biančių jį parapijiečių.

Kun. Pijus. Juraitis už
sitarnavo dideliausio pager- met jautėsi.. Per pusę me- 
bimo.. Jis-mažai dar žino- tų pas bolševikus kabojo 
inas platesnei Naujosios Am tarp gyvybės ir mirties, iie- 
'giijos visuomenei, bet, kai žinodamas nė dienos iiė va- 
atskleidi jo gyvenimo istori- landos, kada komisaras pa
jos lapus, tai negali atsiste- leis jam kulką į pakaušį, 
•beta, kaip .daug jis yra nu- Sunkių darbų stovykloje te- 
kentėjęs dėl tikėjimo ir kaip ~ — -1---- :—
kukliai sų tuo moka, pasi
slėpti.' Tai karžygys, ku
riam rūpi dirbti, ne garsin- 
tis. Bet jeigu jis apie sa
ve tyli, tai mūšų pareiga y- 
ra nors trumpai, supažindin
ti Amerikos Visuomenę.

Kun. Pijiiš Juraitią gimė 
gruodžio 2. d.,. 1884 m. Ož
kabalių kaime, Vilkaviškio 
parapijoje. Ėjęs gimnazi 
ją Marijampolėje, baigęs 
Seminariją Petrapilyje, ku 
uigu išspęstas gruodžio 8 d. 
1907 m; Tiio būdu jis pri 
klausė prie Mobile vo dįece

ma.

ui laikraštis ne tik žinių po kaimus, kiekviena biiik-.' 
ošėjas bei pramoga, ln?t damas žmonėms *sav<> laik- 
atarėjas, mokytojas, prie-j raštį.“ Taigi Vyskupas m- 
bįus* Ypač mažesnio išsi- gina ir katalikus iš vyst it i. 
ivinimo žmonės nekritiškai panašią darbuotę savo spau- 
radeda. gyventi savo nuo- dai palaikyti ir dar gi įsa- 
lt skaitomo laikraščio min- ko. klebonams padaryti ko- 
imis, Jie laikraščiu tiki ir kktą bažnyčiose 
įsitiki- nTui* būt, tai tie- Tai darome Lietuvoje, 
a, neš taip parašyta laik- Kokia Imtąlikų darbuot e 
»§iyje/’ -^ nekartą girdi- Amerikoj ? . Negalima saky
me sakant. Teisingai gali- ti? įad katalikai čia nieko 
aa pasakyti: pasakyk tu/neveiktų, bet vis dėlto, ten- 

kurį skaitai laikraštį, 
r aš. tau pasakysiu/ kas tu 
ĮįL Tai. yrą neabejotina 
itesa, dėl kurios, niekas ne- 
tes ginčų.” .

Toliau Vyskupas skirsto 
Pakraščius. į tris rūšis; 1,. 
ae, kurie tikybą gina; 2, tiej 
kurie tikybą stengiasi griau
ti it 3. tie, kurie šakosi tL 
kybos dalykais neužsiimą. 
Kai dėl'pirmosios ir antvo
žus rūšies kataliko pą- 
reiga aiški: remtį kataliki
škus ir neskaityti ir nerem
ti tų, kurie tikybą griauja. 
Bet kas daryti su tais laik” 

kurie šakosi til<y- 
bos dalykais neužsiimą*? Čia 
Vyskupas nė kiek nedvejo
damas pareiškia, kad ir to
te laikraščiai katalikui nėra 
remtmi, nes, jie dažniausiai 
Sk apsimeta abejmgihnti 
jUi indeierchtiškuimr dėl ti- 
kėjimo, iš tikrųjų^gi jie yra 
tBybai priešingų nes, ieika- 
lUi kilus, nedrįsta už ją ūž

ti? Pavyzdžiui, aprašy- 
įmi įvykius Mekši k o j e, 
r eina žiaurus tikėjimo 

^tsekiojinias, toki. Įaikraš* 
teparodo nė . mažiausios 

^hiojaiitos katalikams, ne- 
^eiškia • pasmerkimo žiau- nnpera^- 
^i Meksikos vyriausybei, jį. išgalvojo dar gudriau: jie šumaiiė tikėjimą išstatyti 
.įfetum tylėjimų ..užtartų jos žmonių pajuokai ir paniekai? Rusijoje sukūrė“ Gyvąją 'tai, saletiečiai, pranciškonai,^domininkonai, jėzuitai. 
jįįphnR (Apie.persekiojimą •Bažnyčią,.Meksikoje.Valstybinę, Amerikos Lietuvoje Dieve, padėk jiems tą šventą darbų ir. toliau dirbti!. Mi-

* ■ y .| rr. Tautmę. Visur į savo dvasinį luomą jįe parenka žmb- sijų- sėkmingumą galima pamatyti pravedus -šitokį para-
duVoje Vyskupas, ųeuz- 1Įes^. p1.agal?S0jUKįus ’.savo hegarHnga . leližmą. ■ įvyksta prakalbos: garsinama, raginama; Bii-

toa, nes jam nevalia to Ir tupmi-pakerta pagarbą ir. pasitikėjimą žmonėse. (ema kęliolika žmonių. Įvyksta misijos, atlaidai —liiž- 
)* Taigi ĮaikraŠtis/Kas gi ..gali tokiu žmogumi pasitikėti! Kas gali tokį ti-.jta bažnyčių sienos. Ar. tie davimaiinumš nieko nėkal-

.reikaįųi.’ęsant,.neapgi- kėjimą ir tokią Bažnyčią.gerbti! ;
įBkejitnOj jau yra neimta- ’-JŠiuu. atveju lietuviškieji laisvamaniai šiais. 1932 ine-

n’ės/Vt‘a palinkės i 'patiekė nemaža kuriožų* Suieškojo vieną^.pragarsč-
Uiiho tttiė&f t 'ir:.ViSventiao ji į- kunigus.’:;. Kitę paskyrė
T* • . .y• • -|“arldv5t;kLipu,” kuris,■įvairiuose miestuose pplinijos
astius pasakoj Kas ne yū-.gaucĮ01įįs^ slapstosi, pačių lietuvių : supuvusiais kiaūši- 
“*iim,.tas prieš Mane.” . niuis ir" išsirpusiais. .paniidorais. apmetamas* Trečią pry-= 

Bagalioš, Telšių Vyskiųiaš.čęrį už/jo darbelius- New York iniesto; teisinąs.patalpino

taktą bažnyčiose

ką pastebėti, kad tokio uo
lumo nepadaro. : Gal todėl, 
kad čią negirdime Vyskupų! 
paraginimo. Bet ir tai tu
rime, nors nelietuviškai* Vi
si Amerikos vyskupai ne tik. 
ragina paremti kat a 1 i k ų 
spaudą, bet nuolatos organi
zuoja . parapijose spaudos 
vajus, kur draugė su kuni
gais uoliai darbuojasi dide
li būriai pasauliečių.

REMKIME SAVUOSIUS
; Mes ypatingai .raginame 

remti tuos biznierius ir pro-
; fesiohalus, kurie skelbiasi zijos, kuri apima visą Rusi
“Darbininkė.” ją ir Sibyrą. Pirma jo kū

PRĄEJE METAI AMERIKOJE

Dienai-' pasibaigus, gudrus pirklys . patikrina savo 
pajamų. bei išlaidų sąmatą ; stropus asketas, amžinybės 
siekimo sumetimais, daro savo sąžines sąskaitą. Metams 
baigiantis, Įvairios organizacijos savo seimuose įžvelgia 
į savo nuveiktus darbus ir nustato būsimai darbuotei gai
res; istorijos kritikui panašiu būdu įvertina praėjusią, 
metų visuomeninę ‘darbuotę ir padaro atatinkamas išva
das. Bus ir mums naudinga giliau įžvelgti į savo pada
rytąją, pažangą šiais besibaigiančiais. 1932 metais.

Amerikos lietuviu gyvenime yra nusistovėjusios trys, 
kryptys: katalikų (katalikiška lietuviška), laisvamanių 
(lietuviška antikatalikiška); ir socialistii-komunistų (an- 
tikrikščioniška’.. —‘ kruvina anarchistinė). Kaip antro
ji, taip ir. trečioji kryptis,, nesutikdamas, savitarpyj,. tu
ri bendro- pamato -^kovoti prieš, tikėjimą, josios ne
puola -Kristaus-nio.kslo, bet kovo j a prieš Jojo atstovus- 
.kunigus, katalikiškas .organizacijas, spaudą. Taip esą 

. parankiau ii* sėkmingiau. * • . •
. ' Senesnieji laisvamaniai- laikėsi šio dėsnio “Divide

— Suskaldyk. ir. viešpatauk!” Naujoviškie-

būdamas;’ramioj ir gerai su- 
tyarkytoj parapijdj, gali po 
Visų vargų ir sielvartų 
ramiai pailsėti.

Jei gerbi Jubiliatas para
šytų savo istoriją (tikimi^, 
kad jis tai padarys), tai bū
tų viena įdomiausių knygų 
pasiskaityti. Taigi linkinio’ 
jam ilgiausių ir laimingiau
sių metų ir įkvėpimu papuo 
šti mūsų istorinę, literatūrą 
nauju veikalu — savo gyve
nimo nuotykių aprašymu..

Floridoj e šiomis dienomis įvy
ko 14 aukštesniųjų mokyklų so- 
daliečių atstovių; susivažiavimas, 
kuriame dalyvavo 500 atstovių. ’ ’;

Detroite šv. .Vincento. Paulie
čio labdarybės organizacija, pra- . 
ėjusiais motais sušelpė 21,684 as
menis. 87 parapijose labdarybei 
išleista $122,741.28.

Amerikos katalikų gydytojų .są
junga išleido savo žurnalo pir
mąjį nunieri. ■ ’ Žurnalo vardas 
‘ The Linacre Ouarterly.”

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
Meksikoje gruodžio 13 d. nu

imtas kun. M, Magana ir patal
pintas į kalėjimą už laikymą Šv. 
mišių bažnyčioje, kuri nėra val
džios įregistruota.

Huatusco- apylinkėje, Vera 
Cruž valstijoje, suimtas kun. An- 
gel R. Espinoza už suteikimą Pa
skutinio Patepimo mirštančiam 
žmogui.

Panašių suėmimų ir daugiau į- 
Vykdyta prieš Kalėdų šventos.

Vera Cruz valstijoje (Meksiko
je) yra. vilties, jog' vyriausybė 
nusileis katalikams ir leis atlikti 
savo pareigas. ~ Į bedievišką vy-

riausybę didelio įspūdžio padare 
kataliku, gausingas pasirodymas 
“įregistruotose” bažnyčiose per 
Kalėdas.

Kalėdų naktį mite Seattlė vys
kupas Edward- John O.Dea* 76 
.metą, nesenai minėjęs kunigys
tės. 50 metų sukaktį. Velionis 
pasižymėjo vyskupijos pavyzdin
gu tvarkymu, ypač labdarybės 
srityje.

Sausio 22 d. Tėvai Paulistai mi
nės savo vienuolijos gyvavimo 75 
metų sukakti.-

Tėvų Paplistų vienuoliją Įstei-

/keliems mėnesiams Į kalėjimą. Ketvirtą pryčerį nunuo
dijo patys-.pavapi j onys., Tasai mirties pdtalė darė atgai
lą, atšaukė savo paklaidas, prisipačindamas kunigo šven
tinimų niekad neturėjęs. Kiek čia lietuviams sarmatos, 
kiek negarbės ! .Ir šitą visą., negarbingą..darbą- varo pir
myn, laisvamanių organas, kurį, kaip tenka girdėti, fi
nansuoja net kai kurie Lietuvos valstybiniai organai. 
Štai prie ko priėjo lietuviai, tikėjimo neapykanta apa
kinti! ‘“Jūs pažinsite juos ant jų vaisių” (Mat. 7/16).

Tikybiniame Amerikos lietuvių gyvėnime t enka 
konstantuoti ir gražių reiškinių. Paeiliui mums teks į 
juos giliau įžvelgti/ Patsai žymiausia tikybinis šaltinis', 
iŠ kurio trykšta gyvybė ir stiprybė — tai. misijos.. Kaip, 
lengva įžiūrėti toji, parapija,/kurioje retai laikomos mi
sijos. įen'ai išpažintys dažniausia metines, katalikiškų 
laikraščių nedaug., teskaitomą, draugijos apsnūdę ir tų’ 
pačių maža. Bet, reikia pasidžiaugti, kad šiandie, tokios- 
parapijos yra retenybė. y . ’ '

Misijų pamokslai, sistematingai suplanuoti, išpopu- 
liarizuo j a -katalikų tikę j įm.o mokslą:. žmonės . įgyj ą, tar
tum mokiniai katekizmo pamokose, nuodugiiauš .pažini- 

‘ ino savo tikėjimo, ką tuojau pareiškia savo dorovingu
mu. . Jau dvidešimti metai, kaip šioje dirvoje darbuojas 
si Tėvai- Marijonai. Jie yra šiam darbui skyrę savo ge
riausių, žymiausių kunigų* Jų nuopelnai mūsų išeivijai 
šioje srityje žmogaus mastu neįvertinami. Be Tėvų .Ma- 

lrijonų: tą kilnų darbą dirba ir kiti vienuoliai.: pašįjdnis- 
bn? finlh+iootrti ni rlniviiiliviImtini i ii.iJiiLif t) i

ba ? . • • "■ # > /..• ;
Kitas, gražus dvasios, susi kuopimo ir ’.t:ikybinio atsi- 

gaivmimo Reiškinys — tai novenos;’ kiiriij laikymo pa- 
piųtį .lietuviai perėmė iš kitų tąuį:ųįkatalįkip Paprastai 
laikomos, no venos yra ŠvČ/ P. Marijai,’ šy Teresei, šv, 
Onatj .šv.. Pranuišlnlf ir kitiems ‘Šventiesiem^ pagerbti^ 
Dažnai, dvasio vadai suderink šias nūvenūš sū savo\haž-_ 
ny(|o£ globėjo švento*. Kartais su imveubmiš-sujungia

•J ■ * • . I ‘ - •*' '■ ■ '
■----- ' ■ : :• . . • . - ■/. ... V • /

San Francisco Arkivyskupijos 
Šv. Vincento Pauliečio labdary
bės draugija praėjusiais metais 
sušelpė 226,508 asmenis ir labda
rybės reikalams išleido $48,676y .
oš.- / 4

. ,San , Francisco mieste . yra tik . 
viena moteris teisei a Teresa Mie- 
kle yra katalikė. . šiomis die
nomis ji persikėlė iš kriminalinio 
skyriaus į civilinį skyrių.

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga . savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie • 
Jo’jTa užsitarnavę remdami 
mūsų parapijas, organizaci
jas ir draugijas. -

rekolekcijas ir, tokiu būdu, pasėkos yra daug gausesnės.,.. • ■ 
siekiančios-didesnį dalyvių skaičių. Galima Sakyti, kad 
šios dvasinės pratybos nuo šią metu pasiliks mūsų tau
tos papročiu. • . ■

Mūsų gyvenime bažnyčia y ra centras. ’ Čia mes ai- t 
liekame visas savo, dvasinio gyvenimo prievoles, čia .mes 
centralizuojame visą savo visuomeninę darbuotę. Šie" 
kasdieniniai reikalai dažnai paveikia dvasios veikalus, 
kartais net jiems kenkia. Kaip klebonas sekmadiennyje. r 
prieš pamokslą pradės Įvairius paskelbimus, tai tiek .už- j 
inia laiko, kad prisieina pamokslas trumpinti. Tai jau 
neigiamas.'reiškinys. Kad Šią kliūtį prašalintų, dąuge- !
lis dvasios vadų surado sveikintiną būdą nekenkt i.’ Dievo ’ 
žodžiūais paskelbimais. Kai kurios kolonijos niūsų laik
raščiuose tūri savo “Žinių" lakštus, Čia skelbiami visi 
svarbesnieji^kolonijų gyveninio nuotykiai. Sūuilkmė- 
uoms skelbti -^pamaldų tvarką,. šv; Mišią intencijas, . 
draugiją susirinkimus, aukotojų sąrašą — daugelis kle-. 
boną pradeda leisti inimeognifu atspaustus lakštus, įšda- 1 
imamus žinoiiėmš' išeinant po. pamaldų iš bažnyčios. Be 
galo; sumani ir naudinga išeitis — bažnyčioje daugiau 
pamokslų, mažiau sjkelbimu. .' •' ' ■/

. . I) O H O V Ė.
... Žmonių dorove yra jų tikėjimas praklikoje. Drade- 

daniaš pastebėtu ypatingai šiais jnetais, baisus reiškinys*. 
‘Keliolika mokyldų, -vieton kad savo Įiatalpąs didintų*’. 
Uždavė po vieną kambarį. i irs nėra’ raiką. Tai paseka 
jau kelintų metų. mūšą, tautoje įsigalinčiojųi Kingu ją yė--. ., 
žiu: •— gimdymų, kontroles. Krikštai mažėja —- ‘mokyk-•_ 
los tuštėja lietuvių tauta nyksta.* Ne mes viepi, lietu- ' 
ylai užsikretemę šią miū’ū liga.- Toji liga atėjo pas ,mu> ’: . i 
iš svetimtaučių* 'Deja, jai išsivystyti pas imis prisidėjo. į 
mūsų lietuvių gydytojų ni'krikšeiuniškuji pašau Ir žiūrą- 
Jie platina Šą tautą naikinantį slibiną raštu iv savo šven
to pašaujdmo ■ Įirateiha/užniiršdnnn tą atsakomybę; ku-

• nešą prieš tautą iv Dievą* Tikini misijos; rekolekep ' 
Jos, motinų gilus tikėjimą^ gali užkirsti koltą šiam ne- 
lemtam siaubimui* ■ ’’ ■ *

Čia kiėkvlėnąm gali.būti aišku ką mums gal tltuili 
laisvamaniškoji spaiuln* ha isvnmaniai laiku savu'patui*

' -' i
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' BLAIVININKU ŽINIOS
i

smuklių restoranų 565 mies
tuose ir 99 kaimuose. Tuo

. ^tnįiadieiHB, sausio 6, 1933 
tlL f Į I INI l-l ■ ' J . ■»■<!**

BLAIVININKŲ SUSIVIE^YMO CŠNTHO
; valdyba

Kute J. J, Jakaitis—dvąs. vadas; Kun. Jonu Bakąna»—pirm.; 
Kun, J. Mačtullonls—Į-aste vice-pirm.; Pr, Mauku*—vlo 
pirmų V.”P Blavackns—rašt., 7 Mott *tr., Worce«ter, O. SI* 
dabrlcnG—Sžd., 0 Commohwealrh Avė., Worce«ter, Maw., K, R*l- 

ny* ir J, Svlrskas—Iždo giobbPjal; Kun, 4Pr. 3t Jukktitls^redakto \ 
rfus, 432 \Vliid*or ,st, Capabridre, Ma**. ' •

tt o b
seMffimsssį

eižengimų dėl girtavimo 
30,102 (1920 m. 45,972) iš 
to skaičiaus tenka tik 2.2 
moterims.
c.; Daugiausia nusižengimų 
padaroma Šeštadienį ir prieš 
šventes (199 visame krašte), 
paskui, sekmadienį (80), kL 
tomis dienomis maždaug po 
5d .-

būdu degtinės parduotuvių’ Apskritai Švedija yra.vie- 
yra daugiausia miestuose. Įna pavyzdingiausių šalių 
* 1931 a. išparduota alkolt-j 8av° Skolinių gėrimu pai
nių gėrimu už 180,400,000 davinSjimo ąutvarkytnu. it 
kronu (apie 31 milijoną ^en ® to būva mažiausia 
dolerių); -degtinės už 146,-[Daigelis nne- 
450,000 kronų, o vyno už — 
33,950,000 kronų.
- Švedijoj yra alkoliniams

- Per 10 menesių parduota 
degtinės Lietuvoje 11932 m. 
40 proc. — 3,303,370 litriį;

, 95 proc. — 149,285 litrų už
26,111,842 litų; 1931 m. 40

. proc. .— 4,178,301. litrų; 9$
. proę. —193,279 litrai už 34,-

‘ 217,512 litų.,
: T110 būdu 1932 m. per 10 g-ėrjmams 'pardavinėti vadi- J

men. išgerta mažiau negu
'. 1931 m. 40 proc. 847,931 lit- 
rų, 95. jii’oc, 43,994 liti*, ir

• pragerta mažiau iiegū.1931 
metais 8,105,670 litų,.

’ Alliolio statistika Švedijoje
.- • Alkaliniais ' gėrimais . Šve

dijoj laikomi tie, kurie turi
. ;daugiau 3.1 proc. (visoki

; vynai ir degtinė), tačiau a-
Itts stipresnis kaip 3.2 proc.

■■ yra įstatymais uždraustas, 
todėl statistika paduodama 
tiktai vyno ir degtines.

1930 m. niažnietiomiš par
davimo . įstaigų buvo 176

namoji Brątt’o sistema, kur 
kiekvienas norintis pirkti 
svaigiųjų gėrimų gauną tam 
tikrą nustatytą knygelę, be 
kurios jam svaigalų niekas 
neparduoda.. Jaunimui ir 
žinomiems girtuokliams to
kios knygelės visai neišduo
damos. 1931 metų gale to
kių knygelių buvo 1,217,464, 
iš to skaičiaus 89.9 proc, vy
rų ir tik 10.6 moterų.

Nusižengimų prieš įstaty
mus ar viešąją tvarką 1931 
m. 1000 gyventojų pareina 

j 4.9 (1930 m. — 5.1, 1913 m. 
miestuose ir 30 kaimuose; — 10.5); iš viso 1931 m. ntt-

šių ii* valsčių yra nusitarę 
visai nevartoti svaigalų

JĖZUITAS J. BRUžIKAS
DUOS MISIJAS 1

f: .
YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER 

BEVEIK 70 METŲ

Depozitą nuošimtis eina nūn trečio Trečiadienio kiekvieiio

■ mėnesio.- Diyidentai mokami trečią Trečiadienį Balandžio ir.

Spaliu mėnesių.. Siunčiame pinigus. į. užsienį ir i š r a š ome

Travellers Cheąuęš; ’

’. > ■ VALANDOS: . ' .

Nuo 9 ryto iki 3 po pietą. Subatbmįs: nuo 9 ryto iki 12 vai.
• Pirmadienių Vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitą.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

Pas Rev. P. , M. Juras, 94 
BraŪford St., Lavvrence 
Mass., nuo gruodžio 26 ik 
sausio 8, 1933.

Pas Rev. j. fcaralius, 129 
S. Jardin St., Schenandoab, 
Pa., nuo sausio 9 iki 22,

Pas Rev. Mozūras, Box 
73, Šilver Creek P. O.5 New 
Pllila., Pa., nuo šausio 23 d 
iki vasario 5 d.

Pas Rev. L •'Valančiunas 
Št. Vincent de Paul Cliurch, 
Girardville, Pa., nuo vasa- 
rio-6 -ikilŽ.

Pas Rev. Miliauskas, 190 
Meade St., Wilkes-Barre, 
Pa. nuo tas. 13 iki 26.

- Pas Rev. J. Čižauskas^ 
1313 Westminster Av., Det- 
roit, Mieli., nuo vūs. 27 iki 
kovo 12 d.

pas Rev. Ą. Baltutis, 
6816 S.- Waslitenaw .. Avė. 
Chicago, Ilk, nuo kovo 13 
iki 26 d. .

Pas Rev, J. Paškaūskas, 
10809 So. State St., ’CJiicą^ 
go, III., nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d.

Pas Rev. J.. Vaičiūnas, 
1515 So. 50tk-/Ave., Cicero, 
I1I., _ nuo bąl 3.įl<i 16 d. \

Šiais adresais arba nuola-

Klapsimus.siųskite - 
JŪRŲ PRtEPIAŲKA, 
366 West Broadway, 

t So, Boston,: Mass,

Kl, Ar prie stiklinią poterėlių 
Rožančiaus galima prijungti at
laidus?

Ats. jei tik Rožančius ga
na tvirtas/gali būti pašven
tintas ir .prie jo prijungta 
atlaidai. .

ra labai kenksmingas, jdifl 
jis nėra sujungtas su vai® 
auklėjimu. Žmogų apa 
šviėtusiū galima vadinti fl 
tą, kinis mokytas, bet M 
cuiis gerai išauklėtas. Fa 
arčiau įsigyti, ir perskArM 

Al Dr. Fr, Foerstera 
veikalą “Jaimuomėnės Aid| 
ėjimas/* verstą M, Pečk^® 
skaitęs, . Štai- ■ ką rašo1 tanS 
žymūs .pedagogas 18 pulta 
“Kas pažįsta gyvenimą, w 
Žino, kad visai kas kita pi$| 
to išlavinimas, o kas Įeita di$ 
ra, ir kad labai dažnai ii? 
dalykai neina išvien. Pro^ 
miklininias gali būti kenklė 
niingas,' jei.nėra surištas 8U 
būdo lavinimu. Tikrai 
lavintas yra iie tas j kžfe' kij 
nors žino ir moka, bet tad 
kas žino, kainžji^taęmokaj 
ir koks yra ryšys tarp- ja 
mokslo ir to, kas aūkščiaūJ. 
siu ii* svarbiausia. Ir sVa» 
bu ne tai, kad žmogus 
ką skaityti bei rašyti, sval 
bu — ką jis. skaito, ir ką 
rašo. Todėl mokyklą, mo 
kydama skaityti ir rūšyta . 
turi, būtinai. rūpmiįsiLJkąc 
jos patiektieji mokslai neiSj 
naikintų žmoguje to, kaį 
vadinama gilesniu' išlavini] 
nimu. . į •

Ar mūsų mokykla rūpinai 
si tokiuo jaunuomenės laviį 
nimu? Ar galima jai prfi 
kišti, kad ji tik kemša j 
mokinių galvas viSo.kii 
tuoksi ip-ir &nių, visai nesią . 
(engdama pagaminti jiemj 
tokių mokslų, kurie žadini 
sąžinę, gi l iną savo paties pa 
sižeminimą, moko sūpxW 
žmogaus prigiintįįrjriežaį 
„Čių bei išdavinių dėsnį žm< 
gaus veikime ? Kiek/dabįi 
yra lokių “mokytų” zoū. 
nių, pūtliai žiūrinčių į kilų 
dęl’do, kai daugiau žto i 
juos. Tai aiškiai rodo,/™ 
jie nežimy svarbiausio dai 
to, nes. tada nesididžiuoM 
Kiek sūnų įgiję. mok®.., 
niekina saVo <* tėvus^- - jrS; _ 
dukterų? prasimokiusių,. J 
begerbia savo motinų/.YS 
tai dėl to, -kad -, yra . jg$L 
šiek tiek mokslo. Žioplį 
mokslas čia kaltas ne dČf-| 
tad tai. mokslai, bef dČM 
kad jis- yra gaminamaft^l • 
jokio ryšio su" svarbiai)! 
gyvenimo dalyku. t4 /‘Kadf ’. 
visas paslaptis . irvišd 
-niokslą žinočiau.^ '.o“’ M 
meilės neturėčiau,.• esu nl 
kas.” ’■ ' y J '

Argi iš tikrųjų tiirią • - 
jjasiekęs aukščiausios gy*’ 
ninio viršūnės tas,- kas 
sišviotęs*’ jaučiasi stovįs 
galo aukščiau, už visas s^ 
vės tradicijas? . 1.

Malda, dorybę, tikeji^ / 
dalykai • daugelio ? ž m o % 
skaitomi .nlenkniekiaisi 
iš. tikrųjų tikram gyvenįiį * 
būtiniausiu ”Į)ai’binmk 
susirųpinęį skaitytojų, 
resnią ateitimi. .Keržto^ 

. giežūs ; bei ..= 'neapyk'aiiboi 
taip daug pasaulyje* 4 

. biiimkas5 > . 'stengiasi pas’ . * 
žmonių širdysik d a ugi< . 
Krist aus-.meiles.:Tik fil ;

.,meilės ugnis tenaikina ų? 
gą ‘žmonių ŠirdyBėj šehnį| 
še,-parapijose it
faiip >‘ Darbinhikas*1 U(1. . 
hirnaujūj ar galima M® 

: kad. įfe ^lėsirupina dideli 
dalykais, apšvhtat • w’‘'*

meilę 
nivl-j. pas žydus. Ir Išganytojas 

džianfisi arba pranašaujau- parode karštą meilę savo tė^ 
:vynės. . Katalikų Bažnyčia 
pripažįsta tėvynės meilę ir 
karštai ragina .savo vaikus 
ją mylėti. Geri Močitites- 

— Kl. Jeigu kokis asmuo- gavęs- Bažnyčios vaikai klauso jos 
balso. O kas neklauso... kas 

tą kam kitam ar reikia peršvem j^žada’ savo tėvelių kalbos 
ir savo žygiais, bei 1 msiel gl- 
mais nerodo meiles/ tas už

kas įsitraukia negarbingą var
dą...

išniekina savo galvą. O nepaprastą , tėvynės 
kiekviena moteriške, i

t i neapdengta galva,, išnie
kina savo galvą” (I Kor 
U, 4-5).

Rožančių su atlaidais padovano

Kl. Kodėl moterims vienplau
kėms nevalia eiti į bažnyčią?

Atš. Todėl, kad nuo senų 
senovės paprotis tapęs Baž
nyčios įstatymu draudžia 
moterims eiti į bažnyčią ne- 

. pridengtomis gal v o m i s. 
Kaip įstatymai reikalauja^ 
kad vyriški, nusiimtų kepu
rę (ar skrybėlę), taip pagal
ba reikalauja, kad moteriš
kė prisidengtų galvą gaub
te. Šv. Povilas, kalbėdamas 
apie išviršinį įiadorumą, už- 
laikytiną krikščioniins baž
nyčioje, rašo: “Kiekvienas 
vyras, kurs meldžiasi arba 
pranašauja apdengta galva,.

tinti?

Ats. Ne’ Sulyg.dabartinių' 
Bažnyčios . parėdymų, 1 
tik kalbą su atlaidais Rožan
čių, tas gali įgyti atlaidus. 
Rožančius prarastų atlai
dus, jei jis būtų parduotas? 
Švęsto daikto^su pelini ne
valia parduoti.

Kl. Ar galiu prašyti, kad 
pas Dievą užtartą, mano l<ūdikė 
lis, kuris mirė, dviejų metą am
žiaus? . . ?

Ats. Taip'. . . Pak i*i kšt v t i. 
kūdikiai mirę eina, tiesiai į 
dangų. Jie gali ir gelbsti 
gyvenantiems ant žemes.

tiniu“ adresu: Rev. J. Bru- 
žikas, ‘ J.,. 207 York Street, 
Brooldyn, N. Y. galima pa
siųsti Money Order atnauji
nant Visus . Lietuvos kat. 
laikraščius: “Žvaigždę” ir 
“Misijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4), “Varpelį” 
■(.$i), “Žemaičių l’rietelių” 
. ($1); • i ‘Mūsų Laįkra'š t į ”
($1.20), ..vaikams 1 • “ Žvaigž
dutę” ($.1) ir k. . . •

Kl. Mano vaikai nemėgsta ei- 
,tį į savo “lietuvišką 'bažnyčią -. ir 
'nepaiso lietuvystės. Ar yra nuo
dėmė tam, kas nemyli savo tė
vynės?.

Ats. 'Kiekvienam žmogui 
yra įgimta, meilę prie savo 
tėvynės, kaip ir prie gimdy
tojų. Istorija parodo, kaip 
visos tautos mylėjo, ir myli 
savo tėvynę. Reikale ne tik 
turtą, bet ir. gyvybę veikiai 
Už-ją aukoja. Šventas Raš
tas daug, vietose kalba apie

Kl. Kol žmones neapsiŠVies, tol 
ant žemės bus bloga gyventi. Ar . 
n.s geriau būtu, jėi “Darbi.nim 
kas” daugiau rūpintųsi apšvietą, 
o ne šiaip įvairiais menkniekiais? 
Mums reikia daugiau mokslo, o 
ne kn kito.

• Ats. Apie ši, klausinią 
vietoje trumpo atsakymo 
reikėtų ilgo straipsnio..

. Garsus mokslininkas I)e- 
seliret sako: “Ėurbįios kalė
jimų. i Zligonių statistikos 
rodo, kad pamišimas, intsi- 
žudymai ir‘kitokios, pikta
darystės daugėja aihš.vietai 
besiplatinant (Desęurėt. 
La Mediciiie -dės - passions. 
Pariš 1852). Tą patį* kalba 
Berlyno. uniyė rsiteto profe
sorius Adolfas ;Wagneris,- 

: žymusis jaunimo (auklėtojas 
i Fr. W. Pointeris ii- dauge

lis kitų.. “Ką. norima įves- 
: ti į gyvenimą, tas - reikia 
l pirmiau įvesti į mokyklą, ’’ 
• sako Humboldtas. ■ Mokini- 
■ mo -neužtenka. Alokslas- y«,

ga griauti tikėjimą, imdamiesi visų galimybių, ypatingai i riio ddi’bą dirbo neprasčiau už pereituosius metus. Vadi- 
spaudos. Visos divoršuotos. moterys, gyvenančios su sve- Įnasi, lietuvių . katalikų .duosnųmas nesumažėjo nė šiais 

sunkiais pyagyyeiiinio laikais.
spauda 
timais. vyrais, sudaro laisvamaniškųjų, šeimų židinius. 
Koki gali būti jų vaikai, toji šios krypties auklėtoji lie
tuviškoji -jaunuomenę,, nesunku įsivaizduoti.. . Laisvąma- 

. niškoji spauda, besilaikanti šios pasaulėžiūros; rasdama 
•-^-sau skaitytojų katalikiškoje šeimoje, užkrečia puvėsiais 

. 'sveikas ši-’dis, Ir šitas porcesas vyksta, .tartum kirminas 
sveikame augmenųjė, ėsdamas mūsų sveikatą.

Išlaikyti Šeimos židinį'pilnoje aukštumoje dvasios 
vadams į pagalbą turi ateiti visuomenės, organai — orga
nizacijos ir spauda: vienybėje galybė. - Šį kilnų darbą 
pas muši gali atlikti Federacija. Dvasios vadai privalo 
ją remti,'jungdami visas, savo žinioje turimas draugijas 
į Federacijos skyrių, kuris, kaip. organizuotas vioiletūs. 
dirbs Katalikiškosios Akcijos darbą savo dvasios vado 
prižiūroje. Tuomet mūsų įvairių šventųjų draugijos 

. nepaliks vien Jurgmėinis, ‘ Petrinėmis, Kaziinierinėmis,J 
'• '■ .kuriose, keletas laisvamanių vadovaus, šimtams katalikų;

. -’ ‘ Reforma yra reikalinga mūsų draūgijosęį .;nęt kai kuinb- 
. . : se. mūsų centralinėsę ■ organizacijose. Tą Reformą tegali 
; pravesti tiktai Federacija per savo skyrių darbuotę.

. Viena gražiausių tikėjimo dorybių .yra gailestingii- 
•.. irias. Jeigu kuomet, no^s, tai ypatingai' šiais ekonominio
• krizių ir nedarbo laikais, tasai gailestingumas yra ręika- 

’ ■ liūgas. ■ Ir su džiaugsmu reįkįa pastebėti, .kad-katalikai
. išnje- srityje neatsiliko. Daugelyje parapijų, patiems 

Vyskupams vadovaujant,-susikūrė šelpimo komitetai po 
šv.- Vincento globa. Lietuviams čia .teko patilti katąįi- 

’ kiškojd; geilestingumo iš bendr-o. įvairių autų katalikų 
’• Vieningumo: katalikai bendrai-reikė vieni kitus, keŽiu- 

• riiit tautybes ir kalbos skirtumų... -
• • Nedarbas neigiainai atsiliepė ir į lietuviškąsias gai- 

- iestingumt) įstaigas. Daug .yra vargo išlaikyti.turimas
prieglaudas Klmhuvst, Pa., Weibury,: Coirn., Labdavy- 

. t bk Sąjunga Clikago, III. negali nė sydjoti.apie senokų 
. Z prieglaudos įrengimų- nubsąvąnrn ūkyję. Vis dėlto Lab-

Amerikos lietuviai šviečiasi, siekia aukštesnio moks
lo. Šį’faktą patvirtina naujų aukštesnių mokyklų įkū-’ 
rimas. .

Seselės Prąneiškietės, švęsdamos savo 10 metų gy- 
vatinio jubiliejų, prie juvehato įkūrė Šv. Pranciškaus 
Akademiją,, -Pittšburgh, Pa. išsyk atidarydamoš tris kur
sus. ■ Seselės Kazimierietės, irgi švęsdamos savo jubilie
jų, .25 metų sidabrinį, atidarė naują, iš eilės jau antrą, 
aukštesnę mokyklą — ŠŠ. Marijos Juozapo Vila.—Aka- 
demiją, atičįarydamos du pirmuoju kursu- -Reikia pasi
džiaugti šiomis, dviem naujomis mokyklomis, kurios žy
miai pakels lietuvaičių išsilavinimą Amerikoje. }

' Bernaičių Šyč, Marijos kolegija argi parodė didelės 
pažangos. Pačioje kolegijoje padaryta daug pagerini
mų, ypatingai prigimties mokslų srityje. Kolegijos auk
lėtiniui jau pradeda reikštis savo darbuote ir viešame; gy
venime. jų patiekiamos paskaitos,’ straipsniai laikraš
čiuose, viešas veikimas •— sveikintini daviniai mūsų vi- 
ąĮiOmenejė. . .-’
:■* Visos vienuolijos,. kurios dirbo švietimo darbą, turi 
savo darbo rėmėjus. Šios. Rėmė j ų organizac i j os at Ii eka 
didelį ir šventą, darbą,, bendradarbiaudamos katalikiško
jo lietuviškojo auklėjimo srityje, . .Visos šios organiza
cijos laikė savo seimus, kurių metų daugelis įžymių as- 
inenų kalbėję apie mūsų mokyklos reikšmingumą, ir nau
dingumą- ir dalyviai švietimo reikalams sudėjo' nemaža 
aukų... ’ \ ' .
.</ •’•••• S P Ą- U IDA.. ■ ' •;-Jį.

.. Periodinė, spauda praėjusiais metais davė smarkų 
šuolį pirmyn, . Įvairių didžiųjų kolonijų vadai, prisi
glaudę plie “Draugo” ir “Darbininlm,” įsikūrė, savo 
»k}ų.'ms, ŠĮandie galima, pasakyt^ kad*Jieyeik visos mū
sų didesnės, kolonijos turi-po nuosavą savaitraštį. “Dar
bininkas” veda: tris skyrius :”-New Ydrkov Reniisylvani-

; sudĄo Šimtus koletų “aukų; Labdariui jus jr Balttaorėą į "teaugąs” W penkis , s.k y i- i u si
goji draugija Mrorccster, Alass. šatro gražų gailėstinguA^^ujosios Anglijos^ Wiscowsin, Įletroit, Į ittsbui’gli ir 

' L- '..■■ A.' ■

Clucagp. .Dar .PliiĮadelphia ir Clevcland yni* reikalingi’ 
savo savaitraišeio. ‘ .

- šitie Skyriai yra be galo, naudingi. Jie išjudina vie
lines pajėgas.' l'iiojau iškyla visa eile rašytoju, Kofes-r. 
pondentų; nuolatinis rašymas teikia jiems patyrimo- ir 
išsilavinimo šioje, srityje:- šituo būdu yra išauklėjamas, 
visas tinklas katalikiškosios spaudos darbuotojų-plunksi 
iia. Kartu iše skyriai iškelia a i kštėu lietuvių žmonių biz
nį, lietuviškąjį ineiią'— teatrą ir- dainą. Supažmdina 
kaimynus, plačiąją visuomenę su s;ivo. dttrbuote. Iškyla 
pajėgų lenktyniavimas, santykiavimas—lietuviškas dar
bas suvisuomeilėja.

. Neperiodinė spauda praėjusiais metais buvo labai 
silpna. Metus anksčiau buvo išleista keletas stambių 
knygų;-'Ji Ę, Vyskupo Bučio “Jėzus Kristus/' kun, dr, 
K. .Matulaičio trys stambios' knygos esketikos srityje, 

[Šių metų leidiniai buvo .smulkūs. “Draugo" spaustuvė- 
[ je ■išleista kun. P., Vaitukaičio “Kristus Karalius/’ 16 
pusi, knygutė. Tiesą,, knygutė nedidelė, ' bet* aktualiu 
klausimu parašyta, mūsų dvasinėje liieratūroye pirinuti- 
nė. Tai mažutis žemčiūgas, kurį kiekvienas .lietuvis turė
tų įsigyti. Reikia geiln Autorių pasveikinti •— Jisai-ža*. 
da netrūkus išleisti, dv? naujas knygutes: “Švč.* Jėzaus 
Širdies Troškiniai” ir “Pašaukimas Vienuoliniu; Luo- 
inan." Antra didesne knygute yra kini. dr. J. Vaitke
vičiaus,'. M. L' -“Gyvybes-. Šaltinis/' pūsi. 48. Tai. :gar-
saus misijonieriaUs paniūksiu ištraukos .— sielos gyvybės 
metmens, populiarizuoto ašketižimi pradai. Gražu ir 

' naudingas leidinys.’.. .. *■.
: _ “Darbininko" spaustuvėje .išleista keletas .kmn K. 
• l-rbonavičiaus knygučių; Tai gerb. Autoriaus atspaus

tos-, paskaitos; skaitytos.. įvairių inūsų ni'g'anizaeijų sei
muose. ' Viena tų;JūbAmtčių ..pašvęsta, “Darbininkių ir jo 
r(‘ikalamš/’K) pust, kita, pačiam gerb; Autoriui pagerb
ti jo iitėrųtinos darbuotės sukaktuvėse, “Jonas K mitas/-” 
35 pusk, kurioje telpa iv dvi paskaitos.: “Vieningas VeL 
jviniaš'*d.iv’PBAiferi^masf’'. , ... " ’T ; ' ’ >.
• - Knygu’čuv.Livnipje išleistos dvi .tioyemis:*’ kun.’ K
•l’rbtiimvįčiųš' išleidp “tsv, Pranciškaus” ir kun, »L Na* 
viekas'“šv. Jūožąpb” ’novęhits:. /' ’ •. . ’.-'... •. ... J, Ak

• . . ■ •? . (Bus-.daugiau) . <■.y-; / ”,

;*

i

K

r



tbnis/gausio 6,1933 DARBININKiS.

AS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

RTFORD, GONN.
s. suvažiavimas 
odžio 18 d, Šv. Trejy- 
arapijos mokyki o s 
iriuose įvyko L. D. S 
lectieut apskrities su
kimas, kurs buvo rinj- 
pąvyzdingas. Daly- 

mturią kuopą atstovai, 
ič apsvarstyta “Dar- 
:o° didesnio platini- 
reikalai/ Nutarta a.p- 
?s kuopose artimiau- 
ateityj e~surengti pra- 

3 ar šiaip atitinkamus 
gimus.
3 m. išvažiavimą -nu
rengti drauge su A. L. 
įsivienijimo ir Moterą 
igos apskričiais. Vie- 
laikas nutarta palikti 

icią vaidyboms. Ap- 
es valdyba palikta ta 
tik nauju viėe-pirmi- 

1 išrinktas J. Mončim

čiai. Jis . daugelį suramina 
ne tik žodžiais, bet ii“ mate
li jališkai.

• VYČIAI
Mūsą Vyčiai grumiasi si 

, kitataučiais basketball žai 
dime. Praeityje jie buvo 
miesto ir valstijos čempio
nai/

CHORAS
Mes drąsiai galime pasi

girti savo bažnytiniu choru 
viiriame yra labai genį baL 
su; • ' • ’

ąivb parengęs choristains 
išvažiavimą Gormeeticut u. 
pė., . Per Kalėdas choristai 
vėl gavo dovaną nuo klebo
no. .

Kalėdines giesmes per 
Kalėdas choras labai gra
žiai sugiedojo, orkestrui pri
tariant.

Choro valdybon i slinkta: 
Ed. Moiičifmas — pirmi
ninku, O. Vaitkiūtė -^ raš
tininke, O. jakąitytė —' iž
dininke.

Choras dar geriau gyvilo 
tą, jei visi choristai labiau 
lankytųsi į praktikas.

Tvarkos nauji dabotojai, 
J. Mončiūiias ir J. Šinitkus,. 
prie vargonų pakabino to 
kius pranešimus:. “Jeigu 
negali ateiti į pamokas, tai 
negali ir prie vargohą gie
doti. Eik žemyti ir pote
riauk. bus chorui, geriau ir 
tau gražiau.”,

Šis pranešimas; kaip teko 
patirti,. daug gelbsti.

NEMALONUA1AI
Vietiniai laikraščiai daug 

praneša apie įvairias vagy
stes, įsilaužimus, apiplėši
mus. Liūdniausia, kad va
gi lią tarpe'pasitaiko ir lie
tuviu jaunuoliu. Tai nie
kur gražiame reikšmingame 
veikime nedalyvaujantieji. 
Didelė kaltė krint a te varis; 
kiuie šviesą mato tik prie 
bireliuko. •

• ■ GARNYS- .
Nors įr žiema, bet garnys 

lekioja. Štai nesenai ap
lankė vargonininko V- Bur
dulio namus ir paliko gra- 
žią dukrelę. Linkime jai

ttis L. D. S. seimas bus eiJ 
mecticut valstijoje. Vi- 
kuopos.; pasiryžo gerai 

drengiu .
. A tstovas Ą. J. M.

13 metams apskrities 
rbą sudaro: P. Tutorai- 
oirm., J. Mončiūiias — 
pirm., S. Cibulskas — 
B. Mičiūuieiiė — rast, 
amošiūnaš — organiza- 
m.. ; '
irtfordiečiai maloniai 
nė atvykusius svečius 
erai pavaišino, už ką 
Lauso gili padėka L. D; 
kuodai, jos. valdybai^ o 

? Tamošiūnams už pil
dą savo kambariuose.

Į>. Š,. nariai gerai gy- 
a, pilni energijos j drau- 
umo, maloriūmo.

. Viėuis t J’atstoviu

itąs bėtidradarbis iš sū- 
žiayimo paduoda dar 
ą žinią :
i seimo delegato P. Tu- 
icio pranešimo pąąiŠkė- 
jog centre tvarka gera 

D. S. tvirtai, gyvuoja, 
raportas užgirtas.
ūvo; karštas, pasikalbę ji 
i apie “Darbininko'’ tu- 
j kuriuo pareikšta pasi- 
riniino, tik pageidauta 
giau žinią iš ekonomijos 
iės* .
risx 'atstovai pareiškė sa- 
pasitęnkinimą, jog se-

L. D. S. NARIAMS
a D. S. 6 kuopos metinis 
įlinkimas įvyks saąsio\8 
tuoj po sumos/ • '... ' 
Visi nariai prašomy atsi^ 
įkyli ir užsilikusius mo- 
ičius išlyginti. Pradėki

naujus metus geroje 
Mkoj«. •

" Kūonas TaJeljj'bą,

centralinią organizaciją val
dybą, susirinkimas, kuriame 
svarstyta būsiančios geguži
nės bendras įvykdymas.

Moterą Sąjungos apskritį 
atstovavo P, Blažaūskaitė 
Susivienijimo — A. Miliū
nas ir A- Kaunietis, L. D. 
S. apskritį -r-..P. Tntorąi- 
■ is,. Cibulskas, B. MiČiū- 
nienė; . • . •

Gėgužįnei diena numaty 
ta gegužes 30 d. arba birže
lio 4 d. Vieta — New Bri
tam arba Hartforde. Pa
rengimo darbas bus paves
tas toms kuopoms, kur ge
gužinė įvyks. ■ ■'''

Nutarta kviesti ir raginti 
visas kuopas stropiai pasi
darbuoti ir išleisti progra^ 
mą, parenkant skelbimą? 
Bus išlaimėjimas.

. Darbais pasiskirstyta 
šiaip: P. Blažaiiskaitei ir A 
Mičiūnui surasti vietą. S 
Cibulskiui sudaryti progra
mą, A. Kauniečiui ir B. Mi- 
čiunienei — vesti agitaciją 
spaudoje.

Gegužinė greičiausia gą 
įvyks Hartforde,.. . B. M

VVORCESTER, MASS.
ŠV. VARDO JĖZAUS 

DRAUGIJA GYVUOJA!
Viena Worcesterio veik 

liausiu draugiją yra Švente 
Vardo Jėzaus dr-ja. Kas 
met ši draugija iškilminga 
švenčia savo draugijos me
tinę, šventę antrą sekmadie 
nį sausio mėnesio, kas šie
met išpuola sausio 8 dieną; 
ž. Programa bus: Šventos 
Mišios atlaikytos narią in
tencijai, per kurias visi dr- 
jos nariai dalyvaus ir eis 
prie Šventos Komunijos “in 
eorpore.’5 Vakare, Šv. Ka
zimiero salėje įvyks gražaus 
turinio tęatrėlis.. Veikalas 
“Po Prievarta' Apsimetęs” 
yra gana gražiai parašytas

iaimingai. augti,
• . Muzikantas.

Darbuojamės, kiek išgali 
mė, nors ir esame labai' prį 
spausti nelemtos depresijos 
/Apie darbus nėrą ir ko kal
bėti'—■> blogiau jau negali 
būti. Dabar daugiausia dir- 
ba moterys. Jos gauna dar
bo tabako dirbtuvėse. : ’

Kaip išeini į gatvę anksti 
'.ryta ir apsidairai, kiek dar- 
bininku eina į darbą dabar 
it kiek seniau, tai net bau
gu, darosi. \ >

PARAPIJA LAIKOSI

Praėjusieji parapijos f ė- ■ 
t davė arti tūkstančio do- 
$ą pelno,, kas šiais laikais 
j^geros pasekmes. Kun. J. • 
lubotas visados linksmas,

NEW BfflTAIN, GONN.
■RENGUSI DIDELIAM 

DARBUI ./
•; Kalėdą antrą, dieną A. B
Mičiūną namuose

SO, W0RC£STER MASSturinys labai įdomus. Vei 
kalo svarbiausias roles Vai
dins patys rinktiniausi vai
dintojai, kurie vaidino įvai 
riuose praėjusiuose, veika
luose, jj/

Neseniai šios dr-jos meti __ _____ _________
iiiame susmilkime 'jvykoĮ rektorius kun. Vasys, pimi- 
naųjos ■ valdybos rinkimas, niiikaš — advį Bublys, ra§- 
Kadangį J. Daueiūnas, ku- tipinkė — O. Valantukevi- 
ris šioje draugijoje daugiau-] či ūte, finansų raštininkas 
šia darbo nuVeiktfs, būdarnas| _ y. Viėr.aitis, iždininkas 
šios draugijos vice-pirmi—Glaveckas, pirmas viee 
ninku dii metu ir pirminm- pirmininkas — Mažeikienė, 
ku septynius metus, ątsisa antras — Manasas, trečias 
kė dėl įvairią priežasčių, jo . 
vieton išrinktas-P. Milius 
Linkiu jam geriausios klo 
ties, kad galėtą. atlikti tą 
darbą kurį p. Daučiūnas 
dirbo per paskutihiuosiiis 
metus. Kiti'valdybos< na
riaidabar yra : viėe-pirm.— 
J. Žiuroinskiš, sekretorius— 
•Matas Taužionis, fin.. sekr. 
— J. Kulbokas, ižd. V. 
Mažukna, ižd. globėjas —| 
Kast. Tautkus,, maršalka — 
J. Cibulskis. Visiems val
dybos nariams geriausios 
kloties ėjime savo pareigu. .

J. Daučiūnuį, kuris taip 
gražiai bei garbingai išpildė 
savo pareigas, kiiris taip 
nenuilstančiaindirba dėl dr- 
jos labo,-visi . nariai, jūsą 
prieteliaį, jums viešai taria 
širdingą ačiū ir prašo jieim 
padėti bei •’ patarti bendrams 
veikime ir toliau. . 
/ . Aut. Jezulienas\

•• : ; ■ '(L.-K.)

Gruodžio 18 d. bažnytinė, 
je svetainėje įvyko skaitlin
gas piliečiu klubo susirinki
mas/ Nauja valdyba sušL 
deda. iš 'sekančią narią: Di-

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA,

LAWRENCE, MASS.

Vaškelevičius. ’ Nutarta 
rengti kas trys mėnesiai su
sirinkimą ir pakviesti į juos 
vieną - asmenį, tam tikros 

j rūšies spėcialistą^su paskai- 
ta. Naujoji valdyba savo 
pasitarime taip pat daug 
užsibriežė nuveiki naujiems 
metams ir reikia tikėtis, 
kad savo planus įvykdys 
darbais. B.

VYČIŲ BALIUS
Sausio mėnesio 2 d. baž

nytinėje. svetainėje Vyčiai 
surengę pasilinksminimą su 
užkandžiais; Tai buvo lin
ksma įžanga naujiems me
tams.

Išrinktoji komisija smar
kiai dirbo, kiti nariai taip 
pat nesnaudė; vieni taisė 
apetitą, kiti padus, o dar 
kiti savo gerklę.

Reikia tikrai pasigėrėt 
tokiuo entuziazmu ir sykiu 
palinkėti, kad-tas gyvumas 
darbuose. tęstąsi ir naują 
metą bėgyje. ■

W. FITCHBUGG, MASS.

Šv. Kazimiero parapijos 
ęhoiistai .įr Sodalietės' ren
giasi sausio 8 d,,. 1933 m. vėl 
vaidinti labai juokingą ir 
pasekipingą Seiriju - Juozo 
comedają, “CingU Lingu. 
Tai bus paskutinį sykį, šis 
Reikalas jau buvo vaidintas 
ris sykius .Philadelphijoš 
mieste ir po sykį Kaštone 
ir Bąltimore. Kas syk su 
geriausiomis pasekmėmis. 
Ypatingai pasižymėjo Sfa- 
ąis. Dryža, taip pat, kuris 
vaidino žydo Maušiaus rolę. 
Taigi ir šį paskutinį kartą 
jis vaidins tą pačią rolę. Vi
si artistai bus tie patys. 
Lankydamasis su vaidinto
jais patėmijau, kad visur 
padarė grąžą įspūdį. Vi
sur publika buvo kuo) abi au
siai patenkintą ir pilna en
tuziazmo.

Tikimės,-kad šį paskutinį 
kartą jauni artistai stengsis 
kuogeriausiai suvaidinti ir 
ir kuolabiausiai palinksmin
ti atsilankiusią publiką.

Visąs pelnas eis pataisy
mui prie estrados ir scene- 
riją. Įžanga bus visiems 
tiktai 25 centai.

Kviečiame visus be išim
ties atsilankyti.

Misijonieiius . pasakė at
skirus pamokslus jatininuii, 
vaikams ir senesniesiems. 
Buvo atvažiavę daug kuni- 
gą"į falką. . . ’ .

Kalėdą vakare bažnytinė
je svetainėje suvaidinta trL.. 
ją veiksmą drama “Betlė* 
jaiis stainele.” Vaidintojai 
buvo iš kaimyninės Frack- 
yille parapijos su kūn. Nar
butu priešaky. . ”

Mūsišltiąi daug prisidėjo 
šiam dideliam parengimui. 
Ypač daug pasidarbavo Š v, 
Teresės Sodalici j a, klebonas 
buvo užsakęs naują kurtiną, .

KATALIKŲ SEIMELIS

ST. CLAIR, PA.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes įr B. XJ. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI*

Ofisas *
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tel.. Norwood 0330

Gyvenimo vietai: 
32 Walnut Avė. 

Tel. Nonvood 13i5-W

Tek 27369

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
D. KIRMILAS, SAV.

Geriausios rūšies mėsa, daržovės, 

įvairios smulkios prekės. Manda

gus patarnavimas. :
99 Park St., Lawnance, Mass.

MOTERYS DIRBA

Moterą Sąjungos 16 kuo r Prieš Kalėdas mūsą lie
pos metinis susirinkimas bū- tuvius aplankė Athdl para- 
vo įdomus. Nors kuopa na- pijos klebonas kun. P. Ju- 
rėbis nėra gausinga^ bet pa- raitįs’, aprūpinno dvasiniais 
sįrodė, jog daug darbu nu- patarnavimais,, pasakė pa
veikta, *. mokinantį pamokslą.

Vasaros metu surengtas Visi lietuviai širdingai 
išvažiavimas,- o žiemos metu^^ingi kun. Ju.raiČiui uz 
surengė kitokias pramogas, ptsilankynią.
Netrukus kuopa surengs va
karą, kuriame bus suvaidin 
tas veikalas “Meilės Galy 
bė.” Vaidintojai bus tokie 
gabūs asmenys; kaip P 
Bruzgulis, P. Raznauskas, 
J. Stakeliūnas, A. Tatariū- 
nas, Blaževičius, J. Čer
niauskas, L. SvenČionienė, 
Jereciūtė. Visi renkitės.

Kuopos valdybon išrink
ta: L. SvenČionienė—pirm., 
Z. Rimaitė —- vice-pirm. L. 
Venčienė — rast., D. Bau- 
binienė — iždininkė.

. .: Žiogas. Į

APLANKĖ

A. Steponavičius.

Čia vykusiai praėjo misi
jos, kurias vedė kun; Al. 
Bublys, marijonas.^

- Naujosios Anglijos . kata- 
ką 8-tas seimelis įvyks va
sario 22 d.,. 1933 m., Šv. Ro
ko parapijos svetainėje, 20 . 
Webstor St., Br.oekf on, 
Mass. ' ./'•■

Seimelio visą tvarką vė
liau praneš-kun. J. Švagž- 
dys. ' ■ / ■■: .

Visais seimelio reikalais 
kreiptis bei įnešimus siąsti 
šiuo adresu: Rev. J. Švagž- 
dys, 20 Webster St., Broek/ 
ton, Mass. '■

Federacijos N. A. apkri- 
ties valdyba:

V\M. P. Juras, • 
r . Dvasios Vadas ;

V. Ji Kudirka, 
Pirmininkas;

S. CeilMskas, ’ 
■ . „ ' Raštininkas; • '

j. Versiackas, 
Iždininkas;

LDS. Kuopų Susirinkimai

Buvęs tautininką-sanda- 
riečiu vadas p. Sirvydas ra
šo “D-voje,” kad Sandara 

■ jrra atsilikus nuo gyvenimo. 
Tas parodo, kad p. Širvy 
das taip pat buvo labai a' 
silikęs nuo gyvenimo, jeigu 
tik dabar tepastebėjo San-, 
daros atsitikima.

BRIGHTON, MASS.
LDŠ. 22 kp. susirinkimas įvykę 

penktadienį,, sausio 6 d,, 7:30 v, 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
?t. Ateikite visi. . Valdytai

PHILADELPHIA, PA.
. LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, sausio 6 dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. . Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

sausio mėn. 7 d., 7 valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ii“ 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. ' Valdyba

PROVIDENCE, B. I.
LDS.ll kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, sausio 8 d; 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautą ir užsimokėtą . 
duokles. Parodykime gražų pavys- 
,dį kitiems.

HARTFORD, GONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvykei 

sausio 8 d., tuoj, po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti; nes y- 
ra svarbių reikalą, dėl kuopos nau
dos. ’

Taipgi malonėkite užsimokėti ku- 
rią yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. raft.

VĖLUVOS IK ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 S. PAUA STREET,/ 
. BALTIMORE, MD.

. DETROIT, MCH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyk? 

sekmadienį, sausio 10; d., tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti j- šį eusirin -• 
kimų.

CLEVELAND, OHIO
Sausio 6 dieną," .8“ vai. vakare, 

Lietuviu Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
naciai prašomi susirinkti. Valdybe

ATHOL, MAS8.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki 

mas į vyksi sausio 8 d.j tuoj po 
mišparą, šv. Pranciškaus pavapi 
jos salėj. Kviečiami, visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesine* 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti prit 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia, Valdybe

' Valdyba / 
HARRISON-KEARNEY, n. j.
L. D. 8/15 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 10 dienų, parapijos 
sve.tainęje, 6 Davis Avė. Viši 
nariai kviečiami atsilankyti.

' * Valdyba

VAIKUČIŲ PIETUS Į CHARRON’S
Gruodžio 18 d. bažnyčios|i PIANAI--RADIOS

salėje po pietą Motiną Ar- I imn...H Aliejaus pečiai, Skalbiamo* 
ki-Brolija prirengė pąrapi | masinos
jos biednįems vaikučiams i 20 TRUMBULL STRHET 
į, , j/ - ,v. - v I- W0R0«STERrMU«,
pietus. Davė gardžią uz-h Td. 4-0480 
kandžią ir Kalėdą diedukas jiien^vmiiiy^BeirnolimiSoį 
suteikė visiems dovana 8 į EI 
Kun. Juras kalbėjo vaiku-p 
Čiams primindamas, kad vi- . 
si eitą kas sekmadienį į baž
nyčią klausyti šv; mišią ir 
uoliau lankytąsi į sekmadie
ninę mokyklą, Viši vaiku-] 
Čiai prižadėjo ir ją veiduose 
rodėsi padėka ir pasitenki
nimas. \: • •

i
i
i

iiiU8Ų SDCChtlybč ir ilgų metų 
praktikai Darbas artistiškus. Kainos 

i v viro lemos.- . „ *
-■ . . ■. ■ - • . . M. A. NORKŪNAS
ms vilties geresnei ateL Connecticut apskniiėš .-triją Box37L Layn-ence,

tai

Nebrangūs Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mar.d vyras kankinosi su. neapsako
mu' skausmu kojose ir jų iątmijoiti.

; Jis jaft negalėjo dirbti. Daktarai 
tari eiti į ligoninę operacijai. Tuo« 
met - aį nutariau išbandyti Inkaro 
Pam-Expellcri įr ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus j ; dieną, tuojaUS

• sutinimas pranyko ir nipno vyras 
galčio eiti darban. Faiti<ExpelIeris

'Jį išgydė.’* •• ■.. •-
A. S,

Mancheater, Cohii.

PAIN-EXPELLER
4- ulli fcfi .M**

; CAMBRIDGE, MASS.
' LDS, 8 kuopos, mėnesinis susi
rinkimas. įvyks sekmaętiėnį, sau
sio 8 dieną, tuoj po sunįos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo-. 
.keti užvilktus mokesčius. Vald

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. sUBirinkimas Įvyks 

sekmadienį, sausio 8 dieną, bužnjv 
itinGj svetainėj tuoj po'sumai.
•, Kuopoi rait. S. Gudalb

L0WELL,MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks ■ 

ketvirtadienį * sausio 12 dieną 
vakaro. Ateikite visi, dora proga 
daTbiniukams prisirašyti prie yie* . 
nintėlės darbhtiuką^gahisaoljojj, 

. Valdyta

NEWARK,N.J/
Ii; D. S. 14 kp. mėiieshiis supi- . „ 

ripkiinns. įvyks penktadienį, sau-, 
šio 13 d: 8 v. vak., šv. Jurgio, 
dr-jos svėt.. 180 Ney York. Ax*o,, 
Nebark, N. J. Visi nariai pra- 
Šoiiit ntsilaniiyti, Valdyba.

A

o
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V. Dragūno vedamas or- MIRĖ

SPAUDOS DIEN A
i m u, 

sausio 1 d. buvo Bostono 
arkivyskūpij os spaudos die-

Musą, parapijos bažnyčio
je visi trys kunigai sakė pa- 

‘ mokslus apie spaudą. Rem- 
; damiesi Dievo ir Bažnyčios 

ąutoritetu, jie įspėjo tikin
čiuosius neskaityti ir nepa
laikyti tokios spaudos, kuri 

; neina .iiž Kristij; jie kvietė
' skaityti; remti, gerinti; my-

ta nžsiĮ’ašyti savaitinį “Dar
bininką/’ kas kainuoja tik 
$2.00 metams..

‘ *Darbininkui ’ ’ artimiau 
šia parama Ims jo gerąją 
prietelią gausingas atsilan
kymas į metinį kmkertą, •{* 
vyksiantį sausio 15 <L, 7 vai; 
vakare Municipal Building 
svetainėje.

NAUJA L 0. S. KUOPOS 
VA10Y8A

tilęą spaudą, kuri pratina 
žmonės j višltą Žiūrėti amži
nybės akimis. ■

Buvo prisimintas i r 
Darbininkas.Kvi estą 

kiekvibtia Šeimyna užsipre
numeruoti u Darbininką, ” jį 
skleisti, jam koresponduoti, 

; jo reikalauti. eBllvo primin-

L. D. S. pirmos kuopos 
prh\šim4imanie susiriijĮdme 
kuopos .valdyba 1933 m. iš
rinkta šiokiame sąstate: D. 
JL Averka <pirmininkas, 
J. Žaikis —. vien pirminiu- 
kas, J. Jaskf»virius —fihan- 

: su. sekretorius, J. B Laųč- 
ka — nutarimu sekretorius 
V. Valatka — iždininkas, 
A. Pivariūnas —• maršalka,

' viiį ir visą atsilankiusių ją
šliūbp metu bažnyčion at- nuoširdžios padėkos uz gra- 

silaiike jatūiavedžių daug 
prietelią ir gimifiht.

Liudytojais hutu St. še- 
jelkaite su »L Čerapu, M 
Šlikaitė šu B. Žolgėnu, Ad 
Močinškkitė SU L/ Krąšaus 
ku. ' ; ■ •

Jaunosios tėveliai iškėlė 
jaunavedžiams ir gūusin- 
gilutis svečįaitiš vest it v i U 
puotą, kuri įvyko parapijos 
salėje, 492 Ę. Ttli Št..

Iškilniems laukta bran
gaus svečio, jaunosios dėdės 
kun. J. J. Šliko, J 
gan, Wiš., klebono. Tačiau 
jis dėl savo tiesioginių pa- 
reigą ncgalejo aD’ykti, bet- 
prisiuBtė jamiavedž i a m s[ 
sveildnimo ir laimini nio lai-. 
šką. • . . -- - -

Vestųviij puota buvo 
bai graži, tvarkinga.

fiAVB DIPLOMĄ

žų pagriežimą ir pareikštą 
palankuiną moksielvių kuo
pai — orkestras griežė vel
tui...

, Šis. pavykęs ‘ parengimas 
suteikė moksleiviams sma
gaus padrą8iniTnd dirbti. Ją 
sekantis pamigimas bus 
koks nors įdomus teatras, 
kuriam jau rengiamasi.

Ant plauko kabo gyvenimas, ties 
gyvenimu kabo, mirtis, ties mirtim 
kabo amžinybe.

Į. DAMAI Į

Dominikas Strokaš, 58 m.,' 
pasirgęs porą mėiiesią, mi
rė savo namuose, 621 Ė.' 7th 
St, S. Boston, Mass., gruo
džio 28 d., 10 :30 vai. vakare. 

; Velionis ilgą laiką yra 
gyvenęs Cambridge. Ten iš 
augino gražią šeima.

Keliolika metą atgal jis 
pirko namą So. Bostone, 
Loring St., kur ir gyveno. 
Čia mirė jo.pirmo j į žmona, 
Paliko -dvi dukteris, du sū
nus ir žmoną.

Laidojimas įvyko gruo
džio 31 d., .9 vai. rytą, iš-Šv. 
Petro bažnyčios. .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
Adresai

UMTUVOS nUKTERp DR-J03 tV.JON0BV.BL. t>AAALPIN 
*PO GLOBk M0TINOS ŠVė. Dfe-JOS VALDYBA

UrmlnlnkS. — Uvn Mnrkslene,
62n E, 8fh St., Su. Boston,, Mnae.

VlęG-pIrmininke— Ono SldUrlepc,. •
443 B, 7th SU So. Bdstob, Mass.

. Tel. So, Boston 842241. . •
ėrotr RuSt. — Brone Uluntėnf*,

29 GouUI’.SL, West Ilosbury, Mass.
Tel; l’arkttay X864*W

Kln. Bait,.*— Mafjona Markpnlutfi
33 Nuvarre St., ŪoaUndale, Mass, 

Tel. l»arkway 0558*W
’idhimkli — ..Ona StaniųUuU'

106 iVCSt Gth St., So, Boston, Mass 
l’varkduM ~ Ona Mįzglrdlėjifi

1512 Cotiiriibia Rtl., šu, Boston, Masa,
Kaao* Globėja — Ė. JaunSonlėnis

|426 Columbln lld.. Šo. Bostoii, Mat*
Draugija savo susirinkimus'laiko ka* 

. antrų Utųrninki) kiekvieno mfintehlo,
7 :30 vai., vakarę, pobtižnytinSJ sve- 
tainfij. ’ y '

visai* draugijos reikalai*' kr^lbkltė*
n»* ftrotnlrnlu raAUnlnk* • v

Pirmininką*M, žiobs
36 Mt I<W borclR^tfrJ 

Telephone Col 
Vire-Pirmininkas — J. IWH

24 Tlmmąs Varią Su.
(‘rot UąStlhlhkas —t J.

5 ThompjR Purk Sc.'-MM* 
riu. llaštlulnka*.*” ,

256 B. Niuth 8įb>f*tok M*** 
tžillulnkas -** Ai

885 R, jJroiiUvfrny, Sp- Maut 
MarSallj* — L i M

7 WlWti«l.d Slo Bo- Md*. .
Draugija laiko miBlrlhltlinUa Iro* tr^« 

tiedSIdidili kiekvitMio 2 vkl
Meletų, Parapijų* «al«, 492 R 7ti) 

' St, Sd. Boston. Ma*A

BrpfeaiijprtlBh blzplcrląl. prumonin- . 
kai, kUrle. skelbias) ‘'Darbiriliike," Hfe 
riti verti škąltytojų paramą*.

v)»i garglnĮ.-ltfo ĮHiarhlniųk****

la

Tel, So. Boston 0828.
LIETUVISDANTISTAS

D B. M. V. fASPER
, (KASPARAVIČIUS

Naujoje Vietoje, 
525 E. Broadway, S. Boston.

Ofiao Valandai:
Nno 0 Iki 12 ryte Ir nuo 1 išb iki 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai.* vakare. Ofl- < 
*a» uždaryta*, sūbatds vakarą!*-Ir 
nbdGldienlals, taipgi, ąeredomls'nuo . į 

. 12-tbš dienį uždarytas. ■ • j
THipfji nuimu Ir X-ray ■

ATSIMINIMAI

ADVOKATAI

i JUOZAS GUNYS
•'r
i
i.

kas — iždo globojai.
Kuopa nutarė nuoširdžiai 

rcn it i “Dar bimiiko' ’ mef i ui

ADVOKATAS

s. •
1414 Broadway, S. Boston, Mass.
I Tek So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Parkway 1864-W

Prisiekęs Advokatas

JtroZASB.6AII.IUS
Veda visokias prdvaa. Daro vi- 

. sus .legalius dokumentus.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Masi.
Telefonas: Son Boston 2732 

Namų; Talbot 2474

KAZ, J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

1 ‘Darbininko ”Name
’ • (antros iubosį Room 1)

’ 366 Broadway, So. Boston.
. Tel. So.. Boston 3337

Bostono Ofisas:.
'60 State St, Rooin 326

• Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Kosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tol. S. B. 0441.

PR. I KALINAUSKAS
ADVOKATAS. 4i4 Šro&(iway, Šo. Boston.

jftoom 3.
Gyvenimo vietą: 39 .Green St.f, 

Hudsofl, Mass.
Tel. Hudson 622.
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ADVOKATAI ŠALNAI j
. 366 Brbachvay, ( I
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PMlBiklBgS AŪVOKAtAS

JDSEPH P. WALSH
. ’ADV OKAT Al . J 

• Etbvar'Ri Goplen
Albert Adelson 4 .
Ęonjdmin. Ohcsky’

' . Ofiso vedėjas •
. Johm J, Romanas

O timbaU Žąildintf .
TėUŽomis: Capitdl 9880 . 

b ii i o v ial'gnd o i

^ ,9 vii. M15 vai ' . .

timuoju bei rėmėju.yra ta8 
pats, ką iš jo tyčiotis. Ma- ’j 
tyt, jam pačiam sai’inata dėl. į 
savo tūrinio.

~PERSIKĖLE ,

ir rėmėju yra. prasižengi
mas ir, gindamas’p.GendroT 

-liaus vardą, skubotai parei- 
Škia, kad jis prie kelęivinin- 
ką nepriklausė'? Jeigu ta
me yra tikroji 11 Keleivio ” 
užuojauta p; Gendinlinh tai 
mes jį sveikiname su greitu, 
susipratimu ir p r o. t. i n g a. 
orientacija.. ... ./

Keista, bęf.‘iš “Keleivio” 
įsižeidimo savaime darosi 
išvada, kad’ viešai pavadint i 
koki žmogų “Keleivio?"ar-

.. Adomu: Stadąlnink<.) n i i ri

mo metines sueina sausio 7 
dieną; Jo atminimui tą ry
lą 8; vai., bus giedamos eg> 
žekvijos. ir fiukomos mišios 
Šv. Petro ba^iyeiojė.

VYčlAl”SLUi!ĖJO IP 
LAIMĖJOM

. A, J. Namaksy, Real Ea$L 
tatc ir apdraudos agentai^ 
ši oinia dienomis perkėlė 
vo ofisą iš 361 W. BrdRJO 
,way.' ' . ■.’ / -’-zJ; 
‘ • - A. J. Nimiaksm ofisas da- \ 
bar bus.366 W. Bi:oadway, 4 
R< >o m 1; ‘ • Darbininko ’1 na- i 
ni(‘.?rel. Si). Boston 3357.; ,' J

Šiomis dienomis sautlibos- 
toniečiahis gerai ‘ žilio iii ą s 
veikėjas, ypač jaunimo tar
pe, Juozas Kasperas baigė 

į* gra- 
borystės mokyklą ir gavo di
plomą.

Mokyklą’ baigė 20 moki- 
niii, tačiau tik 4 išlaikę eg
zaminus ir gavo diplomus. 
Tarp tą-keturią štai buvo ir 
Juozas Kasperas: •

Būsiančiam naujam pro 
fesionalui J. Kasperui lin
kima gražiausio, pasįseldmo.

? \ A'l''1 -—y.."-- '..j'V »

MOKSLEIVIŲ PADENGI
MAS PAVYKO

koncertą ir smarkiai padir-^alst i jos anatomijos ir
1 • J • • ‘ • • _ •būti vajaus proga naują na
rių gavime.
Susirinkime nutarta numa

žinti kuopos narių mokes
čius 20 centų. tad . 1933 m. 
nariai mokės f ik $4.00, o ne 
$4.20, kaip įlinkėdavo

Lietuvis Dantistas

M S A. GALVARISKI
(GAtlNAUBKAS) .

414 Broadway, S o. Boston
Tel. Sk>. Boston 2300

Ofisas atdarąjį ųijoIO Iki 12 tai 
ryto, nuo 1:3O iki b :Š0 po plot ir 
nuo 6 iki 9 vakąre. Ąveątą diena 

pagal stuiUrlmi

iki

ARBATĖLĖ
Sekmadienį, sausio 8 d. 

3:30 vai., Labdarybės Drau- 
gija bažnytinėje salėje ren
gia mums dar naują pramo
gą -y popietinę ąrbatėle.

Prgrama atsidarys inuzi- 
kaliais kūrinėliais. Trum
pai pakalbės apie labdarybę 
daktaras J. Lapdžiitš., Per.r 
traukos metu bus duodami 
.užkandžiai — pyragaičiai, 
arbata ir k. Po to kum .F, 
Jušk’aitis laikys iliustruotą 
paskaitą iš savo praeitos ko 
lionės pati rimą.

Įžanga bus, bet labai hia 
ža — tik 25c.

Pelitas eis Labdarybės 
Draugijos fondan šelpti be
turčius.

Pramogos rengimo komi- 
sijon įeina gabią šeiminin
kių. Ją tarpe yra ponios 
Karnątąvičienė, Marksienė, 
Šultiene, ‘.panelė O. Staniu- 
liūtė ir k.

Visuomenė neturėtą pasi
gailėti nuo arbatėles stalo 
kąsnelio pavargėliams.. _ .

I Tei* So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, Šo. Boston
Ofiso Valaudo^ 12, nuo
1:3€>—6 Iii; nuo 6*30-r-9 yakąre. 
Seredomjs nuo 9—12 yąi. dlebų 
Sukatomis nuo 9 Iki 6’ Vai vakare. 
Nedgllomls nuo I) Iki. 12 vai. dienų 

(pagal sutarti)

’ Kalėdą trečią dieną Jono 
Kmito moksleivi ą k u o p a 
turėjo savo pinmįjį par'en- 
gimą, — kozVrią vakarai 
Nors pasitaikė smarkus lie-. 
tus, tačiau atsilankė 180 .asį- 
memj maloniai praleisti lai
ko, Ir visi buvo patenkin
ti. . ' /• •

Prieš, ir po kozyravimo 
siisirinkusius linksmino V. 
Dragūno vedamas orkest
ras. ...

Išdalinta daugiau tuzino 
dovanu. O dovaną buvo 
tikrai gražiui ir vertingą. 
Stambiausiais aukoto jais 
buvo J. Diiis (3 dovanas), 
Litliuanian : Furniftu-e C<>, 
(vedėjo Ą. Ąšmensko malo
ne) , P. Likas • ir - kun. , K. 
Jenkus. Šiems aukotojams 
moksleiviu kuopti ypatingai 
dėkinga.

Kad parengimas pavyko, 
tai nėra klausimo, ;.jog pasi-

. spkiino kaltįninlrąis yyą pa
tys rengėjai, kurie iš aiiks- 
to pasidarbavci tįkietą iŠpla- 

,*■ tinime/^Daugiausia tikietu 
; išplatino A. šniigelskytė ir 

B. Prahskūnaitė, ; .

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMUlIR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS. . ’

••• • . • X-Ray .
Tel. South Boston 2712

, • . 496 Ę. Broadway,
< South. Boston, Mass.

H

Tel. Porter 3789

JOHNREPSHIS, M. D,
< (REPfiYS)

Lietuvis Gydytoja*
Ofiso Valandos: 2—4 1r t—6 •

278 Harvard. Street, 
kamp: Inman arti Central Sq, 

Cambridge, Mas*.

Gruodžio 27 d.. So. Besto- 
no L. Vyčių kuopos* basket 
bąli tanias, žaidė su įlydė 
Sime tymu. Šios rungtynės: 
buvo dėl pirmenybės Bosto
no basketball lygoje. Tačiau 
šį kartą Vyčiams nepasise
kė laimėti pirmenybę — jie 
pralaimėjo 62:39 santykiu.

Gruodžio 28 d. Dalilgren 
(lietuvių piliečių) ' salė j e 
Vyčiąi žaidė prieš , Water- 
totVn. A. A. - ir laimėjo 64:45 
saiiįyldu. ‘ ■

Pirmasis puslaikis baigė
si 20:24 -santykiu AVater- 
town naudai, bet antrame 
•piuslaiky vyčiai. : smarkiau 

. žaidė ir gerai iš laime jo. 
Daugiausia taškų padarė J.' 
Sėgadeįli (34), Pr. Lukas 
(10), Tamulis (S): , . '

Vyčiai iki šiolei laimėjo 
6 žaidimus ir pralaimėjo tik 
vieną... ;

Kiekvieną trečiadienį, vy
čiai žais t < j j e. pačio j e salėj e, 
E St. Po žaidimo, būna šo: 
kiai. Visi, kviečiami atsi
lankyti, neš tikrai yra ko 
pasižiūrėti.

“KELEfflDrUžiroJAUTA

tIETUteKA APTIEKA
“AREX ^EMAOY”

Lietuviškos žolės'-J Belangės 
Trejanka. '. •

■ l?rrsiinięi:im visokius va'istiis/
■ per paštfj.

1016 Čambridį-ė. Street
•. ■CAMBRIDGE, ■ MASS. ' ’a

• . .■. Tel.'S. B. 2805-U.
. LIETUViS* 

OPTMEĖKTAS 
*»*&>** ISegzartdnuoju aki* 

priskiriu aklnlpt 
*. kreiks ąki« atttlė-.

/ Blnu Ir ažnblljohlr 
koše (aklose) hkyse sugrąžinu Svie, 
eę tinkamu laiku. . ,

J. L. PAŠAKARNIS, O D. 
.447 Bioadmy, South Boston

I 
♦ AGENTAI

a

VESTUVĖS
Naują Metą dienoje -Šv.‘ 

Petro. lietuviu bažnyčioje 
ėmė šliūbą Petras Širka su

A. J. WEST, M. D. 1
LIETUVIS J

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
.. .V a Į a n d o. s:

Nuo 2 iki 4 d.į įuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Bouleyard 

DORCHESTER, MASS.

Telefonas Talbot 0847

.i

> bARBį Atliekame gerai ir pigiai - 
PATAftifAVIMAS. GERIAUSIAS - o

- PRALL. BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI

' 46 ARMAMDii® ST.) ■ fiOBCHESTEB, MASS.

Į Tėl TMbot 0854 a

PAS GERį GYDYTOJĄ
REIKIA KREIPTIS

dėl .pagydymo kraujo, nervų ir įsi- 
šenpjmdtį ligų. Tie, kn-' 
rl.e kenčia nuo rainnątlz- 

. m.o, skaudulių, vočių,.’su-‘ 
’ tinimo,' arba Šiaip blle 
< .kokių • odos ligų, turėtų 

^kreiptis- tuojau. ' ..Neuž-
> iniršk,'kad patarimas ir. 

patarnavimus dykai per visų SI mė- 
! nesi. ‘ :
MntMHSSžį 

Fdltmtfot *■-. Antradieniai*, kietvlriA- 
dlaiilM* U MtadleniaU ĮO-lH rr. 
t*, 7-^8. yakįrėr- HtabMU*

mala 10—12 Uktat

MIGS ,
Sutaisau, parduodu, patarnauju, 
pridedu olektrikinius graniafonus: 
prie, jūsų radios ir lioūd Spea- 
.kciu '. "■

419 Geriėva AveM 
Dorchester, Mass.
Tel. Goncva 2637

raB0WLING
BE O A D W AY ■ 

RE C R E AT IO N ..
448 Broadway
South Boston

Dešimt Nauju Įrengimą 
Sportuok dėl savo sveikatos.

PERKAM LIETUVOS B 6 N U S
Už CASH MOKAM AUKŽ- 

čI AUSĮ ASKAINAS. ,
Parduodam. Laivakortes ant visą ! 
patogiausių -laivų. -į Lietuvą ir il;
\ Lietuvos. \

BROAIMAY TRAVEL 1 
BUREAU

K, J. VIESULĄ • ’ 'J .
. . . ‘ 366 West .Broadway, 

So Boston, Mass?
Tt*k South Boston 06Ž0H

| INSURANCE Į
Ė Apdrausk namus, raTcanUda, ■ I' 
š antomohUiūs pas ■. •> I:
Į J. S. MESLIS .\ j T
Į 253 Broadv/ay, S. Boston, Mass.į
= -Tel. Šo. Boston 2G131 - i"

‘' Keleivis'? py k s t a ant 
“Darbininko,” kam paskel
bė siisibankrutijusį p., Gen- 
dioįią “Ęeleiviui”^ artimu 
žmogumi bei socialistų šu- 
lumi. Girdi, p. Gėndrolius 
buvęs sandarietiškos. orien
tacijos. Susibankrutyt, ypač 
šiais sunkiais laikais, bite 
kani tenkaį tai kadi, girdi, 

. iš žmogaus tyčiotis ? •
■Rodos,, iš. p. Geiidroliaus 

nelaimės nesityčiota, tik ap
gailestauta, kad “Keleivis’ 
užtylėjo savo prietėliauš ne
pasisekimą ir nepareiškė 
jani užuojautos.- Tai čia 
kaip tik ir glūdi “Darbinin
ko.” užuojauta, kad iiet pa- 
dyvyj a ‘1 Keleiv i u i. ” d-ę l 

.užuojautos nepareiškimo, ir 
primena,-kad ’ p rietėl i. a .u s 
nereikią užmiršti.

O gal 4 ‘ Keleivis ’ * n imi o, 
.kad būti jo artimu žiiioguni

Į LAIKRODININKAS Į

| Parduodu įvairiausios rūšies | 
Į auksinius ir sidabrinius daik- j 
Į tus. Taipgi ir pataisau^ •' .' : t 
| . 366 W. Broathvay ' ■ |
Į SO. BOSTON, MASS. I 
0<l«muiUllr IKIllilllUIIIUHUI

profealonalai,. biznieriai, orąmonin* 
kai, kurie skelbiasi ''Darbininke',’* tik* 

. rai verti skaitytojų paramas. " ' •
Visi carainkltės *’I?arblnlnke?’

] GRABORIAl

D, A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMŪOTOJAS

877 ČAhįbridge . St., •
• Cambridge,. Mass. f • | •

Res. 564 Raąt. Broadivay ; \ 
So. Boston, Mass.

Tclephanę & Rostoh 6815 ‘

LIETUVIS GRABORIUS

I

Laidotuvių reikalą visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju.' Gt- 
lite kreiįtis bile laiku, dieną ar naktį, ' 
o aš; visuomet pasirengęs, kiekvienom 
paroikaiavimui. Už važiavimą į- kitus 
miestus* jokio atlyginimo,- nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
' . ’■ tAKUNEVICIUS) ,

1648 Intervalo Si, • 258 Weat BroadwiJ> :
Mdntellš, Mass.' . 7 A So. .BtetbA'MHp*
M BfoaBni .4110 ‘‘ Tek & Boston 44&Ž

’ ' ■ ' • ’ ‘ ...................•’ '
1 ■



PRIEŽASČIŲ

lyginti;

Norintieji pramokti ang
lų' kalbos, bei ‘ prisirengti Klierikai A. Vaškas ir A. 

Petrauskas iŠ Huiįthingto- 
no seminarijos atostogauja.

“KALĖDŲ DIEDUKAS’ 
ATSILANKĖ

Kalėdų, dienoj, trečią, va
landą po pietų “Kalėdų

kun. J.Balkūnas jau pra
dėjo kalėdoti. Parapijo- 
nams. pranešama laiškais 
kalėdojimo laikas.

įį, 8 valandą vakare. >Stud.’čią tikintieji pamaldžiai 
Baltrušaitis paaiškins apie 
Moksleivių Organizaciją.

Trumpu laiku bus orga- 
hįzuojama Katalikų Studem 

>rtn kuopa. Ko laukti?

5 DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEYį
■ . r.. . . ' ■ . J' - ! -—*—'■ ‘ -r—' 1 r*-. ■' 1 — <->——■—;1 ■ —-——~ r~" . •   . l-" . - ■ ■'''  7 ——

Ifsi• VIEUA- 1$ salę ketvirtądienį, sausio 5.tę (lapkrižio 19—25)bažny-l Kun J. Aleksiūnas ir-Npisp. Ramoškos kišeriis '"""VTr^ToT^“1! 
lw r* q TTnlrnvA SJ-fii/l Vi ti+J n 44 TKciTYio’IrlKiIznvi _T» Tini VirnriG rinit ’ typu- miVnYi+Sin 1hn+. n TJnminulHn-. i. o. ’._N ?

L Tenka daug kartų užgirs
ti pasakojant: “Amerika 
^begalo turtinga šalis savo

gamtiškomis gėrybėmis.”, prie Amerikos ' pilietybės 
ie^a. Dirbtuvės gali pa- tuojaus užsirašyti Boys 
minti neribotą kiekį,įvai- Chb Building, 176 Nassau 

jausiu gatniaiių, — farmos Už mokslą nereiks at
gali pagaminti neribotąl lyginti;

iekį produktų. Vienok mi 
jonai dorų žmonių negali 
uti darbo -ii* priversti bli

auti turto šalyje. Kodėl gi. 
mp yra? Todėl, kad'pro-

;^iktųiapsįmaį^^
ėjo klaidingais kel i ai s; 

ępikime mažą pavyzdį. Sku-
Nftuvo peiliukas .(razor hla- 
Jde) pagaminti tekaštuoja 
vienas centas, gi perkant 

p mokama 10 centų. Jsivaiz- 
|dinkime kokį tai nuošimtį1 a 
c fabrikantas gauna. Reiškia 
į „1,000 nuošimčių ! Dabar im- 
Į kime ūkio produktus. Bu- 

■ pšelis kernų pagaminti faiv 
gėriui atseina 50 centų. Tą 
i patį bušelį kornų farmeris 
^parduoda dabartiniais lai
škais tik po 25 centus. Reiš- 
piia..’ farineiys augindamas^ ... .......... o
ponius hu-i nuostbliiĮ 5oj i,et labai gražų ir brangi?
E truosiineiii. Cri tubin tarpu! Jovanelę, už kuri? kuri. _Pa- 
gaikraSčiuose vis rašo,, kad"kalnis fnokytojams'labai de- 
iBirbtuvių gaminiai turėtų '' 

 

lįbūti dauginus perkami, jei-

norima, kad nedarbas linksįnai praleidome laiką, 
imažėtų. Dirbtuvių savi-^.Diedukas” apleisdamas sa- 

^tkaį turėtų savo nezipon^. ragino visus mokinius bū- 
aį didėlį pelną ‘sumažinti | ti gerais ir mokytis iš šir- 
įki prieinamos: farmeriams dies. Labiausiai jis ragino 
iadnog. Reikia atminti, kad ministrantus. būti paklus- 
ų dienų iųaŠinos, polygi- niais.
nai, darbą atlieka su vi-' 
maža žmonių, gi farme-
įų darbai reikalingi Žmo- 
ans spėkų. •. -
^Neperseniai Popiežius ša- 
i. enciklikoj e pastebėj o, 
d pasaulinio. krizio svar
iausia priežastis yra su

narnąs- turto *į keleto 
monių rankas. - Dabar jau 
rimti ekonomistai tą pa
kartoja ir pranašauja- liet

^vbliuciją, jeigu greitu lai? 
vyriausybė neimsis prie-

|honių pertvarkyti daibarti- 
.nehoimalę ekonominę

gio parap. kat. mokyklą ir 
sukeikė visiems mokiniams 
ir mokytojams gražių, dova-. 
helių. Iš kiekvieno sky
riaus buvo iššaukti du mo
kiniai, kurie buvo geriausiai 
atsižymėję, moksle,- ir jie 
laimėjo atskiras dovanas. 
Šiemet “Diedukas” buvo 
labai geras, nepamiršo nė 
ministrantų (Altą? Boys)‘. 
Apdovanojo gražiomis do
vanėlėmis. “Diedukas ”
buvo geras, o mokytojai tai 
dar geresniu nes suteikė ku- 

j nigui Pakalniui nors mažą,

kingas., “Diedukas” buvo 
linksmas ir malonus. Visi.

lankė ir. klausėsi iškalbingų 
pamokslui Tėvas jėzuitas 
džiaugėsi, kad ir šiemet, 
kaip pernai, buvo graudin
gų sugrįžimų prie gero gy
venimo. Kmy kur, bet 
Brooklyne yra Šimtai atpuo- 
lėlių, kuriems rekolekcijos 
reikalingos, bet nesilankė... 
Misijonierius Kalėdų dieną’ 
pasakė net penkis pamoks? 
lūs. Brooklyną apl e i d o 
gruodžio .26 d. ir išvyko* į 
Laivrenceį Mass. Tą rytą 
prisirinko, -pilna bažnyčia 
žmonių ir kun. J. -Bružikas, 
S. j. dar kartą prabilo į ti
kinčiuosius. Brooklyniečiai 
dėkingi pamokslininkui ir 
laukia, kad vėl.neužilgo at- 
važiuotij^

PALYDĖJO SENUS 
MEJPtrS :

BrooklyniėČiai palydėjo 
senuosius hietus trukšmin- 
gai palydėjo Grand Assem- 
bly Salėje. Tą vakarą Ka
talikų klubas prie dviejų or
kestrų amerikoniškoj ir lie
tuviškos su šokiais sutiko 
Naujus 1933 Metus.

ŽINELĖS
Antanas Ražanskas mirė 

gruodžio 24 d. ir palaidotas 
Kalvarijos kapuose giiio- 
džio 28 d. iš Karalienės An
gelų bažnyčios.

. nukentėjo, bet p. Rąmoškie- 
nė su savo dukrelėmis nesi
tikėtą Kalėdų dovaną laimė
jo? - . .

Tuom tarpu, kuomet šio 
pranešimo rašytojas nuo sa
vo žmonos tik laikrodėlį ga
vo — ir tai šit sąlyga, kad 
laiku namon sugrystų Mat 
ar apsimoka kitų didesniais 
laimėjimais džiaugtis? Ne, 
apie kitus nerašysiu!

Noras.

jV, JURGIO PARAI*.

l ■■

“Diedukas” prižadėjo at- 
silankyti ir kitą..-metą; .

Stef. Jdkiipcionūte.

Iš KARALIENES ANGELU 
PARAPIJOS.

PALIKIMAS GERIEMS 
TIKSLAMS

- Neseniai miręs Geniukas 
A. Kyrušasj savo'turtą pali
ko geriems tikslams. Tėvams 
Dominikonams
(Tėvui Bonoventūrai A. 
Pauliukui, O P.) tūkstantį 
dolerių; Seserims • Širdiė- 
tėms Kaune, D. Seminari
joms Vilkavišky, Kaune ir 
Telšiuose po vieną šimtą do
lerių, katalikų spaudai pen
kiasdešimts dolerių ir šven
toms mišioms virš tūkstan-

Geiirikas Ą. Kyrušas mi-

..ENTRA! .
' Studentas^Jonas Baltru-
Štilis parvyko iŠ ŠV. Mari- tį dolerių.

s. kolegijos, Thompson, Ct.
įsižadėjo’ . suorganizuoti r£ lapkričio 23 d. ir palaį- 
įkslėivių. Kuopą, Visi šios doras Kalvarijos kapuose 
rupijos moksleiviai yra. lapkričio 2 8d. iš Karalienės 

srašbhh. ateiti į phrapijinę

PROGA BEDARBIAMS
kd pagelbati bedarliianis “Dar-

o“ Administracij a išmokės 
garbini .už kiekvieną g a pi t ą 

ląają .metinę prenumeratą vieną 
’ į. ' '■■■., ?

proga bedarbiams, užsidirb-
► keletą ar. keįiioliką dolerių, 

reanieji. darbininkai gali
irbti nuolatinį ir gerai ap: 

šamą darbą. .

Angelų bažnyčios.
Nedažnai skaitome laik

raščiuose apie tokius paliki
mus tarp lietuvių. Tai gra
žus pavyzdys visiems kaip 
savo turtą padalinti geriems 
tikslams, -/f- . .
.. REKOLEKCIJOS UŽ

SIBAIGĖ
< Tęvas Jonas Brūžikas, S. 
J. užbaigė rekolekcijas Ka
ralienės Angelų bažnyčioje 
Kalėdų vakarą. Visą savai-

DR.BLADAS K. VENCIUS
D A N T1S T A S grand street

I X~BAY (kampas Union Ave.)‘ I
į -Namų Telefonas; Michlgan 2-4273 B R O O K L Y N, N.

Nuo D—12 13. ryto, 2—8 vaJt 
. Šventadieniais susitarus

(kampas Union Avė.)’

LRKSA. įsi kp, metinis 
.susirinkimas įvyks sausio 8 
d., Į933 ni., Karalienes Am 
gelip_parapijbš svetainė j e, 
tuoj po sumos. Bus renka
ma nauja valdyba. Malonė
kite šiame susirinkime visi 
dalyvauti ir n|sipiokėti už
vilktas duokles. Be to, at
siveskite naujų narių prira
šyti. Suširinkiman neatsi
lankiusieji biis baudžiami 
50 centų.

K. Eidult'iaitis, rast

MASPETH, N. Y.

BROOKLYN, N. Y

Stambios kalėdų
DOVANOS

Maspetho. lietuvių parapi
jos kiblesnių parapijiečių 
būrelis nupirko kini. D. Le- 
kėšiui/puikų aukso kieliką, 
kuris aukotojams kainavo 
per $200. Gi Šv. Ražan- 
čiaus draugija taipgi nupir
ko gražų arnotą, kopą ir ki
tus pamaldoms vesti apsi
rengimui reikalingus daly
kėlius. Kun. P. Lekešis tik
rai turėjo linksmas Kalėdas, 
kurių pamaldose buvo; pasi
puošęs parapijiečių auko
tais rūbais, kurie liudijo ge
ros valios žmonių gražius 
linkę jipius.

Šia proga norisi pastebė-

Jonas Raihoška, gyvenąs 
nuosavam nktne, 884 Hart 
Stų’ Ridgewode, Kalėdų 
dovanoms nupirko savo šei
mai, per J. P. Mačiulio ofi
są, vienos šeimynos moder-

. nišką mūro namą, gražioj Jr- -o---- .-— -----
Richmond Hill sekcijoj. Iti, kad Maspethas, sušilau

Juokingi Įstatymai
New Yorko .vaistu drau

džiamą vykti į. bažnyčią daū- i 
gidu kaip 20 mylių tolumo, 

. San Francisco mieste ba- ; 
tų valytojai, valydami mote
rims čeverykus, turi jų si jo-' 
nūs palenkti aukščiau čęve- 
rykų. tam tikrais prietaisais.

Detroite, pardavinėjimas 
confetti -ų .smulkiai sukar
pytų popierių draudžiamas.

La Crosse, Wis. draudžia
ma laivams švilpti.

Virginijoje traukinys va
kare norėdamas eiti toliau/ 

Lietuvoje turi būti vedamas raitelio 
Su raudona šviesa rankoje.

So. Carolina eidami baž
nyčion turi neštis ir šautu
vą. . '

Comvallis, Ore. uždraus
ta moterims gerti kavą po
piečiais. Leista tik penkta
dieniais ir šeštadieniais.

Goodląnd, Kansas yra už
drausta pasirodyti su auto
mobiliu viešoje gatvėje.

Virginij o j nęlėidž i a m a 
vyrui mušti žmonos rykšte 
storesne jo'nykščio.

Zidil, III. baudžiama kalė
jimu už parodymą kreivos 
nosies kitam, .

Erie, Pa,, neleistina už
migti. barzda skaityklos krės 
h. ' ' / • ^
; W. Virginijoj, draudžia
ma Čiąudyti sekmadienį.

Neivark, N. J; po. 6 vai. 
vakaro neleidžiama pardavi
nėti ledo, gauti galima tik 
su gydytojo prašymų.

Pennsylvania- draudžiama 
maudynėse dainuoti.- . \

Collingswood, N. J. , už-, 
drausta šunims loti nuo 8 v. 
vakaro iki 6 vai. ryto. Bau
smė 100 doL.'ir kalėjimas 10 
dienų šunies’ savininkui.
' Ollie, Ta. po 11 vai. naktį ’ 
neleidžiama’jbė svarbios 
priežasties pasirodyti gatvė
je, . • ■

Buffalo, N. baudžiama 
už kortavimą ne tik tuos ką 
kortuoja, bet ir tuos, kurie 
mato kortuojant ir neprane
ša valdžiai.

Kansas yra įstatymas, 
kuriuo nustatoma ilgumas 
marškinių.

Connecticut įstatymas sa
ko, kad visi vyrai ir mote
rys būdami viešose vietose, 
turi būti ne arčiau 6 colių 
vienas nuo kito. ■ . .

Los Angeles. dr ą u d ž i a 
maudyti kartu du vaiku vie
noje maudynėje.; " 7

Penrisylvani j o j bile kurį 
bažnyčia, gali sulaikyti judė
jimą gatvėje laike pamaldų 
bažnyčioje. ;

Lancaster, Pa. draudžia
ma gatvėse rūkyti. .

Maine draudžiama sekma
dienį švilpauti.

Štai kokių galvų ir protų 
būta. Nors tie įstatymai 
buvo savu laiku padaryti to
kiais, bet jie 'pasiliko tik 
knygose. .'

' JONO KMITO EILĖS

kęs antrojo dvasios vado 
kun. P. Lekešio asmenyje, 
kuris Maspetho lietuvių, tar
pe rado daug nuoširdumo ir 
greitai įgijo dvasiškiui .de
ramos pagarbos ir pasitikė
jimo, pradeda Reikštis- pla
tesnis veikimas tiek parapi
jos reikaluose, tiek kataliki
škų draugijų tarpe.' Reikia 
žinoti, kad suriaiku^Mas- 
pethė gali išaugti viena iš 
.didžiausių lietuvių parapi
jų, nes. šioj apylinkėj yra 
ne maža lietuvių ir daugu
ma jų gyvena nuosavuosc 
namuose. •’

ROCHESTER, N, Y.

Telephone: STAGG 2—0105

DR. A. PETRIKĄ
(ys?»tcK) 

LIETUVIS DENTISTAJB ..
221 S. 4th St„ Irooklyn, N. Y.

X-ffpindulių DiagnoMĮ 
Gaso Anestetiką 

VALANDOS:
Nuo 0 vul. ryte Iki 8 Tal vakar*. 
Penktadieniais ir IventadlenląSi 

tik BnsltariM. ;

Tei. Greęnpomt 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

—IR—
BALSAMUOTOJAS ;.
231 RĘDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

bęnavięiaus eilių rinkinys.
Šią knygą ižgjįe visa rim

tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įšigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jos kai- 
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės. Viršeliais 
kaina tik 75 centai;, popię- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių'knygą.

Užsisakydamas rašyk:
“DARBININKAS” 

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

VAIDINIMAS PAVYKO
Gruodžio 18 d. įvyko So- 

daliečių vaidinimas 4 veiks
mų dramos “Nepaisytoja.”

Visi vaidintojai savo ro
les knopuikiaušiai atliko.

Veikalas “Nepaisytoja” 
vaizduoja dviejų šeimynų 
gyvenimą,. Viena . šeimyna 
gyvena pavyzdingai,. vaike
lius auklėja dorai ir išmin- 
tihgai, prirengdami juos 
aukštesniam gyvenimui, o 
antra — suvargus iŠ apsilei
dimo ir nekreipia dėmesio į 
savo vaikelių auklėjimą.

Veikalas yra kaip .gyveni
mo veidrodis — pamokinan
tis.' ' /

Reiškiu viešą padėką vai
dintojams už jų energingą 
darbą, kleb. kun. J. Bakšiui 
už jo didelę paramą ir ne
nuilstantį ir uolų darbą vi
suose Sodaliečių reikaluose. 
Taip pat. ačiiv vai’g. K.’ Ba
zini už . j o p agal bą.

I KLASČIAUŠ'

i CLINTRN PARKAS
= piknikams-, baliams, koncertams, 
jšokiams ir visokiems pasilinksmini- 
įmains smagiausia vieta Brook- 
= lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa* 
jlęytl sale žiemos sezonui. .
Lkamp. Magpeth ir Betts Ave. į 
Į JONAS KLASČIUS, Sav, Į
1 . JMaspeth, N. Y. |

. Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUŠ IR ... 

BALSAMUOTOJAS
Apdraūda Visose Sakose 

. .Notary Public * *~
5441 — 72-nd Street,

Arti Grand St.
MASPETH. L. L, N. t. .

A

“DARBININKO” METINIS 
KONCERTAS

SKLEISKITE ŠVIESI
Perskaitę “Darbininkę” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų ide-. 
jos priešų propagandą.

Tai gražus mūsų išeivijos 
įžymaus poeto kun. K. Ur-

“Darbininko”' vadovybė 
nutarė rengti “Darbininko” 
metinį koncertą sausio mėn. 
15 d., 1933 m., Municipal. 
Bldg.. salėje, So. Bostone. 
Koncerto programoje bus 
daug naujienybių.

Visi “ Darbininko ” prie- 
teliai prašomi iš anksto ren
gtis sausio 15. dienai.

Sausio 15 d. yra labai 
'.brangi diena visiems lietu
viams. 1923 metų sausio 15 
d. Klaįpėdoą kraštas prisi
jungė prie Lietuvos, išbuvęs 
500. metų Vokiečių vergijoje.

Taigi, 1933 m. sausio 15 
j. paminėsime 10 metų .su
kaktuves nuo. Klaipėdos 
krašto lietuvių sukilimo it 
išsivadavimo iš v o\r g i j u $ 
pančių. / . ...

NEWARK, N. J.
Šiuomi pranešu Lietuvos 

Atstatymo Bendroves. *šeri- 
ninkams, gyvenau t i e m s; 
New Jersey valstijoje,: kad 
įvyks L. A. B-vės reikalais 
šios valstijos šerininkų susi
rinkimas sausio 8 d., 2 .vak 
po pietų, Lietuvių šv. Jur
gio Drmigi jos Salėjo, 180-2 
Ne\v York Avė., Neivarko. 
Pareiga kiekvieno šioj-val
stijoj . gyvenančio L. A. B- 
ves ščrininko atsHankyti į* Šį 

-Silsi rinkimą ir pagolbet i 
gauti . reikalingą .skaitlių.

4<
¥

■< ■i • • ••• •

IL . 1 1 . ■ ■ . ’ —
Tel. Stagg 2—5048 Notary Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balgamuotojai

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. stagg 2—0783 Notnry Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandatukas) 

GRABORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, IT T.

Telephone Stagg 2-4409.
N'iiTARV PUBLIC

ALEKS. RAOZEVIŽIUS
G R A B O R I Ū S

_ ; 402 Metropolitan Avė. .
. BROOKLYN, N. Y. .

Briėšais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią.. .

Rarsamdau Autoniobilfas Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso-, 

kiems pokyliams

.A

balsų. L. A. B-vės visų še- 
riniriku siiyažiavinfas (S<-i- ■
mas) įvylo sausio mėn. 10

Lietuvą AEta-ynm Ben- 
drovčs N ” .k rsrv Atktovy-. 
b.E .= ’ •

•pirmininkas.
’• ’ J. .^t rei/i'a, • 

sekretorius;

MO r. LAI1 Kl $f Fotografas 
l14 Bedfovd Brooklyn

Uvergr^tv u -iuh

Ah'lklt t’
t
s ■

• i
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