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“DARBININKO” VAJUS
Kumpą iš Montello, Mass;,. 
F. A. Kondrotas iš Philadel- 
phia, Pa., ir p-lė AI. Žukau
skaitė iš Amsterdam,. K, Y.

Norime’ visiems vajaus 
dalyviams priminti, kad už 
prisiuntimą . prenumeratos 
senų skaitytojų skaitome 
tiktai pusė tiek balsų, kaip

VAJAUS EIGA. <
Pirmai paskelbimas kom 

tostanfų stovio, pereitame
• “Darbininko” numeryje iš
šaukė reakciją. Alės pib 
skelbėme tik penkis kontes- 
fantus, kurie buvo užsirėk

/ gistrayę iki šio mėnesio 14 
d. Po paskelbimo dar septy
ni nauji kontestantai užsi- už naujus skaitytojus. Uz 
registravo.

Iš Layvronce atvažiavo 
kun. P. Juras, L. D. S. Li-

•j__ Jeratiiies Komisijos^ narys^

CHAMPAĮGN, jll. Try
lika . III inois U n i tersiteto 
studentų priėmė . katalikų 
tikėjimą. Sausio 7, sekma
dienį per sumą visi studen
tai viešai padarė tikėjimo 
išpažinimh —- tapo . katali
kais. Pirmiau jie buvo pro- 
testonai.

NAUJAS SMOGIS DAR
BININKAMS VOKIETIJOJ

senas ‘ ‘ Darbininko ’ ’ priete- 
lius ir išsyk pridavė 25 pre
numeratas, užregistnioda- 

. • inas Šv. Pranciškaus para
piją konteste. 'Matyti, kad 
Lawrence,o lietuviai yra 
nusistatė kontestą -laimėti.

Tarpe kitų naujai užsire
gistravusių yra p-lė Ona 
Romanskiiitė iš Bridgeport, 
Conn., mūsų senas ir nenu
ilstamas bendradarbis ir 
prietelis p. J. JeskeleviČius 
iš Montello, Mass., p-lė. Ma
rijona Uždavinytū iš Nor- 
wood, Mass., Leonardas 

~MOKSL KHAN GIMĘS
KAUNE

CAMBRIDGE, Mass. — 
American Association ^or 
tjie Advancėment of Science 
nutarė- suteikti tūkstantį 
dolerių dovaną mokslinin
kui Reuben L. Kh.aii, kuris 
yra profesorium Mįchigaii 
Universitete už jo išradi- 
mils kaip geriau apsaugoti 
žmoniją nuo ligų;

’ Moksl, Khan yrą gimęs 
• Kaune. Atvykęs Amerikon 

. jis tapo šios šalies piliečiu 
ir dabar yra visam pasau
liui žinomas kaipo išradė- 

• jas Khan bandymų dėl gy
dymo syphilįo. Jis nėra gy
dytojas, bet bacteriologištas.

DVI LAIVĮI KOMPANIJOS 
SUSIJUNGĖ

metines senų narni. L. D, S. 
duokles irgi skaitoma tiktai 
pusė tiek balsų kiek naujus 
narius, tad kontestantams 
patartina kreipti dėmesį 
daugiau į naujus narius ir 
naujus skaitytojus. Tuoint 
daiigkui balsų . gausite ’ir 
lengviau bus kontestą lai
mėti. -

.. Kontestąn gali registruo
tis . organizacijos ir pavie
ni asmenys, bet, joks kontes- 
tąntas negali savo užregist
ruotus balsus pavesti kitam. 
- Sekančiame “Darbininko” 
numeryje bus paskelbtas 
kontestaritų stovis šio mene
sio 21 d.

Vajaus Vedėjas..

TECKKY, IlT, Dievo Žo- 
žio Tėvai, Little Šunda ša

nse, Rytų Indijoje, praei
tais metais pakrikštyjo 24,- 
308 žmonių. .Dauguma jų 
nivo jau suaugusių. Dabar 
jau vėl 24,000 sielų turi pri
rengę prie krikšto.

l

IVASHINGTOK, D. C.- 
Zžperėitais . metais Suv. 
Valst. taj )o įšventinta 1,011 
kunigų,'

DUBUQUE. — Du kata- 
ikiški laikraščiai susiliejo i 
vieną. The Catholic Tribū
ne, savaitinis ir The Cath
olic Daily Tribūne , susivie
nijo. Išeis tik The Catholic 
Daily Tribūne.

MILIJONIERiy SKAIČIUS 
MAŽĖJA

WAŠHINGTON, Į). C.— 
Valstybės iždo /departamen
tas praneša, kad milijonie
rių. skaičius Amerikoje 
smalkiai mažėja. Užperei
tais metais 'beliko tik 20 aš
menų, kurie tais metais už
dirbo milijoną dolerių ar 
daugiau. 1931 metais tokių 
buvo 513.

LONDON. — Did e s nė 
krikščionių pasaulyje pusė 
yra katalikais. London Ti
mes laikraštis cituoja iš tik 
atspausdintos knygos Diręc-/ 
■ory of'Foreign * Missions, 
mrioje paduoda, skaitlinę 
visame pasaulyje žmonių 
1,958,233,801 sielų.. Krikš
čionių išviso esą 588,027^965, 
o katalikų suvirs 325,000,- 
000.

BERITĖK. — Kazių vadas 
Adolf Hitler paskelbė nau
ją įstatymą, kuris. nustato 
santykius..- darbininkų su 
darbdaviai s; Šis įstatymo s 
■įeina galėh nito gegužės l d. 
šių metų.

Darbininkų laisvė visai 
suvaržoma,. Teisė streikuoti 
ir darbininkų unijos panai
kinamos lygiai kaip ir 
‘• lockoutai” draudžiami.,

■ Darbininkų likimas i r 
gerbūvis paliekamas nuo
žiūrai darbdavių. Iš darbi
ninkų bus_ reikalaujamas 
toks pat paklusnumas darb
daviui kaip kareivio savo 
karininkui. ..

Tai nauja vergija darbi
ninkams. Prieš tokį darbi
ninkų varžymą 'viso pasau
lio darbininkai turėtų pro
testuoti, nes jei tylėsime, tai 
ir kitos diktatoriškos vals
tybės tokį įstatymą dekretu 
paskelbs. -

Vokietijos n’aziai, matyt, 
seka Sovietų Rusijos bolše
vikų komisarų režimą, kųi 
darbininkai neturi jokios 
laisvės.

37 Valstybės Turi Savo : 
Atstovybes Vatikaiu

IAon IČVAIf ADR Tfll L NEW YORK. — Iš. Ro- Mečiai, ti'ys ispanai; ta WKARO IŠVAKARĖS TOLI
MUOSE RYTUOSE

PEIPING, Kinija. — 
Pulkininkas Dau Takasha- 
shi, naujas japonų kariškas 
attache prie, atstovybės Ki
nijoje, pareiškė, “jei Rusai 
noi-i kariauti, mes dabai 
esame pasiruošę karui

Jis'pridėjo, kad Japonija 
nenorinti kariąiiti, bet ne
galinti toleruoti Sovi e f ii 
veržimąsi į Rytus ir norą 
raudonai nudažyti Aziją.

GIRDĖ KARVES ALUMI

• NEW YORK. —Po dvie
jų metų derybų Whitė Štai 
ir Ctuiard .anglų laivų lini
jos susi vieny jo.

TĖVO BRUŽIKO MARŠ
RUTAS

Tėvas Jonas Bružikas, 
S. J. veda šv. misijas šiose 
lietuvių parapijose:

Nuo sausio 8 iki 21 d. pas 
kun. Lietuvniką,' 114 W.

. Šąratoga St., Baltimorę, 
> Aid. ; nuo sausio 22 iki 4 va

sario plis kun. J. Karalių, 
129 Jardin St., Shenąhdoąh,

■ ; Pa. • ’•>
Kas nori atnaujinti Je- 

: žalis Širdies laikraštį 4 ‘Žvai- 
. gzclė,” gali atsiųsti užsaky

mus. paduotais adresais.
r Tėvas. Bružikas taip pri- 

J ima mokestį ir už laikraštį 
‘Darbininką. ” Kas nori už

sirašytiPrPaTbiųįnką” “tesi
kreipia . pas misijonierių 
kun. J. Bružiką,. S, J.

LINDBERGH GAV|S 
$250,000 Už PATAR- 

NAVIMA
WASHIXGTON, D. C.- 

Senato komisija, kuri tyri
nėja sutartis valdžios pada
rytas dėl iŠvežiojimo pašto 
orlaiviais ir laivais, patyrė 
iš valdininko Transcontį- 
nental Air Transport, Ine., 
kad toji firma davė pulki
ninkui . Charles, Lindbergh 
$250,000.00 grynais pinigais, 
kad jis už tuos pinigus galė
tų pirkti tos bendrovės ak
cijų. Tas išmokėjimas buvęs 
Uuž ypatingai didžios reikš
mės patarnavimus.

Apart to, firma mokėjusi 
Lindberghui po $10,000.00 ;į 
metus kaipo pirmininkui 
jos tekn’iškos komisijos.

SUSIRŪPINO NEMOKĖ- 
TOMIS TAKSOMIS

VATICAN CITY. Šv. Tė
vas sausio- 18d. atlaikys šv., 
mišias intencijai už BažnyT 
čios vienybę. Toje dienoje 
prasideda Novena už Baž
nyčios vienybę. Šv. »Tė vas 
suteikė visiems, kurie, tą 
Noveną atliks visuotinus at- 
aidus. .

BELGIJA. Įžymus belgas 
rasėj a s Henri B orei priėmė 
katalikų tikėjimą, apsikrik
štijo ir kiek vėliaus mirė. 
Jo raštai visame pasaulyje 
yra gerai žinomi ir aukštai 
statomi.

WASHINGTOX, D. C.- 
Sckretorius Morgenthau pa
tarė Internal Rėvenue Bu- 
reaii tarnauto jains, kad jie 
privalo šiais "metais išrinkti 
200,000,000.00 doleriu ncsu- 
mpketų . valdžios mokesčių. 
Jei jie kitaip negali išrink-, 
ti,. tai turi eiti į skolininkų 
natinis ii’ išreikalauti. .

PREZIDENTAS TARĖSI 
SU KONGRESO VADAIS

MRISMIŽttSnEM
HARTFORD, Conn. — 

Jau nuo. . gruodžio 7 d. čia 
streikuoja Undervvool Ty- 
pevvriter kompanijos ‘ ‘ po 
lišhieriai ” ir ‘ ‘ bufferiai. ’ ’

. Streikieriai ? pikietuoja 
kas rytą’ prie'dirbtuvės.

Darbdaviai deda visas 
pastangas streiką sulaužyti. 
Garsina laikraščiuose ir pėi 
juos ieško streiklaužių, ku
rių šiais laikais netrūksta.

Girdėt, kad ir iš lietuvių 
atsirado, kurie nuėjo streik- 
Įaužiauti. Tai yrą didelis 
nusikaltimas tų darbininkų, 
kurie iš savo brolių išplėšia 
duonos kąsnį. Susipratęs 
darbininkas geriau b a d u 
mirs, negu eis strėiklau- 
žiauti.

Patartina lietuviams, kad 
lt bedarbiams, nevažiuoti iš 
kitų miestų ir tokių darbų 
neimti.

Gailą, kad Hartfordo ži
nių rinkėjas p. Spurgis a- 
pie šį streiką nieko nepara
šė.

Laikraščiui “Darbinin
kui” ir turėtų tokias žinias 
pranešinėti.

:. ; E.r. Korespondentas.

PRIERAŠAS. Tamsta 
kaltini p. Spurgį, kad jis 
nieko neparašė apie streiką. 
Labai teisinga pastabą, bei 

. ji tinka visiems šusipratu- 
siems darbininkams, o ypač. 
L. D. S’ nariams. Nereikia 
žiūrėti ir laukti, kad p. 
Spiirgis viską padarytų įr 
apie viską parašytų, bet su- 

► žinojai“-ką, sėsk ir rašyk 
“Darbininkui.” Tai silsi-

TOPSFIELD. — Dvide
šimts penkios aristokratiš
kos karvės išgėrė 16 keisų 
alaus. Užėjus šalčiams,, kar
vės susirgo liga, panašia į 
bronchitą. Veterinoriai nu
sprendė, kad geriausiai kar
ves gydyti duodant alkoho
lio. Jie patarė karves 'gydy
ti alumi. .
' TilojaUs buvo pristatyta* 
16 keisų geriausio alaus. 
Karvės alų iki paskutinio 
lašo išgėrė ir pranešama, 
kad jos jaučiasi geriau. Ir 
dar ko neprasimanys tie 
mūsų taip vadinami, aristo
kratai. .

NEW YORK. 
mos pranešama, kad iicatsi- 
žvelgiąnt į finansinius sun
kumus Vatikano veikimas 
padidėjo,’ką galima spręsti 
iš žemiau paduotų davinių.

Pradžioje šių metų buvo 
56 kardinolai, o pereitų me
tų pptdžįojė buvo 53L Trys 
Kardinolai mirė pereitais 
.metais: Kardinolas Fnili- 
Avirth, Scapinelli ir Čerre.tti, 
ir šeši buvo įšventinti: Kar
dinolai Dolci, Fumasbni— 
Biondi, Fossati, Villeneuve, 
Dalląeosta ir Innitzer. Dar 
yra 14 vakancijn.

Iš 56 Kardinolų hrgiai pu
sė Italų kilmės. Ryme.-gy
vena, 23 Kardinolai, KmV/ 
j,os nariai 
zijoše.

. Dvidešimts Kardin o I ų, 
Kurijos narių yra italai, 
vienas įn-ancūzas, vienas is- 

. panas ir vienas vokietys.
Iš tų 28 Kardinolų, kurie 

nėra italų kilmės, tautybė
mis yra: šeši prancūzai, ke
turi amerikonai, keturį yo-

ir. 33 savo diece-

_ ___ ,.. ys ispanai* du W 
kai ir po vieną sekant 
t auti]: belgas, airys, ven 
ras, portugalas, .austras, ,1?! 
nadietis, brazilietis, anglį ■. 
ir čekoslovakas, ■ v- s

geniausias Kardinolai: 
ra Elirle, .88 metų amžiai 
o jaumatisias Kardinol L 
Gpiicalves, 45 metij. .‘H

Pereitais metais septj 
nios naujos diecezijos būt 
įsteigtos. -. ; . >-į.

Pradžioje 1933 metų' 
valstybės turėjo savo diplt 
matinius atstovus Vatikan! 
Pradžioj e'šių mėtų beyo 3' 
Prisidėjo. Estijos atstovybė

Dvvlika tautu'- turi say ■* ■ w .-1.
ambasadorius prie Šv. Tėtį 
'Sosto, būtent: Argentinj 
Belgija, Boliviją, Brązilijį 
Chik*., Columbia, .Fraiieūžį 
ja, Vokietiją, Italija. Pert 
Lenkija ir Ispanija. ■,:X) .

Dvidešimts penkios vilk 
tvbės turi.•pasiuntinybes,;ji 
.tarpe yra. Lietuva.

1933 m. mirė ^ešiąsdtj 
šimts vyskupų ir arkivysfeį 
pį, o įšventinta 100.' J

TEISME UŽ KRIMINALI 
NUSIKALTIMĄ

Reikalauja Duoti Paskolas 
Tikybinėms Įstaigoms

WASHIXGTONT. D. C.- 
Sausio 14 d. Prezidentas 
Roosevelt turėjo .svarbų pa
sitarimą su kongreso vadais. 
Manomą, kad prezidentas 
prašys kongreso išleisti įsta- 
.tpną, kuris valdžiai duotij 
teisę nusavinti visą auksą, 
laikomą Federal . Reserye 
Bankuose. Taip pat prezi
dentas praneš kongresui sa
vo planą dėl dolerio stabili
zacijos ir prašys įstatymo, 
kuris leistų jam sumažinti 
dolerio aukso kiekį. • • •;

Prezidentas atsisakė. duo
ti žinių apie savo, planus, 
nes dabar tą padarius duo
tų progą kitų Šalių pinigiio- pyatnsio darbininko parėl- 
čtams pasipčlnyti.

BOSTON. Edvardas 
Wetzonis, Juozas F. Adam- 
skis, John J. Dovle ir WiL 
liam Jennings yra teisiami 
aukštesniame teisme už kiL 
minalį užpuolimą Onos Ką- 
šiubi enės? Adąmsk’io namuo
se, Athens St., So. Bostone..

Kašiubienė liudija, kad ji 
buvo nuėjus su Jennings j 
pas Adamski ir tenai jie. vi
si gėrė. Kuo degfinęs ji su
sirgusi ir nuėjusi į kitą 
kambarį ir gulėjusi. Ji stai
ga išbudus, kada Wetzonis 
,įėjęs į jos kambarį. Ji pra
dėjusi klykti, ir Adamskis 
su Jemiing įėję į kambarį 
VVetzonį išvarė lauk.

Ji pareiškusi norą va
žiuoti namon ir su Jennings 
išėjusi į koridorių, kur Jeii- 
uings, paėmęs jos piniginę 
ir nuėjęs neva taxi ieškoti. 
Tuo tarpu trys vyrai ją pa
griebę ir įstūmę į kampą l 
pradėjo draskyti. Ji pradė
jusi. klykti ir vienas iš jų 
rožė jai į. nosį ir ji netekit 
sąmones. ;

Policininkas Ėrederick 
AV. AVright, išgirdęs klyks
mą, atbėgo. į tą vietą ir ra* 
do Doyįe sū Kašiubienė. 
Dėylo. buvo areštuotas, o 
sako Adamski pabėgęs ir. 
tik buvo areštuotas.

Jis ten kviečiamas , skaityt 
referatą. Pernai jis' fiuY< 
pakviestas į. tarptautinį su 
važiavimą, kuris įvyko; Pįį . 
vyžiuje j bet dėt įvairųjį įžR.. 
kalų negalėjo dalyvauti 
Šiais metais jis žadąs;'vykt 
į'Olandiją. Jo brolis j ėfrjl1 

įjaminas Lukas (LiiĮckšiih . 
kiėms metams ir laidojamom'nas), yra šenadorio pąūjm 

išrinktas teisėjas . (Jushęc 
of the Peace).

IŠSIMAiiiYiiiTntf 
NIUS PINIGUS J H- 

PRASTUS ."''i

WAŠHINGTON, I). C.- 
Senatorius Arthur Copper 
iš Kansas įnešė bilių Kong-. 
resni, kuriuoini Reconstruc- 
tjon Finance korporacijai 
būtų leista duoti paskolas 
tikybinėms įstaigoms su 4 
nuošimčiu metams. Tos pas
kolos. būtų duodamos pen-

įstaigų nejudomu turtu,

LAIKO PAVOJINGA 
SAUGUMUI

IXi)IĄNAPOLl«. - Da- v’AfSHTNOTON. D. C.^- 
niel J. Tobin, pirmininkas :Tjįkst.ul(-.iaj žmoni,ij t>ėR«į .
vežikų, čhaiiferin ir ji.r; pa- trėčiatKeni j bankas, kad is- 
gelbminki} pasiuntė ' pareis- nlaiuvti sav'() auksinius pb 
kinnj Prezidentui Ro<>sevel-llisiis į rauksimus banke
tui, kuriame . jis. sako,-kad.įUS • j. paprastus pinigus, 
kun. Charles. K Coughlin!Valdžia buvo paskelbusi, 
pranašavimas. . kad Ameri- kad po vidurnakčio,., šausid 
koje kiltų revoliucija, . jei 17 d auksiniai pinigai, iii 
Kongresas nepriimtų P.re- j auksiniai banknotai nustojk 
zidenio pasiūlymų ' ir neiš-snvo. vevt(is kajp0 legalu 
.leistų,.įstatymų pinigų per- piuigai, bet kadangi daugiu, 
tvarkymui, esųs pavojingas^ nla apic. tai tik diena priek 
valstybės saugumui..

WAŠHINGTON, D. C.-

tai tesužinojo, tai visi ban% 
!kai ftivo prigrūsti žmoufe

DR. JONAS LUKAS . W Pinigus iy
(LUKAŠTUNAS) 'ke’stl- . ■ /

. ■ T.. -^1___ • ■ Valdžia, imdama dėmesin*
SHENANDOAH, PA, — daugelis : pervėlai Sližį*!

• D.v. Lukašiunas, dentis-uojo apie tokį jos įšakym^ 
tas, kuris.- dabar turi savo: pratęsė, neribotam laikilt, r 
ofisus Nebark, N. J., yra! kad visi galėtų išmaityti. j 
pakviestas dalyvauti tarp- Vilniaus nepamink, liduvh l 
tautiniame clentistų sųva- j čia ne tik tavo pmitk • \ J 
šlavime, kuris šiais metais į čia tavo ir ateitis. ... Į
įvyks Hague,. .Olandijoje.’ -jMĮtMldA į

taųtiniame dentistų šuva-



SUSIRINKIMAS

IET1NES ŽINIOS!

itradienį/ sausio 23 &, 
įyal. vakare, bažnytinė

je įvyks A. L. R. K.
gracijos 3 skyriaus su

mas.
į&ugijų atstovai kvie- 

dalyvauti. Bus pasi
ims apie Lietuvos Ne- 

^ausomybės . , minėjimų, 
fe įvyks vasario H d., 
Sucipai Bldg. svetainėje 
pįį svarbūs klausimai.
• • Kviečia Valdyba.

NAUJAS KOMISIJO
NERIUS

Jis palaidojo savo, žmona 
gruodžio 26,. 1933. Paliko 
pusbrolių, pusseserių ir ki
tu giminių.

Palaidotas su miniomis iš 
Šv. Petro bažnyčios, sausio 
18 d., 9 vai, rytų,. ’ Naujoji 
Kalvarijos kapuose.

• SįJUNGIEčiy DAR
BUOTĖ

Trečiadienį, ~ mayo r .a r 
Bfi^field paskyrė William 
Mickey iš So. Bostono

ękey So. Bostono lietu
ms yra žinomas, nes jie 
so jį išrinkę, kelis. kartus 

atstovu į valstybes le
ktūrą.

MIRIMAI
Sausio 16 d., 8:05 vai 
. staiga mirė, savo namuo- 
‘ 244 W. 5th St, Antanas
Minskas, 53 metų j paėjo
Vąbahiinkų. Amerikoje 

agyveno 30 metų. Paskli
dais keliais metais sirgo

ry

Moterų Sųjungos kuopa 
So. Bostone, atgavus laisvę, 
visu šniarkumū griebiasi 
darbo, kad padidinus kuopų 
narėmis ir finansais. '

Štai vasario 11 d. Sųjun
giatės rengia karališkų ka
lakutų , vakarienę ir teatrų. 
Vaidins ghbiaūsios vaidin
tojos p-le i M. Sakalauskai
tei vadovaujanti

Prie Sakarauskaįtė ■ yra 
žinoma kaipo gabi vaidiiito-

Teko- nugirsti, kad p-lė 
Sakalauskaitė. . Sųjįingiėčių 
vaidinime vaidins ne pane
lės, bet pono rolėje?

Gros Viktoro Druginio 
orkestras. . /

Bus solo dainų. .
Vakarienei užsibai g u s 

bus proga smagiai pasišok
ti. ■

Tą Alsų galima bus gauti 
tik už 50c. Tai didelė nau
jiena visiems.

daktarai pjovė jam kojų.

ADVOKATAI 
|Ąl*HtaUHUiiiui<»Muni<>«nnaiiniuau,,|iiiiii<i>ii,i Q 

JUOZAS GUNYSi

EXTRA!EXTRA!

. ADVOKATAS
1 t ' ■ ' i
14 Br6adway, S. Boston, Mass i

TeL So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. l’ttrkYvay 1S64-W

> ; Prisiekęs Advokatas '•

JUOZAS B. GAILIUS
visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
M.7 E St. (kampas Broadway)

Bcuth Boston, Mass.
Telefonas:. Šou Boston 2732
.. Namų : Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
I ADVOKATAS
1 . “Darbininko” Name
| "(antros lubos, Room 1)

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 8357

Bostono „Ofisas :
t - 60 State St., Room 326
4 Tel. Eubbard- 9306
.1 Gyvenimo: 33 Rosemont Street,'
įTel) Talbot 2878 Dordiester, Mass.

________ ■ ■" DABBIKIKEAS .

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
’ (GALINAUSKA8)

TeL So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 1Q Iki 12 vul. 
ryto, nuo 1:3Q iki 5 :.'10 po pietų Ir 
nuo 6. iki 0 1. vakare, šventų diena 

pagal susitarimų. .

jis ruošiasi važiuoti Lietu
von. kovo mėn. 3 dienų. J o 
žmoūaL išvyko Lietu y o u 
prieš Kalėdas., /■

’l , ■

: So. Bostone plačiai kalba, 
kad būk našlys Jonas Star
kus, pereita sekmadienį, 
Laivrence.. vedė Ąšmenskie- 
nę iš Providence.

- •. ■ - - -    —. ' M"'"
tuno Kultūros Rūmams Vieneri Metai

Tek So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

, 525 E, Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir puo 1.30 iki 
5 Ir jnio 6 iki S vai. vakare. Ofi
sas uždąrytiis subatos vakarais ir 
nedėldieniais, taipgi sėredomis nuo 

12-tos diena uždarytas. .
Taipgi nuimu ir X-Ray

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
■■■ Tel. South Boston 2712 

534 Ei Broadway. ;
South Boston, Mass.

GAISRAS LIETUVIU
ĮSTAIGOJE ’

Ketvirtadienį, sausio 18 d.
5 :30 vai.. vakare užsidegė 
lietuvių įstaiga Boston In- 

i struinent Manufacturing 
įCo:, .327 E Street.
< '■ Įstaigos vedėjas p. Kuz- 
mauskas ir darbininkai bu
vo išėję namon 5 valandą. 
Lygiai pusė valandos vėliau 
pasirodė liepsna. Gaisrinin
kai atvažiavę greit gaisrą 
užgesino,. ————

Kiek nuostolių padaryta 
neteko sužinoti.

P LABDARYBĖS VAJUS
• Tel. So. Boston 2660

lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS *
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:3O iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Sėredomis nuo 9 iki 12 v., dienų. 
Subatomls nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartį)

. Bostono miestolabdary
bės vajus per dvi dienas su- 

| rinko virš, pusė milijono do- 
'.leriu aukų. .

SUŽEISTA PENKI

Šeštadienį, sausio 20 d. į- 
vyksta dideli L. Vyčių inei> 
ginų Volley bąli team ren
giasi šokiai' Munie.ipal 
Buildiiig salėje, South Bos
ton, Mass-

Pakviesta i šokius visos
• • 9 ** .

lietuvių kolonijos, ir kaip 
girdėti skaitlingai dalyvaus 
iš Norvyoodo, JVorcesterio, 
ir Providence Vyčiai. Svar
bu kas .užims pirmų vietų!

Kad užtikrinus “good 
time” paimta geriausias or
kestras, salė papuošta gra- 
žiaūšiai, . jaunimas .ruošiasi 
skaitlingiausiai. dalyvauti 
šokiuose. •

Visi i šokius!
Kvieslys.

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTON

Tel? Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojai
Ofiso Valandos: 2—-4,ir 6—8 

278 Haryard Street, 
kąmp. Iiįnian arti Central Sq, 

Osunbridge, Macį.

| BOSTON. — Sausio 17d. 
peiiki žmonės buvo sunkiai 

j sužeisti kada bus’as susidu- 
'rė su sunkvežimiu, pilnu 
i žvyro prie kampo Western 
Avė. ir North Hūrvard St. 
Bus’e buvo 25 keleiviai ir 
.visi, buvo sutrenkti.

CAMBBlDBE, MASS

■ Tel. 8. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
J ADVOKATAS

■. i • ■ ‘ ■’

: 414 Broądway, So. Boston,
. Room 3.

■j Gyv.cn. vieta: 8 Florence St.,

; . Hudion, Mae#.
< -lgeif .Hudaon 622.,
: y;-—" '' ■ 1 ■=

'-Juilimr M ........... R ‘ I.. ......................... I ........... ..Hf—

s Apkartimas 
r Dusulys Kataras 
? BR0NCBIT1S

, ir kitos ligos akių, ausų; nosies, 
gerklės ir plaučių pagydomos mo
ksliškai, ir protingai per ;

Di.6railj,327J5"t
Valandoj: Antradieniais, ketvirta 
dieniais ir Sefitadlenląla 10—12 ry 
te, 2- 5, 7—8 vakare ; aekmadlt 
atole 10—12 tiktai.

vykdant Sporūtos progra
mų, įvesti popietines Sporū
tos pamokas, o baigiantiems • . 
—paskirti Sporūtos progra- ; 
mos ribose egzaminus. Kar
tu su Kūno Kultūros Rūmų 
Sporūta, susidomėj imas 
sportu visame mūsų krašte , 
išsiplėtė.

Šių. metų liepos mėn. Kau
ne pradėti statyti Kūno 
Kultūros Rūmai ir turiste 
neį seklyčia Juodla’antėje, 
Klaipėdos krašte. Kūno. 
Kultūros Rūmai bus moder
niškai įregti ir iki ateinan
čių metų rudens manoma 
galutinai baigti. jų statybų. 
Tai bus bene pirmieji tos 
rūšies rūmai visoje PabM*. ' 

. tėję. Tsb.

Kur kreipiamas Lietuvoje sės. įr kada sporto tikslas, 
siekia toliau negu trumpa
laikė sporto garbė. Kada 
kūno kultūros darbas tar
nauja ir tokiems tikslams, 
kaip priaugančių kartų 
sveikata, atsparumas, šusL 
klausymas, tėvynės ihęilė, 
kurie yra apčiuopiami it 
naudingi visai tautai. Kūno 
kultūros darbo, metu eina 
didelė kova tarp sporto 
veiklos susiaurinimo į cirko 
aVobų, taį yra, kai į aikštę 
išeina keletas atletų ir rodo 
nepaprastus savo. fizinius 
sugebėjimus, ir tarp veik- 
los, kuri mažiausiai besirū
pindama pavienių asmenų 
garbe, siekią per kūno kul
tūrą auklėti naudingus tau
tai žmones. Šį pastarąjį ke
lių ir pasirinko Kūno Kul
tūros Rūmai. Jie deda visas 
pastangas,' kad kūno kultū
ra būtų susijusi su praktiš
ku darbu. Tam tikslui prieš 
metus ir buvo paskelbt 
Kūno Kultūros Rūmų talka 
trumpai pavadinta ‘1 Sporū- 
ta.” .

Sporūtos programoj, gre
ta natūralių mankštų ir į- 
vairių žaidimų, galima ma
tyti ii* grynai, praktiškų 
darbų, ' pav., darželių *pa 
puošimai, tvorų balt’inimai, 
kelių taisymai ir tt. Bet y- 
patingai . didelį, pritarimų 
rado šiemet Kūno Kultūros 
Rūmų rūpesčiu iškelta mū
sų tautoj pamiršta sporto 
šaka — jojimo sportas. į 
pirmus prie šio sporto kvie
timus atsiliepė virš 3,000 
kaimo jaunimo, ant žirgų. 
Tas pavyzdys rodo, jog Kū
no Kultūros Rūmų darbo 
suderinimas su praktiniu 
gyvenimu vyksta sėkmingai. 
Kūno Kultūros Rūmai pra
dėję darbų, sudarė penkias 
sporto sųjungas: 1. kamuo
lio žaidinio (Kažas);, ^.van
dens (Vis), 3. teniso.(Tis), 
4. lengvosios atletikos (Lūs) 
ir 5. sunkiosios atletikos 
(Sus-.Vytijos'(jojimo spor
tui plėsti Lietuvoje) ir tė
vynės grąžinimo. Paskelbus 
Sporūtų, šių metų pradžioje 
visose apskrityse buvo suor
ganizuoti Sporūtos komite-. 
tai, o vėliau r— visuose vals
čiuose Sporūtos komisijos. 
Komitetų viso suorganizuo
ta 22 ir komisijų 257. Šie 
met švietimo ministeris įsa
kė aukštesniųjų, ir viduri
nių mokyklų direktoriams,

Sportas.
Neseniai . suėjo , viėnen 

metai, kaip mūsų krašte iš
dygo ųauja įstaiga, Kūno 
Kultūros Rūmais pavadin
ta. Apie tos įstaigos .bent 
svarbesnius siekimus, tiks
lus ir darbus papasakojo 
Kūno Kultūros Rūmų di
rektorius Dr. A. Jurgelio
nis. • ;

—Kūno Įęiiltūra, ir ligšioi 
išplėstas sportas. įgyja vals
tybinės ir tautinės reikšmės 
tada, kai apima plačias ma-

KONTESTINIS VAKA- 
-RAS.

Sausio 21, 7 vai. vakare 
parapijos salėje įvyks pa
rapijinės mokyklos, vaikų 
lietuvių kalboje kontestihis 
skaitymas. Kuris mokinys 
tuisykliškiausiai lietuviškai 
paskaitys gaus pirma dova
na $5.00, antras-antrų dova
nų $3.00, trečias-trečįų do
vanų 2.00. ‘ '

Premijas aukoja p. Ste
ponas Bugnaitis Cambridg- 
ėiuje geriausias barzdasku- 
tis bei.kirpikas.

Šis konteštinis vakaras 
rengiamas L. D. S. .8 kuo
pai vadovaujant. Vėliaus 
bus ir daugiau panašių va
karų., Narys.

MIRĖ. :
. Sausio 5d. mirė ligoninė
je Petronėlė ' Gužaųskienė. 
Ji sirgo suvirs šešis metus. 
Palaidota gražiai su bažny- 

i tinėmis apeigomtš' šausio 8. 
į Sausio 6 d., mirė.Marijo- 
,‘na Dusevičienė. Jinai truin- 
jpai tėsirgo. Ji priklausė 
? prie Nekalto Prasidėjime 
| Moterų draugijos. Laidota 
j su bažnytinėmis apeigomis 
sausio 9.

, . Vietinis,
tuojau aplanko ir rūpinasi į “ n n i n n n i 1 I
ją sušelpti.. Jie pašvenčia' U K A D U K I Al
savo laikų ir automobilius' 
be jokio atlyginimo.

Šv. Vincento Paiiliečio
draugijos obalsis: 
gelbėk tuos,., kurie 
biednuosius.

Jėzums kun. Antanas 
Mešlis šį mėnesį eina kape
liono pareigas miesto ligo
ninėje. Gavėnios metu jis 
gulėsiąs . duoti lietuviams 
misijas. .,

Tol. So. Boston 3520 l

ADVOKATAI ŠALNAI I
r DARBININKO NAME . - į

J 366 Broadw&y, I
Boutti Boston, Mas* į

Šv. Vincento Paiiliečio 
diaugija Šv. 'Petro lietuvių 
parapijoje, atlieka didelį 
darbų. Ji jau praleido eapie 
$1,000 dėl suvargusių ir de
presijos paliestų šeimynų.

Draugija jau yra nupir
kusi 350 porų čeverykų, į- 
vairių drabužių. . ..

’ Toje draugij'ojė ynv tik 8 
nariai f. pirm. K. Šidlaus
kas, Brazauskas, širka, Va>- 

. Įatlai, Mickevičius, Kali- 
šius, J. Kasperas,. S. Kavo
lis ir dvasios vadas lįeb. 
kini. F. Viianmiskis. .

‘..Pažymėti .Hariui sužinoję 
] kur suvai'gusįi . šeimynų

Dieve' 
gelbsti Į

Parapijos choras. ’ sinar-' 
Idai rengiasi savo 30 metb.’ 
lies sukaktu ves minėti, va- i 
sario 9 d. š. m.. P-lė Ona Į 
Valeckaitė yra sukaktuvių ! 
šokių rengimo, komiteto pir
mininkė. G-ęriaUšiųt pasek
mių! •

Juozas Vaišnoras, gyv^ 
.178 Boįton .St., spaustu vi-, 
ninkas ir T. Kazlauskaitė.1 
gyv. 161 W. 6-th >St. išsiėmė Į 
leidimą sušišliubuoti.

JDSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G RAB ORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston^ Mass.
Tel. So. Boston 1437 J 

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dienų ir naktį.

METINĖ PARAPIJOS 
VAKARIENĖ.

Sausio -14 d., tuoj po su
mos, buvo parapijos darbi
ninkų susirinkimas. Vien
balsiai tapo nutarta rengti 
parapij os vakarienę Užga
vėnių sekmadienio vakare, 
vasario 11, parapijos salėje, 
6 vai. Klebonas paskyrė 
kun. J. Plevokų, vikarų, tos 
puotos vedėju. Jam padėjė
jais apsiėmė: Jurgis Moc
kevičius, Aleks. Potember- 
gas, Juozas Mockevičius, V. 
Janeliunas ii- Antanas Za- 
veckas. Valgius gaminti-, 
gaspadinautį apsiėmė se
kančios : E. šeškauskienė, 
,M. Naujokaitė, M. Zavec- 
kienė, E. Ajauskiene, Stre- 
meekienė, M. Kalinauskie
nė, B. Žilienė ir M. Sundu- 
kienė. B. Žilienė ir M. Ka
linauskienė bus vedėjos — 
vyriausios .gąspadinės.

Daug buvo svarstyta, kal
bėta, kad padarius šių va
karienę. sėkmingiausia, ska
biausia. Choras taip pat da
lyvaus.

“Prieš blogas knygas mes. 
privalome pastatyti geras, 
prieš blogų raštų, nuodus 
mes turime pastatyti gerų 
raštų vaisius,__prieš blogos .
pakraipos; laikraščius mes 
;urime pastatyti aukštos do
ros laikraščius,- — sako Pi
jus X, savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj.” . ‘ •

=. Tel. S. B. 280iMl 1
I LI ET UVI S 1

lOPTOMETHISTASi
I ISegzanilnuojft. akis|
| ' priskiriu akiniusĮ

■2 kreivas akis atltie-S
= siuu ir amblljoniš-S
| koše (aklose) akyse sugrįžimų 
= Sviesti tinkamu laiku. Į , 4
| J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j 
| 447 Broadway, South Boston Į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI'
Telephone

SO. BOSTON 4II,-

BAY VIEW w 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
_ Automobilių ir Trokų.. 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta::

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. • 

SOUTH BOSTON, MASS, 
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

V ietims.

I JUOZAS M. DILIS I 3 • ' ?
| LAIKRODININKAS |

i Parduodu įvairiausios rūšie*!
i auksinius ir sidabrinius daik į .
Į tus. Taipgi ir pataisau. r
j 366 W. Broadway I
Į SO. BOSTON, MASS. I
i i'IHflIlIlHIF'NtnilltllhlllllllliflftJUlifllft'tlIliniHt.iIitltiNm

AGENTAI

Tel. South Boston 0815

0. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų ir. naktį
Fanerai Home ij Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Apie mūsų pigų ir gražų patarnavimų, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome. 

JONĄ? PETRUŠKEVIČIUS IR SOTUS 
Graboriai ir Balsainuotojai

380 Broadway, So, Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0304-W

INSURANCE Į
Apdrausk namus, rakandus I 

automobilius pas | 
J. S. MESLIS | 

455 W. Broadvvay, So. Bostonu 
Tel. So. Boston . 3612 I

Artistas Juozas Babravi-i Važiuojame Visur 

"?^-j STANYS RADIO SHOP
•ziavvs Bostonan _ tartis su stanky 
savo įidvpkatu ryikale auto-;. . ' . ■
inoniUo nelaimu kun. jau.;.
įvyko Mi. metai atgal esant Radfos_
. . os oilt. • >■ . Automobiliams linelio ir tt'. .

■ AiC ^Babravičius grįžo i <14.W. Broaflwayf Room. 1 
NtAr Vorkaii.-kolvirtadieių.;Tel. SJL 0558-W

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADR]

LUTUVOB DUKTKEŲ DB-jOft 
PO GLOBju MOTINOS IVfc

’lrmlnlnkS — Eva MarkaienC, 
625 E. 8th St, SoJBoatdn, Mėn.

Vioft-pirmlninkė— Ono Slaurleng, 
448. E. Tth St, So.. Boston, Mua. 
Tel. So. Boston 8422-R

Proh, Ra8t Brong Clunlenč,
29 GoUld St., Wąst Rotburj, Misi. 
Tel. Parkway 1864-W

Ha. Balt -r Mirjona Mirkonlatl 
88 Navarre St, Rosllndale, Miuw.

Tel. Parkvvay 0658-W 
lidinlnkG — Ona Stnnlullutl . 

. 105 We«t Cth St, 80. Eooton. Man. 
Tyarkdai5 ~ Oną Mliglrdlenl 

‘ 1512 Coluinbia Rd., So. Boston, Mam.
Kaaoa Globėją — E. JanuMonleol

1426 Columbta Rd., So. Boaton, Maaa 
Draugija savo niBlrlnklmua laiko kaa 

antrą utarnlnką kiekvieno 
f:80 vai vakarį f *

■ talalj. ‘ . ..........

(•krieno menesio, | 
ftobalnytlnlj «v*[

ESAI
<imui draugtfofl reikalai; kreipkite* 

Bar protokolu raldnlBki.

•V. JONO 1ĮV. Bt PAAALPINR*
DR-JOS VALDYBA.

Piim. — J. Petrauskas,
24 Thomaš Park. So. .Boeton, M«m 

Vice-pirm.—V. Medouis, ?
1480 Columbia Rd., S. Boston, Mum

ProL Raitininkas — J. Gllnecklii
5 Thomas Pirk, fio. Boaton 

Firi. Raitininkas — Pr. Tuleikts,
100 lBo\veu St,, So. Boston, Mae#, .

Jtdlninkas — A. MaudtiOnaJi
. 885 E. Broadvray, So» Boston, 'Mm» 

Marialka J. Zalkle .
7 Wlnf leld St. So. Boston. Maae.

Prauglja laiko etudrlnklmua kas trea»
■ ned61<llcn| kiekvieno mėnesio, 2 vai 
po pietų, Parąpljo* ual.N, 02 K TU

1 St. So, Bv«rton. Majta, " .

K. SIDABRAS
Važiuojantiems į ir iš Lietuvos pam

pinu pasportus ir parduodu
Laivakortes. ,

Apdraudžiu baksus, namus, rakandus 
• ■. • z ir t. t.

342 W. Brotuhvay, S. Boston. Mass.
Telefonas South Boston-179S

AGENTŪRA
P

Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ OASH
. I N S U R A N C.E 1 

Apdraudžiamo Namus, Rakan
dus, . Automobilius ir t. t..
BR0ADWAY TRAVEL 

BUREAU
K. J. VIESULĄ, Say,
366 W. Broadway> / 
So. Boston, Mass. -

Tol. South Boston 0620
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Atsivertėlio1 Balsas

SHEHANDOAH, PA.
PARARIJOS VEIKIMAI 

■Misijos bus laikomos mm 
su parapijoje nuo sausio 22 
4. iki vasario 4 d. . Kun. J. 

'Bnižikas, S. J. duos misi
jas, Pirma savaite bus mo
terims, antra vyrams. Daug 

. svetimą kunigą atvyks iš
pažinčių klausyti per ini si- 
jas. ’•

VYuiĮT VEIKALAS 
GERAI PASISEKĖ.

Suvirš 400 žmohią atvyko 
.’ į airių .mokyklos svetainę 

pamatyti Vyčių surengto 
Veikalo; ir pamatę, paten
kinti . grįžo namon. Senes
ni esiems priminė Lietuvos 
kaimo gyvenimą, o jaunie- 
siems parodė, kaip jų bro
liai lietuviai gyvena Lietu
voje. .
\ Dalyviai-veikale buvo gę* 
Tai prisiruošę, visi savo ro
les mokėjo ir nuoširdžiai 
vaidino. Gan dažnas, rankų 
plojimas ir juokas išreiškė, 
kad publikai veikalas labai 
patiko.

Ypač pasižymėjo Albinas 
Paėenta, Ratilo rolėje. Jo 

. . juokingas elgesys ir jųokįn- 
kalba, per visą vakarą 

juokino publiką. Jo paširo-. 
dymas scenoje buvo publi-| 
kos sutiktas ranku plojimu., 
Dažnai teikėjo sustoti ir 
laukti pakol publika nu
rims; . ■ ■. . ■ . ■ •

Visi kiti dalyviai irgi 
. publikai patiko ^šavo hrtis- 

tišku vaidinimu.
Lietuviškos dainos ir lie

tuviški šokiai irgi patiko vi
siems.

Vyčiai širdingai dėkoja 
ponams Rutkauskui, Aukš
tiniui Įr prof. Mensikui už 
jų pagalbą vaidinime.

: koks aukščiausias labas juo- 
. m i siekiamas.

I . Visi vienodai pripažįsta, 
penktadienį, sausib 5 d. ya- Visuomenes gyvenimą ga- aukštesniu labu, palyginant1 kad aukščiausias? labas yra 
kare. šv. Kazimiero parap. Įima apibudinti, kaipo veik 1 ' ......

valdybą:
7 Pirmininkas — 
Konstantinas.

Vice-pirmininkas — Pra
nas Jurgaitis.

Raštininkė — Elena Ra- 
guckaitė.

Sinan. Rašt. r— Kazys Ki
sielius.

Kasininkas — Juozas Jak 
štyš. .

Parengimu Komi s i j a i 
Pranas Jurgaitis, Petras 
Būti kis, Jonas Jankauskas, 
Kazys Kisielius, P ę t ras 
Jurgaitis. . __ •'

CHORO NAUJA VALDY
BA. ", -

Metiniame, susirinkime, 
penktadienį sausib 5 d. ya-

Aukščiausioji Gerovė

su patenkinimu asmens, jau* pasiekime didžiausios lai- 
. Prie tos-laimes sieki-Choras išrinko savo liaują > smą aktyviu ir pasyvią aL smų. Jei senovės'žydas savo mės.

i sidrą asmeną, sudarančiu pelną vieton pagalbos , savo'mo nukreiptas visas žmonią 
Juozapas! veiksmo draugiją. Tie veik-1 seniems tčvains nešdavo baž* gyvenimas’ Bet štai kiauši- 

. [smai yra siekimas tikslą, • nyčion^ -tai-'šitas, Dievui fui- maskame gi randasi .dt- 
kąs, darbas skaitosi aųkš-J džiausiu ji žmogaus laime, 
tcąniu.

Nekurienis despotams te! 
setą užkapoti botagais iliėr 
gėles —* revoliucionieres, 
lygiai taip pat . teroristo a- 
kyse teisėta sprogdinti di
namitu ministerius ir gene
rolus. Pirmieji, aukščiausio
ji) gerove skaito savo vai* 
ūžia, antrieji bendrą ge
rovę.- Ihdušaš ncgęlbėja nei 
vieno Tžrnogaūs/ skęstančio 
šventame Gango vandėny. 
Neretai aukščiausioji gero
ve prijiąžįstauul net aukš
čiau gyvenimo. Tolau būdu 
žmonią veiksmai regiiliuo- 
jami, valdomi aukštuoju ti
kslu,, siekimu aukštosios ge
rovės. Šis aukštasis tikslas 
visą žmoniją veda tam tik
ru keliu. Iš šito seka, kaci 
žmonių draugijos likimas, 
jos ateitis priklausys nuo 
to, kokį aukščiausiąjį tikslą 
ji . pasistatys prieš save,

Mūsą Choras gerai susi
organizavęs, turi savo kons
tituciją ir josios visi laikosi 
Garbė Šv. Kazimiero Cho
rui!.

MIRTIES AUKA,
Antanina Bartusienė, 55 

metu amžiaus,.mirė sausio 3 
d., Palaidota sausio 8 d. iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios. 
ĮŠkiliningas mišias, laikė 
kun. Ig. Valančiunas; prie 
šoniniu altorių laikė mišias 
kun. P. Laumakis, ir kun. 
I)r. V. Martusevieitis. Pa-

^Švento Vardo draugija, 
turės pramogėlę Vyčiu , sve
tainė jej sausio 18 d. Tenais 
nariai galės susipažinti vie- 
ims su'kitu ir linksmai pa
sikalbėti. v ■

Mūsų mišių tarnautojai 
pradėjo savo basketball se
zoną. Jau lošė su Erackvil- 
lės mišių tarnauto jais. Mū
sų ratelis išėjo su didesniu 
skaičių, 13 prieš 10. .

“Pūtis”

PHILADELPHIA, PA.
C ARD P ARTY IR BUN-

• ‘ CO. ' Z
Pirmas tokios rūšies va-

. . .karas įvyks sekmadienį, sau
šio 28., Šv. Kazimiero Mo-

• kyklos svetainėje. Tai yra 
milžiniškas, “Čard Party ir 
Ėunco” žaidimai. Bus apie Į 
200 genu’ brangių dovanų. '!

, . Prie-dįi^ą 10 gerų laiinėji-j 
mą.. Šio kortą ‘lošimo vaka-1 
To šeimininkes yra :. Pane-.

• . les, Adele Lukošeyičiutč,
* Elžbieta Norkiutė, Marga-

’. • rietą Jakobįniutė, Ona. Jus-•
; kauskaitė; ponios: Ona ITr-

; 'honienė, Marijona. Seįlienč,.
*' '■ Ona Balčiūniene, ir Suzanat 

Remeižienė.
< Jau. antra-savaite 

h:':jos stropiai rengiasi 
į y . didžiausių pasekmių.

kaip | 
prie-

asmeną,

kuriuos stato sau kiekvie
nas atskiras žmogus. Kick- 
vienas tikslas yra siekimas 
kokios nors vertybės žmo
gui, materialūs ir dvasiškos, 
kitaip sakant, gavimas kot 
Ino nors labo. Kiekvienas 
tikslas, kiekvienais labas pa
siekiamas atskirai, tiek, 
kiek tat nekliudo kitam. 
Kada tikslai susiduria, tai 
vienas ją pripažįstamas la- 
J^iaiLsyšrbiiv arba aukštes
niu — nustelbia kitą, Vedu
si Tatjana atstumia Oniegi- 
no ineilą dėlto, kad ištiki
mybės. užlaikymą skaito

mokslą pasakė kun. Ig., Va- 
lančiunas. Kapinėse- pasako 
trumpą pamokslą kun. Pet
ras Laumakis. . ■

Buvo dievota moteris ii 
priklausė prie visu bažnyti
niu draugijų. Paliko dide
liame nuliudime sūnų ir du
kterį.

■ » • .

[Šį klausimą riša toli-nevio* 
j uodai filosofai ir didieji 

' 'gyvenimo mokytojai, kaip 
'rišama, buvo, ši žmonijos;
problema senuose ir dabar
ties laikuose. Sulig krikš
čioniškosios tikybos mokslo 

. “labas”, “palaima” . žmo
gaus pasiekiama tik dangu
je. Del to. visa žmogaus dar
buote žemėje turi būti nu
kreipta^ siekini an Ilvasiško- 
žmogaus idealo. ■

Šis pasaulis neturi mus 
interesuoti. .Vistiėk. jo esi-

■ imas trumpas ir turi žūti tėi-
. smo dienoje. “Mes, sulig Jo
. paža dūj inio, lauksime nau j o 

dangaus ir naujos žemės,
( kuriuose gyvenanti tiesa,” 

rašo apaštalas (Petras 3.
. 13). Ir evangeu^tns sako ne* 
mylėti mimis šio pasaulio 

' nei to, kas pasauly, nes kas
myli pasaulį, tame nėra Tė
vo meiles. (Jon. 2.15). Tą-

,-Kasr. Komunistas, beveik Čckystas,.. . ■ . • .
Voš iš katorgos “paleistas,” kurion buvau du kart teistos,- 
Darbo dirbti jau nenoriu, šalin, “buožę” gaspadorių, • •

' Tuoj surandu vielą gerą’ Sovietuos už kojjimnį,- ; 
čia galėsiu tinginiauti, net draugu tarpe Šnipauti.- 
Imsiu algą ir “pajpkę”, pinigų man nebus stoka.. 
Jei vyresnis pradės "plūsti,, aš inokūsiu jį įskųsti.
Tai įkas, kad šuniu .yadipą, man tas biznio negadiną,

■ Tiktai sąžinė nelemia, dieną-naktį ėda—lavinta, 
().jeijtaritn.ągau.siu,tuometbi,auningąpaspausiur— 
Pirrną šnipą tuoj nudėsui-ir sau to nepavydėsiu.

. . (taria, kad ilgai to Stalino, šitaip dar nešalina/ . ' . . ' ' ,
(lai pragaras •užsivertą, visą akys atsivertą, '.
Komisarai tuoj, išnyktą, ir. čekystą nebeliktą, 
Planai pasauliui valdyti,-liktą visai išsklaidyti. . . ' ’ •
Mums červoncai išbirė.tij, vargšai duonos' jau turėtą;

. Rusai šitaip išmėginti,; kitą laisvę ims. branginti, . /
(Ii žipurtisiš bolševikas, vandališkas banditizmas,
Bus pamoka, perspėjimas, kaip kenksmingas šis rėžimas, .
Tad klausykit brangiis broliai, su manim klydę ik’ šioliai;

. Žydą vyliui, netikėkit, ir kitus nuo to perspekit.
(lana mauškiams, mulkint “gojus,” jau supratom koks ją rojus, 

. Jie gamina badą, marą, dar baisesnį kaip prie caro;
J. Keleivis.

k1

TV IR AŠ.

pasTcyt-Tmas. Seką" žmogaus kada mes žiūrime ne į ma7 [ 
likimai bus sudaryti palies 
Dievo, Vi.vas žmonių veiks
mą uždavinys cim žemėje y- 
ra tame, kad prirengti savo 
sielą, savo dvasišką “aš” 
prie palaimos,, kuri paskir
ta, teisiesiems. Dėlto mes 
turime neigi i visas' žemiškas 
kančias, neatkreipti jokios 
ai ydos ir kantriai pernešti 
jas.. Nes jec išorinės mūsų 
žmogus ir blįsta, tai viduji
nis diena iš . dienos, atsinau
jina. Trumpai,, lengva kali

me tai ir yra visas žmogaus I čia mums daro didelę šlovę,

tomą, bet'į nematomą, neą ! 
matomas —laikas^ o nema*.! 
tomas—■ amžinastis. ' . . Į

Iš rusu kalbos. Š. ■

‘LAIKYKITE VAGĮ”

’ ’ fe

■j
; - 1

Atsiekiajusj) tirtaiprikimšti

TABAKAS

NEBYRA LAUK

-dėl gerklės apsaugos —dėl

Luddes

Metropolitan Opera
Per NBC Raudon? ir Mėlyni. tidio

> tinklus, šeštadieni, -2 vai. pa pief 
Eastern Standard Laiku, LŪCKY 
STRIKE perstato Metropolitan

. Opera Company pilnoje operoje 
”Don Oiovanni".

Geras tabakas . . . tikras geras tabakas . . . Štai yra 
priežastis dėl Lucky Strike puikios, švelnios kokybės. 
Mes naudojame tik vidurinius puikiausio turkiško ir 
naminio tabako augalu lapus. Ne viršutinius lapus.— 
kadangi tie yra nedasivystę. Ne apatinius lapus — 
kadangi anie yra žemesnės kokybės. Mes naudojame 
tik vidurinius tapusį—kadangi šie yra lengviausi lapai 
—pilnai išnokę tobulam rūkymui. Tiktai šis rinktinis 
tabakas naudojama išdirbti Luėkies—taip apvalius, taip 
kietus,, taip pilnai prikimštus—ir be liuosų gahj išbyrėti 
lauk. Štai kodėl Luckies visuomet yrą lengvi ir švelnius. 
Štai kodėl visuomet “Luckiės patenkina”, Ir nepa
mirškit— “It’s toasted’ 
puikesnio skonio

1^^.

Visuomet Puikiausias Tabakas ir tiktai Viduriniai Lapai •

Garsusis bolše viką vadas J 
Bimba primetė savo buvu
siems bendraminčiams pru- ’ ■ 
seikiniams bolševikams pą- 
.sisavinimą kokių ten pini
gų, kas pas bolševikus ne- j 
naujiena.

Tai prūsei kinis lyderiu- t 
kas Butkus tą primetimą 
štai kaip atremia: “...jeigu?p 
ne opozicionierių procia,*..” į 
tai centro biuro orakulas ir < . ' • .■ • ■ . f'. Į. ■ •
visi ; jo ‘peniukšliai’ (sū^_ ; . 
prask,: bplšęvikų. lyderiai. ' 
Red.) jau seniai būtų nuėję 
sumins šėko piauti. 4 ;

“ Paprastai gyvenime jau;, 
taip būna, kad vagis vis sa- 
ko: Laikykite, vagį!” . . , •

Vadinasi katilas puodą •’ 
vanoja, bet abu yra juodi.

KNYGA APIE KARį '
Jau išėjo iš spaudos P*

. K. JurgčįiĮ (JurgelėvičiąLj 
. išverstoji didžiojo karo apy- i

saka AV. T. Scanlon’o “Die; ; 
ve, Pasigailėk Mūsą f* J 
(God, h.ave mercy on u.s).« f 
Įdomi net 400 puslapių apy-.

• saka, kur gyvdi aprašyta^. -
I kaip Amerikos kareiviai ka
riavo su vokiečiais 1918 me- r 
tais Prancūzijoje. To karo 

..baisenybes atvaizduotos ge- . 
riau negu Remarko “Vaka^/Į 
rų fronte nieko nau,jo”į * < 
taip skelbia ameri k o n ą į 
spauda. Ši knyga Amėriko- . j 
je laimėjo I-ją premiją iš- j 

;did. karo apysakų, šiurpas," Į 
. i o kai kur ir juokas imą. La* ’ 

, bai įdomūs skaitymas. j 
I ' Knyga su gražiais, gerais ’1 
j apdarais, ant kurią matyt į 
karo vaizdelis. Jį galima įsi- 4 
gyti už $1.35 su persiuhti- 
nm (siuskit pašto perlaidą į 
—“rmoney order”) ; P. Jur£ ! , 

! gėla, 0908 So. Artcsian Avė. . ‘
Chieago,. III. . į

. -- ------------------ į-- -j- *•

Gerb. Skaitytojų : 
Dėmesiui

Gerb. skaitytoją ir prietelią^ j. 
nuoširdžiai prašome remti. tuos . "V 

/. profesionalus ir biznierius, kurie J 
skelbiasi “.Darbininke,” Nuėję 4 

i daryti kokį bumį pasakykite, kad, J 
[matėte jo skelbimą “Darbiąit^ į 
ke.” Tokiu būdu bisnierius dar . 
geriau supras, kad^ skelbtis. Dar? *(

. .bininke” apsimoka, . *Į
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pPabliriied every Tuėeday and Friday except Holidays such as 
| N|$r ¥ear, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 1 
fį Labor Day,. Thanksgiving and Christmas ’
U- , ■ by • —. . ■ . ■ -įlmrr JOSBPH’SMTHUANIAN R.O. ASSOCIATIONOF LABOR Į 
btered as second-ehu* taattėr Sept 12, 1915 at the poat Office at Boston, KĄ VALGYTI? 
į vnder the Act of Mortir 8, 1870 ———
^•ptance for mallfng.at spėcial rate of postage provlded for !n Seetion'1103 J ‘ Arbfl! (llėtos įtaka. ZMIOg (JAUS 
f Act Of October 8, 1917, authorized on Julyl2, 1618 S veikatai/

' prenumeratos'kaina: . D r. A. Petriką, ;Amerikoje metams ......................  $4:00į. ; . /
Užsieny metams ............... $5.00 Brooklyn, N.Y. . 
Vienai tart savaitėje metams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50 (Tąsa)

D AB B ĮNINKĄS , .
South Boston, Mass Dabar męs priein a m e 

, Teiephone South Boston 0020 ' j Prio klausimo, ką valgyti?
-——— ---- ------ —  ---- —---------- ---------——- Į Svarbu (žinoti taipgi,, kokioj

i. maistas yra la- 
pageidaujamas, nes g GIMNAZIJA KAUNE [toji pati maisto medžiaga 

* ■ •>***» « .a j. v įgali būti įvairiose formose,
v* —-------- — kurios ne vienodai reaguoja

Visiems žinoma, kad Se- savo gimnaziją, tai parodo į kūno padėtį. Pavyzdžiui 
/Wys Kazimierietės turi tas faktas, kad ten siunčia- galima paimti visiem gerai 
gimnaziją Kaime. Iki Šiol mos mokytis net Lietuvos | žinomą mūsų kasdieninę 
L gitnn&zija buvo turėjusi, dukterys. Metu-
'1 x a—s;—4vos valdžia jau nebepakeii-įm. Jį netikėtai sumuse Pn-

Vt S amu09e* čia silpnai pastatytų, rno-jmo Carnera, 6‘.pėdų, 7 colių 
rSbt kadangi tenai manoma . prfvalo ifeias su ^ek-out”:
gUrti naujas KatąikųJĮT- įurgti ^enzą ir mokyklos Po to, Šarkiui visai nesise- 
& ^rS1.te?aS’ tai ®e?.er? turi išeiti valstybes nusta- kė, pralaimėdamas dar Le-

Sinana^I3ax tyfa mokslo programą. Tuo vinskiui ir Loughran’u.
siejo ieškoti patalpos kur ‘/Z-, 
fcta. Visam Kaune tam aT’ /fe - -—V -A. •
.w T . , - . griežtai nusistačiusi link ka-1
&*amo buto nerasta Uz-alik.škii _ Seseryal
Įątyti gi taip gerai vedamą į^imieiietės reikalauja- 

j but^ tikra kras-lnia;moksio — turi ir m0.
nelaime, taigi darbščios kw iglaiko dal 

kr energingos Sesutes suma- . • -s• .? . geriau negu- valstybines mo-
jftS ncnlrm*ri nnnonvo .

■^S butg. ir tam tikslui nu-i vert. yra
Mįirko sena dirbtuvę su di- kftd jVsuteikia mergaitėms 
Menu žemes plotu. Visas pir-

“-v ’ T... (.IUJ.UV1J4.L r/uicufea u-pagaliau perdirbi- iSauklgcfamos kelis žimtu, 
-to-seno trobesio i gimrui-;m iei Seserys Kazi- 
įljos namus atsęis .apie 100,-r ’ n . Ktrn nnn5.

Ef SUBSCRIPTION RATEB:
. yearly .............. $4.00

Įprelgn yearly......,/.......... ,. $5.00
ĮĮĮpg—ttc once per week yeariy $2.00 

once per week yearly.. $2.50

Broadway

F
SESERŲ KAZIMIER1EČ1Ų ggįį 

*• • T Ii H XT A T TA T^r'. A T TXTT"7* Lt n-i i iiftl-’i v»*

< Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. ‘ ta's< kepsnys, kuris yra. brau- 
■—---------- ——■— ----------- gus ii maistui, netikęs. Juo
duoną. Ji gali būti kaip ka* paprastesnis valgis, bile tik- 
da naudinga maistui,, o. kaip, fai jisai yra švarus, |vie- 
kada ir visai nenaudinga. 
Padžiovinta, kieta duona 
gera yra ir dantim pagrauž
ti ir skilviui lengviau ją pei 
virškinta; gi minkšta, kaip 
tešla, ta pati duona — ne
naudinga nei dantim, nei 
skilviui. Be to, jeigu tą 
duona suvilgyta kokiais rie
balais, jį yra net kenksmin
ga, nes sldlvys negali, jos 
suvirškinti. Tą patį galima 
pasakyti ir apie mėsą: svie- 
žibs, neperkeptos ar virtos 
mėsos gabalėlį galima su
valgyti su naudą, gi jeigu 
tą pačią mėsą perkepti, su
daryti su visokiais riebalais 
dažiniaisL— ji tampa ne tik 
nenaudinga, bet kenksmin- 
g»*

‘-Nereikia manyti, kad 
brangiausieji valgiai yra. 
geriausi, kartais jie yra 
prasčiausi. Tūli turčiai, ku
rie turi pakankamai pinigų, 
o mažai proto; kurie mano, 
kad svarbiausias . žmogaus 
tikslas pasauly, tai prikim
šimas skilvio per ne inierą 
kuobrangiausiais valgiais ir 
gėrimais, dažniausia suga
dina savo sveikatą, tik dė
lei persivalgynio ir dėl nuo
latinio vartojimo visokių 
koncentruotų bei brangių 
valgių. Žinoma, negalima 
šaltyti, kad visi brangūs vai 
giai yra prasti, o visi pigūs 
geri. Tai hūtų ne tiesa. Bet 
daugely atvejų, taip yra. 
Pavyzdžiui, brangus “ster
kas”, raumenų rėžinys,. yra 
kur kas prastesnis maistas, 
negu kepsnys, smegenys, 
inkstai ar kaulų smegenys 
(marrow). Juoda, rupi čie- 
lo rugio ar kviečio duona y-

Futbol’io lošime labai 
daug lietuvių pasižymėjo. 
Minėtini yra — Vistertas 
Miehigąn; Gailius, Ohio 
State; Liekoms, Temple; 
Krause (Red.), Notre Da
line; Kavai (Red.), North- 
westem; Purvis, Purdue.; 
Stankevičius, Army; Žukas, 
Temple, Ateinantiems me
tams buvo išrinkti ratelių 
kapitonais — Juozas Stan- 
cook (Stankevičius), iš Bal 
mat, N. Y. ir Albertas Ka- 
wal, Northwestern, iš Cice
ro, Iii.

.'ei .• . geriau negu valstybinės mo-,
nuosavą įet gimnazijos

tPP^ose^ęnrDtuvę sua!- įįd jf8Uteikia
žęmes plotu. Visas pir- auW1^. Doral

feąs seno trobesio i gimna- > / ’
W namus ^sęisupm 'atlieka tikrą apaš-l
to litų, Katahfaskoji Lie- w atnaujina nl0 I

. be abejones, parems tų. ^etu^s išvaizdų.
[ Wbmgų. sumanymų, bet ir Mqsu igeWja jau&asi 
^„.amęrikiemams,--pp, . kad

; 2®** ^rt,i įkūrė šv. Kazimiero Seserų .
Sesučių j yįenuojjja Ypač malonu reitų mėnesi rinko visų me- 

mote Lietuvoje., Mes nega-1lhatyti jas darbuojantis tų gabiausią ir daugiausiai 
' a^®3^01?lls —P.15* Lietuvoje ir skiepyjant ten pasižymėjusį sparti n i n k ą
Mreti i ^etuvos^ ateiti.'fikrai kultūrą. Į Amerikoje. Pirmą vietą lai-
MūSų senoji. tėvynė dabar Tokiu bū(iu mūsų išeivija įmėjo K. Kubeli, beisboli-

\ ^aip, .Kad ir mes esame gy- 'igsįuntė daug’ sa-1bėgikas, o trečią lietuvis Jo- saldintas, gražiai atrodąs ir
' vo; sūnų ir dukterų. Jai bu- nas Gudmąnas, šių metų j brangus pyragas. /Rudasis

vo skaudu netekus tiek me- golfo. čempionas; Moterų cukrus yra pigesnis ir ge-. 
džiągos, bet tai buvo tik ža- tarpe laimėjo pirmą vietą Iresnis,^ negu baltasai cuk- 

’ lia medžiaga. Dabar ji per- Elena Jacobs. gabi teniso rus. Daržovių valgis bus pi
gesnis ir geresnis, negu, sa-

T. J velka (L. K.), kysim, koksai nors sniožįii-

“Associated. Press’’ pe-

įT‘ , - . .. , . xUJt^4U uuvltt JUlllBlJ, 1OC1YU<X I l uįiu ai unvuu j

gjryeną tokius pat laikus, tėvvnei skola. Lie- pinkas.; antrą, J. Loyeloek, r,a pigesnė, negu išdabintas, 
irom Ir a H Tt>Tnno nonTVin ■ ■' * . I-.. ■ ... —i _ ...

-yenę keliolika metų atgal—
lovą dęl katalikybės princi
pų ir. susikristalizavimą mū-

, katalikiškų idealų. Ir šv.
Jašsjimero Seserys Lięuyo- ^,^ ( ^taringa ’inteli.lžaidikė.
■7“^ tokl Pat vald“e‘ gentija/uhi grista tėvynėn

■ir dirba be galo naudingą
darbą. Mums labai malonu

— žiūrėti į tas mūsų išaugin-
’.tas Seseles. Betpadaryki-
Įme ir joms malonumo : uo-

. je vaidina tokį pat vaidme
nį kaip ir pas mus: aukle-

\ Jąmos lietuvių vaikus kata-l ( 
lįkiskoje dvasioje, pakrei- ;
pia mūsų tautos ateitį geron 1 
ir sveikon pusėn.
' Kad Šv. Kazimiero Sese- Ii ai paremkime jų statomą- 
jys gęrai ir tvarkingai vedė ją gimnaziją. K.

S p o r t a s
] 1933 metų Apžvalga, 

../jonas Gudma.nas (Good- 
inah), jaunąs lietuvis, kilęs 
'iš Omaha, Nebr., laimėjo 
jungtinių Valstijų golfo

Popiežiaus Persekiotoją 
Likimas

fus pyragus begalį tikė
tis nieko gero iŠ tokio miši
nio, nors atskirai paėmus— 
kiekvienas, jų gali būti ge
ras maišias. Juo mažiau su
maišysi įvairias jnaisto rū
šis, tuo bus skilviui leng
viau. tasai- maistas suvirš
kinti. ’

Niekuomet nereikia pasi- 
vydėti daržovių ir vaisių; 
valgyti visokias valgomas 
žoles bei augmenis*. Nebijoti 
ašakoto, rupaus maisto, ne^ 
tai pagelbsti mitybos kana
lui. Bevėrdant. tūlos daržo
ves susigadina,, nes iš jų iš
sisunkia mineralinės ehus* 
kęs ii* vitaminai; Todėl to
kias daržoves, kurias reiltia 
stengtis sutaisyti su sriuba, 
kad vanduo, kuriame jos vi
rė, nenusimestų. Gerti kiek 
K1' it daugiau žalio van-

, beįit po du stiklu 
prieš kiekvieną valgį. Be
valgant . negerai yra gerti 
vandenį, bet^/prieš valgį 
bent pusę valandos. ? ^ąlta- 
tnę ore gerti vandenį- pašiL 
dytą,‘ tik ’ ne virintą.

Mėsos valgyti, kartą į die
ną ir tai ne visą svarą ai 
du, bet tik ketvirtą dalį sva
ro. Liaukos, kaip kepenys, 
inkstai, yra- geriau valgyti,, 
negu raumenis. Reikia žiū
rėti, kad mėsa nebūtų suse
nusi ar sugedusi; geriau jos 
mažau valgyti, o geresnę 
pasirinkti. Vengti sūdytos 
ar rūkytos mėsos. Nereikia 
ją sugadini perilgu kepimu. 
Maišyta dieta žmogaus or
ganizmui yra geresnė, negu 
vienos mėsos, ar vienų aug
menų, nors ir bįle kuria vie
na jų, kaip praktika paro
dę, galima gyventi. NereL 
kia užmiršti, jog pienas yra 
vienas geriausių maisto me
džiagų ir jo reikia kuodąu- 
giausiai gerti. Geriausias 
pienas tai žalias pienas, ne
virintas ar kaitintas.’ Kaiti
nant ąr virinant, susinaiki
na tūlos maistinės medžia
gos jame. Kadangi miestų 
gyventojams sunku yra gau 
ti pieną tiesiai nuo karvės,, 
nesugadintą, iš kurio Sme
tona nėra išsk'įrta, ‘ tai pa-

žias, natūralūs, nesugadin
tas — yra imt kas geresnis 
negu brangus,. komplikuo
tas, sugadintas, Persivalgy
mas taip,pat žalingai atsi
liepia į. kūno sveikatą. Kas 
mano, kad .valgyti reikia 
tiek, kiek išneša jo klšenius 
ir pilvas sutalpina, tokiam 
vėliau prisieina gailėtis, ka
da įsigyja chronišką vidu
rių nemalimą ir suardo sve- 
katą. Modėracija, saikas vi
suomet yra geriausias va
das. Žinoma, kas sunkiai fi
ziniai .dirba, kuriam tenka 
pakankamai išsimankštin t i 
tyrame ore, tas gali dau
giau ir sunkesnio valgio su
vartoti, negu tas, kuris, už
sidaręs per dieną sėdėda
mas rankom ar galva dirba.

. Valgyti reikią tįk ti,ek,.ldek 
norime ir kada norime, 6 ne 
tiek, kiek yra ar todėl, kad 
jau laikas valgyti. Geriau 
yra atsitraukti nuo stalo 
biskį iledavalgius, Jeigu 
maža laiko, kaip kartais bū
na darbavetėse, geriau tada 
mažiau valgyti ir lengves
nio valgio, b gerai visa tai 
sukramtyti, negu kad pus- 
čieliais kąsniais prikimšti 
pilvą. Toksai skubus valgy
mas tik skilvį sugadina. Ge
rai sukramtyto maisto ma
žesnis saikas atneš daugiau 
naudos, negu, pusčieliai su
ryto kad ir didelis saikas.. 
Be to, kramtymas duoda 
progą dantirii’",bei dėshom 
išsimankštinti, kas jiem ei
na į sveikatą. Perdaug pa
ilsusiam taip pat negera tl- 
mai valgyti; geriau bisk| 
pasilsėt, o jau tada valgyti.

Valgant nereikia maišyti 
viską į krūvą; geriau yra 
pavalgyti iki sočiai vienos 
rūšies maisto, o ne kelių. 
Kitu kartu galima valgyti 
kitos rūšies • maistą. Jeigū, 
pav., kas valgo kartu mėsą, 
bulvęs, duoną, sviestą, dar- tartina imti nuo ‘pieniaus
žoves, pieną, sūrį ir šaldin-

pieną, neš jame daugiau 
smetonoa ir jisai nem kai* 
tintas (pasteurizuotas)^ Be 
to, tasai pienas yra imamas 
iš parinktinų, sveikų karvių 
Žinoma, jisai yra branges- 
nįs negu paprastas pienas; 
bet, kas neišgali jo pakam 
karnai pirktis, lai jo ima 
mažiau, o vis tiek bus dau
giau naudoj, negu Išgėrus 
prasto pieno, nors ir dides^ 
nį saiką. J

i Nėščios ar žindinčios liib* 
tirtos ypatingai turi gerai 
žiūrėti savo dietos, nes jos 
atsąkoinihgos ne tik už sa* 
ve, bet h* už savo kūdikius,

MINTYSAPIE 6YVENI- 
Mį IR JO TIKSLI •

Pasauly viskas turi savo, 
paskyrimą, pašaukimą, vie
kas puiku savo paskirtose 
ribose ir bloga už jų. Tai 
amžinas nekeičiamas visa,- 
tos dėsnis. Žmogaus gyveni
mas ne sapnas, ne svajonė; 
jo tikslas ne patenldnimas 
geidulių, bei noių, ne laupė,, 
ne palaima: ne jis yra didi 
dovana. Beprotis griebia tą 
dovaną, kaipo žaislą ir leng- 
vamaniškai žaidžia, kaip 
žaiski; išmintingas priima 
ją nužemintai' ir žino, kad 
tai yra brangus užstatas, 
kurį jis turės kada nors su
grąžinti Čielybėje ir skaisty
bėje, kad tai yra sunkus 
kankintinio kryžius, kurio 
atlyginimas /bus erškiečių 
vainikas ir jautimas išpil
dytų pareigų. Išreikšti žmo
gaus vertybę, apreikšti sa
vyje dievybės idėją. Štai 
žmogaus uždavinys. Be ko
vos nėra užsitarnavimo, be 
pastangų nėra pergalės. Du 
keliu .veda žmogų prie jo 

, tikslo : supratimo (proto) ir 
. jausmo kelias; ir laimė 

tam, jei abu tuodu keliu su- 
. silieja veikimo keliuose.

Iš Bielinskio raštų X

eertifikuotą ” (. certified )

Perskaitę “Darbininką,” nonų- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu sup&žin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S, ir atremsite mūsą idė
jos priešų propagandą. '

naikinti, o Bažnyčia, stovi, kaip, stove jusi! Per
sekioji Bažnyčią, laikai mane nelaisvėj, o aš vis. 
dėlto dar gyvenu nežiūrint mano sveikatos silp
numo, visų rūpesčių ir vargų. Gyvenu tam, kad 
pamatyčiau, kaip tave sutrins “senojo Dievo 
ranka. Jau prisipildū tavo saikas; greit ištiks 
;ave persekiotojo likimas.1’

Napoleonas dar niekuomet nebuvo girdėjęs 
tokių žodžių. Popiežius nuvargintas tokio pasi
kalbėjimo atsisėdo fotely, b Europos valdovas, 
iš pykčio paraudęs, nešdinosi iš kambario, sa
kydamas :

—Senasis Dievas tik pajėgia siaurapročius 
sutrinti, bet ne Ciesorį. Tą ve, Popiežiau, tai ti- • 
krai sutrins mano pyktis ir galybe!

I*o dviejų metų Ciesoris buvo jau šv. Elenos 
saloj belaisviu. Generolas Bcrtrand ir didikas. 
Juozapas Rhetel buvo jo ištrėmimo palydovais

Vieną dieną Napoleonas stovėjo susimąstęs ir 
nuliūdęs ant salos kranto ir žiūrėjo į banguo
jančią jūrą. 'Skausmas raižė jam širdį. Staigus, 
jo klausimas grafui Rhetel pėrfraukė nemalo
nią tylą. ....

—Juozapai, ar buvai su manimi Fontaine* 
bleau'e tada, kai Pijus VII Išpranašavo mano 
likimą? 4. .

—Buvau, šviesusis pone t *
-—Ar viską gerai atsimeni, kas tada buvo kai* 

beta? . • . ’ : / ’ . • ‘ ’’? •
—O, taip, šviesusis pone, atsimenu visit,, toš 

kalbos aš niekuomet neužmiršiu.. ‘
= —Taigi, ar visus pameiii Popiežiaus žodžius ?’

• —Taip, pamenu, beveik žodis žodin gulėčiau

—Na tai, Popiežiau, palikim tą klausimą ra
mybėje!’ Nustojai mano malonės,, pajusi dabar 
mano nemalonę.

—Jūsų Didenybė! — atsakė Senelis — tavuo
sius grūmojimus aš kraunu prie Nukryžiuotojo 
kojų ir savo reikalus pavedu Dievo valiai,, nes 
tie reikalai.yra paties Dievo reikalai!

—Tuščia viltis — su neapykanta atsake Cie
sorius. Tavo Dievas!.. Kadaise jis buvo ge
ras... tik ne šiandien!..

. —Atsargiau. Jūsų Didenybe!’.. pertraukė kal
bą Popiežius; keldamas savo rankas į aukštį.— 
Tas Dievas gyvena ir šiandien!

—Sakai, kad jis dar gyvena ? Ko gi tat tikies 
iš to pasenusio Dievo? f ' ■■ .

—Tikiuos, kad jis gina ir gins Bažnyčią iki 
amžių pabaigos, kaip.yra žadėjęs.

—Tai didele viltis! — šaukė kaskart vis la
biau karščiuodamasis, ir. niršdamas Napoleonas. 
—“Pažiūrėsim! Aš gi nešu patenkintas nei Po
piežiumi, nei Bažnyčia, nei senu Dievu ! Ir, gal
būt, įsteigsiu savo, valdžios galybe tokią religiją 
ar tikiiičiųjų draugiją, kurios galva bus ne Kri
staus Vietininkas, bet pats Ciesorius.

—Jūsų Cįesoriškoji Didenybė, perbrangiai 
vertini savo galybę. .
■ —Aš — sušuko* Napoleonas —; aš. viską galiu ! 
Tik to senio, kurs save vadiną pasenusio Dievo 
Vietininku, ' ųžsįspyrthio nugalėti neisiengiu. 
Tag/tegUl ta's užšišpjTėlis miršt a‘belaisvio pan
čiuose! ' ./ • • • . '

—Saugokis, kunigaikšti, saugokis! — sušuko 
kilnusis Belaisvis. — Visi persekiotojai liko 'su-

damas Europos sunkio-svo-i 
rio ristikų čempionatą.

JĮ *. ,
į čempionatą.
i t ■ ■ ■> ‘ ;’ ■ • - •

f 4 Golfo sporte daug pasižy-
> niėjo is Vincas Barkauskas 

$ (Rilly Burke), iš Greeii-
■ yVieii, Conn. žaisdamas su 

4 J. V. Walker Cup rateliu
■ prieš britus. Jis 1931 m. bu- 
i vo. ir J/V. golfo Čempionu.

Y ra ir kitų lietuvių pasi
žymėjusią ristįkų, k. a. Ka
rolius Sarpolio, Vincas Bar 
tušis (Bartush), ir “Bull’ 
Koma-r. .

j

s

Karolius Požėla (Pijel- 
lp), kilęs iš Čikagos,, negau- 
,^$as; gčo£Os grumtis... su 
į^ipibnąis ' čia - Amerikoje, 
išvyko 4 Europą, kur perei
tą pavasarį Anglijoje su- 
pliekė vokietį, tuo tiri laime-

Tai buvo tada, kada Napoleonas buvo pasie
kęs patį aukščiausiąjį savo garbes ir galybės 
laipsnį. Tada dar jis nežinojo, ką tai reiškia bū
ti.nugalėtam ar. pralaimėti mūšį. Pijus VII, de- 
troniziiotas-, apiplėštas ir paniekintas buvo-Na
poleono I. belaisviu Fontaineblau’e. Tas didvy
riškas Popiežius, nors jau buvo senas ir nelais
vės nukankintas, tačiau kantriai, kaip šventasis 
ir kankinys, kentėjo tą nelaisvę. •

Vieną vakarą, kai Popiežius meldėsi, staiga į 
jo kambarį Įėjo Bonaparte.

—Atsiprašau, švehtąsįs Tėve, kad trukdau 
Tavo pamaldžiąsias meditacijas,tarė Napo
leonas išdidžiai pakeldamas savo gal vą^ — bet 
laikas skubus. Tebūnie taika tarp Ciesoriaus ir

. Syaidiiiio (baseball) loši-IPopiežiaus.. Ar jau apsigalvojai, kad vakarykš- 
me, šie lietuviai pasižymė- tis mano pasiūlymas yrą palankus Tavo reiką-< 
jo: —. Lukas, Cįncinati; lariis?
ComOrosky (Red.), ‘ PittsU —Man asmeniškai — taip, bet Popiežiaus rei- 
burgįi; Boken, (Red.), Wa- [balams -r- ne! atsake Pijus VII. •’
shingtoii; įBroaka (Red.) iri Napoleonas priminė visas .tas teises ir sąly- 
Tamulis, Nebark ir Žapus- gas< kurių jis reikalauja iš Rrancūzijos tikin
tas, buvęs., su PhiladeĮphia Čiųjų ir. prašė Biją VII, kad. nepasirodytų Už 
A’S. . tai nedėkingas ir sutiktų su jo duotais paširdy--
. v —• • mtus./Tačiau Šv, Tėvas buvo neperkaĮbamas.

Jūbzas Žukauskas (jack Sųšiiiorvavęs deTtokio belaisvio1 senelio* kaiit- 
Sharkey), pralaimėjo savo rūmo, drąsumi ir nęiiuolaidūn.10, o pagaliau ir 
pasaulinį sunkiojo svprioįdel to, kad atsirado toks, kurs išdrįso jam pasi- 
čenipionatą pereitą birželio/priešinti,—Napoleonas sušuko:. . .. *

••4
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BLAIVININKŲ SUSFVIENYMO CENTRO 
‘ . VALDYBA

Kun. J. J, Jakaitis—dva«. vadas; Kun. Pr. J. Juškaitis—pirmi, 
. Ir redaktorius, 432 AVindaor St; Cambrldge, Mass.; Pr. Mankus— 

I-ns Vlce-plrm.; X Baltrušaitis—II-as vicopirm.; V. J. Blavackas 
. — rašt, 7 Mott St., Worcester, Mass., O. Sidabriene—ižd., 6 Com- 

monwealth Avė., IVorcester, Mas*., K. Rainys ir A. Zavetskas—IŽ- 
do' globtai.

Pilti. Blaivininkų Kuopų 
Pranešimas

Pilnąją. Blaivininką - 25, 
kuopa iš Worėester, Mass, 
Centrui pranešė, kad ji jau 

... iš ankšto, ruošiasi iškilmin
gai minėti Blaivininką me
tinę šventę vasario ,4 dieną. 
Tą dieną iš ryto visi nariai 
ir narės priims Šv. Komi- 
ni ją 1 aike treciųją šv,. mi
šią ir bendrai atnaujins 
blaivybes įžadus. Vakare 
bažnytinėje salėje įvyks 
prakalbos ir statys gražų

“Drauge” tilpo žinutė, 
kad Leonui Širvaičiui buvo 
nulaužta nugara.. Gaila, kad 
korespondentai rašo žinias 
nęištyrę. Ar negeriau būtą 
tikrai ką sužinojus rašyti! 
Širvaičiai turi telėphoną ir 
galima buvo sužinoti,: kad 
ne- nugara nulaužta, bet 
•sprandikaulis% Be to, skau
džiai sutrėiilcta . kairioji 
ranka ir dešinioji koj.m Bet 
jau dabai* Žymiai sveiksta ir 
randasi savo namuose.

’ ■ . LANKEŠI.
• . ■ .1 • - ■ ’

ŠįoĮjrvis dienomis/ lankėsi 
pas p. Širvaičius ir p. Roy
ce p. Juozas Olšauskas ir p. 
Steponaitis. Muz. Olšaus
kas apsistojo Wcst-Side.

DARBAI GERĖJA.
. Chevrolet autoinobilią 

kompanija labai daug lietu- 
yią jaunimo priėmė darban, 
nes tos kompanijos dirbtu- 

. ves randasi artįjŠVL Jurgio 
Hetuvią bažnyčios.

’ ■ Liudmila.

p«oWĘ/R.i.
Lietuvos. Vyčiai rengia 

( grąžu, pilną juoką vakarė
lį, sausio 21 d,, š. ni.,." Šy. 
Kazimiero, par. bažnytinėje 
salėje. Smith Št., 6 vai. va
kare. Įžanga tik 35c.

Programa susidės iš vai
dinimą. Bus suvaidinta dvi 
komedijos. “Teodolinda,, 
“Ponas Dauganoris.”

Kleb.. kun. J. Vaitekunas 
sutiko būti mūsą vakaro 
programos vedėjumi. Tad 
ir mūsą vakarėlio pasiseki
mas jau yra užtikrintas, nes 
kur dalyvauja mūsą klebo
nas, ' ten yra didžiausios pa
sekmės. ' .

Vaidintojai bus šie: Jo
nas Parafinavičius, kuopos 
pirm., mūsą geriausias ar
tistas; p-lė A. Čickėvičiutė, 
gabi vaidintoja,. Gaila, kad 
ji savo jaunystės dieneles 
leidžia veltui, juk Holly- 
vvood’as laukia jos; ' .

p-lčs Avižinytes, dvi. gar
bingos sesutės. Jos savo dai
navimu ir vaidinimu visuo
met pasižymi;

p. J. Juknevičius, labai 
tinkamas meiliškose rolėse 

■ ir užtat jam ir tinką tokiose

« Tą dieną įvyko ir* L. D 
S. 3-eios kuopos ekstra su
sirinkimas delL.D.S. Cent
ro metinio koncerto, kuris 
įvyko sausio 14 d., Brock- 
ton, Mass. Visi nutarė va
žiuoti į koncertą.
L; D. Si 3-čios kuopos me

tinis susirinkimas įvyko 
sausio 14 dieną. Išrinkta 
valdyba. * Kuopa stoja į D. 
D. S, Vajaus kbntestą. Pra
džia jau padaryta. Užrašy
ta 3 mėtiniai ^Darbininko” 
prenumeratai ir parduota 
knygą. Visi kaę gyvas sto
kime į darbą įr nepasiduo
kime kitoms kolonijoms.

Žvalgas.

kiekvieną metą skola eina 
mažyn. Klebonas kun. A. 
Petraitis su savo jaunu pa- 
gelbininkū kun. J, J. Baka- 
nu turi draugiją ir visuo
menės paramą parapijos 
darbuotėje.

KORTŲ VAKARAS.
Šv. Onos Moterą draugi

ja rengia kortu vakarą, va-į8.??' 
sario 13 dieną,: 8 vai. vaka
re, Šv. Kazimiero par. sale- 
e. TodeĮ draugija kviečia 

t įsus atsilankyti . ir links
mai laiką praleįstl prieš ga
vėnią^ Vakaro pelnas para
pijai. Šv.. Onos draugi j a 
dirbą grąžą darbą šioje paJ 
rupijoje. Todėl jos. darbuo
te verta visuomenes para
mos.

Sausio mėnesį

Išpardavimas

ŠVARKŲ

”36kilmingai ininitą mėtinę 
šventę lOe grabnyčią. Prie 
to padarytą Blaivybės vają, 
kad . kuodaugiausiai gavus 
nauju nariu. Prašome visą 
kuopą, kad parašytą į Blai
vybės skyrių iš savo veiki
mo. Todėl visokioms smuk
lėms ' atsidarius Blaivinin
kams atsidaro plati dirva 
blaivinimo darbe. Tad su
jungtomis Spėkomis, pasi
darbuokime.

Kokį Tik Nori
< • Visokios mieros švarkai Motorinis

Ir Alerginiais ir tlel TMilosniij Mo-
- terijJ Dabiu* laikas pirkti, pąkpl 

dar. neišrinkta.

WORCESTE«, MASS.
■1---------- ----------- 1—..

MOKINIŲ VAKARAS.
Šv. Kazimiero parapijos 

mokyklos mokiniai j vado- 
vaujant Seselėms Kazimie- 
rietėms surengė grąžą pro
gramą, kuris. įvyko gruo
džio 31 dieną, Pi^rama’bu
vo pritaikinta Kalėdą lai
kui. Prie to ‘gražią kalbą 
pasakė klebonas kun. A. 
Petraitis^ pažymėda m a s 
kaip malonu yra matyti -taip 
gražiai išauklėtus vaikučius, 
kurie lanko parapijos mo
kyklą, šioje parapijoje yra 
nepaprasto gražumo ir di
dumo mokykla, vedama Se
selių Kazimiei’iečią. Seselės 
kasmet surengia po du va
karus, tai yra: baigiant mo
kslo inetus ir Kalėdą laike. 
Pelnas skiriamas mokyklos 
užlaikymui.

METINE APYSKAITA.
, • Sausio 7 dieną, klebonas 
kun. A. Petraitis išdavoje-' 
tinę Šv. Kazimiero parapi
jos apyskaitą. Nors 1933 m. 
buvo šioje parapijoje bega
lo sunkus, kaip klebonas 
pažymėjo, tačiau, ačiū drau
giją ir parapijiečią pasi
darbavimui, praeitą metą 
bėgyje mokyklos skolos ap
mokėta $1,500.00 įr apdrau- 
da už penkis metus iŠ anks
to užmokėtą virš $1,300.00.. 
Parapija turi ant mokyklos 
netoli $30,000 skolos. . Bet 
vadovaujant ir sumaniai ve
dant parapijos reikalus

Dušmeniškis,

DETRŪIT, MICH.
Įš D. K. S., R. Draugi jos

• ' Veikimo.
Sausio 2 d., šv. Jurgio 

par. mokyklos ; svetainėje į- 
Vyko Spaudos dr-jos susi
rinkimas.,

• Daug kalbėta apie katali
kiškos spaudos išplatiniiną 
ir padaryta daug gražią" nu
tarimą. . .

Gražias prakalbas su lin-. 
kojiniais pasakė kleb. kun, 
J. Čižąuskaš, pirm. J., Ūso
rius, K. Petrokas ir muz. J. 
Čižaūskas./ • h

Susirinkime lankėsi sve
čias iš Grand Rapids, Mieli, 
kleb; kun. J, Lipkus. Gerb, 
svečias taip pat pasakė pra- 
kalbėlę sveikindamas dr-jos 
valdybą ir visus veikėjus bei 
žinių rinkėjus.; Jis. linkėjo 
visiems ..geriausią pasekmių. 
,' Mūsą draugija džiaugėsi, 
kad turėjo svečią kun. Lip
kit ir dėkoja jam už gražius 
patarimus^ .

Spaudos dr jon įsiregist
ravo keletas naujų nariu.

Valdybon vienbalsiai iš
rinkti Tie patys: pinti. J. 
Ūsorius, vice pirm. ,S. Buk- 
šaitė įr rašt. M. Ąukščiunie- 
hė.

Valdyba kvietė visus at
stovus bendrai darbuotis.

M. Aukščiuniene, rast.

ir tarp savo nevidoną, kokią rado" būdamas 
tarp Prancūzijos kareivių diirtuvą.

Popiežiaus priešininkai nepripažįsta jam jo
kios šventenybės, atkirto grafas Rhetel, — ir 
vietoj meilės ir garbės Šventajam Sostui, jie 
parodys jam savo neapykantą. Ak. Jūsą Impe
ratoriškoji Didenybe! neatšauki kariuomenės 
iš Romos ! Jei pasirodysi Bažnyčios neprieteliu, 
užtrauksi ant savęs, ant šeimos ir ant visos 
Prancūzijos dangaus bausmę;”

Susidomėjęs Napoleonas III pažvelgė į grafą 
ir prašė plačiau paaiškinti šią jam nesupranta
mą kalbą.

Didikas papasakojo Napoleono I pasimaty
mą Fontainebleau’e su Pijumi VII ir jo kalbą 
Šv. Elenos saloje, . , •

—Visa. tai. iš tikrąją yrą labai įdomu, — tarė 
Napoleonas III. — Atsitiktinis įvykis suteikė 
Popiežiaus žodžiams, tiespanašumo prasmę..

. Grafas, matydamas Imperatoriaus skepticiz-
_. .. . _ . . .,mą, užtikrino jam, kad jo dėdė, būdamas Fon-

, -i Jos Imperatorius Napoleonas III, artimas jo tainebleau’e^ taip pąt,. kaip ir. dabar jis įietikė- 
prietelis, yra nutaręs atšaukti iš Romos savo 

. * kariuomenę ir tuo išstatyti beginklį Popiežių 
4 ’ ’Pijiį IX dideliam pa.yojui slaptą ir skaitlingą 

. jo. priešu. Tai buvo. 1864 m...
Rhetel gerai atsiminė. Šv. Elenos salos belais- 

\ • . vi<).žodžius: “.Gerbkite Popiežią...” ir .prašė,, 
maldavo Napoleoną iii, kad to sumanymo ne- 

. realizuotą. . . . • ’ .
f Napoleonas III jiorėjo jį' nuraminti, sakyda- 
į' ; . mūs,- kad Pijus IX savo šventumu ir garbę, kti- 
į'! . rie puošia jo asmenį, ras tokią pat sau apsaugą

Visokių švarkų Vaikams ir Mergaitėms

veikalą ‘ • šv. Agnietė. ’f 
Butu labai gražu, kad ir V. J. Blavackas. 

kitos Blaivininlcą kuopos, iš- P. B. S. Centro sekretorius.

„ML‘Vir'2_ iki (Į melu • ' /^ gĮoZ llinžiau L
• Mieni’G Iki 1-1 metu Tniylisiotf

. kainos

W.R. CookCo.
234 MAIN ST., BROCKTON, MASS,

trrtLutBli^BUiiiiinHiuniniunmiiiinnmirr

Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

nnrrmunĮSuUl

NORIM, MASS. V. J. Kudirka,: virė pirm. 
J. Červokas, rast. V. Vaike
zas, iždin. J. Aidukonis. 
Tą dieną įvyko Šv. Jur
gi o pašalpinės draugijos

Sausio 7 dieną laike 8 va
landos ryto šv. mišių Šven-

" ■ - . . S,V fJClOCl 1JJA1.1.VO LU.<.H151JVW

to Jėzaus Vardo, draugijos dietinis susirinkimas. Nu- 
nariąi priėmė Šv, Komuni-* 
ją. Buvo labai malonus re
ginys, kad tiek daug vyrą

• ėjo bendrai priimti šv. Ko: 
muniją. Klebonas kun. S. 
Kneižis pasakė labai grąžą 
ir atitinkamą, pamokslą. Bū- 
tą labai gerai, kad 'Visi' pa- 
Hipi jos vyrai priklausytu 
prie tos brangios Šv. Jėzaus 
Vardo draugijos. 3 vai. po 
pietą buvo pamaldos, o po 
pamaldų susirinkimas.' Pa
dalyta keli gražūs nutari
mai: 1. Kataliką spaudą 
platinti; 2. priklausyti prie. 
■Federacijos ir skyriaus. Į 
Federacijos skyrią išrinkti

■ .atstovai: J. Versiackas ir
V, ,J. Kudirka. Valdyba I rėkt orią taryba-. J. Avižo- 

. 1934 metams: Dvasios Va- Į iiis,. J. Villdšius. G. Tvaska, 
das kun. Š. Kneižis, pirm. P. Rukštelis, Š. Kadaras.

tarta: 1,;Priimti naujus na
rius be įstojimo ir be dakta
ro liudynio nuo 18 iki 25 m., 
o nuo 25 m. iki 45 metą už 
pusę įstojimo mokesties ir 
su daktaro liudymu. Tai da
bar per 5 mėnesius yra gera 
proga prisirašyti prie drau
gijos.. 2. Platinti Kataliku 
spaudą.' ?. Priklausyti prie 
Federaci j os ir skyriaus. Į 
Federaciją atstovai: J. Gru- 
dinckas, ir J, Aidukonis. 
Valdyba 1934 metams: pir
mininkas G.. Pazniokas, vi- 
ce pirm. J. Kasauskas,. prot. 
rast. J. Balutis, fin. .rašt. A. 
Navickas, ižd. J; Aidukonis, 
tvarkdarys J. Smilgius. Dl-

juos pakartoti. Šventasis . Tėvas tada pasakė : 
“Senasis Dievas dar gyvena. Tas Dievas visuo-. 
met gynė ir gins Bažnyčią, sunaikindamas jos 
persekiotoją galybę, ir dar pridūrė... .

—Ką pridūrė, Juozapai, ką? — susijaudinęs
• primygtinai klausė Napoleonąs, matydamas ne

pabaigtą Popiežiaus kalbos mintį.
—Pridūrė, kad tas Dievas sutrins ir Jus? Cie- 

soriškąją Imperatoriškąją Didenybę, jei tik ne-
• paliausite Bažnyčios persekioti. .

—Taigi. Iš tikrąją, senasis Dievas dar gyve
na, kad apgintą Tą, kuris užima Jo vietą čia že 
mėje. Ak, kodėl — tęsė toliau susinervinęs Na
poleonas,’•— negaliu taip balsiai sušukti, kad 
įstengčiau perspėti visus tuos pasaulio valdo
vus, kurie nemoka savo garbes ir galybės tinka
mai sunaudoti, “Gerbkite Kristaus Vietininką, 

'■ jei nenorite būti sugnuždinti teisingosios Dievo 
." rapkosę kuli saugo Šventojo Petro Sostą.

Po Napoleono mirties grafas Rlietel sugrįžo 
i į tėvynę. Čia jis sužinojo, kad to meto Prancū-

jo, kad Apvaizda galėtą nubausti Popiežiaus 
skriaudėjus,' bet Šv. Elenos saloje.,, tas didysis 
genijus lifelaimėš ištiktas, pradėjo mažiau pasi
tikėti saidmiį ir pripažino, kad tas jo ištiėmi- 
mas yra Dievo bausmė už tai, kad jis pęrsėkio-.. 
jo visą tikinčiąją Tėvą! . ..

.Kaskart vis Gabiau/ jaudindamasis., grafas 
Rlietel baigei .

—Jeigu Prancūzija daleis tai, kad Popiežius 
IX paklius į savo priešą randas ir liks ją. be
laisviu,ak! tada... . . .. .

IT

fa

rolėse vaidinti. Nei Clark 
Graibalas geriau padaryti 
negalėtą;

p-lė M. Rakučiute, tai y- 
ra mūsą ratelio žvaigžde. Ji 
vaidina tikrai. artistiškai. | 
Anglai sakytą “Star,” o 
mes žvaigždė;

j). A. Vaitkumis, seka sa
vo tėvelio garbę. Jo tėvelis 
yra buvęs geriausias vai
dintojas;

p-lė M. Bulauskiutė dai 
pirmą kartą • vaidins■

p-lė E. Okulavičiutė taip 
pat gerai vaidina;

p. J. Vaitonis . pasivodyb. 
birmą kartą;

p-lė S. Šveduke yra gera 
juokdarė; .

p.’F. Kairys su savo gi- 
valt ir gešeftais vaidina 
kaip tikras žydukas.

Tai matote kiek. mes . tu-.

rime talentą. Visi Vyčiai. „' . 
Mes kviečiame visus į tai 

vikarą ateiti. J. Kuprelis^ ‘ .

SYKES & SYKES
P. Aj Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI ,

Ofisas:
SANBORN BLOOK 
681 Waahington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norivood 0330

Gyvenimo, vieta: 
32 Walnut Avė. 

Tel. Norvvood 1020

C H A R R 0 N’S
PIANAI — RADIOS

ŠALDYTUVAI ■
Aliejaus pečiai, Skalbiamos

1 mašinos.
20 TRUMBULL STREET

WORCESTER, MASS.
Tel. 4—9430

Lengvos Išlygos Be. Nuošimčio yV.

| 
.■•i
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—Kas tada ?.. spyrėsi Imperatorius. .
—Tada, kitos tautos vėĮ užpuls Prancūziją, o 

Tamstą, Jūsą Imperatoriškoji Didenybe, ištiks 
tas pats likimas, kuris ištiko Tamstos dėdę., *

—Gana ! — tarė Imperatorius. — Dčkuoju . 
tau už pastabas — ir tais žodžiais, juodu atsi-! 
sveikino.

Deja! Visiems .žinomas yra tas nelaimingas 
Napoleono III nusistatymas atšaukti iš Romos 
Prancūzijos kariuomenę. Popiežius. Pi jus IX 
liko apleistas ir mirė Vatikano belaisviu.

Praslinkus keleriems metams po pasikalbėji
mo su Napoleonu III Rhėtel gyveno B'ėlleuvue 
pilyje. Čia jis nežinojo, kad Napoleonas III ir. 
prūsą karalius AVillielmas nutarė taikintis.

Neverta nė minėti'tos . nelaimingos Prancuzi- . 
jai taikos. Napoleonas, karo nuvargintas,- atida
vė savo kardą i ^Vilhelmo, savo nugalėtojo -ran
kas L.. ,. . ■ ' ■ ■ ■

Jis mirė būdamas nelaisvėj ii* toli nuo savo: 
mylimosios Prancūzijos. Prieš mirtį nelaimin
gas -Imperatorius RhetelIii, kurį jis dar tik ne* 
seniai buvo'- siaurapročiu pavadinęs, pris.ipa-

' žino: ■" I
—Perspėjimas mario dėdės.šiąndien išsipildė:! 

Nepersekiokite Popiežiaus, nes kitaip visi būsi-1.
. te. nubausti teisingos rankos, kuri saugo šv. Po- į 
tro Sostą. .Mano likimas — tai naujas šitos tię- 
s6s įrodymas. •. . •'

Tat. tegul ir. šią -diedą pasaulis .primena Pi
jaus VII žodžimu

‘.'Senasis Dievas dar gyvena!“ . '
, Verte ŠI. Paalautikas.-. \

Pirmutinis. Graborius

Dėl Moterą Patarnauja

Moteris.

W. G. McGLINCHEY:

Lietuviams

„MontellOį Mass.

Tel. 1308-R.

Greičiausia Kelione į Lietuvą 
BREMEN-EUROPa

EKSI’REhINtS TRAUKINYS laukiu pido laivo BiTmi'i*- 
haveuo ir užiikrina' p-ilogij mivykinių j KLAlPfiD^.

Arha kolitui kito p<>i»uliariais okspn'siutaiH labais • •

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALUN - NĖW YORK

. TREUTOS KLESO.S LAIVAKORTES LŠ CLfTA RA 
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ..IR ATUAL * V»QV

. ... iv daugiau .
’■ Talpą nuolatiniai” išplaulduiūi uvrai žln<»jnal» kaldniniais

• .laivais—Patogus geležinkeliais *usNiektriuj; Iš Bremena
. . ‘ • .. : •• ąv. Ilanrbnrsf’i. . . . • ‘

InCoinuivljŲ klauskite paš t tolini umuiIji avim * • ’ • ;

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

į--bBBfc-’* 232 BOY'ĖšfON STREETV BOSTON

l ‘



^Penktadienis, Sausio 19 d, 1933. D A KP. T KINKA'S ■

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

DEL ŽIEMOS PATOGUMO ; r .
• Jūait T\a nu i/u m Ziuo

SU EKONOMIJA : . * '
MES REKOMENDUOJAME

E KATALIKU SEIMELIS
| Naujos Anglijos Katalikių 9-taš Seimelis įvyks va' 
paria 22 dieną, 1934- metais, 
jį jBv. Jurgio payapijoū.svetai- 
feėje, St.-James Avė., Npr- 
fwood, Mass. Visos kątalikiŠ- 
B bos organizacijos, parėpi- 
B jog; Federacijos skyriai, pa- 
fŽalpinės draugijos, chorai 
* h» visos kitos kuopos prašo

mos . išrinkti kuodaugiausia 
atstovu Į ši Seimeli, nes yra 

P daug svarbių veikai ų. kaip 
tai: liėtuviij katalikų dienos 

^klausimas, katalikų spau- 
?■ dos reikalai, kataliku akci

jos ir kitų reikalų. Atstovai 
į turi turėti mandatus su kle- 

hunų—-valdybų parašais;
į Kita visą. Seimelio tvarką 

praneš vėliau Naujos Ang-
■ Ii jos Federacijos apskričio 
f Dvasios Vadas kun; P. Jm 

ras ir Jcim. Sf. Kneižis.
Federacijos Apskričio 

valdyba:
Dvasios Vadas kun. 

Juras, Pirmininkas V, 
Kudirka, ’■ Paštininkas 
Averka, Iždininkas S. Čei- 
kauskas.

p.

D

NONTELLO, MASS.
(‘Darl)inink<i’’ Koncertai.
Sausio 14 d., 1934; m., 

Liet. Taut. Namo svetainė- 
1 j^j 7:30 vai. vakare, pyko 
; “Darbininko” metinis kon

certas;
Koncertinės. pajėgos . su?. 

■ trauktos iš visos apylinkės: 
Middleboro, So. Bostono, 
Cambridge, Lmvell'io, Noi: 
tvoodo ir Montellos.

Chorams bei solistams va
dovauja parapijų gabūs 
.muzikos vadai — vargom-: 

[ ' niiitai. Visą programą tvar- 
/ ko. Montellos Šv. Roko par. 

solistas baritonas; varg. P. 
Petraitis^. Naujos Anglijos 
žymiausia žvaigždė.

‘ Žmonių pilnutėlė., salė, tik 
kukžda. Įspūdį daro jaukų 
ir malonų.,

Prisilaik ant tradicijų, 
j kaip praneša įžanginėje kal- 
I boję Montellos klebonas, L.

D. S. Centro, pirmininkai 
kiin. J. švagždys, pasako 
prakalbėlę. Apibudinęs “D- 
kori ekonominį pajėgumą, o

Taipgi mūsų kolonijų va
dai — kunigai: kleb. kurni 
J. Švagždys, kleb, kun. S J 
Kneižis, kleb. kun. F. Vir-i 
mauskis, kleb. kun. Pr. Jūs-į 
kaitįs ir kun. J. Petrauskas, j

. Mūsų organo “Darbiniu-J 
ko”. redaktorius p. Antanas ; 
Kneižys, administratorė pa- j 
nelė M-, Dusėvičiutė, centro Į 
valdybos iždininkas D. A- 
veika ir kiti “Darbininko^ | 
darbininkai, bendradarbiai » 
ir rėmėjai. v į-

IŠ; tolimesniųjų Naujos1 
Anglijos kolonijų, tai Lo- • 
vveU’io būrelis, su savo mū- į ' 
ziku Emilium Šlapeliu. Lo-i 
vvelliečiai atvežė “Darbi-j 
ninkni“ gražią dovanėlę,; 
kurią patiekė visiems ‘‘Dar- Į 
bininko” prieteliamš: į

1. Nesėk sau Rožės — 
Naujalio sudainavo duetas 
—Juze Narinkaitū, soprano 
.ir Andrius Vilkišius, teno
ras.

•. 2. škrenda. lekia mūsų 
mintys — Aleksio, duetas— 
Juzė Narinkaitū, soprano, ir 
Ona Lapnickaitė, alto. A- 

. konipanuoja E. Šlapelis. .
Antroji iš tolimesniųjų 

kol onijų dovanėle ‘ ‘ Darbi
ninkui,” tai Cambridge,. so
listės, vadovaujant p. M. I. 
Karbauskui. Dainos:

1. Skambančios Stygos —• 
M. Petrausko, ir

2. Valia, valužė—M. Pet
rausko, sudainavo duetas—< 
M. Gribaitė, 
Sutkiutė, alto.

INGIAND
« , » 1 r f. • . ■DEL geros šilumos mes rekomenduojame' Ne\v Ėng- 

land‘.doke namų apšildymui šiai žiemai. Ne tik. Šis '
MAIŠYTAS kuras duos gerą šilumą, bet sutaupys pini-'

' gų, dėlto kad duoda daugiau šilumos nuo tono. Mes Žino- 
me, kadpamėginę. vieną syki Nexv England doke, jus sų-

. tiksite su tais, kurie vartoja, kad tai vra švarus kuras.„ ■ '
. ilgai dega ir mažai priežiūros reikalauja. Ir atiiųnkiti* tą . - • A fires

kad prie.kiekvieni) parduoto tono Ne\v England (Joke yra 
pinigų, grąžinimo garantija, .Šaukite ■šiandien;; .. . .

... . J . •

Gražiai kviečiami vi si ...
Bvocktono ir Apiolinkes lie
tuviai,. 6 liet ir tolimesnieji 
mūsų kaimynai. Atvažiuo
kit e? pažiūrėkite,, ką Brdęk- 
toniečiai gali; pasikalbėsi- / 
me, arčiau susipažinsime ir | ; 
vienybėje sutarime gyven
dami lengviau nustumsime 
nuo savęs savo gyvenimo 
vargelį. . Rdnc/ejah’

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 LAWRENCE STREET, BROCKTON, MASS.

Tel. 1151.

ŽIŪRĖKITE SIOS ANTSPAUDOS KADA PRISTATO

ras — akonųiaimoja Ląwkušlo jaunimo širdies pla
kimą, jo alsavimą,- tyrą, lie- rence Apgar. 
tuviška dvasia, štai jo dai
nos:.

1. Piemenėliams, Grei
čiaus, 2. Karvelėli, Sasnau
sko; solo išpildo A. Medvez- 
kas, tenoras,. 3. Gimtinė, 
kun. Čižausko, 4.: Piauti 
linksma, Pociaus, šv. Ceci
lijos choras — Diriguoja A. 
Šlapelis, akompanuoja S. 

i Smilgytė. 5. Meilė, Aleksio, 
‘solo B. Sykes, soprano. A- 
' konipanuoja Anicetas šla-

Selčmadiriti)ič Mąkįfldti. :
Sausio 21 d. š.m. atvyks

ta. Seserys vienuoles į Šv. 
. Roke> par. . bažnyčią 9 vai. 
ryto ir po. antrųjų Šv. mi
šių pradės sąvo šventą dar
bą tarpe šios parapijos vai
kučių, mokindamas sekma
dieninę, mokyklą lankančius 
vaikučius. Reikia tikėtis, 
kad Seserų gražus darbas 
patrauks daugiau nauji i 
kandidatų Į šias pamokas/ 

. Savo programą ir valan
das Seserys paskelbs atvy
kę, kaslink tolimesnio dar-

'11 L’bo.

abo^

B. Sykes už savo “Meiles 
soprano, _. P. gįjas*’ vyniojamas po erš

kėčius iš publikos susilaukė 
3. (a) Mano sieloj šian- “gyvų gėlių bukietų.”

dien šventė Tallat Kelp- i Middleboro dovana, nuo 
sos, (b) Dukružėlė — S ar- mažai žinomos iki šiol kolo- 
paliaiis, sudainavo solo—M. nijosį’-juli’ kas yra girdėjęs 

zkkpmpanavo M. toliauš-’ už Brocktono. apie 
; jMiddleborį,

■ I: šthi . “kiškio pyragas ’:
' 17 (a)yKuĮ’ tas šaltinėlis, 

’ liaudies; Petrąusko, (b) Ge
ldeles,. Vanagaičio. Sudaina- 
Ivo turtingu savo baisu p-le 
Apolioiiija Drevinskaitė, al
tas ' ąkompnavo Latvren- 
ce . Apgar..

Brocktoniečiai sekė ap
vainikuodami savo svečių 

Šokius vainikavo gražioji dovanas ir teikdami-. ‘ ‘Dar
bininko” koncerto priete- 
liams ‘išsirpusių vynuogių.’ 

• Pirmas pasirodė solistas,

dien .šventė 
šos,

Gribaitė. • ■ Z '
J. Karbauskas. /

Kun. Juškaitis vienas'iš I 
pirmųjų svečiu atvyko ... 
‘ ‘Darbininko ” koncertą. • ;

So. Bostono “ Darbiniu-1 
kui” dovana išsiskyrė, mm! 
visų, kitų; nes jie prisiuntė 
savo, žiedus —- jaunimą, ku- j 
riš patiekė gražų, malonų i 
vaidinimą “Minuetą.” Dai-J 
nos ir šokiai kėlė pagarbos,; 
ir nekaltos meilės jausmus.

Šešupė. Šviesos, harmonija 
priminė nevienam “šviesią 
nakti mėnesiena,” o sekant

‘ y KRUTAMIEJT,
Sausio 21 d. 1934. nu, Šv.

Roko parapija rengia, Lie
tuvių Tautiško Namo sve
tainėje, N. Maiu ir Vine St. 
Brockton’e, garšinių kruta-' 
imi paveikslų vakarą.

Paveikslai bus rodomi iš 
visos Lietuvos,. Suvalkijos, 
Žemaitijos, Dzūkijos, Klai
pėdos krašto ir Vilniaus,

Lietuvos sostinė Vilnius 
garsiniuose krutąmuoso pa-. 
veiksluose.

Dariaus ir.Girėno iškil-_
mingos laidotuves, procesi
ja. . ••• -

Visi kviečiami atvykti pa
sidžiaugti šiais lietuviškais 
“moyiais”. Įžanga 35 c., 
vaikams 15 c.

BuS ir komedija “Mickey 
Mouse Cartoon,”

Kviečia Reiiejėjai.

LAWRENGE, MASS.

.Narės: poiiioš:Ona Pio- 
karskięnė, Jieva Kub’ilietie 
ir Lucija Skeiviene.

PLATINTOJOS - PAR^- 
'. DAVINĖTOJOS.
, I \mios: Agnieška Bar.ry, 
Ona Piekarskienė, Lucija 
Skeivienė, Vaičmiiiiehė, P. 
Pileckienė, p. Liuolienė, 
Kyaraci-cjieno, Audicjaitie- 
nė, Venclauskienė, Juronie- 
nė, Virmauskienė, Valentu- 
kevičienė, Danilienė, Česnu- 
levičienė, Antanavičiene, ( 
Barkauski ėnė, Bale.vįčiene, 
Mazgelienė. Juškaitienė ir 
panelėi O. Stcmkiute.

Baliaus rengėjai, supran
tama. deda visas pastanga^, 
kad patenkinti visus atsi
lankiusius į balių. Kad vi- 

. sus svečius pilnai patenkin
ti, tai būtinai reikia žinoti, 
kiek tų svečių bus', ir tai žl- 
įTŪti mažiausiai savaitę 
prieš balitp • ’

Prašomi todėl visi įsigyti 
tikietus iš anksto, o nusi- 
pirkusiėji prašomi paduoti 
savo vardus pardavėjoms. .

VAKARIENE IR JOS 
PROGRAMA.

Vakarieniausime L. Tau
tiškojo Namo apatinėje sa
lėje; Lietuviškų .ir ameriko
niškų valgių, skaniai paga
mintų iki sočiai. Troškulį 
gesinsime kuo nors geresniu 

.. Tarp kitų organizacijos begu paprasta^ vandenėlis, 
reikalų buvo svarstyta Liet? Be vakarieniaujant skaitlin- 
Mok. laiškas, kuriai ir pa-TU prakalbų vietoje bus be
aukota $5.00. .< tuviška i •dainuojama, o gra-

• Lietuvių kalbos mokyklos inuzįka pagelbės apetitui 
komitetas reiškia nuoširdų atlikti savo darbą.
ačiū. ;• ■ po VAKARIENĖS.

TTKIETAT PLATINAMI.L y’kai'-1;’.™ vir
' šutinėjo L. Taut. Namo sa-

. Sekmadienį, vasario 11 d., leje turėšime labai retą, pro- 
1934 m. 6 vai. vakarė įvyks .gų pamatyti vikrių profe- 
Šv. Roko parapijos BA- Įjųonalo magiko šposų. Ka- 
LIUS, Lietuvių Tautišku- dangi tas žmogus iš to tik 
me Name. -Maiir ir Vine g. 
kampas.1 .

Po nikarmnės seks prūg- stelietinus dalykus.. Jis ža- 
raina, kuri prasidės 8.30. i

Pasibaigus į vai reny b i u ! 
programai seks šokiai p ra-

Antroji ‘vynuogių keke,; 
tai pianistas, svečias, kuris 
parodė, kaip pianas. grau
džia, gaudžia, verkia, dejuo
ja, liūliuoja ir užmigdo...t.at 
muzikos galybe, kurią su
maniai kbntroliuoda m a s 
muzikas, nuo trenksmo iki 
tylaus lopšio, niūniavimo ly
di kiekviend^ląiisančio j am 
smus. Išpildė:

2. (a) Toecota in G Ma- 
jor, Bach, ir (b) Prėlude in 

IC sharp Minor, Rachmani- 
noff. Skambino piano solo 
Lavrenee Apgar, .pianistas.i ’ pipv(. f(,nis padėk!

Balsas tarpąuja žmogui J 
Balsą suvaldyti, .. tai reikia 
būti profesionaliu - daini
ninku, sužavėti minią žmo-'I^0^0 par. svetainėje įvyko 

. nių savo balsu, tai reikia mėtinis Šv. Moiiikos Glolio- 
1 turėti, galybę operuoti jį. |jawa “Mūsų Savyšalpos 

pašalpinčs dr-jos susirinki
mas.

Šiems metams išrinktoj: 
nauja valdyba pradėjo savo 
darbą:

Pirm. X Trainavičius,
Vice pirm. B. Tamulevi 

čius, , \ .
.. Iždininkas P. Danila,

Prot. rast. Ona Debsienč, • ’ ;
Fin. Tašt. M.. MazgaTienė, 
Kasos. glol). M.; Ali Ii aus-

kiehė, p-nia Virmauskienė 
ir N. Cesnienė.

Maršalka M. Svirskis, 
Ligoniu rašt. P. Skeivis.

“JMsią Sm^capa.^ 
Sausio 8 d.» 1934 m. Šv.

; SODALTCIJA.
Sodalicija laikė savo me

tinį susirinkimą ir išrinko 
naują valdybą. Į valdybą į- 
eina šios Sodalietės: Pre
fekte — C. Arminaitė; pa- 
gelbininkū — O. Jerackaife, 
rast. — O. Astrauskaitė, iž
dininkė :— M. Songailaitė.

Sodalietės . planuoja per
statyti, “ Kristaus Gyveni - 
mą” gavėnios metu.
“PENNY SALE” —KER

MOŠIUS;
Sekmadienį, sausio 14.d. 

Motorų Sąjungos kuopa su
rengė “Kermošių— Penny 
Šalę.” Kermošius, gerai pa
vyko. ■'

* ’
Kas pirmą trečiadienį, mė

nesio, Sąjungietes turi pa
mok* s, kurias duoda, kleb. 
kun. P. M. Juras. Ne tik 
Sąjuugietūs, bet ir visos ki
tos motėąvą merginos labai 
džiaugiasi pamokinimais. .

Prišcila.

Toks taį balsas pasigirdo iš 
mūsų .Naujos Anglijos žvai
gždės, solisto . P. Petraičio. 
Jis dainuoją: /
3. (a.) Paiadin, Ilargomish- 

ky, (b) Nėr Sveikatos, liau
dies, Tallat Kelpšos. Akom
panuoja Lavvrence Apgar.

Pasirodo scenoje Šv. Ro
ko par. choras, kurį veda 
žymus solistas varg. P. Pet
raitis.

Choras naujai perorgani
zuotas. Naujos, choro pajė
gos, • žymiai padidėjusios, 
Choras skaitlingas. Choras 
išpildo daineles labai gra
žiai. Ypač liaudies daineles 
primena, ką tai ypatingo, 
lietuviško, Lietuvos kaimo 
pavakarį ir vėlyvą vakarą, 
kada grįždamas į namus po 
Šimkaus darbo jaunimas, 
linksmai ir jausmingai dai
nuoja.

Štai, jų dainos:
> 4. (ii) Dar gaideliai be
giedojo, liaudies, kun. Bra
zio, (b) Ei varge,, varge, 
liaudies, . Tallat Kelpšos, 
(c) Kariška dailia, liaudies; 
Tallat Kelpšos,- (d) Op, opi 
Gruodžio, ( e ) Liet u v o s 
Himnas.

Šv. Roko choras .— diri
guoja P. Petraitis, akompa- 

, nuo j a Lawręnce Apgar.
L. D; S. Centro pirm, kl, 

kun/ >L Švagždys, labai , dė-į 
Kingas visiems atsilankiu-

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

“šešias poras ir vieną” vai-‘..kuris žinomas švelniu savo- 
dentuve kėlė Į sapnų užbur-j balseliu, sutinkamas gausiu 
tas gelmes. Vaidino-,. !delnų plojimu. Dainuoja:

1. Minuotas, dainos Bee- ? 1. (a) Žinai, mano širdį, 
thoyen’d ;• šokiai Mozart’o, i Žilevičiaus iš operetės “Lie-. 
dainuoja ir šoka: E. Pode-Įtūvaitė.”
lyte, J. Viftauskakė, ą/' (b) Berlulželi nes’vbliok, 
Naujokaib-te O. Kukytė, j ,iaudi Petl.aiisko. Sudal.
7 77 7 pab7'navo Adolfas Krušas, feno-
te, O. Valeckaite, T. Grabi- . __ ;___
joh-fė M. Leščinskaitė F į VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
Grendelyte. M; Šidlauskai-1 
te ir 0.. Januškevičiūtė.

Vadovaują p-lė F. Kįir-
jie yisur bauskaitė. (

Kleb. kun. F. Virmauskisi 
iškirto “šposą” su savo tru- i

kiškos spaudos svarbą, kaip 
( ginklą prieš tamsybę, ir

Bendrai spaudos galybę ir 
. iš • anksto dėkojo visiems

1 ‘Darbininko ’ ’ prieteliamš.
Svečių matosi ir iš toli

mesnių lietuviškų kolonijų,
J .kaip klebonas kun. J. Švag- 
\ ždys'patemijo, net iš Conn.
7 valstybės, kuriems nėra bąt- 
j >sios nei jokios sniego pūgos, 

’ nei blogas oras.
‘pasiekia..; tai požymis, tau- 

’ rios - lietuviškos dvasios;
Kasgi jie i Tai Marianapo-1 pe artistų.

?' lio Kolegijos nemažas, būre- Nomvoodas atvyko su di 
y. lis, priešakyje su Dr. kiuv 
' 1 Navicku, kun. D r. Biskin, 
{ p. J. Pilįpauskas ir kiti.

; . nas kun. Vaitiekūnas, darių
i . štus, •_ kaip skruzde, . gyvas 

jaunimo prietęliūs; p. Ba-
f ; nys sū nemažu būreliu Pro? muzikas p. Anicetas Šlape- JJa)kot^u,C Daūas, aūirtiskas/Kninoi 

'■? vid’enciečių . gėrėjosi lietu- 11 - L-: .........
U viška daina, ■ •

A

GIJŲ ŽENKLAI šionnlo magiko šposų.

džiausiu skaitliumi savos 
choristų ir .pirmiems pasi-; 
rodžius scenoje, buvo kuo;

Providonce, R. T. klebo- pasidžiaugti.,,. Mintys perlį-1 t 
kū . per to jaunimo širdis,! * 
kurios kėlė lietuvišką dainą ■ 
į padanges, o jų vadas tai muilų specialybe ir ligi] metų

lis, rimtai dirigavo, skaity- M. Ą. NORKŪNAS-
P. O. 80x371, Lawi*nce, Mase,damas to linksmai nusiSe

ir . gyvena, jis taip išsilavi
nęs, kad tikiai jis padaro

! vūti užžavi.savo; žiūrėtojus. 
. Stebėtinų šposų prisįžiū- 

pasidžiaugsime links- 
džia 9.15. Įžanga tik $1 .()().• mA vietinių pajėgų progra- 

Šis darbas varomas . pi r- ' 
myli su visu stropumu? Ti-. • 

’ kietai. platinami ir pardavi- i. 
J liejami’, iš kalno.,

šiems ir rėmėjams bei dar- T1 KIETŲ. PARDAVINR' 
buotojams ir taria lietuvis- JTMO KOMISIJA.* 
ką.ačiū. . . •

Korespondoita ^̂ .jška Barry (.luškaičiūtė).

nia\ Paskui tai :
ŽAISLAI - ŠOKIAI.

• t t

Orkestrą, susidaranti iš 
.astuonių ašmenų -r muzikan
tų; vartojant 12. muzikalių 
instrumentų šokdins, ne tik 

\; Generalė vedėja p, Agnio-; jaunus, bet senius: iv jie 
negales nusidėti, .

REIKALINGAS ŽMOGUS
Reikalingas partneris prie 

mano biznio. Laikome. Vy
rams ir moterims tvirtus ir 
plačius čeyerykus (Slides). 
Turime vyram gražiausių 
šilkinių marškinių. Krau
tuvė didelė ir pilna visokio, 
tavoro. Namas priklauso 
prie krautuvės. Laikau lai
vų. agentūrą ir parduodu 
laivakortes, ant greitųjų ir 
didžiųjų laivų. Siunčiu pL 
ingus į. Lietuvą, Lenkiją ir 
į kitas šalis.: Biznis didinas 
su kiekviena diena ir noriu 
būti prisirengęs prie didelio 
ir gražaus biznio. Reikalin
gas žinogusę kuris norėtų 
prisidėti prie tokio biznio.

PETRAS BARTKĖTOIUS
. American Dry Goods • Store 

678 No. Main Street, 
Montello; Mėsa.

/• ' (AdvĄ ; ‘J

v■ .1 .•



tktadięnis, Sausio 19 d., 1933.
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LDS. Kuopų Susirinkimai

grindų ir mirė Pranas Kar
bolis. ..

REIKALINGAS PARTNERIS
Real Estatc ir Apdraudos. Turi 
būti prityręs tame darbe. Jokio 
investme,nto nereikia, ir gali pa- . 
daryti gerų gyvenimą. Turi mo- . 
keti Angliškai, ir Lietuviškai..-

M. Brown, 178 E. Main Street, . 
Amsterdam, N. Y.

$23 <

AMSTEROAM, N. Y.

LAWRENCE, MA8B.
EPS. 70 kp susirinkimas įvyks 

sausio 21 d., tuoj po 12 valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi 
me keletą svarbių sumanymų. At 
meskite ir savo draugus(es) pri 
rašyti . *

BROOKLYN, N. Y.
LDS 12 kp mėnesinis susirinki 

mas įvyks sausio 21 d., 6:30 vai. 
v., Karalienes Angelų parapijos 
svetainėj, kampas' Robling ir So 
4th gatvių. ^ / .

Taigi malonėkite visi susirinkt 
ir užsimokėti duokles kurie esatį 
skolingi. Nepamirškite ir nauju 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos. .

o. Mooklyn. n. y.
Sausio 21/ tuoj po sumos į-

Telefonas, Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Rytinių Valatybin Žinios
VATERBURY, CONN.
?v. Juozapo Parapijos ■

Choro Veikimas. ;
ludęns bei žiemos mėtas 
itingai daug darbo jauni- 
i priduoda. Begalo malo- 
matyti, kaip, nuoširdžiai 
kvienas veikia, prisideda 
e gražaus bendro darbo. 
Neseniai tik džiaugėsi pa
lmėmis “Stefanijos Ves- , 
rių,” gražiai visus pa
akino Šv. Kalėdų švente- 

šventomis linksmomis 
įsmėmis, o dabar uoliau- 
i ruošiasi prie parapijos 
finio koncerto, 'kuris į- 
ks vasario 11 d., 1934 .m., 
rupijos Auditoriumė. Įvy- 
; bus nepaprastai įdomus, 
5 koncerte dalyvaus netik 
‘tiniš parapijos choras, 
t prisidės savo gabumais 
Šv. Jurgio parap. choras 
Bridgeport, Conu. vad. p. 
Steponavičiui, ir Šv. Tre- 
bės parąp. choras iš Hart- 
rd, Conu., vad. p: V. Bur- 
liui. * ■
Labai svarbu visuomenei 
loti, kad šie trys sujungti 
orai išpildys koncertą pir
mausią Bridgeport, Conu., 
usio 28 d., Hartford, 
>mi., vasario 4 d., o Wa- 
L’bury, Conn., vasario 11d.
Prieš šį. didžiulį darbą 
u jas Šv. Antano, parapi- 
s klebonas kun. J. V. 
azlauskas* kviečia pagar- 
jušią p. A. . Aleksio’ “Ste- 
nijos Vestuvių” trupę a£- 
rkti vaidinti Ansonijoj. 
idel pranešame, kad sau- 
) 21 d.,uStefanijos Vestu- 
ų” varpai tikrai skambės 
ąsonijos padangėse.
Beje,. gruodžio 19 d. ant- 
dięnio vakare, choras lai- 
i metinį susirinkimą. Na- 
ai skaitlingai susirinko, 
ss visi domėjosi išgirsti 
>33 metų valdybos narių 
portus. > .
Choras labai patenkintas 
ildybos darbais ir todėl vi- 
: 1933 m. valdybą išrinko 
1934 metams.
Valdybos sąstatas: 
Dvasios Vadas —- kun. J, 
Valantiejus, direktorius 

-Aleksandras Alekšis, pir
ininkas — Petras Lazaus- 
is, fin. rast. ~ Albinas 
hrielynas, nutar. rast. — 
arcele Andrikis, kasierius 
-Stefanija Sapranas; ka
is glob. — Adelė Lutkus, 
aršalka — Hermenegilda 
enausis.
Sausio. 6 d. pyko choro 
semi-formaP ■ šokiai, kurie 
sąpusiŠkai. pavyko. Seniai 
ui choras norėjo . įsigyti 
m naują pianą, . tai dabai 
lu tikrai galės gauti.
Visa lietuvių išeivija sven 

ino gęrb. komp. A. Aleksį, 
Liris jau dvidešimts metų 
iiip darbuojasi Amerikos 
ętuvių visuomenės, o ypa- 
ilgai jaunimo tarpe. AVa- 
frbuiięčiai ypatingai švei- 
iiia gerb. jubiliejatą, neš 
Vu ’ sukako dešimts metų 
aip mes. džiaugiamės. jo 
raugiškumu bei. vadovybe.

zapo parąp, choras viešą! 
pareiškė . dėkingumą savo 
yedėjuį, surengdamas Usur- 
prisc party^ sausio" 2 d., 
choro kambariuose. Įsteigta 
gerb, A. Aleksiui Hamilton 
uwrist watch” —- laikrodė
lis. Buvo skanių užkandžių, 
dainelių ir pasiryžimų atei
tyje darbuotis.

Gyvuok, brangūs, jauni
me!

Vilnis.

CUFFSIDE, N. J,
JAUNUOLIŲ VYČIŲ 

KLUBO BALIUS.
Sausio 13 d., šių metų, 

minėtas klubas surengė ba
lių, kur dalyvavo daug žmo
nių. Buvo ir iš apylinkės 
miestų, daugiausia iš Pater- 
sono. Jų buvo pilnas bUs’as 
su savo' klebonu kun. Stoniu 
priešaky. -Linksminosi visi 
gražiai. Tik gaila, kad vieta 
buvo permaža. Bet kaltinti 
jaunuolius už tai negalima. 
Jie nesitikėjo, kad turės 
tiek svečių, o antra, samdy
ti svetainę pas svetimtau
čius daug kainuoja; Šis jau
nas klubas padarė gražaus 
pelno arti šimto dolerių. 
Girdėjau, kad*, ir čirklys 
Jurgutis sakęs, prisirašysęs 
prie Vyčių klubo, tik neži
nau ar jie jį priims su to
kią “genge,” katrą reikia 
vežioti su “bogę,” kitaip 
nesusirinktų..

■ . Vietinis.

HARTFORD, CONN.

dirbo įvairiose valgyklose, 
bet netekęs darbo jis gauda
vo pašalpos iš miesto. Sako
ma, kad jis seniau gyvenęs 
LaAvrencė, Mašs. .

NUGALĖJO.
Šv. Trejybes par. Vyčiai 

nugalėjo Šv. Kažimiero par. 
basketballininkus iŠ Poųuo- 
nock, 54 punktais prieš 27. 
Malinąs ir Giraitis pasižy
mėjo savo sumaniu lošimu. 
MIRĖ A. BIRMANIUTĖ.

Šiomis dienomis čia mirė 
Alena Birmaniutė. Palaido
ta iš Šv. Trejybės bažny
čios. Klebonas kun. Jonas 
J. Ambotąs atgiedojo mi
šias uz mirusios vėlę. Ji pa
laidota Šv. Benedikto kapi
nėse. ' .7 • ’

MIRĖ N. DELTUVIENĖ.
. * . • Z 7 ’

Ketvirtadienio ryte, ligo- Įgyvenantį LTtica, N. Y.

ninėje pasimirė 'Natalija'pusės, jis skundė Bofrą, 
Deltuvienė. Paliko tris dūk- kad. pinigai būtų jam atmo- 
teris: Alviną, Anelę ir Ani- 
tą ir vieną sūnų Viktorą. 
Palaidota Šv. Benedikto, 
kapinėse iš Šv. Trejybę 
bažnyčios.' ’ ?

VYČIAMS SEKASI. 
. Aną vakarą Šv. Trejybės 
Vyčių basketballihinkai. su
pliekė Šv. Antano parapijos 
tymą 16 punktais prieš 3, ' 
MIRĖ PETRAS ŠAUKIS.

Po trumpos ligos, Hart
fordo- ligoninėje pasimirė 
Petras G, Šaukis, 38 metų 
amžiaus, pasaulinio karo 
veteranas. Jis paliko mote- 
i’į Barborą^ sūnų Bernardą, 
motiną Lietuvoje ir du bro
liu,—Jurgį, gyvenantį Ams
terdam, ]£.. Y. ir Izidorių

... Stasys Lanskas, 40 metų 
amžiaus ir Kostas Keris, 
48 metų amžiaus, gyvenan
tieji 475 Park St., Hart
forde užsinuodijo namine 
degtine, *

Antanas Ambra, eidamas 
darban, apie septintą valan
dą ryte, užėjo pas Lauskų, 
nes jie abu dirbo kartu. 
Lanskas pakvietė Anibrą į 
Kefio kambarį ir pasiūlė 
jam stikliuką - degtinės iš
gerti. Ambras atsisakė ger
ti, tai Lanskas ir Keris iš
sipylė po stikliuką išgėrę.

Lanskas tuo jaus pradėjo 
drebėti ir ant žemes par
puolė. Keris ir. Ambras iš
bėgo ieškoti pagalbos. Kada 
jie grįžo su policininku ir 
Keris krito be sąmonės. A- 
bu buvo nuvežti į ligoninę. 
Ligoninėje atvežė Lanskų 
jau negyvą ir Kerį sunkiai 
sergantį.

Policija tyrinėja, kad su
radus, kur jie tą degtinę 
pirko. Keris aiškino, kad 
paniukę jie pirkę už 25c. 
nuo ‘moters, kuri gyvena ant 
Ward Street.
. Keris, kuris taip pat yra. 
žinomas kaipo Kersulis,,sa
vaite prieš tai buvo paleis
tas iš kalėjimo, kur sėdėjo 
mėnesį laiko už nedavimą 

' pašalpos savo žmonai ir vai- 
• kams nuo kurių buvo ats’L 
, skyręs. Nerasdamas darbo, 
i jis gyveno pas Laiiskų. . .. 
. Lanskus. jau metai laiko

MISIJONIERIUS BRU- 
ŽIKAS BALTIMORĖJE.

Jėzuitas kunigas Bruži- 
kas, kurio nuo pernai jau 
laukiame su misijomis,Llpa- 
galiaus atvyko, dviejų sa
vaičių terminui. Pirmąją 
savaitę, pradedant sausio 8 
dieną, jis moterims bei pa
nelėms davė . pamokslus. 
Nors sunku vyrui r atspėti 
kas ten buvo. . sakyta (vy
rams draudžiama įeiti) iš 
šalies sprendžiant, tegalėjo 
būti kas labai įdomaus. Kas 
vakaras, sako, būta pilna 
bažnyčia. Atėjus sekmadie
niui, parapijos kunigai tvir
tina, jog seniai, seniai, kada 
tiek daug ėjo priimti Ko- 
muiliją, kiek tą rytą.

Ne tik, kad gražiai' moka 
pamokslus sakyti, bet turi 
prisiruošęs tokių apeigų, 
kurių niekas šioje parapijo
je nėra matęs. Sakoma, kad 
labai iškilminga nuotaika 
visos moterys, sekmadienio 
vakare, atnaujino savo krik 
što įžadus; ūpas didžiai su
rimtėjo, kuomet buvo užge
sintos visos šviesos bažny
čioje, ir beliko vienos žva
kės, kurias visos laikė ran- 
ko^e^ f

Tikimasi, kad lyrai susi
domės šiuo Misi jonierium, 
ir nemažiau gausingai, lan
kysis paskirtais laikais.

Kun. Bružikas jau dešim
ti. metai . misįjonieriaują. 
Septynis metus išdirbo Lie
tuvoje ir jau Amerikoje bai
gia trečius. Teko, girdėti, 
kad neužilgo, vyks Brazili
jon,.: Pietų Amerikoje, kur 
esama daug lietuvių ir gera 
dirva tikybiniam veikimui.
LUKŠIO PAVEIKSLAI.

22 ir 23 Šio mėnesio, kU 
iidmatografas Lukšys .at
vyksta su metinę savo judor Jonas Mandf a viekas, 
nių paveikslų laida, šį kart, šy su 4,000 dolerių dabar

tieks kas BaltimorieČiams į- 
domu — nuotraukas imtas 
pereitą vasarą Ąrion Parke, 
pėr pikniką birželio mėnesį.

Tuo metu buvo skelbta,, 
kad paveikslai bus'traukia
mi garsiniais, ir klebonas 
kun. Lietuvnikas net pasa
kė kalbą tuo tikslu parke. 
Tačiau, dėl techniškų kliū
čių, garsų negirdęsįine. Už
teks ir taip. Tie, kurie daly
vavo piknike turėtų visi at
eiti,. nes kuone visą susiiim 
kimą atvaizduos.’

MIRIMAI.
Jonas Paųtienius, /seniai 

džiova sirgęs, mite Naujuo
se Metuose. Gyveno ir buvo 
pašarvotas 708 W. Eayette 
M . . •

Sena ir ištikima parapi
jietė, Elžbieta “Sadauskienė, 
gyvenusi ant Fremont Avė., 
pasimirė sausio 7 dieną, la
bai staigiai. . Gyveno viena, 
nes. buvo bevaikė našlė, ir 
jos giminės nesužinojo apie 
mirimą iki. kitai dienai. Pa
laidota sausio 10 dieną j ir 
buvo palydėta į kapus Al
toriaus ir Ražančiaus drau
gijos delegacijos.

Petras Karalius, žinomo 
mūsų parapijos darbininko 
Jono brolis, irgi staiga pa
simirė, sausio 14 dieną. Ke- 
lėrių ligų nusimetimas pa
greitino mirtį. Laidotuves 
sausio 17 dieną.
JONO MANDRAVICKIO 

BYLA TEISME.
Pirmas žuvys kautynėse 

tarpe senosios Bofros rai
bos. ir Baltimorės lietuvių 
šėrininkų, kurios tęsėsi jau 
iiiio pat Bofros užsidarymo 
reeeiverio rankose, . sprogo 
teisme pereitą pirmadieni 
bei antradienį, kuomet buvo 
traukiama s: atsakomybėn 

sąly-

ukaktuviųanetu Šv. Juo^hip gyveno Hartforde ir be Lietuvoje nutrauktų, pa- ęsant toj Bofroj. Iš savo

keti.
Joną Mandrąvicką traukė' 

teisman advokatas Hopkins, 
kurs dabar esti ir receive- 
rio patarėjas. Hopkins skun. 
džia. Mandravięką, būk šis 
4,000 dolerių ištraukęs i Š 
Rankos, kai baūginęsis B,an- ‘ 
kos; stiprumų, ir prašęsis 
tuos pinigus apsaugoti Bof- 
Iroję, kaip kitų šėrininkų. 
Tai yra padaręs sausio 19, 
1932 metais. Bet jau po de
vynių mėnesių, skolindamas 
dar 3,000 dolerių Bofrai pa
reikalavęs, kad pirmieji 4,- 
000 doL bi .........
kaip šęrininko -pinigai, bei 
kaip paskola, kuri duotą 
jam pirmą teisę prie pini
gų, ir. paliuosuotų jį nuo 
bankrutijusios Bofros nuos
tolių. Del. nesuprantamą 
priežasčių, Bofros vadovy
be tai padariusi, ir tuo pa
čiu nuskriaudusi visus kitus 
Šėrininkus.
. Iš savo pusės, Mandra- 
vickas tvirtina,jog jį prar 
gyte prašė, tų pinigų, nes 
Bofra neturėjo kūo apsimo
kėti savo valdiškų .mokes
čių. Dėlto, kad jis iš Sau
kos ėmęs tuos pinigus, ir 
daręs malonę B of r ai. j am 
tikrai pridera visi pinigai 
su nuošimčiu, o ne nuosto
liu.

J. Urlakis, Bofrės iždi
ninkas liudijo, kad Mandra
vickis pinigus atnešęs, bet 
nebuvo jokio susitarimo, 
kad pinigai būtų . kaip pa
skola; jis užrašęs pinigus 
kaip šėrininko. .Kada teis
mas jo .užklausė, kodėl as
muo pinigus , iš saugesnės 
vietos imtų ir dėtų į Bofrą; 
kuri jau tada nepergeriau
siai stovėjo, jis atsakė, būk 
Mandravickis pareiškęs no
ro įstoti į Direktoriją. O tai 
negalėję įvykti, kol- jis nė- 
turi bent 2,500 dol. įdėlių 
Bofroj.

Antanas Mandravickis, jo 
brolis, pirmininkas Bofros, 
ir J. Vasiliauskas, jos sek
retorius, liudijo, kad Jonas 
be baimės įdėjo pinigus; tik 
vėliau susirūpinęs, pradėjo 
jų reikalauti. Pagalinus, 
atėjus Bofrai dideliam var
gui, rugpiūčio 31 dieną, jau 
prašytę prašė Jono dar 3,- 
000 paskolinti/. Šis tai suti-, 
kęs padaryti žodžiu. Pasi
remdami tuo žodžiu, Bofros- 
vadovybė išrašė čekius,, ir 
išsiuntę per paštą dar ne? 
gavę iš jo pinigų! Atėjęs 
Jonas vėliau, pareikalavęs, 
kaipo užtikrinimą, k^.1 ne' 
tik antroji. 3,000 dol. suma, 
bet įr pirmoji 4,000 dol. bū
tų nurašyta nuo šėrininkų 
sąskaitos, į paskolų, kas 
duotų jam pirmą teisę į Bo-. 
f ros turtą. Be tokio užtikri
nimo, neduosęs daugiau.

• Duodamas savo spmidl- 
mą, teisėjas O’Duhiie .pa
reiškė, jog jam atrodo Jono 
Mandravęckio teisė turėti 
abi sumas pilnumoje yra 
d’era; - tačiau, istūty m: a š 
draudžiąs Bofros saviems 
šėrininkains.. rašyti notąs.
Dėl tos vienos priežasties,vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas

. Naujus 1934 metus suti
kome linksmai* Buvo graži 
programą Lietuvių klubo 
svetainėje..

Dainavo p-les Marytė ir
Genovaitė Sageliutes, Domi
cėlė Supianaite, Stase Pn- dainiiiinkė ir veikli mergi- 
riute. Smuiku grojo solo |.na, tai jai sunešė gausybę

Sausio ! d. p-lei Stasei 
Paraitei jos draugės buvo 
surengę taip vadinamų 
“showęr party*” Dalyvavo 
daug motėrj ir merginų. 
Kadangi p-lė Puraitė yra

p-Iė Railaite; piano solo — 
p-lė Aldona Gūžy te. ..

Po to, buvo šokiai. *
Kitoje “Lituanikos” sa

lėje įvyko jaunalietuvių pa
silinksminimas.

Sulaukę Naujų Meti], visi 
ūtų užrašyti- ii& pj0 ^ namus pilni vilties, 

kad 1934 m. bus laiminges
ni. •'

Šioje kolonijoje lietuviai 
tebesilaiko lietuviškų papro- 
Qių.

Suėję laukti Naujų Metų 
pirmiausiai pasimeldžia, o 
paskui besilinksmindami 
laukia vidurnakčio. Sulau
kę . sveikinasi linkėdami * ge
resniu metu.

dovanų. /-'
Visos pasilinksminusios 

skirstėsi į namus l'inkėda^ 
mos laimės.

Šioje kolonijoje yra įvai- , 
rių įvykių ir tik trūksta ge
ro korespondento juos ap
rašyti.' Gal atsiras ?

Būsentis Raporteris.
PRIERAŠAS. Jeigu tik * - 

yra žinių, tai Tamsta jas ‘ 
mums ir piškink. Pasirašyk, 
ne “Būsentis Raporterisf*7 ' 
bet tiesiog. Raporteris, nes 
redakcija Tamstą maloniai: '
priima ir Įrašo į reporterių 
organizaciją.

Sausio 3 d. dirbtuvėje be
dirbdamas staiga puolė ant 

jis negalėjęs reikalauti, kad 
4,000 doL būtų jam pripa
žinti pilnumoje,. (Advoka
tas Hopkins pasakė, jog da
bar B of ra negalinti net 50 
uūoš. atlyginti saviems šėri- 
ninkams). Jeigu Jonas M- 
būtiL tą notą seniau paver
tęs Banko je pinigais, ar ki- 

1 taip pasinaudojęs, nebūtų 
galima jį sudrausti.

Iš kitos pusės, teisėjas at
virai pareiškė savo nuomo
nę apie pačios Bofros tvar
ką. Sako būk iš to vieno, 
kad. pirmininkas Antanas. 
Mandravickis, raštininkas 
Juozas Vasiliauskas ir iždi
ninkas Urlakis drįso rašyti- 
Čekius, neturėdami Bankoje 
pinigų j as apmokėti ir. siun
tinėjo jas per paštą, duoda 
žmonėms suprasti, kokio 
proto. vadovybė buvusi A- 
merikos Lietuvių (Pirmo
sios) Statybos ir. Paskolos 
Bendrovės Baltimorėje.

METROPOLITAN TRANS
LIUOS “DON GIOVANNI

’ SAUSIO 20 D. ..

“Don Giovanni,” populeriška 
italų opera, parašyta Mozarto, 
bus transliuojama pilnai tiesiog 
nuo Metropolitan Opera House 
estrados šeštadienį, sausio 20. d., 
1:55 vai. po piet (EŠT) per su- . 
jungtus. NBČ WEAD-WJZ rądio 
tinklus. Vyriausiose rolėse, dai- . . . 
nuos Rosa Ponsella, Tito Schipa, 
Ežio Pinza ir Maria Mueller. .

Opera, kuri apims orų nuo 1:55 
vai. iki apie 5:15 vai. po piet bus. 
perduodama / klausytojams dėka 
American Tobacco Čompany. Tu-, 
llio Serafiri bus orkestro vedėju, 
o Milton Crošš ir John. B; Ken- 
nedy bus kalbėtojais pertraukų ’ 
laiku-.

“Don Giovanni” veikėjais bus 
sekanti asmens:

Don Giovanni — Ežio Pinza, 
basas; Donna Anna — Rosa Poii- . 
sclla, sopranas; 11 Conųnendatore 
—Emanuel List, basas; Don Ot-_ 
tavio —. Titto Schipa, tenoras; 
Donna Elvira —<. Marią Mueller,. 
sopranas; Zerlina — Edįtha Flei- 
scher, sopranas ; Lęporello —Vlr- 
gilio Lazzari, basas;. Mascttp — . . 
Louis D'Angelo, baritonas.

Vai. Taigi kviečiame viaua narini 
atsilankyti į ij susirinkun4 Ir ot 
rimokčti mėnesinei. Atsiveakiti ir . 
sava draugus priraiyti.

WESTFIELD, MA88.
LDS 111 kuopos sumririkimaa 1 

vyks sekmadieni, sausio 21 <1, . 
tuoj po. sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salčje. KvieSlanJ viri 
nariai ateiti. Taipgi ataivaaidti 
savo draugus prirašyti prie iioi 
kilnios organizacijos.

WESTVILL1, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai šuairin • 

kiniai įvyksta kiekvieną mJnesjė 
sekmadieny, po 15 d.* Fčtro ir 
Povilo bažnytinėje svetaitllje.

Profeslottalak blmterlai, pr*»onta- ' 
kak kurie skelbiasi ,lbarMnlnkKb tik
rai verti skaitytoju MtiMba Visi gaminkite •‘Darblnlnka.”



Penktadienis, Sausio 19 d., 1933. D A H.B ĮNINKA?!

C, ARDOM, N. Y
. Moterįt Są-yąs Darbuote.

Moterų Sąjungos 35 kuo
pa laikė savo metinį susi
rinkimą, sausio 7 dieną. Ši 
kuopelė nėra skaitlinga na
rėmis, bet galima sakyti yra 

z seniausia. Kuopos narės pa
sižymi ’ meile ir sutiki imi. 
Kuopoje randasi darbščių 
sąjung'iėčių.

Garbė .Aleksandrai. Kaz
lauskienei, kuri nenuilstan
čiai darbuojasi nuo pat Įst- 
Steigimo šios kuopos. Jau 
septyniolika metų kaip ji y- 
ra valdyboje. Pirmininką- 
vo,. nutarimus rašinėjo ir

• buvo iždininke. Dabar jau 
apie septyni metai kaip yra 
finansų raštininkė? Atlieka 
savo pareigas, kuogeriau- 
siat Ji taip pat suorgani
zavo jaunųjų skyrių.

~~ Linlnine jai gęrosrsyetkft^ 
tos toliau darbuotis.

Taip pat šios kuopos pir
mininke p-nia Brangaitienė 

. darbuojasi ilgus metus. Se
niau įrašydavo Šios kuopos 
nutarimus, o po tam užėmė ' 
pirmininkės vietą. Dabar 
jau daugiau kaip dešimts 
metų pirmininkauja. Sąjun- 
giętūs, mylėdamos tokią 
darbščią pirmininkę, išrin- 

, ko ją darbuotis ir vienuo
liktus metus. . Sąjungietės 
dėkingos už jos nenuilstan
tį pasidarbavimą.

? . Valdyba yra išrinkta ta 
pati: ponia Ručinskienė, 
vice pirmininkė, Jakupčio- 
nienė, iždininke ir S. Ja- 
kupčioniute, raštininkė. ’.

PRANEŠIMAS.
Yra rengiami Šokiai kas 

ketvirtadienį, su maža įžan
ga. Kviečiamas jaunimas 
kuo skaitlingiausiai daly^ 
vauti.

• Brai) gūsis jaunime, jeigu 
randi laiko lankyti svetimu 
taučių parengimus, susi- 

f prask — nors sykį savaitėje 
dalyvauk lietuviškame ..pa
rengime. Atvykęs; ketvirta
dienį, linksmai, pasišok ir

• praleisk laiką. \
Vainikas..

ROCHĖŠTER, N.Y.
. STUDENTŲ KUOPOS 

VEIKIMAS.
Sausio 10 d., trečiadienio 

vakare, Šv. Jurgio par.api- 
. - jos svetainėje Įvyko- Stu- 

. dentų kuopos mokslo komi
teto Suruoštas gražus vaka
rėlis su Įvairia programa.

x Visa svetainė buvo pilna i 
mūsų parapijos studentijo -i 

. ir jaunimo. Taipgi buvo at- .< 
silankę ir daugelis senesnių . 

. žmonių-svėčių.
Programa buvo sekanti:
Kvintetas iš studenčių pa- 

. * -neliu gražiai Sudainavo tris 
’• lietuviškas daineles, akom- 
. painiojant varg. Kaziui Bti 

'ziui.. .Dainavo1: S. Domiiiai- 
tė, E. Uncuraite, L. Buskai- 
tė, A. Urbonaitė ir E. Ur-

. bpnaitė.
. • 2; A. Letkauskas smuikų 

pagrojo “Over the Yvaves” 
ir ‘‘Should I”. Pianu akom 
panavo panelę E. Stanley, 

’ 3. Trio — A. Letkauskas 
grojo“ smuiku ir panelė E.

• Stanley skambino pianu. L. 
Bųškaite sudainavo dvi daL

: ni iš “Merry. widow waltz’y 
ir “Ešti’olita”.
. 4., Studentas H, Svetikas

nustebino vi sus gražiai, 
skambindamas pianu du mu 
zikos kūrinių . ; .

5. Panele L. Bųškaite 
perskaitė įdomią paskaitą 
lietuvių kalboje apie “Stu* 
denių pareigas Katalikybes 
ir Li etuvybes klausymu ’ L 
’6’. Panelės S. Dominaitė 

ir H. Ambros gražiai atli
ko muzikališką dainų prog
ramėlę su vaidinimu.. Jonis 
ąkoinpaniavo panelė Ė. Sta- 
Ūley ir A. Letkauskas. •

7. “Minstvel Hhoyv” buvu 
labai įdomus ir juokingas. 
Vedėjai buvo A. Rašeiute ir 
H. Svėtikas.,f Akompanavo 
Miss Joan Riotzo. Mažiau
sia ir gražiausia porelė bu
vo Dorothy Savag’e ir Juo- 
zasMe litiis. ‘*N’igeriai juok 
dariai71 buvo A. Petrųsevi- 
Čiute, A, Mateikis, V. Sa
mulis, ir I. Sųrbihskas. Pa
nelės G. Bitinaite, L. BitŲ 

, naitė, L Baziiitū ±l kiti gra
žiai dainavo ir šoka.
/ Po programos Dvasios 
Vadas kun. Jonas Bakšys 
pasakė labai gražią prakal- 
lėlę ir palinkėjau kad Stu
dentai, vėl suruoštų panašų

NEW YORK CITY, N. Y.
Susikūrė. A.L.K.S. Ory. Kp. ;

Jau senai pageidaujama • 
iš * jaunuolių drąsesnio žing
snio, pagalinus susilaukta. 
.Svajones virto tikrenybe.

Sausio 4 d. čia* (Manhat
tan’e, ' Brotix*e)-’ susikūrė 
Amerikos Lietuvių Katali
kų. Studentai ’ organizacijos 
kuopa ir pasivadino Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo . vardu. ’ Prisirašė 
16 narių studentų. Valdybą 
sudaro šie asmenys:. piriyį. 
p-le Ona Kavaliauskaite, vi- 
cė pirm. p-Iū -Elzbieta .Nor- 
vaišiutė, rast. p-|ė Ona Ti- 
kiiišiutė, jžd: p. Aleksand
ras Baltadonis ir kuopom 
Dvasios Vadas kūn. J. šeš
tokas, Aušros Vartų para
pijos klebonas. Per visus 
sausio mėnesį/ paskelbtus 
vajus kiekvienas pasižadėjo 
antrame kuopos šustrinki- 
me vasario 1 d. atsivesti 
bent po vieną naują narį.

Žinoma,, naujai susikūru
siai katalikų studentų kuo
pai iŠpradžių bus ■ sunkoka 
veikti,, nes turi ir turės prie
šų, kurie kliudys šiam grū
deliui augti. Bet po metų, 
kitu, viskas su Dievo pagal
ba bus nugalėta. Todėl t i e, 
kurie dabar atjaučia nors 
kiek savo brolius bei seses 

: lietuvius, turėtų studentu 
kuopelei patarti, paraginti 

, ir užtarti juos, paremti.
Visi katalikai lietuviai y- 

ra kviečiami priklausyti 
prie šios garbingos A. L. K. 
S. org. kuopos.

Taigi su Aukščiausiojo 
palaima, Nery Yorko A. L. 
K. Studentų Vytauto kuopa 
sieks savo aukščiausiojo tik 
slo — išugdyti sąmoningą 
katalikišką lietuvišką inte
ligentiją,

Jidius Stankus,
(L. K.)

Centro Pirmininkas Jo
nas C. Morkūnas trumpai 
calbėjo apie studentijos rei
kalus.

Studentų kuopos pirmi
ninkas B. Rumbutis ragino 
visus studentus priklausyti 
prie Studentų kuopos.

Vyčių pirmininkas Jonas 
Pranskūnas pasveikino stu
dentus Vyrių vardu.

Studentų kuopos mokslo 
komitetas susideda iš se
kančių,darbščių narių: L- 
Bųškaite, E. Stanley, H. 
Svetikas, E. Uncura'ite, Ė. 
Urbonaitė, A. Urbonaitė, A. 
Rąšciųtė, S. Dominaitė ir 
H. Ambros.

Didelė garbėpriklauso 
šianr veikiam komitetui už 
jų darbštumą.

Studentų kuopos sportb 
pinkai praneša,kad Studen
tų “Basketballteams77 žai
džia kiekvieną ketvirtadie
nio vakarą, St. Theresa sve
tainėje. įžanga tik penki Pereitą sekmadienį, sau

sio 14 d., A. L. P. klubo sve: 
tainėje, 134 Schiiyler Avė., 
Kearny, N. J. įvyko gražus 
vaidinimas, kurį rengė Har- 
risono .. Motinos Sopulingos 
par. bažnytinis elioras. Pats 
veikalas, “Gims Tautos Ge
nijus,” yra drama II daly^ 
se, 8-nių atidengimų. Šiame.

HARRISON-KEARNY, N.J

Negalima nepažymėti ir 
šio veikalo išpildytoj ų val
dytų,, kurie su dideliu pasi
šventimu ir atsidavimu .prie ' 
šio vaidinimo rengėsi, pas
kutinę savaitę net kasdien i 
darydami praktikas.

. Vaidino sekanti asmens:
Stangvila, -pats svarbiau

sias vaidinime asmuo, My
kolas Stanionis; Dahgerūta,. 
jo žmona, veik visą laiką 
būna scenoje, Mari joną -Žio-r 
giūtč; Ąžuolas, jų sūnūs — 
Alekas Jankevičjuš; Žibuo
kle, ^jų duktė — Katiirina 
Šlikaisiūte; Rudis, Stang- 
vilų tarnas Vmcos Mih- 
naitis; Overe, Stang'vilų tai 
naite — Ona Mašinausltiū- 
tū ; Vilkas, Stangvihj kai 
mynas. — Vincas Pi ei a ris; 
Zubrys — Stasys Kas peras , 
Prutėnas, vaidyla — Kazys 
Nekrošius j Lietuva — Ma
rijona J ankaiiskiū t ė.

Notk vaidyl(JsT hc> mažos 
išimties, . visi, piriną kartą 
vaidino, bet. kiekvienas sten
gėsi savo roles atlikti kuo- 
gėriausiai. Viską gadino-, 
tai svetainės netobuluinąs. 
Scena maža, dekoracijų 
kaip ir nėra, iš vienos pusės 
Įėjimas. Bet artistams de
dant visas pastangas. i r šie 
trūkumai, bent dalinai, bu
vo užpildyti.. Vaidinimas į- 
vyko du kartu. . Antrą vai. 
po pietų tik vaikams, kurių 
prisirinko, .virš 100, ir vaka
re suaugusiems. Svetainė 
buvo perpildyta publikos, 
kurios skaičius . sieke apie 
300..

Vaidinimą's žmonėms la
bai patiko. - Girdėjosi kalbų, 
kad tokį grjižų teatrą pirmą 
kartą mątp.

Pelnas buvo parapijos 
naudai.

Šį vaidiiiimą, su jos ar
tistais, turėtų ir kitos kolo
nijos užkviesti, nes. veika
las gražus ir nenuobodus.

Lauksim daugiau tokių 
parengimų., /

. Svečias.

Teatras Puikiai Pavyko. MASPETH, L. I., N. Y.

Choro pamokos laikomos 
antradieniais mergin o m s, 
ketvirtadieniais — vyrams, 
penktadieniais visiems ben
drai nuo 8 vai. vakare. Pra
šomi visi nariai neapleisti 
pamokų ir atsivesti naujų 
narių. . .

Prie mūsų choro neseniai 
prisirašė Brooklyno mylimi 
juokdatrd “ Keturi Pipi
rai.,’7 Sveikiname,

Choras lavinasi, kad atei
tyje galėtų pasirodyti kaip 
bažnyčioje per pamaldas, 
taip ir visuūse parengimuo
se. Dieve jiems padėki.

. '• (jliorisias-e.

| Tolephono: STAGG 2—0700 - - - ' -

D R. BUDAS (. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY .
» Nainii. Telefonas: Mkhlgan 2—1273

Nuo 9—12 iš ryto, 2~S vnk.' i
HvcntatUcHinifi nusitarus' j 

499 GRAND STREET I 
(kampas Union Avė.) j

B R O O K L Y N, N. Y. 1

LTETUVOH VYČIŲ NEVA- 
YORKO IR NEW JER- 
SEY APSKRIČIO ME

TINIS SEIMELIS.

Sekmadienį, sausio 28 d. 
Lietuvos Vyčių New Yorko, 
ir New Jersey apskričio me
tinis suvažiavimas įvyks L. 
Vyčių kambariuose, Dąvis 
Avė. ir Duke St., Kearny, 
:k; J.-,*:--;

Šiame seimelyje .bus ap
tariama daug labai svarbių 
dalykų, taipgi bus rinkimą,' 
valdybos. Į šį suvažiavimą 
visos kuopos prašomos pri
siųsti savo atstovus. Ka
dangi posėdis prasidės ly
giai 2:30 vai. po pietų, tai 
atstovai prašomi nešiveluo- 
ti.

A. J. Mažeika, 
Apskr. pirmininkas.

BROOKLYN, N. Y.
KARALIENĖS ANGELŲ 

PARAP. CHORAS

REDAKCIJOS ATSAKYMAIniūnų na,mirose, 48 Marcy 
Avė., Brooklyn, N. Y. Šia
me susirinkime aptarta 
daug svarbių dalykų ir nu
statyt a tol i mosne veiki ujo 
eiga. •_ ,

Nauja Valdyba..
Kuopa išsirinko sau nau

ją valdybą 1934 mėklins. 
Pirmininku vėl išrinktas A. 
J, Mažeika, vienbalsiai. Vi- 
ce pirmininku ’ irgi paliktas 
Tas pats — J. Minauskas. 
Nauju iždininku išrinktas 
AL. Kruzikauskas, finansų 
raštininke — M. Stagniu- 
naitė ir protokolų raštinin
ke — S. Unguraite išrinka 
tos naujai, vienbalsiai. Iždo 
globėjais išikikta V. Kiby
tą ir A. Samąlionis, ‘ korės- 
ponęlentais — S. Gęrdvila, 
J. Minauskąs ir Ą. J. Ma
žeika, o sporto vedėju — V. 
Kivy ta ir padėjėju A. Poč- 
kaitis.

Reikia paminėti, jog Į Šį 
susirinkimą nariai atsilan
kė labai skaitlingai.

Kiti Suėjimai.
Sekanti suėjimai Įvyks 

ateinantį mėnesį sekančioje 
tvarkoje ketvirtadienį, sau
sio 18 d. įvyks A. Kruzikau- 
sko namuose, 34 Ten Eyck 
St. Ketvirtadienį, sausio 25 
d. įvyks p. Januškų namuo
se/57-32 — 64th St., Mas- 
peth, L.. I., ketvirtadienį, 
vasario l d. — p. Šamai i o- 
nių namuose, 107-20—104th 
St, Ozone Park, L. I.

Mėnesinis susirinkimas Į- 
vyks ketvirtadienį, vasario 
8 d.,, p. Kivytų namuose, 67 
Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Ilgiui, O. 'Brooklyn, N, Y.. 
—Apie Vyčių baliųprisiun
tė ankseialis. kitas mūsų ko- ’ 
respondentas. Tamstos su
vėluota. Netilps.

Tol. Bryant 9-7763

ICLEMENT VOKETAITJSI
ADVOKATAS

113 West 42-nd Si.!

New York, N. Y.

i Telcphono: STAG( 1 2—9105 L

IDB. A. PETRIKAI
f ' (PĘTllICK) . 5
| IJETUVIS BENTTSTAS ? į 
įŽ21 S. 4th St./Brooklyn, N.Y.į

i. XrSpintiįtUiį Dlapnosti .. . j
| (laso Anestetiką . |

.VALANDOS: ? | ■
|Nuo 9 vnl. ryte iki S vai. vakare, f 
|- pėnkladieniiiis ir .kveiUiięlleninis | 
| tik susitarus. .. =

KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

šokiams ir visokiems pasilinksmi
nimams smagiausiu vieta Brook- 
iyno-Maspetlie. Jiiu laikas užsisa
kyti salę žiemos sezonui.
ktmp. Maspeth ir Betts Avė.

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

Tel. Etergreen 6—-5310

JOSEPH GARSZVA
G R AB ORIUS 

----- IR.----- 
BALSAMUOTOJAS 

231 REDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gruodžio 12 d. įvyko Ka
ralienės Angelų parapijos 
choro pirmas šių .metų susi
rinkimas. Narių atsilankė 
beveik visi. Senoji valdyba, 
•vedama pirm. Juozo Vaško, 
baigė savo 1933 metų darbą, 
perskaitydami choro finan
sinės- įeigas ir išlaidas. Re
vizoriai buvo p-lės Edna 
Mikalinaitė ir Ona M. Šve- 
džiutė ir šios žinutės rašy
tojas.

Nauja valdyba, kuriai va
dovauja pirm. Gabrielius J. 
Visockas, užėmė, vietas ir 
tųojaus pradėjo naujus da
lykus.

Sausio 27 d. choras turės 
savo vakarienę ir šokius; 
kurie. įvyksta kas metą. Ti
kiu kad visi choristai at
vyks ir visi gerai ir links
mai laiką praleis.

Šiuomi pranešame ir pra’ 
šonie visų Brooklyrio ir a- 
pylinkės . katalikiškų.. drau
gijų nerengti jokių parenk, 
girnų tą dieną, bet atvykti 
pas mus. Mes taipgi pasiža
dame nerengti nieko, kada 
kitos draugijos ar chorai ką 
nors rengtų.

.Naujas narys, Kazimie
ras Kemežis prisirašė prie 
choro.

NEPAPRASTAS LIE
TUVOS VYČIU BA

LTUS'
i Tel. Stngff 2—5043. Notary. Public Š

Į M. P. BALUS, INC, |
I BIELIAUSKAS ’ ■. . Į

■ 2

t Graborius ir Balsamuotojas ; 
1660 Grand St., Brooklyn, N .Y. j .

3 '■ 1 ■
ĮTeh Stagg 2—0783 Notary Public *

| JOSEPH LEVANDA |
| (LEVANDAUSKAŠ) f
j . G R A B O R I U S .į 
1107 Union Avė., Brooklyn, N, Y j

s

Lietuvos Vyčių New Yor
ko ir Nėw Je.rsey apskritis 
Teigia sekmadienį, sausio 21 
d., nepaprastą “Mėnesienos 
ir Pretzelių” (Moonlight 
and Pretzel) balių. .Šis pa
rengimas Įvyks Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje,, 207 
York St., C. Brooklyn, N.Y.

Šiam. įdomiam parengi
mui visas Vyčių apslMtis 
deda visas pastangas. Sve-i 
tainė puošiama ir kiti Įvai-' 
rus parengimai daroma. Šo-1 
kiams gauta tikrai, geras or-i 
kestras. Taipgi, draugija, 
kuti skaitlingiausiai atsi
lankys į šį parengimą gaus 
gražią sidabro taurę.

Visi norinti linksmai lai
ką praleisti, gerai muzikai 
griežiant gerai pasišokti, ir 
iki “sočiai” pretzelių. pn.-j 
valgyti bei kitokių ivairiu- 
mų pamatyti, kviečiami at
silankyti; ‘ .4

Pradžią 8 ;()6 vai. vakaro. J 
įžanga 50 centų.

A. J. M.
Kiekviename vyno stikle 

yra velniukas.

Atsimainymo - Viešpaties ( 
Jėzaus parapija;, kurios kle- . 
bonu yra kuli. J. Balkūnaš 
ir vikaras kun. J. Aleksiu 
nas, choras. sausio. 12 d., 8 
vai. vakare, turėjo pirmuti
nį šių metų mėnesinį susi- 
rinidmą, vadovaujant varg. 
J. F. Tamošaičiui, išrinkta 

veikale atvaizduojama, kaip i nau ja- valdyba 1934 me- 
aiūsų bočiai gyveno senuose; tams: Pirm. — J. /Vugusti- 
laikuose, .apie penki šimtai Inas, vk-e pirm. — J. Blec- 

Koks jų buvolka, pro t. rašt. — A. Navic- 
!kiūto, fili; rašt. t—'A.. Stal- 
.kiūto, kasininkas — A. Ta- 
mošauskng, maršalka — A. 
Ražickas ir J. Vincius; 
Naują valdyba dėkoja pe
reitų metų valdybai už pasi
šventimą choro veikime ir 
už. pasidarbavimą choro 
•‘Kiddie party,” kuri įvyko 
sausio JI d.,- parapijos svo
tai no je ir labai buvo: pasek
minga.

. Turime pasidžiaugti, kad 
Sausio 5 d. i speciali susi-, 
rinkimą atėju mūsų klėbo* 
nas kun. J. ’B/Uiunas ir mū
sų dvasios vadas . kųn. J. 
AFksiunas ir pašveikino .su 
Naujais ’ Metais,, linkėdami 
mums visie’ąs geros sveikai 

. tos ir gausingų metų. To 
choras ir tikisi sulaukti, nes., 
pasvėiltinimą gąvoine su eo 
kędado saidainiais; ■ ;• .

šio 14 d., A. L. P. klubo sve:centai. Visumet būna trys i- 
domūs žaidimai, nes studen
tų kuopos sporto sekcijoje 
yra net trys tymai. Čoach7’ 
yrą Vytautas Baltrušaitis, 
kuris yra vienas iš žymiau
sių sportininkų. Visi studen 
tai labai džiaugiasi, kad 
Dvasios Vadas kun. J. Bak
šys, mūsų lietuviškos kata
likiškos draugijos: Šv. Ma
rijos, Š v. Petro ir Povilo ir 
Šv. Jurgio, ir visi mūsų l’ie- j mėtų atgal, 
tuviai biznieriai remia Stu- j patriotiškumas, kaip ener- 
dentų Ubąsketball •teains”. įgingai jie už tėvynę karia-. 
jiems visiems priklauso vo, kad reikalui esant, už 
nuoširdžiaūsis ačiū. Neuž- tėvynę drąsiai guldė savo 
mirškime visi atsilankyti į galvas, kad tik tėvynę ar- 

. jų įdomius žaidimus. Jūs ginti nuto priešų puolimo.
visi tikrai pasidžiaugsite ta/Kaip žinoma, kad tuo lai- 
gražią jaunystės entuzias- Į ku, tai didžiausias Lietuvos 
tišką dvasia, kuria parodys ! buvo priešas — tai .kryžei- 

, mūsų jauni. lietuviai stu-.{viaŲsii kuriais ir teko daug 
denta'i. Studentas J kariauti, .

• ■ ■ ■ . I. Veikalas parašvtaš darMANCHESTERjCONN. . iprieš Lietuvos . Nepriklau-
■ . - jsomybės atgavimą, bet šio

veikalo autorius, gražiai nu
šviečia Lietuvos atgimimą 
ir jos sustiprėjimą.- Šio gra
žulis ir patriotingo veikalo 
autorius yra paisai Harri- 
sono lietuvių par. klebonas, 
kun. L. Vaieiekauskas, ktir- 
štas lietuvis patriotas, ką 
pasako šis . jos parašytas 
veikalas. . •

Stasys Mankąs, 18 metų 
amžiaus, randasi ligoninėje. 
Policija sako, kad jį. tėvas 
nuplikęs verdančiu vande
niu Naujų Metų dienoje...

Motina pasakoja, kad tė
vas parėjęs . girtas, pagrie
bęs katilą liiio pečiaus ir 
metęs .ant sūnaus. Tėvas 
areštuotasį • "

3

Telephone Stagg 2—4409. ;
NOTARY PUBLIC ė

ALEKS. RA0ZEVI6IUS I
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y. Į

Priešais. Apreiškimo parapijos į
. Bažnyčią.

iParsaindau Automobilius Vos-Į
| tuvėnis, Krikštynoms ir viso- = r
| kiems pokyliams. Į

Juozas M. Avižonis.
Choro korespondentas..

LIETUVOS VYČIŲ 
41 .oš VYTAUTO KUO

POS VEIKIMO.'

IŠ

’ Metinis Susirinkimas.
Ketvirtadienį, sausio 11 

d. ' Lietuvos Vyčių 41-ma 
Vytauto kuopa turėjo savo 
metinį susirinkimų p. Stag-

i . Tel. Ncwtowu 0—4464 I

[ANT,J.VALANTIEJUSi
L GRABORIUS IR j
|. . BALSAMUOTOJAS: .. į .
• Apdrauda Vbdše Sakose - i 
Į ‘ NOTARY PUBLIC. Ė
į 5441 — 72-nd Street; : J
Ė "Arti Grand' Št . . | •
| MASPETH. L. L. N. Y. . .. j

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedi oi d <4ve., Brooklyn

T'el Eve-rcwH <6—4614 ’ .
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