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Visi “Darbininko ’ Koncertan, Sausio 14d., Lietuvių Taut. Svetainėje Montello,Mass.
Teismas Nubaudė Kryžiaus 

Naikintojus Vilnijoje
Musų Vado Sostinėje

Orųodžib mėnesio- 6d. Ly
dos Apygardos Apeliacijos 
Teismas nagrinėjo nepa
prastą bylą: į kaltinamųjų 
Siiolą buvo susodinti du Ne- 

; vašių kaimo (Lydos apskr. 
Verenavo vals.) piktadariai 
Vladaš Žemaitukas ir jo-4 

L ___ nas Paškevičius, kurie bu
vo kaltinami už išvertimą 
ir išniekinimą NevaŠių kai
me pastatyto kryžiaus.

Kaip žinome,, užpernai 
birželio mėnesį Liet. Šv. 
Kazimiero d-jos skyrius 
Nevešiuose pastatė ir pa
šventino kryžių, kuris buvo 
nudažytas tautinėmis lietū- 
viškomis spalvomis ir turė
jo antrašą: ftNev.ašiu Liet, 
įu. Kd^irmiero d-jos skyrius 
1932 in.,f Šis kryžius nepa
tiko trims vietos padaužoms 
Vladui ir Stasiui Žemaitu
kams ir Jonui Paškevičiui, 
kurie tuoj tą' kryžių viešai 
išvertė. Kryžius — krikš
čionybės simbolis — atsidū
rė purvyne. Vietos Liet., šv. 
Kazimiero dr-jos skyrius 
pabandė Šen ten pasiskųstų 

! Bet jų prašymai nebuvo is- 
IdaųšytL Kryžius išgulėjo 
iki gruodžio mėnesio pabat- 
gos. .Naujų Mėtų išvakarėse 

’* tie patys piktadariai gulin
tį‘kryžių perpiovė pusiau. 
Tįįdfnęt skyriaus nariai kry 
žiu šukąiė, sustiprino. gele- 
žįįį|įs ir vėl pąstatė. Neva* 
šįiįrkhimo įtie /patyspadau- 

, žds! ir' trečią - kartą kryžių 
ištįįekino —' išvertė ir nus
kuto lįeįuvišką*;antrašą.

JŠkyrhis vėl ėriiė ieškoti 
teisybės.. Buvo parašytas 
Lydoš prokuratoriui skun- 

. das ir Lydos Miesto Teisme 
iškelta byla. Ši. bylą, kurią 
vede skyriaus įgaliotas F. 
Abramauskas ir jo adv< Ą. 
Juknevičius, pirmą kartą 
buvo nagrinėta 1932 metų 
gegužės mėnesio 30 dieną, 
kada paaiškėjo, kad aukš
čiau pažymėti piktadariai 
kryžių tikrai išvertė, tuo 
būdu išniekindami visų 

.t krikščionių branginamą sirn 
bolį -— Kristaus kančios pa
veikslą, Tą parodė liudyto- 

? jai ir be to, piktadariai pa
tys prisipažino, tik aiškino
si, kad jie taip padarę to
dėl, kad kryžius buvęs nu 
dažytas lietuviškom spal- 

/ vom ir turėjęs lietuvišką 
antrašą.
‘ Bet šį kartą byla buvd ne
pabaigta nagrinėti, Dėl tam 

. tiknį formalumų, ji buvo a- 
, tideta.
; Antrą kartą šį byla tame 

pačiame teisme buvo nagri- 
< . nėfa 1933 iii. birželio26 d., 
. bet ir vęl nepabaigtą. .

Pagaliau 1933 metų rug- 
. : ■ sėjo 18 d. Lydos Miesto

f - Teisinas, trečią kartą šią
į ’ bylą besvarstydamas, vįąus
i kaltinąmudsiiis k t y ž i aus
J . griovikus išteisino. Spren-

dhhąs buvo paremtas tuo, 
kad kaltinamieji asmens va 
dovavęsi tautiniais moty
vais.

Ieškovai, nepatenkinti to
kiu Lydos Miesto Teismo 
sprendimu, bylą pakreipė į 
Lydos Apeliacijos Teismą, 
kuris ją nagrinėjo^gruodžie- 
mėnesio 6 diena, šį kartą 
kaltinamieji vėl prašė bylą 
atidėti ir dar kartą ištardy
ti jų siūlomus liudytojus. '

Bet tam pasipriešino sky
riaus įgaliotas advokatas 
Antanas Juknevičius, kuris 
pareiškė, kad jis atsisakąs 
savo kaltinimams naudotis 
liudytojų parodymais, nes. 
jais vistiek nebūsią galima 
nugriauti to, ką bylos eigo
je patys kaltinamieji esą 
pareiškę, ir užginčyti tai, 
prie ko jie jau kelis kart e- 
są prisipažinę. Tuo remda
masis prašė bylos nebeati- 
dėtinėti. Teismas su tuo su
tiko ir kaltinamųjų prašy
mą bylą atidėti ~. atmetė.

Tuomet kaltinamieji ėmė 
aiškintis, kad jie kryžių 
vertę patri j etiniais sumeti
mais, nes negalėję pakęsti 
lietuviškų spalvų ir lietu-.

i visko antrašo.
Po to Teismas ėmė skai

tyti platesnį Lydos Miešto 
Teismo sprendįmo motyva- 

. vimą, pasak kuri, valstybės 

. įstatymai saugoją privatinį 
■ žmonių turtą tik tada, jeigu 
; tas turtas nenaudojamas 

prieš viešąją tvarką ir ge
rus papročius. Toliau aiški
nama, kad 'Nevašiuose kry
žius buvęs pastatytas lietu
vybės propagandai ir kad 
jo lietuviškos spalvos įžei- 
dusios vietos lenkų gyven
tojų tautinius jausmus. To^ 
kiu būdu privatinis kry
žiaus savininkas panaudo
jęs šį. turtą prieš viešąją 
tvarką ir gerus papročius; : 
Tokiais atvejais esą vąlsty- ‘ 
bes įstatymai privatinės 
žmonių nuosavybės saugoti 
neprivalą.

Kaltintojas advokatas A. 
Juknevičius,. pakartojęs vi
sus įrodymus, kad kaltina
mieji kryžių esą išvertę ir 
sunaikinę, ėmė nagrinėti 
Lydos Miesto Teismo špren 
dimo motyvus. Jis pabrėžė, 
kad Lydos Miesto Teismas, 
turėdamas. galvoje viešąją 
tvarką ir geruosius papro
čius, kaltinamuosius asme
nis išteisino. Bet kuo gi,, sa
ko, remiasi viešoji tvarka? 
Ar tilo pagrindinių įstatys 
mu, kuris sako, kad priva
tinė žmonių nuosavybė ne
liečiama, ar vietos gyvento
jų. phiriotiniais sumetimais, 
kurie paskatina naikinti! 
svetimą turtą ? Juk, sako, 
privatinės nuosavybės ne-. 
ĮieČiamybė yra Šių dienų 
mūsų visųomohb- santvar
kos pats svarbiausias: pa-

Šių metų “Darbininko”(Montello visi rengiasi va- 
metinis koncertas, T vyksta žinoti.
mūsų organizacijos-L. D, S. | ’• •-—---—>•'
Vado. Centro pirm. kun. į Nonvoodiečiai jau baigia 
Jono Švagždžio parapijoje, • pripildyti trečią.bus’ą. Tai 
Montello, Mass. : . Į bus apie. 150 žmonių. Kiti 

Šioje kolonijoje ' yra di-! važiuo'ia
džiausią L. D. S. kuopa ir.: . .. _ . . v. ; . , , 
“Darbininkas’’ turi daū-Į Bostėnie<-iai. ga būti 
ginusia skaimojiu Tai dar-l^*^1“1. /‘‘"S“81., 
bininkiSklT Ktofiija—
' Tad bestehMina, kad i įnorwoohecia>aS batų lyg n- 
;• ,• .j pasižemmimas. Gali m a s 

orindnR n sveti m n turto nnt daiktas, kad southbostčilie
čiai sudarys keletą bus ?ų.

Kad tik . South Bostonie
čiai neužkariautų Montello. 
Kleb... kun. F? V'irmauskis, 
girdėt, žada iškirsti niontel- 
liečiams šposą, nes Montello 
yra jo antroji “tėvynė” A- 
inerikoje;

grindas, b svetimo turto na J, 
kinimas, kad ir. patrioti
niais sumetimais —y jau a- 
harcliijos ženklas. Jeigių 
sako,. mums svarbu viešoji 
tvarka, tai piktadariai turėr 
tų būti ne išteisinti, o grei
čiausiai, nubausti.

Toliau kaltintojas apibu
dina ir žmonių papročius. 
Jis pažymi, kad religinio 
pobūdžio draugija, Šventų
jų metų, proga, pastatę kry
žių, kuris yra Išganytojo 
kančios paminklas ir žmo
nijos atgimimo simbolis. 
Nežinia, ar, sako, atsirastų 
nors vienas tikįs krikščio
nis, kuris pasakytų, kad 
kryžių statymas —- negeras 
paprotys? Kaltinamieji sa
kosi, kad jiems nepatiku
sios spalvos, bet tai skonio 
dalykas. Visos tautos yra 
linkusios - tikybines švente
nybes puošti savo tautinių 
motyvų papuošalai^ tai ko
dėl gi, sako, lietuviams ga
lėtų būtinai draudžiama? 
Daug kartų blogesnis . pa
protys kryžiai griauti, negu 
statyti, nors ir tautiškomis 
spalvomis nudažytus.

Kaltintojas adv. A.. Juk
nevičius kalbėjo ilgai. Jis 
siįvo^tvirtinimus rėmė tani 
tikrais įstaty in ų •. straips
niais ir mokslininkų nuo
monėmis. Užbaigė žodžiais: 
“Nevien Liet. Šv. Kazimie
ro d-jos padarytą skriauda, 
bet ir viešoji tvarka ir ge
ri gerieji papročiai reika
lauja, kad piktadariai būtų 
tinkamai nubausti ”.

• Apeliacijos Teismas, iš
klausęs abejų pusių, kalbas, 
Vladą Žemaituką ir Joną

■ Paškevičių pripažino kal
tais ir nuteisė abu vienam

• mėnesiui pasodinti į kalėji- 
. mą ir dar priteisė iš. jų iš- 
i ieškoti visas teismo išlaidas 
, Vadinas, išaiškinta, kad 

kryžiaus negalima naikinti.
Šią bylą nuo pradžios iki 

galo vede advokatas Anta
nas Juknevičius, kuris ieš
kojo teisybės; su ypatingu 
atsidėjimu. Daug prisidėjo 
ir geri, susipratę Nevąšių 
kaimo gyventojai ir lietos 
Liet. Šv. Kazimiero d-jos 
skyriaus nariai, o ypač jų 
pirmininkas F. Abramaus- 
kas, kuris, tam negailėjo nei 
klarbo, nei lėšų. Ir pagaliau 
žmonės teisybę surado. Kry
žiaus griovėjai ir niekinto-, 
jai atsidūrė kalėjime; ‘

“V.R.^

Laivakorte Lietuvon
ir Atgal Dovanai

LDS. CENTRO VALDYBOS
Susirinkimas įvyks sausio 

16 d., 7:30 . .vai. . vakare, 
‘ ‘ Darbininko” redakcijos

NAMĮĮ SAVININKAI 
LAIMĖJO BYLA

kambary.

PHILADELPHIEčiy VA
LANDA PER RADIO

Cambridge’io klebonas kun. 
F. Juškaitis ir jauniausias 
Naujoje Anglijoje mužikas 
M. Karbauskas taip pat or
ganizuoja . vykti į koncertą, 
sausio 14 d? Kuo ir kaip 
jie važiuos laiko paslaptyje. 
Bet, kad važiuos,tai “šiur”!

. Lpvrell’is, /ĮAwrenee’as, 
Našhua, girdėt 'Važiuos ro
gėmis, nes pas juos dar ir 
dabar, yra daug sniego.

Dėdė Anufras lankėsi 
“Darbininko” redakcijoj ir 
užtikrino, kad. Šiauriečiai 
4‘Darbininko>koncerte bus 
gausiai atstovaujami. Jie 
atsiveš ir dainininkų.

• Montelliečiai klausinėjo 
ar bus iš Lovrėll, Nashua, 
Lavrręncė, So. Boston, Nor- 
wood, Cambridge- dzūkų ir 
žemaičių Bpopulerūs atsto
vai, kaip tai: T. Verseckas, 
VI. Paulauskas, D. Averka, 
K. Nadzeika, S. Čėikaųskas, 
A. Vaisiauskas* J. Versec
kas, K. Venciaus ir kitų.

Tikriname, kad visi bus, 
nes visus traukia montelliė- 
čių nuoširdumas 'ir lietuviš
kas svetingumas.

Kas gali važiuokite iš va
karo, o sekmadienį, sausio 
14 d,, žiūrėkite,.kad nesu vė
luotumėte atvykti Į svetai
nę, kampas Main ir Vihe 
Sts.? . Montello,. Mass., nes 
koncerto programa prasidės 
lygiai 7:30 vai. vakare.

Iki pasimatymo!

NEIŠSISUKO NUO 
TEISMO

WASHINGTON, D. C.— 
J ungtin i ų Vai styti ių Aūkš- 
ciausmsis. Teismas, daugu
ma balsų nutarė, kad Min- 
nęsotos. valstybes įstatymas, 
kuriuomi namų savininkams 
prailginamas laikąs dviem 
metam dėl išpirkinio minių, 
kurie yra pardiu)daiiii iš 
varžytinių,1 nesumokė j u.s 
mortgieių, yra teisėtas. Tei
smas atrado, kad dabartino 
padėtis yra ant tiek rimta, 
kad valstybės gali išleisti 
įstatymus dėl visų gero, ku
rie pakeičia laikinai sutar
čių sąlygas.

INSULL NETURI VIETOS

Philadelphijos (Pa.) lie
tuviai gaus pirma progą iš
girsti oficialę ir iškilmingą 
Įiė+uv’išką programą per ra- 
dio pirmadienį sausio. 15 d., 
iš stoties W PEN Phila- 
delphia. Tai įvyks nuo sep
tynių (7). iki . astuonių (8) 
vai. vakare. Šioje atidary
mo programoje dalyvaus 
kaikurie Philadelpbijos. žy
mesni kalbėtojai kunigai ir 
pasauliečiai, kaip tai Šv. 
Kazimiero parapijos garsu
sis choras, susidedantis iš 
per 60 asmenų, pavienių ar
tistų,' dainininkų,' ir lietu
viškos orkestros.

Pastaromis dienomis Ii e- 
tuviška programa bus gir- 
džiama kas vakarą,, nuo 
7:30 iki 8 vai,. išskyriant 
trečiadieniais, nes tą vaka
rą bus nuo 7:15 iki 7:45 vai. 
Sekmadieniais prasidės nuo 
9 vai. ik'i 9:30 vai. vakarė.

Visi Philadelphijos ir a- 
pylinkės lietuviai prašomi 
paremti šią ' savo kalbos 
pusvalandį, parėikšdami sa
vo užuojautą . atvirute arba 
laišku, pasiųsdami į stoti 
WPEN, 22 &. Wahiut Šts.,
Philadelphia, Pa., Cro Lith-,. s AnElIflC
uanian Program. Biznieriai i , - AAUlIMu 
gali naudotis šią progą pa-; ------ —
garsinti savo bizni ir sykiu; • SKUODAS,- Lietuva - 
suteikti finansinę paramą. Gruodžo 6 d. čia mirė ka-

—-—~~nauninkas Pranas Žadeikis;
SUSIŽEIDĖ KLEB. KUN. jJis bw <>vienas is tti ku,,i- 

HiDAiTię g’lh kUTls ivaHJUnAlllu ? iriais savo nuopelnais. A. a.
<kan. Žadeikis yra parašęs ir 

- Sausio1 išvertęs nemažą religinio
turinio veikalų. Vieną, jo. 
veikalą ‘'Gegužės Mėnuo” 
yra p e r s is pąiisdinęs ir

Dau g i a u- 
veikalų išleido 
Šv. Kazimiero

LONDON. — Grekų už
sienių reikalų ministeris pa
reiškė, kad Insull turės ap
leisti Grekiją nevėliau sau
sio, 31 d. Joks' 
rįs galios ‘šio valdžioj įsaky
mo pakeisti. ' .
. Inšūll buvo galva stam
bių įmonių Amerikoje, ku
rios bankrutijo. Jis yra kal
tinamas - malversacijomis, 
kurios įstaigas privedė prie 
bankroto.. Už tą Amerikos 
valdžia nori grąžinti Ame
rikon, kad jis būtų teisia
mas. . Insuil buvo pabėgęs į 
Grekiją, kuri, iš pradžių at
sisakė Insuil išduoti..

šiuoini 'oficialiai skelbia
me, kad laike “Darbini.nko,y. 
vajaus kontesto dalyviams 
yra skiriamos sekančios do
vanos:

. ' Pirma dovanai dLąLvakor*! 
tė Lietuvon ir atgal.

Antra dovana: Radio li
pa ratas.

Trečia dovana : Lietuviš- } 
kų knygų knygynėlis. j

. ’ ■ . • • "i-

Važiuok Lietuvon pralei- i 
sti atostogas. Aplankyk sa- i 
vo gimtinį kraštą. “Darbi- ' 
n i n k as ’ ’ duos ta matai. lai va- į 
kertę ten ir atgal dovanai, 
jei kontestė laimėsi pirmą 
vietą. Dar yra laiko Tams
tai stot i k oi itestan ir laimė
ti pirmą dovaną. . ?

Visi musų skaitytojai įdo- * 
niauja sužinoti kas pasiro
dys smarkiausias ir darbš- J 
č rausias mūsų prietelįų tar* j 
pe ir laimės pirmą dovaną. į

Norint • turėti progą lai-* i 
meti pirmą dovaną nereikia/ tį

MIRĖ KAM. PRANAS

ATHOL, Mass.
6 d., kleb, kun. P. Juraitis, 
eidamas iš klebonijos į baž
nyčia, paslydo ir smarkiai 
susitrenkė. . Bet jis, nors ir 
sirgdamas, laiko , misiąs ir 
atlikinėja kitus parapijos, 
reikalus.

Parapijiečiai dėl klebono 
nelaimės labai nusiminę ir 
linki jam kųogrei.čiausiai 
pasveikti.,'

WASHINGTON. D, C.- 
Aukščiausis Jungi. Valsty
bių Teismas, sausio mėn. 8 
d., lųitare, kad Metholistų 
Episkopąių vyskupas Can- 
non, kuris varė smarkią agi-' 
faciją prieš Ąlfi’ed E; 
Šmith kandidatūrą i prezi- 
lentusi 1928 metais,turės AVASJII^GTON; D. C.— 
stoti teisman,- kur jis yra Senato komisija 14 balsų 
kaitinamas■•suokalbyj.laužy- prieš 2 patvirtino pąskyri- 
tį taip valinaihą • CoiTupt mą ^ilUam ,0. BulTitt, am- dar vieno žymaus vado ir 
Practicesįstatymą, • Ubasadorįum Sovietų Busi jau literato. ■

. Athol ietis.

BULLITT PATVIRTINTAS 
AMBASADORUM

buš sunkiau , pasivyti tuos, 
kurie nelaukdami stojo dar* 
ban. • • .

Vajaus Vedejasi s’

LIETUVIS LAIMĖJO 1 
SVABlį BYLĮ j j, 

. ' ■ ■ -x t

.• . ■■■'— ■’ ■ * 1 i. • ’

Keli metai tam atgal Nor* 
vvoode įvyko automobilio ne
laimė, kurioje buvo sužeis-. / 
tas- lietuvis Janusas. Adam- j 
skis buvo to automobilio sa- ; 
vininkaš. Janusas patraukė ! 
Adamski. teisman, kad pas- 
tavasis atlygintų jam už sū- .; 
žeidimą. Apdraudos kompa- ; 
nija, kuri buvo apdraudusi' 
Adaniskio automobilį, atsi
sakė mokėti Janusui. Aukš
tesnis. teismas, Dedhame, 
priteisė $7,500.00 Janusui 
iš Adamskio, kuriuos ap
draudos kompaniją privalė* 
jo Janusui sumokėti.

Kompanija, sprendimu * 
nepatenki n t a, apeliavo į . 
Aukščiausi Teismą. Kompa- • ‘' 
nijo.s advokatai tvirtino, ką 
ir Janusas prisipažino, lųid J 
jis’ Amerikon buvo slapta . 
atvykęs ir gyvendaųias šio
je šalyje nelegajiškai neturi 
teisės reikalauti jokio atly-! . 
ginimo už jam padarytą- • 
skriauda. .

Aukščiausia Teisinas-;pėx> 
nagrinėjęs, bylą rado, kad - '■. 
nors • žmogus. įmi . at vykęs i.

yni baudžiainąsį bet už jam 
padarytą skriaulą jis. turi 

. teisę kreiptis į teismą ręl* 
kalaūlainas atlygiųimo, o 
toismaa. privalo jo išklausy
ti. ’Mdu būdu, .teismas pa* 
■tvirtino žemesniojo teismo. 
Spmidimą,. ■

“Darbininkas 
ginusia jo 
Kauniške 
draugija, kurioje velionis 
keliolika metų darbavosi. 
Išėjęs iš Šv. Kazimierti dr- 
jos klebonavo koletą metų 
Pašušvy, iš kur vysk. Kare
vičius jį perkėlė į Skuodą, 
kur ėjo vietos klebono ir 
dekano pareigas. iiielegališkai,. ir v jei susektas.

. Už žymius savo nuopel
nus Bažnyčiai, Telšių \ysk.‘ 
J. Staugaičio buvo. pakol t as 
į garbes, kanauninkus.

Taigi mūsų tauta neteko
t



/ Š&iuio 12 d., 1934. '

UETINĘS ŽINIOSl
. POSAKIAI IR SPE- 
I APIE “DARBININ

KO” MĖTINI KONCERTĄ 
MONTELLOJĖ.

Jei tik būtų gražus oras, 
Koncertas bus didžiausiu į- 

fykiu Naujoje Anglijoje.
£ Sumobilizuotą 1 didžiosios 

ertinės pajėgos.
> Suinteresuota visa. Nau 
fipji Anglija.

į JCad kartais ir snigtų, ir 
įai vienas Montello su 
^toughtonu ir kitomis arti- 
į^omis kolonijomis ptipil- 
iiys salę. Atskris dar ir ‘iš 
įoliaų.

■ 1 * * *
_. - Tikimasi tūkstantinės juv 

įdieneijos. Visas Montello 
Mukia giminių. /

■; \. ■ - * * .*
r Sekmadienį Montello bus 
svečiais užplūdęs. .

'/■ Atvažiuoja . iš visų kolio- 
•iijjų. Kiti net iš vakaro va- 
Žiudja. . * * * • . *

Šo. Bostono merginos va
žiuoja su “Minuefii” nuo 
52 “G” St., 4 vai. p. p. Ir 
delko ? Jos pačios atšauna? 
“nes mes turime Montelloje 
frentii.”• * * *

Kad ilgiau paūžus, south- 
hostoidečiai . išvažiuoja bu-

■ sais nuo bažnyčios 6 valan
dą.

„ Tikrą draugu per sįeĮvąrr,, 
tą pažinsi. -Ėnniu^

ADVOKATAI
r

Montello, kad tinkamai 
visus svečius phyuišintų, iš
perka visus Bostono marke- 
tus ir wholesalius. .
. ' . • * ' * *: •

Niekas neapleis Šios vi- 
duržieininės ekskursijos į 
Montello. Didžiausia • tai 
proga ir pramoga.

Kai kurie southbostonie- 
čiai raudoja, kad “Minuo
to” . puošniais kostiumais 
merginos neužsiliktiį Mon
tello ant visados, Rizikas, 
tai rizikas, bet kam ašaras 
lieti?

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas

OR. S. A. GALVARISKI
. (GALINAUSKAS) .
Tel. ^b. Boston, 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdarus u jin 10 iki 12 vilt 
ryto, nuo 1:3.6 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 Iki 0 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

.-4 ■

DARBIKlNKAg >
line. Teisėjas Logan.rado jį 
kaltu, bet sutiko , bausmės 
neuždėti. Bet p. Mėšlis, ne- . 
norėdamas turėti rekordą, 
apeliavo. Del tos priežasties 
teisėjas Logąn + jam uždėjo 

; $100 baušhię-: ‘' '* ;'

LANKĖSI i

JUHiiiimmHmMVMiVHt'itfiU'iriiMiiĮtmiiiiittnHMilfoiMiiMf' 
STel. So. Boston 0S2S ' • . ■= 
I LIETUVIS DANTISTAS | 

ĮDR. M. V. CASPER Į
. (KASPAJlAVIt irS) . t 

| 525 E. Broadway, S. Bostoii Į 
| Ofiso Valandtr.i ' =

iki 12 1-yto ir nuo 1,:Jo iki f 
Į 5 U nitą G iki S vai, vakare, Ofl-Į 
|sas uždarytas suimtos vakarais irs 
Inedeldleniids, taipgi'seredbmis niio-f 
Į. 12-tos dienų uždarytas. i
I Taipgi miimu ir X-Ray I

Ivet virtądien^,. sausio .11 
j d. lankėsi .“parįhunko” re- 
! dakeijoj kini, K Strakaus- 
Įkas, Lowelb lietuvių para- 
1 pijos klebonas; ; vietinis L.
D. S. iuuyš.S. Kavolis, ku
ris smilčiai buvo susirgęs ir 
tik pirmą kurta iš po ligos 
išėjo į gatvę; P. Broliškus, 
tik ką grįžęs ’ iš Lietuvos. 
Prieš išvažiuosiant į Lietuj

... oiii>iiiiiiiiiiiiiii>ii>iiii.iiiH.iu,iii[a] ą g \ ve no (.'imamoje, o.da

I DB. J, LANDŽIUS T“

*

i

P
f
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“DARBININKO” VAJUS
PADĖKOS ŽODIS

* ■ *
Išrodo, kad pirmas ■(Dar-* 

bininko” metinis koncertas 
l- .MoiitelLojer sumuš _Yisus_.j£:i 
0 kordus. Valio! .

Southbostoniečiai įsigyki
te bus'ų tikietą iki penkta
dienio vakaro “Darbinin
ke” arba Bažnytinėje salėj!

IŠVYKOJ. E. KARDINO- 
LASO’CONNELL

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass

* ••• Tel. Sd. Boston 0948

. . GYVENIMO
. . Tel, Parkway 1864-1V

. ..Prisiekęs Advokatas

; JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaš. Daro vi

sus legalius dokumentus
317.15 St. (kampas Broadway)

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

Namų : Talbot 2474

J; E. Karlinolas O’Con- 
nell šią savaitę išvažiavo 
•trims savaitėms į Nassatt, 
Bahamas salas. Ten Kardi
nolas baigs ruošti spaudai 
savo atsiminimus, kurie bus 
išleisti prieš gegužės mėne
sį, paminėjimui J. Ė. 50 me
tų kunigą v i m o sukaktu
vėms. ■ •

$13,760 UŽ RANKį
Suffolk apskričio teisme, 

Albert. S.. Stephens. laimėjo 
bylą; Jury . priteisė jam 
$13,750 už ranką. Stei^hens 
važiavo savo automobilyje. 
Kolikofo baldų sunkvežimis, 
•važiuodamas pro šalį, kriu
kiu nudrėskė jam ranką ir 
už tą ranką teismas priteisė 
jam minėtą sumą iš p. Koli- 
kofo.

NOKI PANAIKINTI EL8Ė- 
TAVIMV

norėdama

DR.J. LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIO GYDYTOJAS IR I 
CHIRURGAS 

' K-Ray'.'.
Tel. South Boston 2712
7 S34 E. Broadway.

South Boston, Mass.

, APVOGĖ LIETUVIU VAL-
. SYKU

Norime viešai padėkoti 
p-lei -Margaritai Žukaus
kaitei iš Ąiiisterdąm, N. Y., 
p-niaį.'O. Gručkunienei iš 
Baltiiiiore, Md. ir p. Silves
trui Shatui iš Hudsoiį, 
Mass,,‘ kurie mums prisiun
tė sąrašus savo pažįstamų, 
kurio dar nėra “Darbiniu* 
ko” skaitytojais.

Tokie sąrašai mums daug 
padeda. Tamstos, mūsų skai 
lyto jai, apie “Darbininko’ 
vajų žinote, bet daugelis 
Tamstų pažįstamų, kurio 
galėtų būti -l Darbininko’ 
skaitytojais apie vajų neži
no ir. mes negalime jiems? 
pranešti, kol negauname ją 
-vaMiorTaŪresų;■Todėl kvie
čiame ir kitus mūsų skaity
tojus talkon. Siųskite mums 
sąrašus savo pažįstamų, ku- 

. vie dar. -.11 Darbininką ” ne
skaito. Visiems, kurie malo
nės lininis tokius sąrašus

Ląvvrencę. Sekantieji pasi
žadėjo . pasidarbuoti, . K. 
Vencius, K Krancevicius, 
Jokubas’ Ziiiavičius, Jonas 
Baubinas, Juozas Jaučius, 
H. Kalėva, Pranas Bruzgu
lis, Sofija Rymaitė, Ona 
Jereckaitė, Ona Baubieng, 
N., Jodka, L. Vencienė, Ju
lius Jeskelevičįus ir S. č’ci- 
kauškas,”

N0RW00D, MASS.
Iš Norwoodo mums pra

neša, ’kąd L. D. S. vietinė 
kuopa ir ŠV, Vardo draugi
jos nariai yra nutarę visi 
“Darbininko” vajuje pasi
darbuoti. Girdieti, kad'.kitos- 
visos draugijos mano prie 
jiy-pi4sideŪ iv Mirbti para
pijos vardu.

JBNO KMITO EILĖS.
Tai gražus mūsų išeivijoj;. . 

■įžymatfs pofeto kun; K; Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.'

Šią knygą išgyrė visa rim* • 
teąhioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, geresies ir Tam
sta jąįsigy j ęs.

Knygą gražiai atspausdin- ; 
;a ir turi 191 pusi. Jos kai- f 
ra $1.50. Bet dabar t’Darbi- 
įlinko” spaudos vajaus 
tu, gražiais drobės virŠėliais ■ 
kaina tik 75 ėentai; popie-. 
rio viršeliais 50 centų. , : /

Dabar yra geriausias lai
škas įsigyti šią taip brangią 

ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Brąa<iway, 
South Boston, Mass.,

Trečiadienį,’ tarp 3 ir 5 
vai. rytą, sausio 10 d.., neži-;

Ė: nomi piktadariai įsilaužė
- per užpakalinį naniii skiepo . > ...

'langą į lietuvių Strand vai- nieš prisiusime,
gyklą, 374 Tfc, Broadway dovanų,
(arti “Darbininko”) .ir.pa-' . “ 7~“

į vogė 200 šVąrų sunkumo LAWRENGE, MASS.
■ Lankelę su visais pinigais ir • - • '. •
bonais ii- Wi»entaŲ. Pi-r K;,knladieni . po palmidlj 

lUigij.^afe buvę apie $400; ?ia sugil4nko- būl.elis para, 
ir Įvairių bomi apie $1.000. i1) -

* • I
į So. Bosnio policistai, 
važiuodami atitomobiliu, a-

“cl. ?vxlOi G7G; " i pie 3 vai. rytą matę, dide-

JOHN HEPSHIS, M.
.Į i nepavyko. Tik suspėjo pa- 

Į imti ■ regMrąpHos ..numerį 
■■J' 278 Harvard Street, f Į fW«X)0, *aS 
kamp; Inman arti Central Sq,i * tomobilis.f buvo pavogtas 

Cambridge, Mass. I 'į Mattapane. ..
- ' / ■- ' ;.i Vagys tebėra leskoim.

Tel.-So. Boston 2G60

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir-nuo. 6:30 iki. 9 vi v. 
Sėredomis . nuo 9 iki 12 v. dieuų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutarti)

knygelę dovanų.

Tel. Porter 3789

Nervų o i
LIGOM

Vyrai, Moterys, ir Vaikai 
kurie kenčia, nuo išgąsčio, 
isterioš, nemiegojimo, nuo-' 

psU vargio arba šiaip silpnų 
nervų arba nesiaučia kaip 
reikia turėtu kreiptis pas 
gerų specialistų. .

Dr.Gradj,327JX“«™.
Faiandos; Antradieniais, ketvirta- 
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 rj‘. 
te, 2- -5, 7—8 vakare; sekmadl* 
niais 10-12 tiktaL

pi jos darbuotojų pasitarti 
kaip sėkmingiau dalyvauti 
“Darbininko” vajuje. Kal
bėjo klebonas kun. Pi*. Ju
ras ir J. R. Romanas.

. Buvo nutarta aplankyti 
kiekvieną lietuvių šeimyną

BENSONAS ATIDUOTAS 
GRANO JURY

’ Sausio 10. d.., 2 vai. ryte, 
i mirė Juozapas.Gudaitis, 3 
‘Dunham Bark, 61 metų anr- 
jžiaųs. Paėjo iš. Raudėnų, 
į Aiiierikoje. pragyveno 33. m.
Sirgo porą metų plaučių .11- 

’ga. Ihiliko tris seserys ir 
.įbrolį.. Laidojimas iš Šy. Pe- 

itro bažnyčios, ,Norwoodo 
-kapinėse, sausio 13, 9 vai, 
!fvte. ''' • ' . ' . •

Ė Tol. S. B.’ 2805-11 s
I LIETUVIS I

IOPTOM ET R ISTASi
Š Išogzamlnuoju akis j ■

-i priskiriu • aklnlusS
L .. kreivas n kis atltię-Į
| sjnu jr amblJjonlŠ-1
f koše (aklose) akyse' sugriižinu į.
Ė.šviesų tinkamu laiku. '.g
Į J. Ir. PAŠAKARNIS, O; D. L
Į 447 Broadway, South Boston e

ĮVAIRŪS SKELBIMAI ^

METROPOLITAN TRANS-.r 
LIUOS “LAFRICANA.”

. Ponselle ir Martinelli Loš Vy-- 
riausiąs Roles Operoje, Dhotojo 
■Sausio 13 dl . • . ;

“L’Afrieana”, populiariška o- 
perą,, parašyta 1860 m., vokiečią 
kompozitoriaus Giaeomo Mcyer- 
beer bus leidžiama oru pirmą kar 
tų. nuo Metropolitan Opera Hou- 
se estrados New Yorke per su
jungtus NBC WEAF-WJZ radio 
tinklus, šeštadienį, sausio 13 d., 
pradedant 1:55 . vai. po piet 
(ĖST), kurią patiekia American 
Tobacco Gompąny.

Nepaprasti dviejiį Metropolitan 
pasauliniai žinomų artistą, Rosa 
Ponselle ir Giovahi Martinelli 
balsai bus girdima vyriausiose 
“L’Afrieana” rolėse. Taipgi, bus 
girdima ir artistai: Leon Rothicr, 
Henriette iWakefield ir ArmąndA 
Borgioli. Vedėju bus Tullio Se- 
rafin.
. Ši opera bus'transliuojam a. pil
nai ir ims apie 'tris valandas lai
ko. Milton J. Cross pertraukose 
patieks sceneriją ir operos veiki
mo .^prašymus; Gi.NBC radio 

. pranešejįj. tūzas J. Kennėdy pa- į 
tieks įvairių paaiškinimų apie vei 
kiančius programoje artistus ir 
jų amatą, lygiai kaip ir . apsaky
mėlių liečiančių seną Metropoli
tan Opera House, jos istoriją ir 
praėjusių laikų žvaigždes.

Pilnas veikėjų sąrašais sekas 
Don Fedro - 
Don Diezo - 
Ineze

Telephone
SO. BOSTON A■ 1088 - tBAYVIEW • 

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR EOCENE

■ Automobilių įr Trokų 
Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių auto: 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta!

. 4 Hamljn Street
' ’ Jir fi. Ėighth St.
<0U^H 'BOSTON, MASS,

J be. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 
savininkai

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 1 > - • j

j į Parduodu įvairiausios rūšie# Į 
i | auksinius ir sidabrinius daik-į 
| tus. Taipgi ir pataisau.

11 366 W. Broadway j
L! SO. BOSTON, MASS.- . . i-

Virgilio Lazzari, j 
.Paolo Ananian, j

- Nina • Morganą, į bj>< 
Vasco Da Gama . Giovanm 1 I 

Martinellį, • ■ •.
Don Aivaro — Alfio Tedešco, ;' • 
Nelusko — Arihando Borgioli,; 
Selika — Rosa Ponselle, - 
Vyriausias Inkvizitorius ir 
Vyriausias Brahmos kunigas— JB ............ . .....

Sausio ’ 9. d. buvo nagrinė
jama. byla Vinco Bensono, 
kuris kaltinamas užmušime 
jo dėdės Liudviko Antana
vičiaus, 74 metų senuko, 
Naujų Metų. belaukiant; 
Bęnspną gynė advokatas 
Bagočius. Teisinaš išnagrn 
nėjęs bylą atrado ganėtinai 
kaltinamosios medžiagos lai
kyti Bensoną. kalėjime kol 
Grang Jury išspręs jo toli
mesnį likimą.

Jo šyogerįs Norris laiko
mas po 5000 doledių kauci
jos kaipo svarbus liudinin
kas.

Bensonas yra buvęs adv, 
Bagočiaus šoferiu ir tarnu 
“prosperity” metu.

AGENTAI 
INSURANCE I
Apdrausk namūs, rakandus 

automobilius pas
J. S. MESLIS i

455 W. Broadway, Sd. Boston
Tel. So. Boston 3612

G R A B 0 Rl AI; Valdžia, 
stabdyti. . elgetavimą. įvai
riuose didesniuose miestuo
se, įsteigė prieglaudas to
kiems, kurie neturi namų. 
Massachusetts valstybėje 
tokios prieglaudos randasi 
Bostone, 199 Cambridge St..,-. 
Laūrence, Worcesterv ir 
Spring’fielde. . ..

Tas turėtų sustabdyti iš
maldų .prašihėjiiiią gatvėse, 
■namuose ir įstaigose.

su-

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E, Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį;

Vyras : ar mergina prie i 
pardavimo darbo. Turi mo
kėti gerai lietuviškai kalbė- į 
ti. Atlyginimas geras sulig i 
darbštumo. Rašykite nuro
dydami amžių ir mokslą se-' 
kančių adresu: P. O. Box 3j 
South Boston, Mass. (

Leon Ėothier,
Anna — Hąnriettc Wakefield,
Tarnas — George Cehanovski,
Karininkas — Mas Altglass. pinu pasportus ir parduodu'

K. SIDABRAS
Važiuojantiems i ir iš Lietuvos parų*

Laivakortes. . ;
Apdraudžia baksus, namus, rakandus 

ir t. t
342 W. Bromhvay, s. Boston, Mass.

Telefonas South-Boston 1798

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name
_ (antros lubos, Room 1)

866 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326

.' . Tel. Hubbard. 9396
Gyvenimo.: 33. Koseinont Street, 

Tel. Talbot 287S Dorchester, Mass.

RADIO POLICIJOS AUTO
MOBILIUOSE

", Generolas Needliam,. ko
mis! jonierius viešo saugu
mo ir galva valstybės polb 
ei jos praneša, „kad jau 37 
mieštai Massaėhusetts vals
tybėje įsitaisė savo polici
jos automobiliuose . radio 
priimtuvus, nustat y. t u s
trumpomis- bangomis, km 
riomiš policijos radio stotis 
siuntinėje pranešimus. apie 
įvykti s i ii s inįsUtaltimus: 
Tuomi norima šusfiprint 

... . pvies nusikaltėlius. •; 
■f-........................................................................................................................... •

b

o*-

i :

.7 į 
i'

m s. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3.

■4 Gyveii. vieta: 8 Florence St„ ,.
• Hudson, Mass.

T61. Hudsoh 622.

Tel. So. Boston 3520 !

ADVOKATAI ŠALNAI į
DARBININKO NAME . Į 

. 866 Brpadw^y, |
South Boston, Mom . ’

Sausio II d., 6 vai. rytą,* 
mirė, keturis metus sirgusi?j 
Ona Jakubauskienė (Bago-j 
Šinskaitė),’ 56 metų, . 35 E-1 
merson St; .paėjo iš žiežma-; 

- rėš.. -. -Amerikoj e pragyveno i 
27 metus. Paliko vju’ą/ęln' 
sūnų ir 4 dukteris. Laidoja'! 
ma Šv. Benedikto kapuose, j 
sausio 14 d. Sausio .15 d; už I 
jos vėlę, bus atlaikytos' šy.! 
mišios, ŠV. Petro bažnyeio-1.'

Tel. South Boston 0815

i A. ZALETSKAS
■ Grąborius: - Bąlsamuotojas' 

Patarnavimas; dieną ir ’ naktį 
Funerąl Home ir Ręs;
564 East Broadway, 

; So. Boston, Mass. ;

Apie mūsų pjgiį ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai

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

L

Persikėlė iš Dorchesterio

TII„- .roi SiANLEY’S radio shopJONAS MEŠLIS TURĖJĘ' SMey ir Mk Beleskas
’ NFI AIMF • • ‘ ..(Navininkai)-

ilLiLnlIfiL. •' f Taisome-visokius' Uadivš. .Par-
-.----- rr-r— . ■ -.pluodanie-Victor RatUos, Motoro-

ŠiomiS’ Jienoinis p. Jonas: m AiUmnobilianis Radio ir tt.
Mešlis. turėjo automobilio | 414 W. Broądway, Rooni l .
iiolainię. Byla atsidūrė teįs-j.. TeL Š. B. 0558-W • ;

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADR]

UKTUVO8 PUKTKRŲ DRJ08 
PC GLOBk MOTINOS SVd.

hrmininkė .— Eva. Marksiėnė,
. 625 B. 8th St, So; Booton, Masą.
Vice-pirmlnįnkė— Oho Siaurienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mūs.
• Tfel. So. , Boston B422-R
Prot Rašt —! Bronė Oluntenė,

29. Gould St, iVcst Roibury, Maw.
Tel. Paricvay 18G4-1V

Fin. Ra4t — Marjona MarkoalutS
■ 83 Navatfe St, RosUndale,- Mase.

Tel. PurkTvay 0558-W .
iMdlnlnkfi -s Ona Stanlullutš

105 Weet 6th St, So. Boeton. Mam.
.Tvarkdnrt — OnąMlugi.rdlen#

' 1512 Coluinbla R(t, So. Boston, Ma*.
Kasos Globėja — R. .JanųSonlenŠ

1426 Columbin Rd., So. Boston, Mare
DraugŲa savo susirinkimui? laiko kiM

antrų utnrnlnkij kiekvieno niPueelo, 
. T:l0 nl vakaire, pobainytinėj 

talnlj. . .

ESAT -I
viMls draufljoB reikalai! kreipkite i 

dm protokolu ralUiUnk*. I
_ ;—.—j—:— ----------- .... ,i 
IV. JONO EV. BL. PAMAININI? !

DR-JOS VALDYBA '
Pirm. — j. Petrauskas,
■ 24 Thomu Bark, So. Boston, Hmm I 
Vlcę-plrm.—Y. Mėdonis., . į

1430 Columbiii 1UL, Š. Boston, Masa j 
Prot Raštininkas —J. Gllneckls

5 Thomas Purk. So. Boston U,a» 
.Pln. RaStlnlnkas Pr, Tųloikls,

100 Bo\vvn St, So. Boston, Milas. . 
Itdininkus — a. Natttblllinaa

885 K. Broathvny, So. fioeton,- Mum 
Maršalka — j; Zalkla

T Winfleld St.. So. Boaton. Masa. - 
Draugija laiko Btuilrluklmus kas tračh 

nedčlillenl kiekvieno tnėnealo, .2 vii. 
po pietų; Parapijos eajtij, 492 A TU 
8t, So. Buaton, Mamų . '

i

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių, ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus. .
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH
I N S U R A N C E 

Apdraudžiame Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t. t; 

. BROADWAY TRAVEL 
BUREAU

K. J, VIESULĄ, Sav.
366 W. Broadway,‘.
So. .Boston, Mass.

Tel. South . Boston 0620
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I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Easton, Pa. Naujienos

KAPINIŲ PAŠVENTĖ
•\mas..''..

K; of C. vardų kalbėjo J. 
Prendei’gast.. Begalo iškal; 

'bus, išsilavinęs. Jo kalboje 
' . . ^ėkmadienį, gruod^o 10 priminta bažnyčios nuopel- 

d. J. E, Philadelphijos vys- naį žmonijai, tikinčiųjų so- 
lęupas-pągelb. Gi B; •O^Ha-jiiūarumas savo vadams. Po 
ra atliko šv. Marijos Mag-|t0 pakviesta Mons. L. Rink, 
dėlenos, št\ Mykolo lietuvių* Jjs irgi geyėjosi eastoniečių 
parapijos kapinių pašventį- " ■ - - •-
ino apeigas. J. E. vyskupas 
atvyko Eastonan sekmadie
nį 2.45 po pietų tiesiog šv. 
Mykolo par. klebonijon, ly
dimas iš Riegesville, Pa, 

. dviejų policininkų, kaipo 
garbės eskortų. Valandėlę 
pasilsėjęs klebonijoje, suti
ko brangius kapiniij auko
tojus Magdaleną Lincienę 
su jos vyru Martynu. Pasi
kalbėjimo laike dėkojo brau 
giems geradariams už taip 
gražią dovaną savo ir Jo Ė- 
minencijos Kardinolo var
du? Po to' pusė po trijų kar
tu su kunigais, automobi
liais išvyko kapinių pašven
timo apeigas atlikti. Nepai
sant šalto oro daugybė žmo
nių jau buvo prisirinkę į 
kapines. Apie šimtas auto
mobilių buvo sustatyta apie 
kapines. K. of C. 4 laipsnio 
nariai, kaipo garbės sargy
ba, buvo išsirikiavę prie ka
pinių vartų. Iš čia procesi
ja ėjo kapinių centran, ka
me prasidėjo kapinių kon-

, sekravimo apeigoj ‘Be vie
tos klebono kun. S. Drauge
lio apeigose dalyvavo sekan
ti kunigai: Monsign. L.

■ Pink iš Allentown, Pa., 
kun. L Valąnčiunas ir kun. 
I.. Zirnblys iš Phila, Pa^ 6 
vietiniai kunigai; Šv^-Šir- 
diės Meilės kongr. Vyresn. 
tėvas L. Btigmanas, nepil
nai pasveikęs nuo susižeįdi- 
mo vykstant savo automobi-. 

. liu, į kapines neatvykę.
IŠKILMĖS SVETAINĖJ, 

Po pašventimo vyskupai 
sū kunigais nuvyko kleboni- 
jon vakarienei, o žmonėm 
rinkosi svetainėn. Po vaka
rienes 6.45, vakare J. E. ly
dimas vietos klebono ir kitų 
kunigų nuvyko svetainėn, 
kame garbingo svečio laukė 

' skaitlingas būrys beveik iš
imtinai vienų lietuvių ir K. 
of C. garbės eskorto; Gau
sus aplodismentai pasigir
do išvydus brangų svetį. Po 

5 to. choras sugiedojo “Vivat 
pastor bonus.” Garbės sve
čiai užėmė savo vietas sce- 

; noje. jaunutė mergaitė Ru
da vielutė pasakė trumpą 
kalbelę ir įdavė gražų rožių 

: bukietą Jo Ekscelencijai.
Prasideda kalbos. Vakaro 

vadė jas A. Lūšys sveikina 
garbingą svečią vardu visų 

’ suširinkušių. Po to persiū
to kelb.ėti S, Žąsytį, 
konsulmoną N. Peil, teisėją 
W. McKean. šis pastarasis 

. puikioje savo kalboje pa-
. brėžia klebono nuopelnus

,1 . parapijai, ? pradedant nuo
=-.^. vargonų įtaisymo, kitų pa-
. ( \ gražinirnų ii1 dabar kapinių,

j . Neužmiršta priminti ir bem.
lį .drų judviejų pastangų pą-
į' . gelbstint “nelaiiūinguose iii-
į- sitikimuose.” r. ‘

pažanga, prisimena savo 
dalyvavimą ir džiaugsmą 
vargonų pašventimo proga. 
Ragina visus prie gražaus 
bendradarbiavimo su savo 
klebonu. Jam baigus kalbėti 
vakaro . vedėjas prašo Jo 
Ekscelenciją pratarti keletą 
žodžių. Aplodismentai pasi
girsta, visi sustoja pagerbti 
garbės svečią. J. E. prata
ria: visų pirma viešai Jo 
Eminencijoš Kardinolo D. 
J. Dougherty vardu ir nuo 
savęs dėkoja brangiems ge
radariams, džiaugiasi daro
ma eastoniečių pažanga. To
liau savų kalboje išdėsto, ka
talikiškų kapinių reikšmę 
ilsėtis katalikui mirusiam, 
Kristaus Kūnų ir Krauju 
pašvęstam kūnui. Ragina 
visus būti uoliais katalikais 
ir remti savo kleboną vi
suose jo darbuose. Užbaigo
je dar kartą dėkoja kleb. 
kun. Draugeliui ir parapi- 
jonims už gražią pažangą 
parapijoje.

Paskutinis žodis klebono. 
Šis visų pirma dėkoja J. E. 
vyskupui už neatsisakymą 
dalyvauti brangiose ąpęigo-

• se. Primena J. E. pasakytus 
jam žodžius: “Aš visą ką 
tik galiu darysiu dėl jūs pa
rapijiečių, tik man sakyk 
ką.” Parūpijonys. pritaria 
gausiais ąplidismęntais, rei
škia kartu dėkingumą ; dė
koja geradariams poniai M. 
Lincienei ir pi Liuciui, tei
sėjui Mcfcėan, Kolombo 
Vyčiui garbės, eskortai. Pri-; 
simena tuos sunkumus, ku-; 
riuos-teko negalėti suradi
me vietok kapinėms. ^Prime
na konsulmono N. Peil nuo
pelnus ir pastangas nugalė
ti kliūtis. Galutinai dėkoja 
visiems, tiems, kurie prisidė
jo darbu, be ko nebūtų buvę 
galima turėti taip parėdy
tas kapines, kaip dabar. 
Primena, kad specialistų 
apskaičiavimu kapinių įren
gimas vertas beveik $2,000.- 
00, o dėka pagalbai parapi
jiečių ir nepriklausančių 
prie parapijos lietuvių, tie 
įtaisymai kainuoja nedau
giau kaip $700.00. Vakaro 
vedėjas galutinai dėkoja ir
gi J. E. ir prašo visų Eąsto-

LAIŠKAS REDAKCIJAI įvis) Juozas Malinauskas, 1 
raštininkas r— Vincas Var
nelis, 2 raštininkas — Ąn- 
■ imas Kaminskas,. Namo 
gaspadoriai: Antanas Bag
donas, Antanas Barkaus
kas, Knygų peržiūrėtojai: 
(e^s-karęivis) Antanas Bal
čiūnas, Pranas Bakutis. 
Tvarkdarys — Juozas Sun
kinąs. Komitetai prižiūrėti 
biznio reikalus: (oks-karel- 
viš) Bronius Barkauskas ir 
Juozas Sidara.. Bąrtende- 
ris Stasys Radzevičius.

“ Darbininkas” 
So. Boston, Mašs.

Sausio ’7- d., 1934.’ 
Gerbiamoji Redakcija:— < 

Leiskite ir man pareikšti 
padėkos žodį už tokį puikų 
pranešimą il Darbininko’^
apie Moterų Sąjungos lalr 
mojimą ^laisnių” Mąss. val
stybėje,'

Visuomet, rodydami su
jungi etėjn s prielankumą," 
nemažai prisidėjote prie pa
laikymo, kartais ir besilps-jį 
tanč'ią mūsų dvasią.

Tikiu, kad ir ateityje ne
atsisakysite pagelbėt mums. .

Štai ir prašymėlis, gai■ 
malonėtumėte patalpi n t i
prisiunčiamą medžiagą į ar- Į 
timiausį ‘ ‘Darbininko’ ’ ntt-^ 
merį. . į.

Sū geriausiais li.nkeji-; 
mais, kad‘1^34 metai būtų4 
kuosekmingiausi “Darbi-j 
ninkui” ir jo štabui.

Vrsule T. JAibdite. į t • 
yVorcester, Mass. .'.į

■<

SHENANOOAH, PA. [:
Jurgio Parapija, 

VYČIU' NAUJOJI VAL
DYBA. . ; •

Mūsų parapijos jaunimo 
Vyčių kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 2' d., vakarę, 
Vyčių salėje, W, Coa) ir 
Gilbert Str.
• Susirinkimą atidarė pir- 
mĮnitikąs A.. Gotaveckas. 
Maldą sukalbėjo, pirminin
ko pakviestas* kun. A. J. A- 
lauskas.

Praėjusio susirinkimo ntt- 
~ . .... _ 'tarimus perskaito, raštinin-

nymą surengti pagerbtuvių O. Vasčiliųtė. Vienbalsiai 
vakarienę savo klebonui. Ją priimti. A. pzinkevičiūtė iš’ 
uoliai parėmė St. Žąsy tis. J davė klubo f inansij raportą, 
Vakarienės surengime uo- kuris priimtas.. Įvairių ko- 
liausiai ir daugiausiai dar- misijų pranešimai priimti, 
bavosi Mrs. A, Zasytienė iri Naujon valdybon išrinkti 
Z. Lignugarienė. Juo d vĮ pij-mininku A. Jakubonis, 
vaikščiojo pas lietuvius Ivįce-pirmin. E. Šmitaitė, 

raštininkė A. Stepulaitytė, 
finansų sekretoriais J. Ga- 
liniutė ir G. KvarnaUskaitė, 
iždo globėjais K. Gregiutė, 
J4 Mizeriutė, M. Tankelėvi- 
čiutė. Po rinkimų naujas 
pirmininkas paskyrė sekan
čias komisijas: klubo prižiu 
rėtojų komisijon: K. Grę- 
giūtę, E. Norkevičiutę, J. 
Vasčilą, A. Pacentą ir J. 
Gotaveckas; pramogų ko
misiją — M. Vaškevičiutę, 
V. Šmitaitę, K. Jahulevi
čiutę, M. Tankelevičiutę ir 
A. Gotaveckas;- atletų komi
si jon — J. Subačius, P. 
Dapkunas, A. Glabus, J. 
Rutkauskas ir J. Sheriss.

Literatūros ir skelbimu 
komisija: B. Vasliutė, M. 
Vasčiliųtė, D. Stepulaitytė, 
J. Mizeriūtė ir J. Shedriss.
; Naujoji valdyba ir naujos 
komisijos pažadėjo savo pa
reigas tinkamai ir sąžinin
gai atlikti. Sekantį susirin
kimą nutarta šaukti sausio 
16 d., 8 vai. Vakare,

Susirinkimą uždarė pir
mininkas G. Jakubonis, 
maldą sukalbėjo kum A. J. 
AlausKaš. .

MŪSŲ VYČIAI, 
c- • . ■

Sausio 4 d., mūsų vyčiai 
turėjo kortų lošimą savo 
kambariuose ir savo naudai. 
Didelis būrys žmonių daly
vavo .Daug įvairių ir gra
žių dovanų buvo išdalinta 
geresniems lošikams. Vyčiai 
patenkinti savo' uždarbiu. 
Širdingai dėkojama' šeimi- 
ninkams-ėms: Albinui Ga- 
taveckui, P'iušui Dapkūnui, 
Marijonai ir Onai Vasčiliu- 
tėms ir Isabelei Šukevičiu- 
tei.

Pereitame susirinkime bu 
vo nutarta suvienyti basket 
-bąli ratelį. Pereitais metais' 
mūsų vyčiai visada turėjo 
vieną iš geriausių ratelių 
visame mieste. Tikėta, kad 
ir šįmet sutiks tokio pasise
kimo. -

Kun.. Alaųskui vadovau
jant ir Albinui Matulevi
čiui padedant, vyčiai ren
gia juokingą veikalą-operČ- 
tę pavadinta “Apkalbos ir 
Meilė”. Veikale, kuris yra 
daugiau mužikališkas, yra 
daug gražių lietuviškų 'dai-

Kapinių pašventimo iš
kilmes ilgai neišdils iŠ easto 
hiečių atminties. Kapinėse 
iškilmių įspūdingumas, sa
lėje nepaprastai graži tvar
ka ir netikėtai gražus užsi
laikymas teikia daug garbės 
eastonieeiams lietuviams.

VAKARIENE
Kad tai patys lietuviai įver
tina, parode surengdami sa
vo klebonui ir brangiems 
geradariams Pagerbtuvių 
vakarienę. Iškilmėms pasi
baigus, porai desčtkų susė
dusioms svetainėje ponią 
Krikščiūnienė iš Bethlehein, 
Pa. pirmoji padarė suma-’

* Ino lietuvių padėkos žodžius 
ąkaro * išreikšti * Jo Eminencija?

Kardinolui už pavelinimą 
įsigyti kapines.

... Kadangi J. E,, ture j o sku
bėti Philadelphijon, tad ne
galima buvo užtęsti kalboms 
daugiau laiko. Apleisdamas 
salę, dar kartą jau beveik 
nuo durių grįžo atgal prie 
scenos ieškoti pp. LinČių, 
jiems pasakyti Sudiev. .Ir 
štai miešto mayoras pasiro
do! Atsiprašo už pavelavi? 
mą. Bet nors dabar su savo 
žmona skubėjo' iškilmių už
baigimui.

rinkdamos aukų vakarienei |; 
ir ragindamos dalyvauti. 
Pagerbtuvių vakarienę su
rengė Jsekmadienį, gruodžio 
31 d. Naujų Metų sutikimo , 
vakare. Vakarienė buvo vi- i 
siems dovanai. Prisirinko 
pilnutėlė svetainė. Prie gar- , 
bės stalo sėdėjo kleb. kun. 
S. J. Draugelis, kapinių au
kotojai Linčiai, pp. Krikš
čiukai, vakaro vedėjas S. 
Žąsytis ir k. Vakarienės 
pradžioje jaunutė p-lė Kati
liūtė įteikė gėlių bukietus 
klebonui ir-poniai Vinčie
nei. Po to buvo vakarienė 
su prakalbomis. Kalbėtojų 
tarpe buvo : pats klebonas, 
p. M. Linčius, varg. V. Mi- 
kutavičiūs. A. Lūšis, Mrs. 
Krikščiukicnė, Just. Kum- 
pauskas, p. J. Krikščiukas, 
E. Matonis, J. Nekrošas. -

Po prakalbų; buvo šokiai; 
Orkestras buvo: V. Juni- 

’ k^uškąs, J. Stončitis, V. Ptį- 
plėšis,. P. Jurkas ir. K. 
įtraukus.

. Vakarienės šeimininkės 
buvo: A. Zasytienė, Z. Lig- 
nugarienė, Zasytienė, B. 
Martinkienė. Prie gėrimų: 
P. Martinkus ir K. Arma- 
lavičią. Bilietus pardavinė
jo V. Lūšis.

Vakarienė labai gražiai 
pavyko: visi buvo labai pa
tenkinti, linksmi, žmonhi 
būta labai daug — pilnutėlė 
svetainė.

Visi dovanai pavalgė ir 
$28.50 liko pelno, kas ati
duota klebonui kapinių fon
dui.

Vakarienės metu choras 
sudainayo šias dainas 1 JaU 
nimo giesmė, Važiavau die
ną, Einu per dvarelį, Per 
g i r i ą, girelę — Naujalio, 
Bobutė ir Fordukas — A. 
Vanagaičio. Vakarienė; už
baigta Lietuvos ir Ameri
kos himnais.

Vakarienės metu sve
čiams patarnavo . šįps mer
ginos: Zuzana Paitlson, B. 
Martinkaite, E. JBruzinskat- 
tė, M.. Danieliūtė, S. Koliū- 
tė, B. Pareigiųtė, P. pa- 
pievutė, B. jurkiūtė. ir J. 
JurMūtė. .

nelių. Veikalas primena Lie . 
tavos kaiiho gyvenimą.

Pirmas vaidinimas šio 
veikalo bus Šenandoryje, i 
Airių mokyklos svetainėje, 
sekmadienį sausio 14, 8 va
landą vakare, gausio 21 d., 
vyčiai vyks į Philaclelphią 
ir ten vaidins šį veikalą, po 
pietų, šv. Andriejaus para
pijoje ir Šv, Kazimiero pa- 
rapijo je-vakare. šie-os. vy- 
čiai-tės dalyvaus veikale • 
Rože (tarnaitė) —Julijona 
Mizeriutė; Jonas (Sūnus) 
—Petras Jakubonis; Pauli
ną (tarnaitė) —Konstanci
ja Grigiūtė; Rautas (tar
nas) —Albinas Pacenta; O- 
na (motina) —Adelė Ste- 
pulaičiutė ; Juozas (tėvas) 
—Jonas Rutkauskas; Bar
bute (pliuškė) —Ona NovP 
kiutė; Magdutė (pliuške)— 
Adele Rolinaičiute. . ; - <

Jaunimas: Ireną Budaus- 
kienč, Genovaitė Kanaus- 
kiutė, Elena Norkiūtė, Ma
rijona Tankelevičiutė, Vio
la Šmiciutė, Albinas Gata- 
veckis, Juozas Vašč.ila, ir

Linkėta jiems pasisekimo.
“Piltis’

KULPMONT, PA. ŽINIOS

. Lietuvių Piliečių klubie- 
čiai, laukdami Nau j u Metų, 
vakare surengė puikią va
karienę, . Kalakutų ir lietu
višku kumpių buvo prikep
ta mūsą darbščių moterų: 
pp. R. Lengvinienė ir M. 
Barkauskiene. Ačiū joms 
tarė klubas už taip gražų 
pasidarbavimą ir gardžią 
vakarienę.. Vakariene visi 
buvo patenkinti; Pabaigę 
valgyti visi suėjo, į. salę pa
silinksminti. Ponia R, Leng- 
vinienė paskambino pianu 
lietuviškus, šokius. Viši link
smi sulaukė Naujų Metų. 
Nutarė rengti vakarienę, ir 
šokius prieš ližgayėnes, 13 
dieną vasario.

Tikimės, vėl turėti links
mą vakarėlį. Nors mūsų ne
didelis skaičius lietuvių, bet 
visi sutikime gyvena, kad 
net svetimtaučiai gėrisi.

Dalyvis,

Lietuvių Piliečių Klubas 
laikė metinį susirinkimą 7 
dieną sausio, šiame susirin
kime išduota mėtinė atskai
ta. Buvo labai malonu išgir
sti, kad tokiuose sunkiuose 
laikuose atmokėtą skolos 
$1,000 ir nuošimčių $138.50. 
Už apdraudą užmokėjo šim
tą ir penkiolika dolerių ir 
daug kitokių išmokėjimų 
buvo padaryta. Tai garbe 
mūsų pirmininkui eks-ka- 
reiviūi, kuris nenuilstančiai 
darbuojasi. Taip pat ir iž
dininkas eks-karėivis yra lą- 
bai darbštus, storojasi, kaip 
tik galėdamas atlikti savo 
darbą. Mūsų, raštininkas, 
senukas, arti 70 metų, labai 
gerai ir tvarkiai veda kny
gas. Tą patį , galima pasaky
ti ir apie mūsų finansų raš 
tininką.

Vięnm žodžiu visa valdy
ba labai nuoširdžiai darbuo
jasi.

Namo komitetas išdavė 
raportą kiek surinko pini
gų už salę. Pasirodė, kad 
per metus surinko per $300

Klube yra daug biznierių 
ir miesto valdininkų lietu
vių, kaip Anįanas Kamins
kas, mokyklų direktorius, 
Kazimieras Žilinskas, mies 
to konsulmanas, Jonas Au
gustinas, miesto auditorius, 
žymūs biznieriai: Antanas 
Sviderskis, didelės valgomų 
daiktų krautuvės savinin
kas, Stasys Alexa. taipgi 
valgomų daiktų krautuvės 
savininkas ir Kazimieras 
Žilinskas, valgomų daiktų 
krautuvės, savininkas, ir 
daug kitų,, kaip tai daktarų, 
aptįekorių randasi- mūsų 
lietuvių klube.

Dabartinė mūsų’ klubo 
valdyba 1934 metams yra:

Pirmininkas (eks-karėi- 
vis) Juozas Kliokys, Vice 
pirmininkas ■— Stasys: Ale- 
xas, iždininkas £eks-karęfc

Kazys Kaminskas, Viešos 
mokyklos mokytojas, pa
keltas į perdėtinį (princi
pai) Wilson Building mo
kyklos, o panelė Laurinai- 
čiūtė užims p. Kaminsko 
skyrių. ‘ “Linkime gero pasi
sekimo abiem.

Angim kasyklos dirba, 
nors dar ne visos. Žmonės, 
kurie.nedirbą.kasyklose, tai 
dirba CWA darbus.

Ponia Saveikiene ' labai 
serga.' Linkime jai greito 
pasveikimo.'

M. >.

PHILADELPHIA, PA.

džiaugsmai, ’ ’ Moky k 1.o ,š |
mergaitės. . • •
. 7. šokis Solo — “Gayety ' 
of England” . — Pranciš- J ' 
ka Šakniūtė. A

8; Teatras — “Gudrus- 
Apgavikas” — trečias veik
smas.

.9. “Nekaltų vyrų šokfe” 
juokingas — Pranciškus' 
Jurgaitis ir Vincas Konš* ' 
tautinas.

10. Vaistininkas — Mono^ i 
logas — Jųozapind Šefei-J 
laite. J

JUBILIEJAUS TEAT
RAS IR BALIUS 

PASISEKĖ.
Praeitą sekmadienį, va

kare, jubiliejaus teatras 
“Gudrus Apgavikas” ir ba
lius pavyko su gražiomis 
pasekmėmis. Svetainė buvo 
pilnutėlė žmonių, Matyti, 
kad mūsų lietuviai pradeda 
labiau įvertinti menų Žino
ma, programa buvo įdomi 
su įvairiais pamarginimais. 
Visą vakaro programą vedė 
kun. Petras Laumakis, ku
ris pasakė įžanginę kalbą. 
Programas sekė: Mamytė iš 
Lietuvos Juozapina Še- 
feltaitėu . . '

1. Solo — sudainavOj Pr. 
Šakniūtė—“O kaip grąžu.”

2. Gudrios viešnios, atsi
lankymas — Juozapina še- 
feltaitė.

3. Teatras “Gudrus 
ikpgavikas” — pirmas veikA 
smas.

4. čigones atsilankymas-;* 
Julė Tribuliūtė ir Jūozap’t- 
na šefėltaitė.. •

,5. Teatras — “Gudrus 
Apgavikas” — antras veik
snias. '

.6,

Teatras — ^Gudrus Ap
gavikas” •— vaidino sekau- ■ 
tiVji.r’'-' ■

Liudvikas— Stasys Dri- 
ža, Domicėlė — Ona Rim-^ 
deikaitė, Petronėlė — Ele-;; 
na Raguckaite, Motina .... į j 
Kozeris — Kazys Kisielius,* (

Šio parengimo ir viso va-; ’ 
karo šeimininkės buvo po-! ; • 
nios: Kundrotiene, Vafąi-l; 
tienė, Miiturienė ir Augai-* j 
tienė. Taigi vakaro pasek-’ 
mes paėjo nuo to, kad josi 
stropiai darbavosi parduo-* 
dąmos iš anksto tikietųs ir» j 
abelnai viską gerai aprū-‘; 
pindamos, ūž ką Šv. Kaži-*: 
mierb parap. yra joms di-į 
džiai dėkinga. J;

T n ir A's,' ’

CHESTER, PA.
M J
* <

■ i

Visiems Aušros Vartų* . 
parapijos metinio “Didelio» , 
Teatro ’ ’ mylėto j arns^šiuomįji^ 
pranešama, kad šįmet jis į-*« Į 
vyks nedėlioję, sausio (Jan-< k 
uary) 14, 3 vai. po pietų,* | 
Litiiuanian. Club Mali, ’E-į J. 
4th and Uplaiid Sts., Ches-| ‘ 
ter, Pa. Pramoga bus labai! 
įvąiri ir turiningą. Prieš irgi 
po pramogos galima bus* <. 
pamatyti gražią,. visai už?, Į 
baigtą bažnyčią. ĮL; į 
"--- Lt.—.....r..' ... ’’ ? ,

“Prieš blogas knygas mes;; j 

privalome pastatyti geras,” 1 
prieš blogų' raštų nuodus» ’ 
mes turime pastatyti gcrųy .i 

rašhy va'įsiuš, - prieš blogos; -, j 
pakraipos laikraščius mesC j 
turime pastatyti aukštos do*’’ j 
rus laikraščius,, sako Pi-* ■ 
jus N, savo enciklikoje” . 
“Viską atnaujinti Kristuj.”;.. ’, 
----............. .......... :..............    2u. _ - t.

Neleisk nešam namui’ gy-* 1 
vuoti tavo jjrivatiškam na*;

Nekaltų- mergaičių me. .. J ’
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F K^une neperseniai įvyko -j 
Tautininkų Sąjungos susi- 1 
Įvažiavimas, kuriame Pi*ezi- 
drūtas—A. Sm^tona pasakč j 
įįą kalbą. Tos kalbos turi- ; 
'nys toks platus, paliesta jo
je tiek dalykų, kad negali-, 
ma buvo tinkamai jų išvys-: 

jtyti, taigi ji atrodo kaip ko- 
įp,0 urnai pralobusio milijo- 
nieriąus vaišės, kuriose vis
iko perdaug net iki persivaL 
/gymo., Iš jos būtų galima , 
:padaryti kokią dešimtį mok- 
slįškų traktatų — taip pia-. 
čiai kalbėtojo užsimota. Jo& 
pusę perskaičius, dar neži- 
nig prie ko čia einama, bet 
palaipsniui ylą pradeda lys
ti iš maišo — tai fašizmo 
apgynimas, Reikia pripa- 
įmti,- kad savo tikslą p.. 
Smetona bando atsiekti tik- 

' l*ai advokątišku gabumu*, 
kalba visai apie ką kitą ir 

įuųtraukia šalin klausytojo 
■dėmesį, tik. štai staiga kyšt 
h* patiekia tai, ką buvo ūž-

‘ sibriežęs įrodyti.
Pradžioje Prezidentas 

Vaizdžiai nupiešia pokarinę. 
/Pasaulio būklę: veržimąsi į 
^laisvę, norą praturtėti, drą- 
;sias finansines spekufiacv 
■ jas ir tariamąją žinonij oš 
"gerovę; tikėjimą į teisingu- 
5 mą ir neliečiamybę Versa- 
■įjįįo toktato ir į taikos pa
stovumą. Bet po , ketverįų 
.riebiųji} metų staiga ateina 
depresija: pirmiausia nu- 

. \ kenčia ūkis,. paskum smun- 
į; ka ‘ pramone ir prekyba į 

dirbtuvės ima užsidarinėtt, 
atsiranda milijonai będar-

, biųr bankrutuoja bankai, 
auksas slapstosi po visas

. -šalis, tarsi nustojęs vertės 
ir pajėgos, ’ Spekuliantai, 
pagarsėję sumanumu, laiky
ti finansų genijais, avan- 

; jmristiškai baigia savo die- 
į nas, žudosi arba atsiduria 

*-r kalėjime... .Bet tai niekis, 
/ tai rik laikina depresija —

ramina save pasaulis. Ne- 
trukus ji praeis... Nepraei-

-1 na. Štai’jau nebe depresija, 
. ■* o pašėlusi ekonominė krizė,

palietusi visus, kraštus. Ne- 
f; begerai!... Reikia viskas

•s taisyti, bet kaip.? Ligai iš- 
į v gydyti Teikia surasti jos 
' f pradžią, jos priežastys. Po

ilgų nagrinėjimų, kalbėto- 
' jas prieina išvados, kad li- 

. į beralizinas pagimdė kapita- 
/'• lizmą, o kapitalizmas socia- 
i liziną. . (P. ‘ Smetoną . stro-. 
/ piai vengia, žodžio “demo- 
į klirtizmav,” . lianaudodamas 
- jįttik:* lipi e t dų • kartu. Demo- 

’ Pietizmą ’■ jis visada vadina
liberalizmu). Taigi tasai 

I * liberalizmas.. (dėmokvatiz- 
t . riias) tuoiui .yra netikslus,

I i

tai įrodinėti. Juk jei visos Į 
tautos balsų daugumu gau- . 
tas valios pareiškimas neto
bulas, tai vienų tautųiinkųį . 
valios pareiškimas dar neto- 
bulesnis ii* net p, Smetonos! 
genijui nepavykę tų neto
bulumų išlyginti. '

Nors fašizmas, anot p. 
Smetonos,, yra tobulas, bet 
su Kaikuriais fašistais ne
jauku susidurti. Pavyzdžiui, 
Vokietijos Hitleris. Jo fa- ( 
šizmas remiasi rasizmų. 
“Jam sakosi nerūpi kita-. 
Liūčiai suvokietinti, jis no
rįs' pasilipti jų žemes. ” Jis [ 
nori Klaipėdos ir yišos Lie
tuvos..* Tiesa. Prezidentas 
raminasi tuo, kad žmonės 
šaudo, Dievas gaudo, bet vis 
dėlto būtų parankiau, kad
toks ..brolis - fašistas gyven- Lavvrence Clarke Apgar, žymus muzikas ir p. Petrai-1 
tų kur nors už trijų ^ara . Čio geras draugas sutiko jalyvailti “Darbininko” kon- 
lysčių. Mat, tobulybe tobu-. programoje. Jis skambins piąilo solo ir akompa-
lybės greta nepakenčia.-Tuo solistams.
atveju,ar~nebūh}^veikiaur.L - B^nas7Apgar~yra baigęs muzikos molyslris Vale urnver- 
kad Vokietijoje tebebūtų sįįeto konservatorijoj.; Pabaigęs jis išvyko į Philaclel- 
palikęs , tas palaidas libera- pj^ą pagilinti savo, studijas ir mokėsi pas Dr. Lymvood 
lizinas l . Farnanij vieną iš žymiausių vargonininkų pasauly ir vč-

.'Liėtuviškas fašizmas. liau mokėsi pas Fernando Germani, pasižymėjusį Augu- 
sako p. Smetona — turi bū- sto orkeštros vargonininką, Romoj, Italijoj, ’ / .’ 
ti savotiškas:. taurus, ku.ltū-1 “Darbininko” koncertų .rengėjai dėkoja p. Petraičiui,! 
ringas, darbštus, ištvermin- kad gavo p. Apgar. ir didžiuojasi šio. koncerto artistinė- 
gas, ritięriškas — žodžiu,[mis pajėgomis..
toks tobulas kaip pasakose. į-- 
Na, šiais realybės laikais 
gerai ir pasakomis žmones? a
pavaišinti. <jflĮ

Prezidentas , savo kalboje 
I paliečia ir tikybą — katali-

kad iškelia žmogaus laisvę, 
bėt neišvysto pareigos su
pratimo. Po ilgo kamavimo- 
;si sti liberalizmu, valstybės 
pradėjo, jo nusikratyti. Pir
miausiai. tai padarė Italija, 
išduodamą^ fašizmo tėvą 
Mussolini. Ją pasekė . Vo
kietija su savo 'Hitleriu. 
“ Jungtinių Amerikos: Vals
tybių, tos free coutitry Kon
gresas, duoda . diktatoriškas 
teises savo prezidentui, Jutęs 
ir be to yrą konstitucijos 
pasta lytas lygiomis su par
lamentu.? Šiaip, jau libera
lizmas užsilaikęs tik Angli
joj ir Skandinavijos valsty
bėse. Ritur jis smunka ii* 
virsta anarchija. Gerai, kad kiškoje Lietuvoje sunku pro I ’ 
kaikurios valstybės, . tarp ją bepraeifi. Bet Čia jam ne 

taip sekasi, kaip su fašizmu. 
..Igai ir neužtrunka. Tik pa
mini, kad religija tai auklė
jimo pagrindas ir sau tiks- 
as. (Kodėl gi ne žmogui 
tikslas? Juk religija kaip 
ik žmonėms ir skirta) . Kad 
ji žmogui įgimta kaip me
nas. (Menas ne kiekvienam

iaikurios .
jų ir Lietuva, nusikratė 11- 
beralizmo ir pasirinko sau , 
:ašizmą. Apie fašizmą p. ; 
Smetona šitaip kalba: . ;

(‘Fašizmas tik suvaržo ; 
kapitalizmą, palikdamas pri 
vatinę nuosavybę. Darbo ir 
kapitalų santykių sargyboje 
stovi valstybė. Todėl neturi 
būti nei vadinamų streikų 
nei lokautų. Asmens laisvė 
turi būti suderinta su vįsuo- , 
menės laisve... Fašizmui 
svarbu - ne tiek klausimas, 
kas yra tauta, kiek klausi
mas, kas ji turi būti. Fašiz- 
tų valstybė yra tautos for? 
ma, o tauta jos* turinys, 
nuolat - gyvas, nuolat siekiąs 
savingą kultūra pasireikš
ti... Tik vieninga Jauta tegali 
Ii pareikšti savo valią. Me
chaniškai, balsų daugumu 
gautas valios pareiškimas, 
nėra tobulas. Dėlto galiau
sias vienas asmuo, stovįs 
vadovybės viršuje, turi išly
ginti daugumos ir mažumos 
skirtumus. Juk tik vieno 
žmogaus valia tegali būti

‘ vieninga.”. .
y Kiek čia reikia, gudrybių 
> ir. sofistikos įrodymui, kac.

p. Smetona turi būti prezi- 
. dentu! Bet jis ir taip jau 
. yra prezidentu, tai. kam. dar 

įrodinėti ? Ir dar taip pras-

p. ,6=

s

Lietuvos Kareivis Danguje
Kada Petrukas atsirado 

prie dangaus vartų, Šv. Pe
tras, buvo valandėlei pasiša
linęs, o raktus palikęs vie
nam iš angelų. Angelas la: 
bai džiaugėsi už tokią jam 
suteiktą garbę ir didžiavosi

įgimtas. Nejaučiąs palinki- savo nauja tarnyste. Jam 
mo prie meno, gali ir be jo labai norėjosi sužinoti, kas 
.apiseiti. Ar taip ir su. feli-r y’ . —__—:—_
gija?). Kad religija tai dės- Toj savaitėj mūsų veikę- 
nis, areligiją (bedievybė) jams reiks daug darbų mi
rai išskirtis. (Deja, valdi-dirbti. ; •/. • -
ninku Idasėje išskirtis skąįt -1, Reikės tuoj sudaryti 
tingesnė už dėsnį)..Kad ne- specialūs, vajaus komitetai, 
tikintį žmogų galima prily- 2. Surengti paskaitas ar 
ginti prie to, kurs neteko prakalbas, kuriose turėsime 
klausos ir. nebeatskirįa spal- aiškinti katalikiškojo veiki
mų. (Nekoks komplimentas mo ir katalikiškos spaudos 
daugumai fašistų). Paga- svarbą. ‘ .
liau giriasi, kad bažnyčią 
Lietuvoje turi daug laisvės 
ir užtai privalo gerbti vals
tybę.

Ponas Prezidentas, ma
tyt,’ buvo neblogame humo
re, kad pavelyjo sau trupu
tį pajuokauti. Bet rimtai 
kalbant, jei Lietuvos vy
riausybė duos Bažnyčiai 
pilną laisvę, tai dėl. pagar
bos valstybei nereikės derė
tis. Pagarba ateis savaime 

■ —su ja ir ištikimybė ir mei- 
llė... K.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

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

Kataliku Akcijos ir Spau
dos savaite.

Lietuviu R. K. Federaci
jos 23-Čias. kongresas mutu
re ir šiais metais surengti 
Katalikų Akcijos ir spau
dos* savaites visose lietuvių 
kolonijose Amerikoje. Cem 
tro valdyba savo’ susirinkit 
mc gruodžio mėnesio 20 <L,

daly ynu  j ant pirmini n k ū i 
dr. A. Rakauskui, kun. Al- 
baviČi-ui, vicė pirm. A. Žvir
bliui, Ai Valančiui ir sekro- 
toriui L. Šimučiui, nuspren
dė kongreso svarbųjį, nutu
rimą vykinti į gyvenimą. 
Tam tikslui laikas pašiur
tas patogus, būtent .Gavė
nioj tiiikaniiausiį.. . savaitę

. 3. Pereiti per visus lietu- i 
vių namus užraŠinėjant lie
tuvių katalikų’ laikraščius 
ir pardavinėjant katalikiš
ko turinio knygas, raginant 
visus-senus ir jaunus rašy
tis į lietuvių katalikų orga
nizacijas ir draugijas,

4. Reiks aplarikyti visas 
lietuvių lokalines draugijas, 
kuopas įr kliubus, prašant 
dėtis prie bendrojo Ameri
kos Įietiivių katalikų veild- 

įnio, prie Federacijos. Ta 
proga reikės išdalinti riš 

[ centro prisiųsti laiškai.. 
į 5. Tuoj pradėti organi
zuoti pasikalbėjimo ratelius- 
bent vieną kartą į mėnesį ir 
bendrai svarstyti įvairius 

) dienos Idausinius, Tie m s-, 
pąšikalbėjimanis pirminin
kauti kviesti kunigus, klebo
nus, jų- asistentus arba įga
liotinius. Ratelių orgaiųzavi 
mo darbą pradėti laike ka- 

I talildškb veikimo ir. spau
dos 'savaitės. Centras laika 
nųų laiko , parūpins tokių 
fateliiį pąsikalbčjiniams: me 
džiugus. •

. Turint galvoj tą faktą,
lkad Šų pavasarį baigiasi. .Menteijus sekretorius,

Į |D. i J M jW I -.1 
daug ką matęs ir pergyve- 
nęš, bet tokios grožybės jis ] 
net. sapnuose nebuvo matęs. 
Ir 'taip sužavėtas dangiškos : 
grožybes jis ėjo, nežinoda
mas ir nepaisydamas, kur 
einąs. Tik štai netikėtai jo 
šautuvo . durklas, kurį jis 
laike rankose (nes jis taip 
mirė ant karo lauko), atsi
dūrė į ką tai. Petrukas su
stojo, Žiuri, kad jis įsmeigė 
Šautuvą į Šv, Petrą;

Petrukas kareiviškai pa
sveikino dangaus vartų sau
gotoją. -Bėt Šv. Petras su
traukęs antakius, suriko: 

I “Kas tu? Iš kur tu ąte- 
Įjai? Kų tu darai danguje?” 
[ Petrukas . tu., nesitikę jo. 
Jis pasijuto, kad jo kojos 
silpsta ir pradeda drebėti. 
Tačiau jis kareivis, greitai 
vėl atgavo drąsą ir tarė:

“Gerasis dangaus vartų 
Sarge, aš atėjau tau pasa
kyti, kad aš esu Petras Ba
lutis, Lietuvos kariuomenės, 
9 pulko artilerijos kareivis, 

Į kuris šią nakti krito mūšio 
lauke.”/ -.

. Tačiau Šv. Petras vis dar. 
piktai į jį kalbėjo.

“Kad tavo vardas Petras 
aš . žinau ir be tavo pasaky
mo. Aš esu tavo patronas ir 
buvęs prie tavo krikšto. 
Kad tu esi Lietuvos karei
vis, aš suprantu iš tavo dra
bužių. Bet aš tavęs klausiu, 
kaip tu nepašauktas atėjai i. 
dangų, ir kaip be. leidimo iš
drįsai įeiti per vartus?”

Petrukas tylėjo, nes ištik-? 
rUJU jis įėjo į dangų meke
no nepakviestas, o antra, ne
norėjo apskųsti to gerojo 
angeliuko, kuris jį maloniai 
įleido.

Šv. Petras vis jį barė: 
“Netiktai, kad nepašauk- , 

tas įėjai, bet drįsti atkišęs 
savo šautuvą vaikščioti po 
dangų, rodos, čia būtų mū
šio vieta. Teatleidžia dja"ū 
Dievas. . Kas girdėjo tokią 
drąsą, įeiti į dangų su šau
tuvu?”,. • /.

Petrukas nebegalėjo il
giau tylėti.

“ŠVč Petrai, koks aš bū
čiau kareivis, jeigu būčiau 
palikęs savo šautuvą? Tie
są, ..kareivis gimsta be šau- 

[tuvo, bet jeigu be jo mirtų 
būtų nuodėmė ir didžiausia 
negarbė.”

Tačiau Šv, Petras jo ne
klausė.

“Eik sau iš čia su savo 
šautuvu,” jis tarė. “Žiūrėk, 
kad neateitume! iki nebūsi

dedasi už dangaus vartų.] 
Taigi užsilipęs ant aukštos 
sienos, ,kuiį_apsųpa dangų, 
jis žiurėjo į kelią vedantį į 
žemę.

Angelas 'žiuri ii* mato, 
kad kareiviškai atžygiuoja 
prie dangaus vartų Petru
kas. Jis apsivilkęs Lietuvos 
kareivio, drabužiais; ant 
krutinės buvo didelė raudo
na žymė. Angelas greito 
nušoko nuo sienos, atsuko 
auksinį raktą ir pradaręs 
duris laukė. .

Petrukas, priėjęs dangaus 
vartus, kareiviškai pasveikt 
no angelą ir paskui tarė: 
“Garbė Jėzui Kristui.”

“Per amžių amžius,” at-l 
sakė, angelas. Pamatęs Lie
tuvos kareivį, kuris taip 
gražiai jį pasveikino ir Die
vą pagarbino, jis plačiai 
atidarė dangaus vartus.

Petrukas drąsiai įėjo, dai
riykį pagarbinęs Dievą, ėjo I pašauktas. Į žemę tu nebe- : 
dangaus gatve, rodos, kad įgali sugrįžti, nes tu miręs, ; 
būtų ėjęs Laisvės Alėja, bet gali praleisti laiką pa- i 
Kaune. . dangėse. Eik iš čia.”

Eidamas jis žvalgėsi ir Bet Lietuvos kareivio sie- 
grožėjosi. Ir buvo kuo pasi-ha buvo . tvirta. Pamačius 
grožėti. Jis buvo kareivis, tokias grožybes kaip gi jas

7” “"t----- į begalima apleisti. Tuo lai-
j.

kad mūsų dvasininkai Į Mari ja su būriu angelų ir 
Šventųjų pro šalį. Petru
kas puolė prie Marijos kojų 
ir pradėjo maldauti jos ųž- 

įtarimo...
Kai tik Marija sužinojo 

kame dalykas, ji maloniai 
tarė Šv. Petrui:

“Šv; Petrai, leisk jam Čia 
būti. Jis blogai padarė, kad 
be tavo leidimo. įėjo, bet ma
tai kai jis dabar gailisi. Te
gul-.jis čia būna.”.

. J tą Šv. Petras atsake: 
“švenčiausioji Mafija, a’š

į negaliu jo čia laikyti, jis tu-
.. . *ri išeiti.''

Šventieji Metai, reikia tikė- ku Panelė švenčiausioji 
tis,’l ’ “ ' ' •”
ir pasaulininkai veikėjai y-1 
patingu. būdu pasidarbuos, 
kad padidinti, katalikišką 
ir tautišką veikimą,-kad. ko 
plačiausia paskleisti . lietu
vių katalikų laikraščius iri 
knygas. Del to pasirūpinki-' 
me taip .brangų laiką su
naudoti šventiems ir'nam 
clingiems darbams. dirbti, 
atžymėkime juos, patys su- 
sistipriiikiine dvasioje ir 
kitus.sustiprinkime.' *<

Taigi, su Gavėnios pra
džia: prasideda svarbūs dar
bai. llengkimėst

I II . .1J1.111 ĮI.,. .1 IW - ■

Marija nustebus tuo Pet
ro atsakymu tarė:

“Šv. Petrai', argi tu neži
nai, kad aš esu Lietuvos Ka
ralienė, kad Lietuva vadina
si Marijos šalis, ir kad ši-' 
tas kareivis mirė už savo 
tėvynę, Žiūrėk, kai jo dra
bužiai krauju aptaškyti?b ■_

“Taip? Švenčiausioji Pa
nelė, ąŠ tą žinau, bet aš esu 
dangaus vartų-sargas. Ma-. 
no pareiga yra saugoti dan
gaus vartus. Jis įėjo be ma- 
ųo leidimo ir aš jo čia lai
kyti negaliu.”

•‘Gerai, Šventasis Pet- ’ 
raį, tegul taip bus. Kadangi 
tu nori išvaryti tą. kareivį, 
kuris kovojo už savo tikybą 
ir tėvynę, aš taipgi apleisiu 
dangų. - Aš čia negaliu būti, 
kuomet tas, kuris manė taip 
širdingai mylėjo yra išvaro
mas.”

“Kaip sau nori, Dangiš
koji Karalienė, kaip sauno- 
ri,” palenkęs galvą tarė Šv. 
Petras.

Šventoji Panelė apsidai
rė, paskui tarė; •- " -

... “Aš nė viena išeisiu. Tik- 1
Tai, o šventas Vartų Sarge, 

, aš galiu ,: pasiimti kas ma- 
. no.” . ■

“Taip, Šventoji Karalie
nė, tamsta turi teisę tai pa-.

.. daryti,” dar žemiau nusi
lenkęs tarė Šv. Petras.

Dangiškoji Karalienė pa
žvelgė į klūpantį prie jos 

. kojų Petruką ir tarė:
“Kareivėli, ar tu turi

. maldų knygelę ? ”
“Turiu, *" Švenčiausioji 

. Marija.” jis atsakė ir iš
raukė iš kišenės knygelę, 
sūrią jam motina buvo da
vus, išeinant į kariuomenę.-.

Tuo tarpų šv. Petras 
susirūpinęs žiurėjo ir laukė 
ras bus. toliau. . Švenčiausio
ji Marija paėmus maldų 
knygelę, kurios lapai buvo 
nutrinti ir pageltę, nuo dar
naus vartojimo, pradėjo 
vartyti puslapius ir žiūrinė- 
tl. Ji surado, pradėjo skai
tyti savo Litaniją. Paskui 
sustojus tarė Šv. Petrui:

“Apleisdama dangų aš 
pasiimsiu su savimi tik
ruos, kurie vadina mane 
Karaliene.” Ir iš palengvo 
skaitė:

“Karalienė Angelų...
“Karalienė Patrįjarkų...
‘ Karalienė Pranašų...
“Kaialienė Apaštalų...”
Jai taip beskaitant, iš vi- , 

sų dangaus kraštų pradėjo 
rinktis didžiausi būriai an
gelų ir Šventųjų ir suėję ap
stojo savo Karalienę;

Tai pamatęs Šv. Petras 
tikrai susirūpino.

“O Švenčiausioji Mari
ja, tu išsivedi visus dąh- . 
gaus gyventojus,” nusimi-.

: nęs tarė Šv. Petras.
Bet Marija skaitė Litani

ją toliau:
“Karalienė kankinių...

. “Karalienė išpažintojų,;. 
^‘Karalienė Panų... .
‘ ‘ Karalienė visų šventų./>-

. šv. Petras pamatęs, kad 
visi dangaus gyventojai ap-. 
stojo Mariją, parpuolė prie 
jos kojų ir tarė :

Švenčiausioji Pane
lė, pasigailėk. manęs, dova
nok mali. Neapleisk . dan
gaus. Aš leisiu šitam Lietui- 
voš kareivėliui čia būti, Jis 
galės net iv savo: šautuvų 
laikytis.” - : T»

j



1 Penkiadienis, Sausio 12 d., 1934.
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BLAIVININKŲ SUSIVĮL'NYMO CENTRO
■■ ■■ VALDYBA ■■

Kun. J. J.- Jakaitis—-<lvas. vadas; Kun. pr. J. J už k a ttisr-pirm, 
Ir redaktorius, 432 Windsor sį., Cambrldge, Maxs.;pr. Mankus-r 
I-as vice-pirjn.j, J- Baltrušaitis—Il-aš vlce-pirm.; V. J. Blavackas 
—raSt, 7 Jfott St., VVorceęter, Masa., O, SidhbrienS—iid., G Com- 
momvealtli Avė., VVorcester, Mtujs., K. Rainys Ir A. Zavetakag—iž
do globėjai. '

Ar Degtine Sustiprina?
nelaime. Jeigu turi vaiku
čių, tai stenkis už atliekh- 
nius iiuo pragyvenimo cen
tus jiems suteikti šiokį, to
kį apšvietimą. O tada jie 
tau visa amžių bus dėkingi. 
Pavargusio. šeimynos tėvo 
gera širdis kraujo ašaros 
apsilieja, artinantis kokiai 
šventei' ar Šiaip gyvenime iš
kilmingai dienai.- Jis noriai 
pirkt ą savo vaikučiams do
vanėles, drabužėlius, savo 
žmonelei ką nors jai patin
kamo ir paaukotu, išreikš
damaspaclekiT ųz^jbsmeilę, 
gerą širdį ir rūpestį apie 
vaikelius ir jį patį. Rudenį 
—šiltus Žieminius/ p pava- 

lengvus vasarinius

. Keturi tūkstančiai Euro
pos ir Amerikos, gydytojai 
patvirtino savo ranką para
šais, kad degtinė, ne stiprina 
žnįogaus, bet tik laikinai į- 

. tempia žmogaus jėgas, ku
rios vėliaus dar labiau nu
silpsta ir žmogus pasilieka 
dar sunkesniame padėjime. 
Tai matai, skaityto j aių rei- 

. kia t iii rimtai nusistatyti ir 
tau pasiseks tas padaryti, 

. . kils pasisekė kitiems, tai y-, 
.. ra, atsipratinti nuo degti

nės ir išsižadėti jos visai.
“ Žinoma, “ patiTpradžia “bus 

gana sunld ir pirmose die
nose ir savaitėse bus tau 
nesmagu apsieiti be pripra-

} sto stiklelio, bet už mėnesio/šarį — lengvus vasarinius 
—kito—-nei į galvą neateis drabužius, kad ji gražiau iš - 

žino- rodytą ir .dar. labiau jį my
lėtų. Kai p . būtų lanningos 
šventes, kad. vyras dėdamas 
centą prie cento, galėtų’Ka
lėdų ir Velykų švenčių pro
ga savo žmonai nors dešim
tį dolerių suteiktą dovaną.

(Bus daugiau) 
Dusnicniškis.

degtinė. Pasitaikys, 
nia,.kad žmonės stengsis ta
ve sūgiuidyti, nors lašelį pa
ragauti. Tada laikykis savo 
pasiryžimo. Žmogus .sykį ką 
nors nusiteikęs daryti, turi 

. būti tvirtesnis už uolą savo 
pasižadejimuo s e. Patarlė 
sako: “Norinčiam ir Dievas 
padeda.” Tad hiesvyruok,. 
mielasis skaitytojau. Taipgi 
dar ir kitą turėsi naudą iš- 
to degtinės atsižadėjimo. 
Surinksi pinigų. Vž tuos 

- pinigus, kuriuos tu kasdie
ną leisdavai visai bereika- 
lingai galėsi sau jAitkti nau- 
dmgiy maistui daiktą dra- 
būžiųz ar šiaip reikalingą 
gyvenimui daiktą, o dar ge
riau bus, kad užsisakysi lai
kraštį arba mišipirksi nau- 
dingTi knygų, o- skaitydamas 
daug . laimingiau praleisi 
laiką, negu gerdamas degti-

■ nę. ..
Tais sutaupytais pinigais, 

. gali išmokėti savo skolas, 
jei tūri, arba pasilaikyti 
juodoms dienoms, kada, ta
ve prispaus nedarbas, liga, 
ar kita kokia, saugok Dieve,

Pilnųjų Blaivininką 25 kuopos 
metinis susirinkimas Įvyko gruo
džio 8 dieną. Apsvarsčius kuopos 
bėgančius . reikalus, nutarta, iš- 
anksto rengtis prie metinės Blai
vininkų. šventės. Nutarta suvai
dinti gražų veikalą “§v. Agnie
tė”, Grabnyčių metu.

. Rengimo komisija susideda se
kančiai t

Kun.. J.. J. Bakanas, 6P. Man-, 
kus, J. Svirskaš. Taipgi nutarta 
kviesti' svečius kalbėtojus, kad 
minint metinę šventę ii- Vyskupo 
Valančiaus, to didžiojo Blaivy- 
bes apaštalo sukaktuvės, kuris 
platino Blaivybę dar caro val
džios laikais.

Išrinkta Valdyba 1934 metams 
Kun. J. J. Bakanas dvąs. vadas, 
P. Maukus pirmininkas,
A. Kandratavieius vice pirminiu.

Sausio menesio

*36
ŠVARKŲ

Kokį Tik Nori
> • • . •• . • ‘

Visokios mietus. švarkai Moterims
. ir. Merginoms, ir dėl Dalesnių Mo- • 
. torų. Dabar laikas pirkti, pakol 
,'tlnr neišrinkta.

Išpardavimas

Visokių Švarkų Vaikams ir Mergaitėms
Nlięrn.2 iki 6 metų . f3O/n nnižiajt 
Mlora <1 iki ll melų . buvusios . •

-■ kulnus

■r?." itn

i £at^

štai kodėl tik viduriniai lapai 
yra naudojama Luckies

Pirmutinį dalyką žmonės mato ir kadangi anie yra žemesnes kokybės, 
mėgsta apie Luckiėš" yra tai kaip ’ Mes naudojame tik vidurinius lapus 
apvalūs ir kieti jie yra.’ Tabakas /-kadangi jie yra lengviausi ir pilnai 
nebyra lauk ir ten. nėra litibsų galą išnokę tobulam rūkymui. Štai kodėl 
prilipti prie Ifipti. Tai yra dėl to, kad Luckies visuomet traukiasi lengvai, 
mes prikėmšame kiekvieną Lucky , dega lygiai—ir visuomet yra lengvi 

.. pilną iki krašto ilgais, lygiais pluoš- Jr švelnūs. Taigi rūkyk Ltickyr
tais puikiausio turkiško ir naminio pilnai prikimštą cigaretą. Ir atsi-. 
tabako^—tik . vidurinius lapus. Ne mink, “It’s toastcd”—dėl gerklės 
viršutinius lapus—kadangi tie yra apsaugos—dėl puikesnio skonio/ _

- . - -.Tedasivystę. Ne apatinius Tapus— 7 Į

fe

I W. R. CookCo.
234’.MAIN St, : ‘ BROOKTON, MASS

l.y .MclroĮiolitan Opera 
lloutte. tiesiau ** 

Daiinond Ilorse-Shoe

šošlmllenj 1:10 po plotų Bust
om Si:uular<| laiku pvV įlomio-. 
UI] ir Aiėlji.-J nulio llnkhi.4 
NBO, l.li’KY STIUKE 
l<>. M ej rupuli tau Opom (’ompa 
vy . ištisoj operoj “L’A l’ricaim”

Visuomet Puikiausias Tabakas . ., . -T., . . . _J ir tiktai V tauriniai Lapai _
CogytUhtį MM, msAmerictn ToUeco Coapmy.

J. Svirskas nutarimą raštininkas, 
V. Blavackas turto raštininkas, 
M. šeiukienė iždininkė, .
V. Sipavičienė ir M; Ruginait.ė 
iždo globėjos.

V. Rimša Vėliavos nešėjas.
Tikimės, kad virš minėta val

dyba nuveiks didelius darbus 
Blaivybes labui. Raporteris.

ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE į

.Mėnesinis susirinkimas į- Mes tikrinam, kad ąteją 
vyks •sekančiame sekmadie- nesigailėsite. įžanga tik 25c* i 
nyje, įr jei kas dar iieįsigy- 
jo tikietų, dėl šokių, bus ge
ra, proga gauti. .

' . L , J. Ii . Š .
W. M,MASS.

CAMBRIOGE, MASS.

REIKALINGAS ŽMOGUS
Reikalingas partneris prie, 

mano' biznio/ Laikome vy
rams ir moterims tvirtus ir 
plačius Čeverykus (Slioes). 
Turime vyram gražiausią 
šilkinhi marškinių. Krau
tuvė didelė ir pilna visokio 
tavoro. Namas priklauso 
prie krautuvės. Laikau lai
vą agentūrą ir parduodu 
laivakortes ant greitąją ir 
didžiąją lai vii. Siunčiu pi
nigus. į Lietuvą, Lenkiją ir 
į kitas šalis. Biznis didinas 
su kiekviena diena ir noriu 
būti prisirengęs prie didelio 
ir. gražaus biznio. Reikalin
gas žmogus, kinis norėtu 
prisidėti prie tokio biznio.

PETRAS BARTKEVIČIUS
■ American Dry Goods Store

678 _No. Main Street, 
Montello, Masš.

(Adv:)

t -s

i CHARRON’S i
s. ■ ' ;■ :■. 3
į SOimtH — IVNVJcI .. | 
| . ŠALDYTUVAI | 

. | Aį.icjaiis-bočiai, Skalbiamos ,| 
| . ■ . mašinos; I
j 20 TRŲMBULL STREET I 
I WQRCESTĖR, MASS. I 
| ; Tek 4—9430 |

• I Lengvos Išlygos l— Be Nitoni jn?lo =

CHORO BANKIETAS. ;
Sausio pirmą dieną, pa

rapijos choras turėjo savo 
metinį bankiętą, .‘■šurum- 
burum,” kilių klebonas kun. 
P. Juškaitis surengia kas 
metą. Apie trečią valandą 
choristai pradėjo rinktis į 
svetainę, ir ketvirtą valan
dą jau buvo susėdę prie sta
lą,. kuriuose choristės labai 
gražiai papuošė.

Tiuėj ome netikėtą sve
čią, .būtent, kun. Joną Ska- 
landį. Gaila, kad kiti kvies
ti svečiai negalėjo pribūti.

Po iižkandžią, kuriuos 
•choristės pagamino, . buvo 
pakviestas kini. Jonas P'le- 
vokas būti’ “toastmasteriu,”. 
ką jis labai, gerai'atliko. 
Kalbėjo mūsą jaunas var- 
goninhikas Mamertas -Mert 
Karbauskas, svečias,, kun; 
Jonas Skajand’is ir pramo
gos rengėjas, kun. P. Jušr 
kailis. Visi beveik tą pdčią 
mintį. išreiškė, būtent .Ckad 
visi choristai įr .choristės, 
kaip ’i'ki šįol, taip ir ateiti- 
j e, dirbtą išvien, petys į pe
tį, ir kad- neužilgo Cam- 
hrįdge choras pralenktii ki
tą koloniją chorus iv būtii 
pirmoje vietoje. Visi tuos 
žodžius priėmė delną plnjl; 
nin. ' • . . : •

. i ' ■ .

Pasibaigus kalboms, sekė 
žaidimai ir šokiai. Turėjo
me “grab bag,” iš ko visi 
turėjo daug, juokų.
' Vienas juokįiigiaūsis žai- 1 
dimas, tai buvo priseg’imąs. ’ 
uodegos , prie asilo, ii' tas, 
kuris arčiausiai prisegė ga
vo dovaną.

Gaila, kad kun. J. Plevo- ■ 
kas ir kun. J. Skalandiš ne- 1 
galėjo ilgiau būti, nes tikrai 
būtą prisijuokę iki ašarą.
: Pasišokę ir prisijuokę vi
si, patenkinti skirstėsi naino.

Choristės ir choristai yra 
širdingai dėkingi myliniam 
klebonui kun. P. Juškaičiui 
už surengimą tos pramogos.

DIETINIAI ŠOKIAI
Visus apylinkes* jaunimas 

yra užkviestas-' dalyvauti 
n nišą . metii.iiuoše š< ikiuoye, 
kurie į\;vks sausio 26, 1934,. 
Eikš svetainėje,- .Central. 
Sąuare, Oambridge. (Iros1 
“Billy Reeves and his (’<>-: 
lumbiaus” orkestras, fžan-

WORCES1ĮMIASS.
Moterą Sąjungos 5 kuo

pa rengia vakarą, sausio 14 
d. š. m.,. 7 vai. vakare, $v:’ 
Kazimiero bažnytinėje sa-

. L. Vyčių 26 kp. vaidinto
jai vaidins trijų aktą dra
mą ‘ ‘ Piktoj i Drąsia. ’ ’

Vaidins šie:
J. Rogliutė, J. Bačinskas, 

D, Ragalaiiskiutė, A. Tamu
lis, M. Landžiuto, J. Bačys.
J. Bačįene, F. Puzara, V. 
Kereišis, P. Skibauskasr E. 
Laugalys, V. Staliulionis,
K. Kulikauskas ir kiti.

šile atsilankyti. Tikietus ga
lima gimti pas choristus.

Per . ekst ra, susi rinkimą, Į 
kuris įvyko sausio 7, choras į 
išreiškę užuojautą A-. uĄit-j. 
giiP' Giižauskui dvi. jo my
limos ihotiiios mirties ir už
prašė š v. mišias “ Dvasi-, 
ni bukietą." .

L. D. S. 24. kp. susirinki 
. ma.s įvyks sekmadienį,, sau* 

šio 14 d. pas pirm. M. AdĘ^ .
i 18 Burną St., 2 vai. po piė- , 

tų. Kviečiame narius ir na**’
- ves ateiti ir. užsimokėti me- ’ 

nesines duokles. Bus renka* 
imi valdyba 1931 metams. ■ ‘ .

K i1 iečių Ko mitetas.:'

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B./G. Syke* 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

. Ofisas *
SANBORN BLOCK
681 Washington St.
NORWOOD, MASS. . .

‘ Tel. NoHVOod 0330 
Gyvenimo vieta:
32 Wainut Avė, 

Tel. Nonvood .1020

DABAR LAIKAS

Įsigyti Žieminius Langus 
ir Duris

PAKOL DAR ŠALČIAI NEUŽĖJO '

Žieminiai: langai ir durys sutaupo, kūrę, išvengia šaltį ir 
apšildo Namus. A

. Pirkite dabar pakol kainos tos pačios. .

|
I

š

;I •
I • 

• ’l . ’ 

’ I * -

NORFOLK LUMBER CO.
Į 43 Ganton Street, •• '• 100 PearI Street į.
Į Stbugiiton ' Bridge\vater. Į
i . Tel. 372 . ’ ‘ Tel, 350 .1.
s • ’ . ' ’J^imtum«iuiiuuniui.m«Hiitiiuiunuų)iiuuumuuuimiUHuu!Ūut)uimuniHtumu>HmuiiĮ«uąuuuimw«HiuHm»SĮ 1

*
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Kas girdėti lietuviui
KOLONIJOSE

f KATAUKU SEIMELIS Į”“1" i™“™'1'c“ 

 

[Naujos Anglijos.. Katali-; . įoliaus. raportą, išdavė

i 9-tas Seimelis įvyks kuopos pirm. L. Kumpa a- 
Sirio 22 dieną, 1934 metais, jpF “Darbininko koncertą 
B. Jurgio parapijos avėtai- D pi’^vešė, kad viskas eina- 
Eje, St James Aye;, Noi-'^;tvarki5 h‘ Pasekmi^at 

įood, Mass. Visos katalildš-/^kyi^ pat . buvo išda- 
organizacijos, parapį-j ^^i kuopos nariams > platt- 

, Federacijos skyriai, pa
laipinės draugi j os, chorai 
y visos kitos kuopos prašo- 

irios išrinkti kuodaugiausia 
^tstovų į šį Seimelį, nes yra 
daug svarbių reikalų, kaip 
|ai l lietuviu katalikų dif;i i < is 

Jdaūsimas^ katal'ikiį' spau
dos reikalai, katalikų akci- 

įos ir kitų reikalų. Atstovai 
iorLtiireti. mandatus su kjęy 
Jmnų ir valdybų parašais. 
-Kitą, visą Sėimelio tvarką 

praneš vėliau Naujos Ang
lijos Federacijos, apskričio 

įDvasios Vadas kum P. Jii- 
.yas ir kun. S. Kneižis.

Federacijos Apskričio .
Valdyba:
:■ Dvasios Vadas kun. P. 
Juras, Pirmininkas V. J. 

-Kudirką, Raštininkas D. 
: Averka,. Iždininkas S. Čei- 
.kauskas.

Utie išpildt s koncertą. N(‘nu
ilstam is veikėjas L. Ši mm 
tis, “Draugo”, redaktorius, 
kalbės apie spaudą. , Taip ;

I j pat kalbės ir kitu, L F. Bo- 
raišis. Jubiliejinis ‘'Dr-ui- 

n_ go” koncertas sujudins- De- ■
1 trintą.- •

Kas norės, galės užsisą- • 
kyti “Darbininką,” ‘‘.Drau
gą“ ir kitus katalikiškus 
laikraščius. Tokiu būdų prv 
sidėsiine . pąitmieti spaudos 
švente.. Programai pasibai
gus bus šokiai., : °

daly
Moli

Štai dalis “Darbininko 
1« a ic erto. ] irogra i uos • 
vii l Kitus pamatysi iiio 
telloje, sekmadienį.

. £>

6.

- LOWE1L, MASS.
FEDERACIJA.

Federacijos 49-tas sky
rius stropiai rengiasi prie, 
milžiniško koncerto ir. pra
kalbų, vasario. 11 diena, at
minčiai žuvusiųjų Dariaus 
ir Girėno. Kalbės Lietuvos 
vice-konsulas Petras Dauž- ; 
vardis iš New Yorko. Visas 
pelnas bus skiriamas Da
riaus -ir "Čireno paminklo 
statymo - fondui. Lauksime.

mmui. . . *
. Visi nariai nutarė ir. pa

sižadėjo stoti. į darbą va? 
jaus reikalu, .

Po siisirinkiino, sužinojus 
priežastį staigaus išbėginio 
iš susirinkimo finansų se
kretoriaus, L.I).Š7"2"įuopa 
sveikina, Julių ir Julių Ba
ronus,. susilaukusius pirmu
tinio kūdikio - pirmutines 

‘dūk'fėrš.””
• pasisekimo pė Baronam 

jų šeimynos židinyje, siun
čia visi L.D.Ė., 2 ktiopos na- 
riai. Mirys.
VARDO JĖZAUS D-JOS

PAMALDOS.
Sausio 7 d. š. m., 3 vai. 

po pietų, ŠV. Roko par. Vai
do Jėzaus d-jos nariai orga
nizuotai dalyvavo pamaldo
se skirtose Brocktono dis- 
trikto Vardo Jėzaus dr-jos 
nariams Šv.- Margaritos baž 
hyčioje, Campelloje.

Pažymėtinas skaičius na
rių Š v. Vardo Jėzaus dr-jų 
iš viso Brocktono prisirin
ko. Šv. Roko par., Vardo 
Jėzaus dr-jos būrys buvo 
bene skaitlingiausias ir užėr'Broš, stambiausios autoino- 

. mė bažnyčioje evangelijos bilių dirbtuvės, 
• pusėje pirmutinę vietą.

Bures.

Gruodžio 31 d. šv. Auta- Apalionija. Drevmskaitū,. 
jioparap. mokyklos vaiku- * » ’Mkldlėboro. kontralto, 
eini, ni()kyt()j6ins Seserihu dainuos “Darbininko.. kon- 
vadovaujant, labai gražią verte, Moiitelloj; Ji yra lai- 
programą . išpildė. Garbe 
mokytojoms Seserims.

• . • Diedutis.

mojus pirmą prizą Massa- 
clinsetts Federation of Mn- 
sic Clubs’ konteste; .

Ona Zapnickiūte, lo\ve11ie- 
tė alto, pirmą kartą pasiro
dys “Darbininko” koncerte, 

atisio 14 d. •

Mot. Są-gos 54 kp, stisL 
rinki nie, sausi( > 4 d. pi avi ai. 
kalbėta apie-spaudos- plati- _ 
nimą. .. , ’

Atstovės išdavė raportus., 
iš Katalikų Spaudos Rėmė
jų dr-jos.

Malonu pažymėti, kad 
spaudos. draugijoje atstove 
yra net pati. Moterų Są-gos 
Centro pirm. M. čižauskie- 
nė. ...

Susirinkime buvo dalina
mas Kalėdinis ‘ ‘ Darbiniu- ‘ * . . • • : • I
kas,” kuriuo visi' labai

Roko parapijos choro vedė
jas ir “Darbininko,“ koncer
to, kuris . įvyks sekmadienį, 
sausio Lt d. š. m., 7t3(> rak? 
vakare, Montellojc, progra
mos tvarkytojasv,sutiko su
dainuoti solo. Jis turi labai 
gražų baritono balsą., .

Be to, P. Petraitis diri
guos gerai išlavinta Šv. Ro- 

, ko parapijos chorą.
i Art. Petraitis jau prida- 
Ivė sutvarkytą programą, 
j kuri labai ivairi ir turiiun-

Lietuvių Darbininkų Są
jungos nariai uoliai prądė- 
jo di i'bti, piatindam į. “ Dar
bi i i inką Mauoma, kad. vie
tos kuopa gaus pirmą dova- 
M-  .a-.A1'' , 

RENGTASI PRIE L. J), S.' • 
METINIO KONCERTO.

į S v. Juozapo iiarapįjos 
eboro solistai rengiasi prie ’ 
L. D. S. metinio koncerto.
Šį .metą visas choras netu
rės. progos . pasirodyti, ^bet 
choristų sudarytas būrelis 
puikiausiai galės savo solis
tais ir duetais parodyti ką- 

Į Lowellio ' parapijos choras 
gali.

PAŠALPIN1U DRAUGIJŲ 
DĖMESIUI

Andrius Vilkišius, teno
ras. (L.o\vcll, Mass.). Jis 
taippat bus naujokas “Dar
bininko” koncerte. . Bet, la
bai dažnai naujokai iškerta 
šposą senesniems.

džiaugėsi.
Adolfas Krušas,, montel- DARBAI v . n

lietis tenoras, savo švelnu 
truputį, gerėja. Žmonės,, ku-, 
ne nedirbo po du, tris ir / 1 .

i •• + .i ko. koncerte; sausio 14 d. •daugiau metus, dabar gau-_______ . . __ L
La darbus. įleidimo orgaiiizuotai veikti

Henry Ford. ir Dodg. y alstybėje, tai Kalė-
1 , dinė dovana Moterų. Sajun- pradeda;^ . ... '

gražinti seniai paleistus L'.*’* 
darbininkus. ' . ./ Kaip brangi tą dovana,,

z Kitose dirbtuvėse irgi dir- daug reiškian ti, kiek-
ba geriau. Miesto darbgy^i . iš mūsų, tą. geriau- 
taip pat yra lengviau gaiitl. ,s'a'. ninn, regis,- atjaučia ir 

' - . supranta’. tos' . sajiuigietės,
JUBILIEJINIS. KON-.. . PARAPIJOS BALIUS Mi(.s J)er. inetų. lienu. 

yERTAS; • . . Sausio 7 d. įvyko Šv; Jur- ilstančiai gaivino Mass. val
iausio 14 d. lietuvių ką- g.į0 parapijos balius. Ba- stybėję . . sąjungiečių .nltį,. 

tuliku pasidarbavimu, West Įįatls programa susidėjo iš. kad sujauksime laimėjimo 
Sįde šv. Antano parapijos.,.’į-į. šokiu.. Publikos dienos. Sulaukėme tos se- 
spaudęs rėmėjams pnta- nėperdaugiausiai, nes n lai lauktos 'dienos gruodžio 
riant ir padedant kun. I.-Ė. pasitaikė blogas oras. Labai 11 d., 1933 m. kaip praneša 
Boi'eičiui, minės spaudos (sųig0. Bet atvykę praleido Centro raštininkė, 
šventę. Lietuvių salėje,11.y.L linksmai ' ’ -.1, ;Vernor High ir 25-tos, 4:30; M uoąirth padąka uz nenu-.

Kapsu Ayu (. jisjantj pasidarbavimą pir- 
~ -m...« miausiai priklauso Centro 

p. M. Vaičiū
nienei., dėkai kurios ištver
mei ir sugebėjimui orientuo
tis kebliose sąlygose per il
gą eilę metų, kaip tik ir pri- 

- vedė prie galutinio laimėj!- 
■ •. . ■ mo.

. Visi -Darbininko :
■ T- BHm A Ik TI nienei> p>m su-giliu įvet■ M Ifl ■ ■ ■ ■ ’ I ■ tinimu

■ I B •. ■ .1 . - | kitus
y • Jr ' JL B JL : ” JL •■TBbA B • sa^° l)atar^^s’

‘ ' 'ir pasidarbavimu daug pri-
« . < ■_ - .. A aidėjo prie atsiekime mūsų

Sekmadienį, Sausio-Jan. 14,1934 y
* ’ ® * . * • . * . •

Lietuvių Tautiško Namo Svetainėje
KAMPAS MAIN IR VINE STS.

? MONTELLO) MASS.
A . L. D. S. '■ •
. Sausio 2 d. 1934 m. šv. 
Roko par. svetainėje, 8 vai. 
vak, įvyko L.D.S. 2 kuopos 
metinis susirinkimas. Narių 

l prisirinko • ska^jfigai ir tuo 
jaus užsimokėjo duoklių 
virš 71 doleri o.

Nariai išklausę valdybos 
raporto, ir pranešimo apie 
;Darbininko” paskelbta va 

.s jų su didėliausiu entuziaz- 
. mu pritarė ir čia pat buvo 

- ; jau įteilctą užsimokėjusiems 
j f aš' anksto už 1934 iii. net 12 
į albumų, 'kitiems, norintiems 

pritrūko. Valdyba pažadėjo: 
' kuogręičiausiai : . parūpiu t i 

daugi aus albumų iš “Darbi- 
pinko” redakcijos.. ;

■ Kadangi susirinkimą nė- 
‘ užbaigus finansų raštinin

kas Julius Baronas liko 
staiga iššauktas iš susirin
kimo,' tai kitos sumokėtos 
duoklės neįtrauktos į finam 
sų. knygą liko atidėtos ve-.

Mes nei kiek neabejoja
me, kad “Darbininko“ kon
certo programa patiks vi
siems dalyviams.. Sveikina
me p. Petraiti!

Atsišaukimas

DETROIT, MICH.

po pietų įvyksta iiepapras-

at.vi kita žymūs dainininkai |S|JUNGIEČip DĖMESIUI ySrtn’iikG i
* t-//Al ziMLni

K. Sabonis, L. Sabonienė, 
pianistė S, Sabonyfė,. A.. 
Ančiūte, H. Čiopas, pagar
sėję, radi o dainininkai, ku-

į Tikrai mūsų gerasis prie-, 
iželis “Darbininkas” p.areiš- 
’kč, kad išgavimas laisnių

Naujoje Anglijoje yra A. 
L. RAK. Pi^lėt-acijoš Nau
jos Anglijos Apskritis ir 
beveik visose kolonijose Fe
deracijos skyriai. Bet ne vi
si skyriai. priklauso prie 
Federacijos Apskričio.. Ap
skritis yra daug ką nuvei
kęs;

Paminėsiu tik kelis-., su
rengė. 9 Naujos Anglijos 
Katalikų Seimelius, suren
gė Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto 500' metų 
sukaktuvių minėjimą Bos
ton, Miiss,, liepos 4 alįeną, 
1933 ’ metais surengė Naujos 
Anglijos lietuvių Katalikų 
dieną Thompsone, Mariaiia- 
polio Kolegijos parke, kut 
padarė gan a didel į p.el n ą. 
per du tūkstančiu dol. kole-

Pradekime naujus metus 
gerai. “Darbininkas” pa
skelbė naujų prenumeratų 
ir L. D. S; narių vajų. Gera 
proga visiems tapti jo skai
tytojais.

Mūsų pašaipinės . draugi
jos yra kviečiamos talkon. 
Pasirinkite “Darbininką” 
Įsivo draugijos organu ii* 
jus padarysite dvigubą nau
dą sau ir savo nariams.

“ Darbininkas” kviečia 
talkon draugijas ir jų švie
sius narius ir siūlosi joms 
talkon organu. ’ ' .

Sąlygos visoms draugi
joms prieinamos.

Štai jos: $15.00 metams 
už talpinimą draugijos pra- 

Lnošimų, valdybos vardų ir 
adresų ir susirinkimų į kiek 
vieną numerį arba $10.00 
metams už talpinimą vieną 
kartą į savaitę.

Vadinasi draugijos už 
Lmažą atlyginimą gauna pa
tarnavimą, kuris yra nau
dingas ir reikalingas kiek
vienai draugijai.

Pavyzdžiui, narys suser
ga ir jis turi pranešti drau
gijos valdybai apie savo ne
laimę, tai jis kaip bematant 
susiranda. . adresą organe 
“Darbininke” ir visas rei
kalas užbaigtas. Kitaip, jis 
turi klausinėti kur tas ar 
kitas valdybos narys gyve
na ir pakol suranda fun 
daug vargo ir sugaišta daug 
laiko.

“Darbininkas” yra .pasi
rengęs draugijoms ir jų na
riams. patarnauti per visus 
1934 m. jei kas to patavna*. 
v ima norės. / r ’
, Be to, draugijoms kurios 
turi ‘f Darbininką* ’ organu 
ir skelbimų. kainos mažės- . .
neš. Taip, kad . per motus .. 
draugijos,, kurios turi “D* 
ką* '• organu kėliariopai at* 
si ima ką jos'išmoka. . ■

Darbininko^ .
Į. Adnn'nisir^dija^ i

gijai ir laikraščiui °Darbi
ninkui” ir daug kitų nau
dingų ir prakilnių dalykų. 
Kur kas daugiau galėtume 
nuveikti dėl Bažnyčios ir 
tautos, jei visi skyriai pri
klausytų prie- Federacijos 
Apskričio. Tad aš kreipiuo
si, . prašydamas Gerbiamųjų 
klebonų ir Federacijos sky
lių, pradėdami Naujus Me
tus, kur tik randasi. Federa
cijos skyriai prisidėti prie 
.Federacijos Naujos Angli
jos Apskričio, o kur nėra] 
skyrių suorganizuoti.

Mes katalikai išvien dirb
dami turėtume geresnes pa
sekmes. Mokestis į apskritį 
maža. Draugija ar kuopa, 
priklausanti prie Fėderact-] 
jos skyriaus, moka 2 dol. i 
metus: vieną doleri i Fede
racijos Centrą, o kitą į vie
tos skyrių. Iš to vieno dol. 
ką moka į skyrių, 50 centų 
skyriui, o 50 centų Į apskri
čio iždą. Tai toks yra mo
kestis i apskriti.

Turiu: viltį, kad. visi Fe- 
I iteracijos. skyriai priklausys 
i prie Naujos . Anglijos Aps-1 
jkričio.
Naujos Anglijos Federaei-

. jos Apskričio . i
Pirminiu. IV J. Kudirka
; 37 Franklin Str,

. Nortvood, Mass.|

je, Įlighfield Road, Wor- 
įcester, Mass.

. Aįiskričio pirm. ]>. Mažei
kienės pranešimu, suvažia
vimas ■ yra šaukiamas sek
madienį, vasario 4 d., 1:30 
valandą po. pietų.

AVorcęsterio sąjungietos, 
5 ir 69 kuopos^.uoliai ruo
šiasi kuogražiaušiai priimti 

tikslo,.būtent:-Mass., Mainė suvažiavusias., atstovės,: ir 
kvi('čta, kad visos Apskričio 

•:kei p; Teklei Mažeikieiiei,'iaioĮ)().h |)risiųstų kuodau- 
ii* kunigams Urbonavičiui,'ginusiai .atstovių, kad. Innd- 

. jJnškaičitii ir Jurui.
MONTELLO, MASS. , nipS ^(Į-h* Hteityjc jie ne-i 

..atsisakys, pateikti inums.ge-j 
v iv m t> i •« i 4 r + • -r*-d A iru patarimų, kurie yra tei-' veikti Mass. valstybė j e.;Koncerto programa; išpildys: Ev. Roko parapijos choras ir solistai, art. P.Pet- : . . ... r. .... .

«■ riotes ruošia tam svarbiam s]<ajįo, namuose laiko, blogą 
įvykiui paminėti vakarienę laikraštį. ar knygą,, ne, tik 
u*- muz.ikalę.programą,.kuri nusideda Bažnyčios įsaky: 

_______ _________ įvyks tuoj po suvažinvinię mams ir turi per išpažintį 
■Maine, ir- N, IT.. ąėStjų.. Sąjungietos! kuo- hūodeinę pasisakyti, bet ir 

________* * L suvažiuoki- patampa katalikybės reika- 
vimas nutarė, kad-sekantis; te į AVoteėstprį 4 d. vasario Įų išdavėjas, didinąs priešų 

. suvažiavimas įvyksAušros i 1934. pt. » :.jėgas.”—
Vartų bažnytinėje svetainė-1 Z7., T. Jokukatict, vysk. Paltarokas.

Prasidės, 7:30 vai. vakare.

Tiki-' vai su savo pri'eteliais galė
ki tumėm pasidžiaugti atsiek
siu tikslu — išlaimėję .teist

C ______ _____ __  . - -V • - Į. *• - u- J. ■ «» f

. . Taičiui vadovaujant; Noihvoodo ŠV, Cecilijos choras ir .soliste p-nia Sykes, muz. A. singtnusis Įrodymas jų prie-.
,. . • , - ., - •_ , , -v. . - lelingumo.kapeliui vadovaujant; So. Bostono-Sv;,Petrę parapijos choro; mergaičių trupe su- . . . . * .

;vaidįns “hlinuetą,;” p-lei F. Karbauskaitei vadovaujant; Cambridge parapijos cho- Mli/AflAVIM AC 
to duetas ir solistė, p. M, Karbauskui, Jr. vadovaujant; Lowellio "parapijos .choro ;• oUVAZIAVlMAo 
duetai, muz. E. šlapeliu! vadovaujant; Rrocktonietis p. Apgar skambins piano so- : .t lo. Art. P. Petraitis dainiios solo. Tai Naujosios Anglijos.žvaigždė. , • . .... . .

Ii . L. -p. 'Apskričio bu rūšis suvažia-skaitlmgiausųu
... Programa Ims labai įvairi ir turininga. Tik visi atvylame ir pasidžiaukime šio . . ...w koncerto grožybėmis ir mūsų . Naujosios Anglijos artistinėmis pajėgomis.

B ė Įžanga.50c ir 75c. ■ . : : Visus kviečia RENGĖJAI. •

Mass,

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kum be reikalo perka,

Į. ■ 

i .
i
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? žihhia^
METINE PARAPIJOS 1 

APYSKAITA. !
Rimtai-turėjo kiekvienas 

parapijietis susimąstyti, iš
girdęs pereitą sekmadieni 1 
parapijos metinę apyskaitą. 

^^-^ARlztni-j^kos atrodė pajamosy - 
; kuomet išviso pasakyta, jog 

netoli keturiasdešimtis tūk
stančių dolerių surinkta, pe
reitais įnetąis. Bet nežiū- 
riiit visų tų laimėjimų, visų 

’tų didžių, pastangų kelti 
aukščiau pajamas, 1 ir bent 

.. dalinai parapijinę skolą 
mažinti, su liūdėsĮū teku 
sužinoti, jog ^išlaidos per
viršijo pajamas net 2500 
dolerių. .

. . Pažvelgus tačiau į perei
tus metus, visi' pripažins, 
kad nėskūpėta nei jokių bū
dų pinigų rinkime. Niekad 
parapijos istorijoje . nebuvo 
dar., tiek dažnų ir tokių į- 
vairių parengimų parapijos 
naudai. Dafgi arčiau susi- 

. pažinę, su vidujine, bažny- 
. čios’' finansine'” tvarka,' rei* 
kįa pripažinti, jog išlaidos, 
pavyzdžiui, kurių žvakėms 
ir kitiems reikalams, nie
kad nebuvo mažesni, piges- 

.. ni. Dėlto ,jų daugiau reikė
ją, kad platesne vaga buvo 
varoma darbuotė.
. šiais inetais tikimasi dar 
dažnešiiiūs parengimus da
ryti, -dar p tačiau užsimoti. 
Bei mūsų vadai,, nors neno- 
rems, priversti sutikti, kad 

. ■ prie esamų sąlygų, jau prl-< 
eita prie liepto galo— ne
darbui dar užsitęsus, nega
lima tikėtis . didesnių paja
mų iš tų pačių žmonių; Štai 
jau. nuo Adventų aiškiai

Telefonas; Plaza 1350. .

JONAS GBEELIAUCKAS
Graborius ir Bąlsamuotojas 

423 S PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

matyti pajamų žlugimas. ( 
Šv. Vardo dr-jos “oysterių 
rostas” davė vos 50 dolerių 
pelno, kur tikėtasi arti dvie
jų šimtų. Klebono Jubilieji* 
nė pmota (kurios pelnas pa
skirtas pačiam klebonui) 
irgi davė žymiai Inažiau ne
gu kadaise. Panašiai ir su 
kitomis pramogomis vis
kas dai omą kaip pernai, 
bet leigos jau nebetokios!

Štai kodėl reikia gyviau 
susi rūpint i apie tą palygi
namai mažą deficitą 1933 
metų — .2500 dolerių. Jeigu 
prie gėlesnių sąlygų turėjo 
deficitą,. tai ką ‘ besakyti a- 
pie šiuos metus, kada paja
mos menkesnės?

Kum. Mentlel^s skaity
damas parapijos biudžetą, 
priminė reikalingumą tau
pumo. ei vigu pajamos nesi
leidžia. didm imui, reikią iš
laidas mažinti. Bet kur pra
dėti i Mūsų mokykla, dabai 
visiškai nemokama, sudarė 
Apyskaitoje . maždaug tiek 
išlaidų, kiek išviso parapija 
nusmuko. Tačiau jos ; nai
kinti, arba susiaurinti būtų 
didžiausia beprotystė. Juk 
mokykla Bažnyčios akyse 

■ stovi aukščiau negu bet ke
ikia kita Įstaiga, nes be jos 

nebebūtų nei Bažnyčios. 
Vaikučių auklėjimas katali
kiškai - lietuviškoje dvasio
je laidoja vienintelę mūsų 
ateities apsaugą, viltį. Kad 

į lygiai su išlaidomis didin- 
tųsi ir vaikučių. skaičius, 
būtų tai tik džiaugsmo, ne 
liūdesio priežastis.

Su choru panašiai. Išlai
dos jo išlaikymui viršijo 
$2.000 už gaidas ir vargo
nininko alga. Parapijos jau
noji karta susispietė, apie jį 
gausiai, ir nemažiau kaip 
mokykla, jis reikalingas at
eities gyvenimui.

Panašiai galima sakyti ir 
apie kitas išlaidas. •

A Jūsų skola, siekianti ne
toli perą perdidelė, 
įr prie pagerėjusių laitų, 
tuoj išnyks. Tuomet ir visi 
ištikimi. tarnai parapijos 
galės džiaugtis. ' .
KLAIDOS ATITAISY-

. MAS. ■ . ' .
Pereitos savaitės /žinyne 

per klaidą, tilpo sekantį ei
lute: “Be Vyskupo Bučio, 
dalyvavo klebono iškilmėse 
ir-svečias kun. Juozas Gied
ra. ?Š AVesternport, kun. Ku
likauskas, iš Chicągo.s, kun. 
Paukšte, iš Chesterio, ponui 
Mendeliai iš Plains, Pa., ir 
Vincas Nagornauskąs iš 
Baltimorės. Taip pat j| 
sveikino laiškais ir telegra
momis.”
- Turėjo būti: ♦ ; ■
.“Bą Vyskupo, dalyvavo 

klebono iškilmėse ir svečias 
kun. Juozas Giedra iš West 
ėrnport, kun. Kulikauskas 
iš Chicagos, kuh. Paukšte’iš 
Chesterio, ponai Mendeliai 
iŠ ‘ Pldins, J^a., ir Vincas 
Nagornauskąs, ./iš- Bąltimo- 
rės jį sveikino laiškais bei

■ telegramomis.”
' Iš pirmo spausdinio, išei- 
tų, kad tiek svečių apsilan
kė. Iš tiesų vienas kun. 
Giedra iš svetur atvažiavo. 
Kiti minėti tik sveikino.

.. . . Žings.
Gerb. skaitytojų ‘ įr priętelių 

aupširdžki prašome remti tuos 
profesionalus ir biznięriū?, kurie 
skelbiasi ‘‘Darbininke.’’ Nuėję 
daryti kojį biznį pasakykite, Rąd 
matėte jo skelbimu “Darbinio 
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

VĖLIAVOS IRORGANIZA- 
GIJŲ ŽENKLAI

tai mūsų specialybė ir ilgų metų 
praktika. Darbas artistiškas. Kainos 
temos.' • " ' •

M. A. NORKŪNAS

»OBDfGONN/
Giiiodžio 31 d., Šv. Elž

bietos draugija* minėją 20 
metų savo gyvavimo sukak
tuves. d valandą vakare pra 
aidėjo vakarienė. Dalyvavo 
labai gražus Įūrelis žmonių, 
jaunų ir senų. Pu vakarie
nės , sekė labai įdomi prog
rama, kurią pradėjo jau
nuolis Mikutis Kripas su 
pritaikytomis eilėmis, svei
kindamas ir pagerbdamas 
Šv, Elžbietos nares, ir taip
gi padėkos eiles pasakė ir 
gražių rožių bukietą šutei- 
kė Dvasios Vadui kun. Am- 
botui

Po to, buvo dainos, muzi
ka ir. šokiai,, kuriuos išpildė 
kuopuikiausiai broliai Go- 
beriar ir Pagirskas, Ona 
Bacevičiūtė,.. Pugžliūtė, M. 
M. Kripas, Šimanskienėj A. 
Kasmanaityte, Jonukas Kri 
pas, 4 metų sudainavo “Se
ni; Seni duok tabokos”, pu
blika sužavėjo. Iššauktas 
aritrą sykį pasirodė abu 

| broliukai ir sudainavo due
tą: “ Ar tu žinai mano bro
lį”. Jie gavo daug aplodis
mentų. Akomp.. mūsų varg. 
V. Burdulis. Taipgi, būvą 
kalbėtojų. Kalbėjo kun. Am 
botas, kun. Gradeckis ir 
draugijų pirmininkai pa
reiškė Šv. Elžbietos draugi
jai geriausių linkėjimų : Mo 
terų Sąjungos 17 kuopos 
vardu R. Mončįunieųėt, Ro- 
žinėiaus —- V. PetrUkevi- 
žančiaus V. . Petrukevi- 
šiunas, Šv. Juozapo —J. 
Petrukevičius.- Pasibai gus 
programai būvą šokiai. Be
šokdami sulaukė Naujų Me-

Vakaro , vedėja buvo pir
mininkė Agnieška Giz'iene.

Spurgis.

Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius Aleksandras Ra
dzevičius, 402 Metropolitan 
Avė., Brooklyn, N. Y.

NEINARK, N. J.
L, D. S. 14 kp. susirinki

mas įvyks sausio 12 d., 8 v. 
vakarė, Šv. Jurgio draugi
jos svetainėje, 180 New 
York Avė.

Geri). L. D. S. nariai kvie
čiami į tą susirinkimą atei
ti, nes turime susirūpinti 
“Darbininko” ir LDS. ya- 
jumi, užsimokėti duokles ir
išrinkti valdybų.

Jonas DaukšįjS;
'Kuopos. rast.

G. BROOKLYN, N. Y.
AR ESI GIRDĖJĘS?

pereitą ketvirtadienį, išrin- 
ią, naują valdybą 1934 mė- 

l;ams. .Sekanti buvo išrink- 
■i: . / ■'

Pirm. Pranas Raugalas,
Vite pirm. Kazys Fogėl- 

mah,
.. Rašt. Veįerija Sirutis,

>' Fin. Rašt. Eleną Paeenka 
Ižd, Juozas Česnulevičius.
Korespondęntas. . Juozas 

Brangaitis. :
Vyčiai juošiasi prie mil- 

žiiiiškų. Nevv York ir New 
Jeršey apskričio šokių, ku
rie įvyksta sausio 21 d., Šv. 
Jurgio parapijos sūle j e, 207 
York St., Brooklyn, _<X-

Šokių komitėtas, kurs su- 
si darė iš kiekvienos ’.Ne\v 
Y ork ir N e w J ėrsey kuopos, 
užtikrina, kad rengimas bus 
tikrai įvairus, nes tai pirmą 
kartą šis nąuj ienybių pa
rengimas

ateiti ir išgirsti raportą is ' 
įvykusio seimelio. Bus iš* j 
duota visų metų atskaita ir 
renkama Diaujn valdybą i 
.1934 metams.

Turime aptart! mūsų dar- 
buotę ateityje, kad padidėtų i 
mūsų kuopa. * : . / .

^ąjun^iets: ; •

HARRISON, N. J. '!

MIRIMAI

P. O. Box 371, Lavrence, Mass.

Mūsų įmone padirba visokios rūšies žvakes, ir altoriaus bei zokrištijos reik- |
nienus.. Pas mus galima gauti geriausio bičių Vaško, taipgi ir styrimų žya- |
kįųr aukojamųjų lempelių ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo anglių. Ger^ 
biamiems klebonams ir visiems Įdomaujantiems mielai prisiunčiamo pilną f 
mūsų dirbinių katalogą. I

A. Gross Candle Co. Ine.
s ŽVAKIŲ DIRBI JAI NUO 1887 METŲ

Baltimoru,Md.
NEW YORK’E ATSTOVAS: CHANIN BLDG.

I

i

J . . •’ ■./- • ••• • i J

. Gruodžio 11 d., Green- 
point ligoninėje mirė Mar- 
garet Mattson (Martušiū- 
tė) 6 mėn. amž. Palaidota 
gruodžio 14 d. Šv. Trejybės 
kapinėse.

Al'ięe Węnzel, 27 Įlietu 
amž., mirė gruodžio 13 d. 
Kings ; County ligoninėje. 
Palaidota gruodžio 18 d. 
Lutheran kapinėse.

Jonas Tijušas, 42 metų 
amžiaus^ mirė gruodžio 22d. 
78 Johnson Avė. Palaidotas 
gruodžio 24 d., Mount Oli- 
vet kapinėse.

Anthony Olinski, 17 metų 
amž., mirė gruodžio 23 d. 
Palaidotas gruodžio 27 d., 
Šv. Jono kapinėse. '

George Konpalsky, 43 m. 
amžiau^, mirė gruodžio 27d. 
Palaidotas gruodžio 30 j., 
Alyvų Kalno kapinėse. .

John Joseph, 8 mėn. am
žiaus, mii’ė gruodžio 29 d. 
Palaidotas gruodžio 30 d., 
Sėdai Grove kapinėse.

Sopina Brazauskienė, 27 
mėtų aįnžiątts, mirė gruo
džio 31 d. Palaidota sausio 
4 d., Kalvarijos kapinėse. 
Velionė pali ko. nuįiudime 
keturis mažus vaikučius.

Du jauni kaimynai, susi
tikę gatvėje, pasisveikina ir 
pradeda sau šnekučiuotis a- 
pie įvairius daly Ims. Vienas , 
iš kaimynų klausia kito: ■ ■

“Ar tamsta esi girdėjęs'?’’ 
“Girdėjęs, ką?” klausia 

antras.
“Tai tur būti dar negir

dėjai,” atsakė pirmas, jei 
klausi ką.”

“Tur būti negirdėjai, kad 
Šv. Jurgio parapija rengia
si prie milžiniško 25 metų . 
jubiliejinio bazaro, kuris į- 
vyksta parapijos svetainėje,, 
207 York Street, Central 
Broąklyne, N. Y., sausio 26, 
27, 28 'ir 31 dd. ir vasario 3, 
4, 7, 10, 11. Tur būti nesi 
girdėjęs, kad parapijos'jau
nas vikaras, > kun. Jonas 
Laurinaitis, vadovauja šiam 
milžiniškam bazarui, kad 
jis savo pasidarbavimu jau 
yra priruošęš daug įvairių 
ir brangių laimėjimų,- kad 
jis jau ’ sudarė programą, 
kuri bus tinkama visiems 
dalyvaujantiems, kaip jau
niems, taip ir seniems. Tą 
tūr būtį tai jau girdėjai ?”

“Girdėjau, drauge, girdė-, 
jau. Ir žinai dar ką, drau- 
guti?”

“Ką gi?” klausia drau
gas. .

“Aha, tai tur būti', kad 
tamsta dar to negirdėjai... 
programa bus įvairi su šo
kiais. Jaunimas turės progą 
linksmai pasišokti ir pajuo
kauti. Bus iškilmingas kon- 
testas sužinoti, kuris vaiki
nas ir kuri mergina iš visos 
parapijos -yra populiariš- 
kiausis. Tūr būti to, drau
gas, tai dar negirdėjai ?”

o “Ne, to negirdėjau. Na, 
tai tuom syk.??‘

“Nepamiršk tik ; bazaro 
dienos.”

. Taipgi ir. skaitytojui pri
mename.^ nepamiršk baza
ro ‘dienos. Bazaras praside-. 
da sausio 26 d. ir baigsis va
sario 11 d. . ‘

“Gims Tautos Genijus”
Šv. Motinos Sopulingos 

parapijos choras ateinantį , 
sekmadienį, sausio 14 d., 6 
vai. vakare,. Lietuvių Pilie
čių klubo salėje SchuyleT ’ 
Avė., Keariiy, N. J. rengia 
gražų teatrą — ’ vaidinimą, / 
kuris vadinasi.: “Gims Tau
tos Genijus;” Veikalas la- 
bai gražus, tad turėtų jį vi
si ir pamatyti. Vaidylos, *. 

bus lietuviškoje nors visi čia augę, bet deda 
kol oni j oje. šiuos šokius pa- pastangas, kad savo roles 
vadino . “Mooiilight. and 
Pretzel” balius. .

Bilietai parduodami iš 
anksto. Jau užtikrinta, kad 
svetainė bus pilnutėlė. įsi
gykite bilietus iš anksto.

BROOKLYN, N. V.

atlikus kuogeriausiai. Vei
kale randasi keletas daine
lių, kurios pagražins «patį, 
vaidinimą.

Šio veikalo autorius yra 
patsai Hai’risono lietuviu 
par. klebonas kun. L. Vai- 
ėiekauskaš. Pelnas parapi- . 
jos naudai. Rep..

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame: 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbias^ •

■Moterų Są-gos 29 kp. me
tinis susirinkimas įvyks 
sausio 17 d., 8 vai. vakare.

Visos narės malonėkite ‘ “Darbininke.”

LDS. Kuopa Susirinkimai
CAMBRIDGE, MASS.

LDS, 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 14d., tuoj po sumbs, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus .mokesčius. .

DETROIT, MICH
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyk® 

sekmadienį, . sausio. 14, tuoj po 
{pomadų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susirin -. 
kinui ■

NORWOOD, MASS.
L. D. S.; 3-Čios kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks sausio 14 d., 
šv. Jurgio parap, svetainėje* tuoj 
po sumos. ’ Visi nariai yra pra
šomi pribūti į. susirinkmą, nes 
daug yra svarbių reikalu. .

PROVIDENCE, R. I.
LDS.. 11 kp. monetinis susirinki- ’ 

mas įvyks sekmadienį, sausio. 14,./ 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai* • 
nė j.. Svarbu, kad visi šiame, susi '■ 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavys- ‘ 
dį kitiems.

ATHOL,MASS.
• LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki 
mas įvyks sausio 14 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus patapk

NEWARK, N. J.
L, t). S. 14 kp. mėnesinis susi- 

inkimas įvyks penktadienį, 
sausio 12 d., 8 v. v., Šv.. Jurgio # ...
dr-jos-svet., 180.New York Avė., | ‘t
Netvark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 14,. tuoj pu sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Ąvehue 
Malonėkite vis. nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau- 

Taipgi malonėkite užsiino^gtj/ku

/ silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

dos.

rių yra užsilikę mėnesinės duok

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį,. Sausio 14 d.,’bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt.' Z. Gudelis

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi ‘‘Darbininke,’* filt
rai verti skaitytojų paramos. .

visi earalnkltės “Darbibinke."

7 DIENOMIS i LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN - EUROPA
SpedaįUl t.tuttidniftl storlūtl šalimais- garfutvlo .BromotMvemj 

užtikrina ItilMLi pato^itj..kelione i !
KALIAS J T.nm t!

Difnrmadjiį. klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
įggįįįg 252 BOYLSTON BT, BOSTON JįSaSĮ

• Žarttš.

VYČIŲ 49 KP. NAUJA 
VALDYBA IŠRINKTA

Šv. Jurgio parapijos V)> . 
čių 49■..kuopa; ’ susirinkimo,.

I ■.



Padienis, Sausio 12 d., 1934. DARBININKAS

C. BROOKLYN, N. Y.
■ KONEERENCIJA.
K Šv, Jurgio parapija,, ne- 
ferėdama vienuolių Sesučių 
fepkyti vaikus katekizmo, 
md turi tam .paskirtų keletą 
munuolių, kurie po devin- 
ks valandos mišių , sueina 
gtarapijos šalėn-pasiskirsto- 
Kerelius ir inoko katekizmo. 
K; Mokytojai laikė savo kon
ferencija klebonijoje pas 
Kunigų N. Pakalnį. Dalyva- 

visi mokytojai. Turėjo.
|lgų pasikalbėjimą,. ir- po 
|am puikių vakarienę. Po 
Makarienei buvo . linksmų 
^aidimų.

Mokytojai yra labai dėkin 
gi klm. Pakalniui už taip 
įUuoširdų pavaišinimų.

. ' - Tokiu būdu įvertintas mo
kytojų darbas ir pridavė 
naujos ■ energijos moky-1.1

IS vėikata*Brangus Turtas!
žj Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija. • nes ir žmonių skaičius kyla. 
KĄ VALGYTI?

Arba dietos įtaka žmogaus
.sveikatai.

Dr. A, Petriką,
•., Brooklyn, N. Y. .

-' Šiuos mokytojus kun. Pa
skalius pavėdų globai kun. 
■Laurinaičio: P. Raugalų, 
r J. Dailydą, Ą. Gervę, S. ir. 
rG. Yauthekev’tės, P. ir V, 
Bulovus, ir A. ii* S. Jakup- 

iČioniuš. . .
Šie jaunuoliai dėkoja nuo 

’ širdžiai Onai, šarkiutei ua 
= pagaminimų skanių valgių.

’ Kaip Lietuviams reika
linga, Lietuvių kalbos mo- 

f * kpkla? *
’. Aš kreipiu dėmėsi į šios, 
apylinkės lietuvius, praneš-- 

idama, kad. lietuviškas jau- 
nimas, . be jokio isįkalbėji-' 

kino, • turėtų pašvęsti nors 
vienų valanda savaitėje lie- 

Btuvįškoje mokykloje.
Brangusis jaunime, ne- 

. randu žodžių išaiškinti kaip 
^reikalinga lietuvių kalba, 

. skaitymas, nes. : raštas ir
į1 jaunimas be lietuviškos kal- 
bos . išaugs silpnais lietu-

: vinis. Randasi jaunimo, ku
ris neištaria aiškiai savo 
gražios lietuviškos pavar- 

: dės, negali dainuoti daine
lių, riegalL savo kasdieninių

‘ poterėlių kalbėti. Kalba 
kad “nereikia mums lietu-

■ vių kalbos.” Nejaugi jauni-
» ■ ine, būsi taip ne dėkingas

savo motinėlei, kuri tave 
. < L mažų mokė lietuviškos kaL 

;j bos.. Nepaniekink savo mo-
: finėlės vargelių. *

v Enkime pavyzdį nuo inū- 
_ šų tėvelių, atvykusių iš Lie

tuvos. Jie ilgus metus gyve
na svetimoje šalyje—ar jie 
išsižadėjo. lietuvybės? Ne!

H Jie,visuomet lanko lietuvis-
• kus parengimus ir džiau- 

giasi lietuviškomis dainelė
mis. Kur mes' dingsime, jei

1 cmės ištaiitėsime, prisiglau- 
dę prie svetimtaučių ? jau-

■ simės visuomet svetimi.
> . Štai jaunime proga pasi- 

naiidofi lankydami lietuvis^ 
. ’ \ kų mokyklų Šv Jurgio pa- 
:rapijoje. Jau kelinti metai 
t kaip kųn. Palminis visom^ 

į savo, jėgomis stengiasi lie- 
: tuvių mokyklą palaikyti.
; Gaila, kad parapijiečiai 
; nesusipranta kų reiškia lie- 

. tuviškas mokslas, ir never
čia jaunimo lietuviu kalbos 
mokytis. ‘ ; ... •. .

. Lai skamba jaunimo tar-
r Pe:
' , “ Kur bakūže samanota... 

Kur Šešupė miela plaukia” 
... Vainikas.

i

•P

(Tąsa)
DIETOS KITĖJIAIAS.

/Niekas pasauly nestovi 
vietoje; viskas kitėja evo
liucijos eigoj. Nestovi vie
toj nei žmonių dieta; ji kei
čiasi kartu su žmonių susi
prato mu; ji tobulinasi kar
tu su progresu. Buvo laikai, 
kada Amerikos gyventojai 
manę, jog mėsa yra tai ge
riausias valgis, nes ji ir sko 
niųi atitinka, ir alkį pasoti-. 
na. Tuo laiku: apie fiziolo- 
giniuš maisto reikalavimus 
mažai kų žinota, arba ir su
vis nieko nežinota* Apie mi- 
neraTinių druskų svarbų to 
laiko maisto ekspertai ne
daug nusimanė.,’o apie vita
minus ir visai nebuvo girdė
ję. Bet paskutinio dešimt
mečio progresas neaplenkė 
nei dietos srities. Nerast 
šiandie nei vieno pažanges
nio žurnalo, ar laikraščio, 
kur nebūtų kalbama - apie 
dietos itaka i - žmon'iu svei
katą, nekalbant jau apie 
speeiales tuo klausimu kny
gas, prieinamas ne tik pro
fesionalam, bet ir: liaudžiai. 
Modemiški medikai ir dan
tų gydytojai vis daugiau ir 
daugiau svarbos deda į mai
sto klausimų, kaip saugoto-- 
ja nuo ligų, o mažiau atide
da ant vaistų, nors yra vie
tų, kur be vaistų negalima 
apseiti. Pažangiesnėji liau
dis, klausanti, kų sako svei
katos saugotojai — profe
sionalai ir ihaisto ekspertai 
—keičia savo 'kasdiehįii’ę 
dietų, taiko jų prie Įnoder- 
niško supratimo. Kad tdip 
yra, tai mums aiškiai“ įddb 
maisto kitėjimo s’fatišfika.'?

Agrikultūros Departų-

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
.     —į • •’ ,

N. Y. ir N. J. Moterų Su
jungęs apskričio suvažiavi
mas į vyks sausio 28 d. š. th., 
Linden Hali, Wood Avė. ir 
16th St., Linden, ‘N. J., 2 
vai. po pietų,

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

S. Subatiene.

mento Namų Ekonomikos Bav., 1907 hn ir 1918 m. ta- 
Biuras nesenai paskelbė sa- po suvartota lygiai tiek mė- 
vo tyrimo pasėkas mitybos Įsos, t. y,, 13,500,000,000 šva*- 
srity. Kalbamo biuro surin^ 
kta statistika rodo, jog A- i 
merikos žmonės dabar su- 
valgo daugiau, negu du kar- . 
tu tiek dai’žpvių ir yaišių, ’ 
negu, kad dešimts metų at- j 
gal, valgo daugiau pienę ir 
jo produktų; mažiau jau* , 
tienos, tiek pat avienos, ma- < 
žiaų veršienos, daugiau 
kiaulienos, mažiau, duonos 
ir daugiau paukštienos.

. Duoninių miltų vartoji- : 
mas pėr pastarąjį dešimta 
mėtį sumažėjo 40 nuoš., bet 
už tai žymiai pakilo pieno, 
.produktų- suvarto j i m a s. 
Daržovių vaisių_ apyvarta
pakilo 54 huoš.; ypatingai 
žalios, lapuotos daržovės pa
sidarė : labai populiarūs: 
vienų, dėl daugybės vitami
nų, kurie jose randasi, o an
tra, tai. kaip dieta dėl su
menkėjimo. Yra žinoma, 
kad žalių daržovių dieta , su
menkina nutukėlius,: nesu
gadinant jiems sveikatos Į- 
vairiais vaistais ir badavi
mu. Apyvarta daugiausiai 
pakilo sekamom daržovėm:

1920 m. 1929 m. 
Salotų 13,788 vagonų 53,168 
Špinokų3,089 vagonų 10,352 
Celerių 9,729 vagonų 25,438 
Morkų 1,630 vagonų 11,931 
Pieno 1917 m. išėjo po 42;4 
galionus (gorčius) ant žmo
gaus, o 1928 m. po 56.5 ga
lionus. Per tg, patį laikų 
pakilo sviesto suvartojimas 
trims svarais ant žmogaus, 
o sūrio dviem svarais.-

Mėsos suvartojimas labai 
šyyruoja: jei valgo vienos 
mėsos, mažiau, tai ųž tai ki- 
tčsLyųlgb daugiau. Bendrai 
iiiihht, mėsos suvartojimas 
kylį;, bėt' nė tiek žymiai, 

( kaip" 'atigim-ęi-dš ' skaitlinės 
( višpkio maišto suvartojimo,

rų. Bet 1907 m. buvo, šaly 
mažiau gyventojų, negu 
191 j m., todėl pirmaisiais 
.(1907) •’ metais., išėjo pę
111.1 sv. kiekvienam žmo
gui, o antraisiais (1918) po
130.1 sv. Kitaip sakant išė
jo po 25 švarus (20%) ant 
žmogaus mažiau,
• Pastarųjų dešimties me
tų statistikos lentele rodo, 
po kiek svarų kokios, mėsos 
išeina kiekvienam gyvento
jui^ ; .

LIETUVOS ŪKININKŲ 
SKOLOS.

Lietuvos Laikraščiai pranešė, 
kad mūsų ūkininkai skolingi:. . 
žemės Bankui *. ( . 142. 271J)00
Bankel. (Sriiulk. Kred, Dr.) 49,038,100 
Kitiems linukams 31.650.800
Nesumokėtų žemėn Ir k t, m.l3.803.800 
Nederliaus .skolos fln.' m-jrii 13.512.70u 
Skolos žemxs IJkio m-jai 32.183.500 
žemės tjkio KoOporatyvnms 6,199,400 
Prekybos ir pram. Įsfalg. 12.374,000 
Skolos ūkininkams ’ ’ 55J552.30U 
Skolos ne pkininknins ’ 58,409.800
Nesumokėtos dalys 51.072,3(k,.
Kitos skolos 17.145.250

' 1920 1921 1924 
sv. . sv. sv. 

Jautienos 63.1 56.9 61.6 
Veršienos • 7.6 . 7.0 8.2
Avienos 5.5 5.9 5.2
Kiaulienos 60.5 63.5 74.7

Viso 136.8 133.3 149.7 
š.V_ sv.

50.8
6.3
4.9

72.8

• ’ : sv.
Jautienos . 62. 63,6
Veršienos 8.7 8.2

Avienos 5.2 5.5
Kiaulienos 67.6 65.7

TS viso .Lt. 4fl(J,O71,000 
. Nors -tikrėnybeje tų skolų kur 
kas takiau,, nes. nwa*galimumo 
susekti privatiems žmofičms ūki
ninkų skolas,

Vadinasi, iš. viso daugiau kaip 
496 milijonus litų. Vienam hek
tarui naudojamos ’ žemes tenka 
130 litų skolos, kai kas sako, 
kąd palyginus su. kitų kraštų tl- 
kininkų. įsiskolinimu, tai mūsiš
kiai prasiskolinę mažiausiai,- pa
vyzdžiui : ' - 
L’ckoslovak, t ha-tentai skoloj lOOft lu 
Vengrijoj
Austrijoj "
Bulgarijoj ’ ’ 
Rumunijoj 
Lietuvoj

Ramintis gerai, bet. ir tuo pra
siskolinimu negalima džiaugtis; 
Jei- Čekoslovakijoj keletą karttį 
daugiau prasiskolinę, tai ten tl- 
kininkai daug daugiau ir šian
dien gauna už savo gaminius. 
Dabar svarsto Kaune kaip . pa
lengvinti įsiskolinusiems ūkinin
kams. Manoma tikrai sumažinti 
procentus nuo ilgalaikių paskolų.

Buvo pasklydę gandų, kad Ir 
žemes mokesčius, sumažins dėl 
krizio, bot iš valdžios sluoksnių 
pranešė, kad jų nemažins.

. 560 ”
260 ”

IRO ’ 
.130

*■

Tt'Iephono: STAGG 2—0706’. V A L A N DOS :
RD 01 AflAQ if VCMPIIK* ^n,) 9-12 iq ryt0’2-s vhlb įllii DLAUAu m VlIiuiUv

n a ąt m t a rn a o . -4Š9.. grand Street
A X~RAY (kampas Union Avė.)

Njmiii Telefonas: Mlchlgan 2-M273 B R O O K L Y N, N, Y.

NEW YORK CITY, N. Y.
LIETUVIŲ: LEGIJONO, 
r DARIAUS - GIRĖNO

POSTNr.l.
Mėnesinis susirinkimas’ į- 

vyks 11 d. sausio 1934 m. 
8.30 v. po pietų, 262. Hum- 
boldt St., Brooklyn, N. Y.

Visus narius kviečiame 
atsilankyti, kurie tarnavo 
pasaulinėje karėje: Ameri
kos, Lietuvos ar Rusijos.

.Šio posto veikimas \ remti
nas. Tik reikia daugiau na
rių. Todėl prirašykime dau
giau narių, kurie mums pa
dėtų pradėtų darbų‘tęsti.

Postb Adjutantas, 
P. & Pėčęlfa

Viso 133.7 143.0 136.8
“Nuo 1924 m, mėsos.varto

jimas kas metai po biskį 
mažėja. (1929 m. tapo su
vartota 16*803,000,000 sva
rai mėsos, o 1928 m, 16,955, 
000,000). —

Paukštienos suvartojimas 
New Yorkę kas metai paky
la 9%. 1900 m. į kalbamų 
miestų atgabenta 2,200 va
gonų paukštienos, o 1927 m. 
12,000 vagonų. Paukštienos 
vertelgos apsk a i t o, kad 
paukštienos vartojimas ky- 
lųs vien tokia proporcija, 
kokia kyla miesto žydai gy
ventojai: Žydai suvartoja 
apie 80% visos įvežtos ,pauk 
štienos. italai 10%, - o liku
sieji 10 nuoš. tenka visiems 
kitiems gyventojams.

mokytojai ir du kiti Valdi- 
ninkai. .

Nuo 1934 metų liepos m. 
1 d, palįuosuojami 37 valdi
ninkai - 30 liaudies moky
toji!, 5 vidur, mokyklų mo
kytojai ir du kiti valdinin
kai;

Taigi, daugiausia paliuo- 
suojama mokytoju, iš viso i 
80 žntonių. Be to, pųliuo- 
suojama visa eilė žymių val
dininkų ir iŠ kitų. žinybų. 
Tųrp jų yra valstybes gynė
jas C. Srinrientck, teismo 
patarėjas dr, J. Linder, psi
chiatrines ’ ligoninės vedėjas 
dr. M. Fischer ir kiti.

Pranešdamas apie tai, 
Klaipėdos krašto. guberna-. 
torius pasiuntė direktorijai 
Lietuvos mokyklose tarau
jančių mokytojų surašą, iš 
kurio siūloma pasirinkti, 
kandidatų į mokytojus,, jei
gu Klaipėdos krašte ryšium 
su. mokytojų svetimšalių iš 
tarnybos išėjimu, mokytojų, 
pritrūktų.

Jau seniai buvo mėtas ap
valyti Klaipėdos krašto į- 
staigas, ypač mokyklas ir 
teismus nuo svetimo -gaiva
lo ir užkirsti .kelių tolimes
niam klaipėdiškių vokieti
nimui.

SKLEISKIT!! AVTES4

Perskaitę “Darbininku” nėnu. 
meskite, bet duokite Įdtiemi pa
skaityti. Tokiu būdu inipažin* 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. , ir atremsite mūsų ide* ; 
jos priešų propagandą. -

tjĮwiinn<iiiiiiiHH<itnmiiiuiiiitni<iinįii|iiiininiiiimiiinf1F| 
Į Tol. Bryant 9-7763 |

CLEMENT VDKETAITIS!
!

ADVOKATAS
. . T

113 Wešt 42-nd 8t, =
New York, N, Y. J

■' • S •
, ■ 8 ,

ŠTelephonej STAGG 2—0105

ĮDR.A. PETRIKĄ
f (PETRICK) .
| . LIETUVIS DENTISTAS -.

1221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y. Š
|; X-Sphi<Hillų. "Diafinosą
| (lažo Anestetiką . .
| V A L A N D O S :
| Nuo 9 vai. ’ ryte iki S vai. vakar®. 
| Penktadieninis ir šventadieninis 
= .. ’ tik siisitarus.

Ziįiios Iš Ltetavos 
litais atsisakė, neš sutarty 
buvo aiškiai pažymėta, kad 
reikia mokėti doleriais. Pie
ninės savininkai patraukė 
Stravinskų teismo atsako
mybėn. Stravinskas atsine
šė sutartį, o be to atsivedė 
liudininku savo seną draugą 
Ruožą.

—Kodėl tamsta nemoki 
litais ? — paklausė teisėjas 
amerikonų.

—Aš mokėti, neatsisakau, 
ramiai pareiškė Stravins
kas, moku pagal sutartį.. 
Jei nori litais, galiu mokėti, 
bet dolerio kursu...

‘ —Argi mes žinojom, po
ne teisėjau, pasikarščiavo 
ieškovai, kad toks stiprus 
pinigas kris* Juk mes. dabar 
turime didelių nuostolių.

--Kas gi kaltas,. vėl ra*-

LIETUVIS AMERIKIETIS 
, LAIMŽJO BYLĄ DEL 
j ’ DoiĮsRio.

Jurgis Stravinskas grįžo 
iš Amerikos 1932 .metais ge
gužės mėnesį. Jo giminės 
buvo jau išmirę, tad jis. ap
sigyveno pas sena savo pa
žįstamą Petrų Ruožų, Šiau
liuose. Kiek laiko pagyve
nęs proviniijoj, atvažiavo 
Stravinskas į Kauna, apsi
žiūrėjo kur būtų galima 
pradėti koks nors biznis, 
tačiau nieko sau patinkamo 
neradęs• grįžo vėl į Šiaulius 
ir ten . nupirko baigiančių 
bankrutuoti pieninę. /

Ųž tų pieninę sutarė 1000 
dolerių. Pagal sutartį įmo
kėjęs 300 dolerių, Strarins- 
kas pradėjo darbų, jis pa
saldė naujus darbininkus,1 miai atsakė Stravinskas,’

KALINIUS MOKINS AMATU
Iki šiol Lietuvos kalėji

muose mažai buvo dirbtu
vių ir tik nedidelis skaičius 
nusikaltėlių • teišmokdavo 
amato. Išėję laisvėn, nesi
mokę jokio amato, kaliniai 
vėl greit nusikalsdavo, nes 
darbo arba kokios nors tar
nybos buvusiems kaliniams 
buvo sunku gauti.

Šiomis dienomis Teisin
gumo .. ministerijoj įvyko 
atatinkamų viršininkų po
sėdis, kuriame nutarta prie 
kiekvieno didesnio Lietuvos 
kalėjimo įsteigti įvairių a- 
matų kursus, kur kaliniai 
galės atlikti ne tiktai vi
siems kaliniams privalomus 
darbus, bet ir teoriškai bei 
praktiškai pasimokyti ko
kio nors amato.

Kalinių globos draugija 
išėjusiems kaliniams 'ir pra- 
komusiems amato parūpins 
darbo.

ATLEIDŽIA 103 SVETlM- 
ŠALIUS VALDININKUS

ŽMONIJOS ŠAUKSIMAS

.0 Išmintie, iš Aukščiau
siojo burnos išėjusi, pasie
kianti nuo galo iki galui,, 
viską stipriai ir meiliai 
tvarkanti, ateik mus moky
ti išminties kelio.

O Adonaji, ir Izraelio na
mų Vade, kuris . Mozei ug
nies liepsnoje iš krūmo esi 
pasirodęs ir Sinajuje. įsta
tymų ėsi davęs, ateik mūsų 
vaduoti ištiestu petimi.

O Jėses šaknis, vėliava 
tautoms, ties kuria karaliai 
sučiaups savo burnų,- kurios 
pagonys maldaus, ateik mū
sų gelbėti ir nebetruk dau
giau. •

O Dovido rakte ir Izrae
lio namų karališkoji lazda, 
atrakini ir niekas neužraki
na, kuris užrakini ir niekas 
neatrakina, ateik ir išvesk 
kalinį iš kalėjimo namų, sė
dintį tamsybėje ir mirties 
ūksmėje.

O užtekanti šviesa, amži-

I- KLASČIAUS I 

Į CUNTON PARKAS Į 

Į Piknikams, baliams, koncertams,! 
lokiams ir Visokiems pu si linksmi-'■= 
Šilimams smagiausią vieta Brook-j 
|lyne-Maspetliė. Jau laikas užslsą-| 
škyti. salę žiemos sezonui. |
| ktmp. Maspeth ii Betts Ave.I 
| JONAS KLASČIUS, Sav. * |

Maspeth, L. L, N. Y. Į .

■ Tel. Evergrėen 6—5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS.

—IR-----
BALSAMUOTOJAS

231 REDFORD AVENUĘ ;
BROOKLYN^ N. Y. f

iTel. Stagg 2-^5043. Notary Publici

Į M.P.BAUAS,K Į
Į . ’ . . BIELIAUSKAS. ’ ’ ' |.

Į Graborius ir Balsamuotojae [ 
j 660 Grand Št., Brooklyn, JT*Y.|

- ---------------- ------ ,---------------------- Š*

įTel. Stagg 2—0783 Notary Public!

| JOSEPH LEVANDA j 

(LEVANDAUSKAŠ)

i . G R AB ORIUS 
j 107 Union Avė., Brooklyn^ N.Y |

s •

Si

pienininką, parsigabeno ke
letu geresnių. mašinų ir po 
pusmečio jau pradėjo gauti 
neblogd pelno. Atėjo šiemet 
vėl terminas mokėti. Stra
vinskas. buvo punktualus, 
jis laiku atnešė likusių su
mų, tačiau senoji pieninės 
valdyba ’ atsisakė doleriais 
imti. Ji reikalavo, litais, nes 
doleris jau buvo kritęs. 
Stravinskas,•• žinoma, mokėti

aš gi norėjau mokėti litais, 
o jūs jokiu būdu nesutikote. 
O kas savo valstybe nepasL 
tiki: tad dažnai tenka nu
kentėti.

Teisėjas, vadovaudamas 
įstatymais, ieškinį atmetę it 
amerikietis sumokėjo skolų 
doleriais.

Girtuoklių nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.

Atsižvelgdamas į kai ku
rių Klaipėdos krašte tar-. 
naujančių Vokietijos pilie
čių vokiškų veikimų, krašto 
gubernatorius nutarė ne
duoti toliau leidimų laikyti 
tarnyboje 103 valdininkus 
—Vokietijos piliečius ir a- 
pie tai ' pranešė Klaipėdos 
krašto direktorijai.

Nuo sausio men. 18 d. at
leidžiami iš tarnybos 32 val
dininkai — Vokietijos pilie
čiai, būtent: 20 liaudies mo^ 
kytojų, 2 vidurinių mokyk
lų mokytojai ir 10 kitų ži
nybų valdininkų.

Nuo 1934 metų balandžio 
iiiėn. 1 d. paliuosųųjami 34 
valdininĮcai — 17 liaudies 
mokytojų, 6 vidur, mokyklų

uos šviesos atspindi, ir teį- iį
sybės saule, ateik ir ap- Į j i i rtf O jį A H7C 
šviesk sėdinčius tamsybėje | j nLLIKui nAuLUlIulUu 
ir mirties ūksmėje.

O tautų Karaliau ir jų 
laukiamasis, ir kampinis 
akmuo, kuris iš abiejų da
rai viena, ateik ir išgelbėk 
žmogų, kurį tu leidai iš že
mės.

O Emaųuėli, mūsų Kara
liau ir įstatinidavy, tautų 
laukime ir jų Išganytojau, 
ateik ir gelbėk imiSj Vieš
patie,. mūsų Dieve.

.Tolephonė- Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC

£

j GR A B O R IUS Į 
I 402 Metropolitan Avė. | 
Į BROOKLYN, N. Y. į 
j Priešais Apreiškimo parapijos | 
Į Bažnyčią I
jParsąmdaų Automobilius Ves-!.
Į .tuvčms, . Krikštynoms ir viso* | - 
| kiems pokyliams. . | 
JiuiiiiuiiiiHiitiii.niiiiitii.HitiiituiiiMuiiiililui.iuiMitiiiiiK 

‘ -—   —  —:---- . .. .... į.

I Tel. Neivtoįvn 9—4464 .

I ANT, J. VALANTIEMS
“Geras katalikiškas laik

raštis. yra nuolatine inisi-

Popiežius Leonas XIII.

Tol. Neivtoįvn 9—4464 .

ANT. J. VJUNTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS ... 
Apdvąuda Visoje Sakose 

. NOTARV PUBLIC 
5441 — 72-nd Street 

Arti Grand St 
MASPETH, L. L,. N. Y.

iiiitiiinithuitiiimuimuHtDiuinimtitittūimHHtHHHįitu.
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MOT, LAUKUS, Fot;^rafa\
214 bedftvd 4is<» ,
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