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PRANCŪZIJOS VYRIAU
SYBĖ NUVERSTA DĖL

i SKių KLAUSIMO
’ ■*' r* » _■

■; PARYŽIUS. —/Gruodžio
14 d. Prancūzijos parlamen
tas išreiškė nepasitikėjimą 
Herioto kabinetui ir atsišau
kė patvirtinti mokė j imą 
skolų Amerikai.

. ; ' Prėmiero Herriot vyriau
sybe tuojau įteikė preziden
tui: atsistatydinimo raštą.

Prancūzų parlamentui ai> 
siakius -ipo^ėtį .Skolą Ameri
kai, Prancūzijos ir Ameri
kos, buvę gėri santykiai pa- 

. tekb.į ij^ttiažą pavojų.
i 1 • * ’

APDEGĖ VIENUOLYNAS
CUMBERLAND, R. L— 

Gruodžio 11 d. kilo gaisras 
Šv. Patriko vvienuolyne, kur 
padarė apie 25,000 dolerių 
nuostolių,

Gaisrininkai aiškiną, jog 
- gaisro priežastimi buvo pe- 

: Čiąūs sprogimas.
Nors gaisras smarkiai 

plėtėsi, tačiau vienuolyno 
kapelionas suskubo išnešti 

. JSvenciaii&ifliįr ■
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DAKBIFHHKAS
AMERIKOS RIETUVIŲ R, K. SV. JU0ZATO DARBININKU SĄJUNGOS ORGANAS
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1. Speaker’įj John N. Garner atidaro 72 Kongreso trumpa sesiją. 2. Dalis “raudonojo fronto” Wash- 
ingtone, kurie nuvyko ten reikalauti po $50 ir pašalnos žiemos metu. S. Mrs. l'ranklin D. Roosevelt, 
žmona išrinktojo prezidento, perka Kalėdines dovanas Mew Yorke. j ’
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EINA ANTRADIENIAIS 11 
PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CI&TJ

J.E. Vyskupas Bučys Sveikiii 
Studentų Organizaciją
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MANIAKAS IŠGĄSDINO
KONGRESO NARIUS

MĖGINO NUŽUDYTI RLE VETERANAMS NAUJOJE1 RANKU HARNAUTOJAMS
VUSĮKAIZERĮ '

LONDONAS. — Persijai 
nutraukus su Anglija sutar
tį dėl aliejaus kasyklų val
dymo. Persijoje, Anglijos 
vyriausybe, pareikalavo grą
žinti sutarties veikimą.

Anglijos vyriausybė jau 
yra pareiškusi, jog ginčo iš
sprendimo reikalu kreipsis 
į Tautų Sąjungą.

DOORN, Olandija* 
landijos policija Vokietijos 
ex-kaizerio Vilhelmo pilies 
bokšte suėmė nežinomą as
menį. gerai apsiginklavusį.

Policija mano ,jog Suim
tasis norėjęs nužudyti ėx- 
kaižėrį Vilhvlmą. Suimta- 

’x < Jin. ^inąįt.. jtsjsako ką uc»« 
sis -visAi—atsisako ką nors 
pasakyti policijai.

Vėliau paaiškėjo, jog su
imtojo vardas yra Heinrich 
Euecker,. vokietis. Policija 
ištyrė,, jog suimtasis buvo 
daug kartų baustas už įvai
rius nusikaltimus^

0-

VYSKUPAS LEIDO VIDUR
NAKČIO MIŠIAS

ANGLIJOJE IŠMOKĖTA I W KALĖDOS 
56,401,432 DOLERIU

- AVAŠHINGTON. — Ka
ro : veteranams, gyvenan
tiems Naujoje Anglijoje, 
šiais metais fėderalė valdžia 
išmokėjo 56,401,432 dole-, 
rius. Baugiausia išmokėta 
Massachusetts valstijos ve
teranų reikalams — 30,524,- 
993 'dbTeriai* ; -

Massachusetts valstijoje 
yra .133,133 veteranai; Con- 
neetieut — 42,756; Maine— 
20,791; New Hampshire —r 
12,011.; Rhode Išland -- 
20,186 ir Vernlont. —: 8,004 
veteranai. ' / .

VOKIEČIAI PERKA GASO 
MASKAS

VOKIEČIAI NAUDOJA 
BULBES AUTOMOBI- 

LIAMS VARYTI
WASHINGTON. — Ko- 

mer ei j oš departam e n t a s 
. pranešė, kad Vokietijos bul- 

bių augintojai ūkininkai su
silaukė savo vyriausybės pa
ramos. Vyriausybe supitr 
kinėja bulbes, Varo iš jų. 
spiritą, kurį vėliau maišė 
su. gasolinu ir naudoja au- 

. tomobiliams .
Tokie • sumaišymai davė

ROCHESTER, N. H. — 
Mancliesterio vyskupo J. B. 
Peterson jeįdimu, šiais me
tais per Kalėdas bus laiko
mos vidurnakčio mišios, ku-^ 
rios buvo uždraustos net per 
10 metų. /Savo leidinio raš
te vyskupas pažyriiėjo, kad 
pradžios niokyklij mokinių 
amžiaus vaikai nebūtų le-- 
ūžiami i ta? mišias.

BERLYNAS. — Vokieti
joje Šiomis dienomis par
duodama labai daug maskn 
apginančių nuo nuodingųjų 
dujų.- . , ‘

BROCKTONENUKAPOTOS 
TARNAUTOJI! ALGOS
BROCKTON. —. Miesto 

inayoras H, V. Baker .pasi
rašė miesto tarybos nutari
mą, pagal kurį nuo sausio 1 
d. miesto tarnautojams su
mažinamos algos 15 procėii-

. fiAN^RANCISCO. . — 
Šio miesto Hibėrnia banko 
vadovybė: pranešė Savo tar
nautojams ,jog Kalėdų , do
vanoms bus išmokėta vieno 
mėnesio extra alga ir bus 
suteikta viena diena tikslu 
krautuvei aplankyti..

«1W®1MOKĖJO SA- 
• • vn skoi 4

Gruodžio 14 d. Anglijos 
parlamente iždo kancleris 
Uhamberlain pranešė, jog 
Anglija gruodžio 15 d. sii- 

' mokės Amerikai 95,500,000 
dolerių ūkaip* skolos dalį. -

Parlamento atstovai tokį 
pranešimą sutiko didžiausiu 
pritarimu. Gruodžio 15 d. 
Anglijos vyriausybė prista
tė Amerikos iždui $95,50Q,- 
000 auksų. , - ?■ ■....

-Gruodžio 14 d..Amerikos 
iždui sumokėjo $1,245,437. 
Taip pat siimokėjo savo 
skolas . Čechoslovakija ir 
Latvija.

Prancūzija . ir - Belgija 
i griežtai pranešė, jog jos ne

mokėsiančios.
Kuo- šis vaištybuj atsisa- 

. kymas užsibaigs, nėra dar 
• žinių, bet yra pavojus Ame

rikos ir Prancūzijos ge
riems. santykiams.

IVASHINGTON. — Gruo
džių 13 djjkongresbratsto- 
Vų posėdį įsibriove tūlas drą 
suolis M. R. M. Kemmer- 
er, laikydamas rankoje už
taisytą revolverį ir į visas 
puses švaistydamas.

■ Maniakas norėjo; kongre
so nariams pasakyti prakal
bą. Savo drąsumu jis išgąs
dino kongreso narius, kurie 
būriais buvo ■■ pradėję bėgti 
iš posėdžių salės į saugesnę 
vietą.

Kemmerer įšokės į vieno 
atstovo kėdę sušuko: “Aš 
noriu kalbėti keliąs minu
tes.” .

Republikonas Maus, karo 
veteranas, išdrįso prieiti 
prie maniako ir prašnekę jo 
į. jį: “gerai, aš-tau leisiu 
kalbėti, bet atiduok man 
revolverį.”

Maniakas atidavė revolve
rį ir tuojau buvo suimtas. 
Jo kišenėje rastauialis jo 
pasirašytos kalbos, kurią jis 
norėjo kongresui pasakyti.

Suimtasis buvo tuojau nu
gabentas į ligoninę proto iš
tyrimo reikalui. Iki šiolei 
jis dirbo vienoje krautuvėje 
ir nebuvo pastebėtas, jog tu^ 
retų pamišusi protą. ■
' Kongrese- posėdžiavusių 

narių dauguma buvo išbė
gioję į atsargos kambarius. 
Tarp palikusiųjų .posėdyj e 
buvo ir viena moteriškė — 
Mrs. Rogers iš Lowell.. ? Ji 
pareiškė didelio nusistebėji
mo, jog vyrai kongresmonąi 
tokio baikštūs.

SERGAVYSKUPAS 
O’HERN

ROCHESTER, N. Y. — 
Šiomis dienomis širdies li
ga buvo sunkiai susirgęs 
vyskupas John Francis O?- 
Hern. ; .

Vyskupas O ’Hėm šią vy
skupiją, valdo nuo 1929 m.

LATVIJA SUTIKO SUMO
KĖTI SKOU

RYGA. Latvijos vyriau
sybė nutarė supiokyti Ame-
rikai skolą,

Latvi ja gruodžio 15 d. pa
siuntė Amerikos iždui 111,- 
852 dolerių. Nors Latvija 
irgi kenčid ekonominį krizt, 
tačiau savo skolas garbingai 
moka.

THOMPSON, Conm - 
Šią savaitę įšvč. Marijc 
Kolegiją atvyko Jo Eksct 
lenciją Vyskupas. P. P; Bt 
čys. Kaip ilgai Ekscęlenci 
ja bus Amerikoje, nėra ž:

NUTARĖ UŽDARYTI KA
TALIKŲ MOKYKLAS

WINNIPEG."— Arkivy
skupijos valdytojas pranešė 

. miešto valdybai, jog nito 
Naujų Metų bus uždaryta 
10 katalikiškų mokyklų. Už
darymo priežastis — depre
sijos laikai.- .

BELGIJOSMINISTERIŲ 
KABINETAS PASITRAUKĖ

nių. • •;
Vyskupas -Bučys, susip* 

žinęs su A. L. K. Studeht 
organizacijos. reikalais, ; p 
teigtąją organizaciją užgj 
rė ir pasveikino organižaįi 
jos žurnalo leidėjus.

Vyskupas BūČys paraš 
lai šką studentų or ganizaci 
jos laikraščio vyr. redaktc 
riui kun. K. Urbonavičių: 
lai mindamas naują j į darbę 

kStudėntų. laikraštis ** Jįįtu 
denių Žodis” išeis iŠ spąu 
dps Kalėdų; šventėms.

EXTRA
J. E. VYSKUPAS BŪČYS 

BOSTONE
. ministerių kabinetas ‘ ^Yutai'ū 
nemokėti skolos Amerikai 
ir tuojau atsistatydino.

Belgija gruodžio 15 d* A- 
merikai turėjo sumokėti 2,- 
125,000 dolerių.

Šiandien, gruodžio 16 d. 
..į E. Vyskupas'Petras Bū? 
čyš Tįtyyko į-Bostoną, lan 
kėši Šv.'Petro parap. klebo
nijoje ir pas J., E. Kardino 
lą O.’Connell. Iš . Bostone 
vyks į New Yorką. -T

MUSŲ SPAUDA

JAPONIJA NENORI RUSI
JOS IR KINIJOS TAIKOS

----- —--  ' ‘ . • tll, 
TOKIO, —Paskutiniuo

ju laiku pasireiškus’ ‘judėji
mui, labai palankiam Sovie-

gorus rezultatus, net auto- tų Rusijos ir Kinijos arti? 
mobiliai, geriau vairuojami. , tnam hęndradarbiavimui Ja

ponijoje . pasirodė didelis 
nepasiteįikiuimas . •

Japonijos laikraščiai ra
šo, jog Rusijos ir Kinijos 
susitarimas būtij dideliu pa
voju pasaulio taikai. ’
. Japonijos vyriausybė; nu
rodė savo delegacijai Gene- 
voje nepriimti jokių Tautų 
Sąjungos nutarimų, kurie 

■liestų Mandžiurijos klausi
mą.

MIRĖ KONGRESO NARYS 
GARRETT

WASHINGTON. ~ Kon
greso žemųjų rūmų atstovas 
Daniel JE. Garrett,63 mėtų, 
mirė gruodžio 13 d. nuo šir
dies ligos’ <

Į kongresą Garrett buvo 
išrinktas 1912 metais iš Te
sąs valstijos. Jis buvo vie- 

r nas iš žymiausių demokra- 
• ’ tų. . •’ •

V »-«fe«#įįtr. '.į
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Vaizdas ceremoniją paminėti Prancūzijos kaso vado G. Olemenceau, Paryžiuj ė. šio vaizdo viduryj 
parodo Clemenceau stovylą, kurį padarS žymas skulptorius ir jo geras drangas M. Čogne.

J garbintojų bolševikų. ■ *’ ’
Jeigu prisižiūrėsime gej 

riau į tuos žmones, kurk 
skaito neaiškius laikrašč: ųsj 
tai pamatysime, kaip išge- 
ro kataliko virsta ; bedievy* 
bes platintojas. Pradžioje! 
žinoma, nedrąsiai, bet vė
liau jei galėtų, tai visaiį 
bažnyčias nugriautų. Vadij 
naši, jie virsta tikri Šliupe 
idėjos apaštalai. ; * -

Tad., susi pratusių, lietuvį 
•katalikų yra šventa pareiį 
ga neaiškios'spaudos skaiį . 
tytojus patraukti atgal pii^ 
geros katalikiškos spaudose

Dabar eina špąiido^ vajus; 
Padirbėkime, kad gautume 
keletą tūkstančių skaitytojų

z r

Mūsų bendra Šeima yra 
tėvyne* Cicero!

Spauda yra reikšmingas , 
ir galingas išradimas. . Tuo 
išradimu naudojasi visi ir p 
vairiausiems tikslams, , ge
riems ir blogiems. Turime 
spaudą, kuri atvirai parodo 
savo siekius prie- gero ar 
blogo. Susipratęs žmogus 
skaito ir platina gerąją, 
spaudą, kurios tiksiąs yra į- 
gyvendinti Dievo karalystę 
ant žemės. • / ' . 

. Blogoji spaudą, kuri at
virai stoja į kova su gerąją 
spauda, dirba pragaro nau
dai.

Bet yrą labai daug ir to 
kios spaudos, tokių laikraš
čių, kurie neparodo savo 
veido, Toki laikraščiai;yra' 
pavojingiausi, neš jie pa-laikraščiui ‘‘Darbininkui.” f 
mažu platina, nedorybes. .

Nė vienas geras ir susi
pratęs . katalikas negali sau 
ramiai žiūrėti i savo draūr 
gus, skaitančius tokius ap- 
si maskavusius, neaiškius, 
pilnus gražiais ūbaisiais pri
dengtus lailcraščius. Tikre
nybėje ‘ toki laikraščiai yra 
nuodai.

7T1\ neaiškūs laikraščiai 
padarė iš tikinčių lietuvių 
pirmiausia tautininkais — 
sandariečiais. Iš tautinin- 
kų—sainlaTiečių. liko socia
listai*, o iš socialistą susilau
kėme kruvinojo bolševizmo

.. ,uDarbininkas” eina du 
kartu į savaitę/ 8 pusląpįų 
Metams ’ $4.00. J. Lieiūvą 
metams $5.00;.; Shvaitiuiž 
metams $2.00; j Lietuvą 
$2.50. ;

Užšiniokejušioms ■ n a u? 
jiems metiniams prenumej 
patėviams duodamo knygij 
$1.00 vertes.

. G t'ras katai ikiškas laikr&į 
štiš yra goriausia dnvbms 
Šv. Kalėdoms. Tokhvy1^ 
la ikrąšti s 1 ‘Darbininkas. 
Senieji skaitytojai ir WS; 
nariai kviečiami į spaudoj 
vajaus talką * ;. j
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APSAKYMĖLIAI
7 “Tai karaliaus sąygai pa-

Tą,” išklausęs moteriškės 
kalbos tarė Vyskupas Ąųbb 
[nafic., '
i “Taip, brangus Vysku-, 

į verkdama kalbėjo mo
teriškė, ‘ * Piąkpikta ta die^- 
įw,. kilioje karalius pamatė 
Milano dukterį. Už poyps 
jdienų atėjo jo sargai ir su
ėmę ją išvežė. Ji dabar ųž- 
rdalyta katėjimo “prie kara- 
[lįauš paloeiaus laukia iki 

stiariš *. Ąųger 
įSą/b ■'
; Čildebertas tuo metu bu- 
|vo Frankų karalius. Tai bu
vo 534 metais. Karią'va- 

į žinodamas jis pamatė. labai 
f gražią mergaitę, stovinčiau 
Lprie mažo, aplūžusio name- 
; lio., Už poros dienų palie
pę savo sargams pavogti tą 
paergaitę ir atvesti pas jį.

- Tųogi pačių metių jis neti- 
; ketai, valstybės reikalais, 
t turėjo važiuoti į. kitą mies- 
Įtą<- Jo įsakymas buvo įš- 
' pildytas. . Ifergaįįės moti- 
l na,; su diJžiausįų širdies 
j skausmų, atėjus pas visų

■ mylimą Ąngėrso Vyskupą
i Aubiną ir atpasakojo visą.
• atšitikmą, ? . ’ ;.

Aubinas buvo ' Aiigerso 
ų dioeezij os, Prancūzijoje.
Vyskupas. Žmonės jį laikė 

r už Šventą jį ir jų geriausi 
geradarį. Ir teisingai, nes 

, jis buvo visa širdimi atsida
vęs4 ‘ tarnauti ž m o n ė m s. 
Kasdieną jis sakydavo pa: 
mokslus, šelpdavo nėturtę- 
lius? lankydavo ligonis, į$- 
pirkdavo vergus iš vergijos. 
Žmonės jį mylėjo ir viso-

■ kidis reikalais kreipėsi prie 
jo. ■ Taip ir ta motina nėbe-

: tekūs’savo mylimos dukters 
atąjė pas Vyskupą.
‘ Išklausęs jos. kalbos, jis 

, atsistojo, priėjęs : uždėj 
ranką jai. ant peties ir ma 
loniai tarė.

“Nesirūpink, prieš, šį va 
karą tamstos duktė bus na: 
mie:*' , ‘ . .. .. .

Ir taip paguodęs ir palai- 
minęs ją pasiuntė . namo. 
Paskui lydimas vieno tarno 

i; jis' nuėjo į karaliaus pale
čių.* Kaįpo Vyskupas jis 

j tuojau buvo įleįstaš.
[ ‘Kur yra mergaitė, vardu 
į Dteral” jis paklausė sargų 
| Sargai tylėjo. Paskui vįe- 
j nas dtsakė ' !

“Ji yra palociaus kalėji 
1 me, laukią sugrįžtant kara' 
j liaus?’. • • ■

“Tuojau ją paleiskite,” 
tarė Vyskupas,, “nes- Dievas 
nubaus tus, uz tai.” .

Saigai bailiai žiūrėjo vie
nas į antrą. Kažin koki įaį 
baimė apėmė juos, .Jie žL 
no j o kaip visi žmonės, ger
bia ir klausa Vyskupo. Vi
si tylėjo, o. Vyskupas laukę. 
Paskiau, du jų tyliai nuėjo 
ir greitai sugrįžo prie Vys- 
(tupo. Jie atvedę mergaitę.

“Štai ji,” vienas jų tarė, 
*bet prižiūrėk, Kad kainlįus

i

t

mums pž tai galvų pęiBjJdr- 
stą.”

Bet vienus sargas, ^ato
mai bijodamas karaliaus, . 
prišoko prie Vyskupo ir ta?

“Tu negali karaliaus įsa
kymų taip paniekinti. Ta 
mergaitė bus Čia. Ąš ned.ua- , 
siu tati jos išvesti.”

Vyskupas jam nieko ne
atsakė. Bet sulyg apsaky
mų, papūtė į jį ii* jis puolę 
ant žemės negyvas.

Taip Vyskupas Ąubinas 
■fšgelbėjo Eįerą. Kas la
biausia nuostabu tai, kad 
pildebertas nieko tame daly
ke nedarė.

----- ::o::------ .
Kitą kartą Vyskupas Au- 

bįnas nuėjęs pas mįėsfo tęL 
sėją maldavo, kad Ias ,Pa' 
liuosųotų kalinius. Vysku
pas buvo pilnai įsitikinęs, 
kad jie5 paliuosuotį tikrai 
bus gėri piliečiai. .

^Teisėjau,” kalbėjo Vys 
kųpas, “duok tįęn)s vyrams 
dar vieną progų, ^aikurip 
jų turi didėlės šeimos ir jų 
įkalėjimas daug vargo ir 
nešlovės atneš nekaltiems??

Bei teisėjas buvo Tižkmtė- 
ję?.. . ■• t '• ■

“Jie teisingai nųbaųstį/’ 
jis tarė. ? .

‘fBet yra išmintingą kar
tais prie teisingumo pridėti 
gjaiĮęstingųmą. “Tįkrai, tei
sėjau, čia tamstą klaidos ne
padarysi”

Račiau teisėjas nebenorė
jo nė klausyti. VyęĮmpas 
padėkojęs jam išėjo? ••

Kaliniai sėdėjo tamsiame- 
kalėjime ir liūdėjo. Kalė
jimo šone pasigirdo bildė 
syš, Jie atsisukę į tą pusę. 
Jie pamate, kad didelis sie
nos akmuo yra liuošas. Ta
čiau pamanė, kad taip vi
suomet buvo. Bet štai vėl 
•pasigirdo bildesys toje pa
čioje, vietoj e. Dabar jie pa 
matė, kaip tas didelis ak
muo išsivertė, iš sienos.

Kaliniai persigandę -žiū
rėjo. . Per didelę sienos sky
lę jie mato kelią į laisvę. .

Vienas paskui krtą 
ėjo iš kalėjimo .. Apimti 
baimes ir džiaugsmo jie nu
siskubino ’ pas Vyskupą ir 
Jam papasakojo visą, atsiti
kimą. Vyskupas visai ne
sistebėjo, nes jis pieldė Dįe- 
ką juos iŠliuosuoti. Jie pri
žadėjo Vyskupui gerai ir 
padoriai gyventi ir savo pri
žadus visi išlaikė.

Šventas.. Vyskupas Alibi- 
nas mirė 549 m. . T.

VYČIU NAUJAS LAIME
IMAS

Gruodžio 14 dieną vakare, 
Pahlgren salėje, S.o.' Bosto
ne, Vyčiu tymas žaidė prieš 
Revere Rąnifjlers, vienu iš 
sįippįąusią Bostono lygos 
tymų.-

Žaidimo prąįžįą šal
toka. Vyčiai žaidė gana ne- 
energingai, bet. kai pralai 
mėjimo pavojus prisiartino, 
tada jie smarkiai sukruto.

' ’• , ■ • »

Visos sėdynės salėje buvo

JANAS DIRSA-BIXON 
UETUVIj) KU4TININY Į 

HOfHZONTE žyiOJjĘ

gįanį visi, žiūrėtojai sustojo 
ir gyyąį sekė žaidimo pabai
gą* kuri buvo labai įjomi ir 
daugelį jautresniųjų žiūrė
tojų gerokai nerdavo. Svai- 
dinis kyito tairi vieną j tai į 
kitą pusę. Rezultąįąi buvo 
lygūs, bet prieš pat galą vy
čiai padavę lemiančius taš
kus ir žaidimas/ baigės? 
57:54 vyčių naudai.

Čia veria pažymėti žaidė
jus V. Tamulį (padarė T& 
taškų) ir J. Segadelli (pa
darė 19 taškų).

Sekantį trečiadienį; gruo
džio 21 į. toje paį salėje į- 
vyks vėl žaidiniąs. Vyčiai 
susitiks, su Winthrop K oi 
C. Žaidimo prąjžią .8:30 
vai. vakare.: ' ■ B. F. 

YYilMMiŪiŪJŪlIBE,

Sp. Bostono. Vyčių kuo
pos basketball tymas praė
jusios savaitės gale ,.bųvo 
nuvykęs į 'Revey, kur žaidė 
su “Ręvere Ęįks.” . .

Žaidimas visą laiką ėjo 
lygiomis, abiejų tymų jėgos 
buvo vienodos. Baigiant 
žaidimą, kai bebuvo tilt. 10 
sekundų, Vyčiai prasiveržė 
pro sava priešininkų eiles 
ir pajarė lemiantį smūgį.

Žaidimas baigėsi- taškų 
. santykiu 30:28, Po rung- 
' tynįų, ‘ 4Bostqn Herąld’ ’ la

bai gražiai atsiliepė apie vy
čių žaidimą ir net prana- 

‘ Šauta vyčiams čempionatas;
Ypatingai gražiai atsiliepė, 
apie brolių Juliaus ir Vito 
Tamulių žaidimą..

Gruodžio 9 d. vakare JJos- 
ton Garden įvyko kumščia- 
viųiasię tarp lietuvio Jono 
Pirso8-pLxon iš NonvopJ, 
ĮfąsĄ buvusio Bostono Ko
legijos gailaus futbbĮlnįn- 
kd, su buvusiu ^įar^ey se 
nu oponentu Jįm Maįoųey 
įš ;Sq. postono. . 
prieš rungtynės laįkriaščįaį 
visaip spęlįojd, nes Djxon 
vos ipetai kąip įčjęs į pro- 
fesipnaluKS kuinštinįnkųs. 0 
Malopęy tai jau senai įš 
tos profesijos riebiai valgo.

Vienas laikraštis, galop 
pasaką kad šios kumščįo 
varžytynės, nors nebūsią ly
gios Tunney sti Dęmpsey 
varžytynėms, tačiau būsią 
labai vertos matyti.

Jos buvo vertos daug ko. 
Įr žiūrėjo , jas dįdžįpiė žmo
nių. minią.
; Dixon nors nepriaugęs 
šiame .'“vyriškame mpiie,” 
tačiau ir : prieš tokį buvusį 
pįrmąęHį kumštiųiųką pa
sirodė visai gerai. Jis daž
nai-movę Maloney šmakran 
iš dešinės. Ir tįe smūgiai 
purtė So. Bostono airį iki 
kojų pirštų* Ir vięą. laiką 
Maloney buvo ..užimtus sun
kiam darbe lyg ųnizikas di- 

. rigentas. ’MąĮąney dąjįgįąu- 
siai laimę jo susikabinimuo
se (in cĮincheš). Apsikabi
nus Maloney daužė Dixon 
pošįrdžius. Toji taktiką su
mažino Dižono kvėpavimą 
į|‘ laipsniškai jį pąąlšįno. 
Jr Malohey lairnėjo daugiau 
punktų. :• t, .

Dižonas. yrat sveikintįnąą 
už stojimą' prieš Maloney ir 
garbingą išlaikysią rungty
nėse 10 roundų po keturias 
minutes kiekvieną. Jis iš 
^tikrųjų tai žvaigždė lietu
vių kumštininkų eilėse. 
Kad jis būtų dar labiau 
vartojęs savo greitas kojas 
ir atstu vis. kirtęs į MaĮo- 
ney savo, smarkia dešine, 
kaip pirmame tounde, gal 
būtų net laimėjęs knockau- 
fų tas pirmos ęileš rungty
nes.

^pstopė ąyenoje Sfąsy^ Pa
ulis, iš AįkoĮ, lairpąjo nuo
sprendį kumštynėse su M. 
Polo iš Įfoulton, Aje. Pa
liulis yra vienas iš jaunųjų 
kuništminkų, kuriam nu
matoma gera ateitis.

Veltui rflpiniM reikalai*, ui 
riw» tau teiimo dieuoje uer$ęff 
ateėkvtl. ui ka neWW uei baudžia 
mėlynei giriamM. “Darbo vertf,’.’

■y W|l,l|.|į|i^gM,M,M.MW    ■■ ■ . . . ■ , •

AK TORI LABAI GEAŽLį, KNYGA

LIETUVOS ALBUMAS
<86 puslapių didumo

' . Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti Šią 
knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už 
$1.00. . '

• . ' ' * įReikalaukii
f1Ą A Ę B1IF K t ”

JįBoadvmy South Bostbn, Masi.

“Darbininko” Katalogas
ĮVAIRIOJ prggpg

Auksinio Obuolio Istorija 
fGraikų ^ytoIogfloi'žiupBne * 
lis) M paveikslais. Lietuvių 
kaįbon išguldė Alyva 1;....

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė T. .Vyži 
niauskas. Vertė P..B..

Trumpi Skaitymėljai—labai 
gražės ’ pasiskaitymai apie j- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas .... ....,

Jųętųyoi Albumas. Sū pa- 
eiksląis. ir Aprašymais.. ,. j.00

.25

.25

;25 
ia-—moks i i š k i ., 
. Paraše Uosis .; .25 
aprašymas apie 

geruma per Tėvą Faberą Fi- ' 
-- " ------------ .15

daniškas .

"DARBININKO" SKAITY- 
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas’ J. priima. 1932 
m. Lietuvos paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
<as Už pilną jų vertę. Jfukirp? 
1932 m. kuponų siųskite

366 W, Broadway, 
čpųth Bosfon,

HARTFORDO VYČIAI 
NUGALĖJO SPRING-

FIELD ROSARY
Gruodžio 9 d. SprįngfieL 

de įvyko įdomus basketball 
Žaidimas tarp Hartfordo L. 
Vyčių ir Springfield klubo 
“Rosapy.”
, . Žaidimo pirmas puslaikis 
baigėsi 17:14 Vyčiij. nenau
dai, tačiau antrame pušiai-, 
kyje vyčiai atsigriebė ir žai
dimą baigę laimėdami 37:31.

Žaidime smarkiai pasižy
mėjo C. Šimkus, S, šupkps, 
R- Mašiotas (padarė 11 taš
kų),. Giraitis.

.Tą patį vakarą žaidė ir 
Vyčių merginų • ratelis su 
Rosary: merginomis. Vytės 
nugalėjo savo* priešininkės 
31:5. ’. ■■ .' . '< '/

SCHAAF IŠMUŠĖ NEGRį 
VUNSTON

Gruodžio 12 d.
Ipunstininkaš Ernie Sęįąąį: 
išmušė knockautu Segame 
rounde negrą Wmston, kprs 
prieš kelis; mėnesius Įnivo 
nugalėjęs Schaafą.

KumŠtynhi metu Sehaa- 
fui patarimus davė pasaulio 
čempionas Jack Sharkey.

UŽDAM LAIMĖJO

vakare

Gerumas 
i .. ....
jipiną. Vertė Kum P. Ta • •, -

Tąįakas—Nuodai —• rūky
mo kępksrnas; pagal Dr. Ni- 
kblskį parengė S. Kaunietis

ir Barząaskutiš — apysaka./.
Katalikų Bažnyčia • ir De- 

mokratizmąa. ~ Patapę, kuri, 
'tarnas Žilinskas ... i/...

Apaštalystės Maldo* Statu- , 
tas. L.* Verte kun. t*.’ Saūru- 
saiiis ;.«?.•» A...... .15

XXIX Tarptautinis Eucha-

kuh. Pr.- Bucys, I. O. .. 1.50 
Mūsiškiai Užsienyje.. Juo

kingas aprašymas kęliopės į į 
paryžiu ir atęaį Mikalojaus į 
ir* Glapiros. Ivanovų. Jšgūldė* ’ 
Magnus Parvalkiętį ‘ .25

Kelione Aplink Pagaulį per 
80' Diriių. — Apie 'visas de
rybas oe* galo įdomus ’riuptir . 
kįai kelionės per įvairius krą-. 
štus. itorašė Julius V e r n e. 
Vertimas," J. Balčikonis .. .. 100 
; Prąmpniųės JJempkrūtijos 
Pagrindai. Parašė posis . . ... .50

Gegužės Mėnuo — Kun. P. \ /■ 
Žadeįkią

Aritmetikos Uždavinynas ■ .25 
yaįkų. Darbymečiui —Rm- .

kinelis kalbos mokslui ..... .35 
Petriukas — laiškas vieno

vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas, ir jo vykdymas 
Rusijoje . . .. »15

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir g e g ūži- 
nęms su gaidomis. Sutaisę M- ■ 
Grigonis G 25

Laime — (poema). Parašė 
Vaitkus ....... ..... ....

Atsargiai su Ugnimi, Vertė 
iš lėnlplko kun. K.* C. G. *• •
J^jisų Įiftjlmąs—dsaiĮįini- 

mas pagrindą ‘ musų tikėjimo
Lietuvos Ženklai, — Išleido 

J. Šeškevičius ir JB-ve, Kau-. 
nas .... *. ;. .. ..

fcnęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir'Dialogai. 
Parašjį Juozas V. Kovas .,

draudus Verkšmai^Verte 
VysM’ A. ‘ Bafž-natfskas -. .

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun, P. Juškaitis ,, .15

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, M aid.o s .. 
Gegužes, Biržejio ir Spalių 
men.. įŽleido kųn. K Ą. Vąsy* .25

Dangaus Karaliene. Surin-. 
ko/kųjį. M. Galevičius; be ap- • 
daru’25c, su apdarais .. A. .50

Įvykusiose boksini n k p 
■niegeją. rungtynėse Jiįpząs 
Uždavinįs laimėjo knockau- 
tu ir tuomi įgijo paskiyhj 
dovaną. • i '..j .' .

GrftojĮžįp į2 d/

.10

15

.25 .10

Ąžuolas. A. Vienuolis ,. .. ,.10
Kas šiandien Kalbama, a- 

pie Dievą, Sielą, Religiją  ̂PĄ-____ ...
žangą ir • 8pcįalim$, paraše . 
D r. Povilas Mira .... -Ą .10*

Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo, upes, žmones, mies
tai.. Nutaisė ir išleido P. ĮĮH- 
kdlainis....10

])ULPĄę$YG£S

Maldų Rinkijiėlis, hal t a i s 
viršeliais . . .. 1.50 .90

virsepais .. , . . .. .. . .1.50 .75
Pulkim ant Kelią — ^Dar

bininko” spauda. Odos apda- .
. ... ... ^1.50 2.00

TEATRĄ!

ru

.35
< ■ , ■» • Baitai.

Istorijos’, apysaka Ž lomai \. ..50
Moteryste ir šeimyna. Ver

tė'J,. Gerutis ... :. .25
lipamosios Li^os įr kaip 

nuo ją išsisaugoti.' Parašyta . 
negyvoji gamta: žemė,'van- : 
Jup, orus, parašė J. Baronas .25 
’. -Nauja Skaitymą Knyga — 
(Dalis ’llū'šii'paveikslais .40

Vaiką Knygele šu pa- 
yęiįęsląįs .. ... ,20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
a- 

šė kun. įj. p. ųpnaljia (Kape
lionas) .. .. ; .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai.” 'Šri- 
dare ir. išleido- kup. J. Konce
vičius . ... *. .. .; ..

Vįęnuoline Luomą. Vertė
kųn. p-. Saųrasaifis .. .i ... J5

J. Lesauskis. Sv. Kazimiero ( 
Dr-jos, leidinys, Kaune ... .10 
. Sunkiausiais Laikais. Parą- 
šįj A\ Jucevičius . *. . . .20

{, Meilė (Poema|, Parašė M.
Į Gustaitį** ;. ... • • ... .. • • .10 

Jv. Gabrielius. Išleido Tė
vą* Alfė'nsaS.Maria'C. ’P..... J.5: 

RELIGIJOS * Mokymo Me-
Jpdįįjk K. J.’Skruodys .25 

jjęįskifė Mažučiams Ąįsęiti 
prie'-Jffanęs. -Sutaisė* 'kunigas .. • 
Pranas . .25

Mūsą painiai. Parašė Rą
žys Puida .; ./....'.. .. • .25

Andersono Pasakos — su pa
veikslėliais**; ... ...10 

• Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė ^v.. AĮfonso piguo- • 
ri. ^ulietųvįno B. A.....

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo. gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M. Vertė K .. .15

Valgių Gaminimas jr Namų 
Prižiūrėjimas. Nutaisė Ameri
kos. Lietuvaitė-.'. .; .. .. - . l.p0

Sveikatą arhą t i ę s ils i p . 
trumpąs kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A L. Grąičiunas .. 1.00

Ą ^r$f LĮthųąnian Gram- 
mąr. Uietuvišįai-Ąngliš kas 
žodynais. Kun. P. S.aurusaitis

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai- 
liopis i;, .i ». ......

Delegatų Kelionė Lietuvon 
1916 m.. Parašė Dr. J, J. Biel
skis *... . J • • <

fį .a 1 ‘ 
mišioms tarnauti. . Parūpinta . 
$ėhb Bažnyčios Tarno..: .. .05

^ėselei—RuteĮęį, patarimai 
ir. pamękyami musų*' mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kuprąnas- . * ; ;., <; ..... .10

Mūsų Jaunuomenės Idealai, .. ..
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferęnrijoje, Voroneže, 5 
d.', birželio,. 1917 m. .. .. .. .10.

Šeimyniškiems Vakarėliams • 
Pramogėlę. Svirno Žvynė , . .10 
ĮŠ Ądoino' J^iękeViČiaus Ras
tų. Mokykloms parinko- M. 
Biržiška ,. .. .. .. ..

Mūšiai pri’ 7 - 7
gustavo giriose ., . ,. ..

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui ..

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerutno do
rybę. Versta įš lenkų kalbos 
ir išleista, rūpinantis P. L. .10

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti arba mokėti .... .05

Kovotojai dėl Vilniaus lie
tuvybei. Kibi; J/ Ambražk- 

- ’ »50 jus .. .; ,. r. .. , < . .05

.40

.25

.10

.25

.20

.2p

.10

įžwgu* it gyvulys. Parašę 
kim, R?. Būrys .. ». /. • .. .15 
. |ydas Lietuvoje. Parašė Š>. 
kaimietis .. ... ... .05

Maliįps Galybė. Istoriškas 
piesrhyš. IY-to šimtmečio krl- , 
kčionybęs. Lietuvių kalbon. 
Jguljė P. B- . • - * • • • • • - J5

Apšįriįrimą Komedija. Ąt- 
Jtikimas iŠ Amerikpiueko gy* 
vėnimb. Išguldė L a P š i a ų s . 
Vaikas »? .. •.... .. . . .05

.75

811

Vaikas ,. ...... .. .. 
jono Kmito JKiles .. . . 
Re apdarų .. . . .. ..

.10 .

.10

10

.10

.15

.15

.15

Biržiška,. .. .. .. .. .. ..-.30
Mūšiai prie Nemuno ir Au- 

’ 10

10

Papūta sų •.
nu. Viejno veiksnio piokai Su
lietuvino Vaidevutis ... .15

Elgetą Gudrumas, 3-ją vei
ksmų komedija. J?arašė Sei
rijų Juozukas ’.. .. i? .. ... ,25.

Giliukingas Vyras. 2-jų akr 
tų komedija;, paraše S. Tar- . 
vyįas... .. .. .; .. .. ,, .25

Ubagą Akademija ir Uba
gų Baliu* —r komedijos po. 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu- . 
kas .. .. .. ,. .",. .35

Sniegas—(Drama 4-rįą al<-.
tų.( Verte AlreJaitis .. , , .. ...40 

Esumąs — 3-eia dalis dra
mos “Gim* Tautoj Genijus.’’.
Parašę kun, p. Vaičekauskas

Visi Geri —. 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašė F. V. ., ’. /

Patricija, arba nešinamoji 
Rankinė —4-rių aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ....

Išganymo Apsireiškimai — . 
atėjimas ir gyvenimas, ant že- 
mės;’Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis .75. ■,

. Dramos; 1) Germanas; 2.)
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur- 
do'Btebfilas 4-rių aktą; para
šė ^.Tarvydas ........ .65 .

Knarkia Paliepus, komedi
ja’ i-me akte. Parašė Gineitis .15 .

Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laime; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S..K,p. ir‘ N. .. .15

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištitsinfę paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. ... ,15

' DAIVOS

jaunimo Aidai, M< Ateivis .10 
strazdelio Dainos, parink

tosios kun. A. Strazdo.dainos
Ąvodbos ĮĮainos , . . , . , 
Birulės Dainos .. ...
Mūsą Kariuomenes J}ąįnos. 

2U dainų dviems ir, trims bal
sams. Parengė. A. Vaičiūnas' 
karo chorvedys ■ • • •

SU GAIDOMIS
M. Petrausko

Jojau Dieną .. ,. .. ..
Vai. aš pakirsčiau ....
Ligho- (Latviška) .... 
Už šilingelįV. .. .. .. 
Saulelė raudona , , ..

: Šių Nakeialy (dzūkiška) 
(.Skyniau skynimėlį.. ,fc- 

Siuntę mane motinėlė .. 
Ko liūdit svoteliai? ., .

Sapnauskio
Blaivininkų, hymims .

. ’ Aleksio
Vyčių hymnas .. ..

Taliai Kelpšos
• Liaudies dainos (chorui 

Aš pas tevelį-Mbčiutė mano .15 
Oi tu, lakštingėleJtonągėt 

lis tupėjo‘ ... * *• ** .» “ ..15 
Kad buvau mergelc-Ii’ atlė

kė sakalėlis ,15
• •_ ■ f.

10
10
.10

.10 .

.40 

.15 

.15 

.25 

.20

.20- 

.15 
15 •• 
15

.1°..

.20

“DARBININKAS
3B6 W. BFoądivay, So. Boston, Mass.

I
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Mokyklos ir Šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacijos 
Sidabrinis Jubilejus

metu nuo Šv. Kryžiaus pa-MOUNT CARMEL, PA.
Šv, • Kazimiero Seserų rapijos įsisteigimo Mt. Car- 

Kongregacija prieš dvide- mel. Tose, iškilmėse pąsiža- 
■ šimts penkis metus įsisteigė dėjo dalyvauti J. M. Hat- 
Harrisburgb vyskupijoje ir 
jų laikinas, motiniškas na
mas . susidarė Mt. Carmek 
Šioj vietoj buvo įsteigta ir 
pirmoji Amerikoje lietuvai
čių seserų vedama parapiji
ne mokykla. A. a. kim. A.

. Staniukjmaš, buvęs Mt. Car
inei klebonas įdėjo visas sa
vo jėgas organizuojant Se
sučių Kazimieriečių Kon
gregaciją ir steigiant šią 

. pirmąjį lietuvaičių Seserų
. vedamą mokyklą. Jo pra

kilnųjį darbą nuoširdžiai 
parėmė Harrišburgo ‘vyskity 
pas a. a. Shanahan, Motina 
M. Cyrile, Nekalčiausios riiię knygą, kuri prieš Ka- 
Marijos Širdies (airių) į§eįs į§ spaudos. Man 
Kongregacijos Genei* ai ė tenka garbės, būnant šios 

. viršininke, lietuviai kuni
gai ir geri katalikai.

Toji pirmoji lietuvaičių 
sesrų kongregacija .Ameri
koje, ir jų pirmoji mokykla 

...šiame miestelyje mažoje 
lietuvių kolonijoje prasidę- 

. jusi, išaugo į milžiniškas 
kultūrines lietuvių katalikų 
įstaigas. ■ .

Tą dvigubą Jubiliejų Mt.
Carinei lietuviai . rengiasi 
labai iškilmingai apvaikščio
ti gruodžio m 27- ir 28 die
nomis. ' Be tb, . šiemet pėr 
Kalėdas sukanka lygiai 40

risburgo vyskupas P. R. 
McDevift,D.D,J..M. 
Scrantono vyskupas T. C. 
O’Reilly, J. E. Lietuvos At
stovas B. K. Balutis, lietu
viai kunigai, visuomenes 
veikėjai ir tt. Per ilgus me
tus buvęs Mt. Carinei klebo
nas kūn. Dr. V, Bariuška 
atvyko iš Klaipėdos daly
vauti tose nepaprastose iš
kilmėse.. t

Šv. Kazimiero Sės e. r ų 
Kongregacijos Valdybos pa
skatintas parašiau Šv. Ka

zimiero Seserų vienuolijos 
ir jų piymos mokyklos isto-

parapij os klebonu, drauge 
su parapi jonaiš, rengti Jas 
nepaprastas iškilmes ir 
kviesti lietuvišką visuome
nę, dalyvauti šiame istori
niame’ Jubiliejuje.* Jei kam 
per neapsižiūrėjimą, nepa- 
siuntėme pakvietimo, tai 
nuoširdžiai kviečiame atvy
kti. pas mus ir apie* tai pir
ma laišku pranešti, sekančiu 
antrašu A. . G. Lanauskaš, 
Seeretary, Holy Čross Sil- 
ver Jubilee Comrnittee, 236 
S. Oak St., Mt. Carinei, Pa.

Kwi. J. B. Končius.

pietų, kai tėveliai sunešė sa
vo mažyčius vaikelius palai
minti. Misijonierius gėrė
josi, matydamas tiek daug 
nekaltų kūdikėlių. Šypsan
čiu veidu jis kalbėjo į tų 
vaikelių tėvelius, raginda
mas juos daugiau įvertinti 
•tąją Dievą jiems įteiktą do
vanelę, nes sako “jie yra 
ant šios žemės tikri ausi 
šventieji ir Dievo gražiau
sias paveikslas.’.’ Dažnai 
priminė evangelijos žodžius: 
“Leiskite mažutėliams atei
ti prie manęs, nes iš tokių 
yra dangaus kąrą Į y s t e.” 
Griežtai perspėjo tėvelius ir 
gimines, kad nepapiktintij 
tas nekaltas siela$< Galuti
nai priminė, kad tėveliai tu
ri pareigą savo vaikelius iš
auklėti katalikiškoje’ dvasio
je —- parapijos mokykloje. 
Po pamokslo motinos nešę 
kūdikius prie altoriaus, kur 
misijonierius uždėjo kaspi
nėlius su medalikėliais Ne
kalto Prasidėjimo ir sutei
kė palaiminimą. ' .

. Užtai, didžiausiai dėkingi 
turime būti savo mylimam 
mįsijonieriui, kuris t a i p 
nepailstančiai mūsų tarpe 
darbavosi per dvi savaiti. 
Stebėtina, kaip jo jėgos ga
li tiek daug darbo panešti 
pęr tiek laiko. Jau daugiau. 
52 savaites kaip duoda misi
jas po įvairias kolonijas be
veik be pertraukos. Regis, 
kad Dievo malonė nuo
latos stiprina kiekviename 
jojo žingsnyje. Lai ir to- 
liaus Dievas jį užlaiko svei
katoje- ir palaimina jo dva
sišką darbuotę . didžiausio
mis pasekmėmis.

, PHILADELPHIA,PA. lsavoį skaitlingu atsilanky
mu. Ir. kaip iš tikro buvo, 
kas yra labai stebėtina. Štai 
pamatėm, kad daugiau vy
rų. atsilankė negu moterų.

Taigi valio vyrams ...
O kokį gražų įspūdį darė 

pilnutėlė bažnyčia vyrų pa
skutinį vakarų, kai vyrai 
vėl atnaujino savo Krikšto 
apžadus. Bažnyčios lempos

MISIJŲ ĮSPŪDŽIAI
Labai pąsękmįiigos misi

jos, vedamos Tėvo . Jėzuito 
Bružiko, užsibaigė Šv. Ka-

K zimiero parapijoje. Pirmą 
savaitę lankėsi njoterys ir 
mergaitės. Antrą savaitę at
ėjo vyrai ir jaunikaičiai.
Stebėtina, kaip abi savaiti‘aptemo, tiktai kiekvieno vy- 
bažnyČia buvo pilna žmonių.1 ro rankoj šviečia liepsnojan- 

. Matyt, kad Dievo garbė ir
. sielos • išganymas.. yra kiek-

• vieno šios, ^parapijos žmo
gaus gilus troškimas. Garsu
sis misijonierius savo iškaL 
bingais pamokslais pritrau- 

. kė didelę minią į misijų lan-
t kymą,; Daug žmonių, anot

• šv. Rašto, sūnų palaidūnų 
. ir Magdaleną vėl grįžo prie
.. savoCmielaširdnigo-Tėvo, da- iiUlumvjr. . uumuv Au
re gailestį už savo prasikal-Įdins jų. Sieloje gilius tikę ji- 
timus ir buVo vėl priimti į mo jausmus.
Tėvo prieglobstį. Kiekvie
nos misij os. turi tam tikras

-. .geras pasekmes, bet šiemet 
misijų pasekmės mūsų pa
rapijoje buvo . užvis geriam

. . sios. . -: . ’ ■ . • *
Tėvas misijonierius pir

mą vakarą perspėjo mote
ris, sakydamas, kad Vyrai 
guli šiemet moteris viršyti

ti žvakelė. ‘ Žvakelės šviesa 
atspindi vyro veide ir matyti 
teūai jojo ‘ su j a u d i n t o s 
gailesčiu, ir padėka širdies 
atspindėjimas.. Veidas link
smas. gražus kaip nekalto 
vaikelio. Tai reginys nepa
mirštinas, kuris, aš manau, 
pasiliks kiekvieno lankiusio 
misijas vyro, kaip ir moters 
atmintyje. . Jis nuolat ža-

Per misijas apie, daugiau 
šimtas vyrų, prisirašė * prie, 
Šv. Vardo ir Apaštalystės 
Maldos draugysčių, Štai kur 
vyrai drąsiai -parodė savo 
ištikimybę ir past o v u m ą 
Kristaus tarnystėje. ' ,...!

Kitas nepamirštinas regi
nys misijų įvyko paskutinį 
misijų sekmadienį 3 vai. po

TEATRAS IR KONCER
TAS GERAI PAVYKO
Nepaisant blogo oro, gan 

skaitlinga minią philadel- 
phįečiiy atsilankė ir pripildė 
visą Šv. Kazimiero sveti, 
kurioje buvo baltimoriečių 
teatras — nei vienam nebu
vo nuobodu, nes artistų ga
bumai palaikė visų atydą iki 
galui. Kad visi buvo pa
tenkinti ,buvo aišku iš gau
sių ^atsikartojančių rankų 
plojimų ir juoko/ kuris sų4 
tiko kiekvieną artistų pasi
rodymą. f .

• Teatras “ Kazio . Teta * ’ 
pavyko labai pasekmingai; 
.Jauni artistai nustebino pu
bliką tuomi, kad visi savo 
dalį sugebėjo kuogeriausiąi 
atlikti. ..^patingai gerai su
vaidino, Kažio Tętoą 'rolę 
pats teatro vedėjas Rapolas 
Juška. Jo artistiški operos 
gabumai . veikiai pasirodė 
nuo pirmos valandėles vai
dinimo. Vincas Dobįnas 
•taip gi nudavė labai jaut
riai ir realiai Kazio Janu- 
šos rolę. Alfonsas Paulau
skas buvo dvaro savininkas. 
Trijų universiteto 'studentų 
roles išpildė Rapolas Jušką, 
Jurgis Galkus ir Vincas Do- 
binas. Tikrosios Kazio Tę-

tos rolę užėmė. Marija Rad- taip . linksmai sugyventi ir pirmasis pusląikys baige- 
zcvT: ‘i te J imas I’užneikis11
n uJavė advokato ■ •. >a, B r: 
Adomaite buvo jo duktė ir 
A. Streimikiute jos pussese
re.. Eni. Bobeliūtę. vaidino 
draugės rolę. J. Kairys la
bai pasekmingai suvaidino 
seno tarno rolę ir nesykį šu
kele gaidų juoką publikoje.

Tuojau po teatro buvo iš
pildytas nepėrilgas gražus 
koncertas, Susirinkusi pu
blika ūžtai ir lauke iki- gn- 
lūŲ nesYibi’ėjd. išgu'šti gar-' 
jšuiosius Baltimorės radio 
artistus dainuojant. Cho
ras susidėjo iš 45 asmenų ir 
tikrai sužavėjo publiką sa
vo maloniais švelniais balse
liais. Net širpuliai per per 
čius bėgiojo, kai visas cho
ras sugiedojo. Iš tilmjjų 
parodė gražų išlavinimą. 
Už tai baltimoriečiai turi 
didžiai būti didžiai dėkingi 
p* R. Juškai. • . \
. Koncerto, programa buvo 
sekanti: 1...Choras dainavo 
Vanagaičio '' ‘/Muzika’ ’ ir 
“Pavasarininkų. Himnas.”
2. Duetą sudainavo dyi Bo- 
beliūtėš sesutės, —t4 4 Leiskit 
į Tėvynę” ir “Serenadą.”
3. Solo dainavo tenoras Jo- 

. nas Stoėkus “Stasys^” ir
“Ant Marių Krantelio.” 4. 
Recitavo juokingas eiles JI 
Pažnekis. * fe Duetą “Vii- 

. niaus Kalneliai” dainavo O. 
, Mataityte ir M. Skripsčiūtė.

6. Kitą duetą' “Vaikinų bė
dos” dainavo Leonas Weį- 
sengoff ir Alt. Paulauskas-
7. Solo 44Karvelėli Mėlyna^ 
sis” ii* Ugdė Motušė” malo
niai atliko Ona Česniūte.
,8. •Juokingą' 'duetą — 44Oi 
Jaiozeli” dainavo p-lė Čes- 
niūtę ir Jurgis Galkauskas.
9- Vyrų choras — “Bukim 
Vyrai Lietuviais.” 10. Cho
ras t- “Oi tu Jieva Jievu- 
že” ir 44 Važiuokim broliai 
narnoj namo.” . /

Po viso, kun. P. Lauma- 
kis trumpa kalba padėkojo 
publikai už skaitlingą atsi
lankymą, tuomi parodė sa
vą užuojautą,. . jauniinui ir 

:jųjii aktyviškuniui. Ragi
no visuomet jaunimą atjau
sti ir paremti ateityj e. ‘ Ga
le dėkojo gerbiamiems, sve
čiams iš Baltimorės už su- 
teiktį linksmą vakarėlį.

SODAilECIĮj V AKA- ■
■ » KELIS - j' ■

Šty Kazimiere . parapijos 
Sodaliętės pradėjo vis kas 
kart daugiau veikti. Štai 
Nekalto Prasidėjimą šven- .........
tėję, savo Patronės dienoje, lw]1doah High sėlmpi, j 
surengė gražią vakarienė ir 
linksmai sykiu visos nares 
praleido vakarą. ’ Buvo vi
sokių žaidimų’ ir palinksmi
nimų. Ypatingai dėkingu
mą Sodaliętės nori išreikšti 
St. Dryžai, Jos. JakšČiui. ir 
Joiiui Jankauskui už pro
gramą vakarienės metu.
. Kun. P. Laūmakis po va
karienės, kalbėdamas į so- 
jaiieteą,.. ragino visuomet

draugiškume ir vis iš vieno ši 17:15. Antrajame puslai- 
veikti Hekviename siirengi-1 kyje ažidimąs pateko į Vy- 
me. Tikimės, kad ateityje čių pusę. Artinant galui 
vis daugiau mergaičių pri-, žaidimas tęsėsi beveik lygin
si i ašys prie tos garbingo*} mis ir tik paskutinę. sekini-- 
draugystės. Laike, vakarie^ dę žaidime Vyčiai išėjo iš 
nes buvo nutarta parengti Lovos pergalėtojais 27 :26. 
kambarį SodalieČių 44Klu
bui,” kur nares galės malo
niai. vakarus praleisti ir dar 
pasinaudoti draugystės rei
kalams. ' *

MIRĖ KAZLMIERAS
TRTBIJLAS

Gruodžio 4 d. pasimirė 
mūsų parapijos K. Tribu- 
las, trumpai sirgęs. Laido
tuvės įvyko gruodžio 7 d. iš 
graboriaus Adolfo. Stankaus 
kambarių.. Kūn, J. J. Kąu- 
lakis atliko bažnytinį patar
navimą &v. Kazimiero baž
nyčioje. A. a. Kazimieras 
paliko dideliame nuliūdime 
savo brolį ir kitas gimines. 
Lai Viešpats suteikia jo sie
lai amžiną atilsį.

: APDAUŽĖ “BAMBIZŲ”
, KUNIGUŽĮ

Kelios dięnos. atgal tūlas 
žmogus, negalėdamas ilgiau 
pakęsti kimigužio Žukaus
ko, ėmėsi, išreikšti savo ne
apykantą ir pasipiktinimą 
•stropesniu būdu. Taigi, 
gavęs sprogų* prie pat jojo 
bakūžės? j į jį gerokai apkūlė.’ 
Tas įvykis buvo įtalpintas į 
raudonus skliautus, tiktai 
raudonos vėliavos plevėsuo
to jas ir 4 4 kunigužio ’’’ gar
bintoj as negalėjo savo strai
psnyje. perdėm teisybes iš? 
laikyti, neįtardamas gerai, 
žinomo Šv. Kazimiero para- 

. pij0 žmogaus už tą . iielair 
k mingą 4 tkunigužie” Žukaus

ko likimą^
BUNKO PARTY 

SESERIMS
Akademijos Rėmė p 

t stė rengia gruodžio 18 d: b 
6 vai. vakare, gražų vakarė^ 

, lį — Bunko Party?’ Visas 
pelnas eis Šv. Kazimiero 
Seserims. Laukiama- lanky
tojų, nes turi daug gražių 
laimėjimų.

•. J4unuote,

dr-

SHENANDOAH, PA.
VYČIŲ BASKETBALL 
.; TYMAS LAIMĖJO
Gruodžio 5 d. vakare mū

sų Kyšių kp. basketball ty
mas pradedo šaidimo sezo-, 
ną. Pirmuoju jų priešinin
ku buvo Shenandoah kole-

ai, žaidimai įvyko She- 
gyni, 

kur atsilankė daug žiūrėto
jų; Žaidimas ėjo smarkiai 
ir įdomini ir dėlto. žiūrėto
jai buvo patenkinti. »Žaidi
mo pradžioje vyčiams' nesi
sekė. Vyčių pasekėjai bu
vo jau net nusimihę, nete^ 
kę vilties, kada žaidimas bu
vo pakrypęs 15:7, priešiniu-. 
kų naudai. Bet vyčiai pra
de j o . geriau sušižaisti, »gy* 
viąu bėgioti ir gerinu ginti

Žaidimo metu, daugiausia 
lasižymūjo Bobb,y . Nork, 
Spikė Bervis ir. A. Dereske- i 
viri ūs.

Tą patį vakarą mūsų Vy
tės; pergalėjo Shenandoah

ketball tymą. S. II. S.: mėr- 1 
gailės smarkiai ii- puikiai 
žaidė,? bet mūsų Vytės jas 
pralenkė. . Žaidimas baigėsi 

’ Vyčių naudai 19:16. Žaidi
mo metu ypatingai pasižyv 
mėjp vytė A. Stepųlaitytė. 
Vytės save skaito nenugali
momis, nes pėr du; metu yra 
sumūšusios visus mergaičių 
ratelius šioje apylinkėje su 
kuriais joms tik teko žaisti.

.SODALIETĖS •
Gruodžio 8 d. mūšų para

pijos Sodaliętės. iškilmingai 
minėjo savo metinę šventę. 
Altoriai buvo gražiai . pa
puošti gyvomis gėlėmis. Tai 
nuopelnas Sodalieč.ių, kurios 
visuomet j§v. Marijos šveii-. 
tėse rūpestingai papuošia 
altorius. Iš pat ryto .7:30 
mišios Sodaliętės bendrai 
priėniė šv. Komuniją. Bu
vo . labai gražu ir malonu 
matyti, tiek daug Švč. Ma
rijos mylėtojų ir garbinto
jų einant prie Dievo stalo. 
Vakare 7:30 vai. įvyko vie
šas ir iškilmingas naujųjų 
narių priėmimas į Sodalicį-.- 
ją. Keturiasdešįmtš naujų 
narių. įsirašė į tą draugi ją. 
Prieš priimtuves į nares 
kun. C. J. Alauskas pasakė 
pritaikintą pamokslą. Po 
to įvyko priėmimas ir pa
maldus pavestos Švč. Mari
jus garbei.. Žmonių tą va
karą buvo pihia bažnyčia; 
Visiems buvo labai .gražus 
ir malonus įspūdis, kuomet 
naujos narės klūpodamos 
piję grotelių su žvakėmis 
rankose, viešai pasižadėjo 

: pildyti Šodali.cijos pareigas 
i ir mylėti ir garbinti Švę^ 
Mariją. .

i \ IŠKILMINGOS LAI-
. DOTUVĖS •
.Gruodžio 9-tą. dieną rškil* 

ralingai palaidotas iŠ Šv. 
Jurigo lietuvių bažnyčios 

i pai^ipijos kapinyne a. a. A- 
Jdolfas Vasiukonįs. Velio
nis buvo tik septyniolikos 
mietų ir ėjo į Shenandoah 
High School. Jisai sirgo 
tik keletą dienų. Buvo ge
ras pavyzdingas vaikas.

Šv. * Ališias ^celebriivo 'kle
bonas -kum Karalius. Prie 
šoninių altorių mišias atną* 
savo kun, P. . Morkus iš 
Coaldale ir parapijos vika
ras kun. Ų. J. Alauskas.

Pritaikintą ir p a g up- 
džinntį . pamokslą pasakė 
kun. P. Mė(»kus. 1 
vese dalyvavo

nių minia ir į kapus lydėjo 
daug automobilių. Grabne- i 
šiai buvo: A. Zaboraek, E, , j, 
Cravitz, Emil Clavitz, G?,; i 
Mikita, W. Ančys, E. Mot-; ‘ j 
kauckas, Velionis paliko di-’’ | 
deliame nuliūclime motiną • 
ir. patėvį G. Martinionį, ‘

Teilsis ramybėje! Amži
ną atilsį duok jam, Viešpa
tie, o Šviesybė amžinai tegul’ ■ : 
jį apšviečia. . \ ‘

“CARD PARTY”

moterys Brinorskieiič, Rut
kauskienė, Norkevįčienė ir ‘ 
Bfadulienė surengė parapi-.» • 
jos -naudai “car(Į]>arty” ai-'-, 
rių mokyklos svetai n d j e. ; • 
Klebonas pranešę, kad pel-* ' 
no liko $327.25.z

Kita grupė- moterų, šv. '. 
Vincento draugijos narės, t.' 
5r. parapijinės labdarybės 
draugijos, rengia kitą, “card 
party,”- kurį įvyks gruodžio „ 
15 d. irgi airių ■ mokyklos _ ' 
svetainėje. Pelnas nuo ši
tos pramokus eis. sušelpti 
parapijos biednuomenes. ši; 
pramoga yra metinė. Pernai “ 
tokia pat pramoga ir. tam ■ 
pačiam tikslui davė su vir
šum . 400 dolerių pelno. Tk f‘ 
kimasi, kad ir šiemet bus 
pasekminga. Rengėjomis 
yfa labai darbščios moterys: t; 
Vdlaševičienė, P(‘t.rauskienė, 
Šunianskienė, Tvardzikienė, 
Dereškevičienė ir Mefkaus- 
kienė. j Draugijos susirin
kime, kūi-is įvyko pereitą 
sekmadienį, pranešė, kadį tį- , 
kietų. paradymėjimas eina 
sparčiai.. 'Parapijinės. lab- 
daiybės pirmininku yra EJ- r<. 
vvardas Valąsevičius, kasie- - 
rium Jurgis . Gutauskas, .o ' 
raštininkė p-lę mokytoja A. 
Šumanskaitč. Draugija nū-,, 
tarė. Kalėdoms duoti bied- 
niems po “beskę” maistą^. . 1(

KULPMONT, PA,
.ŽINUTĖS ?

Iš. Kuipmonto su alkanų- 
jų armija išvyko Žilinską^ . 
ir Žaleskas — abu lietuviai. ’ •

Aūtoinobilio katastrofoj-, 
buvo sužeista Albina ’Rut- • •. 
kauskaite. Dabar jau tai- 
sosi. ‘ h

Iš New Yorko į Kiilp- 
mantą buvo .atkeliavo daug • 
svečių. Mat, Kuipmonto 
gyventojai lietuviai turi ne-u, 
mažą skaičių savo giniinai- ‘ . 

: vi ų. kurie gyvena New Y or
ką.. Taigi progai pašitai-<> 
kiu ir atsilanko sūnūs bei ' 
dukreles pas savo tėvelius.

Jonas Jasulaitis, -pereitų . 
vasarą išvaižavęs į Lietuvą;*' 
kulpinontiečiams parašė liu* 
šką, kad jam Lietuvoje Šiuo < 
metu piitiiika geriau gyven-

’ ti. negu • Amerikoje., Jis
1 tddotu-mano ton ir pasilikti, 

didele žmo-. . JL M.
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LIETUVIŲ SPAUDOS 100 
METŲ SUKAKTUVES

Klausimus siųskite
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

“ Darant spaudos vajųppra- 
vartu bus pažymėti, kad šie
met sukako 100 metų nuo 
pirmojo lietuvių laikraščio 
išleidimo. Lietuvos spauda 

. tą dalyką gan smulkmeniš- 
•* kai paduoda. To pirmojo 

» laikraščio vardas buvo ‘ ‘ Nu- 
.šidavimai apie Evangelijos 
praplatinimą tarp žydų ir 
pagonų.” Kaip matome iš 
vardo, tąsai laikraštis buvo 
tikybinio turinio.. Jis pra
dėjo eit Tilžėje, paskui Ka- 

. ralihitčiuje. Dątęsę. net iki 
Didžiojo Karo. : Kiti laik- 

* naščiai pradėjo eiti kiek vė
liau. 1848 m. Tilžėje pasi
rodė laikraštis 4 ‘Nauji Įsta
tymų Davadai” ir. Klaipė
doje “Lietuvninkų Priete- 
lis ” 1849 m. profesorius 

e. •. Kuršaitis pradėjo . 1 e i s t i 
,. “Tilžės Keleivį.’ ’ • Pirmasai

'lietuvių atgimimo laikraštis 
’ “Aušra” pradėjo eiti' Tilžsį- 

je 1883 m.

Kl. Anglij bažnyčioje tenka 
matyti, kaip tikintieji, kalbėdami 
“Sveika, Karaliene,” mušasi į

tųvo jr Tas supran t am a. krūtinę, - tardau“ žodžius:‘1 & 
Rusai buvo įabai nepalan
kūs lietuvių spaudai, tik 
maldaknygęs leisdavo spaus
dinti, o 1863 m. ir tas už
draudė, liepdami lietuviams 
vartoti rusiškas raides. To
kioms . sąlygoms esant, sun
ku buvo anais laikais pla
tinti lietuvių literatūrą, o 
vis dėlto ją platindavo pasi
šventę žmonės, pargabenda
mi . knygų slapta iŠ užsienio. 
Jie buvo baudžiami kalėji
mu, ištremiami į Sibirą, bet 
tas jų nesustabdydavo nuo 
uolaus švietimo darbo. Tik 
per jų pasjšventimą lietuvių 
spauda išsilaikė iki mūsij 
dieniį ir suteikė’ galimybės 
lietuvių tautai atgimti ir įsi
kurti nepriklausomą valsty
bę. . ■ .

Ar ir mums nebūtų. ,pra: 
• vartų eiti tų didvyrių pedo-

7. niis ir tokiu pat uolumu pla- 
Kaip matome visi lietuyiii tinti katalikišką spaudą?.

laikraščiai išėjo Prūsų Lįe- * .

meilingoji,, o maloningoji, o saI« 
džiausioji Pana Marija.” Ar taip 
reikia daryti?

Ats. Nežinia, kada ir kas' 
pradėjo vartoti tą paprotį. 
Privačiai kalbant maldų 
1 ‘Sveika, Karalienė,” nėra 
uždrausta muštis į krūtine, 
tariant minėtus žodžius, bet 
nėra reikalo tai darytu .

riausybes. Iš čia jau aišku, 
kad nezaležninkai yi’a klai
datikiai arba eretikai, nes 
jie nepripažįsta popiežių ne
klaidingumo, atmeta kuni
gystės Sakramentą ir išpa
žintį. Be jokio abejojinio 
išsirenka sau vedėjais by 
kokį valkatą be kunigystės 
šventinimų ir . pasitenkina 
jų laisvą, tikėjimo, mokslų. 
O kad nezaležninkai yra at
skalūnais arba schizmati- 
kais, įrodo jų atmetimas po
piežiaus vyriausybės.. .

paslapčių

VOKIETININKAI
KLAIPĖDOJE

. ' . Kaip praneša Liet u y o s tik priešingai, visi jau žino, 
laikraščiai, vokietininkų kad jo darbuotė nukreipta 

/..agitacija Klaipėdoje eina Vokietijos pusėm iš kur jri 
“visu smarkumu. Dabartinis i 
2 Klaipėdos krašto direktori- .
’y jos pirmininkas, Dr. Sebrei-

’ beris, perimdamas iš buvu-
5 šio pirmininko Šimą i č į o 

. .krašto valdžią, pareiškė, 
;- jo politika eisianti pirmiau
“buvusiojo pirmininko Bo- 
“ttcherio pėdomis. Kam ži- 
y;homa, kas buvo Boettėkeris, 
“ain aišku, kad Klaipėdos

‘ r krašto vokietinimas eis. pir-
4 myn neilstąma . energi j a.
X Lietuvos spauda labai tuo- 

' . mi susirūpinusi ir ne be rei- 
“ - -kalo. Neilgai reikėjo laukt, 
- ivkad • Schreiberis parodytų

‘ tikrąjį savo veidą-.
Neperseniai' jis buvo pa- 

-kviestus dalyvauti Kretiu-
. gos-Telšių geležinkelio ąti- 

. daryme ir akyvaizdoj sUsi- 
y rinkusios vyriausybės, spau- 

' ,, dos atstovų ir šiaip jau gry
nai lietuviškos publikos, 
prakalbėjo tik y- vokiškai. 

‘Toks ignoravimas lietuvių 
kalbos, pačioj iųt e g r a 1 ė j 
valstybės daly, labai nuste
bino ir net papiktino publi-

' . ką. Tiesa, jis kalbė j o. apie 
' direktčriijbs’lojalmnąir ben

drą darbą, bet nė vieno ne
įtikino, kad tas jo lojalumas’ 
bus taikomas Lietuvai. Kaip

kad jo darbuotė nukreipta

Kl. Kodėl kunigai, teikdami 
Sakramentus, užsivelka kamzų, ir 
užsideda stulą?

Ats.. Toks jau yra Bažny
čios įsakymas, išreiškiant 
pagarbą šventiems Sakra
mentams. •

Kl.. Ką reiškia šv. Antano duo
na? '

Ats. Auka pavargėliams 
beį įstaigai padaryta dides
nei Dievo garbei per užtari
mą šventojo Antano iš Pa- 
dua. ■ . •

gauna pinigų, it žmonių vo
kiškai agitacijai varyti. li
tą agitaciją, taip smarkiai 
varoma per mokyklas, baž
nyčias ir kaimiečių namus, 
kad šiandien pastebima di
desnes vokietinimo pastan
gas negu dar prieš karą, 
Nestebėtina. Tuomet Klai
pėda priklausė Vokietijai, 
taigi užteko tik normalaus 
vokietybės palail<ymo. Da
bar gi Klaipėdos kraštas 
jau -inkorporuotas į Lietu
vos valstybę, ir išdidūs vo
kiečiai nagus sau kremta iš 
pagiežos, kad' “būrų tauta” 
drįso pasiimti ■ Vokietijos 
dalį ir ją valdyti. Lyg jau 
užmiršo, kad Klaipėdos kra
štas nuo senų-senovės lietu
vių apgyventas ir kad vo
kiečiai užgriebė' tą Lietuvos 
dalį, kurią . dabar priversti 
grąžinti. ' Bet sunku vokie
čius įtikintų kad čia ne jų, 
tik lietuvių tiesa. Jie Ves 
Žūt butinę kovą, • Klaipėdą; 
atsiimti. Lietuviai turės 
smarkiau gintis negu dabar, 
kad sėkmingai - atsilaikytų.

Kl. Koks .tikėjimas, išskyrus 
Kataliką tikėjimų, yra .geriau
sias? Man susiginčijus, vieni sa
kė, kad pravoslavą, kiti kad an
glikonų. ‘

Ats. Klaidingas tikėjimas' 
nė vienas nėra -geras. Kam 
gi mums diskūsuoti kuri, iš 
klaidų yra geriausia klaida, 
Mes žinome, kad yra vienas 
Dievas, vienas, tikėjimas ir* 
viena tikra Kristaus įsteig
toji Bažnyčią. Ji viena tik 
veda į amžinąjį gyvenimų. 
Visos kitatikių bažnyčios y- 
ra klaidingos. Klaidatikiai 
savai aiškindami . Šventąjį 
Raštų, ima savaip tikėti ir 

‘iš to jų sektos skyla įsmul- 
kius šfupulūlius. Profeso
rius Hamakas, didis protes
tantizmo žinovas,, sako, jog 
ant piršto nago galima su
rašyti visos tikybinės tiesos, 
.kuriomis i visi protestantai 
sutinka tarp savęs. .

■ Stenkimės geriau pažin
ti savo brangų tikėjimų. 
Tadą visi kiti klaidingieji 
tikėjimai pasirodys taip 
menki ir prasti, kad neno
rėsime apie juos ir kalbėti.

Nepasitikėjimas — tai. 
draugijos nuodai.

Kl. Ar-tiesa, tokis pasakymas: 
jeigu žmogus užpykęs užgautą 
dvasiškį, negalėtą gauti išrišimo. 
Jei taip, tai kaip gali gauti išri
šimą tie, kąrie apšmeižia kunigą, 
juk apšmeižimas didesnė nuodė
mė, negu, ranka užgavimas.
' ~ l* > ' ■ .■

. Ats. Jei kas iš keršto bei 
piktumo užgautų dvasiškį,, 
tas papildytų sunkią nuodė
mę ir užsitrauktų ekskomu
niką, tai yrą, išskyrimą iš 
tikinčiųjų tąrpo. Ta nuodė
mė vadinasi šventvagystė, 
nes dvasiškis y“ Kristaus' išrišimą* 
—. ..... j#—. * : '■

tarnas ir Dievo 
užveižda. Kunigas yra tė
vas, mokytojas, tarpininkas 
ir tvarkytojas. “Kas už
gautų savo tėvą arba moti-, 
tią... kas piktažodžiudtų, 
mirte tenumiršta” (Iš. 21, 
15), sako Šventas. Rastas. 
Todėl užgauti kunigą—dva
sios tėvą, skaitosi taip dide
lė nuodėmė, tad tik vys
kupas teduoda i š r i š i m ą. 
Reikale • lųmigas g auna 
nuo savo v y s k u p o g a- 
lią į š t i Š t i n u s i d ė j ė- 
lį iš tos nuodėmės. .Pasikė
sinimas bei išniekinimas lie
žuvių šventiems darbams 
pašvęstą asmenį paprastai 
užtraukia skaudžią Dievo 
bausmę. j?av., Napoleonas I 
uždarė Popiežių Pijų VII 
į Eontaneblio pilį. Dievas 
taip nubaudė išdidųjį Napo
leoną, kad toje pačioje pily* 
j e jis turėjo atsisakyti nuo 
Prancūzijos sosto ir baigti 
savo gyvenimą šv. Elenos, 
saloje.... ...

‘ Šmeižimas paprastai yra 
sunki nuodėmė, nes prieši
nasi Dievo, įsakymui my
lėti 'artimį (kaip pats . save. 
Šmeižejas' neužšitraųkia 
ekskomunikos, bet ūžsitrau-’ 
kią ant savęs’prievolę atšau
kti šmeižtą ir padarytą 
skriaudą atitaisyti. Kada 
.Šmeižejas per išpažintį pri
žada tai padaryti, jis gauna

Pranas E, Galinis

Kelione į Lietuvi 1932 m
. Pasisamdžiau taksi veži
kų, kuris visur per dvi va
landas mane išvežiojo ir iš
aiškino įvairius paminklus.- 
Labai buvo įdomu pamatyti 
tuos rūmus,, kur dar gruo
džio 10 d., 1927 m. maršalas 
Pilsudskis baugino Volde
marą su kardu, sakydamas 
“c’est lapais ori la guer- 
ne?” (Karas ar taika?).

Tautų. Sąjungos rūmai y- 
ta vienas iš (Ženevos vie“-

čių pertaisytas į posėdžių 
rūmus. Dabar stato tikrai 
pritaikintus susirinkimams 
didelius rūmus. . Važiuoja
mais po įvairias gatves, pa
stebėjau dailių rusiškų cerk
vę ir nustebau. Vežikas aiš- 
kiiio, kad čia daug rusų ari
stokratų ir šnipų Tapkyda- 
yoą prieš pasaulinį karų ir 
todėl rusų cerkvė buvo rei
kalinga. Čia garsūs rusų

Kl. Ar mūsą nėzaležnmkai yra 
kalidatikiai ar atskalūnai. Kiti 
vadina juos eretikais, bambizais 
ir tam panašiai. Prašaus paaiš
kinti.

Ats.- Klaidatikiais arba 
eretikais 'vadiname . tuos 
Inikščionįs,. kurię. nepripa^- 
žįbta Kristaus * Bažnyčios 
skelbiamųjų mokslo- tiesų.

. Atskalūnais arba schiz
matikais vadiname tuos 
krikščionis, kurie atsimeta 
nuo prikinūšomybės Katali
kiškajam Vyskupui, kurį y- 
ra pastatęs šventasis Tėvas. 

; Taigi,.. atskalūnai nepripažį
sta tilčĮosios Bažnyčios Vy-

įrovokaįoriai ateidavo pasi- I 
žiūrėti. ; 1

Per kąmpą ežero, kur e- ] 
žeras nętaip platus, yta 
puikus modeminis tiltas. 
Ežero kampe salele su pa* 
mįnlriu rašytojui Jean-Jo- 
rąues Roussęau.

Ženevos kontonas yra vi
siškai prancūziškas, bet ne*- 
catalikiškas. Beveik , visa 
Šveicarija yra protestantiš
ka, kalvinistiška. Iš Žene
vos miesto garsusis grafas 
Kristupas Radvila, kurio 
kaulus mačiau Kėdainių re
formatų bažnyčios skiepe, 
atnešė kalvinizmą Lietuvon 
prieš 300 metų.

Apie 5-tą valandą vakare 
palikau. Ženevą ir įsėdom . į 
Švarų gJ'eitąjį traukinį Švei
carijos sostinės B-ern link. 
Trauliinį buvo apstojusi di
delė minia žmonių išleisti 
savo pažįstamus ir svečius. 
Vieną merginą, kuri vėliau 
šalia manęs sėdėjo h* kalbė
jo,' išleido su dideliu triukš
mų, nes jį buvo atvykusi, iš 
Vienos pramokti prancūzų 
kalbos. Man ji aiškino, kad 
Ženevoje geriau galimą iš-? 
niokti prancūziškai, negu 
Paryžiuje; kur gyvenimas 
yra greitas ir gyventojai ne
turi laiko nei noro veltui 
mokyti prancūziškai. O Že
nevoje užsimokėjus už pra
gyvenimą galima ir prie 
progos gauti pamokas pran
cūzą kalboje. Todėl daū- 
gtoa Austrijos, šutudentų 

. vyksta 'į Šveicariją mokytis 
prancūzų kalbos. ..

Apie 6-tą valandą turė
jau progos vakarieniauti 
Šveicarijos traukinyje. Val
gis labai geros rūšies ir įvai
rūs, bet kaštavo 'w$1.75. Per 
vakarienę turėjau progą pa
stebėti, koki- keleiviai va
žiuoja . į Šveicariją, Prie 
stalų suskaičiau apie 11 žy
dų, 3 rusus,. 9 amerikiečius, 
2 prancūzus, 8 vokiečius ir 
keletą norvegų, danų,, švedą 
ir anglų. Kitame vagone 
gal buvo ir kitų tautų kelei
vių. Už visus, labiausia 
triukšmavo žydai j truputį 
išsigėrę konjako Valgomo
jo vagono langai iš .labai di
deliu stiklų. Todėl buvo la
bai malonu gėrėtis. Šveicari
jos grožybėmis ii* ,‘sauiyj 
leid i muši Alpėse. e

. Mūsų'riahKiąys vąž’.:7u į 
: l'iern per ga: su Neneha“ 
miestą ir šalia Jungfrau 
ka-nų. Peri ažiavoine palei 

. daug-gražių ii* giliu e“ų įr 
įdomių miestelių/Visur ma
tėsi milžiniški Alpią .kalnai 
su snieguotomis' viršūnėmis. 
Bet klonyje buvo užtektinai 
šilta, nors vakare pasidarė 
ir apie 10 .laipsnių šalčiau 
ir vėsiau. . • *.

• Pakelyje į Berne viename 
‘ miestelyje įlipo vienas vai- 

■ kinas, kuris buvo taip apsi
rengęs, kad nereikėjo nei 
spėti, kad jis yra amerikie
tis. Todėl, aš greit jį pakal
binau angliškai ir jis- tuo
jau pradėjo angliškai kalbė
ti. Paiškejo, kad jis yra 
švęicavietlš, puikiai išmokęs 
angliškai ir pamėgo. amerL 

‘ kiečius ir todėl ir rengias 
kaip amerikiečiai, šis švei-

kiškos kilmės, bet man aiš
kino, kad vokiečių visiškai 
nemėgsta. Todėl jis vesiąs 
neužilgo prancūzę iš Žene
vos, Sake, kad vokietės la
bai daug dirba, , bet daug ir 
baraš ir patarė niekados su 
vokiškai kalbančiomis ncsL 
Vesti. Šveicarijos didesne 
dalis gyventojų kalba vokiš- . 
kai, žymi dalis prancūziškai 
ir maža dalis itališkai, Be
veik visi gyvento jai yra vie
nos rasės ’ir senovės romė
nams buvo žinomi «kaipo 
lielvetiį. . Todėl dabar paš
to ženkleliuose Šveicarija y- 
ia vadinama ILelvelia.
. Nežiūrint įvairių/.kalbų
visi šveicarai yra dideli, pa
iri jotai ir nenori nieko ben- • 
dro turėti su prancūzais, vo- .. 
kiečiais ir italais. Jie turi, 
labai puikiai išlavintą ka
riuomenę, nes kaimynams ■ 
nepasitiki. . . ^. . .

Iš . traukinio .išlipau Švei
carijos sostinėje apie 8 vai. 
ir apsitojau. Waeel.iter vieš?-. 

• būtyje.' Padėjęs viešbuty-. 
je savo čemodonus, išėjau į 
miestą. Pastebėjau, kad vis
kas br angi au kašfuo j d . ame
rikoniškais pinigais negu A- 
merikoje ir neturėjau jokio , 
noro ką pirkti atminimui, 
išskyrus atvirutes, kurių 
daug ir visur išsiuntinėjau,

(Bus daugiau).

JONO KMlTO EILeS
. Tai gražus mūsų išeivijos, 
įžymaus poeto kun. K. 'Ur
bonavičiaus. eilių rinkinys.

Knygą gražiai atspaųsdin- 
;a ir turi .191 pusi. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar ‘‘Darbi
ninko ’ ’' spaudos va j aus me
tu, gražiais drobės viršeliais, 
kaina tik .75 centai;, popie- 
rio viršeliais 50 centų.
. Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią ' 
ir naudingą eilių, knygą; • •

Jono Kmito.Eiles yra mū- 
literatūros papuošalas.. Nū-. 

piginimas padarytas, k a. d 
duoti progą kiekvienam įsi
gyti Jono Kmito Eiles, mi
nint šio Garbingo, poeto 40 • 
metų literatinio darbo, su
kaktuvės. . ‘

• Šią knygą išgyrė visa rini- 
tesnioji spauda. Visi.gėrisi*, 
jos turimu,, gėrėsies ir Tam
sta. ją įsigyjęs.

'Užsisakydamas rašyk: •
“DARBININKAS”

366 West Broądway,
So. Boston; Mass.

Paul *voa J duoda "ai^ą^iaiky. w*UVi.ixmvvuu.

, Į/ueti7k“ling yk vo

BROLIAIIŠEIVIAI
TSvynes^likimas, Jos laimėjimai Ir ne

laimės. jos slelyiirhiĮ Ir bėdos Jums vi- . 
slems,-be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kąd Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas ir .laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotų aauvaliavluių su Svenėlausiomls 
žmonių teisėmis Ir laisve, Jus norite, 
kad.ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažiūri Tėvynės burĮ koks 
jis tikrumoj yra. — gitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu IS- 
kiražyti

ugdo liesos Ir 
laisvės meilę. ' .

•‘IhUmiNINKAS" . mokė neapkęst! 
priespaudos smurto Ir niekinti didval- 
4ų vėIdmahiystęĄ

“DARBININKUI” visur Ir vludoa 
rupi darbo žmonių reikalai.

DARBININKAS” turi labai Įdomia# 
-mvo «RADIO-RYPSBNAS.”. • .

“DARBININKU redaguoja profeso
rius rn. DOVYDAITIS-. .
■ įsmekite "nARUtULK'
K4’* patys ir iirttfykita JĮ tutV '1 
iiėnu Liežiuv/e. .

Amerikoje “DarblalnkasV kaštuoja 
fl.2b, o Lietuvoj tik amp.rikmwų 
centų.

“Darbininkas,”
“DARBININKO” Llthum

nta, Kaunan Nepriklausomybe alkilą
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BLAIVININKŲ SUStVĮSNYMO CENTRO 
_ . VALDYBA

~ Kun. J. J. Jakaiti*—dvaa. radai; Kun. Jonu Bakanaa—pirm.; 
Kun. J. Mačlullonia—I-uls Ticenplrm.; Pr, M&nkns—II-Mla tIc*- 
pirm.; V. J. Blavackaa—ražt., 7 Mott atr., Worc««ter, Mala, O; 81- 
dabjlenS—ižd., 6 CoĮnmonwealth Ava., Worce«t®r, Maia, K. Rai

ny* ir J. 8vir«kaa—išdo clobbSjai; Kun. Fr. J. Juškai t ii—redakto*. 
rlcuj, 482 WJn<Uor lt, Cambridfe, Maaa /

Vėžys ir Alkolis
Prieš keletu metų Anglių 

: joj, Prancūzijoj ir Vokieti
joj alkoliniaUgėrimai buvo 
reklamuojami kaip vaistai 
prieš vėžio ligų.. Tuomet 
plačiai buvo kalbama, kad 
vėžio liga mažiau miršta ni
kelinius gėrimus yartojatt- 
tie j i žmonės, negu jų visai 
nevarto jautieji arba mažai

- vartojantieji. Daugelis šiems 
gandams patikėjo ir dėl to

.. ėmė drąsiau gerti alkolinius 
gėrimus.

Neseniai panašios žinios 
. buvo, paskleistos net rimto

je vokiečių ii: prancūzų 
spaudoje. Vokiečių spau
doje buvo rašoma, kad vy
nas gerai veikias prieš vėžį, 
o prancūzų — kad alus. .

Lengva suprasti, kad šias 
žinias skaidė tie, kuriems

Visuomenėje pasklydus 
žinioms apie nuostabų niko
lį^ Veikimų prieš vėžį, šiuo 
klausimu susidomėjo Muns- 
terio Universiteto JJigienos 
Institutas (Vokietijoj), 
rėdamas atitaisyti klaidin
gas žinias, jis rėmėsi nau
jausia (1927 m.) anglų sta
tistika. Ši statistika liečia 
dviejų pašaukimų: žmones: 
1) dirbančius *smalos: pra
monėje, kaminų valytojus ir 
kitus panašių darbų žmones, 
ir 2) dirbančius alk'olinių 
gėrimų pramonėje ir preky
boje, kur pasigėrimo ir daž
no girtavimo pavojus yra 
labai didelis.

Kas pasirodė ? —Ogi pir
mųjų Vėžio . liga mirusių 
1000 teko 1800-200 yėižo li
ga .mirusių smuklių ir resto-

rūpi nikelinių gėrimų biznis, ranų laikytojų ir jų tariiau- 
Jįe gerai suprato, kad tokia fojų.. Vadinas, mirtingū- 
reklama nemaža gali padėti, mas beveik du kart didės- 
Mat, vėžio Jiga vis labiau iv nis. Tik alaus pramonėje 

dirbančių teko 1400—1130 
vėžio: mirčių. Vadinas, ir 
čia mirtingumas žymiai di
desnis.

Taip pat buvo patirta, 
kad vartojančių, .alkolinius 
gėrimus daugiausia vėžiu 
susirgdavo orutinės . kvėpa
vimo n* virškinimo orgamf 
dalys, sakysim: gerklės, lię-

labiau žmones ima bauginti. 
Daugelyje vietų ja miršta 
žymiai daugiau žmonių, ne
gu džiova. Dėl to tokiais 
atsitikimais. ir visai klai- 

. dingo patalinio ž m o n ė s 
klauso. Tuo labiaių kad vė
žiui gydyti ir medicinos mb- 

‘ kslas maža , tikrų priemonių 
nurodo.

žuvis,- stemplė, ir taip pat 
skilvis.

Šie faktai aiškiai parodo, 
kad alkoliniai gėrimai ne 
apsauga žmogaus nuo vėžio 
ligos, o priešingai, juos var- 
tojantieji greičiau vėžiu su
serga ir miršta.

(“Sargyba”)

WOBGESTER,MASS.
jau” rengiasi

ŠVENTEI
Blaivininkų 25 . kp. meti

nis susirinkimas įvyko gruo 
džio 9 d. Aptarus kuopos 
reikalus, nutarta iškilmin
gai minėti metinę Šventę 
Grabnyčių laike, vasario 5 
dienų.
—Tų dieiiąvisi blaivinin
kai dalyvaus bažnyčioje su 
Vėliava ir priims Komunijų 
laike trečiųjų mišių. 5 vai. 
vakare bus vaidinamas gra
žusis veikalas “Nežinomoji 
Kankinė,” 4 veiksmų dra
ma, nusakanti krikščionių 
pirmųjų amžių gyveninių, 
persekiojimo laikus. Minė
jas veikalas vertas kiekvįe-. 
nam pamatyti. •’

VALDYBA
Sekantiems metams į kuo

pos valdybų išrinkta: kuų. 
J.Bakanas — Dvasios Va
das, P. Maukus— pirmi
ninku, A. Kandi’atavičius—' 
vice-pirm., J. Svirskas — 
nutarimų. raštininku, V. J. 
Blavackas — finansų raštL 
ninku, M. Ščiukienė iždi
ninke, V.- Sipavičienė ir F. 
Kandratavičiene —iždo glo
bėjos, J. Slavickas—tvark
dariu’ V.sRimša ir’J. Gri
gas —vėliavos nešėjais.

Thompson, Conn.
Visuomenės sekcija pra

dėjo savo darbų. Jos na
riai darbuojasi suteikti ko- 
legistams pirma vakarėlį ar- 
ba “gaudeamus.” Bus ko 
nauja. Rodos, vakaras bus 
tuojaus po Kalėdų. Komi
sija rūpintis tuo dalykų: P. 
Balinskas, A. Vilkišiųs ir 
A. Mažukna.

Retkarčiais sugrįžta pas 
mus nuo misijų kun. Pet
rauskas, Dabar kaip tik ir 
jis sugrįžo. Visi nudžiugo. 
Kami Kolegijai patinka 
jo įdomūs pamokslai bei ap
mąstymai, kuriuos jis. daž
nai duoda mums.  
kia sielai daug gaivinančio, Adra—L.K.
maisto.

gas kalbas pasakė- Tikrai, 
Čia vykdomas įvertinamas 
darbas. .

Lietuvybės draugijos ba
rometras pereitų mėnesį žy
miai pakilo. Kunkuliuoja 
gyvasis sidabras jame. Vi
si pasiryžo tapti pirmo 
laipsnio\nariąis toje draugi
joje- . Sųlygos yra pagamin
ti lietuviškus straipsnius 
nors vienam iš mūsų laik
raščių ii' “amžinai” kalbėti 
lietuviškai. Netaip lengva 
įlysti į šitų kolegijos draugi- 

uvo jio <.Lcwr| jjj — įtekmė nepadeda nie- 
a. Jie sutęįįko. ; • '

SUSIVIENIJIMO KU0- 
. . POŠKINSIMAI
Grubdžio 111 dm svar

bus ir įdomus vu Is L. R. 
K. S. A. kuopos metinis po- 
gėdis. Valdybos rii Simuo
se pasirodė, keli žyii. pa
keitimai P. Sbfiia Jbyciū- 
nicnė, buvusi ižu’ njce, at> 
sisake nuo vietos u/ uega- 
liejinio, Smarl<iausios dis- 
Jnisijps—iškilo dėl ...finansų... šiemet dalyvavo klebonas^ 7 
raštininko.. Būvis St. Bene-

šiūiias, po daug kalbų, Įla
ši t raukė ir užleido vietų J* 
Budeliui.

Naujoji valdyba yra sc- , i 
kauti: pirm. Juozas. Čeplin- 
skas.;'. vice-pirm.. Juozas Mi- ' > 
liauėkas.; iždininkas —? Mi- ’ 
kas Raškauskas; }>rot. rast. ' 
— Jonas Karalius; iždo glo
bėjai p.; Gužauskas ir p. 
Veisingofiene. .

*

Lietuviškų knygų skaity
mo kontestas pas i b a i g ė. 
Daugiausia knygų perskaitė 
apribotame laikota r p y j e 
mūsų, žymus “Darbininko” 
korespondentas — Antanas 
Mažukna. Mat, kame, jo 
rašymo gale —- skaitymuo
se, • •

‘ Pratybos padaro žmogų 
tobulu. Kun. Direktorius 
labai gerai tų žino, tad,, jis. 
ir duoda kiekvienam studen
tui progų viešai . atsistoti 
valgykloje (vakarienės me
tu), ir lietuviškai pakalbėti 
apie penkias minutes. Se
nai kaip pabaigė kolegistai 
pampkslininkąi.. Nūn yra: 
aukštesniųjų ^ mokinių lai
kas. Stebėtina, bet visi iki 
šiam laikui 'geras, įspūdin-

LDS. KuopojSusirinkiinai
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

HĘW ĘRITAm, COJflf.
LDS. 36 kp. spęirinlcimaą įvyk? 

sėkmadienį, . gruodžio 18 cliėną. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitą 
vjsi nariai, ir bent po vįeną nauji 
narį atsivestą prirašyti prie 
brangios organizacijos.

BROOKLYK, K. Y.
LDS. 12 kp..mėnesinis susirinki

mas įvyks gruodžio 18. d., . 6:30 y.
v.,. Karalienės Angelą parapijos 
svetainėj, kampaš Ęobling ir So. 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

ir kun. Mcndelis ir abu pa- ■ 
sisake. ketina kuopos- veiki
mu Smigiau įdomautis’ • •

C. BR00KLYN, N. Y.
Gruodžio 18 d. tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariu* 
atsilankyti įšįsuBįrįnkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Vaidyba

LAWRENCE. MAS8.
LDS. 70 kp susii i nirimas įvyln 

gruodži V 'T, tv. no 1.
Kviečiame gausiai sueitį nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At 
sivįesldte ir savo draugus (es) pri
rašyti. Valdyba

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į. 

vyks sekmadienį, gruodžio 18 d., 
tuoj po- sumos, Šv, Kąrimfero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai. ateiti • Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie S1qs 
kilnios organizt'’

Parapijos choras, su 40 
rinktinių narių, aplankė v 
kaimynus Filadelfiečius pe- . 
roitą selmaadienį, ir ten . tu- f 
tėjo koncertą. Be “Kazio . . 
Tetos,,” bu\ nemaža ir dai- ’ ;f 
-nų bei margumynų.

Dauguma, narių labai pa- 
' kinti jųjų pnemhnū. ir .

■ 'niis;. 1‘likos, 1 ko; ■ ■ 
utivo icibai Parv^iKO
i Baltimorę autobusu 4 vai. , ,

gaš oras neleido greit va-;• 
žinoti. V. AL . ,

Telefonas; Plaža 1350.

08.

Valdyba

JONAS. MEBUAUCKAS1 ■
Graborius ir Balsamuotpjas ; 

•" • 423 $. PACA STREET,
BALTIMORĘ, MD.

int

“DARBININKO
>ra

w
1

METINIS KONCERTAS
i Sekmadieny, Sausio-Jan. 15,1933
j Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.

t

■ i. .

L Progamoje solistas P. Petraitis, Montello choras, Ukrainie čiai | 
Artistai ir kitoki pamarginimai.

| Visi “Darbibininko” Prieteliai kviečiami iš anksto į šią me-
| tinę iškilmę. Tikietų kaina 75c. ir 50c. |

*
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L. D. S. Reikalai
S0< WORCESTER, MASS

L. D. S. PARENGIMAS
L. D. S. 108 kūpa Šį sek

madienį, gruodžio 18 d., 
4:30 vai. po pietų, Aušros 
Vartų parapijos svetainėje 
rengia ypatingas darbinin
kų klausimais prakalbas. 
Kalbės L. D. S. centro pir
mininkas kun. J, švagždys, 
Providence klebonas, Lietu
vos tremtinis, kun. J. Vai- 

. tiekimas ir “Darbininko” 
rėd. A. F. Kneižys.

Kam svarbu darbininkų 
reikalai, kam svarbu darbi
ninkų lietuviškas ir krikš- 

• čioniškas judėjimas, atsilan- 
kykit į šį reikšmingą paren
gimą. Visiems atsilankiu
siems užtikrinamas malonus 

... pasitenkinimas. *
Komisija.

Po pertraukos debatoriai 
užbaigė antrąją dalr debatų 
Vakaro vedėjas. K. Vencius 
pareiškė, jeigu kas norėtų 
kokių klausimų užklaust, 
todėl ir pasipylė klausimai, 
tarp kurių buvo. ušklaųsta 
ar dabartinė atskala, vadiną 

- save tautininkais (nezalež- 
ninkaį) gali išgelbėt jauni
mą nuo ištautėjimo bangos. 
Ą. F. Kneižys atsakė, kad 
vadinamieji nezaležninkai, 
apsimetę tautybe, tik veda 

Į jaunimą prie keršto ir veid- 
Bw,p£ą.| mainiau jasu savo yadina- 

— mais dvasiškiais, kurie daro 
----- tik komedijas iš tikėjimo.

LAWRENCEINASS. Toki e gi negali sulaikyti 
jaunimo nuo ištautėjimo

DEBATAT T\\VYKO l’a’!!’<K.‘ .TA
. . / Į Atsilankiusieji skirstėsi

ir buvo debatais ir atsaky
mais patenkinti.

F. A. Kreiicevieiu^.

jų, o LDS. kuopa susilaukė! 
tvirtos pajėgos naujos narės 
Teresės Dongvilaitės asme
ny.

Knygas pardavinėti ir 
\ ‘Darbininką” užrašin e 11 
pagelbėjo T. Dangvilaitė, J. 
Sinkevičiūtė, Dzekevičius ir 
Vaitkūnas.

Visi atsilankiusieji skirs
tėsi pilni gražiausių įspū
džių.

naitis — nutarimų raštinin
ku; A. Pateckis — finansų 
raštininku, iždininku — A. 
Mazalas, iždo globėjais1
A. Kaunietis ir J. Remeika, 
organizatorių — J. Berno
tas. Labdarybės' atstovai s

^-A, Mazalas ir J. Mon- 
dūnasp į draugijų vienybę 
— P. Mikalauskus ir A. 
Kaunietis, maršalka — P. 
Mikalauskas, į veikiantį ko
mitetą — A. Šimkus.

c

Įkas girdėti.lietuviui
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS.

PROVIDENCE, R. I.
' NUSISEKĘS: PAREN-/. I 

GIMAS
LDS. 11 kuopos parengi

mas gruodžio 11 d. praėjo 
.. gedausiu pasisekimiČ Va- 

h kare parapijos salė prišipil-
? dė pilnutėlė LDS. ir “Dar-

> . binįnko” prietelių., Repor
terio apskaičiavimu galėjo 

} būti apie 230 atsiląnkiusių-
j .iu-’ ' '
į / Vakarą pradėjo klebonas
į kun. J, Vaitiekūnas, įaaiš-
( kindamas. parengimo "tikslą,
j pasidžiaugdamas gausingai
j susirinkusiais;
| Pirmuoju kalbėtoju buvo
t LDS. centro sekretorius J.
! B. Laučka, kurs daugiausia
jkalbėjo .apie spaudą, jos ga- 
) , lybę,* reikšmę ir t. t.■•i •

• ■ u •

Dr. J. Landžius, kurs piy- 
. mą^kartą atsilankė pas Pro

vidence lietuvius, kurie jo 
I labai laukė, kalbėjo, apie 3

1 dalykus, labiausiai lietuvius
j . paliečiančius: sveikatingų- 
j . gumą> depresiją ir ištautėji- 
1 mą. Kalbėtojas reiškė sa-
į yo įdomias mintis labai gyt
j vai, paįvairindamas kąlbą
i gardžiais juokeliais^Jo kal-

. ba išklausyta dideliu susido- 
.mojimu.

pertraukos metų, pąrda- 
. vinetos knygos, užrašinėta 

uDąrbininkui” prėnumera- 
ta. Ir štai “Darbininkas” 
sušilaukė 8 naujų skaityto-

J.

PARSIDUODA
' . Bučei-nė ir grosernė, galimu da

ryti gerą biznį. Vieta apgyven
ta Ūėtnviais, lenkais, rusais Ir 

. amerikonais. Priežastis pardavi- 
irio:/savininkas turi apleisti mies
tą. .'Kaina prieinama. Norinčiam 
pirkti gerą progą. Galima matyt 

\ bile lailcii.
635 Main Street, 

*. Cambridge, Mašs.- 
Tel. Univeraity 5396 . G-I3

CH ARRON’S
PLANAI—RADIOB

. ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos I

'mašinos Į
W TRUMBULL8TB11T Į
. WORCBST1R, MUS. |

TeL 44480 . Į
Išlygos—Be Nuofimči<|

DEBATAI PAVYKO »• . . ...
Šiuo laikų judėjimas eina t 

po visas lietuvių kolonijas ir 
yra rengiamos įvairios pra
mogos, o ypatingai .. šiuom 
spaudos vajaus laiku, ir 
Lawrence katalikai nėra at
silikę nuo kitų kolonijų. 
Prieš dvi savaites, buvo su
rengtos prakalbos, per ku
rias 4 4 Darbininkas ■ gavo 
kelioliką naujų skaitytojųJ 
Taip pat p. D. Kirmijąs už
sirašė .metams “Draugą” ir 
šiaip buvo parduota katąli- 
dškos literatūros.

Gruodžio 11 d. buvo su
rengti. debatai, L. D/ S. 70 
kp. vadovaujant. Debato-j 
rįais buvo advokatai Bub- 

]ys iŠ VTorcester, P. Sįnke- 
vičms iš Noryvo-oi K. Kali- 
nmisrąs u So. Boston ir 5- 
E. Kneižy “Darb.inink 
redaktorius. Minimi profe
sionalai yra pasiaukoję sa- j 
kyti prakalbas' arba deba
tuoti Amerikos lietuvių jam 
niųio klausimu, d. ypatingai 
šiuo nedarbo laiku, kuriuo 
siūbuoja ištautėjimo bangą.. 
Teigiamosios pusės debato-J 
riais buvo adv. Bublys ir Pv 
Sinkevičius. Neigiamosios 
pusės adv. Kalinauskas ir 
A. E. Knėižys. Debatoriai 
debatavo tema 1 ‘Ar verta 
mūsų jaunimą lietuvint?” 

o- . . ’ \
Nors ądvovatai yra Ame

rikoje gimę ir augę, tačiau 
gi lietuvių kalbą vartoja la
bai gerai, todėl gi ir savo 
užduotį. labai gerai atliko.

Žodžiu, galių sakyti, kad 
gausingai susirinku s i ąj i 
klausytojai buvo pilnai pa-J 
tenkinti ir pageidavo, kad 
būtų surengta ateity deba- 

, tai darbininkii klaūsifmt 
• Pageidavimas prižadėta iš

pildyti. -♦ ■ j
Vakaro vedėju -buvo K. 

Vencius, kuris sumaniai va- t ■ - Ikarą vedė . Pabaigus pi r-:. 
mą dalį debatų, kalbėjo K. 
A. Krancevičius spaudos 
reikalais, aiškino kęnksmin 
gumą antikatalikiškos spau
dos ir ragino, kad kiekvie
no kataliko namuose rastųsi 
katalikiškos knygos ir laik
raščiai;- f ’ I

A. F. Kneižys aiškino, ko- 
.kios knygos galima gauti ir 
ragino kiekvieną pasipirkti. 
Pertraukoje buvo pardavį-l 
liejama literatūrą. Platini 
literatūrą . padėjo K. Ven
cius, F. Krancevičius, p-lės . • 
Rihiaitė, Jerackaitė ,ir^ San- 
gailiųtė. . . • I

HARTFORD, GONN,

i 
s 
Z 
I

OETROIT, MICH. HASHUA, N. H.

L D. S. GDNNECT1CUT] 
APSKRITIES KUOPOMS

Gruodžio 19 d. akarę pra
sidės Šv. Jurgio parapijoje 
Rekolekcijos, kurias ves Tė
vas-Mari jonas kun. A. PeL 
rauskas. Maloniai prašau 
visus Detroito - lio tuvius 
skaitlingai dalyvauti rytaig 
ir vakarais pamaldose ir 
pasinaudoti Viešpaties ma
lonėmis. •

. Kviečia visus ? ; .
Kuri. J. (^iš(tn>sk(iš.

LDS. NAUJA VALDYBA
Gruodžio 11 dieną įvyko 

LDS. 6 kuopos .metinis su
sirinkimas, į kurį buvo atsi
lankęs klebonas kun. J. Atri
botas ir išreiškė savo linkė
jimus. kuopai. Buvo atsi
lankę ir Vilniui vaduoti sky 
Haus atstovai.

į Nutarta po Kalėdų turėti 
vakarą su vaidinimu ir pra
kalbomis LDS. vajaus me
tu. . Išrinkta veikiantis ko
mitetas.

Kitiems metams. į valdy
bą išrinkta: K. P. Tamošiū
nas — pirmininku; A. Ma
šiotas — vice-pirm.; j. Leo-

Šiuomi pranešu, kad L. D. S 
Connecticutanakritiesmetinissu- 
važiavimas įvyks gruodžio 18 d. .
1 vai. p. p. bažnytinėje .svetainėje, SO. WORCESTER- MtSSJ 
41 Capital Ąve., Hartford,, (tom-. į

Malonėkite savo sekančiuose ■
N A TT T A' VVf’TTT susirinkimuose gausingai išrinkti ■ .

atstovus ir parūpinti naudingų VALDYBA
8umMyriU mfeu tamsios organl-
žarijos gerovei; . U labai '., pnsigėrftinai

Padarykime ši suvažiavimą veikia VvČiai. •
veikliausiu, skaitlingiausiu, 
dangi suvažiavimas Įvyksta vieno-1 į 
je iš veikliausiųjų mūsų kuopų 
globoje, tad ir mes visi neatsiliki 
me. širdingai kviečiame!

; B. MIČIŪNIENĖ,
ApskritiesRaštininkė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame ’pp. 

Nadzeikam, Kapickam už 
suruoštą “surpriše party,’1’ 
Padėkos klienoje, mūsų 5»m- 
vedybinio- gyvenimo sukak
tuvėse ir visiems draugams 
ir giminėms už gražias do
vanėles.

Taipgi dėkojame b r o- 
liams Kneižiams ir brolie
nei, broliui F. Mikučioniui 
ir- sesųt^Hr š^vogeriųLManL- 
kam už prisiųstus nuošir
džius linkėjimus.

V.irT.Milaieiairiai,

SVARBUS SUSIRIN- 
' • Ū KIMAS • ’ ’

, Labdarių draugi j <)s meti
nis susirinkimas bus gruo
džio 16 dieną/7 v. vakare, 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Visi nariai ir nares 
privalo dalyvauti, nes bus’ 
renkama valdyba 1933 me
tams. Be to reikės prisi
rengti Naujų Metų dienai, 
kurioje įvyks dešrų vakarie
ne. . . ’ ,

Vakariene prasidės 6 yal. 
vakare, Šv. Kazimiero salė
je. Bus muzika, dainos, ir 
kalbos. įžangą tik 56 cen
tų. Kiekvienam yra gerą 
■progaJhitanai laiką pralei- . 
sti ir paremti labdarių dar
buotę. \

Keporte.iįs.

Tol. 27.369 . . ■

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
D. KIRMILAS, SAV.

. * ' N •

Geriausios rūšies mėsa, daržovės.

Įvairios smulkids prekės. Manda
gūs patarnavinias. . ’
99 Bark St., ’ Lawren.ce, Mass.

Ka 1 . ■ * .vSekantiems metams išrin
kta sekanti valdyba: pirmi
ninku.—. V. Vieraitis, rašti
ninke L. Totiliūtė, iždi
ninku — M. Manasas, finan
sų raštinnkė — Rakickaitė. 

[Dvasios. Vadu yra kun. V. 
| Puidokas. , . . .

Reikią palinkėti, naujai 
valdybai, darbuotis jaunimo 
gerovei, turint’ prieš akis 
Dievo ir Tevvnės reikalus.

‘ B.

LDS. 65 kuopos metinia
me susirinldmė nutarta su
rengti prakalbas ir turėti 
spaudos savaitę. Tuo reika
lu rūpinasi valdyba.

Kitiems metams į valdy
bą išrinkti: pirm. — Tamu- 
lionis; vice-pirm.. — V. Ta
muliams.; finansų rast., T. 
Mikuęionieneį atsisakius, iš
rinktas K. Nadzeiką; rašti
ninku — J.Overka, iždinin
ku—^, Stanulis; korespon
dentais — K. J. Nadzeika, 
T. Mikučionienė, J. Stanu-, 
lis, ,S. Budžma ir kiti. (Na, 
tai lauksime daug žinių, ir

NEW BRITAIN, CONN,

PRAKTIŠKOS

Kalėdų Dovanos

UNIVERSAL PROSAS, $3.95- .
Bis gerai balansuotas 34 svaru 
prosas su pritaikyta rankena’ ir ■ 
stovyla yra lengvas vartot—do
vana kuria bile moteris vartos 

) daug sykiu per-pietus, Chromium . 
'užbaigtas.

G. E. TELECHRON. LAIKRODIS, $4.75

Motinai reikalingas geras laikrodis vir
tuvėj. Mės pasiūlome šį naują General. 
Electric. Telechron Laikrodi kaipo dova
ną, kuria ji džiaugsis kasdien. . <

z HARTFORD, CONN.
MARIJOS VAIKELIAMS

; Gruodžio 18 d. po antrų 
šv.. mišių yra kviečiamos 
Marijos Vaikeliu narės susi
rinkti *į susirinkimą svarbiu 
reikalu, aptarti. Bus renka
ma nauja valdyba,. Nepa
mirškite atsivesti naujų na
riu;.’ Laikas 10 vai. rytą..

V. K.

GARNYS SVEČIUOSE
LDS. 65 kp. veiklią na

rę., dainininkę O. Skirkevi- 
’čienę šiomis dienomis aplan
kė garnys ir paliko, gražią 
ii* sveiką dukrelę.’ LDS.. 65 
kp. nariai tėvams, ir dukre
lei linki geriausio pasiseki
mo, . «. ■

$99.50 EASY SKALBTUVAS, .
DABAR $69.50

. 'šitas. Ėasy. yra didžiausias grežiancia-# . 
. typb skalbtuvas, dabar nupigintas $30.

. Yra elektros pumpa, -.elektrinis jung-
•;. tūtas, didelė iėėka ir didžiausiu ir gc-

; riausiu Easy gręžtuvu;

LENGVOS IŠLYGOS .

Easy Skalbtuva ar West- 
inghause Refrigeratoriu . 
salite ’nupirkt .ant musu 

. ‘ parankiu numokėjimtj, su 
. mažti primokejunu.

WESTINGHOUSE f
REFRIGERATORIUS .
Nupigintas $36.00
Nėra praktiškesnės;ir naudingesnės'do- 
vanos visai šeimai *už naują elektros 

' rėfrigęratarių- Šis Westinghoūse turį.
visą, porcęlinį vidų, dideles lentynas— 
kelis užšaldymui greitumus—labai pi
giai kainuoja užlaikymas. Kaina da
bar yra. nupiginta nuą. $165 iki $129. .

THE

C O M P A N Y 
OF BOSTON

.. Šv. Trejybės \ labdarybės 
draugijos, svarbus susirinki
mas Įvyksta gruodžio 16 d,, 
7:30 vai* vakare. Visi drau
gijų atstovai kviečiami da
lyvauti,. Valdyba praneš a- 
pie savo darbuotę-. Bus ren
kama .sekantiems metams 
nauja valdyba ir aptari ūmi 
kiti svarbūs reikalai.

Visi atstovai, kurie norite 
[žinoti apie draugijos veiki
mą, atsilankykite. ? . ..

. Ijabclarybes mtininkas.

DARBAI,
Nashua' Mfg. Co. sutabdė 

dar daugiau mašinų ir vėl 
daugiau darbininkų atleido. 
Jackson Mill pirmiau dirbo 
penkias dienas, o dabar pra 
dėjo po 4 dienas.. Ir kito
se dirbtuvėse darbas silpnė
ja. .Miestas šelpia daugiau 
kaip 7000. žmonių. Kaip, 
tokiam mieste, tai Jabai di
delis skaičius.

SPORTAS
Šv. Kazimiero klubas, nu

tarė sudaryti tvirtus basket- 
ball ir bowling ratelius. 
Laukiama gerų pasekmių. • 

Dzūkelis.

Geriausi draugai turi 
skirtis. . :

RŪPINASI VARGŠAIS "

Gruodžio 4 d. klėb. kuli; 
A. Vaškelis per visas, šv. mi-. 
šias aiškino, jog belankyda
mas. parapijomis šį rudenį, 
rado labai daug suvargusių 
Šeinių;. Priminė, jog tolus 
šeimoms, trūksta . drabužių. 
Prašė turinčius . atliekamų 
drabužių atnešti į kleboni
ją. ‘

Geraširdžiai žmonės klė- 
,bono balsą tuojau išgirdo ir 
nešė drabužių, kurie dalina
mi neturtingiesiems.

SMALKIAI APDEGU
Gruodžio 9 d., 6 vai, rytą 

smarkiai apdegė taisomas a- 
laus bravūras. Nuostolių 
padaryta apie 10,060 dole-. 
rių. Gaisro priežasti s. ne
ištirta ; spėjama,, jog nuo 
cigareto. . Brayaras buvęs 
neapdraustas,
• Bravaro savininkais yra 
lietuviai J, Skri t ų 1 s k a ą 
(prezidentas), V. Zdimitrą- 
vičius, F. Vyšniauskas, P. 
Maskolaitis ir . dar pora len
kų. Prieš degimą bravaro 
pataisymas buvo apkainuo- 
tas 60,000 dolerių.

Tiesą Mylįs.

SYKES & SYKES
P. A’ Sykea ir B. G. Sykes ~ 

ADVOKATAI
Ofisas: .

SANBORN BLOCK 
681 Wašhington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Norvvood 0330 . 

Gy venimo vieta f 
32 Walnut Avė.

• ’ . Tęl. Norwood 1315-W

PASVEIKINKITE
Lietuvoje Gimines 

Šv. Kalėdoms ir Naujais Metate 
Išrašydami jiems 

“DARBININKĄ” 
Metams $5.00 Savaitinis $2.50



PenkUdlenli, firuo^io iį i^- DSRBiyiKKSB

YIRTINĘSZIMOS
NAUJOS VALDYBOS
Šv. Kazimiero R. K. pa- 

selpines draugijos prįešme- 
ūuiame susirinkime išrinka 
:a tokio sąstato valdyba: J, 
Grubinskas — pirmininkas, 
L Markelionis — vice-pir- 
nininkas, V* Paplauskas — 
protokolų raštininku, M. 
šeikis finansų .raštinin-

V. Balutis — iždininku, 
T. Zuikis — maršalką) di- 
t-ekforiais — J. Petrauskai 
K. Budreckas, P. Šarkiū- 

_aasr J. Pranaitis,- P. Tulei- 
. ak ' • •. 1

nansų rast., P. Kleponis — 
iždįninku, J. Lesčįnskas — 
maršalka; direktoriais — 
Gudelienėj Rupšienė/ S. 

‘Kavolis, A. Navickas, P. 
Pečiulis, K. Marcinkevičius, 
M. Gaputis.

L VYČIU KUOPOS 
NARIAMS

. Švč. Jėzaus Širdies R, K. 
dr-ja sekantiems metams iš
rinko šiuos asmenis i V. Su
viekas pirm., A; Nau
džiūnas — vice-pirm., V, 
Tamuliuiias ■— protokolų, 
rast., D. Lingevičius — fi-

L/Vyčių 17 .Algirdo kuo
pos priešmetiĮijs susirinki
mas kviečianias šį sekmadie
ni, gruodžio 18 d-, 2 vab po 
pietų, parapijos svetainėje^ 
492 K 7th St.

Susirinkimas labai syar- 
buš, bus renkama kuopos 
valdybą ir svarstomi kiti 
reikalai.. Visi nariai prašo
mi1 skaitlingai atsilankyti;

•. • ‘ Kuopos ValcĮi/ba.

• . ■ * • ■ '

Visos užeina prie alto
riaus, arti prįe Bievo, esan
čio .altoriaus Sakrameųte; 
Merginos atsiklaupia ir vie
nu balsu atkalba atsidavimo 
aktiĮ, taip saldžiai, lyg pau
kštelių švelųus čiulbėjimas 
Kunigas joms prakalba, aiš
kindamas sodajiecių parei
gas, merginos, viską sup .as- 
damos," daro yrisieką. M3 • 
dalikelius pašventinęs kuni
gas kie rvieinu' aut Kaklo už
deda ženklų, rodantį, kad 
jos nuo to laiko yra Marijos 
turtas f Mėlynas kaspinėlis, 
prie kurio pridėtas medąlį- 
fcėlis, turi ir didelę reikšmę. 
Tai' ženklas Marį jos rūbo ir 
didis apgynimo" žen k 1 a š. • -C* ' . ■ < •' ■ ’ . .**Lai Amzuiasis/Dieyas sipų- 
Čia Savp palaimą toms mer
ginoms, lai Marija visuomet 
jas, Savo duki-eleš, pasiry
žusias Ja visuomet. ypatin
gai gerbti ir mylėti*

A. M. Ar it amas

tį žurnalą —i(Studentų Žo
dis?’ ’

Taip ir įvyko pirmas re
guliarus moksleivių susirin
kimus. Susirinkimai įvyks 
kas antrą penktadienį kiek
vieno mėnesio^ svetainėje 
septintoj gatvėj, 7:30 valan
dų vakare. Gražiausio pa
sisekimo jiems. -

4- M- Aritornas

UŽDARYTĮ BNKA| IŠ
MOKA DU MfflNII

APVOGĖJAUNIIOy
Du nežinomi plėšikai už

puolė Tliomas H. Adam- 
cliik, 18 m„ gyv. 749 Dor- 
chester Avė., $o. Boston,4u 
atėmė iš jo $1042, kurie bu 
vo paskirti algoms išmokė
ti; ’ ■’■;■'

Apiplėštasai dirba Smitli 
Lujich Co., kurios vadovybe 
buvo pasiuntusi jį į bankų, 
atnešti pinigų. Apiplėši
mas įvykęs prie Dover gat
vės tilto. »

DRAUGIJŲ VAĮ.PYBŲ 
ADRESAI

... . Y1*

UĮTUVOB "UKTKRŲ DRJO3| NV. JONO EV. BI„ PA4AI.PINM - ■ '

Pirmininką* - K ilob*
88 ML Id* Ud., Dorcheittr, Mam, 

Talephooe Columbla 5481

i ADVOKATAI
SUSIRINKIMAS

MOKSLEIVIAI IMASI 
DARBO!

JUOZASGUNYSį
ADyOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.
Tel.. So. Boston 0948

| . Sekmadienį, gruodžio 18 
j dieną,. parapijos salėj įvyk
sta šv. Jono Ęy. pašalpinės 
draųgij oš susirinkimas,^ku
riame bus renkama, kitiems 
metams valdyba. Visį nariai 
prašomi atsilankyti. ,. ‘

Rast. J. (rlineeli-is
j . GYVENIMO !
į Tel.Parkway 18644V į L D. S, PIRMAI KUOPAI

prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAIUDS'
Veda visokias provaa. Daro ri

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

South Boston, Mass.
Telefoną*: Šou Boston,.2732

Namų ; Talbot 2474
*

KAI. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) ?.

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St, Room 326

Tel. Hubbard .9396 
Gyvenimo: 83 Rosemotit Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass,

1DS. > .Pirmos; kp* prieš- 
mętinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 22 
d., 7:30 vab vakare, para
pijos svetainėje. '■

Dienotvarkėje valdybos 
rinkimai ir kiti svarbūs rei
kalai. "

Visi nariai prašomi kuo 
skaitlingiausiai. atsilankyti.

.■ ■. V.aldy'ba.

SERGA

Tel. S- B. 0441.

. ADVOKATAS
. 414 Broaiįway, Šo. Boston.

JRopm 3»
Gyvenimo vieta: 39 Green. St.,

K Hudsoli, Mass.
Tek Hudaon 622.

i Tel. So. Boston 3520

i ADVOKATAI ŠALNAI
į 366 Br0ądway, 
j South Boston, Mass

s

PRISIEKUS ADVOKATAS

JpSEPHP. WA#
A D y O K A T A I •
Ędwar B. Coplėn

, ,. Albert AdoTspn
. .Benjamiu Ohesky .

OFISO VEDĖJAS

‘W St;,

| , jejefonas: Capitol 9880 
I O f i s o’ vai ą n lo • "
I vąl. ihHva|/',- ; .

: Barbora . Bąrnelienė, 70 
įlietų^ sunkiai serga ir guli 
miešto ligoninėje. Ji gyve
no 823 Albany St., Bostone.

'Miesto ligonine ieško jos
artimų giminių. Iki šiolei, 
pasisekė surasti ligones pus
broli M; J.'Ignotą, gyvenan
tį Oceųn Gate, -K. J<

Penktadieny, gruodžio 9 
7:30 vai. vakare įvyko Jono 
Kmito moksleivių kuopos 
susirinldmas septintoje gat
vėje svetainėje.. Šiame su
sirinkime išrinktoji valdy
ba užėmė savo vietas. Pir
mininkas M. Gręndelis ati
darė susirinkimą malda. 
Buvo susirinkęs nemažas 
būrelis . moksleivių per 50 
narių. - _ Susirinkimas buvo 
vedamas) tyaildiTgai* ir lietu
vių kalboje. Dai’au šią pa
stabą ,nes per piišpąs pei
kiąs. minutes, po atidarymo 
nebuvo senesniųjų patarė
jų. Labai gražiai tat pasi
rodė nariai.

Tapo sudarytos. komisi
jos,. dramos, sporto skyrius, 
Mergini! .siuvinėjimo sky
rius ir tt.. Kaipo, pirmuti
nį parengimą, nutarta reng- 
ti Wliišt. Palty, kurį.įvyks 
tuo jaus po Kalėdų. Cen
tro narys; Lauęka atėjęs ue- 
sykį savo patarimu padėjo 
susirinkusiems. Taipgi pra
nešė apie greit pasiTodysįaii-

Ųždaiyjų šešių bankų ie- 
syveriąį šiomis lįenoįpis iš
mokės 70,Opi) (įeųczitorią du 
milijonu doleųių^ - • ;
. Išmokėjimus daro šie ban
kai: Brockton Trust Co. 
(25 procentas)j Highland 
Trust Co. (10 . procentų), 
Lidustrial Bank and Trust 
Co. (5 procęųfųL$)‘, Medford 
Trust Co. (10 procentų), 
Revere Trust Co. (10 pro
centų), PJymouth Trust Co,; 
(10 procentų).

Tūlas Speros feoulos, 26 
metų, gyy. Peabody, atėjo į' 
ligoninę ir paaiškino .gydy
tojams,. jog ji?,negalį prasi-- 
žipti įąu per 2 dienas.

. Jis tiųip.utį. sųsįžeįdė nosį 
praėjusią sayaitę. KųO to 
įvyko. kradjo užnuocįinimas 
ir gydytojai pareiškė nebe
turį vilties išgelbėti gyvybę, 
nors Speros ir pats atėjo į 
ligoninę;;/■ '

po globk motinos iyd. | 
2|rmin|akš-^ JJva MarkaienB, ' 
^623 E. 8th St, So. Eo«toc, Mare. 
Vlce-plrmintnkS— Ono SlaurienS,

443 7th St, So. Boston, Mtsa.
Tek So. Boston B42Ž-R

Prot. Bnšt, — Krolis CluntenS,
29 Gould. St, We*t Roxbury, Mass.
Tel. Parltway 1$^W '

P’Uft j&UK. — Madona Markonlut* 
33 Nayarre St„ Iloalliidale, Mum.

Te). Farkway 0658-tV" 
iMlniniUS — Ojia Staniui lutą

195 We«t 6th St, Šo. Boston, Maaa 
Tvarkdarį - Q«a

J512 ColumblH Rtl, 3o, BoAKton, Maar 
Kajsoa Globoja — Ė. JanuĮonįėpą * 
’ 14?ę Oolumbin. Rd-. Šo. Boston, Ma* 

braufidja savą lusirinklmus laiko kaii 
antrą atarti foką kiekvieno ihėneeid, 
T:8O vai. rakai*, pobažnytinSj ave- 
trinų. , ‘

zisiits drauriio* reikalai* krslpklt«a 
naa jrotokriu raitininku

m. RMItihlnka* M.

%

SOBALIEČIŲ ŠVENTE
Švč. Marijos Nekalto Pra

sidėjimo šventėje vakare. į- 
vyko ‘' .metinis priėmimas 
'mergelių. į Marijos sodaliei- 
jų. ' Kettirioš dešimtys so- 
daliecių, iš kurių, penldoli- 
.ka. buvo, naujų,- atėjo į baž
nyčią. Prieš . pradėsiaųt, 
merginos užgiedojo giesmę 
Karalienės Švenčia u s i o s 
garbei. Kun. Jenkus pasa
kė turiningą ir gražų pa
mokslą,, pritaikindamas ypa
tingai merginoms. Pamok
slui • užsibaigus,, žvakelės 
merginų rankose’ pagįrodė, 
b liepsnelės žvakių lyg pa
rodė ir merginų meile lįeps- 
nojancįas. širdis, ir taipgi 
jų tyirtą norą pasivesti Mą- 

? Hjat.

T®L So. Bonton 0628
lietuvis dantistas

UR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS ■- 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofito Valanioi: ’

Nuo 8 IKI 12 ryte |r nno 1:80 iki 
S Ir huo 6 Iki 8 Vai. vakare. Ofl- 
m ūždarythf subatoe V(ikat*l< ir 
nodfildienfalB, talpai sereilomls nn» 

liktos <įieną už<JarytaB.
. Taipgi nuįfiifi ir i-rąg

Lietuvis Dantistai

RR.S.A,GALVARISKi
(GALIKAOSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tėl. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo ]Q iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:80 po piet.b 
nuo 6 Iki ų vakare, šventą 
‘ * ‘pagal sUsitatindą '

Tel. So. Boston. 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KABUČIUS
251 W. Broadway, So. Boston 
Ofiso yalaedos nud 0 iki Į!2, nuo 
T:3(B-6 ir nuo 6 :30—9 vakare. 
Serėdomis nuo 9—12 vai. dieną 
Supatomjs nuo 9 i|sj .6 vąl vakare, 
NedSIiomls nuo 9 iki 12 Vai. dieną 
• ••' * (pagal sutarti)

PALIKO TATAUKŲ 
■LABDARYBEI

Gruodžio mėn. pradžioje 
mirusį B. Agnės MeKenzįe, 
66 metų,. paliko katalikų 
labdarybei apie 100,000 dp-

Daugiausia pakirta $v. 
Dvasios ligoninei, 'kuriai ve
lione paliko 18,000 dolerių.

SURADO SUŽEISTĄ 
GUIRĘ

■ Parker upėje medžioto jai 
pašovė 6. jaukinęs gulbes, iš 
kurių vienai pavyko išlikti 
gyvai. Sužeistoji gulbė pa
talpinta Spėt Poiid žvėryne..

Gulbes stridp. į pietų ^ra
štų. . .Afetižiotojai • suimti, 
nes jie šaudė gulbes uždram 
stu.laiku. ■ •

I ĮVAIRŪS SKELBIMAI I

ned«4lęhj klekrletid'ftiWe«fb, 2 VaL ‘

Profesionalai, biznieriai, pramohln* . ; 
kgl/kurle kalbiau• W8inU»W,* tik- 
irai verp skaitytoją pąramop. ■ 

' vtfll tfaralnirltlfa !^n^R^fĮHlnk<Lw .

MSARGYBV’
“SARGYBĄ” skaitydama* rast Šluos : 

skyrius: I) Mokslo popullarlracjjo* Ir 
visuomenes klausimu, 2) blaivybe*1, 8). ” 
ūkto, 4) sveikatos, 5į gydytojo patari
mą,6) advokato patarimą, 7) npžval- s.sRsasaiK 
Judėjimas (Lietpvojė ir ĮritoJenyje), '9)1 
Knygą pasauli* jr 10) įvairenybes, ' 
■ “gARGYBPm" ’ršsJ: \4»k. <. Bei, - 
nys, prof, P. Kuraiti*. Vydūną*, kan. 
Tumas, prof. KemCši*, dr.‘M. Pačkrii*' ■ 
kaito, dr. A. Gyly*; dr. jur. Raullnaltis, ' \ . 
agr. Valatka, Ctrl Pakštas, dr. D. Juft-
Jia ir kiti. . . ' ■.

Adresas t Kaunas, Liaudies namai. 
“SĄRGYUP^i adro. . •.

T*?< i»WH>riip j^Tįj, įį tyrųjų 
buvęs jaunas.—Prof. St. Saikaus-, .

ustpyiB

OPTOMETRISTAS
ĮtegMmlnuojd aki* 

nHHft •Prl«klriū : aMnln? 
kleiva* ’nki* ątltle- 

-v J* !T
koše (aklope) akys* sugražinu ttls* 
M tlnkam^mjo. ■'

<• •<:>.

tV**-

:: M
I INSURANCE i v * * r* į < t r 
j Afldrauak namus, rakandus .

'"f
I
! ■

NAMU STATYMO PRO
GRAMA BAIGTA

■^T-įr.- \ 1 f, ■ V’

■ * ' ,r

Masšaehusetts valstijai 
federalė valdžia viešiesiems 
r_?.nis statyti buvo paskyru
si 14,191,360 dolerių/.

Valstybės iždas pranešė, 
kad viešiesiems namams jau 
pilnai išleista 2,537,000 do
lerių ir jau vykdomi kont
raktai, pagal kuinuos bus iš
leista 10,615,750. dolerių.

I DR. J. UNDŽIUS 1 
j SEYMOUR į

1 LIETUVIS GYDYTOJAS IR 1 
Į ■ CHIRURGAS
| X-Ray • /I
| Tel. South Boston 2712. | 
| 496 E. Broadway, j
j South Boston, Mass,; |

B0WLING
BĘOApiVAY 

R $-0 R KATI P N 
448 Broadjyay . 
South Boston 

Dešimt Naujų Įrengimų 
Sportuok dęl savo sveikatos.

253 Broa4way, S. ^ps^n, Mass, |
Tpį So.. Boston 2613 | ■

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
YUĄ ANT KAMPO BROApyZĄY- |R E.STS. PER * 

BEVEIK 70 METV f ’ ’• :

Depozitų nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 

... menesio. Dividentai mokami trečią Trečiadienį palanU?ip it

Spaliu iiteHesnį. Siunčiame pinigus į. užsienį ir išrašome

Travellers Cheąues. * . ;

' VA Jj A ND Q Ss ■ ,
Nuo 9 ryto, iki 3"po pietį].. SubatomiS: nuo 9 ryto iki 12 vai 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9. tik dėl depozitų.

PRALL BROMAI
PENTORUIIi DH0l4tHlĮ« .«į
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS . ‘

46 ARMANDINE ST., DORCHESTER, 1
Tej. LfalhoR 0354 ' '' ' "

■■

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHISJ J.
(REPSYS)

. Lietuvis Gydytoja* v
Ofiso Valandos: 2—f f? J—O

?78 Harvard Street, 
kamp. Inman arti. Central Sq.

Oąmbridgė, Mbįi.

I JUOZAS M. DILIS i
s •***.. • 5.'
į ■ LAIKRODININKAS į 

Ė Parduodu įvairiausios rūšies | 
| auksinius 'ir sidabrinius dailė- Į 
ftus. Taipgi ir. pataisau.
| 366 W. Broadvay
j SO BOSTON, MASS.

i

I A. J, WEST, M. D. Į
į . LIETUVIS į
I ?• I
| GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i
5 t.' “ ’ g.
j . / V a 1 ą n d o s:
Į Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.I 
j t

NORIU PIRKT RAKANDUS
Kas turi pardavimui ralcan^ 
dus dėl 3 arba 4* kąmbanų 
prašau man.pranešti. \.

ė

478 Galhvan Boulevard s
DORCIIESTER, MASS. Į

Telefonas Talbot 0847 • • |

286-W. Fourth St.
So, Boston.. G-16

PRIE GERO GYDYTOJO
■ delel pagydymo visokią 

kraujo, trerru Ir obtonli- 
S ką Hgu; Kurie kenčiate 

ntio roumnttrAno, skaudu- 
llą, vočią. sutinimą arba 

kfilnlp kokią kūno ligą, tn« 
į rttutnęt kreipti* tuojau*.

Atminkit, p a Bite! r avimai,* 
i -patarimai" dykai visą 
;a**W8S!>St 

TalanJOi: Antradl«nlri% ketvirto* 
dieniai* Ir ia8tadlenl*|i‘Įff—1? rr 

J ta, JH-5, 7—8' vaiara; a»k*Mtw*, 
M*i< 1W9 tlktaL

m ai
METUVPS BONUS * 

UŽ 10ASH. - JĮJOkAM '. ĄĮJKŽ- 
ČIAŪSIAS KAIRAS. v 

Parduodam Laivakortes ant visų 
patogiausių laivų. ^Lietuvą ir iš <

Lietuvos. .

BROAOWAY TRAVEL
- *r »« J ► t-fr x y »' •< X »*->*'•

m
. K. J. VIESULĄ . 
366 West Broadway, 

So Boston, Mass/.
Tel South Boston

0MB i
» rt. Įį'Tii'.iiB ITVi' - filį -Al

0.1. WPIS
GRABORIUSIR

BAI^^MUPTPJAS 
.877 Cambrųlge St., 

• Cąmbridge,

Telephonė S. Boston 0815

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju, Ga-: 
lite kreiptis bile laiku,, dieną ar naktį, 
b aš visuomet pasirengęs kiėkvdenam 
pareikalavimui. UŽ važiavimų į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

10-18 Intervale St, 
MonteŪo, Mm ... 
Tel. Brocįcton 4Į10 •

258 Wert Broadvmy,
8o. lortom Kita/

Tel. S. įorion <486

1 ■

■ v
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IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
Iš ŠV. JURGIO PARAP.

Vietinės Sodalietės suren
gė savo tėvelius pagerbti va
karienę su programa gruo
džio 11 d. Pokilin buvo pa
kviestos kaimyninių para
pijų Sodalietės. Apreiški
mo parapijos ir Maspethb 
lietuvių parapijos sodalie
tės atstovavo skaifįihgai. 
Karalienes Angelų parapi
jos Sodalietės kaž kodėl ne- 
pasirodė. T^okįlio nuotaika 
buvo labai jauki. Šį įvykį 
plačiaus aprašys korespon- 
dentai.~--■ /.■

Dvylika šimtų. vaiku/nuo.6 iki 12 metų amžiaus, beveik visi yra paimti iš nažiaitynu, va’drio Hooly- 
wood, kuriems vadovavo kino artistai. . ' w •

*
Ik *£»,* i*

MB i-į//

v0

nį 5—7 vai. vakare, šeštadie
nį 10—12 vai. ryte. Įsirašy
ti galima pamokų valando
mis.

FED, APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS

Svarbių priežasčių dėlei 
Didž. Nėw Yorko Federaci
jos apskrities susirinkimas 
įvyks gruodžio 16 d., penk
tadienį,. 8 vai. vakare, Ka
ralienės Angelų parapijos 
svetainėje. Visi kuopų ir 
draugijų bei skyrių atstovai 
prašomi skaitlingai susirin
kti. . __ .

Į. Telephone: .STAGG 2—0706

DR. BLADAS K. VENGRIS
■DANTISTAS 

X—RAY
i Nainį) Telefonas: Mlchlgan 2—4273

VALANDOS: 
Nuo 9—12 ii ryto, 2—8 rak. 

Šventadieniais susitarus 
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.)' 
B R O OKI Y N, N.Y.

Sekretorius.

Vietinis. choras, vadovau
jant varg. Brundzai, uoliai 
dirba, kad Kalėdose gerai 
sugiedojus.

T> i , * v» „ ■ • tS W 14- *■' * SlT * Ti/Tr4 t In 1 KARALIENĖS ANGELOBalevicienei, P, Walterie- rengia Naujų Metų sulauk- '..•<•

KALĖDŲ PROGA

Kum. Pakalnis,, lankyda
mas parąp., surašinėja mok
sleivius ir muziltus-jaunuo
lius. Parapijoje numatoma 
turėti labai stiprią mokslei
vių organizacijų’ir šauną 
jaunuolių oi^kestia.

Stefanija Jąkupčioniūtė 
Direktoriaus paskirta Sdda7 
liečiu Prefektu. P-lė Jakup- 
čioniūte nors jaunutė, bet 
jau suskubo gabiai pasiro
dyti iškalboje ir vaidini
muose. Ji yra labai linku
si prie literatūros; lanko 
aukštesnę mokyklą, viena iš 
šios kolonijos kofė&libtiden- 
tu.

nei, J. Bagdonienei^ U. Sa- tuvių bąlių-šokius, parapi
jos svetainėje, No. 5th ir 
Havemeyer Brooklyn, 
N. Y. ■ ’.

Šiems metiniams šokiams 
yra gauta į geras orkestras, 
kuris, gros lietuviškus ir a- 
merikoniškųs šokius. Taip
gi bus ir pamarginįmų/

Pradžia 7:30 vai. vakare 
ir tęsis iki 12:30 vaK nak
ties. Bilietų kainos po 50c, 
bet juos . įsigyjant iš anksto 
tik 40c.

Kviečiama visi, kaip seni 
taip ir jauni, į šį gražų pa
rengimu atsilankvti.

■ A; J. M.

Šiene!, R. Bakšienei; kurios 
padėjo surengti puotą mūsų 
25 metų vedybinio gyveni
mo, 30 dieną spalių. Dėko
jam Visiems atsilankiusiems 
ir iri jūsų gražias brangias 
dovanas.

•• G:TT. įfiktMIai.

Iš APREIŠKIMO PARAP

PARAPIJOS.

SODALIEOIŲ METINE 
/ŠVENTĖ

Gruodžio 8 cl., Šv. Jurgio 
• parapijos Sodalietės iškil
mingai- minėjo savo, metinę 
šventę. Tą dieną visos So
dalietės išklausė savo inten
cijai šv. mišių ir priėmė šv. 
Komuniją., ..

Altoriai * buvo labai, gra
žiai papuošti gėlėmis.

Vakare įvyko iškilmingas 
naujų narių priėmimas.

Tėvas N. Pakalnis pasa
kė graži]; pamokslą.

Iškilmės užbaigtos iškil
mingais mišparais ir palai? 
minimu Šv. Sakramentu. .

Stefanija Jakupeioniūt^,

NOVENŲ ATBALSIAI 
z Pas mus prieš šventę Ne
kalto Prasidėjimo Šv, Pa
nelės, per devynias dienas; 
noyeną vedė kiin. Mendelis 
iš Baltimore, Md.

Žmonių, kaip rytais, taip 
vakarais lankėsi bažnyčion 
labai, daug. Gerb. kunigo 
pamokslai, ypač aiški graži 
iškalba labai daug žmonių 
pritraukė prie gero.

Paskutinį vakarą-po pą- 
mąldų/ buvo prira š y m a S 
jaunų mergaičių prie Soda- 
licįjos. Tos apeigos . buvo 
neapsakomai įdomios ir iš
kilmingos, gi jau. žmonių 
tai pilnutėlė bažnyčia ir net 
lauke daug buvo. . “

Kun. Mendeliui už ątlan- 
kymą niūsii parapijos pri
dera didžiausia padėka nuo 
parapijiečių. •

. .. /. Dalyvavęs.

10 METŲ SUKAKTUVIŲ

VIEŠA PADĖKA
Dėkojame Moterų Sąjun

gos 29 kuopai už surengimą 
‘ ‘ Surprise Palty, ’ ’ mūsų 25 
metų vedybinio gyveninio 
sukaktuvėse, spalių 23 -die
ną. Dalyvavo 45 sąjįmgie- 
tės ir svečiai, kur suteikė 
mimis gražių dovanų ir gė
lių bukietų. • .

■ Taipgi dėkojam, kmu N. 
Pakalniui už taip gražiai 
papuoštą bažnyčią Įnikę šv. 
inišių, 27 dieną, spalių, 9 v. 

. musų intencijai .
Taip pat dėkojam visoms 

sąjųngietėmš. giminėms it 
pažįstamiems, . kurie buvo 
bažnyčioje. Nesitikę jom,
kad tiek, daug bus, nes tą 
dieną labai lijo,- Esam la
bai dėkingi šioms sąjungie- 
tėms: O. Dobrovolskienei, 
J. Terebeizienei, F. Benzu-

18 dieną gruodžio, Soda
lietės apvaikščios savo de
šimtines. Visos, bendrai eis 
prie Šv. Komunijos. Taip 
pat jos pakvietė Įr iš visų 
kitų apylinkės parapijų so- 
dalietes į Šį apvąikščiojimą. 
Po mišparų įvyks vaišės 
klubo kambaryje,' o vakare 
bus suvaidinta du veikalai : 
‘‘Džianįtoriaūs Nauja Šluo
ta” ir /‘Karaliaus Rūmuo
se.’’ Tas parodo, kad. Ap
reiškimo par, Sodalietės nė* 
snaudžia. Įt kaip jos galė
tų snausti, turėdamos tokius 
uolius ir energingus dvasios 
vadus.. Todėl garbe Apreiš
kimo parapijai.

. Angelą.

DIETINIS NAUJŲ METŲ 
BALIUS .

šeštadienį, gruodįŽo 31 d., 
Apreiškimo Pan. Švč. para*

ROCHESTER, N. Y.

REKOLEKCIJOS
Gruodžio 19 dieną vakare 

prasidės rekolekcijos, ku
rias ves kun, J. Bružikas, 
S. J. Pirmadieny — gruo
džio .19 i d- vakare pamoks
lai* bus* tiktai, moterims, an
tradienio vakarė tiktai vy
rams; visi'kiti vakarai vi
siems bendrai. Rekolekci
jos baigsis Kalėdų vakarą.. 
Bendra tvarka: bus skelbia
ma rekolekcijų ■ metu; tik 
pamokslai paprastu laikui 
rytais po 9 vąL mišių ir va
karais 7(>:3G vaį.

Rekolekcijų metu bus pa
šventinta nauja Šv. Teresės 
štovyla. , •

į VAKARĖLIS e-..
Sekmadienio vakar e* 

gruodžio 18 d., 'Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje įvyks 
vaidinimas. Vakarėlį ren
gia merginų Sodalįeiją. 
Kaip žinome merginų pa
rengimai visuomet yra labai 
gražūs ir įvairūs. Todėl 
pageidaujama kuodaugiau- 
sįa žmonių į tą vakarėlį. 
Taipgi turime atsiminti, 
kad mūsų mergaitės darbuo
jasi parapijos labui, ir kokį 
tiktai pelną jos padaro, tai 
atiduoda parapijai. . -Todėl 
netik rochesteriečiai, bet ir 
iš kitų kolonijų k .t. Niaga- 
ra /Fallsv Amsterdam, N, Y. 
ir kitii kviečiami atsilanky- 
ti. ” , ‘ : ė- -

Tarpe Rochesterio para- 
piečių ir draugijų įvyksta 
nepaprastai daug gerų dar
bų. . Trumpoj ateityj bus 
plačiau apie tuos darbus ap
rašyta.

SUSIRGO .
Rochesterio Diocezu j os 

Vyskupus J. E. John Fran
cis O’Hem susirgo širdies 
liga. Prašoma visų katali
kų pasimelsti Jo sveikatai. 
J. E, Vyskupas *yra labai 
uolus darbininkas. Vysku
pas yrą didis užtarėjas ma
žų tautų, tarp kurių ir lie
tuvių. Dieve duok, kad ki
tą sykį rašydamas galėčiau 
pninešti apie jo sveikatos

.pagerėjimą.
Vyturys.

Choras laikė savo metinį 
susirinkimą. : Kitiems me
tams išrinkta tas pats pir
mininką^į Juozas Vaškas. 
Choras auga nariais., Nuta
rė dalyvauti International 
Pageant. Madison Sq. Gar- 
den, sausio 25 d.

Jaunimo klubo mergaičių 
basketball tymas pratybas 
turės St. Vincenf’s Lyceum, 
trečiadienio/.‘vakarais. Klu
bas stropiai ruošiasi prie 
Naujų Mętų šokių. , ..

Lietuvių kalbos mokykla 
auga. Viso dabar mokinių 
70. WfiR)k6s*. ketvirtadie-

Yra nuo senovės įsigyve
nęs papTotis sveikinti: savo 
gimines bei arti m u o si u s 
Kristaus Gimimo sukaktu
vių proga,' .Daugelis vien 
pasveikinimu nepasitenkina 
— perka ir siunčia įvairias 
dovanas, paliudymui savo 
gražiųjų jahsmų. .

Pasveikinti, išreikšti sa
vo linkėjimus yra nesunkus, 
darbas, tačiaus, sii dovano
mis — tai jau kur kas sun
kesnis uždavinys,, nes Čia 
reikia atspėti kas geriausia 
atitiktų ir ilgiausioj atmin
ty j pasiliktųrBė to, šio . ne
darbo, metu, reikia apsiru- 

; bežinoti. Taigi —
KĄ PIRKSIME?

Jeigu norime apsieiti su 
mažomis išlaidomis ir įgyti 
gražią ir ilgą saviškių at
mintį —šių metų dovanoms 
pasirinkime laikraščius ir 
knygas. Jeigu dovanos ver
tas asmuo dar neskaito 
^DARBININKO” — užrĄ 
šyk kį naudingą laikraštį, 
kuris lankydamas tą asme
nį kas savaitę nuolat pri
mins tavo gražius linkėji
mus, kuriuos gaus sykiu su 
Kalėdiniu numeriu. Tai bus 
linkėjimas,, kuris nesibaigs 
su. Kalėdų švente," bet pasi
liks gyvas ir naudą nešąs 
ilgesniam laikui. .

Jeigu jau skaito “Darbi
ninką,’ 7 tai nupirk NAŲ- 
DINGĄKNYGA, kurią 
skaitydamas-a visuomet pri
simins. jos prisiuntė ją. /Be

to, gerą knygą skaitydamas 
įgys gerų pamokin i m ų, 
šviesesnių gyveninio vilčių. 
Tokia Kalėdų dovana gali 
pelnyti ne tik gražią atmin
tį, bet ir amžiną dėkingumą, 
nes geras laikraštis ir nau
dinga knyga padeda žmogui 
pakilti. O tur būt nerasi
me žmogaus, kuris nenorėtų 
tapti išmintingesniiT, garbin
gesnių — pasiekti aukštesnį 
gyvenimo laipsnį. Dėl to, 
linkėdami ‘ ‘linksmų Kalėdų 
ir laimingesnių Naujų Me
tų” — sykiu pasiųskime ge
rą laikraštį ar knygą tiks
liam parėmimui savo gražių 
linkėjimų. . .. .

“Darbininką” užrašo ir 
įvairias naudingas knygas 
parduoda 1 ‘Vytauto’’ Spaus
tuvė, kurioje/taipgi galima 
gauti gražių kalėdinių atvi
ručių su atitinkamais lietu
viškais pasveiki n i m a i s. 
Spaustuves krautuvė užlai
ko gražių stovylei ių ir kito
kių dalykėlių,, tinkamų Ka
lėdų dovanoms. Taigi, atsi
kreipę į “V y t auto ’ ’ spaus-, 
tuvę, Kalėdų, problemą išri
site.'greitai ir gerai. Antra
šas:' ' . ’

“ Vytauto” Spaustuve, 
423 Grand Street,.
Brooklyn, N. Y. . / 

Tel. Stagg 2-2133

Nesigailėk vandens-ir mzti 
to. Ta tauta kultūringesne 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo. .

REMKIME SAVUOSIUS

Telephone: STAGG 2—9106

DR. A. PETRIKĄ
. ' (nnKtOK)' 

LIETUVIS DENTI8TAM
*21 8. 4thSt., Brooklyn, N. Y 

X-Bt>in^uUsį DįagįsoMt 
Gasa jLnesMUbg

VALANDOS;
Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. rekaf*. 
Penktedlenlaie ir Šventadieniai* 

tik sueitame.
■' "" 1 ■ r—Hta

Tel. Grcenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVBNU1 

BROOKLYN, IT. Y.

KLASČIAU8

GLINTON PARKAS|
Į . Piknikams, baliams, koncertam 
I Sokinms ir visokiems pasilinksmini 
| mums smagiausia vieta Brool 
| lyne-Maspethe. Jau laikas alsiai 
| icytl sale žiemos sezonui. • 
i kamp. Maspeth ir BettsAve 
j JONAS KLASČIUS. Sav, 
Į Maspeth, N. Y.

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJIIS
GR,ABORTUS IR

BALSAMUOTO.TAS
A pd r n inl a Visose Šukose

Notnry PuMlff ..
5441 — 72-nd Street,

Arti Grumi St.
MASPETH, L. L, N. T.

Tel. Stagg 2—5043 ■ Notiiry Pnblh

M. P. BALUS ING.
BIELIAUSKAS 

Grabelius ir BalsamvbtojM 

660 GrandSt„ Brooklyii, N.Y

Demokratų vadai planuoja surengti išrinktam prezidentui Franklin 
D. Eooieveltui inaguraoijų, kovo 4 d. Sėdi James A. Farley, kai
rėje, ir admirolas Oary T. Grayson, naguracijos komiteto pirminin
kas. Stovi komiteto, nariai Cbstello. ir John B, Colpoyi.

H

Šio pasaulinio krįzio me
tu smulkieji biznieriai nebe
pajėgia galą šu galu sudur
ti. Juos labiausia smaugia 
didžiųjų kompanijų taip 
vadinami “cliain stores.”

Mes lietuviai. neturime 
“ ehain stores,” kompanijų, 
bet turime nemažai smulkių 
biznierių, kurie dabartiniu 
metu skurstų. Daugelis, jų 
jau išėjo iš biznio dėlto, 
kad darbininkai beieškoda
mi i 1 kur pigiau ’ ’ pas savuo
sius nebeperka, o prisipirkę 
ant “credit’o” “pamiršta” 
atsilyginti.

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes Jie 
to yra užsitarnavę remdami 
mūsų parapijas, organizaci
jas ir draugijas.

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

I’r*»fe3t»>nnhii,’ biznieriai. pmmunln 
kai, kurie skelbiasi "Darbininko.“ tik 
riti verti skaitytojų paramos.

Visi Karšinkite ‘‘Darbininke?*

y

TeL Stare 2—0783 Notary PuMU

JOSEPH LĘVANM
(Levandatukt*)

GRABORIUI 
107 Union Avė., Brooklyn, M.l

Telephone ŠtaiTelephone Stare 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIAIUI
G RA B ORIUS 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais. Apreiškimo parapijoj
- - . . Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves 
tuvčms, Krikštynoms ir viso 

kiems pokyliams

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams MDt 
biriuko” Administracija išmok 
bedarbiui už kiekvieną gaut 
naujį mėtinę prenumeratą yie: 
dolerį. ;

į Gera proga bedarbiams uŽsidii 
j tu keletu ar keliolika doleri 

Apsukresnieji darbininkai gi 
išsidirbti nuolatinį ir gerai a 

i mokamą darb$.

MOT. LAUKI \ Fot .ųlu 
dl4 Bedfaid , Brocklvn
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