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“DARBININKO” VAJOS
KONTESTO DALYVIU 

STOVIS
. Iki šio mėnesio 14 dienos 

vajaus rezultatai yra sekam
• - tt. ’. •” ’■

Šv. Juozapo parap., L.o- 
well, Mass, . . . . 11.0 balsų.

. K, J* Nadzeika, Nashua, 
N. H. ........ i, 61 balsas.

•;: . Šv. Jurgio par., Nbnvood, 
r— Mass,r'.—.■•.".ttut 61 balsas.

Puodžius, Montreal, *
Canada .. f. ..... 55 baisa: 

Šv. Kazūniero parapija,
. Rrovidenee, R; I. 43. balsai

Lowellio parapija pirmom 
je vietoje, bet kiek girdėti 
jie turės smarkiai pasidai*- 
buoti, kad ilgai toje vietoje 
pasiliktų, . nes p. Nazdeika 

\ mums rašo, kad jis esąs bū
tinai nusistatęs pirma vietą 
laimėti.

AREŠTAVO DAUG 
“ŠNIPŲ" RUSIJOJE

PREMIJOS.
Kad paskatinti mūsų kon- 

testo dalyvius smarkiau pa
sidarbuoti, laike kontesto, 
apart balsų kaip nurodyta 
kontesto sąlygose, fcdar bus 
duodamos premijos..

Laike viso kontesto kiek
vienam, kuris prisius vieįios dešiiiits Rusi jos piliečių. Al
savai tės metu, t. y. nuo pir
madienio iki šeštadienio
“Darbiuiųko” ofisan neina- tokioje paslaptyje laikomi, 
žiau kaip penkias metines -Imcl šiandien Hvt žinia dar

nėra oficialiai Rusijoje pa
skelbta.

Visi areštuotieji buvo tar
nautojai vietinio skyriaus 
Soviete •. Generale dės Sur- 
veillances, Limited. Tai v- 
ra tarptautinė įstaiga, kuri 
duoda -.paliudymus apie iš
vežamas prekes: iš įvairių 
uostų.

Vadinasi bolševikų . val
džia valosi visais’frontais, 
bet nebepajėgia apsivalyti. 
“Šnipu” pilna Rusija.

. MASKVA, — Šilusio 15d. 
•^-Susekta nauja “šnipų’ 
grupe,, kuri gali būti geres
nę ir už Britų Metropolitan 
Vikėrs. Areštuoti du. aust?* 
rai, du vokiečiai, vienas bėk 
gas ir vienas danas. Kartu 
su jais tapt > arešt.uot i dvi -

ręstai prasidėjo rugsėjo mė
nesyje, bet šie įvykiai buvo

prenumeratas arba naujus 
L. D. S. narius, . tokiam,. a- 
part nustatyto balsų skai
čiaus dar bus priskaitoma 
premijos po penkis balsūs 
už kiekvieną naują skaity
toją prisiųstą tą savaitę.

Tiehis, kurie laike sausio 
mėnesio prisius nemažiau 
20 prenumeratorių, apart 
visų kitų balsų ir premijų 
dar bus priskaitoma 50 bal
su.

Ar Buvo Legalus Marcinko - 
niecių Sukilimas? MIRĖ TEISĖJAS

“Darbininke’,' buvo rašy-
•. ta apie naujus Vilnijoje

. Kražius. Kadangi ten^buvo j 
~ aprašytas įvykis ■ Marcinko- ;

nių parapijos šV. Kazimiero 
dr-jos skyriaus narių griež- ' 
tas pasipriešinimas, prieš 
lenkus, kurį galima pava
dinti mažu sukilimu prieš į* 
žeidimą^ kaip tautinių, taip 
ir tikybinių, jausimi,- stato 
mojo kryžiaus simbolyje.

Kryžius išverstas — tiky
biniai ir tautiniai jausmai 

’ .. įžeisti. .. ‘ -
Tą padarė lenini valdžios 

atstovai.
Ar žinojo toje minutėje 

Marcinkoniečiai, kad jie što 
ja i kovą,' dėl -išniekinimo 

' kryžiaus, teisėtai ir kad jų 
nesutiks kalėjimas ir baus
mės!

Ne. Jiems toje minutėje 
buvo vistiek. Jie gynė, kaip 

7 gina motina savo vaikelį 
nuo' plėšriųjų žvėrių, nežiū
rint pavojaus sau.

Al jų gynimo instinktas, 
pabudinęs juos prie gynimo 

. kiyžiaus, juos suklaidino ?
Ne< Jie išėjo Bažnyčios* 

pasaulio, ir tautos akyse nu
galėtojais! Taip, štai fak
tai,kurie liūdi ja..

Šie metai, yra Šventieji. 
Metai ii* , visas tikintis pa
saulis stengiasi ta proga, iš- 

. reikšti savo viešą pagarbą
Kristaus pagerbimui per Jo 
kančios simbolį — Kryžių 

. ir t. t . .
. Reiškia visas tikintis pa
saulis užgiria statymą kry
žių, o kadangi lenkai save 
vadina katalikais, tai čia jie 

. prasižengė • prieš . kataliky- 
• bes principus.

■ Del Kryžiaus spalvos mtda^ 
. žyw).. ' : ‘ .

Kaip žinome, kad visas 
katalikiškas - tautinis vei- 
k'imaš yra puošiamas tauti-

nėrais spalvomis ir tai prak 
tikuojama visti tautų, neiš
skiriant ir pačių lenkų, o 
kad tas* nėra blogas požymis 
ir Lenkijoje, tai liudija ir 
lenkų rimtųjų teisėjų spren. 
dimas panašioje byloje, ku
ri buvo sprendžiama 
Nevaliuose, Lydos apskri
tyje, gruodžio 17 d. 1933.

Reiškia ir čia lenkų Ad
ministracijos valdomieji po 
nai, peržengė savo teises ir 
sukūlė neramumą' piliečiuo
se prieš save.

Kaip žiūri į Mareinkonie- 
čius bažnytinė diecezijos 
vyriausybė,, tai vėliaus pa
matysime, bet jos nusistaty
mą mes. dalinai žinome pa
našiuose atsitikimuose; Štai 
panašus įvykis prieš 3 me
tus Marcinkonių pavapi j o j e

1930 m., Kašėtų sodžiuje, 
p. Kašėta buvo sumanęs 
pastatyti savo lėšomis ir 
ant savo žemės kryžių. Vai
tas buvo mėginęs p, Kašėtai. 
uždrausti ir net sulaikė jo 
darbą. Tuomet buvo kreip
tasi Į Vilniaus Metropolijos 
Kuriją su prašymu išaiš
kinti, ar vaitas turi teisę 
drausti kryžiaus statymą. į 
tai iš Kurijos, buvo gautas

. toks atsakymas:

IIAVERHILL. — .Sausio 
10 d. dėl širdies ligos staiga

NAUJAŠVENIOll
VATICAN CITY. Tri

mito balsai iš Šy. Petro.ka
tedros- bokšto -. paskelbė pa-? 
šauliui, kad Motina Thou- 
‘ret, gydytoja ir mokytoja iš 
Prancūzijos revoliucijos lai
kų buy (> Popiežiaus Piųs 
X.I pinskaityta prie Katali
kų, bažnyčios šventųjų.

. Rymo keturių šimtų baž
nyčių varpai linksmai pra
bilo kada šventasis Tėvas, 
lotyniškai paskelbė,.. kad 

. (fiovanna . Antida Thoviret 
būtų įrašyta Į šventųjų są
rašą ir još atminčiai kiek
vieną metą būtii laikomos 
pamaldos visose bažnyčiose,. 
/ Katedroje, pamaldose da
lyvavo 4000 Labdarybės Se
selių, jų tarpe.Sesuo Čeciiia 
Castena ir Paola Alfieri per 
kuri 11 maldas įvyko stebuk
lai Motinos Thouret ir pa
teisino jos. pakėlimą į šven
tuosius.

Kai katedros, choras už
gieda j o “ Te; Deuin ’ ’. ir tūk
stantinė minia chorui prita
rė, nevieno akyse pasirodė 
džiaugsmo ašaros.
. Po ilgų metų tyrinėjimo 
aukštų bažnyčios vyrų ir iš-

“DARBININKO” KON
CERTAS PAVYKO

mirė teisėjas John J. Winn, Kla-iisitis liųidfininkų apie jos 
74 nietū amžiaus įr prakfi- stebuklingus^gydymus, šv. 
kuoiantis katalikas, bailes Tėvas rado ga'netmaiTįrody-- 

mų priskaityti ją .prie šven
tųjų.

kuojantis katalikas, baigęs 
Šv. Kryžiaus Kolegiją; Vi
są amžių jis advokatavo 
Haverhill ir jau . 20 metų 
kaip buvo paskirtas teisėju.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
LIKERIU RILIU

1400 DARBININKŲ VĖL 
GAUS DARBUS

. Sausio 14. • dt . Joseph W. 
Bartlett, pirmininkas CWA 
komiteto, davė įsakymą, kad 
1400 Brocktono CWA dar
bininkų, kurie buvo suspen
duoti dėl neprisilaikymo į- 
statymų. juos samdant, būtų 
grąžinti darban pirmadienį, 
sausio 15 d.

Jis pareiškė, kad nors i; 
būtų prasilenkta su įstaty
mais, jis nematąs reikalo 
bausti daugumą. “Dalykas 
bus ištirtas ir kaltininkai, 
bus patraukti atsakomi*- 
bėn,” pareiškė p. Bartlett.

Sekmadienį, sausio 14 d., 
L, I). S. organizacijos cent
ro pirm. kini. J. Švagždžio 
sostinėj “Darbininko”, kon
certas buvo sėkmingas.

Programa buvo įvairi ir 
gražiai išpildyta.

Garbingų svečių buvo .net 
iš Connecticut f kun, dr. J. 
Navickas, Mariariapolio Ko
legijos direktorius su savo 
mokytojais ir kifi.

~ ‘Kun. J. švagždys prograU 
mjį pradėjo gražia kalba a- 
pie L. D. S. ir “Darbinįn- 

. km ’ ’ J is. pai-eiškū, kad 1 ‘ D* 
kas” ir depresijos metu, 
dėka gerb. mūsų vadų ir su
sipratusios katalikiškos vi- 
siiomęnės paramai, ’ eina sa
vo jėgomis .— apsimoka 
skolas ir žiūri i šviesesnę, 
ateitį.

Programoje dalyvavo du 
chorai, duotai ir solistai iš 
Cambridgę, Lowelį, Nor- 
wood, So. Boston mergaitės 
su ‘‘minuotu” ir vietiniai 
brocktoniečiai.

.. Žmonių buvo taip pat iš 
visos Naujosios Anglijos-. 
Iš Nonvood atvyko dvien, 
dideliais bus’ais apie 100. 
ži^ionių. ir keliais automobi
liais-; iš' ^o*^ėstona-vienu, 
bus’u ir apie 10 automobv 
liais; iš Loveli. Cambridgę, 
Stoughton, Middleboro ir 
kitur atvyko automobiliais, 
traukiniais ir bus’ais; .

Žinoma, brocktoniešiai su
darę daugumą koncerto dar 
Ivviu.

Seserys Kazimierietes 
Statys Gimnaziją 4

. KAUNAS. — -.šv; Kazi
miero- Vienuolyno Sos(‘ry.s, statyboje. ■ • .
priverstos ieškoti naujų ..Gimnazija- bits Kauti 
ginmazijai rūmų, rado tin- centre, prie Vytauto pypi 
kainą žemes plotą, ant kurioĮpekto. Naujoji gimnazija^ 
statys, mergaitėms gimnazi- žeme atsieis daugiau $100 
ją. ■ 006. -..

Darl>n,s dar nepm.lėtas, ,^|įs s].)v 0
nes Seserys pnugr, neturu
kiek 'turėjo? viską ,siidė,jo 1 ----- - ————--Į------
žemes pirkimą. .. -• j

’ Dabar jos Ieško paskolos' Naujai lietuvaičių gimlld 
ir aukų statybai. Darbą pra- jZ1 jai Kaune pagalbą, be abė 
dės, kaip tik-turės gailėtiuą-.K Hdteiks geraširdžiai amė 

■ ■ ; riki oriai lietuviai. Gimnazi
j ii skiriamos aukos siųsti 
nos adresu: Šv. Kazimierį 
Seserys, Pašto Dėžė 43<į 
Kauiųis, Lithuan'ia^.. Kąri 
patogiau, savo, pašalpą 
įteikti ir per Amerikos 8ė 
seris Kązimieijetes. . lę

šiais laikais ir smulkiol 
aukos yra didelėm ir Seserį; 
bus priimtos su didėlių 
k i ilgumu. .' . y ‘

sumą pinigų nors sienoms 
išmūryti.

Naujos mokslo Įstaigos 
statyba bus sulig naujausių
jų edukacijos ir sveikatin
gumo reikalavimų. . Ne gi 
gali nauja lietuvaičių gini-, 
nazija atsilikti nuo panašių 
įstaigų Kauni) kitataučių: 
vokiečių, žydų,, lenkų. Pa
galiau, pažanga pedagogi jos 
moksle reikalauja pritaiky-

nio ir mokslinimo patai

.Gimnazija Mis Kauti

KUN. GOUGHUN PATAI 
RIA ATMOKĖTI BONUS

VilniausiMetropolijos Kurija 
Vilnius, 1930. .VII. 4 d.

1 N-r. 4078 .
: P, K. O. 50694 Tel. 900.

Pilies g. 6.

Gerb.
KUNIGUI KLEBONUI 

Mafcihkonyse

Atsakydamas į raštą iš 
1930. VII. 30 d? Nr. 130, 
Kurija praneša, kad jai nė
ra žinomas įstatymas, kuris 
draustų kryžius statyti, dė: 
to Kašėta ant savo žemės 
gali statyti kryžiuj nežiurė- 
dūmės Araitd draudiino? o

WASHINGTON, D. C.- 
Sausio 12 d. prez. Roosevelt 
pasirašė Kongreso priimtą 
nustatytų mokesčių už like
rius įstatymą, kuris tą pa
čią dieną įėjo galėn. .

Gerbiamas kunigas klebo-. 
nas gali jį pašventinti.

(—) parašas neįskaitomas
• Už Kurijos kancleri.

Taigi,, ta Balstogės vaiva
dijos pranešimo vieta, km 
kalbama, kad marcinkonie
čiai ’ neišsirūpino . iš vietos 
administracijos valdžios ir 
valsčiaus leidimo, neturi 
teisėto pagrindo; taip bent 
yra išaiškinusi • 1930 metais 
Kurija. Reikia podraug pa
žymėti., kad marcinkoniečiai 
kryžių statę, tiesa, netoli 
bažnyčios, bet ant.savo lam 
ko, taip, kad iš vietos klebo
no leidimo. rūpintis jiems 
nereikėjo.

Ęeiškia,. Marcinkoniečiai 
teisėtai pasipriešino, sukilo 
prieš lenkų . valdžios Ądini- 
.nistracijds žingsnius.

Beršužrlis.
PRIERAŠAS. Marein- 

koniecių nors ir legalus pa-1» v ; - x s sėkmingas, palies tarp 30,-sipnesmnnas ginant savoinAį.-. . a1 ■ ’•4 • • • .. , .• . / • . >000 u‘ 40,000 maineriu.teises, vienok administraci- r • ■ *
jos vyriausybės tapo . pas- i; 
merktas ir dalyviai i'iko nu- 1 
bausti pinigine, ir kalėjimo įD*khl- PMieija mobilizuo- 
bausmėmiį 1 . -• . jaši, kadHeilus riaušėms bil

Ar..ne barbarizmas!... . tą p-isi,rengus jas numalšhv
■ . K tU. . y.ž • . .

KAUNO BURMISTRU IŠ
RINKTAS PULK. MERKYS

MAINERlįl STREIKAS
ĮVILKĖS - BARRE, Pa. 

—United Antliracite! Miners 
unija, kuri konkuruoja su 
senąją United Mine Work- 
ers unija paskelbė streiką 
Lackawąnn.a ir . AVyoming 
■slėnyje. Naujosios unijos 
vadai mano, kąd’ jiems pūsi* 
seks uždaryti visas kasyk
las jų rajone. Streiko tiks
las yra prašalinti kai kurias 
mainėriams daromas skriau 
das ir gauti. naujos unijos 
pripažinimą..
./•Šis streikas, jei bus pa-

Senoji unija deda visas 
pastangas, kad streikas ue-

Kauno miesto taryba 
Kauno •••burmistru išrinko 
Valstybės Tarybos patarėją 
pulk. Antaną Merkį. Vi
daus reikalų minister’is p. 
A. Merkį burmistru jau pa
tvirtino.

Naujasis Kauno burmist
ras karo, metu tarnavo rusų 
armijoje ir ėjo Katino, Kai
šia dorių bei Kėdainnj. gele
žinkeliu komendanto parei
gas. Rusai, apleisdami Kau
ną, buvoAnorėję susprogdin
ti Kauno tunelį ir nęSu- 
sprogdino vien tik dėl to, 
kad Merkvs jų tam suma
nymui pasipriešino. Pradė
jus organizuotis . Lietuvos 
kariuomenei.- Merkys stojo į 
jos eiles ir keturiais atve
jais. buvo krašto apsaugos 
ministeriu. 1927 m. buvo pa
skirtas Klaipėdos krašto gu
bernatoriumi ir tas pareigas 
ujo ligi 1932 metų pavasa
rio. Savo gubernatoriavimo 
metu p. Merkys pasižymėję 
sumanumu bei energija ir 
geroką! atšaldė kai kurių 
prieš vaistyki n i ų ga į valų 
Klaipėdos krašto per didelį 
uolumą.

Burmistro rinkimuose iš 
34 dalyvavusių posėdy Kau
no miešto tarybos narių už 
Merkį balsavo 31.

DARBININKAI REIKALAUS 
MAŽINTI DARBO

VALANDAS
WASHINGTON, D. C.- 

Šausio 24 d. AVasbingtone 
susirinks unijų vadai, vado
vaujant Darbo Federacijai, 
išdirbti;programą tų įstaty
mų, , kurių . reikalaus,. kad 
kongresas nubalsuotų darbi
ninkų reikalų apsaugojimui.
Jie taipsi duos praneSiiinis jis'?giį? raldži/L kad.® 
apie NRA. veikimą. ..

Numatoma, kad jų svar
biausi reikalu viniai bus: su
mažinti darbo valandas,,pa
kelti minimumo algas ir už
drausti darbdavių privačių 
unijų. : x

SOVIETy SKOLA
AMERIKAI

E. Couglilin, savo .‘ kalboj 
per radio sekmadienį pa
reiškė, . kad valdžia nusavi-Į 
nūs auksą,. numažinus aukį 
so kiekį doleryje ir nusta-į 
čiiis sidabro, kainą, Jungf ■ 
Valstybės . turį ^užtektinai 
metalo ’ išleisti 25,000,000,/ 
OOODO dolerių naujų piiiįgŲ/ <

000,000.000.00 naujų doleLii^ 
būtų, sunaudota išpirkimui

. bbnų, kurie buvo išleisti pa-l 
dengti karo išlaidas. Jei val4 
džia tą padarytų, tai kasmM . 
.sutaupytų 750,000,000.00 do
lerių nuošimčių, kuriuos, da^ 
bar iiž tuos bonus reikia; 
mokėti. • .

WASHINGTON, D. C— 
Pirm negu Amerika svars
tys klausimą apie suteikimą 
Sovietams kreditų, turi su
sitarti delatmokejimą Ame
rikai senų skolų, kurios sie
kia $623,000,000.00.

Sovietai yra jau atsisakę 
nuo savo reikalavimo iš A- 
merikos atlyginti už nuosto
lius, jiems padarytus. Ame
rikos kariuomenės Sibire ir 
taip pat jie sutinka nekelti 
klausimo, dėl atlyginimo už 
Murmansko okupacijos 19.18 
ir 1919 metais. .

Sovietų skola. Amerikai 
susideda •/ 'iŠ $187,000,000.00 
valdžios paskolų, ’’ $86,000,- 
000,00 senosios Rusijos val
džios bomį, kurių yra nuo
savybę Amerikos .piliečių ir 
$350,000,000.00:. už ‘bankųi r 
kitų amėrikic.čių įstaigų nu
savintą turtą.

Jeigu . dar pridėti nuo
šimčius, tai skola padidėtų 
$139,918.590.00; bet mano
ma, kad. Amerika . nuo nuo* 
Šimčiij atsisakys.

KUBOS PREZIDENTAS - 
REZIGNAVO

HAVANA. — Vienas Ku
bos valdininkas pareiškė, 
kad sausio 15 d. Preziden
tas R.amon Grau San Mar- 
tiii įteikę savo atsistatydini* 
mo pareiškimą juntai, susi* i 
dedančiai iš 19 asmenų, ku
ri. po perversmo buvo jį pa- 
stačiusi prezidentu. . .
; J imta tuojau pradėjo po

sėdžiauti. ‘ Laikraštininkai 
neįsi leidžiami. .

SUKILIMAS KINIJOJE
FOOCHOAV, Kinija;^- 

Pirinadienį grupė ginkluo* { 
tų Jungtinių. Valstybių jų- j ‘ 
reivių atvyko į šį. miestų, Į 
kad . apsaugot i Amerikos pi- J- 
liečiąs, Tas buvo padaryta \ 
J, V, konsului prašantį Šis l 
miestas buvo sukilėlių UŽ- į 
imtas. Nacionalistų kariitb- T 
menė šusistipriųus,. miestą ? 
atsiėmė, bet mūšiai fcbcHiiV f

.L
(
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FIETines žinios!’ s.

DARBiN I N KAS

hmrtbės vajus
MsttNĖ

Pirmininke — Marijona 
Masonytė, Į

Viee pirinininliaš.— Al
bertas, Kleponis,

Prot. Rast. — Vincentas
Marcdnauskas,-

Iždininkas — Juozapas
Jareika,. - •

Fin. Raštininkė — Alena
Naudžiūnas, .

Maršalkos —Julijona Jo- 
ciutė ir Jurgis Kanevičius,

Rast, pagelbininkė — 
Anelė Vengraitė.

V. K. — K M.

O^fmadieny j e Bostone 
Ridėjo labdarybės vajus. 
Kaus tikslas yra surinkti 
Eris it • puse milijonus 
Sferių, Tie pinigai bus iš
pinti 110 labdarybės įsfai* 

. į kurios rūpinasi šelpimu 
įdnuomenės. 
gubernatorius Ėly skelb- 

pradžia vajaus ragi- 
i‘visus piliečius, kurie tik 
>ali, kad prie ąib vajaus 
pridėtų.
J. M* Kardinolas O’Coh- 

tų vajų užgyrė ir iš-/ 
ųntinėjo laiškus savo die- 
į^jos dvasiškiams, kadetų 
Hį paremtų ir paragintų 
įapijiėčius .paremti.’ 
8v. Petro parapijos kuhi- 
ji taip pat ragino savo pa- 
įpijieeius tų labdarybės 
ijų paremti, nes iš to fon- 

kleb. kun. F.. Virmaus-
M sako, ir lietuvių Šv. 
įieento Pauliečio draugi-

f •* * . * / ) UJ.J . JJLKJC.VJL

tyra gavus dalį pinigų :sveikas. Daktaru. 
uĮiūos išdalino su vargu-Į 
tos. Šeimynoms.

DAKTARAI
lietuvis Dantistas

DR. S. A, GALVARISKI
, (GALINAUSKAS)
Tėl. So, Boston 2300

414 Broadvvay, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai,, 
ryto, nuo 1:30 . iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 Iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

s TeJ. So. Boston 0828 • .
f LIETUVIS DANTISTAS 

|DR. M. V. CASPER 
(KASPAlLkVlrfr'S)

| 525 Ė. Broadway, S. Boston
Į . • Ofteo Vabunlofi ’ 
|Nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 
|5 ir huo G iki S vaL vakare. Ofi- 
Įsas uždarytas subatoS vakarais ir 
f nedeldfėniais, taipgi semtomis nuo 
Ė. 12-tos tlleiii) ’uždarytas.
| Taipgi nuimu ir X-Ray

ir lietuviu Sv.

SERGA

SVEIKAS LIGONIS
Bažnytinis choras rengia

si perstatyti operetę “Coiv 
silium F.acultatis” (Sveikas 
ligonis), kinis įvyks vasa
rio 4 d., bažnytinėje svetai
nėje.

Ši operetė/ parašyta M. 
Petrausko ir vaizduoja vie
no tinginio įsikalbėjimą, 
jog jis sergąs.; Galų gale 
Iviem jaunuoliam, apšime- 
tusiemš daktarais, pasiseka 

: įkalbėti, kad jisai yra visai, 
gydymas, 

; ligmiio dejavimas bei visokį 
| nuotykiai sukelia labai 
Idaug gražaus juoko. Visi 
[ateikime pamatyti.

jau antra savaitė
Kcfa. irifluenza Bronė Cu- 
lenė, advokato Juozo Gli
fo žmona. ; ■ • ;
f. ■ ■ ’ ■ ■■ ' • .

JTarbussūsTrihkimas
■ ■ t —■■

i Marijos Vaikelių drajigi- 
metinis susirinkimas i- 

iyko, saušįo 4 d., -1934 m., 
težnytineje svetainėje.
f Dvasios Vadas kun. Jen- 
feš atidarė susirinkimų 
tada. Protokolas perskai- 
frtas ir priimtas.
:' Šiame Susirinkime buvo

kaip Šiomis dienomis sunkiai 
susirgo K. Paulausko jau
nesnioji duktė, Lilliąn 8 me
tų. Ji dabar yra vaikų ligo- 
'ptįnėje ir daktarai sako, kaa 
reikės daryti -galvos opera
cijų. , .

REDAKCIJOS ATSAKY- 
.• MAI. .

Senam klubieciui, Šo. Bo
ston. “Darbininko” skaity
tojams iienaujieha, kad Pi
liečių klubas tvirkina jau
nimų ir senesniuosius 'ir 
kad dėl teisingįj, bet klubui’ 
skaudžių, pastabų siispen- 

1 davb p. Romaną. Nedėsime.

Atsišaukimas
į: kompozitoriaus Miko tuviškos muzikos.

Petrausko draugus, pažįsta- Pirmieji jo koncertai buvo
menu.

. Tel. So. Boston 2000 ’

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 v. v. 
Sėredbmis nuo ii iki 12 v., dieną, 
Subrttomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki. 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti) .

Tel. Porter 3789 L

JOHN RĖPSHIS, M. D. 11
(REPŠYS) . ||

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street, 
kamp Inman arti Central Sq.

. Oambridffe. Mni

Amerikoje nei vienos kolų- r 
nijos, ar ji būtų maža ar di
delė/kad M. PetT'auško . dai
nos solo ar chorui nebūtų 
buvusios seniau dainuoja
mos arba dabar. Kadangi 
tas žmogus ant tiek buvo 
energingas darbuotėj ė, . ant 
tiek' jis buvo kuklus garšin- 
tį« apie savo darbus spaudo
je,. tat sunku yra laikraš
čiuose rasti pakankamai 
tiek medžiagos,'kad būtų ga- 
lima jo-jo veikimų tinkamai 
ir teisingai nųšviėsti.-

Todėl ir knnpiuosi į M. 
Petrausįvo artimu o s i u s 
draugus, pažįstamus, prie- 

| tolius, vienminčius/ būvu- 
; sius jojo .mokinius, chorą 
; dalyvius, vaidinusius jojo 
. pastatymuose vaidylas ir

1 iri i drai į visus gėros valios 
lietūvius, mėgėjus muzikos, 
suteikt i man žinių apie -joja 
darbuotę.

. Svarbu prisiniin i m a i, 
| plakatai, programos, .išduo- 
I tieji diplomai apįe muzikos 
Į studijavimų pas jį, atvaiz- 
įdai, brošiūrėlės,. nųotildai, 

į j žodžių visa, kas tik galima, 
sąryšyje ‘ su M. Petrausko 
veikimu prisiminti; prašau 
inan jų nępašikštėti prisius-; 
ti. Kurie nenorės su turima* 
ja medžiaga pas save atsi-
įskirti, .tiems grąžinsiu 
■ pilųpje tvarkoje, O kurie 

. -------- -------- . j galės medžiaga. . palikti, tas
............ .............. g į suj:()ucęnt1.u.ota |

WHIST P ART Y
ir -

ŠOKIAI
■ t . _ ' • .

Rengia-.
SESERŲ KAZIMIERIEČIŲ RĖMĖJAI '

Sausio -Jan. 18,1934
_ PARAPIJOS SALĖJE -

492 E. Seventh Street, ,. .. South Boston, Mass.
. ' ■’/. Pradžia 7:45 vai. vakare. .'

Įžanga tik 25c. . . . , Kviečiame Visus;

ĮVAIRIOS žinios
Kun. Bosko Kanonizacija

MERVŲ O 
W LIGO^
Vyrai, Moterys, ir Vaikai

kurie kenčia nuo išyi}sčib, 
isterlos, nernięg^jipicy, nu(>- 
vargta' arba' šiaip silpnų 
nervą arba nesiaučia kaip 
reikia turėtą kreiptis pas 
gerą specialistą,

Br.Į5raN j, 327
Valandoj:' Antradieniais, ketvirta 
dieniais Ir. SeStadlenials 10—12 rįr 
te, 2- 5, 7—8 vakarė; sekmadls 
ainis 10-12 tiktai

GRABORlAl

įlinkais, kalėjimo kieme pa
statė giulotinų.

Ryte,. 7:25 valandų, keli u 
varpo garsai pasauliui pra- 
nešę, kad dar vienas žmo
gus atlieka didžiausių baus
mę. Retas,' kuris dasiprotė- 
jo, kad tai yrą yon der Lub- . 
be, • kaltininkas, apie kurį / 
visas pasaulis rašė ir kalbė
jo. ’’ • • .

Iki pat paskutinio mo
mento nebuvo žinoma/ar •’ 
Prezidentas Povilas von • / 
Hindenburgas atsisakys 'iš
klausyti jo malonės prašy
mo. ’

Šeštų valandų ryte, kalė
jimo viršininkas nuėjo į von 
der Lubbes kamerų ir pra
nešė jam, kad jo paskutinė 
valanda jau atėjo. Nesaky
damas žodžio, von der Lub
be atsikėlė, buvo nuskustas 
ir su viršininku išėjo į kie- \ 
mų.

Kieme buvo prokuroras, 
keletas gydytojų ir dvylika 
piliečių. Von der Lubbe, nu- , 
leidęs galvų klausėsi teisėjo 
Wilhelm Bueiiger dar kartų 
skaitant jam mirties spren
dimų. ’
• Paklaustas ar. jis nori kų 
pasakyti, jis pakratė galvų, 
duodamas ženklų, kad ne. 
Tada prokuroras pareiškė, 
“Atiduodu tave budeliui.” 
Budelis Goebler iš. Magdem 
burgo. apsirengęs fraku ir 
baltomis'pirštinėmis, uždėjo 
rankų ant von der Lubbe 
peties ir paliepę jam eiti 
prie gilotinos, kur jam bu- 

i vo nukirsta galva. Taip jis 
, užbaigė savo gyvenimo die- 
, nas. ’ ''

duoti į rankas darbų. Visos 
jo prieglaudos buvo paveik
tos dirbtuvėmis, kur vieni 
vaikai buvo ’ mokomi siūti, 
kiti šaltkalviauti,. treti lan
kė gimnazijas, kunigų' semi
narijas ir t. t.. -

Katalikų Bažnyčia įver
tindama kun; J. Bosco dide
les dorybes ir jo .atliktus 
kilnius darbus, dabar keti
na ji paskelbti šventuoju,

TĖVO BRUŽIKB MARŠ- 
RUTAS ■

Laikraščiu žiniomis, Šv. 
ŪDėvas- jau esąs _ paskelbęs, 
kad 1934 metų balandžio 1 
dienų — per Velykas palai
mintas kun. Jonas Bosco 
būsiąs paskelbtas šventuoju. 
Numatoma, kad kun. Bosco 
kanonizacijos diena* būsian
ti labai iškilmingai švenčia
ma, nes tą dieną be to dar 
bus užbaigti Šventieji Me
tai. •

Kun. Bosco kanonizacijos 
iškilmes* įvyks Ryme Šv. 
Petro bažnyčioje. Dalyvaus 
pats šventasis Tėvas, daug 
kai diuolų, vyskupų ir dide
lės minios pasauliečių. Prie 
šių iškilmių jau dabar pra
dedama rengtis.

Kaip žinome, kun. Jonas 
Bosco yra saleziečių broli
jos įsteigė jas? Jis gimė 1815 
m.-* Italijoj; ’ Mastis "būdamas 
j du pasižymėjo nepapTaStu 
gyvumu ir jautrumu. Pa
baigęs mokslų ir tapęs ku
nigu, jis pradėjo globoti pa
vargėlių mažus vaikus, ku
rie, buvo visų pamiršti: Kun." 
Bosco-eidamas į gatves ir 
rinkdavo pačius blogiausius, 
labiausiai išdykusius ir su
gedusius vaikus, kuliuos im
davo į savo prieglaudas ir 
mokydavo, auklėdavo vieh 
gerumu ir švelnumu.. Geru-, 
ras ir švelnumas tai bu
vo pamatinis kun. Bosco:gy
venimo .dėsnis. Šiuo įrankiu 
jis. paveikdavo kiėčiasias 
žmonių širdis ir visuomet 
patraukdavo savo pusėn.

Ktm. Bosco buvo didelis 
psichologas. Paėmęs į sava 
globą bet kurį vaikų, jis 

, greit ji suprasdavo, atspė
davo jo pamėgimus, gabu
mus ir žinodavo, kokį jam

Tėvas Jonas Bruž'ikas, 
S. J. veda šv. misi j as šiose 
lietuvių parapijose:“

Nūq sausio 8 iki 21 d., pas 
kun. Lietuvnikų, 114. W< 
Saratoga Si.* B.altimore, 
Md.; nuo 'sausio ŽS jki 4 va; 
sarip pas kum J. Karalių, 
129 Jardiu St., Slienandoah, 
Pa. .

Kas nori atnaujinti Jė
zaus Širdies laikraštį “Žvai
gždį” gali atsiųsti užsaky
mus paduotais adresais.
• Tėvas. Bružikas taip pri
ima mokestį ir už laikraštį 
“Darbininkų.” Kas iibri už
sirašyti “Darbininkų” tesi
kreipia . pas misijonierių 
kun. J. Biūžiltų, S. J.

KAZIAI NUKIRTO GALVį 
REICHSTAGO PADEGĖJUI

| bendrų mano lietuvių muzį- 
i kos istorijos archyvų, kurį, 
čia būnant.pasisekė vien tik 

[saugioje ir gųrbiųgoje vie-. 
įloję, greičįąti^įaį .Vytauto 
Didžiojo Univ^^iteto liny-

■ gyne., ■, •... ..
( Todėl meldžiu nepasįgai- 
■lėti parašymui reikalingų 
! žinių keliolikos minučių to 
žmogaus naudai ir pagarbai^ 
kuris beveik 30 metų nesi 
gailėjo praleisti sunkias ir 

; linksmas valandas tarpe Jū- 
isų gerbiamieji Amerikos lie- 
j tuviai,
į Už--.prisiuntimų' viso to, 
i kas ką galės minėtu reika- 
iln, reiškiu savo giliausia7 v—•. . 4»

■ padėkų.
į e Medžiagų: meldžiu siųsti 
iiki š, m. kovo, mėm: Mr. J. 
‘ Žilevičius/166 Park PI. Ęli- 
! zabetli, N. J.__

Juozas Žilevičius,
‘ i Laisvas Menininkas.

“Prieš blogas knygas mes 
privalome pastatyti’ geras, 
prieš blogų raštų nuodus 
mes turime pastatyti gerų . 
raštų vaisius, prieš blogos’ 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos do
ros laikraščius, — sako Pi- , 
jus X, savo enciklikoje” . • 
‘1 Viską atnaujinti Kristuj. ’ *

ĮVAIRUS SKELBIMAIJOSEPH W. CASFER
(KASPARAS)

(F R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

i JUOZAS M. DILIS I
! |
Į LAIKRODININKAS J
i Parduodu įvairiausios rūšieti 
i auksinius ir sidabrinius daik-1 
Ė tus. Taipgi ir pataisau. i

366 W. Broądway |.

1 SO. BOSTON, MASS. | 
j, . ' K i

AGENTAI
INSURANCE I
Apdrausk minus, rakandus 1 

automobilius .pas j' 
J. S. MESLIS j 

455 W. Broadivay, So. Boston j
Tel. So. Boston 3612 |

rengiami saliimuose, lietu- 
I Praeitu metu gale, Lietu- neturėjo dar- tuo laiku 
f "/A/..".-* savų svetainių ir nebuvo
sersiteto salėje minėtas 60 Pratv lankytis į koncertus 
r grynosios lietuviškos meni-
tna ' -mhilfoiim. AmprikniP nes muzikos, nes ir Lietuvo

je tokių koncertų dar mažai 
tebuvo.

Laikę koncertų saliunuo- 
se.buvo varomas savasis biz
nis su stikliukais,. neatsižiū
rint visai į tai, kad saliune 
tuo metu dainininkas dai
nuoja meninius veikalus. 
Tokiame. laikotarpyje M. 
Petrauskas, pradėjo veikti 
Amerikos lietuvių tarpe. 
Šiandien kas kita. Prie to, 
kad dabar lietuviai lauko 
koncertus, jais moka gėrėtis 
ir atrasti ‘juose naudos, 
daug prisidėjo *M. Petraus- 

įvairiais bū
dais savųjų tarpę.

Jo veikimas : pasireiškė 
koncertuose, chorų organi
zavimo, payengime' operic- 
Čių vaidybai/'steigime muzi
kos mokyklų, raštais spau
doje ir .ip. žodžiu, M. Pet
rauskas muzikos srityje vei
kė visomis savo pajėgomis. 
Kas nežino jojo operiečiųi

nūs ir šiaip gerbėjus.

Įzoje, iškilmingai buvo Uni-

pietų Miko Petrausko gimi- 
fop jubiliejus. Amerikoje 
įuo reikalu kol kas nieko 

. • nebuvo daroma, o kadangi 
savd profesionališko veiki
mo beveik visų laikų pralei
do Amerikos lietuvių tarpe, 
vos tik trejetų paskutiniųjų 
metų kaip pasitraukė iš vei
kimo, tat labai svarbu yra 
jp veikimo laikotarpį Ame
rikoje . smulkiausiai ištirti, 

4^čad būt galima apie tai iš
leisti atitinkamą • veikalų- 
studiją. Svetimtaučiai savo 
kultūros veikėjus tinkamai

J įvertina, : neatsilik i’m e ir 
Ttnes.

. Iko veikimas 
’ ū Nebetoli tas laikas, kai 
.Tsuėis 30 metų, kai Mikas 
į'Petrauskas pirmų kartą ai- 
|fyko . į šių šalį ir pradėjo 
Skleisti lietuviškųjų muzi
kos kultūrų, . kuri Čia buvo 

į (labai menkoje padėtyje. Jis.
I pirmutinis’ pradėjo rengti 
^Ivi^ūs kobeeritis supažim 
j dinciamas- tautiečius su lic-
Sį

tat labai svarbu yra

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojąs

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Res.
564 East Broadway„

So. Boston, Mass.

į . “Į kiekvieną katalikiška 
šeimų privalo pareiti bent 

i. vienas katalik. laikraštis. ’ ’- 
■' Popia^ius Pijus XI.

“Birutės/’ “Apvesdinkit it j 
mane, ” ‘ ‘ Consilium Faėul- 
lajis,” “Užburtas Kuni
gaikštis,’ 
nierius;’’ . . _
ties “ Kanklių” sųsiuvinių 
ir t. p. |

Nei vienas is lietui ių. liųv.i urmininke — Eva MarkslenS, 
zikii gyvenančių ne tik A M 1

Apie mūsij pigų ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes. patarnavome.

1 JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SUKUS
l Graboriai ir Balsamūotojai

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

i * tį » į/s * "V* ii*- Ų VALDYBŲ“Šventosios Nak- k. » • ■ ..

■ ■ ADRYI LH5TUV0B nUKTEBŲ DRJ03 
I PO GLOBA. MOTINOS ivč.

j,
i 625 Ė. 8th St, So. Boston, Mass.

. - , ■ ''A'lce-plrmliiinke— Ono SiUūrtene,
merikoje, bet ir Lietuvoje/ 443 e. 7th st.,. So. Boston, Mass. 

d ’ Tel. So.. Boston 3422-R • .
' Prot, Rašt. — Bronfi Clunlėn?,

■ " ■ 29 Gould St., West Rosbury, Mass.
j Tėl. ,Pa»kwąy 1864-AV

-iHtin Drtfif *   Kfnninrn v«VririIrttA

■ - , - . ? ■ _ ‘ I 33 Navotrė St., Rostlndale, Mass.
Šimtus ivairill. nors dauglb f . Tel. Parkrcay ,0558-W ■ . ‘

, .1 'ždininks — Ona.StanlllUute : "

['varkdfirft — Oria Mižglrdįeh& •' 
1512 Colutnblu R(L, So. Boston^ Mana.

Kasos Globoja — Ė. JanušoniėnS 
. 1426 Columbla R(f.( S6, Boston, Mas?

Draugija savo'suslrtakjinua laiko kai 
antrą utrirnlnką* kiekvieno menfeslo.
7:M rtil. vakare, pobainytlnBj 
tatai).

nėra dar pasiekęs tokio . mil-' 
žiniško skaičiaus išleisda- j _______ <
kias viešumon, kuris siekti v □ ~ . *r .1 <IQ Nlnvnvrft JYnaTfnrifilA. Mfl<Uk
šimtus įvairių/nors daugu
moje ir. mažu, vėikalij-vei-; los AV^t eth.st, ėoaton, Man* 

»; ,“*** J,. *" j . An» Atf l^odt*ri<anŽ&
kalelių, kiek ynijšleidęs M.’. 
F’etvauskas, To gali atsiekti 
vien tiktai (Udėlios energi
jos žmogus. Už tai netasūnė

ESAI '
»i*als drangijoa reikalais kreipkite 

pM thttokoią nJMlalnką.

*V. JONO EV. BL. ^AiALPINfiJ 
DR40Š VALDYBA

Pirm. — J.. PetnjuskaB,
•24, Thotuaft Purk Srt. Boston. 

Vlce^plrm.—V. Medonla/ £ _ .
1430 .ColunibIa Rd., S. Boston, Muša 

P?oL RaštlntakM J. GIĮiieckls 
" 5 Tbomau Park. Sb.1 Boaton 

Fln. Raštininkas — Pr.. Tuloikiš, •
109 Bowon St., So. Boston, Murk 

Ifidliilukiut —t ą. Naudtiflnas
836 E. Broądvvay, So.' Boston. MiM 

Maršalka ~ j. Zaikis . ■ ■
7 IVlnfleld . St,, So. BoDton, Mfttte. '/. 

Draugija laiko attutrlnklmuin kas trečh 
nedžlillen! fctekyleno mėnesio, 2 vai. 
j^o pietų, Parapijos ąalftj, 492 A. Ttfc 
St, So. Bortini, Mas*.. • .

LEIPZIG. — Sausio mėn. 
10 d., už padegimą Vokiečių 
Reichstago patalpų, pereito 
vasario men.^ Hollandų pi
liečiui, darbininkui Marinus 
von der Lubbe 24 m. am
žiaus, nukirto galvų. Jis pa
kartotinai . prisipažinęs pa
degęs patalpas, bet atsisa
kęs išduoti žinių, ar jis tu
rėjo pagelbiniiikų,' ar ne.

Aukšcįaiisis Teismas jam 
paskyrė mirties ' bausmę, 
gruodžio mėn. 23 d., -o ketu
ris kitus/ kiirie karai su juo 
buvo kaltinami, . išteisino. 
Hol landų valdžios. pastan
gos sušvelninti jo. bausmę, 
liko bergždžios. ' .

Išvakarėse,, kalėjimo vir
šininkas votį der Lubbe pra
nešė. kad jis turės rytų’ i-nif- 
ti, liet ir tas pranešimas jo 
nesu jaudino, jis tylėjo, užsi
mąstęs, lygiai kaip per visų, 
teismo eigą.

Paklaustas, ar jis nori 
dvasiško pątavniįvimo prieš 
bausmes į vykdymų, — nie
ko .neatsakė. .

Nakties metu, bausmės 
AVktlytojas su savo pagolbi-

K. SIDABRAS
Važiuojantiems į ir- iŠ Lietuvos parū

pinu pasportus ir parduodu
Laivakortes. • .

Apdratidžlu. baksės, namus, rakandus 
ir t. t. : . :

342 IV. Broadvvąy, S. Boston, Mass.
Telefonas South Boston 1708

AGENTŪRA
Parduodamo Laivakortes. į ir 
iš Lietuvos ant. patogiausių ir 
groliriausių. laivų. Sutvarkome 
toikalinguš dokumentus.'
PERKAM "LIETUVOS BONUS 

' . • Už CASH.
INSURANCE

Apdraudžiamo Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t t 
BR0ADWAY 5RAVEL

BURBAU
K. J. VIESULĄ, Sav.

' 366 W. Broadway, . ‘ .
So. Boston, Mass.

. Tel, South Boston 0620
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DARBININKAS

Subačius ĘĮiiiiiitiiiiiiiiii......<iiiit>ii'<iiuiiiiiHiiiiiiiiiiUiiiuiiĮiiimiiiiiiittittitiiiiiiiiiiiiiinitiHiiiniliilhniniinillttlllllllirilllUĮllimmĮ>lliniiif ........

.. .. (trm. Subočius).
Subačiaus miestelis yra Panevėžio apskr. Pro mies

telį teka upė Viešinta (trm. Viešinta), kuri išteka iš Vie
šintų ežero ir įteka į Lėvenį, nelabai toli nuo Fermos so» 
džiaus, Miestelis stovi, iš pietų puses į šiaurę. Gyvena
mųjų trobų langai esti iš rytų ir iš pietų įpusės. Neperio- 
i nuo gyvenamojo rūmo stovi tvartai ir klėtys, o kloji

mai ir daržinės stovi toliau nuo rūmo. Dar toliau stovi

Širdperšos
Skaičiau apie viena gabų tasai sūnus, kuris užgulęs 

senųjų laikų rašytoją, šito- mirusios motinos kapą,verk
ių atsitikima. Jisai per sep- damas sako, — 1 
tynerius metus prie žvaku- gera motinėle, 
tės švieso’s rašė vieną veika- tinos nieks neturi... Tai ba
lų. Vieną vakarą jau buvo tų suvėluotas pagyrimas,nes 
bebaigęs rašyti savo kūrinį, ausys negirdi tavo žodžių, 

. kai jojo šunukas užšoko ant į akys nemato tavo, meilės 
—— stalo, pavertė žvakę, popie- šypsenos, rankos negali ap-

ros Užsidegė . ir į trumputį
• • ■ laiką liepsnoje dingo septy

nių metų darbas. Nuliūdo 
rašytojas pamatęs nuostolį, 
ir priėjęs prie šunuko ta
rė : “ Ne tavo kaltė, kad ne
supranti ką eši padaręs.’‘ 
l&itas atsitikimas vaizduoja 
žmogų kantrų ir save susi
valdantį. Ne daug kas pana
šiai pasielgtų ištikus tokiai 
skaudžiai nelaimei,

buvai man 
geresnes mo-

kabinti tave ir pasidžiaugti 
tavo pagyrimais.

Daug kartų, tenka girdėti 
• ■ šūkį—vienybėje galybė. Bet 

ar tiesa. Vienas mokslinčius 
.. tvirtai laikosi - priešingos 

.. nuomonės. Būk tai, vienybė, 
pripažįsta silpnybę. Tiktai 
silpnieji reikalauja vieny
bės, nes galingas asmuo ne
reikalaus pagelbos iš šalies.
—Visgi mums rodos, kad 
prityrimas patvirtina, jog

Vienas darbininkas, aukš
tai pasilipęs ant milžiniškos 
katedros stogo, maliavoje 
auksinį kryžių. Praėjo visa 
savaitė pakol jisai užbaigė 
savo darbą. Vienų dienų jo
jo draugas užklausė jo, ko
de! jis taip ilgai ir sąžinin
gai dirba, jog vistiek nuo 
žemės žmonės negalės su
prasti ar gerai tas kryžius 
numaliavotas, ar ne. Darbi
ninkas jam atsakė:—“Taip, 
bet Dievas matys kaip jojo 
darbas atliktas...”

Ar kada nors įvertinai ge
rą įųygą? Knyga tai tavo 
ištikimiausias draugas.’ Ga
li ją paimti į rankas, per
skaityti, pergyvenda m a s 
linksmus ir liūdnus „laikus,

vienybė tikrai galybė. Lai Į lr ųurnesti į kampų. Bet kai 
mirimuivin

pajusi blogai nusiteikęs ji 
vėl priduos tokio malonu
mo, kurio tiktai knyga gali 
priduoti:

mokslinčius prityrimu pri- 
parodo savo nuomones, tei
sybę, o mes liekamos ramūs 
savo įsitikinimui.

Kai matysi, jog žmogus 
pagyrimo .vertas, neatidė- 

. bok jį pagirti. Jei esi darb
davys ir tavo darbininkas 
gerai ir sąžiningai dirba ’ 

. pagirk jį. Jei. esi mokytojas, 
ir tavo mokinys gerai moko
sipagirk jį. Nebūk kaip,

Mes pareiškiame užuo
jautos tiktai tokiems nema
lonumams, ’ kuriuos patys 
esame pergyvenę. ' Tur būti 
dėlto, kad svetima širdgėla 
atsiliepia mumyse ir pri
duoda panašų skausmu.

Leonas Lievsęt.

Atsišaukimas

A

Naujoje Anglijoje yra A. 
L. R. K. Federacijos Nau
jos Anglijos Apskritis ir 
beveik visose kolonijose Fe? 
deracijos skyriai. Bet ne vi
si skyriai priklauso prie 
Federacijos Apskričio. Ap
skritis yra daug kų nuvęi- 

‘ kęs. ... ’ “ . . ...
Paminėsiu tik kelis: su

rengė 9 Naujos Anglijos 
Katalikii Seimelius, suren
gė Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto. 500 metų 
sukaktuvių minėjimą Bos
ton, Mass., liepos 4 - dieną, 
1933 metais surengė Naujos 
Anglijos lietuvių Katalikų 
dieną Thompsone, Mariana- 
polio Kolegijos parke, kut 
padare gana didelį pelną 
per dų tūkstančių dol; kole- 

■ gijai ir laikraščiui “Darbį- 
ninkųi’^ ir daug kitų nau-

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro 
fesionalus, kurie skelbiasi 
M Darbiųinke.”

■ X 
J 
•t!

3. *

ĮSveikata^Brangus Turtas i
F'.

dantys, sakoma, dabar la
biau išgedę, negu baltųjų^

[ąJllllllllHHIIIII............ . .............................................................................................................................................................  F

; Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

SVEIKATOS DIETA, dviejų 'mėnesių dietos nutū- nes jie savo dantų nevalo;
------  — keliai pasijus lyg imiijas kaip baltieji/Tų patį gali- 

Arba dietos įtaka Žmogaus kojas įsigiję. Kuriem nuo ma pasakyti

Gyventojų' iš viso yra apie 500, iš kurių daugiausia 
lietuvių, šiek, tiek žydų ir keletas '.lenkų. Daugumas gy
ventojų yra Žemdirbiai; žydai verčiasi prekyba; beže
miai visaip verčiasi: samdosi ūkininkams lauko darbų 
dirbti, mokosi dailidėmis, staliais, inūrininkais, siuvėjais, 
kurpiais, kalviais.

Beveik visi ūkininkai gyvena kairiajame Viešintos 
krante; o dešiniajame krante gyvena daugiausia beže
miai, ir ta miestelio dalis vadinasi “Užupiais.” Miestely* 
je yra bažnyčia ir 3-jų komplektų pradedamoji mokykla.

Seniausi gyventojai yra šie:
1) Linkevičius (trm, Linkicučius), 2) Durasevičius 

(trm. Drusienčius-; 3) Biozevičius (trm. BlozietičiusJ; 
4) Merkevičius; 5) Šateika (trm. šataika); 6) Juška; 
7) Sašys; 8). J odzeyičius; 9.) Morkūnas; 10) Bartuševi
rius, prav. Barnaękas; 11) Karaliūnas (5); vienas pra
mintas Pinkrocadas, arba. Pinkracka nuo tėvo vardo 
Parikroeado; vadina jį dar pavarde “Grežiala” dėl to, 
kad pasigėręs ir su kuo nors susipykęs grieždavo danti
mis; kitas pramintas pavarde4 ‘Stapukas/? nuo tėvo var
do Stnpono; trečio prav. “Ponelis” dėlto, kad tėvas tin
gėjo savo žemės dirbti, išduodavo ja kitiems, o pats mėg
davo rankas susidėjęs vaikštinėti; 12) Jodikisj 13) 
Skardžius; 14) Vala; 15) Masilionis; 16) Inevičius (tr. 
Inieučius); 17) Samuolis; 18) Miklusis; 19) Žiaunys.

Keturių kilometrų atstu nuo Subačiaus buvęs dva
ras “Subočdvaris,” į kurį subatėiiai eidavę baudžiavos. 
Kada ir kokiu būdu miestelis įsikūręs, nepamenama. Se
ni žmonės pasakoja Subačių tęsusis net ligi Karsakiškio 
miestelio ‘(1.6 klm. atstu nuo Subačiaus) ir su juo suda
rius vieną miestą, kuris per karų su “kryžiokais” buvęs 
riinaikintas. Pasakojama, kad tame mūšyje kryžiuočių 
vadas Lė renyje ties Karsakiškiu prigėręs. Taip pasako- 

' davusi senutė Sataikienė, kuri mirė jau senokai, turėda
ma 80 m.. -jai taip pasakodavęs jos seneliš/

Subačiaus miestelio šnekta skiriasi nuo Kupiškėnų 
• šnektos .tuo, kad: 1) “a ” taria minkščiau, o kartais pa- 
> keičia jį į “e”: vietoj kupiškėnų korva, dada, motula sa- 

ko: korvia, dėdia, motutia; 2) Raguvėlės parapijoje (a- 
■ pie 10 klm atstumo nuo Subačiaus) jau taria mėsa, me

no, mano, karvė, o subatienai taria maša, malto, mono, 
!■ korvia; 3) Palaukiečiai (12 klm. atstumo nuo Suba

čiaus) tuos žodžius taria mėsų, menų, mana, karve.
Apie Subačių Palaukiečiai dainuoja šias dainas:

sveikatai.

su-

perdidelio. vartojimo pieno 
viduriai linksta prie sukie
tėjimo, galiina bev saldaus 
pieno dar valgyti rauginto 
pieno ar maslionkų. Virtos 
slyvos ta kryptim daug pa
gelbsti. Jei to kam nepa- 
kanka, galima prieš valgi 
ištirpinti puse uncijos, ar 
net ir visą unciją, 'v pieno 
cukraus (lactose, . milk su-

apie senovės 
Amerikos indi jonus, kurių 
dantys irgi buvo sveiki. Da->t 
bartinių indijonų dantys 
ra prastesni, negu baltųjų^ 
“Civilizacija” juos užkrėtė; 
visom savo blogoj onv pusėm; 
bet nedavė jiem savo tobu-. 
lybių.

(Tolinus bus). .

D r. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

. (Tasa.) ...

Ne? vienas mūs esame
gadinę sau sveikatą netiku
sia dieta. Dažnai visokie re
umatizmai, sąnarių gėlimai, 
arterijų sukietėjimai, šir
dies nusilpnėjimai, vidurių gar) vandens stiklinėje ir 
nemąlimai, nefritas ir kitos 
pusamžio ligos pradeda kel
ti galvas aukštyn, lyg. tie 
devyngalviai smakai. Per- ...............
didelf inihrlrimt.inTgt gulTn&|į0|e; Sakoma,’ 'kad .dantų- 
skaityti pusamžio, liga, nė& 
didžiuma žmonių pradeda 
tukti apie ’ keturias-dešmtus 
metus amžiaus. Ne visas čia 
suminėtas ligas galima iš1-.
gydyti dietos pataisymu, 96 nuošimčiai mo-
bet dalį jįj galima, jeigu tik:vaik,j vjSUpse did- 
uėra kokių kitokių kompli- miesčiuose: New Yorke, 
kaeijn; vieno didžiuma jų, Chieagoj, Pittsburghe, Phi- 

ladelphijoj. ir kituose — tu
ri daugiau ar mažiau išge
dusius dantis.. Apskaitoma, 
kad apie 20 nuoš. vaikų, pa
siekusių 16 metų amžiaus,. 
yra: netekę pirmųjų pasto
vių (nuolatinių) krūminių 
dantų. Apie 50 iluoš. t. y., 
pusė, žmonių tarp 30 ir 40 
metų amžiaus yra netekę 
visų krūminių. dantų. Apie 
20 nuoš. šalies gyventojų 
pasitaiso tokius išgedusius, 
dantis, gi likusieji 80 nuoš., 
dėl savo tamsumo ar neda- 
tekliaus, vaikščioja su išpu
vusiais dantim, nors šaly y- 
ra pakankamai dentistinės 
pagelbos. Tai tokia, šia kry
tim, padėtis Amerikoj, šaly, 
paskendusioj turtuose; šaly 
kur pramonė, progresas ir 
dentisterijos profesija stovi 
aukščiau, negu kurioj kitoj 
pasaulio daly. : ■

Palyginkime šiandieninę 
padėtį su gadyne, pirma, 
negu ją palietė “civilizaci
jos” ranka. To laiko žmo
nės buvo ne kultūringi, tie
sa, ar net pusiau barbarai; 
jie nežinoja kas yra Beeth- 
oveno symfonijos ar Ver- 
di’d operos; jie neturėjo 
laimės save vaišinti saldai
niais, šokoladais, pikliavota 
duona, saldintais pyragais 
ir “donacais”, bet už tai jie 
galėjo džiaugtis puikia svei 
kata ir sveikais dantimi. 
Šiaurės kraštų tyrėjas, Ste- 
fanssonas, sako kad eskimo
šų dantys buvę taip geri, 
kad jiė nežinojo, kas yra 
dantgėla ir savo kalboj ne
turėjo net žodžio tai ligai 
pavadinti. Dabar jąuj nau
joji eskimosų karta, ‘gyve
nanti Alaškoj ‘ir kituose 
kraštuose, žino, .. kas yra 
dantgėla ir ausigalė tai li
gai pavadinti naują žodi.

išgerti. t .
Nei vienoj pasaulio šaly 

žmonės ne kenčia tiek nuo 
dantų puvinio, kiek Ameri-

gedimo liga čion labiau išsi
platinus, negu paprastosios 
slogos.. Išgedusiais. dantim 
raikščio ja ne. tik pasenę ar 

I suaugę „žmones, bet ir maži

ŠV. ELENOS SALA' ' d 
—MUZIEJUS. '

Šv. Elenos sala, esantį į 
.Ątląntįkoj vandenyne netoliu 
pusiaujo, norima . paversti”J 
muziejumi. . Joje gyveno..ir/, 
.1821. metais mirė ištremtąj į 

iš . Europos Napoleonas. ! 
Žmonės, prieš kurį, laiką jo-| 
je apsigyvenę, baigia dabar. ’ 
iš jos išsikraustyti, nes, lai-* j 
vų susisiekimui nukrypuaiį 
kita linkme, nebėra . iš. ko‘į 
pragyventi. Muziejų čia no-ri 
ri steigti šv. Elenos salos" I 
mėgėjų draugija. Nameliai, 1 
kuriuose garsusis Napoleo-r‘ 
nas. ištrėmimo metu gyveno, J 
dar tebestovi, duos prancū
zai dabar pagrindiniai re- ’ 
montuoja, Generolų Goųr- •;. 
gaud, Las Cas.es ir Montho- ; 
lon, kurie pasirinko tokį Į 
p,at likimą, koks ištiko Na-'.l 
poleoną, lūšnelės laikui sieli j 
,'kant sugriuvo. Prancūzai 
dabar jas. atstato. šv.Eleno% j 
sala bus pirmasis toks inu-*l 
ziejus pasauly. J

■ / ■ ■ ■ n .... ' i. \

LAIKO ŽYME. :.Y
Atradus katedros pože-4.. 

miuo.se. Lenki j os. karaliaus... 
ir. L i etų vos kunigaikščio, i 

. Kazimiero Jogailaičio ir Zi- J 
gmanto Augu sto dviejų J 
žmonių palaikus, jie buvo, j 
sudėti specialiai pagaminu Į 
tuose karštuose, kurie pa- , 
talpinti vienoje šoninėj ka- J 
tėdros . koplyčioje. Koply- 
čios palubio visuose kam- \ 
puošė pakabinti ereliai’.

Jei neklystame, tai Kaži-' Į 
miefas Jogailaitis buvo ir j 
Lietuvos Didysis Kunigaik-“ 
štiš, kurio valstybės ženklas: 
buvo — Vytis. .

JOM) KMITO EILĖS”;
Tai gražus mūsų išeivijos J 

[žymaus poeto kun. K. 
bonavičiaus eilių rinkinys..^

Šią knygą išgyrė visa rim*, J 
tesnioji spauda. Visi gėrisi ’ 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam-' J 
sta ją įsigyjęs. / Y

Knyga graži ai atspausdini* ■. M 
a ir turi 191 pusi. Jos kab -‘I 
la $1.50. Bet dabar “Darbi* ’ 
nbiko” spaudos vajaus mė-- ‘ 
tu, gražiais drobės viršeliais •’* 
kaina tik 75 centai; popie**“’ 
rio viršeliais 50 centų.

. Dabar yra geriausias laĮc 
kas įsigyti Šią taip brangią ,r j 
ir naudingą eilių knygą. / j

“DARBININKO** ADM., 
. 366 W. Broadway, .

South Boston, Mms. , . i

REMKIME SAVUOSIUS

jeigu ne visų, galima iš
vengti deramai, reguliuo
jant savo dietą. Uncija ap
saugos yra vertesnė svaro 
gydymo! ....

Yra žmonių, priklausan
čių įvairiem kultam, kurie 
sako, kad galima badavimu 
išsigydyti visokias infekci
jas ligas: tik pabadauk mė
nesį ar du, o būsi sveikas, 
kaip ridikas, nprš jau viena 
tavo koja butų grabe. Žino
ma, tai negalima ir mokslo 
žmonės, kurie žino šį tą apie 
fiziologiją ir patalogi j ą, 
taip nesako; tai kultistų pa
sakos, d ne mokslo žmonių; 
Bet ' sąmoningai. laikantis 
tam tikros dietos galima žy
miai pataisyti sau sveikatų, 
jeigu tai tapo pagadinta ne
sąmoninga dieta.

Žinomas mitybos specia
listas, Alfred W. McCann, 
siūlo sveikatai pataisyti .se ■ 
karną dietą, kurią yra užgy
nęs Dr. Morris Fishb'ien, 
“Journal of the Medical 
Assoeiation” redaktorius. ■ •
' Atsakyti . suvis nuo viso

kio maisto dviem mėnesiam, 
o per tą laiką maitintis tik 
vienu žabu neatmieštu pie
nu ir čielo kviečio duona 
bei sausimais, “krekėmis” 
(žinoma, čielo kviečio kre
kėmis); Be to, išgerti per 
dieną bent trijų apelsinų 
skystimą ir išvalgyti bliū- 
delį virtų džiovintų slyvų. 
Pieno gerti iki sočiai. Dau
giau nieko. Tokia, monoto
niška dieta sulaikys nuo 
persivalgymo ir išva 1 y s 
f'prisivėlusią” kūno siste
mų. Gi tuo patim laiku ne
reikės .atsakyti nuo savo už
siėmimo, nes kalbainasai 
maistas duos pakankamai 
energijos darbui ir medžia
gos naujiem audiniam af- 
seigti ko pilnas-badavimas j Dabartiniai eskimosai jau 
negali duoti. Taip plintant susiduria su “civilizacija”, 
pęr du mėnesiu išnyks be-ijie minta tokiu pat maistu, 
reikalingi taukai, pagerės) ką ir mes. gauname čionai 
širdies veikimas, ir kraujo |“grosernėse":_ pildiavo t u s 
.apytaka (eirkūliacija) ir | miltus, saldintus pyragus, 
sustiprės apsilpę raumenys, i baltą duoną, saldintą šoko- 
Žinoma, reikia kasdien kiek ladą, skardinėse laikomus 
galint tuo laiku mankštin- konservus; chemikalais pre- 
tis tyrame? orė; geriausią zervuotą mčsą ir kitus “gar 
tai vaikščioti. Po tokios-dėslus”i Bskimosū . vaiku

1., DAINŲ APB SUBAČIŲ*)
Kas ei dabar dėdiis, o meliausis Dięvi:
Kur tik'būva miškus, tin dirvų ir pievų, / x 
O kur tiktė būva didžiausi eglyne, 
Kė dabar pažiūri — krūme ir kelmynė. .

Kė miškų iškirsta — siėksniosna sukrovė, . 
Žvėrelė iš mišką kaukdami bėgioja.
Kė miškų iškirsta — malkom sukapoja, 
Paukštelė nutila, kur linksmė giedoja.

Pilku gegūtėlu tep gi skurdžč verki, 
Kad be perstojima žmones miškų kertu.
Ir to lakŠtingėlė, ji grąže užgieda, 
Jas gražus balselis par girialy riedu.

Subačios švintory dog žalių medelių, 
Nusviri šakialės mažučių pokštelių;
Mūsų klebonėlis tos pokštelius myli, 
Kė jis mišių laika, te jė visi tyli.

Kė mišių palaikai—da lab j p pragysta, 
Sava klebonėlį pareinant išvystu.
Ja tarp savi kalbu : kas ei sušnekėja,

Mūsų klebonėlis takeli aidamas, .
Iš mūšų giesmelių juokus darydamus.

Dain. Pauliukaite Domicėlė, Pfflaukitt- kaimo.
Užr. mokinys Žiaunys Bronius 1926 m. vasario 
mėn. 17 d. (Iš Panevėžio mok. semin. tautoty
ros draugijos archivo). ' . /

*) Dainos rašyta Palaukiu sodžiaus šnekta.
‘ d ’ . . /-n' \

dingi} ir prakilnių dalykų. I 
Kur kas daugiau galėtume i 
nuveikti dėl Bažnyčios ir1 
tautos, jei visi skyriai pri- l 
klausytų prie Federacijos j 
Apskričio. Tad aš kreipiuo
si, prašydamas Gerbiamųjų 
klebonų ir Federacijos sky
rių, pradėdami Naujus Me-, 
tus, kur tik randasi Federa
cijos skyriai prisidėti prie 
Fedetacijos Naujos ĄnglL ,
jos Apskričio, o kur nėra ne klebonėlis takeliu parėja?
skyrių suorganizuoti.

Mes katalikai išvien dirb
dami turėtume geresnes pa
sekmes. Mokestis į apskritį 
maža; Draugija ar kuopa, 
priklausanti prie Federaci
jos skyriaus, moka 2 dol. į 
metus: vienų dolerį į 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 į apskritį. . .

įųriu viltį, kad visi Fe
deracijos skyriai priklausys

prie Naujos Anglijos Aps-. SKLEISKITĘ SVIESĄ 
kričio* . - .
Naujos Anglijos Federaci
jos Apskričio ; .

• Pirminių/JT. J. Kudirka
. 437 Fraųlęlįn str.j L . D. s. ir atreiniitc mūsų ide 
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Perskaitę "Darbininkę” neinu 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu rapažin- 
diiite kitus su ‘‘Darbininku** ii

Eskimosų. vaiku
• • ProfeslotnUnl,; prumočiliv.,

kak kurie skelbiasi “Darbininke,** tilo- 
rnrverti ekaltytojų pareaio*. *
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NETIKSLUS SU SOVIE
TAIS SANTYKIAI

’ Nuolatiniai gandai apie 
įrišimąjį karą vis nesiliau- 
įft. Pirmiau skambėjo Hit-_ 
lerip karingi šūkiai, dabar 
sovietų su japonais. Stali- 

tiesa, pareiškė, kad jis 
Ąenor’i jokio karo, bet. sovie
tai turi būti prisirengę vi
sokiems netikėtumams. Sta- 
Hnui galima tikėti. Bolševi
kai nenori karo dėlto, kad 
B jo suirutės namuose. Ta- 
^au prie ‘‘visokią netikėtu- 

bolševikai rengiasi sku
botai ir nuodugniai. Japo
nai, kurie turi beveik ge
riausią pasauly šnipu siste
mą (išskyrus gal Angliją), 
Žino gerai visus rusą armi
jos judesius. Jie praneša, 
kad dabar Mandžurijos pa
sieny sovietai turi nemažiau 
kaip 150,000 kariuomenės ir 
kanuoliu tiek, kad 4 4 jomis piatilietka. Dar aršiau. Be- 
apjuosta visa Mandžurijos sikamuojant su mašinomis, 
^fena.” 400 bombinią oriai-[teisinosi bolševikai, mes per 
Adų taip pat yra sovietų ar-1 daug įsitempėm ir šiek tiek 
jmijos tarnyboje. Japonai,1 apleidom lengvesnių ją pra- 
žinoma, ir nesnaudžia ir jų mone, vadinasi, maisto pro- 
armijos štabo uždavinys yra 
toks, kad japonų karinome-, 
hbe būtą skaitlingeshė už ru- 
•sirskąją. Tokios didžiulės ar
mijos. koncentruojamos ne 
''bereikalo. Konfliktas atro* 
doneišvengiamas.

Bet kas įdomiausia, kad 
tą kivirčą norima įtraukti 
Ameriką. Kodėl ir kokiems 

■ tikslams? Jei Dėdė Šamas 
įstotų į karą, tai tik tam, 

. -.kad ginti Sovietus. .Kitokio 
išrokavimo nesimato. Pasi
rodo, kąd žydelis Litvinov 
gerokai prigriebė Amerikos 
politikierius. Tas visas di
delis su sovietais biznis vys-

tosi taip, kad reikia duot 
pirmiau bolševikams pim-

vesti prekybą, ir prie to, ai 
tik neteks, gintį ją interesus 
nuo japoną puolimo. Ir vie
nu ir kitu atveju Amerikos 
kapitalas jiems reikalingas. 
Sovietai nemoka šeiminin
kauti. Per septyniolika sa
vo egzistavimo metu jie tai 
kuoaiškiausiai įrodė. Mėgi
no išvystyti taip vadinamą 
sunkiąją pramonę. Tam. pa
skyrė piatilietką — penkių 
metą planą. Per tą laiką jie 
žadėjo ne tik pasivyti, bet 
ir pralenkti viso pasaulio, 
ypač Amerikos, industriją. 
Tas nepavyko. Penki metai 
praėjo ir nė pusė to nepada
ryta, kas buvo užsibrėžta. 
Reikėjo paskelbti antroji

blemą. Iš to ’44 šiek tiek ’ ’ ap
sileidimo išsivystė- baisus 
badas ir tas įvyko ne dėl 
kokio nederliaus ar sausros, 
bet tiesiog dėl nesugebėjimo 
vesti pažangesnį ūkį. Ir kas 
aršiausia, kad tas badas ža
da virsti chronišku, vadina
si, pastoviu, nes bolševikai 
nemoka aprūpinti maistu 
sparčiai augančių. miestu 
gyventoju. Ir tokią nemok
šą, valstybę — tą . bedugnę 
komunistą . skylę — Ameri
ka turės pilti savo pinigus. 
Neapsižiūrėta, labai neap
sižiūrėta. K.

d) Kataliką laikraščių re
daktoriai.

e) Centralinių organiza
ciją pirmininkai ir sekreto
riai,. ; ■_.''. .: . y y

Taigi, konstitucija nuro
do, kas sudaro Federacijos 
Tarybą ir kas turi atvykti į 
Tarybos suvažiavimą, kuris 
jus kovo 4. ir 5 dienomis 
Čhicagoje. Centro valdybos 
narius, redaktorius, visą 
centralinių. organizaciją na
rius išanksto prašome reng
tis prie Šio svarbaus įvykio. 
Kurie patys negalėtą at- _____ _ __ ____
vykti, •. galės laišku ką nors j   ———_T—----- ~------
įgalioti arba kitą į savo vie- ras ragina katalikų višuo- 
tą prisiųsti. Svarbu, kad vi
sos centralinės organizaci
jos, redakcijos ir Federaci
jos apskričiai suvažiavime 
būtų atstovaujami.

Ką suvažiavusi Taryba 
svarstys ? Tuo tarpu apie 
tai dar nieko nekalbėsime- 
Dienotvarkė bus paskelbta 
vėliau. Tik primename, jei 
kuris iš Tarybos narių turi 
kokį svarbą sumanymą mu
są visuomenės gerovei, pra
šome, iš anksto apie jį se- 
kretorijatui parašytį; .

Netenka ab e j o t i, kad 
Šventieji Alėtai ir Tarybos 
suvažiavimai priduos rim
tumo ir padarys jį istoriniu 
įvykiu. Rengimnės! 

. Rajomi organizatoriai.
Rengiantis prie tokio di

delio darbo, kaip Kataliką* 
. Akcijos ir spaudos savaitės, 
ar nebūtą verta pagalvoti 
apie rajoninius organizato
rius. Ją pareiga būtą padė
ti Federacijos skyri a m s 
darbuotis, rištą juos į aps- 
kričius, organizuoti} naujus 
skyrius - ten, kur ją dar nė
ra, stiprintą senąją veiki
mą. Būtą gerai, kad Fede
racijos apskričiai savo susi
rinkimuose apie tai pasvar
stytą, parinktą tinkamą 
kandidatu ir ją vardus su 
adresais tuoj prisiųstų: į 
Federacijos centro raštinę. 
Apie tai buvo svarstyta ir 
centro valdybos susirinkime

Naujas laikraštis.
Jau antras mėnuo kai ei

na naujas religinės ir tauti
nės minties savaitraštis 44A- 
merika ’ kurį leidžia Nev? 
Yorko ir apylinkių lietuvįai 
katalikai, Laikraštis gyvas, 
įvairus. Kainuoją tik $1.50 
metams. Federacijos cent-1 Federacijos Sekretorius.

\ Pranas P, Galinis. ]

KELIONE I LIETUVĄ .
1932 METAIS

hiiris. TuojriŪs miin atėjo į 
miritį Vokietijos didžiojo 
karo galybės laikai 1914— 
1&L7 metais, kada ' šiame 
kambaryje džiaugėsi ir di
džiavosi Vokietijos kaizeris, 
Vilius II. Iš šios baltai nų- 
dažytbs salės su auksuotais 
kraštais buvo durys į Ve
randą ir į Vilniaus miesto 
puikiausią gatvę, buvusią 
Švento Jurgio prospektą, 
kurį lenkai pakrikštijo Ado
mo Mickevičiaus gatve. Aš 
skubiai nuėjau ant veran
dos ir visiškai pamiršau pu
sryčius, nes Čia Viluius su
teikė nepaprastai. gražų ir 
įdomų reginį. Žiūrint į de
šinę matėsi puiki Greką sti- 
liausr-švento Stanislovo ka
tedra su.didelėmis šventąją 
figūromis. Šalę katedros sto
vėjo istoriška vąrpiriyčia, 
kurios pamatas iki kokią 
penkių pėdų nuo žemės bu
vo lietuvių stabmeldžių au
kuras. i?rie šio aukuro ant 
laužo buvo sudegintas Krė
vėje 1384 metais ’ nužudyto 
kunigaikščio Kęstučio lavo
nas ir jo gyvieji tarnai, ar
klys ir šunys, kurią mirties 
balsai, nustebino tų laiką 
Vilniečių minias. Adomo 
Mickevičiaus gatvė praside
da ties katedra, kuri stovi 
ant nepaprastai plačios aik
štes. Žiūrint į kairę matosi 
pusėtinai ilgd, gražiais na
mais apstatytą. Adomo Mic
kevičiaus gatvė, kuri baigia
si už kukių jdyięjų kilomet- 
rų. (1% mylių)' ties Neries 
upe, kur šioje vietoje stovi 
lietuvio inžinieriaus Vilei
šio. statytas . Žaliasis tiltas. 
Iš abiejų gatvės pusių la
puoti medžiai primine man 
garsųjį Šveicarijos Lucerno 
miesto bulvarą.- Šioje, gatvė
je visi namai apie keturių ir 
penkių . aukščių ir, beveik 
visi statyti su architektūros 
pagiažinimais. Todėl atėjo 
man mintis, kad atgavus 
Lietuvai Vilnią nei vienas 
amerikietis čia bandys įsi
gyti palocius ir krautuves.

Atydžiai apžiūrėjęs VU’ 
nią iš verandos, grįžau į 
'kambarį. Paskui nuvykau 
į viešbučio restoraną pusry
čiauti. Jąu buvo aštunta va-

, Prūšrito' rugpiūčio antro
ji diena. Saulės spinduliai 
apšvietė Vilniaus bokštus, 
Aš greitai apleidau minkš
tąją lovą, apsirėdžuiuir su
tvarkiau savo daiktus pato
giame kambaryje, kur buvę 
keletą kėdžių ir du rašomie
ji staleliai. Kambarį aplei
dus,, mano akis sužavėjo' 
puošnus baltą didysis kam-

menę naują laikraštį pa
remti. Taip pat nuoširdžiai 
sveikina leidėjus ir laikraš
čio vedėjus!
^Federacijos kongresas.

Federacijos centro valdy
bos susirinkime jau . nusta- 
tytos dienos šią metą kon
gresui, būtent — rugpiūčio 
21, 22 ir 23 dienomis. Vieta 
numatyta CleVeland, Ohio. 
Nutarta prašyti kun. M. 
Kazėno, centro iždininko, 
kad. dėl kongreso pasitartą 
su Clevelando lietuviais dva 
sininkais ir veikėjais. Ga
vus apie tai žinią, praneši
me visuomenei. Pasitikime, 
kad clevelanctiečiai . neatsi
sakys pasidarbuoti ir su
rengti fnūsą Veikimo centro 
kongresą.

Pridaryta gražus darbas.
Kaip jau buvo skelbta, 

Feder aeijos centro valdyba 
atspausdino 5,000 egzem
pliorių kun. A. Lipnicko 
referato 4,Šventieji Metai ir 
Kataliką Akcija”, kuris 
buvo skaitytas praėjusiu 
metu Federacijos kongrese. 
Smagu yra pranešti,, . kad 
visos knygutės jau išplatin
tos. Jei kuris iš Federacijos 
skyrių ar gerb. kum. klebo
ną tą naudingi} knygučių 
norėtų parsitraukti ir pla
tinti,. prašome pranešti,: at
spausdinsime daugiau. Tai
gi, platinant šią :.naudingą 
knygutę, padaryta gražus 
darbas.

UŽSIMOKĖJO - Federa
cijos 18 skyriaus, New Bri
tam, Conii., šešios draugijos 
ir L. R. K. Dramos dr-ja, 
Šėranton, Pa. Kas dau
giau?

landa, bet visi viešbučio sve
čiai dar miegojo ir man te
kę pusryčiauti vieną vie
nam. Man patarnavo lietu
vis, tinkama; vakarą Euro
pos geriausiųjų viešbučių 
uniforma apsirengęs, vidur
amžio vyras, kuris lietuviš
kai puikiai kalbėjo. Po pus- 

■ ryčių, už kuriuos reikėjo 
tubjaus užmokėti, grįžau į 
kambarį ir ties durimis teko 
susidurti su Juozu Borejko, 
kuris prašė, kad aš parašy
čiau dėl jo angliškoje kalbo
je raštelį, nes jis turėjo rei
kalą su White Star laivą 
linija. Važiuojant į Vilnių 
jis man gyrėsi pilietybe ir 
anglą kalbos žinojimu, o 
reikale viešai pasirodė su 
savo silpnybėmis.

Aš jani laiškelį parašiau 
ir liepiau prisirengti pa
veikslams, kuriuos aš ma
niau nuimti ant istoriškos 
viešbučio verandos, kur sto
vėjo Vokietijos kaizelis ir 

. kaipo antrasi Napoleonas 
žiūrėjo į savo puikiai gink
luotus kariuomenės būrius,, 
žygiuojančius šiaja gatve. 
Bet neužilgo dangus apsi
traukė tamsiais debesiais ir 
pradėjo smarkiai lietus lyti. 
Reikėjo paveikslą traukimą 
atidėti.

Del lietaus nebuvo galima 
į miestą išeiti. Lietui pra
dėjus prausti Vilniaus rū
mus, tai ir aš nutariau iš
bandyti viešbučio maudynę. 
Tarnaitė, neturtinga mote
rėlė, tuojaus viską paruošė 
ir atnešė nepaprastai didelį 
turldšką rankšluostį, su ku
riuo buvo galima kokius ke
turis kartus apsivinioti. Aš, 
gulėdamas šiltame vandeny
je, žiurėjau. į Vilniaus mū
rus per langelį, nekantriai 
laukdamas lietaus galo, nes 
mari rūpėjo kuogreičiaušiai 
įteikti .bostoniečių 354ole- 
rįą dovanėlę Vilniaus lietu
vių studentams. Taip pra
leidęs apie valandą išėjau į 
kambarį. Man einant į savo 
kambarį, tūlas, viešbučio 
svečias, ieškodamas “toile- 
to” ir nežinodamas skirtu
mo tarpe dėl 44paimi” ir 
dėl 44pannow” padarė klai
dą, kurią skubiai atitaisė iš
vengdamas skandalo.

Tžįętus sustojo lyti ir aš 
gavau progą aplankyti lie
tuvius draūgus, su kuriais 
susipažinau Vytauto Di
džiojo 1930 metais, kąda čia 
svečiavaus du . kartu, va
žiuojant iš Krokuvos per 
Varšuvą į Rygą.

PašelpimųDraugijų Dėmesiui
Pradėkime naujus metus 

gerai. 44Darbininkas” pa
skelbė naują , prenumeratų 
ir L. D, S. narių vają. Gera 
proga visiems tapti jo skai
tytojais.

Mūsą pašalpinės draugi
jos yra kviečiamos talkon. 
Pasirinkite 4 4 Darbininką” 
savo draugijos organu ir 
jus padarysite dvigubą nau
dą sau ir sąvo nariams.

44 Darbininkas” kviečia 
talkon draugijas ir ją švie
sius narius ir siūlosi joms 
talkon — organu. .

Sąlygos . visoms draugi
joms prieinamos.

Štai, jos: $15.00 metams 
už talpinimą draugijos pra
nešimų, valdybos vardą ir 
adresą ir susirinkimų į Įdek 
vieną numerį arba $10.00 
metams už talpinimą vieną 
kartą į savaitę.

Vadinasi draugijos už 
mažą 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
ną ir pakol, suranda turi 
daug vargo ir sugaišta daug 
laiko...

41 Darbininkas” yra pasi
rengęs draugijoms ii' ją na
riams patarnauti per visus 
1934 m. jei kas to patarna
vimo norės.

B ė to, draugijoms kurios 
turi “Darbininką” organu 
ir skelbimu kainos mažes
nės. Taip, kad per metus 
draugijos, kurios turi “D- 
ką” organu keliaribpai. at
siima ką jos išmoka.

“Darbininko”
. . Administracija,

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A, E. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Chicago, IU.

Federacijos Tarybos Swva- 
į .. žiammas.
| Centro valdybos susirin- 
Į Irime nutarta ir kitas labai 
į svarbus dalykas? — šaukti 
Į A. L. R. K. Fecleracijos Ta- 
| rybos Suvažiavimą kovo me- 
į nėšio 4 ir5 dienomis Chica- 
| goję, Šv. Jurgio parapijos 
IsMėj. Per ilgą laiką Fede

racijos Taryba buvo tik ant 
popieros, nors ji turi pareL 
gą ir darbo. - • .

,w . • ’’

į > Mūsų konstitucijoj apie 
Į Federacijos Tarybą taip sa- 

t ; \ :
f “Federacijos- Taryba ar

ba mažasis Federacijos 
Kongresas svarsto ir spren- 

b džia visus svarbesiiius klau

simus, kurie kyla laikotar
py. vieno ir kito kongreso ir 
kurie, reikalauja greitesnio 
sprendimo.

■ 4 4 Visi Federacijos Tary
bos sprendimai yra privalo
mi Federacijos nariams, bet 
jie turį laikinos galės.. Jei
gu . sekantis po tą ■ nutarimų 
kongresas nieko apie • juos 
nepasisako arba jų neatšau
kia ar nekeičia, sprendimai 
įgyja pilnos galios,”
• Federacijos Tarybą suda
ro :

a) Federacijos Dvasios* 
Vadas. • ■ . : . ' ; - ’ •

• b) Federacijos Centro 
Valdyba... ’ . • .

. . e) Apskričių pii’minįnkai 
ir sekretoriai. ’

J.&nas Širvintas.

LIŪDNA PASAKA
(Šis Jono Šil’vinto vaizdelis tilpo “Moksleivy” 1914 

niij'No. 18-, 19. Jonas Širvintas yra tai mūsū išeivijos- žy
mūs vadas-literatas kun. Dr. Jonas Navickas, M. I. C 
Marianapolio Kolegijos direktorius. Pereitais inetais jis 
minėjo 20 -mętų savo literatinįo darbo sukaktuves. Red.)

Kambaryj buvo ganą tamsu, kai aš pabaigiau 
savo pamokas. Skaityti nebuvo galima, o žibu
rys degti per anksti. Gal pasivaikščioti? -— Ne, 
neužsimbka, nebent po kambarį, nes miešto gat
vėse ir dieną gana dūmais prisikvėpuoji. Taip 
bemąstydamas kas veikti, atsiniįniau, kad va
kar prižadėjau savo: draugui užeiti pas jo kai
myną Aiitaną 'Savicką, kuris buvo smarkiai su
sirgęs.

Nieko nelaukdama^ greitai apsitaisiau ir iš- 
ej ąu į gatvę.. Oras buvo šaltas, speigas draskė 
ausis, šiaurės, vejas be pasigailėjimo raižė veidą 
su neišpasakytu įnirtimų. Ašį neatsižvelgdamąs. 
į ■praeiviu, pasistatęs ąpikaklį -nlisiskūbinau 
pas nrinętą ligonį. .Į pusvalandį buvau Jau iia- 
niuose. Pabarškinau į duris --- tylą. Veriu—at
sidaro. Kambaryj tamsų, šalta, kąd net dantys 
barška. Užbraukiau degtuką ir ‘užsižibinau giv-

zą. Dairaus — kambarys tuščias. Įeinu į kitą— 
lovoje guli kokia tai žmogysta. AŠ prisiartinau 
prie lovos ir pasveikinau: “Labą vakarą.tams- 
tai! Kaip jūsų sveikata?” ;

—Jaučiuos labai blogai, ypatingai nuo vakar. 
Drebulys nesiliauja nė valandėlei — atsakė pri
slėgtu balsu ligonis. •

—Žinote ką, tamsta, Čia ir sveikiausiam, reik
tą, be abejo sirgti. Kodėl niekas krosnio nepakū- 
ria ;

—Čia krosnie suvis nėra ir vyrai namo dabar 
niekad nepareina — guli su Jurgiu ofise.'

-^-Ai’Jurgis buvo atėjęs ?
—Jo nėra namie. Jisai su reikalais išvažiavo

į PeimsyIvaniją.
-r-Ar gydytojas tamstą lanko?
—Nelanko. Ką jisai .čia veiks ? Aš pinigą ne- 

turįu. Kiek aš čia, varge, uždirbtų tai ir prami
gau. O.vėl ką jau gydytojas savo pastangomis 
gali padaryt, kai giltinė jau galanda savo dalgi.

—Tamsta truputį nušalote, atsigulei. į lovą— 
raminau — tai .jau ir apie mirtį tuoj mąstote,

7—Ką Čia, brangusai, \ svajoti-apie, paėjimą.j 
Juk, viemų.aš jau ir iš sėnatves se'rgu'iv laikas 
jau .■ vietą jaunesirieins užleisti.

—Kokia čia senatvė 60 metą, žmones stilau- 
kią .80—96 metą.' - . ų .. ’ . . ' •

—Brolau, aš tebesu dar tiktai 50 metą, bet 
gyveninio smūgiai suėdė mano sveikatą... Visą 
amžių mane kankino noras darbuotis, darbuotis 
labui mūsą brolių... ir luomą buvau pasirinkęs 
sau tinkamesnį, bet likimas kitaip skyrė...

Aš sėdėjau ant galo lovos ir žiūrėjau į tamsą 
keistą ligonio veidą, apšviestą gazo šviesos spin
duliais, nuo kurią veidas darėsi dar keistesnis. 
Ligonis sunkiai alsavo, matyt, kankino jį liga 
ir jaunatvės atsiminimai, bet ašy nedrįsau jo 
klausti,. nors mane tai. labai domino.. Tačiau*: 
truputį pamąstęs, suradau sakinį, palaikyti šiai 
temai. •

—Tamsta sakote — tariau — darbavotes įt^ 
bui mūsą broliu, bet kokiu būdu, ar kaip dabar 
mes jį sųprantani, ar kitaip? .

—Taigi tame ir dalykas, kad tokiu būdu, kaip 
jį dabar suprantame. ...

—Bet, tamsta, tokią darbihiriką prieš 30 . me
tą buvo labai mažių. Ir abejoju, ar buvo net 
apie darbuotę svajotoją. t

—Brolau, ne tik svajotoją, bet buvo ‘ir. dari 
buotoją, tik labai, nuižii! O priešą, dėjn, labai 
dririg,..’Kadtnėv;prięšar.,.

—Ar,; tamsta; dar daug turite jaunatvės drau
gų?. . . ■■

—Tąiįj, turiu, ,Bet jie manęs jau senai nėpa* 
žįsta. Kiti jau mano, kad manęs ne gyvo nėra.
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“Darbininko” Vajus
KĄ TAMSTAI REIŠKIA 
“DARBININKO“ VAJtJS?

Jei nesi nuolatinis ‘ ‘Darbininko’ 
, skaitytojas. * •

Laikė vajaus Tamsta gali
* “Darbininką” sau užsipre

numeruoti metams už tris 
dolerius, užsienyje už ketu
ris dolerius. Tuomi sutau
pai vieną dolerį, nes tik va
jaus metu “Darbininko” 
kaina sumažinta vienu dole
riu. Prie to dar gauni visai 
dovanai Lietuvos Albumą,

Gali prisirašyti prie L, D,. 
S. ir gauti “Darbminką,” 
kaipo narys, jei užsimokėsi 

. savo metinę duoklę $3.00 
laikę vajaus. Dauguma kuo
pų yra panaikinusios nario

ir grįšį, nes laive turėsi at
skirą kambarį su atskira 
maudynė ir privatišką ve
randą, 'Kelionė bus pilnai 
apmokėta iš Amerikos į Lie
tuvą ir atgal.

Kas tokios dovanos neno-

pų nariajk tebemoka 5ė. į 
mėnesį /dSmpų reikalams, i 
Platesnių informacijų apie ; 
įsirašymą į. L. D. S. galifė 
gauti pas. kuopų valdybas

.. arba centre.. •.
Jei ėsi nuolatinis “Darbininko’: 

skaitytojas.

Gali dabar prailginti ša- 
Vo prenumeratą metams, už
mokėdamas tik tris dolerius. 
Tamsta irgi ; gausi dovanų 
Lietuvos Albumą arba Jono 
iCrnito Eiles. tvirtuose dro
biniuose apdaruose.
Visi “Darbininko“ skaitytojai.

. Gali stoti vajaus kontes- 
tan ir rinkti “Darbininkui’ 
prenumeratas ir L. D. S. 
narius. Už kiekvieną skai- 
tytoją, kurį-gausi?lar-naių 
prirašysi, bus skaitoma tam 
tikras skaičius balsų. Tas, 
kuris, pasibaigus vajui tu
rės daugiausiai balsų, gaus 
visai dovanai laivakortę iš 
Amerikos į Lietuvą ir at
gal; antras turįs daugiau
siai bžiĮsų gaus dovanai rą- 
dio. aparatą; o trecias lietu
viškų knygų knygynėlį,
. Ar dabar visiems aišku, 
kad “Darbininko” vajus tu-, 
ri didelės reikšmės kiekvie
nam lietuviui. Jei kas neaiš
ku prašome paklausti. Mes 
paaiškinsime. '

VAŽIUOJAME!

Laimėjęs “Darbininko’.' 
pirmą dovaną važiuosi Lie
tuvon kaip ponas. Poniškai

Haverhill’iš “Darbininkui” Talkon

O, kas-tą dovanągaus?
Tas, kuris neatidėlioda- 

mas stos darban ir surinks 
“Darbininkui” daugiausia ’ . 
prenumeratų arba L. D. S. 
narių. Tas, kuris smarkiau 
darbuosis per visą vajaus 
laiką ir gaus . daugiausiai 
balsų.

Atsimink, kad gauni bal
sus už kiekvieną prenume
ratą, kurią mums prisiusi. . 
Už naujus skaitytojus, už < 
naujus narius prirašytus. ' 
prie L. D. S. ir užsimokėju
sius savo duokles, už senus 
skaitytojus, kurie, atnaujina; 
savo prenumeratas per1, 
Tamstą ir už tas prenume- į .
ratas, kurias čia gyvenau-1 Kun. K. Ė.,Norbutas, Darbininko” prietelis ir re
tieji užrašo savo giminėms j .. iš’ HaverhiU, Ąlass-mums rašo, kad su klcb. kun. 
Lietuvoje. : Gifford. leidimu, “Darbininko’’ vajvį paskelbė bažnvčlo-

Visi turite lygių šansui iv tuojau, po paskelbimo keturi tos kolonijos veikėjai 
laimėti. Į užsiregistravo eiti į namus ir užrašinėti ‘‘Darbininką.”

NEPAMIRŠKITE GIMINIŲ 1 Dėkojame kun. F. E< Norbutui ir kleb. kun. Gįf Ibi- 
Lietuvoje i<lui už paramij,

Veik kiekvienas iš mūsų | 
turime giminių .ar artimų j 
draugų Lietuvoje. Mes mėg
stame jiems nusiųsti dova
nu bet doleriui kritus, nini- 
gaiš ne tiek daug tegalime 
jiems padėti.

Viena iš geriausiii dova
nų mūsų giminėms Lietuvo
je yra užrašyti jiems “Dar
bininką” visiems metams. 
Tas tik kainuoja keturi do
leriai laike vajaus.; Už ke
turis dolerius , “Darbiniu-, 
kas” per ištisus metus lan
kys jūsų . mylimas gimines 
ir draugus du kart į savai
tę, primindamas jiems apie 
tavo gerą širdį;

Tamsta irgi gausi dova- 
mj. Kiekvienam kuris pri- 
snjs prenumeratą, metams,i už tM gavai_
mes duosime dovanų Liėtui!;-C ‘ 
vos Albumą arba Jono Kmį- 
to Eiles su drobės apdarais.

KONTESTININKŲ STOVIS

Baliai kiekvieną savaite 
bus suskaitomi šeštadie
niais, tad kiekvienas prašo- 

. mas prisiųsti, savo prenu-

Advokatas

Vincas iCiarŠis, Jr.

meratas taip, kad jos . pa
siektų ‘ ‘ Darbininko rašti-

HAVERHILL, MASS.
Sekmadienio vakare, sau

sio niėn. 7 d. Lietuvių Klu
bo salėje susirinko per du
šimtai Haverhillio lietuvių IK

tės darbą. Prenumeratos 
prisiųstos vėliau, bus pri- 
skaitomos prie sekančios, 
savaitės.

Kaip pradėsime, kontes-. 
tautų stovi garsinsime ant
radienio numeriuose, o vė
liau kiekviename numeryje.

pagerbti ir pasveikinti savo 
naujai paskirtą Dvasios Va-, 
dą kum.P. Nerimtą.

.Nors Haverhiilio lietuviai 
nuo senų laikų turi savo 
bažnyčią, bet per kokį laiką 
neturėjo savo tautos kuni
go. ' Jų bažnyčia ir dabar 
dar tebėra globoje, . šv. Ri
tos parapijos klebono kun. 
Gifford.. Bet štai kelios sa
vaitės tam atgal ’J. E; Kar
dinolas O’Connell . paskyrė 
lietuvį kun. Norbutą vikaru 
Šv, Ritos parapijos ir pave
dė j am rūpintis lietuvių ka
talikų reikalais.

Lietuviai nudžiugo, susi
laukę savo kunigo, ir norė
dami išreikšti savo džiaugs
mą, . vadovaujant, jų jąu- 
niems, profesionalams su
rengė kun. Norbutui priė
mimo puotą. Nors Haver-

hillio lietuvių kolonija nėra 
skaitlinga ir seiliau mažai 
tedalyvavo. visuomeninianie 
veikime, bet šį: kartą gražiai ■ 
pasirodė. Du šimtai bilietų 
kaip be matant buvo išpar- 

I duoti, nes tiek tik tebuvo 
vietų salėje... Dar apie šim-. 
tas norinčių dalyvauti ne
berado vietos, . ■

Vakarienę pradėjo inžL ; 
i nerius Juozas. J. Bielskis, 
kuris pa p rašė klebono kun.’ 
Giffoi'd sukalbėti maldą. 
Po gardžių valgiui, kuriuos , 

1.pagamino Haverhillio lietu
vės šeimininkės, prasidėjo 
programa,, kuri buvo įvairi 
ir turini ilga. ’ .

Vakaro vedėju buvo inž. 
Juozas J. Bielskis. Vardu 

_ parapijiečiu kun. Nprbutą j 
sveikino advokatas Vincas 
Keršis, J r. Toliau kalbėjo 
klebonas kun. Gifford, kun. 
šidlivan, atstovaud a m.a s 
kleboną Šv. James parapi
jos, kuii. Lj-oiis, Haverhillio 
miesto mayoras p. Georgė 
E. Dalrymple, šv. Pranciš
kaus . parapi j ės .. klebonas 
kun. P. Juras, Jonas J. Ro
manas, Šv. Kazimiero pa
rapijos, klebonas kini. Dr. 
Bružas ir pagaliau visiems 
padėkojo gražioje savo kal
boje pats kun, F. Norbutas.

Lietuvių katalikų moterų 
klubas ir parapijiečiai pei 
inž. Juozą J. Belskį įteikė 

iim F. Norbutui dovanas. .
Muzikalę programos dalį

išpildė Šv. Jurgio, parapi
jos choras, vadovaujant p. 
R. Ainoriui- Piano duetą 
skambino p-lės J. Venciu- 
tę ir A. Jankauskaitė iš 
Haverhillio; p-nia Ona

Inžinierius

Sausio menesio

Išpardavimas

$36
Kokį Tik Nori

Visokius jnioros švarkai Molei-hirs 
ir Merginoms ir dėl Didesnių JI<»- 
terųi Dabar laikas pirkti, pakol 
dar neišrinkta.

ŠVARKŲ,

h' Visokių švarkų Vaikams ir Mergaitėms
.Mioru 2 Iki ,(J liiėijj • mažinu
Mim-ii 6 iki 14 meili O 0 buvusios 

. kainos

W. R. CookCo.
234 MAIN ST., ? EROCKTON, MASS.

Juozas J. Bielskis

Aš esu kilęs iš N. parapijos. Mūsų buvo du 
broliu ir Sesuo. Man mokslas gerai sekėsi, todėl 

—Ne, jie visi gyvena Lietuvoje. Kad likimas tėvas išleido į gimnaziją mokintis, laiškiau. iš- 
. man būtų skyręs laimužę tokią, kaip jiems, tai! buvęs kelis metus gimnazijoje, jausdamas savy- 
ir aš gyvenčiau savo brangioje tėvynėje... je pašaukimą kunigų luoman, įstojau dvasiškių 

—Aš tamstos visai nesuprantu — tariau jam, seminarijon. Dar eidamas pradinę mokyklą aš 
nors gerai , visa supratau įr nuo kitų buvau ’ pamėgau skaityti lietuviškai*. nes mano tėvui 

klebonas dažnai atsiųsdavo po maišą knygų, 
kurias jis turėdavo išdalinti tarp saviškių. Tas. 
visas darbas,kaip žinoma,buvo varomas slaptai. 
Gimnazijoj susipažinau su keliais atigštesnių 
klasių mokiniais,’ jau vykinančiais tas pačias i- 
dejas, apie kurias aš dar tik svajojau. Įstojęs 
gi seminarijon, radau daug, draugų, kurie pa> 
sėkmingai darbavosi tautos atgaivinimui;; La-

—Ar jų nors viena^su tamsta susieina, ar 
susirašo ? •

ir

dvasios vadą gal šios kolo- ■»« 
nijos lietuviai dažniau turės , 
tokiu visuomenes sueigų. . *

Iškilmes buvo taip paseku * 
mingos dėka pasišventimui r 
ir pasidarbavimui sekančių ., 
komiteto nariu: M. Vencius, 
P, Yankauskas, B. Jurkevi- 
čius, P. Svirskas. A.. MuzL ’ 
kavičius, A. Šokimas, J. A, 

...v r. ;—— —....Zėvadskas R. Jankauskie-.,
Jonas Tamulionas .sudai-l^, ()_ jUI.1.cvi(-.iell5 įj. j. ■ 

■Jakavoiiytė.'
Svetainę gražiai papuošė ■> 

paneles.Aldona Jankauskai- - 
te, Genovaite Veiiciutū, Ale- * 
na Juskavičiutė -ir J. Jaku-.. • 
venytė.

Laike vakarienės Kąspa-* 
ro Jakavonio orkestras link 
smino" visus, susirinkusius ’ 
žavėjančiomis ’ lietuviškomis . 
ir angliškomis melodijomis*

Tą gardžią puotą pagamį-. 
no sekančios gaspadin.es: R< '. 
Jankauskiene, (). Juikavi.-- 
'nenč, O. Veneieiiė, Versec- /; 
kienė, A. Amševičiėnę‘.'ir Ja- 
kavonieue.

Prie stalų svečiams pa
tarnavo sekančios panelės:' • 
j. Lrgalevičiute, A. Belsky-“ 
le,.. 1)., Bulavičiutė, (j. Ki- 1 
birkštaite, J. B.cls.kytė,. G. « 
Verseckaitę, A; Pecukonytį 
B., Pecukonytė, 'G.. Venciu- • 
te, M. Verseckai! ė, J. Jaką*: 
voniutė, A. Jankauskaite Ir . 
A. Jurkavičiutė.

Vakarienė įvvko Lietuvių

Skirkevičienė, pritar i a ii t 
pianu p. Jonui Tamulioiiiui 
iš Nashua, N. H. sudainavo 
keletą . dainelių; Juozas 
Kudzrna ir Jonas Tamulio? 
nis . iš Nashua, N. H., su
dainavo duetą, pritariant 
lianų, p-lei. A.. Graustiutei; 
i. Juozas Kudznia sudaina
vo keletą dainelių, prita
riant p. Jonui Tamulioiiiui;

navo keletą juokingų dai
nelių,. pritariant p-lei A. 
Grautiutei; p-le Ona Zep- 
-nickaitė iš Lowelįioūrgi Su
dainavo, pritariant p. R. 
Ainoriui; p-lė Eleųa. Šaule
liais iš Lowellio taipgi dai
navo, pritariant R. Aino
riui; p-lės Elena Saulėnas 
ir Ona Zepniękiūtė sudai
navo duetą, pritariant p. R. 
Ainoriui; p-nia Marija Šini- 
konis sudainavo solo, prita
riant p-lei Berthai Patsu- 
koniūtei iš Haverhillio; p. 
Jonas Tamulionis ir p-nia 
Ona Skirkevičienė sudaina
vo duetą, pritariant p-lei A. 
Graustiutei ir kun. Gifford, 
sudainavo solo, , pritariant 
pianu p-lei E; Sull’ivan. Mu- 
zikalę programa buvo baig
ta kelioinis gražiomis. dai 
nelėmis, kurias sudainavo 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos choras, vadovaujant p. 
R. Ainoriui.

Gal pirmas Haverhillio 
lietuvių istorijoje buvo toks
kilnus ir įspūdingas raka- svetainėje., 
ras. Dabar turėdami savogirdėjęs,; bet įdomu buvo sužinoti plačiau, apie 

šio keisto žmogaus gyvenimą ir darbus.
Ligonis sutraukė skruostus, lyg norėdamas ką 

atminti ir, truputį pasikrutinęs, tarė: “Brolau, 
jh$ man laikas skirtis su šiuo pasauliu ii* ženg
ti į aną, Aukščiausiojo prirengtą mums už mū
sų gerus darbus... Mano brąngiięai — pradėjo

• '. karštai kalbėti ligonis — aš savo gyveųįino. at
sitikimus slėpiau, kaip kokius užburtus, slaptus bai iš to: visa džiaugiaus, tveriau kasdien nau-

‘ daiktus. Mano gyvenimo tikrai niekas nepažįs- jus planus ateičiai: ką veiksiu, kaip darbuo
ta ir nežino kas aš pei- vienas, nors ir pasenau... šiuos parapijoj, baigęs seminariją; ir t. t. Dė- 
Aš tau papasakosiu savo gy veninio prietikius, kojau širdyj Aukščiausiajam, kad. pasitaikė gy- 
bet meldžiu tavęs niekanr mano, pažįstamų jų jie-jventi tokiose apliiikybėse, jog įgijau tvirtą tau-

;• . išsitark’jisai buvo slaptu, tegul ir pasilieka ■ tinį. susipratimą... Buvau laimingas.. . Tik dė-
’ ; slaptu. Baigdamas dilba r savo/amželį, prlsime- į ją, neilgai

, ’ Vieną kartą pavieto žandarai padare pas ma
ne kratą. Bvivo rasta visokių lietuviškų; Tilžė je į 
spaustų' knygų ir ..mano. raiikraŠčių. . Dėl tos 
priežasties, ’ kad nepakliuvus į žiaurias rusų 
valdžios rankas, apleidau seminariją ir... T 
gią tevyūę-Lietuvą.... Atvykąii siu. kraštini; t’ia 
prisėjo dirbti sūukiaUsi darbai. Jpaug •Vąi’gąu...

jus planus ateičiai: ką .veiksiu, kaip darbuo

. jisai buvo slaptu, tegul ir pasilieka ’tinį. susipratimu... Buvau laimingas... Tik dė

' . • ’ nu pergyventus, vargus ir liian -darosi lengviau, 
kad daugiau .iiuopelnų nusinešiu pas Visagali...

į Ligonis pradėjo smarkia i. košėti, bet atsikve-
* ' PVS visa krutinę,-. iŠ kurios pasigirdo žiauru^

L gvargždėjimas, tęsė tavo kalbą toliau:
j . —dilino gyvenimas buvo iš vargų nupintas-i r 
t ašarų nulietas, . * ■

Daug dirbau tautinėje dirvoje.. . Organiza
vau draugijas.... Platinau lietuvių kalba, rašy
tas knygas ir laikraščius, šelpiau neturtėlius... 
Bet štai, netikėtai sunkiai susirgau... Visi ma
ne apleido... Pinigai sutaupyti išsibaigė 
atsiradau didžiausiame skurde...

Ligonis nutilo. Jo krūtinė sunkiai kilnojosi. 
Graudu man buvo žiūrėti į tokį tvirtos, valios 
žmogų, kuris tiek daug mums dirbo ir taip da
bar vargsta., .. Guli šaltame, drėgname kiųnbii- 
ryje, skarmalais apsiklojęs, vienas, visli .apleis
tas, galvą padėjęs ant suplyšušip, nudėvėto 
priegalvio. Ąš negalėjau susilaikyti nuo ašarų,, 
bet jų ligoniui parodyti-nenorėjau:.Palinkė
jęs greito pasveikimo,, apleidau jo šiiltą kamba
rėlį.. .

Ši.s mtidviejij pasimatymas buvo paskutinis, 
Ant rytojaus, praeidamas pro lietuvių ’bažny
čią, išgirdau skambinant 'visais, varpais. /Grei
tai įėjau vidun ir. ]>atikęs vargoninką, užklau
siau. kas mirė: ■ • • ■ • ■

•Antanas"’ ■ 7. . .
‘Amžiną, atilsį!" išsiveržė iš-.mano krutinės 
atsiklaupęs prieš Kristaus paveikslą, sukąl- 

, kartu • nielsda-
ir

brąih bėjau: “Viešpaties angelas
f ja mas Šut verto ją suteikti jo sielai - Amžiną j į Gy 

veniruą.. / . -

Srcaukd,

Haverhill’o Lietuviams
■GE1{RLUIIEJI:~

.Ėrunįicųne TamNtam* kį “.numeri, kad ' 
[Taniuos gal (tu mete ifti “ Darbi niiiku" stt.sįpaMnli, 

■ . Eąkilaukc .savo kilmTs Dvasiėm Vado- ir Tamstii. 
miohk uuu.s reikimas pasidarys Tamstom 1 •

site būti kontakte su kitų kolonijų Ui t uriu reikimu. Tft ’r- 
į/( riausiai ,alsi( ksįic skaitydami ^l)arbininktirf •*

"Darbininkas'' norėtų Tamstas, lankyti, du bari į ' 
suraitė, teikdamas Tamstoms iitiių.is plačiojo pąsatdm ir/ 
•lietūmu reikimu. Lidurojt- ir eat- Am(riku'n\ ■ ■ • * l

K incriamb Tamstas likt i Darbininko'' nuolatimutui '■ 
skaitytojais. Tas Tamstoms kyinuos lik irįs uoteriui ; 
tams, K'itric is Tamstų prixnr,xih manės savo 
ridas (labam mes duosime dovanu Li< turas Albumai ' 
.knyya turinti t:l(> pmdąyių ir daugiau kaip 1)00

; "Parbiniuko'' Administracija, .
1T> Droadlray^ South Boston, Ma^s, . . ‘ «

gaspadin.es
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Iių bukietą. Žmonės sustoję] MANTAI R MAW 
[ilgai plojo rankomis. linkė-i • ”»UHĮLLlUj IHĄOd. 
darni ilgiausių motų. "• • ■__ _ / ’

Apie vakarienės progra-^.’ 
mą- jau huvo rašyta. Čia- AKARKSE.
bekartosiu,’

M. . Cždimnytė jteikė (
jaunimo klehonm dovanelę... svelkas
Bmgiant programj, vakaro•.,,w• t ...
vedėjas, kun. J. svagzdys/^ - -- - 
•pasakęs labai jausmingą 
kalba, pakvietė kalbėti kini. • 
S. Kneizi, kuris širdingai lG,;;a;.llills 
dėkoja jaunimui už šuren-
gimą ir dovanėlę. fRagino^į iaikai, kada dirbdavome O 
jaummiy hfiti gerais, j^.. (H,.Wuvįsl.. () _ _ 'h‘u
katalikais ir daugiau ’ daiv, . . .. n. ,nt,.Į*>w“u.......

Ibuotis Baznvcun it tevvnei. t p . < • .^ų i dinos n h ilki jų va-
TArsin kolis žodžius -inio i fU P imidayom kelmus. budėti, kad išvedus
laisni . lis .žodžius apie |h. verWle .nMuwis / bala.
tun S. Kneizio darbuote.„Ai. kad.jiUl k()j;,s tin.

Vos tik dn metai ir pusę, 
praėjo kaip kun. Knei
žis pas mus klebonauja, bet 
jau daug ką padare parapi
jos labui. Daug. rūpinasi 

Įjaioiįnni ir kitų orgąnizaci- . 
[jų reikalais. Dalyvauja or- 
įganizacijų susirinkimuose 
ir duoda gerų pamokinan
čių patarimų.: maldos apaš
talystės, Šv.. Cicilijos Choro • 
Marijos Vaikelių, L. D. S. 
kuopos, Federacijos Sky
riaus, Sodalicijos, Gyvojo 
Rožančiaus, L. Vyčių, šveii 
čiausio Jėzaus Vardo ir ki
tose. Lietuvos Vyčiu jau bu

DARBAI. |vo mažai belikę., bet kun,. S,
T, . , . ... , ■ Kneižio pastangomis, susi-

r ';linrtS tvark6 ir dabai. dldelis skai. 
dirba neblogiausiai, kitos L.- katalikišk<) jaUnimo 
dirba po dvi tris dienas. Zi-4 -j, • tt i1 v. , , priklauso prie Vvciu kuo-
noma. tas siek tiek padeda at ' ~vr ' i ' ... T x. ■ , 1 pos. Nors Norwoodo para
vį Ika nuvvti nuo durti. Gir- •. . ■ V\ ‘ pija gal vra mažiausia Nau
dot, kad rengiasi kelios nau . . x V- • K 3 -rT „*• •vj. , /_ -i • • x joje Anglijoje, bet L. Vvciujos isdirbvstes atsikraustv- Qr- , , u-+- u. T / • 27 kuopa tur būti yra dl-
i.į o\ye į.. džiausią. Kun. S. Kneižis

Wn n i I 
* suorganizavo . Švenčiausiojo

Jėzaus Vardo draugiją.
Gruodžio 3 dieną, 1933 m. 

buvo iškilmingas tos drau- 
PAGERBĖ KLEBONĄ- gy°s naril! bažn>’<'ioie Pris' 

. [. mimas. Įsirašė apie 70 ąs-
(gruodžio 2 c d., bvėn >s memjt stebėtifia, kad is-

Cecilijos i choras.. L lų įarį0 {įeį daug įsirašė* Tai 
iv Mergaičių Sųdalicijos yjs Kneižio- nuopel-

draugijos surengi kleboną Lpiėve išlaikyki ji svet
imu. Steponą:Ktieižį?pagėrdka; -. J^Vaikas. 
bti jor varduvių proga vaka- .. ; • • .

riėnę. Žmonių buvo per du liinfi^rCTCD MACO 
Šimtai. Būtų buvę daug dau WUtlULd!t!ij Jnftvui 
giau, jei vakarienė būtų į- • 

vykus rengiamoje dienoje, 
bet iš priežasties blogo oro, 
buvo nukelta į trečiadienį. 
Daitg žmonių buvo pašipir- 
kę bilietus, bet nežinojo ka
da įvyks. Susirinkę žmones 
į svetainę laukė su nekant
rumu ateinančio klebono 
kun. S. Kneižio.

Kleboną, lydint kun. J; 
Švagždžiui, jo vikarui kun. 
J. Petrauskui,. kun. Morkū
nui, J. P’ilipauskui ir . ki
tiems, jauna mergaitė -V. 
Vasilionaite pasitiko prie 
durų ir nuo jaunimo įteikė 
kleboųjįi gyvų raudonų ge

ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
i KOLONIJOSE

F KATALIKU SEIMELIS, nninuinyvi.niiM.iv ..jWį! ^Kurčias. Žentas ' ir

Naujos Anglijos Katali
ku 9-tas Seimelis įvyks va- 
ario 22 diena/1934 metais, 
iv. Jurgio ^parapijos svotai? 
ėję’ St. James Avė,, Nor-
rood, Mass. Visos katalikių/ 
os organizacijos, parapi

jos, Federacijos skyriai, pa-1 
Šnipines draugijos, chorai 
iie visos kitos kuopos prašo
mos išrinkti kuočlaugiatisia 
atstovų. į šį Seimeli, nes yra 
daug svarbių reikalų, kaip 
tai j lietuvių katalikų dienos 
klausimas; katalikui spau
dos reikalai, katuli kų akci
jos ir kitų reikalų. Atstoyar 
turktitrėtiananikitiis su kl e
bonų ir. valdybų parašais,, 
Kitų visa Seimelio tvarką 
praneš vėliau Naujos iVng* 
lijoš Federacijos, apskričio 
Dvasios Vadas kum P;. Ju
ras ir. kun, S. Kneižis.

Federacijos Apskričio 
valdyba: "

Dvasios Vadas . kun. P. 
Juras, Pirmininkas V. J. 
Kudirka, Raštininkas D. 
Averka, iždininkas S. 
kauskas.. .

LOWELL, MASS

ceb

“Advokato Patarimai
, Perstatymai kiek teko su

žinoti įvyks, sekmadienį, 
sausio 28-tą. . I

DAUG LIGONIŲ*
Per paskutines dvi sąvai- 

ti begalo daug lietuvių sir-d 
go. Hreįpiaušįai kokia nors 
“ Flu’ ’ apkabiną visus. Visi I 
kosėdami sveiksta.

MOTERŲ SĄJUNGA.
Šiomis dienomis, girdėti, 

kad . Lmvellyje susitvers 
nauja Moterų Sąjungos kuo! 
pa. Linksma išgirsti apie 
tai, nes daugelis šios koloni
jos mdteiii bei merginų ne
priklauso prie jokių, pašei-: 
pinių organizacijų. Lowel- 
li.o. moterys ir mergyn os ka
talikės turės progos pri
klausyti prie tūkstantinės 
narių organizacijos, kurt 
taip uoliai ir pavyzdingai 
veikia kiekvienoje lietuvių 
katalikų kolonijoje.' Geriau-1 
stos laimės ir pasisekimo.

NAILTOJT VALDYBA. ( 
Apaštalavimo M a l d o s 

Draugija laike savo metinio 
susirinkimo išrinko sekan
čią valdybą : Pirtn. Antani
na Viikišienė, vicė-pirminin 
k5 Jėdvyga Sabaliauskienė, 
užrašų raštininkė—■■ Ona 
Grigienė, finansų raštinin
kė. —Apolonija Žukauskie
nė, maršalka —Ona Adoma 
vičienė. Atstovės. į Federa- 

; ei ją/. Aut. Viikišienė, Ona 
^jGrigienė ir Mar. Vyšniaus

kienė.

MARIJOS VAIKELIŲ
' VAKARĖLIS;

. Kalėdų vakare, kaip kas 
.metą, Marijos Vaikelių. So- 
dalicijbs nariai turi savo 
prograniėlį. . Buvo atsilan
kęs ir Kalėdų Dėdukas ne
šinąs pilną maišą gražių do
vanų.. Vakaras susidėjo iš 
dainelių, perstatymų ir į- 

r yairunių. Kiekvienas Vaike
lis saldžiai laižė saldaines 
ir garduniyuėlius. Kodėl 
Kalėdų laikas fiėk linksmu
mo atneša jauniems?

CHORAS. . .

Didesnysis. choras, globo- 
je uolaus vąvgoninko Enii- 
liaus Šlapelio, rengiasi prie

NORWOOD,MASS

!•

DABAR LAIKAS

Įsigyti Žieminius Langus 
ir Duris

PAKOL DAR ŠALČIAI NEUŽĖJO

5 . 
t s 
| apšildo Namus.
i '3- . ' . ‘.J
B

i

NORFOLK LUMBER CO.
’ • I / • ' < •
į, 43 Canton Street, 
| Stoughton 
I Tel. 372’ .

Žieminiai langai ir durys sutaupo kurą, išvengia šalti ir Į

. Pirkite dabar pakol kainos tos pačios.

100 Pearl Street 
Bridgwater 

. Tel 350

I buvome armija darbininkų 
Tautos ir Bažnyčios reika- 

_ J lains, o. šiandie iš tos arnn- 
iNA. JOS GEN EKAR PhS jos pąiiko tik trupučiai. Tie 

rašyta.’ čia' IsVAKARL.SE. /ša mes likusieji /vi stiek at- 
P* Grigaliau/ Įaike)^ froiitą ii* susilaukėm 

rt*■> sn Motais sveikinu j naujų- pajėgų iš savo vaikų,
bet pavasario pirmųtiniainn 

~ žiedams visuomet yrą payų- 
■" jaus nuo šalnų.. Tikiu, jeigu 

i.nu. ir. linluit si.ais įgimstan- i^ą]UOs neužpuls, tai mes šil
čiais ni(‘tais, midijų sirokų! silaįik*sime gražių vaisiii, 

palinkėjo PetraS.h)Vf Amerikos kraštas piliia’s 
, visokių--•tižkrečiauių' ligų iv

-.Jau tur būt nebegrįš.jpeįbja kibai bildėti, kad iš- 
.......isaugojiis sveikatą, M ū s'ų 
su“! jaunimas tai pamatas nnj- 

t ir reikia jų va-

juos prie to idealu, prie ku
rio-mes siekėme ii* dabai 

: gi tarnauti. Padirbėjus dir^rsie|įįa|U(l 
jbtuvėje, vakaro, norisi paiP j _ v.
sėti, pasiskaityti laikraščius i ^lr(Kvjė nebuvo jo- 
Norisi sekti jaunėsinųjų vei • (ihejojinio, kas link my
kimas, taip skundėsi Juo į)S kaitos gražaus siekian-

Bicit i.eriiį liekos Labdarybės 
draugijai. Kalėdų laike. 
Žemiaus. pažymėti biznie

riai aukojo maistu ir dra
bužiais : P. Milius, A. Ker
šis, F. Grigaliauskas, J. 
Kiaulėnas, A. Pauliukonis, 
B. Rozen, J. Savickas, J. f. ■ . .
Beopple Co.. J. Klimas, V. 
Birda, M. Metrika, A. Pū
ras, J. Štruckus, J. Coffey, 
J. Dapklihąs, J. Palaima, 
E. Smith, M. Kandrotas. S. 
Ritz, A, Žilius, J. Baley, J; 
Rndniikas, Sodįck, S. Bro- 
denš, A, Gili, J. Špokas. Dū
dą, A. Šilanskas, A, Repee-. 
ka, J J Baltramaitis. Torun 
Talk Co. Renkant aukas 

Įdieiios darbą ir mašiną au
kojo Labdarių draugijos 
pirm. P. Katauskas. Jani 
pagelbėjo P. Aląvošius. ir J. 
Palaima, A. Kacevičius.- 
Valgius sutvarkė ir varg
šams išdalino: P. Alavošie- 
ne/ M. Anušauskienė, M. 
Ščiukienė. O. Rainikienė. ,

Šiomis surinktomis auko
mis Labdarių draugija su
šelpė virš 40. suvargusių 
šeimynų Kalėdų laike.

. ’ Už a tiktus tariame nuoši r
di j ariu.'

. ” Labdarių Komitetas 
į. ; , . i . V ? ' . - ■■

. Tikrų draugą per sielvar- 
i tą pažinsi. .’ . Knnms.

Ką sako prof. Herbaeiauskas?
dzin,, tai Lenkija apiplėšus 
•Lietuvą, n r lietuvių -tautą, '• 
palikus veidmainė savo gąr^ 
biilguose . -pasižadėjimuose, 
paliko visai nekalta. Fonas . 
prof. Įlerbamaūškas,f kur 
tamstos logiką H

Kol kaltininkas neatąily- 
gins/ ir garbingai ūepasiža- 
dės pildyti sąžiningai padą-, 
rytos siu arijos, tol negali 
būti nei kalbos, apie kokius. . . 
naujus geras, santykius. 
Kokią. gąi’iiUija?

Tolinus• i-i11. Herbačiąus-. 
kas, sako, -.kad “Lietuva, 
nutraukusi ryšius su lenku 
tauta, yra užmiršusi savo 
praeitį, iiadidjas, inerdinti, 
virtusi dvasios elgeta.’1

Norisi priimu-i pi‘.of,.i-L, 
lietuvių ir lenini tautos il
gus amžins, kada gyveno__
v i eini j )ol it iu i u gyveni mu.

Lietiniai nusigyveno: ne
teko aukštesnio.savo luomo, 
lietuvis išliko tik samanoto-. 
je bakūžėje, prieš 40—50 
metų prasidėjo atgimimas, 
kuris privedė prie laisvės 
bent, lietuvių tautos ‘ dalį. 
Taigi, tų. lietuvių tautos is- 
torijos laikotarpių, kaipo 
gerų- pamokų, nė vienas lie
tuvis neturi ir negali už- 
m’ršt'. Ir m užmirš.

Palieku trądiėijos. Kivių, 
tradicijų laikytis? Ar tų, 
kurias mes turėjome žiloje, 
garbin/oje seno./je v ne
mažiau garbingame atgimi
mo laikotarpy, ar tų, kuo
met nusigyvenome? Atsaky- . 
mas, rodos, aiškus. Lietuvių 
tauta šiuo, metu sunkiai ko
voja ir dirba/ kuria ir tve
ria gyvenimą ant tų semi 
pamatų, kurie dar /išliko, 
kad prof. Herbačiauską tos 
pastangos nežavi — nieko 
nepadarysi.
.. Prof. H. pasisakė esąs 
Lietuvai ištikimas polonofi
las ( Lenki j os mylėto jas ). 
Bet kaip, polis profesoriau, 
apibudinti “tuos, kurie ilges
nį laiką pabuvoję svetur, 
nenutautėjo ir nostalgijos 
pagauti grįžta tėviškėn ir iš 
jos spiaudo į tą. šalį, kur il
gai prieš tai buvo/paskui 
metę tėviškę, grįžta atgal 
į tėviškę ir vėl spiaudo?

Beržu^ėlis.

Kadangi prof., Ilerbačiąu- 
skas, yra žinomas, kaipo lie
tuviškas lenkas, tai pra
vartu pažvelgti į jo varomą
ją politiką, ir jo “/meilę” 
prie Lietuvos;

Prof. Hori), yra gyvenęs 
Lieknojo ir profesoriavęs: 
Kauno universitete.‘..Tuomet 
buvęs neoficialus autorite
tas suiuykiųėse tarp lietui 
vių ir lenkų’. .

Linkui bėgant jis’ Iš .Uni
versiteto, pasitraukę. ProL 
11 erbačimiškas išvvko į Len« 
k i ja ir ten buvo pakviestas 
dėstyti lietuvių. kalbą Var
šuvos universitete. ■

Pasijutęs prof. H. gera- 
.!širdęs, niofiiios prieglobsty
je, pradėjo atsiclėkuoti Lie
tuvai už ilgametes vaišes.

Prof. Uei’bačianskas, ša-
tssive^tikPtft- jca.R-“U(4iw«--sawi -lai

mu sęiiatvčs. nors saTO Sil..j« jamnntH lyikalingi m 

dyje stimanymnoše, tai bu-.] 
vo pačiame savo subreiidi- 1 
mc.

—Žinai, p. Girini, per- i 
daug pesimistiškai žiūri į ! 
savo- sveikatą, rodos,, jau ir 
dangus būtų apsiniaukęs. : 
Bet juk pas jus Monteilojo 
kaip įš pypkes einasi, net 
man smagu pas jus / atva
žiuoti, . Pas jus. rodos, .at- 
gimsti pabuvojęs,’-rodos au
gi kūnu ir stiprėj i dvasia— 
tvirtino Grigalius.

—Taip, . aš tik ir džiau
giuos, ..kad mums seniams 
bepradedant klupti, ttiojaus 
stoja nauja gėntkartė ir pa
maino. Įš jų .mes daug tiki
mės.. Jeigu jie- supras mūsų 
Tautos ir. Bažnyčios idea
lus, jeigu uždegs jie savo 
širdis tėvynės meilės ugni
mi,mes džiaugsimės ir lai
minsime jų žygius —Juozas 
linkėjo su skaudančia širdi
mi, nes jam rodėsi, kad be 
senių * vadovavimo, jaunos 
jėgos suklups ar nepagaus 
gyvybės siuto, — Bažnyčios 
ir tėvynės meilės idealo.

—Žinai, p. Girini, daug 
žmonių dažnai miega, lįgi 
..jų lieiššaukia reikalas! prie 
kokio nors clarbo. bet kartą 
iššauktas, parodo stebėtinus, 
dalykus. Tas pats ir su mū
sų jaunimu. Šiandiena skai
tau parapijos biuletėną, ku
riame irgi, pastedėta jūsų

fnę. statanti ant kitų (Deri-, 
kijos) nelaimės, persisun
kusi neapykanta prie Len
kijos, geidžianti jai galo ir 
nematanti, kad ta politika 
pražudysianti Lietuvą.”

Kąs savo galvojimo pa
grindai! J udeda klaidingus 
dėsnius, (aš gauna ir klai
dingas išvadas..

Kas i viii'.na, kad Lietuva 
ar lietuviu i auta . statanti 
savo laimę aut kitų nelai
mės ir geidžianti Lenkijai 
galo, tas per akis meluoja.

Reikėtų būti aklam ir nie
ko i umiisi manyti pol i ti ko j e, 
kad skelbti panašias nesą^ 
inones.

Lietuvių tautoje, kaip ir 
kiekvienoje, .gal ir yra vie
nas antras asmuo, ar nedi
delė grupė žmonių, kurie 
apmaudo ar ūpo pagauti, 
gal ir yra išsitarę, kad visų 
lietuvių tautos nelaimių šal
tinis esanti Lenkija, ir ge
riau būtų, jei ji žlugtų.

Tokių žmonių, sakome, 
gali būti, prie jų priklausė 
i r pat s prof. “ Herbačiauskas 
‘(pats, prisipažino šiame 
straipsnyje), bet negalime 
kalbėti apie visą lietuvių 
tautą.

Urbi1. Herbaeiauskas sa
ko, kad stipri Lenkija, 
saugojanti Lietuvos nepri
klausomybę, ir todėl dabar 
netaikus mažinti Lenkiją, 

, iki etnografinių ribų ir kel
ti Viln: misklausimą.”

Prof. Herbaeiauskas, ku
ris sakosi esąs didelis de
mokrates, vienok pritaria 
vienos vnlstvbės imperialis
tinei jKilitikai, bet peikia 
kitos. Kėdė! ? Gal dėlto, kad 
antroji silpnesnė?

Lenkijos imperialistinių 
siekių ir agiešingumo, kas 

Dink Lietu v. š,. tai nereikia 
(įrodinėti. . 1 Jūidija faktai: 

gražu! Jokie kiti raistai neturi tokią i Suvalkų sut?y‘tie$ sulauzy-

manus tėvynės ir Bažnyčios} 
meile, persunkti vadai.

Taip, jiems besikalbant 
gatvekaris sustojo prie Šv. 
Margarėtos bažnyčios, Cain- 
pello ’je, kur buyo rengia
mos Jėzaus Vardo dr-jos 
nariams pamaldos.

Beržažėlis.

NAUJA ADVOKATĖ
Mass. — 
advokatė

LAWRENCE, 
Šiomis dienomis 
p-lė Sabina V. Baušiūtė 
(Bush). at idarė . o fisą . Cent
ral Buildinge, Room 314, 
Tel. 31864.
P-lė adv. Baušiutė (Bush) 

yra duktė pp. Bausiu, gyv. 
34 B^keiėy^St/ ‘ii’-

Ji yra baigus Lawrence 
High Sehool ir Portia La\\ 
School, Bostone, 1933 m.

Ligšiol dirbo Industrial 
Accident Board ofise, State 
House, Bostone.

Jaunai advokatei’ linkime 
pasisekimo.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Surud y jusiai Plunksnaij 

Athol, Mass. —Tamstos ko- 
respondenė i jos nedėsime, 
nes Tamsta nepr i siuntei re
dakcijai savo tikro vardo, 
pavardės ir adreso.

Kitą kartą, siųsdamas^ ko
respondenciją, prisiųsk re-

klebono, naujos , kartos'pra-ię'Į^ę,} jaį įr savo vardą ir 
diniame veikime. Štai jo žo-i ajresa 
džiai. . Tamstos bendradarbi a vi-

1 ‘Parapijos vekarienei su- nias pageidaujamas, 
rengti lėšų padengimo dar- ■ ■ ■ ■ 
bas. labai gerai sekasi. Dar- SUGRĄŽINKITE JAUNYS- 
bininkai einantieji per pa- į TėŠ DIENAS 
fapi ją taip sėkmingai dar- .. Nuga-To,ne yra pastebėtinas 
buojasi, Ivg būtu, jie to dar- pistas dėl ligoniu ir silpnų žmo- 
bo specialistai. ’6i žmones.;Pojus » '’a/osite 

pas kuriuos užeina, pasiro- -pagerėjimą ir jeigu ir to/ 
do prielankiai nusiteikę ir, Haus- vartosite, jus atgausite savo I 
labai retas atsisako suteikti normalę sveikatą ir spėką, 
savo paramą... Tą o \ . . Y
darbą atlieka jaunoji mūsų' Pasteb^±įną istoriją kaip Nuga- mas, Vilniaus krašto užgro- 
parąpijos karta. Tai tikras“^one‘ metus jo gyvavimo bimąs ir tt. Lenkų peršamo-

’ milijonai motinų ir. vyru atgavo ! įį globa panaši i pasakiečia, 
savo sveikatą ir Spėkas.. NugaJį..u : palįkf^
Tono parkuodamas visose vaisti- .v, •> ...• - . !vislus ganvti...

s-(. ■
Toli aus prof. Herbaciaus- 

! vaduotojų, nes jie yra bevertės, t kas sako, kad “Lietuvą sc- 
r‘ niau ir dabar tebėvaldą ger

intu io Filai ir rusofilai, kurio! prašome, gavę’ pa kvietimas, 
degą neapykanta prieš Len- ’tikti dalyvauti ir pagražinti mh- 
kiją ir lenkų tautą ir ne
suprantą, . kad Juo. Vilniaus

’ i atgauti .negalinia/ . bo drau
gišką ryšių tarp lięhivių ir 
lenkų mutų negali nė kai-, 
bos apie garbingą Vilniaus 
klausimo išsprondiiną.n

■ Į. Roišli i sulig prof. H. žd-

džiaugsmas, senesniu  jai kar
tai, padėjusiai nemaža nuo
širdaus darbo parapijos, to?, tyčiose. Žiūrėkite kad. gautume- , 
lietuvybės ir tikybos žydi-1te tikrą Nuga-Tono. Neimkite pa-; 
nio palaikymui; . i

Džiaugiasi, senoji genėra-J 
eija, kad jos prakaito ir .rR-] 
pėsčių vaisiai patenka į gy
vas, sumanias ir darbščias 
jųjų vaikų rankas.” —pers
kaitė žodis žodių Petras iš 
biuletenio.

—Dieve,, jiems padėk! —į 
palinkėjo Juozas. * i 

. —Bet prisimink —- tęsė 
Juozas t—laikus, kada mes

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas t.-iijj nepadarys lanksčiais jū- 

,sų • sustingusius. skaudamus ' sąnarius, 
kaip geras, • vikrus išsitrynimas su 
AM'BOR raiu«Expelleriu. (trinkite 
užtenkamai l’ain.'Ėxpe!lerio ir.apriškite 
flaneliniu bandažu, račiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite .Pain-Kxpeltcriu 
vakarais ir rytais iki palengvės. ’• 

ftain-Ęxpellcriš. yra labai persisun
kiančiu per odų ir jus galite -patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. .ir 70c.—‘ 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli-

PAIN-EXPELLER

NEW BRITAM, CŪNN.
■' ; Viešas Pranešimas.

Šiuomi pranešame, kad Š.L.11. 
K. M. S. ir LDS. Conn. apskri
čių Valdybos turėjo bendrą šuva* 
žiavimą, gruodžio . 11 d., Nevę 
Britainę pasitarimui dėl bendrai, 
rengiamos ‘ ‘ Gegužinės;i ’

Nutarta “Gegužinę’’ rengti 
New Britąine. birželio 10 d. š.in. 
Parkas jau paimtas — Quartte 
pairk.

Prašome, kitų apskričių, kuopų 
ir draugijų minėtą dieną nieko 
nerengti, kad nesusidarytų kokių 
nemalonumų. ’’ • ■ ...

Taip pat valdybos „ pareiškė 
nuoširdžią padėką visiems’ cho
rams, dalyvavusioms 1934 mėtų 
gegužinėje, ir nutarė kviesti ohuT 

■ rtis ir į šių metų gegužinę.
Gęrb. ‘chorų vadų ir choristų

Sll*.

išų Gegužinę, nes be jūsų, bran
gioji, niūsų. rengiamą gegužinė 
nebus tai garsi ir sėkminga.

Kviečiamo is anksto sutikti.
Apskričių Valdyba.

Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo priX’atįškaui. na
me* ./’••’. .

IsVAKARL.SE


v

f * ; ' , , ' 4 ■ '

Antradienis, Sausio 16 d., 1934 d

[Rytinių Valstybių Žinios
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Waterbury, Conn. ginčuose bei nusistatymuose tdETUyiAJ “MODERN

IŠ L’ABRAD YRĖS .METI- 
NIO SUSIRINKMO.
Aną dieną . įvyko mėtinis 

Švento Juozapo parapijos 
:, ’ Labdarybės susirinkimas.

. Buvo išduoti raportai, ypa
tingai apie mūsą Šv. Juo
zapo parapijos Našlaitna-

. ,mį. Paaiškėjo, kad per me
tus įėjo per eiti tūkstančių 
dolerių. Šimtą, dolerių pri- 

• ■ dėjus būtų buvę trys tūks- 
_ii ■ tančiai. O išlaidos siekė dau

giau kaip du tūkstančių. 
Ant rankos dabar lieka ne
toli penki šimtai dolerių.. 
Tai labai gražus . raportas 

. ir visi, kurie ‘rūpinosi naš- 
iaijdų likimu turi būti svei
kinami už tokį gražų metų

' darbą, nes visi gerai Žinome 
kokie buvo, pereitieji mėtau 
Aiškus dalykas, kad Dievas 
ypatingai rūpinasi našlai
čių globa ir jų likimu kaip 
kada Jisai buvo žemėje ir 
mokino: “Ką jūs duosite 
vienam iš šių mažiausių, 
jūs Man Pačiam duodate.’’ 
Waterbury’o lietuviai vary- 

. kirne ’ir toliąus tą ypatingai 
gražų Kristaus darbą.

Be to,. buvo ir metiniai 
rinkimai; Sekantieji buvo 
išrinkti į naująją., valdybą :• 
pirmininkas .Jonas Aleksan
dravičius, vice pirmininkas 
Juozas Šiiečkus, protokolų 
raštininkas Motiejus BogU- 

- . šas, finansų raštininkas Jo
nas-Rikt ėraitis, iždininkas 
klebonas kun. Juozas J. 
Valantiejus, o. iždo, globėjai 
Juozas Painokas ir Jurgis 

. Janiškevičius. '
■ Našlaitnamio . prižiūrėto

jais išrinkti: Marijgjia Vait 
kienė, Kastulė Jasaitienę, 
Jonas Aleksandravičius ir 
klebonas., O Našlių prižiū
rėtojai:. Kastulė Jasaitienė, 
Marijona Vaitkienė ir kle
bonas;

IŠ KUN. ALEKSIUNO 
MOVIES.

Pereitą antradienio vaka
rą atvažiavo įš tolimo mies
to Maspeth, Long Island, 
kunigas Aleksiūnas. Jau bu
vo iš anksto pranešta, kad 

. / jisai atvyksta su savo, pa- 
•r ties nutrauktais movies. Su

sirinko keli šimtai žmonių.
Kunigas Kripas perstatė

• kunigą Aleksiumi žmonėms. 
Kunigas Aleksiūnas pasakė

• trumpą prakąlbėlę, kurioje 
jisai ragino visus . rašytis 
prię Studentų Draugi j os ir, 

. ‘ ■ kad jie liktą katalikais ir
} lietuviais. Žmonėms labai 

• patiko jo kalba, nes jisa*.
T . gana prityręs... buvęs vyčių 

. .. dvasios
K New York’o 

buotojas. Paskui jisai per 
geras dvi yalandi rodė savo

. . . paveikslus. Jie buvo gražūs.
• -Vieni buvo iš Washlngton,

D. .0., kiti-iš Brooklyno, Įei
ti vėl iš Maine, o kiti iš Stu
dentų. Šeinio, Madanapalio 

V‘- Kolegijos rūmuose ir lau- 
| J kitose. Paskui rodė ir mūsų 
jį; .didvyrius.Darių ; ir Girėną 
y .' PJovd-. Bęmiet Field, .Nevy

Yorke. Visiems, matyt, pa
tiko tie paveikslai. Studen-. 
tą draugija labai dėkinga 
kunigai Juozui Alėksiųnui, 
kuris dovanai atvyko čia 
vietiniai studentų. valdybai 
į pagalbą.; Be to. kunigas 
Aleksiūnas dar davė vieti
nei kuopai nukėlę.

Pamiršau parašyti, kad 
jisai rodė Studentų Draugi
jos pirmininko Jono Mor
kūno filmas, kurias jisai 
traukė Niagara Pails, - Ma- 
rianapoly ir kitur. Dėkoja
me ir pirmininkui Jonui 
Morkūnui už tokį rūpinimą
si mumis ir mūsų vietine 
kuopa. ,

LIVING” LAIKBAŠ-
.-tuke.

. DSkui daktarui Aukšta- 
kalnini, kuris man Kalė
doms užraše šį laikraštuką 
apie šią dieną gyvenimą.

Studentai turės kaip per: 
nal Roller Skating Party, 
Chase Park rinks’e. Tai bus 
neužilgo, ir kviečiame visus 
ir visas prisidėti ir turėti 
kaip pernai gerus laikus su 
roller skatė’ais. Aš manau, 
kad kunigas Kripas, advo
katas Balanda ir Augustas 
Kankalis šį kaitą tų ratelių 
nesidės, jie jiems pernai 
tiek “baderio ” pridarė.
BUVO PIRMI STUDEN

TŲ DEBATAI.
Aną vakarą, kai pasibai

gė lietuviškos pamokos, įvy
ko pirmutiniai Waterbuiy 
studentą debatai.. Visi se
niai nekantriai laukė to va
karo. Ir neapsivylė. Pasiro
dė, kad mūsų studentai my 
Ii ir gali ginčytis. . .. .

Ginčas buvo: Ar talpinti 
anglų, kalboje parašytus 
straipsnius’ mūsą lietuviš
kuose laikraščiuose, ypatin
gai “Studentą .Žody,” ąr 
ne;L ' = ' .

Buvo gana ilgi ir karštus 
ginčai. Visi buvo gerai pri
sirengę. Be to, visi kiti stu
dentai sekė kiekvieną besi- 
ginčyjančią žodį. Neigiamą
ją (negatyvę) pusę palaikė 
dvi labai gabios lietuvaitės 
studentės Alubauskaitė ir 
Stasil'iūnaitė, o teigiamąją 
pusę (afirmatyVę) palaikė 
du lietuvią studentai Kli
mas ir Katei va. Na, spėkite 
kas iŠlaimėjo? Nagi neigia
moji pusė dvi lietuvaitės. 
Teisėjais buvo trys: kuni
gas Kripas, Juozas. Dubaus
kas^ ii* Stanevičiūtė iš Oak- 
ville. (Pastaroji ateiną į 
kiekvieną lietuvių kalbos 
kursą. Kodėl daugiau vieti
nių lietilvaicių nesimato?)

Paskui kaip jau teisėjai 
tarė savn žodį, tai' gavo 
progos pareikšti savo nuoi 
monę. Daugiausiai stovėjo 

vadas ir didelis už tai, kad būtą ir anglišką 
* jaunimo dar- straipsnių lietuvių laikraš-

dvasia gyvuoja kiekvieno 
lietuvių studentą būrelio ar
ba kuopos visoje Ameriko
je. . Aš manau, kad Water- 
bmy'is gal yia patriotiš
kiausias miestas. Dėlto, kad 
čia gyvena lietuviai kajp bevartant jį suradau labai 
Lietuvoje, visų beveik, vie- gra^ą straipsnį apie lietu- 
noje krūvoje. Tini dvi di- Lietuvoje. Laikraštu- 
dėlės mokyklas ir .tam pa- h^g mini, kad nors Lietuva 
našiai. Tas viskas veda prie l maža ir mažai tėra žinoma, 
ilgesnio išlaikymo mūsų lie- ĮvįSgį jig Bėnjdminaš Gąye- 
tuvių kalbos. —~ lord Hauser, bevažiuoda-

• Studentai - studentės ki- mag per Lietuvą rado ją 
tuose miestuose būtą goraM labai gražią ir viliojančia ir 
kad ir jūs apie tai turėtu-1 jos žmones sveikuš, stiprius 
mėtę ginčus — debatus.-7 turinčius gražius, Švarius

Mes turėsime kitus deba^ dantys ir primena faktą, 
tus už kokių dviejų mėne- visų tautą Europoje 
šių Prohibicijos klausimu,^ Lietuva turi mažiausia ligo- 
turėti ar ne? Žinoma, jąuįųį^ vėžio liga sergančių. Ir 
tas dalykas valdžios įstaty- Į sak0) įąd lietuviai todėl yra 
mais išrištas, bet tik teori-1 sveiki, kad žino ką valgyti, 
joje ines apie tai pąsigincy- tevalgo lietuviai, kaip kiti 
sime. O kaip tas išeis, tai Į žmonės, bereikalingų valgią, 
vėliaus paskelbsime. L

Mūšą studentai ir sįtuden- do gomurį, bet Dievo dutr 
tėš, lietuviu kalbos kursūo-’

• se, tai kunigui Kripui pa
sižadėjo parašyti kokį strai
psnį, eiles ar vertimą į “St

• Žodį.” Ištikrųjų jpermažai 
lietuvių studentų rašo ar 
bando rašyti į “Studentų 
Žodį.” Būtų labai gerai

. nors sykį pabandyti ir. pa-- 
judinti savo plunksną. Kąš 
žino, gal tavyje glūdi kolp

’ * t*x j ,» \ T. ii r £ . . •*f“
arba Mickevičius. Nežinosi, ! Ji jam pasiūlė,, kaip papra- 

’ jaunime, jeigu nebandys!, štai siūlo visiems turtingiem 
Parašyk kaip gali, ir nu- siems, kurie dažniausiai at-

Čiūose. o ypatingai “Stm. 
dentų Žody..’’ Vieni norėjo, 
kad būtą 50—50 nuok, bet 
buvo ir tokių, kurie, visai 
nenorėjo angių kalbos.. Vis* 
rimtai ginčijosi. Visi kaip 
vienas stovėjo už tai, kad 
lietuvių kalbą kuoilgiausiai

Man. atrodo,-kad čia mū
sų. vietiniuose studentą ir ją

vaikučiams, kurie su juo 
matėsi pereitais metais ir 
bendrai visiems lietuviams, 
kaip jis pareiškė): “Kad jie 
manimi domėsi, man malo
nu. ” Juozas, matyt, tebėra 
tuo geru lietuviu, kokiu, ji
sai 'buvo kai paskutinę syki 
matėmės, Linkime Juozui 
prasimušti net į generolo 
Kosciuškos eilės.

MASPETH, L. I., N. Y.
—----------— f

Gruodžio 24 d., 11 Vai, 
ryte įvyko Viešpaties Atsi
mainymo. bažnyčioje vargo
nų ir varpo šventinimas. 
Klebonas kun. J. BMkūnaš, 
lydimas vargonų “kurną,” 
Petro Šlapiko, J. ‘ Vąlantie- 
jaus, S.. Cerebiejaus ir Jo
čio, užlipo prie vargonų ir 
tėvai iškilmingai juos pa
šventino. Naujais vargonais 
pritariant/- choras sugiedojo. 
“Laudafe Dominum.”

Mišioms prasidėjus, gar
susis dainius J. Babravičius

Švento Juozapo parapi
jos kortų metinis vakaras 
netoli. Prašome visų pasi
imti tikietų pardavinėju 
mitri. Jų galima gauti pas 
kunigui Būtu labai gražus- . _ . ... , • .
darbas paremti parapija' aa-^10^r Ątekšenta, Štai-' 
Ivo atsilankymu. ■ clcll° “Viespata mano.”

■ - '.| Žmonėms buvo suprizas.
Ahsonijoj, Šventa Antanei^inį£lus; gied^taas suju- 

lietuvhj paiapijoje, kur dm *ys net ap-

kurie gražiai atrodo ir gun-

tus sveikus valgius, 
į Ištiktąją, *tai teisybe. Ne
įgaliu užmiršti vieno dalyko. 
Kai buvau Bostbne mėnuo 

Į atgal viena lietuvė moteris, 
kuri turi augštos rūšies ba- 
kery shop . arba kepyklą, 
pasakojo man kaip vieną 
IJack Sharkėy atėjo į krau? 
tuvę ir jis nežinojo, kad tai 

žino, gak tavyje glūdi koMlietnvių krautuvė, bet ta 
sai Putinas arba Maįronjs; moteris Sharkey pažinojo, 
arba Mickevičius. Nežinosi,- Jį jam pasiūlė,, kaip papra- 
jaunime, jeigu nebandys!, štai siūlo visiems turtingiem 
Parašyk kaip galį, ir nu- siems, kurie dažniausiai at
siųsk p. Pilipauskui, Ma- eina, pas juos pirkti... tokių 
rianapolio Kolegijon, “fancy” gražių dalykėlių. 
Thompson, Cpim; Jisai per- jis jai atsakė: “Tu man iš
skaitys ir jeigu bus vertas, kių dalykų nesiūlytum, jei- 
tai įtalpins “Studentą Žo- Igu žinotum : kokįą juodą 
dyj.” Per šiuos Naujiiosius|duoną tėvas man duodavo.’• 
Metus mes visi pasiryžkime Ta moteris irgi tokią pat 
daugiau dirbti, rašyti dėl I juodą duoną valgo taip, 
Dievo ir Tėvynės labo ir Ikaip visi lietuviai. Ji jam 
garbės. nieko neatsakė, bet žadėjo

ATVAŽIUOJA IŠ ELI- syk jam lietuviškai 
ZABETH, N. J. . šposą iškirsti.

Šeštadienio vakarą, sau-l lietuviai valgykime svei- 
sio 27, atvažiuoja pirmąĮkus valgius ir išvengsime 
kartą, rodos, iš -Elįzabeth, vėžio .ligą. .
New Jersey (kunigo Simo- LAIŠKAS NUO JOŠEPH 
naičio parapijos) basketba- ŠTANCOOK.
liniukai lošti prieš viėti- .Ė. muš Watabury’o vyčius. L
Atvažiuoja fo došimts.’ “u° ^risrmkto
turi labai stipru ratelį .Akademijos
žada ivaterbiuiečiams duota ^prtono J.
į kailį. Waterburie6iai irgi ^co°? ..Sflvo 
nenusigąsta, nes jie' fldStot h^jism dėkoja , visiems, 
visus “geibus” iŠlaiuiėjb.hate^bUneoĮams, ypatinga1 
Tik dar nežinia kaip .bite su Į 
nashuaieęiais 7 Kunigas D1\ 
Bružas nori ‘^betyti” su ku-Į.
nigū KtipU ir Jonuku Le- ^LAWREitci5, MASS. 
šunaičiu, kad waferbuiiiė- bDK 70 kp susirinkimas įvyks 
«iai pralaimės, o Jonuka's ltX1 . ,n?j.po X?.
. r . v . . I Kviečiame kausiai sueiti, nes turi
kunigas ■ Knpas važiuos mSk61tųtebi,.ramllIiy]I1,. At 
daugiau kaip 150 mylių UUO ,iyMkitė ir 8kT!, draugus(es) pri 
Waterbury į .Nashua tai iro- rnfiyti 
dyti. Girdėjau,' kad be tų . *ooES57h. T.
dviejų turistų važiuoja ko-1 įpg 12 kp_- mėnesinis Busirinki 
Ide . astuoni automobiliai, Las įvyks sausio 21 d,, 6:30 vai. 
kaip tai: daktaras Selenas,J v., Karalienės Angelų parapijos 
šerifas. Jenušaitis, kunigdš švetaiięj, lampas Robling ir So 
Valantiejus, Albertas 4 ,
i i • • 1 v Taifei malonėkite visi.BuširuiktitukaitlS ir keli kiti. Vi g! k. duokles kurie esate
tiedu lošimu reiškia su Eli- L^gL Nepamirškite r nauji} 
zabeth ir. NashUa sukėlė v<> Į narių, atsivesti prirašyti,- fetfc HM 
terburiečiūosė didžiattsį šu-|brahghs •; ..
šidomėjimą. r * . ;<"■./ ■‘•--r;■
■ ------ - -----------—r 0. BROOK■'

Kiekviemime vyne štikle 21, .tuoj sumos.. į-
yfd ^ėhiitikdš, ibS. 16 litiop&š suštrinkim^s

bar sėkmingai klebonauja 
kunigas Juozas Kazlauskas 
iŠ Waterbury, sausio 21 d., 
vakare bus atvaidinta vva- 
terburięčių, vadovaujant- g.. 
;komp. Aleksiui i( Stefąnįjos 
Vestuves. ’ Jau tikietiv ruo
šiami pardavinėti. Kunigas 
Kazlauskas džiaugiasi, kad 
per jo trumpą klebonavimą 
matosi šviesesnė saulė An- 
sonijoje. Davė apyskaitą 'iŠ 
jo kelių mėnesių klebonąvi- 
rnq ir paaiškėjo, kad gana 
gerai jam sekasi. Mes linki
me kunigui Kazlauskui ir 
ąnsonieČ’iams prasitarti į 
aukštumas, kad parapija 
kuogeriausiai stovėti]. Ku
nigas Kazlauskas yra prįsi- 

' rengęs visiškai atsiduoti 
Ansonijbs . lietuviams, tik 
reikia, kad parapiečiaį jam 
pritartų ir prisidėtų prie 
parapijos visų parengimų ir 
darbų.

“Žinokite, kiekvienas kata
likas,- kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą, 
laikraštį ar knygą,, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir. turi- per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.’ —
Panevėžio vysk. Paltarokas.

Telefonas f Plaza1350.

JONAS GREELIAUCKAS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 S. PA CA STREET, 
-. BALTIMORE. MD.

LDS.Kuopų Susirinkimai
/,LAWU£ltc1&, MASS.. . vai. Taigi kviečiame-visus narius

atsilankyti į šį susirinkimu ir ui 
eimokčti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo dfau^uš prirašyti. . . ‘

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos 'susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, sausio 21 d., 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Kviečiami viri 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo' draugus prirašyti prie Sioe 
kilnios brganizaęijos.

sipyle ašaromis. Tolinus di- 
dysis choras prabilo ketu-, 
riais balsais ir sugiedojo 
naujai išsimokintas mišias. 
Pasipylė balsų gražus deri
nimas ir piniraas konterr 
punktišku giedojimu. To
kio balso kaip Babravičiaus 
ir tokio choro giedojimo 
Maspethas seniai girdėjo. 
Mąšpėthui garbė, kad taip 
greit, į 3 menesius susitvėrė 
chorą ir net užkvietė pagie
doti vargom] šventinimo iš
kilmėse vieną iš geriaušių 
lietuviii dainininkii, J. Bab
ravičių. Per offertorium ji
sai sugiedojo “Avė Maria”, 
—Pietro Wascogni, . o per 
“Sanetus”, kompozitoriaus 
Žilevičiaus -“Maldą”-. Šv. 
Komunijai, dalinant pane
lės Juzė ir Mari jona Dap- 
kevičiutės ir Blessvillo su
giedojo duetą “Sveiką Ma
rija”. Gražiai,. švelniai ir 
jautriai jos giedojo. Vi
siems buvo malonu jų klau
sytis.' '; ■ ‘

Kalėdų naktį taip-pat į- 
vyko iškilmingos mišios. 
Prieš misiąs grojo smuiku 
mokytojas Jonas Valeckas 
iš Ozore Park, N. Y'.- solo 
4‘Largo-”. Haendello’o var
gonais tyliai pritarė varg. 
J. F. Tamošaitis. Šis groji
mas teikė švelnų, ir šventą 
naktinį įspūdį t ramino "sielą 
ir kėlė širdį prie kūdikėlio 
Jėzaus. Dr. Chester Prūso
kas, žinomas virtuosas smui 
kininkas, taipgi vargonais 
pritariant sugrojo moder
nišką, kompoziciją. Paskui 
Jonas Gudas, gabus smulki-, 
ninkaš, kartu su Velecka ir 
Dr. Brusokų sugiedojo “Ho 
ly Night“. Visų širdys 
džiaugėsi klausydamos tų 
stebuklingų stygų balsi]. 
Bet štai išėjo kunigas j. A- 
leksiūnas laikyti šv. mišių. 
Visi, 'tartum iš 'užburto sap
no atsibudome. ir sujodome. 
Choras tyliai švelniai su gie 
dojo. “Kifie Eleison”. Bal
sai gražiai. derinosi. Tar- 

prasiveržė 
vėl dingo 
Pamokslu

: WESTVILLE. ILL.
■LDS. 75 kp. tn^ftCšiniai sąširiu 

kimai įvykslj kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo Imžnyfin?jė/svetainėje.

Prattalonftlal, bUnierlal, prnmonlti- 
kai, kurie skelbus! “Darbininke,•’ tik
tai ’rerti iflUItytoJą paraUo*.

Viki garsinki “DarbĮninka,''

dome poezijoje, o mūsą šir- . ;. 
dys tartum traukte artinosi ■ 
prie ką tik gimusio Jėzaus, 
kurį mums klebonas pirštu 
rodė Betliejaus Štainelėje. 1
Mišių laike choras šugiedo-. 
jo “Adėste Fideles”, “Kad <
jau Kristus gema”,* “Svei< Į
kas Jėzau’’ ete. Žmonėms į
taip patiko, kad klūpodami^ 1
kartu giedojo SU choru. Ją 
Širdys netrivojo džiaugsmu 
ir jie kartu norėjo pasvei
kinti ir pagarbinti Kūdikė- . 
lį Jėzų.

Bažnytėle buvo kuopui- ' 
kiaušiai išpuošta. Betliejus 
buvo gražiausiai, išrengtas^ — 
Betliejaus stovylas nupirko 
ir padovanojo bažnyčiai po
nas Razitckas iš Ridgewoo- ’ 
do, Brooklyn N. Y. Staine- 
įę. padirbo ir aukojo para* , ‘ 
pijai ponas Kubilius, Mas- 
petho lietuvis kabinet-mą- . 
:keris, o Betliejaus miesto 
naktinį vaizdą nupiešė, ir į- 
teikė kaipo dovaną bažny- . 
čiai mūsų varg. J., F. Tarno* . 
šaitis. Bažnytėlę padėjo iš
dabinti, eglaitę ir Betliejų . . ■
sustatyti klebono giminai
tis Andriejus Pįlkonis', Ra
zitckas, Kubilius, Mėdzins- 
kas, Jokubėnas ir Įriti. Al
torius išpuošė parapijos mo 
terys, Altoriaus draugijos 
narės. Taip-pat daug prisi- . 
dėjo prie bažnyčios pagra- 
žinii^o^ tvarkos: P. Šlapi- \ 
kas, Mockevičius, parapijos, 
komiteto pirmininkas. Ce- 
rebėjus Simonas, BrusokaS, 
Malskis ir kiti parapijos 
komiteto nariai ir kolekto-. 
riai.,: . ..

Daug galima pasakyti a- ' 
: pie Maspetho sumanumą, - , 

darbštumą, drąsumą, ištver
mę ir pasirj(žitas. Bet apie ' 
reikėtų: storą knygą parašy
ti. Šį kartą užteks .-pasakius. ’• 
tiek, kad Maspethtiečiai ste .

, buklus dabar daro. Valib, 
1 kad Maspėthas įsiveržė ir 
i stojos ant. žęmlapio. Bet 
, žiūrėkime, kad ir toliau vei

ktume, planuotume ir pa
sauliui parodytume ką mes 
Maspeth’iečiai galime padą-. 
ryti ir nuveikti dirbdami 
broliškoje vienybėje. • > .

Lai šios kilnios mintys ir 
užšįbrėžimai seka paskui ..
murmums pradėjus 1934 
metus.

PIuk$nos Vaiks,

pais vargonai 
sUąinianavo ir 
balsų viduryje 
sakyti išėjo kldionas1 kun. 
J. Barkūnas. Kaip gražiai 
ir aiškiai jisai. mums nupie
šė Betliejaus Kūdikėlio gi
linimą. Negalėjome a t s i-. 
džiaugi ii klausydami mūsų
jauno ovatofinūs. Pąsken* rut&i į savo, gyvastį.

BROŪKLYN, N. Y.
MIRĖ,

Petronėlė Genaitieiiė, 35 
metų, 24 Little Št., mirę 
gruodžio 31d. Palaidota, 
sausio 4 d. iš šv. Jurgio baž
nyčios šv. Jono kapinėse.

Fortūnentas Mažrimas, 56 : . 
metų, 88 Hudson Avė., mirė 
gruodžio 31 d. Pašarvotas . 
buvo grabo riaus Garšvos ko. / 
piyčioj. Palaidotas sausio J 
(L • ‘ ■'

Laidotuvių apeigomis. 
pinosi graborįuį j. Garšva.

“Gčraš katalikiškas laik
raštis yra nuolatine misi- ,•

Popiežiui Leonas XHL 
. Girtuoklis nuolatos kvsi- ■ i • ■ 

A ■
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Antradienis, Sausio 16 d., 1934

apvalūs, taip kieti, taip pilnai prikimštiaip

■

l
>. •

Ant kiekvieno puikaus tabako Tik viduriniai lapai' naudojami 
augalo randasi^tik keletas lapti, išdirbime Lučkies—taip apvalių, 
kuriuos mes perkame dėl Lucky taip kietų, taip pilnai prikimštų— 
Strike, Ne viršutinius lapus—ka- laisvų niro liuosų galų, kurie išbyra
daugi jie yra ne pilnai išvystyti. Ne lauk, arba prilimpa prie lūpų. Taigi 
apatinius lapus—kadangi anie yra ar stebėtina, kad Luckies lengvi ir
žemesnes kokybes.Alės ištenkame švelnūs? . Ir atsiminkite, “It’s

. tik vidurinius Tapus—kadangi vi- toasted”—dėl gerklės apsaugos— 
dūriniai lapai yrą lengviausi ir dėl puikesnio skonio, 
pilnai išnokę puikiam rūkymui.

i 60 TIKRINIMO ĮRANKIU

ilR 17 BUDRIU MOKSLININKŲ UŽTIKRINA

DIDŽIAUSIĄ VIENODUMĄ

ir Kokybe

TdophoiiP; STAČG 2—0700 ' . V A I; A N D O S : Į

DR. BLADAS K, VENCIUS ■'• n A NfTT A <? 499 GRANO STREET 1
A X—-K4F * (kampas Union Avė.) I

Namų, Telefonas;’ Mkiiigan 2—4273 . B R 0 O K L Y-N, N. Y. i

sinių raidžių. Laike sveiki- 
ritmų p4ė J. Teniųkaitė; pa
dėjo, ant stalo didelį tortą 
su sveikinimu ir 15. degan
čių žvakučių kaipo dovaną 
klebonui. Gražiai sudainavo 
maža mergaitė Likt orai tytė. 
P-Iės S, Alatulvtė, K. Ra- 
žaitytė skambino.griautų pa* I 
nelei Izabelei Jankeliūną^ 
tei. Baigiant programą kal
bėjo kum A. Vaškelis. Jis 
buvo susijaudinęs .iš džiaug
smo, nes viskas buvo su
rengta slaptai.’" Klebonas 
rengė parapijos vakarienę, 
bet parapiečiai reiigū, kad 
savo mylimą kleboną pa
gerbti jo kunigavimo sukak-

t

.; ■
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-b% liuosu aalu 
išbyrėti lauk arba

Tiesiog iš Metropolitan Opera House,
Pilna opera kiekviena ■ šeštadienį 2 vai.'po piet, Eastern Standard 

Time, per NBC .Raudona ir Mėlyna radio tinklus. ■

o ■ ■ . »

’ Visuomet Puikiausias Tabakas
CopTticht. 1934, Tho.American Tobacco Comjany.

Lietuvių Katalikų Seimelis
Gruodžio 31 d., Karalie-. jo kalbos pasirodė, kad yra 

’ nes Angelu parap. salėjoj gerai susipažinęs
Brooklyn, N. Y. įvyko Lie
tuvių Katalikų Seimelis. 
Prezidiumą sudarė: pirm.
-r- P. Mačiulis, vice-pirm—

• P, Daubaras, rast. — Inž. 
. Mažeiką, rezoliucijų komi
siją: kun. J. Balkūnas, pa- 

. gelbėjo kun.. Š. Stonis.
Kalba P. Vilniškis apie 

katalikai spaudą, jo kalbą 
papilde kun. J. Balkūnas ir 
kiti. Visi kalbėtojai nųodug 
niai nurodė kaip ir kokią 
galybę šiandieną turi spau-

. dą ir kiek padaro naudos 
. gera spauda ir blėdies blo
ga spauda, - .

.. .Kalba kum Laurinaitis a- 
,pie katalikiškąją • akciją. 
Gerb. kalbėtojas nurodė

- , kaip kiekvienas katalikas 
gali „prisidėti .prie apaŠtal.a-

• vimo it skleidimo Kristaus 
‘ mokslo, būtent,. pavyzdingu

savo gyvenimu ir tikra mei
le savo artimui. .

Apie jaunimą kalbą adv.
•,K. Paulauskas. Jis nors, jau 

‘ . has ir Amerikoje užaugęs ir 
. .-inokslus baigęs/.bet.lietuviš

kai kalba labai gražiai.. Iš

su lietu
vių gyvenimu, o. ypatingai 
su jaunimu. Jo kalbos turi
nys buvo, kad Amerikos lie
tuvių svarbiausi užduotis, 
yra palaikyti jaunimą lietu
viškoje dvasioje ir jaunimo 
organizacijas. Viena iš tų 
organizacijų •. yra svarbiau
sia tai Vyčiai. Apie jauni
mą buvo karštų kalbų ir į- 
vąirių nurodymų. Kodėl Vy 
čių organizacija pergyveną 
skaudžius. įvykius, kad kai- 
kuriose vietose net parapL 
jų salėse'nėra vietos ir 1.1. 
Gaila, kad taip yra, bet kal
bos mažai ką .padės. Čia rei
kia darbo ir vadų,- kurie su
gebėtų tokius atsitikimus 
prašalinti, iš katalikų gyve-

' .irimo Amerikoje^
Kun.* Lekešis,pasiaiškino 

dėl paskaitos apie Kražių 
Skerdynes ir pasįžadėjo sa> 
to referatą . paruošti spau
dai. Šios.apylinkės lietuviai' 
rengiasi iškilmingai, minėti 
tą mūšų didvyrių drąsų žy- 

. gį. Nutarta- rengti dvi lietu- 
, viii dienas.; vielią N.'V. val- 
■ stybėje, kitą N. J. Pelnas

ir tiktai Viduriniai Lapai _

tam pačiam. tikslui — kata
likų spaudos reikalams. .
. Visų kalbas suglaudus pa- 
gamyta rezoliucijos ir visos 
buvo priimtos be žymių pa
taisų. Visų rezoliucijų to
nas labai tinkamas, girti
nas, ir vertas remti. Tik, 
kad viskas ir nepaliktų gra
žiose rezoliucijose, kaip pa
prastai.

Seimeliui baigiantis kuri. 
Lekešis papasakojo apie 
Lietuvą ir dabartini Lietu
vos gyvenimą ir pažangą,. 
Kun. Lekešis išbuvęs ;5 mė
nesius Lietuvoje ir tik nese
niai sugrįžo.

Ten buvęs

NEW BRITAIN, CONN.
Parapijos . Vakari e ne 

. gerai pasisekė, ■
Gruodžio 31 d. įvyko S v. 

Andriejaus, parapijos, vaka
rienė. Žmonių. buvo per ke
turis šimtus, •.. Tai bene bus. 
pirmą kartą ne\v britaiiiię- 
čiai taip skaitlingai susirin
kę. į vakarienę. Mat klebo
nas A.. Vaškelis padėjo 
daug rūpesčio, daug darbo, 
kad viskas išeitų kuosek- 
niingiausiąi. Iš anksto šų- 
saulėta keli susmukimai,’iž”

linkta komisijos įvairiems 
darbams atlikti, būtent, au
kas valgiais rinkti pas biz
nierius •. ir parapijiečius, iš
rinkti ir gražiai pasidarba
vo O. Vaznis, X Grigas, K. 
Steponaitis, O. Radzevičie
ne, M. Vilčinąkienė, B. Kve- 
derienę,. R. Bakšienė. Mo
kytoja p-lė P. O. Blažaus- 
kaįtę, pasikvietus dar porą, 
tuzinų jaunų, merginų, gra
žiai papuošė svetainę.

Gausiai aukojo pavienės 
šeimos ir biznieriai: J. Las- 
tauskas, V. Abeciunas, Š-. 
Krikščiūnas,. J* Pustelnikas, 
J. Drobnis, J.. ZaveikaS. Jie 
visi užlaiko valgomų daiktų 
krautuves’ .Taipgi nuo virš- 
niinėtų biznierių neatsiliko 
su . auka ir mūsų linksmabū
dis graborius A. Venskųnas 
ir J. Skritųlskas, A. Pet
rauskas, J. Ragelis, S. Šim
kus, K. Giedraitis ir apy
linkės ūkininkai. •

••Stambesnes aukas šutei- 
teikė pavienės šeiniosM. 
Lriząmiikai, M. Dauniai, J. 
Kavaliauskai, R’ Kalinaus
kai ir kiti. . *

’ Vakarienė prasidėjo 8 va
landų vakare ir tęsėsi iki 
pirmos vai,, ryto. .Vakarie
nes. metu gražiai grojo tau

tiškus šokius jaunuolių or
kestras J. V. Zdanių.brolių.

Dešimtą, vai. vakare kle
bonas kuri. A. Vaškelis pa
kvietė visus dalyvius vaka
rieniauti. Prie Garbes stato 
sėdėjo klebonas kuri, A. Va
škelis, kun. J. Ambotas, 
kun. V. Karkauskas, kun. 
P. P; Kartonas, advokatas 
K. Tamulionis su žmona, 
advokatas A. Povilaitis su 
panele, parapijos trustysai, 
ir kiti. Klebonas atkalbėjo 
maldą. Pasisotinę klausėsi 
kalbų ir dainų. Vakaro ve
dėju buvo advokatas K. Ta
mulionis, kuris gražiai svei
kino publiką ir kleboną jo 
15-kos metų ‘kunigavimo 
proga. Kalbėjo kun. J. Atri
botas, kun. V. Karkauskas, 
kun. P.. P. Kartonas, adv. 
A. Povilaitis, V. Vaznis.

Sveikinimo eiles pasakė 
A. Rutkauskaitė, 5 metu 
mergaitė ir įteikė kleb. kun. 
A. Vaškeliui 15 baltų rožių. 
Taipgi vaizdžiai bei širdin
gai sveikino kleboną Jį 
Skrabuliukas, ; 9 metų, vai
kutis ir įteikė dovaną Var
du visą susirinkusių. Tai 
buvo ilgas, platus kaspinas 
sidabriniais doleriais nusag- 
ątytas ir sveikinimas iš auk*

tuvių proga, kuri os įvy ko 
22 d. gruodžio, 1933 m. Už 
visas dovanas, aukas, svei
kinimus ir pasidarbavimą 
klebonas- kųn. A, Vaškelis 
pareiškė širdingą visiems 
padėką. Jis prašę Aukščiau
siojo palaimos, visiems ir 
visoms. Išihušus laikrodžiui 
1.2 vai. prasidėjo skambini
mai, džiaugsmingi šūkiai bei 
sveikinimai vieni kitų Nau
jais Metais. . •

Malonu pastebėti, k a d 
šioje vakarienėje dalyvavo 
daug mūsų skaistaus, jauni
mo, kuris pridavė daug gy7 
vuino, bei gražių įspūdžių 
publikai. Lai Dievas laimi
na ir toliaus tokią gražią, 
vienybę mūsų parapijiečių. 
Bėję, laikė vakarienės gau
tas telegramas iš Chicagos, 
kuriuo sveikina kleboną, ir 
visus vakarienės dalyvius 
nuo p. j. Alšausko. Vaka
rienės. šeimininkės pasidar
bavę sekančios: P. Grigie
nė, B. Teniukienė, O. Raz- 
dėvičienė, P. Kochanskienė, 
A.. Tamošaitienė, O.. Luka- 
šavičięnė, M. Vilčinskienė, 
K RasalaviČienė, B. Mieiu- 
irienė. Kleboną pagerbti ko
misija susidėjo iš sekančių: 
kun. P. P. Kartonas, P. Kd- 
chanskienė, O. Razdevičie- 
nė, B. Miciunienė. Ypatim 
gai daug rūpesčio . ir darbo 
turėjo kun.-,- P. Karlonas. 
Už ką jam priklauso širdin
ga padėka.

Rep—ris.

atsilankyti, kurie- tarnam \ 
pasaulinėje karėje: Ameri
kos, Lietuvos ar Rusijos.

įsi o posto veikimas, remti
nas., T i k reikia daugiau na- .. 
rių. Todėl prirašykime slau
giau narių, kurie mums pa
dėtų pradėtą darbą tęsti. .

Posto Adjutantas,
P. S. Pečelis. ' ■

Gerb. -skaitytoją ir prietęliu 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.”. Nūeję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.___ __J_____ ____

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Į Tol; Bryant 9-7763

'GLEMENT VOKETMTiS
ADVOKATAS

113 West 42-nd St., 

New York, N. Y.

KLASČIAUS •

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

šokiams ir visokiems pasilinksmi
nimams smagiausia vieta Brook- 
lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa, 
kyli salę .žiemos sezonui.
k& mp. Maspeth ir Betts Avė.

JONAS KLASČIUS, Sav.
Maspeth, L. L, N. Y.

Tel. Evergrcen 6—5310

JOSEPH GARSZVA
G RAB OR IU S 

—IR--
BALSAMUOTOJAS 

231 REDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

AiitiiHiiHųiiiininiiiiiHHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiHOiiiiiv

i Tel. Stagg 2—504.3; Notary Public = 

| M, P. DALIAS, INC. Į 

Į BIELIAUSKAS •• . Į
I Graborius ir Balsamuotojas | 
1660 Grand St., Brooklyn, N.Y.|

Į Tek St;igg. 2—0783 Notary Public i

Į JOSEPH LEVANDA |
i (LEVANDAUSKAS)
Į. GR AB O RIUS .Į
j 107 Union Avė., Brooklyn, N. Y Į

N. Y. ir N. J. Moterų Są
jungos apskričio suvažiavi
mas įvyks sausio 28 d. š. rin, 
Linden Hali, Wood Avė. ir 
I6th St., Linden, N. J., 2 
vai. po pietų.

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

Š. Subatiene.

LIETUVIŲ,. LEGIJONO, 
DARIAUS - GIRĖNO 

POST Kr. 1.
Mėnesinis susirinkimas į? 

vyks 11 d-, sausio .1934 m. 
8.30 v. po pietą, 262. Ilum- 
boldt St.; Brodklyn, * N.. Y.

Visus narius kviečiame

i Telephone Stagjr 2—4409 =
NOTARY PUBLIC =

! AlEKS. RADZEVIČIUS I
G R A B O R I U S |

I 402 Metropolitan Avė. . .Į*-..
| BROOKLYN, N, Y., j
j Priešais Apreiškimo .pavapijos |
| Bažnyčią Į
iPąrsamdau Automobilius Veš-i .
| tuvėms, Krilvš.tyjionis ir viso-| T 

kienis pokyliams, j.Į

i

Tol; Neivtown 9—4464

ANT.J. VALANTIEJUS
GIUBORIVS IR

BALSAMTOTOJAS
Apdrmula. Vhose Sakose.

NOTARY VUBL1U 
5441 — 72-nd Street

. • Arti' .Grarid St;
MASPETH, L. L, N, .V. i

MOT, LAUKUS* Fotografas
214 Bedfovd Avė.* Brooklyn

Kverjcretu 6—(614
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