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Šv. Tėvas Dėkoja už Pri-l^oiiii VZilnii/ll
ėmimą 1 E. Vysk. Bučfo ■ ■ Cl^lCll VI11L1J Vj
Kunigas William O’Brien, 

“The Catholie Church Ex- 
tcnsion Society” Pirminin
kas, gavo padekonės laišką 
nuo Šv. Tėvo Sekretoriaus 
Kardinolo Pacelli. Tame 
laiške paminėta, kad Šv. Tė
vas labai dėkingas kunigui

Lenkai Išvertė ir. Išniekino 
r ijž i u.

Į Pereitų motų vasarą Lie
tuvių Šv. Kazimiero dr-jos 
Marcinkonių - skyrius suma
nė Marcinkonių miestelyje 
pastatyti kryžių. Tą darė, 

Šven-
I'am jie pa- 

:o plačiai žinomą kry
žiaus stilių, kuris, 1 
tų ir Vakarų Bažnyčių vie
nybės ) simboli s, yra nešoja- 
mas. iškilmingose procesijo- j

Jo Šventenybė įvertina 
tas malones ir atsimoką 
Tamstai Apaštališk u o j u 
Palaiminimu. Prie to, Šv. 
Tėvas nenori praleisti šios 
progos nepaskatines dar
buotis Rusijos labui, kad 
uoliais gerųjų žmonių dar- kad labiau pagerbtų

m. couGHiiN ferma- Kongresas Remia' Prei
1 r\l n'i /! z t l.» T_ III \AMllKxl A I

dento Planus
dantas A. Konig 
ninkai: Andrzejczy 
Plonski, kurie neleido ki
tiems į kryžių prieiti,

Verčiamas kryžius kritęs 
aut žemės su didžiausiu 
irenksnui. Miestelio gyven
tojai mane, kad sugriuvęs •įakar?se> 
kuris namas. Tuojau prie 1934 metai, turint drąsų va- 
kryžiaus subėgo daug vyrų dc% gaĮį būti materialiai 

............. Bet jis kartu 
įėjo sugadintas: jo koplyte-,perspęRad finansų lie
tė ir Kristaus kančia su- r()(įai jau dabar planuoja 
triuškinta, paULryžius dve- kaip preZi(ielltui pakenkti, 

' nes jis einąs prieš jų norus.
Kongresas, kuris siist-

TO SĄMOKSLU

O’Brien už malonu ir nuo-ibūtų praskintas platės-'tuosius metus, 
širdų priėmimą to “garbiu-|n*s kelias Dievo Bažnyčiai | rinko į............ ......
go vvro Vvskupo Petro Bu- (tenai įeiti, . žiaus stilių, kuris, kaip Ry-i11'.al(>tenl- KLYDUS .jau gu- linksmesni.go vyro Vyskupo Petro Bu- (tenai įeiti.
<*!<>.’’ ' Reiškiu

pagarbos,
Jūsų ištikimiausias
E. Kardinolas Pacelli.

Gerb. Kun. Wm. O’Brien 
Katalikų Bažnyčios Drau
gijos Pirmininkui, Chicago.

Tamstai gilios
Laiškas vertime taip 

skamba: .
Vatikanas, rūgs. (>, 1933 m.
Valstybės Sekretftrius
Prie šv. Tėvo.
No. 125851.
Šlovingas ir Gerbiamas Tė
ve :—

Ąš suteikiu Tamstai kuo- 
diclžiausią Šv. Tėvo padėką 
Už tai, kad pasirodei malo
niu ir nuoširdžiu priimda
mas tą Garbingą Vyrą, Vy
skupą Petrą Bučį.

DETROIT, Mieli. — Kun. 
iCoughlin, savo paskaitoje j

E, KARDINOLO O'CON-
NELL KALBA PER RADIO

KAUKAS. — Gruodžio 
11 d. pasibaigė didelė pasų 
padirbinėjimo byla, kurioje 
buvo 25 kalinamieji. .Iš 25 
kaltinamųjų 23 nubausti 
kalėjimu po 4, 2 ir mažiau 
metus. Teismas įsakė tuo
jau suimti ir laikyti kalėji
me.

“DARBININKO” VAJUS
PRAŠOME TALKONį- Tamstai dėkingi už piane-. 
Vajus prasidėjo ? šu Nau- Šimą jiems apie šį vajų ir

1 A’T’T O Ct 1 ZTt»r> r» l-r-1 1 11 /~k

jais Metais. Keli mūsų skai
tytojai jau darbą pradėjo. 
Kiti rengiasi į darbą. Šia
me vajuje vietos yra kiek
vienam skaitytojui ir L. D. 
S. nariui. Pakartotinai 
kviečiame visus talkon.

Kad konteste užsiregist
ruoti reikią prisiųsti nors 
vieną metinę prenumeratą. 
Kaip pradėti darbą ? Gc- 
riaiisis būdas yra padaryti 
sąrašą visų pažįstamų, ku
rie dar nėra “Darbininko*1 
skaitytojais. Turėdami są
rašą, kiekvieną dieną pa
siskirk pasimatyti su ke
liais iš tų, kurie yra sąra
še. Papasakok jiems apie 

> “Darbininką” ir dabartini 
vajų. Nurodyk jiems, kad 

Jaike vajaus, už tris dole
rius jie gaus “Darbininką’' 
metams ir dar dovanai Lie
tuvos Albumą, kad “Dar
bininko” prenumerata yra 
keturi doleriai metams ir 
kad, jis. užsirašydamas lai
ke vajaus, sutaupo vieną 
dolerį. Parodyk jiems Lie
tuvos Albumą, kuris duoda
mas laike šio vajaus kiek
vienam, kuris užsimokės 
metinę prenumeratą.

Lietuvos Albumą gauna 
dovanai visi, kurie tik • kon
teste užsiregistruoja. Re
gistracijos laikas prailgina
mas iki šio mėnesio 15 die
nos. Visi, kurie iki tam lai
kui užsiregistruos apart 
Lietuvos Albumo dar gaus 
25 balsus dovanų.

Nėra taip sunku prenu
meratų gauti, reikia tik pa- 

įsiryŽimo. Jei Tamstą pa- 
landysi, greit pamatysi, 
kad Tamstos pažįstami bus

tas lengvins sąlygas, kurio
mis galima tapti L. D. S. 
nariais ar “Darbininko” 
skaitytojais.

Tad visi darban! •
Vajaus "Vedėjas.

se, kur dalyvauja popiežius, ;.į)sew.V^J27 
kardinolai arba arkivvsku- < 
pai.

Šio stiliaus kryžiai Lietu-! . ....
voje labai mėgiami. Jų ga- Motei \ s ii seneliai suklau-^įaįa Valstybių istorijoje.
Įima rasti ir Marcinkonių! 1^ eme melstis,, ir bučiuoti nes nuo jo iniklausys 
apylinkėje. Kristaus kančios sutrins-, Į>yezidentas Roosevelt,

,r .. . T. , Įmintus gabalėlius..,. 1 finansistai paims viršų.Marcinkonyse1 Liet. Sv. j 1
Kazimiero dr-jos skyrius 
padirbo tokio pat stiliaus 

j milžinišką 15 metrų kryžių 
lir jį nudažė tautiškomis 
spalvomis. Pabaigęs darbą, 
pereitų metų liepos mėnesį 
paprašė Gardino storasti- 
jos, kad leistų pastatyti. 
Bet storastija ir Marcinko
nių valsčiaus policija nesu
tiko duoti . leidimo . todėl, 
kad kry$įusvnųdąžytas tau- 

. tinėm’is ^špOTŠmis* ’ ir' turįs 
du skersinius, kas neva sim-

Igražinimai ir papuošalai su-) Kongresas, kuris 
; naikinti. Apspitę žmones vin]<lS tuojaus po Naujų Me- 
ėnie šaukti, rėkti, verkti. būsiąs svarbiausia Jung-

Kad išvei’sto. , kryžiaus 
kas visai nesunaikintų, nak
tį prie kryžiaus vietos gy
ventojai pastatu savo sar
gybą. Vidurnaktį, kada sar
gybą ėjo Ad,. Kajokas, kry
žius buvo norėta kažkur nu
vežti. Tiėmsįpątięms vietos 
policininkam^) dalyvaujant, 
prieAd, Karsoko, sako, bū
rys kopistų ktyžjų uždėję 
ant ratų ir jau. Vežę. Bet 
tuo tarpu Peti^. PnaČiaus- 
kas pranešė vietos, gyvento- 

bolizuojąs Vyties skyde esą- Jai . Marijonai Karvaitei, 
mą kryžių. Kryžiaus staty- j ^U1 *2as.a 
tojai tuomet kryžių nudažė I i bažnyčią skambinti var-
viena spalva ir lapkričio 21 
d. vėl kreipėsi į apskrities 
storasfiją, kad leistų pasta
tyti. . Storastija prižadėjo 
duoti leidimą po trijų die
nų. Bet praėjo ir keliolika 
dienų, o leidimo vis nebuvo.

Kadangi kryžius jau bu
vo pašventintas, tai nepato
gu buvo jis laikyti ant že
mės, ir gruodžio menesio 7 
dienos vidudienį (,Į2 vai.) 
jis buvo Marcinkonių mies
tely netoli bažnyčios pasta
tytas. Bet jis stovėjo tik iki 
kitos dienos (XIL7) 16 va
landos.

tytojais. Mes norime jiems! ^uo Marcinkonių
pasiųsti “Darbininką” su-, P0^ckl2s k°nien(lantas 
sipažinimui ir paraginti, Konig pranešė storas- 
juos tapti nuolatiniais mil- k()P° vadovybei, kad 
sų skaitytojais. Visiems, nakti Marcinkonyse pasta- 

i kuri e tokius sąrašus mums kryžius. Kalbama, 
prisius, mes pasiųsime do- kad Gardino Storasta buvo 
vanų įdomią knygelę.

MŪSŲ SKAITYTOJAMS.
Visi mūsų gerbiami skai

tytojai gali pasinaudoti pro
ga sutaupyti laike “Darbi
ninko” vajaus. Kiekvienas 
skaitytojas gali prailginti 
savo prenumeratą metams 
už tris dolerius ir gauti do
vanai Lietuvis Albumą.

Dar kartą prašome visų 
mūsų skaitytojų prisiųsti 
mums vardus ir adresus sa
vo pažįstamų lietuvių, ku
rie nėra “Darbininko” skai

įsakęs kryžių iškasti ir vėl 
paguldyti ant žemės. Kaip 
iš tikrųjų buvo — nežinia. 
Tik faktas, kad gruodžio m. 
7 d. komendantas /V. Konig 

Konteste gali dalyvauti kiek-, buvo suėmęs vietos lietuvius 
vienas “Darbininko’ skaityto- 1 gyyeHfoįus: Pr. Tamlllevi- 
j»S ir■!.CD S narys; n^ilip,,'K(un D. Averka 
lyvauti tik tie, kurie dirba Dar- j . 1 V _ ‘
binihkui“ už'algą arba nitošim •]įboną, kiltiems būtinai 
čius. -
Balsai bus skaitomi .sekančiai.*

Už metinę prenumeratą:
Amerikoje 12 balsų
Užsieny .. .. . 16 balsi j
Vienų kartų savaitėj 8 baisa.

MIESTO SįlYGOS

pais. Mat, čia yra paprotys 
apie nepaprastą įvykį ar ne
laimę pranešti bažnyčios 
varpais. Kely, ją buvo su
laikęs policininkas Andrzej- 
czyk ir basą laikęs ant snie
go. M. Karsokaitė vis dėlto 
išspruko ir, nubėgusi į baž
nyčios varpinę, nakties me
tu ėmė skambinti varpais.

Miestelio gyventojai vėl 
sujudo. Pajutę nelaimę, vėl 
subėgo į kryžiaus vietą. 
Kryžių vežę asmens, užgir
dė varpų skambinimą ir 
žmonių riksmą, kryžių iš
vertė šalykelėj ir kažkur pa
bėgo. Tuo pat metu vietos 
policija sutriuškintas Kris
taus, kančios dalis nunešė į 
kleboniją ir pranešė vietos 
klebonui kun. Kukui, kad 
apskrities Storasta jį kvie
čiąs į Gardną ir dar prašąs 
atsivežti kelius vietos rim
tesnius atstovus.

TARDYMAI.
Kitą dieną (XIL8) 

cinkonyse buvo daugiau 
ginkluotos policijos ir ka
reivių. Žmonių nuotaiką no-

ar

KURTUVĖNUOSE NĖRA 
SMUKLIŲ.

BOSTON, Mass. — J. E. 
Kardinolas O’ComielI. Nau 
jų Metų išvakarėse pasakė 
kalbą per radio, kurioje 
tarp kitko pasakė, kad su
nitui metai lėkdami i amži
nantį neša savo rankose ne
išdildomą sąrašą mūsų pa
sisekimų ir mūsų nepasise
kimų, — tą gerą, kurį mes 
mėginome padaryti ir kaip 

j mažai gero ištikrųjų tepa
darėme, — tą malonų žode
lį ir prielankų patarnavi- 

v mą, kuris kam nors paleng-
Lietmos laikiašciai laso,įv-]1o g.vvellimo našta ir su- 

kad Kurtuvėnų miestely nė-iteik(- jinkswum()> _ ir? g.a) 
ra smuklių, ii žmones blai- fajpoų nialonų žodį ir gerą 
v us. Nisame miestely amą- i patarnavimą, kurį mes ga- 
tai ir prekyba yra lietuiiųiį-jonie suteikti ar pasakyti, 
rankose. . nesuteikėme ir nepasa-

• . ’ . . 7 | kerne.
nij Karsofa, n skyriaus pn-p ]9;B jj(U pn.
inininką, i laną Jajubaus-; rajyjag -j. negaĮj būti išclil- 
kij. Stėuia ąsmęnnns išakyk dvtas Kas lal.
buvo gruodžio mėnesio 9 d.'J,Q- 
būti Gardino apskrities sto-j 
raštijoje. Šie asmens- ir dar 
trys atstovai (J. Tamulevl- 
čius, Ant. Tamulevičius ir 
D. A veika) storastijoj dar 
kartą buvo ištardyti.

Storasta, ištyręs dalyką, 
Marijoną Karsokaitė nu
baudė sumokėti 200 auks., 
Pra?ią Jakubauską, Vytau
tą Jakubauską, Ant. Vait
kevičių ir Joną Karsoką . 
nubaudė dviem savaitėm 
arešto. Nubaustieji bylą nu
kreipė teisman.

Šiomis dienomis Marcin
konyse kiek ramiau, bet 
žmonių nuotaika vis ta pati.) 
Žinia apie šį įvykį jau pa
sklydus! po visą apylinkę.—- 
Kryžius dabar guli ten, kur 
buvo išverstas. Naktimis jis 
saugojamas.

Tenka sužinoti, kad gruo
džio mėnesio 11 d. į Marcin
konis buvo iš Vilniaus nu
vykę Liet. Šv. Kazimiero 
d i -jos pi rmininkas kun. V.

AVASIIINGTON, I 
Šiandien susirinko J 
iiių Valstybių Kongn 
su didžiausiu entnziaz 
klausė Prezidento 1 
kurioje jis pranešę a) 
vo nuveiktus darbus i 
mesnius planus. Pre 
tas. paskelbė kovą prie 
f uolius, kurie vengia 
pino valdžiai priklaus 
mokesčių. .1 is pareiški 
veik visos bankus dabž 
gerame stovyje1, ir ki 
romus pastangos palių 
žmonių pinigus, kuri 
uždarytose bankose. 
pinigų stabilizavimą 1 
dciitas pareiškė, kad d 
ma pasaulio valstybii 
k ri tingu je f i liausi nėję 
tyje ir nėra vilties grei 
bilizuoti šios šalies pii

Sausio 4 d. Prezid 
kalbėjo Kongresui api( 
džetą.

I mei, seniems metams mirš- 
|tant kitas puslapis yra at
skleidžiamas, jis prieš mu
mis, — aiškus ir nesuteptas, 
kur mes galime rašyti ką 
mes norime, jei ne milžiniš
kus darbus, tai nors gerus 
darbus, kurie -gali būti pa
siekiami kiekvieno, turtuo
lio ar ubago, karaliaus ar 
darbininko, — ir geri dar
bai vra tie, kurie bus atm’in- 
Ii kada milžiniški darbai; 
bus užmiršti.

J. E. nurodė 
iš svarbiausių priežasčių ■ 
žmonijos nelaimių yra pa iv 

i įniršimas Kristaus įsakymo, | 
i“Mvlėk Dievą — mvlėk ar-’; i 
j t imą savo”.

■ ’ I 
Baigdamas J. E. malda-į 

vo, kai Dievas .atsiųstų savo 
palaimą visiems ir, kad 1934 
metai būtų visiems nauji ir 
linksmi metai.

RUMUNIJOJ KARI 
STOVIS

BUCHARESTAS, 
munija. — Prieš ’Na 
Metus tapo nužudytas 
munijos premjeras Įo 
l)u<ta. Buvęs sąmokslas 
žudyti ir kitus aukštus 
Šininkus.

Tuojaus paskelbtas/ 
je šalyje karo stovis ir , 
ta aštri cenzūra.

Lydint prem. Dura k
. ! stoty vėl buvo mesta boi 

LnJ sužeidė vieną vaik
"tl Karalius Karolis ir 

■'valdiniu ka i st r op i a i sai 
i jami, nes ir jų esą pavoj

SVEIKINIMAS Iš HE 
TOVOS

Mai-

i'-—..........  -.......... i
‘Taškūnas ir dr-jos sekreto-j 
rius R. Bagdonas, kurie vis
ką vietoje ištyrė. j šv. Kalėdų proga sveiki-

Kalbąma, kad » Gardimi nu “Darbininko” • Kedąkci- 
storastą yra praG^ vietos'ją - administraciją, Redak- 
kleboną kun. Kuką, kad jis t ori r * bendradarbius ir vi- 
mnrvinkoiiiečius nuramin-’mis Darbininko” prieto-

1rami. Visi nepatenkinti. Nu.tu ir viską sušvelnintų. Bet lin
ir rimtesni lenkai vardiniu- kun. Rūkas esą pareiškęs. Naujai.-
kai Stebėjosi, kad Marčių-j kad jau pervėlu... Kun. Ru-| visiem •’ 

-Ikonysė galėjo taip įvykti, kas dėl šio įvykio, sako, nu- -Kal<’<\
- j.:..*.: ...... . Vilniaus A rki vys-1Na u,į ų M»*tų. Linkiu

\ iširuliepė kryžiui išversti. Bet šie 
atsisakė. Tuomet buvo sura
sti kiti asmens, kurie dienos1 šiam įvykiui tirti, iš Gardi’ siuntęs

i’tė. Tų Ino buvo atvykęs policijos ik u pu i platų raportą, kur iš- nei vų-no 
Antanas komisaras.asmenų pa* ardos: 

Mušinskas, Vladas Talačlut
VŽsim.1 kart savaitę 10 fak i,Jllnzas pilevskis ( rodos, 
Naują LDS. narį .. 12 balsų i ■
Už pusmetinę prenttmera.fi} Inu-, - .   - ■ —:

skaitomu pusę nurodytų balsų. į 
Konteštas baigsią balandžio 22'Kai piktadariai

dieną. 1934 metais.

Naują LDS, narį .. 12 balsą ! plečkaitininkas) ir iš Lyna-
. žerto Vladus Karašiauskas.

i -verte
1 kryžių, arti storojo komen-

DIDELI POTVYNIAI 
KALIFORNIJOJ

Šv. Kalėdomis iv 
Minais, linkėdamas 
linksmiausių Šv. 
ir laimingiausių 

kad 
darbininko hakil- i jos

LOS ANGELES, Gal 
Didelis ir audringas li( 
Lon Angeles apylinkėse 
liejo visus klonius ir ..vi 
žemesnes vietas. Tūkst 
čiai žmonių Tiko be pai 
Liūs. Kiek įmonių p ra r 
gĄ vybę potvyniuose dar i 
rų žinių nėra, bet spėjai 
kad įpie šimtas. Pasigen 
ma pię 700 žmonių.

DAR MILIJONAI DARĖ 
NINKŲREDARRO

\VASIITNGTON, D. C 
Amerikos Darbo Fedora 

pręz. Gręen pareisi
kųris ištardė! aiškinęs visą šio įvykio isto- N* Ąbirikoįc nebūtų be lai-j kad nuo kovo menesio į 

šiuos asmenis:* vietos “Ry-i riją. •* kraščin “Darbininko” 1934Į raitų metų j.au gavo dari)
to” dr-jos skaityklos vedėki Panašių įvykių Vilniaus įimtais. ius ‘Darbininkas’ 
ją T. Sukacką, M, Karšo- krašte yra kiliai daug. Kada tai y va vienintelis darbinin- 
kaitę,' Ant Vaitkevičių, V 
Jakubauską, Pranę Kum* nast tik tada, kai mes afva-tnejns. 
pa i tę, Agotą Kašėtaitę, Jo-duosimo Vilniaus kraštą. 1 __

bus galas i Atsakymas vic- ką pi irt ei i s i’, jų reikalų gi-

I Kum .Tonus Zabulionis.

3,600,000 darbininkų.
Tačiau dar apie 9. nriliį 

iri i žmonių neturi darbo 
jų pragyvenimas priklau 
nuo viešojo šelpimo.



REIKALINGA
Jauna panele dirbti prie namų 

darbo kaipo motinos pagclbinin- 
kė.' Geri namai. Yra trys kūdi
kiai. Blue Kilis 4227. ’.... S.5

df, įfcraiid 5 d., 1934.

TRYS KARALIAI

METINIS SUSIRINKIMAS

M. Bwdway

ir prisira-

inl 326

: *5!

J. 
t

Gruodžio. .30 it, mirė Ju
lius J a vyčius (Jacobs), 43 
motų amžiaus.. Jis prie dar-

GYVENIMO 
Tel. Parkway 1864-W .

- ■. Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B, GAILUS
. Veda visokias provaa. Daro vi- 

-sus legaliuB dokumentui.
. ilTESt. (kampas Broadvay) 

South Boston, Mass.
.. Telefonas: Šou. Boston 2732 

Namij; Tilbpt2474

Į Ofitįn Valandos
[Nuo 9 iki 12;ryte ir nuo 1,30 iki 
Į 5 ir nuo tt iki. S vai. vukun\ Ofl- 
Įsas nžchirytus subalos vakarais ir 
Į nedfldieniais.-taipgi seradomis nuo 
; 12-tos dienu uždarytas.

Taipgi- nuimti' ir X-Ray

ADVOKATAS j

JOA Broadivay, S. Boston, Mass.

- Tel Soe Boston 0948

K. SIDABRAS
Važiuojantiems f ir i§> Lietuvos parū

pinu pasportuš ir parduodu 
Laivakortes.

Apdraudžiu boksus, namus, rakandus 
ir t f

342 IV. Broadivay, S. Boston, Mass.
. Telefonas ‘South■ Boston 1798

Darbšti ‘ Labdarybės 1)K 
ja jau baigia išparduoti pa-. 

.. • Juost
yta Popiežiaus' pateiksiąs.

Tel. South Boston 0815

D, A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral.Home ir Res. 
564 Ęast Broadway,

So. Boston, Mass.

ISiitiiitnMiumiiiiniiimimiiaimiHiiiBiiiMiiiiiiiiiiiMiiiH. ■ 

Į Juozas m, mus ! 
j LAIKRODININKAS 

i Parduodu įvairiausios rūšies 
į auksinius ir sidabrinius daib 
Į rus. Taipgi ir pataisau.. 

Į 366 W. Rroadway 
! SO. BOSTON, MASS.

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS)

G R AB ORIU S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass,
Tėl. So; Bėstoh 1437 J '

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

Patarnavimas dienų ir naktį.

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių laivų; jSutvarkome 
reikalingus, dokuinėntus; ..
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ OASH .
ĮN.S V R A N 0 E 

Apdraudžiama. Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t.1, 
BROADWAY TRAVEL 

BURBAU.
' K. .T. VIESULĄ; -Sat. ’ 

866 W. Broadway,
, ; So. Boston] Mass. » 

<;• Tek South Boston 0620

IV. JONO EV. BL. PAiALPINfr 
dr-jos Valdyba

Pirm.— J. Petrauskas, . 4 •
24 Thom&s Bark. šo. Boston, Kur 

Vlce-pirm.-4-V. Medonis..
1430 Columbla Rd., S. Boston, Mum 

Prot,- Raitininkas —J. GUneckia
5 Thomu Park. So. Boeton Mn» 

Fin.' Raštininkas —l’r, TtiloIklB, 
.100 Bo\von S t., So. Boston; Mass.

Ikdlulnkns A. NauaiūUM •
886 K. Broadway, So. Boston, Mma 

Maršalka -i i. Zaikla
T Wlufleld St, So. Boaton, Msaa. 

Draugija laiko suslrinkiniius ka* troCh

\Apie mūsų pigų ir gražų patarnavimą, 

R klausiate tų, kuriems mes patarnavome,

n JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
H Graboriai ir Balsamuotojai
F 380 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel, So. Boston 0304-W

Persikėle iš Dorchesterio

; STANLEY’S RAOIO SHOP
Stanley ir Pelik Beieškas

• (Savininkai) .. . ■ ■
Taisome visokius Nadios. Par

duodame Victor Radios, Motoro
la Automobiliams Radio ir tt.;
. . 414 W.. Broadway,. Room 1 .

Tel. S. B. 0558-W

KAZ, J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

366 Broadvvay, So. Boston.
- Tol. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326

Tel. Hubbard 9396 
.Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

jfiet Talbot 2878 Dorchester, Mass.

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
—;------ CHIRURGAS —

X-Ray .
Tel. South Boston 2712 

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

Tel. S- B. 0441.

PR.1MIBSKAS 
ipVOįATlS

414 Broadway, So. Boston. 
Boom 3.

Gyvai., vietų: 8 Fiorence St, 
.' Etadfton, Mmb.

TeL flud&n 622.

Tel; So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo. 
1:30 iki 6 k- nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Sęredomls nuo O iki 12 v. dienij. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vftl.. vakare. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutartį)

HABBtlttSKlS
ŪAĮĮtARAI
Lietuvis Dantistas^ .

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel,. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So, Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 v»il. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30,po pietų ir 
nuo 6 iki 9 I. vakare, šventą dienu 

. pagal susitarimą. .

- TeL So. Boston 3£20h ' 1

' ADVOKATAI ŠALNAI I
DARBININKO NAME į

866 Bmdway, |
South Boston, Mms; į

Telėphone 
! • SO.-BOSTON 

•- 1058

; BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių IšdlrbysČLų auto
mobilius. Taisymo, ir demonstravi
mo vieta: . ‘ ’

1 ilamlin\Street 
ir E. Eighth St.

(SOUTH BOSTON, MASS,
•/oe. KaDoCiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai.

I <:kirndžių’ ( boad Storame) $3.00 
U ąienesį, ■’ ■' ■ ’ . ■ .

Kreipkitės j. “i)arbiiunko”....Ad;
. ininishųidijij;

DR. GRADY
® SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y.- university mediką ' 
. liškų kolegijų; buvęs gydytoju Et
Hamilton Ligoninėj, ’N. Y.; čhlrūr- 
gas-į Out-Patient Staff Lowelllo lb 
gom'nės. Daktaras Miesto Dispeu- 
sary; sujungtas prie St John’s 
Ligonines; Medikališkas egzaminuos 
tojus, dėl Metropolitan Life Ins.;
Lpwell YMCA. Gym.A. O. Fores- .] 
ter$ of America. Valandos: Antr.,

• Ketv.,. Šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 yak.;. Sekmadieny 10 iki.. 12.

■ Patarimui dykai.
327 Tremont S t. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
2SAI
viwtt* draugljo* relkalali kreipkite 

pu jrotokblt) raitininke.

AGENTAI
UMlIlĮtHlHAAHIIItniKHIIIIUlflMItlIllIlIlliailllUHHiainiHI

I INSURANCE
I Apdrausk namus, rakandus ,| 

automobilius pas |
| J. S. MESLIS | 
j 455 W. Broadway, So. Boston | 
| Tel. So. Boston 3612

Ietlnės žinios!
\ . .i •; . I
lMMaal<iHi>i'*aa>0iuv‘<i*,'<'*a,|iilaa*'aaMiiaail)iiiiiiiiiiiiiiihiiiiiisaiiiiaiilii|<illiiiaiiliaii.l|iaiiiiii<|iiHiiįĮlkHiiiiiiiiiiiQ

MOLAS REMS
Mayorą

Usio 3 d.F naujai išrink- 
tfestoūo mayoras MUns- 
į padūrę ofieialę vizitų 
£ Kardinolui O’Cpnnelt. 
dinolas jį pasveikino ir 

,Ilgėsi,' kad išrinktas į ta. 
$ žmogus, kuris žino- 
į kaipo teisingas ir ga- 
. *J. E. ' pasižadėjo <p. 
asfięldų remti visuose jo 
buose, kurie bus dėl ge-. 
es. miesto' ir jo gyvento-

(BOARYBĖS DARBAS 
PARAPIJOJE

Ce-Lect Baking Co., 
t Bond Baking Co.,.

Genties Baking Co.,.
. Plėvock Baking Co.,

. Kodis Baking Co.,
Lepeska .Baking Co.,;
Pųritan Doughnut Co.-,

’ Cbotlain Gipeęry Co.
Švelnia ir sūnus išvežiojo’
Tai tikrai gražus ir krikš

čioniškas ŠV. Vincento Pau- 
liečio dr-jos darbas. Teąt-, 
lygina jums Dievas už tai.

"DARBININKO" METINIS
KONCERTAS

Ėfsit Naujos Anglijos 
lietuvių reikalas.

Naujų. Metų dienų kuni
gai ~Švr~ Petro ^bažnyčioje 
skelbė u Darbiniu ko” kon
certų,. įvyksiantį sausio 14 
d., Montellbje. Jiė sakė, jog 
“Darbininko” metinis kon
certas yra didelis ir visos 

;lijos lietuvių. į- - 
vykis.. Lietuviai visų .apy
linkės kolonijų jame daly
vauja. Ragino visus south- 
bostoineč’įus . pasisvečiuoti 
artimoje ir didžiulėje kai
myniškoje lietuvių koloni
joje—Mont ei 1.0j ė pę v ‘ ‘ Dar
bininko ” koncertų.

^v. Petro-lietuvių para- 
oje labdarybės darbas la- 
l. pavyzdingai yedaųias; 
; Vincento Pauliečio df-_ 
ijjirin, p. K. Šidlauskas,

savo padėjėjais Juozu Anglį
isparu, V. Valatka,, p. 
imartayičiene. ir kitais 
V Kalėdų, metu aprūpino 
rvanomis suvargusias šęi- 
ynas. Jie prieš Kalėdas 
faisė -ir išdalino 61 valgių 
utinę; . 
Kongręsmonas Edward. 
. CaiToll paaukavo 10 pin
tinį ir Šv. Vincento Pali
ečio ,dr-ja 51 valgių pinti- 
g.
Šie biznieriai aukavo val

ius: : ■
■Ward’s Baking Cq<, • •.

ADVOKATAI
JUOZAS CUNYS i

Ketvirtadienį, 44ų . vai. 
bus Idausoma mėnesinė vai- 

|kų išpažintis prieš pirmų 
f menesio penktadienį. Vaka- 
Itc bus klausoma išpažintys 
suaugusių žibinių.- .

; Sekmadienį, 4-tų vai., šv. 
Petro bažnyčioje įvyks lęe- 
turiii kaimyninių parapijų 

___ __________________ -Švėiito Vardo vyrų di'augi- 
į l-į ni£‘tmės namaldos įsam. 

£Tel/ So. Bpstoh 0828 '__________ s į ■ - ‘ '
I LIETUVIS .DANTISTAS Į J. A. O RoUrke celebruos 
IRD U V P A Q & C D mišparus. Dlakonaus kum| UKi M. Vi bfldrtll į K;L McKemm, subdiako- 
I 525 ^S^Bostoni naus kun. J.iE. Normile;

' CVremonijorių bus kuli. C.
B, . GaffneVi ; Pamokslus 
(angliškai. ,,ir lietuviškai)

Sausio 6 d. yra Trijų Ka
ralių. švente. Jėzui Kristui 
gipius pasirodė.. danguje, 
žvaigžde^ kurių tik Rytų Iš
minčiai (Trys,Karaliai) ti
krai suprato, kaipo ženklų, 
jog gimė. Išganytojas.. . -

Kas jie toki?; Spėjama, 
kad jie vadinęsis tokiais 
Vardais: Kasparas, kaipo 
turtų valdytojas, Melchijo- 
ras, kaipo šviesos karalius, 
ir Baltazaras, .kaipo tiesos 
viešpats. ...

Tįe Trys Išminčiai išsi
rengė kelionėn, kad pagar
bintų pasaulio Išganytoj a.

Pakelyje jie buvo sustoję 
Jeruzalėje pasiteirauti • ka
me gimęs Išganytojas. t.Ero
das; karalius sužinojęs apie 
Išminčių atvykimų ir jų ke
lionės tikslų nusigando, nes 
.jis bijo jo,, kad tas Naujasis

rbc^tmkiai-apsiTgd gruodžio- Karalius neatimtų iš jo- sos^ 
•21 d. Tuoj i.apo nugabentas 
į miesto ligoninę, kur ir mi
rė. Prieš mirtį -kapelionas 

pajų sulyginai teikė absolim 
cija ir paskutinį patepimų. 

. Sausio 4,d.,.; graborius A> 
kuncvičius parsivežė .velio
nio kūnų pas save ir pašar
vojo. ■ t

Sausio 6. bus palaidotas.
Jis paliko moterį, sūnų, ir 

brolį. Sūnus Jlūnko Prince- 
ton univeisifetų ir lošia 
Jootball. Vb-A'; .

to. Mat, .pagonis valdonas 
nežinojo, kad JėzaUs Kris
taus karalystė;ne iš šio pa
saulio. . ’

Jis apsimetė norįs sužino
ti apie ta tik kų gimusį ka
ralių ir pasikvietęs Rytų Iš
minčius prašė ’ papasakoti 
kame ir koks tasai karalius.

Erodas prašė Išminčių, kad 
jie grįždami stistotų. pas jį 
ir jam viskų pasakotų.

Išminčiai iškeliavo, sek
dami žvaigždę, ir Betliejuje 
suradę Išganytojų puolė am 
kelių ir pagarbino žmonijos 
Išganytojų. .' ; ’

Be to, davė dovanų: auk
so,. kaipo ženklų, kūrino 
pripažįsta gimusiame kūdi
kėlyje . karalių Karalių., 
smilkalo, kuriuo pripažįsta 
kūdikėlį Dievu; pagaliau, 
miros, kuri yra ženklas Iš
ganytojo žmoniškos pnginir 
ties, kuria jis daug kentėo 
žmonijai išganyti; •

Išniinčiai (Trys Kara
liai) .grįždami nebesustojo 
Jeruzalėje, nes. angelas juos 
buvo įspėjęs grįžti kitais 
keliais.

Rytų Išminčiai ^paliko 
mums gražų ir sektinų pa- 
;vyzdį. ‘ Toji žvaigždelė yra 
tai • tikėjimas. Sekime jų. 
Erodas — tai klaidatikių, 
netikėlių vadas. . Venkime 
jų. J.:;

Patarimų ir pamokinimų 
ieškokime Katalikų Bažny
čioje, jos moksle.

PRIERAŠAS: ‘ Mes tiki
mės, kad Šv. Petro ir Povi
lo draugija kaip praeityje, 
taip & šį metų; pasirinks 
“Darbininkų” savo organu, 
kaliame per visus metus 
dės pranešimus, draugijos •. 
valdybos vardus ir adresus. 
Sųįygos visoms draugijoms 
yra .lygios ir prieinamos. 
Štai jos: $15.00 iiietams UŽ 
talpinimų pranėsimųy vai- - 
dybos vardų ir adresų ir su- 
sirinkįmų du kartu į. savai-. 
tę arba $10.00. metams už^/ 
talpinimų pranešimų ir val-1' 
dyĮjoš vardų ir adresų vie- \ 
nų kartų į savaitę.

LIETUVOJE į
25 ha žemės su naujomis trio- 

,bomis. Mairiysih ant namo arba ’ 
farmos Amerikoje, Leonard Ned- 
vferas, Com. 1107 CCC-VC E.' 
Barre, VL arba Kazys SaluČka, 

2136 W.'24th S't, Clucago, III. .
S.5

Trupė Šv. Petro parapi
jos choro merginų, vadovy
bėje. pan. -EI., Karbauskai- 
tės, rengiasi važiuoti Mon- 
tellon į “Darbininko”'meti
nį koncertų su klasišku vei
kalu “Alinuetu.” Jos'dabai 
praktikas dažnai daro. Jos 
pasididino . ir dainų reper
tuarų.

Galima spėti, kad choro i 
vaikinai neduos vienoms j 
choristėms giliuoti. ‘Girdėti, Į 
užgriebsiu ’ ir jie koncerte 
garbingų pozicijų.“ j

KAS PIRMI?

“MINUETAS” VAŽIUOJA! . . . . . . APSIRGO LABDARINGA
I JOHN REPSHIS, M. D. | DARBUOTOJA
| . (REPSYS f. . Į —   

.f . Lietuvis Gydytojas | ponia Elgeta Namarta-
į Ofiso 2-4 ir 6-8 |

Ikamp
j Į J . UambridgerMasi. • -1 buotbjų Ųabf^ybėš draugi- 

I | jo j C ' SUllk^ti^SUSir .' Ji va-
’ * žiavo Nmv Yęrkan ** lankyti

savo sūnų'.‘GrĮŽo būsit..Ke
lionėje' labai susirgo, VVor- 
cesteiyje tapo nuimta nuo 
buso ir ambulansu nugaben
ta' W or|esi^Oty’ Hošpital; 
anksti rytų sausio 3 d,

GRABORIAI

. Pirmi 36 southbostoiiie-1 
čiai, važiuoja į’.uDarbiniu-!
kokoncertų Montellon, | Policija areštavo Vilimų Į 
bus giliukiiigi, Jie bųsu nu- A. Bensonų, 40 m. amžiaus 
važiuos ir parvažiuos už 50'ir jį kaltina už savo dėdės 
centų. (Vėliau nusipirkę I Antanavičiaus nužudymų, 
mokės daugiau.) .'. Benspnp žmona sako, kad

Matysime kas tuos 36 ■ jis buvęs girtas irišpavy- 
specialius bųso tikietus. grėi- do, kad ji jo dėdę maloniai 
čiaus įsigys nuo D. Ąverkos, Į priėmusi pradėjęs; niušty- 
V. Valatkos arba <4Darbi- nes., ' .
ninko'’ ofise. Bet policija tam pasako-

; ---------■ jiirnii netiki. .
SKABRUS SUSIRINKIMAS,

• . .. .;vo tūlų Morris,, kaipo svar-
* ’ , t . • i r on ;bn liudininką ir .jam'uždėjo Antradienio vakare, .7:30, . ; i - -k

- . - n h . ’ -- $5,000 kaucijų,sausio meii. 9 d. parapijos r ■
svetainėje,. Seventli Vy-į '■ B.ensoiias laikomas kalėr 
čių kambaryje įvyks pašita-jime be kaucijos. .

■ įlipąs L. D. a. ir “DaiTii-i '-šios traidskds bvlos kai-į 
ninko’’-. vajaus darbuoto jų. | tiuamojo igklausūiėjtaas i- 
prašome visit, .Jniriė priej vrkę'satisio 2 d., Dorcteste- 
Sio kilnaus darbo gali prisI-|1,‘... ByĮa tttidšta į 'sausio 9d. 
dėti, ateiti. ■' '

Vajads VcclGjtts. i A. Bensonas ąt."! socia- 
; ‘ Į listiškų pakraipų žmogus ir

RENSGNAS NUžllDįS iį«(- 

, - . SAVOUĖDį

nutarė su metiniu susirin
kimu paskelbti naujų narių 
vajų: kandidatais bus pri
imami sekančiomis sųlygo- 
mis: vyrai nuo 18 ild 25 m. 
bus priimami be.įstojimo 
mokesties ir be daktaro pa
liudymo, o nuo 25 iki 45 m. 
bus priimami už pusę įsto
jimo; .

Kaip žinote ši draugija 
yia> vieia& ig^siįpriaųsįų vy
rų draugijų* Bostone, tode.

. neatidėliodami ateikite į dr- 
jos susirinkimų

i šjkite. Kada žmogus jaunas 
-ine ir sveikas,; tai dažnai pasa- 

naųja valdyba užims savo ko; o ąš dar perjaunas prie 
vietas ir vadovaus draugi- draugijų rašytis,, paspėsiu 
jai per visus šiuos metus. Į f prisirašysiu prieš , mirtį. O 
valdyba yra'išrinkti , šie na- +aį neapgalvotas pasaky- 
riai: Vincas Širka — pirm.,' ąlaš. Juk sutarties su mir

timi nepadariai, nežinome: 
nei dienos, nei valandos, 
kada šusirgsimę ar mirsime. 
Nelaikąs'bėgti . rašytis, prie 
draugijos kuomet jau pa
šalpa reikalinga. '

Tadgi visi, kurie dar ne’ 
priklausote prie draugijos 
šaltai apgalvokite ir prisip
rašykite, o ąŠ užtikrinu;, 
kad nesigailėsite.

A. P. Neviera.

Šv. Petro ir Povilo dr-jos 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 7 d., 1934 m., 2 vai. 
p. p. Šv. Petro parapijos 
salėj, 492 7-th St., Šo. Bos
ton, Mass. Kiekvieno nario 
pareiga metiniame susirin
kime dalyvauti.

T odę] ' ^ito&assųsi- 
rinliunų nau
dingų įnešimų dėl labo dr- 
jos.

NAUJĄ VALDYBA.
Metiniame susirinkime

riai: Vincas Širka - — 1
Vincas Kališius — vice pįr- 
nininkas, . Petras Širka — 
prot. rašt;, Juozas Guzeyi-’ 
čius — fih. rašt., . .-Antanas 
Mącįejūiia's — ižd., Petras 
Geležinis — tvarkdarys. Di
rektorių tarybą: Jonas Pra
naitis, Vladas Pederavičius, 
Vincas Vaikšnoris ir Jonas 
Adomavičius. .
NAUJŲ NARIŲ VAJUS

Kaip kiekvieni metai taip 
ir šįmet draugijos valdyba

v . M, žlNTITĖS išbeNOAVGJU
Naujų Metų naktį lietu- . — ----- --  4' - ' ■

v'io Bensono namuose įvyko
baisi Žniogžudyste. Nužudy
tas Liudvikas Antanavičius, rupijos, kalendorius.
70. mėtų amžiaus senukas. ‘ \

gjiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiniiitniiiintHiiiiifiHiiaiMiiiiiiiiiįi]

Tai. S. B. 28O6-B 
LIETUVIS

| ŪPTOMETRISTAS
: Ifiegramlnuoju aki>

■ priskiriu akiniu..
i kreivas akis atJH*
| »inu |r ninblljont
! koše (aklose) akyse aiiKrąžlnu Avl«. 
Ė sę tinkamu laiku.
1 J. L. PAiAKARNIS, O. D
| 447 Broadway, South Bostoi

1VAIFIŪS SKELBIMAI

ADR]
USTUVOB PUKTKRŲ DRJO3 

PO GLOBk MOTINOS ŠVO.
hraalninkė — Eva Markfilene,

625 E, 8th St, Šio. Boatou. Mosis.
Vlco-plrminliikė— Qno Slaurlenė,

443 E. 7th St, So. Boston, Masė.
Tėt So. Boston 8422-R

Prot. Rašt — Bronė Ciuulenė, .
29 Gould St,. West Roxbury, Mass.
Tėl. Parkvvay 1864-W

Fin; Balt. — Marjona MarkpniutO
SS'Nav'arre’jSt, RosUndalė, Mass.

• Tel. Parkvay 0558-W
Udlnlhkfi —. Ona Stąniullutfi

105 Weat 6th St, So. Boston, Maaa.
Tvarkdorė — Ona Misgirdlen*

1512 Columbla Rd, So. Boston, Maw.
Kasos Globėja— E. JanuSonlanė *

1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass
Driurija savo mislrinliinius laiko.fcas .------------- -- ---------

antra' dthrnlhka kieky,leno mėnesio, nedėldlėnj Idokvlpno mėnejdo, 2 vai 
7:80 vM. vikarą, pobalnytlnėj ava- po plotų, Parapijos aalSJ, 4P2 B. TU

. tainėl ' ' 8t. Sor Buaton. Maaa ’.
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS SUENANDOAH; PA

v

y MŪUNT CARMEL, PA,
Šv. Kryžiaus lietuvių parapi- 
, gruodžio 10 . d, vietos kleboj- 
J KUh. Dr. J. ■ B.. Končiui va- 
kaujant susitvėrė, vedusių vy-

Šv Vardo draugija, kuri pil
ki pradės veikti Naujais Motais' 
radedant.

1 Nauji Metai tai yra -Šv. Vardo 
draugijos metinė šventė, todėl 

r visi vyrai, jaunieji jr vedusieji, 
f 7 va). Sližių laikė priims Šv. Ko- 

•> muniją įr bus jiems pasakytas 
atatinkamas pamokslas.

Laikinoji valdyba vedusių vy- 
nj draugijos yra sekanti: Juozas 
Švabauskas, pirmininkas. Anta
nas Varževičius, vice-pirminin- 
kas; Antanas Miliūnas, sekreto
rius ir Jurgis Karosas kasininkas 
Iškilmingos tos draugijos įsistei- 
gimo pammdos įvyks Naujų Me
tų dienoje;, nauji nariai yrą 
kviečiami į ją įsirašyti.

..Mokyklos vaikučių Šv. .Vardo 
iškilmingos pamaldos įvyks per 
Naujus Metus, 9 vai. Mišių laike.

Darbai.
- Šioj mainu apylinkėje darbai 
eina blogai, nes mainų dauguma 
nedirba; Bedarbiams valdžia iš
duoda pašalpą kiekvienai šeimy
nai. į savaitę tarp trijų ir šešių 
dolerių, sulyg šeimos dydžio. 
Pastarajame laike mūsų mieste
lyje prasidėjo kanalizacijos dar
bas- tam reikalui steitaš paskyrė 
$250,000.00. pa-rbas tęsis apie 3 
mėnesius. Kasdieną bus samdoma 
apie 800 darbininkų;. tas darbas 
pagerins mūsų miestelio darbini
nkų būklę.

Praeitą pavasarį vietos, klebo
no kun. T)r. J. B. Končiaus su
manymu, miesto valdžia ištaisė 
gatves . Poplar ir Sixtb. kame y- 
ra lietuviu bažnyčia, mokykla, 
klebonija ir seserų namus; para
pijai už tai nieko nereikėjo mo
kėti.

Bazaras.
;' Šv. Kryžiaus - parapi jos klebo-. 
nas kun.- <Dfc • J. B. Kųnoius 
gruodžio -10 d., - sekmadienį-su
kvietė įtinbkyklos salę parapijiė- 
čiuą į'stlsfcihkiįnąj kuriame išaiš
kino apie' Reikalingumą bazaro. 
kad • sudarius pelno parapijos 
naudai.' - Bazaro pelną ' pasiūlė 
skirti" skolos sumažinimui. Viši 
parapijiečiai vienbalsiai pritarė 
tam reikalui, Jr pasižadėjo .remti- 
Bažarui rengti tapo sudaryta ko
misija į kurių įėjo eskantieji: Š; 
Petruškevičius,. V. šierantas, A. 
MaknySj J. Ruriokaitis, V’ Gied
raitienė, M. Pbvilaitienė,' E. Kęl- 
minskiūtę ir M. LėskauskiūtA

Kunigas Klebonas ir išrinktoji 
komisija pasikvietė, draugijįj įga
liotinius bendram darbui.'

Gyvojo Rožančiaus draugijos. 
V. Giedraitienė, M. Karaveekie- 
ne, M. Povilaitienė ir O. Mažur- 
kevičiene; .

Moterų Draugijos: M. Dėres- 
kevičienė, R. Ryan ir M. Bakers- 
kienė; .

Sodaliečių: J. Laurinaičiūtė, 
K. Rimokaičiūtė, M. Bueinskiūtė, 
A/Černauskiutė, M. Leskauskiu- 
tė, Ė. Pečiuliūtė, A. Juškelįutė 
ir D. Kerdokiutė;

Šv... Vardo ;. J. Rimokaitis, A. 
Maknys ir A. Vasiliauskas;

Vyrų: S. Petruškevičius, A.1 
Sįerantas, A. Miliūnas, A. Mede* 
lis/. A. Zaretskąs, V.. Urbanavi
čius, J. Laukaitis, P. Salasevi- 
Čius, V. Lubinskas ir A. Dam
brauskas. :•

Bažnytiniai chorai, Susivieny- 
mas, Mažosios Sodalietes ir mo
kyklos vaikučiai dar. išrinks savo’ 
įgaliotinius,‘ir Visi 'iš vieno. dar
buosis. Parapijiečiai, pasižadėjo 
suteikti tam hazarui daug įvairiu 
daiktų. Bąząras .prasidės sausio 
28 d, ir tęsis visą savaitę.

,Cgrd Party. • -

Netik -moterys ir merginos 
rengia pramogas -bažnyčios, nau
dai, bet ir vyrai via-tuo- žvilgsniu 
neatsilieka^ jie surengė gruodžio 
14 d. didelę ,-Card. ir Bunco* Par
ty. Pasisekimą turėjo gerą, nes 
gryno pelno bažnyčiai davė $160. 
77. Jie iš ankšto pardavė tikie-

-Girdėjome^ kad^laugto^^ įkaitis. Jis pas mus paviešėjo a-
pie porą dienų; Sekmadienį lai
kė vaikučiams šv, Mišias ir Su
mą ir pasakė labai’ gražų ir.tu
riningą pamokslą. Tai yra stebė
tino . iškalbingumo žmogus. Die
vas žino kam suteikti kalbos do- 
vaną^ taip kuris vartoja Jo 
garbei ir žmonijos labui. Taipgi 
Gerbiamas Svečias aplankė ir 
mūsų mokyklą/Mokiniai yra. la
bai Jam dėkingi, kad neaplenkė 
jib ■” ”

Lauksimo ir vėl prie progoj

tus.
tikietų išpardavė: J. Paškevičius ’mui ir mokyklos prižiūrėtojai, p. 
(76); J.. Laukaitis (35); R. Šiup'»- P. Rugcniėnei. Dėdukas buvo la- 
šinskas (25) ir kiti po keliolika bai linksmas, juokingas ir. visi 
ir kelis tikietus. Kunigas' Klebo- juomt patenkinti, Kūdikėlį 
nas visiems iš sakyklos pareiškė ijčzų pagerbti ir Kalėdų Dėduko 
padėką už pasidarbavimą. J atvykimo proga, mokyklos vai-

• , :. .. kučiai, Sesučių išmokinti, atlikti
aedų e u as. jlabai gražią, programėlę. Į fas 

Pas musų mokyklos vaikučius iškilmes susirinko daug vaikučių, 
Kalėdų .vigilijoje,, gruodžio 24 d., b"vxj ir visi labai įnitenkiati išsb 
2 vai. po pietų, atsilankė Kalėdų skirstė į namus., . E. E.2 vai. po pietų, atsilankė Kalėdų 

Dėdukas.^ Jis visiems mokyklos 
vaikučiams, kurią yra apie 300,. 
suteikė po gražią sąldJainių dėžu-. 
tę. Jis atnešt* dovanas taipgi mo
kytojoms — šv Kazimiero Sesu
tėms,

SCRANTON, PA.
.. Mūsų koloniją aplanko

PARAPIJOS ŽINIOS.
. Ndujų. Mętų šyenįtčje iš

kilmingas misiąs laike * mū
sų bažnyčioje kūn, Alaus- 
kas. Diakonu buvo Degutis 
ir subdiakonū 1 šukevičius-, 
ceremonijų vedėju buvo * J. 
Gaudinskas. Tokias 'iškįlmin 
gas misiąs matome tik kelis 
kartus metuose, tad yra ne
paprastas i?;, džiuginantis 
reginys. / . . . , .
BAŽN YČIA NEŠILDOMA

Nepaprasti, šalčiai su
spaudė šias apieUnkes. Per 
pastarąsias kelias dienas, 
Šenadoryje šaltis buvo šešiTėvų Jūsų, Gerbiamas Tėveli, atlan-

Klebonui kun. Dr. J. B. Marijonų Provincijolas Tėvas ja kant mus. Žibutė., ir daugiau laipsniai žemiau

Nuo Reumatiškų Skausmą
ReūpAitiikų ikauMhų kentijlmaf jrf* 

KFtitii M|«pwin«pi vidutiniu’ iitryni- 
•mu ecHĮtnų vietų ANCHOR fanu 
EstpelUriu. JC|i tik litriniife iktMda- 
mtirf »ieta» iitto patifcltinu vihtu, tuo- 
J*m»Į<>nit iiluma, kaa Hudya, 
kad Pajn-Expel!eri« cĮirb* garo dirba.

:• Nc»ik»nĮcmkjUt, ktiotnct Pain-Expe!- 
leninuaąH kkauima tokiu paitebatinu 
grcUumti. VStfofe viiitiniie kaina 3Sc. 
ir 70ę.—»kirtięto didumo bonkutb. 
Tiktą! iikflk hri Inkaro vailbaženklį.

PfllN-EXPELLER

h ?

Šeštadienį, Sausio 6-ta

CHEVROLE
paskelbs naują karą-

. vaizduojant ne tik Knee-Action
ratus bet tiek daug visokių per
mainų inžine, chassis ir šiaip per
ištisą karą, kad mes drąsiai sako

Važiuokite Juo
Tik 5 Mylias

ir jus niekados nebusite
užganėdinti šų kitu že
mos kainos karu

SPECIALE PARODA - HORTICULTURAL HALL
3Q0 MASSAOHUSETTS AVĖ,, SAUSIO 6-rl3, 16 vai. ryte iki 10:30^. v.

.ĮŽANGA VELTUI.
SVARBUS Apie 100 miestą šioj žemėj turi šias speciales parodas 1934 Chevrolet, dar prieš tą laiką

A - kada Chevrolet agentai turės karus išštatytusparodymui.. Visi vietiniai agentai ir jąįj.
XK A N ESI MAS reprezentantai bus oia pasveikinti savo draugus ir busimus pirkėjus.

zero. Nežiūrint tų. šalčilj-1 
Jurgio lietuvių bažny^ 
truštysai tyčia . visiškai -S . 
šildo bažnyčios. Bažnyčią 
labai Šalta,: taip,'.kad švį 
tas Vanduo,įeinant į bažn| 
Čių į ledų pavirtę. Tokį 

: būdit timstysai gal'nori žmj 
nes nuo bažnyčios atitrauj 
ti, bet nežiūrint to, per Kj 
ledas ir Naujus Metus k'iej 
vienų mišių išklausyti žmį 
niiį. buvo pilnutėlė baztiyČii 
Kaip klebonas iš sakykit 
prariėše, kad vien, tik p^ 
Kalėdas suvirs 1500 žmoni 
priėmė Šventų Komunijį 
Klebonas džiaugėsi ir dekc 
ją už Kalėdų kolektų, kui 
šiais metais buvo daug 
desne negu pernai;
TRUSTYŠAMS NESI- 

■''■■SEKA. ■
Trustysai dar vis rengii 

į vai nas pramogas bažny^ipi 
svetaine je. Bet žmončsvisaĮ 
•jų nelanko. Neperseniai tiiį 
re jo šokius, prie/kurių tu-i 
rejo dadėti iš kišeniaus, kad 
užmokėtų orkestrai. Taiposr 
gi buvo surengę taip, vadi^ 
namų ‘*Card PAr'ty,” bet, 
beveik niekas neatėjo—loŠ14 
nio nebuvo. Apie desetka& 
žmonių buvo, bet ir tie pa*! 
šiemę savo dovana^, kurias] 
buvo aukavę, sugrįžo namai 

• TEISME BYLĄ. -' . J
Šenador’io katalikai žin-r 

geidžiai laukia tesme bylų, 
kurios yra užvestos prieš: 
trustysus Šv. Jurgio pata^į 
pijos. Viena byla yra klę?, 
bono ir katalikų prieš trus4 
tysus, kad jie daro visokias 
kliūtis pamaldoms ; kad lai*1 
doja kapinėse be klebono! 
leidimo; kad -kliudo vaikų j 
mokinimų katekizmo; kad;
kliudo chorui , praktikuoti 5 
kad .nešildo bažnyčios.; kad. 
be reikalo uždare vargonus t 
ir. varpus; kad rengia šo
kius bažnytinėje svetainėje, t 
O antra byla už užpuolimų j 
ir sumušimų nekuriiį kata-4 
likų nedėlinėje mokykloje, ■ 
kada jie. jų išvaikė iš pavy- ■' 
do —' nes daug* vaikų buvo > 
susirinkę iš priežastie^ kad. į 
Seselės pradėjo mokyti. Dar i 
bar vaikai yra mokinami 
viešoje; mokykloje; ■■■ kuĖų \ • 
mokyklos perdetiniąi dova; i 
nai duoda ir apšildo, ;

KATALIKy SEIMELIS t ■
Naujos Anglijos Katalif ! 

kų 9-tas Seimelis įvyks va| ; 
sario 22 dienų, 1934 metais/ ; 
Šv. Jurgio parapijos svetai- : 
nėję, St. James Avė., Nor* į 
wood. Mass. Visos katalikišf. 
kos organizacijos1, parapir » 
jos, Federacijos skyriai, pa? 
šnipinės draugijos, chorai. į . ■ 
ir visos kitos kuopos prašol 
mos išrinkti kuodaugiausiti. į 
atstovų į šį Seimelį, nes yra \ 
daug, svarbių reikalų, kaip • 
tai : lietuvių katalikų dienoj j. 
klausimas, katalikų spaųi ! 
dos reikalai, katalikų akcv į 
jos ir kitų reikalų. Atstovą^ • / 
turi turėti mandatus su kleJ4 
bonų ir valdybų parašais/ \ 
Kitų, visų Seimelio tvarką I- 
praneš vėliau Naujos Angį i 
Ii jos Federacijos apskričio į 
Dvasios Vadas kun. P. Ju4 ! 
ras ir kun. S. Krieižis. „I 1

Eėderaei jos Apskričio * 4 
valdyba: . .. ?'
, Dvasios Vadas kun. Pk • ’ į 
įuraš,. Pirmininkas V; j. / ■ 
Kudirka, Raštininkas A į 
Ąverkių Iždininkas S. į 
kauskas. , <
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DARBininHAS
<THBWOBKER)

d ęvery TueBday and Friday escept Holidays such as .
jMr Year, Good Friduy, Memorial Day, We^esdence-Day,—

/ tiabor Day, Thanksgiving am Chrlstmas 
■h — by ~—--------- -

jO8®?H’8LITHUANIAN B. Č. AS800IATI0N OF LABOR
a* »ė«>nd^Iass matter Sept. 12,1915 ąt thė post Office at Boston, 

Alats. under the Act .of Marth 3, 1870 .. 1

ifW© for malling at special rate of postage provided for in Sectioii 1103 
Act ot Ortober 8, 1917, euthorizėd on July 12, 1918 •

I8CRIPTI0N KATES :
yearly $4.00

yeariy...*..:....v.*., $5.oo 
once per week yearly $2.00 

0«ice per week yearly., $2.50

D ABB ĮNINKĄ S
Broadway .

Telephone South. Boston 0620

KELIONE J LIETUVĄ 
1932 METAIS

Do pietų viena mūsų drąu-i kratyti, nes restorane dirbo
z-.. LtiI Art n»lvt Iri t • ’» * 'ge su reikalais turėjo mus keletą darbininkų... y ; 

apleisti. Todėl pasiliko vie- Neužilgo reikėjo-man' ąp- 
na nepaprastai graži ir šim- leisti Daugpilio miestą, to- 
patingą panelė su kuria ap- dėl skubuūĄ;* į Kpnsųl tą, 
lankiau keletą Daugpilio kur padariau dvi geras nuo- 
miesto bažnyčių, latviškų ‘ traukas ir atsisveikinau su 
krautuvių ir greitai praėjo/ panelėmis tikėdamas vėl į 
valanda*/ Aš grįžau į savo.Daugpilį sugrįžti 
kambarį "'pasiimti savo ,apa- l
ratą ir hufotagrąfuofį Lie- ftūgrįžau į Centrala Vicsiii- 
tuvos Konsulatą; . ca, bet šį paskutinį kartą

OM UNISTAI Š MEIŽIA trys ilgabarzdžiai žydėliai

AŽNYČIĄ. BET EINA
ĮąS KUNIGĄ APSIVESTI

lietuviai komunistai Butkų, bet visame kame jį 
; Šolomskas • (Limbiniu- lyginti su Butkum esą ne- 
įf) ir E* Butkus (prūsei- galima, nes politiška jo dar- 

ikas), būdami Lietuvo- buotč visiškai skirtinga. į 
apsivedė pas . katalikų priekaištą,kad Šolomskas 

$igą. Jie tai padare jau esąs “Laisvės” redaktorius, 
jfedami komunistais it su-, < ‘Laisvė’ ’ atsako, kad taip 

?M5ę Amerikon, toliau vedė blogai nėra, nes šolomskas . Ar .po komunistinę agitaciją, dirba tik technišką darbą. I . ?-ne P eine banne u* as 
kylėdami, Žinoma, apie IT cto syki pakaifeja, kad du™» Ridamu, bet a si- , 

katalikiškas vestuves, šoloriiskas' padarė stambia !r
kurį laiką, viskas ėjo’ klaida ir“ ji turėtų būti at lda ^'dai toipta*?

T . . . • ’ ’ ** u ’ c . i.mtm A et cifcn Irvine? tvhoH m ar
Irimai, bet pagaliau, tas eičiai painoka ne tik pačiam I 
piktas išėjo aikštėn ir dą-Lp. š., bet ir kitiems klasi-' 

spaudoje sklokininkai niai sąmoningiems darbi-1 
^įnoja Šolomskį, o bimbi- [ nihkams*’? !
pinkai Butkų už tai, kad 
hiodu, prasižengę komunis
tų principams, ėjo “pas iL 
^ąękvernį dėl merginos. ” Ir

. PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama ........... i .$4.00 
Užsieny metams .v. ,**..';«*..*.* ?5.00 
Viena kart savaitėje metams Š2.00. 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

South Boston, »Mass.

apleisti. Todėl pasiliko viė-

tuvos Konsulatą,
Viešbutyje manęs lauke

Naujan Gyveniman
Jei šiandien žmogus susikaupęs pasiklausytų, ką 

jani pasaulis byloja, išgirstų skaudžią žemės raudą, kad .; 
pasauliui tiesą žuvus* Ją nukankino nuodėmingi žemes 
vaikai.... Sųmihdžiojo, nužudė ją ir .dabar patys verkią, 
jog jau nėra jos. .. . . •

Kalėdos. Džiaugsmo šventė. Bet ar visi džiaugiasi‘t.

kas^tildai gali stengiasi ap-Įįas, šeivas priemiesčių gatves — kiek ten skurdo ir

nuo šalčio pastyrusiais kūneliais^ skarmaluoti kūdikiai 
. . tiesia savo, sudžiuvusįas rankutes į motinas ir dangų, 

mokėti, o šie už pigią kainą lprą§0 JX01^ menkiausio duonos kąsnio, kurio turtingieji
—- jiems pavydėjo. Ten vargo ir skausmo išvagotais veidais

- _ *~ ^aug^usią į motinos kruvinomis ašaromis šaukia pasigailėjimo. Iš *
Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, šuskirdųsiii lūpų verčiasi pagiežos ir pasigailėjimo šauk^. ; 
Šiuose? miestuose^ šiąžiemą smaL KodeH ’Kodėl puošhiuose rūmuose, Žvilgančiose 
jauciąina. aštri bedarbėj ir LaĮgSe putoja vynas ir kvątoja gyvenimo lepūnai, kai 
ųnidčjiinas ūtiom- sunkėja. Liesto pagrindžiai vaitoja; kai požemiuose alkanos: bū- 
Nors jau is aius o^ am ĮA-Lyjjgg skausmo daužo galvas į drėgnas sienas. 
VI. dm^ja, suc aij a is va - g^a" uiena iš dienos iš drėgnų ir purvinų miestų

— —■ *z<v4** 1 ' 'c* požemių kyla didėjąs nuskriaustųjų šauksmas pašigailė- nj, etne ruošti planus kova! teisillguffl0 ir dažnai kerg|0 reikalauj9s. Nevie- '
su nec ai u, A s ui jau a - L į§kadgjęS jaunuojis \ ar šeimos tėvas keikia nūdienę 
ėjo žiema, bedarbe spau- santvark9> kuiyi jam ir duoli
d^a, o planai vis dar naga-La y fotdW h-šiltuose rū-
^nepilni. arba neivyfcar ]lęnari išgirsti. Kas jiems?! :

* . Jie moka, gražiais žodžiais padejuoti, išreikšti, nelai-.
Del: bedarbių. kilo didelis mingiesiems užuojautos. Tuo viskas ir baigiasi. Jie.per- 

įiesusipratiinas tarp. Kauno I daug patenkinti savimi, perdaug susižavėję savo jėga, 
burmistro iuž. Graurogko ir turtais, kad. išgirstų kitų nelaimes, kad įstengtų atjausti 
miešto tarybos. Mat, bur-kitų skausmą. ?■ •
mistras, spaudžiamas be- šiandien, tiek viršūnėse, tiek požemiuose • prisirinko. 
darbių, jiems darbų organi- perdaug netiesos, tulžies, neapykantos, kad žmogus žmo- 
zavimūi ir pašalpoms išlėi- Įgų suprastų. Žmonės pamynę teisingumo ir dorovės prin- . 
do apie, milijoną litų vir- eipus, vaduojasi l^umšČio, jėgos teise. Kas man jei jis 
šaus negu buvo leista miės- vargsta, jei aš galiu džiaugtis! Šių dienų žmonijos šūkis, 
to tarybos. Dabar miesto ta- Dabartinio kapitalisto jau nevaržo jokie įstatymai, jo- 
ryba šitų burmistro išlaidų kios dogmos. Kas jam valstybės įstatymai: — juos visa- 
nenori pripažinti ir pareis- Mos galima apeiti. Dievas ? — Tai tiems, kurie pinigo lie
ke burmistrui nepasitikčji- turi. Taip šiandien,.daugumoje, galvoja kapitalistai, Už- 
mą. Bet Kauno burmistras t,at jų apetitas nežino ribų. Darbininką jie pavertė pa
yra ne rinktas, o vyrįausy- prasta prekę, kuri laisvai perkama ir parduodama. Bar
bės skirtas, todėl jis nelabai bininkas pajungtas gigantiškos mechaniznio jėgos, pats 
su. miesto taryba skaitosi. vįrt0 mašinų dalele ir jau neįstengia žmoniškai galvoti. 
Iš čia ir kilo visas ermyde- jįs įr nebegalvoja. Jis težino tik namus ir dirbtuvę. Nėr . 
vis. 1 i tekęs duonos tik pagiežos jausmą, teturi. Todėl ir lengva

Žiema Šiemet Lietuvoje įvairiems pasaulio avantiūristams jį šiivedžioti. Tad ir 
graži: iš rudens gerai pašą- nenuostabu, .. kad komunizmas pražudęs didžiąją Rusiją 
lo, pasnigo ir j,aū. laikosi I grūmoja visam pasauliui.’ 
žiemos kelias. Šitokia žiema ’ Iš sumechanizėjusio žmogaus teliko žmogus—žvėrys, 
patogi'darbams miškuose. O Sielą išsiurbė mašinos ir nelaimės. Komunizmas kaip tik 
miškuose eina dideli darbai, tokiam žmogui-taikomas, jo . skelbėjai kaip tik L tokius 
—ten turi darbo tūkstančiai žmones, ir eiiia. Bęręikalo daugelis keikia komunizmo . 
■darbininkų, bet miesčįonys skelbėjus ir patį marksizmą. Panaikinkim skurdą, įves-.- .. 
darbininkai į miškus dirbti kim pasaulin Vėl teisingumą, išmokykim žmonės. žmonė-< 
neina, nors ten ir gautų mis būti — komunizmo niekas, hė .už pinigus neįpirŠ.. 
darbo.' žodžiu, šią. žiemą'su: Kol darbdavis nesupras, kad ir darbininkas, yra žmogus, 
bedarbe . ir Lietuvos didieji kol jis nesupras, kad ir darbininkas taip pat turi jaųs- 
miestai turi- ne mažai kėb- mus ir širdį ir kol darbininkas neišmoks gerbti savo 
lunnį. • . darbdavio, tol artėjanti pasaulio katastrofa bus neišven-

---- ... .. . giama. _.
KAS BELIKO Iš PLEč- Pradėkim iiaujągyvenimą nuosavęs. Parengimsa- 

KAIčIO ORGANIZA- vo [namus, savo sielas priimti tiesai. Tikrai ieškodami
.. . GIJOS.- tiesos, rasime ją. .

~ - - Devyniolika šimtmečių prabėgo nuo laiko, kai gimė
Kaip žinoma, bunisis sei-Tiesa. Kristus gimė. Jis atnešė pasauliui ramybę ir 

Ino narys Jeronimas Plęč- džiaugsmą. Ir jei norime, kad pasauliui įsigalėtų tikrą 
kaitis savo laiku pagarsėjo taika ir ramybė, sekime įsikūnijusią . Tiesą ir gyvenime 
visokiais avanturiškais nūo- ,ja vaduokimės. Kai pasaulis išnau j o atgims Kristuje,. 
tikiais. Po gruodžio 17 d. h^i ir turtuolis ir vargšas išmoks garbinti. Jį, nebus nei 

jperyersmo, su keliolika Lie- vieno žemės kampelio, kuriame bereikalo skaudi motinos « 
ar kūdikio ašara riedėtų.

. Jon. Pilipauskas:

vičiUs baigė Krokuvos uni
versitetą ir mėgina verstis 
advokatūra, tačiau jam ne ‘ 
kažin kaip sekasi. . Tačiau . 
Ancevičius galutinai; save . 
laiko lenkų, apsigyveno Vii- • 
niuję ir mano puikiai įsi
kurti.. .

Paplauskas gyvena Vil
niuje ir su kitais savo seb-[ > 
rais įsisteigė kažin kokį4>iu- A 
rą. Už tą biurą jau kartą . . 
lenkų valdžia noųčjo .Pa
plauską ištremt iŠ Lenkijos, 
nes esą davinių, kad per tą ; 
biurą eina baltųjų vergių 
prekyba...

Pranas P. Galinis, \ Šiol beveik nejautė. Rėt,už
sitęsusi ekonominė krizė, 
ėmė aštrinti bedarbę 'ir Lie
tuvoje. Visoje Lietuvoje pas 
ūkininkus būdavo nuolat 
iki .250,000 samdinių (bernų 
mergų ir piemenų)* Dabar, 
kada .ūkininkams su litu pa-: 
sidarė sunku, jie mažiau 
pradėjo samdyti šeimynos Jpažvelk į pasmirdusius miestų pogrindžius.'ir supurvin- . 
kas tiktai gali stengiasi ap- Las, šeivas priemiesčių gatves — kiek ten skurdo ir 
sieiti. savo namiškių darbu. si<ausmo rasi! Ten išblyškę, pamėlynavusiais veidais, 
Be to, ūkminkai dabar ne-A - ’ "■
gali brangiai samdiniamsi važiuo

jant iŠ Vilniaus Lietuvon*
nenori tarnauti ir smelkiasi 
į miestus,

žydelių neteko matyti, tur 
būti jie pasivėlino. Pasiė
męs savo daiktus, pašisatm 
džiau izvoščiką, -kurių rusiš
kame Daugpilyje tiek daug 

•yra, kad nereikia nei laukti.
Neužilgo,buvau jau geležim 

k.kelio stotyje, kur išsipirkau 
| bilietą į Vilnių,-už apie 3

kurie pasiryžo, kad aš duo
čiau jiems pakeisti savo a- 
mėrikoniškus. pinigus len
kiškais zlotais. Kad nuo jų 
g r e i čiau atsikračius . aš 
jiems pasaldau, kad turiu 
čekams nemažu sumą pim/doterius; Apil, w valaJld 

kad cetaj jie negales q • tr£rattn^ 
tskeisti. Zydehai tuo m.e t ir
mane paliko. Bet.uz |0 žemga.

inucm pradėjo ^dai dauzy,^ stotyje prie t Lente 
Iti .mano kambario duris . T v *. , • " ■ o :u- L v. . v, v. •, v. jos - Latvijos sienos. Reike- 'treciame viešbučio. anksty- •.. _ — ! jo atiduoti lenkams paspor-

tųs ir . pereiti į pinkų iho- 
' dernišką lenkų, traukinį, 
\ Varšuvos - Vilniaus - Ry-

■ . - v 7 , ._/• gos ekspresai Traukinys ne-jnlyii'Ąs.atsikėlęs pradėjau tai gu Wsais
i rašyti. Kitoje puseje gatvės pat ttnlais įr • paveikslais 
Į buvo -namas ls kur žydeliai pnogta neslenkiute vra 
, mane pamatę kambaryje svarbu pal.od^ savo kuitū. 

... . , .. :ras^vv«sugw
Kaip matome, komunistai no kambario durup As vėl .dam. n(?i leRk

vmai nebra^ma savo prnv-atsiguliau lovon ir turėjau ^ jų h. u‘.
159^0.Vęxxų. Uęi.MlCJ.^lUUB, XX ir viską maišo kaip gulėti apie 20 minuehj pąJ ' PatyB leilkKkiaus;

’ - “Laisvės” skaitytojai su. kopūstais.^ bo-, kol viskas buvo ramu. Tada llevažiuoja tokįais
imarkiai'ima Šolomski į na-i ams^as.^us sniei-fąs pa«mes. kamerą bėgat! is tl.aukiniais ig Krokuvos , 
fk- Girdi, “P. šolomskas =tus prieš Bažnyčią ir ku- į kambario ir pirmame. Aulęs- VaI§u^; kokiais pilsudski- 
Gpasakys, kad Lietuvojete prie laiptų pasitiko, mane ii- dvarininkai važi- 
■Sm. ’J0. šmeižiamą dvasis ją■ n,ketų?i žydeliai,, bet čia 'ne-|nėjasi iš Varšuvos i Vilnių

įsimeluoja esąs kataliku . ... ... - , ..i. ... M t
zt -x • u-x *r tbuvo pavojinga nuo ju atsi- ir Daugpili.(kitaip nebūtu gavęs sliu-1  -. ‘ ______

^Sra civilinės metrikacijos. 
&ip> bet P. Š. nebuvo nei 
Lietuvos.. pilietis, mėi gyvęiL 
$)jas. Musėt šarmatijosi 
įhnoklyne eiti į bažnyčią, 
w parvažiavo Į Lietuvą, o, 
įvažiavus ir vėl viskas ge
tu* Aš manau, jei jis ne-

• |ąutų padirbt “Laisvėje”, 
įtąi būtų geras parapijo-

4‘Laisvės” redakcija jau
tusi priversta ką nors atsa-

■ ; b°), paskum, grįžęs Amen-i

įas” vestuves nuo’ drkugų i Žinios Iš Lietuvos 
komunistų .ir vėl 'šmeižiaį DVEJOS SUKAKTUVĖS kusieji .visai negirdėjo. 
Katalikų Bažnyčią, kurioje;, —------- - Toks atsitikimas, jog1 gar-
yra apsivedęs. Kokia žema j šiais metais lapkričio mėr siakalbiai neveikia, esąs , ne 
ir ' biaurimaišalienė! Ir nuo Lietuvai labai brangus ■ pirmutinis. Tikrai, tai ap- 
“Laisyės” redaksija elgia-; dviejų žymių įvykių sukak- sileidimas, jog tokių, menk- 
si bailiškai ir nelogingai.' tirni. Prieš 40* metų, lapkri- niekių’neįstengiama sutvar- 
Neva pasmerkia klaidą, bet Čio M d., 1893. in.,. Kražiuo- kyti. - 

tokį skaitytojų :rea-1ją . pakenčia ir neišdrįsta.se ivyk() kruvinas įvykis, | 
Svirną ir pareiškė, kad ji Šolomsko kliudyti. Tur būt kuriame lietuviai nūkėntė- 
Sasmerkia Petrą Šolomskį, bijosi, kad tas... bažnyčioj ei0 dėl^ tikybos-ir tautybės, 
Kad jis, “kaipo sąmoningas vedęs komunistas nepaši- ,^niĮ sukaktis — tai 
Barbininkas, padarė stam-[ trauktų, nes tąsyk hebūtų t L) metų Lietuvos kariuome- 
>tną klaidą, nueidamas pas 'kam “Laisvei”, rašinėti. tnei- n .
[kunigą imti šliubą” ir tuo Kokia dvasinė ir protinė ! Kariuomenės 15 metų su- 
gftveju jis esąs panašus į ubagystė!

j Sukakties ‘ ' minė j imas 
baigtas malda ir tautos him
nu, kuriuos sugiedojo karo 
invalidų orkestras. Orkest
rui grojant, visas Karo Mu
ziejaus. sodnelis nušvito 
elektros šviesų iliuminacija, 

! o ypač gražiai spindėjo žu- 
I tusiems •’ už laisvę pamink-

Kariuoinenės 15 metų su- 
IL kakti-s minėta lapkričio 23 

~ d. Kaune, Įgulos bažnyčioje, ___  ______ .t ——"AMERIKA" ryte atlaikytos iškilmingos las. ir jausmingai skambėjo
i į amerpęi^ių lietuvių pado

vanotas laisvės varpas.
j; Bropktyno, New yorko, 

’ Jersėy ir tų apylinkių
Į Hetuyiai. katalikai pradėjo „
| Įkišti naują laikraštį “Ame- tis. valgyti svetimoje stubo-
! ____ . . -vi- . 1 _ •___ _____j ______

i tiai.. IŠ to galima spėlioti, 
. [ kad naujas laikraštis stoja 

I į normalią vagą ir eis (pa- 
į Stoviai. Išpradžių, dėl neku- 

' įtių techniškų trukumų lyg 
^nedrįsi ir dvejojanti, “A-

[pamaldos, į kurias ątsilan-j 
> kė vyriausybė, kariuomenės 

a^vv*°xl^S’ laik- !aukštoji vadovybė, užsienių
rašČio — tai lyg šeima be i valstybių atstovai .ir šiaip 
savo, krosnio: nejauku vir- „•M visuomene.

3 :30 vai. po pietų Karo 
.•Muziejaus sodnely įvyko 
[sukakties minėjimo iškil
mės* į. kurias organizuotai 
atvyko studentų korporaci
jos, šaulių būrys , ir karino-' 
menės dalis. Ypač gražiai 
pasirodė Studentai atėiti- 

, ! įlinkai % kurie atvyko su sa:

j e. Nors kaimynai mielu no
ru paskolina šviesos ir šilu
mos, bet vis dėlto, daug ge
riau viską savo turėti^ . , .’

Lai Brooklyūiečiai, sukū
rę savo ugniavietę, ištver
mingai ją. išlaiko. Ir ki- 
kiems bus . malonu prie jos 
susišilti. Nuoširdžiai tadjvo 10 vėliavų ir savo draus- 

■ sveikiname’ ‘ naują betidra-kmingumu bei gaųsingumu

merika” jau, matyt, pergy- 
r veho tą “stage fright” fazę 
Vir ramiai taria savo žodį.
’įrUaUumo tenai yra daug ir darbi katalikiškoje dirvoje'atkreipė susirinkusiųjųde- 
.į.jjrazaus: matyt, jaunos, e- •

• J hergingos pajėgos, sųsispie-
K tS apie 4 ‘ Ameriką”, ir neina- 
| no ją apleisti, Dieve jiems 
p padėk!

■ u- * . ‘ ' •: U

• | Kaay skžutlingi • ir gerai 
Suorganizuoti .Brookljmo ir 
apylinkės lietuviai katali- 

'tv kai yra reikalingi savo laik- 
R raščio, ‘. apie- tai negali būti

ir velijame jam šių meti * me&į. *•
,bė.gjTje phnai subręsti ir-sii-j iškilmėms kalbėtoju bu- 
stipręti. , - • ■- ,K» y(> tiktai Respublikos J?re-

?; REMKIME SAVUOSIUS,
. y —T----- : karinis. J<į kalba turėjo bū-
Mes ypatingai • raginame |t.i perduota per. garsiakaL 

remti tuos biznierius ir pro- bius, tačiau jų techniškas į- 
fesionalus, kurie skelbiasi rengimas, sugedo ir todėl 
“Darbininke.”

| ------ -------------------------------------------------- - -

Vakare karininkų Romo- tuvos piliečių jis pabėgo į 
vėje įyvęko. sukakties paini- Lenkiją ir su lenkų pagalba 
nęjimo aktas, karo, mokyk-, griebėsi'kovoti su tautišką- 
los patalpose didelis balius ją Lietuvos vyriausybe. Jis^ 
su visais prašmatnumais, o. 
Valstybės teatre, buvo pa
statyta opera ‘ ‘ Gražina1 ’." 
Tai pirmoji lietuviška ope
ra, parašyta mužiko Kar
na vičiaus. Piriną kartą ji 
pastatyta* berods, šių metų 
pradžioje. . Kadangi jau 
daug- kartų vaidinta, tai ir 
publikos atsilankė nepilnas 
teatras. Šias1* ei lutes rašau-, 
e’a m tikrai buvo malonu 
pamatyti . šią ; operą, kuri

• lietuviui brangi daugeliu at-

vaujami, platino Nepriklau
somoj Lietuvoj nelegalią li
teratūrą.

Kai Jeronimas Plečkaitis, 
iškalėjęs . Insterburge jam 
skirtą bausmę, grįžo į Vil
nių, su juo niekas nebesis- 
kaitū. Lenkų valdžia po Ho- 

Savo autoritetui paJlovkos • nužudymo Vadimu

syeikui.o’; su- išsirikiavusiais

Prezidentu kalbos susi rili-

LIETUVOJE BEDAfiBfi
■ SMARKIAI PAAŠTRĖJO.

. Lietuva,-'kaip gyvai žemes 
tikiu kraštas, bedarbes iki

o taip pat ir jo žymiausi 
padėjėjai Paplauskas . bei 
zkfičevičius, už lenkų pini
gus leido laikraštį “ Pir
myn ”, organizavo atentatus 
ir kitą. Tačiau netrukus ir 
jų tarpe prasidėjo nesutiki- 
niai*: i 
kelti, . Jeronimas Plečkaitis mus plečkaitininkus taip 
norėjo susprogdinti Vokie- pat nustojo rėmusi* Ir taip 
tijoj traukinį,, kuriuo tuo- pats : realusis gyvenimas 
metinis m'inisteris pirmi- plečkaitininkus numarino ir 
pinkas iV Voldemaras vyko išbraukė iš politiio. gyveni-^ 
iš Ženevos. Atentatui nepa-mo. •.
vykus, J. Plečkaitis vokie- Dabar Jeronimas Plečkai
čių teismo buvo nuteistas 2 tis gyvena:Varšuvoje ir tar- 
metus 8.mėnesius’•kalėjimo. 
Po to-pabėgėliai visai, p’a-

■ kriko. Vien i. i i’uėj o tarnail-i 
i ti į lenkų'politinę policiją, 
. kiti, jau Paplausko ' vado-1

nauja pas vienį aukštą len
kų finansų ministerijos val
dininką.. , namų, prievaizdą 
Jis gauna per menesį' 280 

Izlotų (npie JOG litų)/Ance-

Tsb.

• Vanduo yra stipins geri* 
maš. Samsonas vandenį gč- 
re* .

nei%25c5%25a1dr%25c4%25afsta.se


NNTM*

vi

ris, Sausio 5 d., 1934. nArėikinkas

| blaivininkų sustvienymo centro
VALDYBA v

Kun. J. J, Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Pr. J. JuSkaltls—pirm, 
r redaktorius, 432 Windsor S t., Cambrldge, Mass.; Pr. Maukus— 

*»-a>5 vlce-ph-m.; J, Baltrušaitis—ip-as vlce-plrm.; V. J. Biavackas 
__ rafit,, 7 Mott St, IVorcester. Mftss., O. Sidabrienė—Ižd., 6 Cona- 

Wmonweulth Avė.* Worcester, Mass., K. Balnys ir A. Zavetskas—iž- 
|f < do globėjai.

“Darbininko” Koncertas

Visiems Blaivininkų Sueivicnijinib Nariams ir Blai
vės idėjos platinto jums laimingą 1934 metą, nuošir- 
|«f linki

K u n. Fr. Juškaitis,

Blaivybės Skyriaus Redaktorius,

Valančius Šaukia!
■f Pirmų karta ..apie blaivy-
Fbę Valančius prabilo prieš

75 metus. Tuomet, kai įstei
gė bažnytinę blaivybės bro
li jų. Toji brolija buvo lyg

• ’ mūsų sesučių gražutė juos-
. ta, kuria buvo apjuosta vi

sa Lietuva. Darbas buvo į-
■ kvėptas Kristaus mokslo.

Darbas naujas, bet jam ram 
stis paimta tvirtas ir senas 
—pati Katalikų Bažnyčia.

- Tiek , blaivybės skelbimas, 
tiek pasižadėjimai negerti

. buvo daromi bažnyčiose.. 
Blaivininkų sąrašus darė

' bažnyčios kunigai, o visų tą 
reikalą tvarkė stipri,nepa
lenkiama Vyskupo Valan
čiaus ranka.

Tsidėmėkini: blaivybei pa
naudoti toji pati Katalikų
Bažnyčia, kurią įskiepijo._______ ___v.__
Lietuvai Vytautas Didysis'yra amžini. Rusai su Mu- 
ir į kurios, narius. įsirašo

. patsai Didysis Kunigaikš
tis ir - jo miiiisteriai su vi-

. . sais didikais, pagaliau vi
sais lietuviais, Vadinasi, 
blaivybės audeklui panau
dota tikrai seni lietuviški

. apmatai. Ir jie pasirodė j blaivybės 
stiprūs ir patikimi.

Vyskupo ranka patraukė 
ir dvarininkus. Jie ėmė nai
kinti kryžkelėse pastatytas 
Smukles, kuriose šeiminin
kavo visokį perėjūnai.. Jie 
pamatė, jog girdydami žmo
nes, jie silpnina tikėjimą, 
sįrdo. sveikatą, spaudžia 
žmonių kraują ir _ašaras3 
žodžiu, pūdo visą brangiąją 
Lietuvą. Ką mes matom?— 
Dvarininkai blaivybę remia 
drauge- su šiaip žmonėmis. 
Vadinasi/ visą tauta,, visi 
žmones tarnauja šventam 
blaivinimo darbui. Mat ką 
gali padaryti vienybė! Ano 
meto Lietuvos blaivybe, šian 
dien net lenkai ir kiti mūsų 
kaimynai stebisi. Iš praei
ties galim stiprybę semti.

Blaivybės ? darbas yra 
šventas. Šventi, gi dalykai 1 o . «. •

rąvjbvu bandė palaužti blai
vybės medį. Bet prieš 25 
metus iš jo šaknų iškerėjo 
dabartinė mūsų Blaivybės 
Draugija. Ji mito Valan
čiaus žodžiais ir užsidegimų 
sėmė iš jo brangių surašytų 

ganytojiškų laiš
kų. Daug vyrų ir moterų

užtikrintas patenkinimas
Jeigu pirksi diamontą. laikrodį arba. bile kokį daiktą^pas^ 

GURNE Y’S užtikrinam, kad būsite patenkinti iš visų pusių.
Užlaikome MOTERIMS RANKOS LAIKRODŽIŲ taip pi

giai už $12.50. -i VYRAMS . RANKOS LAIKRODŽIŲ taip, 
pigiai tik už $9,50. — KIŠENINIŲ LAIKRODŽIŲ taip pigiai 
tik po $8.00, Visi garantuoti, . . ‘ z

Parduodame TIKRUS DĮAMONTUS žemomis kainomis.* 
Puikus, blizganti diamonto žiedai tik už $25.0.0.

Visas tavoras sidabrinių daiktų, tikro sidabrą ir apvilk
to yra pirmos rūšies.

ĮRĄIŽYMAS DYKAI ant visų DAIKTŲ. PIRKITE PAS
■ MUS. Laimingų Naujų Metų Visiems.

Auksoriai GURNEY BROS. C0. >.,» 
122 Maih St. 92 metai taine biznyje Brockton

“Aš
Sakau

Kad yra ekstra: dolerio vertės šilu
mos prie Kiekvieno tonoD & H 
Anthracite! Visi angliai švarūs. K. 
dėlto kad Čone—Cleaned... neturi 
purvų. Apsimoka reikalauti D & H 
Cone—Cleaned Anthracite kiekvieną 
Kartą.” ' ' •- • C

EL&H CONE-CLEANED 
anthračite

LAWŠON COAL & GRAIN 00.
- ■ ■ - T.el, ^Brockton 6445 ’

Vardas ir Ofisas; 64 Aines St., Brockton. .

apie mus, tai šis laiškeli/ 
praneš Jums naujienų!

Po mūsų globa dabartimi 
laiku yra 27 našlaičiai-vai 
keliai, ir beveik tiek seneliį 
Per ilgą laiką vargome, ne/ 
neturėjome tinkamos vietos 
našlaičiams ir. seneliams 
Ątjausdamos žmonių • var
gingą padėtį iš priežastie* 
bedarbių,, neišdrysome pra- 
syti pagalbos; kiek galėda
mos pačios stengėmės šelpta 
vargingus senelius ir našlai
čius.

Įvyks Belmiadiėiiį, Sausio 14 d., 1934, Lietuvių Taut.
Namo Svetainėje,. Kampas Main ir Vine St., Montello, 

Mass,. •.

Koncerto programoje dalyvaus:

.. Šv. Roko parapijos choras, ir solistai, art. P. Pet
raičiui vadovaujant; "Nonvoodo Šv, Cecilijos choras ir

Čjęs, tuojuus pasijustume^ netekę/LmAŪYiš-koįistė priiia Sykes,- muz. a’ šlapeliiū vadovaujant; Su.
tis ta\ tėvas kol jis gifvąsr_ faį. vaikai ja» prieShta-] Bostonil. !>'etl.6 patal^6s' cJ1()ro mei-gaiflij trupf 
si ir kritikuoja, ir kartais net jo mirties laukta, bet kai\ . . ./ . . .; •: . .. . . ■ . .
tėvas numiršta, tuomet tenka ir verkti, ir apgailesta'.^^ ‘Minuetą, p-Iei [«.. Karbaųskailei, vadovąujaut;
ir net rankas sait iš nusiminimo, graužti. Taigi, kad to- Cambridge parapijos elioro. duetas ir solistė, p. M. Kar- 
kia nelaimė neištMu, rūpinkimės savo laikraščių sveika- baus.kd, J r. vadovaujant; Eowell. parapijos choro duetai,.

u gei 01 e. Bet kaip. mųz. K Šlapeiiui vadovaujant.; Brodctoinetis-p. Apgar
Napoleonas sakydavo, kad kariuomenę ršfioja pil- skailltos piaiio solo. Art. P. Petraitis dainuos solo. Tai 

vais, ne kojomis. Jis tūomi norėjo pareik i, kad maistas ■ r ..... v . v _ . 
tai svarbiausia priežastis kariuomenės ^ištvermingumo. '^auj°sios Anglijos žvaigždė.
Gerai maitinamas kareivis sparčiau-pasiekia kpneentra-: (<erb. Petraitis. labai nuoširdžiai ir. energingai din-
rijos punktą ir tuo būdu išlaimi kovą. Karuose tik tos ba, kad*šis koncertas pavyktų.
kariuomenės nugali, kurių geriausia iniendehtūiui, vadi- j ^Tikimė^Mkaįw^auj()si(>s Anglijos lietuviai i ši kon- 
muši, kurios- geriausiai 'aprūpintos maistu ir ginklais, -certą gausiai at vyks ir pasigerės niūsų artistinėmis pa- 
Narsumas, 'žinoma, sveria daug, bet be maisto ir ginklų j jūgmmsT^~ y 77^7- 7 ; J _
ir narsiausias karys tampa mūšio auka. Taip ir dvasinė- ', 
.X gyvenimo kovojė; Čia svarbiausią akciją.atlieka spa'u-. \ . 
da. Jei ji gerai medžiagiškai aprūpintaydaL visuomenė' 
gali sau ramiai miegoti, .bet jeigu spaudai trūksta lėšų, \ 
tai ir geriausi darbuotojų ' norai ir gražiausios mintys 
nueis niekais, nes spaudai šlubuojant, nebus galimybės ’ .. 
jų žmonėms patiekti. Tuo. būdu, kad spauda tinkamai \ • 
tarnauki visuomenei, ji reikalinga visuomenės paramos. 
Kitais žodžiais, juo uoliaus mes spaudą, purėm si m c, ja o 
geriaus ji patarnaus mūsų reikalams.

Šiandie mūsų išeivijos spauda savaime neišsilaiko. 
Reikia ją iš šalies .paremti. Tam tikslui daromi, visoki 
vajai, parengimai,, koncertai. Nuo pat “Darbininko” įsi
kūrimo mes esame pasiryžę surengti jam tradicinį kon
certą. Įvairumo dėlei, šiais 1934 metais koncertas bus su- -. 
rengtas Brpcktgme, kur yra didžiulė lietuvių kolonija. . 
Brocktono lietuviai pasižymi, dideliu. patriotingumu ir -, 
solidarumu katalikų spaudos parėmime. “Darbininkus”, 
tenai labai paplitęs, ir turi daug nuoširdžių prietelių. i , 
Taigi iš anksto tenka pasidžiaugti, kad Montejliecianis^ . 
duodama progos parodyti, savo uolumą. Bet ir kitos ko
lonijos neprivalo atsilikti. “Darbininko^ paidlkymvs tu
ri rūpėti visiems Naujosios Anglijęs katalikams; neš jis 
čia įkurtas ir skaitomas tikruoju čionykščių, lietuviiirinar 
niiu. Taigi neapleiskime geriausio' Savo prieteliąus—ka
talikiško. laikraščio ir bendramis pajėgomis paremk ibi e 
metinį jo koncertą. , K.

pasižymėjo- jau prieš: Didįjį Imi mes skelbiame, jog. blai
vūs turi būti .ir mokyti ir 
vadai ir šiaip’-žmones., O 
mūsų vaikučiai? ‘Kaip gėlė 
vysta nuo niiodų, taip vai
kai nuo svaigalų. Juk'' ir 
Valančius geriausią blaivy
bes šūkį metė jaunimui, jis 

1 net nurodė jam priemonę— 
I giesmę , bei dailią.. - .

Valančius ''dirbo su Diė- 
. vu ir Kristaus Motinos glo
bai pavedė visą blaivią Lie
tuvą. Ir mes dirbsime su 
Dievo,, dangaus 'ir žemės 
Viešpaties palaimą.

Mes šaukiame i Šventa 
blaivinimo darbą, ne 
bet patsai Valančius šau
kia! t ‘

Dvigubą j ubilįej ų.
tent, 75 metų nito blaivybės N. S. PHILĄDELPE1A, pa. , 
brolijų ir 25 m. nuo L. K. LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki svetainėje, 6 . Dayis Avė. 
B1 f) 1 wbės Draugijos ikūri” įvyks sekmadieni, sausio. (■« -nariai kiieciami atsilankyti.
1110 mes minim 'pirmuoju l'u<au3 P° ytojau, . . .
, -.v n ! • • l par. svetainėj,.- 1123 Lemon St. . BALTIMORE, MD.
Ji U ,OS 11 sa 'o 1111. U j fęviečiąmė narius ir nares ateiti ir 'Sausio 7, . sekinadirnĮ, tuo,; 

Kongresu. Jis buvo pereitų kurių užvilktos duokles užsimokė po sumai, parapijos svetainės kam
. 'L1 U.. Taipgi atsiveskite nors'po ’vie . bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
Tėvų Jė- nų naujų narį prie kuopos prira | rinkimas. Malonėkite ateiti visi. vargdieniams, tą Dievui pa* 

zuitu Gimnazijos rūmuose

Darbininkas” tarnauja kataliką visuomenei. Lis 
tai daro me, tam, kad jo leidėjai pasidaryty kokį asmeni
nį bitinį (visi žino, koks prastas lietuviię laikraščių biz
nis), bet tam, kad įsąmonintų idėją
ir tuo būdu pataikytiį, mūsų.išeivi joje dorovinę sveikata, 
žodžiu, “ Darbininkas.” kaip ir kiekvienas katalikiškas, 
laikraštis, atstovauju katalikų reikalus. Kol jis eina, tai,, 
rodos, nei nejuntame- jb reikalingumo, bet jei jis sustotų

Karą. ■ . . ;
Atstatant Lietuvos Vals

tybę, - ypačiai užsidegė jau
nimas^ Ir-miestę ir kaime, 
ir moksleiviai, ,ir studentai 
ir šiaip j aunuoliai. Juos su
šildė ir patraukė blaivybės 
saulė. Mes-turim pasakyti, 
jog Lietuvos jaunimas yra: 
kilnus ii* stiprus kaip per
kūnas. Jo valiai negali prie
šintis jokie prietarai ir sun
kenybes. Kai jis panori.— 
tai. ir padaro. Jaunieji lie
tuviai, j aunosios . lietuvės, 
nuo Jūsų pareina, ar mūsų 
brangi Tėvynė bus blaivi, 
kultūringa, laiminga ir ga
linga. 'Kaip mažas kupstas 
paverčia didelį šieno veži
mą, taip nešvari girtybe pa
mažu pūdo Lietuvą.

Sugriovėme Kauno tvir
tovę, bet ar galima gyventi 
be tvirtovių ? — Ne ir ne. 
Reikia jų ., ne vienos (kaip 
nelaimingi rusai pastatė), 
bet,., pustrečio, milijono. 
Kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuve turi savo dva
sioje sukurti tvirtovę. Jos 
cementas turi būti, blaivybe 
ir abstinencija, Tuomet mū
sų niekas nenugalės. Tikrai; 
nenugalės! Nei orlaiviais, 
nei nuodingomis dujomis. 
Jei taip bus/ Lietuva iškals, 
.į pirmųjų valstybių eiles, 
Ir, .anot. Valančiaus, visas 
pasaulis j a. gėrėsis. .

.1. Dvigubą.,jubiliejiv švesda-

ihės.

EMtLlJONAS C. ŠLAPELIS,' >Šv. Juozapo 
vių parapijos (Lovvctl, Mass.) vargonininkas, pasižadėjo.: 
atvykti su savo solistais į metini “Darbininko” kontes- 
tą, kuris įvyks sekmadienį, sausio 14. d., š. m., Lietuvių 
Taut. Kaino svetainėje, kampas Ma’in ir Vįne Sis;, Mdn- 
tello, Mass. .ir dalyvauti programoje. » <

Seserų Jėzaus Nukryžiuoto, 
Atsišaukimas

lietu-

Mūsų braiigus-i'geradari-e
Štai ir vėl lankomės pas 

Jus laike šių brangių šven
čių su laiškeliu. .
• Vardan Kūdikėlio Jėzaus, 
siunčiame šį laiškelį -su tik-'

. Dabar esame priverstos 
prašyti Jūsų, pagalbos/neg 
neseniai buvome priverstos 
taisyti našlaičiams ir. sene
li,ains. namus, neturėjome 
tinkamos jiems, prieglaudos. 
“Nebuvo jiems vietos”, -ŠV. 
Jųozapas ir Panelė Šven
čiausia turėjo išgirsti šiuos 
žodžius tą pirmą Kalėdų 
naktį ; taip pat. nekartą mū
są Tautos vargdieniai/tūrė
jo Išgirsti Tm 11 et us Įžodžiui: 
nes ir mes neturėjome tin
kamos jiems vietos. Todėl, 
turė jome p rat Irt i statyti ir 
taisyti namus. Vaikučių na
mas jau baigiamas. Dabar 
galėsime priinrti daugiau 
našlaičių.. Kai p senelių na
mas bus Į/ataisytas, galėsi
me^ daugiau senelių priiiiiti.

Mūsų dabartinė koplytėle 
taip-gi per maža, nes nega
lime visi sutilpti maldos rei 
kalams, todėl turėjome, pa
didinti koplyčią. Dabar tik 
pradėjome tą darbą. Kaip 
bus užbaigta,, tai tada naš
laičiai ir seneliai turės, vie
tos melstis-ūr prašyti malo
nių savo geradariams. ’/

Viršuiinėti (.kirbai .nuuns 
sudarė daug išlaidų.. Mes 
vienoj, .be žmonių gailestiiP 
gos širdies pagnlbos ■ neį
stengsime. padengti visas iš
laidas. • Tikit nes, kad atsiras 
tokią geraširdžių žmonių,- 
kurie nors patys vargsta, 
vienok užmiršę savo vargus,- 
šelpia mūsii Tautės’ varg
dienius. , ' ■'■■■■

J au i i (‘syk Į .. T ą m stos 
mums atsiuntėt aukelių, bet 
žinokite, kad.neveltui,., nes 
____ . .. .. r;. .r ■ ja'S neuž
miršo. Jei. dabartiniame Į^i-

siu paaiškinti Jums
čiaųs .apie mūsų darbą: Jei 'Kūdikėlis ‘Jėzųis?
žinote kiek nors apie mus, 1 ;
tai šis laiškelis bus tik pa- ■ įLe-- neišgalite padėti mums 
kartojimas to,., ką jau žino- ĮsaV(į aukomis, tad maldau
te; jei neesate d^u^j^dėję jame bent vienos 'malonės,’ 

Į<a-(į malonėtumėt' 

 

pacFūnkųšį laiškeli savo: ar 
lam-įai d r a u gui-ei,

pla-

LDS. Kuopų Susirinkimai i
• . . . . ML. (Tokiu būdu palinksminsiteWORCESTER, MASS. i EAĘTON, PA. '• v. L. -

. - - i- i ;' rna jn i sesučių, našlaičiu ir senelių.LOS. 7.;kuopos RmiritbkinvijR į > LDS. 40 kuopos susirinkimas j I v. . •
vyks sausio 7 d;, 6 vąk. vakare, .vyks sausio .7 d., tuoj po sumos, šildis šią ii Alsų Kalėdų 
bažnytinėje svetainėje^ 41 Prov šv. Mykolo parapijos svetainėj indu.
idenėeSt; Visi nariai būtinai atei- Malonėkit visi nariai atsilankyt’į ,.,.,.0-1 x--
kitę, nes turime apavarstyti kele ir mėnesines mokestis uzsunoketi. . „ I- i 1 j-

- - -■ • ’ . - . . ■■ .■ ■ , patingu budu. parodyti savo
Į HARRISON-KEARNEY, N. J; ’ gadeštingumą mūšų Tautom 
" L. D.: S. 15 kuopos susirinkimas vargdieniams. Jei noiėtU’*
įvyks sausio 9 dieną, parapijos mėtė ką nors. įtaisyti dėl

’ .Visi.į mūsų koplyčios, tai šis. lai* 
r kas prieš baigsiant- statyti

J bene bus patogiausias. Tą 
.. < padarydama-s paliksite pas 

, iinus- amžiną jUmintĮ. At> 
minkite ką padarysite mūsų

. . tą svarbių klausimų. Be to. gera 
1 proga užsimokėti duokle*

‘ bū- ; . •'

metų gruodžio mėli. 30. ir 31 
dienomis Kaune,' '

(Rotužes aikštėj)/.
Ten pat rengiama ir di-1 

dėlė, priešąlkoliuė paroda.
Į. Pirmąjį :■ Priešalkolinį 

.Kongresą ' buvo kyiečianū 
Alsi, lietuviai.

Lietuvių Katalikų Blai- 
Aybes ijr-augijoš. 7 ’ 
- Centro Valdyba.

Alus niekad, nėra taip 
nustelbęs kaip tie, kurie jį 
getiūr .

timu

darysite. .
SAINT..CLAIR, PA. LDS. 108 kuopos susirinkimas i-Baigdamos vėl inaldauja- 

ū ų hiie v.ardąn \ Kūdikėlio J t}-* 
kųnas Įvyks sausio 7. tuoj po sp- j parapijos salėji tuoj po sumos j'ZaUs idal-lt maloningai lltsi-

Kviečiami -is nariai dalyvauti ir i turime svarbių reikalą, 
užsimokėti mėnesines mokestis ii. ./__ __ —
naujų narių atsivesti prirašyti. I- NASHUA, N. H-

■ ~------- r •" f LDŠ. Go kp. mėnesini? susirinki-
’ • JJHILADELPHIA, PA. ■liras įvyks, kuisio 7. tuoj po pųš-

• LDS. 13 kp. suširinkiraąs į^kt- < kūtinių mišią, pobažnytinėj sve- 
penktadienį, . stiušib .7-tą- dienų dainėj. Kviečnime narius ateitų nei 
vakare, mokyklos kambary. Ątei- yra keletą svarbių sumanymų 
fcite gausiai. Nepamirškite ūksimo Taipgi atsiveskite ir savo draugui, 
vėti duokles. : ■ . . " pripaŠyti prie šios organizacijos.

į toORCESTEK, MASS.
- LDS. 10S kuopos .susirinkimas j-i

LDS. 107 kp. mėnesinis s’iširki įvyks sausio 7 d.. Aušros Vartų 
kiniiis ivvks sausio 7. tuo i no ko- I. n<
mos. Šv. Kažimiorn jarap. salėj.-[ Visi nariai prašomi pribūti, ūe>‘ lieptumėte į mūsų - šį ątsL 

. ’ .šaukimą. ;•
SVse/ą/s Jčctm’.s'

žinoto.- .

“ Geras katalikiškas Įnik* 
rastis yra nuolatinė misi* 
ja'k-—

popiežius Lcomts



f

6.

MONTELLO, MASS.
4.

5.

G.

WOBCESTER, MASS,
SY K ES & SY K ES
P. A. Sykei ir B. Syku 
LIETUVIAI ADVOKATAI

- • Ofisas: 
8ANB0RN BLOOK 
<881 Washlngton 8t. 
NORWOOD, MASS.

.... Tel. Norvrood 0330 - . 
Gyvenimo vieta:
32 Walnut Avė, 

Tel. Norivood 1020

parapijoj p. Lukšis rodė j’ 
mus paveikslus. Žmonių buvo 
daug ypač sekmadienį. ; Kalbėjo . 1 
kleb. kuri. t J. Čižauskas ir p. 
Lukšis.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ew Haveniečių Bandymas
«^o poros’metų as ir vėl apląn- Kas?. Ko? —N __
hui su misijomis N o iv IIąven’6'jaunimas su'savo reikalais! Vic.
ttivhis. /Jų grąžus pašinąudoji- ’ 

misijomis anais metais nie- 
tet riėišclylą man iš ritmin

is, Važiuodamas todėl ir žiemei 
tikras buvau, kad misijos čio- 

fjjįfci pasiseks, kaip ir ąnriis metais 
viltį manyje palaikė ypatin- 
gražus oras, kurį aš t virėją n 

E^er visas' misijas Luzerne, Pa. ir 
kurį tikėjausi turėti ir Nevv Ha- 
?ene.. Dievo tačiau, kitaip buvo 

irėdyfą, negu as maniau.
*Dar man tebesant Luzerne, o- domino,; tai svetimtaučių pamčgi- 
"Tria pradėjo kiek darkytis, jan'mąs mūsų bažnytėlės. Jau anais 
“po misijų pabaigos kiek-iiė kieki metais aš pastebėjau, d<ad šyen* 
pradėjo prunkšti smulkus lietu- j tadieniai s pųdvylikiiiėse' šv. Mi

ntis, kuris per visą naktį nesi I i<h , šiose dalyvauja, tokia daugybė 
Į Vū, Rytmetyje, man išvažiuojant svetimtaučių, kad bažnytėlė esti 
?ii Luzerne, pradėjo ir visai lino- • kimšte užkimštą žmonių,- o ąp- 
' 11- Vidudienyje kiek prasiblaivė, i link visą bažnytėlę, ir aplirikriiės 
^Maniau .— tuo ir baigsis, rytoj |gatvės. užstatytos suvažiavusios 
i turėsime geresnio oro. Mano ap- imiesto “smetonėlės”, kaip pa- 

. > girikta. Oras pabiuro. Ir toks tęr ■ prasta i tuos vėlyvų šv. Mišių mė- 
,8ėsi beveik, per visą '.savaitę, Į gėjus.vadina, automobiliais. •

• s pabaigą kiek prablaivėjo, bet dėl ' šiemet tai pat. aš pastebėjau ir 
to pasidarė labai šaltas. Tąigi šiokiadienyje, kada įsakytą yra 
per visas misijas. Nmv .IIavene katalikams klausyti šv. Mišių.

; gero, visai tinkamo misijoms oro. p(»r švenč..-Marijos. Nekaltą Pra- 
'kaip ir neturėjome. aidėjimą, kuris šiemet buvo
; \ Žinant Nevv Havėne lietuvių penktadienyje,.• tokia . suplaukė 
padėtį,. t. y;, kad jie išsisklaidę daugybe žmonių, kad beveik ne- 
po visą miestą, ir visiems beveik daug kuo skyrėsi nuo šventadie-

l

-Nuolatos tas pat: 

iri ateina “bobų”., pasiimti? kiti 
— vėl jas. atneša atgalios. Vie
niems reikia to, Įeitiems kįt ko,',. 
O visi pas kleboną. Ir taip nuo
latos . varpelio virpėjimas, nuola
tos klebonui iv jo seselei — kle
bonijos šeimiiiįjįkei, “badevįs ir 
baderis”;^ d£as galėtų tai visa 

 

iškęsti/jei mftiiretų . prisirišimo 
prie jaunuomenės ir jos nemylė
tų?.

liftas dalykas, kuris mane su
domino, tai svetimtaučių pomėgi-

Lietuvių Franklin Rep, Klubas.
Gruodžio 26 d., 7 vai, vak., L. 

F. R, Klubas, nuosavame tiatjie,, 
laikė susirinkimą. Buvo rinkimai 
naujos, valdybos 1934; metams.

Į valdybą išrinkta -šie asmenys
Pirminiu. Martinas Pe.karskls, 

Vicc-pirm. Vincas Adomaitis, 
Iždininkas Motiejus jezukcvičius 
Protok. rast, Kazinrivras.Plleekas 
Fin. rast. Jonas Blaževičius,. 
Kasos Globėjai: MtkoIąsAbra- 
činskas, Petras Daiiila ir Vikio, 
ras Juozėnasf.
Lig. sekr, Jurgis SčesriUlevičius, 
^laršalka Antanas. Baltulis, 
Board Direktoriai: Antanas- Aks-, 
Kumpa ir Martinas Pokarskis. 
Kontrolės komisija: Juozas Va-

.trinkanti tam darbui, Moterų So
čia licija su mielu noru tą darbą 
priėmė ir pasižadėjo dirbti. Kp- 
Tėčių švenčių proga dovanojo ka
vų dvasios Vadui kleb. kun. •). 
švagždžiui teisinę gražią komžą, 
kurią ir pavartojo klebonas Ka
lėdų naktį.; ‘ Rap.’

Šv. Kazimiero Parapija.

Šv, Kalėdų vidunakty Bernelių 
•šv. Mišias laike - Kleb; kun.' A. 
Petraitis ir pamokslą pasakė, lin
kėdamas Visiems linksmai praki
šti šventas ir laimingai sulaukti 
kitų tokių brangių .švenčių,.

■ Laike šv. Mišių giedojo choras, 
vadovaujant varg. J. žemaičiui 

leptukėvičius ir Izidoriui Vįdz-i ir grojo lietuvių benaš', vadovam 
bęliš. . Ijant J, Alrivošiui.. . •

Tarp kitų bėgančių reikalų 
Klubas svarstė Lietuviškos Mo 
kyklos prie šv. Roko par, klau* .
simą. Nutarė paremti ir paauka- į 
vo 25 dolerius. • •

Lietuviškos ^Mokyklos komisija 
nuoširdžiai dėkoja' Khibiočiam^, ‘ 

?__ . • . ' Narys.

Mišparų tą dieną nebuvo. Pa
laiminimas sn švenč. Sakramen
tu buvo tuojaiis po. sumos.

Matušas.

Altoriaus Puošimo Draugija

Altoriaus Puošimo

toloką ateiti į. bažnyčią, suabejo- nio. '
jau, ar susirinks į misijas kiek ( Neiv Haveniečiai didžiuojasi 
daugiau- žmonių. Kun. Klebonai |Savo ..inteligentais katalikais, km 
—Karkauskas ne valandėlės, nea-'rių tarpe turi vieną net Yale h-

1 bejojo, kad ateis užtektinai. Ir * ’■ '
L atėjo. Kasdien, kai kuriomis

• J ' dienomis itin, " atėjo i bažnyčią 
| tiėk. žmonių, kad nieks to nesiti- 

.[ k?jo. . Antradienio, pavyždžiui, 
ryte buvo tiek žmonių,’ kad ir

ik Šventadieniais tiek nesusirenka.
. r. Tą rytą .laidojama buvo jauna

\ mergelė, netikėtai Mirties išpleš- 
tą nuliūdusiems tėveliams. Bet ir 

tr kitais rytais bei vakarais rinkda-
vaši pusėtinai? I talką suvažiavu- 

>• šieji kunigai, aš pats girdėjau,
. kaip gėrėjosi.. Ne\v IlayąiĮječj.iy

] .Įtoliunu?
y ’ , Jaunimas, taip pat neapsileido.
? Moksleiviams . specialiai daromo

se niisijosė-dalyvavo apie 78 as-.
• mens. \Tokiai nedidukei parapi-

*’ jai,- kokia .yra Neiv Havene, tai
J tįkrai .-gVažus/skaičius.. Daugelis

, . ■ i.. moksleivių pasirūpino“ misijų mę-.i

L. I). S. '7 kp.. valdybą 1934 
m. sudaro.šie nariai;

Pirmininkas J, Žemaitis,
V ice-pirmiri.i iiįkas V. RurisaT"
Fin. .raštininkas'M, P, ščiulęa, 

' Pro't/ raštininkas „J. Bačys,Draugijos!- Tr. X v , •T, , ... - I Virsiu, v. Mazukna,valdyba: jau b metai, kaip veikia; v . ... ~.-'1• , ’’ v . ... . .v, I Maršalka-V. Grcska.tg pati, užsitarnaudama', visišką f . 
pasitikėjimą narių tarpe. Valdy- < 
ba susideda iš šių asmenų: • .

Pirmininkė panelė Kotrina
Daukantaitė, Protokolų raštinin
kė Lueija Škeirieriė, Finansų 
raštininkė — Marijona Tąnuile- 
vičienė, Iždininkė >- Bronislava 
Trainavičienė,

Komitetas.
* i Naują valdybą, sveikiname ir 

kviečiame L.D.S. Centrui padėti 
pravesti vaju.

niversiteto profesorių, ? o antrą, 
taip pat baigusį aukštąjį Šveica
rijos universite mokslus dailinin
ką. Abu juodu yra geri lietuviai 
ir- geri katalikai, stropiai pildą 
savo katalikiškas, pareigas.

Taigi, New IlavenieČiai juda- 
krut.a, kaip skruzdelės. Dievo, 
jiems padėk!..

Kun. A. Petrauskas, 
TT: Jlarijoiių Misijohierius.

SO. WORCESTER, MASS

žiaus. Gyveno pas savo dėdę, iri 
tetą Antaną O. ir Liudvisią Avi-, 
žinius. Sirgo ilgai apie porą mo
tų. Prieš mirti buvo padaryta , o- 
perąeija; miesto ligoninėje, bet. 
nieko negelbėjo.

A. ą. K. švedo kūnas buvo pa
šarvotas dėdės ir tetos ; Avižiui]]. 
namuose, 435 Chąlstonę avė. .

Vėlionis priklausė prie šių ka- 
tąlikiŠkų draugijų: A? L, R. K, 
S, 273 kuopos, L. D. S. 11 kuo
pos, šv. Jono Krikštytojo drau
gijos ir keletą kitų draugijų. Jis 
buvo rimtas ir malonus žmogus.

Velionis paėjo iš Okupuotos 
Lietuvos, Linažorio kaime, Rud
nios parapijos, Vii niaus krašto.

Paliko nubudime .tetą Liudvisę 
ir Antaną O, Avižinį taipgi pus
brolį Augustą Švedą, Montello, 
Mašs. ir vieną brolį Lietuvoje 
Antaną ir tris seseris.

Lai būna lengvą šios šalies že
mele. mylimarii draugui a. a. K. 
Švedui. ?■ '
. L. D, S. kp. valdyba reiškia 
giliausią užuojautą Antanui ii’ 
Liudvisiei Avižiniam dėl jų gimi
naičio Kalelio Švedo mirties

Ant, Dzekevičius.

L. D. S. Centras taip patr reiš
kia širdingiausią užuojautą. * pp. 
Avižiniam. P-nas A. O, Avižinis 
yra buvęs, mūsų, organizacijos. 
Centrų. nariu ir yra daug, pasi
darbavęs.

DETROIT, MICH.

. Kalba —p. Viktoras. Bąhilafr, 
pirm. šv. Civili jos Choro.

. Kalba —p. Valerija Adomaity- 

.. o te, Sodalivčįų pirmininkė. 
. Kalba p, Kazimieras Navi

kas, žymus. veikėjas,
. Vyrų . Kvartetas — A.. Medve?- 

kis, K. Navikas, Vikto.^
■ ras Bąbilas ir. varg. A.

Šlapelis,
\ Kalba — p-lė Sofiją Novikal- 

t.ė, Vyčių kuopos pirmin.
8. Kalba -— Advokatas B. • Kinkė*

virius (Sykes)
9. Kalba —mokyt, J. Pilipauskąs 
TO. Kvartetas; —ponia E. Navi

kienė; p-Jes V, Adomaity
te, Ona Kudirkaitė ir Š. 
Navikaitė.-

11. Kalba — Kun-; J. Petrauskas 
iš Brocktonp,

Kalbą — p., V. Kudirka, žy
mus veikėjas.

Kalba -r Kun., Morkūnas iš 
.Thompson, Conn.

14. Duetas: — A. Medvezkas Ir
varg. A. Šlapelis.

15, Kalba — p; P. Kuras, žymus
veikėjas.

16., Kalba — mokyt. Fel. Bubilas
17. Solo — ponia Ę. Navikienė.
18. Kallia ir dovanas įteikė prie

- . Marijona L. UžtlavjnyftV
19. Dainos*— Šv* Cicilijos Cho

ras.
20. Padėkos .kalbą pasakė to va> 
karo kaltininkas. Klok.. Knn. Š.

Kneižis. . e
Šitas vakaras buvo pasekmin

gai suruoštas jaunimo: Šv. •Cici
lijos Choro, L. Vyčių kuopos . ir 
Merginų Sodalicijos. Jaunimui 
vadovavo geį’b. choi'o- vadas .A. 
Šlapelis ir pagelbėjo p. H. Balu? 
tięnė ir p. S. Jašionienė, kuriems 
priklauso didelė padėka.

Korespondentė.

12.

13.

• Gruodžio 16-17. d.d., šv. Jurgio

miNGASIMOGUS
. Reikalingas partneris prie ma- 
no biznio. Laikome vyl*ams ir mo- •' 
terims tvirtus ir .plačius čėvery- 
Jais (Shoes). Turime vyram gra- , 
šiaušių šilkinių marškinių. Krąu-. 
tave didele ir pilna vjšokio tayo- 
ro, Narnąs priklauso prie krautu
vės. Laikau -laivų. agentūrą ir 
parduodu laivakortes ant greitų- ' 
jų-ir . didžiųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą. Lepiąją ir į ki
tas šalis. Biznis didiųas su kiek
viena dieną ir norhn>ufi prtši-“ 
rengęs prie didelio ir gražaus biz
nio. Reikalingas žmogus, kuris 
norėtų prisidėti prie tokio biznio.

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dry. Goods Store' . ■

678 No. Main Street,

Montello, Mass,
(Adv.)

Mnzikalo; komedija “Vi
lius Tell'\? kuri buvo ren
giama Aušros Vartų para
pijos choro, bažnyčios nau
dai, gruodžio 28 dieną, iiei- 

. .......... . t ! vyko, bet tapo atidėta į sek- 
tu.’keletą karti] priimt šv. Komu-j mąflienį, sausio 7 dieną. Ne-

i ' čionykštis jaunimas yra di- į įvyko dėlto, kad dėl Kale- 
p taeliąi gerb. Klebono globojamas. ’ du. švenčiu negalima buvo 

' ?anl Pazihr?-Į tinkamai prirengti, o, su
iHteUihteminimams’ salę, galima prastu raiduiimu negalima 
suprasti, Idėfc Klebonas nipinast i geriems žmonėms ir pnete- 
jauniąiu. Kiek man teko. važinė-' liams pasirodyti. Toji mu-. 
ti po. lietuviškas kolonijas, tokios? zikalė komedija visojepil- 
patogios, didelės ir aukštos žaidi- ntunoje ir grožėje dabai 
mams salės ir taip gražiai Įreng- tikrai -bus Suvaidinta sek- 

. - i tos —; nežinau, ar kur teko regė- ■>; . • r- • i • jxr i * rr •• t- / •• • madiem, sausio 7 diena, du . ti. Nebent. Marijonų kolegijoje . ■ . . r . • .
- 'MariaftapolyjE\ Conn. ar Water-1 pietų. *u.:30 valan-

’ biiryje, Conn. Daugiau nieko pa- < dą. ir vakare 7:30 valandą.
t. 1 pašų'man neteko lietuvių, koloni-1 Atsiprašau visų už suva- 
J- josf. regėti. Į džiojimą, bet nuoširdžiai
j (lau^a’U pastebi kun. Kar- j visus kviečiu .atsilaiikyti į

.. gražų? pasilinksminimą 
naujai skirtoje dienoje.

Kun. K. A. Tąsys, . 
Klebonas.

. .i

. • Studentų kuopos veikimas.

Pa šlaitiniame pereitų motų su
sirinkime, švento Kazimiero pa- 

Susirinkimus laiko pirmą tre-Į rupijos Studentų kuopa išrinko
čiadienį kiekvieno, mėnesio? įdel naujųjų motų naują valdybą, 

Altoriaus . Puošimo Draugijos į kuria sudayo sekantieji: phmi- 
tikslas, yra tai atsidavimas baž- Įninkąs Vincas čaplyš,. vico pim. 
pytiniam darbui. Altoriaus Puo- Į Angelą . Stakeliūnaitė, raštinin- 
šimo Draugija, , jokio atlyginimo Į kas Stasys Matusevičius, iždinin- 

vienok ikė B. Metrikevičiūtė, rast, page'i- 
bininkė . Adelė Gadilauskaite, 
tvarkytojas Leonas Daųciunas. 
Išrinkus naują valdybą, pereitų 
meti]- valdyba, pasitraukia iš sa
vo pareigųįb^fc ne iš mūsų.Stu-. 
d Cnt u' kiio^šjl^eikimo. Visa kuo
pa reiškia- nųpširdžįausius padė
kos žodžius senosios valdybos 
-nariams už ..pasidarbavimą; O, 
naujajai valdyboj linkėjimai; kad 
ji.mūsų kuopą pakeltų -į.pirmąją 
eilę. Dar kartą seniesiems valdy
bos nariams, ypač pirmininkui 
Juozui Grigaičiui, tariame Širdin
gą ačiū/ - ' >

Nutarta turėti- du baskėtt bąli 
ratelių,, vaikinų ir merginų. Ve
dėju jaunikaičių ratelio išrinktas: 
Stasys Belmkskas, o.-, merginų 
Elena Goblauskaitė. šie rateliai 
tikisi lošti - su kitais Studento] 
kuopų rateliais. Jau yra užregis- 
truotas žaidimas su Aušros Var- 

. į tų studentų kuopos ratelių. Šis 
žaidimas įvyks sausio 11 d. Bus 
tai

William A. Boyden Co.
IOWELL, MASS.

| Itališko palankumą j a u nimui.,«. 
į kuomet- tenka kelios Valandos
.1 pasėdėti, popiete- klebonijoje ir
|- prisiklausyti . nuolatinio skambu-
: čio virpėjimo. Virpa ir virpa.

už savo darbą negauna, 
dirba bažnyčiai didelį, gražų dar- Į 
bą, vien tik iš. pasišventimo.

Štai koks tos dr-jos darbas: 
nuvalyt dulkes .nuo altorių, šuo-, 
hj, iššluot ‘ bažnyčią, permainyti 
gėlės ant altorių. . tai vis reika
lauja. kiekvieną savaitę pašvęsti 
laiko;.

Bažnytinius drabužius pasisky- 
rę skalbia, aptaiso. . ir suprosina 
dvi pasišvėntusios nares; Prak- 
seda Norkienė ir Bronislova Trai- 
navičienė.

A. P. draugija neapsirubežiuo- 
ja vien bažnytiniu darbu, bet. rū
pinasi sukelti tam tikrą fondą, 
kad galėtų' verstis perkant puoši
mui gėles ir kitus reikalingus 
daiktus. Todėl jos kreipėsi į pa
rapijiečius prašydamos aukų ri
štai Kalėdų šventėmis prie baž
nyčios durių surinko $49.50. Vi
siems ‘ aukotojams taria nuoširdų 
ačiū.

A. P. draugija dabartiniu lai
ku' leidžia auksinį laikrodėlį, ku
ri paaukavo p. Julia Česnauskie
nė. Išleidimu rūpinasi L. Skeivie
nė. ir jai padeda kitos narės.

A. P. draugija dovanojo nau
jai atvykusiam vikarui kuri. J. 
Petrauskui gražią komžą..

. Paskutiniame savo mėnesinia
me susirinkime nutarė surengti 
“Lietuvišką vakarą” ir į komi
siją išrinkta p. Bronislavą T rai
na vieienė ir panelė-Kotriną: Dau- 
kąntąinė. Padėti, surengti prisiža
dėjo p. vargonininkas' Petras 
Petraitis.

Mūsų kleb. kun. F. Strakaus- 
kas sirgo visą savaitę; Šv, Kalė
dų šventėje laikė pamaldas kun. 
Morkūnas, M. LC., iš Thompsop,

Dabar jau-’^awJtsi, geriau. Bei, 
šiomis dienomis susirgo kun. 
Strakaū.sko motinėlė. Ji jau ke
linta, diena guli lovoje. . *

Išduodame visokios formos policies dėl Apdraudos ir Kau

cijas. Jeigu norite apsidrausti pas aukštai stovinčias Kompa

nijas, ir reikalaujate apdraudos patarnavimo, tuomet šaukite 

4850 arba ateikite į mūsų ofisą ''
t. ■

5

}

t

r

nepaprastos rungtynes.;
Bronius Mažukna.

N0RW00D, MASS.

Gruodžio 31 d. D. L. K. Algir
do pašalpinė draugija surengė 
Naujų Metų lauktuvių vakarie
nę. Žmonių buvo beveik pilna 
svetainė. Dalyvavo ir keletą, biz
nierių. '

Programą ‘Susidėjo iš kalbų, 
dąinų ir deklamacijų.

Prinelpąliu kalbėtojų, buvo 
kleb. kim. F. Strakauskas. Jo 
kalba buvo i domį ir kai kam 
skaudi.

Kiti kalbėtojai buvo tai drau
gijos valdyba: pirm, Ad. Stanci
kas,. vice pirm. A. Stariilonjs, 
sekr. T. Verseckas. Jų kalbos bu
vo apie draugijos darbuotę.

Mažasis choras, vadovaujant 
p. E. Šlapeliui, sudainavo keletą 
dainelių.

Duetą sudarė A. Didikaitė ir 
V. Vilkišiūtė.

Eiles pasakė A. Kazlauskaitė,, 
V. Vilkišiūtė ir A. Vilkišiūtė. 
Programa baigėsi Lietuvos . him
nu. Ten buvęs:

PROVIDENGE, B. I.

1
L 16 COURT STREET, BR0CKT0N, MASS.
į ' ?. . . • . : ’ • ■

į .' < Mūsų Prasmėžodis: “Visuomet Pasitikintis.”
■ • r •

į . DABARLAIKAS I

j Įsigyti Žieminius Langus
I ir Duris

PAKOL DAR ŠALČIAI NEUŽĖJO i

| žieminiai langai ir durys sutaupo kurą, išvengia šaltį ir Į 
Į apšildo Namus. ' ’ I

Pirkite dabar pakol kainos tos pačios.
s

!
I
= 43 Canton Street,
f Stoughton
I Tel. 372 ,

NORFOLK LDMBER CO.
100 Beari Street 

Bridgewater 
Tel, 350

B

i

W. G. McGLINCHEY

Pirmutipis Graborius

Lietuviams

Montello. Mass.

Del Motoru ■ I’atarnąujii

Moteris.

Tel. 1308-R.

šv. Jurgio Parapija.

I ■ šv. Stepono dienoje, gruodžio 
26 d. buyo tokis blogas oras, su 
dideliu sniegu ir audra, kad Šv. 
Jurgio parapijos jaunimas buvo 
priverstas perkelti vakarėlį i ry
tojaus dieną, kuri rengė pagerb
ti savo dvasios vadą Kun. Stepo
ną Kneiži jo varduvių proga,.

Kalėdų švenčių proga paauka- Vakarėlis Įvyko gruodžio 27 d. 
vp bažnyčios reikalariis .gražų1. Nežiūrint, kad keliai buvo blo- 
snrilkyklą? kuris ir buvo pavarto- jgi ir pavojingi, bet į bapkietą al
tas pirmą Kalėdų dieną. ■ ■ vyko svečių .- .riet* iš Thompson,

Šios draugijos, narėms peikiau- Conneetieut; kaip tai: Kun. Mop
so garbė už jų darbštumą ir iiė- kūnas, mokytojas ,J. Pilipauskas 

Įir kiti. Iš Brock.tono buvo atva
žiavęs Kun. J. švagždys ir Kuri. 
J. Petrauskas. Kiti žymus asme
nys svečių tarpe buvo ir “Dar
bininko” redaktorius p. A. Knei- 
žys, advokatas B. Sykes su žmo
na, mokytojas F, Bubilas.

Choro vedėjas p. Anicetas. Šla
pelis tinkamai susodino ąveeiua 
ir. pasakė įžanginę prąkalbolę ir 
pakvietė Kun-. J...-ŠvagždĮ būti 
vakaro vedėju;

Programa buvo gražiai išpiU 
dyta, Štai ji:
1. Kalba — dKūli. J. švagždys. ?
2. Solo —Aleksandrus Medvežkis

nu ii štamą darbą. .
Moterų Sodalicija. .

Gruodžio 29 d. Šv. Roko par. 
svetainėje 8 vai. vak. įvyko Mo
terų Sodalicijos susirinkimas. Į 
susirinkiiną““ltt.silnnkė pirmą syki 
naujas vikaras ’ kun.. J.-, Petraus
kas., Pasveikinęs Moterų Soda-ll- 
cjją užkvietė bendradarbiauti 
rengiant, parapijos- vakarienę, 
kart įvyks vasario 11 d. Sodai i- 
cijai paprašo platiųti vakarienės 
tikiętus,. ir. kad lengvinus- būtų 
susitvarkyti,pakvietė ponia Ag
nis Barnis' (Juškaitytę) pirmi-

erių. net' iš Thompson,

L. D. S. 11 kuopos stambus na
rys Karolis Švedas mirė 4 d. 
gruodžio. Palaidotas gruodžio 6 
dieną su iškilmingomis, šventomis 
Mišiomis ‘iš švento Karinriero 
bažnyčios. Mri’ė aprūpintas šven
tais. Sakramentais per kleboną' 
kun. J. Vaitekūną. Palaidotas 
Švento Franeįško kapinėse. Ve
lionis buvo nevedęs, 39 motų am-

gjlMiiiiMittiiiiitiitiMtiHiiHiiiBttitiiĮiuiiiiMiiMaitiHltmtiiieiiiiiHiiiiiaiiimiiiiiieiitiiaeiiiBiiiHtMiikiiHiiiiiiiiiiĮHijiMHinitiiiiĘI

s* . . . .3

Į Mes Užlaikome Pilną Eilę Į

Del

Daniel Green j 
Smagių Šlipių |

B 
B

Į CHARHON’S
| PIANAI—RAD1OS
I ŠALDYTUVAI
j Aliejau pečiai,. Skalbiamo! # 

mažino*
20 TRUMBULLSTRIKT 

W0RCMTKR, MAM.
TeL 4-9430

Langyot Hlygu—Nuofimčh

Vyrų ir Moterų
i

i

i

i
3Į

j

DELANO THE SHOEMAN
121 MAIN STREET, ^OCKTON, MASS. I

į

-t .
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Įjfrenktadieius, Saudo 5<L 1934L
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Rytinių Valstybių Žinios
UIATCDDIIDV PAkIN (Gale kalbėjo pats* jų nuolatinis fVnlLllDUnij uUllm* Įr nenuilstamas vadas gerb. kom

pozitorius Aleksis. Jis rimtai 
jietuvos Vyčiai supliekė 4r be Ū šjnagiai,. linksmai kalbėjo cho- 
ios midažlrdyatčs ^įklupdė f°. «ety dar-

Ituvius studentus iš Naugatuek, b//ot,a 4®^ P.1?1'0 111 T^vynSš. 13. 
M. Tai atsitiko gruodžio 26; skaiatt Uetųvyba* bei ka- 

JlŽini&oje lietuviij . salėje, Wa-v,ltl? randasi . .rūpinto- 
brburyj, Conn.'Lietuviai studeit- ka* pamato tokį jau
ni, ' kurie?gyv^a." Naugatueke..11™51! tekamai ir rimtar 

.^Biulyjo tvatotrariečiams eiti f tesiteikusi. Lietuviai visuomet 
■fbasketbąll imngtynes su jais Ko- telaiką; ir per ją liūdniau 

ledų bei Naujųjų Mėtų Šventėse. i<a®iaS;. muzika, buvo
•' Vraterburiečiai sutiko ir juos nu- Įlmksmintoją ir Gamintoja, Laiji 

žemino per daugiau kaip 20i^ana :vlsu^rae^ ^oki karaliene ne- 
. .punktų! ttninfinn^ ^nRlmh. 1^ Ir jtotnimas,. kuris

siasias .valandas muzika buvo
1 _ _. • - F .«

būna visuomet'toki karalienė He-

Galutinasis skaitlinių U =11* -1-. skaitymas 45-29 Wateflmrieči<l'^r.nCpr,kIa"a“ pn'

naudai. Tai ‘ buvo ’ didęle garbe 
Waterburiečiąms, nes Naūgatu- 
čko ratelis arba Swastil>a Ratelis

. susideda iš lietuvių, kurie eina 
kolegijas arba universitetus. Šie 
lietuviai priHauso_prie to rate*

jpigi, kad galėtų atvykti kuo 
. j daugiausia žmonių. Dova- 

nos buvo duodamos už dai- 
Eilės, skiriamos aiškių bei pastovių nuopelnų Lietu- liausiu ir įdomiausių kepu- 

vybei bei Katalikybei užsipelniusiam, Didžiai Gerbia- rių,. ir už gražiausius Ame- 
mam mūsų išeivijos, o ypatingai lietuvių jaunimo globė- rikoš bei Lietuvos šokius. 

Šokiai; tęsęsi iki vidurnak
čio.
BLYNŲ IR PAMPUŠKŲ 

VAKARAS.
Moterų Altoriaus ir Ro- 

. žanČiaūš draugija, pernai 
suienge su dideliu pasise
kimu vienų Pampuškų ba- 

. lių, Šįmet, dar nori ska

Ad Mulios Annos THOMPSON, CONN. '

Jūs bram . 
gūsis jaunimėli nesigailėkite tą 
tuojaus padarę. Pamatykite savo, 
kunigus arba patį vadą prpfeso* 
rių Aleksį ir jie parūpins, jums 
vietą.

Vyčių Metinis Susirinkimas.

Vyčių Klubo kambariuose, 
Greęne Street buvo vyčių metinis 
susirinkimas. Susirinko iki 60-70 
jaunimo! Labai gražus būrelis. 
Turėjo, daug; Svarbių nutarimų ir 
be ko kito buvo ^naujosios vąldy-' 
bos išrinkimas. Į naująją valdys 
bą pateko beveik tie patys. Pre
zidentu lieka Juozas Kupstas, 
raštininku . Jurgis. ’. Vilčiauskas, 
vice pirmininku Patricija Jesu- 
laičiūtė, finansų raštininku Juo
zas Jokša, maršalka Bronius ( ?- 
Red.), knygius Jonas Pilipavi
čius, kasininku K, Klavaičiūtė, 
namų prižiūrėtoju Kauneckis. 
Tai graži . valdyba ir beveik ta 
pati kaip pernai. Tikimasi daug 
gražaus, ir naujo darbo nuo šios 
valdybos. Buvusi valdyba daug 
padarė. Numaliavojo vyčių na
mą, ištaisė jį . iš vidaus taip-, kad 
vyčiai gali ištiktųjų didžiuotis 
savo klubu.. Be to, pataisė pool 
tablės ir daug gerų ir naujų kny
gų įsitaisė knygyne.

Prakalbel.es pasakė klebonas 
ir kunigas Kripas; Lai gyvuoja 
Lietuvos vyčiai Amerikoje. Tasai 
vardas yra begalo brangus lietu
vio širdžiai; Turėtume neužgęsyti 
jaunimo troškimo- ir įvertinimo 
brangaus vyčių vardo.
Del naujo laikraščio “Amerika.”.

Turime su džiaugsmu pripažin
ti “Amerikos” leidėjams, . kad 
pastarasis, numeris žymiai page
rėjo... ant tiek pagerėjo, kad jei
gu kiekvienas. jo numeris toks 
išeitų, tai lietuviai skaitytojai 
būtų užganėdinti, 'tai girdėjau 
nuo kelių kaip daktaro Aukšta* 
kalnio ir kitų rimtų bei teisingų 
kritikų. Linkime “Amerikai” 
žingsniuoti ir net sparnais lėkti 
pas visus lietuvius. Lai naujieji 
mėtai rašo savo knygose, kad 

: ‘ ‘ Amerika ’ ’ išėjo ir kad žmonės 
ją labai pamylėjo. Laimingų 
Naujų Metų ir kloties linkime 
naujam, jaunam laikraščiui “A- 
merikai.” ' ■

Pas LaSalettė’us Hartforde.

Ir aš vadinasi pakliuvau. Buvo 
gražus' susirinkimėlis ir lietuviai 
ten buvo? gražiausiai atstovauja
mi. Iš lietuvių buvo 6 lietuviai 
broliukai, trys kunigai LaSalefte

i. (kun. Daktaras Cibulskis, Kole
gijos pei’dėtinis, kūn.. daktaras 
Lųtkus ir kun. Abromaitis). Kiti 

! lietuviai kunigai svečiai; Valam- 
tiejus, Kripas, Ražaitis iš VTater- 
bury ir kun. Karkauskas iš Neiv 
Haveii’o. Buvo iki 50 kuhigij.. 
Dalyvavo ir Hartfordo vyskupi
jos kancleris. Prakalbą labai gra
žią pasako kini, daktaras Cibuls
kis visų LaSalefte’ų vardų. Ma
tyti, lietuviai ima vyranti svar
biausiose, atsakomingose vietose.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Y. Sts., New York. Tąįhs- 

to.s straipsnelio “Nežinomieji 
lietuviai” nedėsime, nes Tamsta 

visus jaunojo choro lų-paduviai. redakcijai savo, tikro ... 4-.
' ■..balulymus, darbus ir gorus norus, vardo, pavardes, ir. adreso. _• . t'lj Ųaltilllbreil Šli \kbTda

. lio: Jonas Grobaiiskas, yra pl'a 
eiai žinomas kaipo Priucetou D-

' niyersity stąr, Edvardas Butkus, j 
Tanko universitetą S'yracusc, . 
New York, Stanley Pascavagc ■ 

■ (? Red) develand Stars Cham- .» 
pionship ratelio, ^Bill” Plikaitiš ] 
iŠ MeGill Univeršity,. ffBlondy” ] 
Ratkevičius ii’ Naugatuek High, 1 

; ’ Edivardas Poscavage (? Red.) iš , 
. . Naugatuek High, Bill MęGovern ,: 

iš Pratt Institute, Cayton Fell- 
oivs ir Ernire Bendler iš Srhafi- 
er Academy. Jie daugųmojė’ lio- : 

' tuviai... visgi visos žvaigždės y-
ra lietuviai, ypatingai z Greblius- 
kas, Butkus ir Stasys Poskevi- 

. _• Čius;
Daug žmonių susirinko pama

tyti lošimo. Buvo daug lietuviš
ko jaunimo iš Naugatuek iv Wa- 
■tęrbury, Paskui buvo šokiai, ku
riais lietuviškasis jaunimas paši- 

." . . naudojo.. Norberto: Aleksio ' or
kestras patenkino visus. Paskui 

. f lietuviai iš Naugatuek. ėjo mč- 
. ■ ginti savo laimę prie mūšų bow- 

ling alleys. Bet ir čia apsitylė;
; Ištikrųjų buvo, liūdna diena dei 

Naugatucko lietuviu, bot nerei
kėtų jiems, perdaug nusiminti, 

’ , nes jie kitą sykį gali mus su-' 
. .pliekti, jie turi gal geresnį fty- 

. . mą’ negu mes, bet jie iš visų ko
legijų' susirinkę nėra pratę visi 
drauge- lošti, kaip mūsų vyčiai. 
..Jeigu jie turėtų. vyčių “ teąrn- 
ivork,” tai retas ratelis juos ga
lėtų “subyfyti.” Visgi' linkime 
•jiems nenusiminti, bet kitą sykį 
mus geriau pabausti. .

- Mūsų -vyčiai ikišiol yra išląi- 
mėję kiekvieną lošimą. Jau lošė 
su B. A. C. (Brooklyn. Athletic 
Club (Waterbury’o ratelis)., Št. 
Mięhaėl’a Club iš Nevv Haveii 
(Svetimtaučių itahj), Karkausko 

, Švento Kazimiero pūr.: choru iš 
Nevv Haven ir “Svvastilvus.” Jie 
žada (nors taip Jonukas Lesu-: 

; naitis Šneka) supliekti kunigo
Daktaro Bružo ’Nasįiua’iečius. 
Kloties!

jaunojo Choro Balius.

. Aną vakarą švento Juozapo> 
parapijos jaunasis choras turėjo 
Savo metinį baliuką. Tai buvo 
senosios mokyklos kambariuose, 
kuriuose klebonas kun. .Valantie  ̂
jus jiems pavęlyjo laikyti savo 
choro repeticijas. Atsilankė, be 
trijų;, visi nariai u- narės. Buvo 
iš viso: apie 50] Tai gražus būre
lis ir.gerb. komp. Aleksis tun 

. juos augštame laipsnyje. išląvi- 
' nęs. Jie turėjo gardžių užkan- 

1 džių ir linksmomis dainelėmis bei 
šokiais visi linksminosi. • '

/ . Prie vakarienės stalo p-lė Plan- 
• giūtč pirmininkavo ir iššaukė 

gerb. kunigus, kalbėtojus. bei ki- 
tus. Klebonas kalbėjo rimtai ir 
labai turiningai apie bažnytinį, 
muziką ir lietuvybę. Jisai , išgyrė 

t ’ labai jaunojo choro darbus ,ir- ra
gino- laikytis ir visuomet. sūsi- 
1dausyti. Paskui kalbėjo kunigai 

H ’ vikarai Kripas ir Ražaitis. Jiedu 
L - irgi. išgyrė .

jui kuiiigui. daktarui Jonui Navickui, Mapahapolio Lie- 
tūviij Kolegijos Direktoriui,

Sukanka meteliai kaip sidabro aidai, 
p iš krūtines giliausios plaukia tiktai 
Džiaugsmo ir draugingumo balsai,..
Pasveikint Tėvelį tegaliu asai!
Tas, kuris mokslo ir pavyzdžio purpurais
Ii prityrimo majestote skatina jaunimų,
Tinti labiaus lietuvybę mylėt
Ir ryšius tampriausius sii jaja turėt... :
Ir vystosi jie... tie jaunuoliai visi.
Purpurais lietuvybės jaU klojami
Ant jaunų ju pečių, kurie rytoj 
Atsakomybėj skaitysis baisioj I...

Taip prie Jūsų, Teveli, sesutes dvt„ .
Katalikybė - Lietuvybė.., abidvi graži ( .
Ima kaip rožyte sidabro rytmečiu kvepėti, skaistėt... pusdolerį. Įvyks sekmadiė-

i sostą inia

Jr kaip Jūsų dęl tięk jau man nemylėt?! 
Bet purpurai gražiausi puola labiaus, 
ęūr pavyzdis pastovumo randas gražiausi 
Ir ima kaip mėnulis ant ledo žibėt... ' 
Ir kaip Jūsų dėl tiek.jau man nemylėt?! 
Ir Šiandien kai rytojaus lietuviai

Jūsų prityrimo aruode ganos. 
Tegaliu staptelėt ir linkėti uAd inultos annos-”

Plytditis.

• • J

Pasižymėjusieji Kvotimuose, KĮ .
■ ■ ■ ■’ . .

Užsibaigus kvotimams, paaiškb- j 
jo jog mūsų gabusis Stasys Vai
čaitis-yra gabiausias studentas! 
kolegijoje, Stasys Vaičaitis, per < 
paskutiniuosius tris metus • yta < ■.. 
gavęs aukščiaūsį laipsnį moksle. Į 
Jani pasisekė šiuose kvotimuose • 
gauti - net 98 nuošimčius. O 97 | 
nuošimtį gavo Pranas Pranskevi- Į 
čius iš New Britam Conn, Praus- j 
kevičius: yra dar naujas studem • < 
tas, atvykęs tik šį metą. Jį tel* į. 
kia tikrai pasveikinti nes gauti I 
97 nuošimtį, tai ne. lengva, Taip ■ 
pat 97 nuošimtį gavo Stasys Grft 
tas ir Stasys AlexandraS. Linkė
jimai šiems draugams, Vaičaičiui

MARIANAPOLIO KOLEGI
JOS'MNIOS.

Kųn, Dr, Navicko Pagerbimas.

Šį metą minima dvidešimt? me
tų kum Dri J. Navicko kultūri? 
nio darbo sukaktis. Jau daug bii 
vo rašyta apie šį garbingą asriie- 
ni, jojo nuveiktus darbus, nuo
pelnus.
■ Taigi, studentai pagerbti savo 
garbingą ganytoją, rektorių, su
rengė puotą tuojaus po šventu 
Kalėdų, Del nepatogaus oro, ne
galėjo didelis skaičius svečių ai

man pavaišinti savo Grafui; Alcsąndrui .ir Pranske-
at' vičiui. Po 95 nuošimtį 0vu,s M.

Jodka, A. Miciūnas ir J! Šaulys.
Šia proga kun. A. Bublys, M.

L__LL_l?ar^_e_giui_ ilgas! eiles. a.pl- ';—- 
budindamas l<ūn. Dr, Navicką. Kaip kiekvieną metą,, taip ir į 
" Kun. K. Urbonavičius'— J..1 buvo suruoštas kalėdinis vakarė •

‘ Kmitas, negalėdamas atvykti, lis! Šis vakarėlis. įvyko Kalėdų. . 
piišiuiite ilgą eilėraštį. , . vakare. Dalyvavo kolegijos, rėk-

Spaudos Sekcijos Susirinkimas. t0l’^ls kūn. Dr. Navickas M. I.

Paskutinį Spaudos Sekcijos su
sirinkimą atidarė viee-pirm įnin
kąs. M. Jodka, pakviesdamas kun 
Dr. Navicką sukalbėti maldą. 
Susirinkime apart . studentų, da
lyvavo dauguma kolegijos moky-

!.tojų.

. | Svarbiausias šio susirinkimo 
Baltrus Mikuta, 55 metų klausimas buvo surasti būdus. < 

amžiaus, išėjo iŠ namų kėb- kaip sujungti pradinių mokyklų 
virtadienio popietį, ir neži- mokinius. Tai svarbus klaūšimas. 
nia kodėl, nuėjęs ant Pratt nes Hetuviij vaikai iš pat mažens, 
St. i koki narna,, ar pats netui-sdami- sau tinkamos litera- 

, J , v tūros, atpranta nuo. lietuviu kaišau, ar kito, tampa nusau- . ’ J. •, . •••,.. . ‘ •■ ’ ’ ' . bos. Todėl sunku; laukti.; kad vė
tąs. Nois SUIlku tikėti, kad yau jje aukštesnį mokslą, eidami 
pats save nusižudė, nėr kl- svetimtaučių mokyklose, .išaugtų 
tokio išaiškinimo, nes ras- tikrajg lietuviais, 
tas revolveris prie i o kūno, . (
• i ’ . vv.' AT Pereitais metais įkurta Studen-ir namas buvęs tuscias. Nei. v . tų organizacija, kuri rūpinasi
j O žmona, Amelija -Mlkutic- aukštesniųjų mokyklų studentais 
nė, nei, jo duktė Stefanija, |jeį sendraugiais. . 
negalėjo išaiškinti toki jo. , . . ■ , . • - • ..v.°, M i «i Todėl ir nutarta- susirapinti
ZYST ■ • pradžios, mokyklos mokiniais.

Vincas Sakevičius, 36 rne- nutarta steigti jiems laikraštį, 
tų, gyvenęs 3810 Harlem Žiam darbui vadovauti išrinktas 
Avė., bemaž keletu valandų .kun< Dr* Birkis M. I. C, . 
vėliau, penktadienio rytų,-

Studentai Atostogauja, 

našiai su juo, kaip su p. Užsibaigus kvotimams prieš Ka-. 
Mikuta, ' nėra jokių patei- ledas, daugumas studentų išvy-- 

’sinančių aplinkybių. Jo ko praleisti Kalėdų atostogas pas 
žmona ir- jis abu g’erai dir- savo tėvus ar gimines. Išvykusię- 
bo, gražų, gyvenimą? vedėb ir 
visiškai netikėjos! tokio ga
lo. . Linkime abiejų Šių ne- j 
laimių artimUsiems nuošii>' Delfo ir iJa!
dziausios užuojautos, i

čius, tat . prideda dar blynų. 
Sako,, blynai sotūs, gi pam- 
puškos gardžios. . Atsilan- 

-—— Idusi-- Į-Štfų-Tittttsų ■ moterų 
\ .-rengiamų gali tikėtis ska- 

*niai ir sočiai privalgyti už

nį, sausio 16 dienų, 7:0.0 va
landų vakarė.
DVI ŽMOGŽUDYSTĖS
Netikėta ir skaudi nelai

mė patiko Baltimorės lietu
vius šių savaitę. Per vienų 
dienų net du ašmenys save 
nusižudė revolveriais.

nuoširdingiausius sveikinimus at 
siuntė.

Kalėdų Vakarėlis,

KLEBONO JUBILIEJUS prakalba per tautines iškil- 
Plačiai ir iškilmingai . Bal-I !-evs.’ ^ra mūsiį tautos

timorėš. lietuviai katalikai |Pa^a* . _ .
minėjo savo klebono Juozo' v. .^ai !r svetimtau- 
Liėtuvninko 40 metų kunl-j clal?}s rodė ilgas jė
gavimo sukaktuves pereitų' Jasi su ląikras-
savaitę. Iškilmės buvo Šven-j^^1^18’. kūne/ji labai is-. 
ciamos net tris dienas: Sek
madienį bažnyčioj, Kalėdo
mis namie, ir antrų Kalėdų 
dienų salėje.

Nepaprastai gražų įspū
dį sukėlė ne tik klebonui., 
bet visai Baltimorės visuo
menei, garbus vyskupas Pe
tras Bučys, Savo netikėtu 
apsilankymu. Visiškai nie
kam nežinant, Jo Ekscelen
cija, sekmadienio rytų at
vyko į bažnyčių, vos laiku 
suspėti į Iškilmingas Jubi
liejines Mišias. Sukruto, su
judo visi žmonės — čia re
tas koks svečias užima pa
garbos vietų prie altoriaus) 
Kun. Mendelis sakydamas 
paniokšlų, supažindino pla
čiųjų visuomenę su Vysku
pu, ir J. E. malonėjo ištarti 
keletu . žodžių į susirinku
sius. Gaila, kad tarnybos 
reikalais prispaustas^ ger
biamasis Vyskupas negalė
jo išbūti iki Jubiliejinės 
Puotos.

Prie progos, , reiktų pri-; 
minti; jog Jo Ekscelencija 
jau nebe pii’inų kaitų taip 
pas mumis lankosi. Mūsiš*. 
k'iai gi, norėdami išreikšti 
jam atitinkaiiids pagarbos, 
iš icailio neriasi,) kuoiiįet jis, 
lyg dvasia, nesidlioda su
čiupti. Labai pagdidautina, 
kad Jo Ekscelencija atvyk*

minėjo savo klebono Juozo [, 
Lietuvninko 40 metų kunl- ic 
garimo sukaktuves pereitų ?.

reklemavo. Jo' atvaizdas ir! panašiai save nusišovė. Pa
ilgas jo darbuotes aprašy
mas tilpo sekantį rytų Bal- 
timorės “Sun.”

Be Vyskupo, dalyvavo 
klebono iškilmėse ir svečias 
kun. Juozas Giedra, iš We- 
sternport; kūn. Kulikaus
kas iš Chicagos, kun. .Pauk
šte, iš Ohesterio, ponai Men- 
deliaį iš Plains, Pa., 'ir Vin
cas Nagornauskas, iš Balti
morės. Taip pat jį sveikino 
laiškais bei telegramomis, 
r Puotos ‘vakare, Seserys 
Kazimieriefėš išstatė laba: 
puikiai prirengtų klebono 
gyvenimo atvaizda v i ni ų*. 
Taipgi šokius, dainas ir 
ginniastikus. Choras irgi 
prisidėjo su dainomis.
/. Vakaro kalbėtojais bu
vo, be paties klebono;, kuni
gai' Dubinsiąs, Giedra, Kei- 
dišius, klięjdkąs Weisengo~ 
fas, ir kun. Mendelis, kurs 
keletu! kartų buvo kviečia
mas kalbėti.; Iš vietos svei
kino parapijiečiai: Juozas 
Makarauškas, V. Strazdai!* 
skas, D. Rokuiža, J4 Sake* 
-vičius, J, Kaiiys, panelė M. 
Radževičaitė ir ponia. Ąu- 
gaitiehe. .
, ■.KĘBUKiy hAlVIUŠ'. '

» i- . ų. '■

\ Naujų Metų dienoje Sv. 
Vardo /Draugija surengę 
savo , metinį keptiriį balių. 
Įžang a bitvo .. nepaprastą i

C'., kuit A. Btiblys M. I. C., kun. ' 
A. Morkūnas M. I. C. ir kiti mo- į 
kytojai, likusieji kolegijoje štu- / 
.dontai, bei visi’ kolegijos darbĮ- 
ninkai-ės.. < . ' .

Programą išpildė patys kole* ’ 
gistai,

. Y patingai gražiai, išpildė ‘ savo . 
užduoti Antanas Bambalas, kuris ' 
/negalėjus atvykti pačiam. Kalė
dų Dėdukui, turėjo jį pavaduoti. . 
Visi dalyvavusieji gavo po grri 
žią dovaną.’Apart’visų dovanų,. 
kiekvieną metą Kalėdų, dėdukas 
suteikia . kaikuriam • studentui iSjįįhr ‘ 
j.ę, “babydole”, Kodėl tas ypą» T 
tingas studentas gauna tą lėliu- } 
tę,. tai nėra reikalo paaiškinti. ‘ 
Galite patys suvokti. Šį metą 15- ■ 
lę gavo studentas Pranas Balčiu- .'• 
nas iš Chicagos. '

SVEČIAI. -■
Gruodžio 13 d. kolegijų 

aplankė gerbiamas . svetys ; 
kun. Paulionis, lydimas ku- į 
nigo. Vaitekūno. Gerbiamas 
svetys yra „Apreiškimo pa- ■ 
lapijos klebonu. Brooklyn, ■ 
n. y. .į ■

Antanas Mažukna T. R, i 
‘ - • '--.f

NEW BHITAIN, CŪNN,
Viešas Pranešimas. . . .

Šiuomi pranešamo, kad S.L.R.
K; M. S. ir LDS,. Conn. apskri- . i 
čių valdybos turėjo bendrą šuva* ’ 

’žiavimą, gruodžio 11 d., Nevs>
i' -i . ... ~ ’Z Beitame pasitarimui dėl bendrainegalėjo praleisti progos jį. . wT,rvT-*-fTkr * v f « . rengiamos “Gegužines.”MIRIMAI. mirusi aplankyti pas gra-!. XT r x cir. v. ,, .-• r J , . A Nutarta “Gegužinę” rengti

Marųa Juskevicmte, ta- bonij Gi-ebhauckų ir ten at- Nl!W Britame, birželio 10 d. S.m. . 
re jusi 17 metų, pasimirė kalbėti, maldąs. Laidotuvės .Parkas jau paimtas — QuarŪe . 
gruodžio 18. dienų. Ji buvo įvyko sausio 2 diena.
jau šešetų, mėnesių atgal iš- Vardo d r-jos vyrai nešė į Prašome kitų apskričių, kuopų 
siųsta į kalnų ligoninę, bet karstą, 
nesisekė . išsisaugoti nuo 
džiovos. Tėvai, gyvenę prie x 
Dover gatvės, jų palaidojo 
gruodžio 21 d.j.Holy Redeė- 
mer kapinėse.

Ona, Podžiūnienė, sena 
parapijietė, ir. nare 2klto- 
riaus ir Rožančiaus draugi
jos, pasimirė širdies liga, Ii patarnauti taip 
gruodžio 23 dienų, Buvo 
pašarvota pas savo dukterį, 
česnavičienęj Morrell Park, 
kur atvyko gražus būrys 
Moterų draugijos bendras 
maldas atkalbėti. Velionis 
turėjo jau 71 metus.' .

Mikas Lanke virius, kitas 
senas parapijietis ir švento 
Vardo draugijos narys, |)a- 
siniirę Bay Vie\v . ligoninė;- 
je. ‘gruodžio.29 dieną. Jis 
tūrėjęs 74 metų, ir yra pasi
žymėjęs • ištikimas ką-

ji studentai grįžta sausio 7 d. 
Sausio 8 dieną vėl . prasideda 
rimtas darbas — mokslas.

į ir draugijų minėtą dieną nieko 
—. . . ~ ... nerengti, kad nesusidarytų kokiųPer dvi savaites Baltinio- nemalonuml}.

rėje turėjome penkias mir
tis. Įsidėmėtina, kad iš pen-!
kiti laidotuvių, vos trys te-' ,inic

j Taip pat valdybos pareiškė • . 
nuoširdžią padėką visiems cho-

. / . . ,rams, dalyvavusiems 1934 metų. |
atiteko lietuviams £Tabo^ĮgegU^nėje, ir nutarę kviesti cho- -4

vyk.1 ’ T i 'itfil’i ’i ___ • • ♦ • ____ .±__ ‘________________riams. Lietuviai turėtų 
kreiptis daugiau prie savo 
žmonių, ypač kur savas ga- 

gera’i, 
kaip svetimas. Svetimtau
čiai pas . mus nelabai ver-

ras ir. į šių metų gegužinę. . . .. ,-j

Gerb, chorų vadų ir choristų j
prašome, gavę pakvietinius, su
tikti dalyvauti ir pagražinti-mū
sų. Gegužinę nes be jūsų, bta-n- !
gieji, mūsų rengiama gegužinė .

. Kviečiame iš anksto .sutikti.
- Apskričių Valdyba.

BROOKLYN, N. Y. ,

žiasi, gi j.ieiųs pasiduoti ne- ir^ sėkmingu
reikėtų. .Tikimus, kad bent .... ........ .

j Žinyno skaitytojai neturi 
'ieškoti tokiamė reikale žmo-
; gii kitur, kaip Čiėnai pat.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS CREBUAUCKAS
Grabinius ir Balsamuotojai 

423 S. PAČA STREĖT, 
BALTIMORB, MD.

MIRS ■' ' •
. . ■ • ’ * • A.

Kastancija Griciuvienę. 59, mo į 
tų. 434 —r 57 th St.,; Buy RiŪgę, 
N. Y, mirė gruodžio 20 d. Palai- . > 
dėta gruodžio 23 d. iš šv, Jurgių 
bažnyčios‘ Kalvarijos kapinėse. t . ‘j

Laidotuvių apeigomis rūpinosi y 
gvaborius J. Garšvą .

■t ••

t .

Prakalbel.es


gąrtadienią Sauaio 5 d., 1934.

E UTICA, N.Y.
| 40 Vai. Atlaidai;
Gruodžio 10, 11, 12 d.d. mūsų 
fctyčiojė įvyko .40 valandų at- 
H#r. Turiningus pamokslus pu
fe Tėvas Alfonsas, Pranciško
je Žmonės . gausiai lankėsi Į 
fetyčią rytais ir vakarais.
mėi parapijiečiai priėmė šv.
Sūniją, ’
^PŠvas Alfonsas daug Žmonių.
ĮKč į Trečią jį Ordeną,
Ifeir .džiaugiamės turėdami klc- 
gU’kun' A.Deksnį, kuris pa- 
į$B pataisymus bažnyčioje iv 
įbonijoje.
J^et kas svarbiausia . aprūpina, 
įpnes dvasiniais reikalais. .
^Dėkojame Gerb.- klebonui už 
(tarnavimus ir linkime, laimiu* 
I Naujų Motų..

' . , , Komitetas,

ROCHESTER, N.Y,

tsMaesaeaMMHMMessseMKaMMBMBBMaMMi 

kuris grieš lietuviškus ir .ameri
koniškus šokius. Taipgi bus daug 
ir įvairių pamarginimų. ^Draugi
jai, . kuri skaitlingiausUi į šį pa* 
rengimą atsilankys . bus įteikta 
sidabro taurę.

Šiam parengimui visas apakti- . 
tis stropiai rengiasi ir. tiki padą- 
ryti jį tikrai. įdomiu ir palinks
minančiu. Vyčiai kviečia visus, 
kaip senus, taip . ir jaunus į šį 
gražų parengimą atsilankyti ir 
gražiai pasilinksminti.
; Pradžia šokių 8 vai. vakaro;
Įžanga puse dolerio, Ą.T.,M‘

D ARBINIKK AS ■ __ ... : • < ■ .. 8,

Mayoras 
JAMES M. CURLEY

Telcphone: STAGG S-0706 VALANDOS:
no ' Dl AnAC Y VEIiniliC s-12 « ryto, 2-8 vah Dili DLAuAu Kl vLllulUu Atentadieniait tutitarut

D A N ® Z S Z! K S - jčl 499 GRAND STBBKT
■* * ***' ■ (kampai Union Ava,)'

Namų Talefonaa: Mlchigan 2—4278 B R 0 O K L Y M*

K Gruodžio 24 d., bažnytinėje 
fe-etainėje .Šv. Jurgio parapijos 

Mokyklos vaikučiai išpildė prog
umėlę/ su.sidedančių_iš. pasyeikir 
temo, dainų ir vaidinimų. . 
te Sveikinimo . kalbą pasakė V. 
Ekmuolis.
te “Vargšas Petrukas ’’ suvaidino 
K ir 2 skyriaus mokiniai.* 
te Taipgi suvaidino “žvaigždute*’, 
te sudainavo “Mažas Piemenėlis’ 
K ir 2 .skyriaus , mergaitės ir ber
nukai.
| “Tylėk, ne.% tuoj suminsiu” 
Suvaidino šios mergaitės: M- Per* 
Raitytė, Ą. Černiūtė, U. Vilimai-. 
^tė> A. Žukauskaitė.
L “Lietuvos Sargeliai” ir “Pir
mos, Kalėdos” — 3 ir 4 skyriaus 
mergaitės ir berniukai, 
['‘.“Toli Stainelėje” ir “Kalinio 
[Atsidūsėjimas” sudainavo V. Sa- 
'muo.lis. y __

“Shaters”, valeas — 5 ir 6 
\fkyriaus mergaitės.
į-' “Jonuko Dovana”, —suvaidino 
Rpe mokiniai: J. ir A. Petraičiai, 
[V. Samuolis, J. A. Mateikis..
I?’ “Kalėdos Kalėjimo” — 5 ir (i 
Jfer -berniukai.. ■
te “Rytinė. žvaigždė”, “Gimė 
gKar alins”, Pažvelgiame į dangų1 
rh* “Ties Betliejum” — giesmės, 
p Visa programa vaikeliai labai 
Eserai išpildė.

Tai. vis mūsų Sesučių — moky
tojų ir kleb. kum J. Bakšio nuo
pelnas, kad taip gražiai išmokė 
^vaikučius. f s,:.
F į . Tėveliams garbė, kad jie.-‘siun* 
MESa- savo vaikelius i. parapijinę 
t mokyklą.
į' :'. . Ant. žiemys.

| LBROCKLYN,N,Y.
Eę Moterų Sąjungos 35 kp. sus’l- 
Fimkimas įvyks sausio 7 d., 5 vai.
■ 'vakare.
■ -Visos narės malonėsite ateiti ir
T-išgirsti raporto iš Įvykusio seime

lio. • ” ■ . ’ . .
. Turime aptarti mūsų darbuotę 
G ateityje, kad padidėtų mūsų 

Miopa. . Vaidyba.

BBEUsISgIMRS.
1 \Lietuvos Vyčių Nbir York ir
<New Jersey apskritis rengia sek

madienį; sausio 21. d. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 207 York 

. St, Brooklyn, N. Y. “Moonlight 
if pretzelių” balių. '

\ Šokiams gauta geras orkestras,

Šv, Jurgio par. sidabrinio ju
biliejaus proga visos katalikiškos 
draugijęs rengia bazarą parapi
jos naudai,

Dabai smarkiai darbuojasi mū
sų parapijos jaunimas, kad baza- 
ras pavyktų.

Bazaras prasidės sausio 26 d. 
ir tęšųs Šiose dienose : sausio 26, 
27, 28 ir 31 d.d. ir vasario 3, 4, 
7, 10 ir 1| dd..

Vadovaują kun. J Laurinaitis.
Bus įvairių laimėjimų. Vietas 

bažnytinę svetaįnė, 207 York $t.
’ Rap.

MASPETH,L. I-, N. Y.
Naujų Metų sulaukėme viešė

dami pąą p - B. ir C. Mežulius. 
Dalyvavo .svečių iš Brooklyno ir 
Maspetho. ■
, Ponai Mažuliai yra labai. nuo
širdūs, vaišingi . ir geri katalikai 
žmonės. Linkime jiems ■ laimingų:. 
Naujų Mętų.

HARTFORD, CONN.
Senus metus palydėjome, bet 

pradėtų darbų dar neužbaigėme.
Svarbiausias darbas buvo, tai 

bazaras, kuris praėjo su geriau
siomis pasekmėmis, bet apie tai 
spaudoje nebuvo parašyta.

Parapijiečiai ir biznieriai gau
siai parėmė bazarą:

Laimingą ta kolonija, kuri tu
ri daug biznierių, o dar laimin
gesnę, kuri turi darbščių farme- 
rių — ūkininkų* r

Kaip buvo skelbta “Darbinin
ke,” taip viskas ir įvyko.-

Mūsų ūkininkai nesigailėjo nie
ko dėl bažnyčios ir tautos Jie 
viską aukojo’ Dievo, garbei... ■ .

Užsibaigus, bazarui kleĮv kun. 
J. Ambotąs- visiems . nuoširdžiai 
padėkojo, taip pat • dėkojo vi
siems ir kun, Ed. Gradeckis, pd- 
sigerėdamas,. kad jo. pastangos 
atnešė gausią : pagalbą • pavapijkh

Parapijų sportininkų Lyga. >
. - Šiame. mieste, yra organizuoja
ma visų parapijų-sportininkų ly
ga. Pakviesta ir Šy/Trejybes 
parapija.- . ’ . • * . ,

Kun.- Ed; Gradeekiu sušaukę 
visų draugijų - valdybas tuo, klau
simu pasitarti. Nutarė rengti 
baskėtball,lošimą ir. šokius, sąu- 
sio 6 d.4, parapijos mokyklos sve
tainėje, 339 Capitol Avę.

Bus smarkios rungtynės. Visas 
Hartfordas interesuotas. ‘ „

LDS. kuopos veikimas.
Šiems metams išrinkta nauja 

valdyba. Kuopoje eina smarkus 
bruzdėjimas. Nariai suinteresuoti 
L. D, S. ir “Darbįninko” vaju
mi. Girdėti, žada smarkiai pasi
darbuoti.

Kuopą įsigyjo Vilniaus pasą.
V. V. Sąjungos skyriaus dar

buotojai panelė Penkauskaitė, 
Čekanauskas, Povilaitis ir Pik
turnas eina į namus platindami 
pasus.

SIUNČIA SU

NAUJAIS METAIS 
SVEIKINIMUS

Buvę mano privilegija b’ims terminams tarnaut Bi^^ 
tono Mayoru, pirmas nuo 1914 iki 1917 be pertraukos, 
apimant tą laikotarpį kuomet buvo prisirengimo uždavi-. 
nys dalyvauti Pasaulinėj Karėj, su jos įvairiais nemalo
numais.

Antras, tai laikotarpis sugrįžimo, nuo 1922 iki 1925 be 
pertraukos, su dasidėjusioms problemoms,, ir trečias ter- . 
minas nuo 1930 iki 1933 metų be pertraukos, apimantis 

•' ■■ : depresijos laikotarpį, su sunkiausiomis* problemomis ne- 
.gu bent kada buvo žinoma Bostono“ miesto istorijoje. Bet 7 
įsitikinimas ir tvirtumas mūsų miesto t žmonių, kuriems \ 
papuolė žmoniškumo ir finansines pareigas tvarkri'i, ne
reikėjo būt miesto darbininkams be savaitinės mokesties, 
beturčiams savaites be valgio ir nereikėjo steigt duonos 
eilės , ar .sriubos virtuves, kurios buvo paprastu dalyku - 
veik kožnamė dideliame Amerikos mieste.

. Toji parama ir koope.ravimas,..kuTį. aš gavau per tuos 
keturis sunkius metus nuo spaudos, visuomenes ir šiaip 
įstaigų, buvo , labai reikalinga, ir pateikė didelį pasiseki 

*• mą išpildyt tą programą pačioje pradžioje depresijos, bu- 
.tent, kad ne vienas Bostono, žmogus, kuriam reikalinga 
pašalpa, nebus be valgio, kuro ar prieglaudos, nežiūrint 
kaip ilgai toji depresija tęs!s. ’

Tas drąsus ir žmoniškas programas pašvęstas Prezi
dento Franklin Delano-Roosevrit padėjo 'užbaigt depre
siją Suvienytose Valstijose ir pasekmingas per jį priei
tas būdas, turėtų reikšti gerovę per ilgus metus*

Aš pasveikinu mano paveldėtoji, Gerbiamą Frederick 
W. Maiisfieldą, su tais maloniais prpspektąis, kurie su
tinką jį pradžioje jo administracijos 1934 metais ir Aš 
siunčiu jam ir kiekvienam Bostono piliečiui mano tikrai 

,, nuoširdų palinkėjimąliirksl^ų; pasekmingų Naujų Metų.

(Tis paskelbimas yra apmokamas iš fondo surinkto per piliečius 
į, Bostono Bureau. of Industry, Commerce and Publicity.)

|Sv^i]kata>]Br anglis Turtas i
. Sį Skirią Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

Ki VALGYTI?

Arba dietos įtaka žmogaus 
. sveikatai

Dr. A. Petriką,
Brooklyn, N. Y,

(Tąsą)
• Maistas yra viena pama

tinių gyvybės užduočių, nes

•Visose draugijose . eina, rinki* 
kimai valdybų 1934,m.

kėjo išrūtuįoti stiprius dan
tis jų kramtymui ir drūtą 
skilvį jų virškinimui: kur 
reikėjo, daug graužti, spe
cialiai graužūnų dantys ta
po išrutuloti. Tie, kurie 
minta mėsa, turi ilgus ašt
rius dantis, visai skirtingus 
nuo karvės ar arklio dantų. 
Kuriem reikia daug bėgioti 
maisto beieškant, ar nuo 
priešų bėsislapstant, tie yra 
labai greiti. Tūlos gilių van- 

, denų žuvys* kur viešpataų-

7 DIENOMIS Į UETUVĄ 
; POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS . ’

BREMEN - EUROPA
■ Specialiai traukiniai -stovinti Salimais įariaiyię Bremerhavene 

užtikrina labai patogią kelionę- l LIKTUV4. 1 .
C '- ‘ GREIČIAUSIAS KĖLUS Į T&VYN11

‘ f ‘ \ ' *

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN I.LOYD

Vilniii Vaduoti skyrius rengia
si vasario 16 d. Išrinkta komisi
ja jau paėmė svetainę vasario 
18 d.

Komisija, kuri minimu ■ paren
gimu rūpinasi išdiios raportą 
sausio ,11 d. viešame susirinkime, 
kuris įvyks parapijos svetainėje, 
41 Capitol Avė.

Koresp. A. J. M.

BROOKLYN, N. Y.

kas tik gyvena — turi kuo 
nors maitintis. Gyviai ir 
augmenys . ’ maitinosi nuo. 
pat atsiradimo, daug pir
miau, negu mokslas atkrei
pė savo dėmėsi į dietos klau 
simų. Alkis buvo, kaip kad 
ir dabar yra. pamatinis 
maitybos akstinas. Maistui 
pasibaigus — turi nykti ir 
gyvybė. Normalėse sąlygo
se nesunku yra pasiriiikti 
sau deramą maisto rūši. bet 
atikus kokiai; nors gyveni-1 ja amžina tamsa> turiišru- 
mo katastrofai, ko k įam. tu|oję atitinkamus foslori- 
nors kataklizmui gamtoje-^- -ug :gįbUpįus kuriais pa- 
maisto sąstatas kartais ū-J 
niai pakitėja. Tie, kurie pa
jėgia prisitaikinti prie liau
ju sąlygų, prie naujo mais
to, išlieka;, gi tie, kurie,ne
gali naujose sąlygose prigy
ti — turi išnykti. Pavyz
džiui, . kur maistas susidėjo 

šiurkščių augmenų rei-

sirutuiojo kitos, tobulesnes, 
sudetinesnęs. _ . -

Bet nereikia manyti, jog 
evoliucinis ' prisitai k y m o, 
principas, tai j au praeities 
dalykas. Jisai eina ir dabar, 
taip ryškiai įžiūrimas, kaip 
senovėje; dėt to, dabar, lino 
ledų gadynės, jei ne skaity
ti smarkesnių žemės drebė
jimų, neįvyko jokio žymes
nio gamtoje kataklizmo. 
Jeigu tiktai dabar, sakysim, 
užeitų pastovūs . dideli šal
čiai, vasaros išnyktų, nebū
tų galima užsiauginti/ vai
sių, daržovių,? javų ir kitų 
maistui produktų, prie ku
rių esame pripratę — įvyk
tų labai žymių- ^atmainų 
gamtoje, . gyvūnijoj ir aug
menijoj; Tai; augmenys ir 
gyvūnai, kiirit1. pristtarkinių 
prie naujų sąlygų ■— išlik“ 
tų; gi kurie negalėtų prisi
taikinti — išnyktų. Išlikų-, 
siuose gyvūnuose ir augme
nyse išsiritūlotų . žymių at
mainų, reikalingų? naujoms 
sąlygoms.
; Kiek žymesniais “ liudyto
jais dabartines evoliucines 
atmainos yra’mums geriau
siai pažystami šie gyvūnai:. 
Lokis (meška), šuva ir katė. 
Vįsi jie yra kilę iš to paties 
mėsąėdžių kelmo, bet jie to
linasi nuo jo vis tolyn ir to
lyn. Lokis vis labiau darosi 
vaisiaėdžiu; jo iltiniai dan
tys vis bukėja, o krūminiai 

x platėja. Šuva, iš draskančio 
vilko, pasidarė “garbus”, 
namų gyvulys. .Jo dieta yra 
maišyta, kaip ir paties žmo
gaus. Katė dar labiau, laiko
si, savo .senovinės mėsos die
tos, dėl to, kad pati gali pa
sigauti sau mėsos. Bet ji ga
li gerai gyventi ir be mėsos; 
jeigu jos negauna. Katės ir 
šūnio dantys, laipsniškai ki
tėja, taikosi prie maišytos 
dietos.

Žmogaus dietos evoliuci
ja ėjo ir eina tokia pat zig
zagų vaga, kaip ir žemesnių 
gyvūnų. Nėra menkiausios 
abejonės,, kad priešistorinis 
žmogus maitinosi visai kito
kiu maistu, negu dabartinis. 
Ateities žmonių dieta,. vei
kiausiai, bus nedaug panaši 
dabartinei. Keitimosi pro
cesas eina ir dabar, jisai eis 
kartu su keitimąsi sąlygom, 
ir supratimu. Yra žmonių, 
kurie ir dabar nyksta, todėl, 
kad negali pakelti pakitėju
sių sąlygų.

(Bus daugiau)

minga įspūdį kaip į narius,- taip 
ir į svečius. . A, J, M-

Mėnesinis Susirinkimas.
41-os Vytauto kuopos mėnesi- ' 

nis susirinkimas įvyks. y, Stąg- 
niūhų namuose, 48 Marey Avė. 
sausio 14 d. šiame., susirinkime 
atsibiis naujos valdybos rinkimus 
ir kitų, svarbiu dalykų aptarimas

, ... A. J. M.

Į Tel. Bryant 9-7763 f

CLEMENIVOKETAITIS ‘
ADVOKATAS

113 West 42-nd St„ 

Nėw York, N. Y.
lrŠB

i Telephono: STAGG 2—0105 |

LDR, R, PETRI KĄ
5 (PĘTR.K7O -I
i LIETUVIS DENTISTAS | 
1221 S. 4th St<; Brooklyn, N.Y.| 
| . ' X-Spindųliiį niafpifi&i . |

-,| ■ ' (!(&)' AnCfitftUid . • .Į
Į ’’ V A L A N D O S į 
| Nuo 0 vai. ryte iki S. vnl. vakare. 5 
Į- IkHi.khid leninis ir šventa.d lenini s = 
= . tik susitarus.' ■ ■; |

.TiiiiitiiiitHiitihiiiiniiiim'iiiiiiiuiiiiiHnfjiiiiiiHHfiiiiiiiiiiiiS

KLASČIAUS

CUNTON PARKAS | 
. Piknikams, baliams, koncertams, = 

Šokiams, ir visokiems pasillriksmi-1 
uinmins smagiausia vieta Brook-1 
lyne-Maspetiic. ;Jati laikas užsisa-| 
Ryti sali*-.žiemos sezonui. ’ |
ktmp. Maspeth 4r Betts Avė. j 

JONAS KLASČIUS, Šav. |
Maspeth, L. I., N. Y. |

Tol. Evergreen 6—5310 «

JOSEPH 6ARSZVA
GFRAB'ORIUS

—-IR— 
BALSAMUOTOJAS 

231 REDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg- 2—ėO^j^Nčtary Public

M. P, RAILAS, INC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojas 
660 Grand ŠI, Brooklyn, N.Y.

Stagg 2—0783 Notaiy Public

JOSEPH LEVANDA
(LEVANDAUSKAS)

G R AB O R I U S ,
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y

Tol.

BROOKLYN, N. Y.

Teiephone Stagg 2—4-400 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B ORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Motorų Są-gos 29 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko gruo
džio 20 d.
, Susirinkimą atidarė maldą pir
miniu. Ū. Mikulskienė.

. - Apkalbėjus kuopos reikalus, 
ponia Dobrovolskienū išdavė .ra- 
portą $ dviejų “bnnco party”. 
Pelno liko neperdaugiausiai. Po

šviečia sau, kada eina mais
to medžioti. Dantys, šioj 
prisitaik y m o • evoliuci j o j, 
vaidino svarbiausią vaidme
nį. Sulyg nlaisto pasirinkit 
mo gyviai dabar yra zoolo
gų klasifikuojami i tam ti
kras rūšis, k. t., mėsaėdžįus. 
zčlęedžius, vabalėdžius ir tt,

to, išrinko tris delegates į Ryti-; Iškasenos . suakmenėjusiu 
nių Valstybių Žeimelį, kuris 1- gyvūnu aiškiai liudija apie 
vyks gruodžio 31 d. Kita ‘kūlimo * , v. ,
party” įvyks sausio 11 d. 8 vai. tviolaikimę lieatlaidzią kovų 
vak. pas- ponią Q. Belcyieienę, ug būvį ir išlikimą. Išnyko 
45a Ridgoą ood Avė. iŠtisOs gVVŪllU rŪŠ5'S, kurios
. Visos narės iv viešnios kviečia- .' . ‘ .
mos atBiląnfo^i, . . . nepajėgs prisitaikinti pne

$■ ■ . Sajungieti. naujų sąlygų, b jų vietoj. iŠ-

455 Ridgeivood Avė.

_ ;______ [ tParsamdau Automobilius Ves- 
Iš L. V. 41’OS Vytauto Kuopos Į 

Veikimo.___ I

Minėjo Padėkąvonės Dieną.
Ketvirtadieni, lapkričio 30 d.

Lietuvos Vyčių 41?-nia ' 
kuopa savo . kambariuose turėjo 
ketvirtą metinį šeiinininį Padč- 
kavonės Dienos vakarėlį. Jame 
atsilankė visi, kuopos nariai iv 
daug svečių. .

. Šokiams griežę geras orkestras, j 
Šis par.engimėlis, padarė jaus-'

tuvėms, Krikštynoms , ir viso- | 
.kioin.š .pokyliams.

Į Tel. N.eivtovvn .9—4464 , i

'■>4 | ANT, J. YJLANTIEJIIS
GRABQRIUS.TR 

BALSAMUOTOJAŠ •
Aptl ramia Visose šakose.

NOT.VRY PUIH4C 
5441 -* 72-nd Street .

Arti (irmul St- 
MASVETH, L I.,JS\. Y.

j

'. E

| MASPETH, L. L,JN. Y. -t
aUi.HiuiuHtuHtiHHuunHtHiiiuntiininuiiutiiiHitiiUĮOii.*

t
w

LABUKU S, Fotografas
214 Bediord 4ve., Broohlyn
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