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KATALIKŲ PASAULIS
Kristalus Kančios Per sta

tomas. . • ’,
Sekančiais metais Ober- 

ainmergaų Kristaus Kan
čios veikalas pirma kartų 
bus vaidinamas po sekmi
nių pirmadienį, gegužės 21 
dienų. ’ .

DARBININKAS
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EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS
Y. • ’ Y. . ‘ ' ’Y.

KAINA 5 CENTAI

padekavones ■ - Tukstantine Minia Klausėsi
Amerika kaipo-tauta, arba geriau pasakius kaipo ■ ' 11 WF W 'Kųn. Coughlin Kalbos N. Y.

Jungtiniu Valstybių ka
talikai advokatai didina 
fondų, kad įdėti langų Ti‘ę- 

.. guier Katedroje, Franeūzi- 
joje pagerbimui Šv.Yves 
advokatų patrono. Suvirs 
20 valstijų advokatai jau 
prisidėjo savo aukomis

BAVARIA. — J. B. Mil- 
les Šia vasarų iš Bavarijos 
pėkščias nešdamas medinį 
kryžių nukeliavo į Roma. 
Iš ten i Šv. žemę ir ant 

. Kalno Taboro padėjiO kry
žių.

Washingtgn, Į). C. —
Katalikų universiteto stu

dentai architektai : V. F. 
Duckett ir S. Stathes laimė
jo pirmų dovanų architek
tūros srityje. Kompenticijų 
vedė Societe dės Arehitec- 
turės Diplomes par le Go- 
vournment tarpe visų tau
tu. Garbė katalikų univėr- 

Pa. - •
& ■. . ----- -------

Kun. Jonas P. J. Sulli- 
vąn, T. O. R., šv, Pranciš
kaus kolegijos Seminarijos 
pirmininkas tapo išrinktas 
Loretto apskričio * mokyklų 
vedėju. Jis gavo daugiau 
nekaip tris -ketvirtadalius 
balsų..

Mobile, Ala. miesto gat
vėmis ėjo su švč. Sakra
mentu procesija Jėzaus Kri
staus Karaliaus dienoje.

Y. SAN FRANCISCO. — 
Jėzaus Kristaus Karaliaus 
dienoje baseball Stadiume 
buvo šv. mišios, kuriose virš 
50,000 žmonių dalyvavo..

UETUVAITĖS UŽMUŠĖ
JAS PRALOŠĖ

_ , arba geriau pasakius kmpo
valstybef turi keletu savo lautiniip švenčių, tarp kuriu 
gal populeriausia yra Padėkavončs Diena; Tiesa, liepos 

(^^priklausomybes Dienoje) yra daugiausia triukšmą 
ir šaudymo, bet Padekavonės Diena yra be galo rimta ir 
nuoširdi. Tai šeimyniško pasimatymo diena. Visi šeimos 
nariai, jei tik tam yra galimybes, siisivašiuoja. kur nors 
--daugiausiai pas tėvus, pasiviešėti ir jei kada/tai ta..diė^ 
ną pavalgyti gardžių pietų — kalakuto ar bent vištie
nos. Tų dienų būtinai viešpatauja kilni ir nuoširdi nuo
taika. Nesantaikoje gyvenų šeimos nariai paprastai su
sitaiko, žodžiu, Padekavones Dienos dvasia yra labai 
graži ir pamokinanti. Kalbamos tam tikros padėkos mat-, 
dos, kurios parodo, kad Amerikos valstybes kūrėjai bu
vo žmones giliai tikintt ir religingi.

Jjdbiausiai užmiršta pasauly dorybe — tai dėkingu^ 
mas. Tiesa, už kiekvieną įrnddrnavimą męs tariame ‘ariu,’ 
bet tas taip lengva, kad nei nepasijuntame tai pas,ak e.. 
Tačiau kąi prieinama prie tikrojo dėkingumo, tai labai 
retai kas jį parodo^ Pats Kristus, išgydęs dešimtį rdup-. 
suotų vyrų, kuomet tik vienas jų susiprato jam padėkoti, 
liūdnai pareiškęs “Ar ne dešimtį išgydžidu,. o devyni ka- 
nie?P O ten juk dalykas ėjo nė. apie kokį didelį dėkingu^ 
mo darbų, tik apie paprasčiausią tarimų “gciu.” Iš čia 
matomoj kad net paprasčiausias padėkojimas — tarimas 
“ačiūff — daug ką reiškią ne tik pad žmones, bet ir pas 
Dievų. Žmonės tai vadina ‘paprasčiausiu mandagumu, bet 
ir 'mandagumas juk yra kultūros požym is, o kultūra — 
tai krikščionybės išdava. Nemokąs padėkoti yrą vadina
mas blogai išauklėtų storžieviu. O jei žmogus yra \jau 
tikrai dėkingas, vadinasi, nė vien ištaria “ačiū,^ bet sa
vo geradariui stengiasi kuom geru atsimokėti, tuomet 
mes tokį'žmogų be galo gerbtam ir branginam. Dėkingu
mas tai tikras sielos džentelmoniškumas, 'nedėkingumas 

; gi yra pr i skaitomas prie sunkiausių klaidų. Tai. žemo 
charakterio požymis. Būti pavadintam nedėkingu tai 
sunkus apkdUinimaš. ū' ' 1

Taigi dėkingumo mokymas — ne vien tik paviršuti
niško, bet ir esminio dėkingumo — yra svarbus auklėji
mo uždavinys. Tėvai ir auklėtojai turėtų kreipti į tai ne
maža dėmesio; kad jaunąją įkartų dėkingumo išmokytų. 
Ir Amerikos valstybė nemaža jiems čia padeda pareng
dama viešą dėkingumo aktągPadėkdvonės Dienoje. K.

Bolševikų Pragare Dar Esą 
94 Katalikų Kunigai

„Sugrįžę iš Sovietų Rusi
jos kalėjimų mūsų kauki-' 
ttiai pasakoja, kad Petrapi
ly lietuvių yra virš 8 tūks
tančių, bet trečdalis to skai
čiaus dabar save katalikais 
nevadina, nes bijosi patekti 
į mirties lagerius.

Bolševikų kalėjimuose ir 
lageriuose dar esu 94 kanki
niai katalikų kunigai. Iš-

KOLEGLre| RĖMĖj| BATSIUVIU STREIKAS
1$

------
Thompson, ^įonn. — Lap

kričio 26 d., Marianapolio 
kolegijoje įvy co tos kolegi
jos rėmėjų si mas.

Kolegijos 
sus delegatus 
priėmę ir pau tlgydino.

Seimo pošė lys prasidėjo 
apie 1:30-vai.J pio pietų, kurį 
atidarė N. A. Rėmėjų pirm, 
p. Svirskas, Ilis pasakęs į- 
žanginę kalbątpakvietė kun. 
J. J. Jakaity M. J. C., Tė- 
Vų Marijonų b Provincijolų 
pradėti posėdi mukia.

Seimo prezidiumų suda
rė šie: į '

Kun. K. IT&onavi čius,
Kun. K. Vęys, 
Kūn. J. J; pakaitis ir 
Kun. J, Vmantiejųs,

PASIBAIGĖ

Marianapolio

vyriausybė vk 
abaį maloniai

STOITGHTON, Mass. — 
Joseph F. Corcoran Sime 
kompanijos darbinių kai 
streikų laimėjo. Jie priver
to kompanijų pripažinti 
unijų. Darbininkai balsavi-

of Shoė and AlTied Crafts .-Įunijų. Streikavo per tris sa
vaites. Kompanija su darbi
ninkų vadais nei kalbėti ne
norėjo, Balsavimų pravedė 
Now England Regionai La- 
bor>Board. Sveikiname dar-? 
bininkus vieningai kovoju
sius už . savo teises.

jų lietuvių irgi yra dar ke
letas. Lenkai jau antrų kar
tų daro tokius kalinių mai
nus, tai reikėtų,' kad ir Lie
tuvos vyriausybė vėl pada
rytų mainų, nes bolševikai 
Lietuvai tik našta,-, o gauti 
iš Rusijos mūsų tautos va
dus ir susipratusius darbi
ninkus — kankinius yra di
delis plūsas. '

Minia N u linčiavo Du Kalinius
NORWOOD, Mass. — 

Šiomis dieniomis Massaehiu- 
setts Aukščiausiasis Teis
mas išsprendė turko Osma- 

. no apeliacijų; kuris yra nu
teistasmirtimi už nužudy
mą Angelės. Keraitės, .9 me
tų' amžiaus, pereiti! metų 
Kalėdų dienoje. Teismas 
apeliacijų atmetė ir patvir
tino žemesniojo teismo 
Sprendimų. Vadinasi turkas 
turės mirti elektros kėdėje.

HARTFORD, GONN.
Šv. Jkjuo Evang. dr-jos 

priešmetiųis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 3 d., 1 vaL po 
pietų; Visi nariai malonėki- 

‘ te atsilankyti, nes bus rin
kimas’ valdybos ir daug ki
tų svarbių reikalų.

Ręport. .

SAN JOSE, Gal.. — Lap. 
kričio 27 d. gausi minia 
puolė kalėjimų, kuriame 
buvo Thomas H7 Thurmond 
ir John M. Holmes ir juo
du pagavę išvilko į gatvę ir 
mirtinai primušę nuvilko į 
St. James parkų ir pakorė 
medyje už nužudymų jaunio 
turtuolio B. H. Hari.

. Kalėjimo sargyba bandė 
gintis ir paleido keletu aša
rinių bombų, bet minia vis
ką nugalėjo ir įsilaužė į ka-

Linco žiūrėjo vyrai, mo
terys ir vaikai ir gėrėjosi.;

Rytojaus dienų vaikai 
prisiskaitę spaudoje! apie 
linČų darė bandymus ir vie
nas vaikas bandęs pasikar
ti,

Gnb. James Rolph, pa
reiškęs kad nūlinČiąvimas

dviejų ■4kidnaperių” būsiu 
gera pamoka kitiems.

Bet labai abejojame. Rei
kėtų pamokų duoti iš vir
šaus, o nė. iš apačios; x

Lincas yra smerktinas. 
Valdžia turėtii bausti, lin
čiuoto jus, kaip ir visus ki
tas kriminalistus.
' Lincu ųžgyrus minia im

sis ir. kitus įstatymus laužy
ti. " ’

Štai jau panašūs įvykiai 
buvo Salisbiny, Md. ir S t.

. Joseph, Mo. Įtūžusi , minia 
nulinčiavo dii negru. •

PATERSON,N. J.
40 VAL. ATLAIDAI.
Sekmadienį, gruodžio “ 10 

d., Šv; Kazimiero parapijos 
bažnyčioje prasidės 40 vai. 
atlaidai,.

Seimo vedėjas — kun. V. 
Puidokas; pagelb. t— mok. 
J. Pilipauskas. . ..

Raštininkais -Y- p. Urmo- 
nienėir ,StMičiūnas,

Rezoliucijų^ Inomisija — • 
pp. Stulgiūskas, Deliohienė, 
Vaičaitis, Kneižys.,

Sveikinimų — pp. S virs- 
kas, Zaleskienė, Sabas.

Seimo Rengimo . — pp. 
Tamulis, Baltrušaitis, Kas
paravičienė.

' Šeimų sveikino: kun. Dr. 
J. Navickas, M. I. G,, kole
gijos direktorius ir jos na
mų . šeimininkas; kun. K. 
Urbonavičius; kun. J, J.. 
Jakaitis j M. I; C., provinci
jolas;. kun. K. Vasys, Ku
nigų.. Vienybės Centro pir
mininkas; kun. J, Valantie- 
jus: kun. J. Ambotas ; kun. 
J. Vaitekūnas ; A. F. Knei
žys ir Mantais.

Visi Sveikinimai buvo la
bai nuoširdūs. r

Rėjnėjų skyrių raportus 
išdavė atstovai. Paaiškėjo, 
kad kai kuriose kolonijose 
labai daug dirbama kolegi
jos naudai. Taipgi buvo pa
sižadėjimų iš visų kolonijų 
ateityje daugiau padirbėti.

Kun. Dr. P. Biskis, M. I. 
C. skaitė referatų ‘,‘Katah- 
kištais Veikimas ir Marijo
nų Kolegijos Rėmėjai.” 
(Šis referatas telpa šiame 
numeryje. Red.)

Šeimas priėmė penkias 
rezoliucijas: 1) Padėka Lie
tuvių Dienos rengėjams ir 
dalyviams; 2) Lietuvių Die
nos rengimas kitais metais.; 
3) Spaudos Savaitė; 4) 
Mokslo stipendijos klausi
mu, ir 5) Sveikinimo.

Labai daug gyvumo ir 
džiaugsmo 7 sukėlė perskai*. 
čius sveildnimo rezoliucijų 
kun. Dr. J. Navickui, jo 2Q 
nietų literatinio darbo su
kaktuvių proga.

Seimo dalyviai sustoję 
per kokias 5. minutės be sti-

GAUJA PUOLĖ MART- 
LANDO KALĖJIMĄ

SALISBURY, Md. — 
Lapkr. 28 d,—Apie 400 vy
rų puolė kalėjimų, kad iš
laisvinti . keturis kalinius, 
kaltinamus nulinčiavime 
juoduko George Armvviood, 
spalių'18 d.

Gub. Albert Ritchiė pa
siuntė 300. milieijantų mal
šinti įsiutusių minių. Milici- 
j antai paleido į minių ašari
nes bombas, bet ji . vistiek 
nesiskirštė, nes jai pagelbė
jo gaisrininkai paleisdami 
vandenį, kuris . išsklaidė 
nuodus. . •

Matyt,; kad tų minių pul
ti kalėjimų išprovokavo Ga
li f Orui j os gubernatoriaus 
pareiškimas, kad jis kiek
vienų įkalintų žmogų Už nu- 
linčiaidmų dviejų “kidna- 
perių” paleisiąs iš kalėji-

NEW YORK. — Lapkri
čio 27 d., Hippodrome kal
bėjo žymus katalikų kun. 
Charles K Cougiilin . apie 
Prež. Roosevelt piniginį 
planų. Jo kalbos svetainėje 
klausėsi apie 7,000 žmonių.

Kadangi jo kalba buvo 
perduota per radi o, tai ga
limas daiktas, kad girdėjo 
nnlVrcFttai-žmonių. YY~

Kun. Cougiilin trumpai 
priminė depresijos istorijų, 
mašinų amžių, kurios išme
tė milijonus darbininkų iš 
darbo, o likusieji tapo ma
šinų vergais;

Kai bedamas apie piniginį 
klausimų ir prez, Roosevelt 
planų, kun. Cougiilin pa
smerkė kapitalo atstovus 
Sprague, Acheson, Morgan 
ir kitus, kurie priešinasi 
prezidento planui išleisti 
daugiau popierinių pinigų, 
kad sulygintų dolerio vertę.

Kapitalo agentai pręz. 
Roosevelt planų vadina in- 
f'lacij.a, bet kun. Coughlin 
tų užginčijo ir pareiškė, 
kad tik norima grąžinti do-‘ 
lerįo 1926 m. vertė. • •

Kun. Coughlin taip pdt 
pasmerkė ir kaikurių Ame
rikos Darbo Federacijos 
vadų politikų. Jis aštriai 
kritikavo Mathew Woll, A. 
D. F. vice prezidento kalbą, 
pataikaujančių kapitalui ir 
kapitalistams.

rao.
Bet gub. Ritchie pasielgė- 

kaip tik priešingai. Jis pa
siuntė milicijų, kad apgintų 
valstybės ir žmoniškumo į- 
statymus.

Nežiūrint kaip didelis nu
sikaltėlis ir jo niisikalti- 
ipas, niekas neturi teisės at
imti jam gyvybę. Net ir val
stybes įstatymai draudžia 
tai daryti.

jis garbingai primine 
prez. Coolidgė prėzidenta- 
vimo laikus, kada, doleris 
buvo vertas 100 centų. “Bet 
kada prez. Roosevelt bando 
atstatyti gerbūvi, tai jis 
prakeikiamas,” sako kun, 
Cotigblin.

Morgano ir Wall Streeto 
agentų^njolJpja8_..adminįst*^-_
racijos esąs ne. kas k’itaSj 
kaip tik noras nuversti.’, 
Roosevelt ir iškelti aukštyn s
Ogden Mills į prezidentus i
1936 m. # ;

Kilo didžiausias entuziaz- • 
mas lenda kun, Coughlin pa
siūlė i’ezoliucijų, kuria pra-. 
šo Prezidento atstatyti 
1926 m. kainų normų.

Rezoliucija buvo vienbal- • 
šiai priimta.

Anglų visa spaiula labai 
plačiai .. rašo a p i c kum 
Coūghlin prakalbų, nors la
bai atsargiai, bet palankiai...

Kun. Coughlin,. turi būti 
nesuklysi nu* pasakę, yra. 
žymiausias kalbėtojas ir 

‘darbininkų užtarėjas, kurio ’ 
kalbų per radio sekmadie
niais. klausosi kas tik turi ; , 
radio. .

Kapitalistai jį visokiais, 
būdais puola, bet nieko ne
gali padaryti, nes jo visos 
kalbos yra pagrįstos Leono. 
XIII ir Pijaus XI ehcįkli- . 
komis.

SUTKUS GAVO VALDIŠ
KĄ VIETĄ

AVAUKEGAN, Ilk—Ang
lų spauda praneša, kad L, 
R. K. S. A. Centro Prezi
dentas Antanas Sutkus ga
vo naujų, valdiškų, vieta.

Jis paskirtas valstybės 
aliejaus inspektorium į vie
tų pašalinto Einar. Sorenson 
iš Channel Lake.

NUKIRTO GALVĄ KO
MUNISTUI

/ BRESLAU, Vovietija. - 
Šiomis dienomis Hitlerin 
budelis nukirto komunistui 
galva už nužudymų hitleri
ninko.

L. D. S, CENTRO VALDY
BOS SUSUKIMAS

■įvyks antradienį, gruodžio 
5 d., 7 vai. vakare.’ Kviečia
mi dalyvauti.

TANERiy STREIKAS 
TEBESITĘSIA

REIKALAUSIĄS RELIGI
JAI LAISVĖS RUSIJOJE

ROMA. — Italijos dikta
torius Mussoiini planuoja 
pasikalbėjimų šu Rusijos 
komisaru p. Litvino v. reika
lauti religijai laisvės Sovie
tų Rusijoje, tokios laisvės, 
kokių p. Litvinov pažadėjo 
Jung. Valst. piliečiams.

stojimo aplodismentais dr ’ 
šūkiais “ilgiausių . metų”į 
reiškė pagarbų ir linkėjimų 
savo vadui gerb, kun. Dr. 
Navickui. < . . 7

Gerk Jubilijataš labai 
kukliai padėkojo už sveiki 
nimus iv linkėjimus.

'Seimas, kuriame daly va

: ATĖMĖ MĖLYNI ARĄ

N0RW00D, Mass. —. O- 
dos darbininkų streikas dar 
nesibaigia; Kompanija sam
do streiklaužius.

Tarp streikierių'eina kal
ba, kad ir arkliai pažįsta 
streiklaužius, 
a įsitiki mas 
priėjęs prie

Buvęs toks 
streiklaužys 
kompanijos 

arklio norėjo jį paimti ves- . 
t i, bet arklys pagavo streik
laužio rankų, sukando ir. 
laike, kol kitas žmogus iš- ' 
gebėjo. KiOnipaui jos bosai ■ ’ 
arklį nušovė, pasakoja dar-’ 
bihinkai.

ST, LOUIS, Mo. — Tū
las Blackshaw, savininkas.1! 
kėtnrių mėsinių prarado 
mėlynąjį arų, nės neprisi
laikę savo sutarties su Pre
zidentu Roosevelt.

-j Jį apskundė darbininkai, 
vo per 100 atstovų ir svečių, nes jie buvo verčiami, dirbti 
pasibaigė, i. alahtsia niiotai-ilgas valandas ir už mažų 
ka,

STREIKIERIOSPALEIDO

atlyginimų.

čio.28: d. . Manierių strei
kas Gąilupo užbaigtas. Vi
sus ' įkalintus streiko vadus 
ir darbiniiikus įsake paleisti 
į laisvę ir atšaukti iš toli 
karįuuniono/ . ■'
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Un. R. J. Quinląn, tos orgaiiiža-

St., So. i Boston, Mass. Abu jau-

So. Bostono jaunimo tarpe.

Moderniška vieta. Skanūs ir. Švarūs valgiai ir gėrimai.. 
Pririšome užeiti..

Lapkričio 26 d., 10:30 vai. ry
te apsivedė Juozapas Petronis, 

su

377 BR0ADWAY, # ' SO. BOSTON, MASS.

Tuoj po sumai, susišlinbayo

Naują Valgyklą

BR0ADWAY TAVERN
P. Molis ir Jurgis Mąsilionig (Savininkai^ /

ŽINUTĖS

JhnkUdienis, Gruodžio 1 d., 1283 15'A&BiŠINKSS_

m^vM*.**

-1

VIETINĖS ŽINIOS
bus Pranciškoną skyriaus pamal
dos. .

Kitą sekmadieni prasideda Ad
ventas: Užsidaro tuomet vestuvių 
kėlimas ir kitokie .pasįlinkšmmi- 
mąL .

KOLEGIJŲ KLUBU KOMU
NIJOM PUSRYČIAI.

»* . ' • •■■ ■

Lapkr. 26 d., Naujos Anglijos 
italikų Kotegistų įdubų Fede-
ilją ujo prie Šv.’Komunijos įr 
į.tanvBrunmvick’s viešbuty tii- 

užkandzius vadinamus —
Onniiiijos pusryčiais.

į Programos .vedėjas buvo p. O,
•Thorapson iš B, U.

Kalbas pasakė r kun. L, J. Gal- i
ber, Bostono-kolegijos prezi-.i - ,.v . . - .

įtartas, Wm. Murphjs pirainin-;,ltely3- ,snuo, nm. xti.u.i.yiij-, pivmxuiu- I ,• v>. . . trr ’ i’
N. A. K. K. K, Federacijos. I Kazimiera .Klemkmtę, gy, 

t zv • i x ■ . veuusia !) St. Murks R(L, . Dor-?• t® <wm*. Iclu.stt; ,jta biud to jaia bilrį
tapehonąs^r „panele tj ir lwbcls Jau.

ndy. atstovo Wcllesley. kolega pnnaT^ts ’ ’ •
T^fnlnrita-rvin VlnliA įKaUSĮKytC. . •Katalikiško jo klubo.

Garbe katalikų studentų orga- 
riuzaėijai, kad laiko tokias konfe- - ;. - 
Irefoiias. šis biivo metinis ivykfe Mottejns Kleinotas, 287 D St„ su 
Hr labai, gerai .nusisekęs. Apart. Amelija Remeiltyte, 671 E, T-tli 
’kitio, priimta atstovu raportai is ®0,' boston, Mass, Abu jau- 
'Studentų Tarptautinio Kongreso, i navedžiai yra . veiklūs- »r pymūs 

*■ • . • ■ ' zx T?/"irti-i-v-vyz-a iniTMiTMA ■

Kk Trečiaclieiiio vakare, 7:3Q vai. 
|vyks merginą Sodalioijos pamal- 

. fe defe ir .susirinkimas.

•' .l n
Ketvirtadienis ‘ yra. netik • Pa

dėkos Diena, bet Šv. Andriejaus 
Apaštalo. Diena ir ketvirtadienis 
prieš pirmą penktadienį mėnesio.

Ryte bus klausoma išpažintis.

iLiė Marytė Treinavičiū- 
te, inuzikos mokytoja daly
vavo. savo mokyklos pąren- 
gime, lapkričio. 29. <L it 
skambino pianu. \

IŠVYKO LIETUVON

*įpki,Tų o Šio skyriaus bu- kytų savo vaikelius saugu* 
Į Į liaus, lapk‘r/25 d., .pavapi- mo gatvėse, . ypatingai da- 
I jtoą biednųjų. JCalędiuiu 1 bar žiemos niėtu. Tik pe

linių fondui. Dėkojame vi- reitą savaitę, 16 vaikų buvo 
užmušta automobiliais.sienas atsilankiusiems, bu-

i
ceriams ir Stanley s Radio
A’riiutuyės šavįninlęams, 7471
AVashington St., už pasko-! vonantr-West. 6-tli gatvėje, 
linimą radio. ;.. . . / . laimėjo kalakutą 1 Šv. Vin-

. . cento de Paulio skyriaus
Pereitą sekmadienį, lap-• baliųje, pereitą šeštadienį, 

kricio 26 d., p. Pranas Dva-; Manome, kad p-lė.-Kaspe- 
reekas, gyv. E.: Fourth St.,lrūitė- turės , ganius pietus 
eidamas apie. 8 vai; vak., K/‘padėkavonėgs Dienoje,” 
gatve buvo užpultas kelių! Palik ir mums nors sptirne- 
ueginomtt vyrų ir sužeistas. Į lį. , .

P-15 Ona Kaspęraitė, gy-

LIEMIĮĮ SPOHTO VAKA
RAS GRUODŽIO 11 D.
Pirmam 3 šioj e apylinkėj e j 

: įvyksiančiam Li e t u v i lį . 
Sporto vakarui paimta gra-ii( 
ži Municipal Building sve
tainė, E. Br,oadway, So. Bo
ston,. Mass. Minimas lietu- 
vių sporto vakaras,- ,vado
vaujamas Jono Jakubausko, 
Žymaus sportininko, ir kūno 
kultūros specialisto įvyksta

daktaTuT-

. Ryte bus klausoma įspazinns. į Antradienį, lapkl idO -c 
Mišios bus laikomos: valandomis|d. išvyko Lietuvon p. Ona

r 5 7, 8 ir 9. . * f ŠČensnulevičien.p su dukre-
Šią dieną galima apturėti vi-!|e pas savo t^ylimą vyrą p. 

miotinus. atlaidus išpildžius pa- ly^ 
prąštaš. sąlygas- . L\lvtujė savo tėvu sodvbojc.

4 vaL p. p. bus klausoma vai-; • ’’ - ‘ .
į- ką - mergaičių mėnesinė išp.ažin-.l Laivakortę ir kitus kelio- 
k tis. ‘ nei dokumentus išrūpino, p.

4:15 vai. p. p. įvyksta Mari jos K yiesula; ( .

P-nią 
čiėnė yra p. Jono. Boiiiano 
sesutė. ' -\-

Prieš išvažiuojant, lap
kričio 23 d., p. Ščensnulert-3 ■ 7.A ■n ii m v o ’ K-ien.es draugai-ės surengė JUOZAS GUNYS | j Westminster viešbutyj iš- Į įleistuvių bankietą. Dalyva- 

[ ivo. apie 40. žmonių; daugiau- 
į j šiai profesionalai. ■ 
: Laimingos kelionės.

i Leoną ščensiiulevičių, i gy v. 
> Alytuje savo tėvų sodyboje.

nei dokumentus išrūpino, p.

■CeL So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER 
(KASPARztVIOIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofiso Valandos:

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nno 1:3O Iki 
5 Ir nuo G Ik! 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais Ir 
nadžldlerilalB, taipgi seredSml® nuo 

12-toe dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X~rag

gruodžio 11 <L š. ip. 7:30 v. 
vakare. Tame tai vakare J. 
Jakubauskas ir jo didelė al
ėtu grupe išpildys nepa
prastai įdomią programą, 
kokios dar niekas čionai nė
ra mat ės. Pamatysite ka lie- 
tuviai drutuoliai ir sportL 
ninkai gali, Be to; p. Jaku
bauskas nurodys mąnkštini- 
mosi budus j kaip išvystyti 
kaVo”kuną gražiu^ musku
lui gu ir sveiku. Abelnąi vi
sa .progrąina bus įdomi ne 
tik vyrams, bet ir moterims, 
a ypatingai jaunimui. To
dėl visi pasižymėkite gruo
džio 11. d. kaipo' Lietuvių 
Sporto dieną, į kurios pro
gramą. Municipal Buiklinge 
beabejo visi..atsilankysite

Sport.

JAKUBAUSKAS IŠVYKO

p?

į-

&
i-

vaikelių draugijos pamaldos ir 
susirinldmas.

7:30 vai. vakare bus klausimas, 
suaugusią žmonių išpažintis ir 

’ -—■— ---------- ;----------------- ■ bTiriir

• ADVOKATAI

ADVOKATAS

i<14 Broadway,. S^ Boston, Mass.Į i

4 Tel. So. Boston 0248

Į ’ . GYVENIMO
' Tel. Parksvay 1864rW .

Ona Ščeiisnulevi-
.^lietuvis- Dantistas

>■ • ■
Tel. So. BdštoS?W(i3,/ i

414 Broądway, So. Boston
Ofisas atdaras, nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 

[ nuo. 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
■ pagal susitarimų.

fc-

r
■ fe

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B< GAILIUS
Veda visokias provaa. Daro vi

sus. legalius, dokumentui.
S17 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
; Telefonas: Šou Boston 2732 

Namą; Talbot 2474 ,

.R-
KAZ. j. KALINAUSKAS

ADVOKATAS
* ‘Darbininko ’f Name 
(antros lubos j Room 1)

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 .

c Bostono Ofisas:
. 60 State St, Room 326

Tel. Hubbard 9396
. Gyvenimo: 33 Rosemont Street,.
Tel. Talbot 2S78 Dorchester, Mass.

' Tel. S. B. 044L . ’.

FD. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So.. Boston.
- Room 3.

•* Gyvcn. vieta; 8 Floreuco St,
- » __

, * Hudsou, Mass.
Tel. Hiidsori 622. ' •••

* Tel, So, Boston-3520'

L ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAaiE 

Š66 Bromhvay,
South Boston, Mass .

LANKĖSI
Šiomis dienomis lankėsi 

; 1 Darbininkoredakcijų j ė 
kili. A. Vaškelis, New Bri
tam lietiniu parapijos kle
bonas ir, kun; J. Škalandis rĮ 
iš Peabody, Mass., Pastara- Į 
sis -darbuojasi airių pavapi- I 
joj. Jam pavesta misi jokie- | 
viskas darbas aprūpinti lie- | 
turtus dvasiniais reikalais: Į Į

LIETUVOS VYčiy 17-TOS 
KUOPOS NARIAMS

2

i
S

I

■ 1

■ Mūsų arkivyskupijos gaĮ-
va j.‘E. Kardinolas O’Con-įKą tu vakar išmokai čia?” 
nell buvo įšvęstas Kardino
lu lygiai 22 metai atgal, 
liipkr. 27 dM 1911 m. Linki
me laimingiausių metų Gar
bingam Jubili jalui.

Mokytoja; xk*Ną Zigmai.

. Zigmas: ‘‘O, Tamsta tu
rėtai žinoti. Juk pati'mane 
mokiai!”

ro. Kaip tai: gerb. kunigams už 
pagarsinimą bažnyčioje, o ypa- 
.1 ingai—kuu. K. Urbonavičiui už 
gražią, prakalbą ir vakaro vedi
mą; seenerijų tvarkytojams. Va4 * 
latkai, Siauriui ir kitiems; šuflc- , 
riiii Pranui Averkai; .mumkalio- 
progrhnib pildyto joms s Valcckai- 
tei, Grahijolytei, .Takubauskaitei 
ir Karbauskait^; visoms “Liur- . 
do Stebuklas” vaidintojoms ir to 
vaidinimo organizAiotojoms bei 
,tvarkytojoms Valatkienei ir Iva- .. 
škienei. Ypatinga padėka pri
klauso p. Valatkienei, kuri ne tik 
vaidiuiimo dalyvavo, 'bet ir visais • 
šio perstatymo reikalais rūpinosi 
ir daugiausia pasišventimo paro
dė' .

; '■ Padėką, reiškiu ir tiems, kurie 
neįvardinti, bot kokiu nors būdu 
prisidėjo prie pasekmingumo šio 
vakaro ir gerbiamai visuomenei 
už jos gausą atsilankymą./Ačiū 1

I. Marksiene, 
Liet. Dukt. dr-jos pirm.

Bostono vyriausybė; sten
giasi surasti darbų dėl 19,- 
000- gyventojipp-ries- ^rtiodž^ 
15 d.

■Automobilių registruoto
jas Morgan T. Ryan krei
piasi į tėvelius,. kad išnio-

BR A B0 RI Al

Jonas Dirsa (Dixon) ir 
Juozas Uždaviiiis, gabūs lie-’ 
tuviai boksininkai, abu lai
mėjo svarbiuose . kontestuo- 

Hse, Mechanics salėje,. perei
tą anti-adienį. Tuoj turėsi
me naujų lietuvių čempijo- 
nnl

Atsidarė nauja valgykla 
“ Broadvvay Tavern. ’ ’ Jos 
savininkais yra pp.Masilio-;. 
ms ir Molis,

Profeslonaluf, biznieriai, pramonin.- 
kai, kurie skelbiasi "parbiulnke,0 tfK 
■ ui verti skaitytojų paramos.

Vist garsinkitPs “Uarbinlnke.”.,

Tel. So. B.ošton 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nito 6:30 iki 9 v. v. 
Sereddmis ,nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.

Į Nedaliomis nuo,.9 iki 12 vaL-dieną.
Į . (pagal sutartį)

«J.IAW 
SEYM0UR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

X-Ray
Tel. South Boston 2712 .

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

Fizinio lavinimosi iiistriik-. 
torius, J. Jakubauskas atli- 

l kęs pradinius*prisiruošimus, 
[prie lietuvių sparto vąkaroj 
'darbus išvykotu Worcestei\ 
■ĮMass.,. so iš ten į. Ne\v York., 
Ten surinks ii;.primos savo 
atletų būiį.kui’į atsiveš į 
Bostoną į lietuvių, sporto

• vakarą. Toje atletų grupėje 
būsiąs ir Vladas Biekša, vi
siems lietuviams žinomas 

' kaipo “drapiežnas dzūkais,” 
kuris 1924 m., Bostone, Ka- 
roliui Požėlai, koją. “išsų? 
ko.” Šp,ort.

PASIDAIRIUS PU SOUTH 
BOSTONĄ

K(Ko Pranelis.
—..Artistas Alf. Kiškis gro- 
. 11 ja smuiku Boston Sympho-

I |iiy orkestroje ir taipgi per 
[radio iš “ stoties. AVKAC 
jęiekvieną antradienį ir ket- 
j virta dieni vakarais 10 valą 
muz. Eabien Sevitsky vado
vybėje. Vitacon programose.

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet 

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

P. J. AKUNEVIGH
■ (AKUNEVIČIUSj.

16—18 Intervale Street, 
Montello, Mass;

Tol. Broekton 4110
258 West Broadway, 
South. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 448.6

Kun. Pat riek J. Lyous, 
klebonas Švc. Panelės Ma
rijos parapijos Hollisf.ou’e, 
Mass., mirė lapkr. 26 d., 
palikdamas senelį tėvą Tho- 
mas Ryan' ir vieną sesutę^ 
.Mary Lyoiis. Velionis pa
laidotas Šv. Jono kapinėse, 
Holliston, Mass..

“Ko daugiau narių, tuo 
stipresnis, choras.” P. M. 
Karbauskas prašo visų pa
rapijos jaunuolių priklau-. 
syti prie didžiojo choro. Vi
si norintieji priklausyti, at
eikite užsiregistruoti penk
tadienį per pratybas/

{VAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

sa ?oTOH ė

BAYV1EW •
MOTOR SERVICE

STUDEBĄKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių . IŠdlrbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta: • ,

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

įSOUTH BOSTON, MASS, 
■loc. Kapoviuniia Ir Peter. Trečiokas 

savininkai

JOSEFH W. DASPER
(KASPARAS)

/ G.BA BORTUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1.4.37 J

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

So. Biostono aąuaiium ga
li netekti seno vandeninio 
liūto, (sea l'ion) ‘Big Mike,- 
£uris yra išbuvęs teii per 20 
metų. Aųuarium vyriausybė 
nutarė užmušt šį vaikučių 
draugą, neš “Big Mike” jau 
yra aklas ir gydytojų nuo
mone, jis labai kenčia seno 
amžiaus jungą. Bet dauge
lis gyyentojų protestuoja, il
gai. dar “Big Mike” bus 
mūsų tarpe ilgesniam laikui.

STANLEY & SON'S j 
UPHOLSTERING 00.

Visas darbas atliktas prityrė 
šių vyrų.

Pirmos rūšies kostumerskas dar
bas atliktas ant visokių dalykų.

Rakandai padirbami pagal už
sakymą. ■;

Taisome —' Ųžbaig 1 a m. c Šlip
Covers — Matracus,
171 Broadway, So. Boston, Mass.

Tėl. So. Boston 2374-R.

Tėl, South. Boston 0815 .

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

■ . ’ ■ v

Patarnavimas dieną ir naktį

Ėuneral Home ir Res. 
564. East Broadway,

So. Boston, Mass,

PADĖKA

Lietuvos Vyčių 17-toš Al- | 
gtido kuopos mėnesinis su- į 
sirinkimas įvyks sekmadie- | 
nį,. ^gruodžio 3 d. 4 valandą Į | 
p.p., parapijos svetainėje, | 
492 E. 7-th Št. ' ’ j

Kiekvienas organizacijos į 
narys, būtinai turėtų atsi- j 
lankyti 'į šį susirinkimą, [ 
nes tai bus. kalbama .ir nus
tatoma tolimesnės organiza
cijos gairės. Mes turėtumėm Į 
bent kartą pabusti iŠ apsnu-I 
diiuo U’ noliau .. griebtis ois 
ganizacijos reikalų. Orgąni-I 
zaęija auklėja geros, narius J 
o geri nariai kelia jos var* 
dą. Bent kartą susipraski-h 
mė iv palikę nuošaliai visus,, 
menkniekius ateikime į su- 
si rinkimą. ■’ u 
.... .... Kuopos nctfys.

Tel.-Porter 3789 f Jį

JOHN REPSHIS, M. D.;
(RBJPfliS). . ||

- Lietuvis Gydytojas
■ Ofiso Valandos: 2—4,ir 6—8. | į

278 HarvardStreet, | j 
ikamp. Imnah arti Central Sq,| i

Osmbridge, Mus. . | i

;Šy. Vincento de Paulio 
skyrius- - širdingai dėkoja 
visiems,, kurie, prisidėjo prie

NE VIENINTĖLIS 
DAKTARAS ,

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

Ima^f Širdies, Plaučių
. Ji Kepenų, Pilvo, lukštų, Slo

gos, Patrūkimo, Reunui-- 
tlzino ir visbklas Kraujo, 

kNervų, Odos Ir Kroniškas 
abiejų lyčių ligas. .

Patarimas. tcttUi .
Pasiturimus tikrai apsaugos niur 

nelaimių, išlaidų ir- kančių..

DkGriĖi, 327
falastfoj: Antradieniais, ketvirto 
dieniai* ir iafitadlonla.h 10—12 ry. 
b, 2—5. 7—8 vakare; MkmittUė> 
ntali 10—12 tiktai •

^1. S. B. 230&-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
R IS^ąmlnuoju *kb?
[į • . priskiriu akiniu* _
V • kreivas akis .atltle i .

. _ airiu, ir amblljonK |
| košė (aklose) akyse su gražinu Sviri Į 
= t® tudęajau laiko. | ! =
| J. L. PASAKĄRNIS, O. D į 
| 447 Broadway, South Boęton |

,tg

Lietuvos Duktenj po globa M- 
Švč;: draugija savo susirinkime 
nutarė ir man, žemiau pasirašiu
siai pavedė išreikšti širdingą pa
dėką visiems, kokių nors būdu 
prisidėjųsiems prie minėtos dr- 
jos ruošto, lapkričio 12 d., vaka-

[ JUOZAS M. DILIS I 
t LAIKRODININKAS |
Ė Parduodu įvairiausios rūšies 
sauksimus ir sidabrinius daik- 5 . »
j tus. Taipgi ir pataisau.
| 366 W. Broadway

SO. BOSTON,*. MASS.3 
5 .

AGENTAI

J

Apie mūsų pigą ir gražų patarnavimą, 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriai ir Balsamuotojai

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

į INSURANCE i
į Apdrausk namus, rakandu* I
I automobUlus pa* |

J. S. MESLIS
1455 W. Broadway, So, Boston]Į Tol, So. Boston 3612 . |

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

METINIS BKUDS•• r - * * *
. 'Rengia So/ Ęųstuųo . Lietnvįij 
Piliečių draugija^ Padėkavonės 
Dienoj ė. Lapkričio 30 i. .1938,1 
Lietuvių Salėje, E St., So. Bos
ton. Grieš Bernai iv jo Royal So- 
renaciers, Lietuviškus ir .Ameri
koniškus šokius. Bus valgią ir. 
gėi^fhą. Kviečiame jaunimą ir 
suaugusius ateiti įv linksmai lai
ką praleisti šokiai nuo 6:30 iki 
42 nakties, Įžitngą vyrams 35<\; 
moterims 25r. Komitetas.

LDBTUVO8 nuKTBBĮĮ DKJOSi 
PO GLOBki MOTINOS tVč.

Urmlnlnkd —■ Evą MarkstenC,'
62o E, 8th St, So. Bęstųn, Mass.

VIce-plrmlnlnkS— Onu S iaurleng,
448 E. Tth S.t, So. Bosįon, Mas*. *
TėL So. Boston 8422-ft,

t?rot. Ru§t — Bronč Ciuulenč,
29 Gtould S t, tVest Bosbury, Mass.
Tel. Parkvvay 1SG4W ■

Hn. RaAt — Marjona Markonlutfi
83 Navarre St., RosįindaJO, Mas*.

Tel. Parkwny 0653-17
•idlninkfi — Oną SraniuliutB

106 We«t (Jth St, So. Boaton, MMk 
rvarkdarS — Onri Mlzgirdlenl

1512 Coluuibla. R<1. So. Boston,
Kasos Globoja ■— E. JhntiSoulen0

1426 Golumbla B»t, So. Boston, Mass 
Draugiją savo susirinkimus laiko kaą

antrą utatrilnką kiekvieno m6naalot |

tatai). ~ ■ • ’ " . j Bkį'Šo.'Bvirtnri; ŪiM.

riaais draugijų* reikalais kreipkite* 
. paM prųtoknlų raitininką

IV, JONO EV. BL. PAiALPlNf; } 
DR-JOS VALDYBA '

pirm. — J. Petrauskas,
24 Thornas Park. Sa. Boston, 

yicė-pirm.—T. Medonls,
• 1430 Čolumbia Rd., S. Boston, Mus* 
Prot. Raitlnlnka* ~ J, GUneękta 

ThomaB Bark. So. Boston Ua» 
Fin. Raštlhinkus ,Pr. Tulolkis, •

100 Bovcen St„ So. -Boston, Maįs. • 
Ifcditiinkas — A.NumfliOtiM

885 Btoįvhvay. So. Boston, Mfa* 
Maršalka — J.Zalkls

7 lyinrield St, So. Boston. Mbm •_ 
Draugija laikų susirinkimu* ka* tesą* 

___ ____ _____ , _ ______ ,| dtdčltUenl kiekvieno mėnesio, 1 vai 
7:80 yoL vakare, pobatnytlnfij po pietų, Parapijos salią, W 14 Ttt

K. SIDABRAS
Važiuojantiems į” ir iš. Lietuvos parų 

pinu pasportus ir parduodu
Laivakortes.

Apdraudžiu boksus, namus, rakandu;
ir. t t. ‘ .

312 W; Broadvay, S. Boston; Mass 
. Telefonas South .Boston 179S

AGEHTŪRA
Parduodamo Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
roilmlingus dokumontus. Y
PERKAM LIETUVOS BONUS 

. UŽCASS
I N S U R A N. O 1

Apdraudžiamo Natrius,. Rakan
dus, Automobilius ir 11. 
BR0ADWAY TRAVĖL 

* BURBAU
K. J. VIEsVLA, Sav. '
3G6 W, Broadway,. 
So. Moston, Mam.

Tek South Boston .

J.
i
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I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS !
f 3.

KIBIRKŠTYS* *

LUZERNE, PA. Į šį bailkiėtą yra užkviesta Pirmininke — Angelą Stankiū- 72-000 LIETUVOS /GYVENTOJOJ ,
“ SERGA DŽIOVAdaug zvmiu žmonių ir kai- te» pagelbminke Ona 

b&oK Banketas prasidės I1“*5: ^«n»nk.® - Bį‘- 
p valand.i. Visas bankieto Į teIirm4it5j prižfflrėtoja-, MISIJOS IR 40 VALAN

DŲ ATLAIDAI.
Pradedant pirmadieniu,

■ lapkričio 27 d., 7:30 vai. va
kare ir baigiant sekmadie
niu, gruodžio 3, 7:30 vai. 
vakare, Šv. Onos lietuvią 
bažnyčioj įvyksta misijos ir 
40 valandą'Uitlaidai.

Pirmiausia įvyksta misi
jos, u penktadienį, gruodžio
1 d., prasidės 40 valandą at
laidai. Misijas ir 40 vai. at- . . _ v
laidus ves Tėvai Marijonai. ^um P. B. Paukštys

____ _ _ _____ _____ Neseniai Šiauliuose buvo 
pelnas skildamas parapijos' Kazimiera, Leliūgaitė. choras tu-į devintasis kovai su tuberku- 
naiidai. Kviečia visus daly- ri repeticijas kas ketvirtadienio I įlosiu (džiova.) kongresas. Iš 
vaūti Jubiliejiniu Sukaktu-Į vakarą, 7:30. Jau musą varg.p..-----------—---- ------ -•

‘viu Komitetas ir parapijos.iNeW-- j ••
dines giesmes. Mes labai įverti-jKuiiigai. . , ..Į name jq pasišventimą,, nes ps ne-

FOREST CITY, PA

Lapkričio U d., Šv. Anta
no lietuvią par. bažnyčioje

Pamaldų tvarka: Rytais, 
pirmos mišios 7:30 vai., 8 
vai., suma 9 Vai.; vakarais 
7:30- valandą.
L Visus Luzernės ir apie- 
linkesIietuvuLsnuoširdžiai 
kviečiu atsilankyti 'ir išgirs
ti garsius marijoną orderio 

■ . pamokslininkus, aprūpint 
savo dvasiškus reikalus šv. 
Sakramentais ir įgyti di
džiu ir gausią Dievo malo
niu.

.. Nunt,J,C.Kund.recl<as.
Klebonas.

sušliubavo Elz. Dąmasevi-. 
čifitę su Jonu Kuncu iš 
Binghamton, N. Y.

Šliubas buvo šu iškilmin
gomis šv. mišiomis.

Kadangi jaunoji p-lėElz
bieta buvo choro narė, tai 
laikė mišių giedojo visas 
choras.
Jaunavedžiams linkime 

giausių metą! •'

SCRANTON, PA.

PHILADELPHIA, PA.
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Lapkričio 19 d. mirė Ona __
Kazakauskienė, susilaukus 
gilios senatvės 87 metą. Ji 
pati ir visa jos. šeimyna bu
vo vieni iš ištikimiausią pa
vapi jiečią nuo pat pradžios 
Šv.y- Jurgio parapijoj įąkū- 
rimo. Visi kunigai, kurie ’ 
tarnavo šv. Jurgio parapi
jai patyrė iš jos vaiką daug 
gero, širdingos užuojautos 
ir gausios paramos; Buvo 
tretininkė, ■ Šv. Rožančiaus 
draugystės narė, Maldos 
Apaštalystės etc. Kai buvo 
sveikesnė, kasdien priimda
vo Šv. Komuniją, o ir svei
katai sumenkėjus kada tik 
galėdama , eidavo bažnyčion' 
ir šiokiomis dienomis, o' 
šventomis nežiūrint kad kaž 
kokia audra būtą, neapleis- 
davo šv* mišią. Jau nuo ke
lią metą ruošėsi įnirti. Ji, 
matyt, gerai suprato, kad 
mažai žmogui apeina ką rei
kia palikti čia ant žemės,! 
bet visas svarbumas ir vie- j 
mnįnč rūpestis turėti gerą .
Įėjimą į Amžinasfį.

Nekrošius pradėjo mokinti Kalė-|liai įvyko parapijos naudai, 
parojo didelį pelną; , 1) 
Turkey Run kortii lošimas 
davė, pelno $102.75 ; 2) Ko
pūstą Balius $206.07; 3) 
Baltimorės veikalas .ddvė 
pelno $52.00, apmokėjus vi
sas išlaidas.

Širdingai dėkojama vi
soms rengėjoms ir visiems, 
kurie kaip nors prisidėjo 
prie šią sėkmingą įvykią.

sįgaili nei-energijos nei= laiko, 
kad tik mus choras savo issilavL 
nitnu pralenktu didžiuosius vyrą 
ir . merginų chorus ir mokiniu 
chorą. Ypatingai niokyklos cho
ras žavėjo, savo gražiu giedpji- 
mti. Čia tikrai priklauso, garbė 
p. Nekrošiui, kad jis sugebėjo iš 
mažučių krūtinių ištraukti stebė
tinus balsus. Manau, kad įneš ir 
jiems neapsileisimc ir pradėsime, 
tikrai rimto darbo, kad galėtume 
panašiai sugiedoti kaip tas mo- 
kyklos choras apie kiurį jau ir 

t_—[svetimtaučiai -kalba.—Ateitis paA 
rodys ką gali (Scrantono lietu
vaites.

Angelina Štankiūtė.

ii-

Šv. Juozapo parapijos merginų 
choras turėjo saVo metinį susi
rinkimą, bažnytinėje svetainėje. 
Apsvarsčius bėgamus reikalus, 
buvo išrinkta nauja valdyba at
einantiems metams. Sekančios 
mergaitės pateko -'valdybon;

ŠV. KAZTAHERO PAR.
Sekm ad i e n i o vakarą, 

gruodžio 3 d., Šv. Kazimie- j " 
ro mokyklos salėje įvyks. 
parapijos Jubiliejinis bau- j 
kietas. Šv. Kazimiero para- j 
pijai šį metą Suėjo 40 metą 
nuo įstojimo ir įsigijimo' 

; . savo bažnyčios. Tam pami- 
. ; nėjįmui yra rengiamas Ju- 

biliejinis bankietas, į kurį' 
. inaloniai kviečiame visus' 

atsilmiky ti ir sykui su mu
mis apvaikščioti tą iškilmę.

xNUGA-T0NĖ sustiprina 
' ORGANUS.

. J?,1®5' Jusiu organai silpni ir jus 
Jniielat&L pr|imk|t NUGA-gONĖ

' . vaistu kuris padare
stebuklus <1^ milijono moterų Ir vyrų 
per pbskutinius 45 metus. Nugn-Tone 

, • priduoda tmujbs sveikatos lt sustip- 
■ . rlna nusllpiiejufiius organus.

* . NŪGA-TONE Jtn Vaistus, kuri kiek' 
vienas nusilpnėjęs arba liguistas as- t 
niuo turėtų, vartoti .Jie padarys klek- 
vienų sveiku ir tvirtu. Parsiduoda vi- . .

. ; rfbse vaistinyčiose. Nepriimkite-pava- 
Į ; • diioto'jų,. nes joks kitas vaistus nepa- .. 
L : vminos nuga-tonu. ' /

j,

Naujas pro f ̂ smalas.
Šiomis dienomis . atidarė 

ofisą naujas lietuvis gydy
tojas W. A. Spelyingas. Jis 
yra baigęs Medįeal College,

SHENANDOAH, PA
PARAPIJOS PELNAS, 

Trys įvykiai, kurie riese-

jame padarytą gydytoją 
pranešimą matyti, kad šiuo. 
metu 72.000 Lietuvos gyven
toją serga -džiova. Ta pra
gaištinga liga dėl to tiek bolševiką partijai jau 
daug sergą, kad Lietuvoje bekbšer”,. bet jie visfiek gar 
yra permažai džiovininką < 
sanatoriją, ligoniniu, n e- 
daug žmonių, tinkamai su
pranta sveikatos ir švaros 
reikalus, netvarkingai sta- 
tomį namai ir perinažaį sau 
lės patenka į namus, kurią 
langai', dažniausia, mažučiai

Be to, vaikai mažai saugo
jami nuo apsikrėtimą, džio
va sergančios karves" neat
skiriamos nuo kitą gyvulių 
ir ją pienas valgiui varto
jamas.

JDel šitą visą sąlygą net 
3%> gyventoju džiovininkai.

^Lyginant su kitais kraštais, 
tai Lietuvoje džiova labai 
išsiplatinusi. 10.000 gyven
toją džiova mirimą Lietu
vos kaimui tenka 16 atsiti-

i — net 30.

Bolševikai Apgaudinėja Savo 
' Skaitytojus”^

Mūsą lietuviški bolševikai 
yra pasidalinę į Limbinius 
ir pvąseikinius. Pastarieji 

“ne

moj yra aiškiai pasakyta, 
kad: . ,new’union,, United 
Anthraeite Miners of Penn- 
sylvania called g e n era 1 
Strike.*’ “Laisve,” gavus 
tą telegramą, 6 d. lapkričio, 
pirhiam puslapy, įdėjo ekSn 
tra žinią, nepažymėdamas iš 
kur ir nito ko ją gavo, ir te- 
legfram ą begėdi škai sūf abri? 
kuoja unijos vardą savaip

bina Leniną.
Bevesdąmi s a v i tarpinę 

kritiką jie iškelia prieš sa
vuosius, ypač “ščyruosius”, 
diskredituojančią faktą.

Pavyzdžiui, ‘‘Naujoji Ga- pakrikštija’ iš United Ant- 
dynė” No. 47 bhnbiniii opOy hracite Miners padaro “Na- 
zieijos organas paduoda štai eionalė Mairiieriij Unija žali

Ateinantį sekmadienį, į- 
• vyksta paprasta nedėlios 
vakaro pramogėlė. Kun. 
Cavanaugh,' žymus kalbėto
jas, iš Šv. Petro bažnyčios 
Pottsyille, Pa., pakviestas 
kalbeb. Sužinota, Jkad Pakiniu, o Kaunui - net 30. 
kviestas kunigas ka bes apie, ija kovai šu 
astronomijos įdomybes. Ti- kreipgsi { Metilvos 
kime, -kad jo kalba bus pa- yisuoffienę ^.iausybęi 
rau lan i. įsi ma o an prašydama uoliau prisidėti, 

į gaus grožybes, bet ne visi1 
žino apie jo įdomybes. P-lė 
Mi zeriūtė programos vedė
ja. Su tokia kalba ir tokia 
programos rengėja galima 
tikėtis, kad daug svečią at- 

įsilankys.

visuomenę ir vyriausybę,

naikinant. šitą begalo kenk
smingą, pragaištingą ligą.

Tsb.—
. Pirmiausia aludariui, vė

liau gydytojui, o paskui 
graboriui.

kokį .“Laisvės” blofą:
‘‘Laisvė ne juokais paver

sta į šlykščiąusį melagią ir 
bloferiu organą. Tikrai ste
bėtis reikia, kaip ji drįsta 
savo skaitytojus taip blo- 
fyt”. __ .____ ■ •___

(Tai nebūtą bolševikai, 
jei jie neblofudtii. Red.)

“Lapkričio 4 d., po iššau
kimui generalio streiko, tą 
pačią valandą bėgu į tele
gramą stotį, kad pasiąsti 
žinią “Naujajai • Gadynei.” 
Taipgi atbėga geras mano 
pažystamas ir “Laisvės” 
palaikytojas pasiąsti .tele
gramą “Laisvei”. Abudu 
parašom vienokius žodžius, 
žodis žodin tokias pat tele
gramas ; užmokam irgi abu
du po 95 centus,, pasiliekam 
telegramą kopijas. Telegra-

J

ii $

u*.' ' 
TU* Am*H*į*

. iHstoasted” 7
DĖL GERKLĖS APSAUGOS —DEL GEHKSNfO SKOMO

V^UOMET pui/tiausfc

VISUOMET

Ne tik iš musu pačią pietų krašto — 
bet iŠ Turkijos — iš Graikijos — iš 
viso pasaulio — pati tabako derliaus 
grietinė yra surinkta dėl Lucky Strike. 
Ir tik viduriniai lapai tenaudojami — 
be kotelio — be kamieno. Kiekvienas 
Lucky Strike yra pilnai prikimštas— 
drūčiai susuktas. Net cigaretą galai 
pilni — iki krašto kupini rinktinio 
tabako. Be liuosų galą—-štai kodėl 
Luckies traukiasi lengvai ir . dega 

. , lygiai.

kia generalį streiką,”
“Tai begėdiškas melas, 

padirbtas iš teisingos tele
gramos. čia Nacionales (ko
munistinės) Mainierią Uni
jos nei. su Žiburiu nerastum. 
Tiesa, čia M. JŽąidokąs per 
penkis metus “organizavo” 
tą uniją, ir visur rinko “jai* 
aukas, bet koks organizato
rius, kokia šcyrųją linija, 
tokie ir rezultatai.

“Beje, šią žinią rašau a- 
pie “Laisves” fabrikaciją 
su sutikimu to paties žmo
gaus, kuris siuntė “Laisvei’ 
telegramą. O gal “Laisvė” 
drys užginčyt, kad taip ne
buvo?

J. Vilais."
Tas parodo, kad bolševi

kams fabrikuoti žinias ne
paduok. Jie yra specialistai 
fabrikuoti žinias ir šmeižti 
sau nepatinkamus asmenys.

Nesuprantama, kaip tų 
Laikraščią . skaitytojai .. gali 
pakęsti ir duoti save apgau
dinėti.

Tik jau reikia būti didėt 
liu žiopliu mokėti savo sun
kiai uždirbtais pinigais už 
melus ir šmeižtus.

BOLŠEVIKAI GINA 
STREIKLAUŽIUS

teisindami, kad

“N. G.” No. 47 iš Rock- 
ford, III. korespondencijoje 
rašo, kad tūla Alvina Ru- 
liūtė, National Lock Cki 
darbininkams, išėjus į strei
ką, pasiliko streiklaužiauti.

Bolševikai savo organiza
cijos susirinkime svarstė 
streiklaužiavimo klausimą 
Bimbiniai - bandė Ruliutė 
“apginti,
girdi, čia mažas prasikalti 
mas. nes streikas jau esąs 
pralaimėtas.” Streiklaužes 
tėvas streikierius išvadinę^ 
šnipais ir išdavikais?.

i Žinoma, tai ne naujiena 
kad bolševikai streiklau 
žiauja ir gina streiklaužiu 
vimą. Tai ją amatas laužyt 
streiką, kuris nėra bolšėvi 
ką vadovybėje ir iš jo nega
li sau pasipinigauti.

Į LIETUVĄ
Regųliarlšld ISplaukttoat 

. Smagi KeUonS . 
žemos Kainos

Kalėdą švenčių Išplau
kimas iš New York

“Frederik VIII” Gruod.9

Išplaukimų surašą 1034 metams, 
kainas ir kitais informacijas šutei* 

kia agentai nrba ofisą#

SCAND1NAVIAN- 
AMERtCAN LINE

248 AVaahlngton . StrOet, Boston

U
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DARBIJIIJIKAS
.(The Worker)l

Pūblięhėd every Tueaday. and Friday exept Holidaya ruch as 
’ New Year, ChJod Fridęy, Mehariai Day, Independence D&y, 
r Labor Day, Thanksgiving and Christuum
A“ : : ...

MŪMT JOBIPH’S ĮJTHUANIO b. O. ĄfipOOIATIOM OF LABOB
aę Mcontkdaai natter 8*rt. 12,1015 U tt* e<X otfic* at Beatos, Uaml

dtf Mftagę proridad ftn ię Sactloa H(B 
thorlsod on JuIf IX1018 -

PnWWERATO8 K1IN1: 
▲aurikoja matam .į........... .$4.00 
CNUIeny metama <5.00

■’ . “V

Dlejanyl]uirt«ąTa4«ja mataaM..$2.50

SOUTH BOSTON, MASS.
TBLRPUUNB SOUTH BOSTON 0820

jZ IUB8qRIPTION.BATB«:
ĮpiliĮtto yfcufr ................K00

ajĮHiMdĘ węt per jęarif..IfcPO Vieną kart tavaitCj* metanui....$2.00
FJįSėkn v^k yearly....$2.50 (“l

M DARBININKAS
VEST BR0ADWAY

.$2.50

'LIETUVOS KARIUOMENE
K Penkiolika metų sukako i 
H nuo Lietuvon valstybes įkū- i 
K rimo. Bet naująi sukurtoji ; 
E valstybe būtų egzistavusi J 
E tik ant; popierio, jeigu ne- 
S- būtų buvę kam jos palaiky- 
R. ti ir apginti, nes priešai iš 

oro jr vidaus skubotai mė- 
gino ją sutriuškinti. Rusai, 

F lenkai ir vokiečiai, tie isto- 
riųiai Lietuvos neprieteliai, 

į nors patys dar nesušitvar- 
fe kę ir vargų suspausti,; aky- 
KV tiai žiurėjo į naują silpnutę 

Lietuvos valstybę. įr pakai- 
p- tomis pradėjo ją pulti. Ge- 

rai, kad ne visi draugesnes 
| tokio puolimo Lietuva ne- 
P būtų atlaikiusi. Bet ir at- 
R - skilai paėmus, visi kaimy- 
į nai buvo galingesni už mū: 
fv.. sų tėvynę. Tačiau Lietuva 

/parode.dantis ir taip nar- 
į šiai puolę savo puolikus, 
L kad jie turėjo trauktis at- 

gal ir* atsižadėti jos užgro- 
bmao; Nustebę jie. pamatė, 

® kad Lietuva iš nieko šuor7 
P ganizavo stiprią ir narsią 

kariuomenę.
K . x Ir ištiesų, sutvėrė ją iš 

nieko. Martinas Yčas pasa- 
p, ko jo,, kad susidarius Tautos 
& Tarybai ir paskelbus šalies 
E*7 nepriklausomybę, Lietuva 

teturėjo tik vieną kareivį, 
Ef kurį apginklavo kažkokiu 
B genu surūdijusiu šautuvu. 
B. Porai-.metų praslinkus, kai 
Sį lietuvių kariuomenę, susi- 

dariusi 4š jaunų šavanoriij 
R ir jau apsidengusį garbe 
fe kovose su bolševikais, ber- 
k montįnmkMs ir lenkais, da- 

re savo paradą Kaune, tai

šalia to paties Martino Yčo, 
žiūrėto jų tarpe, kaž kaip 
atsirado buvusia Rusijos 
Durnos pirmininkas GuČ- 
kov. Martinas Yčas taip pat 
yra buvęs Durnos atstovu, 
taigi Gučkovą gerai pažino
jo. Dabar juodu vėl susiti
ko, bet kaip skiitingose ap
linkybėse! jau. Čia ne Pet
rogradas, tik laisvas Kau
nas, Yčas laisvosios sietu
vos pilietis, , o Gučkov pabė
gėlis. . Ir miesto gatvėmis 
drąsia, tvarkinga., eisena 
maršuoja nebe rusų gvardi
ja, bet jauna, garbinga lie 
tuvių kariuomenė.

—Kaip tamstai patinka 
mūsų kariuomenė?---- pa
klausė Yčas.

—Kasto jaščiaja staraja 
gvardija (tikroji sena gvar
dija)! -- piktai, bet entu
ziastingai atsakė Gučkov ir 
nusigrįžęs, nubraukė ašarų.

Ištiesų, jaunosios lietuvių 
kariuomenės žygiai prime
na Didžiojo Vytauto laikus. 
Pasirodo*, kad 500 pietų ne- 
laisvės nesunaikino lietuvių 
narsos. Naujoji kariuomenė 
tai įrodė. Gal- jai kartais 
trūkdavo maisto ir amuni
cijos, bet drąsos — niekuo- 
meti O gal Lietuvos kariuo
menė taip puikiai pasirodė 
dėlto, kad turėjo gerų vadų, 
su gėn. Žukausku priešaky
je. Ir vadai ir kariai sudarė 
tokią gražią vienatą, kad 
šiandie, po 15 metų nuo 
valstybės įsikūrimo, visi . lie
tuviai didžiuojasi dėl savo 
krašto kariuomenės. ; K.

|? Iš Sovietą Rusijos Pragaro

po 10,15 ir dąugiau^tūks- i 
tąnčių. Kai kada nei to pra< 
sto maisto 5 dienas negam 
na, sako neturime. Dėl to, : 
be kitų ir lietuvis kunigas 
Šukenis badų mirė, Kalėji
muose labai daug miršta 
'Žmonių, o ypač priversti-., 
nuošė lageriuose.

Viename lageryje , buvo 
paplitus užkrečiamoji * liga 
ir dešimtimis mirė kasdien, 
kadangi nebuvo tinkamos 
daktaiij priežiūros. Tai tada 
dar nemirusiems ligoniams 
pradėjo išrašinėti mtriino 
lapus ir nešti laidoti. Pasa
koja, kad benešant laidoti 
ligonis pasikėlė ir klausia : 
{‘Kur mane nešate?” “Lai
doti ”, jam atsako,11 Bet juk 
aš. gyvas,” suriko ligonis. 
“Tylėk, Lekpom (taip vadi
nasi daktariškos prįęžiūTOS 
skyrius) geriau žino,” atsa
ko nešėjai. Tai ne anekdo
tas, bet tikra teisybė, nes 
pasakojo -žmonės, kurie teri 
gyveno ir dalyką žiną. -

Už ką gi buvo kalinami 
mūsų kaųlriniai? Visur 
jiems primetė politiką. Vie
nas jų buvo nuteistas sušau
dyti už tai, kad stačiatikių 
šventikas perėjo į katalilms, 

t o jisai jį priėmė, suteikda
mas reikiamus šventimus,

Kiti kaltinami šnipinėji
mu. Tai, sako, įrodykite ar
ba bent nurodykite kur ir 
kam. šnipinėjame. Tuomet 
jiems, atsako, kad bolševikų 
įstatymai leidžią bausti ir 
kalinti tuos, kurie nepadarė 
jokio nusikaltimo, o bolševi- 
kų nuomone galėtų tą darbą 
padaryti. Tie teismai nėra 
vieši, juose kaltinamieji ne
dalyvauja. Juos tik tardo, o 
po to praneša kiek nubaus
ti. Kol. tardomi j tai: laikomi 
kalėjime, kaip užbaigia, tai. 
veža Sibiran, įvąiriosna sa- 
Losna ar kur neprieinamose 
pelkėse ir balose, miškuose, 
kur tini;.sunkiai ir vergiškai, 
dirbti. ....

Labai įdomiai inūsų tuos 
kankinius vežė, Jie buvo iš-, 
mėtyti* į varnuose lageriuose. 
Juos suvežė visus į Maskvą, 
kai kuriuos net orlaiviais iš 
tolimų pragaro salų. Vežant 

‘visi manė, : kad ar sušaudys 
ar naujų .. bylų iškels: Tik 
Maskvoje sužirtojo,, kad iš
veš Lietuvon/ Iš Maskvos 
vėžė autobuse, kurio mažy-

tis langutis nedavė progos 
pamatyti miesto. Prie sto
ties privėžus išvaikė susi
rinkusią minią žmonių, o 
kankinius didžiausioje sar
gyboje į Stotį vedė G. P. U., 
įsakydama Žiūrėti tik prie- 
šakin ir visai nesidairyti. 
Jie tikrai galėjo pamanyti, 
kad veda prie iškastos duo
bės sušaudymui, kaip <su 
tūkstančiais bolševikų bude
liai yra padarę. Vagonas 
buvo taip pat tamsus, tik 
stoge mažutis langelis,, o ly
dėjo sargybos apie 10 žmo
nių, nors kalinių buvo tik 
15; Vadinasi jie nieko nega
lėjo matyti. :

. Pinigų nedavė vežtis ne ' 
vienos kapeikos. Prieš .išva
žiuojant darė nepaprastą 
kratą. Turėjo išsirengti vi
sai nuogai ir išžiūrėjo nosis, 
burną ir kitur, ko mes čia 
nedrįstame nei rašyti. .

. Kas sėdi kalėjimuose ir 
paskirti sunkiems darbams ? 
Tai dvasininkaį -ir šiaip įvai
rūs žmonės, kuriuos komisa
rai kalina kaip jų politikai 
nepalankius. Be to, yra kri
minaliniai nusikaltusių ir 

. koinuiiistiĮ. Ten komunistų 
, nepaprastai ,daug kalėji

muose. Nepadavė darbinin
kas komuiiistas reikiamo 
skaičiaus daiktų fabriko .ar 
įstaigos valdyba padeda ant 
juodraščio ir tą komunistą 
veža kalėjiman arba sušau
do, Kalėjimuose ir lageriuo
se, kas du mėnesiai daromos 
didelės kratos; Nei kryželio, 
nei rožančiaus, nei malda
knygės visai negalima turė
ti.

p. Litvinov .- Pinkelstein 
Prez. Rooseveltui ii* spau
dos atstovams* apie religijos 
“laisvę” Sovietų Rusijoje 
kitaip deklamavo. Jis sakė, 
kad įstatymais nedraudžia 
įr nevaržo garbinti Dievą, 
statyti bažnyčias, nuomuoti 
ir tt.. Suprantama, bolševi
kų komisarai užsieniuose 
rodo vieną kortą, o viduje 
(Rusijoje) kitą, žodžiais 
duoda religijai laisvę, o dar
bais pasiučiausiai varžo ir 
kalėjimuose kankina, šaudo 
ir badu marina tikinčiuo
sius. Tokią taktiką bolševi
kai vartoja’ visur. Tik pa
žiūrėkime į bolševikų orga
nizacijų įstatus ir į jų spau
dą ir. pamatysime, kad įsta-

DARIAUS IR GIRĖNO GI-
MINIŲ PAREIŠKIMAS

Lakūnai kapitonas Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas lietuvių 
tautos garbei parskrido AtUnti- 

jko vandenyną ir staiga žuvo ne
toli Lietuvos, Soldine. Kaip ži
nom, jie savo žygį aukojo Jauna
jai Lietuvai, beto ne kuriai nors 
partijai Prieš skrisdami, jie atsi
šaukę į Jaunąją Lietuvą (tai yra, 
į atgimusią, tautiškai susipratu
sią lietuvių tautą), kad, jiems ne- 
perskridus Atlantiko, kiti lietu
vių lakūnai mėgintų tą Žygį įvyk
dyti

Bet dabar atrirądo toJdlb ku
rie nepadoriai išnaudoja Dariaus kad pirmiausia reikia žuvusius 
ir Girėno pasiaukojimą. Kitoms 
lietuvių visuomenės grupėms ne- 
prisidedaht ir net protestuojant 
‘ ‘Naujienos ’1 beveik kasdien nau
doją Dariaus, Girėno ir “Litua 
nikos” vardą lakūno James’o-Ja
nušausko skridimo naudai ir ge
resniam auką rinkimo pasiseki
mui. Kada plačioji lietuvių visuo
menė Amerikoje įr Lietuvoje ren
giasi paminklus statyti, daug <įir- 
tiK ir aukas deda tam reikalui* 
tai “ Naujienos ’ stengiasi kenkti 
tam darbui, neprisideda prie pa-

minklo propagandos ir net reika
lavo užniokSti už pąminklo nau-

rengiamos Aviacijos Dienos 
gąraijiiiąą. P W lak- James ’ųi 
gąjetą daugiau pinigų surinkti, 
beveik kasdien mini Dariaus, Gi
rėną į “Lituanikos” vardus.

Mes, žeminu pasirašę šiį did
vyrių giminės, .protestuojame 
prie! tokį negražų darbų ir iš ia-’ 
vo pusės nuoširdžiai dėkojame 
visuomenei, kuri rūpinasi Lietu
voje ir ChicagTjju paminklus pa
statyti pirmiems lietuvių, Ątlan- 
tiko nugalėtojams. Mes manom, 

didvyrius pagerbti ir jų kapus 
papuošti paminklais, o paskiau 
tiks kitus lakūnus lėktuvais ap
rūpinti.

A. Darienę-Degutienė
(Kap, Dariaus motina)

W. B. Jucius,
(Kap. Dariaus brolis)

Katherine Stulpinienė,
(Kap. Dariaus sesuo)

Stanley Jucius,
(Kap. Dariaus brolis)

J. Girėnas, .
(S. Girėno brolis)

Norvvood. Mass.
Špkmadieuį, lapkr. 26 d. 

tuoj po sumos .įvyko L. D. 
S. 3 kp. “spėriai” susirin
kimas tanner’iu streiko rei
kalu/

N anai vienbalsiai streiką 
iižgyrė ir iš' savo neturtin
go iždo paaukavo streikie- 
riams $5.00.

A. L. Ę< K. Federacijos 
skyrius savo susirinkime 
taip pat kalbėjio apie .strei
ką ir nutarė, paaukoti strei- 
kieriams $15.00. ... .

PARAPIJOS VAKA
RIENĘ.

Tą .pačią dieną, vakare p 
vyko Šv. Jurgio parapijos 
vakarienę. Žmonių buvo 
daug. Tai buvo parapijos

. c '

tai žada laisvę žodžio, spau
dos ir tt., o savo spaudoje 
bjauriausiai šmeižia Dievą, 
Bažnyčią, dvasiški ją ir ti
kinčiuosius.

Susipratusiam ir šviesiam 
darbininkui su bolševikais 
nepakeliui. Šalinkis boKevi- 
kų, kaip biauriaųsios Įįgės. *

VVESTFIEIO.MASS.
Šiame miestelyj vasaros meta 

darbai buvo kiek pasitaisę, bet 
dabar vėl sumažėjo. Kaikūrios, 

. dirbtuvės daug darbininkų atlei
do. žmones nusiminę. laukia kas 
bus toliną.

Lapkričio. 29 d. prieš Padėka* 
vones dieną, Šv, K. draugiją ren
gia šokius, savoje svetainėje, 22 . 
JVilliam St, C.

SMUNKA j ŽEMĘ IR KYLA 
AUKŠTYN MIESTAI

Atlantic City buvo Ame
rikos mokslininkų suvožia* 
vimas. Buvo kalbama įvai
riais mokslo klausimais. . 
Tarp Įrita ko, pro f. William 
Fitcb Cheiiey iš Con.necticut 
Agricultųral kolegij os pada
rė įdomų pranešimą apie ; 
tai, kaip kai kurie Ameri
kos miestai nepastebimai - 
skęsta į jurą.

Vis A Atlanto pajūrio, sa
ko pro f. ’Ch eney, abudu ga
lai kyla, aukštyn, o pats vi-' 
durys leidžiasi žemyn. Pa
vyzdžiui, toj vietoj, kur sto
vi Bostonas, per 100.. metų 
sąusženiis nusileidžia 11 1/2 . 
colių žemyn.

New Yorkąs per 100 meili 
nusileidžia į jūrą 5 colius 
ir, jeigu tas puolimas nesu- . 
stos, už IjOOOįOOO metų visas 
New Yorkas būsiąs jau po 
vandeniu. Betrūksta, kad 
jau dabar imtų kraustytis 
lauk, gyventojai...

Tuo tarpu: Portland, Me. 
miestas per 100 metų paky
la 7 colius.

Charlestohas, South *C«i~ 
įrolinos valstybėje, •.•pėr/l6’0 
metų pakyla net 15 colių.

Philadelphia nusileidžia 
3 1/2 colių per viėną šimt
metį, Baltimore 5 colius, o 
Atlantic City 6.1/2 colių.

Įdomus dalykas, sako 
pro f. Cheney, kad tas kili
mas ir puolimas nėra pa
stovus ir dažnai keičiasi. 
Pavyzdžiui, Bostonas, kuris 
dabar eina žemyn, tarp 1847 
ir 1876 metų kilo aukštyn.

Profesorius linkęs'many
ti, kad su tuo reiškiniu: turi 
ką nors bendrą, žemės drebė
jimai. . '

Arėjas Vitkuaskan,

u . Lietuvos spauda rašo, kad
k sugrįžę iš Sovietų Rusijos 
feį'. kalėjimų mūsų- kankiniai 

buvo labai suvargę. Pakol 
sustiprėjo kai kurie jų ne
galėjo mišių laikyti vieni, 

£• juos reikė j i prilaikyti. Visi 
grįžusieji labai atsargūs kal- 

g boję, nes prisibijo, kad dėl 
& jū kalbų nepakenktų lilm- 

Šiems bolše viki jos pragare 
p žmonėms katalikams, jų 
•P> jprietėliams, kurių yra kur 
| kas daugiau negu galima 

buvo manyti,
. IŠ Rusijos pragaro grįžę 

visi išbadėję, apiplyšę taip, 
kad nebuvo panašūs į žmo~ 
lies. Dabar, kai dovanotais 
Kauno kunigų sutanais. apr. 

K . sirilko, visai kitaip atrodo.

Iš pasikalbėjimų su jais 
W patilta, kad vienį jų kalėji- 
įjf me ar priverstinų darbų 
Jį,, tigeriuošę^išbūvę 1110. mėtų/ 
fe aštuonerįųs? o. kai kurie ma-. 
įj/* žiati. Kalėjime buvo taip 
■fiįį. maitinami : ryte gątidavo a-• .uavor ivcuuuėu. ^©1 
| piė 300 gramų blogos duo- skaitomi; Lageriuose

i*’ 
t-

&

r^- a rp a t A Q t 7LT T T | pavyzdzių, pritaikomų katalikiškų principų is^
o. I V 11*11X1- |rišimui pilietiškose, socialinėse (visuomeniško-
MAS IR KOLEGIJOS

RĖMĖJAI

uos ir vandens. Pietums daž 
niausią kruopos apie pusan
tros stiklinės. Tos kruopos 
be jokių riebalų, o kartais! 
būdavo jose džiovintų žuvį J 
įdėta lyg kvapui padaryti. 
Vakare gaudavo gabalėlį 
(maždaug pusė stiklinės) 
košės. Taigi lengva įsivaiz
duoti, kaip* galima su tiek 
maisto gyventi. Vienas iš jų 
sirgo prieš pat išvykimą, 
tai jį daktaras pasvėrė. Kai 
jisai irTĮti Maskvoje su- _
vežti jau laukė'dienos, kada tė trumpai paaiškinsime Katalikiškojo veikimu 
juos išveš, ; tai Lietuvos pa- mintį (sąvoką) bei idealus ir kaip šis veikimas 
sūmtinybė jiems atsiuntė tampriai rišasi su Marijonų. Kolegijos Rėmėjų 
maisto: lašinių, .sviesto ir. .veikimu..’ . .
kitų dalykų. Pasirodo, ga
vęs gero maisto per tą trum
pą laiką jam priaugo apie 
70 svarų svorio. Šakio, grį- 
žęs iš miškų darbų buvo tik 
kailiai ir oda,

O bolševikų kalėjimuose 
tiesiog* žmogus ant.žmogaus,’ 
kaip jie išsireiškė.. Kalėji
muose kaliniai JūkstanČiaią 

s suvežti

se) ir šeimyniškose problemose. Todėl gi nors 
idėja (mintis) . nėra nauja, tačiau rikiavimas 
katalikiškos visuomenės į bendrą darbą yra kas 
naujo. Šv. Tėvas Pins XI savo laiške Kardino
lui Bertam, Arkivyskupui Bręstai pažymi: 
“Ypač šiais mūsų, laikaįs kada tikėjimas ir do
rovė yra rimtam pavojuje (kada tikėjimui ir 
dorai gręšia rimtas pavojus) ir kada dėl mažo 
jų-skaičiaus kunigai nepajėgia aprūpinti paves
tų sielų jiems, reikia būtinai, imtis katalikiško* 
veikimo, kurio dėka pasauiįečįąi pristatydami 
daugybę bendradarbių ateina, dvasiški j ai į pa- 

' geibų ii> papildo jų mažą' skaičių.
Tokiais žodžiais. Pins XI šaukia pasauliečius 

imtis veiklaus darbo, kad Klienus karąfiją 
augtų, plėtotusi. Štai reikšmė katalikiško vei
kimo. Pius XI tame pačiame laiške tampai ir 
kartu ryškiai jo sąvoką apibudina; Katalikiš
kas teikimas nėra kas luta kaip pąsaulįeČių dą- 

’Gyvavimas dvasiški jos apaštalavime.” .
ri Katalikiškas veikimas, ar mes. pąbriežime žo
dį katalikiškas ar žodį, veikimas vis vien yra 

/pasekmė mūsų, tikėjimo. Mūsų tikėjimas yra 
vilas liudyja/apie katalikišką- veikimą savo lai- '..katalikiškas, ta .prasme, kad' Krištūš jį dtnęšė 
kū-rašydamas PilipieČiąms, kad teiktų .pagel-.j visiėins žmonėms ir visiems .laikams ir kad ja- 
bus’“toms moterims,- kurios darinio jasi su nia-’me talpinusi visas .-Kristaus mokslas* be jokių 
ninn maūgriijoje” IT,3. šv. Tėvų pareiškimai, apkarpą. Mūsų tikėjimas įš savo esmės yrą gy-

(Kun.- Di\ P. Biskio, AI. I. C, referatas, skaitytas 
... - Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Seime, lapkričio

26 d.' 1933, Alarianapolio Kolegijoje, Thompson, 
Conn.) > - '

Svarbiausias klausimas Kataliku tarpe, šiais 
laikais yra Katalikiškas Veikimas. Toclėlgi ne 
bus pro šalį jeigu paantrintam dabartinio šv. 
Tėvo norus bei pageidavimus įsigilinsime į tą 
jo širdžiai taip artimą klausimą. Šiame refėra-

. Katalikiškas veikimas nėra šių amžių naujas 
išradimas. Jau nuo pat Kristaus laikų jo būta, 
ten, kur rimtai ir sąmoningai dėta pastangų 
kad Kristaus mokslo idealai būtų įgyvendinami 
žmogaus privatiškamę, šeimyniškame ir vieša
me (Visuomeniškame) gyvenime. Pats Šv. Po-

d^foi’ijws bėgyje pattiilda. mums nesuskaitoinų! ras, veiklūs. Jis reikalauja iš savo išpažintojų.

rudciiimų darbų apvainika
vimas. /

Kleb. kim. S, Kneižis 
pradėjo vakarienę malda ir 
pakvietė p. Y. Kudirką bū
ti loastmasteriių

Valgiai buvo gardžiai pa
gaminti ir visi buvo paten
kinti.

Toastmąstęris p. Kudirka 
iššaukė daug kalbėtojų, bet 
įš daugybės kalbėjo pp. Kli
mavičius, Balutis, grab. 
Vrubliauskas, adv. B. Sy- 
kes, A. E. Knrizys ir kleb.Į 
kun. S. Kneižis.

Dainavo vyrų kvartetas: 
pp. Medveskas, Navikas, 
Babilas ir varg. A. Šlape
lis ir solo p-lė V. Adomai
tytė ii* p., Navikienė. Akom
panavo varg. p; Šlapelis. 
Pastarasis taipgi skambino 
splo pįanu.

Dainos ir muzika išėjo 
labai gerai.

Toastmarterio p. Kudir
kos paraginta publika sudė
jo aukų streikieriams apie 
$12.00./

Vadinasi tih į vieną die
ną lietuviai katalikai sūdė-

kad jie gyventų ir veiktų sekdami Kristaus pa
vyzdį. Kristaus sekimas yra šio tikėjimo aukš
čiausias idealas ir artimo meilė jo pamatiniu 
principu, ant kurio remiasi išrišimas visų eko
nominių ir socialių klausimų.

Mūsų Viešpats įsakė savo Apaštalams: “Ei
kite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visam .. 
sutvėrimui.” Mar. XVI,15. Šv. Tėvas mūsų 
Išganytojo regimas atstovas žemėje panašų įsa
kymą duoda pasauliečiams šaukdamas juos pa
dėti dvasiški jai apaštalavimo darbe. Aišku, kad 
katalikiško veikimo darbų nepajėgia vięua dva
siški ja atlikti. Darbuotė, per daug plati ir visa 
apimanti. Katalikiškas mokslas ir prnicipai ga
li būti įgyvendinti tik su pagelba savęs nėiešr 
kančių katalikų pasaūlieČiii. , •

. Katalikiško veikimo, dirva labai plati, nes ,i<> 
tikslas yra - “ginti tikybos, ir doros princįpi^* 
išvystyti sveiką ir naudingą.socialinį veikimą 
dvasiškijos. priežiūroje../ kad katuli kiškab gy- 
venimas būtų, atgaivintas šeimoje ir visuomene- . 
je.". Su politika šis veildmas nieko, bendro ne- ; 
turi, nės Šio veikimo tikslas yra skleidimas 
Kristaus Karalijos aut žemės, šiam tikslui.pa
siekt i katalikiškas veikimas įeina į kultūros, ti
kybos,* ekonomijos, sOęiolugijos. i v. mokslo sry- 
tis. Kiekviename iš šių Žmogaus veikimo sričių 
katalikiškas . veikimas turi tam t ikrą programą^ * 
kiltis kvėpuoja Kristaus, dvasia h* yra pama
tuotas Bažnyčios tuoksiu.-

■ ’ ‘ (Bus..daugiaus) .
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to į OiMikKO-

Gruodžio 3,4, 5, sekma
dienį, pirmadienį ir antra-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Mirtis Prohibicijai
- Gruodžio 5 d. šioje šalyje 
prohibicija bus tik istorijos 
faktas bus palaidota. Ki
tose šalyse buvo įvedę pro- 
hibicijų, pamatė, kad nega
limas daiktas — žmonės tų 
įstatymų nepildo — atšųii- 
kė.. Amerikoje respubliko
nai — masonai ir kiti išlai-j apsiriko. Kalėjimų naujų

■ ke per netoli keturiolikai * 
metų, 'Demokratams paė
mus valdžios vadžias į savo 
rankas — prohibicija tapo 
panaikinta. •

Kiek prohibici j a gera at
nešei sunkų pasakyti. Nuva
lė visus girtybės kampus *— 
saliumis. Gal nevienų gir
tuoklį atpratino nuo gėri
mo- Faktiškai nelengva bu-

tų įrodyti prbhibicijos nau
dą žmonijai suteiktų. Pra
džioje, .• įvedus prohibiciją, 
kaikurie jos agitąfomi sa- 
fce, kad kalėjimai paliks 
tušti, kad moterims nereiks 
iš saliunų savo vytus na
mon tempti... O kaip visi

prisiėjo valdžiai bųdųvoti. 
O bepročių ligoninės buvo 
perpildytos, ••

Todėl proribicijos blėdis 
faktinai atrodo didesnis ne
kaip geras. Visų pirma 
prohibiėijos palaikymas J. 
V<- lešavo virš trisdešimts 
penkių bili j aitų dolerių. 
Valdžių taksų nustojo virs 
tris bilijonus dolerių. Vie-

GAMBRIDGE, MASS. .
NEPAPRASTŲ DIEVO ^eni *’us Šataąmeato 

MALONIŲ LAIKAS/ -
Lapkričio 29, vakare, švČ. 

Panos Marijos Nek a lt o 
Prasidėjimo bažnyčioj pra
sidės Novena prie Nekulto 
Prasiįęjimo, Novenos pa
maldos bus vakarais. Kartų 
su Novena bus visiems para
pijiečiams astuonių dienų 
rekolekcijos- Pamokslai bus' 
rytais 8:30, -• vakarais 7:30. 
Viskas baigsis gruodžio 8d.

I .5-

Mokėt i cm 
Savaitę V Vi

JŪSŲ DARBAS 

REIKALAUJA

GERŲ

AKIŲ

! šiais laikais turi būti gana veiklus palaikyti savo darbą. 
Į ‘ .Su suvargusiomis ir įtemptomis akimis nustoji daug brangaus 
= laiko. Duok akis išegzaminuoti mūsų ekspertui akių daktarui, 
Į 'kuris-pririnks tinkamus ‘akinius, jūsų akims ir veidui.
j..;.^vJL.J. &dPBrąusko,^^ Optometristo Vadovybėje
| ■ | Atictara visą ųip-ūĮl, sėstadieny iki 9 vai. vakarė.

Your
Credit

ls
Good

nas Šimtas : žmogaus gyvy
bių lėšavo. .Virš šęš'i šimtai 
policijantų .tapo sužeista, 
kurie iki mirčiai bus ligo
tais. O kiek ‘ 'kukninių^ sa
liutų priveisė? Kiek jauni
mu išmokė gn’tupMiautį f 
Kiek taip vadinamų butle- 
geriti priveisei . Tie . visi 
faktai kūlba. prieš prohibi
ci jų, Taigi nėra stebėtina, 
kad buvę sąusiejiįdabar bal
savo prieš prohibicijų. “ No- 
ble expeįinientJ? pasidavė 
jau nebenoble.

(Brangūs, blaiviu inkai 
darbuokimės dabar uoliau. 
Dora he prievarta, bet lais- 
va valia auklėjama. Su pro- 

Tiibicijios mirčia, blaivybės 
dora bus lengviau ugdyti.

40 valandų adoracijos atlai
dai. . / . .

Atlaidai '■ prasidės iškil
mingomis šv. misiomis ir 
pamokslu, kurį pasakys ku
nigas Dr. J., Navickas, AL L 
C., Marianapolio Kolegijos 
direktorius.

Pamokslus sakys vaka
rais sekantieji kunigai: lap
kričio 29 d; pats klebonas; 
lapkričio 30, kun." K. Urbo
navičius ; gruodžĮio 1, kun. 
Dr. Bružas; gruodžio 2, ku- 
nigas^K. Jeukus; gruodžio 
3, sekmadienį, kun. B. Stra- 
kauskas; gruodžio 4, kun. 
F. Jui’as; gruodžio 5, kun. 
K, Vasys; gruodžio 6, 7 ir 8 
dd. kun. Dr. BVužas^ Rytais 
pamokslus sakys klebonas; 
gruodžio 4,/ir 5 rytais kun. 
Virmauskis ir kun. Petrai
tis. . •' <’ - ;

Gruodžio 8 yra pasižadė
jęs . užbaigoje Rekolekcijų 
dalyvauti J. Ė. Vyskupas 
Petras Būčys;

Nuoširdžiai, visi lietuviai 
Cambiidge ’iaūs ir apylin
kės kviečiami dalyvauti 
šiuose, brangiuose atlaiduo
se. Naudokitės visi iš bran
gaus Dievo malonių laiko. 
Pasirūpinkite atlikti adven
tinę — šv. Išpažintį.

. ................................jei .M. 

tė, Ponia Vyžieųė, — O. 
Stanislauskaitė, Aušrelė,
O* Astrauskiutė, Žvaigždelė, ’ 
—E. ButkeviČiūtė; Žibutė— 
M. Griškevičiūtė, Nastutė— 
A. Rudžiutč, Tarnaitė, —E. 
BuČiutė.

Tą patį vakarą įvyko lai
mėjimas kalakutų. Laimėjo 
Agojtart Kėvėišienė ii* Kaz. 
Stanina, gaidį laimėjo Ma
rijona Songailaite. Tuos 
paukščius paaukavo it net 
padarė - bilietus, kuri u o s 
pats išdalino parapijos va
karienė j e parapijiečiams 
klebono prįete li s Tanias 
Šmitas. Nors kitatautis ir 
kito tikėjimo, bet vertas pa
žymėjimo, nes remia labda- 
ringuš darbus. Tas turėtų 
ir mus .paskatinti. prie vei
kimo, •

jo dąn pp. J. Pužas ir K. 
•Štaupas ir sudarė sekstetų. 
Dainavo gražiai.

Vakaro programa baigėsi 
vakariene.

Perskaitę “Darbininką” nenw 
meskite, bet duokite kitiems jhu 
skaityti. Tokiu būda supažin- 
disite kitus su “Darbininku’* į: 
Lt D. S, ir atremsite mūsų Idė
jos priešų propagandą.

i ' ’ ?!' '

Į Įątok į Musų | ,

Christmas Savings Club
ATSIDARO GRUODŽIO 1 D.

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

CLEVELAND, ORIO

i BROCKTON SAVINGS BANK
= Main Street prie Court
| BANKA KURI ANT KALNO

. Charge 
Account

G L A" S S E S C N C R E DIT •

Prezidentas Rooseveltas Ragina Jus 
PAGELBĖTI BEDARBIAMS SUTEIKTI DARBUS 

Jūs Irgi Galite Savo Dalį Atlikti

APTAISYDAMI NAMUS-DABAR
\ • PATARIMAI

Naują Garadžiu 
Skiepą Ištaisyti

„ Plytines grindis
_• Sudėti-
Virtuvei arba 

Bath-Robm.

LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnuš' * pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunciii pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją 
doleriais.. Įgaliojimus ir ki
tus dokumentus * tvirtinu, 
nes esu Viešas Notaras.Lai- 
kdme vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čeveiykus 
(shoes). Jaunimui gražiau
sių šiį kinių marškiniu. 
Krautuvė didelė ir pilna vi
sokio favoro. > Beje, mūsų 
krautuvė atdara ir vakarais 
iki 9 valandai. Malonėkite 
mūs nepamiršti. ' • ■

PĘTRAS BARTKEVIČIUS 
678 No,Main St., t Montello, Mass.

LAWRENCE, MASS.
Sekmadienį, ląpkr. 26 d., 

bažnytinėje svetainėje So-. 
daliefės vaidino juokingą 
komediją. “Gyvoji Stovy-s 
la.?? Vaidino labai gerai ir 
žmones prajuokino net iki 
ašarų. Vaidinime pasižymė
jo sekantieji:

^Gjvoji Stovyla” -—Pra
nas Bruzgulis, ‘‘Artistė’ — 
O. Jeraekaitė, Pdnįa Pan- 
tukienė, — C. Arminaitė, 
Ponia Nagiėnė,. — Ę. Šimo- 
niūtė, Nastė, — M. Kašetai-

Adv. P. Česnulisy buvęs į a, 
per dū-metu poUcyns-prose- 
fautoriu, vėl žada atsidaryti 
teisių ofisą ir vesti privati
nę teisių praktiką.

PLATINS įATALI- 
KIŠKĄ SPAUDĄ

. šv. Vardo, draugija savo j i 
susirinkime, nutarė platinti | 
katalikiškus laikraščius ir į | 
knygas. Darbas • pavestas p.‘ į 
A. Šukiui. Jaunesnieji na- ■ j 
riąi jam padės.

Prie Šv. Jurgio parapijos i 
bažnyčios vaikai pardavinė- j i 
ja uDarbininką,” “Drau-iĮ 
gą,” “Garsą” ir kitus kata-;Į 
likiškus laikraščius.

VAIDINIMAS. ■ Į 
4 ’ ĮTJiiiiiih

Lapkričio 12 d. įvyko Mo-. ‘ 
terų ^ą-gos 36 kp. vakaras. 
Šios kolonijos mėgėjai vai- • 
d'ino ‘ ‘ Laimutę, ” tragedij ą į 

trijų aktų. Įžanginę prakal- i 
bčlę pasakė kun. A. Karu- 
žiškis. Taipgi pasakė gražią i . 
kalbą kun. E. ’Steigmanas, ’ 
Yoįmgstown lietuviui para-1 
pijos klebonas. ;

Buvo ir dainų. Dainavo : 
p-lė Salasevičiūtė ir: kyarte- j • . 
tas: K. Magilįenė, M. Mul-į 
vinienė, P. Štaupienė ir N. ! 
Velikienę, o paskui piįidė-

|Į, AR ESI SIUVĖJA?
! I Ar žinai, kad mūsų skirtingomis Sport Vilnonio Ąudeldo 
| “Mill Ėnd” .Kainomis galėsite geriau pąsrdąrj'ti drabužius, 
| gražiai ir nebrangiai? ~
Į . Mes turime visą eilę tinkamų išskiriamų aukštos vertės, ■

VILNOS MEKSTINIŲ, RABBIT HAIR 
DRABUŽIUS IR JERSEY

Taipgi ir. kelis .lyšnus galiukus dėl švarkų 
. . ir snoiv ('loth aiideklo.

LDS. Kuopų Susirinkimai
I

Mes Parduodame Šiuos Vilnonius Pigiau 
negu Wholesale Kainos.

BARBOUR MILLS
(Audeklų Skyrius Barbour Welting Co.j

932 No. Montello St., prie Aįbion, Montello. Mass
• Išdirbėjai Išskiriamų Mekšrinių.

LOWE & POWERS, Ine.
GRABORIUS

Daugiau kaip 65 metai prityrimo..
Patarnavimas Dieną ir Naktį. .

Tel. Stoughton 12—W.
115 MONK STREET, ‘ STOUGHTON, MASS.

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 LDMBER C0.
į 43 Canton Street, 100 PearI Street
Į Stoughton n .. . Biidgewa£er
Į Tel. 372 • . Tęl. 350

vi

5.

t

Brocktono Pirmutinė Moteriškų
* Drabužių Krautuvė

i
i
i Kur Rūšis Nusprendžia Vertą

FŲTROS
JVlūsų dideliam pasilipkime Filtrų, turime tik Ge 

riaųsios Rūšies kaip tai:' ' - ’
Ra^coons—Hudson Begi—Miiskrąt

Kainos nuo . '
• $98.50 . iki $250.00 > •

.L

j

i

CHARRON’S
PIANAI—RADI08

Aliejaus pečiai, Skalbiame* į 
masinos

20 TRUMBULL STREET 
W0R0ESTKR, MASS 

Tri.44430
I^ngroi Hlygo»—Be NuofimSic

Tėl. 149. \ j

Jeanette Johnson’s j 
. Nėw Street Floor. 
BEAUTY SALON

Specialistai.
Pernįąnent Hair \Vavjng ir vi-į 

šokio j grožės . srityj. Į
59 Legion Parkway, Brockton I

SYKES&SYKES
P. A. Sykes ir B, G. Sykeš 
LIETUVIAI ADVOKATAI

G tisas:
SĄNBORN BLOCK 

. 681 Washington St, 
, N0RW00p, MA$S. ;

Tek. Nornooa 0330
Gyvenimo vietas • , 
82 Walnut Ave.

Tek Nonvood 1020. • .

CLEVELAND, OHĮP
Gruodžio ld. 8 valandą vakaro, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Valdybą

BRIGHTON, MASS.
LDŠ. 22 kp. susirinkimąs įvykii 

penktadienį, gruodžio 1, 7130 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi, Valdyba

worcestėk, mass.
. . LDS. 108 kuopos susirinkimas j 
vyks, gruodžio 3 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuoj pp sumos 
Vjsi nariai prašomi pribūti, ne> 
fUrime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba Į

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS., 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 3, 
iiuojaus po sumos, šv. .Andriejaus 
. par. svetainėj, 1123 Lemon Si 

Kviečiame narius ir narės ateiti ii 
kurių užvilktos duoklės užsimokė 
Ii. Taipgi atsiveskite-nors po vie
ną naują narį prie kuopos prira 

syti. ' Valdyba

BALTIMORE, MD.
Gruodžio 3... sekmadienį, 4 tiio j 

po sumai, parapijos svetainės kam 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba

. .. . NASHUA, N. B-
. LDS. 65 kp. mėnesinį susirinki
mas įvyks gruodŽ. 3. tuoj pa pas- 
kutinių mišių, .poHžnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nėė 
yrą keletą ąvąrbių sumanynių.- 
Taipgi a-taĮyeskite ir savo ,draugui 
pripašyH prie šios prgaiuzadjos.

PHILADELPĘIĄ, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, gruodžio 3-eią dieną 
yakarę, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite ūžsimo 
keti duokles. Valdyba

WORCESTĖR, MASS
LLN6. 7 kuopos susirinkimas į 

vyks gruodž. .3 d., G. vai. vakare; 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, ęen 
proga užsimokėti duokle*

Valdyb*

.Vyrai! $ j
Pamatykite
šiuosOvercoats

ir Topcoats

Moterims „ parsiduoda $1Q.95
Gražūs Kailiais ,L03tS$29;95 to $35,00 - ,j

Apvesti Miera 14 to 44 - • . •

E ASTON, PA. . . |
LDS. 40 kuopos susirinkimas į-1 

vyks gruod. 3 d., tuoj po sumos, i 
šv. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankyti•* 
ir mėnesines mokestis užsimokėti. ’

M. Songaila 
SAINT CLAUt, PA.

LDS. T07 kp. mėnesinis Budrią* 
Irimas įvyks griiod. 3, tuoj po,su
mos, Šv. Kazimiero -mrap. salėj. 
Kviečiami v'.s nariai dalyvauti ir 
ujflimoketi. jnčnesįnes. mokoštis ir 
naujų barių atsivesti prirašyti. '

H| The Vogue Stores, Ine.. 200 Main St.; Brockton

Paskutines Dienos
Vaikų Siutai

Miera 6 iki 15—2-jos kelnės.

Suknios
Vilnones, Sport, 
Silks, Travėl Tsveeds

Miera U iki 50. $9.95 I ?.'®3Į1?™... viU j Miera 14 iki 50.

šilkiniai ( Kūdikiams
Apatiniai - į Kautai

Suknios
Visos eina
Kainos nuo

Sport Coats “■ 4298

Vyrams 70 $1375IR JAUNESNIEMS V Į S®

SIUTAI Pirk Dabar

$3.95

.99

Negalima Užmiršti Bargenus 
Tai!—Neužmirk ir Vietos

The VOGUE STORES Ine.
200 Main SL, Brockton SHHMI



Penktadienis, Gruodžio 1 d., 1933 DARBININKAS 6.

Į KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ i 
KOLONIJOSE

. • v H .
.m i n nniiy ^.t/i į i .n-..rnirPn^n

sės rinkinūiosp^ tai. kįekvię- 
naš žmogus yra priverstas 
dalyvauti j nditikoje.

Nors sakoma, kad politi
ka, tai yra riiazgas surazg,v- 
tas - sumazgytas; bet ji ir 
verčia kiclvvieną pilietį, lūp 
ritu įdomaujasi šalies arba 
savivaldybių likimu, tą gal- 
vėsukį išspręsti.

' šį straipsnelį rašydamas 
turiu minty Brocktolio nuė
sto. ir politinių organizacijų 
rinkimus.

Ar sutaria Brocktono lie
tuviai rinkdami miesto val- 
(lininkusj f šį klausimą jau 
nėreikia atsakyti, nes gyve
nimas pats parode, kad ne.

I ’ii’inuiįso rinki m u o s e 
matėme,, kad grupe lietuvių

MONTEILO. MASS.
Kadangi Amerikos V. 

konstitucija, laiduoja., vi
siems ^piliečiams lygias tei-

W,G. McGUNCHEY
GRABORIUS

Per 30 metų tame biznyj. 

. Patarnavimas dieną įr 

naktį. •

446 Main Street,

Brockton, Mass.

G
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Užlaikome Geriausius

Čeverykus ir Kaliošus
I ' PIRKITE PAS

| BURK’S SHOE STORE
L 770 WASHINGTON ST • STOUGHTON, MASS.

«

LOWELL, MASS. ‘Tas pat skyrius turėjo taip vadi
namą Doughnut salo; P * lapkri
čio 2 dieną. Sešelėnis pelno liko 
$25.01) ir Šv. Kazimiero parapijai 

. • $25.00.
; Rengimo komisija i Al. ščiukie-.
’ nė, M-. beliohienė, A. Miliene, F. 

it. i . ’ r ,r t . Kandratavičiene, E. Tamsonienr.hų, bet savo veikimu ji gali Ty-1. . _r. v> •
, .. J t >4.1:., _ *, i. .. Almėtas skyrius gražiai dar-gintis su skaitlingomis draugijo- • . .

uns* Štai sekmadieni.. lapkričio .
19 dieną surengė* įdomų ir links-:’.' Gražios pasekmes. , 
mą vakarėlį. Suvaidinta dviejų šv; Kazimiero parapijos choro 
atidengimų, komedija “Gudrus metinis ‘‘minstvelis”, įvykęs lni> 

1 Kvailys.” Kartais žiūrint į dar- kričio .23 dieną .gražiausiai pusi-

politikierių, kurie save pri-| 
■skaitė prie' vadų musų kolo
nijos, neleido ir kalbėti, .apie 
rėmimą tų kandidatų, kurte 
likim verti jiararaos, apie 
kurių teigiamą pasįdarhan- 
mą darbininkams . liudijo 
pats gyvenimas. •

Ir štai po. “priniaries”— 
mūsų ‘ vaddi’ nusvilo nag-uS, 
paliko “ generolai be armi
jos” pralaimėjo. ., . ’ _ ____  f .... ...... . . ......... _________

Reiškią mūsų darbiniu- bhunkuk žmones ii* jų veikimą, sekė.. Mūz. J. žemaitis dėjo visas 
kai HetuHai, nevįsada eina peikia stebėtis kiek ,įie savyje pastangas, kad viskas išeitų kuo
sų vadais, jeigu mato,. kad turi. gabiuiių ir milžiniškos jėgos gražiausiai. Atmetame parėnginie 
ju vadai vra. užsispyrėliai tęst i savo tautos kultūrinius: dar- žmonių tiek suėjo, kafLmtlŽiniš- 
ir nesiskaito su daugumas |bus- .. .. I<°* niechaiiiė salės abu-aukštai
lius’ist'ltvmu ' ’ Yaldiiuiuas . gerai pavyko, buvo pripildyti, Parapijailiko
. J J’ • ’ ’ v. Kiekvieno vaidintojo judėjimai gražaus pelno. Galutinos pašek-

is to seka gi azi pamoka pnivo inalonūs, pilni gyvumo, žo-iniės bus paskelbtos vėliaus.
n.uisų vądams^ Alano tiuouio^L-Į-^ų^ tave- aiškiai F '
ne, reiktų kiekvienam rin-įKoštiumai .irgi buvo dorovingai,
kikili ne tik žiūi’Sti Į jiiirsr-'pnt.umt prie kiekvieno vatfta-į in va)j!in pa,,invinf.jillul.
(lainsi už ‘•cigarij” - >l“"«» .tai bus vienas iŠ 2 (Ji(.niĮ ,Bn]nal.d a,;d Sum.
kiek atsižvelgti į reukunia .. , 'nln,ni' itoį. krautuvėje, Main gatvėje,
kandidatu; Jeigu kandida* p0"' , e n 1 ” t J° V*»»>'?»» Kazimiero, para.Aciuuuimą. ivcillvuvul palnatyti. Petro rolę gyvai ir he-t .. . >.-i j,.„i
[••jų vi*'i iundiidiles dfilliifiTI- t t ■ • -j“ • - tik dpUUL Todėl ši. Onos diejos salias M a nųsiptmęs,. ųaiuiai galo gabiai vaidino musu koIonKi \ . v. • . , .. -■v- ■ 4. • • - , • ; .. .. . dyka kviečia atsilankyti ir misi-žinomas, tai drąsiai pm jos didis veikėjas ir Kata ikų Fe-įJ , , \ . •- i . ... ■ Įpirkti gardžių piragų ir paremtirėmk. Paėmęs.balotą į ran- dotacijos kuopos pi,rnnnmkas U. mi.nnil-a 
kas, -Mkiįvmuuiaet aty-j— 
džiai perskaityti,. ar nerasi 
žinomos tau pavardes ir pa
galvok, už ką turi balsuoti, 
nebūtinai dėk ki’yžiuką iš 
eilės, bet? reikia pasirinkti,

LDS. Kuopos Parengimas.
Reikia pripažintu kadunūstį' 

kolonijoje LDK. kuopa yra vieną į 
U. mažiausių idealinių draugija

ir tvarkingai. I . pood SaJe;
■ št. Onos moterų draugija ren

gimo-

1 Reporteris.
ĮI ę j noki n gn i ir įdo niia i at Ii ko An-1 
driejus Villdšius; Magdės. Petro., . 
my'inujsios^jaknno.p.lė Mo ; jfl, MORCESTERj MASS. 
nika v ickockaite, niusty kolonijos |. ■
jaunoji žvaigždelė. Rožes, šen- j 
merges rolę vaidino Elena Kaz- j Kortų Balius.

vertas Rožė tikrai perstatė j >L1)S 108 kuopa, lapkričio H d.,
vargus ir j bažnytinėje svetainėje surengė 

pasilinksminimą, kuriame dalyva
vo gana didelis būrys žmonių. 
Pelnas paskirtas parapijai.

Tai dėka darbščios valdybos

Thanksgiving
Musų Sandėlis bus uždarytas šeštadieny atminimui Pa- 

dėkavonės Dienos.

Mes norime išreikšti savo, padėką tiems iš.visos Naujos 
Anglijos, kurie remdami prisidėjo prie didelio pasisekimo mū
sų Sandėlio.

W I L L I S
FURNIT.URE CO.
Sandėlis Campbello

kuris tavo nuomone ? .
tavo balso. '■ atlaiku ,

,, . _ nelaimes. Ickus, žydas. Čia musiiKiukurios imisii pohtiiiesLolollij()s V(.t(.ra||Įls Tainas Ver. 
organizacijos irgi įsileido įįsiaėkas puikiausiai atvaidino žy- 
Įiejkes.. žinoma, nevisi na- delio roję. Kalba gražiai suderin- 
riai, bet organizacijų vadai, ta su žydų kalbos tarme. Šorė.J kas metai. jį sumall0 11Ors to- 
i r šiandien dar nemano iš-jlckaus žinona._ Šią rolę vaidino į |.įo ka(Į pa]įnkshiinti tautiečius 
vėdinti kambario llUO dū- Antanina. A ilkišiene. Niekas ne-pTicp1()tį noro dirbti visųpme- 
pįli į gulėjo^ s’aky^d^d ji •,netiko vai-j^š labui. Girdėti, kad valdyba

A+/.;+;« +n viriu liūdno šią rolę. Kas nematė ir ne-; (|ar rellgįasi . prie kitų iškilmių, 
“ . u . ę v.v . ’ girdėjo kaip Lietuvos miesčion-; kui., manoma sutraukti risi Wor-

nes durnai griaužia akis, ir. kos žydelkos kalba, galėjo ,pui-»j CPf.terio lietuviai.
dalykai yra taisytini. I Iriai suprasti iš vaidinimo. Ųred- rpa(| reikia pasigėrėti tos kud- 

kad mūšų Įninkąs, čia pasirodė mūsų^LDS..; pOfj darbais ir palinkėti-ateičiai, 
kuopos pirmininkas Jonas Šauki-. nenustoti .energijos, dirbti nati
ni as.. Nežiūrint, kad tai pirmą s5": alingiems Visuomenės reikalams, 
kį pasirodė įscynojė kaipo daly-: Jj- ii ',
vis vaicHn-ut^Menok artistiškai > f^>vyko ‘ Card ^yty ’ 
išpildė šav,(/>lp Į Paeitą sąvaft^ivylm “card

į Antra dalis programo susidėjo i pai’ty’ , kurią surengė trys sėl
is įvairių muzikališkų kurinių, jnynos, Ignas Pigaga., Juozas Pi- 
Pirmiausia. artistiškai pagriežė ?a"'a ir Nedzveckų šeimyna. Vi- 
smūiku .Hypolitas ' Valentina-s, isas-Pelnas paskirtas Aušros Var- 
jam pianu' pritarė vietos vargo? : tll bažnyčiai.
Inininkaš ’ Emilius ^lapelis. ,’ To- i Nors Juozo Pigagos ir didelis

i e Labai gaila
( i “vadai,” dėl savo asmeniš- 
Į • kii sumetimų, mėgina vesti 
l į su savim daugumų darbi- 
įI niūkų. ■ ’ .
L Todėl jiems nesiseka ir 
H nesiseks...

Politikierių

Elnyer L. Wįllis, Harold H. Willis, Alvin F. Lawson

a

Sakau’ "f

Gėrimas pirmiausia ......... w... ......
temdo. Paskui apsvaigimą liaus seka mažojo parapijos eh o- I namas, bet tiek prisirinko žino- 

• ir apmarina. Galop TO dainos. “Kiškis-, guli aut - dir- ;«dų, kad vos sienos neplyšo. Tai
.. $ vbno,” “ Uždainuokime brangūs. - dėka darbštiems rengėjams. Pel-

įy Y - .^-jbroliai” “Kūdikio- dienos.” Dai-Ino padaryta J15 dolerių. Visi da-
■■fgŠBBBHBBMK mažiai Pavyko. '. J lyviai . patenkinti skaniais vai-

‘ B Trečią dalį programo sudarė į'ffiąis ir gražia muzika ir kitais 
B duetas Ispanų guitar ir mauda] i- malonumais, kurie buvo suteikti 
B Inas, kurią išpildė Juozapas Kas- (svečiams. -. ------- ------ -----

' ' I mainas Bronislovas.Kačinskas. . Ji^ns širdingą ačiū.
jKPj I Pasirodė antrą kartą Hypoli-S

■ tas Valentinas. Ši sykį.su piąna- 
. B armoniea, užtraukdamas lietuviš-.

i IT ■ polką. . Nespėjo erdvingoje
A ■ B svetainėje pasipilti muzikos akor

a* g# ' B ■ B'Įdai, kaip visi žmonės persimainė, j
I B berods,’ kąš kokia milžiniška;

B elektros jėga būtų permainę vi- 
. B sus.

Reikia tikrai tarti 
širdingą ačiū*.

Buvęs.

NASHUA, N,H I

. - . . .p-'- T

Vestuvėms Fotografijos Į
•> ’ . ‘ I

Prašome atsilankyti i mūsų Studiją ir apžiūrėtWotografijų |
’ ” ■■ ■ ■ : . ■ • \. . : ■ ■ | •

pavyzdžius. Gal jų tarpe rasite it savo artimus draugus. |

STEWART STUD1OS
3

68 MAIN STREET, BROCKTON, MASS. į

. Grąžus Drabužiai

k

Dėl

Jaunų Vyrų 
AtslneSdamns skelbimą gausi .kre
dito $T,(M> pirkdamas Švarką ar siutą, 

SIUTAI $18,50 iki $35
Viršutini ŠVARKAI $18.50 iki $35 

PLOŠČĮAI

Vatai 
Servlc*

Tet 1605.

$18.50 iki $45

59 Main Street^ ■ Brockton, Mass. .
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i The Blue Fleet I
GERIAUSIA PATARNAUS

KURO REIKALAMS

Aliejus-Angliai-Koksai

Brockton Ice & Coal Co.
6 CENTER STREET,

$15.00
ir aukščiau

Sąlygos labai žemos.
Tik $1,00 kas savaitė

TYPEWR1TERIAI
• , • . •. ■ • ... . ■

Ofisui—Mokyklai—Namuose—Korespondencijoms

Tel. 189—1151

Kad aš išmokau taupyti pi- . . A j
nigus pirkdamas kurą ! Ne / l .. I

. tai kainą — bet reišldą'k’iek" ' * j
šilumos gauni už savo, pinigus. 1). & H. Ąiithraęite man :
inažiausia lėšuoja, nes .jie prirengti geriau — Cone — ,į
Gleaued — neturi, jokių purvų, ir yi‘.a kastas, sutaisytas, 
pargabentas ir.pristatytas Amerikos darbininko, Aš lai
kausi prie D. & ii.’’

D&H CONE-CLEANED
ANTHRACITE

LAWS0N COAL & ORAIS C0.
' UB1 Tel.'Brockton 6445.

. NARDĄS IR OFISAS:. 64 AMĘS ;ST., BROCKTON.

JAUN VYRŲ KLUBAS 
veikia smarkiai, nes pri- 

Visi> pradėjo judintis savo klauso visi mūsų profesio- 
Ikėdėse, kiti pradėjo, niuniuoti natai ir jauni, vyrai. Tik 

polkos melodiją. gaila, ' kad pakliuvęs i ju
Pabaigoje mažas parapijos Ą»- itarpa neišgirsi nei vieno* žo- 

ras sudainavo tautos himną; Štai. ,v. t. , ' . .. . ■ .. . T rkC dzio lietuviškai,trumpas aprasvmas apie LDS. .
kuopos vakarėlį. • . \! Brangus jaunime, neužsi-

.Reikia pastebėti, kad nemaža gauk šia mano pastaba, bet 
Į. darbo pridėjo prie surengimo'pradėk “neW deal.” Liefll- 
Į programo. vietos vargonininkas- viaj kalbėki lite lietuviškai, 
Ėinilius šlapelis. .Tai.milžiniškų !sa]j0 jaunuolis Velička ir 
ir kilniu jėgų žmogus. . Maliau, i. .. - , * T , . ,,, ... '.kiti, kad prireikus nereike-kad tai pirmas vargonininkas . ,* .
mūsų kolonijoje- kuris tiek daug j dust iš gėdos dėl Hemo-- 
darbo deda, kad muzika ir dalia kėjimo kalboš.
pakiltų iie tik mūsų pačių tarpe, 
bet sykiu- ir tarpe svetimtaučiu.' i 
Vienas liudijimas ■ kaip jaunuoles J ! 
mažojo choro gražiai ir taįsykliš-l;

. kai tayia lietuviškus žodžius iviii-1 
rių dainelių, Gaila, kad mes Lo-, 

Lvelliečiai dažnai nemokame [kai.- j j 
nuoti visų jo darbų, daromų dėl 'Į 
mūsų ir mūsų vaikelių; . ! ' 

j ‘ Ne IckUs ir ne Sorė. |

Visokių išdirbysčių typewriteriai ir rokavimo mašinėlės— 
parsiduoda—išsinomuoja—taisoma—žemiausia kaina,

. -4 • •

Ribinai dėl visokių ofisui mašinėlių 50c. ir 75c. kiekviena.

JOHN H. WYATT
Typėwriter Centras

28 HIGH ST., Tol. 1928, ' BROCKTON, MASS.

WORCESTER,MASS
: Draugijų darbuotė. •

Šv. Knžimiero Seserų rėmėjų 
į 26 skyrius turėjo, kortų vakarą 
|31 diedą spalių., Pelno liko. $48.

SKRYBĖLĖS
Skirtingoms Moterims

$5.00
.. Visokius Mildos. Skrybėlės 

dėl jiuinij fv senesnių 
.,-$1.98 — $2.98 I 

Kn<?x Skrybėlės—Vėliausios Mados į 
l'R:irei‘" Fil’lh Avė. rVagabond’' j

Į . $7;50 . j
į A. E. BRADY CO.,

24 W. Elm SL, •
• Brockton, Mass. j 

''Apsimoka toliau, paeiti”. I

227—229 Main Street,
.-4

Brockton, Mass. I

Prie Pėopio’s Šavings Bank
'■ t -I

S

Geros Rūšies Apredalal Į

Merginoms ir Moterims

syk%25c4%25af.su


Rytinių Valstybių Žinios
Waterbury, Conn.

Dinnavonė Šv. Juozapo [Aukštakalnis (Colney), Matas 
Parapijoje. .. ĮBalanda(. Dėtektivų leitenantas), 

lapkričio 10--d. Švento Jfaoiar Petras Drevinskas (žymus Wa- 
po parapijoje buvo istoriška, net terbury biznierius), jonas Jenu- 
tą d&ną įvyko du gražus ir ne- šaltis (šerifas), Jonas šeštokas 
užmkštįni dalykai, bųtąut: Į>ir- ir Vincas šukaitis (žymūs biznie- 
mavpnė,jir Vakarį, milžWkc>j9 biai)< Moterys: Adelė Dulskienė, 
Svento jųozapo par. salėje,' gra- Girdžianskie.nts Magdalena 
ži ir nauja su juokais it linksmo-Jokubąūskieno/ Olęse Moore, Ale- 

' nįis^dainelėmis prbgrąmą. L<“K ... m...
Sutvirtinimo- Sakramentą su

teikė J. M. Vyskupas jonas J, 
' Nilan. Daug priėmė, viso 262. 
Daugiausiai buvo iž parapijos 
Vaikučiai, bet buvo, nemažai ir 
suaugusių. .

Bažnyčia buvo gražiai išpuoš
ta ir daug žmonių lankėsi. Vys-

ną Šabrinskiene ir Teresę Btoč- 
kienė. “ .

Vargonais grojo speeiales me- 
Įiodijas ir vaikučiai labai gražiui 
giedojo ir vyskupui lietuviškai 
gražiai poterėlius atkalbėjo. Visi 
pasižadėję negerti svaiginančių 
gėrimų iki 25 metų, •.

Vyskupo Kalba.
kupiii padėjo-kun. J. Ambotas išl J* M, Vyskupas Niiau priminė 

. Hartford’o, kun. Kazlauskas iš žmonėms, o ypatingai vaiku- 
Ansonia’os, kun. Valdambrįm čiams, kad pasaulyje esti pagun- 

. .(italas) iš .^aterbiuy. Patarnavo dų, kuriomis atsispirti reikia y- 
kun, Gaiu-onskas (kuris priren* patingos Dievo pagalbos. Dievas 
gė prie dirmavones), kųnū Kri- duoda pagalbą, bet ypatingoje 
pas, kun. Ražaitis ir kun, Karlo- formoje arba pąvydale, būtent: 
nas iŠ N.ew Britain. Prie Palai- Sutvirtinimo arba kaip lietuviai, 
minimo Šve, Sakramento dalyva- geriau pripratę . sakyti “Dirma- 

Sakramentą. Tokia tat 
kiųi. Hugh Carrig is. Waterbury tema gerb,. Vj’skupas kalbėjo

2___ Z? 1. ! . ’ 'L, iš trumpai, bet rimtai ir gražiai.

kirne iki paskutiniųjų,' kad pa- [užima kūn. Kinto sesuo Konstan- 
dvigubintame... kad mūsų pelnas "k 
būtų dvigubai didesnis negu per
nykštis.

Tiktai, nepamirškite specialio 
ūkininkų vakaro/ . Thanksgiving 
(Padėkąvonės) dienoje.. Tai žądk 
biiti ypatingas šio barazo vaką-

—a*. , ras. Bus išstatyta jaug prizų į>ei 
duotas yra labai branginamas ir laimėjimų.

Aną dieną vaikučiai, kaip kas 
mėty turėjo savo arba taip vadi
namą Chiidren’s 'Day. Daug bu
vo vaikų iŠ abiejų . parapijinių 
mokyklų.* Daug pelno liko, ir 
Boy Scnuts su savo armonikėlių 
orkestrą palinksmino visus. 

■
Bazaras tūojaus- praeis, 

brūngus parapijieti ar jau buvai/ 
jame? Ateik nors vienų sykį į 
bazarą, o mes jums Užtikriname 
daug “fonių7* bei linksmų valan
dų. Tenai bus visi tavo draugai

vo kūn. Mulchay iš AVaterbury v'onės

ir kun. Dr. Luktųs. M. S. 
Hartford. Baigdamas primins Švento Juo*

miliuęlime savo moterį Ka
roliną, sūnus Ju^zą, Joną, 
Edvardą ir Simoną, dukre- v 
les p-nę Oiią Zurnienę, p-nę 
Karoliną Mills, Eleną, SĮteV 
lą ir Mariutę,

Laidotuvės lapkliČio 20 d.
10 vai. ryte su šv. mišiomiš 
iš. Viešpaties Atsimainymo? 
bažnyčios, šv. Jono kąpinė- 
se. Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius A. J. Valantiejus.

■V. Karkaųskas iš New Ha- 
ven, kun. Ė. Grądęckis iš 
Hartford dalyvavo pamal
dose, ’ . A

lydėjo į kapus giminės,, 
draugai ir pažįstami.

Ilsėkis * --mylimas broleli 
šioje svetimoje žemelėje ant 
kurios didesnę dalį savo am
želio . pragyvenai. Lai Su? 
tverto jas suteikia amžinų 
ramybę tavo vėlei.

Būtų labai gerai, kad turtin
gesnieji lietuviai katalikai švento 
Juozapo parapijos sektų ainį pa
rapijiečių gražų pavyzdį ir be 
nuošimčių paskolintų parapijai, 
kad ir ne tūkstančiais, tat nors 
Šimtais arba ir mažesnėmis su
momis, nes pas Dievą ir mažiau
sias trupinys, bot gera širdimi, 
( 
aname pasaulyje bus šimteriopai 
atiduotas.

Parapijos Bazaras.

? Šiemet ačRį Dievuir ir geriems 
darbinlnkams-ems ir aukotojams 
■bei aukotojoms, bazaras eina pla
čiais ir didelio pasisekimo kėliais 
bei žingsniais. Jau kelintas va
karas kai jis eina, o vis matyti 
daugiau ir daugiau žmonių ir 
pinigų ateina. į parapijos kasą. 
Visokiais daikteliais rateliais ir 
žaislais žmones traukte trankia.. . 
Populiirity Čontest, kuris labai Ū* drauges. Tenais yra kas vaka- 
sėkmingai kun. Ciauronskio yra rą. šokiai, kuriems groja jauna- 
vedamas/ žengia vis sparčiau ir į lietuvių orkestras, vadovau* 
greičiau 4r visas.. Waterbury’o ! jant Norbertui Aleksiui, Tai 

daug žadantis orkestras ir groja 
Kotui iškai kaip senųjų orkestras, 
o amerikoniškai beveik kaip Ra-;- ; , , ! . r v ,ie- pačioje dirbtuvėje,dy Valey’s orkestras. - r * T. . . , ,
•' n i »’< n \ i • * • ■ Vėlioms buvo geras kata-

ūkas ir daug darbavosi'ka
talikiškame veikime ir tų 
veikimą rėmė savo sunkiai 
uždirbtais centais. Daug 
darbavosi ir draugijose bū
damas jų valdybose.

Paliko dideliame nubudi
me žmoną Marijoną, sūnus 
Joną ir Jurgį ir dukteris 
Olgą ir Oną. Be to, liko jo 
vyresnysis brolis V. Matule
vičius ir seserys: R. Matule
vičienė, M. Prabulięnė, O. 
Janinienė, B. Mičiūnienė, 
gyv. New Britain, Cionn. ię. 
dvi seserys Lietuvoje:. K. 
Čeponiėnė ir M. Kazlaus
kiene. *

. A. a, Jonelis užaugęs to
kioje -didelioje šeimynoje ir 
būdamas vidurinis amžių, 
gal nei nepamąstė, kad jam 
pirmiau reikės skirtis iš sa
vo pulkelio ir keliauti į am- 
žinastį pas Tėvą dangišką.

Prie velionio karsto buvo 
sudėta apie 30 dvasinių bu
kietų ir keletas gėlių vaini
kų. Dar velionio kūnas buvo 
ųesutvarkytas, o jau už -jo 
vėlę buvo atnašaujamos šv. 
mišios,, kurias užprašė jo se
selės jį mylinčios.

Palaidotas iškilmingai su 
trejomis šy. mišiomiš, lap
kričio 13 d. iš Šv. Andrie
jaus bažnyčios Šv. Marijos 
kapuose.

Šy. mišias prie didžiojo 
altoriaus atnašavo kleb. ku
nigas A. Vaškelis, prie šoni
nių : altorių laikė- kun. X 
Liutkus išLaSallette ir kun.

rija Kintaitė — 5,700 balsų. Tre
ciąją vietų užima Marijona Ma- 
Žeikiūtė. Kaip sakiau, visas mies
tas tuo konteštu susidomėjo. Ki
tą savaitę bus paskelbta kas iš- 
.laimėjo pirmą vietą:

NEW BRITAIN, CONN.

greičiau ir visas. .. Watei-bury’o 
miestas, ne tik lietuviai katali
kai, domėsi mūsų populiariškįau- 
sių merginų lenktyniavimu. La
lai daug tikietų jau išparduota; 
Visi dirbat išsijuosę ir'kasdiena 
suko’ta prie didesnio entuziazmo.

MIRĖ STAIGA.

Lapkričio 9 d. staiga iųi- 
re Jonas Matulevičius. Jis 
dirbo ir jautėsi gerai, tik 
staiga savo sesers, namuose

taįlpajuto silpnumą, sukrito ir 
nebepasikėle. Pašauktas ku
nigas ir gydytojas. Kun. A, 
Vaškelis suteikė jam pasku
tinį patarnavimą, o gydyto
jas, nuvežė į Hartford ligo
ninę, kur ir mirė.

Jis paėjo iš Suvalkijos, 
Punsko’ par., Mockavos kai
mo. Amerikoje išgyveno 35 

1 metus ir visą laiką dirbo to- 
| je- pačioje dirbtuvėje.
.1 ? Velionis buvo geras kata-

Prierašas: P-niai B. ML 
čiūnieiiei,. L. D. S. organiza
cijos. .Conn. apskričio rašti
ninkei, . 1 ‘ Darbininko ’’ ben
dradarbei ir visai šeimai ir 
giminėms, p. Jonui Matule
vičiui mirus, reiškiame gi
lios užuojautos.

L. D. S. Centras ir .
“ Dą rb’in inko ’ • Redakcija

Bažnyčioje buvo Sesutės ii/zapo parapijos parapijiečiams/o 
kun. Karbauskas iš Nęw Hąven, 'ypatingai-turtingesniems, kad jie 
kun. Leo Finu iš Oakville, kini, paskolintų parapijai kiek gali Įje 
Judgų iš AVaterbury, kun. Cryne nuošimčių arba bent mažesniu 
iš VVaterbury, kūn, O’Shea ' iš negu bankosc ima, kaip jau yra 
IVaterbury, kun. Lynch iš Wa- padarę kai kuiie susipratę ir 
terbury ir pats klebonas kuli. J.'Dievą bei Jo. Bažnyčią mylį lię- 
J, Valantiejuš. tuviai katalikai. Gerbiamas Vys-

Sutvirtinimo Sakramento tė-. kopas užtikrino visiems, kad jų 
vais (kaip/ kad ir prie Švento lpinigai taip duoti a,nt notų arba 
Krikšto) buvo šeši vyrai ir paskolinti, nežus, nes jisai už tą

apię. 40 kandidačių' iš mūsų pa-1 1 f 
Tikimės mūsų šių metų bazaraa ■ i-itpijpa*. Pirmą vietą iki šiol turi 
pralenks pereitųjų metų bažarą. panelė Brone Zeliuoniūtė. Ji tūri 
Visgi brangūs parapijiečiai dirb- j|u apie 6,000 balsų. Antrą vietą

srys.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti Salimais garlaivio Bremerhavene 

užtikrina labai patogia kelionę, j LIETUVĄ^ 
&REICIAI'SIAS KELIAS I TĖVYNĘ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba ■»’

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST.» BOSTON SSSS

. • (Politiški Skelbimai)

DĖL MAYORO \

Balsuok už .

ATTY. LAWRENCĘ E.

CROWLEY

PRIEŠ ADVENTINĖ 
VAKARIENE KAZI- 

MIERIETĖMS.
Staiga iškeltas sumany- 

mąs laikyti bent vieną va
karienę šįmet Seselių Kazi- 
inieriečių. naudai taip greit 
prigijo, kad tikimasi su
laukti dįdžiausį svečią būrį 
gruodžio 2 d. Nors tai ne- 
Imvo išąriksto garsinta Pa
rapijos Veikiiųo Kalendo
riuje, projektas buvo nepa
prastai remiamas, ypatin
gai mokyklos vaikučių, ir 
jų šeimų.
' Seselių Kazimieriečių Rė
mė jų Draugija vakarienę 
ruošia dar pirmą kartų. Į- 
žanga bus puse dolerio, ir 
šokiai tęsis iki vidurnakčio.

Žmogus, kuris supranta šių laikų 
gyvenimo padėti. Brotherhood 
Unijos Advokatas. - Ir dirbęs 
pas Stacey Adams kaipo Shoe. 
Cuttėr. An. Kašėta, 159 Ames St.

Rinkimai Antrad. Gruodžio 5 d.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBL1AUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Tai bus paskutinė proga . 
žmonėms šokti prięš Kalė
das. •

KUN. MENDELIS. IŠVY
KO Į KITAS,.VALS- 

..TYBES. '
Garsus mūsų pamoksli

ninkas kun. Mendelis vėl iš^ 
vyko dvasiniais lietuvių rei
kalais. Visų pirmą jis nu
vyko į Wąterįuiy, Conn.,. 
pas kun. Valantiejų ir ten 
rekolekcijų metu pasakys 
keletą pamokslų. Iš ten ža- 
•da važiuoti, į Kingston, Pa. 
pas kun. Inčiūrą. Ten sakys 
40 valandų atlaiduose pa
mokslus, ir anglų kalba 
■duos rekolekcijas jaunimui- 
Jojo rekalekėijos mūsų pa* 
rapijos merginoms anglų 
kalba buvo, taip sėkmingos 
pernai, jog jis tuoj sulaukė 
kvietimų iš kitų kolonijų. 
Šias pirmas tepilėme. Grįš 
į Baltimorę gruodžio 7 d.

NUOŠIRDI PADĖKA.
Pirmiausiai nuoširdžiai 

dėkojame mylimam ir gerb, 
kleb. kūn. A. Vaškeliui, ku
nigui P. P. Kartonui už at- 
lankymą mūsų brolelio Jono 
namuose ir ligoninėje, už 
dvasinį patarnavimą, šv. 
mišias ir pamaldas ir už iš-i 
reikštus suraminimo' žo-| 
džius. Taip pat dėkojame 
kun. V. Karkąuskui, kun. J. 
Liutkui ir kun. Gradeckiūi 
Už šv. mišias ir dalyvavimą 
laidotuvių pamaldose. .

Nuoširdžiai ačiū visiems 
diaugams ir prieteliams už 
suteiktus dvasinius ir gėlių 
bukietus, už dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse, baž
nyčioje ir kapuose. Lai Die
vas visiems Šimteriopai at
lygina.. Ačiū.

, Nuliudus Šeima
. . ’ . ir giminės.

MASPETH. L h. N. Y.

Balsuotojams Ward 6

VĖL IŠRINKITE

ALDERMANU

CHARLES

McCAFFREY
Kuris .

Tikisi gauti jūsų paramą antruo
se rinkimuose.
•Mae C. Quiun, ’ ; OrnrM.' Kašėta 
51 Fietd St/ ’ • 159 .Ąmes'St, 
Jųscpluno L. Beuoit'44 Parker St 
Etlu’l R. IRųrard/ NO. Alatn $t.

Rudens Naujienos
Užeikite pas mus apžiūrėti visokius baldus, kilimus, klijonkiaš, valgomo

jo kambario, priimamojo kambario, virtuvės baldus ir ĮTAISUS. Visokio 
masto pečiau dujiniai šildytuvai, Angliniai pas irius randasi pigiai ir patogio
mis sąlygomis* Thanksgiving Dienai, valgomieji stalai ir baldai,

•k. ksVANBUI A‘
Po keletą savaičių visokios kainos žymiai pakils. Tiiom tarpu, dar turk 

me anksčiau prisipirkę, ir parduodame senovės kainomis. Pasiskubinkite, kad 
vėliau netektų apgailestauti./ Jeigu norėtumėte užsakyti kokį nors baldų, pa
dėsime į šalį ir palaikysime ikį norėsite išsipirkti. .

Kiėkvieųam perkant, teikiame, gražią dovaną. " J

SHEVITZ FURNJTURE CO.
728—30—32 WASHINGTON BLVD? Plsuą 3925. BALTIMORE, MD.

Lapkričio 19 d. š. m. ALRK. 
Mot. Są^gos 30 kp.j surengė VieS- 
paties Atsimainymo bažnytinėje 
saloje ' • ':itr' m Lurum” vakarėlį. 
Prisirinku graf n s būrelis žmonių. 
Dalyvavo ir mūšų kleb, kun. Jo- . 
pas Balkum? ir kun. J. Alek- 
siūnaš, Buvo švėeių iš C. Brook- 
lyn, Williamsburg ir apylįnkėa.

Aukavę piraguš ■sąjungietės. A. 
Jocienė, O. Laukaitienė, O, Li- ‘ 
zunie.nė, R. Neadzinskiene, j. 
Paulauskienė paaukavo, dėžutę 
saldainių,' kurią laimėjo No. 50i. , 
M. Adomaitienė. Taipgi piragą 
aukavo p-nios A. Balčiūnienė, M*. 
RatilinaviČionė ir p-nai Lukoševi
čiai iš Seholes Baking Co. Gėri-, 
mų irgi biivo suaukota. Širdingai . 
ačiū visiems, kurie prisidėjo prie 
šio vakarėlio, ypatingai darbinin
kėms P. Navickienei, R. Nea- 

'dzinskiėnei ir V. Višniauskienei. 
Pelno parapijai liko virš $33.00. 

| Lauksime daugiau tokių vakarė
lių. - r' ‘ ' •

Ten Buvęs,

Serga p-nia Minoticnė. Linki
me. greito pasveikimo..

Vera Valantiejienė.

Širdingai ačiū visoms Great 
Neek, L. I. moterėlėms už tokias 
gražias gėlos, kurias man sutei
kėte vakarienėje, lapkr. 12 d. š. 
m., Klaščiaus svetainėje.

Vera Valantiejienė.

Viktoras Kazlauskas,. 56 
metų,' 60-21 Maspėth Avė., 
Mąspetr, N. Y., mirė lapkr. 
16 d. š^ių. Paliko dideliame

Nuo Muskulų Skaudėjimo 
Skaudami, pailsę ir-persidirbu mus-. 

hutai gražinami i normali gyvumą ir
• ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain* 
Expellcriu.

Kuomet just] muskulai yra skauda*
I mir kuomet Just; visai kūnas pilnas , 

skaudžių. trūkčiojimų ir gČlimų ’nUo
i .pėrdideho fižinio išsitempimo, gerai iš* 
. sitrynkife su Pain-Exptlleriti ir atsigul- 
' kitę. Galimas daiktas, kad Vienu tokiu 

išsitrynimu pasieksit’palengvinimo ken- ■ 
t tėjimų;’ Visose vaistinėse kaina -35c. ir 
I 70c.—skir'tirigo' didumo bonkutįs..
Į Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažęnklj.

PAHfflPELLE
(Politiški Skelbimai)

Vėl Išrinkite

MAJORU
HORACE C.

BAKER
Stokite už jį 

kaip jis už jus

Dėl ALDERMANO

Nominuok ir Balsuok už

ALFREDH

NORMANDIN
Republikonas, Ward 6 ■

Lygios Teises dėl visų

George k bovcher ' \
50 Taber Avt\,

Rinkimai Antrad. Gruodžio 5*.
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MĖSINIAMS ‘ &

C. BRŪOKLYN, N. Y.
į —«Šv. Jurgio parapijds salėjo
i įvyks “Vaikelio Jėzaus” draugi-
i jų hortdra vakariene sekmadienį,
L gruodžio 3 dienų. Apkaro vedėju

^ra pakviestas kun. J. Laurinai- 
tis. Tikimas turėti daug svečių.

i Vakarienės parengimu labiausia
jt darbuojasi M. Brau gaitiono.

K —Vyčių, šokini pasižymėjo nc-
■ paprastai gražia . tvarką ir malo- 

nia nuotaika. Gal dėl to, kad 
K, svaiginamą gėrimų jaunimas nc-
Kį vartoja. Tai retenybė, Bene Die

vulis duos, kad jaunimas, vėl at> 
K pistos ant blaivybes pamato kaip, 
K kad .stovėjo prieš įvedant prohi- 
■T . biciją. ’ .
K: —Vargonininkas Povilas Ha-
TC kas chorų lavinime . labai didelę 
BĮ. pažangą padare. Kaip mažąjį
K . taip, ir didyjį chorą patobulino 
M nustatydamas balsus. Be to, p«
K1 Sakas pats turi ląbai gražų ar- 
» tistiškai nustatytą balsą,. tad iv 
lt- ehorištams yra lengviaus nurody- 

f i susirasti tikrą natūralų balsą.
—Šios kolonijos korespondentė 

^Vainikas” pasižadėjo naujam 
laikraščiui °Amerikai” daug ra
šyti. Lauksime; Viši mėgia skai
tyti “Vainiko” korespondencijas 

4 bei straipsnelius, nes yra rašomi 
gyvai ir vaizdžiai, “ Vainikas” 
tai dar jaunute panele. Reikia 
manyti, kad ateityje šis “Vaini
kas” tilcrai apvainikuos — pa
dabins mūsų lietuvišką spaudą.

—Stefanija Jakupcioniūtė, So- 
. daiĮeęių prefektas, sumaniai ren
giasi prie iškilmių gruodžio 8 
dieną? Tai Nekalto prasidėjimo 
Švente —Sodaliečių metinė štėn-- 
te. Šioje dienojo bus priimamos 
mergaitės i Sodaliečių draugiją.

. (“Vainiko” korespondencijos 
’. pageidaujamos ir. “Darbininke”.

Prašome rašyti dažniau. Red.)
Keleivis.

»!•

vos ištremtas kun. J. Va įtekti- 
nas. Jo pamokslai bus taikomi 
visiems, bet ypatingai bus nau
di n gi ir svarbūa sddalietčiris.

Mes 4il<hnčs, kad Novenos me
tu mūsų bažnytėle visuomet bus 
pilna Žmonių; nes bus gera pro
ga pasinaudoti Dievo malonėmis. 
Mums' hrpoklyniečiams reikėtų 
gerai prisirengti prie tos bran
gioj šventės, nes Šve. P. Marija 
yra šios vyskupijos globėja.

Buvęs Susirinkime.

HARTFORD, GONN.

THOMPSON, GONN.
SPAUDOS SEKCIJOS 

SUSIRIKIvIMAS.
Lapkričio IŠd. įvyko Stu

dentu kuopos Spaudos sek
cijos suširinkinias. Susirin
kimą atidarė pirmininkas 
/Antanas Mažiikma pakvies
damas klieriką V. Sabą ..su
kalbėti maldą. Po. maldos

metus ir daug darbavosi pa
rapijoje.

Paliko dideliame nuIhidL 
me tėvelius. Konstantą ir 
Petronėlę; "tris seseris, p. 
Jievą Thompson, p-lę Juo- 
zepiną (dar nevedusią). ir 
p. Marijoną Juškienę (art 
R, Juškos žmona). Art. R. 
Juška yra vargonininku lie- 
Itu^ių par. Baltimore, Md.

•< Pp. Ląbeskams ir giini-
■nėms reiškiame gilios užw-Įpįr;"j’j^ag 'įteik(- aiokię 
jautos, o jaunuoliui a. m

m - tr i , Viktorui amžina atilsį.Hv. Trejybės par. baza-1 : • r •
ras vyksta labai gerai-Nors M iiOTrnn ili M V
laikai blogi,: bef vistiek gau-j AMu I tnUAmj Ni T i
šiai žmonės lankosi ir skiria i ... ;
dalelę turto, kuri susidėjo,: Sekmadienį, lapkričio 19 d, 
kad ir sunkiai dirbdami. Amerikos Lietuvių klube, šv.; Co- 
Kleb. kun. Ambotas ir kumpiluos choras surangė -.linksmą 
E. Gradeekis nenuilstančiai ’ .
darbuojasi. •.

SUSITUOKpi.* ’ • . ’. , 
Antanas Krajauskas su 

Ona Danasevich susituokė 
lapkr. 26 d.

' . Spitrgis.

i*-,, Vakarienė. ■
. . “Vaikelio Jėzaus” draugijos

7 . rengiamą . vakariene jair čia pat,
f ; 3 d. gruodžio, 8 vai. vakare. Kas

.i- norėtų dalyvautų tai bilietų gali 
gauti klebonijoje, 207 York Št., 
T. Klimienę, 1228 Halsoy St. ir 

X .. M. Brangaitienū, 83 Gold St..

r. ■

Pereitą sekmadienį, lap
kričio 26 d., namuose mirė 
jaunas vytis Viktoras K. 
Labeslds, 25 m. amžiaus, 
gyv. 44 Madison St. ■

Iškilmingos laidotuvės į- 
vyko trečiadienį, lapkričio 
29 d. "Šv. Trejybės bažnyčio- 

o atlaikyta giedotos gedu- 
ingos šv. mišios 9. vai. ry
te. Palaidotas Mt. St. Be- 
hedįcf kapuose,

Laidot u v ė s e dalyvavo 
daug žinomą, ypač jauni
mo.; ,

A. a, Viktoras buvo na
riu. Ir. Vyčiu kuopos ilgus

dienotvarkę: 1) . Vafdošau- 
kis, 2) Protokolo skaitymasi 
3) Komitetą raportai: a) 
Laivo, b) Skaityklos, e) vy- 

.resniąją korespon d e n t ą 
klausimai. 4). “Studentą 
Žodžiui1 ’ išnnkti regulerį 
korespondeiitą, 5) Apie ra
šymą daugiau straipsniu į 
“Studentą Žodį/’ G) Su
rinkti “snapshots-” paveiks
lėlių. 7) Knygą vertimas iš 
anglą kalbos Į lietuvių. 9) 
{viešimai bei ^ū-manymaL

Raportus Į š d a v ė Laivo 
klausimu V. Sabas. Skai
tyklos įrengimo klausĮmu-r- 
A. Ąlažnkna. Vyresniąją ko- 
mipondenfą raportai: Lai
vė — V. Sabas, Draugo — 
A. Miciūnas, Darbininko  ̂
A. Mažukna, Garso S. 
Grafas. Vigų raportai su 
mažomis pataisomis priim
ti. Kadangi susirinkiman 
neatsilankė £<Studentu Žo-* 
džio” redaktorius p. J. Pi-, 
lipauškas * ir anglą laikraš
čių v.rriausis koresponden
tas A. Ignotas, tai ir’ją ra
portų n (‘buvo.

" »'

Toliau sekė rinkimas re- 
gulerio korespondento “St. 

įžodžiui.”. Susirinkimas iš-

NEWARK, N, J.
švč. Trejybės lietuvių pa

rapijas balius įyyksta gruo
džio 2 d. Minėtas balius yra 
paskutinis prieš Adventus. 
Tad. kviečiu visus savo pa
rapijiečius ir kaimynus at
silankyti tir paremti savo 
parapijos yeildmą. Bus ge
ra proga pasilinksminti, 
kącl visiems užtektą* tos 
linksmybes iki Kalėdą.

Klcb. Kun. I. Kelmelis.

Tebphon*: STAGG 2-0706

DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namu Telefonu: Mlchlgan 2—4273

V A L AN D O S ;
Nuo »—12 IS ryto, 2—8 vak. . 1

Svtntadieniait iusitaru»
499 GRAND STREET Į

(kampas Union Avė.)’ Į
BROOKLYN, N. Y. 4

Žinios Iš Lietuvei
APIE KĄ DABAR LIETUVOJE 

■KALBAMA.

1' 
s*
S-

■

£

Tą pačią dieną 9 vai. bus 3-čio 
skyriaus mišios narių intencijai.

Visi nariai r narės priims Šv. 
Komuniją. ■ > .

Negaliu praleisti nepaminėjus 
praeit o susirinkimo mūsų drau
gijos, kuriame dab’v<avo kun.

- Laurinaitis. Jis padarė praneši- 
. mą vardu apie rengiamą parapi

jos bazarą. Kūn. Laurinaitis jau 
yra gavęs gerų daiktų nuo sve
timtaučių. . Mūsų įiareiga irgi yri- 
sidėti.. Mes begalo džiaugiąmeš 
gavę toki darbštų kunigą asnie- 
nyj kun. Laurinaičio.

Narė.

t. BROOKLYN, N. Y.
Apreiškimo 'Parapijos 

Sodalicija.
Pereitą pirmadieni įvyko mūsų 

parapijos suaugusių. mergaičių 
Sodalieijos draugijos susirinki
mas, savame klube. Dalyvavo 
daug mergaičių, nes buvo valdy
bos rinkimas. Pereitų metų val
dybą labai nuoširdžiai ir ištiki
mai darbavosi. P-lė M. Juškaus- 
kaitė,buvusi pirmininkė savo pa
reigas pavedė p-lei M. Serbentai- 

. rai, kuri mes tikimės nemažiau 
•' darbuosis.

L Viee pirmininkės O. Maslaus- 
kabės vietą užėmė Marijona Dar 
llnskaitė. raštininkės -Kazimieros 
Karpavičiūtės ir jos .pagolbinin- 
kėą Olgos ėižaųskaitės vietas už
ėmė p-lė L. Remedyte ir jos pa- 
gelbiuinke . Helena Dalinisluūtė, 
iždininkės Katrinos Krau jeliūtės 
vietą, užėmė Alena Lapinskiūtė. 

. Visos nares liko patenkintos nau
ja valdyba.

Sodaliečjų ‘ Dvasios’ Vadas šir- 
ž, ’ dingai kvietė visas nares- ateiti į 

• devynių dienų No veną, Kad pri- 
J .feirangtū prie didelės šventės 

JŲ. J8vč. P. M* Nekalto. Prasidėjimo, 
gruodžio 8 cL Per 9 dienas pa- 

W bokalus sakys nesenai iš. Lietu-

T ■

f.
K

fe-

. Pirmiausiąi jaunesniųjų mer
gaičių bažnytinis choras, vado
vaujant p. Kaz. Žalnaraičiui. su
dainavo. keletą dainelių..

Po to. choro vaidintojai, suvai
dino vieno veiksmo komediją 
“Be šulo.” . .

Vaidino šie asmenys:
Sofijos rolėje — p-lė S’. Žilin

skaite, •
Marės — A. Lukšyte,
Antano •—■- S. Šiaveikis, •
Jurgio — M. Krikštaponis,
Tarnaitės -1- V. Motejūnaite.
Pasibaigus vaidimhnui, Šv. Ce

cilijos choras, p. Žalnaraičiui va
dovaujant; sudainavo keletą dai
nelių. . . “ 

. Vakaras baigėsi šokiais.
Malonu pastebėti, kad. Amster

damo lietuviai labai gausiai lan
kosi į parengimus iv įvertina.

. rengėjų darbą, ypač jei. rengia
ma parapijos naudai,

Šv., Cecilijos choras visuomet 
remia parapiją ir savo parengi
mų pelną* yri atiduoda.

Taigi choras atsišaukia į pla
čiąją visuomenė jo nepamiršti, 
jėi kada jis surengs vakarėli ir.

•>-. savo naudai.- i. V. K. /rinko pleąumo Tušti įlinką

TIEMS, kurie nori klausytis muzi
kos kokia patinka ir kada nori. 
Tiems kurie nori šokimui muzikos. 

« Tiems BOA Victor siūlo DUO.

DUO yra 4 modeliai iš kuriu gali
ma pasirinkti.

RCA—VICTOR dėl Bile Kambario

caru

RCA Victor

DUO
■I

DUO yra moderniškas namu pasi
linksminimas... visas elektrinis, ne
paprastas balsas- ir suz didele Victor 
rekordams Knygynu, iš kur pasi
rinkti. Ątęikite ir duokite mums pa
demonstruoti DUO.

Pirkite Jūsų RCA—VICTOR Lengvomis Išly- už VISA $Q 4
t gomis. Kas Savaitė Mokųti.

W0RLD RADIO
. Sales Agency

. 82 SUMMER STREET, 
BOSTON 

Tel. Lib; 7751

$1.00
Pirmas

.DUO 330—(Paveikslus virSui) Siūlo gražios vertes T
vakatidiį .repro<lukcijQ>. kartu su ratilo prograitfa. •• ■eI1,8Simo
Superhetroilyne, su autoniatlSkii Votume Control, •• .. Mokestis 
Tone Con.trol, Atitomątišku Tone Compensatlon, ir •' ,

. Dynamie .SpeilkOr, Visas su RCA Radįotrnns $137.50 Modelis 100.

A. Mįciūną ir pagclbininką 
j. Staniui.

Kalbos apie rašymą Į “S., 
ŽėiW’ buvo ilgos.. Prieita 
prie1 galutino nutarimo, kad 
p. J. Pilipauskas įteiktą są
ramą įvairią temą ir šios 
lekcijos nariai laisvai išsi
rinko sau tinkamą ją para-

Sulinkti įvairius paveiks- < 
lėlius išrinkti:'Jonas Augu- , 
tins ir Juozas Vudavičius.

Tolinu seko ilgos diskusi
jos apie.’sumanymą išversti 
lietuvių kalbdn anglišką 
knygą, Išrinkta komitetas? ; 
kuris šiuo klausimu dirbtą- 
Komitetą sudarė šios sekci
jos valdybos nariai.

SVEČIAI.
Pereitą., savaitę, kolegiją 

aplankė kun. šeštokas, Auš
ros Vartą parapijos klebo
nas New York’e; kun. Kin
ta, šv. Petro ir Povylo vi- 
kiiras, Elizabefh’e, N. J.

a NAUJA STOVYLA.
Šiomis dienomis koplyčio

je buvo įrengta nauja Švėm 
to Kazimiero stovyla, kurią 
paaukavo kolegijai panelė 
Jučinskaitė iš Wotcestęr’io.

Reikia pažymėti, kad ko
legijos koplyčioje randasi 
jau septynios stovylos, ku
rios paaukotos kolegijos ge
rą priętelią.

PRIEDAS.
Pereitoje kolegijos, žinią 

ko respondenei  j o j e apie va- 
karęlį “rally .niglit” prieš 
MarianapoTiiO ir Worcester 
Trade Futbolo žaidimą, nę- 
pa rašiau kas tą vakarėlį su
manė įvesti bei pasirūpino, 
kad tai būtą kolegijoje įves
ta. • • ’ , . '

Tą vakarėlį sumanė įvesti 
kolegijos fakulteto narys 
proL J. Kundrotas prigim
čių mokslą departamento 

i vedėjas. Jisai irgi pasirūpi- 
!no, kad kolegijos vyresnybė 
•duotą leidimą turėti tokio 
I turinio vakarėlius;
! Bet gerK. mokytojas tą 
j dieną, buvo išvykęs į Wor- 
Icesreiį ir negalėjo sugrįžti 
i laiku ir pasidžiaugti pilnai 
Į savo sumanymo įvykdymu.

Prašau gerb. mokytojo 
man atleisti. už padarytą 
klaidą.

Antanas Mažukna.
. (L.. K.)

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“ Darbininke.’'

61LEGION PARKWAY 
‘BROOKTON 

Tel. 6136

Tel. Bryant 9-7763

GLEMENT VOKETAITIS

Lietuvoje tuo tai$u temą 
įvairiausioms kalboins yra 
devynios galybes. Plačiai y- 
ra apšnekamas dolerio kri
timas, vok'iečią pasitrauki
mas iš Tautą Sąjungos, 
prancūzą vyriausybes nuver 
timąs ir visa eile dar- kitą 
tarptautinią į vykią. Kalbą 
daug sukelia ir vietiniai į- 
vykiai, kurie kartais būna 
taip gražūs, kad nepam'inėti 
ją negalima. Pirmoje eile-

Jaudina. Įfarstė-šniiis- čmmies 
paliepti turtai.

Sako, kad Lietuvoje yra 
daug aukso. Jo skrynias tai 
vienoj tai kitoj vietoj- užka
sęs 1812 metais per Lietuvą 
maudamas atgal iš Rusijos 
P r a n eūzijos imperatorius 
Napoleonas.. Didelę daugy
bę pinigą palikę ir 1915 me
tais vok'iečią išvyti iš Lietu
vos rusai. Dabar taip sun
kūs laikai, kad auksinią pi
nigą skrynelė ne vienam la
bai praverstą, tačiau skry
neles šiaip sau nesimėto. A- 
pima tad žmones noras pa- 
knaisioti žemę ir paieškoti 
paslėptą turtą. Pradžią čia 
davė vokiečiai, atsibastę į 
Rambyno kalną. Jie išrausė, 
milžinišką duobę ir atkasė 
ne aukso dėžę, o milžinišką 
akmenį. Vokiečią svajones 
nunešė.' šuo ant uodegos. 
Girdėtis dabar, kad ar tik 
ne septyni tos. apylinkės ū- 
kininkai siūlo Rambyno ka- i 
sinetojams pasiknaisioti po ; 
ją laukus, nes ją bobutės ! 
pasakojusios, jog auksas c- : 
sąs užkastas ne Rambyno 
kalne, o tuose laukuose ir 
tai septyniose vietose iš kar
to. Kauniečiai nugirdę kaL‘ 
bas, paleido gandą, kad Na- 
.poleonas aukso skrynią už
kasęs ir ties Kaunu, Aukš
toje Fredoje. Girdi, pakuši
nėkite. Napoleono kalną — 
jame guli milijonai. Leng-. 
vatikiai jau tiki ir jau rūpi
nasi gauti leidimą daryti 
kasinėjimus.

Nemaža kalbos sukelia 
dabar ir ,

Ko u t ra baudinin ka i.
Nors pasienio palieija deda 
daug pastangą kontrabam' 
dai užkirsti kelią, tačiau ■ 

. kontrabandininkai n e p ąsi- 

. duoda ir sugalvoja savo riau ■ 
dai vis naują būdą. Štai i 
prieš kėlias dienas vienas 
Vokietys, nenorėdamas mo
kėt muito už akmens anglis, 
prisikrovė ją baidoką, įplau 
kė į Nemuno vidurHr pra
dėjo pardavinėti juos pra
plaukiantiems pro šalį gar
laiviams. Policija pastebėjo 
jo biznį ir sukeią sučiupo. 
Pirklys prikišo ne tik ang
lis. ir baidoką,. bet dar. sumo
ję 6000 litą valstybei pada-

rytą nuostolią ir 32.000 litą 
pabaudos..
Kitą kontrabandininką po
licija sučiupo traukiny. Be- 
tikrinant ties rubežiumi 
traukinį, vienas valdininkas 
kilstelėjo pagalvę', ant ku
rios tik ką buvo gulėjęs sto
rokas žydas* ir nustebo — 
pagalvė buvo per daug sun
ki. Patikrinus pasirodė, kad 
esama paslėpto joje -13 ki- 
logramą šilko. Šilką polici
ja konfiskavo, o žydui uždė
jo. 10.000-litą pabaudos.

I
KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
5 mums smagiausia vieta Brook- 
3 lyne-Maspethe. Jau talka* ogslsa-. 
| kytl salę žiemos sezonui, 
i kamp, Maspeth ir Betts Avė. 
| JONAS KLASČIUS, Sav„ 
| Maspeth, N. Y.

ADVOKATAS
B

118 West 42-nd St., | 
Į New York, N. Y. • ’: |

t y

-t ■<

Tel. Evergrecn .6-5310

JOSEPH GARSZVA
G R A B O RI U 8

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUB 

BROOKLYN, N. Y.

rel. Stagg 2—5043 N o tory Pnbll*

M. P. DALIAS INC.
• BIELIAUSKAS / 

Graborius ir Balsamnotojas .
660 Grand St., Brooklyn, N.Y

Į Telephone: STAGG 2—0105 

i
I

? £

DR. A. PETRIKĄ 
(rerucį) 

LIETUVIS DENTISTA8 221 S. 4thSt„ Brooklyn, N. Y 
I-SpinituUų Djagnota 

Gazo Anettetiha 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakar* 
Penktadieniui* ir šventadieniai* 

tik nusitarus.

S

TeL Stagg 2-^0783 Notary PttNk

JOSEPH LEVANDA 
(Levandanskąs) 

GRABORIUS
107 Union Ave„ BrooMyn, N1

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC ..

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RAB ORI U S 
402 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijo* 

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Vca 
tuyšmsj Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

. Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUSIR 

BARSAMŲOTOJAS 
Apdruuda Visose šalto** ?

, NotRry ęubilc . ■ .. .
8441 ._■ 72-nd Street, 

Arti Griūni St. 
MASPETH. U Le N. v.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Avė., Brooklyn

■f“
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