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Lenkai Nužudė Nekaltą Lietuvi
' “MV. praneša, kad Vii- meilužiui kapralui Levan- 
tliūje lenkų karo teismas 
spalių 13 d. nuteisė mirti 3- 
&o sunkios artilerijos pulko 
kareivį Juozų Bakąnauską, 
ir spalių 14 d. sušaudė. Ka
dangi ši Šiurpulinga by la 
buvoVaršuvaipaTsidavnšių 
ciuėiukij —agentėlių iš pir
što išlaužta, todėl pravartu 
bus čia apie jų plačiau pa
kalbėti. ..

A. a. Juozas Bakanaus- 
k’as kilęs iš Okupuotos Lie
tuvos, Valkininkų valsčiaus, 

. Molių kaimo. Gimęs 1910 
; m. balandžio 19 d.

Jis užaugo neturtingoje, 
bet doroje šeimoje. J o tė
vas, Tomas, dar prieš Didį- 

. jį. karą buvo už lietuvybę į- 
vairiais būdais rusų perse
kiojamas ii’ turėjo pabėgti 
į Ameriką, kur, neilgai pa
gyvenęs, mirė.

Juozas likęs našlaičiu, 
nors ir vienos motinos ir dė
dės (motinos brolio) auklė
jamas, išaugo ir susipratu- 

s^8iu lietuviu. Jis karstai 
mylėjo tėvynę — Lietuvą.

Vigų apylinkės gyventoji! 
gerbiamas ir mylimas. . Vi
suomet linksmas, visuomet 
dainuodavo: “Už Lietuvą, 
už tėvynę, statau priešams 

, aš krūtinę...” : Jam skaudės
Jo širdį, kad jo gimtasis 
kaimas — Moliai, visas Va
rėnos ir Valkininkų vals
čius, drauge ir trečdalis 
Lietuvos su sostine — Vil
nium smurtu atplėštas, vel- 

. ką lenkų jungą. Jis nesigai
lėjo savd jėgų tėvynei, kad 
tik greičiau priartėtų Vil- 

?»niaus vadavimo valanda.* Jo 
darbui skersai kelio stojo į- 
rairios tamsios jėgos, tam
sūs žmonės. Trukdė jam 
lenkų policija, visi K. O. P. 
Zparubežio korpuso) šnipu- 
Ąūi atkreipė į jį akis, ir 

Regėsi visu kuo pakenkti. 
| . Matydamas, kad taip len- 

f tl kams panagėse apsiskelbęs,- 
. pasidarė atsargesnis ir ra

miai dirbo kultūrinį darbų, 
nors paprastas bernelis te
buvo.

. ‘ Pereitą pavasarį pašauk- 
tas įlenki], kariuomenę. Tar-

. havo Vilniuje, 3‘sunkios ar- 
" tilerijos pulke, kur ir baigė 

: savo dienas.
į • Kadangi jis, kaip susipra- 
s tęs lietuvis, visuomet ture- 
iį: jo daug, priešų, kurie norė- 
| jo jį žiokiū ar kitokiu būdu 
| pražudyti, tai ir esant jam 
l . kariuomenėj veikė. Didžiau-

dovskiui, būk ji žinanti, kad 
Juozas Bakanauskas, prieš 
eidamas kariuomenėn, šnipi- 
nėjęs Lietuvos naudai.

Kapralis Levandovskis to 
tik ir laukė. Tikėdamasis, 
kad jį paaukstnis pareigo- 
sė? tuojau griebėsi provoka
cijos : Bakanausko valdu 
(per paštą) nusiuntė B. Lu
žytei ' saldainių ir statiny 
ant popieriukų prirašė ka
žin kokių žinių, reikalavi
mų, o pats tuojau pranešė 
karo žandarmerijai, būk jis 
radęs pas savo - sužadėtinę 
E. Lužytę atsiųstų saldai
nių nuo 3-čios sunkiosios ar
tilerijos pulko kareivio J. 
Bakanausko, kur ant popie
riukų reikalaujama kažin 
kokių slaptų žinių.

Karo žandarmerija, pada
riusi E. Lūžytės bute kratų, 
žinoma, rado saldainius ir 
prierašus.' .

Lužytę tuojau suėmė ii' 
pradėjo tardymą.

Lužytėj Levandovskio pan 
mokyta, pareiškė, kad j. 
Bakanauskasriaį sįimtęs .sal
dainius ir kad jis' tikrai 
prieš kariuomenę ir dabar 
šnipinėjąs Lietuvos naudai 
būk jis gaudavęs iš Lietu
vos pinigų ir net supirkinė- 

,jęs Lenkijoj ginklus, kad 
, daug kartų buvęs Slaptai 
| Nepriklausomoj Lietuvoj ir 

kalbėjęs su Lietuvos šau- 
, liaiš. . '

Po tokių provokacinių 
parodymų, žinoma, lenkai 
suėmė Juozų Bakanauska, ir 
pradėjo žvėriškai kankintų 
reikalaudami pasakyti, kam 
jis teikęs žinias.

Bet kadangi, Bakanaus- 
kas niekam jokių žinių ne
teikę, tai nieko pasakyti ne 
galėjo! ir nepasakė. . . .

Po savaitės žiauriausių 
kankinimų prasidėjo teis
mas. Teisman liudininkais 
stojo vėl ta patį . E. Lužytė, 
ir dar du žinomi lenkų agen 

tai — A. Jakimavičius ir 
Al. Bižokas, kurie davė pa
rodymą prieš nekaltų J. B.a*. 
kanauskų. , . , ,

Teismas, remdamasis jų
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melagingais parodymais, p.a-skutinį karįą atsisveikinti 
smerkė kaltinamąjį mirtį.’ su draugaislir visais pažįs- 
Prieš mirties bausmę baisa- tarnais. Poįučnikas leido.; 
vo du teisėjai iš dešimties. Visai ramįs, linksma yei-

Kądangi lenkų karo laū- do išraiška žvaliomis aki- 
ko statutas, nekaro metu, mis atsistojo viduje išri- 
eiliniams , kareiviams mir-. kiuoto pulljo, surakintom 
ties bausmės netaiko, bet jj raiikom ir l|ojom, bet drą- 
Bakanaiislm vIstielTmorejc^ sūšUkaržygyj|“ -
nužudyti, todėl prieš nutei- —Atrodė, kįd jis visai pa- 

įs prabilo lie-

Prieš mirties bausmę baisa- tarnais, 
vo du teisėjai iš dešimties.

RUSįJ KOMISARAISUĖMĖ 
10,000 TIKINČIO 

JAUNIMO

APDEGĖ KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS

EK-PREZ. COOUDGE - 
PALAIDOTAS I

simų pakėlė iš . eilinio į jau tenkintas... -i 
nesniojo puskarininkio taip- tuviškai:

“Draugai,.-1| tuviai kurie esa
te Šičia nuo Ve IHnykij ir iš kitų 
Lietuvos kam- lėlių, 
Moliuose, pas i 
mytę, tai aurai 
aš vienas panašaus likimo susi
laukiau. Aš žūųu už tėvynę, ku
rią. buvau pamilęs...” ..

Lietuviškai kalbėti poruč- 
nikas uždraudė. Tada Ba- 
kanauskas pradėjo lenkiš
kai: 'Į

rt Broliai, lietuviai, kurie tar-
■ • • -• i

naujatę lenkų kariuomenėje, ne
liūdėkite, kad aš žūnu! Aš vie
nas nieko nereiškiu, bet ateis lai
kas, kada tūkstančiai tokių, kaip, 
aš, stos į maųo vietų... Nebus čia 
nelaisvės; Aš jos nesulaukiau, 
bet mano kaęas ir ši vieta bus 

' * ’ r
mes dirbame ir kurių, laukiame... ’ ’

Porųčmkas neiškentėjo 
kalbos ligi galo ir užčiaupė 
bumų..* :

Po to pastatę Bakanaus^. 
ką prie stulpo... “Užriškit 
man akis, ’?paprašė B a- 
kanauskas, .

•Užrištomis akimis atsis
tojo, iškėlė rankas į viršų ir 
sušuko:

“Dieve, priimk mano sielą!...

Paskirti- 8 kareiviai šau
dyti netvarkingai išsirikia
vo. .

“Draugužiai, greičiau, 
man sunku kentėti!... ”

snį, ir puskarininkio laips
ny nušovė. , \

Bakanauskas buvo, para
šęs Lenkijos prezidentui pa
sigailėjimo prašymų, b e t 
taip pat atmestas.
Spalių 14 d. 6 vai. rytų iš

vedė Bakąnauską iš kalėji
mo tvirtovės į 3-čio artileri
jos pulko aikštę šaudymui... 
Aikštėje buvo išrikiuotas vi
sas artilerijos pulkas. Ba
kanauskas prieš sušaudant 
prašė, /kad jam leistų pa^

ARTI DU MILIJONAI RE- 
DARRIŲ NEW YORK -

NEW YORK. — Valsti
jos' pašalpos departamentas 
pranešė, jdg šiuo metu New 
York valstijoje yra apie 1,- 
750,000 bedarbių, iš kurių 
1,150,000 vien tik New York 
mieste.

GRAIKIJA NEIŠDAVĖ 
AMERIKAI INSULLO

KUN. GRINEVIČIUS MIRe
• KAUNAS. — Gruodžio 
20 d. naktį šv. Luko ligoni
nėje mirė kūn, Adomas Gri
nevičius. Laidotuvės įvyko 
gruodžio 23 d.
A.a. kun. A. Grinevičius bu 

Kanuomenej veiKe. uiaziau-i vo jau senas žmogus, minė
siu jo priešu buvo kaimynė,! jęs. kunigystės 50 metų sų- 

į ' to pat. kaimo, mergos duktė 
'■ ’ • Ę.’Lužytė. ; ‘

' Lužytė, norėdama sūda- 
/ ryti pas lėnkus saū .geresnę

I opiniją, nbrėdania j įė m s
I . prisigerinti, prasitarė sąvo

ATĖNAI, Graikija. — 
Graikijos aukščiausia teis
mas svarstė Amerikos pra
šymų išduoti Amerikai 
Graikijoje gyvenantį buvu-' 
si , 
štili, kurs yra kaltinamas 
apgavystėse. . \

Insūll iŠ Amerikos pabė
go į Europą, kur buvo apsi
stojęs Paryžiuje, Bet ka
dangi Prancūzija nebuvo 
saugi, tai Insūll išvyko į 
Graikija.

Amerikos vyriausybė ieš
kojo įvairiausių priemonių 
išgauti Insūll į Amerika, 
kur jo laukia teismas.

Graikijos aukščiausis tei
smas išsprendė Infeullo nau
dai. Įtisull dabar Apsigyvens 
Graikijoje.

kaktį. Gruodžio 23 d. jam 
būtų sukakę 87 metai. .

Velionis buvo pasižymėjęs 
knygiiešys, spaudos • rėmėr 
jas, 
tojas ir bendradarbis. •

jei būsite 
iano vargšę—ma
ginkite jų. Juk ne

Sausio 8 d. W. Newtone, 
Mass., laikė paskaitą rusų 
garsioj o rašytojo L e o n o 
Tolstojaus duktė Alexandra 
Tolstoy. Savo kalboje ji 
pareiškė, jog paskutinėmis 
dienomis Rusijoje komisa
rai suėmė 10,000 jaunuolių, 
kurie priklausė tikybinei 
grupei. •

. Šis įvykis aiškiai parodo, 
jog komisarai negali už

gniaužti tikybos, kuria do
misi ir bolševikų laikais iš
augęs jaunimas.

WASHINGTON, D.C.— 
Sausio 7 d. kilo gaisras A- 
merikos Katalikų Universi
teto didžiuosiuose rūmuose. 
Gaisrininkams geSi n i m o 
darbe uoliai pagelbėjo uni
versiteto studentai.

Gaisro priežastis aiškina- 
• tna. Nuostolių apskaičiuo
jamą apie 50,000 dolerių. 
Namai buvo apdrausti.

Prie universiteto rūmų 
vyksta statyba, kurios vedė
jai pareiškė nuomonę, jog 
galėjo padegti kas nors iš 
keršto. '

MIRĖ VOKIETIJOS BUVĘS 
KANCLERIS

HAMBURG. - Šiomis 
dienomis mirė buvęs Vokie
tijos kancleris Dr. Wilhelm

buvęs Hamburg-American 
laivų linijos generalis me
nedžeris.

INDIJOJE STREIKUOJA 
80,000 GYVENTOJU

DELBI, Indija. — Al- 
war valsti j o j e 80,000 iii du 
išėjo į streikų dėl aukštų 
taksų. Didžiausis neramu
mų centras yra Govindargh 
miestas, kuriame sudeginta 
keliolika mamų." ~

Nesusipratimai daugiau
sia vyksta tarp Mosle'm ir 
Hindu pasekėjų.

Sausio 5 d. apie 2 v. 
pietų širdies liga , staiga mU 
rė Amerikos buvęs . pi’ezi- 
dentąs Calvin Coolidge.

Mirtis buvo labai štaigįf 
Buvęs prezidentas tų dieną 
gerai jautėsi, skaitė laikraiS 
čius, kalbėjosi su savo sek- 
r-etoriu, su žmona. Pietį 
laike nuėjo į savo kambarį 
nusiskųsti, nusivilko švarką 
ir nugriuvo. Ir taip užmerk: 
ke savo akis amžinai..

Coolidge kūno laidotuvės 
įvyko šeštadienį, sausio. 7 dį 
Į pamaldas buvo atvykęs 
prezidentas Hoover su žmd- 
na, naujai išrinktojo prezi
dento Roosevelt žmona, se
natoriai, užsienių valstybių 
atstovai, velionio buvę drap-

Žinio’s Iš Lietuvos
ŽURNALISTŲ KALBOS PER 

RADIO
NUBAUDĖ KUN. PR. BIKINĄ

Ičujtvijvje. £.y veiičuivį mllvu.-, ■ .
.... . • o i T I Viena karta mirsi!” — : • milijonierių Samuel In-Į v v t

I suriko porucnikas.
“Gal manai nušovęs ma

ne, nusikratysi visai lietu
viais —■ ištarė paskuti
nius žodžius Juozas Baka- 
naųskas.

Tuo tarpu, davus ženklą.

KAUNAS. — Pereitą mė- 
nesį Lietuvos žurnalistai, 
minėdami 100 metų pirmo
jo. lietuviško laikraščio su
kaktuves, kalbėjo per radio. 
Visų kalbos buvo » įdomios. 
Kalbėjo apie laikraščių pla
tinimų, cenzūros nuėmimų, 
žurnalisto etikų. Keletu 
kartų per visuomenei įdo
mesnes vietas, deja, buvo 
radio “nutrukęs.” Vadina
si, ir Lietuvos radio nebuvo 
laisvas nuo tautininkų cen
zūros.

• Jurbarko gimn. kapelio
ną, kum Pr. Bikiną, nubau
dė 1,000 litų pinigine pabau
dą arba 1 mėn, kalėjimo 
Raseinių apskr. viršininkas 
administratyvįu būdu už 
įtariamą darius garlaivyje 
susirinkimą. Tų nutarimų 
kun. Bikinas apskundė vi
daus reikalų ministęriuį. 
Jis mano, kad jo teisingas 
ir pamatuotas skundas bus 
peržiūrėtas ir bausmė nu
imta.

_ ■ TARPTAUTINĖ KONFEREN
Šauti, sutratėjo astiioniu . . . GIJA KAUNE

GENERALINIS KONSULATAS

NAUJOJE VIETOJE

AUSTRIJOJBEDARBIU 
SKAIČIUS DIDĖJA

• VIENA. —. Austrijos be
darbių skaičius kiekvienų 
mėnesį didėja. Šiuo metu 
bedarbių priskųitoma 310,- 

‘OOOj ' -
• .Griiędžio . mėnesį bedai> 

-bių skaičius padidėjo 12< 
000. • •

šautuvų salvė ir Bakanaus- 
kas pargriuvo... •

Dvi kulkos pataikė į vei
dų, dvi į krutinę.

—Jau miręs, — tarė dak- 
l taras, pridėjęs ranka prie 
[krūtinės. . /

Pulkas išsiskirstė... -
Juozą Bakanauska palak 

dojo Basų kapuose, Vilniu
je,. greta kitų žuvusių lietu
vių karių koto j e su smurti
ninkais. ; • - . ■

Tebūna lengva tau, karžy
gy, mūsų pavergtos Lietu
vos žemelė!. . .

. (Kitame “Darbininko- ’ 
numeryje bus • patalpintas

. J. Bakanausko ątsišveikihi- 
' mo laiškas,„-parašytas-prieš

pat sušaudymų. Red.)';

Kinai važiavo 60 dienų kol pa
siekė Lietuvą;

KAUNAS. — Grudžio 1 
d., 1932 m. prasidėjo tarp
tautinė geležinkelių konfer 
rencija nustatyti prekių 
pervežimo tarifus, sujungti 
geležinkeliais tolimuosius 
Rytus su tolimaisiais Vaka
rais, nes prekės norima ga
benti net Japonijon, kuri 
nuo Azijos sausažemio at
skirta jūromis. Japonija at
siuntė net 7 Atstovus,: Nori
ma kaip galima pagreitinti 
susisiekimą perkeliaujan
tiems Kinijon ar Japonijon; 
kad nereikėtų .ilgos, kaip 
šį kartą,“ 60 dienų kęįioiiės., 
jtironMs.;. Geležinkeliais per 
puš. sutrumpėja. - , ’ -

“L. K.” praneša, kad 
Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke persikė
lė į. liauju vietų, būtent: 11 
Waverlv Place, NėivYork 
City. /

KAIP ŽMONES MIRŠTA

Sokonių kaime buvo tre
jos ypatingos laidotuvės.. 
Vienų pirmadienį mirų šei
mos tėvas Petras Kavoliū- 
nas, antrų pirmadienį jo se
suo Anele ir tos pat savaitės 
penktadienį jų brolis Anta
nas. Pirmasis turėjo per.70 
mėtų, antroji apie 65 m. ir 
trečiasis 60 m. Kartu gyve-. 
nę, ku6. ne kartu mirė pagal 
metų eilę. ? ' .'į-’; ’

Po pamaldų, Coolidge kū
nas. išgabentas į Plymouthy 
Vermont, kur palaidotas)- 
tarp jo tėvo ir sūnaits kapų

Laidotuvės buvo, lai
^prastbę neš“velionio 
žmona nesutiko jokių iŠki 
mingų ceremonijų turėti 
Kadangi Coolidge. visą . M 
ką tyliai, paprastai gyvenoj 
tad ji norėjo ir . paprastu 
laidotuvių. j

Coolidge gimė 1872 m. Ii J 
pos: 4 d. Plymoūth, VI 
smulkaus ūkininko šeimoj® 
Baigęs Amherst * kolegija 
apsigyveno Ndrthamptone -ii 
vėliau liko advokatu. ' 19F 
ir 1911 m. buvo Northamįį 
ton miesto mayoru.. 1914 
1915 m. buvo išrinktas Mal) 
šachusetts valstijos senaŽ 
prezidentu. 1916* 1917 
1918 metais buvo šios valą 
tijos leitenąntu-gubernat&į 
riu. 1919 ir 1920 m. išrinki 
tas gubernatorium. GubeT 
natoriaūs pareigose tapo Ži 
nomas visai. Amerikai, mį 

1 malšindamas Bostono poli 
c įj os streikų.

1920 m. Coolidge išrinlS 
tas Amerikos vice-preziden 
tu. Prezidentui Hardinį 
mirus, 1923 m. rugpjūčio! 
dienų tapo prezidentu;
rio vietai kitam terminį 
buvo išrinktas 1924 m. didį 
le balsų daugumą. . : I

Iš prezidento pareigi! pį 
sitraukė 1929 m. kovo 4 $ 
Jam prezidentaujant, kai 
atsimename; Amerika tūi| 
Jo gerus iaikus.į , :

■ Pažymėtina, jog CnoMį 
būnant gubernatorių, Mįi 
šąčhusetts buvo pirmoji 1 
merikos valstija, pripažim 
si Lietuvos neprikiausoim 
bę; gi jam tapus vice-pr^| 
dentu,. Amerika pnpuii| 
•Lietuvą kaip mėpriklausdl
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visame pasaulyje Wą jokio- 
kito eigaito. pūna šaus į 
Lucky Strike. ; <

Iš šio užrašo pirmiausiai 
mes pastebime, kad Luckies 
yra padaryti iš. puikiausio 
turką ir nacinio tabako, kft*1 t 
ris yra kantriai pasendin
tas, rupestmgai išnokintas 
ir atsakomingai sumaižytąs, 
Puikaus cigareto išdirbimas 
prasideda mt tabaku ir jūp 
galite bfitį užtikrinti gauti 
Lucky Strike cigarete rink- 
tiniausius lapus, neatsižvel-. 
giant, ar tai jie bus iš To
limos. Turkijos, arba iš di
džiąją J. Valstiją prekyvie- 
eią. Po to, šis puikus taba
kas yra tinkamai prirengtas . 
gamybai. Bet' Liicky Strike 
išdirbėjai čia dar nesustoja;

Luėkies yra gaminami vi
siškai nauju principu ciga
retą gamyboje, principu iš
reikštu žodžiais “It’s T-o.as- 
ted.’1’1 Luckiės yra ypatin- 
gai geri, nes jie yra paga
minti su pagalba garsaus 
pagerinančio spra g i n i m o 
proceso. Šis valymo proce
sas buvo išrastas dėl Lucl<y 
Strike ir joks Intas cigare-^ 
tas pasaulyje jo neturi.

Puikus’ turką ir naminis 
tabakas, ndudojamaš Lu.c- . 

| kies išdirbime, spragįniinu 
I yra praturtintas ir išvaly- 

kn- •’;«: i sur suprato ir atjautė ame-1niuose lapuose puiką skonį
pasisamdžiau takšt ir vąm- apie fuos senovę ID'l'His ir ,. o-ardu įvansui ik aukš-

—■ ,, , ■ .... . miiin ii h"- jTiir ūmi uliTi ę TiHirii i įįįįį

kad norint tapti aukš- tojos poĮ^ato kad ligonis

^.veikata-Brangus Turtasl
’ j mepkoj, bet Įtartais; kelis ppię specialisto, jisai šaukia

EMOS fflnmn SVARBA <iyti «eižgy4owas liga® tąt kiQg Ėgęs ^peciųlistų, tai jis j ir Ę«W.Tn. Is to .tokj profesijonalų, kinis y-
. <B8fo . kaip niekas- -Tiktai taiMa šeimynos gydj-tojas, hleta-'*^ »t4vn^a .f af ra vienos Ilgos epeeialis-

ni-'il.taįindrM J ionUs turėti piiligų. Be pinigų dos neatsisako taf padaryti' Mlp(’la‘s U- V jis, tas, bet ne prdfesoiius, g]įį1.iiilaš niigjuy8 puikiau- 
BJ, Al^andraa J, Jovale , h. :kllJ tamitaspeembstu, yra km.IS ylsiili Ws pagydo, ne-,sio (wkų naminio tabako

. . '“Profesorius” savo- ofise ris yra pripąžmtas višiy gy- T<W'S P1'^- atsižvelgiant, y jos pagydo-' Jsulig Originališka Lueky
18 Pad_aro ^ua laboratorijos didojų, kaipo specialistas fr 'sišW nau> pSipaš ei-

VISIŠKAI NAUJAS 
PRINCIPAS

Rašo

įysta ligonis, kuris, fil

Ant kiekvieno Luėky. Stri
ke cigaretą pakelio yra se
kantis pareiškimas: “Neat-

os gydytoįų.ir žinoda- jr X-sį>iųdulių • paveikslus, kunš duoda teisingų patar-'1. apsisvie ųsių z o- dar turi piingij. 
p, kad gydytojas yra teU aJ. tai reikalingi ar ne, už narinių. ' .. mų. Jis uz»a garbingų .
igas, doras ir atsakantis kuritfos žiogelis norOms-nei Xjla klaiisiniasi — Kas' 1’,‘ ?’k sav0 Ptofeijo-f ® ,rbia ej^ t 
^Mijonalas,paverta j lloroms M ųžįnokėti dide-j skirtumas tarpe j taip vadi-j £ >■ . • . ^ įitarkite sli,saų0 . geimv„ til.XuCkv Strike už i>ėt. ku-
^rankas sveikatos apsaą- pinigą sumą,^lies iš to namo profesoriaus ir speci- Ka 1‘a 1 1 , . . ' ».,* . -. /.I infl/icr Ir-i+iic Tiinmintiia
ijimo? bęt įtiki į svetimus rr. ■ o .m...j./...- , ‘ ■

^Vaičius! _
: Dažnai kiekvienam, gydy*

E>jui panašūs . atsitikimai
a matyti. — Šešios ša- 

itėu atgal, — sako ligonis, 
- pagavau ŠaĮtĮTPradejau

rk Kįla klausimas: — Kas Y1*

garėtą išdirbime—“It’s To- 
■asted!”
. Šis užrašas išalkina, k.o-

“profesorius” taipgi pelną ąlistą?
semia. Pasako ligoniui? kad Skirtumas yra didelis.

/ Profesorius tąi yra gav 
bes titulas, kuris yraTduodu- 

gy.dytis mas bile kokios^rūšies imi- v-. ; <
sa^yda- versiteto. mokytojui; ’kuius *ie^u šeimynos, gydy 

- -yuir pasižymėjęs.

ligą išgydomą, ir tik’ jisai 
vienas tegalįs išgydyti.

Ligonis.sutinka, į
pas “ prpf ėsorią, ’ ’

j.1 Gerbiamieji ' Uutie ęi a i
r universitetuose J Sapgok'itės išnaudotoją, ir dėLdaugiau lukytoją mėgs- 

gW niekados, negarsigį 
per latkražėnis,.ai>ba asine- kale. Jis yra jūsų geriau- sl£irtįhgį Įr gt>1.t,sni y, kįįgi 
niškai, kaipo “Jprofesorius.’L sias ir. teisingiausias dran* 
Jo nuveikti darbai garsina gas, kąris jūsą nelaimės va- 
jį/ ‘ ' [landoje užjaučia jūsų yar-

ydyy gus ir nori, juos palengvinti.

ma^:
toi kosėti. /(toau karš-l . —Tiek jau •. pmigą išlei mokydojavimu. . 

arbatos, • kaitinai va-l dęs, turui, bandyti toliau. į§ to lengva suprasti ■’ kad 
. Pabaigia savo sutaupytiis svetimtautis
pinigus, sveikata neina gę-į lęiris l)er lai_
ryn. Profesorius, negau-., klasčius arba asmeniškai _ .;L •

garsinasi “profesorium,” 
apgaudinėja visuomenę, kad 
ją išnaudotą... Aišku, kad; • 

. . , toks “daktarėlis,
. nebesigydo. Tokiu bū 11 feismgai patarnauti savo 

} pacientams. Jisai vra pa-
i- ‘

Harį ’apši&augoti nuo didelės’ va į didelę nėlaimę, bet Į ZjA 

belaimės. ' kelia didelį ekonomišką
į. Negalimas. • dalykas, kad vai'S’a sau. ir savo . šeimynai.

JDaUg tokią ir panašią at-

ėmiau aspirin, bet iiie- 
negelbėjo. Dabar greitai

Gydytojas padaro tyrino-, damas užmokesčio, atsisako 
" toliau gydyti. Žmogelis,.-ne-, 

f —-Tamsta to .-širdies Ii tėkęs pinigą: ir sveikatos, 
to Širdis labai nusilpusi nustoja vilties pasveikti ir 
it nebedirba tegultai- į tj iJ ii“1““"?:'1-' >'» d "
Įįtaj labai rainiai užsitaiky-'. ll?-W ligų, dėl netinkamo 
tij jr vartoti vaistus, jeigu. gy$b'mo, ne tik pats pakilu- 
p-_.« - ..._____ ’.?>! ..L.’ \’!i i rlirloln nnlniinn lipt šu
belaimės.

is to lengva suprasti, kad

. Pabaigęs sako

kiąu. O apie 7 valandą išsi- 
pirkau bilietą į Leipzig. 
Dienos metu. Fraiikfurt ne
darė tokio įspūdžio, kaip 
maktį^ MatėsL-ąprūkę na
mai, nešvari . M’aįn upė, ir 
prasti jos be jokio grožio 
.krautai. • . ’

Kelionė iki Leipzig buvo 
Įdomi. Matėsi tvarkingi 
laukai,. vaizdingi Turingi jos 
kalneliai ir. geri k e 1 i a i. 
Traukinyje gavau progą, vo
kiškai kalbėti,. Vokiečiai vi-’ įas.} ką& išvysto tuose rmkti-

]■ j i ’ r'r ’ .Jnnt. ‘ i m i • -ii ,| rikiečiu nedarbą ir labiau- i i' gardą kvapsnį iki aukš- 
1 vau ai>lai)kyti lk>cto namus laikus, kurie niekados įiesin į . . Gausiam laipsniui.
kurie siais mefms, kaipo, grįš. Tuomet aplankėme ,J ■
koks magnetas, ' pritraukę siauras, beit įdomias senmiė- 
milijonus vokiecią ir* kita-Į ščio gatveles, ir apsistojau 
taučiii į Frank'ftirtą.;' Na-Į viename viešbutyje. Jau bu
mai neperbldgiausi ir stovi vo vidurnaktis, bet autdmo- 

. gaila gėroje' gatvėje. Poeto ’ ■L-’ ' - - -
tėvai buvo turtingi ir poe
tui vargo neteko . patirti.

[ Aplankius poeto namus, nu
vykome į garšilj Romer'sa-

Pranas ĖT'Gįalinis < '

Kelione į Lietuvą 1932 m.
Išėjęs iš geležinkelio, stor’nikąvimo karaliaus. Juozą-, 

ties aš pirmiausia nuvykau1, po ir karalienės Teresės ce- 
į restoraną, kur’ buvo gali- remonijas. Todėl sustojęs 
ma gauti skanią ‘žemuogią prieš Romer.šalę, praleidau 

11 - • su smętoną. Kiek pavalgęs, keletą minučią, mąstydamas

razitas, kuris iiaud o j a s i 
žmogaus nelaime, ir jp snu
kiai uždirbtu skatiku.

• Specialistas tai yrą žmo
gus, baigęs bendrą m.edici-įąį būtą širdies liga! — są-

įo ligonis. — Per visų gy-'įsitikimų būna mūsų tautie- nos moMa išgavęsSiji- 
^enimų sunkiai dirbau, nie: ,?ių tarpe.. ■ , ■ mus,:arba diplomų, iš pripų-
kados.negiiaau. Duok vais- šeimynos gydytojas nie- žinto utaveišifeto, -nusiski-

nuo šalčio. kados neatsisako gelbėti Įi-1 riąmokslo šaką ir mokinasi
I,; Parėjęs namo neklauso gonį., Jam svarbiau, kad joj tol, kol tampA pripažin- 
^dytojo įsakymu. Jaučiasi- ligoiiis sveikatą atgautą, ne- tas. kaipo visiškai žinantis

1 u ... J \ *■.l fc įjgu^ ligonio turtas. Jisai ąt- Eį mokslo <sa^J.ii;^ąuna 
-A-Važiuosiu pas profeso- jaučia žmogaus ekonomišką - tam tikrus, paliudijimus iŠ 
& — sako ligonis. .padėtį; jisai nežada stebūk-Į pripažinto universiteto? 
‘Jo nuomone, profesorius, lu, bet apsiima sąžiniškai Toks, studijavimas vadinasi 

sąi yra svetimtautis, gydyto-‘ gydyti ir, jeigu ligonio pa- “Postgraduate. Study” ir 
jas, kuris, save stato stebuk-. dėjimas yrą. toks, kad rei- ima daug laiko ir lesu, lies 
’įngu ? žmogum.. Jąm.išgy- kalas yra; kreiptis /pas to- tarpe gydytoją yra pripa- tais matyti įspūdingas vai-dar* kaikurias vietas apląn-

įą nuo šalčio..

biliai ir autobusai nuolatos 
kursavo ir nedavė galimy
bės rainiai miegoti.

Reikia pabrėžti, kad ie
vos Vokietijoje taip ininkš-

įima if nuo. žiauriausio šal- 
Diėhtuhg iind Čio apsiginti.

Wahrlie't’? ' aprašo, kaip • ^ėtvi^tadienį/ liepos .7. d., 
■- atsikėliau apie 5'valandą ir

karaliai. Poetas Goethe sa
va -veikale

jąirt buvo malbnii 1759 mė

Taigi, ar reikia ir stebėtis,• {.<‘1 ’1 • ’ri 1 1 • C-H L A tivlcV 1A

tiką ^ ir bnarkėy-ZuKauskt); ]<a(Į gnibnės visur pripažįsta 
kumšty nes su vokiečiu Max' Lucky Strike lengviausiu ci- 
Sehellingv Apie prancūzus,1 garėtą?. Luckies yra tikrai 
lenkus ir bolševikus nelabai 
norėjo kalbėti.

“DARBININKO” SKAITY-
TOJĮJ DĖMESIUI

‘Darbininkai’ ’. priima 1982
/hį. P^koloą Boną ką
ponus už prenumeratas ir. kny 
gasi ąž piln| ją vertę. Nukįrpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DABBININKO” ADM.,
366 W. Broadway,
South Boston, Mass.

kumštynės su vokiečiu Max' Lucky Strike lengviausiu ci-

yumo slaptybė randasi ; ant 
pakelio : “Neatskirtinas mi
šinys puikiausio turką ir na
minio tabake) (sulig Origi
nališka Lucky Strike taba
ko formula). Visiškai nau
jas principas cigaretą išdip-. 
bime — “It’s Toasted.”

. (Ądyertisement.)
Susipratusią lietuviuyr». 

šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes jįė 
to yra užsitarnavę remdami 
mūšą parapijas, organizaci
jas ir draugijas.

*

n

.'k-

j

"DIBUHINKD- 
METINIS KONCERTAS
Sekmadieny, Sausio-J an. 15,1933

Municipal Building Salyje, So. Boston, Mass.
Programoje solistas P. Petraitis, Montello choras, Ukrainiečiai 

Artistai ir kitoki pamarginimai.
Visi “Darbininko” Pri eteliai kvieci ami iš anksto į šią me- j | 

tim^iškilmę? /'I.,i Tikietų kaina 75c. ir 50c.
i. _ ■ . \ . . ... — . ■ - - •. ’ i . «. » ». .. : . . .■ * .* • - ■

[č



AatrHienis, t&mio 10, 1933
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Istorinės Iškilmės Nount Carmel’yj
ra

- > J
UŽMUŠTI DU STUDENTAI ir gausingai atsilankiusiems. | f2l_ 1 <« 14-*» <S i TyfMIATViB ’rfldAtl _ kIYM

md turėsime daugelį gražiu 
apysakėlių. ‘ . ’ • . ' .

Naujoji valdyba dėl Šią 
metu buvo pasekmingai 
jrumpii laiku išrinkta. Iš
rinkti yra Šie: pirmininkas 
t- Vincas. Klėponis; viee 
iirm. Juozas-, Žareika; 
sekretorius — Vincas Mar 
cinauskas y iždo globėjas 
Al. Klėponis; iždininko pa
galbininkės — P. Kanavi 
čiūtėir M. Marcinauskaitė; 
tvarkdariai-—Juozas šadūi- 
kis ir Elena Naudžąinaitė. »•

Pasekmingu jums metą!
Pranelis.

L. Š. R. K. A. vedėjas J 
Šaliūnas, Wilkes Barie, Pa. ’

Vietos Synagogos Rabi
nas J. Blacharsky.

Šv.. Pranciškaus mokykla, 
Indiana Harbor, Indiana.

Aušros Vartą parapijos 
klebonas ir vikaras, Chica 
^0,111. / . ?

Kun. J. Balkūnas, Brook- 
lyn, N. Y. -

Dievo Apveizdos mokyk
la, Ghieago, IU.
. Aušrbs Vartą parapijos 
mokykla, Ghieago, III.

Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios mokykla 
ir mokytojos, Ghieago, III.

Jubiliejaus komiteto na
riai buvo sekantieji: kun. 
Dr. J. B, Končius, pirmas 
garbės piiTnininkas, kum J. 
P. Klimas, antras garbės 
pirmininkas, A. Zaretskas 

pirmininkas^ L^ Urboną* 
vičienė — viee-pirmminkė, 
Morta Petruškėvičiūtė —- 
kasininkė; ^Ą. G. Lanauekas 
— pirmas sekretorius, M. 
Leskauskiūtė i antras sek
retorius. Nariai buvo: Dr. 
W/ A. Luštauskas, J. Leng- 
vinis, E. Geldauskaitė, • M. 
Balčiūnas, mokyt. E. Kel- 
minskaito, W. J; Shiėrant, 
mokytojas C. Kariiinskas, 
M Moekapetrienė, J. Mar
cinkus, 'M. Avižienius, E 
Pečiuiiūtė, V. Vilišiūtė, M 
Kraužlienė, L. Lanauskas ir 
B. Gideika.

Korespondentas.

Galutinai, visiems visos so- jd 
dalicijos vardu linkime pa- 
sėkmingiausią nauju metą. J

Valdyba. J
Du Jauni Harvardo uni- ( 

vęrsįtcto studentai ponald 
MeKay Erost ir Edward 
Mallincrofl gruodžio 29 d. 
mvo išskridę orlaiviu jūros 
pusėn palakioji.

Mallincrof E lakūno leidi
mą buvo gavęs tik prieš^vie- 
,'rią mėnesį. Šis i šskridimas 
mvo Jo pirmas savarankus 
pasirodymas, kurs tačiau 
pasibaigė visai nelaimingai.

Studentą orlaivis nukrito 
į jūrą prie Nahant, kur jau
nuoliai ir žuvo.

- Abu užmuštieji studentai 
yra turtingą tęvą sūnūs.

1200 DARBO BYLŲ
Darbo komisionioiTUS Ed- 

win S. Smįtli pranešė, jog 
praėjusiais metais darbo 
departamentas turėjo užre
gistravęs apie 1200 bylą, iš 
kurią 788 bylose teismai 
kaltinamuosius rado kal
tais. '

Daugiausia kaitinimą bu
vo už neišmokoj imą savaiti- 

■ mą algą, už davimą darbo 
moterims ir vaikams.

LAIŠKAIS SVEIKINO 
SEKANTIEJI:

Vyskupas H. Boyle, Pitts- 
fyurgh, Pa.

Prof. H. Bender, Prince^ 
ton ITniversity.

Ukrainą vyskupas C. Ba- 
hochesky.

Kataliku Universi t e t o 
rektorius iš WashingtoU, D. 
O, Pralotas J. Ryari.

“Draugo” Redaktorius L. 
Šimutis.

Kun. K. Urbohavičius, 
Boston, Mass.

Šv. Petro ir Povilo mo
kyklos mokytojos ir vaiku
čiai, Ghieago, III. ir kiti.

rąščio. savininkas W. P. 
Kemble pagyrė lietuviu so- 
lidorumą ir nuoširdumą.

Kun. Dr. V. Bartuška sa- 1 
vo prakalboj pažyriiejoj kun. 
Dr. A. Staniukyno nuveik
tus didelius darbus šioj pa
rapijoj. Lietuvos Atstovas 
B. K. Balutis pirmiausiai 
sveikino Lietuvos vardu vi 
suš dalyvavusius šiame bari- 
kiete lietuvius. Jis kalboje 
užtikrino, kad Lietuvos val
džia nepamiršta lifetuviij gy
venančiu Amerikoje ir todėl 
Jis, kaipo Lietuvos Atstovas, 
su Lietuvos valdžios žinia 
turi džiaugsmo būti šiose is- 
torinčse lietuvLiL tanios is- 

i kilmėse. Jis savo prakalbo
je, išgyrė. Motinos M. Cyri- 
lėš ir Motinos Marijos nu
veiktus darbus Šv. Kazimie
ro Seserų Kongregacijos 
organizavime jr sveikino 
visus lietuvius prasidėjusius 
prie lietuvišku parapijiniu 
mokyklą steigimo Ameriko
je. Jis kalboje sveikino vie
tos kleboną kun. Dr, J. B. 
Končių iiž. šią Jubiliejiniu 
iškilmįii grąžą suorganiza
vimą ir už parašymą istori
nio turinio veikalo apie ŠV. 
Kazimiero Seserį] Kongre
gaciją. J. M. Vyskupas Bū
rys išaiškino Mt; Carmelio

BANKIETAS
Gruodžio 28 d., 8 vai. va

kare įvyko iškilmingas ban- 
kietas, kuriame dalyvavo a- 
pie 300 žmonią. ŠV; Tėvo 
Delegatas^ Vyskupas MeDe- 
vitt ir. Vyskupas O’Reilly 
bankietui pasilikti negalėjo 
todėl, kad Šv. Tėvo Atsto
vas labai svarbiais reikalais 
turėjo grįžti į Washington,
D. G, rlis įgaliavo Lietu
vos Atstovą B. K. Balutį, 
susirinkusiems į bankietą

. svečiams jo vardu pasvei
kinti ir paaiškinti ‘priežda-. 
tis dėl kurią jis negalėjo da- 

-1 lyvanti. Vietos vyskupui 
/ reikėjo palydėti į Harris- 

- burgą Šv. Tėvo Delegatą ir 
todėl ir jis negalėjo bankie- 
te būti. Visi kunigai daly
vavusieji bažnyčios pamal
dose dalyvavo ir bankiete. 
Bankietą atidarė vietos kle
bonas prakalbėdamas trum-

\ pai J susirinkusius. Bankie
to Vedėju (Toastmaster) bu- 

/ vo. “ kun. J. Miliauskas iš 
/ Wilkes Barre, Pa. Pradžio

je mokyklos vaikučiai įvai
riu skyrią sesūčią išmokin- 

.ti, gražiai atliko įvairius 
vaidinimus ir kalbas. Va
karienei prasidedant J. M. 
Vyskupas Būrys atkalbėjo 
maldą.

■ Bakerskis, mokytoja p-lė miestelio vardo .reikšmę su-
E. Kelminskiūtė, p-lė L.1 

;. J Shiėrant if~A. Račiukas. A.
Danauskas kalbėjo mokyk
los ąlumną vardu jėeikšda- 
mas džiaugsmo mokyklos 
Sidabrinio Jubiliejaus pro
ga. Pralotas J., Miliauskas 

; kalbėjo apie sesučią prakįl- 
riją.darbuotę mokyklose. Se-

- ąatorius C. Miller kalbėjo 
aiškindamas seserą' prakil
nią darbuotę ir išgyrė Ml. 
Carmelio lietuvius, kad šioj 
kolonijoj prasidėjo sęsenj 
Kongregacija ir ją pirmoji 
mokykla. Garso redakto
rius M. Zujtis savo kalboje 

.y pabriežė parapijiniu moky-
• klą svarbą lietuvybės žvilgs- 

: niu. P-s Č. Selmeider, vietos 
įžymus veikėjas, pabriežė 
lietuviu veiklumą ir pažy-

. mojo, kad Šv. Kryžiaus mo
kykla Mt. Carbelyj yra ge
riausia iš visą. Vietos dieri-

MARIJOS VAIKELIŲ 
VAKARĖLIS

Solo -. dainavo J.

“DARBININKO" METINIS
koncertas

“Darbininko’? vadovybė 
nutarė rengti /‘Darbininko ’ ’ 

; • .metinį koncertą sausio mėn. 
g 15 d., 1933 m., Municipal 

Bldg. salėje, So. Bostone..
- : Koncerto programoje bus 

.r Uaug riaujienybią. :
Visi ‘‘Darbininko” prįe-

■ tęlįm/praŠomi iš anksto ren- 
/• gtis sausio 15 dienaį. .

Sausio 15 d. yra labai 
| . brangi diena visiems, lietu- 
į viams. 1923 metą sausio 15 
v. • d. Klaipėdos kraštas prisi- 
J jungė prie Lietuvos, išbuvęs 
/ • 500 metą vokiečią vergijoje.

Taigi, 1933.m. sausio. 15 
| ■ d. paminėsime 10 metą su- 

. „ į kaktuves nuo Klai p e d o s 
/j . krašto lietuviu sukilimo ir 
V‘; išsivadavimo; iš v e r gi j o s 

. • pančią*. • ..

y

' KINO : :
Šv, Kazimiero Kongrega? 

cijos motiniški namai, Chi- 
eago, III.

Lietuvos Atstovybes Sek- 
rėtorįus, Dr. M. Bagdonas, 
Washington, D. G.

Šv.. Kazimiero Akademi 
ja, Chieago, III.

Akademijos A1 u m n ė s 
Ghieago, III.

Kun. J. Vaičiūnas,' Cice 
ro, III.• 7 ‘ •

Kun. Albavičius, Ghieago, 
III;

Kun. J. Čepukaitis, Phi- 
lądelphia, Pa.

Kunigai J. .Lietuvninkas, 
L. Me'ndelis ir A. Dubiris- 
kas, Baltimore, Md.' derindamas su Visagalio 

z\pveizda per Panelės Šven
čiausios . užtarimo, kad šia
me miestelyje prasidėjo pir
moji Seserą Kongregacija 
lt pirmoji lietuvaičiu seserų 
mokykla Amerikoje ir iš 
šios vietos pasklido. kataliki- 
ška-lietuviska apšvieta po 
visas lietuvią .kolonijas J. 
Valstijose. Bankieto pabai
goj vietos klebonas, kun. 
Dr. J. B. Končius nuošir
džiai reiškė padėkos tįsiems 
pi i si dė jusiems tą išktlmią 
sivėngime ir d&lyyavusiems 
tame Jubiliejuje. Visa pub
lika sulojusi sudainavo. A- 

. merikos ir Lietuvos himnus.
Daugybė laišką ir tele- 

: gramą buvo gauta iš. žymią 
asmeną, draugijų iš visos 

. Amerikos. Pennšylvanijos 

. gubernatorius Gifford Pin-. 

. ęhot prisiuntė sekantį raš
tą.:
Mielas Dr. Končius:

Labai ačiū už jūsą malo 
nu laišką iš lapkričio 21 d 
Man suteikė didelio malonu
mo jūsų kvietimas dalyvau
ti jūsų mokyklos ir Šv. Ka
zimiero Seserą'Sidabrinia
me Jubiliejuje. Man būtą 
labai malonu būti su Jumis 
gruodžio £8 d. Mt- Carme- 
lyjy bet, labai gaila, anks
čiau padarytas pažadėjimas 
būti kitur sukliudė mane , at
vykti, Malonėkite Tamsta 
perdurti' mano šh'diiigiau- 
siuš sveikinimus, vis i e: m s 
Jūsų garbingiems svečiams 
ir visiems tą iskilmią daly
viams ir pasakykite jiems 
kaip man yra labai gaila, 
kad. š negaliu bfttl draugėj 
su.Jais. ’.

• Są tikru apgailestavimu
, ir didžiu dėkingmnu jiękuo > 49 dietą amžihąsį 

įgi^- • ‘ ‘ \ 148 Athėnš Ši, Šb. BosUn.

(VIETINĖS ŽINIOS
VYČIAI PRIEŠ ŠV. TOMO Mass., pasirgęs kurį laiką |

TYMį
Šį trečiadienį, sausio 11 

dieną, piliečiu klubo salėje 
(Dahlgren), E. St. VyČią 
bašketball tymas žais prieš 
Šv., Tomo tymą, kurs yra 
vienas iš tvirčiausiu.

SUĖMĖ HARVARDO 
PROFESORIŲ

mirė miesto ligoninėje, Sau
sio 4 d.

Jis paliko liūdinčia seserį 
Liudvika Juškauskienę, 171 
Wetd 8th Street, So. Boston, 
Mass., kur velionis buvo ir 
pašarvotas. .

Laidojimas įvyko iš Šv. 
Petro lietuviu bažnyčios su 
egzekvijomis ir giedotomis 
šv. mišiomis, sausio 7 d.

Laidotuvėse patarnavo D. 
A. Zaletskas.

JŠausio 7 d. policija suėmė 
Harvardo universiteto eko
nomijos profesorių J. Ėre- 
derico Normano. Jis suim
tas Vokietijos konsului Bos
tone prašant. ;

Vokietijos konsulas poli
cijai pareiškė, jog profeso- 
riaus tikra pavardė yra Dr. 
Isaak Lewin ir prieš Kelis 
mętus jis padarė Vokietijos 
įvairioms biznio įstaigoms 
daugiau kaip 750,000 ‘;dole; 
rią nuostoliu^

Suimtasis Normano iiž- 
gmeina kaltinimą ir šakoki 
gimęs Brazilijoje. Tačiau 
jis ( patalpintas į kalėjimą 
be kaucijos; nes Vokietljos 
konsulas drąsiai tvirtina 
profesoriaus kaltybę. Jo ty
rinėjimas būs datoirias Šią 
savaitę. .

Mykolas Uždarinis, 50 m. 
amžiaus, sirgęs apie porą 
metu, mirė sausio 5 d. džio
vininku ligoninėje, Matta- 
pan, Mass. Jis Amerikoje 
pragyveno apie 25 metus. 
Paėjo iš Vilnijos,, nuo Val
kininku. Bažnytiškai palai
dotas sausio 8 d.

Mišios su egzekvijomis už 
a. a. Mykolą atgiedamos Šv. 
Petro lietuviu bažnyčioje, 
sausio 10 d., 8 vai.

DOVANOS

MIRĖ
Martynas Klimašauskas,

. Sausio 5 d. įvyko Marijos 
Vaikeliu Sodalicijos pamal 
dos ir mėnesinis susirink^ 
Irias. Šiame .. susirinkime 
kun. Jenitus, dvasios vadas, 
Skatino vaikelius rašyti ma
žas apysakaites, už kurias 
bus įteikiamos gražios ir 
naudingos dovanėles 'atei
nančiame susirinkime. Kun. 
Jenkus vaikeliams parode 
Šias dovanėles įr visiems 

L, jos labai patiko. . Matyt,

Kalėdų šventės vakare 
vyko Marijos. vaikeliu soda- 
licijos pramogėlė, kuri buvo 
įdomi, Juokinga. Du reika
liukai, dainos, muzika ir.i 
kalbelės' sudarė vakarą, ku- i 
rį vedė. V. . Marcinąuskas, 
kun. K. Jenkaus padeda
mas.

~ . Pradžioje, suvaidintas vei
kalas, “Giliukingas Vyras,” 
Labai gražiai nusisekė; daž
nai, dažnai žmonėse sukelta 
juoko. Veikale vaidino so- 
dalicijos vyresnieji, nariai: 
VI. JeskeviČius, A, Marci
nauskaitė, J. Tamulynas, V 
Marciriauskas, A. Daukšių 
te, O. Barolytė, J. Žareika, 
V. ir A. Kleponiai. Verta 
pažymėti, kad J. Tamuly 
nas, vaidindamas žydelio 
rolę, kuojokingiausiai pa
sirodė, taip kad iŠ Visą kam
pą buvo girdėtis pagyrimo 
halsai. Pertraukos metu 
broliai Janušoniai ir Rus
teika smuiko ir pi ano muzi
ka Žavėjo susirinkusius. A. 
Jurgelaitis padainavo links
mą dainelę, o VI. Jeskevi- 
čius padėjo jam. Šis suda- 

, rymas gerai žonėms patiko.
Veikalas “Mama Pasa

kyk (J. Sanatnos. parašy
tas) buvo mažyčiu suvaidin
tas. Šio veikalėlio Suvaidi* 
nimas buvo irgi labai džiu 
ginantis ir dramos direkto
riui ir kun. K. Jenkui. Vei
kiantieji asmenys buvo: B. 
DaukŠytė, N. Genevičiūtė, 
A. Jociūtė, S. JakštyS, J. 
Markelionis, A. Karvelis, 
A. Kasparas, B. Kazmaus- 
kaitė, Q. Barauskaitė, V. 
Šmigelskytė, M., Tuleikytė, 
E. Rodokaitė, A. Jurgelai- 
tytė, O. Bukiūtė, P. Cet- 
kaūskas, J. Martinkus, J. 
Rakauskas.

Gale veikalo pasirodė vi
su laukiamas Kalėdiį Die
dukas su storu pilvu ir il
gais ūsais-ir barzda, kuris 
'pirma pripildė vaidintoją 
kojines, paskui visiems įtei
kė po dovanėlę. Vieną mer
gelę jisai pabučiavo—tai bu
vo jo sesuo. .O Kalėdą Die
dukas tai buvo ne kas kitas, 
kaip Antanas Jurgelaitis..

Kalbėjo atsilankiusi e-j i 
Šve. Marijos Kolegijos stu
dentai Naudžiūnas ir Šmi. 
gelskis. Pelno liko apie 30 
dolerią.

• . Z4. 1L, Arif-arnas.

1

' '1904’1931 ■
Šv. Petro parapijos cho

ras sulaukė savo gyvavimo 
29 metu- Šiam , netrumpam 
laikotarpiui paminėti cho
ras rengia didelį “whist ir 
bridge party,” kuri įvyks 
parapijos svetainėje sausio 
24 dieną. -
Choristai, nuoširdžiai dirb

dami su savo vadu p., M. 
Karbausku, kasmet atlie
ka didelius darbus Bažny
čiai ir Tautai, tad ir ją pa
rengimai užsitarnauja pa
ramos. Neužmirškime ir šio 
ju parengimo.

■. Ego sum. .

PADĖKOS ŽODIS
Širdingiausias ae i u žino

mi yra tariamas visiems ir 
visoms, prisidėjusiėmš ren
giant Kalędij. vakarėlį. Ačiū

’ Tikrą draugą pėr sielvar
tą.pažinsi. * Ennius,

JĖZUITAS J. RRUŽIKAS I 
OUOSMISIMS |

Paš’ReV. J, Karalius, 129.. J 
S. Jardin St,, Schenatidoah,' j 
Pa., nuo sausio 9 iki 22.

Pas Rcv. Mozūras, Box 
73, Silver Greek P O., New J 
Phila., Pa., nuo sausio 23 d j 
iki vasario 5 d. •

Pas Rev. I. Valančiunas , 
St. Vincent dePaul Churčh, 
G;irardviĮlo, Pa., nuo vašu- * 
rio 6 iki 12, • */

— Pas Rev. Miliauskas, 190 - ■- 
Meade St, Wilkes-Barrė, 
Pa. nuo vas, 13 iki 26, ;;

Pas R e v. . J. Gizauskas, 
1313 Westminšter Av., Dėt- 
roit, Mieli., nuo vas. 27 iki;? w 
kovo 12 d, . • .

Pas Rev. A. Baltutis, - 
6816 SI Washtenaw Ąve. 
Ghieago,. III., nuo . kovo. 13 
iki 26 d.

i. ' . . • ■. ■ • ■ '

Pas Rev. J. Paškauskas, ' 
10809 So. State St, Chica- ; 
go< III., nuo kovo 27 iki ba
landžio 2 d. ..

Pas Rev. J. Vaičiūnas, 
1515 So. 50th Avė., Cicero, ' 
III., nuo bal 3 iki 16 d._ ‘

. Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rėv. J..Bru- 
žikas, J., 207 York Street, 
Brooklyn, N. Y. galima pa- 
Siusti Money Order atnaujt.?'1’ 
riant visus . Lietuvos' kat. V 
laikraščius: “žvaigždę” ir A 
“Misijas” metams $1, (gi 5 j 
metams tik $4), “Varpelį” j 
($1), “Žemaičiu Prieteluj” • j 
($1),. “Mūšą. Laikraštį”- j 
($1.20), vaikams “Žvaigž- , 
dutę” ($lr) ir k. . . ' ‘ < ■

SKLEISKITE ŠVIESA '
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite , kitiems pa- 4 
skaitytį Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su
L. D. S. ir atremšitę. mūsą ide- ] 
jos priešą propagandą. - *

nuo vasa-

- . 3
, “Darbininku” ir 5

'J

•j

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ
| DRAOGį

I
 Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- . 

sias ir tikriausias draugas, '
Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 

MINKĄS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. ■ / ■

“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 
savaitę-—antradieniais ir penktadieniais. Jame rū- 

■ si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
i pasiskaitymus. Jis turį jauninuii skyrią. Būna ir.* gražiu juoku. Plačiausios žinios iš nepriklausomos

I
 Lietuvos-irVilniauskrašto. .. ...

■ ‘Darbininkas” metams...;..\, .-4.00 
“Darbiriinįas” pusmečiui ......... .$2100 
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę... ^$2.00

‘ G ALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINfiMS - 
ĮLIĖTUVĄ

Metams ..............1; . i ..... ,$5.00 / ?

i
. Pusmečiui.......................... $2.50 .. ’••• 
k SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD

/ . IR NAUDOKIS JA . - : / -
| “DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

I ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
! PRIEINAMOMIS KAINOMIS
! Reikale kreipkitės pas

r
■ 866 W. BiROADWAY . . SO. BOSTON, MASS.

f . .. e Tel. So. Boston /

*

iJ*
/

4
<4

• f 
-3

*

S

T

4

■

J.



(TheWorkerr)

‘IMrMiii onc«per week yoūrly....|2,50

DAĘBIKIJtKAS
Publfahed every TUESDĄYand

IMKI JOSIPH’2 LITHUANIAN B. C, ASSOOIATIOHOT LABO#
M HCond-cUM qątter Jfcpt. Į915 theport Office ąt Boatoh, Mu». 

under the Act Of March 8,1870

į iec«ptxnc» fn? mąlUng at rate nf po«t*ge provided for in UOS
\cf ot Oct6b*'r 8.1917, HiitliorlMfl on JnJr 12.1Q1?

HUBSORIPTION RATĘS.: 
$oin«Wc y**rlj ..............$4.00 

.--• ■ .<500

r PRENUMERATOS KAINA.: 
Amerikoje metami........ .. ...$4.00 

. ..................................................... ,. Užsieny metam*
Pomestlc onca per veek yearly..$2.00 Viena kart savaitėje metamą....$2.00 

*“ - ‘ * —1 Užsieny Įkartas valtyje .metama. .$2.00
DARBININKAS

VEST BR()ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

NEZALEŽNINKŲ 
SUIRUTE

kad^drAkritikuotLbuvo sar* 
mata. Įsikišo laikraščiai, 
bet ir tiems nejauku buvo 
tokioj baloj terliotis. “Dir
va”- tiesiog pareiškia, kad 
jau būtų metas persirgti ti
kybiniais skandalais. . Bęt 
vis dėlto ji duoda^.iy savo __..
patarimų. Nevaųžgiria ne- f į ypatingo savito tobulumo,! jų mokinama. Kristus; bū- 
zaležninkų •sinodą,” būk tai kurio nerasi kitų tautui kąl-‘ ‘ 
jis buvęs gan tautiškas ir jo 
nutarimai reikėtų vykdytį,: 
bet Geniocio adresu siunčia 
priekaištą, kad jis nepaken
tęs Intų, kūhdiddtų į “arki
vyskupus,” tik patsai užsi- 
spryręs juo pasilikti. Gir
di, reikėtų sušaukti rimtas 
sinodas iii įšsįimkt Savo va
du gerą kandidatą. Kas 
įdomiausia, į kandidatus pa-

“sinode” pačiam “arldvyš” taria statyti tokius ašmenis, 
užmynė ant kojos kurie yra buvę.:. Katalikų 
___  ____ __>.,,.,1^ Dr-trJ-viTTvlizvcf ' I'llniA'ili l.-’nrl K Tl-|

RAŠYTOJAMS IR KAL
BININKAMS

Lietuvių kalba yra se-Į mas, mokymas bei mokyba. 
niausią kalba pasauly ; be Juk Bažnyčioje išdėstoma 
to, jį yra lobinga ir tumi- Dievoapreikštošips tiesos ir

damas žemėje, tik ‘mokino’, 
bei mokė žmones, q nemoks
imo, Šiandien Bažnyčia 
daro tą patį. Pas anglus, 
kuomet kalbama apie Tikė
jimą, Bažnyčią, Dievą, ar 
Kristų, sakoma ir rašoma: 
Doctrihe arba Tenet ; kuo

Jos, tuomet jis yra moksli
ninkas ;r~ Scientist, Taigi, 
iš to išeina, kad tuo .atžvil
giu susidaro ir du atskiri 
veiksmažodžiai: mokinti ir 
mokslinti. Pav. mokinti ar 
mokintis iŠ .teologijos ir 
gauti mokinipib, . iri’okymo 
arba mokytine; gi limkslin- 
tis Cilosofijos ir įgyti moks
lo. ’

Taigi, kalboje ir l'ašte

Aš tikiu, kad šiai trumpai, 
mano pastabai, , pritars ir- 
kiti rašytojai ar kalbinin
kai. Jau didelis laikus,, kad 
mūsų laikraščiai, ypač kata
likiški, dėtų pastangas, kaip 
suvienodinti rašybą ir tai- 
syklingai reikšti mintį, kaip 
atitinka seniausiai, lobin- 
gmųsi'ai, ir turtingiausiai 
Lietuvių kalbai.

. f / Smmda.
reikėtų tuodu veiksmažo 
džius vartoti atskirai ar 
skirtingai. ./ ..

Draugų pagyrimas už me
dų saldesnis. .

NAUJI RAŠTAI
, Jau gana seniai mūsiį iš-^-^ Liūtas, kurs įvykusiame 

S* eivija .užsikrūte nuo lenkų
‘ “nezaležninkystūs ” lig a. 

fc Pradžioje atrodė, kad neza-į 
K ležninkyste lietuviuose ne- 
^prigys, nes lietuvis protau- 
gp- ją šitaip: arba tikras tikėji
mų mas, arba nė jokio, o pą- 

mėgdžioti tai beždžionių ar-
■ ' ba silpnapročių darbas. Ta-

» čiau pasirodė, kad silpna
pročių mūsų išeivijoje ne
trūksta, nes įsikūrė keliose

: vietose taip vadinamos ne- buose, bet aus dėlto aisar- 
zfeležninjęų parapijos. Jos giai, u.- .

; susidarė, daugiausia iŠ tam-'jei jiems tas patiks, tai ir 
seshių žmonių, kurie, gerai toliau taip darysią

- nepažindami katalikų tikė- tai grįšią prie senoviškų lio-
‘ jimo mokslo, dabojo tik iš- dūrinių apeigų, Gražus ti- 

į orines bažnyčios apeigas, kojimąs, kur dvasiškiai at- 
t Tuo pasinaudojo visoki pus- siklausia minios, kaip ir ką 
L intęligenčiai perėjūnai- tikėti ir kokių apeigų laiky- 
r ąvąnturistai ir pasiėmė ne- tis!______________________

J ; zaležninkų dvasiškių rolesJ Žinoma, tokia komedija DEMIflUF^AVIIHOIIIC
t^Riae prisidėję įeit negalėjo toli eiti. Žmonės nEfflMmC. OMUUoIUo

A -----------v- J-------------------------7 ------- • - — . - — •.

kai rausti iš sarmatos. Tau- remti tuos biznierius ir pro
tinės bažnyčios vadai ątsi- fesionaįūs, kurie skelbiasi 
stojo, taip žemiau kritikos,

kupui” i. . 
padėdamas savo pavardę

boso. Tiesiog stebėtina, ko
kiu būdu mūsų kalba, palik* 
ta liaudžiai ir bla š k’ o m a 
tūkstančiais šalies pervers
mais galėjo. .išsilaikyti taip 
gryname ir tyrame pavyda- 
le.. Lietuvių tautos būdas t
taip mylintis savitumą, pa- met kalbama apie pasaulinį 
likęs kaimiečiuose, kurie mokslų, sakoma ir rašoma : 
taip karštai . prisirišę prie. Science. Jie rimtai prisi

vienintelis vienatinis ’Tarrį amžiais nustatytų žoddžhį«! metikes Lietuvių Katalikų Ir su Šiais Nmijnis Metais ■ 
tos didybės paminklas . ir Doetriiia, t. y. Kristaus moJ.ktudentųOrganizacijos Žtir pasiręiske jaunu spėkų da- .
lYpnno’inn Risią •’imlilrininsL . Ik Ini’imiAš. mnkvnmssirha. mo- ..Malas. I USL 48.- 1933 Ilk viniai,- ib klli’ių Itukia tikė-

•T-

eigaš.

bočių žemės, buvo ir yra laiko Kaialiluį Bažnyčios STUDBNTŲ ŽODIS. A- likų studentų oi^mteiją,

tos didybės paminklas ”, ir Doetriiia, L. y. Kristaus mo Į 
brangiausias x>alikimąs. iŠ kiiumas, mojimas arba ,mo- t , •
to gi privalome pasimokslbi-| kybą (ir Bažnyčia sąžiiųn-- WaiĮsl^ u’ . J a^~ 
ti, tomis ypatybėmis. pasi- ,gai atlieka tą uždavinį) ;1™^ > paura, o. os on, 
stiprinti ir apsišarvoti, nau- Scientia, t. y. įvairių sričių k ’ 
dotįs ir taikinti ir vykdyti - pasaulinis mokslas. .
gyvenimam Taigi, lietuviu kalboje ar .W studentai buvo jau su- ... v . ...
■ Betai reikalinga -tarti Žo- rašte, kalbėdami filesofijoj siorganizayę prieš dvide- žvilgiu sveikintina. Jiį ide- 
,.• T j i K- 8 - T u nr n«+vnniATniih«’srifvso tu šimt metų ir spausdino sa- alai tikslūs, kilnūs. Visuoine 
di kad.lobmgą musų kalbą ar astronomuos srityse, tu- - _ f ... j, . n . . / . : v. • .4 ' rime vartoti mokslas; kai- 1 v nė domIS1 Pastl,yzimals ir

skui pakeistą “Giedros - y _.•_
| vardu. Lietuviu tauta džiau žiuose jūs kūrimuose, 

privalome sakyti tik moki’ •’au,1’ĮTajSgU davinmis ,l(lH darbuotė teikttj naudos 
ir daug tikėjosi is jaunuo-hnūsu broliams lieluviams,

į liij studentų,, kurie turėjo į<() džiaugtųsi Bažnyčia ir 
w vairuoti Lietuvos išeiviją Tėvynė.

Vyriausias “Studentų žo
džio” redaktorius yra kuu.
K. Urbonavičius, atsįžynie- . 
jęs publicistas ir garbingas, 
literatas, o redaktorių yra z . 
sfud. J. P. Pilipauskas. . - 

Sonata.

L^TVIJO^ 20,000 BEUARBIŲ -

RYGA. — Lapkričio į d. 
Latvijoj buvo iš viso įregist 
truota 19,546 bedarbiai.

Bažnyčios kunigai, kad “jų 
vardui nebūtų galima pri
mesti jokio šešėlio,”

Čia, žinoma, kalbama apie 
suspenduotus ex-kiuii g u s. 
Apgailestaujant reikia pa
žymėti, kad toki nelaimingi 
asmenys yra skaitomi Kata- _ __ _______ ___
likiy Bažnyčios atmatomis, kartais vartojame ne vi.eto- r . . '
Jei toki tinka į nėzaležnįn- je ir klaidingai. Tai mato- ’ bant ar rašant apie dogma- 
kų “aikivyškupus,” tai mes 

, atsiklausdiuni žmonių: jiems nepavydime “išlavin
to tautiško” skonio.

Maitintis atmatomis . ne
pavydėtina, bet jei nezalež- 
ninkai jau taip išba d ė j ę, 
kad net tokio “dvasinio” 
maisto griebiasi, tailinki
me jiems — skanaus apeti
to. •' k

virš jo. Didelę “sinodo” 
daugunją sudarė pasaulie- 
čiai-laisvamaniai, k u r i e 
sprendė naujo tik ė j i m o 
“dogmas” neprasčiau už pa
tį “arkivyskupą” ir jo ad
jutantą. Naujos laidos ku~ 
nigužiai pradėjo laikyti pa
maldas “tautiniuose” rū-

jei ne

įp pradėjo piktintis, tautinin- Mes ypatingai raginame

Masš, •’
Amerikos Lietuvių Kata- 

Taigi, lietuviu kalboje ar W studentai buvo jau su-

tis. gražių vaisių ateity.
. Pirmojo “Studentų Žo

džio” numerio turinys mus 
džiugina. . Studentų kryptis 
katalikybės ir tautybės at-

skui pakeistą “Giedros’-

me laikraščių skiltyse ir gi; * Hką, * Kristų' ar Bažnyčią, . 
di me žmonėse kalbant, pąv.: I.
Kristaus mokslas ir Bažiiy- nimąs, mokymas bei moky- 
čįos mokslas. Man j beklau- ba? o ne mokslas. r..... 
šaut visa, to, išrodo lyg bū- taisyklinga ir teisinga, 
tų neigiamas antgamtinis Kristus mokino bei mokė,, 
apreiškimas, o garsintojai nes buvo Didis Mokytojas.

Tai bus

jiems linki’ ištvermės gra
ly . kad

Suspenduoti ex-kimigai, 
/ toji nezaležninkystes . ti-agi- 
r komedija vargais — nega- 

laįs. buvo stumiama. pirmyn, 
f Visi tie atskalūnai buvo len

kų nėzaležninkų vado Hodu- 
ro žinioje ir paklusnybėje, 

į Mūsų tamsūnėiiams toks va
das buvo pats tinkamiau- 
sias, nes kas lenkiška, tai 

, j jiems neklaidinga..
Bet į nezaležninkų • eiles 

3 palaipsniui pradėjo įeiti 
■į ■ naujas elementas tauti- 
į ’ ninkai-laisvamaniai. Jie ten 
; glaudėsi ne dėl tikėjimo — 
į iš principo jię bedieviai. — 

. Įęlik savais sumetimais, j’iė’ti informacinį archyvą. Pramatytos ir mūsų visuomenių 
įę. žino^ kad nezaležninkų tikė- ilįo gyvenimo ydos; nužiūrėtos, joms pašalinti priemonės, 
į jimas neturi jokio dogmati- 
Knio turinio, tik išorine forr
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j ±en Kaip tiK vieta lai^gįj^g finansiniai, reikalai. Iškelta mintis suceiitralizuoti 
Į-f svamanįams* — išnaudoti šioje draugijoje visų moksleivių šelpimą, 
L tamsius eilinius nezaležnim Lietuvių Katalikų Susivienijimo seimas daugiausia 
į. kus ir platinti tarp jų be- Apjuosi šių dienų aktualiausiu klausimu bedarbių 
5. dievybę- Prie to koks šelpimų. Sus-mas savo esmėje yra pašalpų dalintojas, 
V _ *., , b todėl jojo reikalai ir rėmėsi savyŠalpos klausimais. Vis

.Kacai i k ų gja tenka konstatuoti ir negeistinų reiškinių: vie- 
Bažnyčiai ardyti! Dėl to na, tai seimo dalyvių.nekultūringumas; antra, kai kurių 

frtąi ir kilo pas juos idėja — arčiau, prie Stis-mo stovinčių asmenų egoizmas::sau aL 
į padaryti iš nezaležninkijos gas didinti, kitiems jas mažinti. Toki reiškiniai nekul- 
į “tautinę”: bažuvČia.” Bet■ r • . *. * ’

■ tam atsiekti reikia atsipalai- , • • - -,T. , x .
■ /nu.- « i u tt j • darbais negausus. Vienas kitas centro valdybos narysdori nuo leako;H<xtao ir savo..lletefc^ gal įaugiau, nęgu savo įsitikinungis, šukė- 
L todėl pastaraisiais, laikais^ seime blogiausios nuotaikos —- nepasitikėjimo. Iškilo 
į tarp nežaležninkii vadų kilo kivirčių, visai tokioje, kaip Vyčiui organizacijoįe^nėrėi- 
•f tokia smarki agitacija prieš Į kalingų. Tie visi nemalonumai galutinai buvo prašalinti, 
i x i „ x.. priėmus keletą esminių rezoliucijų. Reikia tikėtis, kad

panašių apšįreiškiinų Vyčitį organizacijoje daugiau, ne
pasikartoj Konstatuota, kad spaustuvė yra geresnėje; 
finansinėje padėtyje, negu pernai kad. buvusi/ Narių 
skąičiūmi organizacija nežyniiai tepl’ogresuoja. Žodžiu, 
to ėntuziazsmo, .tos kūrybinės dvasios, kurios visuomenė 
laukia iš jaunimo Vyčiai neparodė. .... / . .

i L. D\ S. seimas., Darbininkų organizacija šiandie, 
reikia pripažinti,: geriausia gyvuoja. Organas “Darbi; 
įlinkas”' puikiausia vedamas, darįįnipkų kuopos labai 

i, - - . vi . v. . gyvos. .Tai vienintelė orgaiiizacija, kuri dar sugeba su- 
Lį tte /būt pačiam Gemocitu ^av0 reikalais sėkmingas prakalbas kolonijose. 
Kbfisispjaudant)^ vedęs jau Seimas, buvo labai kultįumgas. ir gailaus Savo nutari* 
F Žmogus, laisvamanių lyderisjpais. .Visa tai apylinkes dvasios vadų nuopelnas; tai gy-

“Darbininkė.”

PRAĖJĘ METAI AMERIKOJE

pi a, Amerikoje. Tačiau, dėl 
nepramatomų sunkenybių 
ir keblumų, susilpnėjo pirm 

lyg priklausytų prie, sektos, Qi kunigas, garsinąs Dievo pradis studentų Susi vieni j i- 
vadinamos . ,“C h r i s t i a n žodį, yra Dievo žodžio arba Į maš ir žlugo jų organas. 
Scįence.” Mano suprati- Dievo apreikštųjų tiesų mo- Labai apgailėtina, 
ihu, kuomet kalbama .apie Rytojas — Doctor Divinita-| Betgi -aukštiiĖJji ju idealai 
Kristaus, aų Bažnyčios mok- tis, Doctor of Divinity. Kuo- ng^hjgo, Šiandien, daugiinia 
slą, teisingai .biitų išreikšta met kunigas jMgiįinapasam < įg' yį.a garbingi vadai Jie 
Lietuvių kalboje, pasakant linin mokslan ir skelbia ar j subūrė jaunas išsisklaidžiu- 

ar rašant: Kristaus moky-j rašo protingas išvadas iš sias spėkas ir iš naujo sukū- 
mas ir Bažnyčios mokini-’ psycliologijos' ar astronomi-1 rė Amerikos Lietuvių Kata-

• ’ ■ . I ________._______________ . ■ . ■ _ . • • * < ■_____________ , ______‘._____________

O R G A N I ZUOT Ė.
Visuose šių mėtų seimuose pasireiškė daug gyvumo: 

seimai buvo skaitlingi, juose dalyvavo daug jaunų dar
buotojų.ir nemaža. senų, grįžusių į visuomeninį darbų.

Kunigų Vienybės Seimas konstatavo buvusios cen
tro valdybos nepaprasta . darbštumų, organizacijos su
tvarkymų. Seimas daugiausia dėmesio kreipė į jaunimą, 
moksleiviją; nutarė išleisti naują pamaldų vadovėlį; 
įkurti “ 'Tiesos Kelyj e ’ ’ Amerikos lietuvių skyrių, kuria
me butų galima patiekti teisingesnių žinių Lietuvai apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą; prie centro raštinės įsteig-

Kartu su Kunigų Vienybės seimu įvyko ir mokslei
vių šelpimo draugijos —. MOTINĖLĖS seimas. Išrink
ta nauja energinga Valdyba. Sutvarkyti pakrikę, drau-

Lietuvių Katalikų Susivienijimo seimas baugiausia

todėl jojo reikalai ir rėmėsi savyŠalpos klausimais. Vis 
dėlto čia tenka konstatuoti ir negeistinų reiškinių:.vie-

arčiau.prie Sūs-mo stovinčių asmenų egoizmas: .sau aL

turingi ir nekrikščioniški, .
Lietuvos Vyčių, seimas buvo skaitlingas, -bet savo

savo netaktu gal daugiau, negu savo įsitikinimais, suke-

Hodui'o “iššvemt i n t u s7: 
r kunigužius. Ištraukta iš už- 

. k kampio šandarietis Geniotis 
f- ’įr padaryta-i farHvyskupu ■J 
į. ir “pruiĮasu” (šis paskiiti- 
t uis titulas dėl nesiisigraba- 
J; lįojimo . pasiskolinta n u o 

• J lenkų). .Priduota jam. pa
tį gelbininkas pat a r e j a s

vas payyzdys — ką reiškia bendras dvasios vadų dar* 
bas su savų žmonėmis. . .

Blaiviiiinkų Siis-mo seimas, kaip paprastai nebuvo 
labai skaitlingas. Čia jokių lengvatų ir pašalpų nedali- 
naina .— reikalaujama pačių dalyvių psiaukojimo. Sei
me šį kartų dalyvavo ir jaunų pajėgų; tai naujas reiški
nys Blaivininkų judėjime. Jaunimas daug prisidėtų 
prie savo tėvelių prablaivėjimo, jeigu parodytų daugiau 
idealizmo. Seime plačiai reiškėsi mintįs Sus-nųii suteik
ti daugiau dvasinio pobūdžio.; organizaciją padaryti gry
nai dvasine brolija. Dvasios vadai šią mintį smarkiai 
rėmė. Reikią tikėtis, kad Šioje ’ srityje Blaivininkų dar
buotė. bus naudingesnė, ir gausesnė;

Vargonininkų seimas praėjo dideliu pasisekimu. 
Konstantuota, kad mūsų muzikai yra pagaminę nemaža 
naujų kompozicijų ir laukiama atiduoti spaudai. Gra
žiausios jų pastangos pasireiškė, berengiant lietuviškas 
valandas per radio. Lietuviška dailia, mūsų muzikų rū
pesčiu, gali mūsų tautai atnešti daug garbės, nes ameri
kiečiai svetimtaučiai lietuvių, dainas myli. Kitas gražus 
reiškinys — vargonininkai savo seime nutarė imti akty
vaus dalyvumo Katalikiškoje Akcijoje. Šioje srityje, 
kaip pasaulionys inteligentai, jie gali padaryti daug ge
ra.

retorijątas iš Rytų perkeltas į Vakarus ir sekretoriumi 
išrinktas dienraščio, “Draugo” vyriausias redaktorius p. 
L. Šimutis. Centrą Rytuose atsvers Informacijų Biuras, 
kurį veda kum J. Valkūnas, jau spėjęs įrodyti savo di
delius šioje srityje gabumus. - . ‘ '■

S P O RT A S. .
. . f. •• . t . .

Senovės priežodis “sveikas protas sveikame.: kūne”’ 
pilnai atitinka Amerikos lietuvių jaunimą. Mūsų Jau
nuoliai sporto srityje užima pirmas vietas.

PugiUstikoje pasaulinio čampionato garbė šiemet te
ko Amerikos lietuviui Juozui Žiikmiskid-Šarkiiii. Reikia 
tikėtis, kad jisai tą garbę ir toliau išlaikys. ’ •

Dienraštis “Draugas” buvo surengęs lietuvių jau
nuolių pugilistų kontestą. Susilaukta gražių davinių. 
Įvairiuose Amerikos miestuose lietuviai. kumštininkai 
visuomet stovi, pi Finose vielose.

Golfo sportas yra. labai lietuvių inteligentų mėgia
mas. Deja, p. Ikrkaiiskas, buvęs Amerikos golfo' čam- 
pionas, pereitą vasarą, neteko tos garbės, turėdamas ją 
užleisti kitam, svetimtaučiui.

Futbolo sporte lietuviai yra žymiausi visoje Ameri
koje. Tai mums pripažįsta ir kitos tautos. Visose beveik 
aukštose mokyklose žymiausi futbolistai yra lietuviai. Iš .

ŠtuJėntų Organizacijos steigiamasis seimas. Kum- jū galima sudaryti toksai ratelis Amerikoje, kurio nie- 
gų Vienybės seimas išrinko komisiją organizuoti jauni-1 kas nenugalės. Anglų spauda paskelbė tą lietuvių, futbo- 
mą. Tą koinisiją smarkiai parėmė Federacijos kbngre-j listų ratelį štai kokiame sąstate: 
sas ir centro valdyba. Šios tai komisijos pastangomis ir 
buvo. sušauktas . steigiamasis moksleivijos, seimas, kuris 
įvyko lietuviškojo mokslo žįdinyj —Rietuvių .Kolegijo
je.: Selinąs buvo gyvas, atstovais ir svečiais skaitlingas; 
dalyviai visi inteligentai — studentai ir sendraugiai. 
Nuotaika susidarė labai puiki, lietuviška, inteligentiška; 
dalyvių kalboje iy elgesyj pasireikšta daug rafinuotumo.

Seimas priėmė naują Studentų Organizacijos kon
stituciją, Nariąi padalinti į dvi dali : mokslą einančių ir 
sendraugių,, kurie bendrai besidarbuodami ‘ siekia vieno 
tikslo — ((išugdyti sąiąonihgą katalikišką lietuvišką'įh- 
teligėiitiją Ainerikbjė.M JŠiam tikslui siekti nutarta leis^ 
ti mėnesinis; žurnalas, kuris keltų šią mintį ir. burtų į 
bendrą darbą,lietuviškąją šviesuomenę Amerikoje.

Federacijos Koųgi'ėsas šiais metais buvo žymus tuo- 
nh, kad jame dalyvavo daug' lietuviškosios šviesuomenės. 
Kongreso pradžia ir visa eįga buvo iškilmingą, supinta 
su Seselių Prahėiškiečįų 10 hiėtų sukaktuvėmis. Visos 
paskaitos buvo aktualios ir įdomios. Patys svarbiausi 
kongreso nuopelnai.buvo šie: įstojimas į Amerikos Ką- -«... ..... * į-
tąlikų Akcijos Jiendrą dai‘bą, įkūrimas Lietuviu Infor- yrą vadinamas geležiniu — iron .nuin, ncs.bė jokių pa- 
Tįacijf)S ^iUį’0 IT. MoksleMų klausimas.. ‘ \ — nuniro

* ' Administracijoje padaryta keletas pakeitimų: pir- 
Įnininku išruiktas pasaulionįs^ prof . B, Mastau^kas; sėk-

“The Litiiuanian xkll-American team for; 1932: 
Moss, Purdue, re; Sokolis, Penu. LL, rt: Capt. Brenda,. 
Colunibia, rg; Markuiiis,. Si. Thomas (Scranton, Pa.), 
Ig; Zyntėlįs, Holy. Cross, Ig; Uždarinis, Pordliam, lt; 
Ząpustas, Fordliam, le; Masevičiųš, Peniu LL, qb; Janų- 
škus, Illinois phb; Česnulevičius, Boston Čollėge, ihb; 
Purris;. Pųrdue, fb. • , -

Honorahiė mentioii: Line, Steponavičius,. St. Maiy’^ 
(Calif,) and Gailius, Ohio S.t/ Bačkas, Jarvįs, Holy 
Cros.s and Okni-Klimavičiųs, Boston ITniversity,.. Ko- . 
wąll (Noi‘thwestorn), Kriaučiūnas-krause (Kaire Da
ine...” ' - ' • • ••

Bostono kolegijos C'įsmik v irius skaitomas iritbolis- •• 
tų ratelio pažiba; gražiausia.pasižymėjo:žaidime su švL’. 
Kryžiaus kolegija, Worė.e’ster, .Masą/ • . ’ . .

Kriaučiūnas-Krmist' (chicagiotis) į Notre Danio, ūni- 
vėrsiteto ratelyje nepaprastai pasižymėjo rungtynėse jai 
Laivyno ir’ Armijos futbulistais, ypatingai, gerai prašo* 
ko kareivius. . . •< • • . • ' ‘ •

Zinfelis ^\\ Kryžiaus, kolegijoje, Wūreester> Mąss.

baubą žąide, nemhiūtūs. iieiitsikvepdamas, jiei’ penkerius 
paskutiniuosius žaidimus.' ’ . ’ , ’ • . .• •

Ptirms, Purducų Diduma universiteto, futbolo vivtug-
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Vyskupo Konsekr|dihasfe-— 
Bostone

■r ■ė

•’ •*

Sužinojus, jog kun. D J Katedrai! kimšosi vyskų
Desmond, dar vikaru bū-Įpai, prelatai, kunigai? semi-

, nant,: Popiežius paskyrė A-
lesandrijos, La^ vyskupu, 
tuo j ruoštasi prie jo konse
kracijos. \

'■ J. E. Kardinolus O • Uoli
nei! parinko konsekravimui 
diena — sausio 5-tą. ir vie
šai per diecezijos . organų 
kvietė savo dvasiškiją daly-

< vauti. iškilmėse. : . .
Apaštališkas delegatas pa

rūpino konsekruojautį vys
kupu J. B. Petėrson’ą. •

-—Vyskupo w elekto priete-
. liai darė jam visokius pa-
rengimus ir' sveildnimus. riaus. laiptų trys mažučiai 

. ' • Jisai: pats gi meldėsi, mokė- suolelian vyskupui, elektpi
Si ir pasninkavo. . . • j ir jo patarnautojam vysku-

k Sausio 5 d., 9 vai., apie pam: iš kairės Spellmahui, 
Šv. Kryžiaus Katedrų, darė- iš dešinės McCarthy. Iš kal
si didelis bruzdėjimas auto-rėš Kardįnohii sostas. Prie 

- : mobilių, taksių, bu'sų, pėkš-^to suilai vyskupams, ir pre 
, . čių ir tvarkdarių. .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

nuristai, . broliai vienuoliai} 
seserys Tieiiuolės, aukšt 
valstybės ir miesto valdinin
kai, vyskupo pažįstamieji ir 
visokiiĮ žmonių minios.

- Katedra kunigų ir pasau
liečių pilna/ Altoriai, sienos 
kų tik atnaujinti aukso ir 
baltomis spalvomis. Prie al
toriaus dega žvakės. ITžžib- 
ta. elektrinių šviesų, po de
šinę. mažutis altorėlis sų 4 
žvakėmis Pliekyje alto-

tojui kėdė. Žemiau- alto-

Ar Jau Pasirengei “Dar 
bininko” Koncertui?

gieda Visų Šventų Litanijų, < 
JSęka maldos, žegnojimai, 

aliejumi tepimai ir šv. skai
tytos mišios. \ ’

Pradeda Taikyti mišias.
Iš pradžių vysk* Desmond 
aižo prie mažyčio altorėlio 
jo dešinei. Paskui iš galo: _ 
į>rie didžiojo altoriaus, prie' Bažnyčia yra viena Apaštar 
kurio laikė mišias .sykiu vy- 
skupas Petersoii.

Seminaristų choras ir s£>-. 
listas pavejančiai gieda “Tu 
esi kunigas per amžius.” '

Visų pamaldumas augo.
Per pakylėjimų visi SU- 

kniupo nusižeminime, mei
lėje ir dėkingume. Po mi
šių* choras, atgieda GTė 
Dėmų Laudamus.” .

Naujas vyskupas, .' padė
kojęs vysk.: Petei*son’ui, katalikų, šimtų bažnyčių..

kumentų, skiriantį vyskupų
J. B. Petęrspn’ų.koĮĮsekmo-
tų vyškupu kun. D. Dės- 
mond. ' Šiedu abu Vyskupų 
turėjo pasninkauti. dienų 
prieš.

Vysk. McCarthy į vysk
Peterson’ų kalba iš pontifi- 
kalo šiuos žodžius :

. Didžiausiai, gerbiamas Tė
ve, mūsų šventa Motiiia Ka
talikų Bažnyčia prašo Tam
stų pųaukštijiti šį Įęunigų į 
vyskupo pareigas.

Vysk u p a s Petersoii ’as 
klausia: Ar turite Apašta
liškų įsakymų?

Vysk. McCarthy atsako:
Turime.

Vysk. Peterson’as sako:
Skaitykite.

Perskaitomas paskyrimas.
Vysk. Peterson’as.atsako.:

Ačiū Dievui.
Toliau eina naujo vys& 

priesaika, .. skaitlingi klausi
mai ir atsakymai, ilgos mal
dos.

Vysk. . Desmond gulisj 
prieš altorių. Kiti klupo ir;

BstĮškus, langus. *
Jau pamaldų laika#. Pusė 

po devynių.- • -
IŠ ,‘Kardino] o’ zakristijos 

prasideda procesija į Kate
drą ir eiiįa, per koplyčią 
prie didžiojo altoriaus. Pir
ma žengia desėtkai prelahįj 
paskui juos eina 5 vysku
pai. Seka kunigas, nešda
mas. procesijos kryžių. IŠ 
šalių kunigai 'su žvakėmis. 
Paskui seka apeigų vedėjas,' 
padėjėjas, vyskupai Spell- 
man, McCarthy, Desmond 
ir Kardinolas su palydovais. 
Visi priklaupia prieš alto
rių, pasilenkia prieš Kardi' 
uolą soste. ..

Apeigų vedėjas perskai
to Popiežiaus delegato do-

Į Intams. Vargonai pamažu

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBl MOTINOS iVO 

’irmininkS — Eva Marksienė. 
‘SffiĖT'ErSth st, So, Boston, Mass.

Vlce-piriuininkė— Ono Slaurleng, . 
443 E.. 7fh St., So. Boston, Mass.

• Tel. So. Boston 3422-R
Prot RaSt. — BronS CiunleiiS,

29 Gould S.L, AVest Rosbury, Mass. 
Tel; Parktvay 1864-VV

E'Jn. Rošt. — Marjona MarkonlntP
• 33 Navarre St„ Roslindale, Mass.

\ . Tel. Pai*kway 0558-W
•; , . UdlnitiRt' oua ScuniuUutf .

. 105 VVest.rtth St., So..Boston, Mas* 
TvarMarS — Ona. MlzgirdienS
• 1512 CoiuinblH Rd„ So.. Boston, Masa. 
Kavos Globėja -r- E. JanuSogĮonC' ;j 
. * 1426 Columbin RA, So.*'Boston, Mass 
Draugija savo' susirinkimus Jaiko kas 

antrą , utarninką kiekvieno mėnesio.
. i ■ t'.Sf) vai. vakare, pobažnytinSj sve

tainėj.
Viskis draugijos reikalais kreipkite 

oaiet protokolu raMlninke.

fkV JONOEV BL. PAAALPINE’ 
DEJOS VALDYBA

Pirmininkas — M. žiote.
86 Mt Ida. v*d.. Dorchester. ilaiw» 

Telepbone Columbla M? 
Vlęe-Pinninlnkas -r j. Petrauskas

24 Thomas Part So. Boston, Mas* 
Prot RaStininkias — J. Glineckls ;

5 Thbmaa Purk, So. Boptou. Ma«- 
Pln. RaStininkns — M. šelkls .

256 E- Nlnth SL. Sjo. Boston. Mn» 
-iždininkas — A. Naudžiūnas

885 Ė Broadwjiy. $o Bpatpn.
Maršalka — J. Zaikls

7 Winfield St, Šo. Boston, Masa 
liraugija laiko susirinkimus kas trefih 

ūędSldienl kiekvieno ŲiSnesio. 2 yaJ 
po pietų, Parapijos šaisj, 492 EL Ttt 

. SL. Šo. Bvrfton. Mass.

Profesionalai, biznieriai.. pramohin 
Viii, fcvrfe-sUelbiasi “Darbininke,” tik 
rai yertl skaitytoji} paramos.
. visi garslnkltfis “Darbininko.” .

Mm*.

M 8*

ždė, pasižymėjęs kiekvieno ofensyvo metu kiekviename 
žaidime. . į ;

Švč. Marijos lietuvių bernaičių kolegijoje,' Thomp- 
. son, Coiul, būta dviejų futbolo ratelių; kurie su apylin- 

. kės aukštomis inokjddomis rungėsi, labai Sėkmingai. Ži
noma, čia visi, futbolistai lietuviai,.. Jų geriausia .pasižy
mėjo sekantieji: Juozas Sėniausk^š, Pailyš Ivanauskas, 

. i Mikas tbniyelskis ir kiti.. . , . * .
AlbAmerican futbolo komandoje sužymėti šie lietu

viai: Gailius (Ohio Valst), Grenda. (Cohimbia),
\ vinys- (Fordiiain), J/osa (Purdue), KridiičiūnasrKrause, 

(Notre Daine),.
Švaidinio žaidime lietimai irgi užima aukštas’vie

ptas. Švč. Marijos kolegijos žaidėjai nepralošė dar nė 
vieno1 žaidimo. Beveik visos Lietuvos Vyčių kuopos turi 
savus ratelius ir žaidžia sėkmingai.
' . Reikia tiktai konstantuoti vienas neigiamas reiški- 
nys, kad lietuviai jaunuoliai labai blogai daro, keisdami 
savo* pavardes. Kiek tai būtij. garbės visiems lietuviams,

• ■ jeigu mes visur pasirodytume lietimais esu ir tai garbin
gais lietuviais! Jaiuiuoliai, nusikraiykite tos klaidos!.

. Patj’s tuoiiii _ džiaugsitės ir 'visai mūsų tautai atnešite 
daugiau garbės ir naudos;

Žengė per Katedrų ir sutei
kė savo vyskupiška palaimi
nimų. ’

Dignitorams . procesijoje 
grįžus zakrįstijon, visi ėjo 
pamųosna po pusantros va
landos karštos m a ldos , kit- 

! pini džiaugsmo, kad mūsų

tiška, šventa ir visuotina.
Jo Ekscelencija vyskupas. 

Desmond yra gimęs, augęs 
ir pradinius' mokslus ėjęs 
HaverhilT, Mass. Moly Crdss 
College, "VVorcešter, Mass. 
baigė <1906 metais. B V; Jono 
Seminarija Brighton, Masš. 
baigė 1911 m. Jis yra gilaus 
proto, geros širdies, malo
naus būdo. Jo ..dabartinė 
diecezija turi apie 50,000

■ ‘Darbininko”* įnėt. i n i s 
koncertas .įvyksta sausių 15 
dienų. . Čia verta paminėti, 
jog. ta diena yru ypatingai 
brangį lietuvių tautai. .

Lygiai prieš 10 m., 1923 
m. sausio 15 d., Klaipėdos 
kraštas nusikratė Vokietį^
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PASĮNAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA į 
Tik KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ Į 
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LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALPŲ RINKINĖLIS”
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo Jfil.75)
. Baitais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 

Juodais papustais apdarais .75 (buvo $1.00) , 
Baltais celuiloido apdarais . -90 (buvo $1.25)

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS” 
Kainos:

Juodais paprastais apdarais .30
Juodais minkštais apdarais
Juodais odos apdarais 
Bajįais celuiloido apdarais

.50
.75
.80

• Imant didesnį skaičių, duodame gerą, nuolaidą.
Knygutes labai tmliajno.s, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir . kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“D ARBININK A
366 Broadwayr. _ * So. Boston, Mass.

Skaitykite ir Platinkite
darbininką

patraukiančių,. . muzikai 
programų; • . • ■ .

Solistų M. Grybaite iv' 
kartų inaloniai sutiko dal; 
Vauti “Darbininko” ko: 
certe ir pasižadėjo pada 
nuoti keletu naujų * dain 
Kas buvo Jono Kmito ga 

jos vergijos, kurioje išbuvo1^ surengtoje Dainų Švc* 
per 500 metų, 10 metų—tai ^as. gerai atsimeu
jau gražuų laikotarpis.;

Šios reikšmingos sukak
ties dienoje šiais metais yra P^iksti) j^
rengiamas “ Darbininko” į
didžiulis koncertas, kurio 
programoj daug naujeny
bių. . ' ;

Šio koncerto prograinos 
svarbiausiuoju dalyviu bus 
garsusis dainininkas ...
Petraitis, turintis žavėjantįl simpatingoji smuikinį 
baritono balsę ir ęrtistiškai:/1* ® »r0(
išpildantis ankštosios muzi-ir.gi sutiko dalyvę 
kos kūrinius. . ir koncerte pasmuifeos 1

Bostoniečiai turėjo : pro- ,is muĮiikos ’^mus. 1 
gos Jono Kmito dienoje pa.! bus koncerto programos r 
matyti, ir išgirsti P. Petrai-;knf! Papuošalas. . . ■
t į dainuojant. Ta dienų šis 
garsusis dainininkas pasi
rodė tik su maža programa/ 11 
Dabar gi, “Darb i n i n k o” 
koncerte, p. Petraitis išpil
dys visai naujų programų 
Išanksto galima užtikrinti, 
jog p,’Petraičio dainų pro 
gfarna bus turininga, nauja, 
Įdomi. Kalinauskas. . ’

Koncerto svarbių progra- Koncerto tikietų ka 
. moš dalį atliks B roekton 

parapijos choras, p. P. S o 
ko vedamas,. Choras yra 
specialiai pasirengęs: šiam 
koncertui ir patieks šviežių,

kaip žavinčiai p. M. Grybi 
tęs balsas skambėjo. Y:

daininipkės: balsas dar •] 
biau pagerėjęs, šiame kc 

J eėrte bus dar viena;—įmo 
įsitikinti, kokių stiprių n 
no pajėgų turime savo aj 
linkėję. /

Oi,a malonu priminti, j

So. Bostono’• mylim i e 
dainininkai ;L Grabijoli 
i r J. A n f (m fil is. palinksiu 
susi rinkusius savo linkste 
duetais, įspūdingai. suc 
n uotais. • •

Programa praturtins 
. kolono duetas, kurį išp'il 
gabūs jaunuoliai iZdikii

šiemet visai mim,^žišta* 
(it 50 ir 75 centai.

Tikietiis galima gauti 
platintojus ir -“Darbu 
ko” administracijoje..

pija, Pridgeport, Conn, 
l.v ĮS, h* , , » ■ . , .. V.* y. —~~ — J- — - — — H .
Ugdė gražų lietuviškų katalikiškų centrų- su daugeliu 
darbščių draugijų. Jisai aprinko ir nupirko nepaprastai 
gražių vietų lietuviams. Pušnioje miesto vietoje pasta
tė, puikių šv. Jurgio bažnyčių, nupirko gražių kleboniją, 
parapijos salę, Tai dvasins vado ilgų metų, darbo ir tru- 
so amžiiii pavyzdžiai.

Kita lietuviška parapija — Švp. Marijos Apreiškė 
mo, ICingston, Pa., šventė 30 metų sukaktuves. Sudegus 
senajai Plymoiith lietuvių bažnyčiai, 1902 metais Kings- 
tono ir apylinkių lietuviai sutarė sukurti savo parapijų 
ir . pastatyti nuosavą bažnyčių. Jų darbštumas atnešė 
gausių vaisių. Kingstono lietuviai didžiauojasi savo tri
jų, dešimčių metų darbais. Gera jiems, nes turi darbštų, 
savo žmones mylinti, dvasios vadą kun. J. Inciūrg, kuris 
savo rūpesčiu ir darbu padarė parapijų pavyzdinga.

.Keletas ir musų žymių darbuoto jų šventė savo su
kaktuves. Jų garbingiaųsis kun. Kazimieras Urbonavi
čius—Jonas K mitas šventė* savo. 35 metų kunigystės ir’ 
40 metų literatines darbuotės sukaktuves. Jos buvo pla
čiai atžymėtos spaudoje, kini pasiekt? net tėvynės laik
raščius. Sukaktuvių iškilmes įvyko du kartu. Pirmą 
kartą įvyko pavasaryje Švč. Marijos kolegijoje, Thomp
son, Conn., kame susispietė mūsų rinktinoji visuomenės 
dalis, šviesuomenė. Pačios iškilmės buvo daugiau litera- 
tįnio pobūdžio.

Antrų kartą iškilmės įvyko ..paties garbaus Jubiliato 
gyvenamoje vietoję, Bpston, Mass.. Jam pagerbti buvo 
surengta “Dainų švente.” Ji prasidėjo iškilmėmis baž-

limvęrsirtfuo Kolegijų ir teisių . .. '• 'P‘
- škyynj. Vale naivėrsitete. Jaunasai advokatas yra labai U Vienas’seniausiu ir garbingiausių kunigų' Ąmerįko-. 

wlrnlhn<9 ■ ovivmtt-H-nn’nc. nomnn Pnmmo SOTrn V1OUA16 <rwn- ° ‘ ° . S_ • . • .
ninio pradžioje išrinktas Waterbuiy studentų Kuopos

• garbės pirmuiinlvii; jaunimui atsidavęs visa širdimu 
... • v •. Iš kunigų tenka pažymėti P- Skruodenį, M. I,

C., kurio raštai dažnai tilpsta mūsų laikraščių. skiltyse, 
Kartais, viešai pasirodo prakalbose D r. Karpavičius, 
Mteręcster,. Mass:. Reikia tikėtis, kad gyvenimas iškels ir 
daugiau naujų pajėgų, iš mokyklos suolo pakilusių į gy- 

. vedimų. : '■ ’ . ■
„ / ' .. S U K A K T U V Ė S.. " /’

• ; Abidvi; mūsų garbingosios.. Seselių Kagijnierįeeiipit 
’• Pranidškiečių vienuolijos švente pereitą, vasarų savo su* 

'■ .kaktiives. Jose tl.alyyayo aukštieji Bažnyčios atstovai,
daugdvasiški jos ir. visuonįenės. 'Jų* nuveikti darbai y.er- 

" čia ^ęrįkdsJtetunHs jas gerbti ir. jų'darbų remti

Šiais-metais nemažas lietuvių skaičius baigė aukštų- 
. sias mokyklas. L kunigus įsišventino visas tuzinas jau-. 

'• iiupliiĮ. Apie tiek, pat įžengė į įvairias profesijas. Se
niau kolegijų, seminarijų studentai buvo plačiai žinomi 

. visuomenininkai. Šiandie taip nėra.-Vienas, kitas, tepa- 
*■•■ .sižyiui visuomeninėje darbuotėje. . •

Šių metų naujųjų vadų^ visu pirma reikia jpažymėti

baigęs Niagara: katalikų universiteto kolegijų ir teisių
Valy uniy eisit et c. . , , vienas seiuausių ir garomgiuiiaių Aiuugų

iškalbus, simpatnigas ąsmum .1 acioje sa p viešojo gy e- kun, Jon^s Į{urg^ Ščranton, Pa., kuriam •spalių.
rs mėn. 9 d. suėjo. 45 mėtai kunigystės. Parapija minėjo, 

šias sukaktuves, pabrėždama kitų, sau artiipėsnę mintį-— 
garbaus kiin. klebono . 25 metų klebonavimų Scrantoių 
Pa. ’ Taip, 25 metai- Kiek šjųo laikotarpių "teko jam iš
kertėti,'išvargti! Kiek kovų, sielvartų pakelti! Scfan- 
tono dvasios vado ilgų metų.darbuotės buvo tikri Kryr 
žiaus Keliai, kimiais jis eidamas sukūrė gražų centrų, 
išveržė j į iš; priešė ir pražūties.. V isos parąpi j os papųo? 
Šimas ii’ garbaus dvasios vajo nuopelnas, tai šv. Juožh- 
po mokyklaį į kurių jisai sudėjo visų savodietuviškų dva
sių ir ateities viltį. ’ .

Vieha žinomiausių Amerikos Bietuvių parapijų yt-a 
Šv. Kryžiaus, </*. Varmei, pa., kuri 1932 m. pabaigoje 
švenčių savo sjdalHTH niafū.in^ilipjib. Mt taniai yra

Savo sidabrines sukaktuves-šventė, $r. Jurgio para- lietuvių istorine vieta. Čia įsikūrė Šv. Kazimiero Seserų 
pija, Pridgeport, Cohn. Šioje kolonijoje "daugiausia te- vienuolija;’ Čia radosi pirmosios amerikietes. kandidates 
ko dirbti kuii. M., Pankui, kutis per dvidešimtį metų iš- į, vienuolijų. Šioje parapijoje klebonavo keletas įžymiau- 

siu Amerikos lietimų kunigų, kaip a. a. kun. dr. A. Sta- 
niukynas,. garsusis šv. Kazimiero Seserų vienuolijos glo
bėjas, rašytojas-asketas; kun. dr. J. Bartuška, įžymus, 
visuomenės darbuotojas ir rašytojas, Anierikos lietuvių 
katalikų" pasiuntinys karo metu į Europa, specialiai at
vykęs iš' Lietuvos, kad dalyvautų šiose sukaktuvių iškil
mėse; kun. di\ J. Končius, dabartinis parapijos klebo
nas, įžymūs’ musų rašytojas-istoi‘ijas. * Čia klebonavęs ir 
lietiniuose kapuose palaidotas a/a. kum Payiloms, šv. 
Kazimiero draugijos įgaliotinis, šie visi dvasios vadai 
čia yra įdėję daug darbo.ir'■ vargo, kad padarytų Ala. 
Carinei šv.. Kryžiaus parapijų viena garbingiausių-Ame
rikoje.

Kitas garbus asmuo,-kurį pažįsta kiekvienas visuo
menės darbuotojas Amerikoje, yra kini. Jonas Ąmbotas, 
Hartford, Conn. šiais metais šventes savo 30 metų kuni
gystės ir 20 metų klebonavimo, .sukaktuves. Rodosi kas 
čia tokio svarbaus — klebonauti! Taip, Amerikoje kle
bonauti — reiškia sunkų ir intensyvų kūrybos darbų 
dirbti. Sukelk reikalingų kapitalų y— iš centų šimtus 
tūkstančių dolerių; ant tuščių. ]otų<. išstatyk bažnyčių, 
klebonija, mokyklų, vienuolynų; iš*palaidos minios su-’ 
organizuok draugijas, joms vadovauk; auklčk jose tiky
binį ir tautinį susipratimų. Štai kodėl kunigavimo su
kaktuvės tūri tokios, didėlės rėikšmės. ,w

Kum J. Ambotas, atėjęs į Hartford, Conn.,išstatė 
puikių bažnyčių, nupirko, klebonijų ir parapijos namus, 
įgijo gražius trijų aukštų rūmus mokyklai iv salei. Rei
kia stebėtis jojo energija: jisai retai tėapleis seimų, su
važiavimų, kokias.nors yiešųsias iškilmes. Visuomet už
imdamas aukščiausias vietas mūsų organizacijose, jisai' 
yra. gyva tėvynainio pavyzdys jaunesniems darbuotojams.

Amerikos, lietuviams sulyginamai dar naujas žmo
gus, bet Kristaus, vynyne didžiai misi pelnęs, yra kitu. 
P‘iu$. Jusaitis, Athoį Mass.. klebonas, šiais metais Šven
čius savo 25. metų sidabrinį kunigystes jubiliejų. Tai 
aukštos inteligentijos ir erudicijos žmogus. Jam teko ei
ti dvasios vado pareigas Sibiro ir Uralo kraštuose, kur 
jisai buvo Ųfos klebonu. Bolševistine valdžia, jį suome. •* 
kalino ilgų laikų kalėjime, kankino. Ne. voltui dvasinė ■ 
vyriausybė garbinga: avij-os ganytojų už jo iškentėtus . 
vargus papuošė aukso kryžiumi. Tasai papuošimo ženk- j. 
įgy jam.tiek vertas, knd< *primena, jam Apaštalų džiaugs-. 
mo žodžius: “Tie gi iš darybos akyvaizdoje' njo .džįaug-’ • 
dainiesį, kad buvo rasti verti kentėti dėl Jėzaus vardo 
paniekų/’ Apd. 5,11), . • •. ,. * /. J. A. į

. .(Bus daugiau) • ‘ > • , . w .-

KATALIKĮJ SEIMELI
Naujosios Anglijos k 

kų ,-8-tas seimelis įvyks 
sario 22 d., 1933. m., Šv, 
ko parapijos svetainėje 
Webstci* St., B r o c k t 
Mass. ;

Visus katalikiškos org 
žarijos, parapijos, paš 
nes ir idėjinės draug 
chorai, kuopos, skyriai 
šonios išrinkti atstovus, 
rūpinti, gorų suma n. J 
šiam svarbiam seim 
Atstovų mandatai pasi 
mi valdybos atitinkami 
rių su Dvasios Vadu, . 
.* Apskrities Dvasioj: “V 
kun. P. Juras ir L» J 
centro, pirmininkas ku 
Švagždys rūpinasi, ka 
seimelis geriausiai pai 
tų. > — y;

Seimelio Alsų t vark 
liau praneš kum J.; Š 
,dys« ' -

Visais seimelio reil 
kreiptis bei įnešimus, 
šiuo adresu: Rev; J, £ 
d\ks, 20AVebšter St, I 
ton, Mass.
. Federacijos N., A. i 
ties valdyba: ’ .

Kųn., I\ Juras, 
Dvasios Vadi

K J. KudįrkĄ 
Pi'miininlchSi

Raštininkas;
J,

Iždininkas.

i ■



.25

.25

LOWELL, MASS.

sausio 10, 1933

Mifmill'IjįlĮlffli'ffljiTO___________ ____________ _______

AS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

•w

♦

DARBINI NKAS

Iškilminga vaka- 
piene

usio 1 d. parapijos Auš-
Vartą draugija surengė

iškilmingą; vakarienę, į ku
rią atsilankė. ,per 300 žmo
nių;

Vakarienę pradėjo Dva
sios Vadas kun. P. Stra- 
kauskas, atkalbėdamas mal
dą. Vakaro vedėju buvo p.

Ą/Versiackiene.

Po vakarienes prasidėjo! 
ilga ir įdomi programa. Su 
vaidinta trumpas, veikalėlis 
apie “Santa • Glaus.’ Te.at 
retį “čigonės atsilankymas’ 
suvaidino J, Zaleckienė ir 
Am JRomąneckiene. Kvar
tetas,. kurį sudarė J; Ali 
šauskas, V. Versiaekaš; M 
Petkevičiūtė ir J. Kariukai 
te/sudainavo “Ulonai/’ So
lo. “Nešigraudink mergužė!

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija
JraikųMytolpgijo^Žiupsne---- 1
} su paveikslais. Lietuvių

n išguldė Alyvą
S Keleiviai — Krikšeio-

* Žydas ir Turkas. Pamoki- 
ti apysaka. Parašė T. Vyšr
Bkas. .Verte P, B....25 

pi Skaitymėliąi—labai 
žūs pasiskaitymai apie į- 

$rius gyveninio atsitikimus.
S J. Tarvydas ........

Norma—moks 1 i š k. i .
^dskaitymia, Parašė Uosis.. .25 

įF Gerumas — aprašymas apie 
aferinną pėr Tėvą Faberą «Fi- 
®piną. Vertė jcįui. P. L. . .15 
g Tabakas—Nuodaų — rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Ni-. 
Ighlskį parengė S. Kaimietis .10

.15

kenksmas; pagal Dr. Ni- 
...............

jfUžkeita Mergelė su Barzda 
£ Bansdaskutis — apysaka;, . 
P Katalikų Bažnyčia ir De- 
fftokratizmas. — Parašė kun. 
^amas Žilinskas .. .. .. .. .25 
.& Apaštalystės Maldos Statu- 

■— Vertė kun. P.. Saurtt- 
Sgttis ............. .45
^XXIX ^Tarptautinis Euchą-

* ‘iinis Kongresas. Parašė
Pr. Bučys, M. I. O. . . 1.50

"Mūsiškiai Užsienyje. Juo- 
agas aprašymas’, kelionės į

lių ir atgal Mikalojaus j Gustaitis 
( Glapiros lvanovų. Išguldė . J 

gnusiTaTvalkietis . ... *’ .25
nė Aplink Pasaulį per < !?

; Dienų. — Apie visas de- . 
be galo įdomūs nuotii- ■ 

ii kelionės per įvairius kra- 
Paraše Julius Ver n e,

girnas, J; Balčikonis ... ., 1.00 
Sąmoninęs Demokratijos

dai. Parašė Uosis .50
5 .Gegužes Mėnuo — Kun. P.
fcįdeikis ..................... .. .40
* Aritinetikos Uždavinynas .25 

Vaikų Darbymečiui —Rin-
.ųąėliš-kalbos mokslui ......35 
.Petriukas laiškas, vieno 

pikelio. Vertė S. Rakauskas .15 
‘^ąlŠęvizmas — Kas tai yra 
^Ševižinas ir jo vykdymas 

<s$oje. ... ..
. ||fetdimų Vainikas — Savy

.vakarėliams ir g e g it ž i 
t&ni su gaidomis. Sutaisė M., 
pagonis .. . . ................... 25
į Laimė ~ (poema). Parašė 
Žitkus ...... .. .. . 
JĄ^argiai su Ugnimi. Vertė 
Oąnkiško kun. K Š. .. .. 
Wįsų? Tikėjimas-Uišaiškini-

^pagrindų mūsų tikėjimo .25 
V^įštuvos Ženklai. — Išleido . 
I ^ftskeviČius ir B-vė, Kau- - . .

... •’.. ... .20
į Mūlęs ir Kalbėk: Deklama- 
Ho&’-Monologai- ir Dialogai. 
BraSę ..Juozas V. Kovas .., .20 
įGritudūs. Verksmai.— Vertė. lo;

?įū»haristikoš Stacijos. Sii- .
Jgirino Kun. P. Juškaitis .. .15 
Įiristaus Kryžius: Stacijos, 
^KĮ^lūs Verksmai, M ai d o s 
Sjąžes, Birželio ir Spalių

Išleido kup. K. A. Vasys .25 
■’Bfcngau'š Karalienė. Surin- 
^fchh., M. Galevičius; be ap- 
hpį 25c, su apdarais . ;. .50. 
tSocializmas ir KrikšČiony- 
k Pri)f. V, Jurgučib ...... . 
B ogus ir Gyvulys. Parašė 

Pr, Bųčys . ..... ......
ląs Lietuvoje. Parašė S.

jįūhietis .. .. ;. .. .. .. .05 
^ffiCdoa Galybė.. istoriškas 
’«nys IV-to šimtmečio ki’D ’ 
aonybes. Lietuvių ’ kalbon .

ABaranauskas .. .;

• Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais ir aprašymais ,. <. 1.00

Trumpa Apologetika arba 
KatalilmTikėyiinoApgyTii-' - 
mąs/ Parašė kun,. V. Zająn-? , 

. čaiiskas .. ;.:.......... .... . .  .. .35
Dr. Vinco Pietario Raštai.

Istorijos apysaka 2 tomai .. .50
Moteryste ir Šeimyna. Ver

tė J, Gerutis. .. ... .25
Limpamosios Ligos ir kaip 

lino jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, van
duo,, oras. Parašė 37 Batottas .25

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II); Su*paveikslais .40

. Vaikų Knygelė — su pa
veikslais .. .. .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para-

• še kun;. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) .............  .15

» Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kūjį. J. Konee-

i vieius ., .. .. .. .. ;. ..
Vienuolinė Luomą; Vertė 

kun. P. Saurusaitis

Ąžuolai. A. Vienuolis .. .. ,10
Kas šiandien Kalbama, li

pde Dievą,. Sielą, Religiją, Pa- ' 
žangą ir Soeializmą. Pavašū 
Dr. Povilas Mira .. ...... .10

Visas Svietas, žente; kalnai, • 
vanduo, upės, žmonės/, mies
tai, Sutaisė ir išleido P. M i-, 
kolainis ., z. .1 ..: . .10

.10

15

.25

.10

I le° padainavo EI. Verriac-I ir J. Ę; Vyskupas P, P. Bū- 
kaitė. , ' . ' . rys, kun. J. L. Jakaičio ly-

Jonas Baranauskas, TėK-ldimas. Tarp kitu garbės 
tile School futbolo tymo ka-| svečią buvo. kun. K.-Vasys, 
pitonas, pasakė kalbą, kū- kun. V. Puidokas, kuri. P, 

rioje . pareiškė pasiryžiiną Jįraitis (tik ką minėjęs kil
savo gabumais ir darbu pa- nigystės 25 metą sukaktu- 
kelti lietuvią vardą. Visi ves), adv.. A; Mileris šu 
jam sukėlė . triukšmingas žmona. \ ,
ovacijas. , Pasisekimo, Jo- Programą prasidėjo ly- 

[ririil gjy 7.30 vakare, kaip
<P<> kalbos, Jonaą paskam | bUVo skelbta. . 

bino “banjo.” •
Gražiai pašoko V. Vilki 

šiūtė.ir B. Žebtytė. Pianui 
pritarė A. Norkūnaitė. .

Duetą sudainavo EI. Ver
siackaitė ir J. Baranauskas, Į ^j<os mokyklos ir ragino fe* 

| f>olo “Motina siunčia yO’Lus leisti savo vaikučius j
padainavo J. Narin-Las mokyklas, kur yra dės- 

kaitė. Rodos, ko daugiaūL.oina fįkvba.

Pirmiausia suvaid i n t a 
“Daktaras Mikertas.”

u . . J, Ę. Vyskupas Būrys pa
sakė kalbą, kurioje aiškino 
apie reikalingumą katalikių

Žilį

Čižauskas, agituojant kun. A. Petraitis, Inm. J. Baka- 
nas, adv, A. Mileris.,

Miurikalę programos dalį 
išpildė Z. Biekšiene, J, . Že
maitis, M. Kl ova e. k a i t ė. 
Akomponavo M.- Mileriene 
ir J. Žemaitis, , Visi, vaka
rienes dalyviai bendrai, su
dainavo “Ant kalno karklai 
siūbavo/’' . •

Baigiant vakarienę, adv, . 
A. Mileris ragino visus lab
darybės narius uoliaus dar- 
būotiš vargšą šelpime. Mal
dą atkalbėjo kun, A. Pet
raitis.

Vakarienei valgius auko
je: A. Lukoševičiene, 
Ščiukienė, P. Senkieuė, O. 
Žiurinskienė, E. Baltramai- 
tienė, O. Landžiuviene, 0. 
Kardokienė, E. Pacepavičie- 
nė, M. Anušausldenę, P. 
Blavackienė, J. Juknevičiai, 
O. Lįutkieriė.

Paminėtos moterys. auko
tojos buvo iii vakarienės šei
mininkėmis, kurios labai, rū
pestingai. minėtą, vakarienę 
parengę.

Vakąrienės pelnas skiria
mas vargšams.

Visiems • aukotojams ir 
darbuotojams, ypač šeimi
ninkėmis, tariariie širdin
giausią ačiū.

LabJm'iii Komitetas.

Valaičiui ir vienam fcliėri- 
kui iš Cinc.innati.

». . . ■,

Per mišias giedojo para
pijos choras (80 narių), va? 
dovaujant mo. - J. Čižaus^ 
' tųi. Be to, grieže simfoni
jos orkestras. Bažnyčia bu
vo ’ gražiai išpuošta — ji 
mirgėte mirgėjo;

. Detroito

LAWRENCE, MASS.

[žiąu skamba... ' T Ą1. Vysktt?i0 ka®°s se^S 
Gražia, kalbą pasakė kiie- ĮU4*1’j i>T0®rilWa, kiiriij jitli- 

pikas Antanas Baltrnšiūnas, 
soiithbostonietis, visus ra
gindamas padaryti gėrusi 

| naują metą pasiryžimus.
Švč. Marijos kolegijos 

studelifaį Bro. A;. Vilkišius, 
A. Vilkišius ir J,. Sabaliau
skas padainavo “Gale lauko

• •• •• •• $150 2-00 toli.” Kadangi jįjdainavį-
TEATRAI mas susirinkusiems labai

patiko, tai jie dar sudaina
vo “J tėvynę grįžt norė-

• • J5| čiau.”

MALDAKNYGES

Maldų Rinkinėlis, bal t a i s 
viršeliais- .. .. .. .. 1.50 .90 Į

Maldų Rinkinėlis, Juodais
Viršeliais..... .... .. 1.50 .75 j

Pulkim ant Kėlių — “ Dar
bininko ” spauda. Odos: apda
ru

JUNGTINIS DARBAS
Šv. Pranciškaus pavapi 

jos pašalpinės ir. idėjinės 
draugijos vasario 22 d. tu
rės bendrą parengimą Eag- 
les svetainėje. Programoje 

- jus koncertas ir. - šo k i a L 
Koncertą parengs parapijos 
choro naujas vedėjas. P. 
Petraitis.

Pasilinksminimui gri e š 
geras orkestras. Komisija, 
kurią sudaro kieky i e n o s 
draugijos trys nariai, uoliai 
dirba ir, pagėlbstmt kun. P. 
Jurui, stengiasi padaryti šį 
vakarą sėkmingiausiu. Pel
nas parapijos naudai.

Kastules.

ko visą įkyrią mergaitės i ė 
berniukai. r

Tėvams buvo malonu pa- 
iha r. ti savo vaikučius gra
žiai išlavintus,.. Padėką pri
klauso pąsiank'jukoms Se
selėms. ’ ; . .

. ALITMNAT
Gruodžio 27 d. įvykusia

me mokyklos alumną susi
rinkime išrinkta nauja val
dyba : pirm. — P. Paniliš. 
Holy Crbss College; vice- 

Komediją “Dvi kūmutės” pirm. — EI. Žostaifė — 
. .25 suvaidino M. Amdriiiškevi- CIassical High, prot. rašt.— 

čienė ir EI. Tubiniene. O. Žinkiūtė, Šv. Kazimiero 
. .251 u Harmoni j os ■ vyreliai, ’ ’ akademi j a, f in. rast — J. 

kurįąis buvo V. Versiackas, Rogaliauskaš — Holy Cross 
J„ Baranauskas, Bro. A. College; indininkas — R.

• Veršiackas Ališauskaite — Commerce 
J ir J. Sabaliauskas, padaina- High; iždo globėjais —J.

I vo “Ant kalno karklai siu- Lubinas, Trade Sfehool ir 
bavo.” ... Vitalija O^Kleiteris. Com-
Baigojė kalbėjo klebonashąeree High; tvarkdariais — 

.10 Į iuin. P. Strakauskaš, ragįn- J. Raugliūtė ir J. Žukas, ■ 
damas ir kviesdamas visus • Nutarta turėti savo bas- 

.10 . dirbti vienybėje. \ tetbąll ratelį.
. Jonas Sabaliauskas. . . . , ^inąs.‘

; Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai Sit- 
liėtuvino Vaidevutis ... ..

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei- 
ksipų komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas .. .. .. .. ...

Giliukingas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; parašė S. Tar
vydas .......... .. ... . -

Ubagų Akademija ir Uba
gų Balius — komedijos po 
1 aktą; Parašė Seirijij Juozu
kas.. .7 .. i.. .. ... .. .. .351 Vilkišius, Alb.

Sniegas—Drajna 4-riii ak
tų. Vertė Akelaitis . . .. .40

Ėsumas 3-čią dalis dra
mos “Gims. Tautos Genijus.” 
Parašė kun. L, Vaicekauskas .10

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

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

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus. Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis .. .. .. .. .751

Dramos; 1) Germanas; 2)
Fabiola 5-kiij aktiį; 3) Liurr 
do Stębūlas 4-rių aktų; parai
žė J. Tarvydas .. .65

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis .15

Vaikų Teatrai: dalis į; 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mąno lai
mę. Surinko S. K.,D. ir N. •.. .15

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

’ .DAINOS ' ’

WORCESTER, MASS.
METINĖ VAKARIENĖ
Labdarių draugijos puoš

ni vakarienė, buvo Nauji} 
Metu vakare Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Tai buvo 
vadinama dešrą vakarienė.

Pirm. V, J. Blavaekas 
programos vedėju pakvietė 
adv, A. Milerį.

Kalbas pasakė klėb. kun.

ANT PARMOS SURASTAS 
Šaltinis, gydantis vanduo. Gelbsti 
.nuo Rheumatizmo, Kaulų gėlimo 
ir Paralyžiaus. Moderniškos mau
dynes sutaisytos šlapios ir sausos. 
Užsisakyk vietą iš anksto dėl va
saros. Kelią nurodysime per Jaiš- 
ką.

A. P, Post Office,
— Ballard Vale, Mass. >

.15
Moterystės Nssuardomybė. 

J. Lesauskis. Šv. Kazimiero w. 
Dr-jos leidinys, Kaune .. •.. .10

Sunkiausiais Laikais. Para- 
šė A. Rucevicius . , . . .. .. -20 

f Meilė (Poema). Parašė M. 
k i ....................: ......10
J šv. Gabrielius.. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C. P. .-.i .15

RELIGIJOS Mokymo Me- . 
todika. K. J. Skruodys ., ... .25

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas ... .7 . .25

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
irys Puida .... ... r .. .. .25

Andersoną Pasakos — šu pa
veikslėliais ..... ... .. .10

Malda, Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B. A. ;. ... .10

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 ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė. Ameri- 
kos Lietuvaitė .. . ............. . .1.00

Sveikata arba t i e s ū s . i r 
trumpas kelias į sveikatą.. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas. .., 1.00

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietnviškai-Angliš k a s 
žodynas. Kun. P.- Saurusaitis

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis

'Deleg-atu Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. .... .....

Vadovėlis išmokti dailiai v 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno .. . . .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pąmokyami mūsų mergai
tėms.' Iš vokiško perdirbo 
Knpranąs .......... ,. .10

Mūsų Jaunuomenės Idealai.....
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje,’ Voroneže, 5 
d., birželio,1917 m, .. . .. . / .10

šeimyniškiems Vakarėliams , 
Pramogėlė.. Svirno Žvyne ... .10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš-

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

gustavo giriose .. -A • .10
Pasakėčios. Rinkinėlis kal

bos mokslui ... .. .10
‘.‘Dievo Karalystė Jumyse . 

Yra” arba apie gerumo do
rybę. Versta iš ’lehlių kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L. ,'. .10

Ką Kiekvienas Katal i k a s 
turi žinoti arba mokėti 1

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybė^. Ktm;. J. Ambrazie- .

i- jus ... ....... ... . .., v.. .05.

in ,ts Aaomo imcKeviciaus nas- 
' Mokykloms parinko M.

15

15

.15

.15

.15

WORCESTER, MASS. DETROIT, MICH.

LDS. Kuopų Susirinkimai

ASsirikimų .Komedija. At- 
®mnas iš Amerikoniško gy- 
|lb0ao. Išguldė L a p ši a u s

Kfnito Eiles ., 
apdaru->.* .. ..

,05 
.75 
.50

.05

Jaunimo Aidai, M. ’ Ateivis .10 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos .10
Svodbos Dainos ...............
Birutės Dainos .. ... z ; .
Mūsų Kariuomenės Dainos. 

20 dainų dviems ir -trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys. .. ;, .:. ..

'SU GAIDOMIS
M. Petrausko-

Jojau Dieną .;. ..
. Vai jas pakirsčiau... .. .
Ligho (Latviška)
Ųž Šilingėlį . . • • •• • •
Saulelė raudona .. .... 
Šių Nakoiąly (dzūkiška) ..

. Skyniau skynimėlį.............
Siuntė mane motinėlė .. ..
Ko liūdit sveteliai? .. . .

' ' Sasnauskio
Blrtiyininkų liymiias .. ..

Aleksio
. Vyčių hymnas........... .. ...

Tallat Kelpšos
Liaudies dainos (chorui

Aš pas tėvelį-Mociutė mano .15
Oi tų,- lakštingėlė-Vanagė-. 

lis tupėjo ., .. .•. ,.. ~. .•" 15
. Kad buvau mergėjė-Ir atlė- I 
ke sakalėlis .. .. . i -., ,. ,15

.10

.10

10

.40 

.151 
15 
.25
.20 
.20
15 
,15 
15;

KAIiĖIJŲ ŠVENTE REKOLEKCIJOS 
. Šv. Kazimiera bažnyčioje Sv. Jurgio parapijoje 

iškilmingosios mišios įvykobuvo nuo gi-uod- 
12 vai. naktį; Jas atnašavo ™ ,lkl g^dzm 23 d. Re 
ir pamokslą pasakė klebo- ^13^ vedė kun. A. Pet- 
nas kun. A? Petraitis. ^“sk'as’ C. Parapv

Didysis altorius buvo turj“ P^okdus labai jver- 

tingai papuoštas raudonos ’ • . . . • .
spalvos gėlėiriis. Tai vis KALĖDŲ MIŠIOS 
Kązimieriečią Seselių dar- Iškilmingos bernelių mi- 

i bas. - šios buvo vidurnaktyjęj ku*
MUZIKA rias laikė klebonas kun. J,

Parapijos choras, muz. J; 
K. Žemaičio vadovaujamas, 
stebėtinai gražiai giedojo 
Kalėdą giesmes. Dalyvavo 
ir garsioji dainininkė p. Ap 
Stoškiūtė, kuri savo stipriu
maloniu balsu, zavete žavėjo r - / - • ■
žmonės. . ' i GHARRON’S |

Be to, grojo orkestras, J, Į .
Ąlavošiaus. vedamas. Tas Į StoibiMWI 1
viskas sudarė žavinčiai ma- | . mašinoc . J
lonię haimopije. Į ’SSSSSŽ. iSF'

; Žriionią tiek daug atsilan- | ' • • .
kė, jog daugeliui teko stove- j Lraįvnt NuottmSe
ti, nors mūsą bažnyčia ir la- 
bai ruiminga.,

MokykiloS VAKARAS .

. Kalėdą vakarą parapijos 
mokyklos vaikučiai,^ Seselių 
Kązimieriečią vedami, turė
jo savo metinį Kalėdą va
karėlį su eglaite;.. . ,

re-

i DETROIT, MICH,
LDS. 72. kp, susirinkimas įvyk*, 

sekmadienį, sausio 10 d,, tuoj po 
pamt2dų, šv. Jurgio parapijos mo 
kykloje; Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti. į šį suairfr 
kimą.

Valdyba

HARRISON-KEARNEY, N. J.

L. D. S. 15 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 10 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

.10

.20

Telefonas; Plaza 1350.

JONASGREBUAUGKAS
Graborius ir Balsarifuotojas 

423 S. PACA STREET, , 
BALTIMORE, MD.

LOWELL, MASS.
LDS. 97 kp, susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį sausio 12 dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
nintšlfe darbininką organizacijos

Valdyki

WESTFIELD, MA88.
LDS. IH kuopos 8usirinkimaa,į- 

vyks sekmadienį, sausio 15.. dieną, 
tuoj, po sumos,. Šv. Kazimiero 
parapijo® salėje. Kviečiami vud 
nariai ateiti. , Taipgi atsiveskite 
savo draugūs prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

Valdybą

NEW BRITAIN, OONN.
LDS. 36 kp; susirinkimas įvyki 

sekmadienį, sausio 15 dieną. 
S varbu, kad į šį susirinkimą ateitą 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestą prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 12 kp. mėnesinis susirinki, 

mąs įvyks sausio 15 d., 6 :30 v 
v., Karalienes. Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir. So. 
4th gatvių, •

1 Taigi malonėkite visi, susirinkti 
ir užsimokėti duoklės kurie esate 
skolingi; Nepamirškite ir naują 
narių atsivesti prirašyti prie mūšą 
brangios organizacijos. -

Kviečia Valdyta

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

ripkimas įvyks penktadienį, sau
sio 13 d,. 8 v, vak., Šv. Jurgio 
dr-jos svetį: 180 Neur York Avė., 
Newark,. N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti.; • Valdyba.

“DARBININKAS
B6 W. Broadivay, So. Boston, Mass.t™iJbZ ^^1

Geriausias nuo Reumatiskų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Mėtų metus tūaiip kankino trumą- 
- lizinas.- Pagaliau aš isRirdau apie 

Patn4£xpcllcri ir - nusipirkau jo. bon- 
ktj. .Pirmas išsitcpimas. juothi ’ino- 
mentaliai sutelkė paleiiftvitnnui. Ii- 

' naudojus jo viena, bonkų gaUjau at- 
. likti visa savo kasdienini darbų be 

jokias phgclbos. Dab’ar Jau neturiu 
jokių gėlimų:‘savo sąnariuose."’'-

J. O.
Buftato, N, V. '

PAIN-EXPELLER

0. BROOKLYN, R. Y.
. Sausio 15 d;, tuoj po sumos į. 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visut narius 
atsilankyti į šį sumrinkimą ir ui- 
SimokŠti mėnesines. Atsivedate ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba

LAWREN0I, MASS.

. LDS, 70 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 15 d., tuoj po 12 valandos. 
Kviečiame gausiai sueiti, net turi
me kelętiį Svąrbįų tūmiiiymų. At- 
•įveskite ir tavo drangus(ea) pri- 
itkfcH, ViMįbi

WESTVILLE,ILL.
, LDS. 75 kp, mėnesiniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., Šv; Petro it 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

. Valdyta

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

mas įvyks ‘sekmadienį, sausio 22 
1 vai., po pietų, bažnytinėj svetai 
n5j, 339 Green St Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo- 
kSti duokles.. Valdyta

WATKRBURY, OONN.
Šausiu 22. d.. 1 vai, po pietų | 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimai 
senos mokyklos kambary, Con 
grėsą AVA Ateikite yiųi, Valdyta

r



“Darbininko” MetinisIVIETINES ŽINIOS
BIBBTKISKI9

I
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^Vis dar matyti, kad Bi’O- t- 
pins Kukor« sustabdo. savo /• 
automobilių. So. Bostone/ < 
Matyt, jam dar; neatsibodo. /

ĮŠVENTINO Į HS9HS
7 > suomeues paramos^ Nė vie-

. Pi’Aej.umą . savai t ę no žaidimo pajamos iki šio- 
Kryžiaus - katedroje Wes* ’ lėi nepadenge tilteliu išlai- 
Sommerviįle Šv. PKlėnienšo’ dų o Vyčių kuopa iš savo 

jždo jau didelę siimą. pridė
jo. ’ . . ..... •

’ • . f

Štai ir‘yi> aiški- pareiga 
. visuomenei, jaunimui ir vy
resniesiems pasisakyti: ar 
norima remti švarų Sportą 
ir -ugdyti tautinį susiprati
mą, ar užsimerkti ir numoti 
ranka į svarbų klausimą.

Šį trečiadienį, sausio 11 d.,. 
Akyčiai vėLžais.
liečiu (Dahlgren) klubo sa
loje, E gatvėje, 8-o. Bosto
ne. Tai bus bene paskutinis 
mėginimas. Jei visuomene 
savo,atsilankymu neparėmš, 
vyčiams teks nuo žaidimų 
susilaikyti. ., •

- parapijos 'vikaras kun. D a- ; 
niel !?. Dėsmond įš ventili- 
tas į vyskupus. ./ . į 

Naująjį vyskupą įsventi- 
po-konsekravo Manchester, 
;N. H. vyskupas J. P. Peter- 
sdn. Įšventinimo iškilmėse 
dalyvavo kardinolas O’Con- 
nelį apie 15 vyskupų bei 

.... monsinjorų, ir apie 500 ku-
mgų. ■

M, Į savo vyskupiją, AleW- 
; dria, Douįsiana valstijoje, 
.; vyskupas Desmond ’ išvyks 

vasario mėnesį. •

CHORO® »
RACIJON

MOKSLEIVIUKUOPAI
Jono Kmito.. tnoksleivių 

kuopos susirinkimas įvyks 
šį penkiadienį, sausio 13 d., 
7:30 vai. vaka re pa ra pi j < >s 
svetainėje, ...

--T . I Visi nariai ii* pr'ijaučiau-

METINIS SUSIBINKIMAS
1 DAKTARAI i

Parapijos choras savo 
metiniame . susirinkime nu- 
tarČ įstoti į vietos K. Fede
racijos 3 skyrių.

Choro atstova;s į. Federa
cijos skyrių išrinkti A. Jur-

• gelaitis ir J._ Grriciūnas.

L. Dukterų 
svarbus mėtinis susirinki
mas įvyks šį . antradienį,• 

/. "Sausio 10 d., 7:30 -vai. vak. 
bažnytinėje sveta* įėję.

' : ■ •. t.

Vašesmarės ą»£awmos>gan 
singai susirinkti, nes yra 
aptarti daug svarbių reika
lų.

draugijos

Valdyba.

AR GI NEliERTA?

; l'el. So. Boston 0823
LIETUVIS DAITTISTA3

UR.M.V.CASPER
(KASPARAVIČIUS

įr ■ Naujoje Vietoje, ’ - 
525 E. Broadway,.S. Boston..- 

Ofifo Valandot:1 /
Nuo 9 iki 12 ryte ir nno 1:80 iki 

. 5 ir nuo 6 iki 8 yuV vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais Ir 
nedėldieniaig, taipgi šaradomis uua 

' 12-tos diena uždarytas.
Taipgi nuinizc tr X-tay

KONCERTAS-.IV 'VA ■ BV -W|l BHVBV HV HV • Vii • ■ Vi VB
... ■; .-. •.— įvyks— ■■■

Sekmadienį, Sausio 15,1933
* * . t '

/Prasidės 7 vhlandą vakare

Į Municipal Buiiding Salėje
Sm . ■ ---------- -------- :------ —----- :-- ----\_______ ‘ •• . .

So. Boston, Mass.

P. PETRAITIS

t

.S

i

Koncerto programą išpil- 
dys solistas ’P. PETRAITIS, 
Montello choras, soliste M. 
Grybaite, smuikininke A. Za- | 
gurskaite, Ukrainiečiai Artis- | 
tai, Saxofono Duetas, So. Bos- | 
tono solistai ir 1.1. Programa | 
naujausia, įdomiausia. Kon
certe paminėsime Klaipėdos 
10 m. išsilaisvinimo sukaktį.

Visi atvykime ir bendrai 
pasidžiaukime koncerto gro
žybėmis.

Įžanga 75 ir 50c.
Visus kviečia Rengėjai

S 
$ te 
i

*2
I i

Mano vienas agentas, pra
nešė, jog Alfonsas -Tribu- 
iauskas iš .'Nų Abuigion va
žiuos į Afriką dirbti prie 
‘/Firestone. Rubber C6.f” Į- 
domu, kaip • jam seksis su 
negrais.

Ar žinote, jog W >a i te r 
pender — Bendaravi e i u s, 
B. U. hockey tymo kapito
nas, yra lietuvis^ .

Gal kas. žino ’ ] )tiežastį, ko
dėl hoėkey. žaidimuose nebe- ♦ « 
simato Marijonos Lukas ir r 
Harriet Savilpni s 1__ ■

O kas nauja'iŠ Mont'ello? - 
Adelė Zagurskaite vis dar j 
gerai, griežia simiibų ■ Gir
dėjau, jog ji (labai pasiilgo 
ten iso žaidimo'?■. Na, mes * ■ 
visi ją .greit pamatysime. Šį ' 
sekmadienį, sausio 15 dieną,./ 

į (1 Darbi i lin ko ” koncerte ji > 
išpildys imizikalę programą.

i Aš norėčiau įspėt i . Emili
ją' (Iksaitę, jog. B. j. Jaukia 

. gromafos ir vis nesulaukia.^. ,
Pa m skubink, E oilija!.

Kas seka spaudą, tam nę- 
paslaptis, kaip gražiai gar
sina ir kelia lietuvių vardą 
sporto srityje. Vyčių 17 Al
girdo kuopos basketball rą-

Vyčių kuopos sportinin
kai per trumpą laikotarpi 

i. ' turėjo-. 9 žaidimus, iŠ kurią 
8 laimėjo, o' tik vieną žaidi
mą pralaimėjo. Paskuti
niuoju laiku jie laimėjo Bo
stono ir apylinkės lygoje 
pirmą vietą.

^letnvis Dantistai

(OALINAUSKAS)
414 Broadway, Šo. Bostcr 

lėi. Jb. Boston 2S0U .
Ofisas’atdarąs nuo 10 Iki 12 vai 

.. ryto, nuo 1:30 Iki 5:3O po pler ii 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą' dieaą 

pagal susitarimu .

ADVOKATAI į

7

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaš, D|ro vi-. 

•us legalius dokumentu*.
817 E St- (kampas Broadway) 

. South Boston, N&M. . .
Telefone*: Šou Boston 2732 

Namą; Talfoot 2474 ‘

Tek So. Boston 2CG0

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valjinilos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:30—-9 vakare 
Seredomis nuo 9—1-2 vai. .dieną 
Sulįstomis nuo 9 iki 6 va] vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

CHORAS DALYVAUS NE
PRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIME
. Parapijos choras* priėmė 
K. Federacijos skyriaus pa- 
kvietimą dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės 15 metų 
sukakties minėjime ir suti
ko išpildyti niuzikalę pro
gramą. .

Lietuvos . uep'riEkitvsomy- 
bės 15. metų .sukakties minė-

Tek Port er 3789 .

JOHN REPSHIS, M, D.
i

(REPŠTS) .
Lietuvis Gydytojas

Ofiso Valandos : 2—4 ir T—O.

278 Harvard Street;,, 
kanip. Inninn arti Central..Sq,

Oambridge, Ma»i.

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. VMLSH
A D V OKA T A I 
pdivar B. Coplen, ■ • • 
Albert Adehon

.•. Benjainin Chosky
'. OFISO VEDĖTAS

fenai J Romanas
18 Tenjoąt ftt., Boston, Masy.

81/ KimM Buiiding

. ^(įefonas: Capitol 9880

/ O

4

so valandos
9 vai. iki fi vai;

f

GERAS GYDYMAS

TEISINGAIS METODAIS
Norėdauius pasigydyti šioj ’medtel- 

uos ii- chirurgijos įstai
goje. liusi ipe. mano prie
žiūra, o no kokių jauną 
nepatyrusių studėnUj. Šn' 

5?. tokiu užtikrinimu negali] 
biiH jokiiš nčpasiteukl.tii- 

nuis. Kreipkis, tuojaus. - • 

0r.Grrti,32T ST& 
faiandOf, Antradlmluls, kttrlrt* 
dlmiląlB ir MMlbhikh 10—12 «f-. 
te, 8--A 7--« 
ainis 10-r-12 tiktai.

. - 1 Adol fas Krušas, sopranas, 
tuoj aus paliks tenoru. Da
bar jis mokosi itališkai ii’, ., 
kai tik depresija pasibaigs, v 
j is važiuos į Italiją mokytis J 
dainavimo. Kaijisparva- 

rŽiuos atgal, mes ji vadinsim.
- ■ Sįenor. Tenor? ’. Knise—iš--

Metropolitan Opera. •” 
Lauksime. ' . ’ 

Juozas Zilch.
pi- drąsą.” Ar ilaug- surin- (D,augiau žinių 3 pusi.)”-
kote į kepurę ?

Girdėjau, jog Ona. Siūk..
labai sirgo, bet jau pasvei-Į

-1 ko. Pasisaugok/Onute, nuo 
tos nelaimes, ateityje! /

*2

gavęs 14 <tftagių^ už įvairius 70, iš kurių F. C. Asšad;yra 
nepildant jauniausis. Daugelyje da

lykų jis gavo aukščiausius 
laipsnius.
- Šis: januas gydytnjas.’turi 
du medicinos laipsnius -~ 
M/D. ir D. O./ Pirmą laips

nį gavo iš Mass/.Collegė o f 
net-e pirmuose puslapiuose. Osteopatby ir.Surgery. B<>s- 
Shindlei'.pasisakė paaukojęs tone. Jis jau pasižymėjo, y- 
1500 dolerių delno k r a t ų patingu sumanumu kai ku- 
partijos agitaciniems reika
lams, todėl jis mano esąs di
delis ponas ir galįs elgtis,

prasižengimus,
:automobilius turėti bei juos 
vairuoti taisyklių.

• Bostono laikraščiai šiam, 
biznierėliui Shindleriui pa
darė ..gerą Apgarsinimą, pra- 
mšdami apie jo nuotykius

jinio iškilmes į\yks-vasario kaip noris.

Buiiding svėtamėjė.
S'ios reikšmingos sukak

ties minėjimą vergi u Ki Fe- 
dera ei jos 3 skydus. Plates
nė programa bus . pranešta 
vėliau. ■ • • ‘’ 1 ■ •

SHINDLER NUBAUSTAS
Praėjusį, šeštadienį, sau

sio 7 d., $o. Bostono teisme 
biznieriiis Louis H. Šhind- 
ler nubaustas $150.00: iiž au- 
tomobiliains. turėti >taisyklių 
laužymą. . . . /•

Spalių .-20 d: jis paprašė 
atnaujinti automobiliui- vai
ruoti leidimą, tačiau regis
truot o j ui jis nepranešė, jog 
jo leidimas buvo, suspenduo
tas... . Tokiu būdu Shindlėi* 
apgaulingu keliu išgavo' lei- 

. dinią. Teismas jį ..nubaudė. 
100 dolerių pabauda už me
lagingą pranešimą ir 50 do
lerių'pabauda už vąii’ąvimą 
automplplĮo be-, leidimo.. . /

Shindier per 14 mįfų.p‘a

DARBUOTĖS
turi

'trose Ilgose.
Toks pasižymėjęs jaunuo

lis yr,a geriausiu pavyzdžiu 
visiems- mokslą' einantiems.

. Mūsų tylioji Jadzytė V. 
jau nebeiškentė —choro pa
skutiniame susirinkime kai 
ji pradėjo kalbėti, niekas 
negalėjo sustabdyti.- Bet tai 
buvo įspūdinga, prakalba. '

LIETUVIŠKA APTIEKA• * ’ fi. . ’ * •
“ARĘX PHARMACY”

Lietuviškos žolės ir Palangos 
Trejanka.

. Pcrsiuneiam visokius vaistus/ 
per paštą. ’ ,‘

1016 Cambridge Street, 
CAMBRIDGE^ MASS..

Kai Jono Kmito raukšlei-

KAS NAUJA BR0ABWAY?
Merginų, sodalicij a 

du kartu į mėnesį pamaldas 
4r pamokinimus. Jų dvasios 
vadas kun. K. Jėhkus duo
da praktiškiy pamokymų 
kursą. Mėnesinius susitinki- 
.ritus laiko reguliariai. Juose 
■aptariama ■sodalieijos vei- 
liimo keliai.

Sodalicija dar labiau pa
kils, nes įsirengia savą kam
barį parapijos salėje. Ji 
rengia juoką vakarą, bažny
tinėje salėje,' sausio 29 d. .

JAUNTAUSIS GYDYTOJAS
Nesenai Massącliuse 11 s 

valstijos. gydytojų egząine- 
nūs išlaikė Fredejic (k Aš- 
sad,,/22 metų amžiaus, kata- 
Tikas, sirijanu tautybės. ' •.
> Egzaminus ląikęjjšJ kam 
didatai, tačiau d išlaikė tik

lerius., surėngdaiiia . v-liist 
i party, tai dabar-visi nori 

11 s rengti kozyrių vakarus
.ir choras ir kiti;ir vyčiai,

Sveikas, jaunime, sulau šfaį .jaiuioji organizacija ir 
kęs naujų 1933 melų (lai r>ali pai’odyti seiįcsnicsiemš, 
jau visi pasitaisė, kurie bu kaip padaryti pinigų Bro-

B0WUNG
BROA.DWAY 

R E C R E A T 10 N 
448 Broadway 
South Boston

Dešimt Naują Įrengimą . 
Sportuok dėl savo sveikatos.

v b pakrypę. .

/ Naujų Metu vakare įvyko 
’dauę /‘štuku/’ bet šį kar
tą nutylėsiu. Tučiau -pasn- 
kysių kad Juozas Art., bro
liai Edvardas ii* Alvkas bu
vo sudarę trio ir padare 
“personai appęąrauce”'. į 
Yankee Clyer, Jie padaina
vo populiarią dainą “Putu-

o, jaunieji!

z\r visi žinote, jog Jurgis j AUtHIAI
Walsh dabar gyvena Ne^v- —»»
ton Ępper pails? Nieks ne- | I ki 0 II D A 1| p E’. • 
žinoj kodėl, jis neatvažiuoja, j . I w U H A ” Ų E 

. ■ ■ ... | Apdrausk namus, rakandui]
_— --------• • |.|. automoblHiis pas- . .

Mūsų juristo Slėnelio M. | S. MESKIS
: -i... . 4.; n u |25S Brdadway, S. Boston, Mamir mekuy nematyti. Qal pui | Boston 2613 •
turi kokia ponią? ."Visi lau- 
kiani yeselijų. r

PRALL BROLIAI
PEMORiAi m BEKORATORIAI
DĄRB4 ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI įJ
7 PATARNAVIMAS GERIAUSIAS '.Igjį

ARMANDINE ST,/ : ' DORCHESTĖR, MASŠ,
' ■ t '7 ’ • ;TĄ Talbot; 036| ‘ ; -;

0. A. ZALETSKAS
GRĄBOBIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
;. 877 Ca.inbridge Si., •

Cambridge, Mass.
‘ Res. J564 Kast. Broadw«y

; Sb. Boston, Mass.
? Teli'phonc' • Boston ■



IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
KATALIKIŠKA AKCIJA 

APYLINKĖJE
Gruodžio 26 d., 1932 m., 

ryko mūsų apylinkes kata- 
kų seimelis. Kuo 1927 me- 

šiuos seimelius regulia- 
fcd šaukiame. Parapijų 
raugi jos suėjusios pasikal- 
a, pasiginčija ir tiek. Pri- 
ntos rezoliųeijos dažniau- 
rii nepildomos. Atlydytu, 
šimeliai esą nereikalingi. 
Jet ne. Prieš penkis metus 
eturedavome seimelių, ir: 
įstebėjome veikimo skir- 
mriip Aišku, dabartinis vei- 
irnas. daug gyvesnis, >susl- 
iausome, vieningi esame, 
džiaugiamės . gražiais dari 
ais, tik, toli gražu, mūsų 
iatalikiŠka -akcija nepilna, 
aug darbų nebandėme dirb 
L Šių metų seimelis buvo 
įbai gyvas ir, negi, mes vėl 
ezolhiėijas paliksime ant 
lopieros? Darbas reikia 
irbti sistematiškai. Pradėk 
i- jį savo siekio pažinimų ir 
riešo pažinhūit Kaip prie- 
ą pažinti ir jį kovoti, ir 
:as yra mūsų priešas apy- 
inkęje trumpai pabriežiau 
avo. kalboje seimelyje. Iš 
os priimta rezoliucija su 
ištuonįais punktais, ka
inos bandysiu artimiausių 
aiku kelti ir aiškinti šiame 
juslapyje.

Siekis mūsų aiškus. “Tik
slas, į kurį privalo. krypti 
nsos mūsų pastangos, yrą 
įstatyti žmonių giminę įš 
laujo Mūsų Viešpaties Jė- 
saus .Kristaus valdžioje... 
Atnaujinti Kristuje ne tik 
tai, kas tiesioginiai pridera 
Bažnyčiai dėl jos dieviško
sios misijos ■ vesti sielas 
prie Dievo, bet dar visa, kas 
javaimi (spontaniškai) iš 
;os misijos eina: krikščio- 
aiškų jų civilizacijų visuome
ne ir kiekviename jų suda
rančiame elemente...

: Veikimo, štai ko reikit- 
fouja šie laikai, bet veiki
mo, kuris be Rezervų. eina 
pilnutinio ir skrupulastiško 
Dievo ir Bažnyčios Įsaky
siu pildyme, . atviro ir drų- 
gįus- religijos išpažinimo, 
gailestingumo, vykdymo vi- 
§ose formose, be jokios ato
dairos i save ir į žemiškuo
sius -gerumus, keliais... Xe 
tik žmonės pašvęsti kuni- 
įpas, 4įet visi, tikintieji be i§- 
imties privalo pasišvęsti 
įiievo įr sielų reikalams.” 
■(Enc. Pijaus X E. Suprenn 
Apoštolatus). ‘ ‘Reikalinga, 
kad išrinktieji švietiškiai, 
kurie myli Bažnyčių, ir ku- 
įyie savo žodžiais/ ir raštais 
fįali. naudingai palaikyti kn- 
j&ifcų religijos, teisės dmi- 
kinhį sayo darbus jai ap- 
"giųti.” ‘ (Ehe. Leono XIII

Nobilissima Galio r u m» naujinti, yrą tikras ApaŠtii- 
Gens.) “Visas įstaigas (ku- ’—------
rios sudaro katalikų veiki
mų) reikalinga su visa er:er 
gija palaikyti, dar labiau 
reikalinga jas plūsti su kas
dien augančiu užsidegimu, 
darant jose naujus patobm 
Hnnnuš, kurių ; reikalauja 
dalykų ir .žmonių sąlygos 
Š’s uždavinys gali pasirody
ti sunkus Gany tojams Ii .ti
kėtiesiems, h .‘t ,jis yra aiš
kiai reikalingas ir jį reikia 
pastatyti, pii“ aeilių gany- 
tbjavimo ir krikščioniško

’ lavįmas Paties Kristaus 
garbei;.. Jis visados gelbėjo 
Bažnyčiai ir Bažnyčia visa
da jį palankiai priimdavo.” 
(Pijaus K Enc. apie kat. 

. veikimų.) Skaitome apylin
kėje arti 50,000 lietuvių, 
vienuolika parapijų, ne
skaitlingas draugijas ir vos 
porų mokyklų. Ir nė vieno 
savo laikraščio, kai nekata- 
likai turi penkis! Tik treč
dalis lanko, mūsų bažnyčias. 
Komunizmas, indefįrentiz- 
mas ir perdėtas tautišku- 

gyvenimo pareigų tarpe/’i mas įleidęs giliai šaknis iy 
(Eile. Pijaus XI Ųbi Arca- 

TTmLteiJr- ——
New Yorko ir New jor- 

sey apylinkėje kaip tik. ši
toks darbas yra būtinas. 
‘Katalikų veikimas, kuris 
pasiryžęs visa Kristuje at-

ėdą mūsų lietuviškų kūnų. 
Štaįinūsų^katalTkrškoveiki
mo dirva. Ženkime į 1.933 
metus su atnaujinta pasi
ryžimo dvasia įgyvendinti 
seimelio nutarimus..

Kun. Jonas Balk li nas.

PROTOKOLAS

.. .............

fPROGA BEDARBIAMS
/Kad. pagelbėti bedarbiams “Dar- 

ko” Administracija išmokės
eJarbiui už kiekvienų gautą 

Miją metinę prenumeratą vienų 
olerj. •

proga bedarbiams užsidirbt 
keletą ar kelioliką dolerių.

Rytinių Valstijų Lietu- linkėjo Seimui vienybes ir 
vių Katalikų Seimas, įvy- didelių užsimojimų, rišant 
kęs 1932 m. Gruodžio 26 d. 
Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, Patersone, N. J., 
prasidėjo Šv. mišiomis pa
rapijos bažnyčioje. Progai 
pritaikintų gražų pamokslų 
pasakė žymus visuomenės 
veikėjas kun. Norbertas Pa
kalnis, nesenai šventęs savo 
kunigavimo 20 metų sukak
tuves. . ;

Posėdį atidarė Ped. Ap
skričio pirmininkas Kazys 
Krušinskas. Maldų sukalbė
jo vietos kleb. kun. Stonis. 
Po to, p. Krušinskas, paša* 
kęs trumpų, bet turiningų 
įžanginę kalbų, Seimui vesti 
pasiūlė: pirmininku inž. A. 
Mažeikų, raštininkais: K; 
Vilniški ir K. Spranąitį.

. Į rezoliucijų . komisiją: 
kuli. J. Balkonų, ir j. P. 
Mačiuli.

Į mandatų, komisijų: J../ 
Spranaitį ir P. Montvilų.

Seimui vienbalsiai priė
mus pasiūlytą prėzidiumų, 
pastarasis užūine savo' vi^- 
tąš..

Prežįdimno . pirmininkas, 
visų vardu padėkojęs Sei
mui už pareikštą pasitikęji- 
mų, tęsė toliau pradėtų die
notvarkę.

1): Iš eilės seka pereitų 
metų Seimo protokolo skai
tymas, kuris priimtas be 
pataisų. •

, 2) Seimų sveikina žodžiu: 
kun. Stonis, kaipo vietos 
klebonas ir Veikėjas, ragin
damas pasekmingai ir nuo
sekliai išrišti opiausius 
klausinius.

J. B. Laučka, (Boston) 
“Darbininko” redakc. na
rys,. kvietė apgalvoti ir tei
singai įvertinti spaudos di
džią reikšmę visapusiškam 
gyvenime ir, kaipo katali
kams susirūpinti savo kata
likiškosios- lietuviškos spau
dos stiprinimu ir palaiky
mu.

Kun. N. Pakalnis Šeimą 
sveikino “Vyt. Spaustuv.” 
vardu, iškeldamas jos nuo
pelnus. įr kvietė ■ atstovus ti
krai įvertinti jos reikalin
gumą Šiose.kolonijose,- nes 
ji tai ir yra tas mažas bran
duolys, iŠ . kurio •• išaugs lie
tuviškumo ir katalikiškumo 
ueįiugalimas^gynėjas rytuo* 
se., :

Inž. Mažeika —• “Vyčiu*’

. * ■ /•
chorai nerengtų “bespal- Į 
viamš’r pramogų, kurie pa- I 
skįii tas pajamas; sunaudo
jai prieš mus pačius. j

Jaunimo organizavimo ir j 
naujai išėjusio “Studentų j 
Žodžio” reikalu Seimas { 
vienbalsiai. priėmė paširdy- - 
tų rezoliuciją .

8) 'Lietuviškų mokyklų 
reikalu kalbėjo kun. Bub* 
lys, bendraisl bruožais api- I 
budindamas didžių lietuvis- 1 
kų mokyklų svarbų lietuvy- j 
bei palaikyti. iše i v i j o j. 
Džiaugėsi kai kurių vadų 
pasišventimu, kurių dėka, 
ačiū Dievui, jau turime ke
letu puikių lietuviškų mo
kyklų. Bet viena iš jų, tai 
Šv. Marijos Kolegija 
Tbompsone (iš kurios ir 
pats svečias atvykęs), kuri 
dar taip trumpa savo gyve
nimo istorija įrodo, kad jį 
tikrai taps lietuvybės cęitt- 
ru Amerikoje* Joje kiekvie
nas jaunuolis randa tikrą 
paguodų, atranda pats save, 
pamilsta mokslų ir džiau
giasi ta gražia nuotaika ir 
visa -aplinkuma, loiri siau
čia kolegijų.. Jis kvietė ne
leisti savo jaunimų į kita
taučių “high school’es” ar 
kolegijas, o tik į savąsias, iš 
kurių tiesiai studentai jau 
priimami į universitetus. 
Tuo reikalu Seimas priėmė 
patiektų rezoliucijų.

9) . Lietuvos katalikų pa
dėties ir katalikų universite 
to reikalu referavo kun. 
Stonis, apibudindamas Lie
tuvos katalikų nepakenčia
mų padėtį ir visas priežas
tis, kurios iššaukė gyva rei
kalų Lietuvos' katalikams 
turėti savo universitetų, ku
riam tačiau neleista pradėti 
veikti. Tuo reikalų Seimas 
vienbalsiai^ priėmė patiektų 
rezoliucijų.

■ 10) Sfeima^užgyrė suma- 
, nymą rengti šia vasarų1 eks-
■ kursijų į Lietuvą ir tuo rei- 
; kalu priėmė rezoliucijų.

11) Pernai Seimo išrink
tų Ryt. Valst. Kątal. Spau
dos komisijų . įgaliojo . eiti 
tas parėįgas kol reikės.

12) Klausimai, . sumany
mai. Pabaiga. ’ Vietos kleb. 
kun. Stonis, dėkodamas vi
siems dvasios vadams, or
ganizacijų vadains ir atsto-- 
yam.s už Jiepatingėjimų su
važiuoti į taip nuošalų kam-* 
pelį.ir tųomi suteikti vieti
niams pasididžiavimo, nau
jų jėgų tolimesniam veiki
mui. Jaunimo vardu pakvie
tė Seimų į vakarienę, o taip 
gi ir į koncertų. 1

Seimui baigiantis, gauta 
sveikinimo telegrama nuo 
Jo Ekscelencijos Vyskupo 
P. P. Bučio, kun. Jakaičio 
ir kun. Navicko, Thompson, 
Conn.

Trumpai padėkojęs už 
kantrumų Seimo'dalyviams, 
o vietos klebonui, vietos vei
kėjams ir jaunimui už pasi
darbavimą Seimą rengiant, 
Seimo pirmininkas paskel
bė Seimą, baigtu 7 ;15 vai. 
vąk.

A. J. Mažeika, C. E. pirm.
K. Vilniškis, sekretorius.

SUSIRŪPINKITE!

akyvąizdfcje ir atsirado -“V. < 
Spaustuvė, ” kurį stovūs ’ 
mūsų reikalų sargyboje. ’ 

Toliau tuo Veikalu kalbė
jo p. Mačiulis, atremdamas 
kai kuriuos - visai nepama
tuotus spaustuvei priekaiš
tus. Gi tų priekaištų šališkų 
tendencijų vykusiai paaiš
kino kun. Paulionis, kvies
damas visus tų suprasti ir 
iškėlė g5^vų reikalų remti tų 
katalikiška įstaigų, kuri 
kaip tik ir yrO mūsų pačių 
Įkurtą savot reikalams.

Pagaliau; visų suglaudęs, 
kun. Bublys trumpai, bet 
sumaniai ir aiškiai apibudi
no Spaudos reikšmę ir ’jos 
reikalingumą mūsų šiandie^ 
niam gyvenime, padaryda- 
mas išvadų, kad nežiūrint 
kokių būdu ir kokiais ke
liais ? einama,' bet rytinėse 
kolonijose turi būt būtinai 
katalikiškas lailcrašlis.

.Rezoliucijų komisija pa
tiekė naujo laikrašč. reika
lu rezoliucijų, kurių Seimas 
priėmė balsuojant 60 balsų 
už ir 7 prieš. Kitos spaudos 
klausimu patiektos rezoliu
cijos Seimo priimtos ;vien-. 
balsiai. .

. 6) Katalikių A k c i jos 
klausimu plačiai kalbėjo žy
mus visuomenininkas kun. 
Balkonas, mesdamas obal- 
sį: ■1 ‘Pažinkime savo prie
šų” — pažinkime savo be
spalvius priešus, kurie, lyg 
tie vilkai, prisidengę, avies 
kailiu, vogiai braunasi į 
mažiau susipratusių katali
kų tarpų ir ’įš ten gaudo sa
vo aukas. Ir vien tik todėl, 
kad mes kįtąlikai ar per 
nesusipratimą ar; apsileidi
mų neatskiriame . tikrai ne
paprastai, .mums nuodingų 

kaip ir tikrosios, tačiau jos 
yra tolį gražu ne tikros, jos 
yra mūsų katalikiškumo įr 
tautiškumo nuodai,nors jos, 
tos. “patriotiškos” ar “be
spalves” organizacijos, vie
šai save tiešiog nekaltais 
avinėliais vadina, o ištiktų
jų jie mums masoherijų ir 
bedievybę iŠ pasalų skiepi
ja. Dar taip nesenai praei
tis mus užtenkamai pamokė 
ir įrodė; kad mums katali
kams, kurie visur ir . visiems 
atvirai pasisakome ii* dar
bais Įrodomė, kad esame ti
kri patriotai,' mums su vi
sais “bespalviais” ar “ne
kaltaisiais!” yra nepakeliui, 
yra tiesiog kenksminga.

Toliau kalbėjo kun. .Bub
lys, tai senas, daug gyveni
mo praktikos patyręs veikė
jas, kuris keletu žodžių pa
brėžė, kad mums tie ‘ ‘ be
spalviai patriotai” būtų ne 
taip pavojingi, jei mes juos 
sugebėtume, kaip reikiant 
pažinti, bet mes visi toki ne
galim būti, taigi turim nuo
širdžiai . sutikti su savo va
dais ir jais pasitikėti, klau
sytį jų perspėjimų dėl esa
mų mūsų tautiškumui ir ka
talikiškumui pavojų. Ragi
no steigti prie parapijų kny 
gynųs, . / J • .
• K. Krušinskas logiškai 
įrodė, kad ne kas kitas, o 
tik katalikai lietuviai savo 
darbais ir užsibrėžimais į- 
rodo, kad jįe yra tikri tau
tininkai, 0 kiti bespalviai 
yra gal tik tariami “tauti
ninkai” — tautiečiai. .

Katalikų Akcijos rėilialų 
pasiūlytos rezoliucijos Sei
mo priimtos vienbalsiai. .

7) Jaunimo reikalu kal
bėjo adv. Paulionis ir/kmi. 
Paulionis, ragindamas steng 
tis patraukti jiuniimų, sten-: 
gtis juos įsųmoninti katali
kų principuose,, kad jie šit? 
šiprastų ir, būdami gėri ka
talikai, nesiglaustų prie ko
kių “asanįbĖų,” parapijų

. V A n ANUO 8:

IDR. ŪDASL VENCIUS
DANTISTAS 4D9 GRAND STRBKT

X-^RAY ’ (kampas Union Avė.)’ ;
į Namų Telefonas i Mlchlgftn 2—4273 B R O O K Ii Y N, N. Y.

[• Telephone: STAGG 2—0706

gojo galėčiau sušaukti Sei
mo man pavesti}, pirmąjį 
posėdį, kame bus pareigu 
pasiskirstymas ir veikimo 
programos priėmimas.

KAZYS VILNIŠKIS, 
127 Grand St.,

. . BrOoklvn, N.. Y,

IŠ KARALIENĖS ANGELĮ)

Nauji} Meti} išvakarėse 
L. C. C. turėjo šokius; Mil- 
lers Ašsembly salėje,. Susi
rinko gražaus jaunimo.

Gruodžio 31 d. mirė Pet
ras Akusėvičius ir palaido
tas sausio 4 d. Šv. Jono ka
puose.

Telephone: STAGG 2—0108

DR. 1. PETRIKĄ
(mttcnK}' 

MBTUVIŠ DENTISTA8

321 S. 4th Irobklyn, Y.

Gaiso 
VAIkANDOB :

Nuo 9 vai, iki 8 vaL ▼akaia. l 
PenktadieniaU . ir tvantadtonlab 

. tik RUBlUrna

Tel. GreenpbintS—232Ū J

JOSEPH GARSZVA
G RABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUB

BROOKLYN, JT. Y.

opius dienos klausimus,
3) Lietuvių Dienos rei

kalais kalbėjo p. J. Mačiu
lis; kaipo buvusios lietuvių 
dienos rengimo komisijos 
pirmininkas, pranešė, kurie 
iš komisijos narių’ prisidėjo 
prie aktyvaus darbo ir pa
tiekė trumpą apyskaitų. Be
ito, p. Mačiulis pasiūlė, kad 
toki Lietuvių Diena būtų 
rengiama kasmet liepos 4 ir 
jai būtų išanksto visų ruo
šiamasi. Seimas pasiūlymų _ ____ _______ _______
priėmė ir iš visi} koloniją rdaii^ kiiriės žydr’lygiai 
išrinko- organizacijų ątsto- »—— 
vus į . dienos rengimo komi
siją: kun. Pakalnis, J. Ma
čiulis, inž. Mažeika, p. Vit
kus ir K. Vilniškis — Broo- 
klynas; kun. Stonis, p. 
Spranaitįs ir Kulikaįtis —■ 
Patersonąs; kuli. Kelmelis, 
Daukšys ir Lukošiūnas 
Newark, N. J. ; p. Kazlaus
kienė . it J. Mačiulaitis iš 
Harrison-Keamy, kurie pri 
žadėjo atsiųsti ir iš kitų ten 
esamų organizacijų atsto
vus. ir atstoves. .

. Lietuvių Dįenos visų pel
nų Seimas ir šiemet pasky
rė ..“Vytauto Spaustuvei’’ ir 
priėmė rezoliucija, kad vi
sos rytinių kolonijų katali
kiškos organizacijos sureng
tų bent po vienų parengi
mų “Vyt. Spaustuvei” ka1 
talikų spaudos reikalams.

Pirmų Liet. Dien. rengti 
komisijos posėdį sušaukti 
Seimas pavedė Seimo sekr. 
K. Vilniškiui.

4) Iš mandatų komisijos
.raporto.'-paaiškėja, kad Sei
me dalyvauja 67 atstovai iš. 
27 draugijų bei organizaci
jų ir 5 svečiai, viso 72 as
menys. . .. < ■
PIETŪS 1:30 TKI 2:30.
5) Popietinė sesija prasi

dėjo trumpu kun. Pakalnio 
referatu apie spaudų. Čia 
gerb. prelegentas nurodė

- spaudos nepaprastų reikš- 
’ mę. Spauda šiais laikais 
yra viso gyvenimo statytoja 

■ ir gribveja; taigi ne berei- 
kalo visi, kas nori diriguoti 
tautų, -valstybių ar šeinių 
gyvenimui^ stengiasi į savo 
rankas paimti spauda.. Tai
gi ir mes, kaipo lietuviai 
katalikai,-įš visų pusių ap- 
sunpti visokių f bedievių ir 
bespalvių “patribtii”, kurie

m —.T. var du, kvietė ieškoti ir rasti su savo necenzūruo j amą pa-
rįpimkresnieji datbininkai gali kelius eiti , išvien su jauni- sąulėžiūrą Vogčiaį: braunasi 
lilildirbti nuolatini ir gerai ap- iniJ- . i niūsų šeimos tautinį ir re-

Kun. Simonaitis apylih- Ilginį gyvenimų, turime ge- 
kėš Kunigų Vienybės vardu jai apsidairyti, šių faktutią darbą.

Sausio 1 d. susituokė M. 
Sinkevičiūtė su Arthur J. 
Spring.

; Sausio 5 d. L. C. C. laiko 
savo mėnesinį susirinkimų. 
Beje, i*ad i o laimėjo p-lė Au
gusi inaitė.

Per Naujus Metus kum 
S. P. Remeika buvo susir
gęs gripu. Jau sveiksta.

VASARIO 16 DIENOS 
PAMINĖMAS

KLASČIAUS - '

CLINTON PARKAS
_ piknikams, baliams, koncertams, 
5 šokiams ir visokiems pasllinksmlnl- 
I mftins smagiausia vieta • Brook- 
! lyne-Maspethė. Jau laikas nžslaa- 
| kytl salę žiemos sezonui. .
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, Sav,
| Maspeth, N? Y.

- —..... — - ■   n. A~

Į 
i

Tel. Newtown 9—4464

AMT, J. VA1ANTIĘJUS
GRABORIUS IR , 

BALSAMUOTOJAS ■'
Apdrąudą Visose ša kone

• - iCotaiy Public^ ,
5441 —- 72-ad Street,

Arti Orą nd.St
MASPETEI, L. L, N. Y.

Didžiojo Ncw. Yorko Red. 
Apskritis, Lietuvos Vyčių 
Vytauto 41 kuopa ir chorai, 
rengia Vasario 16 d. — Lie
tuvos Nepriklausomybės pa 
skelbimo : sukaktuvių minė
jimų. Minėjimas įvyks Va
sario 19 d. sekmadienį, Ap
reiškimo Šv. Pan.. parapijos 
svetainėje. Prasidės 3:30 
vai. po pietų.

Kaip kuopos, taip ir dr- 
jos, yra kviečiamos tų dienų 
nieko nerengti, bet kaitų 
dalyvauti paminėjime. Bus 
nepaprasta programa: Vei
kalas, dainos,, prakalbos.

Prašomi visi, iš anksto 
rengtis! .

Tel. Stagg 2—5043 Notai? PubUe

M. P, SALIAS INC.
BIELIAUSKAS »

Graborius ir Balsamuotoju
660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

TeL Sta« 2—0783 Notary PnNie

JOSE PH LEVINIU 
(Levandauikai) 

GRABOlini
107 Union Ave., Brooklyn, N.Y.

Rengėjai.

JOBO m EILĖS

Visų katalikiški} organi
zacijų, kuopų, chorų ar klu
bų valdybų,kurias neturė
jote savo atstovu Ryt. Vals
tijų Kutai, seimelyje, (I?a-. 
terson, N/ J.) ir neįėjote į 
LIETUVIŲ DIENAI retj-. 
gti komitetų, pasirūpinkit 
skubiai išrinkti po . vienų ai 
du atstovu nuo kiekvienos 
draugijos ir prisiųsti man 
adresus, kad sausio pabai-

Tai gražus, mūsų išeivijos 
įžymaus poeto kiin. K, Ur
bonavičiaus' eilių rinkinys;

Šių. knygų išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies, ir Tam
sta ja įsigyjęs.

.Knyga gražiai atspausdin
ta .ir turi 191 pusk Jos kal
ia. $1.50; Bet dabar ‘‘Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tų, gražiais drobės viršeliai^ 
kairia tik 75 centai; popie-.

Telephone Stare 2-4409 
NOTARY PUBLIC, _

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y. :

Priešais Apreiškimo parapijos 
’ Bažnyčią

Parsąmdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir. viso

kiems pokyliams

rio viršeliais 50 centų.
Dabar yrą geriausias lai

kas įsigyti šią taip brangių, 
ir naudingą eilių knygų.

Užsisakydamas Tašyk:
“DARBININKAS”

366 Wėst Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pi*ofė3tontUnI. biznieriai, pramonin
ką!, kurie skelbiasi “Parbinlnke," t)k- 
rai verti Skaitytoją parama*. • 

’ visi garsinki“Darbininkė.” '

MOT. LAUKUS.
214 Bedford .4 re , Brvuklyn

* ’i'oK Evvrgrrvn ą-4614

* ’
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