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d į “Darbininko"Koncertą Sausio 1S dieni
fenkųNuž^dy to Bakanąusko 

asKUtinis Laiškas Motinai
* -.1* •, ' ■ • - ' .

(Dedame, kalbos netaisę)
*. f . * ‘

Bak(t/nmb»ko paskutinie
ji žodšiai prieš 'mišaųdamt.

> . ^14 spalio, 1932 m

Brangioji Mamute J

BučiiioJm karštai tavo koje- 
lęs ir rankelęs ir dėkui Mir
tingai kad mane užauginai 
tik gaila kad mažai man 
lųimės teko matyti šiame 
pasaulyje, Šilėdė mane ir 
piano jaunas dienas mano 
geri draugai ir pažystami. 
Škiriuos šendien su šiuo pa
sauliu ir Tavim Motinėle 
labai pasiilgęs , nes seniai 
mačiau ir su Tavim sesute 
ir Tėveliu. Dabar jau,; pasi
matysime ant Juozupato 
klonės, dovanokite man, 
gal kų ir kada bloga pada
riau. Atsiprašau Motinėlė 

. širdele tik perdaug neverk 
nes Tu • ne viena esi tokia 
fhotina nelaiminga šiame 
pasaulyje 1 daug tokių yra, 
eiti pasimelsk užpilk mi- 

-n^iįb^ite.
iftk mamute ir Motiną 

Šviančiausia nemažų skaus
mų turėjo matydama savo 
sūnų ant kryžiaus kibantį 

■į . Esu patenkintas, kad mirs?
tu su Šviančiausiu Sakra
mentu kaipo visi katalikai, 
gyvenkite kaipo . įšmaiiote 
jokio patarimo negalių duo-.- 

. ti jau man nieko nereikia 
'. iįes ; paskutiniai, žodžiai ški-

riuos su šiuo pasauliu, nė-

VOnETUOJ SIT^OO^NIJOJ KAROSTWĖ
DOLERIŲ NUOSTOLIŲ

matysiu vargų šiame pasau
lyje ir dejonių.

Motinėlę širdelę nors gai
la būtų skirtis su šiuo pa
sauliu, bet kų padarysi ne 
mūsų valia Tai Dievas da
vė, atmink mamute nepalie* 
ku jokios bėdos - nei pačios 
nei vaikų vienas esu, tik gai 
lų Tavęs, nebus kam senat
vėje žiūrėti, gailėkitės savo 
sveikatos, tik neverkite per
daug dar kartų prašau, o su 
pirkia kųrnoriįe tai daryki
te parduokite ar Onutei gy
venime bus reikalinga kaip 
žinote taip darykite. Siun
čiu visoms giminėms ir pa
žystamiems paskutinį sudie 
atsiprašydamas visų abelnai 
gal kų užgavau ar Šiaip ko
kių skriaudą padariau tai 
prašau dovanoti per Šį baltų 
paperelį nes asmeniškai jau 
negaliu atsiprašyti Tai bus 
paskutiniai mano žodžiai iš
tarti onot Dainos, 1 ‘Užeis 
takialiai mano mindinti Iš
džius medfdfei mano, sodin
ti” •; ■ ,.

. Sudie sudie-ir dar kartų 
sudie, Bučitodūmūs karštai 
Tave Mamute širdelę ir se
selę ir TeVelį Kursai manę 
užaugino.

- Myrštu neš Dievas, leido 
. tik tiek gyventi šerne pasau- 
.lije. Tai mano paskutiniai 
žodžiai. •

Tik neverk mamute Lai
mingo Jums gyvenimo 

Jušų sūnelis
Juozas”

VOKIETIJABALIPRARAS- GENEVOJE KALBAMA
Tl KOPŪSTO čEMPIOv APIETRDMPAS

NATA Z VALANDAS '

. <

CHICAGO. — Iki šiolei 
kopūstų valgyme- Vokietija

GENEVA.— Tarptauti
nes. darbo organizacijos ko-

kiečius vadino kopūstų čem
pionais.
/ Paskutiniuoju laiku pa
aiškėjo, j og Amerika kopūs
tų sunaudojime ’ smarkiai 
vejasi Vokietijų.

1932 m, Amerikoje sunau
dota 154 milijonai švarų ko
pūstų, o 1931- m. — 144 mi
lijonai svarų. Tas _ rodo, 
jog kopūstų valgymas Ame
rikoje , įeina ■_ vis didesnėn 
inadon.

Kol kas dar Vokieti j a tu
ri pirmų vietų. Praėjusiais 
metais Vokietijoje kopūstų 
suvalgyta 30 milijonų sva
rų daugiau negu Amerikoje.

BAHIpSElMM

dėjo pasitarimus apie trum- 
pėsnių darbo savaičių įve
dimų. .' •

Pasitarimuose dalyvauja 
atstovai iš, 34 valstybių. A- 
mei’ika savo specialaus at
stovo neturi, tačiau posė
džiuose dalyvauja Amerikos 
konsulas Genevoje.

ISPANIJOJE NUOLATINĖ
SUIRUTE

OKLAHOMA MIESTAS. 
<—Oklahoma valstijoje^ per 
praėjusius metus buvo 59 
bankų apiplėšimai. 6 plėši
kai užmušti apiplėšimo įlie
tu,. o 34. patalpinti kalėjiy 
mūose. . .. •

MADRIDAS. — Ispani
joje paskutinėmis dienomis 
buvo smarkių susirėmimų 
tarp- komunistų vadovauja
mų. darbininkų ir vyriausy
bės ^apsaugos būrių.

Didžiausių susirėm i m ų 
buvo Valenciįjos apylinkėje, 
kur įvyko ir mirtinų kirčių. 

<- Madrįdfr*ffid5’ė atrasta 2 
* bombos., Bombų-rasta ir ki
tose vietose.. Visoje Ispa
nijoje malšinant neramu
mus, užmušta apie 50 žmo
nių ir sužeistų per 100.

■ •• i

y BERLYNAS. — Vokieti- ' 
jos finansų ministeris Von 
Krosigk parlamento komisi
jai, pranešė, jog 1932 me- 

s^iaigr valstybės biudžete (pa
jamų ir. išlaidų sąmatoje) 
bus apie 517,506,000 dolerių 
deficito Inedateklių), vadi
nasi, valstybės išlaidos daug 

... didesnės už pajamas.
. . Pranešdamas apie šiuos 

metinius nuostolius, vokiė- 
./ čių finansų ministeris parei

škė, jog Vokietijos finansų 
. padėtis, palyginus su Pran-

••' cūzijos ir Amerikos finan
sais, nėra pavojinga.

RUMUNIJOJ TRAUKINIO 
■ NELAIME

MADRIDAS. — Ispani
jos vyriausybė, nebegalėda
ma paprastomis priemonė; 
mis numalšinti esamus ne
ramumus, paskelbė karo sto-

Už SUDEGINTUS PINIGUS 
GAVO DAUGIAU

v

BUCHARESTES. — 
Sausio 10. d. susidūrė grei
tasis tl^aukinya su papras-; 

v tuoju traukiniu didelio • sni
gimo metfc, ’ ‘ .. • /

. Dovy nif žmones užmušti ii? 
Sauginu 20 sunkiai Sužeisti; 

■. .• •. ’ i ’ ’’ ■ ‘ ..

. WASHINGTON. — Tū
las ūkininkas IV.: A. Betler 
iš Benton Harbor, Mich., 
netikėtai buvo nudžiugintas. 
Jo ūkyje buvo kilęs gaisras, 
kurio liepsnose smarkiai ap* 
dega jo 1400 dolerių. Tiek 
pinigu jis beveik ir teturė
jo. ‘ •

.Surinkęs . apde g i n t u;s 
banknotus, nukentėjęs ūki
ninkas atvyko į Washing- 
ton, į valstybės iždo depar
tamentų, kur Avi expėrtės 
moterys peržiūrėjo apdėgu- 

f sius banknotus ir pripažino 
. ūkininkui ne’ 1400 dolerių, 

bet 1410 dolerių. Pasirodė,

nojo,kiek pinigų jis turi. ?

Žmios 4š: Lietuvos
J ŠIAULIŲ DARBININKU ‘

VARGAI

ŠIAULIAI, Lietuva. —
.' 1 ‘ ’ ''..--ė . ■

Jau kelintas mėnuo, kai 
subankrutavo brolių Niūro
kų odų fabrikas ir didelis 
būrys darbįninkų liko be jo
kio darbo. Darbininkai pa
reikalavo kompensacijos už 
darbą, 
atsisakė. -Darbininkai už
vedė bylą ir jų. teoretiškai 
laimėjo: teismas priteisė vi-

• giems darbininkams atlygin-; 
ti už darbą ir sumokėti 
kompensacijas. v. Darbdaviai 
apeliavo Į Apygardos teis
mą, bet tą jų skundą atme-

' tė ir patvirtino . pirmosios 
’ teismo instancijos sprendi- 1 

ma. Gavo vykdomuosius la* 
pus ir kreipėsi į antstolį, 
kad paskelbti! arešt u o t ų 
(užareštuotų) odų dirbinių^ 
varžytines.. Tuo pačiu me
tu/darbininkai gavo žinią, 
kad jų vykdomieji lapai be 
jokios reikšmes, nes Apy
gardos teismas nutarė su- 
tabdyti sprendimo • skubotų 
vykdymų dėl to, kad susida
rė subankrutavusiam odų 
fabrikui administracija, ku
ri, paėmusi -į Savo rankas 
fabriką, jį varys Jr stengsis 
išmokėti- indelinūkams Br. 

Į Nurokii banke dingusius in-

TŪKSTANTINĖ PAVASA- 
RININKŲKONFEUENCIJA

KAUKAS' -^ Gruodžio 
28—29 d. cl. čia įvyko .Pa
vasarininkų . konferencija, 
kurioje dalyvavo tūkstantis 

“atetoinrirnapie_400^ečiųr-
Tokįos gausingos konfe

rencijos niekas nesitikėjo. 
( Atstovų nuotaika įspūdin- 
; ga. Pasisekimas buvo.. ne- 
. paprastas. ,

Vaikinai ir merginos tu 
rėjo atskirus posėdžius. Iš
rinktos atskiros vadovybės 
merginoms ir vaikinams. 
Nuo šiol Pavasarininkų są
junga pasidalina J dvi gru
pes r— merginos ir vaikinai 
veiks atskirai, tačiau ben
druose organizacijos reika
luose veiks drauge.

1930 m. žięmą;turėjo įvyk
ti Pavasarininkų konferen
cija, tačiau vyriausybė ne
leido. 1932 m. vasarą turėjo 
'vykti jubiliejinis kongre
sas, kurio vyriausybė ir ne- 
le^°-■ z-;,; ž

’ Dabar štai pavasarininkai 
aiškiai parodė, jog jokje 
varžymai nenuslopino ju 
dvasios ir jų darbų, Tai 
Lietuvos Sodžiaus sūnų ir 
/dukterų gyvos dvasios išsi
liejimas į. tikrą darbą. /

MASKVOJ BADAS
Vėl sumažinta duonos porcija.

EXTRA! .t;' t

^3
“Darbininko” metinis'koncertas, kuriamilek daųįj 

■rengtasi, .jau visai čia pat.
. Rengėjai rengęsi kiek galėjo. Dabar atėjo laikw 

“Darbininko” prieteliams parodyti savo nuoširdumų.
Koncerto programa šiemet bene viena iš įvairiausių^
Štai jos trumpi apmatai: artistas P. Petraitis, 

elo choras. Ukrainiečių muzikantų sekstetas, Zaikio ™ 
Kalinausko. saxofono duetas, artiste pianistė S. ŽydaūO 
vičiūte, muziko A. jžydanayičiąūs duktė, solistė M. UiyM 
baite, A. Grabijoliūtės ir J. Antanėlio duetas.

. Programa tikrai bus atmintina. . / ‘
Į koncertų, laukiama ne tik gausingų southbostonie*/ 

nu, bet ir iš apylinkės:. Cambridgė, Lynu, Montello, NoivJ 
wood, Lowell, Lawrencę, Haverhill,. Brighton. ir kitur,.’ 
Bet ne vien tik Massachusetts valstijos jietuviai bus, Yr^ 
■ikrų žinių, jog atvyks iš Providence, R. I. ir Nashua/ 
N. H. Bus tad malonu susitikti su Įvairių , kolohijų Ire^ 
:uviais. ' .

Tad, “Darbininko”.prieteliai, iki pasimatymo įdo-^ 
miame koncerte! . .• •>;

c

DEGĖ YALE UNIVERSI- SUSIRGO KUN, JONAS j 
TETAS* ‘ ŠVAGŽDYS ’

NEW HAVEN. — Sau
sio 10 dienų buvo užsidegę 
Yalę universiteto „ Oąlhoum 
kolegijos namai, kurie, ‘buvd 
dar tik ką pastatyti.

Du . studentai gerokai ap
degė. Nuostolių apskaičiuo
jama apie 4000 dolerių.

NEPATINKA ROOSEVELT 
ŽMONOS SKRYBĖLĖS

dėlius ir kitas skolas. Dar-. 
bininkai kreipėsi į fabriko . 
administracijos pirmininkų 
Baltrušaitį, prašydami dar-^ 
bo ir bausdami kas jieins 
Nurokų fabriko darbinin
kams, išmokės priteistus pi
nigus (uždarbį ir kompensa
ciją), Baltrušaitis pasakė, 
kad su jais, Nurokų darbi- 

Darbdaviai  ̂mokėti ąjųkais^. neturįs jokių reika
lų ir nenorįs girdėti apie 
kažkokį užmokestį. Juos iš
varė ir pasiuhtė pas buvu-

l sius fabriko savininkus Br. 
' Nurokus. \. .

Darbininkai per tuos 3 
mėnesius prisiskolino kinu- 

, tuvėse,. negalėjo užsimokėti 
nuomos už butus. Nąnūį sa
vininkai laukan varo, šal
tas rudens dienas palstytis 
gatvėse ii’ žiūrėti į padali
jančius, ir šaltį kenčiančius 

vaikus per daug skaudu.
Sudėjo paskutinius, (daugu
mas. skolintus) centus ir 2 
vyrus pasiuntė į Kauną tei
singumo ieškoti. Buvo pas 
Vyriausiąjį Darbo Inspek'v 
torių ir. per jį • padavė, Vi
daus Reikalų. Miiiisteriui 
prašymų. Ponai geri, jie 
prižadėjo jų likimu rūpin
tis, bet jau praėjo daug lai
ko. o atsakymo visai hė$u- 
laukia.. * ■ /• ‘ fe-1 tek buvo atstovu Rusijoje..

Iš Maskvos pranešama, 
k'ar artimoj ateity manoma 
vėl 25 proe, sumažinti duo-. 
nos porcijų. Fabrikų darbi
ninkai vieton 2 svarų gaus 
1 ir pusę sv. duonos, o ki
tiems darbininkams vieton 
Į sv. bus paskirta trys ket
virtadaliai svaro. Įvairiuose 
susirinkimuose kalba m a, 
kad ši reforma būtinai rei
kalinga, nugalėjimui ūki
ninkų sunkenybėms.

Provincijos studentams nėra •
DUONOS

,NE.W YORK. — Išrink
tojo prezidento F. D. Roo’se- 
velt žmona gavo nuo nežino
mo asmens laiškų, kuriame 
pareiškiama didelio nepasi
tenkinimo jos neši o j a m a 
skrybėlė. .

Nežinomas asmuo pataria 
Roosevelt žmonai paprašyti 
savo dukterį pagelbėti išsi
rinkti . tinkamesnes skrybė
lės. /..

Roosevelt žmona gardžiai 
nusijuokė ir pareiškė • ap
gailestavimų^ jog nežino lai
šką. rašiusiojo asmens adre
so. . ■ ■

./Liaudies švietimo komi
sariatas pašalino visus at
vykstančius iŠ provincijos, 
studentus į Maskvos univer
sitetų aiškindamas, kad 
Maskvoj nėra duonos. t

ATVYKO LENKUOS NAU
JAS ATSTOVAS

NĘW YORK. L-Sausio 
11. d. į Amerikąjįtvyko Len
kijos naujas ambasadorius, 
Stanisląw Patek, 06 m. am
žiaus.

• • Nito 4627 nu iki šiolei Pa-

TROCKĮ) DUKTĖ 
NUSIŽUDĖ

BROCKTON. Saus® 
8 dienų susirgo gripu L/; 
§,.euntrd piiniinmkaš 
J. Švagždys. Tų dienų pĘ 
turėjo kalbėti Brocktorio 1M 
tuviams, kurių buvo labai 

: daug - susirinkę • tačiau kum] 
Švagždžiui. gydytojas griebi 
tai uždraudė išeiti iš namui 
Tikimasi j jog .Darbini 
Sąjungos Pirmininkas pąį 
sveiks iki sekmadienio ir ga 
lės dalyvauti “Darbininko; 
koncerte. •

JAPONAI LENDA KINIJOS
GILUMON t

BERLYNAS. L_ šiomis 
dienomis Berlyne nusižudė 
buvusio Sovietų Rusijos ka^ 
ro komisaro Trockio- duktė 
Šinaida Wolkow. ?. = '

Rytą nuvedė savo sūnų, 6 
metų . amžiaus,į mokyklą, 
po to sugrįžo į namus, para
šė trumpų raštelį ir paleido 
gašų. ‘ •’/ • : •:

Savo raštely, Trockio dų- 
. kte aiškinasi žudantįjį dėl 
liėsveikAtds. Ilgą laiką.' -ji 
si rgo/džiova. *' <.

’-T- ■■

Kinijos spauda pranešaį 
jog Japonijos kariuomenė, 
užėmusi Shahhaikwan mi^ 
stų, slenka gilyn į Kiniją* 
Sekantis žygis numa^oraa? 
užimti Jehol provincijų, | 
kuria pusę jau žygiuoja j£» 
ponijos 10;000 kareivių. . J

Japonijos kariškų žyginį . 
nieks neįstengia sulaikyti. 
Iš. Tautų Sąjungos išstoti 
Japonija jau senai pastrenH 
gusi ir ląuliia tik kada Sų-j 
jungą, padaryk griežtesnę: 
pastabą,.' .: V•'./?’■.y'®-'

28INDIJONAI NAUJOJ
■< ANGLIJOJ ML

WSniNGTdN. ■— Pa^ 
kritinio surašinėjimo davį. . 
iuais, . Naujoje • Auglijon 
šino-laiku liko tik 28indijw 
nai. ’ m

Mašsachusętts valstija tųį 
Vi 16 indi jonų, Maino 
Coiinertiout ^-'6, N. | 
slnre — L . ‘

i*
• H -: b 
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’*AKYMKLIAI
UDĄS POLITIKAS maritouas, ‘‘argi nieko jau 

nebegalimai” -

“Vienintelis dalykas, atei 
liepė politikas, “kas belieka 
man daryti, tai pasilikti be 
ją išpildymo iki kitą rinki
mą* Ir, jei as taip padary
siu,” pridūrė politikas pri
prastu būdu, “ ar pais baL 
suosi kitą kartą už mane ir 
ar pagelbės! man , išlaikyti 
naujuosius mano pažadus?” 

. “Žinoma,” atsake gerasis

hm, gerasis Samarito- 
vaikštinėjo sau vienas 

hnis, kai užtiko žmogą, 
lintį ties kerte ir bemu- 
j/ taip, jog rodėsi, kad 
rdis plyš belaiko* 

jerasis žmogau/’ pa* 
sė Samaritonas, “ dėl 
į raudi taip gailiai^’ 

kš raudu,” atsiliepė pa- 
^tasis^“kadangiašesu

tą tik išrinktas 
iti aukštąją valstybėje 
| ir negaliu atminti, ką 
m pažadėjęs savo bal- 
;ojams.” .
Brangusis/’, tarė Sama
nas, ‘‘tai tikro ji nelaimę. • 
tiek aš manau, kad pats 
kai amnezijos auka, ką? 
g juk atsimeni savo var
gavo gyvenimo: vietą, sa- 
šeimyną, ir t. t.?” 
Taip, tikrai/’ atsakė po- 
kas. “Ąš. atsimenu tą 
ką ir ’atsinjęįu/ kuriems 
teiksiu pelnirig^siaš pozi- 
*s, kuriems pavesiu vais
inius kontraktus —. tai 
įmenu viską; tik jau ne- 
imenu, ką aš esu pąžąde- 
; geriems .žmonėms, kurie 
ikimuose balsavo už ma

f*Tarūkėk čia truputį,-- 
|£ke Samaritonas, ‘‘o aš 
įstengsiu tau surasti

pažadus, kuriuos esi 
į davęs savo balsuoto- 
lūs?” -/Z. ••
Ii neužilgo gerasis Sama- 
įofiaš sugrįžo šu pažadais, 
iriuos politikas davė bai- 
totojams. Jie visi buvo

. aMVG ^ič^ 
liūs, kad ir jie balsuotų už 
tįbVe 4' r * * r * 5 p* * *

' Ir jiedu] kits kitam Kiekviena^ :RWažio’,|;
d<tv« tanfes, Sifdiiigsi ,W-W;. 
sveikiito iki kitiį iMitoj; t

' . V j iškehaujant is Lietuvos tat-.. . -G! Sammtonas dar wMinJnž / ■
jo jam pa jeMi. vmitmę. sai jgeVfl jr Kataliku tikš- 
yo kortelę. Betgi politikas L JįM)0> .. ^dieįis.,
paklausė tik jo vardo, aivų J i
rai pasisakydamas, jog jis UCU/ilAVCII PAMN 
turįs labai gerą ir rtepapraJ ‘ "Cn HMCIjj uUH"«. 
stą atmintį ir niekada neuž- ' KALfetiGS " 
mirštąs tą, kurie įąsidard ; ‘. / y
bito ja ir prigelbsti jo bau- Kalėdą diena praleista 
Hai. 1 . v-įisimųgiai mūsą ,parapijoj.

Ir gerasis Samaritonas pd Pjemęnf&ą mišios įvyko 6 
,liau žengė vnl, ryt<% ta-ias atnašavo

džiaugdamasis savo širdyje'
i J kad galėjo jis suraminti nu- 
IMūdušįJįLjFralii^^Įm^fe

gsiu aš tau gauti kitą pa-j raudantį politiką.
špirtį bei paramą ir steng- Sumalu,

^|OmOftllsit jjar ^pįk Gaisra LietuviuU-
■■ Vienuolynek Naujus Metus pradėjome 

gžrži. Draugijos ir kuopos 
r^hgia vakarus* ;

h /lįicmadibai,; sausio 8 J.,.
įvyiė' prakalbos. 1 Kalbėjo Į 
kun/J- Vaitiekūnas,'Provi- 

l■„ -■« -t . »...j.p.zm'»;i.
nas,į kinis bnvft’ ištreftitaal uuktis —- pusė pa^dvyliktai 
kaiAfflęiitos: ; lietuvjs. ftl gruodžio 31 dieni;, 1932 
Lietuvos. /.Jis kalbėjo apiėįmetais*•• v .
"*.. % į ;« I . « ■« -T J rį- —

ją. j ^monią biiyo. d^^/ ’/Į tąJięnu.’

bonįis, kun. S/ K KneižiSi.,

IŠLIKIMU ■
; ŠIRDIES MEILES 

VIENUOLYJE

ilaBije lįetaviu^^'kfeįlJI Laikini šežtadiem vįdtt- 
iias,į kuris buvo' ištremtas] naktis — pusė po^vylilrtai 
'kaiįj Amerikos, .lietuvis.ial_ gruodžio 31 dienų, t932 
Lietuvos./Mis kalbėjo apiėlmetais. ■ _ ' . ■ /
spardą ir katalikišką akci-l Tai paskutine senąją mo
ji j ^monią bujro. ^W‘’/(’.Ttą dienu.’

Vplfaro vedėju buvo- kle-L pats įmygis ir sapnai,, 
bonjts, kun. S.. K Kneižis.,, kad? • laimingai . išmiegojus

' ....—■-'Z • l naktį, ii; paskutinę metą
Nuo Naują Mėtą pradėjo!dieną kilniai praleidus ir 

eiti vargonininko pareigas stropiai prisirengus foliniu- 
įv..Jurgio parapijoj p. A.giems 1933metams.. 
'Šlapelis, neseniai grįžęs iš štai, žmogus išbundi dū- 
LįetuVosirbuvęsvargoni-lmą sukūry. Dūmai nuodi
ninku Nebark, N. J., Na- na žmogaus gyvybę, griau
sima ir kitur. J’ [Žia akis ir drasko . ^rūtinę.

šioji vargonininkė atšistaty-l'save ur kitus gelbėti.7 Past-

Įeinant į yįenuoįyno Vidą 
stovėjo Švenčiausios Jėzaus 
Širdies aukšta ir branginti
na statulą iŠ baltojo - man-. 
inurį; petraukfa iš Italijos. . 
A pie ją ugnis plėtėsi ir van
duo ■ švirkšte, o išliko svei
kutėlė, .
/Tėvo Ašuko kambary 

(anfr. aukšte) pro sieną iš
simušė ugnis ir siena ugnies 
sunaikinta, tačiau Šv, Tere
sėlės paveikslas ugnies vi
sai neliestas. . .; • ,

Koplyčioje tarp nudegu- ;
šią žemąją balkią rastas ka
bantis rožančius, kūrįo po
terėliai sudegė, tačiau Teliko 

’ijJė.A; Ka&parąii^^  ̂ apsaugoti vijmis kryželis išliko svei-- .
šioji vargonininkė atsistaty-j'savę .ir kitus gelbėti.7 Rast- ka^ ‘ :
hinę, ne$ piilnadiehį, saūsio Įgirsta Tėvo Ašuko klik's- ŠVĖClVOSE. 

’ J r{ų,eSr Naują Metą, vakarą kun.
0 S. Draugelis sū kitaįs ;sve-. 

įjSrigmano graudus verks- Easton, Da. atvazia- 
šauksmas kitiems ™ i Karvęy> Lake ailanky- 

>eiii „ _______ __ _  jr„ XIVVXKJ TV T7>J_ Ir no- tą Vienuolyno it su. Naujais
Vitais it Tėvas -^is pasveikinti Kongre- 

P-ldi A, Kaspai'aitei visi r Antanas puolasi prie lan-Į j°s narius, ir labai mi
tinki. laimingos kelioriės,i įąr Ir’gerb.'viršiumko bro- iiūdp, patyręs baltąją tėvą-.- 
sveikatos ir. pasiekti užši- Uįj. -Petras ir ištikimoji tar- bą nelaimę, taigi, juos už-? 
biięžtąjį kibią tikslą. naitė Elzbieta Januškienė ],i,s sa^e;. ^Vas An~ 

Naujas , vargonininkas p. klyjęsta, šaukia.,.. ' tanas iy novicijus Valteris 
Šlapelis jau suorganizavo ( HEROJIŠKI ŽYGIAI : M vyko ir dabar yra laikinai 
didelį. įpišrą chorą. (Ligšiolt Qtxisras iš apačios (rūsio) aJ^štbję pas kun. Drauge- 
buvo’ vien .merginą choras), apėmė liuftą ir ugnis kilo į’ ^’ fev' Wkolo parapijos 

jęf Maloną įspūdį darį kiek'^nsirąšė.^apie 25;vąįkinai, ymšą: Elektra -sugedo. Vi- 
4' J ir jau turėjo dvi praktikas. Lur tamsiu ' Pirmasis gerb.

Taigi parapijos chore, jau Tėvo Brigmano rūpestis bu- 
dabar' yra apie 6Q; parinktą yo gelbėti koplyčią. Jis pro 
bul^-. WiešĮ, gą^ftią-žadąj 
ren^tPkoncet’tą/;' 
; T*.’Šlapelis yra . ne . tik ge
ras muzikas, bet ir daininin- 
kask * L
. Sekmadienį, sausio 15 ’d.J 
bažnyčioje, sumos mėtų pi _ 
Šlapelis giedos sbld.,' Jam Gerb, Tėvo drąsa ir savo 
vargonais ■ pritars p-lė A, gyvybės statymas pavojun, 
Kasparaitė, buvusioj i var-l kad išsaugotą Švenčiausiąjį, 
gonimhkė. . .. įskaitoma prie herojišką žy-

PARAPIJOB “WHIĘT W ’ .Kiti. Tėvai taip, pat 
v P ARTY*’ ... herojingai veikė, kad. ką 

; . Trečiadienį,.-sausio.18 d., »o*s apsaugotą muo gaisro. 
7:30 vai, vakare, įvyks Šv. Bet dūmai ir Ugnis nedalei- 
Jurgio parapijos “whistįd° išgelbėti... 
paity.” Rengėjai duosbrah-į PRIBDNA PAGALBA 
giaS dovanasJaimėtojams. Į Iš kėturią stočią pribuvę 

- < • • ■ ugnegesiai drąsiai veikė nū-
HlDTCftDn' salėti liepsnas ir pačią ug-nftfi If UKU| buNFįi : Lį. Ir po dvięją valandą 

-■ • ~~~* Z". ‘ ■.> nenuilstamo darbo ugnegę-
: > VYČlŲ LAIMĖ jlMAS. sįąį užgesino gaisrą... Ta- 

L. VyČią baskėtball rate- čiau, ugnis padarė milžiniš- 
lis ‘ rungėsi su Westfield kus nuostolius. 

‘Sagles. Persvara visą laiką švč; Jėzaus Širdies Mei- 
buyo .Vyeią pusė je. Rung- lės Vienuolynas baisiai hu-į ir Paralyžiaus; Moderniškos iąjąm 
■tyi^s baigėsi Vyčią naudai kentėjo nuo ugnieš;

. v -y.- J uuolyno rūmą rūsys ------------------- -----------
' f'žaidime daugiausia lai-:| išdegė. Priešakinė vienuo-* Saros. Kėlią1 nurodysime per ląiš- 
mėjimd tašką padare Ka- j . i .

®^S- '-I Visas įfopas ir ramSSai su-
'- t - ' tA- uaibiuti ugnies. " . . ' 

< Šiek tiek anksčiau Vyčią .ratfe nugaįsjo Manchesfer . pduje nukti^ . .
Vtords. RiingTynės bu V o “įto®! rakandai,. meniški, Yw (ro(ij.nnl. ką4 „tlgeM1 Tl0. 
Ringai įdomios- ’ taurai ir patah- ffiS
hiiVn ■nrjJnimėlp fcplk Žnuli- Qes SUnaikmtl ar .suskruzde- blogai!, allpm elhnintidK viduriai fie- . puvo prątaimeję Kejis zaięu reguharųs, nenftUiralus miegas, nervU
mus' tad lic dėio visas Pa- j§*. IvinktimaUSiąs yimiuo- Skunuts, ie tt. viskas tas part»<lo r*b <.»U jre ueju •faĮUngma^ ir tikto Toniko
stangas žaidimą laimėti; lyno knygynas ii cUchits 
± ? * .?. <.. L vertes rankraščiai į niekusPirmasis puslaikis baigė- . . Tr. .. ... .• «-er v. • . v • x į virto. Kai kurios Knygos............................................st; 14:9 Vyčią nenaudai. An- •• . . • > imva p?)ro.iuehduo)*iriafe dytiyt į i a u š

trajme-' pustok^ Vyčiai. 
atsigriėbč ir 
ma‘tik Vienu tašku —?26 :- 111,1 ' ,ki0. NekĮUikhikU56 iW>ųV. nekmv
<1 . --a;-
- šiame.karštame -žaidime W arti šimto tuta^mmj 
ĘiasižyiĮiėjo-Siašįutas ir Bęn- dolerim- 
nėt.; ? ;/*;jirsKuUftu, - Jn,.- . . • \

kąri. M. Cibulskas^ Žmonią 
i prisirinko pilna bažnyčia.

’ ’ ŠV. Kazimiero* parapijos 
ięhoLas, vaclovaująnt‘gabiam 
vargonininkui M* Vyčiui 
gražiai sutartinai; ir harhio- 
ningai giedojo Kalėdą gies
mes, kurios darė’ daug • ma
lonumo kiekvi enam- kiaušy- 
tojui... • ; -

Kun. M. Cibulskas pasa
kė grąžą iriĮdomą pamoks
lą, pritaikintą šiai iškilmin
gai šventei ir palinkėjo, vį- 

.•[ sieros parapijonams geros

Į Kun. Cibulskas; yra atsi- 
į1 žymėj ęs; savo .. gražiais ir

dlW81MiMuiWTOffi

| KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ f
KOLONIJOSE I

į politikas dabar jautėsi

įjo UŽ patiektąją malonę. 
!$r gerasis Samaritonas 
Ūkeiiavo savo kėliais.
JMetrūkus tas pats Sama- 
ftohas grįžo ir vaikštinėjo 
fc vienas gatvėmis ir vėl 
ijįiko tą patį politiką, be- 
fuintį toje pačioje vietoje 
į berandantį taip pat, kai 
tena,
/“Kas gi blogo atsitiko ?’■

|.6 d. §. m. išvjrksta Chicą- fnaj gelbėtis. Po to rūpės* 
gon įstoti į Šv. Kazimieroj fhigojo viršininko T ė v o 
'Vienuolyną. . ‘
Ji labai gražiai ir’ pavyz-j tes ir

dingai ėjo vargonininko pa- gelbėti savo gyvybę. Ir no- 
reigas. ; ' ‘ • 7 : I

’P-nui Valatkai nėzalež- 
ninką vardas tur būt nepa-Į 
tinka, nes. praeityje jąją - - . .
pamaldūs buvo laikomos Ta
tyną kalba ir Buvo palaiko*! v ^bulskąs. ,yra atsi
mos neva R. Kataliką tra-Į'-symejęs* sayo .; gražiais ir 
dicijos. Tačiaus gi p. Valai, nuądmgąis paimliais, , 
ka griežtai nusistatęs prieš ATSIMINĖ-
lotyną kalbą ir įvedė lietu- , Gruodžio 2S, d.^Šv.; Kązi- 
vią kalbą.- Vadinasi, . pet^įmįero parapij^ chorąs pa- 
krikštino. nezaležhinkus į j rūpino Šy. mišias : už^a.-a. 
“ tautininkus, kuriems dį- - a 
vė vardą “tautiška'bažny
čią ” ir vietoj ‘ ‘šventąją”] 
vėliavą įdėjo vienoj įr ant
roj pusėje ; sayp altorįąusj 
“tautiškas” vėliavas, ką-| 
rioS; parodo, koki ši Įstaiga 
y'ra. .... \ - . ■- • ’.

. Atverskime istorijos la
pus iš praeities atskalą, ku
rios atskilo nuo katalikiš
kos Bažnyčios. Juk. gi ir tie 
Luterai, Henrikai, Kalvinai | 
ir kiti, kurie, \ puikybės ap-

šmeižė ką-l g^tsirinko daug- 'Vaikiičią, 
taliką tikėjimą m^jąją gal- ^uvo surengta gra- 
vą Popiezią, būdami pa- programa ir-. dalinami 
vergti puikybės ir ^keršto,L^ainiai/; ' . •;/
sakė, kad ją tikėjimas yra! •. :.y _ . . \
tas pats, nes pamaldos yra \ SPORTAS, 
tokios, kaip, ir K. Kataliką. T^apijos

Taip, atsiskjrrę įvairus krepsiaisvaidžio ratelis labai 
' atskalūnai pamėgdžiojo ką-|§eį’ai Padė jo žaidimą. Jau 
: taliką apeigas’ bei jąją tra- žaidė 7 kartoj Ji* kiekvieną 

dieijas, tačiaus gi, laikui kartą Jaimė^b pa
bėgant, laipsniškai keitės J šižymėjimu. . Ypatingai _štė- 
įr pagalios priėjo prie to,. ^0 visus, kada, .žaidė su 
jog Šiandie . jąją kirkužėse lenką rateliu iš Merideą, 
nei žymės katalikybes' neli
ko, ir iš tą pirmutinią ats-l 
kahi. įsiperėjo siuitai įvah 
riu kitą sektą. ‘

Tas pat ir su mūsą atską-. 
lūnais; jiė pamėgdžiojo fe-j 
talikus, sakydami esą toki 
patys ir ją bažnytinės apei
gos esančios tokios,1 kaip ii’ .
kataliku. Šiandieną mato- gei-iau.pažintiį kas tai yra 
tne< jog via višai kitaip, nes] Metimai.
jau vilkas išlindo iš avies VaKo jaunime,; linkiu ge-’ 
.kailio ir pasirodo- kuomi viausift pąsisokuniį.nteityj  ̂
esąs,: ir dabar gali kiekvie-į ’

■ .i ( :

prąstį, jog mūsą nelaimingi 1‘^ąjungos^.

katalikai; įsfeigdamį' savot^as^Kadar (t . . .. .... ...

kindami lotyną kalbą. . _ | ją harią vis jus, kartu ir ka- 
Laikuį bėgant minimi at- įalikiškos spaudos ; platini- 

skalūnai sušiprąto ir, pa- maSį taigi šiafne vakare bus. 
matę savo klaidas, kai .kurie gera proga kiekvienam at- 
Iš' ją g^įžo prie savo: tikros pilanfcytį’ pakTaūšyti gražią 
visuotinos- kataliku. BąžnyrĮ dainą ir-'kalbą. ,Buk galima 
čios. Tūkstančiai\ wMkoną||nBii^yti prie'“DarhiniiV 

I^ristaus įsteigtos * Bažą^f kdiun.

Vilkas išlindo iš 
avies kailio.

Atskala^ gyvuojanti’ šia? 
me mieste nuo 1916 metą, 
prijuokino Ląwrence’o nuė
sto gyventojus, o ypatingai 
jąją buvusieji kunigužiai,. 
Pirmas jąją tvėrėjas Sta- 
rys. Mickevičius, kuris buvo 
chroniškas girtuoklis, kuris 
sakėsi buvęs R.; K kunigas, 
tačiaus gi ištiktąją jis nie
kad nebuvo>jokiu kunigu, 
netik ką teologijos nepaži
no, bet ir šiaip mokslo netu
rėjo. Abejojama,..ar jis bu
vo baigęs pradinę mokyklą. 
Nepaisant to, nezaležninkai 
jį išrinko, “vyskiipii,” kuris 
vėliaus, išperėjo S. Šleinį ir 
Gehiotį. Šleinis . jau mirė 
nuo nuodu; pamatęs mirties 
valandoj, savo ktaidingūiną, 
pasišaukęs kataliką kunigą, 
atšaukė . savo padarytas 
klaidas ir meldė, visą tu, 
kurie yra suklaidinti, grįžti 
prie savo tikros Kataliką 
Bažnyčios. Gėniotiš gi nuė
jo pas metodistus pryče- 
riautį ir bandė So. Bostono 
lietuvius atitraukti nuo* Ka-^ 
talikij. Bažnyčios, tačiaus gi 
tas jam nepavyko ir turėjo; 
palikti Šo. Bostoną. Tada 
pradėjo trankytis kaip am
žinas žydas, vėliaus apsi
skelbė. ‘‘arcivyskupu.” La
bai juokinga, jog arcivys- 
kupas. be vyskupą, o vysku
pai be kunigą, kunigai gi be 
pąrapi joną.

. AŠ gerai ‘atmenu,' kada p- 
lias Geniotis atvažinėdavo į 
vieną metodistą kįtkužę ir, 
turėdamas, asmeniškus susi* 
pykimus su buvusiu Šleinių.

EJvardo AiitanayiČi^tis. -vė-

vienam, „kada visi cnoro na- 
riar in corpore ėjo prie Šv. 
Komunijos, laike, 'mišią.: 
Šįos1 'gražios
cererilohijūs ;Siit’eikia‘tįBdėlę

i užuojautą vėiicttiiU^Mai’;.ir 
karta ;pąrodo jaunimo' pra
kilnumą. r:

■ •’ .;'i]GLūTi. ’ :A- 
Gruodžio 26^d;‘ 4100 vai. 

vakare -įvyko' vaikučiams 
Kalėdą Eglutes vakarai.

Taigi, juos uz~

tanas ir* novicijus Valteris

J/PbĮjtikas pažvelgė ir tuo-
i pažino: jį.

‘“Aš negaliu atsiminti, ’ ’
įjosi politikas, “kur aš

fe įbadėjęs tą dailąjį popie
tį kuriame buvo sužymėti
fflpo pažadai. Tatai nebe-

n ir negalėsiu jąjišpildy- nįrėjo sutraukti Šleinio pa^
kO kadangi.esu.politikas,;rapijonus prie metodistą 

® labai Wii nkaudą širdį** • gis gi žmogelis (Geniotiš) 
“^Gerasis,” -ramino jį Sa-l tai buvęs Montello batą siu*

lif 'įį:jįjį JĖĮ'U 
■ ot-w-*!f fw.
unaPA.

GrdČiauai garlatvhiĮ imt vau*
» ' dens. ,T dieuos į • •
LIETUVĄ

Puikus geležinkeliu susi- 
siekimasiš Bremenhaven į

■’ - '1 L IMTUVĄ ■ 
- ■ Del InforMuclJų' kreipkitės:

S52 Bpylston Ši., -Boston

• ')kl'H OE f i ':.t l-t.li

L© Y O

tai buvęs Montello batą siu* 
vejas. •

Šleiniui mirus, buvo atvy
kęs K. Petrošius. Šis givy- 
nikaSį permatęs nėzaležnin- 
ką smukimą, . pasitrūuke. 
Petrošiui- išsidanginus, at 
vyko eks-klierikas Valatka, 
kuris yra buvęs trumpą lai
ką R/K. seminarijoj Lietu
voje, tačiaus gi už. tūlus pta 

: įžengimus iš seminarijos 
prašalintas; šiandie pas at
skalūnus jis “klebonauja/’

Conn., kurie vra to miesto 
Čeinpijonai, bet mūšą jau
nuoliai juos gerai supliekė, 

į Valio jiems ! .
[ Mergaitės ‘taipgi neatsi
lieka, -ir .jos žengia pirmyn;

Šio jaunimo atšižymėjh- 
maiį arba laimėjimai, duo
da progą svetimtaučiams,

.£7 Šv. Mykolo parapijos 
klebonijoje.
TĖVAMS REIŠKIAMA 

UŽUOJAUTA .
Didelė užuojauta iš visur 

pąinltylėibte
Tėveliams,, o ypač gerb. Tė
vui Biigmanui, "lęūrs, lyg 
paukštė skrajojo, po visur, 
rinkdamas Vienuolynui au
kas ir viską dėjo į vienuo- 
lyno gūžtą, kad kitiems Tė
veliams būtą patogu’ gyven
ti ir kad novicijai pasinau
dotą retomis ir moksliško
mis knygomis. Nūngi, gais
ras viską sunaikino ir iš
blaškė sukurtą lizdą...

Pasitikima, kad geros va
lios žmonės matys .. ^reikalą. 
prigelbėti. Švenčiausios Jė
zaus Širdies Meiles Vienuo
lynui atsistatydinti, o Gera
sis Dievulis visiems gerada- 
liains. be abejonės, atlygins 
šimteriopai. Samanei,’

ANT FARMOS SURASTUS
Šaltinis, gydantis vanduo. Gelbsti 

,(nuo Kheuinatizmo. Kaulą gėlimo 
. .... i- 

Vic-| dynčs sutaisytos šlapios ir sausos, 
nuolyno rainą rŪS5rs Visai-‘Užsisakyk vietą, iš anksto dėl va-, 

lyno rūmą- dalis nudegusi J 
Visais sthoras. ir ramsčiai sti- A. P, Post Office,

BallardValG,Mass.

•d-ūąiūš ir ugnį gelbsti Šven
čiausiąjį ir išneša* Paštui 
■au.Tėvu Ašuku, jis griebia
si gelbėti relikvijas, kieli- 
kus ir. arnotus. Tėvas. An
tanas ir novicijus; Valteris 
prigelbsti.

kus nuostolius.

L.D/S./
nas. sveikai protaujantis šu-Į ‘ gausio 15 dV‘‘Dąrbininkit

. - - . k - vĮėtiąė kuopa
atskalūnai tapo atvijį an%[‘ręngia koncertą Įr prakal- 
katalikaiį įsteigdami savoj bas. Kadangi] šiuo , laiku vy- 
‘ ‘tautišką bažnyčią, ’ ’ panai-Jksįa • šioš organizacijos jau
kindami lotyną kalbą. .. | Ją naritj v& jusj kartu ir >ka-

Laikuį bėgant minimi at- įalikiškos spaudos ; platini*
- ♦ Aj ■i.^b S-ulV L fr_._ *_-x. i * . • • V - . =. Y _ • Y — .

matę savo klaidas, kai kuriė| gęra proga kiekvienam at- 
;i ’ . 7 J
visuotinos- kataliku. Bažnyrl dainą ir••kalbą. .Buk galima 
čios.- Tūkstančiai apgUlmhą pneir^šyti prie ‘‘Darhunū* 
gekvieni rąe^i ‘ grįžta.pne|‘|fą .Sąjungos”, nupigiiitą

~ -■"'“'/'r '• įiar^

Nuga-Tone
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Nuoširdi Padėka SHENAHDDAH, M.

Pirmos Amerikoje lietu- kaipo Seselių kapelionas, jų 
Vaičių Seserų-vedamos: mo- gėrove rūpinasi. Šioje va- 
kyklos atidarymo sidabro 
jubiliejaus nepaprastai, iš
kilmingas paminėjimas jau 
praėjo, bet jo gilių įspū
džių ir to suraminimo, kokį 
tos iškilmės mums suteikė, 
niekad negalėsime užmiršti. 
Tos sukakties minėjimo iš- 
kūmešenlalyvavusic JiBaž- 
nyčios Hierarchijos, aukštie
ji asmenys, mūsų tėvynės 
Lietuvos ir _ šių valstybių 
gerbįamie j i. atstovai gal ir 
nepatirs apie mūsų čia pa
reikštus dėkingumo jaus
mus, vienok tegul bus leista 
vardu visos Šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacijos tartį 
jiems giliausioje pagarboje 
padėkos žodžius už parody
tą mūšų menkų darbų įver
tinimą, už suteiktų atlaidų 
malonę ir ypatingąjį Kris- 

' taus Vietininko ant .žemės 
suteiktą mums palaimini
mą, Už suteiktas , šias privi
legijas liekamos amžinai 
kaltomis . jiems pagarbos, 
'dėkingumo ir ištikimybės. .

Dievo Apveizdos, matyt, 
surėdymas, kad be. šios ša- 
lįes aukštųjų Šventosios 
Bažnyčios Hierarchijos ,as- 
menų, pribuvo ir iš Arnži- 
nojojMiėsto šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacijos nuo
širdus ^mietelis, • Jo Eksce
lencija Vyskupas Petras 
Būčys, D. D. Jo dalyvavi
mas Jubiliejuje ir širdingų, 

. gražių visiėms, linkėjimų 
pamokslas ir prakalbos, pa
siliks visų, ypatingai Sese- 

■.•Mų .širdyse, neišdildomi.. Jo 
Ekscelencijai .už tap ir, šia 

. proga, už visą mutųs pada
rytą gerą, -reiškiame nuo 
seno, giliai pas mus įsišak- 
nėjusį, dėkingumą ir jo ge-

• radarystėš įvertinimą. Jani 
ir dėkojamos, vis jaučiame 
dėkingumo kaltomis.

Nuoširdžiai dėkojame ir 
visiems jubiliejaus apvaikš- 
čįojime dalyvavusiems, ger- 

. biamiems Klebonams už pa- 
. .rodymą mums palankumo 

ir gerų linkėjimų. Ypatin
gai tariame širdingą ačiū 
klebonui. . kun. S. A. Dobi- 
nįui už gražiai pasakytą pa* 
mokslą^ kun. Dr. L* J. Men- 

. rdeliuiy kun. ĄlaųskUi ir kį.
kun. J. Karaliui už asistavi
mą iškilmingų Šv. Mišių 
apeigose. Klebonui kun. J.

. Čepukaičiui ųž atvežimą, ir 
. parvežimą vyslttipų ir kitus 
. jiems suteiktus' patamavi- 

■ mnš* Vien Dievas jums vi- 
šicmš už viską tinkamai te
gailės atlyginti, ir to nuo Jo 
maldaujame.

landoje prisimename jį ir 
jo Mtr Caimelyje mums ar 
su mumįs atliktus darbus ir 
jam dėkoj.ame. Po kun. V. 
Dargio čia klebonavęs kun. 
V. Barttiška net per platųjį 
Afiantįką atvyko šio jubi
liejaus švęsti. Jam mūsų tu- 
uinro-rgrlaus-dekingumo-sun- 
ku žodžiais išreikšti. Jo nu
veiktieji su mumis ir mums 
darbai, pastatytoji ir gra
žiai įrengtoji mūsų darbuo
tei ir gyvenimui Arieta—mo
deminė Šv. Kryžiaus mo
kykla ir vienuolynas — il
gais laikais liudys apie jo 
kilnumą ir dideliems dar
bams pasišventimą. Jo taip 
nuoširdų ir kitų darbuotės 
įkainavimą, kokį parode 
taip tolimą kelionę čia at
vykdamas, - branginame ir i 
niekad neužmiršime taip 
kilniai parodytos jo geros 
mums: širdies.

Laike šio jubiliejaus gau
tų privilegijų ir patirtos 
nuoširdžios paguodos, nebū
tumėm gavusios, jeigu jo
mis nebūtų pasirūpinęs da
bartinis Šv. Kryžiaus para
pijos klebonas. Kad tapo iš
leista Mėselių pergyventų 
valandų istorija, kad šian
dien džiąugiamės_mes,.Sese- 
ies ir Amerikos lietuvių vi- 
*snomėnė pirmu kartuliė tik 
Mt. Carinei, Pa., bet ir vi
soje Amerikoje; pas lietu
vius nepaprastai iškilmin
gai su Šventojo Tėvo Atsto
vu, vsū tiek vyskupų ir kitų 
Bažnyčios ir valstybės auk
štų ir įžymių asmenų įvy
kusiomis iškilmėmis, . tai 
garbė ir padėka pilnai ir vi
siškai . priklauso Didžiai 
Gerbiamam Kurį. Dr.. J. B; 
Končiui... Tegul jam už tai 
bus mūsų visų pagarba, nuo 

. latinis dėkingumas ir didė
lis Visagalio už tai atlygi
nimas. ' ■ . .

Dėkojame ir visiems mū
sų prieteliams, pribuvu
siems į jubiliejaus iškilmes. 
Dėkavpjame ir tiems, kurie 
negalėdami pribūti asme- 
niai, visvien buvo su mumis 
dvasioji ir raštu prisiuntė 
savo širdžiij. geriausius 
mums linkėjimus.- Labai tą 

’ jūsų atmininą' įkainuojame. 
■ ir jums, ųž ją dėkojame.
’ ? Paskiausiai, bet ne ma- 
’ žiausiai, dėkojame visiems 
• mūsų prieteliams,' : Mount 
’: Oarniel’įėčiams. Jūs savo 
" gerų širdžių gausumų ir 

sunkiai uždirbtais ' flirtais 
0 davėte jau per 25-kis ritėtus 

mūsų darbuotei dirvą. .Jūs 
: ■ Mt. Carinelyje su Sesele-!visada Seselėms, užjautet,

mis ’ darbavusieji klebonai padėjot,’ jas rnylėjot ir da- 
daugumoje yra pas Viešpa- 

/ . tį• amžinybėje.; Bet kurie 
.'dar šioje žemėje • fėbešidar-r 
buoja, kaip-gi begalime iš- 

■' reil^ti jiems pakankamą 
padėką? įDu iš jų Lietuvos 
padangėje gyvena,, bet Sese-.

.• Hų jie nėužinirsta. Kun. V. 
Dargiš, kad ir ligos skaus
muose būdamas, dar vis

Kalėdinis Vakarėlį. ; '
Gruodžio 28 d., vakarų, 

airių mokyklos salėje, musų 
parapijos jaunimas Soda- 
lietės, Vyčiai, ir švento 
Vardo draugijos nariai su
rengė linksmą ir įdomų pa
rengimą, kuriame suvaidin
ta dvi komedijos ir sudai
nuota keletas dainų. Į va
karėlį atsilankė daug jauni- 
mo,svečių,irsenesnhįžmo- 
nių. Programo pradžioje 
kun. A. J, Alauskąs pasvei
kino atsilankiusius ir visų 
draugijų vardu isrėiškfe vi
siems geriausius Naujiems 
Metams linkėjimus. Savo 
kalboje liepė teveliamą pa
tarti savo sūneliams ir duk
relėms prisirašyti prie mi
nėtų bažnytinių draugijų.

\ ■ ■ • ,
Vyčių choras gražiai su

giedojo keletą kalėdinių 
giesmių. Komediją“Miegas 
be Lovos’’ suvaidino A. Mi- 
zara ir P. Jankauskas. Ant
rą linksmą komediją suvai
dino R. Novikaitė,. A. Pa- 
centą, J. VasČilą. Visi vai
dintojai yra pasižymėję 
scenoje ir jų vaidinimas su
kėlė žiūrėtojams dąUg ska
naus juoko. Tarp vaidini
mėlių Vyčių kuopos nariai, 
A. Pacenta,: J. Vasčila, M. 
TamkMevičiūtėy: J. Mizarą, 
E, Norkevičiūtė “ir A, Ste- 
pulaitytė sudainavo 7 lietu
viškas dainas. Jųdainavi
mas susilaukė gražaus įver
tinimo. Buvo kuo pasi
džiaugti. Programos gale 
Vyčių choras smarkiai ir 
linksmai sudainavo Jirigle 
Bells,' p chorui bėdainuo- 
jant tą dainą, pasirodė- sce
noje Kalėdų Diedukas su 
maišu, pilnu saldainių^ Ku
ris kiekvienam vaikui davė 
saldainių. Po programos tė
veliams buvo y suteikta už
kandžiai. Po tam šėke šo
kiai. ’ Parengimas praėjo 
gražiausiu pasirekimit.

VYČIAI PRALAIMĖJO
Gruodžio 12 d. Shenan- 

: doah High Schdol gimnasi- 
jbje įvyko basketball rung
tynes tarp mūšų Vyčių ir 
Šv. Vincento Klubo iš Gi- 
rardvillė. Žaidimą sekė la
bai susidomėjusi didžiulė 
minia. . Žaidimas buvo la
bai įtemptas, gyvas, nes abu 
tymai sudaryti iš pagarsė
jusių sportininkų, ir abu ty
mai dėjo visas pastangas ir 
jėgas suteikti pergalės gar
bę savo tymui. Abli tymai 
buvo pasiryžę laikytis iŠ vi
sų jėgų ir be. sunkios kovos

viens kitain nepasi d u o t i. 
Aišku, kad vistiek vienas 
tymas turėjo laimėti, o ant
ras pralaimėtu žaidimą 
laimėjo girardMiliečiai 25: 
23. Žaidimo metu Vyčiuo
se pasižymėjo Bpbby Nork, 
Spike Beoris ir V. Dundžil- 
la, o girardvįliečiams J. 
Marcinkevičius ir T. Robi?

Tą patį vakarą prieš di
džiulį žaidimą mūsų pavapi- 
jos “klapčiukai” pergalėjo 
airių parapijos “klapčiu- 
kujj ” Žaidimas baigęsi 261 
19? taškais.

Gruodžio 15 d. mūsų Vy
čių basketball tymas buvo 
mįyykęs į Minersylle rimg-

J 3

Pranciškaus parapijos ty
mu. Kadangi Vyčįų tymas 
tą vakarą buvo netekęs sa
vo. stipruolių a s m e n y s e 
Bobby Nork ir Spike Beo
ris iš priežasties, kad abu tą 
vakarąnbuvo^^vieštrdaly- 
valiti “Ėootball” hankiete, 
Berwick, tai Minersyillįečiai 
gana gerai supliekė Vyčių 
tymą,. 34:18. Bet Vyčiai 
nėra , riusiminę, nes nekant
riai laukia tos progos su? 
pliekti juos, kai Minersvit- 
liečiai atvyks pas juos sau
sio riiėnesyje.. .j

Nors vaikinų .tymas pra
laimėjo, bet Yyįės ^laimė
jo. Jos pergalėjo Šv. Prari- 
ėiškaus mergaičių tymą. Šv. 
Pranciškaus parapijos mer
gaitės smarkiai ir gyvai žai
dė, bet mūsų. Vytės jas pra- 

' lenkė. Žaidimas hai g ė s i 
Vyčių naudai, 22 :13.

Gruodžio 16 d. mūsų Vy
tės nuvyko į Girardvįlle im
tis su Šv. Juozapo mergai
čių tymu. Jos jas pergalė- 

: jo, 5:3. Rezultatai buvo 
taip^įnaži,:. iš priežasties, 
kad “periodą of play” buvo 
tik po penkias minutes.

me akte, labai gerai suvai
dino savo rolės.. Buvo gies- 
mių, kurios sužadino atsi
lankiusiųjų širdyse kalėdi
nius jausmus. .

. Veikalą vaidino šie asme
nys: A. Poškevičius (Ero
das), V. Radzevičius, J. 
Arlauskas* A. Zalonis, E, 
Pilkonytė, K. Šidiškis, V. 
Kirilėvičius, A. VaiČiuky- 
nas/ J. Juozulinas, J, Mi- 
čiulis, J* Medelis, L. Mali? 
šattskas, P. Juočys, J. Dru- 
la, K Kirelevieius.

Angelų roles atliko para
pijos mažesnis choras, J. Si
manavičiūtėj vedamas. Or
kestrą sudarė K. Kirilevi- 
čius ir jo “Ramblers. ”

Garbė vaikams už gražų 
šuvaidinimą!

PHtLAOELPHIA, PA.
SV: Vardo Dr, Vakaras.

ginusios su trimis kunigais. 
Kun. P. P. Laumakis atlai
kė giedotas mišias ir pasa
kė pamokslą. Graboriuiri 
buvo Užumeckis.

Kitas pagrabas buvo gr. 
4 d. a. a. Alėx. Danauskio, 
kuris buvo taip pat labai 

■ gerai visiems žinomas. Y- 
pae tuomi, kad turėjo’ pa
protį lankyti šermenis, kur 
tik buvo.: Grabprius Kava
liauskas velionį pašarvojo 
savo kambariuose.

Paskučiausiai nugirdai!, 
kad pasimirė Julė.Sanchė 
.(ValnviČiūtė). Ji sirgo per 
penkiųs metus ir visą laiką 
išgulėjo Phila. General li
goninėj.

r Tiems visiems mes mel
džiame Viešpaties . suteikti 
amžiną atilsį ir ląkanižinoji 
šviesa jiems šviečia.

• CIRKAS PAS NEZA-
. ; LEŽNĮNKUS •

Kalėdų vidurnaktį buvo 
- -laikoma- “ pamaldos.

lėžninkų kirkužejė. Bet vi 
. sos “pamaldos” persimainė 
. į .cirką. M,at kųnigužisf Žu- 
į kauskas turėjo svečią neza- 
. ležniriką Mazonį, kuriam

atsilankę. . Kadangi svečias 
per daug iškripo laike “pa- 
mokslo,” pats “vyskupas” 38 
turėjo jį pavaryti nuo šaky-* . j| 
klos ir pats baų> ė * ‘pamoks- 9 
lą.” Tuomi baigėsi cirkas, . 3

Bet tuomi' nepasibaigė ne- 
zaležriinko Mazono neldimes.

■ Dar tik matyt prasidėjo.' q 
Vėliau, tas nelaimingas žmo- <j 
.gėlis buvęs visai alkolio nu? 
galabintas ir taip . sudribęs 
ant gatvės. Jį išgelbėjo įš 
tokios nelemtos būties 'tūlas 

■gerasis sanrniutonaš^miėstū . 
policijantas, kuris suteikė 
jam nakvyne miesto viešbu
tyje; būtent policijos stoty
je. ■ . . " ' • ''

Ką rytojus pranašauja, 
nežinoma. ■

. '1

daiiniiale. $

UŽKVIETIMAS. '

CHESTERPA.

Seselės jus visada atmins ir 
už suteiktą joms tokį didelį 
malonumą' stengsis, savo 
darbais atsilyginti. •: •
-Visiems: jums ir visiems 

mūsų prieteliams Ameriko
je, Šia proga, linkime, labai 
laimingų Naujų, 1933, Me
tų ir Dievo palaimos visa
me*." . .

bar1 pasistenget surengti ko- 
gražiausį paminėjimą jų 
darbuotės jūsų tarpe. Jubi
liejaus rengimo komitetui, 
visoms draugijoms, tnūsų 
ištikimiėins alųmnams, cho
rui, mokiniams,. - žodžiu, vi- 
ąai Šventu Kryžiaus’ para
pijai, labai ir labai nųošir* Visiems giliai. ;
džiai ačiū, Sayo maldose tŠvenio Ka&Mėrą

Švento Vardo draugystė 
turejo vakarėlį IsmokciąJ 
gruodžio 31 d. Jame dalyva
vo gan daug narių. Pir
miausiai buvo metinis susi
rinkimas. Buvo rinkimas 
naujos valdybos:, pirm. — 
Juozas Jakštis, ’vice pįrm.l paskyrė jis laikytį' Šias vi- 
—Karolius Kisielius, Jr.,1 durnaktines .“pamaldas.” 

Bot Mazonas buvo visai no-' 
tikęs tokiam viešam pasiro
dymui. Išrodė, jog jis b.Ur 
vq perdaug paėmęs ‘ant drą
soj” Už tai jo. pasielgi
mas, ypač laike “pąmok’s- 

. lp,” _papiktįno; net .gan su
kietėjusi būrelį, kurie buvo

neza

Pagarsėjęs Aušros parap* 
“Didelis teatras” šiemet į- 
vyks Sausio 15 d. 3:30 vai. 
po pietų šv. Mykolo moky
klos svetainėje E* 7Jh ir 
Welsh sts., Chester, Pa.

Bus suvaidinta labai juo
kinga komedija “Žentai iš 
Amerikos” ir daug visokių 
pamarginimųt mišrus' didy
sis ir mažasis chorai, -dai- 
nos, bus solo, lietuviški šo- 

į kiai, rateliai ir tt. *
Suvargusiai sielai, su

spaustai širdžiai, geriaUsis 
būš vaistas I Visus chešterie- 
eius ir apylinkės lietuvius 
širdingai kviečia,

„Rengėjai.

F«UE, PA,
Dramoj ‘‘Betliejaus Šiai; 

nelč” atvaizduojama, seno
vės laikai y iŠ žydų tautos 
laukimo Mesi jos., B uvo at
vaizduotas karalius Eįrodas, 
jo rūmai, ir tt

Vaikučiai)/ypač trečiąja-

raštininkas — Jurgis Beke- 
riSį kasininkas — P. Zokas, 
maršalka —Karolius Kišie 
liūs, Sr.

Per susirinkimą buvo nu 
tarta pradėti darbą rengi
mui klubo kambario. Taipg 
buvo dvasios vado Miufarta 
suteikti Ištikimybės Kryžių 
tiems draugijos nariams, 
kurie gale metų rasis priėję 
kas mėnesį prie Šv. Sakra
mentų. Tai bus gražiausias 
Šv. Vardo draugijos nario 
pasižymėjimas. 'Visi vyrai 
privalo dėti didžiausias pa
stangas užsipelnyt tokį gar
bingą pažymėjimą ir gale 
metų įgyti šį ištikimybės 
kryžių, kuriame pažymėta 
vardas ir metai.

Smokerio metu buvo su
rengta pasilinksminimo pro 
grama, kurioje dalyvavo 
Juozas Jakštis, St. Dryža, 
Dobrovolskis ir sodaįietės 
Ona Rimdeika, Sofija Be
kertate, Ona Juškauskaitė.. 
Už suteiktą programą visi 
nariai pareiškė nuoširdų dė
kingumą. Taip visi nariai 
linksmai, gražiai sulaukė 
naujus metus, ■

Naujų narių iškilmingas 
priėmimas įvyką sausio 8 d. 
po mišių 9:15 vai* Prieš mi
šias visi nauji nariai, . kaip 
ir seni, susirinks kambaryje 
po bažnyčia ir po to tvar
kingai eis į savo vietas baž
nyčioje. . ■ ;

• KETURI PAGRABAI.
Gruodžio 31 d. buvo pą- 

grabas a* a. Vincento Mont
vilos, 1316 Hancock St. Jįjį 
laidojo. gr Abortus Kavaliau- 
skaš. Pamaldas „ gedulingas 
atlaikė , kun. J. J.- Kaulakis.

Po ilgos ligos -pasimirė 
Apolonia Štaiilnėnė, Pagra- 
bas įvyko antradienį. Baž
nytinės pamaldos už velio
nės Vėle buvo kūū iškilmin-

. Šausi o. 18 d. 7 vai. vak. 
Šv. Jurgio par. svetainėje, . . 
Salmon ir Venango gat.; •• 
rengiama rakščių kopūstų. -■ 
vakarienė ir šokiai. Įžanga . 
35c, Už gražų šokimą bus 
duodamos dovanos. -‘‘J*

Parengimui vadovaują 
Šv. Onos draugija,

LANKĖSI VYSKUPAS-.
Gruodžio 30 d, pas Šv. M 

Kazimiero parapijos klebo*. ■ • 
ną kun. J. J. Kąiilakį buvo 
apsilankęs J. ĖLVyskųpe^M

. * ■Pi P. Būčys, o Naujų Metii 
dienoje Šv. Andrį e jaus.baž- 
nyči o j e vyskupas pasakė pa- ‘ 
mokslą.___

Korespondente.
U-

NAUJIEMS 1933 ME- r apaštalas, imdamas platinti
. • -i-į- ' .1 mėnesinį Meilės- laikraštį.

TAMS
Tinkamiausiadovana sa

vo' . artimiems ir giminėms 
yra užsakyt mėnesinį “Mei
lės” laikraštį, pašvęstą Švč. 
Jėzaus Širdžiai. Mėnesinis 
“Meilės” laikraštis patiks 
visiems, nes yra tikrai reli
ginio turinio ir dvasiškojo 
pobūdžio.

Mėnesinis “Meilės” laik
raštis rašo apie reikalin
giausius katalikų tikėjimo 
dalykus ir išdėsto kilnų pa
maldumą prie Švenčiausios 
Jėzaus Širdies.

Mėnesinis “Meilės” laik
raštis vieniems metams kai
nuoja tik $1.00.. Taigi, įmo
kėjus tik $1.00, per ištįsus 
metus gausite gražių dvasi
škoj o turinio skaitymų:

Mėnesinis “Meilės” laik
raštis į Lietuvą kamuoja 
$1.5Q. Tėvai ir giminės Lie
tuvoje gėrėsis- dvasiškais 
skaitymais ir jums dūkuos 
už mėnesinio “Meilės” laik
raščio išrašymą jų naudai.

Reikia žinoti, kad mėne
sinis “Meilės” laikraštis at
lieka apaštalavimo - darbų 
mūsų lietuvių tarpo,, aiškin
damas tikėjimo tiesas; dės
tydamas Intronizacijos tik? 
slą, platindama^ dorovę, ir 
katalikiškąjį- Veikimą...

Taigi, brangus skaityto
jau; argi pats '.neprišidesį 
prie, šio . kilnaus apaštaĮayi- 

[ tno ir ar. netapsi pasaulinis

tarp savo brolių , lietuvių, 
kad jie visi persiimtų Šven
čiausios Jėzaus Širdies mei
le. Juk ir Pats Išganytojas 
yra pareiškęs: “Aš atėjau 
ugnies siųsti. į žemę ir ko gi 
norėčiau, jei ne, kad kūren
tųsi 7” (Luk. XII, 49).

Švenčiausios Jėzaus Šir
dies Meilės Kongregacija ti
kisi iŠ brolių lietuvių,: kad 
visi parems leidžiamą mė
nesinį “Meilės” laikraštį, ir 
tuo pačiu prisidės prie užti
krinimo- . Kristaus viešpata
vimo pasaulio šeimų na
muose. ' / •

Visas prenumeratas shjs- 
kįte. “Meilės” (Charity) 
vardu, adresuojami: Sa- 
cred Heart Monastery, Knr- 

: vey’s Lake, Pa. Aldersom 
p. b.j? • • 

Re v. RrigmąnasfiiCJį

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbsti bedarbiams “Dar
bininko” AdministracijaisniokSe 
bedarbiui vi ikiękvfeną/gatttą 
.naują metinę prenumeratą vienį 
dolerį.
Gera proga bedarbiams uzaidirb- 
ti- keletą ar keliolika dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gab 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap» 

mokamą darbų.
: .. “DARBININKAS” ‘ \

; • ' 366 West Broadway, ...
Su. Boston, Masa. «
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Įattafo-B, BŠ8.

DAJilUMIJIKAS
(®he Worker)

-—-V—— * f-t '
;gsi?9’8 uthuaium ^ooutioji or labor
M »ecoiid<l*M matur 8«pc. 12,1$15 u, partctttc* at Boetoo, Masę.

FŲ- twd«rth« Act of Mar 8.1Š70
%Mteta!Ma» foir malto! at ypadal ntą of pottaįt prpvl^ed fc* 1d Sactlon 1106

~ Acf (rfOctobar 8,1917, autlMm»į<Į on July IX 1*18
t MUB80RIPTION RATUS:

įrcąta yeątly**..».o.......<...*5.00
onca per week yearly, .*2.00

Mti* w ytarjy.. .8SU5O
*. DARBININKAS
Rįpl VEST BBOADWA1

PRENŪMERAT08 KAINA: 
Amerikoje metame ,..,,*AOp
Uiaieny R«m»» ......... 15.00
Vieną kart »*vaitCje metaini....|2.00 
Utsieny 1kart savaitėje metams, .$2,50

SOUTH BOSTON, MA8S,
TELEPHONE SOUTH BOSTON 0Q2Q

***

ŠV. KAZIMIERO 
SESERYS-

r • Seserą Kazimieriečią 25 kojė, — ta. žino tik tie, Jut 
j -mėtą įsikuiima jubile j u s i-ie buvo liudininkais viso- 
p praskambę jo ir anglą kata-j Mą ėrgellą^ suiruciu te ne 
g^I&iskoj spaudo j. Ten pa- ftvarkos,kokia tuomet apsi- 

^jvykusiose Mt. Carinei, I?U.J 
į gruodžio pabaigoj, 1932 m 
Įy dalyvavo Apaštališkas Deįe- 
$ gatas Piero Fuinasoni-Bion-

stovi te maisto nėra. Pri ei- 
-ta prie tokio užburto rato, 
kad nežinia nuo ko pradėti, 
Nelaimė nelaimę varo. Iš
badėję kaimiečiui rašo laiš
kus vaikams kareiviams a- 
pie savo vargingą gyveni
mą ir komisaru išnaudoji
mą, w kariuonienėji* ir lai
vyne pasireiškia sukilimą. 
'Prasideda masiniai areštui, 
ir šimtai kareivių. ir jūri
ninku kalėjime laukia litui 
no likimo; Nejauku, kai iš-, 
tikiriiiauskis diktatorių ram
stis. -T-kariuomenė ima šiau
štis.. Carą. žlugimo istorija 
.gali pasikartoti.

. Kaip kiekvienoj suirutėj, 
taip te. čia, visą akys nu-

ii ii

LIETUVOS VYRIAUSY
BEI PAREIŠKIMAS

(Sis Kunigu Vienybes »rgauiaal‘Uos 
parėlJjkiniaa buvo pusiųatna Lietuvos 
pmldeutui p. A. Smetonai, miitottnto 
pįrjiiftjinlmi p., Tubeliui 
atstovui. (iVusltogtone), 
BėdJ

Alės, Amerikos Lietuviai 
kunigai, Kunigą Vienybes 
nariai, . atsižvelgdami į . ne
malonią katalikams sudary
tąją padėtįf. Lietuvoje, pri
versti esame dabartinei Lie-

* . ■ • ' ’ ,1 ’V AOfiĮiJi

tavos Vyi-iaitsybei pareikšti. e5s
keletij tiesos žodžiij. Šitais jįe pirmuje^į stojo į kovota' 
žodžius reiškiame atvirai ir 
nuoširdžiai, vėlindami tildai 
geto mūsą /Tėvynei. Lietu
vai it jos esama jai Vyriau- 
Lsyb'ei. •

.•3

Staliną,, ką jis daro ar ma
no.daryti netvarkai pąšalin- 

tainėta, kad tose iškihnėse,l reikšdavo mūsą lietuvįą gy ‘ . 'Dmi piikiša^^ ne-
- ' Dirva buvo -labai pasyvaus ^statymo;

graibstosi .tai im vieno dalvt
, .:. ■ i a ai.; - ko, tai už kito, kaip aMas tonas, a. a. kum A. Staniu-j į, .

■ L . i. • ’patamsese. Viena dienakynas, n* ėmėsi to, kas tais t . ■_.'-/1
B tr i „ , -t ■* z .i- • ■ jamrupipramone,kitadie-g ;di, Vyskupas P. Bucys ir laikais, atrodė• nejmanoma-Md 1 ’
|h kitą įžymią svečią. Šv.. Tė- įkurti Seserų Kongregaciją 
8’vas taip pat atsiuntė savo' lietūvią tarpe. Kad suskąi- 

palaiminimą specij a Ii a m įyti kliūtis, kurios stovėjo1 
K* laiške į Apaštališką D.elega-J jam ant kelio, reikėjo para.' 

tą, per Kardinolo Pacelli gyt atskirą knygą. Bet gc- 
gj rankas. ležmiu pasiryžimu te angelo
B ■ 'Matomi mums visi e m s, kantrybe kum Štaniukvnas

kai gražios lietuvius zi- nugalėjo .viskį ir įkui-eto ; . . st,H paikoms tas 
Sūrios yra - skleidžiamos ame- kiį kilni? Seserų Vienuoliui ^rl„1xd.,.” i vymuj 11, iio i b. j ib Uci i o uą

tik gali tam nepasitenkini
mo tvanui užtvenkti. Įve
dė; net paėportus, tą carą 
palikimą, prieš kurį '.bolše
vikai kuolabiausiaį. kovojo,

venime.
kieta, bet atsirado Dievo 'ar

ną maistas ir rūbai darbi
ninkams. Norėtą ir pramo
nę pirmyn varyti ir kolcho
zus. sutvarlfyti, bet. niekas 
nesiseka. • Bet ką Stalinas 
gali padaryti ? . Be abejo- 

i nes’, jis norėtą, kad viskas s ■ • • . ■ ■ i ■. ■ kuogėriausiai sušitvarkytū;
Į bet ne Stalino pajėgoms tas

teisėtumo’te nekultūringu- našioj dvasios rėžimai, pra- . 
mo pasireiškimą bet; Kokioj žudė tautą nepriklausomy- 
tautoj, kati- ir azijatuose, o bę. Todėl prašome šį mūsą 
mes juk nesame Tamstoms pareiškimą priimti gerojo 
svetimi, tik broliai lietuviai, dvasioje te.sulyg.tuo pada
lo paties Vytauto. Didžiojo 
sūnūs. Jei būtume, abejin
gi dėl mūsą brolią.kataliką. 
smiMos padėties, tai Jūs pa
tys savo širdyse mūs pa- 
šmerktumeter . ' .

5; Del..tautos švietimo ir 
kulhteinimo. Ne vienas gal 
iš Jūsų esate prikišę kata
likams, ’ kad j i c tamsūs. B ot 
kai j le steigia savas mokyk - 
las, Jūs jas uždarote. Kai. 
jie nori rimtai apsišviesti- ir 
įsikurti savo uihversitetą. 
Jūs to neleidžiate. Kokiais 
motyvais ? Kad neatlikta 

. koks tuščias formalumas ąr 

. kokia kita išsvajota prieža
stis. Bet ar tuščias forma
lumas arba tušti išs'isvajoji- 
•mai gali stabdyti kultūros 
darbą?

Tamstą pasiaiškini in ai. 
Kataliką Universiteto už
draudimo. klausimu, taip 
lengvai sumušami, neįsten
gia išdildyti įspūdžio, kad 
Jūs tik dėlto neleidžiate ka
taliką universitetui. įsikurti, 
kad prisibijoto gerai susi
pratusiu katalikų -- i liteli- 
gęntiK Bet kaili;šviesos, bi
jotis?. Antrą vertus, kaip 
galima'yaldyti kraštą prisi- 
bijant didžiumos jo gyven
toją. Vieton juos spausti, 
ar no ttesliau būtii aprūpin
ti ją veikalus?

Visos viršuje išskaitliuo- 
tos - mūšą, atsiliepimo prieža
stys, rodos, duoda .mums pil
dos teisė-s.’ pareikšti Tams
toms tuos žodžius. Jūsą 
rankose valdžia. 'Jūs gal 
nepaisysite mūsą pareiški
mą, Bet visgi -mes turime 
vilties, kad jumyse nėra dar 
žlugus tikroji Lietuvos mei
le, had nesiistingęs dar visi
škai Jūsą kataliką " tėvolių 
kraujas, kad nelauksite ža- 
lingą, aiškiai žinomą istori
jos atsikartojimą, •. kur.' pa-

(Sasnausko) ir “Plaukia sau laivelis” (Šimkaus) ge
rai padainavo p.- A. Radvilas. “Little Gray Home in 
the Mest” (Lohr) ir “Gerk bernužėli!’’ (Kačanausko) 
puikiai padainavo p. S. Sapranienė. Chorai galingai su
dainavo sekančias dainas.: ^-Loja šunes ant k i e m b ” 
(Martinonio), '“Kaip gi. nemylėti man kampelio šito!” 
(Kuii. Čižausko), ^jPtešlys” (Navicko), “Ilgą, 'Ilgą” 
(Petrausko) ir kitą kompoziciją. ' '

Dabartiniu laiku mūsą dailės ir scenos mylėtojai 
mokosi naujos operetės “Lietuvaitės” (SteponaiČio-Ži- 
levičĮaus). iVąterbury,. . Coiin. choras, vadovaujant 
muz. A. Aleksiui, praeityje yra pastatęs sęenon gražią 
veikalu ypatingai operečių, kaip štai: “Klaipėdos Jule” 
(vertimas,kun. J. Kasakaičio iš Herberto. “A Nautical 
Knot”), “Į Tėvynę” (Aleksio), “Sylvia” (kun. J. Kri-

(Petrausko) ir daugelį kitą scenos yei-

teisėtumo ir

ir Uetuvos 
y, BaluCiul,

skaldoiną žandus. Toks 
darbas, rodos, neatitiktu 
Vytauto Didžiojo dvasiai ir 
„vyrištolmiu, kurį Lietuvos 
Vyriausybė jjeva pasiryžus 
sekti.'. , . ,

Mums suprantama, kad, 
rodos,, katalikai * neužsitar
navo tokio, su jais elgesio; 
Visas piliečiu pareigas jie 

ištikimai.

ją eiles už. Tėvynės laisvę 
Jie yra Bažnyčios mokom 
būti dorais, o . dorus valdy
ti lengviau kaip patvteku-

ryti atitinkamus teigiamus 
žygius. .■ .

Pinnini ūkas • . ••
'JB/aa. K. Vasys,

Vicė-pirmiuinkas
Išum-K; TTrbanavičius,

Raštininkas
Kun. P. M. Juras, 

Iždininkas . .
■ ■ Kun,. M. Au Pankus. '1 .

KATALIKU SEIMELIS
Naujosios Anglijos kata-

tScĮIxę> lt., «7OQ III., Ov. iyr 
ko. parapijos svetainėj ėį. 20 
Webstcr St.į B r o e k t p n,

Alės negalime , nepastebėti, 
kad dabartinis Lietuvos vy^ 
riausybėš nusiteikimas yra 
nepalankąs katalikams. Be* 
jokios pateišinamos priežas
ties Lietuvos Vyriausybė 
slopina kataliką orgimizaci- 
jas, neleidžia joms laisvai 
veikti, ją vadus baudžia pi
nigais. ir kalėjimu te kaiku- 
rįas visiškai.. uždaro. . Tuo 
tarpu’ tolygioms tautininką 
organizacijoms . Vyriausybė 
ne tik leidžia laisvai veikti, 
bet *ir gausiai- jas remia. 

‘ Kataliką spauda taip, pat y- 
ra varžoma griežta cenzūra, 

•.ta’utiinnkų gi spauda turi 
laisvės .te. paramos ir gali 
kada nori pulti kataliką 
spaudą, be jokios baimės; 
kad pastaro ji puolimus at
rems. Lyg atrodo, kad prie
šui surišama rankas .- ir 

?. y •; . c.
savo priešais;; tą pačią- Ru
siją taip nualino,, kad nepa- 
liko , jai nė. laisvės, nė duo
nos, nė garbes, net ir jos 
vardą panaikino.

: Rusija ‘tai tikra yliktato- 
• lią šalis; totoriai,.carai, bol- 
s šėvikai, viens po kitam sėdi

Ę; TŽkiečią spaudoj. Anglai Kongregaciją, kokia te kilioj jau įžiūru kad mūšą išeivi- tūriligiausios tautos didžiuo- 
tąsi. .'.y.

Šv. Kazimiero. S e ą ė r ą 
Vienuoliją tai mūsą pažiba® 
Tfesoy išeivija davė, jai vis- vapižios nebuvo pa-
ką, įą turėjo geriausio. <— sjeį-ę Dabar geros visos 
kilniausias savo dukieleš, c;aro.piemenės: ir cenzūra, 
bet tos brangios, aukos ne- ir naghika; te. pasporfas, te 

. buvo be reikalo išeikvotos. ir masiniai dar
bininką ir kareįvią šaudy
mai. Kaip tobidai ątsikar- 

fPIATILETKOS ŽLUGIMAS roiės pasikeitė. '1825 iiie-! 
—,—- ' . . tais Mikalojus I, išblaškęs
sarai tikėjosi, todėl, kad kanuolėmįs dekabristą, suki- jai ant' sprando, ir-neduoda 
žmones, netekę nuosavybės j limą, suvaržė Rusiją geleži- 
nenoroms dirba baudžiavos' niais pančiais, dabar bolše- 
darbą. . Taigi te masino

J* jos lietuviai ne vien tik spor 
tuose pasižymi, bet ir kata-

& Jlikiškoš kultūros darbe jie

tarp kitą tautą. Šiuo kar
iniu už tą kūną kultūros pro- 
$ gramą tenka padėkoti šv;

Kazimiero SeserimsV Kas'MV
bąvo prieš 25 metus ir da-j Jos davė vaisią, kuriais da-j 

B bar mūsą, išeivijos nuotai- bar. džiaugiamės; ’ k!
---------------- ------- i—..

Sf' .... . - -
jr;; ____ i
jfes Visas pasaulis buvo šusi- 

domėjęs bolševiką “piati- 
fe^lįėtka,”. arba penki ą metų 
jEflanii, kuriuo jie uorėj o nu- 
ite stebinti pasaulį, nes. per

atsikvėpti. Ir taip eina gy
veninio tagedija: ; d^iktato- 

Šno į vikai, taąi .pat- apsidirbę su riai šėlsta, šalis kenčia. :
©«3MXJU.tX paccllllį, A1C3. pci . .... ■

fe .penkis metus žadėjo pasta- PRAĖJĘ METAI AMERIKOJE | B -tyti Rusijos ekonominę buk-.

II
L lę taip aukštai, kad pralenk- 
^?tiį turtingiausias . valstybes 

te pataptu nauju komunis-

autiniu rojum. Dauguma iš 
^.anksto žinojo, kad iš tos ■ 
į ^piatįliėtkds7’ nieko nėiseisį 
£ bet buvo ir -pranašaujančią/ 
f <. pilną jos pasisekimą. Visi ■ 
p- nekantriai lauke jos pabai-

' jos, na, te galą gale ’susįlau- 
•e. Riatilietka užsibaigė te 
os rezultatas — badas. : ’’

Už. atimtus nuo žmonių 
[rudus ir; kitus žemės pro
duktus bolševikai pristatydi- 
10 milžinišką dirbtuvią te 
įprūpino jas -mašinomis, bet 
leturi pakankamai išlavin- 
,ątą darbininlcą. toms masį- 
imns varyti, prižiūrėti ir 
pataisyti. . Prie to, trūksta 
kiro, žalios medžiagos te 
lankos išdirbiniams parduo
ti. Ką reiškia,-pavyzdžiui, 
automobiliu ‘ dirbtuvės,’ jei 
vargšai - gyventojai neturi

£ už kąją pirkti# . Tuo būdu 
tagblte; dirbtuvių, .Ritėjo 
jįįfetbti.L

A‘- Kolchozai/bei komtmistn nayO p^Įg R, Želioniūte. ‘‘Eikš einant/graži mergaite: 
1 niąi ūkiau nepristato ne .pu- (Aleksio)' ir “Aš bėrniųkąs*\ (Vanagaičio) vyriški ‘ 
.. BMt +inl.* ■ftimėl-n Irizll?- l.»,nTv»i—. 'tft.iT'tn'HnHe "W‘ 'A.lril-iifit* taniam t.m!

Į

riausybė, paneigdama kąta^ 
lĮką laisvę ir teises ir glos- 

t tydama ją priešininkus, ma- 
f žiną dorą pilięčią skaičią ir 

tuo būdu pati griauna Lie- 
• tu vos te savo valdžios pa

stovumo pamatus.. Taigi šie 
mūsą žodžiai, kad ir gal 
skaudūs ■ .Tamstoms, kaip 
kiekvienas, tiesos žodis, ga
lą gale išeis Lietuvos te Jū
sų pačią naudai-

Kokią mes turime teisę 
tokias Tamstoms skaudžias 
mintis .pareikšti ?
. Į.' Kaipo buvusi c1 j i i r esa
mieji- Lietuvos piliečiai, ku
rie, nors toli nuo. Tėvynės 
gyvena -, bet jos nepamiršo ir 
jos likimu visuomet rūpina
si. ■ ' • :
:. 2..Kaip gausiai aukojusie
ji- Lietuvos. neprikjausomy- 
mybės išgavimui ir palaiky* 
nmi,. ir tuo būdu turintieji 
teisės tarti savo žodį jos 
valdymo klausimu... Jei ge
ri buvo mūsą 'pinigai, Įai 
bus priimtinos ir mūsą pa- 
■štabos.

3. Kaipo kataliką 'vadai, 
kuriem^ negali nerūpėti ją 
brolią'priespauda.

4. Dėl paprdsČiausio tei-
1 singumo;. Kultūringasis pa

saulis Visuomet smerkia 
K,. kiekvieną neteisingumo,, ne

Visos katalikiškos organi
zacijos, parapijos, pašelpi- 
nes ir. idėjinės draugijos,

somos, išrinkti atstovus, pa
rūpinti gerą sumanymą 
šiam svarbiam . šenhelitm 
Atstovą mandatai pasirašo
mi valdybos atitinkamą, ha
lių su Dvasios Vadu.

Apskrities Dvasios Vadas 
kum P._ Juras ir L. D. S. 
ccirlro ptemminkas kum J. 
Švagždys rūpinasi, kad Šis 
seimelis geriausiai pasisek- 
tų. \-

Seimelio, visą tvarką vė
liau praneš kum J. Švagž^. 
dys. • •

Visais seimelio reikalais1 
kreiptis hei InešTlhtl^iąsti. " 
šiuo-.adresu: Ręv. .L Švagž- 
dys, 20 Webster iSt^tBrock- 
ton, ’Mass.

Pėdė racijos N. Ą. apkri- 
•ties valdyba:

Kuri. Juras,e. '■■■ 
Dvasios Vadas; - .

= ; V. Jt Kiidirka, 
Pirmininkas;

S./Čeikausltas,. 
'Raštininkas; .

j. Versiackaisy

TEATRAS IR KONCERTAS.

.‘Priešadventinis sezonas mūsą kolonijose pasibaigė 
įvairiais parengimais. • . ..

. Ęosian, jfasš, lapkričio 20 d. įvyko ‘‘Dainą Šventė’’ 
•— koncertas, surengtas apylinkės jungtiniu chorą pa
gerbti JONĄ Kl^TA^KUN. KAZIMIERA URBO
NAVIČIŲ jojo 40 metu literatines darbuotės ' sukaktu
vėse. Pirmą kartą šioje apylinkėje ; buvo. išbandytos, 
.jungtinės pajėgos,, kurios davė minties ateityje surengti 
dar skaitlingėsnėmis jėgomis koncertą. Vadinasi, “Dai
ną Šventė” buvo pilnas pasisekimas. Koncerte dainuo- po vertimas iš Herberto), ‘‘Išeivis’^ (Šimkaus), “Consi? 
ta naują dainą, Brolio Jono Banio, *^1. I. C, Švč. Mari- ląun Facliltatiš” (Petrausko) ir daugelį kitu scenos vei- 
jos Kolegijos' muzikos .mokytojo komponuotą. Visą Įę- 
-inesį pagavo garsusis daininiiikas p? "Petras. Petmtiš. 
(Paterson,. N. J.)5 šioje apylinkėje pirmą kartą pasiro
dęs. Jojo dainą repertuaras' nebuvo rinktiniausis. Teko 
girdėti, kad jis* dainuos metiniame “Darbininko ” kon
certe te, reikia, tikėtis, patieks turtingesnį savo dainą re-, 
pertuąrą. ‘ .

Wate.r.burįj, Gowi. lapkričio 13 d. šv. Juozapo nlO- 
, kyklos auditorijoje Lietuvos Vyčią choras, vadovaujant 
, muz. A. Ate^-sh<į patiekė gražią programą.•Vaidinta Jo
no TąiTydo dvieju aktą veikalas ..“.Apkalbos ir Meilė.” 

‘ Patsai veikalas vykusiai parašytas te mūsą išeivijai pil
nai suprantamas. . Visi vaidintojai yra patyrę scenos 
mėgėjai ir todėl suvaidino’’savo roles tikrai artistiškan 
Koncertinę dalį'išpildė mišrus ir atskirai vyrą choras. 
Dainuota. nemaža solo ir . duetą. “Dulteiižėle” (Sarpa- 
iiauš) te “Mano Rožė” ‘ (Ka£ąnMml^^^ 
daįūąvo p’4ė^M-v Andi'iukaite. ” ‘ ‘ Aš bijau'pasakyt * ’ (Va-4 
nagaičio) ir Lietuvaitėj (Žemaičio). puikiai paclah. 
iTkrttris i^21S .ift: ’ZnU AVi-ivi+i" mftttft’ rtva^i l’rtA’ihVtrid-A ♦

ai pa-

kalu ir koncertą.
Cb\rM(jo, III. visą' dėmesį.pagavo' Lietuvių beJ.uaięių 

pUf/ilistikos kontestas, vedamas dienraščio “Draugo,” ku
ris užsibaigė lapkričio 21 d. didėlėmis iškilmėmis —'■ va
kariene “’Congress” viešbutyje. Vakarienėje laimėto
jams buvo išdalintos dovanos. Dalyvįvo per 300 syeČiu, 
ją tarpe daugelis garbingą lietūvią ir svėtimtaučią. as
menų. Vakarienės-metu įvyko koncertine programai kiL 
riojė dalyvavo pačios žymiausios lietuviškošioš dailius 
'pajėgos. ■. ;.. • • . -■ ■’ . ‘

• Lapkričio 27 d.- IVabn^i ir 8tli gaivią teatre p-lū 
Emilija MickųiiaĮte davė savo koncertą.’ .jau pirmiau to- 

Iki pat koncertą, buvo davusi Hiiladelphia, Ra. .R-lė E? 
Mickiinaitė yra viena mūsą žymiausią, dainiuįiiįdą; pe
reitus-hletus dalyvavusi Lietuvos. Operoje. Koncertas 
-buvo ’pilnas pasisekimas. . - .; y ..

. ’ Gruodžio. 1 d. jungtiniai ‘ chorai, suruošė ’ koncertą 
ZĄ.į?cčio-Tra.jtiią^ sukaktuvėms ‘ pagerbti. Koncer-. 
te, tįrp kitą‘chorą, dalyvavo. ‘Šy.'Kazimiero .Akademijos 
mokinus su savo orkestru, kuris Šiais '.metais orkestrą 

& tiefe maišto, Įdėk komi- dainavo jaunuolis N; AlėksiA “^nrvoir4iMnėIynnsis”Įkonteste laimėjo pirmąją' dovaną; Publikos huVo'diuig.

Koncertas labai gerai pasisekė ir davė nemaža pelno, 
kuris atiduotas bedarbiui šelpimui.

Warcester, Mass. šv. Šažiniiero parapijos salėje 27 
d. lapkričio įvyko- metinis kone ertas—m instral show, va
dovaujant, p. J. žcMaiciui. Seniau tie parengimai .būda
vo išimtinai anglų kalboje, šiemet, reikia pasveikinti p. 
J. Žemaitį — jisai patiekė lietuviškajai publikai lietu
višką programą. P. J. Žemaitis yrą mūsą Studentą Or
ganizacijos sendraugis. .. \

RADIO. . -
č’/iteą/o, III. jau treti metai kaip Praplės PŪTiiiture 

C o. kas savaitė tūri’ savo lietuvišką valandą pe.r radio. 
Kai]) visuomet; taip ir; paskutiniu laiku ši lietuviškoji 
valandą buvo gausi koncertine dalimi ir savo prakalbo
mis. Nepavaduojamas solistas p-as Čiupus yra klausan
čios publikos labai mėgiamas/ Daugiausia kalbą-—pa
skaitą buvo pasakyta Chieago dūkta rą-niedikų įvairiais ; 
sveikatos klausimais.. . ••• • -

. X(‘U' Jerseįt valslįibip lietuviškąją radio valandą- 
iniciatoriais buvo laisvasis menininkas J. Jįileviriiis ir ik 

PetraUis. Dainos visuomet.rinktinos ir p;. J.. Žilevičiui 
vadovliujant, gerai sudainuojamos.- . Jos labai patinka 
svetimtaučių publikai,:iš kurios gaunama ‘daug, sveiki* 
nančią laišką;.. ' • '

Italiinuirc, 3AU lietuvišką ja. radio valančia dąugiau- 
hia rūpinaši.p. Papolas Juška. . Jisai turi gerai išlavinu 
tą chorą it nemaža žymią solistą; šios, lietuviškos dai
nos pajėgos daro. dideiū) įspūdžio į bešiklausątlčią sve?- 
timtaučią publiką . • . • ' • '• ;; . • .

('Bus daugiau) . . .. . ' .

Skaitykite ir Platinkite
D A R B I N I N KA



Penktadienis. sausio 13, 1933

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakattla—dvae. vadas; Kup. Jonai
Kun, J, MačiuUonis—l-asls Ylce-pinn. ; Pf,-- Mawfcu3~n-t|i|» riet’ 
pirm. ; V. J. Blavackas—rait., 7 Mott a#., WOFeaater, MaM., O, 81- 
dabrlene—lž<!.; G Conxmonwealth AfĮk, Wor«į«wr, M**, fc-Rnl< 
nyi ir J. Svirskas—iždo globbgjai; Kuu. JFr, j, Juifc^tW—nklakto- 
riua, 432 Win&jor st, Cambridge, Mas*.

■Abstineilta^ Ęur&pos šiąu-
. res stdijsa ’

Pirmą vietą Užima išvedi 
ja, Organizuotų abstinentų’ 
yra . 314,321 y B jų 222,807 
suaugusių ir 91,614 vaikų ir 
jauiiimo. 4,690 skyrių suau
gusių ir 1,854 skyriai vaiki}. 
.Gyventojų skaičius 6,100,4mayorąs. 
ooo. .; ?

Danijoj organizuotų ab
stinentų yra. 98,788; iš jų 

93,476 suaugusių ir 5,312 
vaikų. Gyventojų skaičius 
3,600.000. • <

Norvegijoj • abstinentų y- 
ra 176,906;. iš jų 105jl81-.su- • 
augusių. Gyventojų, skai
čius 2,800,000. ,

Suomių abstinentų yra 
121,136iš jų ,61,532 užau
gusių ir 59,604 vaikų. Gy
vent ojųskaičius 3,400,000.

Vokięeiąi'.katalikai prieš.. 
tiUiolį '

.' 1932 m. rugsėjo 2 d. Esse- 
ne įvyko Vokietijos katali
kų visuotinis suvažiavimas 
kuriame vieną iš svarbiųjų 

' vietų užėmė alkolizmo ir. su 
j juo suristų klausimų nagri- 
; nėjimas. Suvažiaviine išna
grinėtos alkolizmo - žalingos 

■ įtakos šeimos* pavienių as
menų ir visuomeniniam gy-

BLAIVININKŲ ŽINIOS■ * - nusistatymo kiekviename
didesniame mieste steigti al- 
kolikų; gWos draugijų ko 
mitetus, prieglaudas, gydy
klas, kuo labiausia iįnpįių^i- 
tis atitraukti darf>ininkĮis 
ųuo girtavimo, Šią mintį 
ypač parėmė Breslavo arki
vyskupas kardinolas Bett- 
rąm’as ir Esseno imeąto

Alkotišinas iT .abš^iįMM 
Rumunijoj

Alkolizmąs Rumuni j o j, 
kaip ir kiekvienoj vyno ti 
degtinės gamybos šaly, yra 
nemažai išsiplėtęs. Tačiau 
ir kova sų alkolizmu vįspję 
šaly kas kart .vis; labiau sti
prėja, ypač Naujojoj Ęti- 
munijoj rumuniškai, yęng- 
riškiii ir vokiškai kalbantie
ji didžiausiam sutarime dir
ba.; Pirmą kartą 1932 m. 
Temesvar’e buvo sušauktas 
Priešallfolinis . Kongresas. 
Kongrese nutarta įsteigti 
bendrą visos • Rumun į j o s 
Priešalkolinę Sąjungą, rei
kalauti įvesti į mokykląs’ti 
kariuomenę priešalko l i n į 
mokymą, kaip priemonę ko
voti su valdininkų giriavi 
;mur įvesti griežtesnę svaį- 

i giųjų gėrimų pardavinėjimo 
- kontrolę ir .apskritai mąžių- 
• ti degtinės gamybą.

Klausimus siųskite —
: JŪRŲ PRWLAUKA, 

f . 366 West BroądWJty,
So. Boštottj Masa.

Kl. Kas yra piktžodžiavimas 
ir koki iŠ to nųfldlme?

Ats: Biktažodžiąyįmasj'- 
ra tyčiojimasis iš Dievo, Jo 
šventųjų ar Jam pašvęstų 
dalybų, t Šv* Jonas Auksa
burnis rašos “Kaip akmuo 
metamas aukštyn, nepasie
kęs žvaigždžių, krinta ant 
metančio galvos, taip piktžf 
džįavimas, nepasiekęs Diė- 

krinta ant piktžodžiau 
jaučio ir įpirtinaį jį žei
džia; ” Gi Sename Įstaty 
me štai ką randame parašy
ta': “Kas piktžod ž įu o t ų 
Viešpaties vardui, mirtimi 
tenumiršta; visa daugybė 
užmuš jį .akmenimis” (Kuu 
24, 16). Iš čia jau aišku, 
kaip didelė yi*a piktžodžia- 
vimo nuodėmė. Ganą pri
minti Baltazarą,, Nąbukodo 
nozarą, Erodą, Julijoną 
Apostatą, idaųt suprasti 
kaip skaudžiai! už tai-Die
vas baudžia. .

Saugokis ‘piktžodžiavimų.
• Neik į bedievhi prakalbas, 

kur tyčiojamasi iš Dievo, 
Bažnyčios, tikėjimo, bei 
Dievo tarnų. Neimk į ran
kas tų” knygų, bei laikraščių 
kurie piktai buiąioja pilei 
Dievą ir visa, kas šventa 
“Neklyskite: Dievas . nėlei- 

, džia iš savęs “tyčiotis. Nes 
ką . žmogus pasės, tai ir. 
piaus” (Gal.* 6, 6)..

Proliibieijos 
kaip ir daug kituose daly
kuose, ne visi laikosi tiesos 
ir teisybes, ti ne visi nori ją 
rasit

klaii s i m e, tad nebemoka gyventi. Auk
ščiausiąjį gyvenimo tikslą 
pakeitė . į šokius, sportą ir 
šiaip “good. time.” Prohibi 
ei j a ir nedarbas daug prisi
dėjo prie demoralizacijos 
Beprotysčių bei kriminalys- 
-čių-skaičius^inunimo- 
taip padidėjo, kad-pedago
gai mato reikalą peidvarky- 
ti viešųjų inpkjddiį.’ sistemą 

! ir įvesti Teligijęs pamokas.
Ne vienas kėlė balsą prieš 
jaunimą gadinančius kinta
muosius paveikslus/.- Mat 
statistikos rodo, kad ketu- 
riasdėsimts nuošimčių, visų 
vagysčių ir kririiinalysčiv 
papildoma jaunuolių, netu
rinčių 24 m. amžiaus.

Abelnai, dabartinė jauni 
mo karta negalimą diclžiuo 
tise Bet jos . nesmerki m 
Švicskim geru pavyzdžiu ii 
lenkim juos prie Dievo nuo 

idealams. Tingi melstis ir pat jų kūdikystės dienų.

Kl. Kaip mes augome, musu 
tėveliai nusiskijsdavo jaunąja 
karta. Mes seniai. sakome, kad 
dabartinis jaunimas “no goodj’ 
Jie gal tokius pat užmetimus da
rys savo vaikams ir tt. Arištik-' 
tąją. dabartinis jaunimas eina 
ant “šuns uodegos?” / .

. Ats. Kaip visais amžiais, 
taip ir dabar turime labai 
geru jaunuolhj. Tai įrodo 
augantis skaičius- pašauki
mui į vienuolinį gyvenimą; 
Ir šiaip kiekvienoje parapi
joje yra daug skaistaus, ide
alaus jaunimo. Bet niekas 
negali užginčyti, jog didele 
dalis dabartinės kartos tie- 

. nori pasišvęsti kilnesniems

Įkas girdėti,lietuvių
KOLONIJOSE

W0RBTER, MASS.
KOLEGIJOS STUDEN

TAI IŠVYKO . _ 
/ IVbreesterio studentai, km 
rie lanko; Švc. Mari j os kole
giją, per Kalėdų atostogas 
taplankė -savo tėyeli'us; Jų

■■Mi

“KALĖDĮT MARGU
MYNAI

Šio vakaro programėlė 
■ ■ buvo labai įvairi ir puošni. 
• . Kiekvieno skyriaus • moki

niai turėjo progos pasirody
ti šokiais,, dainomiš bei vai- 

. dinimais... Kada tilt Seselės 
Kazimierietės užsimojo dir
bti, žiūrovai gali būti tikri', 
jog vakaras išeis įdomus ir 
vertingas. Tačiau, labai gai-

’ ; lą viso to trūso, nes publi-
■ koS‘. neapsčiaį atsilankė.- Iš . 
.tikrųjų, mės neįvertiname

; mūsų Seselių kruopštaus, 
veikimo.’ Gal tik tuomet lie-

...••.•tuviai susipras turėję ko 
.brangaus, kuomet neteks jų-

. •• • ’’ " •’ ’ •
\ . RADĮO KONCERTAS.

'Radio konęėrtas įvyko 
ketvirtadienį,, gruodžio 29 

. dienų. .Šį kartą pusvalan
dis susidarė iš intrumehta- 

. įiskij šokių ir kitų,numerių, 
be dainavimo, Veiiekaieio 

. orkestras sugriežė sekan-

Telefonas;’ Plara 1350. •

JONAS GHEBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojai . 

423Š.PACA STREET, 
, BALTIMORE, MD.

čius: “Mergužėlės polką,”
: “Nekaltybės valcą,’1' “Dzu 

ką, ’ ’ “Našlių ’? Karių” ir 
“Lengvų kojų” polkas, bai 
giant su “ Dviejų žodžių’ ’ 
šokiu. ;

Seniai, negirdėtas Zigmas 
Tvaronas, jaunas armoni 
kos solistas, vėl pasirodė. 
Jis atliko “ J i ž i n t o s,’ ’ 
“Marcelės” ir “Strumbiš- 

v” polkas ir lietuvišką 
maršą. '.

Kadangi kmi. Mėndeli, 
buvo išvykęs iš miesto, vi
sus pranešimus padarė Jo
nas Štočkus, parapijos cho
ro pirmiiiinkas, .J 1 -

KUNIGAI Is. SlIBSTO
Į Mt. Cai^Įj Pą, pareng

tas iškihnes buvo. pakvies
tas iš mūsų parapijos kun, 
Mendelis.’ Jis buvo diako* 
mi.. prie iškilmingų -Mišių 
Titre j o. jis ’ progos pasikal
bėti su. daugelių garbingų 
svečių. ...

■ Kum Dubinskas irgi buvo 
išvykęs į .piladeifijų pereitą 
savaitę sayo drąugo kunigo 
laidotuvėms. ’ Ten susitiko' 
ir su, Jo.j Ekscelencija Vys
kupu Būčim ••

Kl. Ką reiškią ganytojų laiš
kai?

Ats. Kiekvienas vyskupas 
paprastai sykį į metus iš
siuntinėja savo vyskupijos 
bažnyčioms pamokina n t į 
rąstą, kurį kunigai perskai
to tikintiesiems. Retkar
čiais visi šalies vyskupai , su
sitarę išleidžia • bendrą tokį 
raštą, kurio turinį kunigai 
išaiškina bažnyčiose. Tokie 
raštai, ganytoj o-vyškūpę ar 
.vyskupų išsiuntinėti į tikim 
•Čiudsius ir vadinasi ganyto
jų laiškais. - ’" •

SYKES & S Y K ES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas * •
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.

.... Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Į . Tel. Nonvood 1315-W

. £!• kodėl Amerikos vyriausy
be nenori, panaikinti prohibici- 
jos? ‘ _• ‘.. . :

. Ats.. Kaip kam priverstoji 
prohibicija duoda daug pel
no, Užtat -jie deda visas' 
pastangas, kad Atstovų Bu
tas (House of Representąti- 
ves) ne atšauktų 18-jo A- 
mendmento.. Be abejo, yra 
•Bute atstovui, kurie fanatiš
kai įsitikinę, kad prphibici- 
ja neva geras daiktas? Ma
noma, kad 73-Čiąs Kongrėr 
8ąS,’įlm|isT8ti&iilkS‘po kov^o' 
ketyirios, bus žymiai; •“ Sla
pesnis ” ir jie nugalės. “ sau
suosius. P?

PERKU BONUS
Perku Lietuvos ir Lenki

jos Bonus. Moku aukštą 
kainą .ir cash pinigais; Pra
neškite kokį turite Boną ir 
Įdek prie Bono dar yra ku
ponų,. o aš duosiu atsakymą 
ir pasiulyiną pagal dienos 
kursą? Taipgi turiu didelę 
drabužių ir čeverykų krau
tuvę. Kas .pirks pas manę 
drabužius arba: čeverykus, 
nito tuo priimsiu Boną, už 
pilnus pinigus; .

j Krautuvė atdarą ir. vtilia- 
;^.rais iki 9 valandai- ■

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
' American Dry Gcods Store 
•. 678 No. Main. Street, • 

. MontelĮo, Mass^ •

Paveikslų pasižiūrėti atsi
lankė nė mažiau, nė dau
giau kąip 25 žmonės.

Tenka pastebėti, kad taip 
silsirinkušiųjų nebuvo pv 
vieno jaunuolio.

Po ' tokio nepasisekimo 
vietos laisvamanių kores
pondentai turėtų į savo ti 
į nezaležninkų organus pa
rašyti žinią, apkaitinant 
kini. P/Strakaūską už tolų 
jų baisų pepasisiekimą.

, KALĖDOS.
Parapijos bažnyčioje Kū 

ledų iškilmės praėjo įspū 
'dingai, /Bažnyčia buvo iš
puošta žaliais Vainikais ir 
gelių bukietais.; Per mišias 
giedojo abu chorai. Bažny
čia buvo pilna žmonių.

Vakare svetamėje įvyko 
Marijos Vaikelių vakarėlis. 
Buvo išstatytą išpuošta eg-r 
laite. . Suvaidintą trys vei
kalėliai —. “Baubą,.” “Ka
lėdų Diedukas” ir “Eglai
tę.” Viskas gerai pavyko;

Žmonėms vaidinimo bežiū
rint, pasirodė.kun. P. Stra- 

Ikariškas Su Kalėdų Diedu
ku ir pilnu maišu dovanų.

Svetainė buvo pilnutėlė, 
daugiausia jaimiino..

L. D. S. DIRBA ' .
L. D. S* 97 kuopos susi

rinkimas įvyko gruodžio 21 
dieną. Be kitų svarbiu nu- 
tarimų, nutarta varyti smar
kią agitaciją už L. D. aS., 

' užrašinėj ant nauj us narius 
ir organą c ‘Darbininką. ’ ’. Į 
•šį darbą stoja visa kuopa su 
Dvasios Vadu priešakyj Ga
lima išanksfo spėti, kad pa

svečiavimasis bei gražus el
gesys visus Worcestei,io lie
tuvius džiugina ir teikia vil
ties, kad neužilgo, susilauks 
liauju vadų. 'Teko man gir
dėti, jog' studentai praleido, 
labai linksmai atostogas ir, 
gerai pailsėję, vėl tęs savo 
mokslą. . .
' Iš Šv. Kazimiero parapi
jos kolegiją lanko ‘ sekantie
ji : Pranas Morkūnas, Anta
nas ir Bronius Mažukhai, 
Juozas Gudanavičius, Vin
cas Parulis, Juozas Augūd 
uas, Juozas . Sinauskas, Pra
šias Nevulis, Juozas Baltra- 
maitis ir Matas Jurkevičius. 
Šie jaunikaičiai yrą rinkti 
niausi, šio miesto jaunuoliai. 
Iš jų daug ko tikimasi. ,

Kolegistų prašom atleisti, 
jog. negalėjom - jiems, jn-i- 
rengti viešą, bendrą paren
gimą, bet tikimės per atei
nančiąsias atostogas parėng-) 
ti jiems kokio nors tiu’inio 
pramogą per kurią galėsit 
nevien tik pasilinksmint, bet 
ąrČiąu susiartinti su Wor- 
cesterio žmonėmis, ir jų vei- 

. kimu. .. ' " ■
* . • I

Kolegistams; linkime did
žiausio pasisekimo- s a v. o 
moksle ir prašome visus /pri
sidėti prie Woive«terio ben-Į 

‘din veikimo.
.. ' tfitbačiaiūi Xuslmį(',]

Danute

GAMBRIDGEp MASS,

INASHINGTON DEPUTI
MM. I

RAUPAI. -
Mūsų kaimynus New Mil*| 

ford. užpuolė raupų. lig$j 
kuri labai plečiasi, Gydytaįfl 
jai subruzdo skiepyti va|į1 
kits ir suaugusius. J au apl|| 
20 žmonių'serga: , '9

• . i 'h
. Sveikatos departamenfšffl 
įsakė žmonėms nesilankyti
Nmv Milford; Pas mus su3 
sirgimų dar negirdėti, ta* 
Čiąu gydytojai įspėjo skiel 
pytis.- :■ :

-Nęw Milford biznieriafi 
labai nukentėjo pmi ŠventeBį 
nes žmonės nesilankė dė| 
raupų epidemijos, . į

' VIHUR S-ER.GA..-- - ■
Šalčiams praėjus, oras; 

labai sušilo, daug žmonių 
susirgo influeiiza; :-: dąug£ 
vaikų serga kokliušu. - Gy^ 
dytojai labai užimti, jog 
šuniui ir prisišaukti gydy*. 
tojų. ' .•• ■•• . ' " j

SVEČIUOJASI/ ‘/ 

, šiomis dienomis čią . sve^ 
čiuojasi waterbiirietis L<- 
Mikalauskąs; kurs atosto
gas praleidžia pas savo švo-. 
gėrį A. P. Krikščiūną.

-. A. P. K
-................ .■----------------:------- ---------------------■■•' . ..

“Darbininkap’ f . priima 1932 
m. Lietuvoj Paskolos Bonų ku
ponus už. prenumeratas ir kny< 
gas' už . pilną ją vertę. Nukirpf 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM., .
•<

366 W. Broadway?
SouthBo8tonfMg»M-—--.i

. CHORAS ’ -'i.
Parapijos choras pradėjo 

naujus metus linksmoj nuo
taikoj.;. Klebonas kun. Pr. 
jūškaitis iškėlė puotą, už 
ką. choristai jam giliai dė
kingi. ■ ’ . ■

Choras šiais-metais pasi
ryžo smarkiai veikti. Viena 
rezoliucija jau vykdoma — 
rengiami šoki a i, kurie į vyks 
sausio 27 dieną. .

. Choro valdybon šiems me
tams išrinkta: P. Remeika 
— pįrnn, E. Lenkauskaįtė— 

: vicė-pirm.,* Kontrimai!? — 
prot. raštininke, E. Jakuty
tė — finansų raštininkė, J. 
Mockevičius — tvarkdarys/
.Valdybos ari ai nauji ir 

energingi; .. /•
Geriausi' draugai t u r i 

f skirtis.- • , ’

VĖLIA VOS IR URGANIZA- 
ClJĮ! ŽENKLAI

tai mūšy .specialybė. ir. ligų .met, 
praktika. Darbas artistiškas. KuįD 
žemos. • - ....

M; A. NORKŪNAS i Į
' P. 0. Bos 371, Lawrence, Ms^į

Į CHARRON’S
I PIANAI—RATUOS

Aliejaus pečiai, Skalbiamo* 
mašinos • -

20 TRUMBULL STRMEE
WORCESTER, MASS.

TeLA-9430

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
YRA ANT KAMPO BROAIAVAY IR E STS. PER 

BEVEIK 70 METŲ .

Tol.. 27369 •.

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
D. KIRMILAŠ, SAV.

.Geriausios lūšies,.mėsa,, daržoves, 

įvairios, smulkios prekes. Mahda- 

gus patarnavimas;
99 Parį Si., Xuwrence; Mass.

LOWEtl, MASS.
IAISVAMANIŲ BfcWŠ 

’ Gruodžio 18 d, Vietine ŠJ
L. A».‘kuopa buvo/pasikvie
tusi judamųjų puvefelų ro
dytoją iš ;Mnriteri, (kum J

: Depozitų litiošinilP einu nuo tvcein Tiveinilivūių klękvięno 

mėnesio, Divvkntar inoluųni lwia Tn^iudienį IhUnnjlžio it 

•Spalių menesių.. Siunčiame pinigus j u/mvią. iv išrašom ė 

Tnvyettei’s Cheųtys, .y- \ . . ... /

. . V ALztND'Ob’: - į
Kuo 0 vyto iki «> po pirių. Suhatėmiš: nuo 0-ryte iki 12 vai 

Pirmadienių vakarais, .nuo T iki 9 tik dėl depozitu* ‘ ’
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UDMM*r HETHS 
KONCERTAS 

SEKMADIENĮ, 

SAUSI0-J4N.I5K1933 
• . ' • • . ■ • • • • • • ■ ’ • • ■ • . % *
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TISK

L, ART. PETRAS PETRAITIS, 
Rtej&s Curtis Institute of Music, 
Ldąjnayęs.’ Philad.elphia Civic Ope-

C<x* koncertavęs iš radio sto- 
fBį. J^.matysime iif girdėsime 
Biėlęmadieni, sausio 15 d., “Dar- 

koncerte, kuriame jis 
A^ĮMldys' gražią. programą.

1MUMCP AL BULDNGI
Broadway, So, Boston, Mass

i
I
I 
hJ /S

ART. S. ŽYDANAVIČIŪTĖ, 
mi pianistė, “Darbininko” 3jį2žymi pianistė, ________ „

koncerte paskambins piano solo,

I
%

Pradžia 7 vai. vakare

| Koncerto programą išpildys artistas P. Petraitis, Montello 
Ididysis choras, p. Povilo Sako vadovaujamas, Ukrainiečių mu- 
pikalis sekstetas, žymaus prof. Kovar vedamas, solistai p-les A. 
fGrabijoliute ir p. J. Antanėlis, muz. M. Karbauskui akompa- 
Inuojant, jaunuoliai Zaikis ir Kalinauskas, saxofono duetas, 

polistė M. Grybaite, smuikininkė A. Zagurskaitė, art, S. Žydą- 
■Bt" *V i "■ ; ' * ‘ * * • ’ ‘ % t / • j . * w

inavičiutė, piano solo ir kiti.
' * »' *•*.*"*,

g Visus maloniai kviečiame į šį koncertą bendrai pasigėrėti artistų gabumais ir ža- 
Išvejančia muzikai

į:

2

2

2

i^.1^
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skaityti. Tokiu būdu aupužin* ’rasSiiH 
disite kitus pu “Darbininku” k^*5 

L. D, S, ir atremsite jhftsijL id<- TI 
jos priešą propagandą.

NESIVEtUOKIME

' **!

WA

M*

-f!

| HUTIl SUrVO Vadybinio gY- 
I17TI?nPTlW& Q T1VT/1 42 Venta ^.meto. JuWeją,
Į v Ūla JL 1.1 y JC/ O JL11 JL VI O 8**30 vai. rytą Šv. Petro lie

tuviu bažnyčioje jtj. intencĮ 
ja bus atlaikytos šv. mišios. 
Abu Jubiliatai girną įr augę 
Lietuvoje^ (prišlįipįąrapijo- 
je. . '•

Moterystės sukraniėnfą 
Jiems įuteikė kibi. Šeštokas 
lOOfj m, sausio 12 d. Souftf 
Bostone.

Navickai .išaugino f katali 
kiškai; lietuviškoje 'dvasioje 
gražią, šeimynėlę -į- J sūnus 
ir 3 dtjvteris. . U •

J, Suviekas yra K H

Į~~baūaraV

MALONUS SKAITYTOJAU! jimo, bus garsusis solistas

“Darbininko“ vadovybė maio- damitimljo patiektos 
niai kviečia lamstą, atsilankyti į programos aišku, jog kon- 
rengiamęjj metini koncertą, įvyki

' siaatį M eelpnadieDj, sausio 15 d. f
• \ 7 vai. vakare, Municipal BIdg

svetainėje,. Broadway, 8o. Bosto 
ne.

Dėtos visos gainios pastangos
tad konoerto profrsmo p, Petraitis padainuos dvi

^ iŠG-aukasiS garsiau- 
siu dpetaj.— “Bausto” ir 

(“CaimenJU . ■
l P, Petraitis prieš klek 
lūikd yra diftnavęs Philadel-

į cęrtan atsilankiusieji turės 
gražiausią progą išgirsti 
nauju, nepaprastu. ;lainij, 
sudainuotą ypatingoje mu 
zikalumo aukštumoje'., ,

Čia tenka pažymėti, jog

1-mos kp, narys nuo 1919 
pietų; jo visa šeimyna no
riai skaito 4 * Darbininku” 
O, Navickienė yra malonaus 
būdo ir kiekviena proga pa
tarnauja parapijai ir drau
gijoms.

Kadangi K Navickas yra 
Harvest Bilkįry, saviuntas, 
fhd linkime iškepti savo , gy
venimo draugei; ger i a u s į 
“Avedding cake” ir laimin
gai sulaukti auksinui vestu- 
vim '■■■

įvairiausia, įdomiausia,
Atūlankyk, Brangus Skaityto

jau, į šią metinę “Darbininko” 
prieteHtt šventę ir pakviesk savo 
pažįstamuosius.

■ - Bendromis pajėgomis
®Iae,

tese. Daug .kartę yrą diūr 
navęs per radib< • /Tad vi- 
slėnis bus įdomu išgirsti šią 
stipria meno pajėgą/

VYČIAI NUGALĖJO 
ST.THOMAS ,

t įvairiais atžvilgiais. ]
Iki pasimatymo sausio 15 d; 7 

vai. vakare.

fflNCEBTUPAŽIBA
“Darbininko” koncerto 

gražiausia pažiba, be abejo-

Tek‘8o.‘ BOston 0828 . ’
:. LIETUVIS DANTISTAS /

ŪR. M. V. CASPER 
(KASPĄitAViomą 
Naujoje Vietoje, 

‘ 525 E.- Broadway, S. Boston.
. ■ ,Ofito Tniandon ■ 

Nilo O flęf 12 ryte Ir ntro 1:30 Iki 
5 ir mip 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas su&itoa vftkaraia lr 
oMięldienūlB, talpgVairędomlifnM 

12-tošdieną nždarytflė. .
i ■■ Tffiptii ntiiū/iu-įr Z'-rdįf

“Darbimnkdir koncertas 
prasidės 7 vai. vakare. Visi 
malonūs “Darbinink'o” 
prieteliai prašesni į salę at
vykti anksčiau, nes koncer
tas bus pra dėtas puiiktna-. 
liai. . •.’

Salė bus atidaryta f6 vai, 
vakare, tad nuo to laiko ga
lima pradėti’ eiti į koncertą..

VESTUVĖS

• - SOLISTU M, GRYBAITĖ,
• Naujos Anglijos žinomoji dainininke, dalyvausianti 

“Darbininko“ koncerto programoje

ADVOKATAI į

|JUOZAS CUNYS
į .. ADVOKATAS

■ I ••

1414 Broadway/ S. Boston, Mass.
| Tel. So. Boston 0948

2 GYVENIMO Ė
Tel. Parkway 1864-W . ” 5• i v .. . \ •

K1

- Prisiekęs Advokatas

Vęda.visokias provas. Daro vi
rus lėgatras dokumentus.

817 E St. (kampas Broadvray ) 
. South Boston, Mass.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namą; Talbot 2474

’ t * . . ' i

KAZ. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS ;

. .<cDarbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

.366 Broadvray, So. Boston.
Tol. Šo. Boston 3357 
■\ Bostono .Ofisas: ’

60 State Si.į Room 326 j
Tel. Hubbard 9396 

Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
Tek Talbot 2878 Dor chester, Slass.

Tel. S-B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

- 414 Broadway, So, Boston.
. • Room 3,
..Gyvenimo vieta: 39 Green• St.t

. Etudson, Masė.
Tei. -Hudson 622.

I Tel. Sd Boston 3520 i

| ADVOKATAI ŠALNAI Į
< | - 366 Broadway, . I

| South Boston, Mass I 
pblIUiiHiHiHinlHiiuiiiimtHlituiiiiuuumilituiitiKiimuĮį

r

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI

. įkhvar R. Coplen .
Alberti Adclsdn

Behjamin. Chesky ;
“ : . JOFISO-VEDĖJAS ■

Jonas . J, Romanas ■
,18 ;Temoiit St., Boston, Magi.

*. S10 Kimball Building
telefonas: Capitol 9880 :

O f i b o v Ubu 4 o b
‘ • 9 vai. iki 5 vai,. • •

Tel. 8. k 2805-H
LIETUVIS

ŪPTOMETRISTAS
H?»ęzninlnuoju «kU 

' prleklrju aklidui- 
kreiviui aid* 
einu ir amblijonk 

koae U klotie) ekyne apgražlnu frl* 
są tinkamu laiku.

X L, PAŠAĖAĘNIS, 0. D. 
447 Broadway, South Boston

‘ Sausio H diena, L. Vychį 
kuopos baskėtball ratelis 
žaidė prieš St. Thomas ra
telį.. Žaidimo pasižiūrėti 
susirinko daugiau negu, ka
da nors anksčiau.K i -■

Žaidimas baigėsi Vj’čin 
dideliu ir užtarnautu laimė 
jimu 50 :25 santykiu.

Daugiausia taškiĮ. padarė 
J/Sęgadelli (19), J. Tajnu- 
lis (10) ir V. Tamulis’(8)/’ 
i' Sekanti trečiadieniu sau- 
Mm 18. d»j,;8:‘30-vaL' vakare

lej Vyčiai, žais prieš Green-i 
wood; Community. ‘

Po žaidimo būna linksmi 
šokiai.

METINIS SUSIRINKIMAS
• Šv. Jono Ev. . draugi j c 
metinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, sausio 15. d., 
2 vai. po pietų parapij os 
-svetainėje, 492 E. Seventh 
Street. '

Visi nariai prašomi gau
singai ir laiku susirinkti. 
Užbaigė susirinkimą gedėsi
me. žygiuoti į “ Darbininko ’ ’ 
metinį koncertą.

Rast. J^ Glineckis.

UKRAINIEČIAI PAS MUS
/ Lietuviams draugingi .uk' 
rainiečiai nepamiršta lietu
viu, kaip ir lietuviai, nepa-. 
mirštaukrainiečiiį. . ■ -• 

•. ■‘Darbininko” koncerte; 
šį sekmadienį, sMisio 15 d., 
dalyvausi ukrainiečiiį vyru 
sextetas, kurs pagros tiktai- 
mj tautinės, muzikos^kūri
nius. < " • '-1 ' • • ■

Šiam septetui vadovauja 
^Bostono .likrainieČiu žymus 
muzikas, prof.;Kpyąr.,.

‘‘Darbininko’" ~ koncerte 
turėsime progos ir /daugiau 
įdomybių pamatyti,

SIDABRINIS JUBILIEJUS
’ Jonas ir Ona Navickai 

gyv* 9 Raven St,, D-orcluW 
toly šį sekmadienį, sausio 1»5

f . .

Li4uVift..jSaEti3tas .

. (GALiHAUsfcxS) ;

414 Broadway, S02 Boston
. - Te). Są, Bojitpn 2800 > •
. Ofisas atdarais nuo.1*0 Iki

ryto, nuo 1 :H0 iki 5:30 po pleftt . 
o’jo-6 iki 9 vakare, šventą dieną 

0?igal speltarlnią

‘ Tel.’ So. Boston 2680
Lietuvis dantistas . •

A. L, KAPOČIUS;
251 Wrįroadwąy,;Sa. Bogton

Seredomls nuo 9—12 vai dferią. 
Suimtomis nuo 9 Iki 6 vai vakare. 
NedOliomia nuo 9 iki 12 vai. dieną 
,' (pagal sutartį).

DU, j, LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS < -/

X-Rąy
Tel. South Boston 2712 .

496 E. Broadway,
• South; Boston, Mass.

jTel. Porter 3789.
‘•t

j

( REPSTS).
Lietuvis Gydytojas

Pfisp Valundpi: Ž—4 Ir 1—9

278 Harvard Street, .
kamp.. Inman arti' Central Šq,

Cambridge, Masi. ..

I A, J. WEST, M. D, I 
f LIETUVIS į 
a, • * ‘ • H
f GYDYTOJAS ir CHIRURGAS* 
s • • ••• ' ” f
| V a l.a n d o s: ' ■ | 
| Nuo -2 iki 4 . d., irųo 7 iki 8 vak. j

478 GalĮiyan Boulevard |
DORCHESTER, MASS. j

■’ Telefonas Talbut.;Q847 •
• 'C 2 jt - ♦

1 r

GERĄS GYDYMAS .

TEISINGAISMETODAIS
Nufed'auui'S .pasigydyti.šioj • niedlci- 

iipji ir čliintl’gijuK' įstai- ’ 
goję busi po mano prle- 
žiūra, o ne kokiu jauiui 

.nepaEyr’rishj studentų, Su 
t, į.okĮa tižtlkriuiinu negali 

’ būti ’jokls' jiepasifenkinfi 
mas. Kreipkis tuojaus. ■ ” .

Ur,GraiO27•£?&.
FalandOi; Antradieniai«, katvirt* r 
dieninis ir Seitadlenlala 10—12 rjr- 

' • h. .7—8 vakarą;
nlala 10-13 tiktai..

ėmė. Juozapas Kląniūnas 
šliubą su panelė Vincenta 
Rupšaitg šv. jFetro lietuviu 
bažnyčioje, šaulio 8. d., 1 v. 
p. p, Juozapa^'yra krikšty
tas ■*. šioje bažnyčioje ir da’ 
bar Čia priklauso, gyvenda
mas 13 Ilooper St., Chelsea,’ 
Mass. Jaunoji yra gimusi 
ir augusi’ Vaižgiiy, Rasei
nių apskrity. pabroliu bu
vo Stepas . KBmiūftas, pa
merge -- Jadvyga Vitkaiis- 
kaitė.

; ‘ Tame konceHe kits mulo-1 
nu pamatyti daug jhumijk1-

Visu mėgiamoji dainiuni- i 
kė 'Antanina- Gi-abijo.Iiūtė šį 
kartą pasirodys no vieną. Ji 
sudainuos duetą, su Juozu 
Antanėliu. .

širdį—LawmU'e’ar S.- Bos
ton?

Juozas A. per Kalėdas 
buvo nusiskuiės.ūsiis; Dabar 
gi ūsus cxtra auąiiia.. kad

. Kas busite “Darbinmko” 
koncerte (aš esu tikras, Jog 
visi būsite), tai’. migaUkite 

. mano draugą Aleką. Kai 
viena panelė pradės smui
kuoti, tai aš mumm’au, kad 
jis ramiai’ išsėdėtu.

Gal. da.i- pamenat, kaip 
1931’ m.’ “Darbiiiuiko” l<on 

1 c(>rte. ukrainietės merginos

HJŽOAVIHB

Sausio 9 d. vakare Boston 
Ctarden arenoje buvo su
rengtos mėgėju kumŠtinm- 

‘ kų.kumštynės.; KumšČia’vo- 
■'si keliolika jauniioliij, -tarp 
jii trys lietuviai — Bakanas 
Įš.Everett, (falinis iŠ Atliol 
ii- .Uždarinis iš Hąverhill.

Bąkaiiui ir Galiniai nepa
sisekė laimėti , vadinamus 
deimanto diržus, tačiau Juo
zas Uždayihis buvo laimin
gesnis. jis nugalėjo Paul 
Chųte ir laimėjo 'sunkaus 
svorio čempionatą.

LIETUVIŠKA APTIEKA
“AREX PHARMACY” ,

Lietuviškos Ž6W ir* Palangos
■ Trejanka.

Rersitumiam visokius vaistus . 
per paštą.,

1016 Cambridge Street,
CAMBRIDGE, MASS.

| JUOZAS M. DILIS
j LAIKRODININKAS .2

j Parduodu. “Įvairiausios. - rūšies’
| auksinius irt sidabrinius daik-
|.tusi. Taipgi ir pataisau.,/• - :

| < 366 VL Broadway
I . SO, BOSTON, MASS. -. :
EI MiHMOihr *nfHifiiHiiHiiiHii6iiiiiwiitiH|HiiiviimfifneQj

būtu labiliu panašus’į Law- 
rence Tibbett. Pasisekimo, 
Juozai. Zilch ir jo Un. šni.ar-( 
kiaušiai plos. Gaila, ka<I• aižėjo-. inūstj vaikinus, 
nebus garsiųjų: “trio” sul nubar gi.šiame koncerte bus 
“nurapi^husa-sa.” . ' G-alį ukrririieMij vyrų septetas. 
Jie surengs atskirą knnėer- Visai neabejoju, jog jie pa

tiks m tisu įnėvgužėlčms. Tatta. ‘ ‘ ■

. Kai Juozas Užduvmis lai
mėjo,. tai Marijonos M. ir 
Elenos.P.' širdelės nėt trink
telėjo, Bet perdaug- nesi- 
džiaukit. O; ką jums Emi
lija.iŠ Lawrence - pasakys? 
Watch -out, girls!.

mlžiaiikiine.^' *■
* . ■ Ju^a,s 'Zilch

B0WLING
BROADWAY 

R E C R E A TIO N 
448 Broadway 
South Boston ' ’ k 

Dešimt Naują įrengimu ■ 
-Sportuok dėl savo sveikaios, 

U.. .. ; į ' biiir.1 LMiiliiai.iiM|iii

Mos ypatingai raginame 
remtLtubs.biznierius- ir pr.o- 
ĮvMobalus, ‘ kurie skelbiasi 
^‘Darbi.ni^ke.,., , •
’ SKLEISKIT^ ŠVIESA”

nenu-

Uždavinio, sumuš d a m s
Chat, laimėj** deimantini;
diržą; Well, dabar■ žiūrė.d-4 Perskaitę “Darbininką 
mą kąs laimėsUždą\-inio‘meskite,.bet duokite kitiems pa-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI'

TO? PLATINTOJAMS
“Darbininko”- koncerto 

tikietij visi, platintojai ma
loniai prašomi iš platinimo 
atsiskaityti prieš pa£ -kon
certe • pradžią Muni.c i p a 1 
Building svetaiilėje. . :

KAS NAUJA BSOJO'YAY?

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
' FO GL0Bx MOTINOS $Vp. 
’lmioiokė — Eva Marksient*,- 
' 625 E. 8th St., So. Bostor, 3Iass. .

Vice-pirjnininkč—. Ono Siaurieng,
443 E. . 7th St., So. .Boston, Masu, /
Tel. So. Bostori 8422-R . , ■

Prot. Rašt. — Bronė Ciuntenė,
29 Gould St., TVest Rosbury, Mass.' 
Tel. Parkway 18tU-)V

Ęin. Rast — Šlarjoną Markoni
,' 33 Navarre S.t., IloalindąĮe, Mass.

. . Tel. Parkway . 0558AV ,- 
tįdlhinkš .— Ona StanluHntG-

105 West 6th St., So. Boston. Mass. 
TyarkdarS —- Ona Mizgirdien&

1512 Columbla R<1., So. Boston, liasa. 
Kasos GlobSją t-.E. JanUSduieh?

1426 Columbift Rd., So. Boston, Masą 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninkij .kiekvieno niėąesįo, 
7;30 toL vakarė, pobažnytinfij sye^ 
tame.L . >

Visais draugijoj reikalais kreipkite.* 
n*A protokolu raStinfrike

Daugelis . nusjskund ž i a, 
jog- šią,- >sayąiįl£ ' negalėj c> 
gauti ’šMežiį kiaušinh.^ Bet 
priežastis labai - lengvai iš- 

: piškinanka,;. : - •

Visij gerbiamieji, žinote, 
•jog. ^Darbiniiiko” . koncer
tas bus šį sekmadienį, sam 
sįo 15 d* Kadangi. koncerto 
progrania bus' Įabai. didele 
tai- ir.-dąug įvairitį daiiĮimn- 
kij; ;..Na, štai tiė daininin
kai n* supirko šviežius kiau- 
šiiiius, kad galėhį savo gerk
lės pašvelninti

p_

SVARBUS PRANEŠIMAI 
AUTOMOBILISTAMS

Meš atidarėm automobilhj taisj 
m.o vietą., Taišom-visokios rūšie 
automobilius. Taipgi ištaiso#! si 
lankstytus fenders ir bodies i 
apipentįnam.' aTisom ignitions i 
generatorius. Darbas užtikrinta 
ir " kairios pigios. Vieta vadinas

, STEVE’Č REPAIR SHQP, 
565 Eighth St., Sp. Boston, Mas

Tel. So. Boston 2351-R
STĖVE JANELIUNAS, $av.

SV.JONOEV BL PAŠALFINŽ?
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas—
J. Petrauskas

24 Thomas Park,.So. Boston, Ma*
Prot RaStitiinkos’ — «T; GHnėekfo

5 Thomas Purk, So*. Boston. Mas'
rin. Raštlninkris — M. §plkk?—

256-E.. Nintli St., Ęoa’.’.Boston, Mas*
IŽdlrilnkąs — A. .NauSžlūnaa

885 E. Broa<bvay, So.’ Boston, Meim

Maršalka — J; Zaikls
7 Wln£Įeld St., So, Boston, Masu.

Draugija laiko susirinkimus kas trede 
hędęldlenj kiekvieno mėnesio, 2 va) 

' po Rietą, Parapijos salėj, 4&2 Ę. 7tb
• St. So. jBvštoO,. Mass. •

Profesionalai, biznieriai; prtiihonin 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik. 
ra i verti’ skaitytoją piu-dmos.

Visi sarsiTiki.tšs “Dfirbhtinke ”

i

IN S U R A N GĖ
Ąpdrausk namus, rakandus 

automobilius pas ‘ 
X S. MESLIS

253 Broadway, S. Boston, Mas
s Tek So. Boston 2613 (

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bilc .laiku, dieną, at’ naktį, 

aš visuomet pasirengus kiekvienam 
parėilmhvm.iui. ’ Už važiavimą į kitus , 
miestus jokio atlyginimo uert-ikulauju. ;

■;;U p. X AKUNEVICH »
.(AKVJSEVtelUS) '

-16-18 Intervale St, * ' ?• 263 West Broadway,
Moiitėllš, Masą.... : • So, . Boston. ■ Mass.; ..
Tel; Brocktou . i' . ' ’ ’\.Tol. S/Boston. 448k

PERKAM LIETUVOS BON 
UŽCASH — MOKAM AU 

ČIĄUSIAS KAINAS.
Parduodam Laivakortes ant i 
patogiausią laivu i Lietuvą i 

Lietuvos.

BRŪADWA¥ TRAVEl
BURBU ,

K. X VIESULĄ
366 West Broadway, 

So Boston, Mass.
Tol SoutinBoston 0620 •

GRAGORIAI

D. A. ZALETSKA
GRABORIUŠ IR .

• ’ BALSAMUOTOJAS
877 Cambridge, St, v 

Cambridge, Mass. . 
\ Rėš. 564 Rast Broadvvaj 

: So. Boston, Mass.
■ Boston 081

t
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i IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
Vakarai Mus Supranta

\ , ' , / ,

; Kad Šioje apylinkėje bū- 
Mjnai yra reikalingas katali- 
į/fciškas laikraštis, rodos, vi-.

■tjftems ’ turėtų būti aišku.
‘Vienok randasi Rytuose 
bruzdelnuilcų, kurie’ naujo

fįaikraŠČio New Yorkui ir a-
< pylinkėms reikalingumą už-
jįnčija. . Jųjų argumentai 

^taip šiauri ir taip silpnučiai 
f ir neįdomūs, kad neąpsimo^ 
f ka čia minėti, ries ir jie pa
tys kalbasi tik patylomis ir

’ viešumon nedrįsta . išeiti.
Naujo: laikraščio priešams

/. patartina; - pasis k a i tyti 
į ^Draugo” No. 4 -Rastebe- 
į lės,” kur rašoma: “Didžio-
v Jo New Yorko. ir apylinkių 
į lietuviai katalikai planuoja

nymo priešakyje stovi tų a*- 
pylinkių veiklieji dvasiš
kiai. Sumanymas sveikinti
nas (mano pabraukta) ir 
linkėtina pasisekimo; jį ko- 
greičiaūsia įvykinti. Kata
likiškas laikraštis tann krah 
itti reikalingas, (mano pa-, 
braukta). Vadinasi, vaka
rai mus suprantą. Mes. 
iš savo puses g a 1 ir 
me 4 ‘Draugą’/ ūžti k r i n- 
f i, kad musų naujo laikraš
čio išleidimas, nei kiek ne
pakenks ne “Draugiu/’, nė 
* ‘ Darbininkui.’’ Priešingai 
Mūsų apylinkės visuomene 
įpratusi, skaityti savo laik* 
raštį labiaus at jaus dienraš
tį bei kitus katalikiškiis 

■ išleisti laikraštį. To suma-! laikraščius. - Natas.

Sausio 8 dieną Kat. Mo- 
? kyklos mokytojų įvyko kon

ferencija. Buvo paliesta 
| daug svarbių klausimų mo-

■ kyklos tvarkos ir mokymo 
sistemos dėlei.. Nuo šios 

r vyks svarbi reforma.etoin n 
L konferencijos mokykloje. į 

ryta ekzaminatorių (kvotė 
ję) grupėj į kurią įeina se

nkanti. mokytojai: Juozas 
į Antanavičius, Pranas Rau- 
tgalas, Ęstela. Jautakiūtė. 

^'Gracija Jautakiūtė ii; Juo-
Hąihrde; Visų mokinių 

.kvotimai prasidės šio mėne- 
pabaigoje. Po konfereri- 

[rijos vietinis klebonas mo- 
^.kytojams iškėlė pietus.

. VietinlA

Parapijos choras rengia’ stei gerų, pasekmių ir gra- keje. Kas metą suvaidino^ 
didelį koncertą vasario 19 v-‘------- ----------------- 44 '
dieną. / . ;

žiame* sutikime gyvuoti.
* ' Vainikas.

lejė,. 207 York St., parapi
jos naudai. • • .

* *
Bus taip vadinamas-‘“Ke

purių balius.-r Kepurės bu
sią net iŠ. Paryžiaus ir jas 
gausite svetainėje. Kas tu
rės gražiausią kepurę gaus 
dovaną. ...

Girdėjau, kad sausio 19 
d. įvyks sąjungiečių ekstra 
susirinkimas. 7 M. B.

Aleksandras Kazlauskas 
(223—-65th St.) sunkiai su
sirgo. Išvežtas į Memorial 
ligoninę, 2 W. 106th St., N. 
y; c., ’-v • - • ■■ -i

Vyčiai rengia milžinišką 
bąlių su išlaimėjimais pas
kutinį sekmadienį prieš ..už 
gavėnias, vasario 26 < dieną. 
Abieju parengimu pelnas 
skiriamas parapijai. Valio 
mūsų šaunus jaunime. ,

Sausio5 d. Šios parąpijįjs 
moksleiviai susiorganizavo į 
Studentu Organizacijos kp. 
Dalyvavo stud. Baltrušaitis 
iš Thompson, lietuvių kole
gijos. Nuotaika buvo ne- 
Jiaįa'astai^Jaūki. Prisirašė 
virš 20 moksleiviu. Nutari 
ta, kreiptis į visus parapi
jos moksleivius kviečiant 
prisirašyti prie šios organi
zacijos, Iš klebono sužino
ta, kad parapijoje mokšleL 
viu esamai apie 150 asmenų. 
Plačiau apie šį. įvykį para- 
syta korespondencijoje, Tė- 
mykite.

< Vincento ir Antaninos 
Bunkitj sūnus, gimęs gruo
džio 16 d., 1931 m., apkrik
štytas vardu Vilg e 1 m a s 
(William) sausio 8 d., 1933

Iš KARALIENES ANGELU 
PARAPIJOS,

Sausio. 8 d. įvyko Moterą 
|į;Sąjungos 35 kp; susirinki-. 

Inas. Nutarta rengti šokius 
vasario 12 d., parapijos sa-

. R

Antanas Benešius 43 me 
tu amžiaus, mirė sausio 3 d. 
palaidotas su hažnytinėmi 
apeigomis sausio 7 d., Šv, 
Jono kapuose. .

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEV7 BRITAIN, OONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
[^ekmadi^ni, sausio U5 dieną. 

Skvarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
ftbū nariai ir bent.po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūjsu 
brangios organizacijos.

C. BROOKLYN, N. Y.
/ Sausio 15 d., tuoj po sumos į. 
lįryks LDS. 10 kuopos susirinkimas

Taigi kviečiame visus nariui 
taŪankyti į šį susirinkimą ir už- 
IpiokSti mėnesines. Atsiveskite ir 

javo draugus prirašyti
Valdyba

westville,ill.; .
į’LDS. .75 kp. mėnesiniai, snsirin 

ai įvyksta kiekvieną mėnesį.
įpekmadieny, po 15 d.,, šv. Petro ir 

nvilo ^bažnytinėje svetainėje. ;
Valdyba

NEWARK, N. J.
H D. S. ,14 kp. mėnesinis susi

rinkamas įvyks penktadienį, sau
sio 13 d. 8 v. vak., Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. - Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. .12 kp. mėnesinis susirinkl- 

"nias įvyks sausio 15 d., 6:30‘' v. 
v., Karalienės Angelą parapijos 
svetainėj, kampas Eobling ir So 
4th gatvių

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir. užsimokėti duokles kurie esąte 
skolingi. Nepamirškite ir. nauji) 
narių atsivesti prirašyti prie mūši) 
brangios organizacijos;

Kviečią Valdyta 
*. * ■ •. ’ • ; . r.

LAWREN0E, MA88.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 

.sausio 15 d;, tuoj po 12 valandos. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi 
me keletą svarbią sumanymą.. At
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti. ; Valdyta

NEW HAVEN, CONN.
LDS, 28 kp. mėnesinis susirinki 

įvyks sekmadienį, sausio 22, 
fc. vai* po įlietą, bažnytinėj svetai- 

839 Greėit St kviečiame na-‘
tehis(es) ateiti. Gera proga užsimo- 
>W,i duokles. . Valdyba

■'

WATERBURY, CONN.
*•. Sausio 22 d., 1 vai, po pietą į- 

ta LDS. 5 kuopos susirinkimas 
mokyklos kambary, Coh- 

MB Ave‘. Ateikite visi. Valdyba

WWFIRLD, MAB8.
LDS. Iii kuopos BturiririkimaB |- 

vyks sekmadienį, sausio. 15 dięn^ 
tuoj; po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijoa ulėje. Kviečiamai viri 
nariai ateiti. Taipgi atsiveikite 
savo draugus prirašyti prie iiot' 
kilnios organizacijos. '

v AL AN D o S : 
Nuo 9—12 IM ryto, 2—8vak.

Šventadieniai* auaitarua 
499 GRANDSTREET 
•• (kampas Union Avė.) 
BROOKLYN, N. Y>

„ .. |,i Teleplione: STAGG 2—0706 .
po keletą veikalų parapijos jnn m Into u VCMPIII0 
naudai. Operete “Šventoji I į uLAUAu m iLliulUu

. A DANTIS T A S 
| ' X—BAY
j Narni) Telefonas: Mlchlgan 2—4273 
įn.HIllllIltlIlIltlIlIlIinilllllllKOlll.UIHIIIIIIIIIIlllUUlIlIlIlK.II.IIIIIIIIIHIIIlUlIllIlIllttllIllllIlKllįlHlltltlftlttttntlIlIlIlHII

PAGERBĘ P. DULKŲ
Sausio fI. d. vakare para

pijos salėje Rožančiaus dr- 
ja suruošė vakarienę pager
bti p. Pranų. Dulkę, jau 5 
metus besidarbuojantį mūsų 
parapijoje; Susirinko virš 
150 žmonių. Dainavo gar
bes svečiai kunigai— S. P. 
Remeika, J.Balkūnas, J. 
Aleksiūnas, J. Lenceyičįuš 
ir J; Kaitavičius, vargoni
ninkai su žmonomis — J. 
Brundza ir J. Jankus. Va
karienės vedėju buvo choro 
pirmininkas J. V a š k a s. 
Prie stalų tarnavo jaunosios 
Ražančiaus draugijos nares. 
Choras iri corpore atsilankė 
vakarienėje ir padainavo 
keletą dainų (solo p-lę Ja
navičiūtė ir p-lė Lašaitė). 
Kalbas pasakė atsilankiusie
ji kunigai ir muzikai ir 
draugijų atstovai, kaip, klu
bo vardu —• P. Kižis, Mote
rų Sąjungoj 24 kp. vardu— 
Radzevičienėj Ražanči aus 
draugijos vardu— A. Pa- 
žereckaitė ir^chorb vardu p. 
Zellway. Vakarienės pabai
goj po savą/kalbos p. Dul
ke padainavo keletą komiš-

STUDENTŲ ORG. KUO
PA SUSITVĖRĘ

Sausio 5 dieną Šv. Jurgio 
parapijoj susitvėrė nauja ir 
kilni draugystė vardu Lie
tuvių. Katalikų Studentų 
Organizaciją. Ta draugystė 
nusitverė, per Tėvo Pakal
nio pasidarbavimą; Tėvas 
Pakalnis savo galingą kalba 
paaiškino, ką reiškia, moks
leiviams susiorganizuoti ir 
po to,, perstatė svečią kalbėr 
toją studentą Baltrušaitį. 
Stud. Baltrušaitis išaiškino 
visiems studentų konstituci
ją ir pranešė, kad šios drau
gystės didžiausias; tikslas 
tai sujungti lietuvišką mok- 
leiviją į vieną organizaciją. 
O po tam aiškinę, kad. Stu
dentų Organizacija išleidžia 
žurnalą vardu Studentų Žo
dis, kurį kiekvienas narys 
gauna. Studentai priėmė tą 
viską su dėkingumu.

Po tam prasidėjo prisira
šymas į naują kuopą. Pasi
rodė; kad kuopa bus labai 
sėkminga, nes . tuo vienu va
karu prisirašė 21 mokslei
vis. Tėvas Pakalnis kaipo 
Dvasios Vadas pasveikino 
naujai susitvėrusią kuopą.

Sekanti nariai buvo išrin
kti į valdybą: pirm. — Pr. 
Raugalas, vicė-pirm: — J. 
Dąilyda, rast. — St. Jakup- 
čioniūtė, ižd. — Pr. Bulo
vas.. Užėmęs vietą pirmi
ninkas Raugalas, atidarė 
pirmą susirinkimą ir nusta
tė tvarką. . - .
.. Tapo nutarta, kad susirin
kimus laikyti antrą pirma
dienį kaš mėnesį. Susirin
kimas sutiko, kad mėnesi
niai mokesčiai būtų 25 cen 
tai. Šios draugystės * valdys 
ba kviečia visos parapijos 
moksleiviją, kad kuo skait
lingiausiai prisirašytų prie 
šios kilnios organizacijos. 
Studentų kuopa tikisi pra
lenkti kitaskuopas Uariųųgangd nariais. Turėjg;95
skaičiumi. nariūs ir\.garbią^,

ValdytaĮ Linkime naujai draugy-vietą :Brooklyne ir apylin-

Naktis ” : suvaidinta riet ar 
kitose kolonijose. ,

Atsilankius į p. Vismino 
surengtus koncertus jausda- 
vąis tikro koncerto nuotai
koje. .

, P. A. Visminas, apart 
darbavimosi jaunimo tarpe, 
dalyvavo W visuomeniniame 
veikime. Ypač D. Vytauto 
metais parode daug darbš
tumo ir sumanumo kada 
New Yorko ir New Jersęy- 
visų parapijų chorų įvyko 
koncertas. Kpmp. J. Žile
vičius buvo vyriausias kon
certo vedėjas, o .jo padėjėju 
buvo p. A’. Visminas. Tas 
parodo, kad p. Visminas 
buvo šioje apylinkėje vie
nas iš geriausių muzikų ir 
vargonininkų.

Labai apgailestaujame ne
tekę darbštaus muziko, ir 
veikėjo p. A. Vism-ino. 
Mums tik lieką palinkėti 
jam ir jo šeimai laimingos 
kelionės į Lietuvą; ir svei
katos, o iš ten sveikam su
grįžti ir vėl mūsų tarpe dar
buotis.

ro pritąrimąis. , Susirinku
sieji . gėrėjosi vakarienes 
nuoširdžia dvasia. ; Viskas 
baigėsi malda ir Lietuvos 
himnu. j s
• Vakarienės metu buvo 

laimėjimas 5 dol. Laimėjo: 
:K. Pranckevičius, A. B.a- 
yer, ir AL Navickas.

IŠ APREIŠKIMO PARAP.

7.

ELIZABETH, N. I.
Šv. Petro ir Povilo para

pijos svetainėje įvyko dide
lės rįstynė,x Tai pirmą kar
tą toksai spbrtij Vakaras šio- 
j e kolonijoje. Žmonių bu
vo nemažai ir visi buvo la-? 
bai patenkinti; Laukia Įei
to panašaus parengimo.

Ristykai buvo visi garsūs, 
ir buvo, jų pirmas pasirody
mas šioje apįelinkėje. Pir
miausia ritosi Kasakaitis, 
lietuvis iš New York su Du- 
najoff, rusu. Rusas laimė
jo į 20 minutip Antra po
ra tai buvo italas Giglio su 
“The Teriblė Turk,” kuris 
neseniai. atvyko iš Turkijos. 
Pastarieji ritosi pusę valan
dos, ir išėjo lygiomis.

Trecias ir paskutinis su
sikirtimas buvo, tarp vieti
nio lietuvio Biekšio ir pa
garsėjusio anglo Jim Gar- 
ner. Pradžioje, atrodė blo
gai mūsų Biekšai, bet už 25 
minutų sunkaus darbo jis 
laimėjo.

Po rįstynių buvo balius. 
Grojo Juozo Akuli'onio vie
tinis orkestras.

Juozas PaĮooltas*
• ' . . • • 4 ’

. Nuo Naujų. Metų palikė 
vargonininko vietą p. A. 
Visminas. Kalėdų naktį, 
po Bernelių mišių, choris
tai suėjo į Vyčių kamba
rius atsisveikinti su savo 
mylimuoju vadu, kuris per 
6 metus dirbo vienybėje su 
.visais. Ypač jaunimas, vy
čiai, mylėjo p. Visminą. Jis 
buvo jam vadas ir patarė
jas:. '•

P. A. Visminas išvažiuo
ja Lietuvon su savo šeima, 
patariamas gydytojo, svei
katą pataisyti. .

Labai apgailestauja p. 
A. Vismino L. Vyčių 41 kp., 
.tiesį jo dėka ji tapo atgaivin
ta. jam pirmininkaujant 
kuopa išaugo iki 125 narių. 
Tai buvo didžiausia ir pa
vyzdingiausia .kuopa Nėwj klj slldėjo°apic tūkstanfį do-

Yorko ir Neyr Jefsey ap; ‘ ' -
škrity. . Tos kuopos pirmi- 
iiiriku dabar yra p. Vismino 
darbo 'draugas civilis inžU 
nierius ’A. Mdžeika.

Parapijos choras, p. Vis- 
: minui vadovaujant, taip pat

NEWARK, N. J.
Kalėdų šventės praėjo 

gražiai.. Žmonių bažnyčioje 
buvo daug ir kalėdiniu au

lerių. Klebonas kun. Kel
melis dėkoj o parūpi jieČiams 
už aukas ir sveikino visus 
Kalėdų švenčiu proga. ,

klebonas padėkojęs už svei
kinimus chorą gražiai pavai 
šino. Mūsų klebonas yra 
didis jaunimo prietelis ir 
vadas. ~ ;

Sausio 8 d. choras vaidi
no operetę “Švarkas ir Mn 
line.” Vaidintojai genai pa
sižymėjo. Solistai p, A. 
Verba, p. O. Bublienė, iri p. 
E. Sekevičiūtė labai įspū- 
dingaisudainavo solo rr du
etus. Choras taip pat gra
žiai pasirodė.

' Vaidintojų drabuži ai ir 
scena žavėjo visus. Garbe

, jaunimui, priklausančiam 
chore, ir jo vadui p. A. 
Stanšaiiskui už suvai dini- • 
mąrir dainas.. Buvęs.

ROCHESTER, N. Y.
LABDARYBĖ

Sunkūs laikai ir nedarbo 
negailestinga ranga užgavo. 
gana sunkiai .ir mūsų bro
lius lietuvius, kurie jau Teir 
kalaują pagalbos nuo savo 
tautiečių. Nors tai yra, to
li gražu nevisi reikalauja 

(pagalbos, bet visgi, dauge
liui ta pagalba yra reikalin
ga. Klebonui atsikreipus į 
draugijas tos mūsų katali
kiškos* draugi j os prisidėjo 
pinigiSka pagalba ir. išrinko 
bendrą komitetą šel pti pa
vargėlius.. Draugijos auko
jo sekančiai: Šv. Petro ir 
Povilo $25.00, šy. Jurgio— 
$25.00, Švč, Marijos Moterų 
draugija — $10.00, Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos skyrius 
— $5.00. Taš žinoma yra 
neviskas. Draugijos prisi
žadėjo ir daugiau aukų rei
kalui esant. Sekantis yra 
bendras komitetas, kur i s 
rūpinasi šelpimo darbu. Šv. 
Petro ir Povilo draugijos 
atstovai: J. P. Levickas, M. 
Bartulis., S. Kazakevičius, 
A. Vaitonis ir I. Vilimas 
Šv. Jurgio draugijos: P, Pi- 
kūnas, V. Butrimaitis, J. 
Vaicekėvičius, A. Dominas 
ir J. Savage. švč. Marijos 
Panos draugijos: A. Norke- 
liūnienę ir Rovienė;

To komiteto pasidarbari- 
mu ir draugijų aukomis bu
vo išdalinta . drabužiai ir 
maistas prieš Kalėdas rei- 

kaląujantiems, taip gi buvo 
nupirkta anglių. Taip, kad 
ne vienas, neturėjo būti al
kanas ir šalti laike švenčių. 
Komitetas yra pasirengęs ir 
toliau suteikti pagalbą rei
kalaujantiems. Labai gra
žūs ir pavyzdingas darbas' 
it už tai priklauso didelė 
garbe klebonui už sumany-. 
mą it draugijų nariams ūž’

Nauju Metu dienoje para
pijos choras sū savo vadu p. 
Ą. Stanšausku priešakyje, 
įn corpore. nuėję į klebonija 
pasveikino savo kleboną, o

t

>
v

Tekphoue: STAGG 2—0105

DU A. PETRIKĄ
. ImstoK)' 

LUTU VIS DENTISTAB 
221 S, 4th gt/ lrooldyn, N. 1

0aįo Anuietik* ; , 
VALANDOS:

Nuo 9 vo|. ryte iki 8 vaL rakau 
PenktaiMerilali Ir Šventadieniai 

tik ■uBltaruB.

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSIU
GRABORTUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORDAVENUI 

BROOKLYN, N. Y;

5 KLASČIAUS

CUNTON PARKAS 
. piknikams, baliams, koncertai 
Šokiams Ir visokiems paslllnksml 
mams smagiausia vieta Brc 
lyne-Maspethe. Jau laikai . a£sl 
kyti salę žiemos sezonui, 
kamp. Maspeth ir Betts A

JONAS KLASČIUS. Sav. 
. Maspeth, »N. Y.

Tel. Newtown. 9—4464

ANT. J, VALANTIEJI!
GRATSORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdrmida Visose Sakose 

. Notnry Public.

Arti Granfl St’.; ;
MASPĖTH, Lv L, N, Y.

Tet Stagg 2—5048 Notnry Pnl

M. P. BALTAS INI
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotoji

660, Grand St., Byooklyn, B

Tel. Stasį 2^—0783 Notary Pul

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskai)

GBjABOBIUI
107 Union Are., BrooHyn, j

Teleplione Stagg 2-4409 
NOTAHYPUBLIC .

ALEKS. RADZEVIČI
GRAB ORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N.Y.

Priešais Apreiškimo p.arąp 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius 1 
tuvems. Krikštynoms ir \ 

iriems pokyliams .

PIGIAI PARSIDUOI
6 šeimynų, 24 kambariu n 
8$ Pine St.,. Elizabeth, N. J 
išrendavoti. Kama $5,500. 
gičius. aš pats parūpinsiu, 
vininkas . j. Sereika, - 172 
York Aye., NeWark, N. J.

. Turi;, būt parduotas; greil 
apleidžiu šią salį.

[pagelbą. šelpimo darbe 
sįdėjb ii* atskiri geri 
nes aukomis ir drabtai

/IfOF, LA.L,fCUSt
214 Bedfuvd .41'e , Bruckiyn

'tVi G—4614

Ž.sArfjTt r?l
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