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“DARBININKO” VAJUS
Subruzdo, sujudo visi ka

taliku veikėjai. Visi stbja 
4‘Darbininkui” į talką. Bet 
daug kas klausia, kaip 
“Dailininkas” tiek daug 
gali duoti už tris dolerius.

Štai sausio 24 d. gavome 
nuo inisijonieriaus Tėvo 
Bružiko, S. J. laišką *ir 34 
prenumeratas. Tai jau ne 
pirmas toks siuntinys. Pc- 

■ reitais metais Tėvas Bruži
kas yra užrašęs šimtus nam

kum Britžiko mūsų kontesto 
dalyvių tarpam

Dar kartą pabriežiame, 
kad kiekvienam,, kuris at- 
naujiiis savo prenumeratą 
metams arba naujas .. užsi
prenumeruos metams ir pri
sius tris dolerius gaus “Dar- 
bininką” visiems metams lt 
dovanų LIETUVOS AL
BUMĄ. Užsienyje gyvenan
tiems prenumeratos kaina 
metams yra keturi doleriai. 
r—-Duosime- dovami Lietuvos 
Albumą, kol jų turėsime. 
Gana daug mes jų turėjo
me, bet taip gausiai plaukia 
prenumeratos, kad niefc pra-r 

įdėjome abejoti ar mums.al- 
I bumų užteks. ’ Kol kas gali-

“Visi prašo albumų. Aš mę užtikrinti, .kad kiekvie- 
labai bijau tą dovana skelb-. nam, kuris prisius prenu- 
ti, nes bijau likti melagis, meratą galėsime duoti dova

ną LIETUVOS ALBUMĄ.
Tiesa kad tik vienas kėii- 

testo dalyvis gaus pirmą do
vaną, laivakortę Lietuvon ir 
atgal, bet lai tas nenubaido 
mūsų veikėjus nuo dalyva
vimo konteste. Tėvas Bru
žikas duoda mums visiems 
gerą pavyzdį.-Tad visi, sto
kime darban.

D. S. ir ‘ ‘ Darbininko' ’ nuo
širdus rėmėjas ir platinto
jas.

Kun. Bružikas rašo:

■ < "

nors šiuo kartu skelbiau.
Man pačiam neaišku, kaip 
Jūs galite tokias brangias 
dovanas dubti 
pats ALBUmJ
tinias paštu? Kaip Jūs tiek 
išteksite? Man balsus dėl 
viso ko rašykite, o su laimi
kiu, kaip Dievas duos...” .

Džiąugilam ė s susilaukę

nes $4.00 
, o atsiuii-

Mainieriai Remia
Prezidento Planus

INDIA N A P O LI S. — 
Sausio 24 d. čia susirinko; 
33-čias tarptautinis United 
Mine Workers of America 
seimas. Valdyba savo rapor- 

. fe išg-yre Prezidentą Roose- 
velf ir NBA už tai, kad jis 
esąs “vienintelis preziden
tas. mūsų amžiuje, kuris yra 
ištiesęs pagalbos ranką pri
spaustiems ir suvargusiems 
maineriams:” Šis raportas 
buvo priimtas gausingomis 
ovacijomis. *

Seime dalyvavo 150 dele
gatų iš Amerikos ir Kana
dos. _

Raportas toliau nurodė, 
kad po karo anglių kasyklo
se įvyko suirutė ir .dalykai 
buvo taip blogi, , kad kasyk
lų savininkai ir darbininką? 
tiu'ėjo dirbti su nuostoliais. 
Unijos tikslas esąs, laikan
tis NRĄ prašalinti bėtvar- 

V kę, kad ir savininkas ir dar
bininkas turėtų pelno iš sa
vo darbo, Priežastis šios be
tvarkės esanti ištvirkusi si
stema konkurencijos.

Unija stovėsianti už kai
nų'palaikymą, ries kainų pa
laikymas duoda progos mai- 
nieriams gauti žmoniškes-

WASHINGTON, D. C.-.
Bedarbiams . ąpdrauda S^Hąriy .L. Ho.pkins, CWA 

. . seniems inainieriams pensi-
: . jos yra būtinai reikalingos.

« Unija., taipgi reikalausianti 
30 valandų, penkių dienų 
darbo savaitės. Žygiai, bus 

Į* daroriii tą reikalavimą iško-
į* ’ vot i iki balandžio 1 d., kada 
i baigsis dabartinė sutartis
1 štv40, darbo valandų.

VOKIEČIAI IEŠKO 
DRAUGU

... nes algas. -

™Sį“““Sterilizacijos Įstatymai Vei 
kia 27 J. V. ValstybėseIR BALANDŽIŲ

KEW YORK. — Austin 
H. ĄlacCorniick, naujas ka- į 
lojimų viršininkas, netikė
tai padarė vizitą AVelfatė 
salos’ kalė jime'. Jis ten atra
do didžiausią betvarkę. Pa
darius kratą rasta pas kali
nius narkotiškų nuodų, pei
lių, skustuvu*. geležinių dū
dų ir kirvis;

Paaiškėjo; kad kalėjimą 
valelei keli ^gengstei’Hi - -big’ 
sliots’; kurie gyvena kalė,ji- 
mė kaip ponai. Vienas iš tn 
kalinių savo kalderoje laikė 
didelį šunį, kitas turėjo i.00. 
balandžių, kitas du šimtu 
balandžių. Manoma, kad ba
landžiai buvo vartojami sti- 
sirašinėjimui kalinių su sa
vaisiais laisvėje. . r

Po vizito, Welfare salos 
kalėjimo viršininkas tuo- 
jaus atleistas ir jo pagelbi- 
ninkas areštuotas.

AUSTRIJA PASIUNTĖ 
NOU VOKIETIJAI

SINKIANG PROVINCIJA _ lžmoRUS “Nors Katalikų Bažnyčia y-1 sės prie dabos kito zmogai 
ra priešinga sterilizavimui kūno,'-kaip ir prie jo gjnzj 
protiniai netinkamų asme- bes. Nekafatikams yra sųj 
nu (pripažindama valsty- ku ši 
bei teisę panaudoti ją })ra-> reikia nepamiršti.

MASKVA. ^— Kinijos iy- sikaltėliams, kaip bausmę);[yra iiusveriami jų.jausinaĮ 
tinę Šinkiang provincija1 jau . sterilizacija veikia 27 io ne logišku supratimli gjtfl 

antradienio vakarei sustrei-l pasiskelbė iieŲriklaūsonia, į-jyaIstybėse.__

UALOORF DARBININKU
STREIKAS

NEW YORK, šeši šimtai 
darbininkų, kurie- tarnauja 
iValdorf. Astoria. viešbučio 
virtuvėse, ir , restoranuose,

PASISKELBĖ NEPRI
KLAUSOMA į skirtumą suprasti, U 

kad J

ia savo sostinę ..Kas*} E. Š. Gosiiey 
visai' netikėtai ir ’ tūkstaii- ^Įėste, Savit Domula, 
čiai turtuolių, kurie buvo paskelbtas^ galva 
pratę šiame didingame Nmv '"ėlstybes. Ši nauja valstybė 

pietauti, rmilijomį gyveu-

kavo. Streikas ivvko veik’

čiai turtuoliu, kurie buvo •*7 p

Yorko viešbutyje 
turėjo eiti kitur. Priežastis 
streiko 'buvusi paliuosavP 
mas vieno tarnautojo, uni
jos nario;.

FAŠISTINĖ LIGA EURO-
TOJE

tos i statymu.

nau j o s

tojų, daugiausiai Mohanie- 
tonų ir Buddhistų,
.. Šis naujas įvykis gali dai 
labiau pagilinti tarp Japo
nijos ir Sovietų Rusijos ne-

LONDON. — Vokiečiai 
pakvietė Angliją, l^ld jį pri
sidėtų prie ‘Vokietijos ir 
Pranęūzįjos nusiginklavimo 
konf erėnei j os. Pa n a š u s 
kvietimas pasiųstas Italijai 
ir kitoms valstybėms. . ,

Prancūzija ir kitos vals
tybės pesimistiškai žiūri į 
tokią konferenciją.

NAUJOS DERYBOS SU 
SOVIETAIS

GENEVA,—Austrija pa
siuntė Vokietijai notą rei
kalaudama, kad vokiečių 
naziai gerbtų Austrijos ne
priklausomybę. Tarp kito, 
Austrija reikalauja, kad na
ziai sustotų varę propagan
dą prieš juos per radio, pa
naikintų stovyklas palei 
Austrijos rubežių. . kiir pa
bėgę Austrijos naziai yra 
priimami ir mokomi, sustab 
didų siuntimą iš Vokietijos 
sprogstančios medžiagos Au
strijos naziams, .

Jei vokiečiai nesutiktų 
šių ręikalavinūĮ išpildyti, 
Austrija mananti kreiptis i 
Tautų Sąjungų, reikalauda
ma, kad kitos valstybės ją 
užstotų. .

METROPOLITAN OPERA 
HOUSE TRANSLIUOS 

“AIDI"

PREZ, ROOSEVELT PRI-
TALLIN. — Pasiremiant ' PAŽINO KUB| 

pereito spalių mėnesio bal- ———
savimo daviniais, sausio . 24 WASHINGTON. D. C.— 
d. 21 šūviu - iš apmotų tapo ‘Prez. Rooseveltas, trečia- 

"paskėlbta nauja fašistinė j 
valdžia Estonijąi. . . |

Miiiisteįių Kabineto pir-į 
mininkas Čonstantin Paets 

’.paškei:bt^;
jis bus .oficialiai išrinktas. 
Nauja Estijos konstitucija 
duodą prezidę n t u i teisę 
skelbti įstatymus dekretu* 
uždėti savo veto ant parla
mento priimti}' įstatymų ir 
turi teisę biįe kada seimą 
paleisti.

Rooseveltas,
■ dieni, sausio 24 d. suteikė 
Kubos, valdžiai Jungtinių 

! Valstybių pripažinimą. Ku
bos; prezidentu dabar yra 
pulkininkas- Mehdiefa-i-Ma- 
noma, kad dabar Kubos ko
vojančios : partijos nusira
mins.

Dešimts Jungtinių Vals
tybių karo laivų atšaukiami 
iš Kubos, vandenų ir likusie-. 
ji šeši laivai bus atšaukti, 
kada, visoje šalyje bus ra
mu.

pirminin
kas vietinės Įstaigos, kurios 
tikslas, yra studijuoti steri
lizavimą, tvirtina,* kad sterl- 
lizacija yra praktikuojama 
šalyse,, kur gyvena 150 mili
jonų ••.žmonių. Jis priĮiažys 
ta, kad “euganetiška sterili
zacija nėra viską gydantieji 
vaistai,” bet jis jai prita
ria. . ,

Kalifornija jau 25 metai 
kaip turi sterilizacijos Įsta
tymą ir tokios operacijos 
buvo padarytos devyniems 
tūkstančiams silpno proto ir 
protiškai ‘ sergantiems žmm 
nėnis.

Katalikai yra. Įirii'šingi 
sterilizacijai dėl tos pačios 
priežasties, dėl kurios . jie 
yra priešingi žmogžudystei;

Statistikos daviniais p| 
rodo, kad Kaliforni j o j 
.1922 metais brvo 1,534 silj 
papročiai valstybės įštaigj 
se; 1928 metais buvo •2,-lj 
ir .1931- metais — 15,IŽį 
Kalifornija turėjo 19 hu< 
šinifį visu Jengtiiiių. Valstj 
biii bepročių. Kadangi 193 
metais Kalifornijoje buv 
20 nuoš. visųi šalies gyvei 
tojų, tai aišku, kad sterilį 
žarija, kuri čia praktikui 
jania per 25 metus nepad? 
rė stebuklų sumaži n i. iri 
skaič i a u s beprotystės . į 
silpnaprotystės. . • į

Po 25 metų praktikos tų 
retų būti geriau, jeigiiįbūtį 
buvę . galima tai padaryti 
'Bet taip nėra. . .1

GYVENTOJŲ PAJAMOS 
SUMAŽĖJO

MIRĖ KOCHANSKIS

Lietuva Protestuos Prieš Nėr 
teisėtą Vokietijos Pasielgiftis

■ • i

-KAUNAS. — Vokiečiai šinių. dabar tik leidžiama J 
atkeršydami^ lietuviams uz 
tai, kad Klaipėdos guberna-. 
torius atsisakė kąikurieni.^ 
Vokiėtijos piliečiams duoti 
leidimus toliau užimti vai- 

; diskas vietas Klaipėdos kra
šte, suvaržė prie rūbežiau^ 
gyvenančių žmonių teisę į- 
;vežti Vokietijon maisto pro
duktus.

Kur pirmiau vietiniams 
gyventojams buvo leidžia
ma iš Lietuvos kasdien atsi
vežti 1 kilogramą sviesto, 1

si vežt! t/> svaro sūrio arbi 
įZ>,sV. sviesto arba 5 kiaUŠiį 
irius. ’v .

. Toks vokiečių pasielgi 
m aš esąs priešingas Lietu 
vos ir Vokiet'ijos . pasirašy 
toms sutartims, todėl Lietu* 
va mananti 'prieš tokį pas! 
clgimą griežtai proteštudtt:

KINIJA NERIMAUTA t;
;NEW YORK. Povilas 

Kochanskis, lenkų smuiki
ninkas, kuris mirė sausio 
12 d. paliko $20,000.00. Tei
sėjas James A. Foley pa
skyrė jo žmoną Zosią Ko- 
chansk'ienę administratore 
įjo palikimą tvarkyti. [kilogramą sūrio ir 10 kiau-

WASH1NGTQN, D. C.— 
Senatui, reikalaujant, metai 
'atgal buvo pradėta rinkti 
statistinės žinios apie Jung
tini ų VaJstybių gyventojų 
pajamas. Surinktos žinios 
parodo, kad 1932 metų pa-| 
jamcę visų gyventojų buvo 
apie< 49 milijardai dolerių, 
1931 motais apie 63 mili
jardai ir 300 milijonų; 1030 
metais 75 milijardai 400 mi
lijonų ir 1929 metais 81 mi
lijardas dolerių.

Darbininkų pajamos daū 
giausiai sumaži.:o tame lai
ke- f. y. tarpe S929 ir 1932 
metų. 1932 'nebus darbinin
kai gavo algų tiktai .apie 40 
nuošimčių to,, ką jie buvo 
gavę 1929 metais.

STIANGHAI. — Japonii 
jos Užsienių Reikalų minis* 
terio Heriotos patarimas 
Kinijai, kad ji ko-bpęruohj 

įsu Japonija, palaikyti toikij r dSKelDC iVaTcį Ika-fR.vt^e. sukėlė daug nėra;
• . . . . . muino kiniečių tarpe. -(Jas

talikų Dvasiškijai SS-TS £S“ 
■ rijos užgrobimą. ■'

Garsioji pilna opera •“ Ai
da'*, parašyta rašytojo Ver
di bus visoje savo pilnumo
je leidžiama oru iš Metropo
litan Opera House šeštadie
ni, sausio 27 d., j:55 vai. po 
pietų (ĖST) per sujungtus 
NBC WEAF-WJZ radio- 
tinklus.

Prieš ir po. kiekvieno iš 
keturių . aktų, Miltori. j; 
Crosš paaiškins operos te
mą ir veikimą. John B. Kęn- 
nedy patieks įdomių apsa
kymų a]ii?. daugelio Metro
politas Opera House Žvaigž
džiui jaunystę ir Jų užsiėmi
mą.

Tie kas savaitę, šeštadienį 
po piet transliavimai pasau
lio didžiausių operų, dainuo- 

t garsiems 
J mio Met- 

per šimtas tuksiančių dėle- į ropolitaų Opera House est- 
rių. išaikyota, Vienas asmuo rados .patiekiamą American 
areštuotas. j Tobacco Compriij dėka.

WASHINGTOX, D. C.- 
Už kelių savaičių. Maskvo
je, prasidėsiančios derybos 
tarp Sovietų ir Jungtinių 
Valstybių dėl konsulariiiės 
sutarties. Sovietai mano 
steigti savo konsulatus N e v 
Yorke, San Franeisco, Wa- 
shingtone ir kituose mies
tuose. * . ‘

dideuIšanMimai
CWA ■

administratorius,: sausio 24 
d., pareikalavo, kad Teisim 
giuno Departamento agen
tai ištirtų gandus apie ky- 
šių ėmimą ir pinigų* aikvo-Įjaut tarptautiniai 
jiiną CAVA. Surasta, kad '^artistams 1 lėsiog

MUNICH, — Hans Steni, 
Bavarijos Švietimo Minis- 
teris, kurio paskyr i m u i 
priešinosi Bavarijos gyven
tojai dėl jo nusistatymo 
prieš ■ Katalikų Bažnyčią, 
sausio 24 d.paskelbė karą
Augsburgo katalikų dyasiš-1 BYLA 
kijai. ' - __

Jis pareiškė: . Valdžia įoNDON 
gerai supranta, kad naziai .va(jaj

surengė

tų žmonių kraujas. Tai 20-* V*-a P^iai kalbama, kad 
- • ;.į0Ikaras tarp Japonijos irSo

vietų Rusijos neišvengiu* 
maš.

tojo amžiaus sųpasaulėjusio 
pasaulio, fašistinėje valsty
bėje reiškinys. .

VVASHINGTON, D. C— 
Pirmininkas. Kongreso dar
bo komisijos Connery piešė 
Kilių, kuriuo darbo valan
dos būtų nustatomos indus- 
tiįjojė’ nedaugiau 30 vai. i 
sdvaitę, penkios darbo die
nos savaitėje ir nedaugiau 
kaip šešios darbo valandos 
paroje. Algos pasiliktų to
kios pat, kaip dabar yra.

Prezidentui .paliekama 
teisė, reikalui esant, darbo 
valandas, prailginti.

KOMUNISTAI LAIMĖJO
■ LIJUHU LAI Vi NU

■ t, * -  >

STATYBAI
kad ųaziai 

turi daug priešų ekonomi
niame gyvenime, tarpe dva
siškių ir kitur. Aš ncnū- 
rinišiu, kol šie nenuoramos . 
bus su šaknimis išnaikinti.” 

Vadinasi, BaCirijoje gah 
įvykti kataliku 

.... Dėl/sufanafizė- 
jųėiė niinisteHo gali būti 
pralietas tūlmtaųČių nokaL

bite di 
skerdynes,

Komunistą —-
kurie pereitą žiemą AVASlIINGTON, D/C.—> 
“bado” dėinonstra- Valdžia yra nusistačiusį kū> .

ęija.š, laimėjo bylą prieš po-1 ro.laivyną sustiprinti ir.pa* 
liciją, kuri laike kratos ko- 
niūnistų patalpose paėmė ir 
negrąžino Jų dokiuuentųš.
Teismas įsakė policijai su
mokėti komunistams 30 sva
rų sterlingą (apie 150 dole
rių) už padarytus nuostb- 
įnš ir grąžinti dokuinontus. •

didinti iki 1939 metų kiek. 
Londono sutartis leidžia^ 
Prie to laivyno: sekretūrhuj 
Robsevėlt pataria iKongre^ 
sui priimti Viiyson bilių, ku- * 
Tino bus skirta 380,000,000,* | 
00 dolerių laike porikuį me- į 
tų karu laivyno statybai, ų*

’ • • • ''i
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ILTINES ZINIOSI
ED. SUSIRINKIMAS
6rio 23 d., 8 va?< va^-’ 
[tinęj e salėje įvyko vie- 
f Federacijos skyriaus 
jnkimas. Nutarta kelę- 
Farbių dalykų: 
Tautine švente.
rmiausia perbėgta re'i- 
i minėj i m o tautinės 
lės, kuri įvyks Munici- 
salėje, vasario 11 d., 2 
p, p. Dalyvaus pavapi- 
shoras ir solistai, vado
je p, M. P< Karbausko.. 
$8 Lietuvos vice konsu-

Daužvardis apie tau- 
r jos nepriklausomybės 
tę; . kun. K. ETrbonayi- 
apie Kražių istorinį į- 

į ir'jo jubiliejų, p. mo- 
>jas Pi\ Galinis ir vie- 
dar iš vietinių profesio-

Katalikų Seimelis. ' 
utarta remti Naujos 
'Iijos lietuvių katalikų 
Tyoode rengiamąjį sei- 
į, vasario 22 d. Atstovai 
įryžo tą reikalą persta- 
savo draugams. Bus’ui 

mizuoti komisija išfink- 
pirmininkas P. Griciū- 

panelė M. Kilinoniūtė 
lonia Jakimavičiene.
;(fDarbininko ’ ’ vajus, 
liškinta gerb. L. D. S. 
Ltro. .pirmininko laiškas, 
tarta “Darbininko” va- 
remti, nors dauguma So. 
tionieČ'ių už “Darbinin- 
f yrą pasimokėję ]jer mi- 
is, per-parapijos spaudos

ADVOKATAI
ititiiittiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiituiiiiiiHilttii Q 

IUOZAS CUNYS i

vajų, per diecezijos spaudos 
vajų ir tiesioginiai “DarbE 
ninko” administracijai. Vą- 
jų varyti išrinlita iš sky
riaus: pp. Finelis įr Bra
zauskas. Draugijų atstovų 
vardai bus tuojau perduoti 
.vajaus vedėjui.

4. Aiškinta Federacijos 
Centro valdybos . pareiški
mas turėti Katalikų Akci
jos ir spaudos savaitę.,Kle
bonas sakė, kad yra galima 
tokią savaitę pradėti vasa
rio 18 d. Atstovai pasiryžo 
varyti darbą per draugijas 
ir prakalbose.

5. Laiškai gauta nuo pp:
J. A. Maynąrd ir teisėjo W. 
J. Day kaslink šių metų 
“Boston Emergency Com- 
paign^ bedarbių šelpimui 
vajiL l_._L____ ._______ •' '

Reikalauta, kad sekan
čiuose Federacijos skyriaus 
susirinkimuose būtinai. visi 
draugijų atstovai dalyvau
tų, idant, skyrius galėtų va- 
ryti Federacijos darbuotę.

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
.. 414. Broadwayf So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai,, 
ryto, nuo 1 :B0 iki 5:30 po pietų ir 
nup 6 iki 9 I. vakare,; Šventų dienų 

. pagal susitarimų;

ŠLIUBAI
Sausio 21. d;,, po sumai, 

ėmė šliubą Laurynas Piazza 
su Ona Budryte, gyv. 21 
Water St., Hyde Parke. 
Panelė yra krikštyta šioje 
Šv, Petro bažnyčioje. Jos 
sesuo Bronislava buvo liu
dytoja su jaunojo broliu Jo
kūbu.

ADVOKATAS

L4 Broadway, S. Boston, Mass

Teh So. Boston 0948

' GYVENIMO 
■■ • TeL Parkway iS64-W

jo seifo atidalyti, tai jo ne
kliudė. Seife buvo keli tūk
stančiai dolerių.

Vasario 9 d., taip pat į- 
vyks choro • metiniai šokiai, 
Ęepertory Hali, 264 Hunt- 
ington Avė. Šokių komisija 
išsijuosus darbuojasi, kad 
kuogeriausiai tai prirengus. 
Choro Šokiai pasižymėjo ge
ra nuotaika bei patvarkymu 
taip,, kad. atsilankiusiems 
padarydavo gerą įspūdį. 
Šiuos, jubiliejinius . šokius, 
stengiamasi padaryti dai 
geresniais ir. tas jiems gerai 
Sekasi.

GAMBRIDGE, NIASS.Bet jų dvasia nežlugo. Jie 
dirbą naudingą darbų ir to
liau.

VyČįai užsibrėžę, šiuo me
tu sustiprėti ir dilyti progos 
lietuviškam jaunimui dirbti 
“Tautai ir.. Bažnyčiai”! 
Tam tikslui šį sekmadienį 
yra rengiamas vajus nau
jiems nariams.

Apie Vyčių organizacijų 
ir jos reikšmę lietuvių jau
nimui Amerikoje, kalbės 
kun. J. Vaitekūnas, didelis 
jaunimo mylėtojas 'ir rėmė
jas. Po susirinkimo visi bus 
pavaišinti užkandžiais. Be 
to, galės ])asiįinkšininti? pa
sišokti. Vyčiai ir jų priete
mai kviečiami, dalyvauti;

/ . ’ - Valdyba.

Tel. So. Boston 0828 =
LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M. V. CASPER | 
t(KAspAKAnęirTS) ! i 

525 E. Broadway, S„ Boston =
(įfiso Valandoj' . =. 

Nuo 9. iki 12 ryte, ir nuo 1.30 įkt| 
5 ir htio 6 iki 8 vai. viifcarė. Ofi-| 
mus uždarytas subahis vakarais irt 
nedėldieniais, taipgi seredomis niio.| 

12-tos dieniį uždarytas. |
Taipgi nuinrii ir X-Ray |

DR. 1 LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

CHORO PARENGIMAS

VĖL BUS GALIŪNAI

KASPERAS PRATURTĖJO

XRay - - 

Tel. South Boston 2712 
• 534 E. Broadvvay. 
South Boston, Mass.

..William P. Hickey,. ma- 
yoro Mansfield naujai pa
skirtas trafiko. komisionie- 
riu ir ilgus metus buvęs at
stovu. valstybės legislatūro- 
je iš Šo. Bostono, atsiuntė 
Amerikos Lietuvių Demo
kratų Sąjungai padėkos lai
šką už jo pasveikinimą. Jis 
prašo perduoti jo širdingus 
padėkos žodžius visiems Są-

• 11 jungosnariams.

Prisiekęs Advokatas

IUOZAS B.GAILIUS
Tedą, visokias; pro vas. Daro vi

sus ' legalius, dokumentus
H7 E St. (kampas Broadway)

. South Boston, Mass.
Telefonai: Šou Boston 2732

Namą: Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

*‘Darbininko * Name
(antros lubos, Room 1)

866 Broadway, So. Boston.
: Tol., So. Boston; 3357 

.Bostono Ofisas:
60 State ŠtM Room 326 

Tol. Hubbard 9396
. Gyvenimo: 33 Rosęmont Stieet, 
Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

, 414 Broadway, So, Boston.
k

Room 3. *
Gyveu. vieta: 8 Florence St., 

•’ Hudson, Mass.
Tel. ifudson 622. .

PRISIDĖJO PRIE “DARBI 
NINKU" VAJAUS

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos uuo 9 iki 12, nup. 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki. 9 v. y. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieni).

| Sukatomis nuo.9 iki 6 vai. vakare, 
| Nedėliomis .nuo 9 iki 12. vai. dieiisį.-.
I .(pagal sutartį)

Tel. Porter 3789 i

JOHN REPSHIS, M.D.|
(REPSTS)

Lietuviu Gydytoju
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 ;

278 Harvard Street, 
kamp Inman arti (Central Sq J 

Oambridge, Mw».

Apkartimas 
r Dusulys Kataras 

T BR0NCHIT1S
ir kitos ligos.akių, ausų, nosies, 
gerklės ii- plaučių pagydomos mo
ksliškai ir.protingai per

|ūi.Grai|,327S."i 
f'aiandot; Antradieniais, ketvirta 
iieniaie ir šėStadlenlali 10—12 ry 
na, 2- 5, 7—8 vakare; aekmadi* 

.. alkiu 19-12 tiktai

Sausio 24 d., 7:30 vai. va
kare Pranciškonų Tretinin
kų Brolybė turėjo savo eili
nes pamaldas. Po pamaldų 
aikė trumpą susirinkimą 

zokrastijoje, nes salėje buvo 
choro susirinkimas.

Apart kitko Brolija nu
tarė remti ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
vajų. Rinkti prenumeratas 
išrinko: panelę A. Maj.aus- 
kaitę ir ponią Jakimavičie
nę. Ji, žinoma, neatsisako 
platinti nė “Varpelio.”

Choras taip pat įrašė sa
vo garbingą vardą į ‘‘Dar
bininko” va j Įninku eilę ir 
pasiketi n o gauti nemaža 
balsų* • <
. Be to, choras išrinko at
stovus į Federacijos skyrių..

Beje, choras pats dabai- 
varo sau naujų narių vajų. 
Tepasinaudpja šiuo- vajumi 
merginos ir vaikinai.

Susirinkime daug kalbė
ta apie statomąją operetę; su 
priedais, bažnytinėje salėjo, 
vasario 4 d., 7:30 vai. vak.
.Vienbalsiai nutarta daly- 

•vaut i. tautos, š veiite j e, -vašu* 
rip 11 d>, 2 vai p. pų AĮum- 
ėiptil Buikling.1 .. .

GERA PROGA
Merginų Sodalieija ren

gia “Whist Party,” trečia
dienio vakare, sausio 31 d., 
1934., \

Tai jau nepirmą kartą 
joms rengti tokius parengi
mus, užtat turėdamos paty
rimą, visuomet, duoda gerą 
progą dalyviams smagiai 
laiką praleisti ir laimėti 
gražių dovanų, kurių ir šį j 
kartą turi daugybę. Visi pa-j 
siuaudokite.

Šiais metais parapijos 
choras švenčia i 
metų ^sukaktuves nuo . savo 
įsikūrimo. Per tą gyvavimo 
laikotarpį, choras yra nu
veikęs milžiniškų darbų ir; 
kad tuos (darbus tinkamai i ■ . . ■apvaiml$ĖoH nariai pasiry
žę rengti net kelis parengi
mus. .

Vienas iš parėiigimų, tai 
operetė “Consilium FacuE 
tatis” (sveikas ligonis). 
Muz. M. Karbauskui vado
vaujant,. šioje operetėje į- 
trauktos geriausios pajėgos. 
Iš vaidintojų sąstato' mato-

- si, kad tas. darbas pavyks.
| : Vaidina; A. Grabi'joliutė, 
Į O. Valeckaitė, S. Jakubaus

kaitė. J, Zulonas, J. Anta
nėlis, M Karbauskas Jr., J. 
Grigaliūnas ir D. Ąvėrka. 
Programoje taip pat yra ir 
Vyčių kvartetas; <kuris pasi
rodys pirmą kartą. Bus ir 
solistas p. A. Juodaitis,

Laike operetės vaidinimo 
grieš mišrus orkestras.. Tai
gi, šis parengimas bus savo 
programa įvairiausias iš 
jau kada nors buvusių.

Vasario 4 d., 7:30 vai. va 
,kare, turėsite progos visi 
pamatyti tą parengimą; Į- 
žanga pigi: 35 centai ir 50 
centų. Choro nariai paseka 
mingai tikietus platiną. No
rintieji įsigyti tikietus iš 
kalno, skubėkite.

GRABORIAI

Sausio 23 d, Bostone įvy
ko balsavimai. Balsuotojų 
buvo labai mažai, apie 31,- 
000. Kadangi šie balsavimai 
miestui kainavo 30,000.00 
dolerių, tai išeina, kad kiek
vienas balsuotojas miestui 
kainavo doleris..

Ketvirtadienį pilė “Dar-- 
bininko’ ’ namo .■ sustojo di
delis ir gražus “Lincoln?' 
automobilius.. Žiūriu, kat 
išlips?: Nagi mūsų jauniau
sias graborius J uozas Kas
paras. Kada jis įėjo į “Dar
bininko” ofisą pųsvėikinan 
ir sakau: Praturtėjai, Juo2 
zai! Atsako i “Ne? bet tokiai 
me biznyj, kaip mano i‘eL 
kaliiigas geras karas.”

“Good luck,” Juozai!

vrčlįl SUSIRINKIMAS
L. Vyčių 17-tos Algirdo 

kūop.< >s metinis susirinki
mas Įvyks sekmadienį, sau
sio 28 d., 4:00 vai. p. p., Vy
čių kambaryje, 492 E. 7th

-———*---------- r——

Tel. Šo. Boston 3520 i

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME 

. 866 Broodway,
South Boston, Mas*

Per keliolika metų Vyčiu 
organizacijos jauniniaš dir
ba tautiškoje .bei katalikiš
koje dvasioje. .

Kovodami' su įvairiomis 
siuikenyhėmis, Vyčiai. per
gyveno organizacijoje viso
kių siiĮąvtiiną ir laiinejiiu.ų,

PARAPIJOS METINfi
■ VAKARIENĖ. /•• ’ i

Vasario 11 d J 6 vai. va- " 
care parapijos salėj, Wind- 
sor St. įvyks dideliansia, iš- . 
dhningiausia metinė parą- . • 
iijos puota. Gaspadinės, 
Jonei-Žilienei vadovaujant, 
ruošiasi pagaminti skaniau- • 
sius valgius.’ Tikrai sakoma, 
cad dar tokių skanių vai-, 
gių Cambridgc’inje nieks. 
nėra valgęs, koki bus vasa- . 
rio IĮ d.

Kaip kitais metais, taip 
ir šieinėt choras, varg. M. 
Karbauskui vadovaujant, 
išpildys labai gražią muzi- 
kalę programą. Kalbų irgi 
netruks.*

Todėl, ruoškitės svieteliai, 
visi iš visur dalyvauti mūsų 
metinėje puptoje: Vakarie* 
nėję, koncerte - ir prakalbo
se. Viskas t'iknž vieną do^- 
lerį. feMingai visi - būsite^ 
priimti, pavaišinti ir pa- 
linksminti.

Vietinis.

Bostono Advokatų Tary
ba prašo teisino, kad advo
katui John J, Walsh būtų 
atimta teisė : advokatauti. 
Jis kaltinamas tuomi, kad 
paėmęs, kliento 6,437 dole
rių ir grąžinęs tiktai 120

s. •. i Kaip buvo spėta, Bostotnsdesnnties • _ •t .} .. w' jm s nasirodA Kianias SpmIs

kartus daugiau halsų buvc? dolerių.- Vėliau subankruty- 
už leidimą pardavinėti svai
galus/ Tris kartus daugiau 
balsų buvo už leidimą ta- 
vernš. (saliūnu).

nas pasirodė šlapias, šešis

KALĖJIMAS VISAM 
GYVENIMUI

Gubernatorius Ely. pasi
rašė įstatymą, kuriuo šioje 
valstybėje, už pagrobimą 
žmogaus su tikslu išreika
lauti išpirkimo bus baudžia
mi kalėjimu iki gyvos gal
vos.

jęs . ir atsisakęs daugiau 
klientui mokėti.

Advokatas Walsh vienu 
kartu yra buvęs Demokra
tų, partijos kandidatas į gu
bernatorius.

Pagalinus Massachusetts; 
valstybės bankieriąi sutiko 
remti. įstatymo projektą, 
kurio depozitorių pinigai 
sayings baiĮkose būtų ga
rantuojami. Manoma, kad 
toks projektas bus priimtas.. 
Numatoma sudaryti penkių, 
milijonų dolerių garantijos 
fondą su vienu nuošimčiu 
nuo visų įdėlių.

Mąyoras Mansfield pa
skyrė VVarren W. Looims, 
gyvenantį Needham kaipo 
sandėlių viršininką. Jo me
tinė. alga 7,500.00 dolerių. 
Mayoras užklaustas Lodei 
jis į tą vietą paskyrė žmo
gų, kuris Bostone negyvena, 
pareiškė: “Aš ieškojau, ge
riausio žmogaus į tą vietą. 
Man nesvarbu kur jis gyve
na. . Aš-, jį paskyriau dėl to, 
kad jis yrą tinkamiausis.”

Tel-. S, B. 2805-R ' = I LIETUVIS I 
(OPTOM ET RISTAS] 
š Ifiegzaminuoju akls|

I priskiriu iiklnius'j
T kreivus Tikis at.Itie-|
| sinii ix’ aniblijoniS-1
Į koše (aklose) akyse si^rųžinii f 
= šviesą tinkamu laiku. =
j J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j 
| 447 Broadway, South Boston Į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

WHIST PARTY IR ŠOKIA

PAGROBĖ ŠIMTUS, BET 
PALIKO TŪKSTANČIUS

' Rengia Pasijoniečių.Sese-. 
rų skyrius našlaičių ir sene
lių naudai, vasario 7d*, 1934 
m., parapijos salėje, 7th Sf., 
So. Bostone, 7:30 vai. vaka
re. Kviečiame visus atsilan
kyti ir paremti. Tikietų ga
lima gauti “Darbininko” 
Adm. Įžanga tik 25c.

JRengėjai. .

Telephonė
SO, BOSTON

BAY, ,V1EW • 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE
Automobilią ir Troką 

z Agentūra.
Taisome visokių IStUrbysčių auto 
niobllius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

(SOUTH BOSTON,. MASS. •
■loe. ' Kai)oči'iina& ir Pcter Trečiokas 

savininkai

B '

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B ORI U S 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas ,

. Patarnavimas dieną ir naktį

. Funęral Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Du jauni vyrai, apsigink
lavę revolveriais, įėjo į raš
tinę H. P. Hood pieno kom
panijos, .. 500 Rutherford 
Ave.? Charlestoivue apie 10 
vai. vakare, privertė tris 
tarnautojus sustoti prie sie
nos, atėmė 400.00 dolerių 
čekiais ir $1.85 pinigais ir 
pabėgo.

Kadangi plėšikai negalė-

“Prieš blogas Įmygąs mes 
privalome pastatyti geras, 
prieš blogų raštų nuodus 
mes turime pastatyti gerų 
raštų vaisius, prieš blogos 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos do
ros laikraščius, — sako Pi
jus savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj.”

i/-

1

Apie mūsą pigą ir grąžą patarnavimą, 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriai ir Balsamuotojai 

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

Į JUOZAS M. DILIS
Į LAIKRODININKAS

į Parduodu įvairiausios rūšies Į 
j auksinius ir sidabrinius daib I 
|tus. Taipgi ir; pataisau. . • į 

š 366 W/Broadway i 
Į SO. BOSTON, MASS. j

AGENTAI
QOin»»HI»tHiii»niiii«i,u>n,iain'u»,u,,,,i(at„iimiluini£

į INSURANCE
I: . Apdrausk namus, rakandus 
I automobilius pas.

J. S. MESLIS
1455 W. Broadway, So. Boston 
! Tol. So. Boston 3612

» 
|

5

H^aniva,lllllllial111^^
Važiuojame Visur

STANLEVS RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beleskas 

’ i‘- (Savininkai) ■
•Taisome visokius. Radios. Par? 

duodame Vietai*. Radios, Motoro.- 
m Automobiliams Radio ■ ir tt.

414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. B. 0558-W

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
"ESAI .■ 

vUftla drangljot reikalais kreipkite 
O*a vrotokolu rUtlalnk*.

IV. JONO EV. BL; PAAALPINfc 
DR-JOSVALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, .
*24 Thoinas Po r k So. Boston, Maa» 

Vice-pirm.—V. Mędonls, ;
1430 Colunabla Rd., S. Boston, Mum 

Prot. Raštininkas — J. GUneckb
5 Thomas Park, So. Boston Į|a» 

Fin. Raštininkas — Pr. Tuleikls, 
•’ 109 Bowen S L, So. Boston, Mass. 
lldinlnktiB — a; NaudklduM

885 E. Broftdwuy, So. Boston, Mum 
Maršalka — J. Balkis

T Wlnfleld. St, So. Boston, Mum. 
Draugija laiko šuslrlnklmUB kas trečli 

cedčidienl kiekvieno tn.Cneslo, 2 vai 
po pletty Parapijom salk), 492 E. TU
•Bt, So; Bvaton. Haas.

ADR]
LIETUVOS riUKTIRŲ DRJ08 

BO GLOBk MOTINOSAVe.
’irmininke —. Eva Markeieng,

625 Ė. 8th St, So. Boston, Mosi. 
Vice-pirminink6— Ono Siaurlenfi, 
. 443 E. 7th St, So. Boston* .Mass.

TeL So. Boston 8422-R
Prot Rafit — Brong CiunienC, 

29 Gonld S t., Weat Roxbury, Mass.
I Tel. Parkway 1864-W , 

rin, Rait — Marjona. Markonlut*
33 Navarre St, Rosllndale, Mass.

■ TeL Parkvvay 0558-W 
lldinlnke — Ona Staulullutl' 
.. 106 VVeat 6th SU, So. Boston, liaaa 
Pvarkdart — Opi MisKlrdisnl

1512 Columbla R<L, So. Boston, Mass.
• Kasos Globėja — E. Januionione

1426 Columbla R<1, So. Boston, MwM
- Drsnrijfc savo susirinklmua laiko kas

. khtr% utaralnkii klskvleno niCneslo, 
7:90 vai. vakara, ęobąlnytlnkJ jv* 
talnaj.

K. SIDABRAS
Važiuojantiems j ir iŠ .Lietuvos parų-, 

pinu pasportus ir parduodu
Laivakortes.

Apdraudžia baksus, namus, rakandus
, Ir t. t.

342 IV. Broadway* S., Boston, Mass.
Telefonas South Boston 1798

AGENTŪRA
Parduodamo Laivakortes i ir 
iš Lietuvos ant patogiausią ir 

' greičiausių laivu. Sutvarkome 
reikalingus- dokumentus;
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH
T N S U R ANO E

Apdraudžiamo Namus, Rakau-
• dus, Autoinobilius ir t. t.

BR0ADWAY TRAVEL 
BURBAU

• K. J. VIESULĄ, s»n .
.866 W. Broadway, 
‘ So. Boston, Mass,

• Tel. South Boston 0620

i
. I •.
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| PENNSYLVANIJOS ŽINIOS |
<$v. Pranciškus De Sales - 

Rašytojų Globėjas
vyskupo pramanyti;Yra 
tai Katalikų Bažnyčios Įsta
tymai; Patsai Arkivysku
pas ir jus ir. aš, — visi mes. 
turime būti paklusnūs tiems 
įstatymams, nes darydami 
kitoniškai paliautume buvę 
katalikais. Jus visi žinote 
gerai, kad žmogus, norėda
mas priklausyti prie kokios 
nors draugystės, turi pildyti 
jos įstatymus; , nepildyda- 
mas nustoja būti draugys
tės nariu. Kataliku Bažny
čia yra tai viena didelė 
draugystė, viena šeimyna, ir 
dėlto, kad užsiliktumėni 
Bažnyčios nariais turime 
pildyti Jos Įstatymus, nes 
darydami kitoniškai" atsi- 
skyriame ųu<) jos, t._ y. pa
liaujame buvę katalikais.

Mūsų Viešpats Jėzūs Kri
stus, atėjo. Į šitą pasauli ir 
uždėjo Katalikų Bažnyčią. 
Viešpats Jėzus patsai buvo 
paklusnus lig mirties ant 
kryžiaus; Jis rėikalau j a, 
kad įneš darytumėm taip, 
kaip Jis pats, kad darė ; Jis 
reikalauja nuo niūsii paklu
snumo tai Bažnyčiai, kurią 
Jis pats įsteigė. Jo Mylista. 
Arkivyskupas turi būti pa
klusnus Bažnyčios įstaty
mams lygiai, kaip ir jus; jis 
negali jų permainyti. .

! Suprantate labai gerai,

Globėjas ir Visu Tų, Kurie Reiniu KMltkiškąSpaudą.

Sausio. 27 cL, švenčiame Šv. Pranciškaus dė Sales 
šventę. Jis, dabartinio Popiežiaus'Pijaus XI,‘paskelbtas- 
Katalikų Rašytojų ir Katalikiškosios Spaudos Globė- 
jum, kurio gyvenimas, dabar ir praeity, turi ypatingą 
reikšmę visam• pasauliui. Jei nebūtų taip paskelbtas Glo- 
bejum, tai greičiausiai šio Genevos vyskupo -gyvenimas 
nebūtų žinomas uoliems katalikams, išskirjant- tik tuos, 
kurie, net šiais laikais, skaito jo dvasiškas knygas.

Popiežius davė katalikiškiems rašytojams dangišką 
globėją, kad jiems .būtų dvasinė pagalba, kad būtų jų y- 
patingas ūžta rytoj as dangų j e. Šv. Pranciškų de Sales iš- 

.rinko dėlto, kad jis buvo darbštus apaštalas katalikiško
sios spaudos, kad jis ne tik rašė, bet jis savo ir kitii raš
tus spausdino ir platino, kad tik. apsakinėjus Evangeliją 
Geiievos gyveiifojams/ Taislaikais nebuvo>taįp ištobulin-

• tos spaudos, kuri greitu laiku paskleistų tūkstančius la- 
. ; pelių. Buvo tiktai spaudos pradžia ir spausdinimas reika

lavo daug darbo su mažomis pasekmėmis/ ■
Taigi Šv. Pranciškaus globa nėra ąprybota vien ra

šytojams — bet apima-visus; kurie kokiu nors būdu pri
sideda išplatinti katalikiškus raštus. Platindamas savo 
ir kitų lapelius, Genevos kalvinistų mieste, Šv. Praneiš^ 
kus daug atsivertėlių įvedė į Katalikų Bažnyčią. Taipgi 
ir mes platindami ir dalindami katalikiškus raštus gali- 

. rnę padaryti geresnius katalikus, taipgi padaryti .gerą
įtaką į mūsų nekatalildškų žmonių; tarpą. Taigi ši švente 
turi būti visų katalikų minima ir švenčiama, nes katali
kiškos spaudos darbuotėje visi, gali dalyvauti, jąją pla
tinti ir jąja naudotis. x ....

Nėra reikalo nei kartoti, kaip reikalinga yra dides
nis ir platesnis užsimojimas išplatinti katalikiškus laik
raščius mūsų kolonijose. Pirmas ir reikalingiausias irau- f 
kis Katalikiškosios Akcijos vykdymui, yra katalikiškos kiekvienoje šeimynoje 
spaudos platinimas.. Jei pasauliečiai nepamokyti, nėra : t Č vasari valo būti jos galva, 
vilties Popiežiaus įsakymus išpildyti, ir be katalikiškos^0® r^ūytojas; vaikai gi vist 
spaudos negalima -turėti* gerai išiavintii pasauliečių. ^Tėyah..

Katalikiškos spaliclbs ypatinga malone yra tai, kad jos‘PrĮvaį° valdyti; jei 
geruose darbuose visi gali dalyvauti — nėra reikalo su- ■ vaikai maldys tėvą, tai vis: 
organizuoti draugijos, net nė susirinkimų lankyti. Tai sutiksite, kad. toki šeimyna 
patartina ir pageidaujama, kad ši šv. Pranciškaus šven- pet^si jr negali būti 
tė būtų “'Darbininko’’ skaitytojams, priemonė ir pr.a-. laiminga. Taip pat ^ lygiai 
džia prisidėjimo prie kampanijos — vajaus. ’ . ;vįsa Katalikų -Bažnyčia yi.a

Visi gali’ dalyvauti.; šioje kampanijoje, gali naudotis .'■.viena ^didelė šeinjyiia, kurią 
taipgi jos dvasinėmis malonėmis. Toks prastas dalykas lr^°.Ęolnos 
padaryti, rodos, yra menkniekis — bet yra dalykas ant j Ale ’Viena vjs .upy- 
kurio daugelio ateitis gali remtis.

' Jei kiekvienas “Darbininko“ skaitytojas Įvestų 
“Darbininką“ nors Į vieną namą,/ kur jo dar nėra,, tai 
mažas dalykas, bet, tuomi katalikiška 'visuomenė būtų su
stiprinta, ir tie, kurie tai padarė padarytų gerą ir nau
dingą-darbą ir. užsipelnytų dvasine malonę. Taigi, lai 
kiekvienas'“Darbininko“ skaitytojas pamėginą prirašy
ti nors' vieną nauj ą ‘ ‘ Darbininkui" ’ skaitytoją 1 ,

“Pūtis.”

Dabar kalbėsime apie Ka- '< grama tęsėsi per visą valan- 
talikų Bažnyčios Įstatymus dą ir buvo gera, Įvairi, ir ža- 
mūsų . arkivyskupystėje" a-! vejanti'. Sprendžiant iš ko-, 
pie tai/ kad klebonas privaJ lių šimtų atviručių ir laiškų 
to būti galva ir' rėdytojas- žmonės buvo begalo pateit- 
visuose bažnytiniuose daly- ikinti,. k a d Philadelpliijos 
kuose. Katalikų Bažnyčia Į l ietuviai atsibudo j.Š l.ętarg’O 
rūpinasi, kad klebonas elg-Įir pradėjo garsintis ii4 gy- 
tūsi pagal teisybės visuose ■ vuoti,. Visi išreiškia kuoge- 

riąusių pasekmių ir ilgiau
sių motų. Yra vilties, kad 
lietuviška programa per ra
di o su mumis ilgai pasiliks.

. Atidarymų.- iškilmėse da- 
Ivvavo kun. E. Paukštė,

Shenandoah Pa.
. AnSIJOS; jbųia, kad visi nariai l’inks- 

Pradedant sausio 22 d.JmaL-' vakarą, ne&
mūsų parapijoje prasidėjo dauguma išrei 'ė viltį, kad 
dviejų savaičių misijos. Ku-,told “smokęriai” būtų daž- 

S. J.,1 niau laikomi.nigas J. Bružikas, 
... gerai žinomas lietuviškose 

parapijose,, veda, misijas. 
Pirmoji savaitė—moterims, 
antroji gi — vyrams*. Pa-Į 
maldos laikomos 7 va
landą kas vakarą/ Tikimės; 
kad visi Slięnandorio para
pijos nariai prisidės prie 

. šitų .misijų., kiek tik gali.
Mūsų Vyčiai dabar varo 

vajų daugiau narių Įsirašy
ti. Visi lietuviai, kurie dai 

. hera, šios - draugijos nariai, 
kviečiami atsilankyti į susi-

■ , rinkimą ir Įsirašyti.
; Švento Vardo . draugija 
turėjo “Smokerį“ Vyčių 
svetainėje. Vakaras btrv<> 
gražiai praleistas. Buvo lie
tuviškos muzikos, šokiui, 

. kalbų, -kortų ’ lošimų, apysa
klj, net ir užkandžių.. Spę-

'Pūtis

stė yrĄ taipgi ..viena . šeimy
ną, kurią rėdo vyskupas; 
kiekviena parapija yra irgi 
viena šeimyna, kurią priva
lo rėdyti klebonas. Žinote 
gerai, kaip . liūdna yra, jei 
Šv. Tėvas, Vyskupas, klebo
nas . neturi' laisves rėdytų 
Nėra abejonės, kad Šv. Tė
vas, Vyskupai ir klebonai 
trokšta, kad jų žmonėms 
būtu gerai.

Atsiminkite jūsų tėvynę 
po maskolių jungu. Tenai 
jums nevalia buvo bažnyčio
je melstis iš lietuvišku mal
daknygių savo prigimtoje 
gražioje kalboje, o tai vis 

I dėlto, kad šv. Tėvas, vysku
pai ir kunigai buvo suvar
žyti ganyme savo avelių, 
lietuviu katalikų; Rusu val
džia atėmė nuo jų prigUlin- 

' VI . . •!  X~‘I _■ . rn  Ir-ii/ 
I nepamiršote,. kaip prieš ke- 
jlioliką metų maskolių vai
zdžios siųsti- kazokai Kra
žiuose kankino, jūsų vien- 

j gęnčius, . girdė juos upėje.

KALBA PASAKYTA SHENAN
DOAH ’RIO LIETUVIŲ ŠV. JUR
GlO BAŽNYČIOJE J. M. PHi-'ėias jiems teises. Tur būti 
tADĖLPHIJOS ABKIVYSKU-!,lpnnmb.5otp kain m-iP5 kP.

PO ATSTOVO PRALOTO P.
MĄSSN’O GEGUŽĖS.8 D; 

1910 JMEETAIS;

Mielinusieji!
Žinoma man,' kad jus klai- j čia Amerikoje Bažnyčia y- 

dingai suprantate Katalikų va laisva, valdžia nespau- 
Bąžnyčios įstatymus Apie-1 džia Jos; kaipgi tai būti] 
rikoje ir ypatingai mūsų'liūdna, jei čia Amerikoje 
Pliiladelpbijos.. arld'diecezi- patys žmonės stengtųsi du
joje, Pasiųstas J. M._ Phi)a-, ryti, kaip, kad darė masko- 
delpįiijds Arkivyskupo at-hių valdžia, kėsintūsi vąržy- 
vykati šiandien pas jus iš-1 Ii-Šv. Tėvą, vyskupus ir km 
aiškinti jums tuos istaty:.Jnigus Bažnyčios rėdyme, 
mus ir tikrąją jųjų prasmę Tuomet čia Bažnyčia būtų 
išdėstyti,. Tie įstatymai n& kur kas blogesniąme padėji- 
i*a mūsų gerbiamojo Arki- me negu Maškolijoje, ’ ,

dalykuose. Bažnyčia Šv, isa- ’ * . . '*■ *• 
ko, vyskupams, kad jie pa
skirtais laikais išduotų at
skaitą iš savo valdymo šv. 
Te viii; taipgi liepia, kad 
klebonai kasmet praneštų 
arkivyskupams apiė pavapi- jįįieSter’io lietuvių parapi

jos klebonas ; advokatas Šil
kas; ponai Antanas Užu- 
mečkis ir Adblfas Stankus. . 
Prie muzikališko programa 
prisidėjo Šv. K azimienr pa
rapijos ’ ehoras —-■ solistės 
panelės A. StatkeviČiijtė, Al. 
Sergęliutč, A. Geležmiutė. ir 
ponas D. Antanaitis, Pianu 
skambino vargonininkas po
nas Jonas Hodelis ir varg. 
ponas J. Juozapofsky. Dar
gi lietuviškas orchestras, 
diriguojant Kaziui Gaidu
žiui,sugriežė gražias polkas, 
kurios radio publikai labai 
patiko. Programa -seka: Ku
nigo E. Paukštes “ivokaėi- 
ja“ arba palaimos žodis:

O, Visagalis, amžinasis 
Dieve, Kuris mūsų lietuvių 
tautą išlaikei per amžius, 
Kuris kitados sukūrei dide
lę galingą valstybę — Lie
tuvą, Kuris šiandien po 
šimtmečių, vėl ją prikėlei iš 
miego, — šį kart nors ma
žutėlė, bet skaisti pilna gy
vybės ir vilties, Kuris mūsų 
bočius gražiausioje pasaulio 
vietelėje — Lietuvoje apgy
vendinai, Kuris dainos 
skambančia kalba mus ap 
dovanojai, Kuris Vytautus, 
Giedraičius, Valančius, Ku
dirkas, Maironius, Basana
vičius mums pagimdei, Ku
ris lietuvius nev.ien palais 
.mintoje” . Aukštaitijoje s u 
šventa Žemaitija, bet ir po 
visą platii pasaulį išbarsty
tus ir dabar savo tėviškoje 
globoje užlaikai ir jų širdy
se lietuvystės kibirkštėlę vi- 

t sur palaikai, — Su nuže
mintomis širdimis karštai 
meldžiame Tavęs, palai
mink šią iškilmingai šian
dien atidaromą mūsų lietu
višką valandą, Tetarnauja 
jį Tavo aukščiausiai garbei, 
tegarsina jį tiksliai mūsų 

, gražų, lietuvišką vardą tar- 
t pe svetimtaučių, tešužav 
ji visų lietuvių širdyse mei
lės jausmą, pagarbos ir pri
sirišimo prie mūsų lietuvis 
kti brangenybių: tikėjimo, 
doros, kalbos ir gražių mū
sų, senovės papročių, o ypa
tingai tesimenyja, mūsų vi
sų širdis broliška, tarpųsą- 
ve, lietuviška meile, kaipo 
Vieno Tėvo vaikelius, kaipo 
vienos šeimynos narius...

Amen.
ADV, ŠLIKO KALBA.
Mūsų . raęlio • klausytojai: 

_____ sn„_ __ _ _______  šį vakarą formaliai atidą- 
lietuviško pusvalandžio per rpma; pirmą*kartą Philadel- 
radid; . Philadelphijojė, ati- phijoje lietuviška radio va- 
daryhias Įvyko. pirmadieni, landa per šią stotį WPEN. 
sausio. 15 d.„ iš stot i ę s ‘ Per šią radio stotį ateis 
\VPĖN, 22-ros ir WalnivJjums laikąs nuo laiko įvai- 
gatvių. Viskas labai sekiniu- rra surengta programa jūsų 
gai pavyko, Atidarymo pro- palinksminimu^ ąpšyietąi ir

jos stovį; tarp kito ko apie, 
tai, kiek parapija turėjo į- 
eign ir išlaidų. Jei klebonai 
to nepadarytų, būtų aštriai 
baudžiamas. J oks geras Jut. 
nigas nepasisavins nei ne iš
mėtys bercikalo parapijos 
pinigų. Jus turite labai ge
rą ir labai sąžiningą klebo
ną; kuris tik. dėl jūsų, labo 
darbuojasi; mylėkite, godo
kite jį ir pilnai juo pasiti
kėkite.

Jūsų klebonas išrinks iš 
parapijiečių tarpo du vyru, 
geru kataliku, kaip parapi
jos atstovu. Klebonas du 
syk Į metus. rodys ir paaiš
kins įeigų ir išlaidų knygas 
man, kaipo arkivyskupo at
stovui ir tiem dviem para
pijos atstovam. Visi mes, 
t. y. klebonas, aš . ir tie du 
parapijos atstovai peržiūrė
ję knygas, pasirašome, kny
gose. Man ir dviem parapi
jos atstovam parapijos jei
gu ir išlaidų rokundas per
žiurėjus, klebonas perskai
tys juos iš sakyklos r taipgi 
du syk Į metus. Tokiu būdu 
kiekvienas parapijietis, svei 
kai manantis gali, pilnai pa
sitikėti parapijos, rėčių. Pa
rapijos rėdyme viską turi 
prižiūrėti klebonas. Jam ne- 
pavelyjus negali būti .daro
mos jokios kolektos; negali
ma' duobės ant kapinių kas
ti, ir t., t.

Išdėsčiau jums keletą 
Bažnyčios įstatymų,, ku
riems turite būti paklusnūs 
norėdami būti katalikais. 
Atsisakydami būti jiems pa
klusniais paliaukite buvę 
katalikais. Esu persitikri
nęs, kad jus visi norite ant 
visados likti katalikais, bū
site tokiais gerais katali
kais, kaip jūsų broliai lietu
viai Kražiuose ir prižadu 
jums, kad mūšų senelis Ar
kivyskupas, jūsų uolus ir 
darbštus klebonas ir aš pats 
melsimės, kad V. Dievas lai
mintų, jus ir jūsų’ šeimynas.

Turiu viltį, kad galėsiu 
. pranešti J. M. Arkivysku
pui, kad jūs esate lygiai ge
rais katalikais, kaip ir jūsų 
broliai’ šventoje Lietuvoje. .

PHIIAOELPHIA, PA.
LIETUVIŠKAS PUS

VALANDIS PER 
RADIO.

Iškilmingas ir oficialiais

naudai, ir ši’ programa taip 
ilgai ateis jums iš šios, sto
ties, kaip jūs būsite interc* i 
suoti ir. ją remsite. Progra- / 
ma bus Įvairiai pamarginą- ; 
ma ir bus taikomu visų no
rus patenkinti. Prašome jū
sų siųsti šios, programos ; 
per radio savo užgyri.mūs 
šiai stočiai kartu su savo 
pasiūlymais.. Bus stengia
masi patenkinti visus lietu
vius Philadclphijos ir a py- 
jukos. Todėl privalote visi 
klausytojai šios programos, 
kurios junis ateis per lietu
vių radio valandą,. per. šią 
stoti įvertinti tautišku lietu
vių sunaudojimų, netik pa- 
inksminihiui, bet ir apšvies

tai-ir, geresniam tautiškam 
supratimui Nemanau, kad 
būtų man reikalas atkarto
ti, kaip svarbu yi a visų šios 
stoties klausytojų išklausy
ki kiekvieną programą, kuri 
jus Jums, per šią yvalandą 
laikas nuo laiko pranešama 
ir skleidžiama visų lietuvių 
naudai. Tikslas yra pasiek
ti kiekvieną lietuvių šęįmy< 
ną ir kiekvieną lietuvį ir 
lietuvę.

: Galiu užtikrinti, kad iš
klausymas šių programų iš 
tos stoties ne tik praplatins 
jūsų pažiūras Įvairiais lie
tuvių klausimais, pasauli
niuose reikaluose, bet duos 
jums plačią apšvietą, malo
niai' ir linksmai galėsite 
praleisti tą valandą.

Ponas Kisielius, vedėjas 
šios valandos, stengsis visa
dos, esu tikras, . jums per
statyti šios valandos pro
gramą kuogražiausiai ir 
jums Į jūsų namus, atnešti 
malonės, linksmas, naudin-. 
gas palinksminimo valan
das, kurios, tikiu, padarys 
jūsų, gyveninių nors kiek 
linksmesniu ir malonesniu.

Iš, Šių programų ..galės 
semti jauni ir seni, tėvai ir 
motinos, sūnūs ir dukterys, 
to, ko jie trokšta per radio 
ir tokiu būdu prieiti priė 
tikresnio ir gražesnio tau
tiško susipratimo. Taipgi 
bus kitiems suteikiama pro
ga per radio parodyti savo 
gabumus. . .

Todėl bus Įvertinta laikas 
nuo laiko nuo klausytojų 
postkarčių ir laiškų gavi
mas, išreiškiančių kaip pa
tiko dalys šios valandos pro
gramos.

Nesigailėkite rašyti kaip 
patiko programa. Gavimas 
laiškų ir postkarčių nuo jū
sų bus širdingai įvertintas 
ir jūsų norai ir prašymai, 
kur ir kiek bus galima ir 
laikas leis, bus maloniai iš
pildyti.

Lai gyvuoja ši valanda ir 
jos malonios programos jū
sų širdyse ir mintyse ant vi
sados. Dabar baigiasi mano 
laikas ir turiu palikti oro 
bangas. Visiems linkiu laba 
naktį.
PONO A. UŽUMECKIO 

KALBA.
Turiu didelę garbę, kaa 

gavau šią progą prakalbėti 
kelis žodžius per radio į sa
vo tautiečius. Gerbiami ir 
gerbiamosios, lietuviai’ ir lie
tuvaitės : mes ' visi esame 
iš vieno krašto, vienos tau
tos, ir visi’viena kalba kal
bame, . kūli. yra. nuims vi-

■ slėnis labai brangi. Už tai 
turime būti ir vienos min- 

. ties. Keletą desetkų metų 
• atgal Philadelpliijoš /mieste

i

buvo tik vijena lietuvių .ko J 
lonija ir tada buvo vienai 
meile ir . vienybe lietuviui 
tarpe.- Taip pat ir šiandien 
turime stengtis užlaikyti tą . 
Įiačią meilę ir vienybę, O 
<aš daugiau mumyse galų 
suvienyti ir vėl 'atgaįvnnti"’ 
anąją pirmutinę meilę, jei" 
ne šios dienos, stebuklingas., 
išradimas y— radio, — Baig-4 
damas linkiu jums visiems/ 
jrangiis PhiĮadelphijos lt* 
apskričių lietuviai/ laikytis" 
vienybėje, 'ir meilėje ir vi-’ 
šuomet būti' ištikimais tau
tiečiais. Laba nakt, visiems. • 
A. STANKAUS KALBA.

Gerbiamoji lietuviška vi-, 
suomenč... Man ištikrųjų iš
puola didele garbė šį pirmą, 
kartą pakalbėt i į. tokią di.de- J. 
|ę-lietuviškų visuomenę. Šio
je labai garbingoje ir nepa
prastoje progoje noriu iš-, 
reikšti' nuo savęs ir žinau, 
kad Noi’th pusės 4tetwpTa/j 
su manim šutikš, : kuoge- I .. 
riausius ir nuoširdžiausius.' 

. velyjimus, _ . ; ,
Alan labai didįjį džiaugs-; 

iną suteikė žinia, kad lietu- i 
viai galutinai pasirūpino i 
savo mylimoje kalboje pro
grama per radio. Tas džiau- ' 
gsmas., geriau sakant, užgi- ' 
me visų Philadelphijos Tie- ’ 
tuvių širdyse. Sykiu palai
kysime tą džiaugsmą ir to-/ 
liau, kiek galint savo para-.; 
ma arba pagalba.

Baigsiu dar vėlindamas' ’ 
kuo ilgiausių metų lietuviš
kam programui per radio. ; .

MUZIKALIŠKAS 
PROGRAMAS. y.

Kazimiero choras:.
Lietuva, Tėvyne Mūsų. 
Lietuviais Esame Gimę.

3. Karvelėlis. Solo sudaP..
navo p. Domininkas Anta
naitis; * . ' : . • '

4. Kur girią žaliuoja.: i
5. Vilnius. ' . /
Pianu skambino p.. J.

Juozapovšky; ]).,J. Hodeliš. , • 
dirigavo. / , į

Solo: p-lė Anelė Statkeyi- : 
čiūtė ' į

1. ‘-Meilės Dainą.“ - d
2. “Vieškelis.“- ■ .
P-lė Basanavičiūte pianu » 

okompąnavo. ' . !
Solo: p-lė Marijona Sar- 

geliutė
1. ‘.‘Plaukia Sau Laive

lis.” •
2. ‘.Lopšinė.“
P-nas J. Hodelis 

akompanavo.
Solo: p-lė Anelė 

niutė
L “Stasys.“
J. Hodelis akompanavo.
Kazimiero Gaidugžio. lie- 

tuviškas orchestras sugraji- 
no keletą gražių polkų.

Tu ir J.Š\

. (Daugiau žinių 5 pusi.)

VĖLIAVOS m ORGANIZJ-
CUU ŽENKLAIt • ...

Sv.
■4.

2

pianą.

GelęžL* ;

i

tai mūsų sneetalyb?. Ir ilgų motų \ 
praktika. IMvbas nrtlstl&kus. Kaino# ' »
temos. /I

M. A. NORKŪNAS J

P. O, Bok 371, Xąwhcet Maa^ J
. ’ ' ’ ' ■ • • ■ ’ ” .k

a
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(THEWORKER) 
į^ubiislied every .-Tueeday and Friday ęxcept JĘolidays such a& 
«■ New Ycar,- Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksg-iving and Christmas
L’? -———by——-a .

jtoTT JOSEPH’S UTHUANIAN R; c. association of labor
Ktered ai second-ulass matter Sept< 12, 1915 at the post Office at Boston, 

. Jfass. under the Act of Marth 3, 1870 . . •

|gQ9ptahce for malllng at special rate of postagę provlded for in Section 1103 
Act of Oėtober 8, 1917, authorizėd on July .12, 1918

8UBSCRIPTION RATE8:
Į&maitlc yearly ... $4.00

yeariy^..,.......^..., $5.00 ______ .
PMneatlc oneb per week yearly $2.00 Vieną kąi 

once per weėk yearly.. $2.50 Užsieny !

DARBININKAS
IB West Broadway South .Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

'kjz
■•PBĖNUMERATOS KAINA:

Amerikoje metams .....................   $4.00
Užsieny metams ...............z $5.00 

irt savaitėje metams ... $2,00 
1 kart savaitėje metams $2,50

MARCINKONIŲ KRYŽIUS
Marcinkonių gyventojai, 

kųipo geri katalikai, suma
nė pasistatydinti didelį kry
žių Kaipo geri patrijotai, 
jie nudažė tų kryžių tauti
nėmis spalvomis. Ar mar* 
cihkoniečiai tai darė vien 
.tikybiniais ir patri j etiniais 
Numetimais, ar prie to prisi
dėjo noras ir lenkus paer
zinti-— tai jau. jiems žinoti, 
bet tuo kryžiumi jie tiek nu- 
gųsdino lenkus, kad policija 
medavė leidimo kryžiaus pa
statyti. Tuomet mąrcinko- 
niečiai nudažė kryžių tik 
viena 'spalva ir, manydami, 
-kad lenkai kaipo katalikai, 
jau dabar nekliudys kryžių 
pastatyti, jie prašė klebono 
kryžių pašventinti. Tas bu
vo padaryta, ir Marcinko
nių gyventojai ramia suži
no kryžių pastatė. Bet len
kų- policija ir kareivių bū- 
iys atvyko nakčia ir mėgino 
ktyžiri išversti, įmesti į 
Merkio upę, kad jis plauktų 
sau Lietuvon, nes jis, girdi, 
ten priklauso; Tačiau lietu
viai dabojo lenkų žygius ir 
šukelė alarmų, skambinda
mi bažnyčios varpus. Subė
go daug žmonių, ir lenkų 
egzekutoriam's teko bėgti. 
Lietuviai, atvadavę kryžių, 
iškilmingai nunešė jį į tų 
yiaČių vietų ir vėl ten jį pa
statė. Bet neužilgo atvyko 
ant scenos visas batalionas 
lenkų kariuomenės. Suko-

1 mąiiduota užmauti durklus šiltinio kibirštis.

ant šautuvų ir eiti atakon. 
Beginkliai lietuviai — vy
rai, moterys ir vaikai — bu
vo, žinoma, išblaškyti ir , 
• ‘narsieji1 f lenkų kariai lai- . 
mėjo mūšį ir pasiėmė kry
žių į nelaisvę; • •

Kaip matome, šiam įvyky 
lenkams teko suvaidinti la
bai negarbingas, žiaurus, ir 
kvailas.,,vaidmuo. Jie mėgsta 
save vadinti karštais katali
kais, lietuvius gį~ pravar
džiuoti “pagonais.” Dabar 
rolės pasikeitė. ‘Pagonams- 
teko ginti kryžių nuo “ka
talikų.” Čia lenkai kaip tik
tai užėmė pagonų vietų, jų 
kvailas patrijotizmas įsi- 
briovė į tikybinius lietuvių

■ jausmus ir padarė jiems
■ sarmatos viso pasaulio aky- 
• se. Ir ne vien tik sarmatos,
■ nes tas įvykis atidarys dau

gelio svyruojančių lietuvių 
—vilniečių akis ir parodys 
jiems, kad tarp lenkii ir ru
sų jungo nėra skirtumo. 
Rusai atiminėjo bažnyčias, 
lenkai išverčia kryžius. Ten 
Kražiai, , čia Marcinkonių 
kryžiai. Anie sukėlė, tikybi
nį ir tautinį lietuvių susi
pratimų, šie ir nepasiliks be. 
'atbalsio lietuvių širdyse. O- 
kupubtoji Vilniaus Lietuva 
lab.ai prispausta. Kai pri
spaudimas pasidaro nebepa- 
kehčiamas, ’’ tuomet ir maža 
kibirštis uždega phrako san
dėlį. Marcinkonių kryžiaus 
incidentas yra didelė sukir-

D

, Jokūbas stropiaif pildė lr 
kunigo įsakymų. Didžiojoi. 
Šeštadienio vakare jam be
simeldžiant, pasirodė Šv.
' lominikas, Dominikonų vie 1 
nuolijos įsteigėjas, ir jam 
sakė: “Taip ir padaryk. 
Toki yra Dievo, valia. Aš ta
ve pasirenku ir būsiu su ta
vimi visuomet.n

Po Velykų, kada kunigas 
misionierius grįžo atgal f 
vieniiolyną, sykiu su juo ėjo 
ir Jokūbas Bianconi. •

Daug metų Jokūbas jau 
išbuvo vienuolyne. Kartų 
jo motina atėjo jį aplanky
ti. Pamačius jo nudėvėtų 
abitų su motinišku pasigai
lėjimu pakraipė galvų ir 
sunkiai atsiduso, Jokūbas 
būva labai ištikimas neturto 
apžadams. Jo abitas buvo 
apiplyšęs. -

“Sūnau,” tarė motina, 
“tau reikia naujo abito. 
Štai tau pinigų, Eile gauk 
jperdėtinio leidimų išeiti į 
miestų naujų abitų nusi
pirkti.”

“Bet, mama,, man nerei
kia. naujo, abito; Šitas man 
geras.”

Tačiau motina jį perkal
bėjo ir įdavė pinigus. Moti
nai išėjus, Jokūbas nuėjęs 
pas vienuolijos perdėtinį 
sakė: • . . '

“.Man motina davė pini
gų naujam abitui, betas 
prašau leisti man nusipirkti 
kryželį ir savo kambary pa
sikabinti.”.

Perdetinis noriai leidimų 
divė. Jokūbas įsigyjes kry
želį labai džiaugėsi ir apie 
abitų visai pamiršo. Už- kiek 
laiko jo motina vėl jį ap
lankė ir pamačius, tą patį 

i nuskurusį abitų tarė : *
_ “ O kur tavo naujas abi
tas, kurį liepiau nusipirk
ti ?’< \

Jokūbas, nusišypsojo,. pa
ėmė motinos rankų ir užtik
rinančiai tarė: •

“ Aš nusipirkau. Šventas 
?ovjlas sako: . Apsivilkite 
Viešpatimi Jėzumi, ir tai 
okį abitų aš nusipirkau. 
J ž tamstos pinigus; mama, 
aš nusipirkau kryželį,, ku
ris kabo mano kambary ant 
sienos.” .

Iš tiesti, jo gyvenime bu
vo laikas, kada kryželis ap
vilko' j į hau j a. jėga, nauja

T

TIKRIAUSIAS DRABUŽIS
Padaryk mali • įstatymu,\ Vienas jaunikaitis su di

džiu atsidėjimu klausėsi pa- Viešpatie, Tavo įstatų kelių, 
mokslų. Klausė ei ir dėjo žo
džius į savo širdį. Tai buvo

/ Jokūbas Biancom'. Gimimu 
jis buvb iš garbingos italų 
šeimos. IŠ. pat kūdikystės

- jis buvo linkęs prie maldos, vo padėtį. Būtent, kad jis 
Ir, štai, dabar jis jau šešio
likos metų, nepastovumo 
amžiuje, bet su kokiu dievo
tumu jis lankosi į bažnyti
nes pamaldas, senesnius ste
bina.
* Buvo Gavėnios laikas. Mi
sionierius. Dominikonas, ma
žame Italijos miestely, ka-

. tne gyveno Jokubas, sakė 
pamokslus. ., .

. .. ■Didžiajame • KetvirtadienĮ, 
Jokūbas priėmęs Šventų Ko- 
mtuiijų, atsiklaupė prie kry- balso.
žiaus ir. beskaitydamas 118 litų niisijonieri.aus • patari 
psalmę.prie jo šiuos žodžius.

o aš visuomet jo ieškosiu.”
Tuos , žodžius jis pritaikė 

savo’. gyvenimui. Atsikėlęs 
jis tuojau nuėjo pas kunigą 
misijonierių ir išaiškino sa-

nesųs. pilnai nusistatęs, ku
lį. gyvenimo luomų pasirin
kti, bet turįs didį norų stoti 
į vienuolynų.

“Klūpėk prie išstatyto 
Švenčiausiojo Sakramento 
ir prašyk šviesos. Dabar,, 
kuomet švenčiausis Sakra
mentas bus išstatytas prie 
Veįvltinio karsto. Rytoj, di
dysis Penktadienis,, nieko 
kito iieyaįgyk kaip tik duo
nos ir varnietis. Lauk Dievo

Toks buvo jaunuo-

n uis.-.

........ Gallagher sesuo Lordo In-

Syeikata*Braiigiiis TurtasĮ
I - ’ i * ... .................. .... .....ii

šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. 2. Silpnas, dantų atsilai-
L kyinas prieš ligas,

DIETOS KITĖJIMAS

Rašo Di\ A. Petrlkaf.
„ Brookiyn, N. Y.

Nacionaliame Muziejuje 
Washingtohe, D. CL, yra* su
rinkta keletas šimtų kaū- 
kupl'ių indijoiių, gyvenusių 
prieš du ar tris šimtus me
tų, Tų kaukuolių savininkai 
gyveno išsiskirstę po visų 
šiaurės ir pietų Amerika. 
Visame kalba man kelių 
Šimtų kaukuolių rinkiny y- 
ra tiktai vienas supuvęs 
dantys. Stefanssonas atrado 
Islandijos (Iceland) kapi
nėse 96 kaukuol.es, kuriu sa- 
vininl^ai ten tapo palaidoti 
tarp^vįiitojFti-ylilcto šim
tmečių. Visame tame rinki
ny nėra nei vieno supuvu
sio dančio. Tos ■ kaūkuolės 
dabar randasi Harvardo U- 
niversiteto Pe.abody Muzie
juje.-

Islandiečiaį, kaip ir kiti 
šiaurės gyventojai,: mėgsta 
pamėgdžioti savo kultūrin- 
gesnius brolius iŠ Europos 
ir Amerikos dietos srity. To 
delei,, dabartinė islandiečių 
jaunoji karta turi ne ma
žiau išgedusių dantų, kaip 
baltieji. Dantų gedimas ei
na ranka rankon su “civili
zacija,” ypatingai tai tiesų 
kalbant apiė “civilizuotų’ 
dietų.

Ne tik “civilizuota” die-

dėl- jų 
netobulo -iŠsirutoloj'imo (is- 
sivystimo) pirma ir po gi
mimo. ’ .

3. Paveldėjimas silpnų 
dantų dėl to, kad motina, 
būdama nėščia ar žindyda
ma kūdikį maitinosi netiku
siu maistu; . . ■

4. Apsileidimas ir nepri- 
žiūrejįmas dantų Ulelei ne
supratimo svarbos . to dar
bo;,

I 5. Stoka lėšų jų pasitaisy-

dvasia, nauja viltimi. Sun
kiai jis turėjo kovoti su pa- 
glindomis, kartais net nusi
mindavo.

Viervj. naktį, kada jis klū
pojo prieš kryželį ir jo sie
la sunkiai kovojo su .pagun
domis, kryželis pasidarė 
tarsi gyvas. Jokūbas žiūrėjo 
į stebuklingų kryželį. . Tuo 
tarpu iš kryželio ištryško 
kraujas ir. aptėškė vienuolio 
veidų. .

‘ ‘ šitas, yra tavo išganymo 
ženklas, ’ ’ girdėjosi Balsas. 
Kunigas išgirdo ir visų su
prato. Jokūbas labai šventai 
užbaigė vienuolyne savo die
nas. T.

F r. Raimundas M. Šaulys O. P<

SOCIALINE EUGENETIKA
■ ' ■ ARBA. -• ■

VAISINGUMAS IR SUSILAIKYMAS

• Tęsinys.
Visiems yra žinoma, kad paskutiniais metais, 

ypač angliškai kalbančiųjų kraštuose, kilo dide- 
is. taip vadinamos gimdymų kontrolės arba 
gimdymų racijonalizavimo judėjimas. Jis yra 
n-ezeiituojamas kaipo moderniųjų eūgėnetiškų 
studijų ir mokslo rezultatas.. , 1
' Katalikams užduodamas klausimas . yra ši
toks: Ar yra priimtina gimdymų kontrolės kon
cepcija V Ar gimdymai turi būti raeijdnafizuo- 
jami { Aišku/ jeigu gimdymų kontrolė siipiasi- 
mę kaipo tyčia daromų vaisingumo limitam jų 
pasigauiiaht visų priemonių, kurios frustruoja 
moterystės veiksmų, atsakymas katalikams gali 
būti tik negatyvus.. Nereikalinga čia ilgų iš.Va- 
'džiojimų ir išrodymų. Bažnyčios Teologų, Dak
tarų ir šventųjų Tėvų.atsakymas ..yra aiškiai 
negatyvus. Bažnyčios doktrina tame dalyke ne
pripažįsta joltių nusileidimų. Bažnyčia tame y- 
ra hepermaldaujaina. • r

Bet, jeigu gimdymų kontrolė via supranta
ma, kad vedusieji negali aklai atsiduoti instiii- 

■ ktiii; neautoriziioja niitikoncepcijonalinių piie- 
• menių .vartojimų šoeijaloginiais ar bijologiniaiš 

sumetimais, hds, jeigu vaisius nėra pageidauja-.

ta turi įtakos į dantų svei
kata ar jų reguliari išaugi
mų, bet tos įtakos turėjo ir 
senesnių laikų dietų. Dr. Mi 
lo Hellman išstudijavo 108 
kaukuoles indušų, australie
čių, Amerikos indi jonų ir 
ėskiniosų/ Šių keturių skir
tingu. rastų žmonės maitino
si ir skirtingu maistu: in- 
dtisai, kaip ir kiti rytiečiai, 
daugiausiai, daugiausiai an- 
giiavandžiais (ryžiais ir la- 
tais vasarojais'-bei šiaip aug niui (biednuomenei); 
m.onimi), australiečiai šak
nimis ir vaisiais, Amerikos 
indijonai mišria dieta, o eš- 
kimosai daugiausiai balti-, 
niais-proteidąis (mėsa, žu- 
vim).

- Iš kalbamo 108 kaukuolių 
.rinkinio,_ iudusų J. buvo 43.. 
nuošimčiai išgedusiais dan
tim, australiečių 36 iiuoš., 
Amerikos indi jonų 32 nuoš., 
o eskimosų tik 12.5 nuoš. 
Kitaip sakant, ‘ eskilnosai, 
mintanti , daugiausiai mėsa, 
turi mažiau išgedusių dan
tų, negu indusaį, mintanti 
angliavandžiais - skrobylais 
Bet dantų tiesumo, jų regu
liarumo srity, jau pasėkos 
suvis kitokios: esldmosai fu 
ri 50 nuoš. kreivų dantų, in- 
dusai 32 nuoš., australiečiai 
8 nuoš., o Amerikos iiidijb- 
nai 7 nuoš. •

Aigipto turčiai žiloj seno
vėj, dar piramidų statymo 
laikais, jau turėjo išgedusių 
dantų, nes jie mėgo' lepinti 
saldintais valgiais. Gi to 
pat periodo^, yrn^ai, * kurie 
buvo šeriami rupių, papras
tu valgiu — turėjo gana 
sveikus dantis. Mechaniškas 
maisto kramtymas ^dantini 
yra ne mažiau reikalingas, 
kaip paties maisto cheminis 
sąstatas. .

Iš Čia privestų davinių 
bei faktų mes matome, kad 
svarbiausios gedimo prie
žastys yra. sekamos:

1. Netikęs maistas, kuris 
neduoda dantim deramai iš^ 
simankštinti jį kramtant ti
kutis neturi -savy reikiamų 
mineralų, vitaminų ir kitų 
maistingų substancijų;..

Jonas Adriąnčc, 
Detroit IThiv. profesorius,, 
kun. Harold Cheesmaii, Jjų- 
vęs ministeris Callatone, 
Vice Admirolas Robertas 
Hornell, kun: Thomaš Wit- 
ton, M. A. buvęs per 31 nu 
protest. kunigužis.

Vatican City. — Šv. Tė
vas atsišaukė į .visus pasau
liečius palaikyti bei platinti 
katalikų spaudą, Čia sako 
yra * dideliaušia dirva apaš- • 
fališkam daTbūi Katali
kų Akcijai. >

6. Stoka atatinkamos dak
tariškos pagelbos kaimuose-,

7. Baime skausmo iš kūdi
kių puses, verčianti slėptis 
su dantgėla; ■-

f Bus daugiaųs)

KATALIKŲ PASAULIS
Pagonių šalyse . katalikų 

skaičius smarkiai didėja. 
Rytų Afrikoje, Anglijai pri
klausančiose dalyse, praei
tais metais katalikų skai
čius padidėjo 50,000. Dai 
virš 300,000 žmonių yra pri
rengiama prie krikšto.

Pietų Afrikoje taipgi ka
talikų skaičius padidėjo pei 
praeitus . dešimts metų pei 
205,000.

New York r- J, E, Kar
dinolas P, Hayes sausio 14, 
priėmei į Katalikų Bažnyčia 
67 juodukus.

B r o o k 1 y n,. — Teisėjas 
Beck pareiškė, kad jis neno
rįs, kad Justice of the Pea- 
ee duotų šliubus.. Visi šliu- 
bai privalo būti • duodami 
bažnytinių'atstovų. —k--- .

Chicago. — Katalikas ar- . 
rištas J. Birren, kurs mirė 
praeita liepos mėnesį, buvo 
viešai pagerbtas.

Los Angelės. — Dantistai 
Tėvai duoda misijas per ra- 
dio iš KN J stoties nuo 4:45 
P. M. iki 6 vai. kas sekma
dienis.

London.:— Sulyg official 
Catholic Directory, 1934. 
Anglijoje pernai atsivertė
lių į katalikų tikėjimų buvo 
12,288 žmonių. Jij tarpe bu
vo daug įžymių asmenų; 
Arnold Lunn, sūnus įžy
maus . auto r i a u s Henry 
Lunn, protestantų kun. W. 
H. Thomas, Šv. Agnietės 
vikaras, iš Cardiff, ponia 
Alena C’olt, • garsi sodaunin-. 
kė, Arki vysk. Vladimieras 
Alex.androf, rusas, M. Oi- 
ronki Koyvai, Japonijos am
basadorius. ■

Omaha. — šeštadieniais 
4:45 P. M. per radio iš sto
ties KOIL katalikai studen
tai duoda' taip vadinama 
programų “Mission Crusa- 
de.” Programa labai turi
ninga. Pasiklausykite.

Lenkijoj . (apsikrikštijo' 
prieš mirti Varšuvoje), kun. 
W. Fofce Stead, M. A, Ox- 
forde Kolegijos kapelionas, 
p-le Bidwell, duktė, angli
konų vyskupo, Katrė Beryl

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogų 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”— . , .
Panevėžio vysk. Paltarokas.

“Geras katalikiškas laik
raštis yra .nuolatinė misi
ja/’— ' . .

Popiežius Leonas XIII,

Daug geriau šeimoje tris va* 
gis turėti negu vieną girtuo
klį. Rom. Striūpas.

mas, negalima naudotis, tų vaisių provokuojan
čiomis priemonėmis, tada tokia gimdymų kont- .; 
rolė gali ir turi būti katalikų priimta. Jeigu 
man nepatinka gražios kvėpiančios gėles, aš jų 
neški nu.

Katalikų moralė remiasi yiršgamtiniu žmo
gaus tikslu. :Visi žmogaus veiksmai turi būti 
nukreipti į tąjį tikslų. Tas tinka ne tik indivi
dui, bet ir visuomenei. Jeigu žmogus turi viską 
subordinuoti į tą viršgamtinį tikslų, tai nuo ši
tos'normos negali d'ispensuoti ne seksualinių 
veiksmų, nes ir jie įeina jo. orbitom Iš čia išei
na, kad seksualinis instinktas . turi. būti proto 
disciplinuojamas ir valdomas ir noro tvarko
mas, kad jis būtų, koordinuotas viršgamtiiiiam 
žmogaus gyvenimui. Taigi, vietoje, kad seksua-j 
liilis impulsas būtų dominuojamas instinkto, tu
ri būti viršgamtinių normų, valdomas. Tuo bil
du seksualiniai veiksmai nebebus individuali
nių polinkių patenkinimas, bet rases palaikymo 
priemonė. Tam yra tik viena priemonė, vienas 
kelias: subordinuoti instinktą, kaipo žemesnę 
potencijų, protui, .'kaipo, aukštesnių j ai potenci
jai. Prie to turi vesti protas ne kaipo paprastų 
žmogaus potencijų,- bet kaipo malonės apšvies
ta^ ir viršgamtinių gyveniniu persisunkęs. Neo- 
nialtuzijanizmd ir, tuo pačiu, gimdymų kontro
lės- šaltiunkai. subordinuoja protų instinktui ir 

i tuo veda visuomenę prie baisios fatališkos pra
žūties; mes gi subordinuojame instinktų pro
tui, viršgamtiiiiam tikslui.

Toji priemonė, kuria katalikas, subordinuoja 
instinktą protu yra skaistybė, kurią Katalikų 
Bažnyčia įsako absoliučiai nemoterysteje gyve
nantiems ir reliatyviai —. moterystėje. Iš čia 
moralinis jaunimo auklėjimas kanoniškas mo
terystės tvarkymas ir jo'normos, dįvorso smer
kimas ir, pagalios, atkakli kova prieš neomaltu- 
zijanizmą. • .

Valstybės jėgomis palaikomą eugenetika ne
turi pre/ent} viiiės galios, nes ji laikosi represi
ja ir supresija. Tuo tarpu Bažnyčios eugeneti
ka yra preventyvi, nes jos pasėkėjai turi būti 
moraliai įsitikino žmones/ Eugenetika moko: 
\\vras ir irioteris.i turintieji vienodas jų pačių 
paveldėtas ypatybes negali vestis, ir jeigu veda
si, lietini teises veistis. Bet prieš tokį griežtų-' 
įstatymą, nėra kitos išeities, kaip Šiedu keliai: 
arija klausyti ir patenkinti savo seksualinius 
instinktus vartojant nialtuzijiuilznio prieiuoiieš, 
arba klausyti Bažnyčios ir gyventi skaisčiai./

- Bet, be soti j alinės žalos, kurią atneša gimdy
mu kontrolę reikia atminti ginckologikų doku
mentuotas pilsi abas apie žalą, kurią atneša pą- 
tiems. gimdytojams iieomaltuzijanizmo .priemo
nių vartojimas. Taigi skaistybe tampa tikrai 
reikalinga. Mokslo vardu niekas nieko negūli 
sakyti prieš skaistybę;. Ji yrą vienintelė ir ge
riausia pozityvuies iv .negatyvines eugenėtikos 
įiriemouė. . .........

Bus daugiau

f

kaukuol.es


Penktadienis, Sausio 26 d., 1934. * /■•
*BmineaS9EB=EXESSEeEKn=KSB3D3HMBna3HMM«ĮĮRS«ttnC£M=±meefiSSSe££2ė29e90geKgKa

W^iPi.iriiiiui!i^.^iiiiiĮ|i],i!iįHifiiwAP!LmmiBii'iR«imHiii?Mri^twwff^wwwww»wiw!iuiiiimiiiii...... ...

BLAIVININKŲ SUSTVIENYMO CENTRO | 
VALDYBA ■ ■ ; |

Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vada?; Kun. L’r.J. JnSkaitls—-pirm, 3 
ir redaktorius, 432.Windsor St.,.Cambrldge, Mass.; pr, Maukus— 1 

... I-as'vice-plrni.; J. BaltruSaitis—Il-as vlde-pirm.; V; . J. Blavačkas- 3 

. — rašt„ 7 Mott St., tVorcegter. Masa.r 0. Sidabriene—ižd., 0 Com- ’l 
nwnwealth Avė,, Worcester, Mass., k. Balnys ir A. Zavetskas—it-• M* 

do globėjai. w
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BLAIVININKŲ METINE ŠVENTE

t> AR B i Ui N K A S •• Č
'■ llfį7*111. M   , iii m i iii ii; , rwymiii . "r-

Pennsylvanijos Žinios

Sulig* praeito seimo „irSulig* praeito seimo „ir Worcesterio 25 kuopa jau 
pirmesnių nutarimų blaivi- rengiasi. Cambfidgė .7 . Ruo
niukai . kasmet vasario 2 d. pa. taipgi turės atitinkama 
—Grabnyčias privalo kuoiš- paminėjimų. Labai prašau 
laimingiausiai minėti. Kuo-ir. raginu, kad ir kitos kuo
pos privalo pasirūpinti, kad pos panašiai padarytų.. Kur 
toje dienoje šy. mišios būtų buvo seiliaus blaivybes kuo- 
atlaikytos blaivybes inten-]p0S geįsfįna> kad jos atgy- 
cijat. I ei šv. mišias, visi * Laivrence seniausia'blau 
nariai “ m eorpore eina'
prie šv. Komunijos. Vaka: vybės kuopa,. Montellp, Nor- 
re turėti gražų tinkamą, a- wood ir Lovvęll blaivininkai 
gitąeijmį, vakarą su. į vai- prisikelkite, pa judink ite že-

’Red.

re turėti gražų tinkamą, a-

riais paihąrginimais.. mę.

UfflPPFęTCR MAęę ruošta iškihningam minėjl- ---- nUnŲku I LfijlHnOdr ^mui B-Iaivininkų- metines
— — ■ . . i šventės,.. vasario 4 dieną.

Pilu. Blaivininkų 25 kuo-! Kaip gį^tĮ daug žmonių 
pos pirmas šių metų. susi- , ketina prisirašyti prie Blai- 
rmkiiuas Įvyko sausio 12.,cLj vininkų laike miiietų iškil- 
Susirinkimas buto. skaitliu-- niįų pį. sudėti blaivybės įža- 
gas. Prisirašė penki nauji1 t{us> Susirinkime dalyvavo 
nariai. Labai gražu, kad, įr klebonas kun. A.. Petra'i- 
,pirmutiniame šių metų susi-’.tįs> kuris pasakė gražią kal- 
rmkime tiek narių prisira- bų, pažadėdamas paramą 
šė. Prie to, iš raportų paaiš-1 blaivinimo darbe.
kėjo. kad jau viskas pri-Į įtapo r te ris.

CHESTER. PA.
Niddbruus Jubiliejus.

■ Laikraščiuose. dar nema
čiau, kad būtų buvę parašy
ta, kad mūsų kleb. kun. E. 
M. Paukštis prieš Kalėdas 
minėjo sidabrinį jubiliejų 
savo.kunigystes. J. E.; Kar
dinolas Doitgherty bažny
čioje gražiai palinkėjo gefb. 
jubiliąntiii. Apart Jo Emi
nencijos dalyvavo seminari
jos rektorius monsinjoras 
J. Corrigan su kuriuo . sy
kiu jubiliatas mokytojauja 
seminarijoje. Be to, dalyva
vo dar pralotas Maciejaus- 
kas iš Lietuvos; Kardinolo 
sekretorius daktaras Puiry 
i r visi apylinkės .‘kunigai — 
lietuviai; Ilgiausių metų, 
gerb. jubiliatui!

KALEDO& -— 
Pirmą syk Bernelių mb 

šios vidurnaktį. Pirmą syk 
naujoje visai užbaigtoje baž
nyčioje prie gražaus’ naujo 
altoriaus. Pirmą syk Mari
jos Vaikelių procesija iš 
zokrastijos prie prakartėlės 
su tikrai įkvėpta ir iškil
mėms pritaikinta giesme 
“Tykioji, Ramioji Naktelė' 
(iš angliško * ‘ Holy Night ’ ’

verte vargonininke p-lė M. 
jyiitrUliutėjc Prie gražaus 
pamokslo, . skaitliiigo. gerai 
išlavinto mišraus choro, be 
maž ko visų dalvviū Komu
nijos,. susidarė nepaprastas, 
neišdildomas įspūdis.

GIDE LIŠ TEATRAS,
. Kaip'kas metą, šįmet gal 
dar didesniu pasisekimu 
praūžė inūsų parapijos me
tinis “ Didelis Teatras ’T — 
14 d. sausio, ' Svetainė per
pildyta. Sėdynių neužteko. 
Daugeliui teko stovėti. Po 
klebono . prakalbos “..Aoi 
ant mūsų lūpų skamba , lie
tuviškas žodis, kol mūsų 
širdį žadina lietuviška dai
na, tol mes lietuviai...” buvo 
išpildytą sekanti programa: 
1) Mišrus choras,1: 2). Snie
go Plastekėles (Šokis), .3) 

-Eairy IVedding - ?(ptantD;- 
4) Šluotų kareiviai . (dir
bus ),. 5). “ Rožės ’ R. C lau
ke; “Nuplasnok” — J. Tal
iai Kelpšos. Solo p-lė M. 
Mitrulititė, 6) “Kuriiučių 
rojus \ keturių veiksnių tra
gikomedija,. 7) Mišrus cho
ras. Choras tas pats, ką ir 
bažnyčioj ė gieda; virš 30 
asmenų,. išlavintas, pavyz
dinga. . drausmė, išvaizda

graži. “ Siiiego Plaštekėlės' 
—16 mazyči ų mergaičių. su 
daiimuitiniais vainikais, pa? 
auksuotais, čeverykais: i r 
baltais kaip sniegas baleto 
rūbais, išpildė, fantastišką 
ritmišką šokį taip, kaip tik 
gali mažos ^šokikės - mėgė
jos geriausiai išpildyti. Ęai- 
ly Wedding,.. gražiai pa
skambino pianu Z, Kodžiū 
tė, M. .Mifruliūtės. mokine., 
Šluotų kareiviai — m a ž i 
bernaičiai savo apdarais ir 
driliavimu su šluotomis su
kėlė ’ daug gardaus * juoko. 
P-lės M. MitVu-liutės solo, 
kai į) visados buvo progra- 
nios papuošalas. “Kūmu
čių Rojus”—-išpradžių daug 
prijuokino, bet prie galo 
nemažai i r pravirkdė.’ Vai
dintojai tikrai verti pagyri
mo. Visa programa sudalą*- 

. fa. ir išįiilįTa vykusiai. Čia 
reik atiduoti pagarbą pro
gramos mokytojai ir vedė
jai niusit gerai vargoninin
kei p-lei. M. Mitruliutei.

• ' Chcsferictis.
K

ST. CLAIR, PA,
Kun. Bružikui, S. J. atsi

lankius čion su misijomis

pradžioje šio menesio,- šv, 
Kazimiero parapija gavo 
naują dvasią. Štai pereitą 
sekmadienį buvo sušauktas 
susirinkimas naujai* įsteig
tos per misijas •‘draugijos- 
Šv. V ardo, susirašė daugiau 
kaip 30 vyrų. Pirmininku 
išrinktas Kazys Bbgelis, se
kretorium Juozas Paęenta, 
abu iš Port Oarbotų vice- 
pinniiiinku vietinis p. An
tanas Jakaitis. Susirinkimai 
įvyks kas pirmą sekmadienj 
mėnesio, d prie Komunijos 
eiti kas antrą.

Nauji .bažnyčios laiptai 
gal jau bus užbaigti šią sa
vaite. Keli jauni vaikinai 
liuosnoriai atėjo. į talką 
kontraktoriui, .

. Sodai icijos gi mergaitės 
ketina darbininkus pavai
šinti užkandžiais.

Tas parodo, kad pas dau
gelį parapijiečių yra noras 
ir pasiryžimas .ką nors gero 
pacIąfytT sa vo bažnyčiai. 
Net ir apsileidėliai imasi 
sparčiau darbuotis dėl ben
dro gero. .

LAKŪNAS SVEIKSTA,
. Mūsų lakūnas p. J. Li- 
lianką.sveiksta. Jo koją bai-. 
gia gyti. Juozas pasveikęs 
žada tuojau - išpildyti apli
kaciją, kad gautų leidimą 
lėkti į Lietuvą. Jis yra ga-

H, A. APSKRIČIO L D, S,
. SUVAŽIAVIMAS, 
įvyks sekmadienį, vasario 

18 , d. š. m., 1 vai. po pietų^ 
Šv. Petro parapijos svetai* 
nėję, 492 E. 7tli St, Šk>< 
Boston, Mass.

Visos kuopos nuoširdžiai 
prašomos išrinkti atstovus, 
pagaminti naujų įnešimų irf
juos įduoti atstovams atvežu 
ti suvažiavimui. .

L. D. Š. N. A. Apskričiu
\ . Valdyba ’ .

Pirm. VĮ Paulauskas j
Rašt. T. Versiaėkas

PRANEŠIMAS i
—------ ---- ---- - . _ . Į-

Mass. Mainė ir New Ham*; 
pshire’ Moterų Sąjungos 
Apskričio suvažiavimas į*! 
vyks vasario 4, 1934., Auš^ 
ros Vartų Parapijos stotai* j 
nėję, 15 Highfiekl Rd.,; 
Wdrcester, Mass. Sesijos! 
prasidės 1 4)0 vai po l>ietų< 

. Dar kartą prašau, kadj 
kiėkviena kuopa parodytų = 
entuziazmą prie organizaci- 
jinio darbo. Mokėkime su- ‘ 
naudoti seniai lauktą laisvu 
organizavimo darbe/ . t

. T* Mažeilzieite.

bris . lakūnas. Dieve duok 
jam greit’išsveikti...

“AIDA” BUS DAINUOJAMA 
IŠ METROPOLITAN

šeštadienį perstatoma Opera, di
rigentas Serafin Vadina Jo Mė
giamiausia. . .

Elisabėth Rethberg

“Aida.” parašyta Verdi, kurią 
aš. diriguoju . šio. šeštadienio po
pieti Metropolitan Opera House 
ir. kurią leis oru per visą, šalį yra 
netik mano mėgiamiausia opera, 
bet ir laimingiausia — arba bent 
taip aš ją skaitau.

Ji buvo mano pirmutinė opera, 
kurią aš dirigavau Ferara miesto, 
Italijoj, daug metą laiko atgal. 
Ir po to daugelyje kitų miestų, 
kuriuose aš tik pasirodžiau, buvo 

. ši pirmutinė opera.
Tame nepamirštamame persta

tyme Ferara mieste buvo viena 
ypatingai spindinti žvaigždė, ku
ri nustelbė kitas.

Jau pamiršau, kaip dainininkė į 
clainavo, bet gerai atsimenu, jog 
jos pasisekimas buvo labai didis.

Iš milijonų, kurie- klausysis šio Į 
.šeštadienio perstatymą, dauguma, i 
gal būt, girdėjo dainuojant “Ai- 
dą” teatruose. Ir esu tikras, jog 
tie; "kurie dar negirdėjo, yra su-, 
sipąžiiię .su muzika, ypač maršu, •• 
triumfo vaizde ir maloniu “Če
lesta Aida” tenoro ir solo operos

Į CHARRON’S
I PIANAI — RADIOS
| ŠALDYTUVAI .
| Aliejaus pyčiai, -Skalbiamoš
Į ' . mašinos.
j 20 TRŪMBULL STREET.
j WORCESTER, MASS.
| ■ ’ • Tel; 4—9430 • ‘
Į Lengvos lUyeūs ' Ue NiioAiuu'lb

Visuomet puikiausias tobakas ir tiktai viduriniai viduriniai lapai naudojama išdirbime Luckies— 
lapai yra superkama Lucky Strike čigaretains. . taip apvalių, taip kietų—iaisvų*nūo liuosu galą.

Štai kodėl kiekvienas Lucky traukiasi lengvai, 
dega lygiai ir visuomet yra lengvas ir švelnus. 
,Ir taipgi—Tt s toasted”—dėl gerklės apsaugos 
—dėl puikesnio skoniu

Mes neperkame viršutinių lapą — kadangi’ anie 
yra nedasivystę. Ir neperkame apatinių lapu 
—: kodangi. tie yra žemesnės kokybės. Vidu
riniai lapai—už: kūrinos ūkininkams mokama 
aukštesnė kaina—yra lengviausi lapai. Ir tiktai

Lticky Striką perstoto 
Metropolitan Opera Cotnpątvf 

Šeštadieni, 1 tSS vai. po piet, Eastern . 
Standanl Laiku, perNBC Raudort? ir 
Mėlynu radio . tinklus, LUČKY- 
STRIKE - transliuos New •Yorko. 
Metropolitan Opera Comnany pilnoje 

' operoje, “Aid*”.

Visuoinet Puitciausitis TabakasV, *. v .J ir liktai Viduriniai Lapai
CopyrWi WWi ’lhu '

NĘ viršutinei hpai—Jie yra tiHaMTyrtC.

Derliaus GrietinS 
r-„„ , .1^ . 8

, NE apatiniai lapai—jie yra-ictuctuCa kokybe*.

MOUNT CARMEL, M. .
BAZARA kS.

B v. Kryžiaus parapijos • 
bazaras prasidės sausio 28 
d. vakare ir tęsis kasdieną; 
iki vasario 5 d. Parapijos 

. išrinktoji bazaro komisija 
rengiasi per mėnesį laiko j 

. visi, parapijiečiai taip pati 
yra užinteiesųoti, kad. bava
ras gerai pasisektų ir daug 
pelno duotų bažnyčios nau
dai. Parapijiečiai daug grti- 

. žiu daiktų dovanojo baza-*’: 
rui. Bazaro laike gros or
kestras ir bus kiekvieną diė-t 
ną įvairi programa ir kai, 
kuriomis dienomis bus šo* 
kiai. Daug gražių, daiktų ’ 

j bus išdėta laimėjimui. Kiek- • 
J vienas atėjęs į bazarą prie 

; salės durų nusipirks bilie- 
' buka su numeriu ir bus duo- I *
I darni atsiląnkiusietus trys 
, gražūs dalykai išla'imęjimui.

Parapijos bazaro komisi
ja nuoširdžiai kviečia Mt< 
Carmėlio ir apylinkės lietu- . 

. vius atsilankyti į mūsų di
delį ir gražų bazarą. ,

Bazaro Komisija^

PHILAŪELPHIA, PA.
’ CARDPARTYIR
! . BUNCO. , >
’ . Sekmadienio vakare, sau- . 
šio 28- d., pradedant nuo U, 

. Įval. vakare įvyki Šv. Kazi- 
Imiero parapijos svetainėje 
‘pirma milžiniška . “CarcŲ ‘ 
I Party ir Bųnco”. įio yak&<. 
ių šęiniuiinkės tikisi* daug 
svečių ir turi jau iš anksto*

i daug parduotų bilietų, ir 
! surinkę gražių ir brangių 
; dovanų laimėjimams. Prie 

. i-durų bus 10 laimėjimų, o.. 
žaidimams net 2tKi Bet dan-. 
bus traukimai dėl dviejij 
namie padirbtų brangių jįą* ■ 

•. kįodžių..- ... ■
Bus’ vištikių ' žaidimų -y <’• 

Pihwhle, 5(HĮ ėachrcy briit- . 
’gc, easino įi” bitncd;. Visi/ 
kurie tik gali--į šį pirmutini * 
nūlžiiušką Cavd Dartyi |
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI i 
KOLONIJOSE

r —. . ; ■ .. ■■ -

DEL žiemos patogumo
SU EKONOMIJA
MES REKOMENDUOJAME

\:Jiisų Kainignui Žino

■ ' x - 6. ' ;
trenkdamas jam į kairiąją ;
pusę veido, užgmidainas net.
ir akį, jau pasveiko ir yėl
stig r ižo į vi ešą j į \'e ikimą.

f KATAL1KĮJ SESMELIS
K Naujos Anglįjos. KatalL 
Bu 9-tas Seimelis įvyks va- 
Bario 22 dieną, 1934 metais, 
fev. Jingio parapijos svėtai- 
Kįėjo, St. James Avė., Nor- 
Įkood, Mass. Visos katalikiš- 
Bros organizacijos, parapi- 
raos, Federacijos skyriai, pa- 
Įįalpinės draugijos, chorai 
8b’.visos kitos kuopos praŠo- 
pnos išrinkti kuodaugiausta 
^atstovą i ŠĮ Seimelį, nes yra 
; daug' svarbią reikalu, kaip 
* tai r lietuviu kataliką. dienos 
MauįimasJ kataliką spau- 
Idos reikalai, kataliką akci
jos ir kitu reikalą. Atstovai 
turi turėti mandatus su kle- 

i-borią •ir“ valdybą parašais/ 
Kita visa Seimelio tvarka 
praneš vėliau Naujos Ang
lijos Federacijos apskriejo 
'.Dvasios Vadas kum P. Ju
ras ir kum S. Kneižis.

Federacijos Apskričio
. valdybą-:

Dvasios Vadas kun. P. 
Juras,' Pirmininkas V. J. 
Kudirka, Raštininkas D. 
Averka, Iždininkas S. Čei- 
kauskas.

kviesta žynius, kalbėtojai 
kum J, šyagžcįys, L. D. B. į 
Pirmininkas ir kiti; kurio ■ . 
išaiškins kataliką spaudos) 
reikaling u iii ą.. Patartina i 
Icįekvienain atsiląirkyti i-į 
prakalbas. Bus gera proga į’ • 
užsirašyti Naujoje Anglijo^ _•. 
je įseinantp du kart į savai- i’ 
Te laikraštį “Darbininką,’ i 
kuris gina katalikiškas tie-j 
šas ir vra ištikimas ir myli-'

■ • • . . *■ i

mas kataliku. 1

/New 1
DEL geros šilumos mes rekomenduojame New Eng- 

land Coke narnu apšilclymui šiai žiemai. Ne tik šis
MAIŠYSIS kuras duos gerą šilumą, bet sutaupys pini
gu, dėlto kad duoda daugiau šilumos nuo tono. Mes žiną- . 
nie, kad paniegi.nė vieną sykį Ne\v Engi and Coke, "jūs su
tiksite su tais, kurie vartoja, kad tai vra švarus kuras, 
ilgai dega ir inažai priežiūiajs reikalauja. Ir atnūnkite tą Ifarrinfirofas. Kilnia 
kad prie kieln’ięiio parduoto tono New Engiami Coke yi’a

. pinigą grąžinimo garantija. Šaukite šiandien;. . . / . / ’’

Feliksas Krance virius,' 
ŠVr Pranciškaus parapijos 
žynms raporteris ir L. D.; . 
•S. narys, sunkiai susižeidė, 
dirbdamas valdišką darbą 

|22 d; gruodžio, 1933 m. Jis 
-jau po htskį sveiksta,—7tax 7- 
•gal galės .dažniau parašyti į 
žinučių iš mūsą kolonijos. ■:

I) zitkas. i

IOWELLJMSS. p"B'lk

BROCKTON ICE & COAL COf
. 27 LAWRENCE STREET, - BROCKTON, MASS.

, - . Tel. 1151.

1.

LAWRENGE, MASS.

Baikaūskiį šeima ('viena 
lavyzdingiausią šeiimi m il

sų parapijoje) aukavo brau ’ 
gą pianą para pi jos kny.gy
liui. Mat knygyne kas mėne
sį yra rengiama, muzikalu 
irograma, ku r i a s lanko 

skaitlinga publika. .

Sekmadienį, sausio 14 d., 
Lietuvos. Dukterų draugija, 
jftvo surengus įvairu valui- ’ 
ra, kuriamo tarp kitu uepa- 
prastai puikiai atsižymėjo 
mūsą, žvaigždes Stasė BŪ- " 
cšąite sopranas ir. Agota 
Judsiiukaitė, (kontraltas).. 
Šios dvi paneles savo daina- 
vinių žavėjo publiką, todėl , 
jos visuomet susilaukia kar
štą aplodismentų. ..

Valio mūsą panelės! Lin
kimo sveikateles, savo tau
tos vardą kelti tikromis lie
tuviškomis- dainomis.

valdybą; pirm. Mikalma| LIETUVIŠKA AIOKY- jt-t., rengiąnios ^loterą Soda-i 
licijos šu kiti) pagalba;

Žodžiu, sakant, studentui 
paliko be jokio darbo,, o 
kaip galima išsilaikyti jau
nimo būreliui be' jokio dar
bo- ■

•Štai kur• susidavė .. padė
ties rimtumas, aj)įe kurią 
mūsą studentai susirūpinę 
pradėjo svarstyti ir galvoti, 
kaip iš tos padėties išbristi. 
. Kleb. kum J. Švagždės 
patiekė mintį save lavinti, 
skaitant referatus ir tt.

• Tiesa pasakius, mūsą stu
dentai liko užmiršti ir mūsą, 
inteligentą, kurie buvo pasi- 
žadė j ę bendradarbi a u t i. 
Viens iš advokatą . buvo pa
žadėjęs net . sudaryti euro- 
pėjišką teismo formą, bet. 
jau meteliai baigia nykti 
nuo to. pažado j iino, o mūsą 
studentai to -“darbštaus” 
pono nei akiu nemato.

Vistik; susirinkimas nuta
rė kreiptis tuo reikalu į 
Centrą- Studentui Sąjungos, 
ir prašyti direktyvą. Tuo 
tarpu užsibrėžė sau už tiks
lą studijuoti . “ Studeiit ą 
Žodį”' ir ateinančiam- susi
rinkimui patiekti straipsnią 
kritiką,

Studentą manymu ją žui'- 
nalas yra rašomas aukštu 
tonu; ir jiems per sunkiai 
suprantamas. Jie sako, kad 
jis geras mokytojams ir Lie
tuvos studentams, bet Ame
rikos . studentams reikėtų 
daugiau lengvą skaitvme- 
liu.

Šiems metams vietinės 
kuopos valdyba: pirm. Al
fonsas Jaramavičius, vicė 
pirm. Julijona Selevičiūte, 
rast. Eleonora 
ižd. Julijona Snoklaite.

Jonas Margs.

n Alė, E. Akulev+čiutė, M. 
Bulaukyle, F. Kairys.

Veika I a : “Teodnrinda”
Mot. S-goš 54 kp. meti

niame susirinkime nutarė . 
rengti užgavonią balių, va
sario 11 d. Bus “biiffef 
luncli” 'ir šokiai.

Jaunamecią skyrius, va- ’• 
dovaujant Centro pirm., M. 
ČižauskieneF, užkviestas pro
gramą išpildyti. Pelnas, 
kaip ir kas metą, skiriamas; 
parapijai.

Pirm. J. Medinienoi' va
dovaujant, kuopos susi rin
kimai būna malonus ir tvar-

KLA. ...
LUVVtLLj MA^či saite, prot; rašt. Elena Ver-; Kadangi Šv. Roko pai-a- 

--------- - . ■ siackaitė, fin. rašt. Teofilį-. pij()b lietuviškoji. mokykla 
MERGINŲ >SODALICIJA i ja Barisaitė, maršalka Ona i nuo sausio 28 d.; tampa per- 

Sofla-7aumil\ff- ,PedeycijGS at' i organizuojama, nauja kryp- 
stovai: MikahnazBlažionytė, .timi dėstomojo, darbo, norė- 
Juozafiila Narinkaitė, Teo- tusi tuo reikalu -tarti 

kitas žodelis.
Ligi šiol lietuvišką para- 

r n u I Laike paskutinio. Treti-
K ‘ [ninku Brolijos susirinkimo11^’ m0Kvkl<j tvarkė. Jonas 

L. D. Š» 97-tos kuopos nu~ Į sekantieji buvo išrinkti i ’^ūmpa. šiandien gi, sąlj- 
riai uoliai darbuojasi. Pei į.1934 metą valdybą ; pirm. J. susidėjus ir J. Kum- 
dvi savaiti gavo .23 naujus Į Sabaliauskienė, pagelbinin- besirengiant apleisti tą
“Darbininko skaitytojus. į kės Jieva Dzedūlionienė. ir mokyklos -dalbų, sti opiai
Girdėti, kad Laivreuce kolo-j Rozalija’• Kasparavičienė, imtasi tuo reikalu dai bo ii 
pija nori kitas kolonijas!Federacijos atstovės: Jed- Siai ^^msio 21 u. liko pei- 

;pralenkti. Lmvellieeiai nusi- j Vyga Sabaliauskienė ir Ka- sekančiai: *
statę nepasiduoti, Žiūrėsime, toliną Versiaekienė. I parapijinė mo
kai p ilgai jie savo ištver-j 
mingumą parodys.

KATEKĮZĄCIJOS į MONTELLO, MASS.
MOKYKLA. j

Para pi j o s sekmadienio 
katekizacijos vidurmetiniai 
kvotimai įvyko sausio 14 d.! 
Vietos klebonas prižadėjo! 
surengti įdonią judamąją 
paveikslu perstatymą tiems 
vaikeliams, kuine gaus virš, 
70 nuošw Vieniems bus juo- j 
ką, kitiems bus ašaru[

Netrukus Merginu Soda- 
licija surengs savo “VVhist 
Party." Turės nemaža do
vaną. Jalinimas nekantriai! -1111 
laukia..

(iPaži/inctiiros t iesos.”
; Bekinadienio vakare inū- 
j są klebonas kun. P. M. Ju- 
Į ras skaitė paskaitą temoje: 
“Pažymėtinos tiesos.”* Jis 
moksliškai aiškino !>okįu 
būdu galima pažinti tiesą. 
Jo paskaitą. galėjo, suprasti 
mažai mokytas arba ir visai 
bemokslis žmogelis. Paskai
ta buvo. labai turininga ir 
visi atydžiai jos klausosi. 
Gerb; prelegentui pabaigus 
kalbėti,, klausytojai pade- 

į kpjo garsiais, aplodismen-. 
J tais.- .
Į 'Kun. Juras pakvietė p. J. 

•‘Arlauską- iš Lyną. Mass., 
kuris kalbėjo patrijotiškai 

. ir ragino vajaus laiku užsi
rašyti “ Darbininką.” Kun. 
F. juras labai daug, dar- 

j bąojasi Šio vajaus laiku ir 
Į ragina kiekvieną užsirašyti 
j ^Darbininką” ir pats užra- 
| šinėja su pagalbą parapijos 
į veikėju. Žmonės noriai. už.- 
j sirašo, nes duodama Įvat- 
( raus turinio knygą vertės 
Į apie $4.()0. Užrašinėjama į- 
i vairūs katalikiški laikrašr 
| čiai, leidžiami Amerikoje ir 
j Lietuvoje.
’ PRAKALBOS įvyks sek- 
; inadienio, sausio 28, Šv. 
Į Pranciškaus parapijos salė- 
'.je, 6 :30 vai. vakare. Yra pa-

Juozafina Narinkaitė, 
filij a Bar'isaitė.

J TRETININKAI.
šeštadieniais

nbre- 
viens

laiko-

Tas pats iKykJa> kuri veikė ligi šiol

PARAPIJOS RENGIA
MOS VAKARIENĖS . 

TREČIOJI KOMISIJA.
Sausio 19 d. šv. Roko pa

rapijos svetainėje įvyko su
sirinkimas parapijos reųgia- 

I mos vakarienės: reikalu. Su-. 
• ši vi likimui., vadovavo kun. 
! J. .Petrauskas. Buvo svars- 

DEMOKRATIŠKI Ityta produktu gavimo bū- 
RINKIMAI. . Į das. Tam reikalui rūpintis 

išrinkta komisija: .

vaidino šie: * ;
J. Parafinavičrūs, M. Bu- 

lankyte, A. Avižinytė, M. 
Rakutytč, J’. Kuprevičius. 
A. Vai!kūnas.

Visi vaidintojai savo ro-

Pertraukose dainavo solo 
p-lė J. Vilimaite,duetai, M. 
Rakutytč ir A. Vailkimas, 
sesutes M. ir A. Avižinytes, 
E. (’iškevičiute ir J. Kupre
vičius.

Publikai vaidinimai 
dainos labai- patiko. . ■

Pasibaigus vakarui kle
bonas kun. J. 'Vaitekūnas 
artistus pa vaišino vakarie
ne. .

IV Beje, metiniame’ susirin
kime. Centro pirm, karštai 
sveikino ir ragino nares 
prie gražesnės ir taikios 
darbuotės savo organizaci?

šeštadieniais po pietą nuo 
sausio 28 d., pradės veikti 
sekmadieniais nuo 2;i-al. li
gi. 3-čios vai. po pietą./Mo
kins Seserys ir p. J. Kum
pa. Reiškia .grupėmis pa? 
skirstyti mokiniai bus moki
nami lietuvių . kalbos . per . 
vieną valandą.. Daugiaus ži
nią apie šios mokyklos vei
kimą pranešime vėliaus.-Tilo 
tarpu kviečiami visi tėve
liai atsiųsti- vaikus į lietu
viškąją mokyklą viršminėtu 
laiku- J. M.

BROCKTONO STU
DENTŲ VARGAI.

Sausio 21 d, 1:30 vai. po 
pietų Šv. Roko par. svetai
nėje, įvyko vietinės studen
tu kuopos susirinkimas. 
Maldą atkalbėjo kleb. kun. 
J. Švagždys.

. Susirinkime dalyvauja 
nemažas studentu būrelis. 
Iš pirmininko pranešinu* 
paaiškėjo, kad vietines kuo
pos studentaiatsidūrė keis- 
toj padėtyj. Koki gi sunku- 

Įmai ? .
.. Jaunos, pilnos energijos 
jėgos, . neturėdamos s a v o 
darbo programos: nykiai 
žiūri į kuopos gyvavimą ir 
neturėdamos vadovaujamos 
krypties* savo veikimui, nu
stoja pasitikę j i nu > studeii tų 
organizuotam vienetui. Prie 
ko’idbtU .

a) Sportas visas patekęs 
į vietines parapijines ra to
lią organizacijas. Veikia S t.,

. Rocciis Ą. A.? S. J.
■ - b) Teatras apimtas para-, 
pijds ribose Mergaičių So
da liečiu ir choro. ...

c) Parapijoj parengimai !, tė, J. Juknevičius, j.. Vaito- čius,. kurio 
vakariciiėsr

P. Kupickaš.

DETROIT,MICH«
Valio 54 kuopa !

Viso gero Rėmėja.
. ' SKLĖISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” neini- 
meskite, bet duokite. kitiems pa- 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus.su ‘‘Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremšitę mūsą idė
jos priešą propagandą.

Šv. Jurgio . pa r, choras, 
vadovaujant muz. J; Čižau- 
skui, sekmadienį, sausio 28 
(į, lygiai 6 vai. vakare, pa
rapijos . svetainėje, rengia 
.šaunią programą..

Bus . suvaidinta gražus 
veikalas, dalyvaujant V. Čc- 
pelionytei, AI. Petrokaitei, 
ValOtkevičiui, šjrmaičiui, 
Valatkai ir Pošiui.

Koncertinę dalį progra
ma išpildys pats muz. Či- 
žauskas ir vietinės gražuo-. 
balsės:- S. Bukšaitė, Ąg. 
J uodsnukaitė, B. I Ytkienė, 
(). Zigmantįenė. ir visu mė
giamas basas Vizgaitįs. Pia
nu skambins kun. J. Čižam 
skas. - Po programų bus ba- 

I liūs. (Iros geras orkestras. 
_r...____ /Tikimės daug svečiu. Visas
MatikaitoJ pelnas skiriamas parapijai.

SYKES&SYKES
P. A. Sykes ir . B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATĄ!

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

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020

RINKINIAI.
L. D. S. 97-tos kuopos ( 

metinis susirinkimas įvyko į Petras Kubilius^ Motie- 
dvi savaiti atgal. Išrinkta ■ jus Svdrskas, Antaiias Ba- 
visa senoji valdyba. Pirm, ibulis, A. Česnauskas, Pbli- 
Jonas Šaukimas, rast. Ta- j karpa Liuolia, Steponas
mas Versiackas, kasierius' Kašėta, Juozapas Kašėta, 
Doinas Misevičius,. maršal-^Adomas Petkus, Kazimie- 
ka Stanislovas Jurevičius.'ras P’ileckas, A. Norkus, A. 
Federacijos atstovai: VIa-1 Pocius,.P. Danila. V. Gece- 
das Paulauskas ir Juozas j vičius, Vincas Adomaitis ir 
Norkūnas.'
MERGINŲ SODALICIJA i į 

• . vpI
1934 metams Merginu So- L . n'.. v. ■. .. .. .v . . . ‘ y. vestuves ar i kitas panašiasdahciia išrinko sekančia . , • . I_.__ y pramogas, visados nusineš-{

1 dayo su . savim ar pirago, ar 
sūrio, skilandžio, sviesto, 
dešrą etc., etc. Kiek g/ražios 

I širdies ir broliškos pagalbos 
jtame paprotyje. Būtu labai 
I gerai, kad ir šion vakarie-. 
įiiėn besirinkdaiui galėtu- 
imėm atgaivinti tą gražu tė
vynes paprotį, šeimininkes 

; prigaminkite gardžią. pįra.- 
•gą — keikų, gruzdą.fr kitų.
į gardumyną, ir. Lietuvos pa* 
proČiu priduokite vakarie
nės maisto gamintojams.

.; . J. Mareys.

visa senoji valdyba. Pirm, ibulis, A. Česnauskas,

ras P’ileckas, A. Norkus, A.

Jonas ŠČesnūievičiiis, 
, Lietuvoje kada mūsų tė
veliai eidavo i krikštynas,

W. G, McGLIHGHET

Pirmutinis Graborius

Lietuviams

Montello, Mass..
• 1 • •

Dėl Motoru Patarnauja
. *• X * .

Moteris..

Tel. 1308-R. : Prufealonnlal, blz^riti, pratiaonin' 
Ui. kurie skelbiasi "Darbininke,” tik

. I *41 verti s kaitytojų paramos.
■’ VU! geralnkltta "DArblAtaka," '■

į Mot. S-gos Centro pirm.
I p. M. Čiž-aąskieno jau keliu-

. PROVIDENGE, R. I. .7' ^'-aitč ™ku<>ja bu- 
y .■ Iro įsvymis S-gos reikalais į 

• : v : Chicagą, grįždama į namus
Sausio 21 d., . L. A Ų'11!/ užsišaldo ir vis dar negali 

kuo])os vaidintojai suvaidr- msikratvti tos nelemtos šie
no du veikalu ;.“ Ponas Daii- O.()S
ganoris” ir “Teodolinda.” ’ . ’■

. Šiomis dienomis gydyto- 
Kleb. kun. J. A aitekunąs p. čižauskio*

pradėjo^ progranią gražia.' luų. dalyviinią viešanu
prakalbūle., . įveikime, . Jodei 'turėjo alsu

Po to., prasidėjo vaidint-j kyli kvietimus dainuoti, 
mas. Vaidintojai “Ponas;
1 laugaiior i s”, buvo šie: ’ J 
Kuprevičius, E. (’iskev’ičiu-

v’liisf party iri uis, S; Švedaitė, M,; Aviže

. Gerai žinomas, būvės par. 
komiteto narys :. Aiitanavi- 

aūtomobiliaut 
šoko > ąt g a ikronkeriš"

REIKALINGAS ŽMOGUS
Reikalingas partūeris prie 

mano bižnio. Laikome vy
rams ir moterims tvirtus ir 
plačius čeverykuė (Shoes). 
Turime vyram gražiausią 
šilkinių marškiniu. Krau
tuvė didelė ir pilna visokio .. 
įavoro. Namas priklauso 
prie krautuvės. Laikau lai
vą agentūrą ir -parduodu 
laivakortes ant greitąjį) ir 
didžiųrią laivu. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą,. Lenkiją ir7 
į kitas šalis. Biznis didinas 
šu kiekviena diena ir noriu 
būti prisi rengęs prie didelio 
iv gražaus biznio. Reikalin
gas žmogus, kuris noreli) 
prisidėti prie tokio biznio.

PETRAS BARTKEVIČIUS
Ai«eriean T)ry Goodš Stote 

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

’7 ' . (Ądv.).
. 1

kitus.su
gruzd%25c4%2585.fr


Penktadienį, Sausio 2B d., 1634. ■e

| Rytinių Valstybių Žinios
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J. Rakauskas, * J. Marciuly- 
nas, D. Matas; 6 kp. Hart
ford j. Mončiūnas, K. 
Tamošiūnas, P. Mikalaus
kas, A. Pateckis; 28 kp. 
New Haven -—V. Norkū
nas, F. Rumskis, J. Lukšą; 
.36 kp. — B. Mičiūniene, A. 
Mičiųnas. Dalyvauja 16 aU 
stovų. Atstovams suteikta 
ženkleliai, kuriuos pagami
no vietinė 5 kuopa. Atsilan
kė viešnia ponia Bernotie
nė, kuriai suteiktas ženkle
lis 'ir patariamas balsas.

9. Valdybos rąpd r t a t. 
Pirm. P. Tutoraičiui nepri
buvus, jo vardu patiekė ra
portą žodžiu J, Bernotas, 
kad dirbo, sulyg išgalės, y- 
patingai rengiant .n geguži
nes. ” Raportas prnmtaš?

Virė pirmininko raportas 
išklausytas, ir priimtas. 

; . Raštininkės - raportas, su 
pasiaiškinimu, kad kai ku
rių, dalykų neatliko iš prie
žasties ligos, priimtas.

Iždininko raportas, kuris 
buvo vėliaus priduotas, yra 
toks: pusmetinio siiv. neda 
teklius $28,64, Išmokėta raš
tininkei kelionės lėšos $2. 
Iždininko ir pirmininko ke
lionės lėšos $2. Viso ižde ne- 
datekliauš. $32.64... Vėliau 
gauta Gegužinės pelnas 100 
dol. Išėmus nedateklių $32.- 
(įt. Lieka ižde $67.36.

L. D. S. bonas ir L, L? P: 
bonas.

10. Kuopų, raportai, ku
riuos žodžiu išdavę atstovai, 
parode, kad kiekvienos'kuo
pos nusistatymas žengti 
prie uolesnio darbo L’ D. S. 
gerovei*

: 11.. Komisijų. raportai, k. 
t. Gegužinės. K. Tamošiū
nas, paaiškino,: kad viskas 
praėjo sėkmingai. Gryno 
pelno liko, 312 dolerių drims- 
apskričiams pasidalinus li
ko po 100 dol. Likusieji 12 
dol priduoti Hartfordo vie
tinėms trims kuopoms pasi
dalinti po 4 dol. Raportas 
priimtas.

12. Atstovų iš seimo- ra
portai. V. Norkūnas, buvęs 
apskričio atstovas ir kiti 
dalyvavę iš kp. 'išdavė ra
portus, kurie buvo išklausy
ti, išdiskusuoti ir priimti.

13. Kuopų įnešimai. 6 kp. 
Hartford įneša, kad apskri
tys vėl rengtų bendrai Ge
gužinę, biitenf, L. D. S. 
Conn., L. R. K. S. A. Conn. 
ir. L. R. K. M. S, Conn. ap

PROTOKOLAS
L. D. S. CONNEOTICUT 

APSKRIČIO 37 SUVA
ŽIAVIMO

L D, S, Conneeticut ap
skričio metinis 37-tas suva
žiavimas įvyko 1933 in., lap
kričio 26 d. Šv. Juozapo lie
tuviu parapijos mokyklom 
kambariuose, Congress Avė., 
YVaterbųry, Conn.

1. Apskričio pirmininkui 
P, Tutoraičiui nepribuvus, 
suvažiavimą atidarė apskri
čio viee pirmininkas J. Mon- 
Čiūnas, pasveikindamas- at
stovus ir pakvietė kun.Gau- 
ronskį atkalbėti maldą.

2. Por maldos" kun. Gau- 
ronskis širdingai sveikinu 
atstovus; linkėdamas gražią 
bei naudingai sėkmių. L. D.
S. organizacija^ pareikšda
mas, kad ir jis kada buvęs 
apskričio darbuotėje ir pilk 
sidėjęs prie subūrimo minė
to apskričio. Gerbiamo svei
kintojo linkėjimai palidėti 
aplodismentais.

3. Suvažiavimą sveikino 
S. L. R. K. A. Conn. apskri
čio vardu, A. MiČiūnas. Taip 
pat sveikino K. Tamošiū
nas, V. Norkūnas, J, Berno
tas, P. Rumskis. Visų lin
kėjimai bei sveikinimai bu
vo nuoširdūs ir priimti ap
lodismentais.

4. Iššaukta apskričio val
dyba. Pasirodė, kad apskri
čio pirm. P. Tūtoraitis ne
dalyvauja, ir iždininkas S. 
Cibulskas, kuris pribuvo vė-' 
liau. . - .

5.. Iššaukta apskričio kuo
pos. Atstovaujamos ketu
rios: 5 kp. Waterburyr. (5 
kp. Hartford, 28 kp. New 
Haven, 36 kp. New Britam,

6. Prezidiuman išrinkta 
vienbalsiai: ’ J. Mončiūnas 
pirm., F. Rumskis viee pir
mininkas, B. Mičiūniene 
raštininkė, J. Ber notas 
tvarkdarys. Mandatų bei į-: 
nešinių tvarkymas, ' pavesta 
viee pirm. P. Rumskiui ir 
J. JakubauskuL B. Mičiū- 
niėnei pavesta raporterio 
darbas.

7. Skaitymas protokolo iš 
praeito suvažiavimo. Priim
tas su pagyrimu.

. \ t
8. Įsiregistravimas atsto

vai : 5 kp. Waterbury. — J. 
Bernotas, S, Cibulskis, A. 
Šambarys, P. Jakubauskas, 

Greičiausia Kelione į Lietuvą
BREMEN• EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo- Brenier- . 
havenė ir. užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDA’ 

Arba keliaukite populiari.tlis ekspresiniai^ laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN - NEW YOBK -

' TKEC1OS Kt.ESOS lAIVAKOUTES įsi CirTA HA
NKVV YOltKO Į KLA1PEL< llt ATGAL * V.«JV. 

ir daugiau .
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai ■žinomais ’kabinimais 

’ laivais-rPatogus geležinkeliais suslsiėkiinas iš'Bremeno' 
. ar Hamburgo.' ,

• Informacijų klauskite pas vietini agentų urbti .

HAMBURGE AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

—g—. • 252.r»OVLS'rOX ŠTmiĖT, BOSTON

skričio. Įnešimas priimtas 
ir nutarta—apskričiovaldy- 
bai pavesti galutinai šį dar
bą, tariantis su viršminetų 
apskričių valdybomis.

14. 6 kp. įneša, kad laike 
Gegužines būtų platinamas 
* ‘ Darbininkas.” Priimta. 
Nutarta rinkti biznierių 
skelbimus ir kad skelbimai 
būtų patalpinti “ Darbinin
ken ir publikai išdalinti do
vanai vietoj programos.

15. 6 kp. įneša, kad laike 
metinių suvažiavimų, LDS. 
Conn. apskritis, užprašytų 
šv. mišias už mirusius ir gy
vus L. D. S. narius. Priim
ta ir nutarta užprašyti gie
dotas Šv. mišias, kur įvyks 
metinis suvažiavimas.

1G. U kp. įneša, kad apsk
ritis dėtų pastangas suorga
nizuoti naujas kuopas, km 
dar jų nėra. Priimta, ir už
giriu, stengtis ateityj šį įne
šimą vykdyti.

17. Atsilankė kompozito
rius A. Alekšis. Gerb, sve
čiui suteiktas ženklelis b 
sprendžiamas balsas. Jis 
nuoširdžiai sveikino suva
žiavimo dalyvius ir abelnai 
L. D. S. organizaciją ir pa
reiškė daug reikšmingų min 
čių. Kvietė visus aktyviau 
darbuotis darbininkų, nau
dai ir organizacijai.

Del svarbių priežasčių, 
užbaigęs savo kalbą, apleido 
sesijas. Gerb. Aleksio svei
kinimai, nuoširdūs pareiš
kimai, priimti garsiais ap
lodismentais.

18. Atstovų įnešimai. Įne
šta ir nutarta parašyti pa
dėkos laiškus chorams bei 
jų vadams už dalyvavimą 
įvykusioje .. Gegužinėje, ir 
kartu pakviesti dalyvauti ir 
būsiančioje. Šis darbas pa
vestas B. Mačiūnienei. Taip 
pat.-pareikšti viešą padėką 
ir spaudoje. ’.

19. .Įnešta ir nutarta su
teikti auką $5.00 a. a. Da
riaus ir Girėno paminklo 
fondui, Chicagojė,

20. Kad kiekvienas kuo
pos narys stengtųsi platinti 
“Darbininką.

2L Pareikšta padėka ku
nigui J. Kripui už teikia
mas žinias “Darbininkui/ 
kaip Rytinių Valstybių re
daktoriui.

22. Rinkimas apskričio 
valdybos būsiantiems me
tams. Vienbalsiai išrinkta ir 
užgirta: pirm. Jonas Man- 
čiūnas, 30 Putliam. H., Hart 
ford, Conn.; viee pirm* Fe- 

Įliksas Rumskis, 262AVolloei 
St.,, New Haven, Conn.; 
raštininkė B. > Mičiūniene, 
74 Beldeii St., New Britam, 
Comi.; iždininkas S;. Cibuls
kis, 30 E. Liberty St, Wa- 
tėrbury, Comi. Organizato-, 
rius K. Tamošiūnas, Į33 
Bonner St., Hartford, Conn.

Kitą suvažiavimą nutarta 
turėti Bridgeport, Comi.

. Suvažiavimo sesijos, už
baigtos 6 vai? vakare malda, 
kurią atkalbėjo pirminin
kas Jonas AiončiūnaS.
. ‘. Pirm. “ J uitas Mon.ciū neis, 

Rašl\ B. Mičiūnienį.

MISIJOS LAIMINGAI 
UŽSIBAIGĖ.

Be jokio perdėjimo, Įdek 
teko išgirsti nuo senesniųjų 
parapijiečių, kun. BruŽiko,
S. J. vedamosios Misijos 
praėjo sii nepaprastu pasi
sekimu. . Nenuostabu, kad 
moterys gausiai lankėsi, nes 
visuomet galima to tikėtis. 
Tačiau, kai vyrai pradeda 
eiti bažnyčion kas vakaras,, 
tarpe šešių ir astuonių šim
tų, yra ko stebėtis. Matyti 
tokių, kurie nesirodė bažny
čioje per penkis metus.

Sekmadienio vakarą, ka
da buvo šaukiami’ įstoti i 
Šv. Vardo Draugiją, kokis 
šimtas vyrų atsiliepė. Rei
kia tik džiaugtis, kad tokių 
pasekmių šios Misijos su
laukė. * ■

t • .hIį--

Tarpe kitko, atsirado ir 
išimčių. Vienas kitas asmuo, 
matyt, atėjęs ne melstis ai 
atgailoti, bet tyčiotis.. Iš to
kių piktinosi net vyrai, ku
rie : paprastai . nesirūpina 
bažnyčia. Bet ir to blogo 
noro paversta į g$rą, neš tie
du. ar trys . asmenys, atėję 
tyčiotis, negalėjo žiūrėti. į 
tuos šimtus vyrų, ir palikt: 
kaip buvę. įspūdį, beabėjo, 
ir tokiems atžagareiviams 
Misijos padarė. Belieka tik 
pageidauti, kad pakilęs li
pas negreit išblėstų, bet iš
silaikytų iki kitų (Misijų, ir 
tuomet net tuos atžagarei
vius išjudintų iš vietos.

8USIRINKIMAI.
Federacijos kuopa laikė 

specialų posėdį pereitą sek

madienį ir pakvietė Misi j o- 
nierių pakalbėti apie spau
dos reikšmę lietuviams. Po 
savo kalbos, kurioj' ragino 
įsir a šyl i “Darbininką’ 
‘ ‘ Ameriką ’ ’ ir Jezuitų leidi
nį “Žvaigžde,” pareiškė, 
kad Baltiiiiorėje užrašęs 
daugiau kaip dvi.de š i m t 
skaitytojų ‘T)arbinihkui/’

7DARBI NI N K (j SĄ
JUNGA laike pirmą šių mė
tų posėdį, tuoj po Federaci
jos. Valdyba buto išrinktą 
iš sekančių; J. Budelis* pir
mininkas, J. Biežiš, . vice
pirmininkas, M. Raškaus
kas, raštininkas, ir J. Petr 
kūs, iždininkas. Nutaria po
sėdžius laikyti jau nebe piri 
aną sekmadienį mėnesio, bet 
trečią ją,, kartu su Federaci
ja.

SUSIVIENIJIAIO 
VAKARIENĖ.

Sekmadienio vakare Su
sivienijimo vietinė kuopa 
rengia vakarienę parapijos 
naudai. Po vakarienei, bus 
šokiai. Įžanga kaip papras
tai pusė dolerio. Vakaro 
ŠeimiiiinkėS'’Sekanči6š ‘ AVai- 
singiene, Gručkūniehe, it 
Laukaitienę.

•. Žinijs..

“Į. kiekvieną katalikišką 
šeimą privalo pareiti bent 
vienai katajik. laikraštis. ”- 

Popiežius Pijus XI.

. Telefonas ; Tlaza 1350., ’ « 

JONAS GREBUAU6KA 
Graborius ir Balsamūotoja> 

423 S. PACA STREET.
BALTIMORE, MD

ROCHESTER, N, Y.
IŠKILMINGAI ŠVENTĖ 

Sekmadienį, gruodžio 31 
d. (prieš Naujus Metus) 
bažnyčia buvo labai gražiai 
papuošta. Bažnytėlė per su
mą parpildyta žmonėmis. 
Ranialdose dalyvauja 3 dr 
jos “incorpore,f’ o jų vė
liavos sustatytos prię grote
lių darė labai jaukų įspūdį. 
Ant didžiojo altoriaus vir
šui tabernakulio sidabriniai 
numeriai 1908—1933, reiš
kia 25-kis metus. Tą dieną 
Šv. Jurgio karei rĮo draugL 
ja’ apvaikščiojo savo 25-kių 
metų sidabrinį jubiliejų. 
,Šventų mišių auką atnašav?. 
klebonas' ktuį. f Jonas M. 
Bakšys. Jis taip, pat pasako
tai dienai pritaikintą pa
mokslą. Choras nepaprastai 
gražiai giedojo. / Pasibaigus, 
pamaldom bažnyčioje, visi 
dalyviui renkasi į svetainę, 
kui? jų laukė rengimo komi
tetas prisirengęs gražiai vi
sus pavaišinti.

Tą. patį vakarą, skaitlin
ga minia žmonių, susirinko

į svetainę. Paskirtų laiku 
s į „susirinkusius prabilsta J. 
K. Ciapas, .nupiešdamas to 
vakaro reikšmę ir perstaty- 
damas Šv* Jurgio draugijos 
pirmininką p. Justiną Va> 
cekevįčių vesti to vakaro 
programą. Pastarasis užė
męs vietą ; širdingai visus 
sveikina ir papiašo rašti
ninką p. V. Butiimaitį per
skaityti 25-kių metų draugi
jos darbuotę.. Iš to praneši
mo pasirodo, kad draugija 
yra suteikusi gana daug ir 
stambių auką Bažnyčiai ir 
tėvynei. Sekanti kalbėtojai 
buvo draugijos tvėrėjai: pp 
A. Gudinąs, S. Miiciej.una& 
ir Jonas Samiora. Visi jie 
kalbėjo apie draugijos susi- 
tvęrimą ir džiaugėsi; kad 8 
pirmutiniai nariai, kurie 
dar tebėra gyvi tiktai 
išsiskirstė po plačiąją Ame
riką, tebėra didelės ir. tuį- 
tingoš šios draugijos ha- 
riais. Toliau sekė sveikim- 
niai nūo draugiją.: ŠŠ. Pet
ro ir Povilo dr-jos pirnū- 
ninkiLs Jonas P. Leviekas ir 
Švč. Marijos Panos draugi
jos pirmininke p. Ona l$a-

pijos darbu. Dėkingi už tai 
ne tik klebonas, bet visi, pa
rapijiečiai, kurie melsis, 
kad suteiktų amžiną atlygi
nimą Tas, Kurio garbei;vi
sas darbas yra daromas.

HARTFORD, CONN,
SERGA.

Kun, E. Gradeckis serga 
gerldinių išsišakojimų už
degimu (broncliitis). Lin
kime jam greitai pasveikti*
KORTŲ VAKARAS IR 

ŠOKIAI.
Sausio 27 d., 7 vat vaka

ro, par. mokyklos svetainė
je įvyks Lietuvių R. K. Via 
nybės dr-jų kortų ir: šokių 
vakaras. Prie “Vienybes^ 
priklauso apie 10 draiigijų*. 
Tos draugijos, tikslas yra Ų 
taisyti ir. prižiūrėti, kad .pa- 
rap. mokyklos svetainėje 
būtų stalai, indai ir kiti 
daikteliai reikalingi vakarė
liams* .

Taigi ir tas vakaras ren
giamas virš minėtam tiksliu 
Įžanga 25 centai.

SUSITUOKS
Pranas Žilinskas su Bi’o- 

ne Speriute.
Spurgis.

Sausio 26 d., L. D. S. 6 
kp.. rengia vakarą, kur p. 
Januškevičius rodys Lietu
vą garsiniuose paveiksluose, 
Lietuvių1 par. mokyklos sve
tainėje, 339 Capitol Avė., 
7:30 vai. vakare. Įžanga 35c

THOMPSON, CONN.
KĖGLIŲ LYGĄ.

Kadangi šiud laiku nega
lima lošti jokių žaidimų 
lauke, sporto aikštėje, taigi 
nutarta pradėti kėglių lygą, 
‘ ‘ bowlįng league. •

Pirmasis žaidimas įvyko 
sekmadienį, sausio 14 d. Ly
gą oficialiai atidarė kun, 
Dr. Biskis, parisdamas pir
mą rutulį. Nors. Kolegijoje 
yra gana daug lygų kaip: 
krepšiasvąidžio, biliard, bet 
populiariausia yra kėglių 
lyga-

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. Ennius.

REIKALINGAS PARTNERIS... 
Real Estate ir. Apdraudps. Turi 
būti prityręs tame darbe. Jokio 
ihvestmerilo nereikia, ir gali pa
daryti genj gyvenimą. Turimo 
keti Angliškai ir Lietuviškai.

M. Brown, 178 E. Mari Street, 
Amsterdam, N.- Y. .

. . 8.23

Įaišienė pasveikino ir įteike 
dovaną gražią plieninę ban
ką (safė)., kurią abi viršnii- 
nėtos draugijas nupirko. 
Toliau vardu Lietuvos Vy 
Čių sveikiną Jonas Pranc- 
kūnas ir įteikė dovaną s> 
dabniotą kryžių įr Vilnių 
Vaduoti Sąjungos vardu 
sveikino Py. Svetikas, pir
mininkas. Jo. kallgv buvo 
karšta ir daug gero velijan
ti,.

Dar sveikino draugiją na
riai pp> Ant. Žiemys ir Juo
zas Šaurona' Toliau šio va
karo garbės svečias klebo
nas kun. Jonas M. Bakšys 
pasveikino, įtikėdamas. du
jai kuoilgiausiai gyvuoti. 
Baigiant mūsų jaunimas, 
vadovaujant j ii. muzikos va
dui pro f. K. Baziui, sudai
navo šias, daineles: “Pasvei
kinimas,” “Jaunimo Gies
mė, ”. “ Ulonai, ’ ’ “Kam šė
rei žirgelį” ir užbaigė nau
jausia p. kompozitoriaus Ži
levičiaus kompozicija “Svei
ki .Drūti'/’ Jų dainos vi
siems labai patiko, ir ištik- 
rųjų jaunimą, o ypač jų va
dą prof. K, Bązį, galima pa
girti, kad jie nesigailėdami 
savo vargo rengėsi prie šią 
iškilmių labai nuoširdžiai. 
Draugija taipgi yra laba: 
dėkinga Sesutėms Pranciš- 
kietėms u$ graži; išpuošimą 
bažnyčios ir altorių. Pro
gramai pasibaigus, grojant 
orkestrai, iš šešių muzikan
tų, visi dalyviai linksmai' 
šoko iki ankstyvo Naujų 
Metų ryto. Prie draugijos 
prisirašė 23 nauji nariai.

VAKARIENĖ PARA-
. PUOŠ NAUDAI.
Mūsų garbingos motere-j 

1 ės,' atj ausdamos labai sun
kią parapijos padėtį. Hjac* 
užlaikant savo mokyklą if 
už kurią 'daugelis negali 
šiais sunkiais laikais užsi
mokėti, sūdčjusios iš savi 
sutaupą po penkinę apmo
kėti išlaidoms, sausio 7 d. 
surengė; nepaprastą vaka
rienę, kuri atnešė labai gra
žaus pelno. Sekančios buv< 
rengėjos:. Pp. Kairienė, 
Palčiūnieiiė, Malinauskiene, 
Brown, Savage, Mare Le
vickienė,. Rimkiene, Grei- 
žienė, Kilias, P. Poliiikienč, 
E. Pikutienė ir N. Prisidė
jo taipgi .ir mūsų klebonas 
ir p. Petras Pikunas, kuris 
buvo viso to darbo organiza
torius. Laiminga yra Ro- 
(liesterio lietuvių kolonija, 
turėdama savo tarpe tokių 
geraširdžių moterų, .. kurios 
ne tik savo darbu, bet ir 
centais prisideda prie para

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
per Scūndinavian-American Line 

usmeuiškui yadovaujant
JUOZUI BABRAVIČIUI

. ' gJnti žhioiiuun operos dulnhiliikul, laivu
S. S. UNITED STATES

Išplaukia iš New Yorko KOVO 3 dieną ■ 
Tiesinu j <'<>iienlu»ien. (i Iš ten tiesioginiu laivu i KLAIPĖDĄ.

Visas vandens Kelias per Uopenhage.n į KlaipMą bus po 
Miihivyste nniMj gerai žinomo operos dainininko

' • / JUOZO BAiniAVItTĄUS. .

: . Del- laitakoriHij kainij dr kūn inrovinaelją kveipkri’*;’ pils 
Si aniHiun laii-AinerMuv Line, nutovlzaiotą įtgentą 
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

• L“. \\ hiit'hull si.. ,2-lN IVashliiitton St.,: K10 No. LuSallo St.
Xo\\ .Vorlv N. Y . Mūs*.,-. Uhivago, Itl>

dvi.de


Penktadienis, Sausio 26 d., 1934.
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D A RB I NIN K A,S

C. BROOKLYN, N, Y.
SODALIETŪS.-

Didžiųjų Sodaliečių sk
riaus metinis susirinkimas 
įvyko sausio 16 dieną, Šv. 
Jurgio par. saloje. Atsilan
kė Dvasios Vadas kum J. 
Laurinaitis. Gražių patari* 
mų išgirdome nuo kųn. Lau
rinaičio.

Valdyboje šį motą randa
si Olga Gliorniskbff, kuri 
pirmininkauja . j a u antri 
mėtau Vice pirmininke Va
lerija S i rintė užėmė vietą J. 
Bąkanauskaiteš. . Raštinin
kė Antanina Jesmončiuti' 
jau treti metai gražiai užra
šinėja .šios kuopelės nutari- 
mus. Jai pagalbininke iš
rinkta Anastazija Brangai- 
tyte. Iždininkės darbą jau 
treti .metai laiko Ona Ba- 
rąsne virinte.

Linkime naujai valdybai 
ir visoms . Sodalietėms go-.

Juoko iki sočiai. Po vaidl- 
mmo^-šokiai. Pradžia 7 vai. 
vakare..'

Prašome visų* atsilankyti.

HARRISON, N. J

riaušių pasekmių.
Taip pat, mažųjų. Soda- 

liečįų skyrius turėjo savo 
. metinį susirinkimą. Naują 
valdybą sudaroII. Regode- 
niutė, pirmininkė ; B. jan- 
kauskiūtė, vice pirmininke; 
II. Bundoniiitė, raštininke; 
M, Vasiliauskaitė, iždinin
kė ;. tvarkos prižiūrėtoja J. 
Stupariutė.
. ŠV. JURGIO PARAP. 

CHORAS.
• Yra malonu rašyti, apie 

..Šv. Jurgio . parapijos cho
rą. Nėra svarbu, kad išauga 
skaitlingas nariais, bet svar
bu jo veikimas. Matosi di
delė pažanga jo giedojime. 
Tai vis. darbas varg. P. Sa- 

. ko.. Trumpų laiku šis cho
ras, pažengė pirmyn. Kariai 
šio garbingo choro džiau
giasi, kad jiems sekasi ge- 

a riau giedoti, nes balsai ge
riau suderinti.

' Mūsų Choras, ’• gavo pa
kvietimą dalyvauti ir išpil
dyti programą. Brooklyn 
Museum, kur. klausysis, tūk
stantinė minia. Choras mo
kosi . naujų dainų, kad tik' 
gražiau pasirodžius.

Choro j vadas p. P. Sakas, 
'• deda pastangas, negailėda

mas laiko, kad tik palaikius 
jaunimą gražioje tvarkoje.

Parapijos jauniinč,. kas 
jaučiasi turįs brangią dova
ną gražų balsą, yra kviečia
mas prisirašyti prie to šau
naus choro.

.. 1 Vainikas.

Kl/N, J. BRŲŽIKAS, S. j,,. žymus nvsijonieiaus, 
•‘Darbininko” bendradarbis, rėmėjas ir platintojas, nuo 
sausio 22 d. laiko misijas Šv. Jurgio lietuvių: bažnyčioje/ 
Sftenandoali, Pa. ' 7 , ’~"7

Tėvas Bružikąs priiininėja ‘‘ Darbininkui ’' prenu
meratas. Gerb* Slienandoali lietuviams patariame ta pro
ga pasinaudoti, nes. dabai* “Dai‘.biiitiik:<x” vajaus metu 
kaina tik $3.00 ir dar gausite dovanai LIETUVOS AL
BUMĄ. < ’

dilio patys choristai, būtenr: 
p-Įės S. Matulyte, M. Jur
kūnaitė, O. Janušonytėj A. 
Kvederis, K. Kavaliauskas, 
Kazekev’ičiūs. Vaidintojai 
visi atliko savo roles gerai. 
Ypatingai gerai vaidino S. 
Matulytė, ir A. Kvederis. 
Juodu prijuokino publiką 
nudavimais bei . aiškia kai . 
ba. Po vaidinimo/’sudainuo
ta keletas dainų, kurias dai
navo choro devyni vaikinai, 
skambinant pianu p-lei E. 
Jankeliūnai!ei, buvusiai lig- 
aikinei vargonininkei. P-le 
Izabelė Jankeliunaitė, nm- 
žiu yra jaunutė, bet gražiai 
skambina pianu, ir gerai 
vargonais »groja. Linkime 
Izabelei gerų sėkmių muzi
koje. •

Kaip visuomet, taip , ir ši 
kartą nepasiliko su savo 
juokingomis dainelėmis mū
sų jauna dainininkė M. Lik- 
toraičiukė’. Ji palinksmino 
publiką sudainuodama pora 
meilės dainų. Vakaro vedė
ju buvo klebonas kun. A, 
Vaškelis. Jis. pradėjęs, vaka
ro programą maloniai svei
kino publiką, dėkodamas užl|aį

vajaus reikalu. Išrinkta B. 
Mičiuuiehė į vajaus kontefer 
tą. Nutarta rengti prakal
bas gavėnios metu, spaudos 
reikalais. Išrinkta komisija, 
dėl rengiamos trijų apskri
čių Gegužinės, kuri įvyks 
10 d. birželio, Quartette 
Club Park, New Britam, 
Conn. Komisijoje V. Vafl
ius, A. Gurskis, B. Mičiu- 
nįenė. Malonu pastebėtų 
kad šiame susirinkime buvo 
atsilankę klebonas kun. A. 
Vaškelis ir kun, P. -Pį Kąr- 
lonas. suteikdami gražių, 
minčių. Kun. P. P. Karlo- 
nas pirmas stojo į L. D. S. 
įrašydamas savo vardą. Tai
gi sveikiname kun. P. P. 
Karloną, kaipo L. D. S. 
naują narį * ir nenuilstanti 
darbuotoją Kristaus vyny- 
ne.

Iskilmingos Vestuves..
Pereitą sekmadienį, sau

sio 21 d., 1 vai. po pietų bu- 
. vo. iškilmingas šliubas Ma
ri jonos Janušonytės,, kuri 
susituokė su Kazimieru Ur- 
nikit šiirtbą davė Elizabeth, 
N. J. klebonas kun. J„ Si
monaitis. Laike šliuboadalįs 
pai; choro sugiedojo “Venį 
Crėątor,” o p-lč Oi Dapkū- 
niute solo sugiedojo ?*Ave 
Maria. ”. Vęstuvni pokylis 
įvyko A. L. P.. K. svotąinč- 
je, 134 Schuyler A ve., Kc- 
nrny, N. J. Gražias vestuves 
iškėlė jaunosios te vėl i a i.

. Svečių tarpe, buvo atsi
lankę vietos klebonas kun,. 
Vaiciekauskaš, kun, Simo
naitis, jaunojo giminaitis 
■nuliukas (vienuolis) Jonas 
Veivevis ir miiz. J. Brun- 
dza. Lietuviški muzikantai 
gražiose unifbrinose . grojo 
lietuviškus šokius.

Jaunavedys K. Ųrhikas, 
dar gana jaunas vyrukas, 
nesenai baigęs laivininkys
tės inžinieriaus mokslą ir 
tarnauja laivininkystėje.

Linkėtina jaunavedžiams 
■laimingo gyvenimo.

,STUDENTŲ SUSI
RINKIMAS;

Pirmadienį, sausio .22 d. 
oar. svetainėje įvyko Harn- 
šono-Kėarny . Studentų su
sirinkimas, į kurį atsilankė 
vietos klebonas. į? muz. J. 
Brundza? kuris savo kalbom 
je nurodė'Studentų organi
zacijos reikalingumą ir nau
dingumą. Klebonas išdalino 
susirinkusiems ' “ Studentų 
Žodžio” žurnalą. Tikimasi, 
kad greitu laiku ši kuopa 
išaugs skaitlinga sąyo na
riais. . ; R.

NEW BRIT4IN, CONN.
Naujas Vargauinitikas.
Sausio 16 d. į šv. Andrie

jaus .par. atvyko naujas 
: vargonininkas Kazimieras 

Žalni ėraiti s, iš Amsterdam, 
N. Y. Jis pradėjo darbą pa
rapijoje sausio 19 d. Perei
tą . sekmadienį grajino nepa
prastai gražiai per visas 
trejas šy. mišias.,'Parapijie
čiai, išėję, iš bažnyčios, gir* 

. dėjau džiaugėsi1,, sakydami, 
. kad turėsimo šaunų vargo
nininką. . Taiki sveikiname 
gerb. K. Žalneraitį ir linki
me laimingų sekinių mūsų 
■tarpe. •

KOMEDIJA “UŽŠAL- 
\. DYTA DEDIENE.”

Sausio 20 d., vakare, Šv., 
Cecilijos choras buvo suren
gęs . linksmą vakarėlį.. Vai- 

Minta vieno akto komedija 
“Užšaldyta Dėdienė,” Vai-

Tiesą Mylįs.

PATERSON, N. j.
BROOKLYN, N, Y

VYČIU PARENGIMAS 
PAVYKO.

Lietuvos Vyčių N. Y. ir 
N. J. apskrities “Mėnesi?* 
nos i r Pretzelių ’ ’ šokiai, Į- 
vyke sekmadienį* sausio 21 
d. Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje1, C. Brooklyn, N. Y. 
pavyko visais atžvilgiais.

Puikiai išpuošta svetainė 
nors ir didoka, bet buvo ne 
tik- pripildyta jaunimu, bet 
ir senaisiais. Visi ątsiląnkę 
gavo, pro.tzeli’ų iki “sdčiai/' 
o ‘bnėnesieuoš“ irgi netrū
ko. ' Muzika buve gera, tik 
gaila, kad. mažai tegriėžta 
lietuviškai, bet atsižvel
giant. ir to trūkumo, visi, da
lyvavę buvo, patenkinti.

MAS PETITO VYČIAI 
LAIMĖTOJAI

Sidabro taurės laimėjime 
dalyvavo daugiau kaip dvi- 
doši mt draugi jų, kuri os bu
vo atvykę iš tolimesnių ko- 
k)iifjų77karp “ is Pateršonof 
Kėarny ir Cliffside, N. J., 
kur susitvėrė nauja Vyčiu 
kuopa ir jau. turi apie 30 
Užsimokėjusių narių..Neatsi- 
žvelgiant, kaip kitos draugi
jos spyrėsi, bet Maspetho. 
110 kuopa \ laimėjo pirmą 
vietą, pristatydama net 62 
asmenis iš savo kolonijos, 
ir gaudami gražią, sidabro 
taurę.

Antrą vietą paėmė, irgt 
puikiai pasirodžius 41-ma 
Vytauto kuopa, pristatyda
ma 42 asmenis; trečioje vie> 
toje buvo vietine Kęstučio 
49 kuopa su 38 asmenimis, 
ketvirtoje vietoje 12-fa N. 
Y. kuopa ir tt.

Reikia pažymėti;, jog nors 
gražus oras ir pagelbėjo 
šiam parengimui, bet kiti 
apylinkės parengimai ir y- 
pač iiet kelerios vestuvės 
apylinkėje, kuriose turėjo 
daug ir iš pačių Vyčių daly
vauti1, atitraukė daug jauni
mo. Bet neatsižvelgiant ir. 
to,' svetainė jau ilgas laikas 
kaip matė tiek, jaunimo.

A. J. M.

v A/U a n d. o s : 
Nuo 9—12 l.š ryto, 2—rS Vilk*.

Hvcntadicniain 
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)
Namu Telefonus: Slidilgan 2—4273 B R O O K L Y N, N*. Y.

• Telcpliono': STAGU 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIUS 
DANTISTAS

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
N. Y, ir N. J. Moterų Są

jungos apskričio suvažimu- 
mas įvyks sausio 28 d. š, m., 
Lhideh Hali, Wood Avė. ir 
16th $t.} Linden, N. J., .2 
vai. po pietų. ' .

Šis bus. metinis suvažiavi
mas, tad visos kuopos pra
šomos išrinkti- atstoves ir 
pagaminti inešimų.

S. Subatienū.

Tullio Serafin Rašo:

“Dzūku Vestuves” pavyko.
Pereitą sekmadienį, Šv. 

Onos klūbas, minėdamas sa
vo 3 metu sukakti, surengė

.. - i labai idomų balni “Dzūkų
atsilankymą ir prijautimą!
jaunuolių veikimui. Taip- savo pavadinimu, bet ir visa 
gi pakvietė, naują vargo
nininką tarti keletą žodžių, 
kurs gražiai pasveikino su
sirinkusius ir pareiškė, savo atvaizduotos 
džiaugsmą iš šio vakaro į- 
spūdžių bei jaunimo veiki
mo. P-nas K. Žalneraitis at
rodo rimto bei malonaus 
būdo. ’

Po vaidinimų, dainų, bei 
sveikinimų, prasidėjo šo
kiai, smarkiai grojant 
dviem orkestrom; viršutinė
je svetainėje jaunimui gro
jo jaunuolių orkestras, bro
lių V. J. Zdanių- žemutinė
je r*- senesniems, Vinikat- 
čio S, Orkestras. Taip visi 
linksminosi iki dvylikto^ 
nakties. Visi grįžo links
mučiai į namus.

Pageidaujama daugiau to
kių vakarėlių. . ; . . '
LDS. SUSIRINKAMAS/

21 d., sausio, tuoj po sū* 
mos įvy-ko jj. D. S. 36 kp, 
susirinkimas, šv. -Andrie-

: jaus bažnytinėje šulėje. Pla* 
etai' kalbėta “Darbininko’'

Vestuvės.” Šis balius ne tik

džiaugsmą iš šio vakaro į-

programa skyrėsi nuo kitų 
eilinių balių. Gabių rengėjų 
pastangomis buvo gražiai 
______ ,_._3 visos .dzūkų 
vestuvinės ceremonijos, su 
papročiais, dainomis ir ap
darais, Viskas buvo taip na
tūralu 'ir paprasta, jog tik
rai jauteisi' esąs ne Ameri
koje, bet savame -.. krašte, 
gražioje Dzūkijoje.

Visi, ir senieji, kurie gai 
ne kartą ir patys dalyvavo 
dzūkiškose vestuvėse, ir jau
nieji’, kurie jų niekad nema
tė, buvo labai suįdominti 
ir sužavėti.

Tikrai, tai yra girįinaš ir 
gražus Šv. Oiios klubo su
manymas. E.

TEATRAS.,
Šį sekmadienį, sausio 28 

d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje yra. rengiamas teat
rais. Bus suvaidintos dvi la
bai įdomios ir linksmos ko
medijos: “Gavau Žmoną,” 
ir “Nepasiseko Debiutas.’

MIRĖ.
Agota Žilinskiene, 56 me

tu, 266 Wythe Avė, mirė 
sausio 19 d. Pašarvota gra- 
boriaus Garšvos koplyčioje. 
Palaidota sausio 22 d. šv. 
Trejibės kapinėse.

Jonas Miller, 52 mėtų, 334 
Plymbuth si.. mirė sausio 
19 d. Palaidotas sausio 23 d. 
iš šv, Jurgio bažnyčios šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graboriųs J. Garšva.

LIETUVOS VYČIŲ NEW 
YORKO IR NEW JER- 
SĖY APSKRIČIO ME

TINIS SEIMELIS.

DIDELIS TEATRAS IR 
\ BALIUS.

< Pelnas Dariaus-Girėno 
Fondui.

Sekmadieni, sausio 28 d. 
Transfįguration svetainė
je, kampas Hooper St. ir 
Marey Avė., Brooklyn, N. 
Y. .įvyks Dariaus - Girėno 
Fondo didžiulis teatras ir 
šokiai.

Naujausias veikalas iš 
Lietuvos gyvenimo, “Vergi-, 
j os Griuvėsiuose ” bus per
statytas Lietuvių Aleno Te
atro (Mirgos. Dramos Rate
lio). Veikalas ilgas ir labai 
įdomus. Po vaidinimo seka 
šokiai, kuriems gros D. L. 
K, Vytauto orkestras.

Šio parengimo pelnas eis 
paminklo statymui Chieago- 
je^ir nauj? skridimą remti. ; kambaAtose;

Kadangi sis; paren— . ••r Dukc gt> ’Kpa- y> 
daroma tokiam- kilniam tik- 
shii,.tai visuomenė turėtu, ši [ . . , . .’ ‘ > Siame seimelyje bus ap-

LU 'tariama daug labai svarbiu 21-‘ •
dalykų, taipgi bus rinkimas 
valdybos. T šį šu važia vi mą 
viso«; kuopos prašomos pri
siųsti savo. atstovus. • Ka
dangi posėdis prasidės ly- 

I giai 2:30 vaL po pietų,, tai 
atstovai. prašomi nesivėluo- 
ti..

Sekmadienį, sausio 28 d. 
Lietuvos Vyčių New Yorko 
ir New jersey apskričio mė
tinis suvažiavimas įvyks L.

didžiulį parengimą remti! 
vi somis. savo išgalėmis, atšl
iaukant Į jį skaitlingai.

Vaidinimas prasidės ly
giai 6 vai. vakaro. Bilietų 
kaina 75 ir 50 centų, kurių, 
iš kalno galiina gauti pas į 
fondo narius, Vistis kviečia i 
atsilankyti' rengėjai'..

Tai .yra viena iš .puikiausią, 
perų ; dažnai aš manau, jog j j y- 
ra visų puikiausia. Ji yra malo-- 
niornis melodijomis turtinga. Kas 
tai yra .išsireiškęs, jog Verdi su
dėjo Nilo vaizdo užtektinai melo
dijų, kad . jos galėtų. patonkin t i 
kelias gėnt kartos moderniškų
kompozitorių. Man. sunku išrink
ti atskirus solo bei vaizdus, ka
dangi aš taip myliu juos visus.

Pagalvojus tik apie įspūdingų 
ir įvairiaspalvę pirmo akto šven
tyklos vaizde mužiką; Aidos “ili- 
torna yineitor,”- duetą tarp Am- 
nęris ir Aidos ir ištisą triumfo 
vaizdą, su jaudinančiais eiisamb- 
liais antrame akte;" tą žavėjantį 
trečiame akte Nilo vaizdą su gra
žia įvada, Aidos “O .patria mia”, 
Aidos ir Radamos duetą, Rada- 
mes, Aidos .ir Amonasro trioletą, 
ketvirto akto, teismo, vaizdą, kur 
Amne.ris širdgėlos suspaustą rau
da ; ir p’agalios palaidotų po šveu 
tykią Aidos ir Radames dueto 
jaudinantis grožis.

Jums bus, kaip ir kitais šešta
dieniais, . patiekta trahsliuojamon 
operos puikiai ir aiškiai apsaky
ta tame. Pirmutinį kartą “Aida” 
buvo pastatyta Cai.ro mieste, 24<1. 
gruodžio mėn., 1871 m.,-kiir Is-: 
mali Pasha, Eįgipto Khedivaš pa
samdė Verdi, kaid parašytų ją dei 
ptnkaus Italų Teatro," kuris buvo 
atidarytas du metai prieš tai.-

Rengtasi pirmutinį- kartą per
statyti, ją 1870 m.,/bet ant nelai
mes, visos scenerijos ir kostiumai 
buvo Paryžiuje, kur jie buvo pa
gaminti ir kaip tik tuo . laiku Pa
ryžius, buvo vokiečių apgultas.

Khedivaš stengėsi, kad operob 
tema būtų egipti.ška, ir apsaky
mas parašyta Marriette Bcy, įžy
maus francūzų archeologo, kuris 
tuo laiku buvo National Museum 
of Cairo direktorių. Bet . neatsi
žvelgiant apsakymo, muzika yra 
grynai italų, išskiriant gal būti, 
pirmo akto šventyklos muzika, j 
kuri, aiškiai orientališko atspin
džio. .

... Dainuoją “Aido” Asmenys
Metropolitan Opera: Company 

parinko šiam perstatymui tikrai 
atsakoinhigus artistus. Elizabeth 
Retliberg- dainuos Aidą, Kariu 
Branzell — Amneris; Cąrlo Del 
Corso — Radames; . Arthur Ąn-. 
derson — Karalių; Vu’gilio La- 
zarri —Rąmfis; vyriaušį kunigą.: 
Armahdo Tiorgiolli. -—Amonasro 
Alfio TedoscO kaipo pasiuntinys’ 
ir. Ėilliąn Clark kaipo kunigaiks 
tytė.

Gerb, skaitytoją ir prietelią . 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi ‘‘Darbininke,” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte’ jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tolau būdu biznierius dar x 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.
;—:.—į.-------- „

I Tol. Bryant 9-7763 ’ s
I ' s ■
[CLEMENT VOKETAITIS!
Į ADVOKATAS I

I 113 West 42-nd St, " Į 
New York, N. Y. | .

= Tidcplwue; STAGG 2—0105______1- -

Į DR. A. PETRIKAI
| . (PETRICK). |
į ijETrvrs dentistas š 
= 2;
Į 221 S. 4th St., Brooklyn, N,Y. Į 
f'. 'X‘Spiiuliclht Ditifinosa .Į,
B .(luto Anestetiku . • I
Į VA LAN I> O S :. |
|Nin> 0 vai. ryte iki S yni. vakaro. | 
i renkhulioniais ir sventiulioniais |, 
| . .. tik susitarus. • • 1

Stiklas po stiklo: Jurgis A. J. Mažeika^
tapo girtu. Apskr. pirmininkas,

;• uiiniBiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiitiHiiiniiitiiiiiiiiiniiiJ

I KLASČIAUS 1

Į CUNTON PARKAS Į 
š Piknikams, haiiams, koncertams, š 
Bfiokiams ir visokiems pasillnksmi-|. 
Įnimams smagiausia vieta Brook-Į 
|lyne-Maspethe. Jau' laikus užsisn-Į 
f.kyti salę žiemos sezonui. |
| ktmp, Maspeth ir Betts Ave.l 
| JONAS KLASČIUS, Sav. j
Į Maspeth, L. I., N. Y. Į
•||IIBBII.BailUBIini8IMIBBBBlkBBaillBBBIIIIlllBfBlllliBlllltllll(llllllll»

Tel. Evergreen 6—5310

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

----- IR—
BALS AMUOTO  JAS

231 REDF0RD AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

gllBlllltiaBI8HIIHIHĮfl8IBBIimtl8B8ailHimillllllBIIIIIIB0||ltlBlll£ 

š TeL Stagg 2-^-5043. Notary Public =

| M.P.BALLASJNC. |
Ė ..BIELIAUSKAS • Į

| Graborius ir Balsamuotojas i 
i 660 Grand St., Brooklyn, N.Y į

•utitiiiitiiiiiiiHmiiimiiHitiimiiitiitiliiiiiiniiiitiiiiHiiBBiitib* 
| / 3

ĖTel. Stagg 2—0783 Notary Public I

JOSEPH LEVANDA
| (LEVANDAUSKAS) |.

į. GRABORIUS .Į 
1107 Union Aye., Brooklyn, N.Y |
'iMlIlKlltltlflBIlIiaBlllfBBBIIŲIIIIB.BlhlBlIlIĮIBIIIIBBBBIlBBBIIBIBlIllir

MliaiBUBBIBBBBBBIHIBIfHtMBMaBBKIBBBtMBlBlIBUieitBBtlBHBBBBIBkBIBIlC 

i Telephone Stagg 2—4409. =
i NOTARY PUBLIC f

| ALEKS, RADZEVIČIUS |
| GRABORIUS . į 
į 402 .Metropolitan Avę. i 
Į BROOKLYN, N. Y. ’ |
| Priešais Apreiškimo parapijos! 
| Bažnyčią |
|Parsamd.au Automobilius Ves-j. 
| tuvėms, Krikštynoms ir viso- | 
j . kięins pokyliams,. . ' |
»?t1IUIIBBB8inillllBimitlltllBtllllBIBItUBl(MBIHHUlll<B||ltll(IUUIt.

tttinmmiBBB)BBIBBBIIl«BB|inUBIIB,B4ktBBB|BllllBBIiaa|lltB|mml'mil!  

i Tek Nowtown 9—4464. =

ĮANLJ.VALANTIEJUS|
i GRABORIUS IR |

BALSAMniTOJAŠ |
. i ■ Apdvaiula Visose šakose . s 

s NOTARY PUBLIC . E
j 5441 — 72-nd Street į
I . Arti Grand $t. Į

MASPETH, L.. L, N. Y. . | 
AuHtUtitlltlIUlIltllIlIllIttlIluilIlIHIttUUUUHIlKIHOtllItitl.'

LAUKUS, Fotografas
1 214 Bedfovd Ane., Brooklyn

x ? ■EEffiSEESMI

Parsamd.au
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