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“DARBININKO” VAJUS

DIDIS SUSIDOMĖJIMUS
Pereitą savaite paskelb

tas ■ iiDarbininko” vajus, 
kuris tęsis nuo Naują Metą 
iki .Balandžio mėn. 22 d„ 

?. 1934 m. Tas paskelbimas 
sukėlė > daug susidomėjimo 
ir kalbą. Dar niekad “Dar* 
bininkas” savo istorijoje 
nėra davęs tiek daug savo 
skaitytojams už tokią* mažą 
prenumeratos kainą.. t.

• Visi nariai ir skaitytojai 
džiaugiasi, kad “Darbinin
kas” galėjo nors vajaus me
tu sumažinti prenumeratą 
iki. $3.00 metams. Stebisi 
visi, kad ne tik prenumera
tos kainą sumažino, bėt dar 
visiems prenumeratoriams 
duoda dovanai Lietuvos Al
bumą; kuiis kainuoja $3.50, 
Reiškia, kad laike šio va
jaus kiekvienas prenumera
torius gaus už $3.00. tą kas 
faktinai kainuoja. $7.50.

Kasdien “Darbininko” 
administracija gauna desęt- 
kus laišką su įvairiais pa
klausimais ir pasižadėji
mais stoti kontestąnį Visi, 
kurie mano konteste daly- 
vauti jau užrašinėja prenu
meratas, nes nori užsiregis- 

. truoti prieš ? Naujus Metus 
’ ir laimėti premijos 25 bal

sus ir Lietuvos Albumą. 
Kad užsiregistruoti reikia 
prisiųsti nors vieną prenu
meratą.

Pradeda aiškėti, kad plr- 
. • /mą dovaną konteste bus lai- 

• vakortė į Lietuvėj ir .atgal.
Nors oficialiai dar to.nega- 

. lįme paskelbti, bet atrodo, 
kad* greitu laiku paskelbsi
me. LDS. nariai! Skaityto
jai!-Neaikvokite. laiko.! Sto
kite į kontestą tuo jaus. Vė
liau bus sunkiau pavyti; 
tuos, kurie stos į kontestą 
nuo pat pradžios.

Vajaus Vedėjas.
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Stalinas Gąsdiną Pasauli Japoniji
kvitą tiesiog prenumerato
riui arba per kontcsto daly
vį, kuris prenumeratą mums 
prisiuntė.

SUJUDO LDS, MARIAI
Vajaus paskelbimas buvo 

it trimito balsas LDS; na
riams. Iš kuopą ir pavienių 
girdėti didis bruzdėjimas ir 
ruošimasis padaryti Šį vaju 
pasekmingu netik naują 
skaitytojų skaičiumi, bėt 
žymiai padidinti narių skai
čių. .

Kai kurie veiklesni, na
riai. ' planuoja organizuoti 
naujas kuopas artimesnėse 
kolonijose, kur dar kuopą 
nėra, ■ .

LDS. nariai konteste da
lyvauja lygiai su kitais skai
tytojais. Už prirašymą nau
jo nario konteste bus skai
toma 12 balsu. Lybiai kaip 
prenumeratoriams,, taip ir 
nariams, kurie užsimokės 
savo duokles už metus, bus 
duodama dovanai Lietuvos 
Albumas. . • -

KĄSHINGTON, D. C.- 
Prez. Roosevelt Kurui va
kare kalbėjo per radio į vi
są tautą,, jis sveikino visus. 
Šv. Kalėdą Šventėmis. Jo 
kalba buvo. pagrįsta Dievo 
įsakymų: . ? Mylėk savo ar
timą, kaip pats save.”

. “Tegul šis aukštas idea
las prigyja mumyse atei
nančiais metais,” sakė pre
zidentas/

Prez. Rooševelt savo kal
bą užbaigė prašydamas Die- 
yp palaimos.__ - . . .

KARO PRIEŠININKAMS
DOVANOTA BAUSME

WAS1IINGTON, D. C,- 
Gruodžio 28 d. — Lietuvos 
Ministeris Amerikos Jung
tinėms Valštybeins, p. B.K. 
Balūtiš, . skubiai iššauktas

BANYS DAINUOS PER 
RADIO

LIETUVA SUSIRŪPINO 
EMIGRANTAIS

BRANGI DOVANA “DAR 
BININKO” SKAITY

TOJAMS

Gauname nemažai laišką 
prašant, kad mes prisiųsta
me. įgaliojimus rinkti pre
numeratas, ir kad išduota
me kvitą knygeles. Išven
gimui bereikalingo Susira
šinėjimo pranešame, kad 
Tinkti prenumeratas nerei
kia jokio įgaliojimo,.

Kvitą knygelės galime 
duoti tiems, kurie ją reika
laus, bet jie turi mums pri
statyti savo klebono arba 

' LDS. kuopos valdybos re- 
v kbmendaėiją. Kitomis sąį- 

lygomis kvitą negalime šią- 
stį.. . .

> . ,Oficialės kvitos. nereikav 
linges, nes kiekvienąs, kuris 

. duos pinigus už prenumera- 
.fą, kontesto dalyviai gali 
'išduoti savo kvitą ir kada 
mums bus prisiųsti pinigai, 
mes pradėsime • siuntinėti 

, . laikraštį. Kur bus reikalau
jamą, administracija paąiąs

. Vajaus metUj “Darbinin
kas” yra pasiryžęs kiekvie
nam, kuris užsimokės savo 
metinę prenumeratą įteikti 
brangią dovaną, — Lietu
vos Albumą.

Šis Albumas buvo 'išleis
tas Lietuvoje 1921 meįpis. 
Jo. kaina, buvo nustatytą 
$3.50. Redaktorium buvo 
Liudas Gira, žynius Lietu
vos poetas. Knyga yra 9x8 
.colių formato turinti 436 
puslapių. . J oje randasi su
virs v 300 paveikslu, —r at- 
įvaizdą ir biografijos veik 
visą atgimusios Lietuvos 
įteikėjų, vyriausybės narių, 
dvasinės ierarchijos vyrų, 
kariuomenės vadu, diploma
tų, mokslininkų, publicistų, 
meiliu i iikii ir tt.

Lietuvos ’ Albumas . yra 
knyga, kuri privalėtu būti 
kiekvieno lietuvio namuose. 
Ji ne tik yra brangi mums, 
kurie esame gimę Lietuvoje, 
bet taipgi sližaveja ii* mūsų 
jaunimą, nes duoda, jiems 
progą susipažinti arčiau su 
tėvų šalies garbingais ■ vy
rais. Kiekvienas turėhi pa
sinaudoti proga įsigyti šią 
brangią dovaną. .

• MASKVA.' — Grr 
25 cL (Kalėdose) Air 
korespondentai turėji 
kalbėjimą su Soyieti 
jos diktatorium » 
Pirmiausia jie j 
Stalino ką j iš uorė 
kyt'i amerikiečiams 
sakęs: “Nieko,, n, 
naš jau via tą pači 
esąs pafenkintar 
sėkmėmis.

Kalbėdainas 
line taiką diktate 
j uis; pareiškė, ka .

NEITI YORK.—Gruo- 
tamrbos iejkalais Kaunan l^žio 31 d., .10 vaL vakare 
* ’ * ’ - Ly£aiv\ dainininkas A. Banys (lai*

teivu7’ Kplaukk iŠ nuos rądib 'iš WOR sto- 
ties. Pasiklausykime.

likdamas savo vietoje laiki- . ~ . .... ; 'DU POLPTU NUŽUDĖ Iidine mūsų emigrantais.
d’Affaires i, titulu, Pa-į.. PATVČ IF Via nnvnJa rakin. Ima
sĮinnrnybės Sekretorių Di\ : \ UhI iEJE 
M. Bagdoną. ■ . ——

Ligi šiol mrimonūs žiniom PROVIDENCE, R. L. ...
TniiinrffaMKo/IŠšOffii^^ s™teirfc?K ’>e-
yra surištai su derybomis .ta du policištai. 
<arp Lieniv0* f 
smlarymui jtavp ją preky
bos .sutarties/ Šios derybos 
t un prasidėti sausio antro
je piisej e ir p. Balutis yra

ir sausio in£n. 3 tl. “Man
hattan *’
N v w York’o Lietuvon, pa-

nai eiti pareigas, Cliarge

■KAUNAS. — Neseniai. 
Lietuvos visliom (‘iiminką 
susirinkime, kuriam , vado
vavo. proL.. kan. Kemėšis, 
kum M.' Jonaitis paskaitė 
pranešimą tema “siisirūpin-

Jis nurodė, faktą, kad išei
viai visados ilgisi savo Imi-

, Emigrantai jr fiziniai, ir

Kas juos • l^ūka glaudžią rysią su. sa- 
ir Anglijos, i nušovė tebėra misterija. v<) tėviškė. Todėl visos tąu- 
- ‘ Defektivai ieško kaĮHnin-: W rūpinasi .. savo ėmigran-

vo tėviške. Todėl vTisos tau-

AVASHINGTON, D. C . į r* A •* . . .
Kalėdą proga . prez.: Rbose-j kvi ečiamas, joms vadovauti, 
velt išleido proklamaciją,.
kuria lis gražino 1500 asine- L

*7 u i •• i tarciu feuaūrymoYrapapra- ną pilietybę, kurie buvo nu-/ - v. ‘ * A
sikahę prieš karą nesire- 
gistravimu,. priešinga agi-i. 
tacija ii’ nuteisti už peržem 
girną taip.vadinamo špiona-; 
žo įstatymo,. 3 skyriaus ir? 
“sėlpctive Service act 
skyriaus. .

Tarp nuteistąją buvo ir f 
socialistą vadai . Debs 
Bergei/ Pirmą jam prez. 
Harding 1921 m. bausmę 
dovanojo ir po 5 metų jis 
mirė. Taip pat po kelią me
tą mirė ir Berger.

Šis bus. ketvirtas Ameri
kos istorijoj įvykis, kad- 
prezidentas, suteiktą gene- 
ralę amnestiją. Kalėdą pro- 
.ga. • ■ ? '■ ;

| Derybos dėl prekybos sit- 

stai konipliįkuotas ir ilgas 
' darbas, todėl p. Balučio išr 

važiavimas, numatomas il
gesniam laikui. Ar jis grįš 
atgal AA7asliingtonan ir ka- 

Ida — tuo fepii pasilieka 
• atviras klausimas, neš turi- 

iniomis žiniomis p. Balučiui 
.lIJ drauge pasiūlyta ir Liefu- 
11 (vos Mini eterio vieta Londo-.

Greiti austa,v kad p. Balu
tis jau negrįš Amerikon.

Pasiuntinybės Sekreto
rius Dr. M. Bagdonas būtą 
tinkamiausias užimti Lietu
vos Ministerio vietą- nes ji
sai turi jau patyrimo ir yra 
baigęs aukštuosius mokslus 
Amerikoje.

Pasaulis Turi Mel
stis, Sako Šv. Tėvas

GYDYTOJU SKAIČIUS PA
DIDĖJO LIETUVOJE

VATIKANAS, — šv. Tė
vas Pijus XI, Kalėdą pro
ga kalbėdamas į pasaulį, y- 
patiugai pažymėjo šiuos 
tris dalykus, būtent:
j. Viena, antra ir visuo

met visi turi melstis, ir dar 
kartą, niekus dėl taikos ir 
pasaulinio gerbūvio.

2. Perdaug bergždžių kal
bu dėl. atitaisymo nepridė- 
rančio išnaudojimo moder
niniu laiką.

3, Dabartinis Vokietijos 
sterilizacijos ..dekretas yrą 
griežtai smerkiamas, kaipo 
antagonistiškas • religijos 
mokslui.

. Šv. Tėvas džiaugėsi Šven
tąją Metų vaisiais.

J is pareiškė, kad Šventie
ji Alėtai dar* nepasibaigę ir 
iki pabaigos duos dar gau
sesnių vaisią.

Lietuvoje dabar gydytoją 
yra daugiau kaip 700.. Tai
gi vienam gydytojui tenka 
4000 gyventojų. 97 kvaclr. 
kilometrų plote. Prieš 20 
metų., Lietuvoje . buto vos 
.130 gydytojų.’ • •

VATIKANAS IR AMERIKA 
TURĖSIĄ ATSTOVUS
VATIKANAS, — J. Vi 

Pašto viršininko Farley 
lankymąsis pas Šv.. Tėvą 
Pijų XI aiškinamas, kad

ku. ■
DIDELĖ PASŲ PADIRBI
NĖJIMO BYLA LIETUVOJ

jis turėjęs pasikalbėjimą 
apie atnaujinimą formalių 
diplomatinių ryšiu su Apaš
tališkuoju Sostu. Sakoma, 
kad ir šv. Tėvas pareiškęs 
norą tokius ryšius sudalyti, 
kurie buvo nutraukti 66 in. 
atgal. :

Spėjama, kad. Šv. Tęvo 
pageidavimas bus išpildy
tas, ■■■,■

Visą ką teikia padaryti 
tai,, kad prez. Roosęvelt pa
skirtu atstovą Vatikanan ir 
kad Šv. Tėvas padidintų 
teises dabartipio Apaštališ
kojo Delegato .TVashingto- 
ne, Arkivyskupo Ciėognąni.

• Vatikane sakoma, - kad 
diplomatinių santykių at
naujinimas taip greit nei-' 
vyks, nes reikia imti dėmė
siu ir protestantą gyvento- 
jils-

1867 m., Prez. Aiidręn 
Johnson atšaukę įŠ Vatika
no ministėrį Rufits King ir 
nutraukė santykius.

Gruodžio 1 d. Kauno Apy
gardos Teismas pradėjo na
grinėti garsią pasu padirbi
nėjimo bylą.

Lietuvoje nuo 1923 metą 
veikė slapta organizaciją į- 
vairiems dokumentams pa
dirbinėti. Už. pasą išrūpinį- 
mą buvo . imama 800—1000 
litų. Pasirodė, kad pasu pa
dirbinėjimo organizacija 
vėiiKė bendrai su Vidaus 
Reilcalų Ministerijos pasą 
skyriaus. tarnautojais —Ja- 
si u kaičių ir Zubricku.

. ši organizacija veikė maž 
daug iki 1927 m<

Dabai* visi tos organiza
cijos nariai, kurie nėra mi
rę ar išvykę' į užsienį, , sėdi 
■kaltinamąją, suole, iš viso 
.26 žmonės, kurią dauguma 
žydą tautybės. Liudininkų 
šioj byloj iššaukta 110 ir 2 
rašysenos ekspertai.

Visa byla susideda iš 12 
didėlių , tomų knygai,; po 800 
‘T-l.OCO puslapių. .

Vadina si Lietuva “ pro- 
grešuoja.”

į, ' t ■ ■' - ■ ■ ■ ■ —» ■

. KAUNASI Gruodžio 
2 d. Kauno miesto burmist
ras inž. A. Graurogkas įtei
kė vidaus reikalų minįste- 
riiii atsistatydinimo prašy
mą. Jis atsistatydinęs dėl 
nesutikimo su miesto valdy
ba.

tais. Štai, vokiečiai vien biu
džeto keliu savo išeivių rei
kalams apie 100 milijonų 
markių. Lenkai irgi neatsi
lieka. Mūsų išeiviai Ameri
koje kuriant nuims valsty
bę, yra labai, daug padėję, 
bėt dabar mes jais nedaug 
tesirūpiname. Štai kas reik
tų tuojau daryti mūšą išei
nu nutautėjimui sulaikyti: 
J. Tuojau reikėtų visas užr 
slėnio atstovybes iš pagrin
dų pertvarkyti ■ tautinio su 
išeiviais bendravimo link
inė: 2. kurti bendravimo 
draugijas ir leisti išeivių 
reikalams laįkraštį; 3. orga
nizuoti išeivių, mokslo jau
nuomenės bendradarbiavi
mą su Lietuvos jaunuome
ne; 4. sudaryti išeivių rei
kalams tarybą, ar departa
mentą.

Dr. K, Pakštas iškėlė rei
kalą įkurti viso pasaulio 
lietuvių sąjungą, ir rūpintus, 
įsigyti savo koloniją. . Kiti 
kalbėtojai pažymėjo, ( kad 
n ors valdžia ir skiria Pietų 
Amerikos lietuviams apie 
100,000 litų pėr metus, ta
čiau tų pinigų yra per ma
ža. Reikia jų žymiai dau
giau, kad pagelbėti vargs
tantiems lietuviams.

POTVINlKnūŪRVAKA- 
RINĖSE VALSTYBĖSE
SEATTLE, TVasli., —Del 

nuolatinio lietaus kilo bai
sūs potvyniai. Žuvo apie 20 
žmonių.

Armėnų Tautines Bažnyčios 
Viršininkas Nudurtas Peiliu

Klaipėdoje yra 1204 be
darbiai, iš kimu 145 mote-

NEW YORK — Kalėdų 
dienoje, Armėną • tautinės 
bažnyčios vyriausias dva
sininkas Leon Touraiii, ta^ 
po nudurtas peiliu jo baž
nyčioje, W. 187-th St.

. Kadangi jam t]au nuo se
niau kerštavo jo parapijie
čiai, tai jis buvo policijom 
sargyboje.

Bet užpuolimas ir nudū
rimas buvo taip netikėtas ir 
gTeiraš, kad niekas nepaste
bėjo kas tą padare. Policija 
areštavo keletą įtariamą! as
meniu ; •

šaulio laikai. Jie 
norėtu palaikyti d) 
santykius su japo 
ant nebimės “ ne j ntu 
vieiui į iriklaušo, sako 
linas.

’• Tat esąs .tikras p 
ir “mes besame priv< 
tikti tai dėl to, kač1 
nos fmitoš laldž 
būt i pagerbta, je. 
mato : pavojaus'h* ■ 
rengia nuo to pavoja 
siginti.”
. Gal ne tJek j aponi 
pavojumi ta j:. ", k’ 
Rusija.

Šiaip ar taip; b 
nieji .rengiasi karui.

ISO ŽMONIŲ ŪŽI
300 SUŽEIS

PARYŽIUS, 
vakarą, gruodžū 
tasis. Paryžiau 
biairg traukinys 
miglos, pavėlavę 
ži uodamas apie/ 
myli ii greitumu, ties 
15 mylią nuo Pai 
trenkė į ten stovėjusį 
cy ekspresinį t^aukii 
rio vagonai buvo rfied 
ir į šipulius sudaužė. '* 

Abiejuose \ traukinii 
buvo labai daug jiasažu

Toje traukinių katasi 
fojė užmušta 190 žmon 
sužeista apie 300 žmėn 
Buvo baisus reginys, k 
iš sudaužytą ir sulauks 
vagonų pradėjo traukt' 
muštuosius. ir sužeisti 
Tokios dideles tra 
katastrofos Praučližų 
dar nėra buvę.

Ši yra antra didžiai 
traukinių, nelaimę pasai 

, je. Pirmoji. įvyko. .1915 
Škotijoje, kur ■. žuvo 
žmonės.

Visos didžiosios valst 
pasiuntė, Prancūzijai ii 

! jautą dėl šios nelaimei

Sakoma, kad armėnai nu
žudę savo dvasininką dėl jo 
politinės, kovos už. Sovietų 
Rusiją.

.Armėnija, tuoj po karo; T|V Įfirilld L|||U
buvo atgavusi nepriklauso- 1 ll\ lICIlRd HUm 
mybę,. bet vėliau ją užgrobė -------- '■
Sovietų Rusija. .. i . šią įr kitą sava

.Pereitą rugpiūčio mėnesi į Kalėdų ir Naujų 
sumušė savo čių “Darbininki 

dziamas tik vieną 
vaitoję, penktadien 
švenčių vėl ins, kaip v 
stūi/antradiėiuais ir i . 
tidįeniais.

armeniečiai 
dvasininką AVorcestorio ar
mėną parapijos, piknike.. 
Kilo smarkios muštynes.

Vadinasi kerštavimas bu
vo jau nuo seniai įsiviraVęs 
armėnuose. Baigėsi žmogžu- 
dvstę,



P'ARBty-fKKSS

*._TN£S ŽINIOS!
Baltimore, gelbstint Senatoriui 
David I. Walėh ir prašant Ame
rikos Lietuvių Deuokratii Sąjun-

States Geological Survby kaipo 
junior field enghieer ir dabai 
dirba Lebnardjto\vn, Md..

’ z Rep.

SEKMADIENIS
■ Kardinolas O’Con- gąi buvo paskirtas prie United 
atono arkivyskupas, " "

31 d.
^katalikiškai spaudai. 

’ per savo diecezijos 
tg isrodinėja aiiti-ka- 

spaudos blogumą
Ūkiškos spaudos Hali

LABDARYBĖS DARBAS 
VAROMAS

katalikus skaityti, 
įlatinti katalikiš-

ijų Metii L. D. S. 
ninkas” pradeda

: >tu “Darbiniu- 
tas $1.00 pre- 

jis ir nariams,.
nariai vajaus

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas

DR. S, A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

TėL So. Boston 2300 •
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras, nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo l:30 Iki 5:30 po pietų ir 
nuo. 6 Iki 9 L vakare, šventa dlenb 

, pagal susi tarimų.

TeL So. Boston 1)623 /
LIETUVIS DANTISTAS t 

DR, M, V. CASPER, 
Avimus .

Naujoje Vietoje, 
625 E. Broadvvay, S, Boston.

Ofiso Valandos:
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:SO Iki 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. takarę. < »f|. 
*a» uždaryme rubato* vakarai* ir , 
oadSldienlnl*. taipgi horėdomi* na« 

12-to* diena uždaryta*. .
Taipgi naiviu ir K-ray

Labdarybės darbas šv. 
Petro parapijos bedarbių 
tarpe šiemet buvo tykiai va
romas, ypatingai iš Šv. 
Vincento Pauliečio draugi
jos pusės.

Šioji pamaldi vyrij draų j 
gija, nenuilstančiai ir nuč-| 
tat tiesdami savo geibstan
čią dešinę bedarbiams, islei- 
do .virš vieno tūkstančio. do- j Į 
lierių supirkimui muisto. irtį’- . X-Ray 
drabužių. ; Pne to ji yra I p Tei. So.ni, Boston 2712

534 E, Broadway.
South Boston, Mass.

|l DR. J. LANDŽIUS
<i SEYMOUR
!.i LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
niėtams.. Tiems, 

t yra užsimokėję 
n. yra pratęsiamas daug išdalinusi miltų ir se-i

neiatos laikas. Be to, nų drabužių prieš Kalėdas! _________ _____
Uodainos dovanos .kny— Jie pritaisė 45 valgių pinti-.

Naudokitės „ proga, 
užsiprenumeruokite 

dnką” ir kitus ra- 
i padaryti. • 

avusiems vajaus 
). S; nariams ir 

linko? prenumera- 
į yra skiriamos braii- 
dovanos. Pradekime 

platinimo darbą 
spaudos se'kmaclie-

iš Sabas, seniau gyve
nę, baigęs Northeastern 
tą ir dabar gyvenąs

VO KAT Al
‘uaiiiimtimiiiiiiiimtt'iiiiiiiiiiuin* Q

S DURYS Į
7OKATAS

/, S. Boston, Mass.f 
Boston 0948. |

nes. . ... į
Moterų labdarybės drau- i 

gija pasitarnauja lankyda- j 
mos ligonius,, privesdama < 
prie sakrameiitų atšalusius ( 
katalikus,' ypač prirengia . 
vaikučius pirmai šv. Komu
nijai.

Be to, ji išparduoda para
pijos kalendorius ir iš pel-i 
no to teikia bedarbiams-i 
vargšams kalėdinių dovanų. 
Šiemet iš to fondo ji auko
jo ,$100. šv. Vincento drau
gijai pavesdami rūpintis' 
Kalėdų pintinių d ar b m! 
Brisidėjo ir jų sutvarkyme. į

10 pintinių aukavo sena- Į 
torius Edvard C. Carroll, } 
ketvirto Suffolk Distrikto. ; 
; Ištikrųjų šv. Vincento ir I 
Labd. Dr. gražiai varoj. 
.Viešpaties mylimą labdary-' 
bes darbą; .. J

Tel. So. Boston 2660 . .

. Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valančios:.nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9. iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėllomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

. (pagal sutartį)

- Gyvenimo =
M. Parkvmy 1864-W j

< Hstekęs Advokatu

JOtAS B. GAILIUS
f '■ na visokias provu. Daro vi

ntui legaliu* dokumentu*.
yZEEt. (kampas Broadway) 

' South Boston, Mau.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą; Talbot 2474

\ L KALINAUSKAS
ADVOKATAS

• ‘‘‘Darbininko’’ Name 
(antros lubos, Room 1)

J56 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas: .
<0 State St., Room 326

' Tėt Hubbard 9396 
veninio: 33 ROsemont Street, 
TA Ujo12878 Dorchester,-Mass,

.S. B. 0441.

M.KAUNAUSKAS
ADVOKATAS

Broadway, So. Boston.
Room'3.

‘eta: 8 Florence S t,
Hudson, Misa.

022.

• ... So. Boston 3520

40KATAI ŠALNAI
( DARBININKO NAME..

S66Broadway, 
South Boston, Mass .

Pagerbė M. Petrauską
H- 7^ •

1933 metų gale kompozi* 
toriui Mikui Petrauskui su- 
. jako 60 metų.’ Ta proga 
Vytauto Didžiojo Universi
teto choras gruodžio 9 d. su
rengė minėjimo programą.

Minėjimo programa įvyko 
ainiveršitęto . didžiojoje Sa- 
ėje ii* susidėjo iš šių punk
tų paskaitos, ; sveikinimų, 
studentų choro koncerto ir 
operos solistės V. Jonuškai- 
tės-55aųnieiiėš dainavimo.

Minėjimas prasidėjo 8 va
landą vakare, Jubiliatas M. 
Petrauskas atvyko į salę u- 
niversiteto rektoriaus prof.

Paskutiniai Šių Metų užsitarnavo ir labai tinka, 
kad pirmie ji jį pagerbė stu- < 
dentai, judriausis tautose__
lementas. J; B, L,

Persikėle iš Dorčhesterio

STANLEY’S RADIO SHŪP
Staiiiey ir Felix Beteška?

(Savininkai)
Taisoriic visokius Rhdioą. Par

duodame Vietor Nadios, Motoro- . 
h * Automobiliąms Radio ir tt.

.414 W. Broadway, Room 2 .
Tel. S. B. 0658-W

-—RENGIA— .
LIETUVOS,VYČIŲ 17-ta ALGIRDO KUOPA 

Šeštadienį.

Gruodžio-Dec. 30, 1933
Parapijos Svetainėje

492 E. 7-th Street, South Boston, Maas.
Pradžia 7:30 iki 11:45..

Gros Markelio orkestras iŠ So. Boston. įžanga tik 25c. 
------ >. ...... , -------L--------------------- ----- -—»—-—‘——i ■ 

te paskaitą apie M. Petram 
šką kaip muzikos veikėją ir 
kūrėją, išvardindamas kom
pozitoriaus nuopelnus lietu
vių tautai.

Po paskaitos, kompozito
rių sveikino Vilniečių są
jungos pirmininkas prof. S. 
Žemaitis, kurs savo kalboje 
ypač nupasakojo M. Fet- 
raiisko fveildą Vilniuje 
prieškarmiais laikais? Po 
sveikinimo kalbos, profeso
rius su kompozitorium pasi
bučiavo. M; Petrauskas taip 
buvo sujaudintas, jog aša
ros išstryško iš jo akių...

Buvo gauti keli sveikini* 
riiai raštu ir telegramomis.

Clioias sudainaVo. M Pet
rausko kompozicijos šias 6 
dainas :Motuš, motus; Vai- 
dilučių giesmę . (iš liaudies 
operos ‘ ‘ Birutė ”); Gaudžia 
trimitai; Nus'ipyniau vaini
kėlį ; Oi, motule ma ir Pai> 
sivedžiau mergužėlę. Vaidi- 

. lučių giesmę atliko mergai
čių choras, o dainą “Gam 
džia trimitai7’ galingai Su
dainavo vieni vyrai. Choras 
pasirodė labai gražiai.

Paskutinę programos da
lį atliko operos solistė . V. 
Jonūškaitė - Zaunienė, kuri 
artistiškai sudainavo šias 
M. Petrausko sukurtas dai
nas: Vai aš palauŠčiau; Jo
jau dieną; Vai verčia, lau
žo;. Birutės ariją . (iš liau
dies operos ‘i Birutė ”) ir 
Tykiai Nemunėlis teka. Be 
to, ji sudainavo dar vieną 
/‘virš programos” dailią, 

' i naujausią M. Petraus k o 
kompoziciją. Artistė apdo
vanota dviem .. gėlių bukie
tais ir palydėta didžiaųsio- 

, mis ovacijomis.
Programa baigta studen

tų himnu “Gaudeamus”.
M. Petrauskas atrodo pa

senęs, tačiau, matyt, jaučia
si jaunai. Surengto jo su
kakties minėjimo jis pilnai

M. Rocmerio ir prorekto
riaus prof. kan. BĮ. Česnio 

.; lydimas. Gausingai susiriii- PAMALDOS .‘kusieji nuoširdžiai pasitiko 
. jubiliatą ir. jo palydovus. . 

auiiJ^‘ Petrauskas tokiu prie- 
’ "mimu buvo labai sujaudin

tas' ir pasakė trumpai kelis 
z linkeda- 

imas, kad Lietuva būtų lais
va visiems jos žmonėms ir 

ikad kūogreičiausiai Vilnius 
| būtų išvaduotas. < 
j Universiteto choro vedė
jas Konr. Kaveckas paskai-

GRABORIAI

PiriiHidienį
Mėtų dieną Šv, Petro 
bažnyčioje, So. Bostone, pa- ~ v 1v- 
maldos bus laikomos tomis Padekos zodzlus’ 
'valandomis kaip šekmadie- 
T> t-,-būtent t 7<30. 8 t3.G, 9 :30, 
U ; mišparai 2 :301

iTel. Porter 3789 i

1J0HNREPSH1S, M. Dj
| (BBPflZS) |
i Lietuvi* Gydytoja*
| Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 į
| 278 Harvard Street, |

Jkamp lnman arti Central Sq Į
į Oambridge, Masl. |

SERGA KUN. PLEVOKAS

KRUTAMIEJI
Gruodžio 21 d., bažnyti

nėje salėje, 3 ir 7 valando
mis bus rodomi iš didelio 
.Teatro krutami paveikslai 
'Ihe Jack Knife Man.” 

V aidu i a Florence Vidor, 
Blaire AIcDoivell, Fred 
Fariiėr, Liliau Leighton, 
James C arrigan.

Tie tvatys pcveikslai bus 
rodomi Cambridge’o para
pijos salėje, Naujų Metų 
vakare 7 \al. v

PASINAUDOKITE

į DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university mediką- 
HSką kolegiją; buvęs gydytoju- Ft. 
HamiltOa Ligoninėj, N. Y.; diirur- 
gas į Out-Patient Staff Lowelllo ii- 
goninSs. Daktaras Miesto DIsperi- 
savy; sujungtas prie St. John’s 
Ligonines; Medikajiškasegfeaminuo* 
tojas dgl Metropolitan Life Ins.; 
Lowell YMGA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.,. Sekmadieny 10 iki 12.

Patarimai dykai.
327 Tremont St. Boston, Mass.

šeštadienio vakare, para
pijos salėje, įvyks . L. Vyčių 
rengiami šokiai. Kadangi 
tai bus šiais metais paskuti
niai šokiai, tai kiekvienam 
verta ateiti ir smagiai pasi
linksminti. Jžai ga-labai pi
gi', tik 25ė. GiieŠ geras Mar
elio orkestras ; įvairius so
dus. Bus skanių valgių ir 
gėrimų., Kik.

h

METINIS BALIUS
Prieš pat Kalėdas susir

go gerklės liga kini. J. Ple- 
vokas, Šv. P. M. Nekalto 
Prasidėjimo . parapijos vi
karas.

Kalėdose dar šiaip, taip , ■ v \ ■ at ■
[atlaikė šv. mišias, bet po
buvo priverstas atsigulti ir;^os -apuose,
gydytis.. [gruodžio 26 d., 9 vai. ryte.

Kun. J. Plevokas dabar • ; „ _ .
yra pas savo mamytę So. : , tt ' -4-T ’
Bostone. . ^te> P^sville Hospitaly,

Fasimelskime, kad Die- Mass’! “ur<, . ®ta’
vulis gražintu kun. J. PIe. mslovas Praneiskus Bublys, 

" - ■ 54 metų amžiaus, gyvenęs
į579 WashingtoiiSL,Brigh- 
/ ton, Mass. . Iš Lietuvos jis 
[paėjo Šilalės parapijos. A- 
i nietikoje pi‘ag;vveno 35 me- 

Pet- įtus. Sirgo 10 mėnesių vidu-

vokui sveikatą.

ATOSTOGAUJA
’ Kun. K. Jeilkus, Šv.

ro lietuvių par. vikaras ir j i‘ių liga, Paliko moterį Ju
kini. J. Skalandis, airių pai\,zefiiią (Paulauskaitę), tris 
(Peabody, Mass.) . vikaras dukteris ir du sūnų. Iškil
sią savaitę vieši pas savo1 mingai bažnytiškai tapo pa
gaminęs. . (laidotas Šv. Juozapo kapųo-

MIRĖ
.’. (laidotas Šv. Juozapo kapuo- 

: ; se, gruodžio 26 d., 9 >30 vai.
;iyte.

LĖTUTIS GRABUČIUS
Laidotuvių' reikale visuomet 

ir. visiems maloniai ir tinkamai 
patarnauju. Galite kreiptis bi- 
le laiku, dieną ar naktį, o as 
visuomet pasirengęs kiekvie
nam pareikalavimui. Už važia
vimą į kitus miestus jokio at
lyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVIOH 
(AKUNEVLČIUS) 

16—18 Intervale Street, 
Montello, Mass.

Tel; Brockton 4110
258 West Broadvvay, 
South Boston, Mass.
Tel; So. Boston 4486

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRAB O RI U S 
494 Ė. Broadway, 

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

: Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 X 

Patarnavimas. dieną ir naktį.

Šv. Jono E v. Blaiv. Pąš. 
draugijos įvyks sausio l d., 
1934 m. Parapijos salėje, 
492 E. Seventh St., So. Bo
ston, Mass.. Pradžia 4 va
landą po pietų. Rengėjai 
mečia anksčiau sueiti. Mu
zikantai pradės groti lygiai 
■1 vai. Taip pat bus priraši
nėjami nauji nariai, net yra 
draugijos vajus iki kovo 1, 
1934. Tad prašome kuodau- 
giausiai ateiti ir prisirašyti 
prie , didžiausios So. Bosto
no draugijos. .

J: Glineckis. ■

: Tel. South Boston 0815

D, A. ZALETSKAS
Grąboriuš - Balsamuotojas

Patarnavimas . dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res. 
564 E&dt Broadway, 

So. Boston, Mass.

Apie mūsą pigą ir grąžą patarnavimą, 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome. 
JONĄŠ PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS

Graboriai ir Balsamuotojai
380 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0304-W

Gruodžio .22 d., vėlai, p SVARBUS SUSIRINKIMAS 
siinirė Ąntonina MaČiuskie-! 
ne (Varalinskaitč), 43 me-j 
tų amžiaus, savo stuboje/i 
244 W. 5-th f$t.? So. Boston, 
Mass. Ji yra .atvažiavusi iš 
Suvalkų Kalvarijos 1912 m. 
Ištekėjo \už Antano Maeiiis- 
kOj .So. Bostone. Turėjo, vie
ną/ sūnų, bet mirė.-,- Tapo

į Sekmadienį, gruodžio 31 
Įd,, tuoj po sumos įvyks Še-, 
serų Kazįnueriečht Vienuo
lyno Romojų’ skyriaus eksti 
ra šusirinkiinas svarbiais 
reikalais;’ • ’ ■ ______

Kviečiame visiiš . ateiti. [pators.
... ; ; VMgla

. LIN„KS^SkB?IIIIS» i DRAUGIJŲ VALDYBŲ
Rengia D. L. K. Keistučio D.r-ją! ‘

Subatoje, GRUODŽIO 30, 1933 . ■
Lietuvių Svetainėje

Ę ir Silver Sts., Sb. Boston..
Pradžia 7 ;30 vai. vakare

(hos Al. Beruąt & Uis Serą-
nader-s Orkestras. Įžanga vyramsL| 443 jaLrthJjt., So. Boston. Mass. 
25c; *- moterims 15ė. 1

TEfiNiAilffil“ .
Rengia. Liet. Dukt. ir Sūnų Dr-jaj 58Jts[nvla1rrį st»

SAUSIO 1 D., 1934 M., ' "
. Lietuvių Svetainėje E St.,

$0. Boston, Mąss.
’ “ . nuo 2 iki 12 vai.

Muzika Kii Kaf Khįb S'yncoy

Vyrams 35<?.’ —-Moteruiis 25c\.

AUTOMOBILISTAI
Laikas jau rūpintis 1984 metų . 

Registravimu ir Apdraūda .
Aš galiu Tamstų registracijos • 

numerius pristatyti Tamstoms į 
namus. Galima juos gauti ir iš
mokėjimui, Tamstų patogumui 
mano ofisas iki Naujų Metų bus 
atidarąs nuo 9 vai. ryte iki 9 vai. 
vakare. .

JONAS S. MESLIS
Apdraudbs Brokeris

455 W. Broadway, So. Boston.
Telefonas So. Boston 3612.

:" REIKALINGA -------- ■■■..■•-
Jauna paįiėle dirbti prie namų 

darbo kaipo motinos pagelbinin- 
kė. Geri namai. Yra trys kūdi
kiai. Blue Hills 4227. S.5 'Jj-

Teli B. B. 2805-R | 
I LIETUVIS I 

j OPTOMETRISTAS j 
| ' ISegxaminuoJu al£b |
| priskiriu akiniu* |
I kreiva* aklu atltb |
| 1 *inu tr amhiijonlf f

■I koše (aklose) nky«e augrdžinu gyle |.
3 są tinkamu laiku
| J. L. PABAKARNIS, 0. D j
i 447 Broadway, South Bostop |

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telėphone

SO. BOSTON rfffr

■;'1058;- ■■ Ir" bayview''
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROOKNE 
Automobilių ir Troką 

Agentūra.
Tąišome visokių išdlrbysčly auto-, 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta: ’ .

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

jSOUTH BOSTON, MASS,
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

1 JUOZAS M. DILIS j
Į LAIKRODININKAS : I
2 1

j Parduodu įvairiausios rūšies į 
Ė auksinius ir sidabrinius daik- i 
2 • • . . :j

j tus. Taipgi ir pataisau. j
Į . 366 W. Broadway |
į SO. BOSTON, MASS. |

I 
fl'Hitiiiimir •mum iii tina

AGENTAI
INSURANCE i
Apdrausk namus, rakandus 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

455 W. Eroadway, So. Boston
Tel. Šo. Boston 3612

"i

ADRESAI
vUnįU draugijos reikalais kreipkite 

du protokolų raktininke.

IV. JONO IV. BL. PAMALPINA 
DILJOS VALDYBA

Pirm. —'J.tetrauskas,
24 ThonjM 'Bark, So. Boatoių Mau 

Vlce-plrm;—V. Medonle,
' 1430 Columbia Rd.» S. Boston, Mass 
Prot. Raitininkas — L Glineckia .

. 5 Tliomaa Park, So. Boston Ua»
Fln. fcaStlnlnkas — Pn Tuieikfs,. ’

100 Bowen St.,. So. Boston, Mass, 
Iždininkių —• A. biaudiltmas

886 E-'. Broądwuy, 80. Boaton, Mm» 
Marialka — J. Zalkll ■
Ji Wlnžldd.st, feo. bostonų Msm .
Draugija laiko Bualrinklmua kas trečk 

j kiekvieno mCnealo, 2 vaj' 
_ _ Parapijos salėj, 402 ft. Ttt

- 8t, Sa. Bu<ton.,ltaSk.

LIETUVO8 nuKTERŲ DRJ08 
ro globk motinos evo.

>lrmlnlnk<5 Eva MarkelenS, 
625 E, 8th St, So. Boston, Mas*.

Vlce-Dirmlnluk&— Ono Slaurienč, ■

Tel. ’soT Boston ~342^R ’
Prot. RaŠt — Brone Clunlene,

29 Gould S t, Wąst Roibury. Mass.
Tel. Parkway 1864-W

:__ Marlena MarkonlntA
‘ SS Navarre St, Roslindale, Maw.

I iždininke -- Dn*. S’taniuHntfl
į 106 Wešt 6th St, Są Boston. Maaa

IVarkdare— On» Mlsglrdlenfl
1512 ėolutnbla Bil.; So. Boston; Mana

Kaso* Globėja -t B, JannSonlah*
;.‘.142ę Oolumbiil Rd.» So.’Boston, M«M
Draugija saro susirinkimus laiko kaa ------

antrą utarnlnką kiekvieno mftnealo, I nedeidleb} 
7:80 ral rakara. >obatnytln«ij fci>| po pietų, I

• tgkiŪ- . s,v tt‘

K. SIDABRAS
Važiuojantiems į ir iš Lietuvos parū

pinu pasportus ir parduodu
Laivakortes.

Apdraudžia baksus, namus, rakandus 
. .. ir' t. t.

‘342 W. Broiidway, S. Boston, Mass. .
Telefonas South Boston 1798

AGENTŪRA 
parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos , ant patogiausią ir 
greičiausią laivą. Sutvarkome 
reikalingus -dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ OASH
I N. S VU A N d B 

Apdraudžiame Namus, Rakan
dus, Automobilius ir 1.1. 
BROADWAY TRAVEL 

BURBAU
. ...Iv.-,T. VIESULĄ,. S:.iv\ 

366 W. :Broadway, 
So. Boston/ Mass.

• Tok South „BvstoU 0620 .

t
$

i 
*



MkMhris, Gmdfio J9, 1938. * - T) ;VR BIN T N K A S

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS i
S.f 
MM*

SHENANDOAH, PA,
šv/JURGIO PARAP.

Kalėdų Įspūdžiai.
Kalėdų šventes jau praė

jo, bet jos ilgai pasiliks mū
sų visų atmintyje. Bažnyčia 
buvo nepaprastai gražiai iš
puošta gėlėmis, eglaitėmis ir 
šviesomis. Už tai priklauso 
širdingas ačiū Sesutėms Ka* 
zimierietėms iš Minersvillės, 
kurios kartą į savaitę -atva
žiuoja pas mus vaikučius 
mokyti ir kartu apžiūri 
bažnyčios altorius.

Šv. mišios buvo atnašau
jamos sekančiai; 12 vai. 
naktį Bernelių Iškilmingas 
Mišias laikė mūsų klebonas 

__kum Karalius^ diakomi bu- 
vo A. Degutis, subdiakonų 

. . J. Gaiidinskas. Ceremonijų 
vedėju buvo klierikas J. 
Cibas. Laike Bernelių Mi
šių. pamokslą pasakė kuri. 
A? J. Alauskas, linkėdamas 
klebono ir savo : vardu vi
siems linksmų švenčių. An
tros mišios 6 vai. irgi buvo 

' iškilmingos, kurias atlaike 
klebonas ir pasakė pamoks
lų, sveikindamas visus su 
šventomis ir linksmomis 
Kaledonns. Po tam seke mi
šios 7:30, 9 ir Suma 10:30. 
Per visas mišias, žmonių bu
vo-daug, o ypač per Berne
lių Mišias 12 vai. naktį žmo
nių prisirinko tiek, kad, net 
statiems nebuvo vietos. Per

• mišias daug io prįe4 Dievo 
■ Stalo. Tai buvo laibai malo

nus ir džiuginintis reginys.
Kalėdų šventes labai gra

žiai praėjo. Dabar laukiame 
Naujų 1934 Metų, melsda
mi Dievo,, kad suteikhi laL 
mingesnius metus negu pe
reiti metai buvo. Mišios pet • 
Naujus Metus bus kaip i. 
sekmadieniais: 6:30, 7:30;l 
9:00 ir 10:30. Mišparai 7 v. 
vakare.

ATOSTOGOS. /
X Šukevičius, J. Gaudin-. 

. skas ir J. Gibas, kurie mo
kosi Šv. Karolio kunigų se-

* minarijoje, Overbrook, Pa.
praleidžia Kalėdines atosto- 

; • gas pas savo tėvelius. Dau-
gelis kitų lietuvių studentų 
iš įvairių kolegijų yra par
važiavę šventėms. Mes lin
kime jiems linksniai pralei- 

... sfi šventes.

MOUNT CARMEL, PA.

>

3

te, M.. Lėskauskiūtė, pirmi
ninke, E. Pečiuliūte, pirmu 
vice pirmininkė ; J. Lauri- 
naičiūte^ antra yiee pirmi
ninkė; A. Juškeliūtė, sekre
tore; K. Rimokaičiūtė, ka
sininkė ir M,. BUeiriskiūtė, 
IL Kerdokiūtė ir A. čėr- 
nauškiūtė patarėjos, šiame 
metiniame susirinkime vien-

'f

Čioje viešai kalba sodalįeč.in 
officium papunkčiui, viena 
karta į mėnesį ir dažniau, 
sulyg dvasios vado nurody
mų. Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios die
noj, 7 vai. rytų pyko di
džiųjų Sodaliečių mišios, 
kurias laikė vietos vikaras 
kun. J. P. Klimus ir po mi
šių klebonas atliko naujų balsiai išnešta rezoliucija, 
narių priėmimo ėeremoni-. kad Šv. Kazimiero Seserys 
jas; 9 vai. mišias’laike kunJ neatidėliojant pradėtų leis- aiškinama irgi 10 min. ; per 
Dr. J. B. Končius intenei- ti Amerikos lietuvaitėms 5 min. bus ’ kalbama apie 
jai mažų Sodųliečių ir užsi- Sodalietėms žurnalų; ta’ parapijos reikalus ir apie 5 
baigus įvyko naujų narių žurnalų visos pasižadėjo min. bus svarstomi draugl- 
priėmimo iškilmės. Vakare remti. ? . •' Į jos reikalai. -Tokiu-būdu’su-
7 vai. Panelės Švenčiausios' Dvasios Vadas, vietos sirinkimai bus trumpi ir į- 
dienoje, prie įstatymo Švč. klebonas paaiškino Sodalie- domūs. . Po susirinkimui vi- 
Sakramento didžiosios ir tems, kad Naujais Metais sos sodalietės eis į bažnyčių 
mažosios Sodalietės kalbėjo pradedant bus įvesta gereš- ir atkalbės officium į Parie- 
officium, giedojo litanijų. į nė tvarka Sodaliečių veiki-. lę Švenčiausių. Officium tę- 
Panėlę_Švenčiausių ir bu- me: Išpažinties iriLprie JĮyJ_sis15min.. irn^sibaigs ly- 
vo . suteiktas palaiminimas Komunijos visos. Sodalietės giai 7 vai., nes tame laikę 
su Švč. Sakramentu. Vaka- eis pirmų mėnesio sekma- ’ prasideda Mišparai, Nauja ivayo didelis skaičius vieti 
rinems pamaldoms užsibai- dienį, 7 vai.; bažnyčioje bus tvarka visos Sodalietės liko 
gus didžiosios Sodalietės tikrinami vardai; neatsi
turėjo bankiętų su progra- lankiusios į pamaldas turės 
iria. Bankieto laike prakal- pasiaiškinti žodžiu ar raštu 
bas sakė: kun. Dr. J. B. Dvasios Vadui arba Prefek- 
Koncius, kun. j. P. Klimas, 
Sodaliečių pirmininkė Ma- 
rė~LeskauskiūtF7ir mokyto
ja Emilija Kelminskiūtė.

Sekantiems metams tapo 
išrinkta ta pati valdyba ■. 
kun. Dr. J. B. Končius. 
Dvasios Vadas, vieria iš Se-

Rys parsinešus konvcrtėlįus 
/nainusTT- • '• ...

Susirinkimo pusvalandis 
bus padalintas sekančiai: 10 
min. Dvasios Vadas suteiks 
religinio turinio pamokini
mus; Dvasios Vadui neatsi- 
lankius, Prefekte paskaitys 
tikybinio turinio pamokini
mų.; pasaulio ir Amerikos 
svarbiausieji įvykiai, ypač 
iš lietuvių gyveninio bus

Mažųjų Sodaliečių valdyba 
susideda iš sekančių ; Viena 
iš Seserų Kazimieriečių 
Prefekte, Antanina Laušai- 
tė, pirmininkė; Magdalena 
Galiniūtė, vice pirmininkė ; 
Agnietė Tamulionytė, rašti
ninkė ; Beatricija Paužaitė, 
iždininkė; Eleonora. Rin- 
.gįūtė ir Anaštazįja Lukoše- 
yičiute tvarkdarės. Pramo
gų komitetas sekantis: Mag
dalena Galiniūtė, Magdale
na Aniukštis, Katalina.Vaš- 
kytė, Uršulė. Viiušytė ir An
tanina Laušaite.: . . r

LDS. Kuopų Susirinkimą^
WATERBURY, CONN.

Gruodsio 31 d., 1 vai. po piet į- 
vyks LDS. 5 kuopos suairinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi ’

Lietuvių Salėj įvyks LDS.51 1 
mėnesinis susirinkimas. čTerbbj 
nariai prašomi susirinkti. ,

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

mus įvyks sekmadienį, gtuodž. 31 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai. 
nėj, 339 Green St. Kviečiame na- 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo- 

ėri duokles

studentai ORGANI
ZUOJASI.

Pereitu mėnesį, Alt, Gar*
riiel lietuviu Šv. Kryžiaus

MONTELLO, MA8S. J
LDS. 2 kp.. susirinkimas |VJM 

sausio 2, Šv. Roko parap.
Visi nariai prašomi ateiti į ŠJrtal 
rinkimą* ir. užsimokėti senai a 
trauktas mėnesines duokles. Sn

NEWBRITAIN,CONK
LDS 36 kp. susirinkimas jvyks 

sekmądienj, gruodžio 31 dieną,■ 
Svarbu, kad Į šj susirinkimą ateity 
' wi narini ir bent po vieną naują 
n m-J ą trivėstą prirašyti prie mūšy 
brangfęv organizncijofi;

ELIZABETH, N. Ji J
LDS. 16. kp. susirinkimas jv/įl 

sausio. 3 dieną, 7-tą valartdtf 
vakaro, bažnytinėje svetainėj^ 
Nariai kviečiami gausiai ateiti 
atsivesti savo draugus(es) pr|p|U 
Ayti. '„j.

OLEVELANT), OHIO
Sausio 5 d., 8 valandą Vakaro,

BRIGHTON, MĄSS. ?
LDS 22 kp. .auririnkimaB įvyk# 

penktadienį, sausio 5 d„ 7:30 VįĮ 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 LincOlnį 
St, Ateikite viri * ‘

Prieš Trisdešimt Metų
parapijoje įvyko Studentu I' Kalbėdami apie clabartųį čių.skaičiuspalieka nedi&Į
susirinkimas, kuriame dalyI - y 7 “

patenkintos .. ir pasižadėjo 
uoliai lankytis į pamaldas 
ir į susirinkimus.

Mažosios Sodalietės, ku
rios dar . yra vadinamos 
“Marijos Vaikelių Draugi-, 
ja” veikia: Seserų Kazimie- 
riečių vadovystėje, jos daro 
skyrium susirinkimus, ren
gia bankįetus ir pramogas;

tei dėl ko negalėjo dalyvau
ti pamaldose. Susirinldmat 
bus daromi tų pačių sekma
dienį, 6 vai. vakare; susi
rinkimas tęsis 30 min. ; su
sirinkimui prasidėjus kasi
ninkė surinks konvertelius j jos tik drauge su didžiosi'o- 

.su mėnesiniais mokesčiais mis Sodalietėmis kalba baž- 
serų Kazimieriečių Prefek-!ir mokesčių knygų sutvar-1 nyčioj officium papunkčiai.

ries lietuvių studentijos.
Šv. Kryžiaus lietimų pa

rapijos klebonas kun. Dr. J. 
Končius, kuris yra vienas 
iš žymiausių, lietuvių veikė
jų Amerikoje, atidarė susi; 
rinkimų, trumpai pažymė
damas šio susirinkimo tiks
lų. Jis pakvietė. Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studen
tų organizacijos Centro pir
mininkų jonų C. Morkūną, 
iš Rochester, N. Y. pakal
bėti apie Studentų organi-

'NEW YORĮCO

^Metropolitan Opera Mssociation

Sodaliečių Draugija...
. Merginų Sodaliečių. orga
nizacija Mount CarmeFyj 
gyvuoja trisdešimts trys 
metai* tai viena iš žymiau- 
sitį tos parapijos draugijų. 
Pastaraisiais laikais tos dr- 
jos veikimas Žymiai page
rėjo, . nes vietos klebonas, 
kuri. J. B. Končius atkreipė 
ypatinga dėmesį į Sodalie- 

* čių organizacijos, reikalus,
• jis parašė seniai laukiamą 

. “Sodaliečių Vadovėlį,” ku
rį išleido Šv. Kazimiero Se
serys. Mūsų merginos soda
lietės, prie kurios priklauso 
apie 130 narių. . drauge su 
mažoįrils sodalietėriiis, kurių 
yra apie 100 narių, bažny-

džiaugiasi galėdama pranešti, jog bendradarbiaujant su LUCKY STRIKE 

cigarety išdirbėjais, jai buvo suteikta galimybės sunaudoti National Broad- • 

casting Company ištisų abiejy, raudono ir mėlyno radio tinkly sistemas. Iš . .

• priežasties to, šeštadienį, gruodžio 30 dienų, ir po to kiekvienų Šeštadienį, 

nuo antros valandos (Eastėm Sta'ndard Time) ir iki tol, kol kiekviena opera 

bus užbaigta—-pilnos operos perstatytos Metropolitan Opera Hoiise bus 

transliuojamos. Mes žinome, jog visuomenė džiaugsis gulėdama pasinaudoti*. 

šiomis nepaprastomis progomis. Todėl operos kiekvienam namui Jungtinėse . 

Valstijose, bus atnešta geriausioje savo formoje. Mes jaučiame, jog tai yra 

didelis žingsnis pirmyn puikios muzikos išvystymui šioje salyje, ir kad tai 

bus didžio įdomo ir pasilinksminimo šaltinis ištisai Amerikos visuomenei.

Metropolitan Opera Jfssociation

GRJLIO ' GATTI-CASAZZA

(jeiteralis ^Vedėjas

ię

raūsų spaudos išsiplatinimų 
pravartu pažvelgti, kiek ir 
kokie laikraščiai ėjo į buv. 
Kauno gubernijų prieš 30 
metų.

1900 metais vienoje Kau- 
no rėdyboje buvo 1,620,308 
žmonės, iš tų tarpo buvo 70,- 
303 kariuomenės ir valdi
ninkų.

Tie įvairūs rusai 1900 me
tais gavo po tiek šių laikra
ščių (rusiškų, taigi lietuvis 
teskaitė labai retai) ■: “Ny- 
va” (žurnalas) — 918, 
“Sviet” — 647, “Kovenski- 
ja Gubernskija Viedomosti 
i-487, “Rodina” — 228, 
“Novoje, tremia” — 209, 
‘ ‘ Sievėro. Zapadno j ė Slovo? T 
— 205, “Pravitelstvennyj 
Viestnik” — .160,. “Novosi 
ti” — 158,. “Vokrug Svie
tą’’ — J.25, a Šyn-Otečest- 
va”.— 80, “ Vilenskij Viest
nik” —.78.

Tokių laikraščių, kaip 
“Kovenskija Gubernskija 
Viedomosti ” (‘ ‘Kauno Red. 
Žinios ”), “ Pravitelstvennyj 
Viestnik” (“Valdžios .Ži
nios”), galima, iš bendro 
skaitytojų skaičiaus išmesti, 
nes jais tegalėjo būti suin-. 
teresuotos rusų valdymo į- I špildami prieš rusinimų ■ 
staigos; turint galvoje.-dide-, bangų, tie — kurie gyvenai 
[į rusų skaičių. Lietuvoje, į Kauno rėdyboje 1900 me-J 
likusis jų skaitomų laikraščiais, skaitė po tiek latviškiįį 
------——---------—--------- -laikraščių: T 
zacijų ir josios tikslus ir ? “Latweeschu Awizes”.^ 
idėjas, ii taip pat apie jos .139, “Tewija” — 90? “Bal- 
reikšmę mūsų lietuvių tau- tijas Westnesis”—69, “De-J 
tai Amerikoje.------------------ enas Lapas”— 59, “Sem-

Kun. Klimas taipgi at-Jkopis” — 33. 7*/
kreipė visų dėmesį į šios or- Į Be mi n ė t u laikraščirnį

Kaund rėdyboje 1900 rnetmą 
dar skaitė vokiečiai : ;

“Dūna Zeitung” — 92ę 
“Rigasche Rundschau” — 
58, “Riga Tageblatt” — 53,1. 
“Mitauische Zeitung”—14į

Kalbamais metais buvo 
atimta žemės nuo valstiečiui . 
už 1863 mėtų sukilimų 952’ 
dešimtinės, nuo jėzuitų in 
vienuolynų — 37,440 dešim-; 
tinių; miškų nuo valstiečių; 
atimta 20,505 dešimtines^ . ■] 

Arėjus į
, , .. . ... ... : •  t

REMKIME SAVUOSIUS

lis- • ' • ‘ .
Tuo laiku, kai rusai “ntri- 

kė” lietuvius savo ugražj 
danko^,-” kad su laiku Šie 
skaitytų ir jų spauda, patys 
lietuviai — pabrėždami sa
vo “kontr” --- (1900 me
tais) skaitė, tiek ir tiokių 
savo laikraščių: “Varpo 
309, “Ūkini n k o ” — 478, 
“Naujienų” — 514, “Tėvy
nės Sargo” 1834, “Žiny- 
čios” — 200, “Lietuvos” — 
65, “Kataliko” — 10, “ Vie
nybės Lietuvninkų” 
dar skaitė “žvaigždę,”' 
“Dirvų,” “Saulę” (laikra
ščiai, čia paminėti nuo <fŽi- 
nyčios” iš. Š. Amerikos 
Jungtinių. Valstybių).

Liętuvų lenkinti, lyg ru
sams padėdami, ėjo į Kau
no rėdybų 1900 metais Šie 
lenkiški laikraščiai: ;

“Gazeta Svįąteczna” 
418,.“Kraj” 205, “Gaze-
ta Polska ”. (ko. jai čia, mei-, 
ūžiamieji, reikėjo 176,; 
“i?rze g 1 a d Katolicki’f 
144, “Viek” — 116, “Bej 
siada Lite r ack.a.” — 95į 
‘ ‘ Stowno ’ ’ — 80, ‘1 Węclrow- 
nik” 48. ’ į ■ - . ’ ! - *

• ** . <

Musų broliai latviai, atsV

L
■ UMH

V.

ganizacijos reikalingumų ir 
ragino visus organizuotis.

Buvo rodoma Studentų 
seimo “movies,” kurie vi
siems labai patiko.

Išrinktas komitetas, iš se
kančių asmenų, kurie rū
pintųsi sušaukti oficialų su- 
siriiikima ir išrinkti, kuopos 
valdybų: Alina Kirdock, 
Adelė Sidaraitė, Sušauna 
Eręmich, Vincas Laskaus- 
kas, Antanas Vasiliauskas 
ir Leonas Alorkūrias,

Šiam komitetui vadovau
ja kuri. Klimas, kuris yra 
žinomas kaipo aktyvais vei
kėjas ir organizatorius.

Mt. Carinei .tikrai įsi
steigs didėlė studentų kuo
pa, kuri suteiks' daug nau
dos ir garbės . ne tiktai pa
vapi jai, bet ir visai mūsų 
lietuvių išeivijai' ’

Mes . ypatingai raginami 
remti tuos įiznieniis ir pro-5 
fęsįonalus, kurie škėlbiastf 
“Darbininke?’ ?

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį gū1 
rė.‘ •?

. 4

i

A



3*1

(kuodžio M, UM. BXRB.TKIK K AS *

D A P BIJUJIJCA S
(The Worker)

bed every Tueeday and Friday exept Holidayn suok aa 
Year, Good Friday, Memorial Day, IndependencG D*y, 

Labor Day, Thanksgiving and Ghriatnuui
■,■■■ —by—

Ktr J0S1PH8 LITOTAJOAN B. a A8SOUIATIOM OĮ LAB0B
Md aa eacond-chue uatter Sapt. 12, 1015 k. Um poat offlce at Boatocų Maae. 

■ndar tba Act of Mareli % 1S7O

for Maltini at <paclal rate of poataga prorlded for 1d 8actlon 1108 
' Aet of OctobarjS, 1017, authorlaed on Joty 12. 1018

■umgription ratkl:
yeeurly .*..............*4.00

i yaariy.....,............*5.oo
<Mce per waak yaariy. .*2.00
•ca *ar areek yeąrly....*2.50 —,—-----------------

DARBININKAS
felST BROADWAY

TKLEPHONE SOUTH BOSTON 0630

Pranas Ė, Gtflinis.

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAISjjį

PBENUME1RATOSKAINA.:
Amerikoj* metam ..............K00 
Dfaieny'metama ................*5.00 
Vlan< kart aavaltSja metama... .*2.00 
Uiaienylkartąavalteje Metanu.. *2.50

SOUTH BOSTON, MASS.

TARPKALĖDIS
»Kalėdos, taip laukiamos sįos pajėgas, kitaip jis ^esL 

pageidaujamos, atėjo ir jaus pilnu žmogumi. Pati 
praėjo. Artinasi Nauji Me- jo prigimtis reikalauja pąū- 
Sd ir Trys Karaliai. Tą lai- doti protą visada. . Taigi 
fetarpį lietuviai vad i n a dvasinė ir protinė žmogaus 
^hrpkalėdžiū. Tai. pailsio dalis ne tik nemažesnė, bet 
fekas visiems. Tuo metu kur kas didesnė už kūnišką?

jfthonės atitolsta nuo darbų,' j$ j°jo dalį. KūnūL palai- 
yŪpesčh) ir nervingo įsitėin žmogus tikT tris ar ke- 
Wio ir kiek atsikvėpę, ren- f tais sykius į dieną tevalgo, 
tesi naujų pajėgų kitiems o protauja jis nuolatos. Tie- 
^tam* sutikti- Drauge tai ^sa, protavimas -protavimui* 

ir apyskaitų ,metas. Biz- nelygus, bet kiekvienas vis 
’&feiįai sudeda savo knygas 'dėlto savotiškai protauja ir 
& apžiūrėję praėjusių metų1 rūpinasi. Taigi dvasinės sri- 
.^laukas ir išlaidas, taiso ties apyskaita yra svarbes- 
i&s ji) biznyje taisytina ir | nė už medžiaginę,, irtąją

• apskaičiuoja sąmatą ątei- apyskaitą mes privalome 
nantiems metams. Ir ne, daryti dažnai, bet uoliau- 
Vien biznieriai tai daro, šiai 
Kiekvienas mastąs žmogus Kokia mūsų dvasios pa- 
ihętų pabaigoje apsvarsto 
Savo gyvenimo, sąlygas ir 
,sulig padarytųjų sąskaitų 
didina ar mažina einamą
sias lėšas. *

Tiek apie medžiaginio gy
venimo apyskaitą.. Bet yra 
jųį ir dvasinis, gyvenimas, skaitome? Ar tai, ką skaito- 
ir Čia reikia padaryti apy- me? kelia inus aukštyn? Ar 
įkaita. Žmogus juk ne vie- neužmirštame esą lietuviai 

duona gyvena. Ir tie, ku- ir palaikom savb įietuvišką- 
jTfė tvirtina, kad kūno mais- ją katalikiškąją spaudą ? .

tai vienintelis' žmogaus šie ir šimtai jięnis pana- 
ao uždavinys, kiek šių klausimų turėti) sukilti 

B išaikvoja protinių pajė- mūsų mintyje šių metų.pa- 
: . kiek prirašo straipsnių Į baigoj ė, ir jei į . kaikuriųos 

knygų savo teorijai iro- jų tektų atsakyti neigiamai 
Ijyti! Reiškia-’ jte nejuČio-iir liūdnai, — tai darykime 
^ms įrodo, kad ne vien kūno rimtų pasiketinimų mūsų 
;maistas žmogų palaiko; Jain dvasinę būklę pataisyti. . 
Teikia išvystyt proto ir dva-1 K.

’ KOMUNISTAI N EPĄ 
t KENČIA KALĖDŲ 
> •• — 
■ “Rusijos vyriausybė. — 
sako Arthur Brisbane — tū- 

mėgindama save įti- 
kint, kad nėra Dievo, nepa
kenčia Kalėdų dvasios ir į- 
šako darbininkams dirbti 
Kalėdų dienoje šimtapro
centiniu uolumu. Bet nėt 
Stovėdami prie darbo, dar- 

"bininkai gali žiūrėti į dan- 
gų ir vakare matyti daug 
■žvaigždžių, ir kaip Napole- 
Onas, keliaudamas laivu. į 
Šv.. . Elenos salą/ klausti: 
kas tai visą padarė ?
f Rusams pasakojama, kad 
JKril^Čįonių religija yra 
kontr - rėvoliuęionieriškab 
padaras, vartojamas kapi- 

t Išlistų, fašistų ir kunigų 
taringiems pasikėsinimams 
Uždengti ir badui, skurdui 

įįr nedarbui pateisinti^ Ru
pijos bedieviai tur būti pra- 
tfai skaitė - Naująjį.Įstatys 

‘|Wą, lies jame kaip tiktai pa- 

įdėjimas.” 
f Ji toliau Brisbane cituo- 

i .ja šiuos Evangelijos • žd-. 
į.’džius: ,

turis sykius į diena tevalgo,

- metų pabaigoj.

Kražių Skerdynių Su
kakties Minėjimas 

Lietuvoje

gatvėmis į puikų restoraną, 
kur Daugpilio miesto val
dovai, karininkai, ir sveti
mų valstybių konsulai link
smai praleidžią laiką. Čia 
atsilanko ir lenkų šnipai, 
kurio inan buvo įdomūs, nes 
apleidęs Daugpilį važiavau 
į lenkų okupuotą Vilniaus

to dalis ir nuo jos matosi 
nemaža dalis miesto, Dau
guva, ir Daugpilio priemie- 
stis- Grėva. .Čia pirmą kartą 
Europoje pastebėjau tikins kraštą. Man panelės lietu- 
rusus su ilgomis barzdomis' vaitos davė labai įdomių ir 
ir rubaškomis. Eidamas to- J naudingų informacijų apie 
Bau pamačiau netikėtą re-į vietinius lenkus. Pasirodė, 
gini, būrį nuogų vyrų, kurie kad prieš didįjį karą čia 
maudėsi Dauguvos upėje, (lenkų buvo tik maža sauje- 
pagaliau pasiekiau Poliu-j IX Bet karo metu kaip pra
laidos gatvės galą ir nuli-: Į dėjp vokieči ai veržtis Lenlti- 
pęs žemyn į kitą gatvę neti-Į jon čia atbėgo į šį tolimą 
ketai užtikau Lietuvos kon- į tvirtovių mazgą, Daugpilio 
sulatą. . • ••••.”■ •

Konsulate radau dvi la
bai mandagias ir simpatin
gas lietuvaites;' kurios su 
manim ilgai kalbėjo ir klau- 

i sinejo apie Ameriką. Mums 
mieste daug yra. Daugpily- besikalbant konsulatan su į- 
jc 1914 metais buvo apie 
110,000 gyventojų; o dabar

Palikęs savo čemodanus i 
kambaryje, trečiame aukš- ; 
te, Centrala Viesnica (vieš- ' 
būtyje) skubinaus į viesbu- ; 
čio bufetą, kur gavau pusė-r 
tinai genis, pusryčius. Bu
fete mačiau, keletą latvių : 
piiklių iš Rygos ir susipa
žinau su vienu Vokiečių kil
mės amerikiečiu pirkliu, 
kuris .tūlos Amerikos ČėVe
lykų firmos, buvo pasiųstas 
į šią tolimą Latgaliją ieško
ti Amerikos prekėms rinkos. 
Mes kalbėjome apie Daug- 
pilio miestą ir jis manė per
sergėjo tamsumoje daug ne
vaikščioti, nes yra daug plė? 
šikii įsigyvenusių apleistuo
se namuose,, kurių šiamę]

žanga? Ar einame pirmyn, 
ar kasmet vis atsiliekame ? 
Ar einame katalikų parei
gas? Ar tinime kokį idealą, 
kurs mus • kaip tada pakel
ti) virš kasdieninio gyveni
mo rūpesčių? Ar ką nors

Šie ir šimtai jienis pana-

Po pusryčių aplėi d a u 
viešbutį ir ėjau nepaprasto
mis plačiomis Daugpilio, 
gatvėmis į Lietuvos konsu
latą. Miesto gatvės labai 
lesios ii* užtektinai plačios. 
Krautuvių iškabos daugiau
sia rusų .kalboje; latvių 
talboje pažymėtos visos val
diškos įstaigos ir latgaliui 
vrautiivės. Miesto apylinkės 
yra katalikų latgalių apgy
ventos, kurių latviška tar
me yra lietuvių kalbai arti
miausia už visas kitas lat
vių kalbos tarmes.

Daugpilio miestas yra gi
liai persisunkęs rusų dva- 
šia, ir man priminė mūsų 
vokietybęs lizdą Klaipėdą. 
Kažin kuris> miestas’ grei
čiau pames svetimą dvasią, 
tos ilgos vergijos žaizdą, 
kurią . lietuviai ir latviai 
per šimtmečius nešė.

Eidamas gatvėmis visur 
pastebėjau pažangą, gatvės 
taisomos ir kur ne kur na
mai remontuojami. . Paga
lios priėjau prie garsios Po- 
hulankos gatvės, lapuotuose 
medžiuose paskendusios, ku
ri eina aukštu plačiosios 
Dauguvos krantu, ši gatvė 
yra augščiau už kitas m’ies-

“Imk viską ką turi ir iš
dalink neturtėliams. Sun
kiau yra kupranugariui pe
reiti per adatos skylutę ne
gu turčiui įeiti. į dangaus 
karaliją.” Paskui priveda 
.šituos šv. Jokūbo žodžius: 
“Nugi dabar, turtingieji, 
verkite, dejuodami dėlei ne
laimių, . kūčios jums ateis. 
Jūsų auksas ir sidabras su
rūkai kandžių suėsti yra. 
Jusi) aukras ir sidabras su- 
rūdyjo, ir jų rudis bus 
jums liudyjimas ir suės jū
sų kūnus, kaip ugnis. Jus 
krovėte sau rūstybes turtus 
paskučiausiose dienose. Štai 
jūsų darbininlvii, niualiu- 
siųjų jūsų laukus, iįžniokes- 
nis, kurs jūsų užtūrėtas yra, 
šaukia; ir. jų šauksmas pa-

ausis.” '
Kaip matome,-. žydų laik

raščio redaktorius nušluos
to bolševikams nosį. Komu
nistai žmonėms. kalte, kala, 
kad Bažnyčia eina' su kapi
talistais. Tegu jie nuodug
niai 'perskaito ’.šv. Jokūbo.

varnais reikalais ' atsilankė 
moterėlių ir vytai, kurie 
kalbėjo rusiškai, vokiškai, 
lenldškafTr latviškai^Todėl 
jšio konsulato, lietuvaitės 
darbuotojos buvo nepapras
tai gabios ir žinojo keletą 
kalbų. Alums -draugiškai be
kalbant laikas greit praėjo 
ir išmušė dvyliktą valandą/ 
Konsulatą apleidome ir gar-, 
šiai lietuviškai bekalbėdami 
ėjome lenkų šnipų lizdo

miestą, apie 20 tūkstančių 
kmkų pabėgėlių ir jų dides
ne dalis arti 16,000 šiame 
mieste įsigyveno, pasistaty
dami puikią balto mūro 
bažnyčią ant kalnelio, neto
li nepaprastai didelės rusų 
cerkvės, su mėlynomis sie
nomis ir blizgančiais auksi
niais bokštais. Dabar Len- 
kija vietfniaislenkais labai 
rūpinasi, įsteigdama keletą 
pradinių ir vieną, vidurinę 
mokyklą “liigh scliool”. ir 
finansuoja lenkų kalboje 
laikraštį. Vasaros metu 
šiems lenkams Lenkijos ge
ležinkeliai rengia pigias ek
skursijas į. Varšuvą.,

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

darbo.

A7 L. R. K. Federacijos Reikalai 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

Rcngkimcs prie svarbaus Mokesčiai ir aukos. .
Praėjusį menes") užsimo-

Pernai rengėme. Katuli- kėjo: šv. Antano par., Oma- 
kiškojo Veikimo ir spaudos ha, Nebr., $1.00; Philadel- 
savaites. Kai kuriose kolo- phijos apskričio: šv. Kazi
ui jose tas darbas davė gra- mieto par., šv. Andriejaus 
žiu rezultatų. Gana daug par., šv. Elenos, Apaštalys- 
draugijų prisidėjo prie Fe* j tės, Tretininkų ir Šodalie- 

čįų draugijos. Federacijos 
12 skyrius, Cicero, III.., pri- 
siipitė Vilniaus našlaičiams 
$7.31. Federacijos 3.skyrius 
So. Boston, Mass., Vilniaus 
našlaičiams $10.00 ir Da
riaus-Girėno paminklo fon
dui $10.00. Kas daugiau?

deracijos, gerokai katalikiš
ko j i spauda prapįatinta. 
Kuris skyrius geriau prie 
to darbo prisirengė, tas d.au 
giau naudos padarė. Ka
dangi, ir šiemet yra planuo
jama tokį, vajų rengti, dėl 
to svarbu gerai pne jo pri
sirengti. .'. ‘

ŠENADOBIŠKIĮIDOMEIžodžius ir pamato. ,kaip Baž-1ee“10 \aitl-'ba J01?* sa>? r . .
uyčia smerkia- kapitalistus, į ^smukimą ir tarsis apie _——
ypač darbiniukiį skriaudė-1 '’aęus gerai,., šenadorio Jurgio pa-
jus • > - į kad apskričiai ir skyriai, į & a

Bolševikai nepakenčia į ^ex patatimij ir
“Kalėdų dvasios” ir vergiai-TT’ dėl Seresnio va’ 
žmones dirbti Kalėdų dieno- Jaus Pesisekimo, tuoj juos 
je todėl, kad jie ne tik yra i sekretorijatg;
profesionalūs: bedieviai, bet . Sp“^10®
dar ir persekioja tildnčiuo- L_ 
sius. Ir kaip jie drįsta tvir- 
tinti, kad sovietuose yra ti
kėjimo laisvė ? Komunistai 
stengiasi pašalinti Kristaus 
ii- šventųjų vardus iš žmo
nių tarpo. Savo vaikus jie 
vadina Leninais, Trockįais, 
Stalinais, Liuiačarskiais. 
Bet čia gali būt ir keblumo. 
Komunistų vadai paprastai 
turi po kelias pavardes., ___ ......... ...........
Stalinas turi, net1 septynias: Į Reikia suvesti sąskaitas, Suvipiųiom jėgoms galima 
Koba, Nišaradze, David, či- j pgi'inkti. valdybą, nųstĄv- į.parnešti, tinkąmę šenadoriš- 

kių lietuvių darbų įvertini
mą. Adresuoti meldžiu: 
ReVi A. M. ^Milukas, Št. Ga- 
tlierine’s Hos p i t a i, 133’ 
Bushv’ick xlve.? Brooklyn,

rapijos klebono kun. Kara
liaus prašomas, apsiėmiau 
parašyti Šenadorio ir apy
gardos lietuvių istoriją. I- 
daiit gerinu pasisektų man 
tas darbas atlikti, labai rei
kalingi iš aštuntos ir devin- 

. j tos (o jei rastųsi ir septin-
Šaukime konferencijas ir įos dešimties metų doku- 

susirinkimus. imentai, laiškai, lailiraščiai,
Baigiasi metai. Tenka pa-, draugijų protokolai, brošiū- 

žvelgti į praeiti ir pažiurę-iri;s įr tt). Pas buvusius sė
ti, kas per metus nuveikta! nadoriečius,. iškrikusius po 
Bažnyčios ir Tautos labui. I jnihois arba Naujos. Angli
jai geriausia padaryti me- jos valstybes, be abejo tokių 
tiniuose susirinkimuose, ku- dokumentų užsiliko. Tad 
riuos visi Federacijos sky- prašyčiau juos man pasko- 

(i’iai būtinai, turi. sušaukti.;jhųi.i (tik trųinpam laikui).

prisiųsti) į sekretorijatą;

savaitė manoma ir Šiemet 
rengti gavėnios metu.

žikov, Ivanovįčj Stalin, j.(i kitų meti) Veikimui pla- 
Džugašvili. (ši pastaroji nūs. Valdybų vardus ir ad- 
taį tikra j o ..pavardę) . Jeigu resūs tuojau reikia prisiųs- 
koks uolus komunistas nori‘ ti sėkretorijatiū..
už vardyti sayo sūnų - kėni-! 
soniolcą Stalino, vardu, tai 
jam, teisingumo dėlei, rei
kėti) prikergti. dar likusias 
šešias vūodegas, kad vaikas 
nešiotųsi visus Stalino titu
lus, K.

. Didesnieji mūsų centrai 
ir šiemet, kaip ir kitais me
tais, turėtų. sųšiuikti'konfe- 
reneijas; į jas sukviesti' vi
sas . k* ^Ūkiškas draugijas.

Ityfi aktualiuosiusir
(P

. “Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi-

Popiežius Leonas XIII.

(Spec. Korespondento) .
Lapkričio 26 d. visose 

Lietuvos katalikų bažnyčio
se ir salėse paminėta Kra
žių skerdynių 40 mėtų su
kaktis. Kražių įvykis prieš 
40 meti) labai skaudus, bet 
drauge yra neužmirštamos 
lietuvių didybės įrodymas, 
kaip vergavimo laikais lie
tuvis drįso kovoti už.savo 
tikybą ir tautybę prieš daug 
stipresnį priešą. Kražiuose 
rusų kazokai keliolika lieta 
vių nušovė bei kardais su
kapojo, kelioliką sugrudo į 
upę, kur jie prigėrė; daugy
bę sunkiai sužeidė ir dar 
daugiau į kalėjimus sukim
šo, tačiau tai dar labiau už
grūdino lietuvių kovai už 
sa vodiažnyčią, Tūž savo te- 
vyne-; Kražių didvyrių pra
lietas kraujas pasėjo tokią 
sėklą, iš kurios išaugo dar 
didesnė lietuvio tvirtove ir 
ištikimybė savo brangiems 
idealams.

Kražių skerdynių prie
žastį galima trumpai taip 
nusakyti: Kražių miestelis 
Lietuvos istorijoje žinomas 
jau nuo 13-tojo šimtmečio. 
Kražiečiai. pasižymėjo ko
vose prieš kryžiuočius, ku
rie per Žemaičius norėjo įsi
veržti į Lietuvos gilumą. 
1616 m. jėzuitai Kražiuose 
buvo pastatę savo kolegiją, 
kuri veikė iki 1773 m., kai 
jėzuitų ordeiias buvo panai
kintas.. Čia buvo ir kunigų 
seminari j a. Nuo 1641J m. 
liražiuose veikė benedikti
nių vienuolynas, kurs 1762 
m. pastatydino mūro bažny
čią; kurią vėliau Kražių pa
rapijiečiai labai pamėgo, 
nes joje pamaldos daugiau
siai buvo lietuviškos, kas 
žinoma, rusams nepatiko ir 
jie įsakė tą bažnyčią su
griauti. . Kražiečiai susirin
ko į bažnyčią, šventorių ir. 
pasiryžo ginti savo bažny
čią. 1893 m. lapkričio 21 d. 
ir įvyko kruvinos skerdy
nės. Keli šimtai kazokų puo 
le beginkHus vyrus, moteris 
ir vaikus. Net ir į bažnyčią 
jojo raiti ir kardais kapojo 
besimeldžiančius lietuvius.

Dar dabar yra apie 100 
gyvi) žmonių,, kurie sunkiai 
nukentėjo per tuos Kražių 
istorinius įvykius.

Kražių sukaktis minėtina 
ne tik Lietuvoje,, bet ypač 
Amerikoje, kur mūsų jau
nimas turėtų būti plačiai 
supažindinamas su Kražių 
įvykių istorija, kad jis ga
lėtų. suprasti, kaip brangūs 
dalykai yra Bažnyčia ir 
tauta, dėl kurių mūsų se
nuoliai ir savo gyvybės ne
sigailėjo. Tai yra liudijimas 
ir įrodymas,, kad būti lietu
viu yra^didclė garbę. Būda-. 
mas lietuviu, žinai, jog esi 
narys tos tautos, kuri per
ėjo per didžiausius bandy
mus, kuri nešė sunkius kry- 

• žius, tačiau kilti garbingai 
atsilaikė ir išsilaikė*

Rusijos caro ir jo guber
natoriaus šit žiauriųjų ka
zokų gaūjonūs jau senai 
nebėra, o Lietuvil- atsistatė 
fš griuvėsių ir viš žengią 

. pirmyn; čia išsipildė.Ėraity

geli joj išdėstyta teisybei 
kas pasikels Bei aukštybės, 
tas bus pažemintas, o kas 
bus mažas, tas bus išaukš
tintas.

studentų švente. . -7
Tą pačią lapkričio 26 d. 

iškilmingai minėjo savo me- . . 
tinę šventę Vytauto Didžio
jo Universiteto studentų 
ateitininkų korporacija 
(draugija); “Justitia.”

Žodis/‘Jųstitia’’ yra lo
tynų kalbos ir jis reiškia- 
‘1 teisybė, ” u teisingumas^.
Jau iš šio vardo galima 
spręsti, jog korporaciją su
daro tie žmonės, kurie stu
dijuoja teisių mokslą, vadi
nasi, rengiasi teisingumui 
-vykdytu - _

Šį ateitininkų korporaci
ja įsteigta ptieš trejiš me
tus pačių studentų teisiniu-. 
kų pastangomis. Jai pri
klauso studentai teisininkai 
ir ekonomistai. Dabartiniu 
laiku korporacija 
narių, jos šefu 
pirmininku) yra. 
Karvelis/ buvęs 
Ministeris, vienas žymiau
sių Lietuvos ekonomistų bei 
finansistų.

1.0 vai. ryte įvyko pamal
dos, kurių laike korporaci
ja in corpore ėjo prie Šy. 
Komunijos. Šy. mišias at
laike ir pamokslą pasakė 
prof. Dr. kun. St. Ūsoris.

2 vai. p.‘ p. Ateitininkų 
rūmų įšale je\>buvo iškilminė 
gas posėdis, kuriame iš 
kandidatų į tikruosius na
rius (senjorus) pakelta 20 . 
studentų, kurie atliko viešą 
priesaiką. Priesaikos mo
mentas buvo lab.ai jaudi- . 
nančiai priesaikin gas — 
korporantams darant prie
saiką tyliai skambėjo pia
nas ir virpėjo smuikas. 
Reikšmingas sveikinimo .

. kalba? pasakė prof. Pr, Do- 
vydaitis, Dr. P. Karvelis, 
Dr. J. Leimonas (Pavasari- ; ; ■ 
ninku federacijos vyriausia 
vadas) ir kiti. Raštu korpo
raciją sveikino įvairūs as
menys ir organizacijos. Y- 
pae audringų ovacijų šukė- . 
le universiteto rektoriaus 
prof. Mykolo Roenierio raš
tiškas sveikinimas, univer
siteto vardu.

Vakare įvyko koncertas 
—balius, kurs sutraukė 
gausingą publiką. Progra- . . 
mą išpildė patys korporaci- *_ 
jos nariai, padeklamuoda
mi, gyvenimo kasdieninius 
nuotykius savaip juokingai 
apdainuodami h- tt. Pro
gramos gale korporacijos 
choras (20 merginų, 25 vai
kinai) sudainavo kelias dai
nas.
. . Pasilinksminimas praėjo 
gražioje, linksmoje nuotai
koje. . . • ;

turi 90 
(garbes 
Dr. P. 
Finansų

“Prieš blogas knygas, mes 
privalome pastatyti geras, 
prieš blogų raštų nuodus 
mes ‘ turime pastatyti gerų .,
raštų vaisius, prieš blogos, 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos db- 
ros laikraščius, — sako Pi- '; 
jus X, savo enciklikoje/' . .

Viską atnaujiuti Kristuj.? ‘ |

H
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• do globojai.

THOMPSON, GONN.
BLAIVININKŲ SEKCI
JOS SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 11 U, įvyko 
Blaivininkų susirinkimas, 

’ kurį atidarė pirmininkas J. 
Baltrušaitis sukalbėdamas 
maldų. Šio susirinkimo.die
notvarkė: a) Vardošaukis, 

/ b) Pi’dtokolas, c) Svarsty
mas apie veikalų, Vasario 

.2 d., d) Raportas gerb. pir
mininko, ė) Sumanymai.

Kad suruošus veikalų ko- 
greičiausiai, buvo išrinkta 

t komisija^ kurių sudaro: V-

Veikalas bus vaidinamas 
vasario 2 d.,

Referatų skaitė J. Balt
rušaitis apie- blaivybės nau
dingumų bei kilnumų* Ačiū 
J. Baltrušaičiui už tokį su
maniai paruoštų referatų. 
Ši paskaitą padare didelį į- 
spūdį. Nutarta, kad kiekvie
name susirinkime būtų bent' 
vienas referatas. • ICitame 
sūsiiinkime referatų skai
tys J. Kamandulis,

UXKBI.HINKXS

APSAKYMĖLIAI

— s.

Dambrauskas, Ši. komisija 
pagamins veikalų ir išrinks 
tam veikalui vaidintojus.

Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžia? prašome remti tuos| 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbidS “Darbininke,” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo-skelbimą“Darbinin
ke,” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “ Dar
bininke” apsimoka. ..

JACINTOS PAŠAUKIMAS
Tėvas, buvo didžiai susi

rūpinęs savo dukterimi It 
buvo verta rūpintis. Šį ry
tų, ji pareiškė jaudinančių 
žinių.

Markas- Antanas Maris- 
cotti sėdėjo prie stalo savo 
puošniame knygyne. Jo du-^ 
ktė, Klarisa,", įėjus tarė:

“Tėveli, aš-nutariau įsto
ti į Šy. Bernadino vienuo
lynų.”
. Tėvas nustebo, Pirmiau- ’ minas, davė pasauliečiams, 
šia, jam atrodė, kad jo dūk-! Sesuo Jacintą sunkiai šu
tų neturį pašaukimo į vįe-!sirgo.: Kunigas stovėjo prie

I E TU V O N
PIB HAMBUBGĄ 

Mus neBupaml laivai sutelkia progą pa- 
/ toglai keliauti by kuriuo jnętij sezonu.

PRIEINAMOS KAINOS
Savaitiniai Igplauklmai. Patosus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų kreipkite® i vietinius 

agentus arba

THOMPSON, CONN.
’» VISUOMENES . SEKCD 

i JOS SUSIRINKIMAS.
Į Gruodžio 9 d. įvyko Stu-

puoštus, Jos vienuoliški dra
bužiai buvo pasiūti iš ge
riausio ir brangiausio au
deklo.. Ji išeidavo ir parei
davo. pagal savo norų., De
šimtį metų ji taip gyveno. 
Nors ji buvo labai pamal
di,. bet dabar ypatingai didį 
pamaldumų ji parodė prie 
Panelės Švenčiausios. Tas 
vienok, nesumažino, papikti
nimo, kurį jos laisvas gyve-

HAMBURG-AMERICAN LINE
— 80 Boylston St., Boston, M&bs. h ui i.

Niagaros Kroklio I
Krante

Nuolat '.važinėjant su mi
sijomis iš Chicago į Rytus’, 
ne viena karta teko važiuot 
pro didžiuli Niagaros Kro
klį. Dažniausiai tačiau tek
davo pro šį įdomų gamtos

į užtikrintas patenkinimas į 
f b ii

Jeigu pirksi diamontą. laikrodį arba Bile kokį daiktą pas || 
| GURNEY’S užtikrinam, kad. būsite patenkinti iš visų pusių. |

Užlaikome MOTERIMS RANKOS LAIKRODŽIŲ taip pi- | 
| giai už $12.50. •—. VYRAMS RANKOS LAIKRODŽIŲ taip Į 

J pigiai tik už $9.50. — KIŠENINIŲ LAIKRODŽIŲ taip pigiai | 
i tik po $8.00, Visi garantuoti. Į:

1 Parduodame TIKRUS DIAMONTUS žemomis .kainomis. Į 
. | „ Puikus, blizganti diamonto žiedai tik už $25.00. |

Visas tavoras sidabrinių daiktų, tikro sidabro ir apvilk- | 
į, to yra pirmos rūšies.: į
| ĮRAIŽYMAS DYKAI ant visų DAIKTŲ. PIRKITE PAS 11
Į MUS. Laimingų Naujų Metų Visiems. . . . |

1 Auksoriai GURHEfBROS.CO.w- Į 
. | 122 Main St. Z 92 metai tame biznyje Broekton |

Įstok į Musų

Christmas Savings Club
a ATSIDARO GRUODŽIO 1 D.

Po 25c., 50c., $1,. $2, $3, $5, ir $10.

BROCKTON SAVINGS BANK

> ■ !

dentų kuopos,' Visuomenės 
sekcijos susiriiikimas^ SusL 
rinkimų atidarė pats pirmi- į
nįnkas J. Kamandulis sii* j
kalbėdamas maldų. Po maU i 
dos įteikta dienotvarkė,, ku- ! 
i’i buvo priimta, a) Vario* *“*; 
šaukis, b) Protokolo skaity- ; 
masį c) Komitetų raportai, 
d) Švarstymas apiė turėji-’^ 
mą daugiau re fyratųr e) J- 
vesti tvarkų .kasliuk.radio • 
klausymo; f) Suruošti ka* 
ledinę programėlę, g) Su- ; 
manymai bei įnešimai.
. Jau yra nupirkti ir įtai- / 
syti du radio. Taigi.už ko- 
misijos J. Aitgūiio, J. Ka- ’t\. 
maūdurio ir A. Mažtiknos 
darbą, silsi rinki mas. dėkoj b 
rankų plojimu. .

ferame susirinkime buvo/V 
i išrinktas komit etas, kad pa* n .
sirūpintų suruošti kalėdinį „ , 
vakarėlį. Komitetą: sudaru į n t

Koki jie, tie medžiai, Vilnių 
čiupinėjami pasidaro leng
vučiai, kaip lengvai, jie pa
siduodą jų nešamiI., ‘ 

Niagaros Kroklyje nieko 
. ■ - _ , .- - .. panašaus nesimato. Galinga

nuoliškų gyveninių.. Antrą, j jos lovos, ir žiūrėjo į jų. su vaizdų pravažiuoti naktį ar-‘vandens srove pusžiedžiu 
ba labai anksti, kai visi ke- kritą nuo stataus slenksčio, 
kiviai dar saldžiai miega- suhldama dideliausio trink 
Šiemet, • mano laimei, kaip * < 
tik patogiausiu:metu ti’ūū- 
kinys važiavo pro šių vietų, 
būtent 8 vai. ryte.
.. Nežinau, kaip kitų kom
panijų traukiniai, bet Mį; 
cliigan Central geležinkelių 
Bendrovė -praeinanti e m s 
pro Niagarą Kroklį-traukį- 

' niams yra paskyrusi tam 
1 tikrų mažų stabtelėjimą, 

kad keleiviai galėtų išėję iš 
traukinio pasigrožėti krėk
lio vaizdu.

. Kroklys matyti —• man 
ne pirmiena. Esu jų matęs 
šen ir ten. Panašų į. šitų e- 
su matęs Suomijoje. Tai I- 
matros kroklys. Ir anas ir 
šis -—abu judu yra be gulo 
įspūdingi. Skirtumo tačiau 
tarp jųdviejij . yra nemažai 
Jmatros slenkstis, nuo: ku
rio krinta vanduo žemyn, 
yra nuolaidus, nuotakūs, o 
šio — status. Ano kritimas 
tęsiasi/ne toli kokį pusmai- 
lį, .o šio kritimas status. ArĮo\ ~ '
name, matai per visąpiisr-lję-tai’žemė jmi prisidengū- 
mailį. kunkuliuojančio, van
dens srovę, o čia stačiai 
kaip nuo stogo krinta di
džiulė apė žemyn į bedugnę, 
.kur viskas maišosi, putoja 
ir verda, kaip verdančiame 
didžiuliame katile.

Imatroje, be kunkuliuo
jančio vandens srovės, vaiz
dui ypatingo įspūdžio pri
duoda dar plukdomieji upe 
sienojai (rustai), kurie sro
ves. blaškomi ir mėtomi, 
maišosi upėje, tarsi didžiu
lių geltonų-juosvų kirminų 
nesuskaitoma daugybė, rin
guojančių vandens pavir
šiumi ir iliaujančriisi tarp 
savęs už vietų, už pirmeny
bę. Tai skuba vieni kitus 
pralenkti, tai kopia vieni 
airį kitų, norėdami anuos 
nuskandinti, tai susimąstę į 
pakrantį vieni kitus sten
giasi išmesti visiškai iš vau-, 
dens. Srovei ūžtelejūs, ke
lios dešimtys sienojų nusi
rita į ’ krantų taip toli, kad

Klarisat buvo visa širdimi'pasigailėjimu.
.atsidavus pasauliui ir tik ((Sesuo Jacintą,” jis tarė, 
kelios savaitės atgal turėjus i <fpaiiiųstyk, dėl ko tu atėjai 
nemalonius meilėje įvykius.į vienuolynų?. Ar tu tikrai

Klarisa jau buvo dvįde-' gyvenai kai vienuolė, sulig 
savo apžadų?”

Sesuo Jacintą valandėle 
tylėjo; Ji patį jau buvo* praė
jėjus kitaip. į savo gyveni
mų žiūrėti. .

‘‘Taip,.Tėveli, dabar aš 
pamačiau savo kvailystę. 
Nesirūpink, daugiau taip 
nebus.” •

Savo žodžius išpildė. Pa
sveikus, ji prięš kitas vie
nuoles išpažino visas savo 
nedorybes, gailėjosi įr pra^ 
še jų atleidimo. Dabar ji 
apsivilko paprasčiausiais 
vienuolės rūbais- vaikščiojo 
basa, plakė save, jos mais
tas buvo duona ir vanduo. 
Ji dabar savo dienas pralei
do maldose ir darbuose,

T.

Main Street prie Coūrt
BANKA KURI ANT KALNO

“Aš
Sakau

Kad yra ekstra dolerio vertės šilu- \ 
. mos prie Kiekvieno tono D & H 
Anthracite! Viši angliai švarūs... 
dėlto kad Cone—Cleaned... neturi 
purvų. Apsimoka reikalauti D & H 
Cone—Cleaned Anthracite kiekvieni .1 

■ Kartų.”'..

Dj&H CONE-CLEANED
ANTHRACITE

LAWS0N COAt & GRAIN 00.
Tel. Broekton 6445/ • , . '

. Vardas ir Ofisas: 64 Atties 8t., Broekton.

šimties metų amžiaus. Iš 
pat kūdikystės . buvo labai 
pamaldi, bet augant tas die
votumas mažėjo ir mažėjo. 
Nei sunki liga, nei vienuo- 

[lyno auklėjimas, nei vyres
nės sesers įstojimas į vie
nuolynų neatitraukė jos nuo 
pasaulio tuštybių. Tačiau 
tėvas dabar vertai susirūpi
no. Klarisa, nors ir labai 
buvo atsidavus pasauliui, 
buvo gera mergaitė.

į Kitas dalykas, kuris jį ir 
Į jo žmoną Otavą vargino tai, 
kad jų Klarisa tik nesenai 
turėjo nepasisekimų meilė
je. Gal ji dėl . to nori dabar 
stotį į vienuolynų?- Ji tikė
josi ištekėti iįž grapo Cas- 

įsizuclii, bet tas ponas jų ap
vylė. Jis paėmė jos jaunes
niųjų seserį.

Klarisa! tai buvo skaudus 
smūgis. Ji ilgai verkdavo,, 

[paskui pasidarė didžiai nu
siminus ir tyli. Tęvai, manė, 
kad. su laiku ji atgaus savo 
gyvumų, tik. štai ji pareiškė 
norų užsidaryti vienuolyne.

“Mano dukrele,” tarė tė
vas,” tu nori būti vienuos 

Įle ? Tai yra labai brangus 
pašaukimas.. Aš tau noriu 
priminti tik, kad tas reika- 
lauja didelio pasišventimo 
ir pasiaukojimo, atsiskyri
mo ir atsižadėjimo viso. Ar 
tu tai supranti ? • z

Tėvas žiūrėjo jai tiesiai į 
akis, rodos, norėdamas iš
skaityti jos širdies jausmus. 
Pakraipė jis galvų, nematę 
.jis joje tikrojo pašaukimo.

Klarisos veidas paraudo, 
tačiau išdidžiai tėvui tarė:

“Tamsta manęs nesu
pranti. Aš nieko neatsižadu 
ii- nieko iiėaukoju. AŠ stoju, 

[į vienuolynų, kad uždengti 
mano nepasisekimų meileje- 
Žmonės dabar iš manęs juo
kiasi.” .

Tėvas tylėjo. Jis suprato 
ir nesuprato. Duktė kalbė
jo . toliau. ,

. “Aš noriu, kad . tamsta 
mano vienuolyno kambarį 
puikiausiai įrengtume:. Kad 
aš ten turėčiau visokius pa
togumus kai ir namie.”

Taip Šv, Bernardino vie
nuolynas susilaukė vienos 
naujos narės, Klarisos, kuri 
įstoj us> į :,šv£ittojo k PrųnciŠ-L 
kaus ^Tretįjį prdenų, "pauį- 

Irinku’- sau vardą. Jącintą. 
Vienuolyne ji turėjo; 'kelis 

j kambarius, puikiausiai iŠ-

UŽSITARNAUTAS POPULIA- 
RIŠKUMAS. ’• .

Populiariškumas ar tai asme
nų, ar išdirbinių gera atsitiki
mas. Užpakaly kiekvieno pasise
kimo yra ir. priežastis. Pavyz
džiui paimkime ir Lucky Strike 
cigarėtus.. Štai visur žinomas iš- 
dirbinys. Kodėl šis garsus cigare
tes taip, tarpe lepių rūkytojų 
per visas Jungtines Valstijas ir 
net visą pasaulį,, ‘pareikalauja- - 
mas? .

Šis Luekies pamėgimas yra pa
sėkomis kantraus ir nepaliauja
mo trūso iš Lucky Strike išdir
bėję pusės, kad patiekus rūkyto
jams pačiij geriausių ei garėtų. 
Abu,’ gamta ir mokslas prisideda 
prie Luekies išdirbinio.

Gamta patiekia saldų, prinoku
si, išsendintą naminį ir turkų tU-. 
baką, kuris .suteikia malonumą Ir 
suraminimą Luekies rūkytojams. 
Šis tabakas, tai jūsų Lucky šir
dis. Bet ir gamtai patiekus toki 
tabaką patyrimas ' ir sumanumas 
reikalinga, kad tinkamai parin
kus ir prirUošus jūsų mėgiamą 
cigaretę. Patyrę pirkėjai išrenka 
puikiausi tabaką; Po to jis per
leidžiama per ilgą sendinimo Ir 
nokinimo procesą, kol jis tinka 
būti dedamas į Lucky Strike, • ku
rį rūkytojai gerai pažysta.

Bet Luekies išdirbčją užsimo
jimas neužsibaigia vien ,:da vinių 
rūkytojams' rhiktniiausio turkų 
ir naminio tabako, štai kur mok
slas prisideda labai , daug prie 
Vigarcto. pagerinimo.: Tai mokslui 
tenka garbė už. spragiiiimo pro-, 
ceso įvedimą. Lucky Strike ‘spra 
gintas,-’ dėl gerklės apsaugos, dėl 
^geresnio skonio.

Kiekvienas žingsnis Lucky 
Strike išdirbime yra žingsniu 
prie vienodunTo, Daugiau, kaip 
šesiosūešimt patikrinimo/ iiistriy. 
mentų naudojama, kad užtikri
nus, Jog kiekvienas Luėky yra 
ttiks • pa^-'apvalus' ir: kietasJr pij-. 
nai prilvimštas, -be liuesų galų.. 
.Visa tai-padeda išaiškinįt, kodėl 
lepius' .rūkyto,Itiš visuomet 
ckics patenkina. (Adv.)"

- V. A .. S

šmo. Jos šniokštimas toks 
didelis, kad dar toli bilda- 
mas, o jau girdi ūžesį, tarsi 
šimtai traukinių susyk vie
noje vietoje riedėtų arba 
bekilstųš žiaurus viesulas 
būtų pradėjęs tamsaus miš
ko medžių viršūnes bei ša
kas čiupinėti.

Didelis ūžesys ir Imatro-

Dambrauskas- ir B. Ivanąų- į * 
skus. Išrinktas komitetas, ntl 
kuris pasįiūpintų namo iš- ? 
puošimu. Komisiją sudarūs', 

t ■ ... _ ;J. Dambrauskas, A. Miciū- '■le. Jis dar tuo darosi ispu- . vr , _ : ■ 1? „ ......<.. . • i į j. v . Inas, P. Morkūnas ir E. Bu- <

su savimi iiušinešti Į tipe. 
Vanduo nutekėjo atgalios, 
o medžių krūvos pasiliko 
ant kraiitoi‘ Manytum, kųd 
jie. taip ir pasiliks. Bet n b, 
Štai nauja srove kaž iš kur 
atėjo, peršoko toli už pa- 
me.štųjtĮ sienojų ir- grįžda-. 
nia atgal, iš kur atėjusi, su 
savimi nusitiesė pirmiau iš? 
mest uosius medžius.., Vi 1- 
nys sii- didžiuliais- rastais 
žaidžia tarsi su inažytęmis, 
lengvutėmis phuiksnelemis.

dingesiiis, kącl. tame ūžesyje 
protarpiais girdi grumen- 
Čiųsi su dugno ir krantų, uo
lomis medžių poškėjimą. 
Niagaroje to negirdėti.’,

Be abejo, Niagaros Krėk
lio srovė yra daug didesnė 
ir kritimas, smarkesnis. Į jį 
bežiūrint ima galvą svaigti. 
Rodosi, lyg kokia nežemiš
ka galybė, čia reiškiasi. Ne 
dovanai ir senieji indėnai 
Niagaros Krėklyje . mane 
dievus apsireiškiant ir nešė 
jjięųis aukas.
! Ypač įdomu stebėti Nia- 
i-garos Kroklį dabar rudeny- '

si plona sniego plutele, o u-, 
pės pakraščiai pasipuošę 
plonyčio ledinio muslino, 
(šydo) apvadais,.. Aplin
kui snieguoti laukai skęsta 
tekančios saulutes spindu* 
liuese, sakytum užsiliepsno
jo kalnai, pievos ir'miškai... 
O iš Niagaros, žiočių, kyla į 
padanges, rūkų debesys..
Jų net vėjas , nepajėgia, iš
blaškyti. Jie pats, tie rūkų 
debesys, iškilę į padangęs, 
žmogaus akiai ‘nepasiekiami 
pranyksta, susiliedami su 
savo broliais padangių de
besimis. ,. . .

Kaip malonu buvo gėrėtis 
valandėlę šiuo nepaprastu 
reginiu! Bet kodėl tik takių 
trumputėlę valandėlę?!.. 
Kun: zl. Petrauskas, M .Z. C.

■ SKLEISKITE AVIEŠĄ
Perskaitę ‘1 Darbininką ” nenu 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų id«: 
jos priešų , propagandą.

leviČius. ■■■■, '
Užbaigus svarstyti klaup

simus J. Kamandulįs skaitę " . 
referatų, kuriuo išaiškino-.;; 
pilnai visuomenės sekcijos -y. 
tikslų bei naudų. Už tokį ” 
grąžui referatą susirinkimas . 
padėkojo ilgu rankų ploji- 
mu.

Susirinkimą uždarę kile-f“' 
Tikas. A. Ignotas sukalbėda-i ’ ’ 
nias maldų. . . ’-A'

Šiomis dienomis,, ūžsibai- r.u 
gus pirmai. mokslo metų da^ 
l'iai, prasidėjo . kvotimais 
Kvotimai tęsėsi iki 23 d.;š<-'ta 
metų.. / »»■_ .

Po > kvotimui, ’ studentai ” ’. 
juos tinkamai išlaikę ir ga^ "/■ . 
yę atitinkamų leidimų, ap- 
lankė savo tėvelius ir ,gimH-«» 
nes ir praleido Kalėdų ato-vu- 
stogas. . j g j

Antanas ‘ MasulM.
. (L.K-)’.

I CHARRON’S I
Į PIANAI—RADIO8 I
j ŠALDYTUVAI Į
| Aliejaus pečiai, Skalbiamos | 
i mašinos |
Į 20 TRUMBULL STREET I 
| WOBCESTER, MAM. I 
I Tel 4-9430 I 
| Lengvos lilygon—Be

• Nuo Išsinarinimų »
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti k> 

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto, varo, tai 'išsitrinkite šu: 
ANCHOR I’ain-Expėlleriu ir apdengint • 
su • flaneliniu ar vilnoniu audeklu. •

Į kelias minutės skausmai pranyks 
ir palengvinimas- bus’ laimėtas.'

' Per suvirs Ui) metų Anchof. Paltu- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Visose vaištinčse kaina 
35c. ir 70?.—skirtingo: didumo boukuičs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro valsbažėnklį.

PAIN-EXPELLER

Rengia. Liet. Dukterų ir SiimyDraugija, Cambridge, Mass. 
Nauju Mėtų.Dienoje,

SAUSIO 1,1934
■ O¥PRUS'SAI.MB,.. ■;

40 Prospect Street, Cambridge, Mass.
J Traaidčs 4 vaL ir tęsis iki včlutnos. . .. .

Gros geriausia Brocktįono Bert Orris orkestras, -, ,
vyrams 50e., moterims \ • 'y ".“J

e >5-
• I

H ■

‘I
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m | dėl Montellos- tuo jaus bus 
i reikalingas lietuviškas ląik- 
'rastis.
'■ —Sveikas, sveikas ponas 
i Grigaliau* dėkų už. toki gra- 
įžų komplimentą, — atsakė 

’ Br U/fWPrQTCD 11100 Viršrriinėtu uniformų parengi-1 Juozas. 
B/ IįUi1uLwIlI1| mnUUi mas atsiėjo, be darbo, tik matė- Tikra i 
Bį ■ ■ __rija, ,$50.00. Gi tam tikslui per ( galius.—
B . Muzikalc komedija #,Vi- 
K liūs- Tell ’ \ I _ .
k ; giama Aušros Vartų para- 
B pijos choro, bažnyčios., nau- 
E dai, gruodžio 28 dienų, nęį- 
E vyko, bet tapo atidėta į sek-
&. madjęnį, sausio 7 dieną, Ne- ta loterija laikoma nėiižbaigta ir te gražią, juokingą Operete 
« įvyko dėlto, kad dėl Kalė*iL . . t .• •
p. dų švenčių negalima buvo pažymptinfti j

tinkamai . prirengti, o SU pirmųjų šv, mišią pakartojo ant- 
t prastu vaidinimu negalima 2 ‘
i? geriems žmonėms ir priete- 

liams pasirodyti. Toji mu- 
’’ zikalė komedija visoje* pil- 
/ numoję ir grožėje dabai 
p tikrai bus suvaidinta sek- 
* madienį, sausio 7 dieną, du 
į. kaidu: po pietų 2:30 valam 

' ■ da ir vakare 7:30 valandą.

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

S’

IMMIGRANTŲ PROBLEMOS iu? . . 8“. _. . . .

Ats. Ateivis įleistas į J- 
Valstybes prieš birželio 29 
d,, 1906 m. neprivalo turėti 
atvažiav i m o certifikato* 
Ant aplikacijos pažymėk 
dieną kada manai atvykai iš 
Hamburgo. Nereikia pridė
ti $5.00 pašto piniglaiškiu . 
su aplikacija. Ta suma yra, 
ivgulkuiška mokestis už at- 
važia\ imo certifikatą. Tu? 
rosi pristatyti kokių nors 
darodymų,. kad atvykai 
prieš birželio 29, 1906 m. 
Net b’ afidavitąi nuo asme
nų, kurie sako,, kad tave par 
žino šioje šalyje prieš bir
želio 29 d., 1906 m. turi būti 
paremti su dokumentiniais 
įrodymais. ' .

Klausiniai ir Atsakymai. Bet suprantamą, kad nei 
viena peticija nebus neatsa- , 
kyta jeigu asmuo adresuos 
senu' titulu. Pašto pinig- 
-laiškius sąryšy su pirmų 
ir* antrų popięrų aplikąei- 
jonis išpildyk vardu “ Com- 
missioner bf Jmmigration 
and. Naturalization, Wa- 
shįngton, D.C.

. .VILI SKUNDAI,
Kl, Kur galima pasiųsti 

ifcuiidus kąslink laužymo-Tikrai! — tvirtino Gri- 
Juk pasižiūrėjus į 

(Montello žinias, tai liet- pa
vydas kyla. Žiūrėk, visokių 

I parengimų, prakalbų poli- 
I tiškų ir tikybinių. . Junis, 
Ivistiek, gerai sekasi.. Tik jUH.IVHHMl’. >»% JVF » V VB Į | - • • ‘S-

mos apyskaitos, tai dar viršminė- porą sąvaicių atgal turejo- 
... .iv

traukimas laimės numerio dar kurią Jūsų gabus vargonili- 
. .; kas solistas su choru paštu-

Kad laikytojas,tf; sioflie ya {fM nauj, 

ru sykiu■ savo Kunigavimo laiko-. Plakatai koliceitas.. 
ta. r py j e nuosavą jubiliejinį auk- i Juozas juokėsi pateilldn- 
sinį kidiką ir megstinę brangią į tas n* lauke Grigaliaus ūž- 
alba. Rap. . baigiant kalbą. Bet p. Gri-

Parapijos Vakarienė. galius buvo tikrai įsitikinęs, 
m j- i- i « * it i I kad. Montellas progresuojaGruodžio 17 d; s. m. sv. Roko 14 . , _ _ t & _•

parapijos svetainėje, 3 vai. po (M’ jaU^ tes rūpėjo pasakyti, 
pietii įvyko Kataliką Akcijos stv' kad būtų lengviau jam ant 
sirinkimas. širdies. Ko Jis Juozui he-

Tarp kitą bėgančią reikalą hii-priminė. Jis matyt gerai se^ 
VO Skeltas klausimas parengiiT^ Montellos. lietuviu judč- 
parapijos nuodui, ,p»aj>ijinę va-;^ Jis nepavyk, bet 
Mvyko, dėl sunkios tuometinės; džiausi ir norėjo, . rodos, 
darbiniuktj būklės.. (Rudeny -įvy- ‘Sustiprinti tą roiskinį. .Tįsy 

rodos, agitavo netik..Juozą, 
va- i bet visus lietuvius, kad da- 

^vvautųvisiišvienokiėkvie“ 
vedėjas į name parengime. It šiito

■ ' icupu. . inoiviLiijo irt , ivinvitvū 
i r-1.- t i.- i- r • • . ? “plakata” perskaitė, vpa-Ivtti darbai skirstomi i komi- \ ‘ _į_
;sijas: Rėmėju, tikietą pardavinė-! liūgai,pablėzdamas: <Kon- 

Gruodžio 25 dieną šią i metą I toJ> ; kolektorių valgią, virėjų,1 derbis”, kurį išpildys Pet- 
12.05 vai. nakti, ivyko. Šv. Roko į'‘dū’1 tą, salės tvarkos prižiurę- tas i ('tiaitlS ii Levieilce 
par. bažnyčioje, pirmosios pieme- dekoracijos, šokių ir kitą. Apgar, Sekmadienį, gTUOr 

Kadangi prie rengiamos vaka- Jžio 17 d. š. m., Lietuviu.
iricnės žengiama su visu stropu- TautiSko Namo svetainėje’’ 
mu, organizuotai, tai darant pir- _ . • . ... . . .

ųną žingsnį išskirtas pirmiems Pn.e to pridėjo, ,<ad lt. 
darbams komitetas. kaina tik ‘ 25 centai .

Rėmėju.suradimo komitetas: 1 -—Tik džiaukis is gerėkiš
vi.ee pirm, Alfonsas .Pocius, ll —užbaigė p. Grigalius, ■ 

. vlce pirm. Julia Jakavonytė. Na- —Žiūrėk p. Grigaliau — 
riai: \ inęas Miliauskas. Mikolas ; pradėj.O . Juozas. ‘—Mums 
Grigas, Soter Jukna, Bronius; -i n *

Ii •- v +- a t- - • nereikes leist savo laikras- Bartkevičius, Martinas Audiejai- , r 
:tis, Nellie Tubelytė, Nellie Ju§- Mes tUMme “Darbimn- 
kaitytė, Wemfred Lapinskaitė, ( ką”, ir mus pilnai patenki- 

lOną Stonkaitė.- Ona Jakavonytė,1 na. Ir mes “Darbininką” 
ponia Spizis. Stefanija Tribuliau- /remsime visais būdais. Mes 

rskaitė ir Juzė Kašėtaitė. Brocktoniečiai ir“Darbinin-
Viršmįnčtas komitetas koncerta rengiame

darbą pradeda nuo sausio 1 d., ’ ,n AT.
1934 m., apsilankydami pas kiek-1 Biocktone, Tautiško Namo 
vieną lietuvį, tikslu paraginti svetainėje, sausio 14 d. 1934 
prie perėmimo rengiamos para-i metais. . -

L pijinės vakarienės. . ; Kadangi p. Juozas Giri-
Kitą darbų komitetas bus gar. i nįs buvo vienas. iš Brockto- 

.siųami Vėliaus. u’o -žvmiii j u lietuviu veikė-
prijaučiantieji parapijai asmeny. 3U, tai Jani buvo VISI, tie da- 

[ prisidėti prie rėmėją skaitlinės. Jykai gerai žinomi^ ne tik iš. 
i. . Rėmėjas, j praeities, bet ir iš ateities

. .---- —----- veikimo planų. Vienok Juo^
' .. KONCERTAS. zas pasipurtęs šalto vėjo 

2L Jį Sekmadienį, gruodžio 10 kutenamas, užsidegęs ciga- 
22o ^. >ar\°^as> 23 po sumos išėjo iš Šv. Ro- rą padėkojo dar kartą p« 

24, W; Svirskas. 25.,pąrapijOg bažnyčios, sto- Grigaliui už pagyrimą Mon

' loterijos keliu, leista 'penkine su- 
t - t '' irinkta tik 35 doleriai, reiškia dar kuri buvo ren-L . . , .[trūksta 15 doL padengimui is- 

Dluidų ‘
Kadangi dar visi knygiiciij 

pardavinėtojai nėpridaVė galuti-

džiojima, bet nuoširdžiai
1 ĮSUS kviečiu .atsilankyti Į vietoje .fėrą, kurie šįmet i 
šį gražų pasilinksminimą1 
naujai;skilioje dienojo.

Knu. K, A.-Vasį/s, .
Klebonas.

MONTELLO. MASS,
Berniuku choras.

Si

Komisijon įėjo varg. J.
O'ainulionis ir T. Mitchell.

Kortų vakarėlio rengimo 
libmisijon įėjo K. Nadzvika 
ir S. Ulrįekas. Pastarasis 
dar nėra kuopos narys, bet 
pasižadėjo prisirašyti. Jis 
yra labai ..darbštus, vyras,

1934 m. valdyba užgirta j NRA kodekso ?
tapati: .. * ( Ats, Visus skundus gali-
Pirm. J. Tamulionis,. . . Hna paštu pasiųsti į distrik-
Vice pirm. V.’ Tamulionis * tinį arba vietinį NRA Com-

’ Kas.’ J. Staniulis,.’ pliancę Board/ Pagreitinti
Fin. rašt. K. J. Nadzeika, j ištyrinęjimus ir laužytojus
Nut-.rašt. J, Overka. . (kodekso greičiaus apveikti
Korespondentas K. J. Na4vra pagaminamos ' tam tik- 

dzeika, • ’ • . ' 1 ros. blankus, kurias galima
- ' . • • . gauti paštuose. Ant tų

BASKĖT BALL ratelis (blanku rdkia, užrašyt i
jau turėjo dm lošimu ir abuĮsmulkmeniškiausias i:'iif or-'sary . 1905 m. Neatsimenu 
laimė jo. Valio. . ’macijas, kad išvengus be- j dienos ai važiavimo nei lai

vo vardo. Noriu prašyti pi
lietybės, bet kaip aš galiu

dzėika.

Šitame Atsitikime Nereikia 
Atvažiavimo. Certifikato,

. Kl. Atvykau f Jungi Vai* 
stybes iš Hamburgo ‘pava
sary . 1905 m. Neatsimenu

ko Broėktona streikas).
Vakarienė nutarta laikyti 

.sario „mėnesyj, 1934 m.
Vakarienės generalis 1

apsiėmė tvarkyti. darbus, kuh. J. ,fai.p^ išsiėmęs iš .kišenės
: Petrauskas. ' ■ ■ • • ‘

; reikalingų susirašinč j i m iį.
40 V AL ATLAIDAI i-|Toš blankos dalinamos dy- 

vvko„ Šv, Kazimiero par.!kai- Gausite pareikalavę, 
bažnyčioje gruodžio 10, 11,į-
12 dd. Žmonės, naudojosi■ ftt-uratizacijos Afięieri.ų 
Dievo malonėmis. Nauji Titulai,

Buvo daug svečiu kutu- j sužinojau, kad
gų^neU^B-vookljai, :^!^aturąĮ^
ir IVatėrbury, Coim. . ei jos Biurai, buvo suvienyti J į

' ■ ! Kaip dabar reikia adrosuo-į į
Ketvirtadieniais. įvyksta natūralizacijos peticijas į = 

kortu vakarėliai parapijos | Ats. \isi buvusieji Natų- = 
naudai Iralizacijos Dištriktų Direk- |

. toriai dabar vadinami Im- Į

3

PLIS.

WilliaiftvA. Boyden Co. Į

nėlių. Šv, Mišios Kaip ir kiekvie-
(• iii metai, taip ir. šiemet bažnyčia 

perpildyta žmonėmis.
■j Paskirtoje valandoje, ramiąją Į™

Ats. Visi buvusieji Natų? 
Iralizacijos Dištriktų Direk
toriai dabar vadinami Im- 

. Naujų Metų lauktuves | fuigt^ci jos iv /Natutalizaci-j
šį metų, rengia parapija.i j°s Bistriktų Direktoriai,Į 
Bus vakarienei su programa I Pems Teikia adresuoti, 
ir Šokiais. ■. ..'

. ” į komis iškovoti saviškiams1
DARBA! eina, vidutinis-!^ p^porcijų valdiškų vie-.j 

kai. Bet bedarbių yra daug.! ^U1^os mums priklauso. 
Cevervku dirbtuvėje (J. p, į. Amerikos Lietuvių De- 

j mokratų Sąjunga yra vie- 
7 savaitę" (iki "šiol ^tėlė organizacija, val-

Išduodame visokios formos poliėies dėl Apdraudos ir Kau

cijas. Jeigu norite apsidrausti pas aukštai stovinčias Kompa

nijas, ir reikalaujate apdraudos patarnavimo, tuomet šaukite" 

4850 arba ateikite į mūšų ofisą ...

16 C0UR.T STREET, BROCKTON, MASS.

Mūsų Prasmėžodis: “Visuomet Pasitikintis,”

1

r ir tyliąją žmonių nuotaiką, prieš 
i pi.t šv; mišią auką, pakeičia pir-. 

■’ mieji, siųsdami melodiją Sveikas
■ JCzau ‘— gaudžiantįejl ynpgonąj/ 

f? Tuo pačiu laiku išeina kunigas 
y ir. 26 berniukai tarnautojai. Pra- 
< sideda šv. mišią auka.

‘H V'krgoną paduota melodija se-
* | ka bernelių choras.

• Švk. mišias ‘atsakinėja berniuką 
į- ’ chopaš..; ’. j

. Pasibaigus šv. mišioms ir vėl 
grįšią- Atgal- į zblmstiją- giedoda- 

j . nū Įr. sveikindami naujai gimusį, 
į . Prie bertiiuką chorą priklauso 
į ' ■ šie: c A ' ■ ■ ' .
į . Čėsnulevienis, 2., F. - Juk

na, :.3į:jš: :‘\Bnerski$; 4. K. Prane- 
•p kus£5. A...Gutauskas, G.'Ą. Ka- 
i . liekas, Batukis,' 8. J. Miški- 
/ uis, 9.-J. švagždys, 10, K Juškai

tė . tis/Tl.;R. Miliauskas, .12, E. St..
Sauyeur, 13, A. Batukis, 14. E. 

( Cieltaiiškas, 15; S.. Jarmalavičius; 
Į 16. B. Barkauskas, 17, A. Germa- 
: navičius, 18, P. Korbutaš, 19. AV;
j Kielešas, 20. .F, Kašėta, 
■1 Kašėta,

Akstinas,
J 2.? ^Tvlold?' . L špokas vvras bet ne montel-'teHiečių ir atsargiai slidinė-
; varg. P. Petraitis. lietis, ir pamatęs Juozą Gi-■ damas gati^e . zenge namu
: . - Daugiausia ūarba padėjo prm 
j siuvimo- berniukams uniformą.
? T. Kubilius ir R. Eitavieiūtė.

Uniformos baltos albos pavy- 
\ dale su raudonais ploščiukais ii 
p. , raudonais vienuoliškais diržais 

gana .gramai puošė pirmuosius .. . ..
A Mažutėlio sveikintojus. i ir- sakau savo nioterei, kad

■ L. D. S. 65 kp. metinis 
. .. \ susirinkimas nyko gino-

W. G. McGUNGHEY džio ?d
. . ty t a komisijos paskaita,, ku

rį buvo skaityta pereitame
• susirinkiine.

Pirm. J.. Tamulionis pra
nešė, kad kuu. Dr. Ą. Bru
žas pritaria surengti viešą 
paskaitų vakarą ir jis pasi
žada- pagelbėti.

-o-i -xr 4 t> t. Vienbalsiai nutarta reng-Del Motetu Pat.arna.u.ia , - , , ,ti ir tas darbas pavestas 
' pirmuhnkuij ><. z ‘ .

J'- Taipgi, nutarta ■ atkartoti 
vaidinimą . /‘Apkalbos ‘ ir 

i mėllė,M nes to daugumas 
—’ [pageidauja. ~ '

E

McElvnn) pradės dirbti po
40 vai. j. y.,T—Y v........ .— v..
dirbo 48 vaL). Taipgi pake- džios legalizuota ir Dėme
lė algas 10 nuoš. į kratų vadovybės užgirta,

/t •• ' Dulkelis, ikuri gali mums padėti,.
----- ;—_—j Todėl kiekvieno lietuvio pi- 

MOKOS ■ LIETUVIU ■fc’Sg’JS* 

DEMOKRATŲ SĄJUNGA •kuo veikiausi ai tapti jos na-, 
riti ir . žiūrėti kad jo visi , šei
mynos nariai turį .18 metų 
ar daugiau būtų nariais. 
Kiekvienoje lietuvių koloni
joje privalėtų būti įsteigta 
vienatinė kuopa.,

Ką mes galėsime atsiekti 
priklausys nuo to, kiek na
rių mes turėsime. Juo dau
giau narių, tuo didesnė bus 
mūsų . įtaka ir tuo labiau 
partijos vadai atkreips dė:

lietis, ir pamatęs Juozą Gi- damas gatve žengė 
rinį sako: . MbL-

. ^Sveikas Juozai, pas jus . ’ Putinėlis jų kalbą girdė- 
.Montelloj.e turi būti niekuo- jo ir tą paslaptį čia-padavė, 
mėt netrūksta visokių praš
matnybių.. Kaip pažiūriu į 
laikraštį “DaTbininką,” tai

Putinėlis.

NASHUA, N. H.

DABAR LAIKAS

Įsigyti Žieminius Langus 
ir Duris

PAKOL DAR ŠALČIAI NEUŽĖJO

Pirmutinis Graborius

s Lietuviams

Montello. Mass.

Moteris,

Tel. 1308-R.

■ Massaehusetts valstybės 
rybose pradėjo veikti nauja 
organizacija, — The Lithu- 
anian - American Demoęra- 
tie Lėague of Massachu- 
setts. Jos 'tikslas yra suor
ganizuoti lietuvius piliečius 
į vieną tvirtą ir drausmim 
gą politišką kūną.

Seniai tokia organizacija 
buvo lietuviams . reikalinga. ... .
Nors mes turime keliolika i n,fei i mūsų reikalavimus, 
tūkstančių balsuotojų, bet i ^.<'ra nei vieno piliečio, 
politikoje neturime jokios;l'unain kada nors nebūtų 
reikšmės. Retas, kuris lie- j reikalingas stiprus savosios 
tuvis patekdavo į- valdiškų (orgamzaeųos užtarimas ir 
vieta. Kitos tautos, kurios įPugalbū- Šios organizacijos 
stojo i politika : organizuo- ‘*sla? W tik .» yra u^ 
tai daug daugiau yra laimė-;tarti lr padėti savo nariams 
iusios ' visuose reikaluose. Sąjunga

Buvo lietuvių, kurie yraĮteigusi savo raštinę 
statę savo kandidatūras į į°‘ Bioa \\ay? So. 
valdiškas vietas, ir nors mes j Boston, „Mass., kur nuolat 
lietuviai esame pratę remti. Pasiektl viena•1« val“
savuosius, bet mūsų jėgos.^
buvo persilpnos, mūsų vadai1 telefonu Šou >ost°n ? ■ 
perdaug pasitikėjo- . mi-: . junga neturi tikslo pa- 
riioms. Taip, kaip kovos lau- '^1® darbą iš kitų orgam- 
ke, žymiai mažesnis skai- ar su jomis onku- 
Čius drausmingų ir organi- ruo^- tikslas yra ant 
zuotų kareivių gali lengvai |^ek skirtingas nuo. i isų da- 
išsklaidyti didžiausias mi- kar ^sanclT organizacijų, 
nias neorganizuotų žmonių,. kac^ .ji tiktai jizpi do spiagą 
taip .ir su mumis vra buvę jl* dapiįdo, mūsų lietuvių oi- 
šios šalies politikoj^. ^gamzuotą veikimą. • ,

Mūsų priaugančioji kaD Demokratą*.
ta yra skaitlinga. Daugelis 
mūsų jaunimo yra baigę 
aukštesnius mokslus .ir yra 
pilnai prisirengę užimti- vai-; 
diškas vietas. Bet be mūsų ■ 
oiganizuotos pajėgos jiėhią 
yra sunku prašiniušfi į vir
šų. Męs privalome jiems; 
padėti.^ Mes privalome otga-j 
iiizūntis ir bendromis špė-

SYKES&SYKES
P. A. Syke# ir B, G. Sykei 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
SANBORN BLOCK

. 681 Washington St.
NORWOOD, MASS.

‘ Tek NorwooJ 0330 
Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tet. Nonvood 1020

Ė 
Ė

f

' v ■ i.
žieminiai langai ir durys sutaupo kurą, išvengia šalti ir į 

apšildo Namus.
5

Pirkite dabar pakol kainos tos pačios.

NORFOLK LUMBER.CO.
43 Canton Street, ■ \ " , 100 Beari Street
Stoughton > . Bridgewater

Tel’ 372. : Tel. 350
S « '.J ' r _į

i

I Mes Užlaikome Pilną Eilę

Dėl

Daniel Green
Smagių Šlipių

Vyrų ir Moterų

DELANO THE SHOEMAN
121 MAIN STREET, BROCKTON, MASS.

: s
> ■ 5-
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į ĮUžlaikomeĮGeriausius

Čeverykus Į 
. ir Kaliošus I

I PIRKITE PAS : ' I

BURK’S SHOE STORE
770 WASHINGTON STo STOUGHTON, MASS. I



T'

Rytinių Valstybių Žinios
’ K lt B rAn

jiniu parapijos gyvenimu. | vis ieškojo kito kunigi 
Štai įsikraustė į naują vie- 
tą vasario mėnesį, 1905 me
tais, ir gale tų metų įsteigia 

» pradinę mokyklų, Pirinąsai 
iniokytojas buvo /vargoninin
kas Grajauękas. Jis mokė 
pačius pirmuosius skyrius. 
Vėliau prisideda p. Gali- 
iiaitis. Pagalinus 1921 me
tais klebonas parsįkviečia 

! Seselės Kažimierietes, ku
rios užima mokyklinį darbą, 
ką" ir iki šiai dienai sėkmin
gai vykdo. Su Seselių atėji
mu galutinai užtikrinta at
eitis lietuvių katalikų mo
kyklos Baltimorėje.

Be molykios, klebonas 
rūpįnasi įsteigimu kitų pa- 
išpijai reikalingų draugijų. 
Štai tuo laiku pradeda veik- 

Iti šy. Aloyšiaus berniukų 
ir Nekalto Prasidėjimo mer- 

Į gaišių draugijėles. Iš pra- 
Dabartinė šv; Alfonso lietuvių bažnyčia, Baltimore, Jos;turėjo* tikslų ruoš-

Md. (Saratbga ir Paca gaivią kertėje); ; Įti lietuvių vaikus prįe pir-
■i mosios* komunijos. Ilgainiui 

ne i6s i«aug,a į Altoriaus tar- 
nukų ir į dabartinę mergi
nų, draugijas. 

.’ 'V.
• Iki šiam laikui, nežiūrint 

parapijos augimo iš mažos 
saujeles į didelę,, kim. Lie
tuviukas vienas visus dar
bus atlikdavo. Per 23 metus 
jokio padėjėjo neturėjo. 
Tik 1916. m. . jam buvo pa
skirtas pagelbinįnku kun. 
Kazys Bašinskas. Su nauju 
vikaru.teko klebonui-jau iš ^itų, o.ne.YMGAuT.J 
gana geros šv. Jono Krikš
tytojo* bažnyčios-keltis į dar 
puikesnę, brangesnę Šv. Al
fonso bažnyčią. - .
; Lygiai dvylika metų kun. 
Lietuvnikas išbuvo parapi
joje ant; Lloyd gatvės ir ly
giai dvylika ant Saratoga ir 
Paca. 1917 metais, kada vie
nuoliai Redėmptoristai sa
vo milžiniškų nuosavybę 
ties- Park Avenue norėjo 
atiduoti Kardinolui, šis pa
siūlė tą vietą - lietuviams. 
Buvusią patarė atiduoti ita- 
lamsj kurie toje apylinkėje 
buvo apsigyvenę.

Kun. Lietuvnikas i>aklau- 
:sė Kardinolo patarimo, ir 
sulaukęs iš parapijiečių pa
ramos, pasiėmė. savo nuo- 
žiūron Šv. Alfonso nuosa
vybę,... vieną gražiausių ir 
didžiausių visoj e Baltimo
rėje. Čia atsikrausčius. kun. 
Bašinskas perkeltas, iš para
pijos į kitų vietą. Bet ka- 

gerbiamas klebo- daugi darbo buvo per daug*

tarė pirkti naują namą ki
toje: pusėje bažnyčios ir ten 

I apsigyventi. Paskelbė tai 
bažnyčioje, ir gavęs Kardi
nolo leidimų, nusipirko nu-

. matytoje vietoje klebonijų 
už $1675.00. Aišku, komite
to nariai už tai labai pyko, 
bet ktmigas jų nežiūrėjo, ir 
parodė, kad jų nebijąs. Prie 
progos reikia priminti, jog 

nauja-su mišiomis, bet kas Įne visi žmonės buvo tokie 
link išpažinčių palieka vai- atkaklūs, priešingi ; juk ta- 
gas. Ilgainiui tampa paskir- da, kaip ir dabar, dauguma 
tas kun. Pautiemus. Jis bu- lietuvhį parapijiečių buvo 
vo neseniai’-atvykęs iš Bie- padorūs, tikmtieji ir taikūs, 
tuvos ir apsistojęs pas kliu. į vargas buvo, kad tasai 
Burbą, ^Eahanoy City, Pa. nelemtas šliupas įsipainio- 
Nuvažis*vę pas jį, komitetas jo tarpe kitų, ir radęs sau 
parsiveža sau naujų klebo- ’ 
irų. —'’~7 T- “ — -’-t - / V— --- 

Deja, ir šis. neilgai‘teis- 1 
tveria. Gale 1893 metą gir
dėti, kad komitetininkai ei
na net pas Kardinolų įskųs
ti savo parsivežtąjį klebo
nų. Kardinolui jau įsipyko 
šie nuolatiniai komiteto bar
niai, ir jis nutarė baigti vi
sa tą nesantaiką. Paprašė 
kun. Pautieniaus pakentėti 
bent iki Kalėdų, nes turįs 
gerų, patikima jaunuolį, 
Juozą Bietuvninką Semina
rijoje, kurį tuoj įšventins.

’ . m.
Kun. Bietuvnikas atėjęs į 

naują vietą pasidairė ir ra
do bažnyčių nupirktą su 
skola ir pavestą Kardinolui, 
S n buvo padaręs jo pirm-

kūnas kun. Pautienių^. 
Tačiau klebonija, kur teko 
jam apsigyventi, buvo užra
šyta šv.. Jono draugijos 
komiteto vardu! Šis komi
tetas kas mėnuo reikalavo 
iš parapijos komiteto nuo
mos. (Beveik tie patys žmo
nės dalyvavo abiejuose ko
mitetuose, tik pinigai turė
jo ateiti iš kitų šaltinių). 
Bet to neužteko. Visos baž
nyčios įeigos: krikštų, jung
tuvių, ir panašiai, turėjo 
pereiti komiteto žinion ir 
visi mokesčiai buvo ne kle
bono, bet jų nustatyta. Vie
nu žodžiu, parapijos komi
tetas visur norėjo šeiminin
kauti, bet dėl nesugebėjimo 
pinigus tvarkyti, niekados 
neturėjo pinigų apsimokėti 
skolas! Dar šiandien klebo
nas mėgsta skųstis, jog ta
da komitetas buvo viešpats, 
gi kunigas tik jų bernas.

Bet tokios tvarkos naujas 
klebonas negalėjo pakęsti. 
Visų pirma, kad išsivada
vus iš komiteto valdžios, nu-

(Pradžia 4iDarb.” No; 95.) 
II.

Pirmieji lietuviai Balti- 
morėje buvo seniau sutverę 
&V. Jono Krikštytojo drau
giją. Ši draugija turėjo bū- 

. ti branduolys, apie . kurį 
Spietėsi visas organizuotas 
(lietuvių. gyvenimas. Buvo 

~^ii/pašalpine ir visuomeni
nė organizacija, ir atstovai 

.. vo visus, tuometinius gyven
to jus., Komitetas buvo iš
rinktas, ir jam vadovau
jant buvo tikėtasi pastaty- 

.. ti lietuvių gyvenimą. į tin
kamas vėžes., ••/••••

Draugijos komitetas tuoj 
pradėjo rūpintis parapijos 
tvėrimu ir kunigo užlaiky
mu, nes visi jaute kad lie
tuviams be bažnyčios, be ti
kėjimo, negali būti tinkamo 
gyvenimo. Po ilgų derybų 
pavyko iš Kardinolo išpra
šyti kun. Palijanskį, naujai 
atvykusį iš Tesąs, kurs su
tiko mišias atlaikyti lietu
viams, ir įkurti parapiją. 
Tuomet pirmosios pamal-

rikiecjįų) bažnyčios rūsy, ir 
buvot sutverta šv. Jono 
Krikštytojo lietuvių -katali
kų parapija.

Tačiau litui. Palijanskis 
buvo daugiau linkęs prie 
lenkt], ir. labiau norėjo pa
likti šv. Rožančiaus, parar 
pi jos klebonu, negu mažytės 
lietuvių saujelės vadu. Ne- 
sušitaikius . tat su išrinktuo
ju parapijos komitetu, ne
žinia dėl kokių priežasčių, 
jis apleidžia lietuvius. Lai
kinai tat atėjo tarnauti sve- 

. timtautis pasijonistas kuni
gas, kurs mišias atlaikyda
vo, nepraleisdamas nęi.vie- 

r uos šventos dienos. Po kiek 
laiko kun. Palijanskis vėl 
sutinka grįžti ir pavaduoja 

. tą vienuolį pasijonįstą. Vis 
dėlto komitetas toliau nesu
sitaria su juo, ir jis galop 
visiškai atsisako nuo vietos. 
Žmonės turėjo ieškoti kito

. kunigo. Tačiau, per šį laikų 
’« visgi lietuviams pasiseka 

įsigyti nuosavų bažnyčių, 
buvusių žydų šynagogą, prie

’• Lloyd gatvės. .Buvo tai re
gimas lietuvių visuomenes 
organizavimo darbo vaisius.
: Išėjus kun, Palijanskiui, 

. ‘ ■ pas Kardinolų vėl kreipta
si, ir šį kartų išprašyta duo-. .

’ ti kun. DutkevįČių, kurs/tą-J 
. < ’ Čiau visai trumpai išbuvo. Į

% . / Ir jo išėjimo priežastimi | •
• '/galime skaityti, komiteto 

( . vaidai su kunigų, nepašiti-
' kėjiinai. Kai kurie žmones’ 

matyti,, be tinkamo suprato-J ( 
,Įii(\ labai’mėgdavo kištis į ..

Lietuvių parapijiečių buvo

Tik vargas buvo, kad tasai

keletą pritarėjų, kurstė juos 
prieš - bažnyčių^ ypatingai 
daug jis padarė žalos, radęs 
tarpe toj komitetininkų sau 
draugi]. Daugumas žmonių 
pritarė kunigui, ir iki šiai 
dienai su juo sugy vena tai
koje; be tokių, juk nei ne
būtų išlikusi parapija.

Nors jų galybe buvo taip 
paniekinta, komitetininkai 
visgi nenorėjo pasiduoti. 
Kišosi ir barėsi, kur tik gar 
Įėjo. Ypatingai jį vargino 
tūlas Krakauškas, komiteto 
vice pirmininkas. Tvirtai 
pasiryžęs visa tai baigti, 
klebonas sekmadienį sakyk
loje viešai išbara komitetų.

4 4 Jūs man seniai duodate 
įsakymus, kaip elgtis,” drą
siai ištaria kun. ’ Bįetuvni- 
kas bažnyčioje komitetui.

44Bet nuo ųšids‘dienos’ aš 
jūsų įsakymų neklausysiu, 
ir ji] nepildysiu! Aš turiu 
įsakymus Dievo ir Kardino
lo Gibbons ir aš jų. žiūrėsiu, 
ne kokių kitų.”

Aišku, po tokio iškolioji- 
mo, komitetas visai įsiuto. 
Išvykus •, klebonui į Wėst 
Virginiją klausyti tenykš
čių lietuvių Velykinės išpa
žinčių, komitetas jėga įsi
veržia į bažnytinę salę ir 
laiko protesto mitingą. Ta
čiau atsirado ir ten kunigo 
prietęlių. Daugumai klausy
tojų nepatiko komiteto plū
dimai ir jie užprotestavo. 
Vienas jų drąsesnis už ki
tus, Juozas Šmickus, atsi
stojęs išbara juos ir net iš
veja iš salės.

Bet dar neilžsibaigia vai
dai su komitetu. Netekę ga
lės, kaip parapijos atstovai, 
jie perkelia ginčą į šv. Jo
no draugijos posėdžius. Į- 
duoda net laikraŠČ i a m s 
skundą prieš savo kleboną 
ir grąsina eiti vėl pas Kar-

dinblą. Tačiau šis jau jų ne
beklauso ir užstoja savo ku
nigų. Kartų užėjus su kitu 
reikalu kun. Lietuvnikui į 
kanceliarijų, Kardinolas pa
sišaukia jį pasr save pasi
kalbėti. /Susipažinęs su da
lykų stoviu, nutaria atsiųsti 
savo atstovą pralotų Rus
sell, tiesiog į lietuvių bažny
čią ir po mišių • pareikšti 
kardinolo nusistatymų. Pra
lotas Russell paaiškin-a, jog 
klebonas . privį^u kasmet 
sudaryti piniginę., apyskaitą 
visų parapijos 'pajamų ir 
išlaidų. Toji apyskaita pri
valo būti žmonėms perskai
tyta ir. Kardinolui įteikta. 
Jeigu kas ten būtų neaišku 
nes gali reikalauti paaiški
nimų. Bet-visus finansinius 
reikalus tvarkof klebonas, o 
ne komitetas. . 1

• <4Ir jeigu. jūsų klebonas 
negali išsimokėti skolos, tai 
nq jo kaltė, nes • jis. ir taip 
tarnauja, be pilnos algos. 
Jei jūs, parapijiečiai nemo
kate duoklių, neteikiate au
kų, iš kur kunigas tų lėšų 
gaus?’? Taip išaiškinęs ir 
komitetą išbaręs,; pralotas 
Russell apleidžia Šv. Jono 
bažnyčią ir . laiduoja Klebo
nui ramybę lietuviuose.

IV

jakuriai apsigyveno jau ne, 
toje apylinkėje, tarpe žydų 
ir prastesnės rūšies žmonių, 
bet į kitų, galą miesto. Dėlto 
ir pradėjo kunigas ieškoti 
kitos vietos. .

Pasitaikė . protes tonų 
šventnamį surasti, kurs jau 
buvo išstatytas pardavimui. 
Šis mūras stovėjo Saratoga 
ir Paca gatvių . kertėje, ir 
daug gražesnėje apylinkėje; 
labai didelis namas, geri 
vargonai, salė po^bažnyčia 
sūsinhkimams ir įvairūs 
patogumai. Į šitą vietą kle
bonas labai palinko. Pasita
ręs jau nebe su komiteto-, 
ninkais, bet su Kardinolu ir 
gerais parapijiečiais,, galop 
nutaria turimą bažnyčios 
trobesį išstatyti įjardavimui, 
o Šitą naują pirkti.
...Po ilgų derybų sutarta, 

mokėti $25,000 už naują 
bažnyčią.. Senoji laikui bė
gant parduota už $7,500; Šie 
pinigai sudėti prie skolos 
apmokėti pirkinį. Kadangi 
pirkta su žeme, pačiame 
miesto vidury,.. visi jautė, 
kad čia nepermokėta, bet la
bai pigiai gauta. Šalia baž
nyčios rastas didelis gražus 
namas, kuris labai tiko kle
bonijai. Šį pasiseka nupirk- 

|ti už maždaug septynis tūk- 
Šiaip taip apsidirbęs <ul stanfius ~ ir daryta -vi- 

riio nelemtu komitetu ir dr-1 sai 
ja, kun. Bietuvnikas praįe- ; 
da vesti statymo darbą!pa
rapijoje. Iš pradžių reikėjo 
laikyti vargonininkų, 
galėjo ir zakristijoj 
Susirado Mažeika, kurs ga- Į 
na ilgai tarnavo. Po jo koks 
lenkas atėjo, ir vėliįiu Jo-! 
nas Tautkus. Tačiau? ne il-Į 
gai nėi tam, nei tammetekoĮ 
būti - parapijoje. jiTaųnaš 
žmogus, Petras Grajauękas, 
gimiiųetis kunigo yseiminin- 
kės pradėjo eiti ‘ tas parei
gas. Šis išbūim1 
laiką. ; J

Po kiek: mėtį; toji pirmu
tinė bažnyčių / pasidarė ne
tinkama. "Gaišras išdegino

žmoniška parapijinė 
nuosavybė.

Apsidirbęs tokiu būdu su
^ patalpa, /
_ nas pradeda rūpintis vidm
Im ___________ • _ ' ______ •_______

gana ilgų

,uio, luoui. inegua.vo .maus-.į. • . . .. . .• tinkama. 'Giiyįsras išdegino
kunigo reikalus ir visokius!. ŠVENTO JONO KRIKŠTYTO  JO BAŽNYČIA jlUųii]; ir ? jis /aįnpa/ūėbejajĮ-

“ kivirčius šųkolti,:.’ ,| Lietuviai pardavę -•pirmų jų nūqsaVybę- žydams nupirko
// Trumpų laiką vėl tenka šių bažnyeįų nito, protestantų, ir pb 12 meti].. (1905-^1917.)

naudotis svetimtaučių kuni- pardavė Baltimorės italams, kurie ir dabar tebelaiko ją.
r > gut. Kunigas Carey patiir- Klebonija matyti bažnyeiqš* dešinėje. - / •ei qš* dešinėje. -•/

•e

kuš maldoms. Be to,‘žmonės 
pradėjo/daugiau iš Lietu-' 
voš .atvažiuoti ir toji bažny*r = 
ielČ btiyO pPl niąŽtl, A ei, na U

1 s
I

i

■ v* £ c- ■ : T’'-*-

Viens po kitam buvo šie M 
ingai: Navickas, Mockui 
Smilgius, Kemėšis ir pagi 
liaus kunigas LiūdasMei 
delis. .

Prie šių dviejų atėjo si 
vu laiku pačios Baltimore 
augintiniai; kunigai Antį 
nas Dubinskas ir Kazj 
Keidošius. Šie visi (labi 
sudalo stiprų* rimtą kadi 
varyti tolyn gerbiamo Jub 
lijato pradėtą darbą. Sus 
darius veikliai ir stipri; 
organizacijai, ir visuomen 
riiame veikime išsiplėtojo 
lietuvių katalikų gyvenim; 
auga ir plėtojasi. Be abej 
klebono pasėta sėkla ilg 
dar* bujos šioje kolonijoje

Gerb.. Jubilijatui, ku 
J. Lietuvnikui, tiek dai 
pasidarbavusiam linkime : 
glausiu metą T

RENGIAMA KITA 
PARODA.

Šiomis dienomis teko p 
tirti, jog rengiama nau 
tarptautinė rankdarbių’’ p 
rodą. Lietuviai irgi kvĮeči 

; nu toje Parodoje išstatj 
kaikuriuos savo eksponato

Kol kas nežinia ar liet 
viai tą kvietimą priin 
Viena,, kad laikas pėt trūi 
pas; antra, kad YMCA 
staiga yra, vedama proto 
tantų dvasioje. Jeigu paa 
ketą, kad pati Paroda več

mūras panaudotas, “ 
gal ir dalyvaus. Tuom fa 
pu, jei žmonės turinti į 
save kokių įdomesnių liei 
vaškų dirbinių, ypač tok 
kurie Lietuvoje dirbami j 
čių vaiki] —-. jaunuolių, p] 
šeini kreiptis į klebeni 
Jiems bus duota galutii 
žodis, ar lietuviai dalyva- 
ar ne.

Šv. Kazimiero parapi, 
j e, Philadėlphijoj, pere 
savaitę pyko 40 valandų 
laidų iškilmes. Kleboi 
Valančiūnas atsiuntė* 1 
kvietimus mūsų dvasiški, 
tose . iškilmėse . dalyvai 
Kun. Kazys Keidošius ' 
išvyko, ir visas tris diei 
išbuvo kun. Valančiui 
taikoje.

vienam žmogui, klebonas

Telefonas; Plaza 1350.

JONASGREBLIAUCKA
Graborius ir Balsamuotoją 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, BSD.

P A DĖKA
Dėkojame visiems musų Kostumieriams ir Rė

mėjams už praietą biznį.
Tikimės kad ir ateity nenustosite daryti biz

nį su mumis.
Linkime Visiems Laimingų Naujų Metų.

SHEVITZ FURNITURE CO.
728—30—32 WASHINGTON BLVD. Plota 3925. BAJLTIMORE, MD.

\ ■
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K.of L. Kortų. Vakaras.
Pereitą savaitę Švento Juozapo 

Parapijos Milžiniškoje Salėje į- 
t vyko metinis Lietuvos 7 Vyčių 

kuopos metinis vakaras. Kortno- 
« Ii atėjo daug ypatingai jaunimo. 

Jttevo dovanų ir gardžių užkan
džių. Tikslas to vakaro buvo pa. 
daryti pinigų dėl naujų bąsket-

Jo adresas yra Nemunų Gatvė 
26 b, Kaupas, Lithųania. Kas no
rėtų su jup susira'šinėti gali tuo 
adresu jį rasti namie. Linkime 
Juozui sėkmingai užbaigti savo 
teisių mokslus ir paskui savo tel* 
šių mokslu atgauti Lietuvai Vil
nių, o tuom tarpu sveikatos,

Didelis Lietuviu Biznierius.

Grįždamas iš Nashua užsukau 
į Bostoną. Bostone bebūdamas

bąli uniformų. Vietine vyčių snsipažinau su garsiu ir dideliu 
kuopa yra visiems atsilanku- Jietiiviu biznierium - fabrikantu, 
siems ir atšilankusioms labai dė- T8! Aleksandras Goniprauakas. 
kmgty. nes jic 'daug parėmė vy- Mačiau jo didelę fabriką Lynn, 
čiuh ir bežiūrint tuojans. galėsi- Maus. Jisai turi Odininkystėri 
mc karališkai aprengti mūsų vy- (Leather1 Factory).. Pas jį fabri- 

fčius basketbolininkus.’ Mūsų vy- k°je dirba iki 250 žmonių darbi-, 
tčs jau yra stipriai pasiruošusios iunkl]i, Daugumoje dirba lietu-.

• . ?į bile kokį mergaičių, sau lygų ra-jViai. Buvau nuėjęs ir į jo namus.
< tolį supliekti, Kąs norėti! su mū- Turi labai gražų namą tokį , ko*
f sų vyčiais arba y y temis rungtis’ kiame tiktai šiomis dienomis A-
xz. dėl. basketball laurų, , ypatin- menkoje iŠ lietuvių tik gyvena
t į gal iš artimesniųjų Waterbnry Jaek Sharkey, Marijonų. Kolegi-

iui lietuviškų kolonijų.. . malo-J0R Studentai ir keli kiti. Gyvo* 
nėkite tai pareikšti spaudoje ar- labai gražioje vietoje tarpa 
ba goriau ir greičiau vietiniams i turtuolių o jo pamas pat gražįa- 

menodžeriante. ^,s-
7 Linkime gorb. lietuviui bizniė-

vakarai o mūsų senesnieji dar labinus prasįmųšti. O

J' kunigams arba
į Artinasi ilgieji ir liūdnieji žie-
k mos vakarai o musų senosr r 

lietuviai pradėjo domėtis bei in- lityuviai^ tokius retus ir pavyz:
’ .teresuotis basketballu. Suteikime dingus žmones turėtų paremti ir
■ ji'ems progos/ ’kur praleištinsma- Karšinti. Tik pažįstu du-fabrf-- 

giai, linksmai ir švariai ilguosius kantų odos arba Leąther biznyje 
* žiemos vakarus.

• x t . s ‘ Komp. Savininką, kuris yra karfc-
’ Be. to, vyčiu.. basketballininki] , .. J . . ■.. . ... ,. • . . •,- , * . ■ , . . v. v • tas lietuvis ir pavyzdingas-kata- 
Watertaryj randas!rateliai: ,^ Kupstas. Jo sttnus y- 
tetimu Romos Katahfa, $us.-. : ttotnvos
vmnyjimo .jaunamemj vaikiu.pinnininku ir tėvas turi ratelis, kuris norėtų su sau ly-1. , ,r ■■ x. .* • • fabriką ant Highland Avenue,

Waterburyj.
Daug lietuvių skundžiasi kad 

j^ų nekuriemš broliam.s sekasi ir 
pavydi, bet tie pavyduoliai kar
tais užmiršta kad tie nusisekę 
lietuviai labai labai sunkiai dir
bo pakol išmoko ir tiek prasimu- 

’šę yra šiandien. Pažįstu abudu

Įtai jį ir Waterbury’o Leather

r giais lošti. Būtų labai gerai, kad 
| visuose miestuose,/ kur randasi 
į L. R, S. K. kuopos, kad jauna* 
( mečiai ten įsisteigtų ir galėtų tu- ' 
f _A rėti kaip ir . Waterburyj. savo

. baseball ir basketball. ratelius,'
. Ir -vėl yra mūsų Šventa Juozą*

i po Parapijinės Mokyklos ratelis. I.
Jisai norėtu lošti su. Neiv Ha-1, . .. !. . .. , ,. .' Į ven’o, Bridgėporto, New Britai- M ą-e ypatinga, auntaai dirbo 

J no bei Hartfrodo yaikuėiaia. Pra- Vimimetn. hetuvra ir suaujojau 
. ’ neškite Vaterbnry’o knnigatna, tod ®mtaa! d>rbo

/ o mes parūpinsime jums ‘geimį’, 
švento Juozapo Parapijinės Mb*

i kyklos ratelis priklauso prie Wa*

ir vargo pakol pasiekė' šios die
nos pozicijas bei vietos. Lietu
viai nedejuokime, bet dirbkime 
d mes patys galėsime irgi prasl-

World Radi

Philco 
tub«* • 

39c 
201* • 

171* • 22* 4

Sup*r
“Hat”

' : COMPLETE
Nieko daugiau Pirkti

Pasauly pirmenybė remiasi 
užsit&ruavimu. Nepaprasto 
padirbimo Philco Setų, tas 
skirtumas ir tyrumas balšo, ė A
tas aukštos vertos ir naujau a ■ Įjll

t sias padirbimas, sudaro “tą .
norą jį turėti’* toks charak-
teriškumas Philco.

»3
Pirmas Įnešimas . .

Pirk Dabar!

las būsiąs pagelbėti lietuviams 
nepiliečiams išgauti pilietybę. Iš 
sykio prisirašė labai skaitlingas 
būrys lietuvių ir išrinko labai 
veiklią valdybą.

Mirė. r
Gruodžio 1 d. mirė labai geras 

parapijietis Simonas Baranaus’- 
l<as, 53 metų amžiaus, Iš. Lietu
vos paėjo iš Suvalkijos, Daukšių 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
apie 30 metų, iš kurni Roehestė- 
ryje gyveno apie 10 metų, Pa
laidotas šu bažnytinėmis apeigo
mis,. gruodžio 4 d, Nuliudime pri
liko 4 sūnūs ir dvi dukteris, 3 
brolius ir seserį. Sūnus Jonas 
mokosi Šv. Praiieiškaus sumina-, 
rijoje Pittsbnrgh’e. Velninis bu
vo labai gerai žinomas Scrantftn 
apylinkėje. Giminės ir pažystami 
apie Scranton, Pittston ir Tama- 
qua, Pa. yra prašomi pasimelsti 
už jo sielą. Vyturys.

C. BROOKIYN, N, Y.

T*hpbon«: 8TAGG 3-0708 - . - ----------------

DU. BUDAS K. VENCIUS
n AK VIST AS ■

X—RAY
Namų Telefono*: Mlchltan 2—4278

NERIMTA RECENZIJA.

kiti Philco Radios

22s,iki 600
" '■■■■n. ■ i ■

Kainos Žymiai Kyla!

—Parapijos balius įvyks
ta sekmadienį, gruodžio 31 
dieną, vakare. Visi rengiasi 
šioje nepaprastoje pramos 
goję dalyvauti.

—Per Bernelių Afišias 
choras labai gražiai sugie
dojo naujas misiąs.

—Visos draugijos uoliai 
dirba bhzaro rengime.. Spė
jama, kad sis jubiliejinis 
bazavas bus labai pasekmių- 
gas. ’ Bite.

l^W

MOIHD
sales ągency ’?’;

61 LEGION PARKWAY r
BROOKTON Tel. 6136

82 SUMMĖR STREET, *>Z
BOSTON Tel. Lib. 7751

b V AL A N D O S : 
Nuo 9—12 iš ryto, 2—8 vak.

iventatHcniaii tutitafvi 
499 GRAND STREET , 

(kampas Union Ar*.) 
BROOKLYN, N. Y.

kuopos valdybos nares liko 
tos pačios.

Nutarta surengti kleboną 
pagerbti jo varduvių proga 
gruodžio 30.d. bankietą.

Rankiotas įvyks KlaS* 
čiaijs svetainėje, Mas’poth, 
l. t;n.t ■ .

KorėspondenĮfc

i Tolephone; STAGG 24-0108

I OR. A. PETRIU
(HntcnK)

lietuvis dentistisI
Į U >. 4th Bt, Brooklyn, N. Y

| Goto AnetMika
I VALANDOS;
| N*> 9 "Jį ryt* Iki 8 tat vaitam 
š Penktadieniai* Ir tvaatadtaniala 
{tik analtern*

BHiK'iiiKitiiiiiniitMiiiiĮiiiįniiūiitiiiDuiiiDHiiiimiiitni | 
f Tel. Bryant 9-7763

nių Mokyklų ‘*League’Priklaur
/ so'prancūzai, lenkai, lietuviai, Ai

riai ir kiti.
Turime biznierių ir profesijo- 

! nalų basketballininkų. Įeina še
rifas Jenušaitis, dentistas Sele- 

’ nas, Happy Lašky, Albertas Val- 
tukaitis ir'kiti biznieriai ir pro- 
fesionalai. Jie labai norėtų lošti. 

. - su senesniais lietuviais sau ly- 
'giais. Reiškia bė dviejų ‘geimių*.

. kaip, paprastai stovi (būtent mū
sų vyčiai ir: vytėS) galėtų būti ii?

. trečias biznierių ir “senių”. Jau- 
. nune, duokime, ir seniams prasi-, 

mušti ir pasirodyti.
L. L P. Bowling League Aukos. jr Margutyje, kad lietuviai kom-

. Kaip pernai taip ir Šįmet gal-, pozitoriai tingi. Turbūt, patys 
•y lestingasis L. I. P. arba Lithuė- gerbiamieji rašytojai. • nežinojo, 

nian Independente Political Club kad tiek muzikos kūrinių ran- 
Waterburyj sumetė aną . vakarą dasi rankraseiuose. Aš tai tikrai.

■ iki 70—8.0 dolerių aukų dėl lietu- (nežinojau ir .manau šituo straips- 
vįų bedarbių šioms Kalėdoms, niu save pateisinsiu; Visgi reišr 
Be to, buvo ir aukota valgių kaip khv lietuviams . kompozitoriams 
įai Mendle aukavo 50 bakanų didžiausios užuojautos, kad jų 

~ duonos ir Janavičius 100 baka- kuriniai turi gulėti rankraščiuo- 
nų. Dar daug hėaukavo-nes ne- se! ištiktųjų nelemta padėtis, 
buvo, progos. Kitani numery pas-1 Reikėtų dabar lietuviams susi- 
kelbsime aukotojų yardus ir do- rūpinti (kadangi visi sužinojom, 
vanas. pad kurinių yra atsakančiai) pa-

- v; įremti tuos kompozitorius, kuriu 
laikas nuo Juos, laukos ?kuriniai įankrašėiuose, Ai 

A . . Gerb. Juozas Laučka kuris ii- tai sukeldami tam tikrą fondą,
gą laiką dirbo prie Darbininko kuris1 išleistų nors vertesniuosius 
atsiuntė man iš Lietuvos kur jį- kurinius,, ar kitokiu nors gal ge- 
Sai_ dabar baigia ^avo numylėtų resnių ir patogesniu būdu. Aš 
teisių mokslūs.. Jisai gerai ?Įyli- manau- męs visi sutiksime, kad 

.. na’ ir sveikina visus amerikie- reiktų juos paremti, ries ypatin- 
. , čius ir siunčia jiems labų dįėnų. gai Amerikoje muzika garsina

Mano atsakymas- Rikseliui 
W Antanui,

Džiugu, labai džiugu, kad ga
lutinai galėjai! tenkintis tuomi, 
kad lietuviai kompozitoriai ir A- 
mėrikoj ir Lietuvoj veikia ir ne
snaudžia kaip aš iki šiol gavau
suprasti. Kas mane vedė į tas 
pagundas arba geriau į tą nesu
pratimą buvę tai kad. vienur ki
tur lietuvių, laikraščiuose skai
čiau, kad ištiktųjų tokios yra ir
buvo mus lietuvių (ir Amerikos 
ir Lietuvos} nuodėmės.“ Rodos 
vienur tai buvo Muzikos Baruose

Tautos vardą ir kelia lietuvybę 
bei jos rūpesnius. Kas turėtų ge
rų sumanymų tame reikale ma
lonėkite .tai pąpęikšti t spaudoje. 
Mums likusiems —- nekompozito- 
riams lietuviams ištiktų ji] būtų 
mirtina nuodėmė, žinodami kom- 
popitoriij nelemtą padėtį ir jų 
neremti.

Į Naują Ofisą. -

Šiomis dienomis nuo gruodžio 
21 d. lietuvis advokatas? J. Bron- 
sky (Bronižka>' kraustosi į nau
ją ofisą. Jo ofisas buvo Brookly- 
ne, dabar bus 111 West Main 
Street, Waterbury, . Lilly. Bldg. 
Jo- kambarių numeriai 809—811. 
Lietuviai, kurie norėtų su juo Su
sisiekti gali tilo adresu. Jisai yra 
geras lietuvis ir pavyzding/is ka
talikas. Apsivedė , su lietuvaite ir 
gyvena gražiai, pors ir toli nuo 
Švento Juozapo parapijos bažny
čios, bet kas sekmadienį ateina į 
ją ir remia lietuvius katalikus.
. Tame pačiame name randasi ir 
kitas lietuvis advokatas Clarence 
Balanda. Lietuviai pradeda užim
ti ofisus pačiame miesto centre. 
Dabar tenąiš randasi daktaras 
Sapranas, Stanislovaitis, advoka
tas Bobinas ir kompozitorius 
Aleksis. .

Linkime advokatui Bronsky 
gerų sekinių jo paujamo ofise.

ROCHESTER, N. Y.

:V

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ 
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN * EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti- Salimais garlaivio Bremerhavene 

užtikrinu labai patogią kelionė i LIETUVĄ., 
aREIčUVSIAS KELIAS Į TEVTNĘ-

Informacijų klauskite pa*, vietinius agentus, arba

1MORTH GERMAN LLOYD

*
.:. ..A—

sutikti didžiu delnų plojimu. 
Monologą “Čicilikas” labai ge
rai atliko Jonas Pranckūnas— 
JPrąnkĮht. ’

Panelę ; Izabele Rovaitė, kuri 
pasisakė neturinti balso, bet la
bai gražiai sudainavo solo “Liū
di—-Lindi” ir kitą dainelę. Žmo
nėms labai patiko ir palydėjo 
jauną dainininkę didžiais aplo
dismentais; Tpliau sekė “Havai- 
ah” stygų orchestras, susidedan
tis iš pp. A. LakĮcko, Pr^ Prane- 
kūno ir j. Steponaičio, jų; tokią 
malonus buvo. skambinimas, kad, 
tartum, stygas ne muzikos balsą 
išduoda, bet šneka Vaidino ope
retę “Kuprotas Oželis.” Vaidinę 
šie:: Onytė, panelė E; Ktunpars- 
kaitė, Jonelis,, Al. -Remeikis, Mo
tina, ponia P. Poluikienė, Našlys, 
J. Steponaitis ir Piršlys,: jonas 
Pranckūnas. . Veilcalėlis labai 
juokingas ir artistai labai gra
žiai savo užduotis atliko. Labai 
malonu būva girdėti, kad visi 
vaidintojai vartojo gražią lietu
vių kalbi. * ‘ i

Baigiant programą choras su
dainavo “Muzika Miizika,” ‘‘Pa
sisėjau Žalią”, “Važiavau Die- 
ną,” ‘‘Tryptinis” ir užbaigė Lie
tuvos himnu, giedant visiems sy
kiu. žodžiu, tos dvi valandos pra 
ėjo\ labai greitai ir programai 
pasibaigus nęsinorėjo net skirsty
tis. Turiu pažymėti, kad didelė 
garb<| priklaiiso mūsų jaunimui, 
kad taip gražiai laikosi savo tau
tybės lir stengiasi pasirodyti dai
lės srityje.*’Negalima praleisti 
neištarus gero žodžio mūsų darbš 
čiani vargonininkui K, Bazini, 
kuris visuomet yra pasirengęs 
pasidarbuoti ir jaunimą lavinti, 
b laike, šio progranio visiems 
okompanavo. Taip pat negalima 
užbaigti žinių nepaminėjus apie 
mūsų, kleboną, kuris labai gyvai 
vedę progratyą. Dailės atžvilgiu 
vakarėlis labhi pasisekė, tiktai 
gaila, kad žmįnių bųvp neper- 
daugiausiai. Rodos, įžanga buvo 
visai mažutė.. ■ .

NaujasKlubas.

šiomis dienomis '(įsisteigė nau
jas Lietuvių Demokratų PolitiS- 

■ kas Įdubus, kurio tiksiąs bus or- 
gąuizuoti lietuvius po ’pemokra-

Linksmas Vakarėlis.

Gruodžio 17 d. mūšų jaunimas, 
vadovaujant varg. K, Bazini, bu
vo* surengęs labai, linksmą ir juo
kingą vakarėlį. Programą pradė
jo Vyčių choras sudainuodamas 
“America,*1 “Dpi Dūl Dūdele*’, 
“Kad Aš jojau” ir “Loja Šu
tys.” Mūsų jaunas solistas,. sū
nus žymaus Rochestėrio parapi
jiečio Pr. Mociejūno, studentas 
Eastman School of Music ir Ra* 
sheflferio Universiteto, sudainavo 
“Ant' Kalno” ir “Kaip aš turė
jau kaime mergelę.” Toliau Pr, 
Moęiejūnas ir. jo broliukas Juo
zas sudainavo duetą: “Ar aš tau 
sese nesakiau” . ir “Kam šėrei’ 
žirgelį:.”“Kaip choro dainos, taip _
ii* solo ir duetai buvo publikos | tų partijos vėliava. Klubo tiks-

KALEDINIS VEIKALAS
Šv. Jurgio par. mažasis 

choras? ir ministrantai su
vaidino labai -graži], ir įspū
dingą veikalą “Betliejaus 
Staiiieleję, ’ ’ sekinad i e n į, 
gruodžio 17 dieną.

Šis įdomus veikalas susi
dėjo iš trijų, veiksmų. Vai
dinto jai, nors jaiini, pasiro
dė gabūs^ImoĮjąnifeji. gra- 
žiai veikti. Malėsi, kad at
eityje Ši. parapija susilauks 
savą vaidintoju ir veikėjų. I

Šis vakaras įvyko vado
vaujant P. Sakui ir ponei: 
Šakienei. Prie to veikalo 
buvo pritaikintos tam tik
ros Kalėdinės giesmelės, ku
rias sumokino varg. . Sakas. 
Ponia Šakienė dėjo visas 
pastangas, kad: šis vakaras 
pavyktų. . •

Neveltui darbavosi, nes 
visi žmonės buvo patenkinti 
vaikų sumokinimu. Vaidino 
sekantieji: J. Rubliauskas, 
P. Šimkus, P. Bulovas, M. 
Vasiliauskas, S. Verkietis, 
A. Gervė, J. Darnusis, S. 
Gužauskaš,. S. Slivinskas, 
C. Miltenis, ir A. ir S. Ja- 
kupčioriiai. Eiles pasakė O. | 
Pakštaitė, L. Rapkauskas, J 
L. Žviniūtė, E. Barasnevi- 
čiūte, Ė. Vasiliauskaitė, H. 
Maldaikiš, L. Raliutė sulošė 
angelo rolę..

Vainikas.

“Tėvynės? No. 49, repor
teris parašė‘naujam katali
kų. laikraščiui “Amerika” 
atestatų, kuris skamba se
kančiai:

“Naujas laikraštis “A- 
ipprika ’ ’ pasirodė gruodžio 
ld., kuris yra tik laikraštu
kas. Į šio naujo leidinio tu
rinį nesigilinsiu, neš šis dar
bas: priklauso literatams. 
Užtenka iš. paviršiaus pa
žvelgus j šio laikraštuko 
technSęnį m
kiekvienam inielyt-hiiškes- 
niam žmogui Sko
nis jį skaitytį.”

Gaila man^ajm 
reporteri, jeigiu 
naujas laikraštis?
ką ’ taip greit užgavę jaus
mus ir atėmė skonį jį ^rai
tyti. Gal Tamsta nei nutū
rėjai to. skonio “Ameriką” 
perskaityti, bet tik jį pa- 
šmeižti, kas inteligentiškes- 
niam reporteriui nepritin
ka.

P-nas reporteris, grei
čiausia parašft neapgalvojęs 
ir tuo jis parode savo siau
ras pažiūras į kitų žmonių 
nuoširdi], pasiaukojimų švie
timo darbui.

Žinoma, nuoširdį ir tei
singa kritika yra naudinga 
ir pageidaujama, bet “Tė
vynes” reporterio kritika 
yra pilna neapykantos ir 

.pavydo,.
Del' persitikrinimo mes 

paimkime “Amerikos” pir
mų. numerį ir pamatysime 

j kokia ten buvo technikinė 
tvarka. J ei ir rasime klai
dų, tai kas be jų, p. reporte
ri?

Ištikniji], broli lietuvi, 
reporteri toki kritika visai 
ne vietoje,

11 Amerikos? leidėjai pa
siėmė kilnų ir. brangi}' dar
bų, ir, rodos, žmogus kokių 
pažiūri] jis nįebūtų, turėtų 
pagerbti ir stotimi pagalbų, 
o ne niekinti.

Mokinkimės . gerbti vieni 
kitus,: jei norime vadintis 
tikrais lietuviais patriotais.

Aš linkiu visai dorai lie- 
Į tuvių raštijai kuogeriausių 
pasekmių, o ypatingai nau
jam laikraščiui “Amerika”į 
nuoširdžiausio pasisekimo.

M; J. C.

(CLEMENT VOKETAITIS

I
... ... . ....... .. , j

ADVOUMJ i

I KLASČIAUS

| CUNTON PARKAS
| piknikams, buliam*, koncortia*. 
I Šokiams Ir visokiems [laBlllnksmlni* 
imama smagiausia vieta Brook- 
i lyne-Maspėthe. Jau laikas u£sl*a. 
|kytt sale žiemos sezonui.
š kamp. Maspeth ir Bettfl Avą.;
Į JONAS KLASČIUS, Sav,
Į . ; Maspeth, N. Y,

Tel. JSvergrcen 6.-5310

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS 

—IR—
BALZAMUOTO JAS 
231 REDFORD AVENUl 

BROOKLYN, N. Y.

Tet Stjųr 2—5048 . Notnry PnbU*

M. P. BAITAS INC. I
BIELIAUSK*8 J

Graborius Įr BalsamnotojAi

660 Grand St.,' Brooklyn, M.Y. ;

Tel. sta« 2—0738 Motery PaMlr

JOSEPH tEVANOĮ
(Leyahdamka*) i

GK AB 0 BIOS : 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y .

BROOKLYN. N. Y.
Juozas Vaičiūnas, 42 me

tų amžiaus, 36 Hudsion Avė? 
mirė lapkr. 20 d. Palaido
tas lapkr, 23 d. iš 8v. Jur
gio bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. \

Marė Jašinskas, 21 meti],. 
262 Washing,ton Avę., mirė 
lapkr. 18 d. Palaidota lapkr. 
21 d: ; iš šv;. Jurgio bažny-' 
eios. šv. Jono kapinėse.

Mykolas Sodaitis, 43 me
tų, 31-32 Greenpoiht Avę., 
Blissville, L, I., mite, lapkr. 
18 d. Palaidotas lapkr. 22 d.

Laidotuvių?apeigomis rū
pinosi grabelius <L Garšva.

BROOKLYN, N. Y.
Gruodžio 4 d. A. L. R. K.; 

Moterų Sąjungos 24 kuopai 
, laikė savo metinį susirinki-' 
j mų, dalyvaujant dvasios va-, 
dui klebonui kun. S. Remei
kai. Aptarus kuopos eina
muosius reikalus, tapo per
rinkta kuopos valdyba. Il
gamete kuopos pirminhike 
p. Saųrusaitiene ištekėjus. 
ir persikėlus į Newarkų gy- . 
venti, kuopai prisėjo rinkt t 
nauja pirmininkė, kuri ta
po jauna veikli sųjungįetė 
Marė Butauskienė. Kitos! 
------ ---- r----- • .. -

Telephone Stagg 2-4400 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RA B ORIUS 

402 Metropolitan Avo.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapija 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius YeA 
tuyėms, Krik^vnoma ir viso- 

kiematykybams

Tel.. Newtwn S—HM

ANT. J. VAUKT1EJUS
.GRABORIOSIR

.... BALSAMVOTO.JAS
Aplirmtd* Viso*#

NOtary Public
5441 72-rid Btreet,

Arti Grtuul St, 
MASPETH. L. U N; Y.

<ų

.• e ■*

MOT. LAUKUS.
214 Bedford Are , Rroofelvn

Į

t
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