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Streikas Odų Išdirbysteje
NORWOOD, Mass.—-Lap-nes kompanija griežtai atsi- 

krieio 16 dį Winslow Bros.
& Smith Co. apie 800 darbi
ninkų sustreikavo, Darbi
ninkai reikalauja pripažin
ti unijų ir pakelti algas, 
per keletu savaičių ėjo de
rybos tarp darbininkų ir 
darbdavių, bet nesusitarta,

Demonstracija prieš 
Sovietus

STREIKIERIAI UŽĖMĖ 
PLENTĄ

AUSTIN, Minn. — Šio
mis dienomis streikięriaį 
užėmė George Al Harmel & 

. Co. mėsai pakuoti plentą. 
Užimant plentą, trys asme
nys sužeista.

Šerifas. Šaukiasi milicijos 
tvarkai atsteigti. .

DAUGIAU IR DAUGIAU 
UARBO

sakė pripažinti uniją.
Darbininkai nenusileido 

ir reikalavo pripažinti uni
ją ir pakelfi algas, o jei 
kompanija clarbinihkų rei-; 
kalavimo nepatenkind, tai 
darbininkai skelbia streiką.;

Kompanijų bandė darbi-j ___
ninku vienybę suskaldyti i NEW YORK CITY. . 
paleisdama iš darbo kelis savaitėje, . kai ponas rinksis 
šimtus darbininkų. . ’

Išmesti iš darbo darbinin
kai ir likusieji dar labiau 
užsigrūdino ir vieningai pa
skelbė kovą.

Jei tik taip vieningai dar
bininkai laikysis ir toliau, 
tai. laimėjimas darbininkų 
pusėje.

Streikui vadovauja Na
tional Leather Association, 
ideal.26.

LITVINUV BROLIS KRIAU- 
ČIAUJA CALIFŪRNIJOJ

Dalyvauja Lietusiai

Roosev eit Reikalauja Religi
jai Laisvės Sovietų Rusijoje]

—<$>

Anglų spauda praneša, 
kad San Franeiseo, C,ai. 
drabužių siuvykloje dirbąs 
Louis Palonsky, 63 m. am
žiaus. Jis esąs Sovietų Ru
sijos komisaro ; Litvinov -• 
Finkelstein brolis.

Jis pasakojęs; kai jų šei
mos pavardė . buvo Palons
ky. Jie buvę biėdni ortodok
sinių pažiūrų žydai. Maksim 
Litvinov keitęs savo pavar
dę, nes jis buvęs persekioja
mas politiniai.

RIAUŠĖS AUSTRIJOJE

Šiame numeryje telpa 
mūsų organizacijos L. D. S.

. Garbės Nario p. F. Virako 
labai nuoširdus atsišauki
mas į visus narius. Tą atsi
šaukimą perskaitę* pagalvo
kime, ar jis nefaiko man.

tau..?
Pereitas L. D. S. Seimas 

(Waterbury, Conn.) išrinko 
komisiją, jį kurią įėjo kun. 
dr. A. Bružas, kun.. S. P. 
Kneižis ir kun. J. Vaitekū
nas. / .

Seimas tai komisijai už
dėjo sunkią pareigą: pra
plėsti L, D. S. veikimą ko
lonijose per. paskaitas, pra
kalbas ir tt. »

Komisija jau • savo darbą 
pradėjo.

L, D. S. kuopų raštinin
kai gavo komisijos pasiųstą 
laišką ir paskaitą. Ką sii 
tuo laišku ir paskaita kuo- 

•pos padarė į organą dar ne
parašė. Parašykite: ar pas
kaitą skaitė kas susirinkime, 
ar ne?

Be to, L. Į>. S. kuopos 
turėtų daugiau susidomėti 
organo platinimu. Ligsiol 
tik Hartfordo 6 kp. prane
šė, kad nutarė užsisakyti 
100 egz. “Darb.” platinimui pakraipų studentų susirė- 
ir nariai eis užrašinėdami mimas. Susirėmime pavar- 
“Darbininką.’* Tą galėtų totą peiliai ir revolveriai, 
padaryti visos kuopos. Tai Užmušta vienas studentas 
kodėl nepabandyti. ir 12 sunkiai sužeista. Po

Centras kviečia visus į šusirėmimij universit etas 
darbą! buvo uždarytas. . • '

Kalbės Kun. Jonas Baironas
'• '“■■■■ •’ ’’ . i

d. 10 vai. (ryto Ukrainai 
‘ ’ s į V? ishlngton Sų,

Litvinovas dėrrasi su Jung- ' New Yorke, s kur demons- 
tinių Valstybių Prezidentu truos gatvėm s protestuoda- 
p. Rooseveltu, Nėw YorkoImi prieš Šbiįetų besąly^nį 
Ukrainai sukruto profesfuo- pripažinimą. įUkrainų kvie- 

‘ ‘ • čiami šioj :Jdemonstraeijoj
1 dalyvauti ir ■lietuviai. Lie
tuviai grupuįsis. prie lietu
viškos vėliavas; Demonstra
ciją baigsis feiasiniu mitin
gų Genti,\al Dpera Hoiise, 
Eaąt 67-th Street, 3 vai. p.p. 
Mitinge kalbas įvairių tautų 
atstovai. Lietuvių va r d u 
kalbės kun. Jonas Balkūnas. 
Lietuviai jad senai drau
gauja ir artąja veikime su 
ukrainais. . Šiuo . momentu 
parodykime savo užuojautą 
pavergtai kenčiančiai ukrai
nų tautai! Visi i demonstra- 

marintį. Todėl lapkričio 18 ciją ir mitingą!

Šv. Tėvas Smerkia Mote- 
ris, Kurios Lanko Bokso 

Rungtynes

tj prieš pripažinimą, jei be
sąlyginiai pripažins ir so
vietai laisvai it toliau galės 
Rusijoj badu marinti ir 
persekioti gyventojus nėko- 
munistus. Pernai Ukrainoje 
badu mite 4 milijonai žmo
nių, kai Ukraina skaitoma 
derlingiausia Rusijos dali
mi. Tūkstančiai nkrainų ka
linami ir kankinami, varo
mi belaisvėm Amerikiečiai 
Ukrainai negali pakęsti ir 
tylėti, kai sovietai ieško A- 
merikos' paramos ir toliau 
jų brolius kankinti ir badu

VIEN-NA, Austrija—Pe
reitą sekmadienį kanclerio 
Dollfusso vyriausybės opo
zicija Viennoje ir kitur pa
darė demonstraciją. Įvyko 
susirėmimų tarp policijos ir 
demonstrantų. Sužeista apie 
100 asmemj ir areštuota a- 
pie 400. Taipgi įvyko areštų 
ir kitur.

VARŠUVA. — Spalių 25 
d. Varšuvos universitete i- 
vyko tarp įvairių politinių

Kolegijos Rėmėjų Seimas

PIRMOJI BYLA DĖL KRI
TUSIO DOLERIO

VATIKANAS, lapki’. 12. i
—Šv. Petro bazilikoj kapo- ,®'e„
mzuota palaimintoji Louiza 
de Marillac, viena Gailes
tingųjų Dukterų draugijos 
įsteigėja.

Iškilmių metu Šventasis 
Tėvas Popiežius Pijus XI 
kalbėdamas palygino kilnų 
kanonizuotos karakterį su

mūsų laikų moterų palihki- 

neatitink'and. krikščioniško
jo mokinimo dėsniams.

Boksin i n k ų rungtynės, 
kurias moterys lanko, neati
tinkamos moterų - garbingu
mui. Juk tai stačiai bruta
lus vyrų smurtas, nors tai ir 
vadintum sportu, pareiškė 
Popiežius.

Dvarininkams Grąžina už 
8,000,000 Litų Miško

F AUNAS,:—“Diena” ra- i Dabar, kaip žinoma, že^ 
v- 1.1 tt r  J  —_ T* P * d!- —    .1-J-  S
įst, 6 §, dvarininkams ture-; baigiamas. Valdiškam miš- 
jo būti, grąžinta iš nusavin- ko ūkiui netinkami miškų 
tos žemės po 25 ha miško, iškyšuliai ir atskiri miške- 
Mūsų gautomis iš Miškų liai miškų tikrinimo komisi- 
Dėpartamento žiniomis, tas jų dar 1928—1929 m. nusta- 

' grąžinimas jau maždaug y-[ tyti ir perduoti Žemės Re- 
ra baigtas ir kiek didesnio' formos fondui. Tuo būdu 
miško ploto grąžinimas ei- tolimesnio stambesnių miš

ko plotų grąžinimo nebenu
matoma.

Z6'
šo, kad 11 einant Žemės Ref.'ihės reformos vykdymas

. KAUKAS. — Anksčiau 
Lietuvoje daugelis žmonių 
labiau patikėjo amerikoniš
ku doleriu negu lietuvišku 
litu. Todėl skolindami pini
gus ar šiaip darydami ko
kius piniginius susitarimus, 
sutartyse įrašydavo, kad 
bus atsilyginta Amerikos 
Jungtinių Valstybių dole
riais. Ęet, štai doleris iškrė
tė piktą šposą,, J o vertė be
veik trečdaliu nusmuko, o 
litas paliko . (ir, rodos, pa
liks) aukso vertėje. Dabai* 
skolintojai nori, kad būtų 
atsiteista litais, o skolinin
kai nori skolas grąžinti nu
smukusiais doleriais. Jau 
daeina tokie ginčai iki teis
mų. Šiomis dienomis buvo 
sprendžiama pirmoji š'ios 
rūšies byla. Bylin ėjosi 
‘i Lietuko ’ ’ taupomo j i kasa 
(“Lietūkis” y r a, rodos, 
tąutiųinkų ''partijos įstaiga. 
VacTinasiir tautininkai ‘ne
pasitikėjo litui. Red.) su p. 
Ignu Musteikiu. Ign. Mus
teikis buvo pasiskolinęs iš 
kasos 14,000 litų ir sutaręs 
sumokėti doleriais. Doleriui 
kritus, kasa reikalavo mo
kėti litais. Ign. Musteikis 
atsisakė. Byla atsidūrė teisi 
me. Taikos teisėjas įšsprem 
dė bylą Ign. Musteikio nau
dai. Apygardos Teismas by
lą išsprendė, kasos naudai. 
Vyriausias Tribunolas apy
gardos teismo sprendimą at
mainė ir pavedė bylą per
svarstyti. Atrodo, kad bylą, 
laimės Ign. Musteikis. Va
dinasi, kas sutarė gauti sko
la doleriais, tai doleriais ir 
turi priimti. Ta byla dauge- 
gelis asmenų yra labai susi
domėję, nes kaip ji bus ga
lutinai išspręsta, tai skolas 
mokės ir kiti skolininkai. 
Atrodo, kad nukentės tie, 
kurie nepasitikėjo litu.

97,000 GAUS DARBį 
MASS. VALSTYBĖJE

< WASHINGTON, 1). C.-~ Bolševikai jau bando per 
Prez. Roosevelt. derybose su savo spaudą įtikinti visuo- 
Sovietų Rusijos komisaru menę, kad Rusijoj kitų vai- 
p. M. Litvinov - Finkelstein 
pakėlė religijos klausimą.

Jis reikalauja, kad Ame
rikos piliečiams, gyvenan
tiems Sovietų Rusijoje būtų 
garantuota religijos laisvė w 
pirm- paskelbsiant Rusi jos 
pripažinimą,

Prez. Rooševelt reikalau
ja tokios laisves melstis Ru
sijoje, kokią piliečiai turi 
Jungtinėse Valstybėse.

Bolševikai jau bando per

štybių piliečiai turi religijos 
laisvę ir kad tas klausimas 
neturėtų pastoti kelią gerų j 
santykiu sudarymui. I 

' ■ ■ . ■ i
Bet bolševikai negali pa- l 

slėpti to fakto, kad Rusijo- J 
je nėra jokios religijai lais- ’ 
vės, kad Rusijoje dėl tikėji-' r 
rno pilni kalėjimai kankinių ’ 
ir milijonus kankinių su- j 
šaudė. / • ... ■ , . j

' LU.J.VOV v y MVOV.
Ką į tokį prez. Roosevelt Prez. Roosevelt paskelb? ' 

reikalavimą atsakė p. Mak- klausimas yra labai - ; 
svarbus. • ; ’

Tuo klausiniu 4 pusi, tel- • 
Tikėjimo •, 

Pamoka Sovietams.”

sim Litvinov, kol kas nėra 
žinoma, bet spėjama, kad 
I ‘ '
lengva problema, išspręsti.

ŠAKYNOS KLEBONU NU- LITVINOV PAGERBĖ J 
ŽUDĖ RICKUS SU KAIRIU GEORGE WASHINGTON

. • . . I • I

ŠIAULIAI, —. Jau galu-' WASHINGTON. D. C.-^ i 
tinai Šiaulių kriminalinė Pereitą sekmadienį Maksim 
policiją nustatę, kad Šaky- Litvinov - Finkelstein, bol
uos kleboną kun. J. Bar- gevikų komisaras, ’ atlankė 
džių nužudė pastaruoju mę- George -. Washington- kapą^* 
tu labai pagarsėjęs Žamaiti- Mt, Vernon. Jisai priėjęs ; 
joj, liepos 16 d. pabėgęs iš prje kapo nusiėmė skrybėlę 
Kretingos s. d. kalėjimo, ir tam didvyriui atidavė pą- j 
pavojingas plėšikas Stepas gurbą. • ' ",
Riekus su savo bendradar
biu K. Kairiu.

Nors policija deda visas 
pastangas jį suimti, bet nie
kaip nepavyksta, kelis kar
tus jis jau beveik buvo po
licijos rankose, bet atsišau
dydamas paspruko. Polici
jai tik pavyko sučiupti tris

komisarui Litvhiovui tai ne- pa straipsnis :

SUKILO SOVIETŲ RUSI
JOS VERGAI

Suomijos pranešama, 
didžiausiame Sovietų <

■ Iš
kad
Rusijos priverstino darbo. I

Bičkaus bendradarbius: K. liogeryje prie Vologdos; ku- 1 
Laurinavičių iš Užvenčio, riamė yra suvaryti politiški į 
Kazį Budginą iš Vaiguvos nusikaltėliai, įvyko sukilr j 
ir. Kazį Kairį. Pastarasis mas. Tarp sukilėlių - vergų į 
padėjęs nužudyti klebonų. t ir kruvinųjų koniisarų sar- ;j 

Spalių 26 d. krim. polici- gybos įvyko kruvinas supi
ja darė Kairio gyvenamoje rėmimas. Daug sužeista, ir • 
vietoje kratą, ir rado kaiku- užmušta. Sukilėliai būriais i 
riuos kun. Bardžiaus daik- bėga link Suomijos, raudo- /! 
tuš. nųjų budelių vejami. 1

“Darbininką” Kviečia 
Detroitan

Naujosios Anglijos ir visų Rytinių valstybių Kole
gijos Reniėjų Seimas įvyks Marianapplio Kolegijoje. 
Thompson, Conn. paskutinį lapkričio mėnesio sekmadie
ni 26 d., 1933 m., 10 valandą ryte.

Nuoširdžiai kviečiu visus Marianapolio 'Kolegijos
Frieielius ir Rėmėjus atsilankyti ir imti Valyvu

mo šiame seime: visų pirma, Gerb. Dvasios Vadus, kurie 
parodė šiai įstaigai tiek daug širdies ir palankumo; ge- 

. ruosius Kolegijos Rėmėjus, kurie savo gausiomis auko
mis padėjo šią kolegiją sukurti; ir pagaliau tuos lietu
vius katalikus, kuilems rūpi mūsų tautos Švietimo. rei- 
Jcalai ir kurie nori Šį darbą arčiau pažinti ir jį paremti.

J. Navickas, M. L C.
. Marianapoiio Kolegijos Direktorius ir . - -

Rėmėjų Organizacijos Pirmininkas. I ^ni apskr. (50ha).

nant minėtų 6 § "nebedaro
mas. .

Dvarininkai gavo atgal Nors dvarininkai turėjo. 
15,807 hektarų miško, kurio gauti tik’ po 25 ha, bet kai 
bendra vertė, siekia apie kur, jei jų turėta vien, tik 
8.000.000 litų. . ' | miškas, o ne ariamoji žemė,

Daugiausia miško grą.žin-1 tai jie : neliečiamos 80 ha 
ta Šiaulių, apskrity — apie! normos sąskaiton daugiau 
2.500 ha, po to eina Kėdai
nių apskr. — 1.700 ha, Uk
mergės —- 1.500 ha, Kaulio 
it Panevėžio apskr. — po 
900 ha, Biržų.— 544 lią;./A- 
lytaus tik 300 ha; Marijam
polės 213 ha.

Mažiausiai buvo gražinta
Kretingos (160 ha), Vil

kaviškio (70ha) ir ypač Ša-.

WASHINGTON, D. C.- 
Harry L. Hopkins, viešųjų 
darbų administratorius, pra
neša, kad yra paskirta 
$400,000,000 viešiems . dar
bams, kurie bus paskirstyti 
valstybėms šiaip: 75 nuoš. 
sulig gyventojų skaičiaus ir 
25 nuoš. sulig bedarbių, rei? 
kalaujančių pašalpos.

. Sulig tokio apskaičiavimo 
gaus darbą Masšachusėtts 
valstybėje 97,000 darbiniu; 

. . * -----*-:kų; Connecticut —• 35,000;
įlietų, šv. Kazimiero parapijos Hampshirc — 11,00b; 
svetainėje, 349 Smith Street, j ~ ^°"

ide Island — 14,000; Ver- 
videnėe, B. I. : . [ mont-

1. Vyžių. K A; Valdyba. ,000.

ir gavo miško. . -

L. VYČIŲ N. A. APSKRIČIO

SUVAŽIAVIMAS
įvyks lapkričio 19 dl, 2 vai. po 
pietų, šv. Kazimiero parapijos

Šiomis, dienomis . gavome “Mes prašome Tamstų,, 
laišką iš Šv. Jurgio lietuvių jeigu Tamstos sutiktumėte, 
parapijos (Detroit, Mich.), mums prisiųsti, pradžiai 10 •; 
kuriame, labai nuoširdžiai egzempliorių platinimui. ■ .. 
pageidauja ir prašo siunti-1 /‘Mes norėtume penkta? 
nėti “Darbininką.” ' pdienio numerius ir kad gau- 

į tume prieš sekmadienį, nes 
'c> ’ sekmadieniais vaikučiai ban

. “Gerbiamieji:— . dytų parduoti prie Šv. Jut-. 
“Detroito Katalikų Špau- bažnyčios;

dos Rėmėjų draugija, jaiky- Pasirašo kleb. kun. J. ki
tame susirinkime, lapkr. 7 žauskas, pirm. J, Usom, 
d., pageidavo, kad būtų pla- viee-pirm. S. Bukšaite ir 
tinamas. rimtas du kart sa- rašt. M. AiikŠčiūniene. •' 
vaitinis^laikiastis Darbi- Garbingos draugijos vai- 
nimbas. \įybai dėkojamo už tokį nuo-

“Mes bandysime rašyti širdų laišką ir pasižade.jį- 
daugiau žinių “Darbiniu-, mą bendradarbiauti,

- 8,000; Maine—16,- kan” ir gauti daugiau pre- Lai Dievas laimina Tami- 
Inumerūtorių. '• stųkilnų darbą. .



^eld&dienis, Lapkričio 17, 1033.

vietinės žinios'
ĮVEIKIAMAI VISIEMS

gŠtudent’as X B. Laueką, 
feyęs L. D. S. sekretorius 
feriunte redakcijai savo 
fedžios keliones įspūdžius 
p^ldiškelįį kuriame rašo: 
[Sveikinimai visiems*0

džia, kad lietuviai, pradėję 
- mpkykiųr-TUdeuį,: . neištveria 
eiti iki jos baigiiuo, pavasa
rio. Ji maldauja Vadus ra
ginti lietuvių visuomene 
lankyti- vaktirinę mulkių— 
it ištverti iki balandžiome-. 
hesio.' ’ . .

^-STUDIJUOJA KALBAS MIRĖ KUČINSKAS
Lapkr. 15 d., 9 :15 vai. 

vakare, miesto ligoninėje 
mirė Aleksandras Kūrins- 

savo sonthbostoniefiajns « VaTkiaintaj, 49^ 
fetefiams iš Lenkijos, kad T
®s ten studijuoja kalbas. I^’’ ^°’ ®0S^<Mb Mass. . Jis 

meta Tėvas Oabriėlis!foo- Bostone, pilėno 23 
įįnano važiuoti į Lietuva stu-Pi,etU!į eW® Sli®ba Sv. e - 
įdi jųotiisavos kalbos.Bai^s I bažnyčioje su Magdalena 
įfetlKlijąs, jis grįš Amerikon 
[į%ioti-misijas.

y Ievas Gabrielius, Pasio- 
ęįįas,- lawreneietis, šiomis1 
įns dienomis, praneša laiš-

kas, iš Valkininkų, 49 metų

St., So. Boston, Mass. . Jis

-Hidkuisknite iš Atoi,įampcx- 
lės: Ipastaruosius 4 metus 
jis vis sirgo. Ant galo, įsi-

RAfilUA IŠTVERTI
k' -------——- į -Velionis . bus laidojamas
ęį Bigeloyr vakarinės moky- su .iškilmingomis mišjomis 
ilMos viršininke nusiskun- su asista iš Šv. Petro bažny-

į-.* . J.B. Laučka.

Kelionės (spūdžių Nuotrupos

PasBISIWKXS _
TRUPINĖLIAImass.

Jis paliko žmoną Magde- 
ieną; dukreles „Marytę ir. 
Onytę, ir Lietuvoje vieną se
serį.

TIKRAS LIETUVIŠKAS

Visi eikime. į Tretininkų 
metinį parengimų, kuris į- 
vyks lapkr. 19 d., ateinantį 
sekmadienį, 3 ;3O vai. p. p., 
tuoj po mišparų, bažnytinėj 
salėje.

Kasgi nemėgsta gražių
paniarginiinų, visolcių įdo- , 
niurnų ir nąujienybių, iri 
skanių valgių ? . O šis nieti-

Liaudies Universitete^. .
Lapkričio 12 d, mūsų kle

bonas davė gražią religinę 
paskaitą. Žmonės klausėsi 
•uoliai su pamėgimu.

Lapkričio 19 d,, kun. F. 
Juras, LavTence’o klebonas 
kalbės apie Katalikų Akci
ją. Jo paskaita pernai žmo
nėms labai patiko. Šiemet 
tikimės dar labiau visiems 
patiks. Prašoma visų skait
lingai ateiti. Paskaita įvyks 
parapijos salėje,'7 vai. vak.,

nis . Tretininkų programas 
bus . kaip „tik šių dalykų pil-

Svarbiausią dalį progra
mų išpildys kūn. R. Juškai- 
tis savo gražia jiaskaita. 
Grupė mūšų jaunimo suvai
dins naujai parašytą koinė- 

Yi^ų-eLelvti-a. naujaL jliją^kri’iršiys. ^JTąipgį bus 
ir kiti žjųnūs kalbėtojai, 
dainininkai ir tt
. Gabios šeimininkės ruo
šia skaniu tikrai ‘ lietuvišlni 
valgių,.

Taigi -..nepraleisldme. Šio 
gražaus Tretininkų, metinio 
parengimo. Visi atėję tikrai 
lietuviškai pasilinksminsi
me.

PARSIDUODA
Arba Issinuomuoja Namas 
Athens Street South Bostone: 
šeįmy my -

.suvesta ir gasasl Du aukštui išyi- 
nuomuoja po. 5 kambarius, ir tik 
$11.00 i menesį. Kreipkitės,
EI. Plevokiene, 948 E. Broadway
So. Boston, Mass, L.24

DAKTARAI

Kepamiiškiule Sodaliečių 
“VTiist Parijų” lapkričio 
22 d., parapijos. salėje, 7-th 
Street.

Parapijos choro vaidini
mas įvyks 
bažnytinėje 
vaidinime 
merginos.

lapkričio 26 d., 
salėje. Tame 

dalyvaus vien

. Jeigu žinote suvargusių 
šeimynų, kuriai reikalinga 
pašalpa, tai praneškite šv. 
Vincento, de Pauliaus dr-. 
jai, kurios susirinkimai į- 
vyksta kas penktadienis, 
bažnytinėje, salėje, 5-tli St., 
8 vai. vakare.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UETUVOB PUKTERŲ DRJOfr 
PO GLOBK motinos ŠVO.

Urmininke —Ėva MarksIenO,
m H. 8th St, So. Boston, Mass. 

Vicepirmininke— lino Siaurlenfi,
443 H. 7th St., Šo, Boston, Mass.
Tai. So. Boston 3422-R

Prot.'Ražt. — Bronė Clurden?,
29 Gould St., VVęst Roxbilry,
Tek Parkway 18G4AV . • l

Fin. RaM. — Marjoua Murkonlntl
83 Nftyarrs St, Roflllndale, Mas*.
. Tel. Parkway 0558AV

Iždininkė Ona Stanluilutė
105 VVeet €jth St., So. Boston, Mąaa. 

Tvarkilfirė Ona Mizgirdlenė
1512 CoiųmblH Kd„ So. Boston, Miuml 

Kasos Globėja “- E, JnnuAonlenfi
; 1425 Colū»l)i*-R<U So. Boston, Masti 

draugija savo Huslrinklmus laiko kas 
antrą utaminką kiekvieno mėnesio, 
T180 vai. vakar®, potnižnytinfij sve
tainėj.

. Šv. Vincento de Pauliaus 
dr-jos nariai linki savo my
limam nariui S. Kavoliui 
greito pasveikimo. —

GRABORIAI

ŠV. VINCENTO DE PAU- 
UO DARBUOTE

draugljoe reikalai* kreipkite 
pu protokolu rafitlnlnk©.

iV. JONO HV. BL. rJL*ALPIN
DR-JO8 VALDYBA

Phrt. — J. Petrauskas,
.24 TUomoH Pąrk . Šo. Boeton, Muee.

Vicc-pinn.—V. Metrinis,
1-130 Coltimbia Rd., 8. Boston, Mase.

ProU Rafitiniiikaa ~ J. Gllneckia
6 Thpmp.fi Purk. So. Boston Mnn, 

’Fin. Raitininkas — Pr. Tuleikls,
109 Bowen St., So. Boston, Mas*.

Iždininkus — A.NuudŽlOutui
. 885 E. BJtoadway, So. Boston, Mae*. 
tfarfialku — J. Zuikis -

7 VVinfleld St., So, lri«ton, MtuA
Draugija laiko suslrinkliūuą kmj ųe£i| 

aedeitiienj kiekvieno itnfinėslo, 2 vai 
po pietų, Parapijos salftj, 492 H. 7tk 
8t. So. BuMtbn, Mftaa -

kos patarimą būtinai įsigyti 
megstinį. Paklausiau ir nu
sipirkau net 3 megstinius, 
lies, pasitaikė stebėtinai že
ma kaina. Tad apsišarvavau 
'visu fiontu prieš Atlantiko į 
bangas,' a ėjus, audras ir ki- 
das tariamas baisenybes.

Vak iras buvo šaltas,-lai
vo pakraščiuose siautė gan 
šiurpus vejas, tad susidarė 
keistoka nuotaika. Atsisvei
kinau su K. Vilniškiu, pa
tardamas jam nelaukti laivo 
išplaukimo momento. Pali
kau vienas tarp nepažįsta- £ 
mijjų. /. * .

. Apžiūrėjau savo kambarį, 
kurs buvo visai geroje laivo 
■vietoje, pačiame centVe. Žo-. 
Jžiu, radau taip, kaip, norė
jau ir kaip mano kelionei 
dokumentus parengęs laiva
korčių agentas p. K. Viesu
lą buvo, žadėjęs. Kambarys 
skirtas dviem keleiviams, ta^ 

[ čiau antrasis, nepasirodė ir 
i tuo būdu likau vienas erd
viame kambaryje.

{Sugrįžęs į kambarį apie 
12 vai. naktį, didžiai nuste
bau radęs jame mano vardu 
adresuotus net tris daiktus . 
—siuntinį, laišką ir telegra
mą. Tai suteikė man daug 
džiaugsmo ir pasijutau esąs 
didžiajame draugų būryje, 

; išlydėjusi ame mane iš Bos
tono geležinkelių pietinės 
stoties.

Laiškas buvo nuo kun. P. 
Juro, kum dar kartą drąsi
no mane kelionei į Lietuvą5 

į užbaigti ten pradėtus ir 
pertrauktus aukštuo s i ū š 
mokslus ir vėl sugrįžti į A- 

Į menką.
j Siuntinys su linkėjimais 
i buvo .nuo advokato A. Šal
inos, kurio, pažintį ir malonų 
.draugiškumą aš visados ver
tingai atsiminsiu.. •

. 12 vai; naktį sustaugė lai
vas ‘ir visi palydovai turėjo 
palikti lUlV U. Asįll’OS IV ^JUO-

V

Pasikalbėjimas su kun. J. 
^Šalkūnu buvo turiningai 
j ruajouus. Atsisveikinę, su K. 
t Vilniškiu skubėjome į stoti 
Ppaimti mano bagažo, kurį 
[ jis pagelbėjo nugabenti į 
| ‘*Korth German Lloyd” lai- 
į vų. kompanijos uostą.
[. Prie uosto K. Vilniškis 
p^ar paantrino kun. Remei-

r 'ADVOKATAI

TeL-So. Boston 0828 ’
LIETUVIS DANTISTAS

DW. V< CASPEf?
(KASPAltAVIOIUS 
Naujoje Vietoje, 

525 E. Broadway, 3/ Boston
Ofito Valandom

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:5JO ik! 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Oit 
•as uždarytai sub&toa vakarais Ir 
nedėldienlala. taipgi serėdouils nūs 

12-toe dieną uždary tas.
Taipgi nuima ir X-ray

Pranelis.

L. DIIKTERĮI DR-JOS 
VAKARAS PAVYKO

jv

►f

T

JUOZAS CUNYS

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVASISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:3O po pietį) ir 
nuo 6 iki O I. vakarė, šventų dienų 

pagal-, susitarimų.’

ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

■ Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Parkway 1864-W

L

ir

. >

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro ri-
* aus legalius dokumentus.
817E St. (kampas Broadway)

SouthBoston, Maw.
Telefonas: Šou Boston 2732
* Namų j Talbot24T4

i

KAI. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

’ - “Darbininko” Name •
.. (antros lubos, Room. > 1)
866 Broadway, So. Boston.

Tol. SOt Boston 3357 
Bostono Ofisas:

- 60 State Room 326
Tel. Hubbard 9396 

Gyvenimo: 33 Roseinont Stieet, 
TfcLTaIhot‘2878. Dotchešter, Mass.

Tel. & B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
Room 3.

’ Gyvcn. vietų: 8 Florence. St., 
Hudspn, Mass.

Tfil. Hudson 622.-

Tel; So. Boston 3520 . į
ADVOKATAI ŠALNAI I

DARBININKO NAMĖ- 
■ 866 Broodjvay, 
South Boston, Mas*

• 1 įkas lydėjo keleiviuš- ir jų 
draugus. Dar 30 minučių ir 

s didysis laivas “Brenien’’ 
Į pasijudinu šešių dienų. l<e- 
į liouet
J . • (Bus daugiau)

I DR. J. LANDŽIUS
I SEYMOUR
Į LIETUVIS GYDYTOJAS IR
| - CHIRURGAS
| X-Ray
| Tel.. South. Boston 2712 

534 Ė. Brpadway.
I South Boston, Mass.

Pereitą sekmadienį Lie
tuvos Dukterų dr-ja .minėjo 
savo metinę šventę. Ryte 
draugijos intencijai įvyko 
šv. mišios Švį Pęte^Įiefuvių 

’ bažnyčioje. o' vdkare, bažny
tinėj e salėje'/ vaidinimas, 
programos vedėju buvo ku
nigas K. Urborfavičius.

Apie vaidinimą ir vaidin
tojas bus plačiau parašyta 
kitame muįiėryje.

š Lilis A S

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet 

ir visiems maloniai ir tinkamai 
patarnauju. Galite kreiptis ki
lo laiku, dieną ar naktį, o aš 
visuomet pasirengęs kiekvie
nam pareikalavimui.. Už važia
vimą i kitus miestus jokio at
lyginimo, .nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH 
(AKUNEVIČIUS)

16—18 Intervale Street, 
Montello, Mass.

Tel. Broekton 4110
258 West Broadway,, 
South Boston, Mass, 
Tei. So. Boston 4486 b

JOSEPtt V^ffiSPtR
z (KASPARAS)

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

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

Bes. 158 7th St
:• Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. Si>, Boston 266U ■ ' ,

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. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vpl.. vakąre. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vak dieną.

(pagal sutartį) •

į Lapkričio 12 d., Šv. Kry- 
i žiaus Katedros klebonijoj©^ 
j. Boston, Mass. Petras .Mar- 
celioiiis apsivedė stiEvelyn 
Brašsard, Jis, yra gimęs So* 
Bostone. Krikštytas Šv. Pe
tro. lietuvių- bažnyčioje. Pe- 

! Teitus kelis metus jis dirbo 
; ant laivų.

NAUJI, ĮDOMŪS IR 
SVARBŪS PARENGIMAI.

:■ Lapkričio • y. tuojau 
į po mišpani ivtista įdomus 
i ir naudingas ‘parengimas.’ 

į Tel. Porter 3789 L Ponas Handa pagros. tram-
! IftUN P£DQlltQ W O i bonu’ P4(’ šęjefkaitė'pa- 
Į Julin ilkruniuj Kai Ui f dainuos; kun. Pr; Juškaitiš 
Į (REP8TB)

Lietuvis Gydytoji*
| Ofiso. Valandos: 2—4 ir 6—8 
: 278 Harvard Stjeet, . ,
škamp. Inman arti .Central. So,į ‘h* daugiau dainelių. Pro- 
Į Oimbridge, Mms. j! gramai, pasibaigus,• Pi*an- 

-....................................... i- ' ■ ciskonu Tretininkų vietinis
jskyi’ius’ duos visiems sttsi- 
■liiikusiems gardžiij. ližkan- 
I tižių UŽ tą. pačią mažytę Į- 
: žangų.

-Tel,. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

.Pataniavimąš dieną:ir naktį

Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

Mūsų $v. Vincento, de 
.Paulio skyrius rengiasi prie 
nepaprasto baliaus, kuris į- 
vyks lapkr. 25 d., parapij'i- 
neje salėje, septintoje gat- 
veje. Šis balius yra nepa
prastas dėl to, kad visas pel
nas yni skiriamas Kalėdi
nių pintinių fondui.

Šv» Vincento de Paulio 
skyrius dirba gražų, d^rbų, 
kuli pradėjo šių metų pra
džioje. Šis labdarybės sky
rius yra jau praleidęs virš 
$800.00, nupirkęs 200 porų 
batų, įvairių drabužių, ir y- 
ra išdalinęs apie 500 maišų 
miltų — dėl beturčių ir naš
laičių. Dabar Šv. Vincento 
de Paulio skyriaus nariai 
nori suteikti džiaugsmų ne
laimingoms šeimynoms, iš
dalindamas joms Kalėdines 
pintines, .pripildytas viso
kios rūšies, reikalingais val
giais. .

Yra išrinktas veiklus ko
mitetas, kuris deda pastan
gas padaryti šį balių vieną 
iš gražiausių ir sėkmingiau
siu. Grab. Juozo V. Kaspe- 
i’u vadovybėje šis komitetas 
susideda iš sekančiųjų para
pijos uolių darbuotojų: pp. 
Šidlauskas, Širka, Kavolius, 
Brazauskas, Kališiiis/Mic- 
kevičiųSj Valatka ir Averka.

; Gros garsus J. Antanėlio 
.“Kit-Kat Kliib” orkestras, 
kuris palinksmins jaunus 
ir senus.’

Taipgi visi atsilankiusie
ji turės progos laimėti gra
žų gyvą kalakutą “Padėka- 
vones Dienai.”

Kaina su drabužių padė
jimu tik 35c.

Nepamirškite! Ateidami į 
šį iriilžiniŠką balių padėsite ■ 
Šv Vincento de Paulio sky
riai suteikti pagalbą para
pijos beturčiams Šv. Kalė- . 
dų metu. Pranelis, 

^AmKMAT
. Telephone
SO. BOSTON A

5^0^ - ■' ' 1058 ■ I
MJAYVIĖW • 

MOTOR SERVICE
STVDEBAKEE IE EOOKNE 

Automobilių ir Trokų 
Agentūra, .

Taisome visokių Išdlrbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:.

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

16OŲTH BOSTON, MASS.
■loe. Kapočiunas ir Peter Trečiokai 

savininkai

ANGLIAI $12.50
( v-
Ant^rącįtą.— Koksai $11.00*' .

Briųuettes $9.50.
Pristatome Bostone ir Apylin

kėje be ekstra mokesčio, — pri
statymas tiesiai.

GENEVA 6060
WESTERN .00AL 00.

Tel. l’orter 2067-W.

STELLA BAIKAITĖ
PIANO MOKYTOJA 
002 P.UTNAM AVE.‘, 

.• .(’AMBRIpGE, MASS.

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

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai

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

i JUOZAS M.DILIS |' sr LAIKRODININKAS Į
J • • ' • 3’

: Parduodu įvairiausios rūšies !. 
Į auksinius ir sidabrinius daik-! 
Įtus. Taipgi ir pataisau.. . I

| 366 W. Broadvvay |
Į SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI
| INSURANCE
5 Apdrausk namus, rakandu* 
j automobilius pas

J. S. MESLIS

Į dųoš paskaitą. Moksleiviai 
hjĮirgelaitiš ir. Tmiiulynas 
i ’ linksmins savo šposais..Buš

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

ihm^.c širdies,-. Plaučių 
•Kepenų, Pilvo, Inkstų, Sic*- 
gos, Patrfiklmo, Reuma
tizmo ir visokias Kraujo. ’ 
Nervų, Odos Ir-KronlSkas’ 
"abiejų, lyčių ligas.

‘ . Patarliįiaįf .rcUui • 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų IT. kančių. • 

Dr.Gra(),327S:!i 
Tąlandoti AntrndtenlaU, ketrirt* 
dieniai* Ir le|tadl*nlala 10—12 ry 
tu, 2-^5, 7—8 vakarė; aekmaiU* 
nltla 16-12 tlktid. ••••■;

f r. Tel. S. B. 2805-9 Ii . LIETU vis •' I 
'(DHOMETRISTASl
- k I8ėWHtolntioJa aib f

1 š LžffijKiŽhifr prmįtlrlti (ikinlm Ė 
š kreknis n k h atltk j

, f . dnu Ir Mnbirjimb |
4 toie (likime), akyse euffrąllnv krle Į 

. s są tinknmn laiku. . ė -
i | J. L. ^ABAKARinS, O. a j 
.į | 447 Broachvfiy, South Boeton |

Dariaus-Girėno Žygį Baigs
Amerikos Lietuvis 1934 m.!

Tam tikslui Mass. Transatlantinio skridimo Komitetas ren
gia sekančias pramogas-
.Trečiadienį, lapkr. 15, 8 v. v.. Lietuvių Svetainėje; South 
B ston, VISO KOMITETO IR KOMISIJŲ POODIS/
Šeštadienį,, lapkr. 18, 8 v. v;, Lietuvių Svetainėje,. Nonvood, 

LAKŪNO PRIĖMIMO BALIUS IR PRAKALBOS..
Sekmadieni, lapkr. 19; 1 p. p., Noinvood Oantoh Air Porte- 

MASS. LlET(rVIŲ AVIACIJOS; DIENA. .
Jei oras būt taip blogas,, kad lauke .negalima būt veikli, tad 

tą pačia diena, 2-rn \al. p. p. atsiims M ASINIS SUSlRtN- 
. KIMAS* LIETUVIŲ SVETAINĖJE, SO. BOSTON.

Sekmadieni, lapkr. 19 d„ 8 v. v., Lietuviu Svetainėje., La\v- 
renėe MASS.. SUSIRINKIMAS IR LAKŪNO ŲRIĖM(MASr

Pirmadienį, lapkr. 20, 1933. 8 v., v., Liet. Svetainėj, So. Bos
ton, BANK1ETAS.LR VAKARIENĖ Lakūno Pagerbimui,.

Visi Šimu darbui prijaučiantieji yra prašomi: dalyvauti ir niū- 
sų karžygių pradėtąjį darbą pagelbėti. įmigtu .

Mass* Transatlantinio Skridimo Komitetas,
Titus P. Grevis, pirm- .
Jadv. Tumavičienė, pageli).

j Ady. P; J. Bagočius, s»kr.
K J. PąulątukM, pagelb. 
Bt.S. TūūiaviSiua, iždin, ••

Tet So. Boston 3612

K, SIDABRAS
’ Važiuojantiems į ir iš Lietuvos paru- 
* pinu yasportus ir parduodu 
į Laivakortes.
, .Apdraudžia boksus, namus, rakandus 

lt L t.
312 W. Broadway, S, Boston. Mti-S

> Telefdnas South Boston 1798

•a

I
į

AGENTŪRA
Parduodamo Laivakortes į įr 
iš Iiietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių hiivų. Sutyarkonie 
reikalingus dokumentus, 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

”ŪŽ CASH
INS.U R A N C E

Apdraudžiamo Namu?, Rakan
dus, Automobilius ir t. t. 
BR0ADWAY TRAVEL

BUREAU
/ • K. J. VlEšVl.A, Š»v. 

366 W. Broądivay, 
So» Boston, Mass.

■ Tek šuuth Itošum

Thpmp.fi


■ .... .DARBININKAS , ■ " ' .*'.
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j PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Dvi Savaitės Tarp Savųjų
Dirbti saviesiems —- žmo

gui sudaro daug malonumo. 
Ypač jei tenka darbuotis to
li nuo savo gimtojo krašto. 
Tasai malonumas darosi juo 
didesnis, j u o artimesnių 
tarpe atsiduri. <

Spalių mėnesio pabaigoje 
(16-29) teko man darbuotis 

- • kaip fik tarp artimiausiųjų.
Tuo laikotarpiu laikėme 
mudu su Tėvu A. Būbliu, 
M. I. C. misijas Scranton, 
Ra. Šv. Juozapo parapijoje. 
Dauguma čionykščių lietu
vių yra atvykę į Ameriką iš 
Panemunės, t.y. vienoje ar 
antroje Nemuno pusėje gy
venusieji Taigi iš tų kam
pų, iš ta ir aš esu kilęs, 
kur praleidęs smagias savo 
jaunystės dienelės. K a i. p 
miela susitikti po keliolikos 
ar kelių dešimtų metų su 
tais, su kuriais mažas būda- 

. \ mes bėgiojai, žaidei, links- 
minaisi. Tokių čionai aš ne 
vienų suėjau.

Be to, Serantoniečiai pą- 
' liko manyje labai. gražaus 
įspūdžio ir tuo, kad nepai
sydami sunkių depresijos 
metų, labai uoliai, galima 
sakyti, naudojasi Bažnyčios 
teikiamomis jų sielų atgai
vinimui reikalingomis prie
monėmis. — šv. Misijomis. 
Nors kelintas jau mėnuo ei
na griežčiausi . mamose ir 
šilko dirbtuvėse streikai, ta
čiau tiek vyrų savaitėje, 
tiek moterų bažnyčia buvo 
pilnutėlė maldininkų. Vyrų, 
tiesa, savaitėje šiokiomis 
dienomis nebuvo taip jau 
sausakimšai užkimšta baž-' 
nyčia,kaip moterų, tačiau 
paskutinę dienų vyrai, kad 
ėjo, tai ėjo — prigužėjo pil
nutėlė didžiulė šv. Juozapo, 
bažnyčia, kad net ir sėdynių 
pritrūko!. . -

Kaip malonu žiūrėti į tokį 
pulkų (per tūkstantį) stip- 

; rių, petingų vyrų, kad net 
suolai braška ! Bepigu misi- 
jonieriams pamokslas saky
ti, kai mato, jog yra kas jų 
klauso ir jaučia nemažų 
dvasiškų pintį būsiant*

Džiaugėmės mes, misi j o- 
nieriai, dar daugiau džiau
gėsi Scrantoniečių žilagal
vis dvsios vadas kun. J. Ku- 

# ras, kuris šiemet 26 metus 
b a i g i a beganytojaudamas 
Šiai parapijai ir begindamas 
jų imo plėšriųjų vilkų, ku
rie ne karta staugdami su
ko aplink jo kaiminę, ieško
dami, . kad kų pavogtų ir 
prarytų! Tiesa, pavyko jiem 
nevidonams ne vienų avelę 

: suvilioti ir praryti, bet pa
teko jiems į nagus tik tos, 

■ kurios nenorėjoįklausyti iš-
■ mintingų s a v o ganytojo 
, l ’ • įspėjimų. Kurios gi buvo 

išmintingos ir laikėsi glau
džiai su savo ganytoju, tos 

. ir šiandie linksmutės, džiau
giasi tikruoju Kris t a u s 
mokslių jų nekliudė, joki 
“Vilkaib, joki nuodai nėpa- 

. jėga ji} užnuodyti*. .
Garbė Scrantoniečiams už 

jų tokį glaudų ir . taikų šit- 
Į t ; gyvenijntĮ. su savo Klebonu 
į,. ir už tai, kad mokėjo brau-

ginti savo tėvų tikrų  jį tikė
jimų, neduodami j išrauti 
sau iš širdžių!
Km. A. Petrauskas, jfj.C

tus dainavęs Cliicagoš ir 
Philadelphijos operose. Ži
no taipgi, kad jis pats už
ims žymių rolę vaidinime ir 
dainavime* Viena nekantry
bės priežastis. -.

Šie artistai, vaidins kome-
—-——----- ’dijąs: “Kur uošve bus, ten

QMFNANnhAN PA tylos nebūs,” ir Lietuviškus OIIEIUUUIUM, r A. Į |udžius Užtikrina, kad vi-
_ • 4 įsus atsilankiusius prijuo-
P ARABIJOS VEIKIMAS tlkta „ <

Šių savaitę įvyksta šio! Vieta — J. W* Cooper 
menesio didžiausi •• .įvykiai. 
Ketvirtadienį, Mainėrių sve
tainėje įvyksta kopūstų ba
lius ir šokiai. Girdžiame, 
kad jau per 300 bilietų par
duota. Jei angliji priežodis: 
“Kuo daugiau, tuo links
miau/1 yra teisingas, tai at- 
silankiusie ji-sios turės pra- 
leist'i linksmų vakarų. Įžan
ga 50 centų visiems.

Visi * Shenandorįo lietu
viai nekantriai laukia sek
madienio,, nes tų dienų įvyks 
koncertas ir teatras Balti- 
mores artistų grupės su
rengtas. Jau yisi žino, kad 
tie artistai’ yra vadovybėje juokdarys. Sekmadienį at- 
Rapolo'Juškos,kurs per me- Šliaukiusieji turėjo progų

High Scliool svetainėje; die
na —r sekmadienis, 19 lapk.; 
laikas —- 8-tų valandų vaka
re; įžanga— 40 centų vi
siems. Lietuviai iš apielin- 
kių irgi turėtų naudotis šia 
nepaprasta proga, nes šie 
artistai Čion, atvyksta vienai 
dienai ir nežinia ar kada 
nors antrų kartų grįš.

VYČIŲ VEIKIMAI.

patirti jo kalbų ir.juokda- 
rystę. Iš įspūdžio, kurį jis 
padarė į savo klausytojus, 
galima spręsti, kad dar pla
čiau bus žinomas kaipo 
juokdarys.. '

Programa Marijonos Tan- 
kaleviciūtės prirengta ir 
Petro Jpkubonio vedama, 
buvo; įvairi ir linksma. 
“Minnie ir Miekey Mbuse” 
vaidino Elena Zoncosky ir 
Elena Yanchik, piatarė mu
zika Ąlberto Awad. “Min
ule the Mobcher”' vaidino 
Elena Yancliik. šokis — E- 
lena Zancosky. Pianofortes 
solo — Al b e r t o Awad. 
“Shdnghai Lilr’ vaidino ir 
sudainavo Elona Yancliik ir 
Elena Zancosky.

Visi atsilankiusieji- ziss, , ,
jibūvd dekingo-os, vakaro rkenkds AValukiewicz repub- 

tengėjamš:. kun. P. Lauina-1 Ne^v Deal balotais
gavo 2877 balsus. Kitas lie
tuvis Biersteinas, gavo tik 
340 sekėjų socialistų balotu.

Juozui Popaliui, lietuviui 
pasisekė į “Council”. Jis 
buvo vienatinis kandidatas. 
Vadinasi vienbalsiai iš^ 
rinktas.

Daug kiti mūsų lietuviai

■ STOS,

savo draugais ir pasilinks
minti šioje pramogėlėje,.

politika.
Mūsų lųįestė, demokratų 

partija, rodosi, stipriausia 
su dauguma sekėjų. Visi de
mokratų kandidatai Shenan- 
doryje gąVo daugumų balsų,

Mūsų lietuvis Juozas Šar- 
palius, siekdamas Cliief 
Burgėss offiso, trims balo
tais^ demokratų, republiko- 
lių ir New Deal, gavo su
virs b,000 halsų. Jo vienati
nis priešas — lenkas Twar- 
clzik, gavo vos 858 balsų so
cialistų balotu.

; Kitas mūsų lietuvis Lu- 
kašiūnas, demokratų balotu 
sumušė savo priešus į Teis- 
dario ofisų 29^6 balsais.

stengdamiesi i žemesnes ofi-Į užrašyti ir pardavinėti laik- 
sli vietas sumuša savo prie-, rūsčius prie kiekviėnos pro
sus. . “P^ųs/'lgos ir parengimo. ..

’ Kun, E. Paukštis turiniu* 
; gų ir įspūdingų referatų a- 
p.ie jauninių išleisti.

Ateityje rengti PliiladeL 
pliijos. Katalikų seimelįi. z

Kun. I. ValahčiuiifLSiima- 
nymas rengti Lietuvių Ana-

PHILADELPHIA/PA.
durfjio. pcmp. žinios.

Lapkričio II dienų M. 
VaikŠnoTas važiavo mašina 
su Kazimieru Rimkum per 
Delaivare Avė. Ant jų užva
žiavo trokas* Mikola Vatkš- 
norų užmušė, K, Rimkų 
sunkiai sužeidė. M. Vaikš- 
noras laidotuvės įvyko ket
virta dieni iš Šv. Jurgio baž
nyčios.

. Lapkričio 12 dienų mirė 
Antan as. Ądomaitis, po ke 
lių metų sunkios ligos, pa
laidotas iš Šv. Jurgio baž
nyčios penktadienį.

Klaidos atitaisifmais.
Pereito penktadienio “D- 

ko ”. numeryj buvo paskelb-, 
ta, kad Tefcijorių -draugijų, 
rengia, “Coffeė clutch” 25 

’ d* lapkričio^ reikėtų liflt i i. 
23 d. lapkričio.

ei jos Dieną uŽgirtas ir nu* 
tarta rengti ateinančių va-, 
sarų, Į komisijų įėjo kun. L 
Valančiūnas, kun. I. Zimh- 
lys, kun. J. Čepnkaitis-ir A. i 
Ūžtimeckis. , ;

Užsimokėjo į Pedęracijų j. 
metinį mokestį Šv, Elenos . | 
draugija, Apaštalystes Mal- į 
dos draugija, Trefininkų, | 
Šv. Kazimiero parapija ir į 
Šv. Andriejaus parapija.

Pabaigoje kun. T. Valau- j 
čiūnas užkvietė visus dėlė- į 
gatus dalyvauti 40 metų Šv. Į 
Kazimiero parapi jos sulrak- ’ . j 
tuvių išldlmingamę bankie-. 
•te, kuris įvyks 3 dienų gnio-_ ’
džio. Šckretore.

kiui ir Mari jonai Tankele- 
Lapkričio 12 d., įvyko ki-| vįčiūtei, taip. ir vakaro vė

tą Vyčių prirengta pramo-ldejui — Petrui ;Jokboniui, 
gėle. Vakaro kalbėtojas bu
vo kun. Endrikas Coniiahy 
iš Sehuylkill Haven. Jis 
plačiai Žinomas kaipo geras

vaidintojoms ir pianofortes 
artistui.

Šios pramogėlės įvyksta 
kas sekmadienį — nėra jo
kios įžanvos, ir Vyčiai vi
sus kviečia atsilankyti, su

S. S. PITTSBURGH, PA. i
ŠVENTO KAZIMIERO 
MOKYKLOS ŽINUTĖS ' 
Praėjusioje savaitėje Šv. 

Kazimiero mokyklos vaiku
čiai pergyveno kai liurias 
savo moksliško gyvenimo ’ 
valandas. Lapkričio 7 dieną 
atsi lankė mokyki oi i kun* J. ( 
V. Skripkus, kad išduoti^ 
vaikučiams paliudymus. Ra- 

j gino visus dėti pastangas, ? 
1 kad padarius pažangų mok- 
jslc ir žadėjo vėl atsilankyti 
'ir jiems išaiškinti Katali-’ 
kiškos Akcijos reikšmę. > 

Buvo jau minėta, kad vi- i 
'sos mokyklos užlaikė “Mok-: į 
'slo Savaitę.” Stebėtina/ 
ikaij) mūsų mokyklos vaiku-. 
' čia! įdomavosi Šių dienų: 
| klausimais, o ypač Katali
kiškąja Akcija. Iš jų. kalbiu i 

] raštų ir diskusijų buvo ga- 1 
'Įima pažinti, kad jie gana 
] gerai supranta tą svarbų 
I dalykų, Tikimės, kad jiems 
I tas dalykas .visiškai paais- • , 
■kės, kuomet kun. Skripkus 
[ išdėstys tai pilnai. - - . .

Lapkr. 10 dienų vaikučiai ’ ! 
apvaikščiojo “Arniistice ■ ’ 
Day.” Antrą valandą ,po • 1 
pietų išpildė gražų progra- • < 
mą pagerb’iinui kareiviu, žu- ’ !• i 
vusių pasaulinėje karėje.. . ; 
Programa susidėjo iš įvai- ; 
rių patrijotiškų dainelių/ ’ 
apsakymėlių ir muzikos. ■ 
Prieš baigsiant visi sustojo 
ir drauge sukalbėjo poterė?. ; 
liūs už žuvusius kareivius; ! 
Programa baigėsi Lietuvos ; 
Himnu ir “America.” .. : |

Dar vieno dalykėlio uoga-; j 
įima apleisti. Lapkričio 7 d. •*. 
įvyko miesto viršininkų rių- 
kimai. Ir ką jus manote vai
kučiai padarė? Nutarė visi - 
vienbalsiai balsuoti. Kelias * 
dienas prieš tai suieškojo 
knygose kaip balsavimai > 
vykdomi. Patys pasidarė 
balsavimo bilietus ir įsitai
sė būdas, kuriose balsavo* 
Suskaičius balsūs pasirodė, 
kad demokratai laimėjo, Ne- '
galėjo sulaukti, kad sužino- >
jus ar jų balsavimas tikru- J 
moję išsipildys. Anksti rytų, j 
sužinojo, kad ištikrųjų dc- : 
mokratai' laimėjo.^ DŠįaiig^-. 
mas buvo . neišpasakytas.. 
Manoma, kad šią nioksjiškų 
progvapielę ilgai atsimins Įr 
užaugę atliks šią valstybinu 
priedermę tinkamai.

Laimio

ŠV. KAZIMIERO PAR:
Teafrcis ’Grift'i Nad>atinM'dif

Mūsų parapijos choras 
rengiasi suvaidinti juokin
gų veikalą “Gyvi Nabašnin- 
kai,” kuris įvyks sekmadie
nio vakare, lapkričio 19 d., 
Šv. Kazimiero mokyklos sa
lėje. Visi vaidinto,] ai susi
rūpinę vaidinimo pasiseki-, 
mu; be abejonės, visas tas 
jų darbas ir energija nenu
eis niekais, nes priruošta 
tinkamai, tikrai palinks
mins atsilankiusius. Asme
nys, kurie vaidins, yra pa
sižymėję ir visados savo 
vaidinimu patenkino atsi
lankiusius. Vaidins: E. Ra- 
guckaitė, T. Balčiūnaitė, J. 
Jakštys, C. Kisielius, J.Ka- 
natantinas ir S. Dryža.

Laike pertraukų dainuos 
Šv. Kazimiero parapijos 
choras. Po teatro seks šo
kiai. Chorištai-tės kviečia 
visus atsilankyti į jų vaka
rėlį. Įžanga tik 25c,

Lapkr. 5 d. įvyko Federa-1 
ei jos apskričio susirinkimas i 
Šv. Andriejaus parapijos 
kambary, kurį atidarė pirm.
J, Turauskas.

Su dideliu malonumu tu-! 
nu pažymėti, kad į šį susi- 
linkimų atsilankė visa Phi
ladelphijos dvasiški j a, gar-; 
bes narys, ' daug pasidarba
vęs Federacijai p. A. Uzu- 
ineckis ir p. E. Ragauskai
tė, nauja delegatė, kuri at
stovavo Šv. Kazimiero par. 
Sodaliečių draugiją ir ją į- 
raše į Federacijų. Garbė 
Sodaliečių draugijai, kuri 
pareiškė norą ir priklausyti 
prie dideles ir reikšmingos 
organizacijos. . .

Susirinkimas padarė kele
tą. svarbių nutarimu, bū
tent: iškilmingai minėti 16 
vasario — Lietinių Nepri- j 
kl ausomybės sukak t u v i ų 
Šventę. Tai dienai rengti te- ' 
atrųr prabaibas, pardavinėti] 
Vilniaus pasus ir ženklelius i 
dėl Vilniaus .vadavimo. Rcn- ■ 
eimo komisiją sudaro: kun.1 
A. Alauškas, A. Užumeckiš,;
K. Dryža, S. Barauskas, E/ 
Ragauskaitė ir O. Ungurai-i

"I
Nutarę remti ir šiųštį au

kas Dariaus • ir Girėno bend 
vii Chicagos paminklo staty-i 
mo komitetui. • . . . • į

• Remti įr platinti katalikų ! 
spaudų su didėsiUu uolumu Į

Ž

i

MŠUOMET puikiausiš'idbakas

VISUOMET puikiausia apdirbimas

Visuomet Luckiespairnkinaf

Copyright. 1933. Th» 
American Tobacco

■ Cotnpiny,

UŽTIKRINA PUIKU TABAKĄ DĖU

Ne daug rūkytoju yra matę puikų tabako augalų pilnai , 
žydintį, todėl mes ir parodome šį paveikslą. Tiktai keletas 
šių puikių augalų yra leidžiama pražydėti ii* pagaminti 
sėklų. Šios atsargiai išrinktos, sėklos sekančiais metais 
duoda “Derliaus Grietinę” jūsų Lucky Strike, nes tabakas 
turi būti kas metas išaugintas iš sėklos. Šitas atsargus 

puikaus tabako vaisinimas parodo kodėl Luckies išlaiko tą 
pačią puikią, vienodą kokybę metai į metus -į— taip apvalūs 
ir kieti įr pilnai prikimšti — laisvi nuo liuosų galų.

DERLIAUS GRIETINĖ 
IRIOS

itls toastedw
DEL GERKLES APSAUGOS — DEL GERESNIO SKONIO
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Plėnis, lapkričio 1*?, 163Š. (■
DARBIflIWAS

(The Worker)’
įJt&HBhęčį every Tuesday and Friday exept Holidays šnek as

N«w Yeąr, Ckod Frięįay, Męmorial Day, Independencę Buy, 
Labor Day, Thąnksgiving and ChrUtnuur

ffl J08EPH'S LrTHŪANIAN B. 0. ASBOOIATIOM OT LABOS
frnd aa Mcond*alaM mattar Bapt 12, 191fi k. tM. Po«t offlc* at 89*104. Mua 

taid*rtiį* 4ętot Marcb B, 1870
tane* foraaiiUng at melai rate of portage prorlded for ta Sactton UOS 

Act Qt OctoberŠ. 1917, authoriMdonJuly 12.1918

■UBSCRIPTION KATES:
jiariy ........................ ...94.00

ni yjarly.,, , *.*, < »*.. .,$5.Qp
once p*r week n*rlT..|ąOO savaitėje metama....$2.00

ooce jer week yearly.^.$2.501?’ ’—~ 
DARBINIKKA8Į

6 *WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
- TBUEPHONS SOUTH BOSTON 0820

PRENUMBRATO8 KAINA:
Amerikoje n^tąsat*
Ufeieny Retame

e____a._______ 1 -—-a.______ • eirt aa

Užsieny IkartjiavaHIJe metame..$2.50

SOUTH BOSTON, MASS.

LITVINOV SUSIRŪ
PINĘS

,—;—------—--------—— ’ I

(*ljalouįis ir gujnis džen- bolševikų užtrauktąsias sko- 
'telmonas” Alaksim Litvi- įas. Taigi teikti sovietams 

gatavą ki»editą, pasiremiant 
vien busimomis galiinybė- 
inis, Amerikos bankieriai

; ■ ' < .■....■ - .... .'."-r -

- ------------------------ ---------------- ------ 1 j................................................................................................................. ' *■' 

tikėjimo pamoka fe 
SOVIETAMS

Prezidentas Roosevelt pa- inerika duoda pasaulio val- 
statė dar vieną sąlygą so- devams, kad valstybė be ti- 
viėtų. valstybės pripažini
mui: kad Amerįkos pilie
čiams būtų garantuota tikė- 
jiina laisve bolševistįneje 
Rusijoje. Nežinantiems At 
metikes gyvenimo santykių, 
toks paretalaviinas gali at
rodyti nuostabus, ypač Eųt 
i’opc- jų, . kur yra išsidirbus 
nuomonė, kad Amerika tai 
gnynai niaterialistiue šalis, 
nieko nesirūpinanti tikėji- 
m ii. Bęt amerikiečių tas nė 
kiek nenustebino. Toji ■ • ipa- 
terialistinė” Amerika gerai 
suvokia, kad tikėjimas būti
nai reikalingas valstybes 
tvarkai palaikyti. Nepėrse- 
nai įvykusiose Katalikų U- „ 
niversiteto iškilmėse, Wash- l^ai daug.. Jie
ingrone, Prezidento atsto- ptųktikuos. savo tikėjimo 
vąs Farley savo- ptąlialbo-jefe 
pareiškė, kad valstybė be 
doroves negalį išsilaikyti, o 
dorovė be tikėjimo neįma
noma. Ta kalba, drauge’ sų 
Bostono ir New Yorko Kar
dinolų kalbomis buvo tran- 
siliuota per radįo,. ir Mak
sim Litvino v tii kalbų, be 
abejonės, klausėsi* J 
buvo p.- Litvinov - Finkel- 
steino. veido išraiška — sun
ku spėlioti, nes jis, kaipo 
gabus diplomatąs, savo jau
smus moką paslėpti, bet 
kas darėsi jo sieloj, galiiųa 
pigiai įsivaizduoti. Jam, be
dieviškos: valstybės, atstovui, 
teko dalyvauti pąrnp.koje, 
kurią “inatelįąlistųiė” A-. je.

SK3

! “socialistui Msuds- 
kini” ir jo “laisves kovai?’ 
Esą, tuo tarpu Pilsudskis 
nužengęs toliau, o tie sūnūs 
pasiliko vietoje. Monarkis- 
tiška srove turėjusi sušida- . 
lydi todėl, kad Vihiįuje esą* 
iuu daug • magnatų, kurių 
dvarų esama ir dabartinėje ’ 
Sovietų Rusijoje bei Ukrai
noje. Šie magnatai ilgisi ca
ro,ar teisingiau sakant, savo 
dvaru.. Kadangi caro sugrį
žimo negalima Jaukti, tai jie’ 
trokšta lenkų kąraTiąus? ku- . 
ris žygiuotų ppieš Sovietų 
Rusiją. Kas tas karalius 
butų, — jiems vis viena. Jie 
siūlo karūną iš principo 
stipriam vyrui. Kadangi 
Pilsudskis dabar yra stip
riausias, tai jie ją jam jau 
pasiūlę. Tačiau jis pasiūlys 
iną tuoj atmetęs. Dėl mine-’ 
tų grupių Pilsudskio bloko 
ribose laikraštis . konsfatuo- 
ja, jog demokratiška, grupė 
neturi jokios įtakos. Ji esan ’ 
ITpėr maža ir laikąs nepa
lankus. Monarkistiška gru
pe, taip pat didelės įtakos 
neturi, tačiau ji verčia vįs 
apie: save kalbėti. Jos orga-. 
nas esąs vilniškis Slowo, 
kurio redaktorius Mackevi- . 
čiūs savo dažnai nuo vyriau-. - 
sybes nusistatynio skirtingą 
nuomonę reiškią labai tem
peramentingai. .

Berliner Tageblatt tvirti-

bai lengva, bet ją vėl atgal ; 
atkovoti, o j, kiek daug rei- : 
kia padėti darbo ir energi
jos. Bet mes ne būtume L. 
D. S. nariais jei tų savo ap
leistų ir kitiems; užleistų po
zicijų neatkovotume, nęatsi- 
imtinue. Tik tariant švento
jo Tėvo žodžiais: daugiau ir . 
daugiau darbo P’.».

Taip daugiau darbo kuo
pose, daugiau darbo ir ini
ciatyvos apskričių valdybo
se. Gerai,, kad ruošiami iš
važiavimai, " pasilinksmini
mo pramogos, kurių pelno 
dalis skildama organizacijos 
reikalų parėmimui,: bet to 
dar permaža.

Keikia mums ir. tiesiogi
nio 'darbininkiškojo veiki
mo. Jis pas mus perdaug 
užmirštas... .Reikia dažniau 
rengti paskaitas, prakalbas, 
diskusijas darbinink i š k ų 
klausimų aiškinimui,- gvil
denimui, tinkamoje, kriks- 
eipniŠkoje dvasioje, visako 
nušvietimui, tuomet atsiras 
daugiau energijos, veiklumo 
darbštumo. Tuomet pasida
rys ir kuopų gyvenimas gy
lius. ••

Apskričių valdybos veik
damos kontakte sil Centro 
valdyba ir gerai žinodamos 

j kiekvienos kuopos tikrąją 
j padėtį, jos gerasiag.ii* silp
nąsias puses, nesunkiai gali 
parengti tinkamą, įdėtos ap
linkybėms pritaikintą pa
skaitą, prakalbą ar diskusi- 

’j jas, kurias galima palvai-

)V, — kaip jį vadina žydų 
ląųda, — dairosi įr stebisi, 
oji ^pusvalandžio konfe-

fenmja,^Kurioje^is tikėjo^
attikti1 sovietų pripažini

mo biznį, prasitęsė jau ke- 
£jias dienas ir dar nesimato 
fcvjos galo. Klintys vis didėja. 
K Visų pirma sukluptą ant 
I skolų atmokėjimo. Buvo 
F; manyta, kad tai tik mažmo- 
k- šis, bet pasirodo, kad ne. A- 
r merįka reikalauja iš sovietų

. L’ S00 milijonų dol. skolos grą- 
t žįnt'i. Sovietų banko.se ran- 
L dąsi apie 4Q0 milijonų dėl.
L auksu. Jeigu bolševikai ati-

duotų visą savo auksą, tai 
į bus. dar tik pusė skolos, o
L sovietams reikia ne tik tų. -Pagaliau- reikia skaitytis Į į trumpa programėle su

neturi didelio noro.
Antroji sovietų -pripažini

mo klintis dar kol kas mig
lota, bet. ji jau pradeda aiš
kėti — tai. Amerikos visuo- l"^s 
menės ir Kongreso niisista- ■ * ' rynuis. Laikraščiai, kiek ga- | 
ledami glosto Roosėvelto po-j 
litiką, bet ką visuomenė! 
mano, tai galima tik spėlio
ti iš Darbo Federacijos ir 
Legiono protestų. Iš viso ko 
matyti, kad viešoji opinija, 
tam bizniui smarkiai nepa
lanki. ;

į>- 4Q0 mili jonų, bet. jiems labai i 
/ būtų pravartu turėti bent! 
i penkis sykius daugiau. To' 
t- pertekliaus jie kaip tik ir 
į tikėjosi iš Amerikos, o čia 
k užgiedota visai kita giesme

lė
■* Žydų spauda pareiškia, 

’ kaį Rusija atsiuntė savo at
stovą-ne elgetautų, bet pa- 

/ siūlytų’ didžiulę prekybą ly- 
/ giomis sąlygomis, vadinasi, 
į kad Amerika imtų iš sovie- 

y. *tų valstybės lygiai tiek pre- 
j -kių/kiek . ji pati gali Rusi- 
/ jaixpristątyti. Rusija, girdi, 
f;- turi milžiniškų galimybių. 
? Ten esą galima iš vystyti 
L prekybą milžiniškojė siinio- 
fį JĄ milijardų, dol., bet tam 
B reikią ‘ilgo laiko — apie 25 
į - metų. Graži ekonominė gali- 
L;. mykė, bet kol jį išsivystys, 
y gali įvykti ir visokių poli- gudrus’’ ponas . Finkelsteinj 
! tįskų. galimybių, ir tuomet žiūri ir 
k reikės dairytis, kas sumokės

ti1' su Kongresu. Jei Prezi-. jėklemaci,jomis, dialogais ar 
deniui Jr pavyktų padaryti dainomis,.muzika/ ką visą 
su sovietais sutartį, tai pa- Igaiinia rasti vietinės įau
gai konstituciją ta sutartis i nuomones. tarpe norinčių at- 
turi būtiKongrefo i*atifi-ūkti. tik reikia norėti ir

' ■ . * ŪMIA MV i* V. A A V A WV

turi būti Kongreforatifi-Į tik reikia norėti ir 
kuotą bei užgirta, kitaipji i mokėti tas jaunas vietines 
neturės jokios galios. *^-r’pajėgas tinkama kryptimi 
Kongresas didžiumoje pa-i pakreipti ir išnaudoti.

! Čia jau dalykas tų, kurie 
j surengimą ima į savo ran- 
i kas.-

Dirbkime daugiau ir dau
giau. Jei vienos, prakalbos 

j ar paskaitos nevisai gerai 
i pavyktų — nereikia dar nu
siminti, reikia tuojaus dėti 
pastangas, kad. antras, pra
kalbas surengti ir surengti 
geriau, pirmiau padarytos 
klaidos išvengiant. Tas kjai- 

• dos nedaro, kas nieko nevei-

lankūs Sovietų pripažinimui,’ 
apie tai galima spėlioti vie ( 
naip ar kitąip. Tikras jo nu- į 
sįstatymas tik paaiškės tuo
met, kai apie tai kils vieši 
debatai. O tų debatų bus 
nemaža ir jie bus netrumpi. 
Gali , išeit ir visi metai, kol 
tas klausimas bus vienaip 
ar kitaip išspręstas. Kong
resui su tuo neskubu. So
vietams kas kita. Jie norėtų 
ta klausima išrišti ' labai v AA «. AAVVV AAA.VAXV .W

skubotai, bet neįkanda. Ne- . 0 dirbant klaidos yra
stebėtina, kad umalonus ir į neišvengiamos, tik reikia

11 į. stengtis, kad jų būtų daro- 
’ ina kiek galint mažiau...

K. ■ Į visą tą veikimą, į orga-. 
nįzavimą pramogų, vąkare-

nesijuokia.

k'TS o i— T T\ O ht • «i nįzavimą pramogų, vakare-
.fcjįrOllčllir w0SČI0S J-/. U. O. JN ariHl!, Iii], paskaitų, diskusijų rei-

V* ' • ------------ ,

i#
Kartą jums nurodžiau, 

kad mes veikdami savo or- 
ganižacijes labui ir tikrai 

. krikščioniškai gyvendami, 
i. dirhame pagrindinį ekono- 
F minės. krizes prašalinimo 
ji darbą, nors- tas ir nešimeta 
t tš kūrto į akis. Toliau pači-1 
I tayaū Šventojo Tėvo žo- 

. V džius, pasakytus Prancūzi
ja' jos darbininkų delegacijai, 
K' jai atsilankius Romoje.
| j Iš tų.’ žodžių .aišku, kad.
gr Šventasis. Tėvas nori, kad 
j katalikai darbininkai būtų 

pavyzding a i š katalikais.
' Kad į jų dorą gyvenimą 

y veizėdami kiti juo galėtų.
Jjasigerūti ir sau imti sekti- 
nų pavyzdžių, o kad tpųviso 

Įr atsiekus pataria kas . kart 
r dirbti deitgiūu ir daugiau/.: 

} . Ir mums L. D. S. nątiąmš
reikia, daugiau’, darbštiuno. 

l-J. Kiek, kolonijose kuopų silp- 
luti gyvUojtuičių, kiek mer-

----- —— . ' kia žiūrėti kaip į rimtą kul
denančių?! Nariai į susirin- dūrinį darbą, iš jo palengva 
kimus kada nė kada teatši- .į išaugą rimtį veikėjai, orga- 
lanko, vos po ilgų, raginimų I ui žarijos darbuotojai, vįsuo- 
iiario mokestį teįižsiinoka. menės vadai, nuo kurių \ū- 
.Apie kitokį aktyvini organi-; sos kolionijos veiklumas ir 
žarijos labui veikimą, mažai peras vardas priklauso; Vie- 

I kur prisimenama. Ar tai Litinius vadus turi kolonijos 
!d. S. veikimas? Ar tai talpi pačios išsiauginti iš įdėtinių 
organizacija myliipa?! —at-j gyventojų tarpo, 
sakykite patys... ir apsidąi-1 
rykite kas .pasirodys,..,.

i L. D. S. nariai turi at- 
kaip įminti Šventojo : Tėvo žo- 

tik tose kolonijose, gyviau- [džius: .
šios, skaitlingiausios ir ak- ■' “—Mes sųprantąmė ir įš- 
tingiausios kuopos sociališ-- reiškiame, kad jūs atstovau
tų ar komunistų —- taip.sa-i jatė apšvietą, tikėjimo ir 
kant mūsų idėjinių priešų.į krikščioniško,jo gyvenimų 
Kieno čia kaltė l — Muški-' pašventintą darbą-. Visada 
mes į ^krutinę, -mūsų visu di- eikite tuo gražiu keliu. Vį- 
džiauąią-kaltybė!.. , • ’ ‘Stula dirbkite tikėjimo Jva-

Jei mos- L.. D.. S. apsileidę i šioje. Dirbkite visada tikę-, 
tai darbininkų judėjime kas 
nors turi užimti ‘mūsų vie
tų, nes. einant gamtos , dės
liais niekur tustinuos nega
li, i r neturi būti.

Užleisti savo vietą yra la

i jinniu Kai jūs dirbate, tikė
jimo-dvasioje^ jūs įaugau*

jei jus. į darbą žiūrėtumėte 
kaip į grynai žmogišką da
lyką. O . kai jūs dirbate tike- 
jinio dvasioje, tas jūsų dar
ias jungiasi šu Dieviškojo 
darbininko Kristaus darbu, . ■ ’ ■ * I
—tuo dąrbu, kuriame Išga
nytojas paaukoja žymiai di
desnę savo Žemiškojo gyve
nimo dalį. ;

Dirbant tikėjimo dvasio
je, tikėjimo pilna Šiidimi, 
darbas nepalieka, viog tik 
toji sunki našta, kuri už
griuvo ant pirmųjų • žmo
nių pečių, kuri slegia mūsų 
Visų pečius : nepalieka vien 
atgaila už nuodėmę, pirmo
ji ir didžiausia* atgaila, bet 
.Uunpd didelė, paguoda, 'atsi
minus, kad tikėjimo pašvęs
tame darbe nė mažiausia 
dalelė nenueina niekais, 
kad .kielcvieua darbui paau
kota'. valandėle mums gami
na uuopMuą, kad kiekviena 
mūsų pastangą plauja pa- 
saulio nuodėmes.-. Kas gali 
išskaičiuoti ir pasakyti, įdek 
toji kukli, .nuolatinė, nepa
stebima darbo atgaila atne
šė gero sugedusiam pasau
liui! Štai kokią aukštą ver
tę tikėjimas'duoda darbui, 
—maldos vertę, taip, kad ti
kėjimo pašvęstą darbą gali
ma pavadinti darbo malda, 
maldos darbu, tikėjimo dar
bu.” ..

Taip šv. Tėvas vertina 
darbą. Visokį, paprastą kas
dieninį darbą jei tik mes jį 
dirbame tikėjimo dvasioje. 
O darbas savo OTganiząci- 
jos labui, idėjinis darbas, 
jei tik jis yra dirbamas iš 
meilės, trokštant darbinin
kų ateitį pagerinti, darbo 
žmonių skurdą ir išnaudoji-. 
mą sumažinti, pasaulyje tei
singumą įgyvendinti, — yra 
šventas darbas, ii* kiekvieno 
L. 1). S. nario būtina parei
ga. Nuo jos išsikalbinėti, 
nuo jai pasidarbavimo ša
lintis yra nevalia niekam.

Pasižiūrėkite į komunis
tus kai]) jie, veikią, kokia 
pas juos drausmė ir susi
klausymas, čia mums ne
vieno dalyko galima nuo jų 
pasimokyti, o juk jie į dar
bus žiūri tikšįąip į darbi
ninkų išnaudojimą ir skriaų 
dą, bet už darbštumą turi
me jiems pripažinti užtar
nautą .pagarbą ir nuo jų — 
to darbštumo — sau imt pą? 
vyzdį. Žinoma, imti pavyz
dį ne jų taktikos, ne jų me
todus, bet vien tik jų darbš
tumo ir ištvermės, jų vieny
bės. Bitės saldų medų neša 
iš gražiausių gėlių, bet neša 
ir iš srutų, taip ir .mes gero 
naudingo dalyko mokykĮmes 
iš visur, kur tik ką pamato
me. Organizacijos reikalų 
tvarkymas: reikalauja įvai
rių žinių ir įpratimo. O to 
viso pasieksime tik uoliai 
dirbdami organizacijose per 
ilgesnį laiką. Dar kartą! at
kartoju, kad organizaciniu 
darbas yia labai girtinas ir 
šventas. dalykas ii1 jį viso
mis išgalėmis visi turime 
renit ir išvystyti. Tik tuo
met mūsų brangi L. D. S. 
tikrąi atneš ‘ apčiuopiamą 
nąudą ir parodys ką ji. gali. 
Tad Rroliąi „ ir . Seselės-. 
“Daugiau daugiau dar- 
hoP\.. ■ ,

" F. F.

kad. Ąmerįkos pilie
fcejįųip negali gyvuoti, Ro
dos, lyg tyčia Amerikos 
valdžios atstovas pasirinko 
tokį momentą, savo kalbai 
pasakyti, kada sovietų šulas 
atvyko į svečius.

Kaiti tai pigulka bolše- 
vikaips prąryti, Juk čią tai
koma į pagrinduiį jų tikslą. 
Jie nusistatę griauti tikėji
mą visur ir visados, o čia iš 
jų reikalaujama, kad savo 
valstybės, ryhose jie pripa
žintų tikėjimo laisvę. Tiesa, 
ta privilegija paliečia tik 
Amerikos piliečius. Bet, at
ėjus pripažinimui? tų Ame
rikos piliečių gali p ri visti

teises,Lq rusų piliečiai turės 
į tai žiūrėti ir galės paly
ginti savo nežmonišką per
sekiojimą šu Amerikos pi
liečių laisve. Koks pavyz
dys . pavergtiems sovietų 
piliečiams! Ir koki tada 
gims jų širdyje jausmai! 
Juk daug sunkiau kentėti 

Kokia J^isvę, kai matai, , kad šalę
tavęs gyvena laisvas žmo
gus. Jei bolševikų atstovas 
turi nors kiek imaginacijos, 
tai jis pigiai gali suprasti, na, kad Vilniaus monarkis- 
ką toki dalykai reiškia.

' Bolševikai, savo įpročiu,/ 
gali tą sąlygą priimti ir pa-/ 
skųi ją sulaužyti, bet tas t it 
apsunkins jų padėtį ateity-

K.

VOJVSJBB UETŲyos gali
■ TIK MBRUĘTl

teikia pats darbas.. Tačiau 
to pasitenkinimo nepakakti]., 
jūsų širdžiai, jūsų dvasiai,

-0, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 
. Čia ne tik tavo praeitis, * ■ 
čia tavo, ir ateitis;

' . Maironis.

BERLYNAS, Berli n e r 
Tageblątt įdėjo straipsųį 
'‘Vilnius įr Poznanė ir len
kų politika5 \ Straipsnyje, 
visų pirma, nurodoma, kad 
viduramžyje atskiri nrįęstaį 
vaidino, svąrbų vaidmenį. 
T a č i au, susidarius tauti
nėms valstybėms? tie' Ipies- 
tai neteko savo reikšmės. 
Ęepdrai, miestai įtraukiami 
į tautos politiką. Tik : kąi 
kurie miestai, kaip, pąv., 
Tolimuose Rytuise Šancha
jus, o Europoje Dancigas, 
tebevaidiną atskirą politinį 
vaidmenį. :

Pereidamas prie Vilniaus, 
Laikraštis pažymi, kad po
karinė sieną smarkįąi pat 
kenkė senam ir gražiam 
Vilniaus miestui. Prįeš ka
rą Vilnius buvęs turtingas 
prekybos miestas, kuris tup 
piųinkavęs prekių pesikei- 
timė tarp tuometinės Rusi
jos ir Baltijos uostų Ry
gos, Liepojos, Klaipėdos ir 
Karalįaučiaus. Dabar Vil
nius .
<fnuvainĮklota metropoli’įą*9j 
Miestas tebėra- žymus, ta- 

. eiaū dabar jis yra svąrb'iaiir 
sias tokio užkampio nuės
tas, kuriame sunku ką gau
ti. Naujai įsikūrusi Sovietų 
Rusija okupavusi Vilniaus

■ užnugarį. Toliau laikraštis 
nurodo į ginčą dėl Vilniaus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Dėl to ginčo lietuvių lenkų 
siena iki Šios dienos yra už
daryta, g....... f t. 
išardyti. Pasų neduodamą. 
75 -. kilometri i.atstiuųas tarp 
Vilniaus ir Kauno .. apvtv 
žiuojama aplinkiniu keliu

tai reikalauja Lenkijos su- 
jsiartinimo su Vokietija. 
Esą, tiek iš vyriausybes blo- 

■ko, kuriam jie priklauso, 
tiek iš opozicijos pusės mo- 

; narkistains buvę daroma 
priekaištų, kad jie norį atsi
sakyti nuo jkoridoriaus ir 
todėl jie negeri, lenkai. Pa
sak laikraščio, esą natūralu, 
kad iš Vilniaus į koridorių . 
žiūrima kitai]), negu iš. Var
šuvos ar Poznanės. Esą, 

■Varšuvai ir. Poznanei Gdy- 
I nė yra šventenybė, o Vilniui 
Gdynė tai konkurentas, ku
ris su daug stipresne jėga 
patraukia.į Lenkijos šiaurės / 
vakarus prie jūros besiver- 
Žiančia^'prekės.: Esą, vilnie
čiai maną, kad jei lietuvių 
lenkų siena atsidarytu, tai 
žymi dalis prekių, kuri da
bar eina Gdynėn, eitų per 
Vilnių Klaipedon. Tada at- 

o su

per Dauguvą, važiuojant vi
są dieną traukiniu. Laikraš
tis konstatuoja, kad 
d<ib.w; pri-\
klausąs, V i us 

dėl jo priklCeusymo 
leąikų peleko saivos

. jėgps ir svarbos.
•Peręidąįnąs pyie Vilniaus 
gyventojų, lųikraštis pabrė
žia jų tipišką vilnietiškų 
mąstymo būdą, meną ir kul
tūrą.Naujoje lenkų valstyr 
hėjeg aišku, į pirmą vietą iš-j <.įgautu šiaurės r via i 
stumiami piliečiai lenkai, i - -|s ir vilriiu^ 
Esą, šįę piliečiai pasidalino jJ ■- ;
į dvi stovyklas. Abi gnipSs:gvįTUR| MAR. -
priklausančios Pilsuds k i o!
blokui. Vieną iš jų yra 141-• KONI PER RADĮO Iš 
sudskio bloko demokratiška; . . JERUZALĖS.
grupė. Jos buveinė ir yra ———-
Vilnius. Be Vilniaus šios 
grupėj pasekėjų esama tik!statomas 
Lvove ir Krokuvoje. Kita | r . ..... ...................................
grupe tai Pilsudskio bloko jHli. pastatvta labai didele, 

. monarkistai ir jos buveinė. graži-šv. Paneles statula, Iš 
yra Vilnius. Ir ji .turi tik ,fgalvos bus leidžiama 
kiek pasekėjų Lvove ir Kro-.g vieša.
kuvoje. Pats Pilsudskio blo-i . . .
i fefe.-i i -i Svvturio papėdėj didžiu*kas, pasak laikraščio, ncsąst._ . * ... *. ,v. .. ■

• i i 4,-vi• • i - :-lenus raidėmis bus įskaitasnei demokratiškas, nei mo- • v . .• * ' t - . •
narkistiJkas. Jis eStjS'tike-’l ‘~s: .r
liūgas; Jis pripažĮstos. kad tav,> .]>£ pada- .. .

* 4. vnno, 42 metais, po KristausVilniaus istorija turi sukri- . • v T< ’
stalizuoli demokratė ir. fefe atsiku.-
monarkistiškij. pakraipa. pas vtemj Messn.os

• J. j. r iirvveidoia u* nasiikiusi tuos sa, siu srovių šiandien gali-<7- . 1.. , . ,
nia nepastebėti, o rytoj nofe“į’fe įl'«> dabar fets, 
išnaudoti ;Tų srovių susi-^ feuno paimdej. . 
kristų Ūžavimą laikraštis; Švyturio atidarymas Į v 
vaizduojasi šitai].). Denio-V|)aš\*ęntiiunvis bus atliktąs 

_________ Ikratišką srovė, turėjusi Vil-|labariškilniingai. . Garsusis 
►'eiežinkėJin bėgėti Jūūjd stisįftąryti,’ kadangi j Italijos Mnrkoiii speeijatiai 

J.___ pasiturį Vilniaus gyvento-į vyks į Jeruzalę, iš kur per
*p jai ir dvarininkai; karo metu į radio uždegs .švyturį nuo ; 
feiv pirmais pokariniais me-: šviesos, kuri, nuolat šviečia • . ;

tais didelę dalį, savo sūnų /prie ;Kriątaus..Kiirslm "

Mesšinos uoste ( Italijoj) 
naujas didžiulis* 

švyturys, ant kurio, viršaus

banko.se
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 BLAIVININKŲ SVSIVIENYUO CENTBO

■ VALDYBA
Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas į Kun. Pr. J, Juškai tis—pirm, 

ir redaktorius, 432 WIndsor St., Cambridge, Mass.; pr. Maukus— 
I-as vlce-piriū.; I. BaltruSaltia—Il-as vicoplrm. j V. X Bląvuckas 
—rast., 7 Mott St., Worce$ter, Mass., O, 8Įdąbrien&—ižd., 6 Com- 

. monvvealtli Avę., Woręester, Mass., K.Ralnys'Ir A, Zavetska*—li- 
do „globėjai. ' . ■ *

Blaivybė Amerikoje

stybes. Nėw Yorkejį iškil
mingai priėmė to miesto 
majoras ir taryba. Wąsh- 
ingtone, kuomet apsilankė 
pas prezidentą, tas irgi su
tiko kaipo didžiausią svetį, 
perstatė jį senatoriams ir 
atstovams, Tokios garbės 
nebūdavo niekam duodamos 
tik labai įžymiems asme
nims, kaip pav. Generolui 
Lafayettui.r Henrikas Clay 
ta proga pasakė : <fT,as žmo
gus tikrai užsipelno sau di
džiausios pagarbos nuveik
damas didelę socialę revo
liuciją, kurioje, nebuvo jo
kio 'kraujo praliejimo, revo
liuciją, kuri nieko nešimai-- 
kino, kuri neišspaudė nė 
vienos ašąros našliu bei naš
laičiu, revoliuciją, kurį ta
po nuveikta be prievartos. 
Darbas padarytas, gal di
desnis nekaip Ule kukio 
žmonijos geradario/’

Turint omenyje kiek ble- 
dės alkoholis žmonijai ne- 
šą,Tėvo Mathevydarbas ne
apsakomai didelis ir nau
dingas. Per praeitus mažne 
keturiolika metą, Suvienytą 
Valstybių. valdžia su bilijo
nais clolerią, su kariuomene 
bei policijautais: negalėja to 
padaryti, ką Tėvas Mathew 
vienas padarė. O kaip btitii 
gera, kad šiais laikais tokią 
Mathews atsirastą! Valdžia 
pakratė rankas. Jau dam 
giau prievarta nedarys blai
vininką — nes negalėj o ir 
negali ją padaryti. Susipra- 
skime, kad protingais žmo
nėmis esame. Vartokime 
maistą ir gėrimą sveika ir 
naudinga. Būkime blaivūs..

jui praėjus užmiršta savo spintos. Kai abu didžiai nu- 
prižadus, jis tvirtai norėjo stebo, kuomet atidarė spin- 
visą pildyti ir užtat įsirašė, tą, pamatė- joje pridėta vi* 

■ . šokiu valgią.
Nuo tos dienos žmona 

uiėkados nebeišmėtiiiėjo vy* 
r ui už jo didį pamaldumą 
ar duosnumą. Jai mirus, 
Novekmas įstojo į vienuoly
ną, kur šventai užbaigė sa-* 
vo dienas. Popiežius. Pijus 
VII, 1817’ .metais paskelbė, 
jį palaimintu. T,

• į Ti-etminkų broliją.
1 Tačiau ir to dar nebuvo 
gana. Jis užsidėjo sau ašt- 

j rius. pasninkus, dažnai laii- 
1 kydavo šventas vietas, ir ša- 
i vo menką uždarbį išdalinda- 

.! vo pavargėliams. .
I Jo žmona pradėjo jam iš- 
j metiiiėti, kiad jis taip dažnai 
! apleidžiąs namus ir šelpiąs 
pavargėlius.. *

t ^Tu eini į šventas vie- 
' i tas,” ji jam salvė,/‘kada tu- 

.I retmnei būti namie, if tiek 
įduoti pavargėliams, kad 
| kartais nies patys neturimo į 
, ko valgyti.” ..

. i Nuolankiai' jis k 1 a u s ė 
1 žmonos žodžių, bet jo gailes- 
; tingumas prie neturtėlių ne- 
| sumažėjo.

. Į Vieną dieną, kuomet kur- 
' piaus nebuvo namie, jo žmo- 

.. tia atsidarė spintą, kur. bu- 
_ jlayty sudėtas jnąįsįtąs._ Dm

žiūrėjus nusiminė ir supy- 
Uambridge’-Beturiu parapijos klebonas, blaivybės sky-‘ ko. Spinta buvo tuščia. Ne- 
riaus “Dąrbininl<e” redaktorįus, lapkričio 15 d. š. m. mi- f huvo kas daryti, kai dik 
nėjo savo 50 metą amžiaus sukaktuves. Gerb. klebonas. laukti kol sugrįš vyras na-• 
gavo daug sveikinimą ir. linkėjimų. Iš So. Bostono buvo me. Gal jis išėjo maisto 
nuvykę asmeniai jį pasveikinti kun. K. Urbonavičius, parnešti. Juk maisto dari 
kun. F. Virmauskis ir kun. K. Jenkus. ' būtų visai dienai netekę, jei .

■ “Darbipinko” redakcija gerb. savo bendradarbį rėme- ‘ tas kvailas jos vyras nebūtą I 
ją ir prietelį kųii. F. Juškaitį sveikina ir linki ilgiausiu penėjęs elgetą, 
metą! ’ . J ■■ Staiga, kažin kas pabeldė
------ -------- ------- . ... ■ •—— < ’ . —-—- į duris. Ji nuėjo atidaryti 

ir prie durą pamate elgetų. 
Taip tikrai, elgetą.

“'Duok' man nors gabalėlį 
duonos,” jis maldavo.

. “Eik tolyn, aš pati netu
riu ko valgyti.”

‘•Bet kurpio Novelanp na- 
Kurpius ir jo Žmona . . ,MU08e juosto

• “ J . pavargėliams, kalbėjo el-
------ - - ■'• • y. gėta* ,_____  
mas .Jo nebijojo. Daugjau “Nėra nė kąsnelio duo- ... ............. •»•••?.
įlietą kai jis yra buvęs prie-uos. Mano- vyras visą atida- 
Sakramentą. Bet pirmiau vė.” 
jis tikėjimą laikė nercika- Tačiau elgeta stovėjo prie 
lingu, tik dabar suprato sa- dūru, rodos, netikėdamas 
y.o didelę klaidą. Jis prade- moteriškės, žodžiams. Tada 
jo melstis ir gailėtis už savo moteriškė tarė: . *
nedorybes. Mirties baimė “Jei man netiki ateik ir 
atvedė jį prie Dievo. ; pats persitikrink.” !

Jis .apsidairė kambaryj. Ji privedė elgetą prie 
Kaimynai dar stovėjo ir; 
kalbėjosi tyliai. Bet kurpius ' 
persimainė. Jis nutarė vesti* 
kitokį gyvėn'imą. Jis malda- Į 
vo Dievą duoti jam progą' 
padaryti atlyginimą už vi- i 
sas nedorybes. .. 

Novelonas pasveiko, ta-;
čiau nekaip daugelis pavo- i

ten buvo ir blaivybes orga
nizacijos. Jos pradžioje bū
davo daugiau sociąMo, ne
kaip* bažnytinio pobūdžio. 
Kaip pasakojamaj Krekeris

Pusiau devyniolik tojo 
šimtmečio Afnerįkoje pradė
jo rastis įvairios blaivinin
ku organizacijos. 
Wašhingtono \ Blaivininku 
draugija, Rechąhitų, Blai-į patarė Tėvui Matliew pasi- 
vybes Sunūs, Blaivybės Ka-, aukoti blaivybės idėjaj. 
.dėtai, Gerieji Tėmplars.j Tuomi, sakė gerasis Kveke- 
Blaivybes obalsis po’ visą, ris, stebėtinai gerus darbus 
Ameriką garsiai skambėjo. įgalėsi žmonijai padarytį.”

Tuomet Suvienytose V,ai- Tėvas Mathevv jo paklausęs 
stybėse kataliką nebuvo į tapo didžiausiu visą laiką
daug. Daug didesne mažu-1 blaivybės apaštalų, 
ma nekaip protestoiių. Pro-, Tėvas Mathe\v . Iri joje 
testonanis girtuoklybė bai
siai įkir ė jo ir jie pradėjo 
tverti įvairias blaivybės 
dinugijas. .Suptantania/ką- 
talikai šios kilnios susiturė
jimo doros neneigė. Kur ra
dosi parapijos, bažnyčios^

būtent

t

pradėjo blaivybes darbą 
1839 metais. Po dešimties 
metu jis pamate gausius sa- 
voT ctarbo vaisiusį nė tik įvi
joje, . bet ir Anglijoje. Po 
tam Tėvas Mąthevv atvyko 
Amerikon į Suvienytas Vhl-

Prezidentas Rodseveltas Ragina Jus
PAGELBĖTI BEDARBIAMS SUTEIKTI DARBUS 

Jūs Irgi Galite Savo Dali Atlikti

APTAISYDAMI NAMUS-DABAR
PATARIMAI

Apmaliavoti Namą •
Apdengti Naują Stogą
Naujas Grindis Sudėti
Arba Pridėti Ekstra

Attic Kambarį
Virtuvei Kabinetą
Įrengti žiemai Kuro Taupytoją ir Vasarai Patogumus.

Matykite Mus Dėl Visokių Statymui Patarimų.

, NORFOLK LUMBER CO,
43 Canton Street, 100 Pearl Street.
Stoughton Bridgewater

Tol. 372 Tel. 350.

Naują-Garadžių 
Skiepą Ištaisyti 
Plytines Grindis 

Sudėti
Virtuvei arba 

Bath-Room.

5

CAMBRIDGE, MASS.

SYKES&SYIES
P. A. Šykes ir B i G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas -
SANBORN BLOOK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
Tek Nomvood. 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė. 

Tol. Nomvood 1020

G H A R RO N’S Į
PLANAI--1UDI08 , I

ŠALDYTUVAI j
Aliejaus pečiai, Skalbiamos Į 

mašinos 1
20 TEUMBULL STREET I

W0B0ESTKR, MĄ8S,
Tel 4-9430 . . . {

Lengvos Išlygoje—Be Nųošimfiu Į

! LIETUVĄ
Regiillarififci Išplaukimai 

Smagi Kelione 
žemos Kainos

Du Kalėdų švenčių 
Išplaukimai

“United States“ Lapkričio 25 
“Krederik VIII". Gruodžio 9

Išphiukimų siirnSų 1934 metams, 
kalinis ir kitas Informacijas sutei

kia agentai arba.ofisas

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

248 Wasliiiigton Street, Boston

ganu veiklus palaikyti savo darbą.

JŪSŲ DARBAS

REIKALAUJA

GERŲ

AKIŲ

Šiais laikais turi būti
Su suvargusiomis ir įtemptomis akimis nustoji daug brangaus 
laiko. Duok akis išegzaminuoti savo eksportui. akių daktarui, 
kuris pririnks tinkamus .akinius jūsų akims ir veidui.

J. J. Zabarausko, Registruoto Optometristo Vadovybėje 
Atidarą visą dieną, šeštadieny iki 9 vai. vakare.

Open 
a "

Charge
Aeseunt *

[JEVVELRY COMPANV’
3Č"’ 198 MA1N STREET. *j

Yoiir 
Credit 

Is 
Good

^Gl^SSBSyON CREPt■I

Geros Vertės — Rūbai 
rtoterimsįir Merginoiis J

Per 33 Metus

GERAS PASIRINKIMAS
NAUJŲ ŽIEMINIŲ ŠVARKŲ •

: Apvesti sti gražiais kailiniais :
$39.75 $49.75 $59.75

Vįsokįę.iiilUlu ir.miąroK
. dėl visokių moterų. ;ir merginų

ĮiHanilMIlHMHUHmiUliliUHHIUHIlHUiiHiillIĮimMilliMHHHllMMIiliMillllHhHHHUnUIIHniimijjl

Novelpnas, paprastas Fa- 
enzos miestelio kurpius, sun
kiai. sirgo. Į jo prastą, men
kutį namelį buvo susirinkę 
jo kaimynai jį. paguosti li
goje, Ligoms lankytoją vei
duose išskaitė savo likimą. 
Iš sykio jis nemanė, kad li
ga pavojinga, tačiau dabar, 
pasirodė jam aišku, kad jo 
valanda atėjo. Baimė apėmo 
jį. .

Gydytojas atėjo; Rimtai 
apžiūrėjęs^ ligonį, sumaišė 
vaistus ‘irįdavė ligoniui. 
Mirtis... Kurpius jautė’ neiš- 

j vengiamą įvykį! Ir tai jis 
................... j bijojo. Jis neprisirengęs su- MONTELLO, MASS. i tikti savo Teisėjų. Gyyenda-1

■ ’ . . • • ■ i

Dideliuose miestuose žmo- j 
nes moka aukštas rendas iri 
neturi gero gyvenimo. Mū
są mieste .gerai gyventi ir 
rendos labai mažos.. Aš tu
riu keletą tenementą išren- 
davojimui po 22 doleriu į 
mėnesį, kur dideliame mies
te už tokius tėnementus rei
kėtų mokėti po 45 dolerius. 
Čia galima gauti namų pirk
ti už. nebrangią kainą, . Čia 
linksma ir malonu gyventi. 
Daug lietuviu turi savo na
mus, krautuves ir fabrikus. 
Čionais lietuviai gyvena 
aristokratiškai... ir neblogai 
uždirba. Iš Bostono į Mon- 
tėllo atvažiuoti .traukiniu 
tik kamuoja 37 centai, taip 
kad. Montelloj gali gyventi, 

■o Bostone dirbti. Prie, pro
gos aplankykite mūsų mies-. 
tą ir mūsą draliužią krau
tuvę.- .

Petras Bartkevičius,.
..AmeTicaii-Dty Goods Store- 

‘ '678 No. Main Street, 
^Įoątęllo, Mąss. -

BLAIVININKŲ SUSI
RINKIMAS.

Lapkričio 12 d. Pilu. BĮ.. 
7 kuopos įvyko mėnesinis 
susirinkimas. Daug buvo 
kalbėta, svarstyta apie vei
kimą. Nutarė pastatyti kokį 
vaidinimą. • Gerb. Klebonas 
skaitė- paskaitą apie Sveika
tą bei -blaivybes,naudą. Gai
la, kad kaikurie .blaivinin
kai ne uoliai į susirinkimus 
lankosi.

Bap.

Tek 149 ■ ’

Jeanette Johnson’s
New Street Eloor

BEĄUTY SALON

Spėria lis t ai.

Pcrnmnent ITair ,Wavhijj ir vi
sokioj grožės’ srity,j;

59 Legion Parkway, Brockton

The Vogue Stores, Ine., 209 Main St, Brockton HBB

Paskutinės Dienos
Vaikų Siutai

Miera 6 iki 15—2-jos kelnės.

AR ESI SIUVĖJA?
Ar žinai, kad mūsų skirtingomis Sport Vilnonio Audeklo 

“Mill End” Kainomis galėsite geriau pasidaryti drabužius, 
gražiai ir nebrangiai?

Mes turime, visą eilę tinkamų išskiriamų ankstos vertės.
VILNOS MEKSTINIŲ, RABBIT HAIR

, ... DRABUŽIUS IR JERSEY
. .Tąipgi ir kelis lyšnuš galiukus dėl švarkų 

ir suotv Cloth audeklo. .

Mes Parduodame šiuos Vilnonius Pigiau 
negu Wholesale Kainos.

BARBOUR MILLS
(Audeklų Skyrius Barbour AVelting Cm)

932 No,. Montello St., .prie Alhion, Montello. Mass 
Išdirbėjai Išskiriamų Mokytinių.

L0WE & POWERS. Ine.
GRAB0RIUS

Iįauginu Kaip 65 metai prityrimo. • 
Pa ta r iuiviąias' Dieną ir Xakli.

Tel. Stoughtęm 12—W.
115 MONK STREET, STOUGHTON, MASS.

Šilkiniai. 
Apatiniai

Moterims
Gražūs Kailiais

Apvesti

Vyrams
IR JAUNESNIEMS

SIUTAI

Vyrai!
Pamatykite 

šiuos o vercoats
ir Topcoats

$3.95

0$9.90
$13.75
$17.50

Pirk Dabar

$ i .99

Paprastai <ĮĮ< z-k QE 
p . x parsiduoda . Y ■ • 
VOStS$29.95 to $35.00 Į

Miera 14 to 44 

Sport Coats teos ^10*95
kainos Nau-
jos Mados

Suknios
Vilnonės, Sport, 
šilks, Tfayel Tweeds

Mietą 14 iki 50. $2-95

Suknios
Visos eina
Kainos nud
$7.95 iki $10.95 OQ Q£J 

t Miera 14 ilsi 50.. y O*

‘ ’ Kūdikiams y . $0.95
OvC Į Kautai

Negalima Užmiršti Bargenus 
Tai!—Neužmirkir Vietos

The VOGUE STORES Ine.
200 Main St, Brockton SHHHMMH



PetfMadiehis, Lapkričio 17, 1938.

*

SARE ĮNINKA S
Tą pačią dieną lapkričio I liko apdalinti dovanomis ne 

1,13 d. š. m, ŠV. Roko pąr.j tik daugumu “points,” bet 
J žemutinėje svetainėje įvyko'ir įvairiais “bubi prizais.” 
| mergaičią Sodaliečią susi-p —-------
| rinkimas. ! Miesto, respublikonu ma-

Mergaičią Sodaiiečią tik- Jotu liko nominuotas H. C.
MflNTFI IA M i Lapkričio 12 d š m 7 v s^as ^llV0 susipažinti su nau-) Baker’is; demokratą — at- municLtu, iMddi vįfc-Sr;Bob)*paįa^ M;ju^asioswnkuų.^

Įėjo įvyko Katalikų Akcijos f" Petraus^’ at^°; > "r'
susu-Bįkimao. ■ lk ^stadlelll ‘ ' ATHOL’ MASS.tello, Sv.; Roko parapiją, ■«"****■

Kataliką Akcijos nariai |mip pagelbinihkas klebonui r _
^1-2 .-.I.. •- -V C • A A

| svarstė besiaijinančius r m- į ;
- t - . - t<. j kimus į miesto valdybą ir į

reikalą iškilo klausimas. orgauiasaciją valdybas. IŠ- 
Šaukti Brocktono Lietuviu 1 • -* ** ‘ —
Kataliką Kongresą.

Tuo reikalu prie švento
Vardo dr-jos valdybos liko 
darinkta du nariai, kurie, 
rūpintųsi viršminėto Kong-

Į rėso reikalais. Kongreso rei-Į įvyko “Mūsą Savišalpos’ 
j kalais rūpinsis komisija iš A’‘ 
[ šią nariu: Šv. Vardo dr-jos 
I pirm. p> Kvaraciejus, rasti-
Į niiikas A. Krušas, M. Ąbra-
į činskas ir J. ‘Kuinpa,-

IIUtllHUFRiiipifflĮMpT

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ)
KOLONIJOSE j

Mažukauskiene. Abu, lietu
viai, bet šliiibą ėmė lenką 
bažnyčioje. Mat ir jie neno
ri būti lietuviais. Kada, su- 
šįprasįte.

r*
7/

h’
17

- Lapkričio 12 d. š. m. 6 v.
Vakare Šv. Roko parapijos 
salėje įvyko Šv. Vardo dr- . ... ... u , ,
jos susirinkimas. įkaistose diskusijose, ap- kun; Jonui Švagždami.

į svarstė besiartinančius rin-l • r. . .v. ..... „
Tarp įeitų dr-jos bėgančių į vaiavbil ir į I Medičių pmiko, prL 
1 “ - - - — • r nuteje saje, galima sakyti,

riečtos rezoliucijos prižiflrė- at%? Jiefc naW 
H sarti reikalų besiartinau-1 ». pareiškė norų
čiuose rinkimuose.

; 40 vai. atlaidai ’ prasidės 
lapkričio 19 d., Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčioje. 
Baigsis; antradienį, lapkri
čio 21 d.

VAKARIENĖ.
Vakarienė su šokiais į- 

vyk's lapkričio 29 d. pavapi- r * t *;*.*.«»• i — • i •
| ba smarkiai: tikietus parda
vinėja, dešras kemša ir ki
tokius gardumynus taiso, 
kad tik geriaus galėtą visus 
svečius pavaišinti.

. AtMiėtis.

W. G, McGLINCHEY
GR ABORIUS

Per 30 metų tame bizny].. 

Patarnavimas dieną ir 

naktį.

446 Main Street,

Brockton, Mass.

likti narėmis . Sodalietemis.. 
Graži pradžia; Kunigėlis

t t* .-to i r? i. i džiaugiasi, kad mergaičių; / — --r-:——— — A - v 
t? *.Va. ’ Sodalicijai padidėjus dvigu- , ios Mudai; Šeimininkes dir

Šv. Roko parap. svctameje g^a įaug - ........... .................. ..

nuveikti.
Tik Čia pat išėjo “plot- 

kai,” kad kunigėlis paskir
tas tik keliems mėnesiams, 
mergaitės Sodalietes ir nau- 
jes-atvykusios labai nusimi
nė, kad tokiaTžinia Tia pat 
praskambėjo.

Paklaustas kun. J. Pet- 
rauskas, “argi mūšą nepa
žinęs, žadi nuo mūs pabėg
ti?” Atsakė, “aš nieko ne
žinau apie tai, aš esu kaip 
kareivis, Inu* mane siunčia, 
ten aš turiu ir vykti.”

dr-jos sushinkimas.
Tarp kitą dr-jos reikalą 

liko nutarta rengti metinį 
draugijos balią,. Šv. Roko 
par. svetainėje, Sausio L d.> 
1934 m., 6 vai. vakare.

Išrinkta komisija, kuri 
rūpinsis baliaus surengimu

‘ iš šią asmeną: pp. Ona Deb- 
sienė, Julia Ikasalienė, An
tanas Bubulis ir J. Kumpa.

Į Pažymėtina, kad Šv. Mo
nikos dr-ja (sutnimpintai 
.“Mūsą Šavišalpa”) per me
tinį balią priima naujus na
rius. Visiems, norintiems 
turėti pigią apdraudą šios . . . -
draugijos, pravartu nepra-j tininką pamaldos, kurioms 
leisti progos ir ateiti išira- vadovavo kleb.. kun. J. Švag- 
§yfie ' ždys. Buvo pritaikintas pa-

^7777777777777777777777777^ mokslėlis..
Po pamaldų žemutinėje 

Šv. Roko par. svetainėje į- 
vyko susirinkimas. Treti
ninkai maldos žmonės, jie]leisti ir paremti savo pąra- 
kaip ir visąomet rūpinasi 
maldos — dvasios reikalais.

Į Vestuvėms Fotografijos
| Prašome atsilankyti j musą Studiją ir apžiūrėti fotografiją 

j pavyzdžius. Gal ją tarpe rasite ir savo artimus draugus.

STEWART STUDIOS

WORCESTRR, MASS.

Trečiadienį, lapkr. 15 d. 
s. m. 7:15 vakare įvyko Tre-

:Metinis Minstrelis.
Šv. Kazimiero parapijos, 

didysis choras su savo vadu 
rnuz. J. Žemaičiu stropiai 
rengiasi prie metinio taip 
vadinamo “minstrel show.” 
Minėtas didelis vaidinimas 
įvyks lapkričio 23 'dieną, di
džiulėje Meehanic svetainė
je, Main gatvėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Po vaidi- 

! n'imo. prasidės šokiai ir te- 
j sis iki vėlumai nakties.

Visas pelnas, parapijai. 
I Todėl nepatingėkime atsi
lankyti linksmai laiką pra-

Tą pačią dieną įvyko vie
tos Ūederacijos 49 skyriaus 
susirinkimas.

Dalyvavo. Visą katalikiš
ką' d r-ją atstovai ir Garbes 
pirm. kun. F; Sti’akauškas. 
Nutarta rengti koncertą ii 
prakalbas ir pelną skirti 
Dariaus - Girėno paminklo- 
fondui.
. Kalbėtoju kviesti^ Lietu
vos virė - konsulą p,7 P. 
Daužvardį.

. Lowellio lietuviai katali
kai visados remia Bažnyčios 
ir tautos darbus. ; '

’ Tad neabejojame, kad ir 
Dariaus - Girėno garbingą 
žygį tinkamai paminėsime.

Susirinkimas ' pasibaigė 
pakilusioje m. jtaikoje.

PRAPLĖTĖ BIZNĮ.
~r7iŠSais sunkiais “laikais Mo- 
je koloiiŲbje yra madą tu
rėti du bizniu, tai ir broliai 
Paulauskai, minkštą geri

amą išdirbėjai, šiomis .dieno- 
: mis pirko mėsos ' marketą 

ir dabar’ yia labai užimti
1 darbu.'

Pp. Paulauskams linkime 
į geriausio pasisekimo.

Kor.

LAWRENCE. MASS.

Ketvirtadienį, lapkr. 16 
d. š. m. Šv. Roko par. sve- 

! tąinėje 7 vai. vakare įvyko 
t Moterą Sodalicijos rengia- 
. ina “Whist Party ”. Gražus 
būrelis svečią, kurie prijau-

BROCKTON, MASS,- į gįa j\,foferų Sodalicijai link
sminosi, o už tą malonumą

68 MAIN STREET,

Sakauų

pi jos reikalus.
RENGIASI SEIMAN.
Žmonės sužinoję, kad Tė

vą Marijoną seimas įvyks 
lapkričio 26 dieną, draugiją 
susirinkimuose renkamą at
stovai. Blaivininką 25 kuo
pa išrinko atstovus ir pa
skyrė $5.00 auką; L. D. S. 7 
kp. išrinko atstovus ir $5.00 
auką. Būtą labai gražu, kac. 

i visos draugijos tą padarytą.
KORTU VAKARAS.

T.. M. skyrius rengia kor
tą vakarą, lapkričio 29 d.. 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Minėtame vakare kal
bės kun, A. Morkūnas, M. 1. 
Č.. ir kiti. T. M. skyrius 
kviečia visus atsilankyti, nes 
to vakaro pelnas skiriamas 
kolegijai. • ■

PASTABA.
’ Buvo rašyta, kad L.D.S. 

; 7 kp. rengia prakalbas 19 d. 
! lapkričio. Bet dėl svarbiu

pasakė atitinkamą pamoks
lų- . ' .
' Vakaro, Šv. Kryžiaus pa
rapijos' svetainėje įvyko mi
nėjimo užbaigiu ' .

Kun. S, Bystras pasaite 
turiningą prakalbą apie žu
vusius lakūnus ir ją žygį..

,Šv.. Kryžiaus parapijos 
choras sudainavo keletą dai
ną, o L. Vyrią kuopos val
dytos suvaidino ’• “ Už 'Tėvy
ne malonu kentėti,”

■ - : u ‘ q
Žmonės programa buvo 

labai patenkinti. Dalyvavo 
ir svečią iš Springfield* it 
Columbus. . .

Jurgis Spurgis.

SKLEISKITE SVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nąnw 
meskite, bet. duokite kitiem# pa
skaityti. Tokiu būdu supažin* 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremeite mūsą idė
jos priešą propagandą.

Kad aš išmokau taupyti pi
nigus pirkdamas kurą! Ne

- tai kainą — bet reiškia kiek
šilumos gauni už savo pinigus. D. & H. Antliracite man 
mažiausia lėšuoja, nes jie prirengti geriau — Cone — ’ 
Cleaned .•— neturi jokią purvą, ir yra kastas, sutaisytas, 
pargabentas ir pristatytas Amerikos darbininko. Aš lai
kausi prie D. & H.” ,

D&H CONE-CLEANED
ANTHRACITE

LAWSOS|COAL & GRAIN COJ ’
Tel. Brockton 6445. “7' 7': ’

VARDAS IR OFISAS: 64 AMES ST., BROCKTON.

priežasčią perkeliama į ad
ventą laiką, nes tuomet pra
sidės spaudos platinimo va
jus it . bus rengiama prakal
bos. Žiemai prisiartinus 
kiekvienam svarbu turėti 
savo namuose gerą laikrašt; 
ir naudingai laiką praleisti 
vakarais. Rap.

LOWELl,'MASS.
Lapkričio 5 d. pp. Valen

tinai surengė dėl sūnaus ba
lių.

Dalyvavo daug svečią ir 
visi buvo maloniai priimti 
ir pavaišinti.

P-iiąi Valentinai, yra L. 
t). S. nariai.

Lapkričio 12d. našlys M. 
Overis apsivedę su našle

JUNGTUVĖS.
Lapkričio 11. d., 9 vai. ry

te, Šv. Pranciškaus bažny
čioje, kleb. kun. P. Juras 
suteikė moterystės Sakra
mentą našliam p. K. Karla- 
vičįui su p. G. Masiūliene.

P-nas Karlavičius yra L. 
D. S. 70 kp. narys ir uolus 
darbininkas parapijoj ir L. 
D. S. Naujos Anglijos ap
skrityje.

Bažnyčioje buvo daug 
žmonią ir giminią.

Našliai daro . gedą mūsą 
‘‘jaunuoliams.” Tokią ‘jau
nuoliu’ mūsą parapijoj yra 
keletą. Vienas “jaunuolis” 
labai dažnai dainuodavo 
“Pasakykie panytėlė, ar tu 
mane myli,” bėt dabar jau 
nebegirdėti. Kas atsitiko? 
Rodos, merginą šioje para
pijoje netrūksta, tik. reikia 
apsidairyti. / ■

Rap.

OAYTON, OHIO
DARIAUS-GIRĖNO 

MINĖJIMAS.
Spalių 15d., Šv. Kryžiaus 

parapijiečiai su savo vadu 
kleb. kun. S. Bystru prieša
kyj iškilmingai minėjo mū
są žuvusius lakūnus- Darią 
ir Girėną.

Kleb. kun. S. Bystras, 8 
vai. ryte atlaikė gedulingas 
šv. mišias už lakūną vėles ir

SKRYBĖLĖS Į
Skirtingoms Moterims!

$5.00 , I
Visokios Mados. Skrybėles į 

dėl jaunu ir senesnių į
$1.98 — $2.98 I

Knox Skrybėlės—Vėliausios .‘Mados į- 
“Racer” Flfth Avė. “Vagųlionirt ‘

. $7.50 :

A. E. BRADY CO.,

24 W. ElmSt,
Brockton, Mass.

“Apsimoka tolinu paeiti”

Gražus Drabužiai

VMet 
Service

TeL 1605.

| 59 Main Street, Brockton, Mass. Į

Dėl

Jaunų Vyrų
Atsihpfiilnmną sj skelbimų gausi kiy- 
dilo $1.00 pirkdamas švarkų ar siutų, 

SIUTAI $18.50 iki $35
Viršutini ŠVARKAI $18.50 iki $35

PLONIAI ...... $18.50 iki $45

The Blue Fleet
GERIAUSIA PATARNAUS

KURO REIKALAMS

Aliejus-Angliai-Koksai

BrocktonIce & Coal Co
6. CENTER STREET, ' Tel. 189—1151

.ą

TYPEWRITERIAI
Ofisui—Mokyklai—Namuose—Korespondencijoms •

$15.00
ir aukščiau

Sąlygos labai žemos.
Tik $1.00 kas savaite

Visokią išdirbysčią typewriteriai ir rokavimo mašinėlės— 
parsiduoda—išsinomuoja—taisoma—žemiausia kaina,

Ribinąi dėl visokią ofisui mašinalią 50c. ir 75c. kiekviena.

JOHN H. WYATT
Typewriter Centras

28 HIGH ST., Tel. 1928, BROCKTON, MASS.

P o r t e r ’ s
227—229 Main Street, Brockton, Mass.

Prie. People’s Savings Bank
tė

i

Geros Rūšies Aprėdalai

Merginoms ir Moterims



■

• i'

lapkričio 1?, IMS. L * D H H B t JT !K 8. ■ .
■H)

Rytinių Valstybių Žinios
LapkiiČio 18 d. vakaras sportininkams uniformų ii 

ūkininkams. Tą vakarą bus įrankių.
didžiausias įoniarkas. ūki-' p^R^pjjoS BAZARAS 
ninkai atsiveš visokių pro?
dūktų ir paukščių, jie ren
giasi ne juokais^ . ■ - ■

Susirinkime, kuriame va
dovavo bazaro vedėjas kun.

- , . r .. v ,E. Gradeckis, ūkininkai iš-
spauda antkiekvieno pašto nodos seruos oro pašto zęą-1slrinko Komisiia: pp. Bltt.

khp Kalbamu Miklų sęrųu,^ pllipamkas ir PetTOUS.
išviso yra penkios. Tokiu!- r
būdu, tad turėti atniin&ą p£a.eKke>
v.S8 aukštu minėtos ant- . fi_
spaudos tekstą, reikia- uzsi- - h. g 2_

• , . - • sakj-ti nemažiau keturius!d h. kitataufiai.. ūkininkų
aktą surašant pašto’ženklus vienos serijos

Nežymūs kalbamų ženkle- Į ar įvairių serijų. Keturių
lių likutis, Lietuvos Pašto į ženklų ,• komplektas vienos

. valdybaLsutikus, dabar yra į-serijos Šiuo tarpu atsieina
‘penki doleriai; keturių žen
klų komplektas įvairių Šeri-.
jų atsieina šeši doleriai. Vi- 
ŠdsUpajamos eina Dariaus- 
Girėno įamžinimo-tikslui.

Aįtyvaizdoje mažo ženklų
skaitliaus, pirmenybę Šiems 
ženklams įsigyti turi “Li- 
tuanicos” garbės rėmėjai 
bei to skridimo įvairių ko
mitetų dalyviai.

P. Žadeikis,
Lietuvos. Generalinis Kon-

Dariaus - Girėno Atmintiniai 
Pašto Ženklai

Mūsų didvyriškų įakūmįiDari aus - Girėno “testą- 
finansinius, sunkumus žy-meųtęZf Antspaudus tekš
imai palengvino. Lietuvos tas padėtas ne ant kiekvieno 

ženklo, bet tint keturių vie-
iniai palengvino. Lietuvos 
oro pašto .markutes su ant-

ženklelio : Darius - Girėnas 
New Ymk — 1933 — Kau
nas.

•Tas antspaudavimas: buvo 
padarytas Š, m. birželio m. 
6 d. Nėw Yorke, tam tikrą 
aktą surašant

LapkriČio 11 d. prasidėjo 
■Šv; Trejybės parapijos hą- 
zaras. Nors tą vakarą labai 
snigo, bet žmones vistiek 
gausiai suėjo. .

Visos katalikiškos draugi
jos bazare labai gražiai ąt- ‘ 
stovaujamųs. . Jų atstovai ’ 
.inioširdžiai darbuojasi. Kle-' 
bonas Įmn. J. Ambotas taip 
pat dirba — pardavinėja ti- 
kietiis. .

t«

“GARSAS” APIE JAMES- 
JANUŠAUSKO SKRIDIMĄ

prieinamas visuomenei ir 
juos galima atminčiai isigy- 
li, Lietuvos Generaliniame 
Konsulate New Yorke. ' ~ 

. sis pašto ženklų likutis 
skiriasi nuo pirmiau išpla
tintų ženklų tuomi, kad ant 
jų dabar yra uždėta apvali 
tamsiai žalios spalvos naują 
aiitspauda: “Litiiaiiicos” 
laimėjimas tegul stiprina 
Lietuvos sūnų dvasią nau
jiems žygiams*?

Šie žodžiai yra paimti iš sulas New Yorke.

HARTFORD, CONN.
Kaip jau buvo rašyta, pa

rapijos. bazaras prasidėjo. 
la^k^> U 4, jrJjsis^rĮį 

. vakarus, būtent: lapkričio 
15,18, 22 ir 25 dd. bus už
baiga.

Pirmą . vakarą pasekmės t. 
buvo.labai geros. L .. 
buvo pilna žmonių, daugiau
sia jaunimo, kaip gėlių dar
želyje.

Draugijos savo stalus la
bai gražiai papuošė, kad net 
malonu j žiūrėti. Taigi yra 
labai didelis pasirinkimas

daiktų ir valgių.
Visos draugijos nuošir

džiai lenktymuoja, kad tik 
daugiau pelno padarius pa; 
rupijai.
' Pirmą vakarą daugiausiai 
padarė Vyčių ir SLRKA. 

J stalas. Darbininkai ( LDS.) 
ljS irgi nepasiduoda, nes kuo- 

Svetainė i'P°s l^nn‘ K. Tamošiūnas 
pats yra smarkus darbinin
kas ir turi gerų pagelbiniu- 
kų, kaip tai: /p. V. Tamo
šiūnienę, A. Paleckis, A. 
Kaunietis ir kiti.

Lapkričio 15 d. vakaras 
skirtas vyrams. . .. •

vakaras bus tikra paroda. 
Taipgi dalyvavo ir moterys 
—ūkininkės, kibios yra eks
pertės sūrių gaminime. Jos 
atsiklausė ar niiesčionys 
mėgsta sūrius l . Kun. Gra- 
deek'is visų vardų atsakė, 
taip. : "

L.D.S. KUOPOS SUSI- 
RINKIMAS.

Pasibaigus ūkininkų susi
rinkimui, darbininkai (L.D. 
S. kp.) pradėjo savo susi
rinkimą.

Pirm. K. ' Tamošiūnas 
pradėjo posėdį paaiškinda
mas tikslą. Daug svarbių 
klausimų pakeltą organiza
cijos gerovei. įslinkta 6 at
stovai į L. D. S. Conn. ap
skričio suvažiavimą, kuris 
įvyks lapkričio 26 d., Wa-

GEDMINO- ORDENAS 
NAGORNAUSKUI.

Plačiai žinomas ir gerbia
mas mūsų dramaturgas - ra- 

Lapkričio 18 d. bus ūkį- j šytojas Nagornauskas paga
niniai vakaras. . Ūkininkai: liaų susilaukė ir iš Lietuvos 
atsiveš visokių produktų ir! vyriausybės pagarbos. , Se- 
gy vunų. DMyvaukime visk 

’ iSpitrgis.

NEW miLGONN,

Lietuviškas Rekordas
Dariaus ir Girėno

. . ’ , ■ ’ ( . i

Žygį Atminti
Vienoje pusėje daina “Dariaus ir Girėno atminčiai,’’ 

kurią įdainavo Stasys Rimkus, baritonas, akompanuo
jant vargonais ir gražus lakūnų ir “Lituanieoš” vaiz
das, o kitoje pusėje daina “Kareivėliai” — Stasio Šim
kaus, kurią įdainavo duetas Stasys Rimkus ir Elena Sa
dauskaitė, akompanuojant pianu ir armonika ir lakūnų 

’ laidotuvių Kaune paveikslas.
Plokštelė atspausdinta tautinėmis spalvomis. Gali- 

..ma groti bile pliGuografu.
Kaina 75 centai. '
Užsisakykite tuojau

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

. terbury, Čonn. Nut arta ūž- 
' sisakyti 100 egz. “DArbinim 
ko” lapkričio 17’ d7 ir pla
tinti . bazare. Perkantiems 
bazaro bilietus duoti dova
nai.

Taipgi nutarė užrašinėti 
‘" Darbininką,’ ’ nes 6 kp. .na
riai aiškiai supranta, kad 
gera spauda yra‘didžiausias 
ir galingiausias įrankis ko 
voje su visokiais blogumais.:

Negaliu, praleisti nepaste
bėjęs, kad mūsų klebi. kun. 
J. Ambotaš, nors bazaro 
vadovybę jis pavedė jaunam 
ir energingam kun. E. Gra- 
deckiui, pats dirba bendrai 
šu kitais , bazaro darbinin
kais.

SĄJUNGIEČIŲ DĖ
MESIUI.

Kadangi L, R, K. M. S. 
Connectięųt apskričio meti
nis suvažiavimas-įvyks 19 d.. 
Lapkričio,, New’Britain, Ct. 
tai sulig apskričio nutari
mo, metinės šv. mišios už 
mirusias narių sielas įvyks 
18 d, lapkričio,. Šy. Andrie
jaus l'ietuviip bažnyčioje, 
New Britain, Conn., 7:30 
vai. ryte. Patartiną kiekvie
nai Sąjuilgietei išklausyti tą 
dieną šv., mišių įnirusiųjų 
intencijai, savo,j artimose 
bažnyčiose. Mes vietinės tu
rime tą dieną Atsilankyti 
išklausyti šv. mišių savo 
bažnyčioje. Taipgi kviečia
me kuo' skaitlingiausiai at
šilau k y t i į suvažiavimą. 
New Britainietės, laukia ir 
kviečia. :

. Sąjungiete.

lięk pinigų aukoti; Ir tas 
nenubaidė mūsų tautiečius. 
Jie pradėjo rinldi aukas, ii* 
iki šiol jau įteikė Universi
teto Vadovybei $2,000. Li
kusius renka toliau, ir iš ki
tų kolonijų.

Kalbėtoja pareiškę pagei
davimą, jog ir Balt'iinorėje, 

Atstovybes Sekreto-: kur gyvena jos sūnus, dan
tų gydytojas Žel vis, susikur
tų komitetas tą projektą 
remti. Tą patį vakarą ir su
sidarė laikinas komitetas, iš 
ponių Želvienės, Karalienės, 

Tenka girdėti, jog Lambros r Karaliūtės, ir p.

K

Pašarą Bap. M.

L. D. S. 6 kp. nutarimas 
yra pavyzdžiu kitoms kuo
poms ir visiems lietuviams 
katalikams. Jie klauso Baž
nyčios Vadu, nes žilio, kad 
tai yra Vyriausio Vado.Įsa
kymas.

Sveikiname L. D. S... kp. 
narius ir linkime geriausių 
pasekmių jūsų kilnioje dar
buotėje. •

PRANEŠIMAS
L. D. S. CONNEČTICUT 
APSKRIČIO KUOPOMS

L, D. S. Connectieut ap% 
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks 26 d. lapkričio, 
Waterbury, Comi., šv, Juo
zapo lietuvių parapijos mo
kyklos kambariuose, 1 vai. 
,po pietų...

Gerbiamos L. D. S. Conn. 
apskričio kp. malonėkite 
skaitlingai prisiųsti atsto
vus į šį suvažiavimą ir 
jiems įduokite naudingų į- 
neŠimų organizacijos gero
vei.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULI ARTAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN ■ EUROPA
Specialiai. trnuktiVai stovinti filmais garlaivio Breine'rhaveūe • 
.‘f umkrijia: labfti patogiu' kelionę I LlEitTV^-. ‘ 

'aKEieiAttSLiS KELIAS I TMŽtfę ■
InforinadjŲ klauskite pas. vietinius agentus, arba , .

NORTH GERMAN LLOYD

AFA’MN'V VEIKIMAS.
Lapkričio 19 d. Šv. Tre

jybes parapijos mokyklos 
alumnai stato J aktų kome
diją . / (Paieškai! pačios, ’ ’ 
kurių paraše kun. E; Gra-. 
deckis, parapijos mokyklos 
svetainėje. .

Gausiauateikime į jauni
mo vakarą,- ' nes kiek pelnei 
liks, tai bus. supirkimui

REIKALINGA
Tarnaitę .klebonijoje* Atsi
šaukite laiškais šiuo adresu 
“ DARBININKAS,” No. 5 
366 W;_ Broadū’ay, So. Bos-, 
hm, Mass/. •' • ■

PRANEŠIMAS
- MOTERŲ SĄJUNGOS 

CONN. APSKR. KUO
POMS.

Šiuomi pranešu, kad Mo
terų Sąjungos Gorni. Aps
kričio metinis suvažiavimas 
.Įvyks lapkričio;. 19 d., 1933, 
Šv. Andriejaus parapijos 
svetainėje, Cfrurcl! ir Stan
ley gatvės, Ne\v Britain, 
Conn.

Pradžia 1 vai. ' po pietų. 
Kviečiu visas kuopas pri
siųsti skaitlingai. atstovės, 
nes yra daug svarbių reika
lų. •.• ••’’ • • • '

Taipgi pagaili lūkite nau
dingų Įnešimų apskričio it 
visos organizacijos labui. ‘

. Marijona. Jokubdite, 
. M. S. Ąpskr. raštiniu.

kant vaidinimo jo rašytos 
; dramos “Knygynas Šv. Ą- 
jžuole,” .
' rįus Bagdonas viešai prąne-- 
šė, jog netrukus bus jam į-i 
teiktas Gedimino Ordenas. j

Dabar pradeda rūpintis 
to ordeno įteįkįmo iškil
mėmis.
planai ruošiami pastatyti,’Vinco Velžio. . 
kurį nors jo veikalą sceiio-' 
je, ir tą . patį vakarų iškil
mingai įteikti jam dękoraeį-

v- Reikia pastebėti, jog ang
lų laikraščiai, per apsileidi
mą, neminėjo to vakaro 
(sekmadienio, lapkr. 5 d.). 
Veikiamosios komisijos są
rašą: Nadas Rastenis, Juo
zas Aleknavičius, ir Juozas 
Skorka: Buvo minima net 
keletą kartų Vinco Laukai
čio pavardė, kaipo viso vei
kimo vado; jis tačiau nebu
vo komisijos nariu, bet tik 
iš šalies pakviestas kalbėto
jas.

VIEŠNIA Iš PITTS- 
BURGH’O.

Ponią Baltrušaitienė, gy
dytoja, iš Pittsburgh’o, bu
vo atvykusi į Baltimorę, ir 
davė paskaitą Lietųviij kny
gyne. Jos tikslas buvo pra7’ 
nešti vietiniems apie ruošia
mą Lietuvių kambarį Pitts- 
burgh’o Universitete.

Šis Universitetas stato 
naujus rūmus, kuriuose bus 
išrėdyti įvairūs tautiniai 
kambariai* Tokių būdu ma
noma supažindinti studen
tus su visų tautų statyba, 
puošimais, ir bendrai, tauti
ne nuotaika. t Vietiniai lie
tuviai susidomėjo Lietuvių 
kambarin ■ įterpimu tame 
projekte. Pasirodę, jog kiek 
vienam kambariui įrengti 
kainuoja mažiausia $5,000, 
ir grupės, . kurios nori save 
įamžinti ten, privalo bent

Ši komisija pasistatė sau 
tikslą suruošti keletą, kortų 
vakarėlių šį sezoną.

BOEROS VEIKIMO 
, DAVINIAI.

Buvo rašyta pereitos sa
vaitės “Darbininke” apie 
masinį susirinkimą ir pra
nešimą. Lietuvos Paskolos 
Bendrovės. Vėliau susidarė 
dar. didesnė komisija, kuri 
turės rūpintis lėšų, rinkiimų. 
padengti išlaidas, sudarytas 
vedant knygų reviziją ir į- 
kaįnąviiną. Ši komisija susi
rinks trečiadienį.

.Per. diskusi jas, iškilo ke
letą įdomių dalykų. Pasiro
dė, jog sumažėjo kasa astuo
niais tūkstančiais dolerių. 
Be to, kalbėtojai minėjo ki
lus klausimus, liečiančius 
patį reikalų vedimą, kurie 
turės išsipainioti, iki galėtų, 
įvykti perorganizav i m a s. 
Matyt, kad dar. neviskas 
tvarkoje.

PARAPIJOS CHORO 
GASTROLES.'

Šeštadienio rytų,’ lapkri
čio .18 d., iš Baltimorės iš
vyks parapijinis choras į 
Pennsylvanią. Tą patį va
karą statys koncertą Gi- 
rardvillėje. Sekmadienio 
rytmetį giedos mišias She- 
nandoah bažnyčioje. Vakare 
koncertuos ten pat, Važiuo
ja didelis būrys .autobusu ir 
mašinomis. Juos lydės vieti
nis graborius Jonas Grėb- 
liauck’as.

Rašo: <.
Daugelis klausinėja apie 

lakūno James - Janušausko 
leng'iamą skridimą iŠ Ame
rikos į Lietuvą, kad Uuž- , 
baigti garbingai pradėtą 
Dariaus - Girėno >žygį,.

“Gauname nemažai pro
testų dėl socialistų - naujie- 
niečių pastangų šumonopoli- 
zuoti skridimo rengimą, au- " 
kų rinkimą į vienos srovės 
•rankas.-

‘‘ Šiuomi mes. viešai parei
škiame, kad iki visa James- 
Janušausko skridimo rengi
mo kampanija bus vienos 
srovės žmbnių rankose, tol . 
nuo rėmimo susilaikysime. 
Transatlantinį skridimą ir 
jo rengimą laikome visos 
tautos, o ne vienos kurios, 
srovės ar grupės reikalu, 
panašiai kaip kad Dariaus- 
Girėno. laimėjimus laikom 
visos tautos laimėjimais, jų s 
mirtį — visos tautos gedu
lu.

“Ja m e s - Janušauskas, 
gal būt, yr,a gabus, patyręs, 
pasitikę j imo Vertas lakūnas. 
Mes linkime, kad jo skridi
mo reikalas įeitų į tinkamas' 
vėžes ir kad juomi tada už
siinteresuotų visi Amerikos 
lietuviai. Tam tikslui visų 
pirftfiaūfda reikalinga, kad 
skridimo reikalus paimtų 
vest ir tvarkyt tarpsroVinis 
komitetas sudarytas iš žino
mų ir patikimų visuomenės 
veikėjų,”

. “Į kiekvieną katalikišką 
šeimą, privalo pareiti bent 
V i enas katalik, laikraštis. ’

Popiežius Pijus XL ■

SUSIVIENIJIMO , 
BALIUS.. ‘

Sekmadienio vakare, lap
kričio 19 d'. įvyksta vietinės 
Susivienijimo kuopos susi
pažinimo bąlius. Per šokius 
grieš Šlekio orkestrantai. 
Kuopos valdyba kviečia vi
sus Baltimoriečius ateiti ir 
susipažinti su didžiausia 
Lietuvių ajidraudos. draugi
ja Amerikoje.

Žynys.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS 
,Graborius ir Balsamuotoj&s 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORĘ, MD.
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Rudens Naujienos
Užeikite pas mus apžiūrėti visokius baldus, kilimus, klijonkias, valgomo-, 

jo kambario, priimamojo kambario,, virtuves baldus, ir ĮTAISUS. Visokio 
masto pečiai,'dujiniai šildytuvai, Angliniai, pas mus randasi pigiai ir patogio
mis sąlygomis. Thahksgiving Dienai, v algomieji stalai ir baldai.

: SVARBU! .
Po keletą savaičių visokios kainos žymiai pakils. Tuom tarpu, dar turi

me anksčiau prisipirkę, ir. phrduodaniė senovės kainomis. Pasiskubinki te, kad 
vėliau netektų apgailestauti. Jeigu norėtumėte užsakyti kokį norsbaldą, pa
dėsimeį šalį ii'. palaikysime iki norėsite išsipirkti. •, , •

Kiekvienam perkant, teikiame gražią, dovaną..

SHEVITZ FURNITURE CO.
728—30—32 WASHINGTON BLVD. „ Plara 3925. ' BALTIMORĘ, MD.-
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Atsišaukimas
darni mūsų, artimiems kai
mynams pagelbon, kviečia
me visus susipratusius lie
tuvius, ypač katalikus, daly
vauti šioj ukrainų protesto 
demonstracijoj. Eisena pra
sidės 10 vai. ryte. Protestas 
baigsis masiniu mitingu. 
Ceiitral Opera Hpuse, East

Didžiojo New Yorko ir 
apylinkės jungtinės ukrai- 
nų draugijos "ruošia protes
to demonstracijų lapk. 18d,, 
prieš ukrainų marinimų ba
du Ukrainoje. Sovietai ieš
ko Amerikos pripažinimo. 
Mes*-Amerikos piliečiai tu
rime teisę reikalauti, kad 
prez Riiosevtdt nepripažintų; 67-th Street, 3 vai. p. p. 
Rusijos, kol jinai negaran-i Draugijos tedalyvauja su 
tuos pilnos pilietinės ir .reli- Amerikos ir Lietuvos vėlia- 
ginės laisvės ir nestos tik- voinis, 
rainus marinti badu. Tad ci- Apskr. Valdyba.

Iš Legiono Veikimo
A, L. L. Dariaus - Girėno 

Posto 1 Nr. susirinkimas į- 
vyko š. m. lapkr. 10 d. Pos
to bute, 262-A Humboldt 
Št.,, Brooklyn, N, Y,

T7ArJ. V^Valstybės Depar
tamentas, ryšy su anksty-

■ vesniu susirašinėjimu (iš 
liepos ir rugpiūcio mėn.) 
dėl Dariaus - Girėno žuvi
mo aplinkybių tardymo, pri
statė angliškų vertimų Lie
tuvos . oficialės komisijos 
pranešimo, kame aiškinama, 
kad lakūnai žuvę dėl nepa
prastai nepalankių atmosfe
riniu .'sąlygų ir motoro de
fektų.
. Lietuvos Pasiuntinybe 
pristatė prašytas abiejų la
kūnų gimimo metrikas. At
rodo, kad kap. Steponas Da-

• rius (Jucevičius, —pats kakties proga.
kapitonas sakėsi kap. P.! Posto “Karo Paliaubų 
Jurgėlai, Posto 3 Nr. vadui, ! Vakarėlis” įvyko lapkr. 11

• kad jo. pavardė buvusi dvi-j d.: ten pat. Vakarėlio metu 
Ij’pė: Jucevičius - Dafašius, specialė ceremonija pagerb

ti legionieriai Valentinus 
Kaminskas (paskutinius la
kūnų gyvenimo 2 mėn. pra
leidęs su jais ir daug pagel 
bėjęs lakūnams, vietos vi
suomenės .apleistiems) įr 
Antanas Povilanskas'. '(buv.

d.), — kadangi nepažymėta 
ar ši data nurodyta senuo
ju ar naujuoju kalendorių 
ir paprastai metrikos rašo
mos originaliu (senuoju) 
kalendorių, tai—išeitų, -kad- 
kap. Steponas gimėt 1896 m. 
sausio m. 21 d. Stasys Girė
nas (Girskis) gimė 1893 m. 
spalių in. 4 (tikriau 17) d. 
Vytogalos kaime. Pasiunti
nybė, taipogi pristatė pilnų 
kap. Dariaus tarnybos lapų, 
išduotų Karo Aviacijos vir
šininko. Ar abiejų lakūnų 
gimtiniai kaimai bus jų var
dais pavadinti, kaip Postas 
prašė- Lietuvos Ministerių 
Kabineto, dar nėra žinoma. 
. Susirink i m a s pasiuntė 
sveikinimų , Lietuvos Ka
riuomenei 15-kos metų Su-

komiteto iždininkas, avansa
vęs 200 dol. reikąlingiau- 
siemš instrumentams pirk
ti). Lakūnu du padidinti at
vaizdai nuolat puošia Posto 
butą. Atvaizdus pagamino 
V. Kaminskas. Pramoga bu
vo smagipo pagerbimo ce
remonijos, svečiai buvo vai* 
Šįnami vėžiais ir; gėrimu, 
šokta tautiški šokiai, žaistu 
rateliai. . Kai legionieriai 
inksminasi, tai niekas ne- 
ieka “sienų paremti.” Kal
bas pasakė pasižymėję le
gionieriai: K. Jovaišas, Ch. 
Laban, V. Kaminskas, A. 
Povilanskas, K. Jurgėla, P. 
Naudvaris, J. Karpavičius, 
P. Šatkauskas, J. Šimonis, 
J. Očikas, J. Navikas, V. 
Kuras, P Pečelis ir vadas 
Vyšnias. Vienos minutos ty- 
a ir atsistojimu buvo pa

gerbti žuvę lietuviai kariai 
ir jūreiviai,

Metinis Posto susirinki
mas įvyks gruodžio 14 d. 
Susirinkimas rinks 1934 m. 
Posto Štabų. Antras Karių 
Seimas bus šaukiamas New 
York’e 1934 im vasario m. 
18 d.

Legionininkas.

buotojai žada po Kalėdų 
kviesti vaidylas pas s Avė tų 
veikalų suvaidinti.. Žmo
nėms tokie parengimai pa
tinka. Programas: 1). “Pir
šlybos," 2- Vaidylų persta
tymas, 3) “Lele” monolo
gus, p.- Bruzgytė, 4) Bur- 
dingieriai, vyrų grupė, 5) 
Solo - Saksofonas— J. A- 
ęulionis, 6) Solo—- Banytė, 
7) Solo — J. Bruzgytė, 8) 
Deklamacija — J. Matuse
vičius, 9) Solo —- Prdnckic- 
tvfė, 10) Choras (a) Sveiki 
drttlŲb) Padėtai, (e) Už
traukim Jaunime, (d) Ra- 
rniai miegos, (e). Šokiai. 
Tuo vakaras ir pasibčigė. 
Toki parengimai pilnai pa
tenkina visus.

■’ Pas . komp. J. Žilevičių 
aukosi svečiai: J; Olšaus-. 
<as atvyko atsisvidkinti 
prieš išvažiuojant . į Cbiea- 
gų; Prelatas Maeiejauskas 
is “LiėTūvos“ ir art istas ; J? 
Babravičius.

MASPETH, N. Y.

JUBILIEJINĖS SUKAK
TUVĖS

jo. brolis geriau mėgo Ju
liaus pavardę, gi jis su
trumpinęs Darašiaus pavar
dę į Darius) gimė Rubiškės 
vienkiemy 1896 m. sausio 
m. 8 d. (pats Darius sakėsi 
gimęs 1§97 m. sausio m. 9

LDS. Kuopų Susirinkimai
HARRISON-KEARNEY, N. J.HARRISON-KEARNEY, N. J. LAWRENCE, MAS8. •
L. D. S 15 kuopos susirinkimas Į LDS. 70 kp susirinkimas įvyks

.. įvyks lupki*. 14 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. . Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

WESTVILLE, ILL. >.
* LDS. 75 kp. mėnesiniai susirįn 

. kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 

’ bažnytinėje-svetainėje . .
Valdyba

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

inaš ivyks lapkr. 19 d., 6:30 vai. 
v., Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir Sp 
4tb gatvių. . ..

Taigi malonėkite visi susirinkt 
ir užsimokėti duokles kurie esatį 
skolingi Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios, organizacijos.

Kviečia Valdyba

lapkr. 19 d., tuoj po 12 .valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nės turi 
rne keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(es) pri 
rašyti. Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Lapkr. 19 d., tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir ui 
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.,

Vsl’dybt

ž
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C. BROOKLYN, N. Y — 
Dvidešimts penki metai, be 
kelių mėnesių, atgal, nedi
delis būrelis lietuvių katali
kų pasigedo savo bažnyčios 
ir pradėjo organizuoti pa
rapijų. Suorganizuota para
pija ir pastatyta bažnyčia.

Taigi-Š v. Jurgio parapi
jos bažnyčia yra vienatinė 
lietuvių pastatyta.

Šv. Jurgio parapijos pa
rapijiečiams yra malonu 
lankytis į savo statytų baž
nyčių ir, kurios sukaktį ne
užilgo minėsime/

Tų jubiliejų turėtume 
kuo nors žymesniu paminė
ti. " . Balsas.

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, lapkr. 19 dieną, 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viii 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šio* 
kilnios organizacijos.

Valdyba

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia progą ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelių ir patarėjų—laikraštį 
“Darbininkų.” Jei Jumyse kils graži mintis * 
kų nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado-

< vanoti naujų maldaknygę, rožančių ar gražių 
■stovylėlę, užeikite Jūsų visuomet laukiame. j

LIETUVIŲ UNIVERSALIU BIURAS, Įnc. Į
Būviisg“VYTAUTO SPAUSTUVE■ ■ j

423 Grand St. . Brooklyn,. N.-Y. Į
' STagg 2-2133 g I
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PATERSON, N. J.
BALIUS PAVYKO.

Šio menesio penktų dienų 
Patersone, įvyko didelis Šv. 
Kazimiero.parapijos balius. 
Žmonių prisirinko pilna sa
lė. Gerų parapiečių duosnu- 
mu ir sumanių šeimininkų: 
p. p. J. Rušniausko ir J^ 
Pranaičio pastangomis ba
lius praėjo tikrai jaukioj, 
lietuviškoj nuotaikoj. Visų 
mėgiamas orkestras links
mino ne tik jaunuosius, bet 
ir senesnius, kas ypač buvo 
pastebima tautiškuose šo
kiuose. Be to, daug links
mumo ir juoko sukėlė tikrai 
įdomūs ir vertingi išloši
mai.

Miesto majoras p. Hincli- 
liffe jį* kiti keli žymesni as
menys pagerbė balių savo 
atsiląnk y m u, draugiškai 
prabildamas į Paterson’o 
lietuvių visuomenę.

Balius visais atžvilgiais 
pavyko. Garbe ir padėka 
prišidėjusiems. .

ELIZABETH, N.J.

Lapkričio 12 d. įvyko L. 
L. Svetainės Bendrovės va
karienė. Buvo kalbėtojų, ir 
iš kitų kolonijų. Visų tema 
buvo, kad kultūros darbai 
turi būti visų iš vien dirba
mi, jei mes norime savo 
vardų išlaikyti garbės laips
nyje, Prieš vakarienę maldų 
atkalbėjo, kleb. kun. J. Si-■ J ■■* V*“’ t • monaįtis. t Taipgi ir prakal
bų pasakė pirmutinis. Čia 
yra ženklas, kad žmonės pra 
deda atsipeikėti iš klajonių, 
į kokias buvo. įtraukę tautos 
priešai. Tikrai negali būti 
gerbiama ta tauta, kuri ne
gerbia savo vadų. .

Rengėjos vakarienės buvo 
šv. Rožančiaus * ir Šv. Onos 
draugijos. ■ Moterys daug 
kartų yra, pasidarbavusios 
tautos reikalams. 1

... Vietinis.

BROOKLYN,N ,Y
Karalienės Angelų para

pijos bazaras pratę s t a s. 
Kleb. kun. S. P. Remeika 
paskelbė, kad bazaras dar 
bus trečiadienio vakare, .lap
kričio 22 d., šeštadienio — 
lapkr. 25 ir sekmad'ienyj 
,lapkr. 26 d. užbaiga.

Daugiau tilps antradienio 
“Darbininke.” .

—Pavapijos balius ir va
karienė praėjo su didžiau
siu pasisekime Dalyvavo 
vakarienėje virš 800 svečių 
(20 kunigų) ir dar šokiams 
: 400* suėjo. Apylinkė dar 
nebuvo mačiusi tokios gau
sios ir gražios vakarienės. 
Liks gražaus pelno parapi
jai , Pavapi ja tinkamai pa
gerbė kun. J. Balkanų, kun. 
J. Aleksiūnų ir kun. P. Le- 
kėši. Matėsi svečių ir iŠ to
limesnių kolonijų, kaip kun. 
J. Valantiejus iš VVaterbu- 
ry, Conn., kun. M. Pankus 
iš Bridgeport, Conn., Icun. 
j. Abromaitis iš Hartford, 
Conn. Vakarienę ruošė visos 
parapijos draugijos. Bravo 
maspeth'iečiai!. Jau ir gra
žus choras spėjo pasirodyti. 
Bravo! .

—Lapkr. 10 d. mirė Vin
cas Lukševičiūs dėl nelai
mės cukraus dirbtuvėje. Pa
laidotas lapkr. 13 d. Kalva
rijos kapuose.

•—Lapkr. 22 d. vietos Mo
terų Sųjungos kuopa rubšia 
pabilinksmniimą parapijos 
naudai. Įvyks pąrap. saliu- 
kėje tuoj po vakarinių pa
maldų.

—Vyčių kuopa jau Suor
ganizavo vaikinų ir mergi
nų basketball tymus. Prak
tikuoja ketvirtadienio va
karais Klaščiaus salėj. Jau
nimas kruta - gyvuoja.

—Kun. Jonas Balkonas 
jau pradėjo mokyti semina
rijos klierikui lietuvių kal
bų. Painokos būna penkta- 
dien i ais Nekalto 'Prasidej i- 
nio seminarijoj, Hųnting- 
ton, L. L, kame mokosi 8 
lietuviai klierikai.

—Kun. J. Aleksiu n a s 
lapkr. 11 ;d., pakrikštijo 
Juozo ir Marijonos Kamin
skų dukterį Marijų Moniką. 
Krikštatėviai buvo Juozas 
Apas ir Monika Pankevičiė- 
nė.

RADIO.
. Kiekv'i e ir ų penktadienį, 

7:45 valandų vakare, iš New 
York radio stoties WLWL 
(1100 kilocycles) Ansamblis 
“Lietuvos Daina,” perduo
da įdomių dainų programų. 
“Lietuvos Dainą” šias kul
tūringas programas perduo
da per tų stotį nuo liepos 
mėn. Lietuviai, Jmrie netu
rėjo progos išgirsti, patarti
na atsukti savo radio priim
tuvus šį penktadienį

Menininkai.

Rengiame lapkričio 19 d. 
š. m. vakarėlį, užvardintų 
“Šurūm-burum.” Kviečia
me atsilankyti visus, nes 
pelnas šio vakarėlio paskir
tas parapijos naudai. Įžan
ga 25c. asmeniui. Įvyks At
simainymo Viešpaties para
pijos salėje, 64-35 Perry 
Avė., Maspeth, N. Y. 5 vai. 
vakare.

C. BROOKLYN, N, Y.

Lapkričio 5 et. įvyko vai
dinimas. “Piršlybos.” Žmo
nių buvo pilna svetaine. 
Buvo ir svečių. Liiiden dar-

Jaunuoliai - Jaunuolės!.!! 
Pastaruoju laiku teko išgir
sti, kad Brooklyne tveriasi 
Stygų Orkestras.

Tad, ‘ kurie įdomaujate, 
turite norų ir nusimanymų 
apie muzikų, kviečiame su 
savo 'instrumentais: smuiką, 
mandalina, gitara, ar bala
laika atsilmĮkyti pirmadie
niais J r ketvirtadieniais per 
lapkričio menesį, pas pt J, 
Š’irvidų, *116 So; Lst St., 
Brooklyn, N» Y; .

KĄ DARYTI?
Šv. Jurgio pftrap. Vyčiai 

rengia ‘ ‘ Sniego Balių, ’ ’ lap
kričio 19 dienų, parapijinė
je salėje. Bet klausimas ką 
daryti, kad sniegas, kurį 
Vyčiai net iš Alaskos parsis 
traukė, sutirpo? Gal koks 
išmintingas ‘ ‘Darbininko ’ ’ 
skaitytojas galėtų patarti 
Vyčiams?

Bet Vyčiai vistiek nenu
simena. Jie rengia “Sniego 
Balių” su didžiausia ener
gija. Visi kviečiami atsilan
kyti į šį įdomų vakarų.

. Vainikas.

Telephone: S^AGG 2-0706

OR, BUDIS-K, VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namą Telefonas: Michlian 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y.

V AL A N D O S : 
Nuo 9—12 Ii ryto, 2—8 rak, . 

iventadicniait ausitarva
: 499 GRAND STREET 

(kampa* Union Avė.)

DidėlėLietuvos MenoVagystė Vokietijoj
Spekuliacija Lietuvos Menininko. ųoiiaį paįĮgg dalyku ižtirtiį

Vogtais Daiktais, nes tokia negraži meno va.-- 
1914: metais liepos mėnesi Vokietijai' garbės

įžymiausias inūstj. dailinin- W‘dar.o. .
kas tapytojas Petras Kaipo- t 
kas (dabar gyvena Kaune) 
iš Mintaujos (Latvijoj) pa
siuntė į Vokietija šimtų jo 
tapytų paveikslų. Jis tada 
rengėsi Berlyne atidaryti 
savo meno kurmių parodų. 
Paveikslus pasiuntė per 
Eitkūnų ekspeditorių John. 
Tuo tarpu buvo paskelbtos^ 
vokiečių ir tusu mobilizaci- , 
jos, prasidėjo baisusis ka
ras, ir apie paroda neteko 
mė galvotu Kiek vėliau iš 
Šveicarijos p. Kalpokas da
rė pastangų kų nors sužino
ti apie išsiųstus kūrinius, 
kuriems Sukurti buvo padė
jęs visa dešimtmetį darbo. 
Bet Vokietijoj niekas nieko, 
apie jo paveikslus nežinoję. 
Dailininkas pamanė, kad jo’ 
kūriniai yra tapę karo die
vaičio auka... ir nusiramino. 
Praslinko apie 19 metų. Ir 
štai paaiškėjo, kad 1914 me
tų liepos mėnesį siųstieji į 
Berlyną p. Kalpoko meno 
kūriniai ne tik kad nėra žu
vę, bet kad dar jais varoma 
spekuliacija. Nesenai vienas 
Berlyno vaistininkas Frid
richas Schoeneris, pasiuntė 
Mintaujos miesto valdybai 
laiškų, kuriame teiraujasi 
kai kurių žinių apie daili
ninkų .Kaip o k ų. , Laiške 
Schoeneris pasisako turįs 
p. Kalpoko paveikslų “Liep
snos raiteliai,” kuris esųs 
istoriškas ir labai vertingas, 
nes priešingai vaizduoja di
dįjį kaių (paveikslas tapy
tas 1912 metais). Prie laiš
ko pridėta ir “Liepsnos rai
telių” paveikslo fotografija. 
Šitas laiškas pateko į ran
kas pačiam dailininkui p. 
Kalpokui. Be to, p, Kalpo
kas jau turi ir kitų žinių, iš 
kurių matyti, kad jo pa
veikslai nėra žuvę ir kad jie 
brangiai vertinami ir Vo
kietijoj pardavinėjami iš 
ranku i rankas. ;

i
Išeina taip, kad kaž kas, 

gal būti ir pats ekspedito
rius John’as, 1914 m. priė
męs paveikslus persiųsti į 
Berlynu, pasinaudoda m a s 
karo suirute, juos nuslėpė, 
tikriau sakant, pavogė. Pra
ėjus daugeliui metų ėmė 
juos pardavinėti. Ir pasiro
dę kad paveikslai yra aukš
tos ineniniškos vertės, nes 
tikrai jie yra tapyti vieno 
žymiausių Lietuvos daili-; 
ninku. Tokia meno vagyste' 
yra didelė skriauda ne tik! 
dailininkui p. Kalpokui, bet' 
ir visam jaunam Lietuvos 
menui,A " ■

Lietuvos užsienių reikalų ; 
ministerija imsis žygių Vo-( 
kieti jo j tų reikalų išaiškinti, 
kaltininkus surasti ir skriau

‘‘Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatine misi
ja”.— ' • ' ■

,s ; Popiežius Leonas XIII,

Vogtais Daiktais.
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Tol. Bryant 9-7763

CLEMENT VŪKETAITIS
E ■

5
ADVOKATAS

113 West 42-nd St„ 
New York, N. Y.

|
i
i

■ .i

KLASČIAUS

I CI.INTONPARKAS
F piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams Ir visokiems pasilinksmini' 
I* mama, smagiausia vieta Brook* 

lyne-Maspethe.- Jau laikas užsisa
kyti salę Žiemos sezonui.
kamp. Maspeth ir Bett? Ava

| JONAS KLASČIUS Sav, 
į Maspeth, N. Y. |

Tel. Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORTUS

BALZAMUOTOJ AS
231 REDFORD A VENDE 

BROOKLYN, N. Y.

OI Stagg 2- -3043 Motiirv Pnh**>

M. P. BALLAS 'NE
BIBLIAUSKa^ 

Graboriusir Balaanrabtyoja*

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notnry Bubll*

JOSEPH LEVANDA 
(Levandaiuks«) 

GRABORIU8 
; 107 Union Avė., Brooklyn, N. Y

I Telepbone: STAGG 2—0100

| OR. A. PETRIKE
į (murai

LIETUVIS DENTISTAS
| 221 S. 4th. St, Brooklyn, N. 1
I X‘8pinduUii Diagnof
f Gaza
I. VALANDOS:
: Nuo 9 vuL ryte Iki 8 raL vakar*
Į Penktadieniais Ir Šventadieniai* 
i .tik susitarus

šI

• Telephorie Stagg 2-4409 
NOTAIiV PUBLIC

ĮLĖKS. RADZEVIČIUS
G RABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią '' •

Parsamdau Automobilius Ves 
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

.kiems pokyliams

Tel. Newtown 9‘—4464 |

ANT. Į VALANTIEJUS 1
GRABORIUS IR

. BAL8AMŪ0T0.J AS 
Apdrauda visosi* $«*<•«*

*' Nota'•y rūbu*'
5441 — 72-nd Street, 

. . Arti Grand Su > '
MASPUTH, L L, Ni Y

i j • . • m*-i č v i • • utaūivruu. prauiuiuuda atitaisyti. Tlkunasl, kad kai, kurie skelbiasi "DarbhUnke." tik 
Vokietijos valdžios įstaigos

MOT. LAUKUS. Fotografas
214 Bedford Avu., Brooklyn

rel. Rw«n«i ė—-irti 4
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