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EINA ANTRADIENIAIS" IR 

PENKTADIENIAIS;

EINA NUO 1915 METŲ

MIESTO TARYBA UŽ
TVIRTINU LITUANICA

VARŪį
CHIC AGO, 111. — Perei- 

tą savaitę Chieagos miesto 
taryba užtvirtino Auburn 

’Ave. pavadinti Lituanica. 
Tarybos ‘ užtvirtinimą jau 
pasirašė ir majoras Kelly.

Tokiu būdu Chieagos 
miestas pagerbė mūsų did
vyrius Dariu ir Girėną.
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KAINA 5 CENTAI

wwoėmesiui Kruvinos Muštynes Norwood, Mass.
Kitame “Darbininko” nu- .; ; . ► . Jr 7Kitame “Darbininko” nu

meryje tilps mūsų, kankiniu, 
gi’įžusni iš Sovietų Rusijos 
pragaro, paveikslai kaip jie 
išrodė tuojau po sugrįžimo 
įr kaip išrodo persirengę 
suaukotais jiems kunigiš
kais rūbais.

APIPLĖŠĖ LIETUVĮ UDĖKALĖ-

FILENE REMIA PREZI-
GENGSTERiy SRARKEY

PASIKORĖ 4 NKW YORK. — Edwai’d 
*A. Mene, stambus Bostono 
biznieiTUS pareiškė spaudai, 
kad ko jis daugiau studi
juojąs prez. Roosevelt pla
nus, to jis arčiau esąs pre
zidento;

ŠT. PAUE<Mįnn~Wil- 
. tie Sharkey, vienas iš ketu
rių Chicagos gengsterių, 
kaltinamij. • žmonių vagystė
je, kalėjime pasikorė.

• SCRANTON, Pa. — šio
mis dienomis banditai su
laikė -gatyėkaryje Praną 
Lattožą, Proyįdence Ban
kos pasiuntinį ir atėmė ban-i 
kos vežamus pinigus.

Atėmę pinigus, 
išbėgo iš . gąt 
kę aiitomobiliii pabėgo.

NAZIAI N 
; JIMU KATfJKy KUNI-

BERLYNĄ^, — Du 
talikii kunigu . naziai pa
smerkė kalėjimų už “pric- 

plėšikai šingas diktatoriaus-Hitlerio 
‘•ątvėkario ir įšo-' režimui kalbai”

ka

ESTIJA VĖL ATSISAKO 
MOKĖTI SKOLA

TĄLINAS? — Estonijos 
valdžia pranešė Jung. Vals. 
valdžiai, kad ji gruodžio 15 
d. negalės sumokėti savo 
skolos dalį.

bėk
plėšikų nesugavo.

Pranas Lattoša yra 
iias tos batikos darbininkas. 
Šis atsitikimas yra jam pir
mas.

so-

Žibute.
’ . ■ 5 . ■

vietinės žinios!
Z . •• . 5
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RUSIJOS PRIPAŽINIMAS
YRA VILTIS ATEITYJE
Užpereitą sekmadien,, lap

kričio 26 d., kun. L. J. Gal- 
Jaghėr, S. J., Bostono Kole
gijos prezidentas, kalbėda- 

nųyfederacijos “komunijos 
pusryčiuose, priminė ir So
vietų Rusijos pripažinimų. 

. Jis sako, kad Prez. Roose- 
velt pripažindamas .Rusiją 
padarė drąsų ir svarbų 
žingsnį pirmyn. Tai viltis 
ateityje.- . ?

10 DARBMy I 
VIETĮ 250 ;

Metropolitan district ko
misija . Spot Fonde turėjo 
darbo dėl 250, bet kada pa
reikalavo; tai atsišaukė tik 
10 darbininku.

BALTARANKIAI GAUS 
DARBUS

Šiomis dienomis įteiktas 
planas Viešųjų Darbų Ad
ministratoriui, kad jį užgir
ių, sulig kurio apie tūkstan
tis baltarankių darbininkų 
gauti} darbus Bostone. Pla
nuojama išleisti apie $300,- 

. 000. . .

sirgo tik 10 dienų plaučių 
uždegimu. Jis buvo 64 metų 
amžiaus.

Teisėjas Lowell daugiau? 
šiai' pagarsėjo juoduko 
Crawford byloje, nes jis ne
išdavė leidimo , išvežti iš 
Massachusetts valstybės į 
Virginia, kur jis buvo kal- 

‘tmamas žmogžudystėje 'dėl
to, kad ten juodukai nebu
vo priimami. į prisaikintuo- 
sius teisėjus.

Teisėju buvo 11 metų.

AVIACIJOS DIENA
■' * i

Lapkričio 19 d.j Cantoii, 
Mass. airporte įvyko socia
listų surengta , taip vadina
ma James7o aviacijios diena. 
Žmonių buvo apie 500. PeL 
no liko,..spėjama, apie trys 
šimtai. Socialistams talki
ni]!) javo kairieji sandaiie- 
čiai Įr Kubiliaus, metodistų 
pryčięriaus, parapijiečiai. 
Pasitikėjimo James’u, kad 
lėks į Lietuvą nėra, nes jis 
su tuo “nesibaderiuoja.”

James’as kai . kuriems yra 
pareiškęs, kad jei jiems ir 
pavyks surinkti užtektinai 
pinigų nupirkti orlaivį ir 
kelionei, tai jis vistiek ne
lėksiąs be nusileidimo į Lie
tuva.

LENKIJA PLANUOJA PRA
TIESTI GELEŽINKELĮ 

PERLATYIJA
RYGA. — Šiomi^ dieno

mis spauda praneša, kad 
lenki}: politikai planu o j a 
pratiesti per Latviją gele
žinkelio liniją, tiesioginiam 
susisiekimui tarp Lenkijos 
ir Estijos. Linija būsianti 
pratiesta lenkų lėšomis. Esą, 
jei Latvija neprieštariąu- 
sianti, tai numatoma pra
tiesti Daugąvpilio — Rėžy- 
tės geležinkelio liniją į šiau
rę iki Unkštos ir Werros. ;

Vadinasi pagal §į planą 
Latgali j a patektų į lenkų 
spąstus. -

. Kun. Brodetser pasmerk
tas^ mėnt kaSjiman už 
žeidžiančias pastabas ’ ’ apie 
Hitlerį ir jei propagandos 
minister į Gocįbels -. rėligiji-i 
nėse pamokėsi

Kun. Stendfr nuteisė mė
nesiui kalėji 
slą bažnyčioje, 
šnipai paskaitė priešingu 
Hitleriui, Tokia tai laisvė 
Vokietijoje.

LIETUVA PASIKEIS POLITI
NIAIS KALINIAIS SU' . 

'LENKIJA.

ATIDARYS CEVERYKŲ 
DIRBTUVĘ

kn už pamok- 
kurį nazių

HUDSON, Mass. — .Šio
mis, dienomis biznierius iš 
Bostono nupirko Sturdy 
Shoe kompanijos dirbtuvę, 
kuri prieš pora savaičių bu
vo uždaryta.

Naujas savininkas žada 
dirbtuvę greit atidaryti.

Toje dirbtuvėje pirmiau 
dirbo apie pusantro šimto 
darbininkų.

UŽMUŠTA 14 ŽMONIŲ 
RUSIJOJE

MASKVA.-.- — Charkovo 
apylinkėje nukrito didelis 
sovietų darbo metalinis, or
laivis ir susidaužė. Jame 
važiavo 14 žmonių, tarp ku
rių žymus lakūnas Snegirov 
užmuštas.

RANKIERIUS GAVO 600 
METŲ KALĖJIMO

EMPORIA, Kansas.
Warren W. Finney, 60

airiai išsprendė
LENKŲ BYLA

Lenkai Kubieki ir Jacen- 
\ ty laimėję apie $150,000 ne

galėjo pasidalinti, nes už
J>Xeta Jacienty vardu buvo Ttūst gaus 25 nuos. 
užmetėjęs Kubreki.

^-ilH.“Sweepstakes” vir-
šininkai išsprendė laimikį Salem Trust

m. 
amžiaus bankierius District 
teisme nubaustas nuo 36 iki 
600 metų kalėjimu už su- 
klastavimą milijono dolerių 
vertės bono. ...

Bankieriaus 
apeliavo.

Finney yra čia bankų

Nesenai Lietuva iškeitė 
kelioliką komunistų į Lietu
vos piliečius? tebegyvenu
sius Sovietų Rusijoj. Į Lie
tuvą grįžo. iŠ komunistų 
:valstybės 14 rismenų-, tame 
skaičiuje 16 Imriigų. Tai tik 
pirmoji grįžusiųjų partija. 
Šį kartą grąžinti Lietuvos 
žmonės, kririe Sovietų Ru
sijoje gyveno sunkiausiose, 
sąlygose, buvo laikomi žiau
riuose kalėjimuose. Dabar 
jau tariamasi dėl grąžinimo 
dar geroko skaičiaus lietu
vių. .

Sužinojome, kad jau pra
sidėjo derybos apie pasi
keitimą politiniais kaliniais 
su Lenkija. Mat, Lietuvoj 
yra. suimtų ir nuteistų ka
lėti diktas skaičius lenkų 
šnipų ir kitokių nusikaltė
lių prieš Lietuvą. Lenkijoj 
gi yra nemaža lietuvių, y- 
pač vilniečių, laikomų len
kų kalėjimuose už lietuvybę. 
Jau porą kartų buvo pasi
keista politiniais, kaliniais 
su Lenkija. Dabar vėl nori
ma pasikeisti. Lietuva ati
duosianti 30 lenkii ir gau
sianti 24 lietuvius. Derybos 
vedamos Tarptautiniam R. 
Kryžiui tarpininkaujant.

NUTEISĖ JUODUKį 
MIRTIN

30,000 DEPOIITORIŲ 
GAUS KALĖDINĘ DOVANĄ

. Mass. .Aukščiausia Teis
mas leido keturiom uždary
tom bankom išmokėti divi- .- ,
dendūs. •“ . - ’ “ : prezidentas ir Nevsho Falls,

Taigi prieš Kalėdas depo- i^an. .
zitoriai šių banku: Broėk-' Sl'mus ir buvęs vaĮsty- 

bės kasierius. Boyd taip ■ pat 
kaltinami bono byloje.Medford Trust —- 25 nuoš.,1 

Revere Trust —? 20 nuoš. ir i 
25. nuoš. j

advokatas

DAR 33BANKAS LEIDO 
ATIDARYTI

DECATUR, Ala, — Šio
mis dienomis pfisaikinti 
teisėjai paskelbė sprendimą 
juodukui Heywood Patter- 
son’ui, kuris su kitais juo
dukais buvo kaltinamas bal
tos moters užpū-olime.

Pątterson byla tęsėsi be
veik tris metus ir. kaltina
masis jau trečią kartą nu
baustas mirties bausme.

Teisėjas Callahan pa
skelbs savo sprendimą vė
liaus, kai. bus išspręsta, kito 
kaltinainojo juoduko Cla- 
rence Norris .byla.

Dėl šių juodukų bylų ko
munistai kelia- daug, triukš
mo ir renka aukas, bet, ma-r 
tyt, tą daro, kad pasipini
gauti ir tarp juodukų įsigy
ti simpatijų.

Girtinas yra darbas rū
pintis nekaltų žmonių rei
kalais ir bendrai, gelbėti 
žmogaus gyvybę, jei tas. su
sirūpinimas yra nuoširdus. 
Bet, deja, to nuoširdumo ir 
teisingumo pas komunistus 
nesimato. Rusijoj milijonus 
nekaltų žmonių sušaudė be 
jokio teismo ir bolševikai 
tik pasidžiaugė ir budelių 
darbus užgyrū.

Pereitos savaitės pabai
goj Winsiiow Bros. & Smith 
kompanijos > agentai išpro
vokavo kruvinas muštynes. 
Tos kompanijos streikuo
janti darbininkai IVashing- 
(bn gatvėje^ So, Norvvioode 
suĮaike kompanijos impor
tuotus agentus, kurie buvo 
atvykę, kalbinti darbininkus 
streiklaužiauti.

Kompanijos agentui ka
žin kas palekia akmenį j 
galvą ir jis ant vietos sukri
to. Nuvežtas ligoninėn. Po- 
linija kaltininko nesurado.

Pirmadienį,, gruodžio "4d., 
kompanijos agentai, apsi
ginklavę buožėmis, Vėl atvy
ko prie kampo Washington 
ir Sf. George Avė. ir, ma
tyt, tikslu atkeršyti už su
muštąjį agentą arba kaip 
ęi,a vadina, gengsterį, puolė 
nekaltus žmones . ir buožė
mis kelis pavojingai sužei
dė. \ .

Kompanijos agentai, kaip 
sako, pataikė laiką > atkeršy
ti kada didelė dalis streikie- 
rių pikietavo prie dirbtu
vės. Prie kampo Washing- 
ton ir George Avė. ir sve
tainės buvo susirinkę dalis 
streikierių ir šiaip žmonių 
ir jie liko netikėtai ginkluo
tų mušeikų Užpulti ir su
mušti.
' Policija nei vieno mušei
kos dar neareštavo.

Darbininkai pareiškė pro- 
testą policijai ir miesto val
džiai už leidimą importuo
tiems. agentams skaldyti ne- 
kaltiems žmonėms gaivas.

Kompanijos viršmiidcaiy 
inatvt, yra, nusiteikė su lini- 
ja nešit art i ir streiką, laužy
ti importuotais stredldau-. 
žiais.

Darbininkai ramiai išėjo 
į streiką ir rimtai l^ompani- 
jai pareiškė savo rėikalavi?“ 
mus.

Ar kompanija taip pat. 
negalėjo duoti unijai savo 
pasiūlymų ? Žmoimų.kad ga
lėjo ir gali, tik tas prakeilę- 
tas išdidumas neleidžia pri
pažinti darbininką žmogu
mi, 
. Tik jau toks streiko lau
žymo būdas kompanijai ne
daro, garbės. . Kompanija 
gal sakys, mes nesamdėihe . 
mušeikų muštis. Gal ir tąip,1 
gal ir ne. Bet jiė mušasi.

Kompanija tūrėjo puL 
kiaušių progą, be. kraujo la
šo, baigti streiką, bet grei- .. 
čiausiai nebuvo noro. Dar 
ir dabar, kad išvengti, di
desnio kraujo praliejimo ir 
aukų, kompanija gali pra
dėti derybas su darbinin
kais. Ir kodėl nepradėti 2- 
Darbininkai neišėjo muštis 
su gangsteriais, bet kovoti 
už savo teises ramiu, kultui 

' ringu būdu.

Rusija Mokės Skola Jung. 
Valstybių Vata

KARO STOVIS. ISPANIJOJ
MADRID. — Gruodžio 4 

d.—Vakar vyriausybės ka
binetas nutarė paskelbti vi
soje ’ valstybėje karo !stovį. 
Tą padarė dėk rinkimų 16 
provincijų.

Kariuomenė visą laiką 
buvo užimta malšinimu 
riaušių.

Keliose vietose įvyko pa- 
radai. Demonstrantai šau
kė : ‘ €Šalin fašizmas! ”

patlalinti tusiau ir tno IpH- 
kij: byla baigta, ?

MIRe TEISĖJAS LDWEIL
‘ Pereitų savaitę mirė tei
sėjas James A. Lotyell. Jis

Bo. Bostono policijos sto
ties kapitonas FaUo'sv ka
riauja sų visais kampų “sa
vininkais.” Kapit. Fallow 
nori padaryti Soa Bostoną 
švariausia vieta visame mie
ste. Gero pasisekimo.

WASHINGTON, D. C.— 
J. F. T«- O’Connor, pinigų 
kontrolierius praneša,, kad 
šiomis dienomis vėl leista 
atidaryti 33 bankas, kurios 
buvo Uždarytos ir persior
ganizavo. ... ;

CURLEY PATARIA STA
TYTI AIRPORTĮ

SMITH PRIEŠ RUOŠĖ- 
VELT

.ROMA, — KomisaTaS 
Litvino v jau Italijoje pas 
diktatorių Mussolini. Sako
ma, kad komisaras Litvinov 
nuvj’kęs pas Mussolini de
rėtis dėl skolos. .Litvinov. 
padaręs sutartį su Jung. • 
Vaisi, norįs jos vata atmo* 
keti Italijai skolą.

Rusija skolinga Italijai 
per 500,000,000 lirų (apie 
$40,000,000), kurios dalis 
turi būti sumokėta sausio, 
mėnesį. . f

TURKIJOS AUDROJE 17 
UŽMUŠTA

WASHINGTON, D; ar
šiomis dienomis buvo čia 
Bostono majoras . Curley 
tari i s apie įvairius viešuos 
sius darbus. Majoras Cur- 

______  ____   __  lėy nori, kad Federalė Vy- 
n i_________________________ i . ir . ♦ iriausybė statytų airportąPalaimintoji Bernadeta dus Kanom- (ant Govemoi ssaios, aiti Q • į'BosLno. Curley apskaitlia- ' ZUOta Gruodžio O i vimu tas darbas kainuotų

—' lapfie $4,000,060 ir turėtų
džio 8 d. Į.darbą apie 4.000 darbipinkų

Palaimintoji Joan Antidajper visus metus. Tuo reika-
ROMA. — Palaimintoji

Bernadeta Soūbirouš, ku
riai 75 metai atgal apsirėiš- Thouręt, Meilės Seserų vie-llu jh tarėsi su Karo ’de- 
ke Panelė švenčiausia Lour- nuolyno įsteigėja bus kario- partmentu ir Viešųjų Dar- 
de, bus kandnizuota gruo- ųizuota sausiiO .24 d., 1934. . bu Administracija, "niauota sausio 24 d., 1934. . tnj Administracija, ’

NEW YORK. — “Al.”
M. . ’ .

Smith, buvęs kandidatas į 
prezidentus ‘savo žurnale ir 
prakalbose išėjo* prieš prez. 
Itoosėvelt viešųjų darbų ir 
pinigų planą.

Kun, C. Čoughlin, žymus 
kalbėtojas įvairiais klausi? 
inais : per radio išėjo už 
Roosevelt, ii* nur b d ė p. 
Smitli klaidas, kas sukėlė 
spaudoje didelę sensaciją.

“Į kiekvieną katalikišką 
šeimą privalo pareiti bent 
vienas katalik. laikraštis?-

dCŲits AT.

ISTANBVL, Turkija.
Grūodžio 1 d,' Samsunoapy
linkėje siautė baisi audra, 
kuri nusinešė 17 žmonių gy
vybių ir daugybę sužeidė. 
Nuostolių padavė $225,(XX)....

Daug namų sugriauta įr 
geležinkelių išdraskyta.

šEMiHros
• NUŽUDĖ

’ COIaOGNĖ, VoĮdetUa;— 
Nažiai, nukirto galvas še
šiems komunistams, 'kiirio 
buvo kaltinami užmušime 
dviejų .nazių, vas. 24 d.
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IETĮ NŪS ŽINIOS
GRAŽŪS JAUNIMO 

DARBAI
. šventa Petro parapijos 
didysis choras .surengė uTe
atro mėgėjų vakarą,” sek- 
madienio vakarė, lapkričio

d. bažnytinėje svetainėje, 
^uidmimaš įvyko 3 vai. p* 
įp.’ vaikams ir 7:30 vai. va
kare suaugusiems.

Kadangi programa buVo 
dąip gražiai ir iš daugelio 

r naktinių dalykėlių sudary- 
’ ta ir jos išpildymas stebino 
‘dalyvius, tai butų pravartu 
smulkiau apie tai pažymėti.

Programa susidėjo iš vai- 
F; diriimų, dainų bei klasiško

dainuota '> daina — Fordu-, 
kas. Išėjusios scenoje ketu
rios merginos r O . Valeckai 

•te, ,E1; Podelytė, *A. Grąbi- 
joliūtė ir M. Leščinskaitė. 
Merginų juokingi papuoša
lai dar daugiau padidino 
žiūrėtojams juoką. Gale vi
si sudainavo juokingą. dai^ 
pelę ‘ U-Prirodino seni 
žmonės. ” * .

Pertrauka. Vakaro vedė
jas pakviečia pratarti kele
tą žodžių, visų mylimą kum- 
K., Urbonavičių, derb. kal
bėtojas savo kalboje džiau
gėsi. jaunimo darbuote, kad 
jie lietuvybės . dirvoje, nors 
ir prie sunkių aplinkybių, 
sugeba taip gražiai pasi
reikšti.

Et tAtejus. laikui pradėti 
g?-programą, vakaro ' vedėjas 
g muzikas M. Karbauskas pa-

• sveikino susirinkusius daly- 
h -’vius ir išreiškė padėkos žo- 

džius, pranešdamas, kad 
p programa tuo jaus prasidės 
Ją. choru, kuris sudaintios ke-' 

lėtą parinktų dainelių.
• * 'Pakilus uždangai; pasi-

girsta. sutartingi dainos ai- 
j dai. Dainuojama1 labai gra- 
5" žif patriotinė daina — Kur 
S namas mūs, Aš mergyte ii* 
h. Pasėjau kanapę.
k; -‘Diriguoja pats choro ve- 

dejas p. M. Karbauskas.
j? y Akompanuoja M. Kalbaus-
i- kas. Jr. Choras susilaukė.

‘ tfįdodismentų už gražų dai- 
į*^ nhyimą. ■ .
Ę . ;Seka vaidinimų dalis.’ 
U Gražus scenos vai z d e 1 i s.

• fe’, vaizduojąs porą jaunuolių 
rį phldiuvusių į pamišėlių ba- 

lių,; kurie buvo priversti 
K . vaidinti bepročiirirolėse, kol. 
E, galutinai, po didelių pastan- 
B ‘‘$1. bei baimėSj: įsitikino esą 
|r- normalaus proto žmonėmis, 

tampa gerais draugais..
Rf”*1 Vaidino A. Griabijoliūtė 

. ; ir D. J. Averka. P-lė Gra-
bijoliūtę jau, nekartą savo 

L?, vaidinimu stebino publiką. 
S Šį kartą ji visus skąpiąi 
-F prijuokino.
..lį' Pertrauka. Pasirodo so- 

Ilsias ’ Albinas Juodaitis.
; Pradėjus dainuoti solistui 

k’ Parinktas dailias, maniau, 
rį kad girdžiu garsaus daini- 
p. ( nmko saliapmo balsą. Pub- 
"K likai dainavimas taip pafi- 

ko, ‘kad reikėjo pakartoti. 
Sudainavo “Mano laivas” 

jį / »^-M. Petrausko ir antrą 
įįC angliškai.

t?Scenoje pasirodo naujos 
mados “Fordukas.” JĘ'ordu-

Antanėlio, P. Razvadaus

ik-

■/■•■■■■■ ■ /

;į5- ko personalą ’ sudarė
Aiuaiieiis, _t\ Kazvaciaus- 

k kas, M. Grilevičius, A. Gu- 
fe*/Muskas ir D. J. Averka.

©nksmas forduke važiavi- 
' gjas,. lvisokios nelaimės, va- 
S gavusių jų. išgąstis ir fordu-

, ^ didžiausio triukšnio. Visi 
SU jfokėsi net 'iki ašarų. . Šu-
irt,

ADVOKATAI
į'.

' “ ’ Prisiekęs Advokatai i 

j JUOZAS B, GAILIUS 
*7eda visokias. provM. Daro vi* 
« ; sus legalius dokumentui, 

*>17 B St* (kampai Broadway) 
« t South BMton, Ha«.

r
 Telefonai s Šou Boiton 2782 

Namų; Talbot 2474 \.•4-

Gražiai apibudino Suma
ni us jaunimo1 vadą p. M. 
Karbausko veiklumą, jojo 
patrotiškuiną, ’ dirbant pėr 
ilgus metus su. jaunimu, tuo 
škiepmdamas jame kilnaus 
idealo' supratimą. ' Kun. K. 
Urbonavičiaus - kalba paly
dima gausiu delnų . plojimu.

Štai dar vienas šposas 
tai — milijonierių- . benas, 
vadovaujant J. Antanėliui, 
žiūrėtojų vos nenumarino 
juoku. Jo'talkininkais buvo 
“juokdarys” A. - Gužaus- 
kas, P. Ražyadauskas, M. 
Grilevičius ir D. J. Averka. 
J. Antanėlio apsirengimas; 
jo muzikališlui ’ instrunien-' 
.Iii įvairumas bei Vaidinimai • t*. • ■ < *■ i
pasiliks ilgai dalyvių atmin
tyje. Be to, dar'įvairiausių 
šposų parinkimas, kaip tai 
“išsimaudymas per žioplu
mą,” vos visų iš sėdynių ne- 
išvartė besijuokiant; •

Pertraukos metu’ solo 
dainavo Al. Juodaitis—Era 
mano brangi, Jūrų gelmėse 
iv Jūrų varpai. Po to seka 

..“minuetas.” Scenoje mato
si nepaprastas reginys. Dvy
lika mergaičių, apsitaisiusių 
senoviškais kostumais žavi* 
publiką. Sesios is jų persi
rengę vyrų kostumais, še-r 
šios moterų. Vyrais:'EI. Po- 
delytėj J, Vitkauskaitė,. M. 
Naūjokąitytė, O. Kiškytė, 
M. Šidlauskaitė ir M. Sa- 
baite. Merginų: O. Valec- 
kaitė,. A. Grab'ijoliūtė, M. 
Leščinskaitėį F. Grendely- 
tė, M, Šidlauskaitė ir O, Ja
nuškevičiūtė.

Pirmoji' minueto dalis; 
Bethoven’o. parašyta muzi
ka, žodžius lietuvių kalboje 
pritaikė kun. St. Kne'ižis— 
“Kaip tiktai saulutė nusi
leidžia.” Dainuoja labai 
gražiai sutartinai visas per- 
sonalas. .

Antroji dalis: šokis, išsi
lavinusios mergaitės šoka 
kaip tikros artistės įpinda- 
mos daug grakštaus jude
sio, .

Trečioje dalyje progra
mos dainavo šias dainas: 
“In the gloaming,” “Lev’o 
aid sweet song”,. “Drink. to 
me ionįv \vith thinė eye’s; 
Antrosios damos solo daL 
navo p-lė A< Grabijoliūtė.

Įfetvirta dalis : Maskara
das. . Duetą, žavė j ančiai dai 
nuoju O. Valeckaite ir. EI.

j Pūclęlytė; Kiti maskarado 
dalyviai šoka valcą.

Penktoji dalis; Ištraulca 
iš operos Madam Sherry.”

Žodžius -ŠeŠupęlė” pritai
ko muz.‘ M. Karbauskas.

Minuoto pasisekimas pri
klauso, p-lei F. Karbauskai- 
ei,' kuri būdama gera muzi

kos žinovė ir dainininkė, su
gebėjo. išmokinti ‘ įr kitas 
mergaites.

Choro Vardu, atsilankiu
siems ir parėmųsiems jauni
mą, padėkos žodį pareiškė 
D. J. Averka, ragindamas ir 
toliau remti kibių lietuvy
bės darbą.;
' Dąskutinis kalbėjo klebo

nas kun. F. Vįnnauskis, 
džiaugdamasis gražia, kil
nia parapijos jaunimo dva
sia. Ragino daugiau susido- 
meti jų talentais norint; su- 
šilaukti dar gražesnių vai
šių.” ; ;
i Baigiant; programą, ‘cho- 
pis sudainavo Saulelė 
raudona, Pasisėjau žalią rū
tą ir Tautos himną.
r Tuo programas ir baigė
si, O žmonės dar ilgai, ilgai 
dalinosi vakaro įspūdžiais.
; - r Matės įj' ^irdej^s.

{cTą dieną, ‘ žinoma, kiek-, 
vii nas katalikas privalo iš- 
klausyti, šventų mišių ii 
sunkiai nedirbti, jei galima.

Šv. Petro bažnyčioje tą 
dieną šv. mišios bus laiko
mos šiomis valandomis: 5', 
6, 7, 8 ir 9. .

Vakare' 7:30 vai. bus miš
parai, Rožančius' ir Palai
minimas. . •

Tą dieną dera katalikams 
priimti šv, Komuniją.

Išpažintys bus klausoma 
dieną priėŠ, rytą, po pietą 
1 vn.L. ir vakare.,

'tinka tą dipną pasimelsti 
itž J. R. Kardinolą ę’Con- 
nell. Tai yra gimimo diena 
to intelektualaus Bažnyčios 
kimi Aukščio., t ,' l > 1 F r ' »"

APSIVEDĖ

ŽINUTĖS
Gruodžio 8 -d., yra'Mari; 

jos Nekalto Prasidėjimo 
šventė. . . .

Nors toji brangi Šventė į- 
puo],a penktadienį; iš prie
žasties. šventės' ’įidumo jo- 
.k:o‘ pasninko tą' dieną kata- 
likaminėra..

DAKTARAI
. r- r-r—:—-i— : :  —j---- JU—.

• ei So. Boston 0628
: ’ LIETUVIS DANTISTAS ’

Naujoje Vietoje, .» 
525 E. Broadway, S. Boston. 

, Ofito Valandoi:' • 
Nuo 9 Iki 12 ryte’ ir nuo 1:301H 
5 Ir nuo 6 iki. 8 vai. vakare. Ofb 
bm uždarytas subatos vakarais ir 
oadfildienląls, taipgi ssredomie nuo 

. 12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

Lietuvis Dantistas .

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

. Tel. Šo. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo. 1:30 iki 5I30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Be to, draugija teišrenka 
atstovus į Federacijos sky
rių, kurie veiktų bendrai su 
visa katalikiška visuomene.

Jei kas norėtų platesnių 
Jnformacijų apie Federaci
ją ir jos veikimą tesikrei
pia pas Federacijos sky
riaus valdybą, vietinius ku
nigus arba ‘‘Darbininko” 
redakcijom

NETURI piNIGŪ’NAMO
NUGRIOVIMUI

- Padėkos -Bienbjeyųp^ Ste-. 
ponas J. Minkuk ir panelė 
Valentina Paltanaviciutė 
turėjo už ką širdingai. Die
vui padėkoti. Jiedu, tą rytą 
9 valt ėmė šliubą^ Šv. Petro 
bažnyčioje. Apsivedę, jiedu 
išklausė savo intencijai šv. 
mišių ii* priėmė Šv. Komu
niją.’ Ėjo prie- Šy. Komuni
jos ir jų gimines.

Jaunoji yra' gimusi ir 
krikštyta Worceštery. Ji iš
sidirbo į gerą ^anistę. Pa
staruoju laiku ji gyveno su 
tėveliais, 912 Ė Broadway, 
So. Boston, Mass. ir dirbo 
ofise,. Bostone.' ■

Ponas Minkįis yra krikš
tytas Windsor! Locks, Corni. 
Vėliau su tėveliais jis gyve- 
d^^Vėštjfiel^’MaSs.; Dabai- 
jie- gyvena* Sbuthvdck, Mass. 
Jis yra išėjęs advokato mo
kslus, . bet dirba pas Vil
kins Co. kaipo “Eield Ma- 
nager.’-’ Jis dabarties darr 
buojasi Lynu, Mass. Iš jo 
lietuviai gali, kada susi
laukti stambaus ■ veikėjo.:. .

Šiomis dienomis tūlą Mrs. 
Thornas Aiulroniky miestas 
patraukė į teismą, kad pri
verstų nugriauti namą, ku
ris sudaro pavojų mokyklos 
vaikams.. .

Namas randasi prie Gc- 
uesee St., Bostone.,
—Teisėjas- Zottoli išklausęs 
'miesto inspektoriaus liudyr 
mo, atsisakė p. Androniky 
bausti, bet namą turės kas 
nors nuversti. Moteris netu
ri pinigų, o miestas taip pat 
atsisako.

GRABORIAI

... Gruodžio 2 d, 4 vali p. p. 
Šv. Petro bažnyčioje apsi
vedė Willram . Grogan su 
Adolfina -E^ Baūblįūte, Wa- 
shington St.,.Brighton. -

SIUNTINĖJA LAIŠKUS
•' Vietinis Federacijos, sky
rius siuntinėją katalikiš
koms draugijoms laiškus, 
kuriuose aiškią! nurodo Ka
talikų Federacijos tikslą ii' 
ragina draugijas prie jos 
dėtis.

Rašo: j ■ .

į. “Visą žmoniją sekdami 
! Amerikos Lietuviai katali- 
. kai taip pat 017 *,<1111 z 11 o ja si p

į Tol.. Porter 3789 j; -.Amerikos Lietuvių Romos
I JOHN REPSHIS, M. si* T J’ " • ‘ * * , * * • ’

I (Repsyb) . č l jos dedasi pavieniai asme-
Lletuvis Gydytoju |

I Ofiso Valandos; .2—4 ir 6—8 |
i 278 Harvard Štreėt, |
|kamp. Iiunan arti Central Sqj| 
Į , Oambridge, Mus. |

- Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, . nuo: 

.1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki. 9 V. v.
Seredomis mio 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vii. vakarė. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutartį)

NE VIENINTĖL1S 
DAKTARAS

- Bet nėra geresnio savo 
speęTaiybeje

irna-c širdies, Plaučių- 
J Kepenų, Pilvo, Inkstą, Slo 

gos, Patrūkimo. Reuma
tizmo ir visokias Krąujo, 
Nervų, Odos ir Kroniškas 

^abiejų lyčių ligok
Paiarlihut toliui .

. Pasitarimas tikimi apsaugos nuo 
nelaimią, išlaidą ir kančių;

.Dr,Graū|,327KS‘>.i..
Falondoi; Antradieniais, ketvirta- 
dieniais k šeštadieniais 10—-1S ky- 
te, 3—5, 7—8 vakar*; aekmatti*. 
niaia 10-11 tlktiL

RADO MIRTINAI SU
MUŠTA

ITžpereitą' sįkmadienį a- 
pic 3 vai. ryte rado p. O. 
pavis mirtinai sužeistą ir 
gulinčią Atheiis st; namą 
tarpduryje. Jai buvo galva, 
sužeista ir dantys išmušti.* 
Nuvežta į, miesto ligoninę/

Patyrinėjus, suži nota, 
kad p. Pavis gyv. Cambrid* 
ge, Mass.

Šo. Bostono policija areš
tavo 4 įtariamus jaunuolius, 
būtent: John J. Doyle, W. 
Jenings, Juozą Adamskį ir 
Ej. Vetzonį. / ■...

Jau antras toks atsitiki
mas So. Bostone. Aną. sa
vaitę rasta p. Ona Dbliūte 
sumušta, o dabar Pavis. 
Pastaroji yra motina dvie
jų vaikų.

“SURPRISE PARTY"

• ■ ■ •

šorius apie dabartinę Vo
kieti ją Ir Hitlerio režimą, , 
Jis įrodinėjo, kad Vokieti- . 
joje nėra žydų persekioji-. > 
mo ir yi*a laisvė visiems.

Matyt suagituoti jatmuo- 
llai pradėjo kelti triukšmą. . 
Kilo riaušes. Keletą sukru-: ’ 
vintą ir areštuotas.

JO GRIEKAI, JO PfiKUTA 
PAVEIKSLAI

LIETUVIS GRABŪRIUS
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. AKUNEVICH 
(AKUNEVIČIUS).

16—18 ’, Intęryale^ ^tręet, .
MontėlĮoį Mass, *’’’ *

1 Tel. Broękton 4110
258 Wėst Broadway, _
South Boston,.Mass..
Tel. So. Boston 4486

Pereitą šeštadienį, lapkr. 
25 d., vakare, Genovaite Zo- 
vytė surengė Jadvygai Ma- 
tĮiliauskaitei ^suiprise par- 
ty,” jos gimimo dienos -pro
ga-

Sugrįžusi iš darbo vaka
re Jadvyga rado nemažą 
būrį draugų-ių, kurie susi
rinko palinkėti laimės. J. 
Klatulįauskaitė, Lietu vos 
Dukterų draugijos nare, 
daug kartų vaidinusi sce
noje, pasižymėjo kaipo ga-

JUSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

•' GRAB ORIUS 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dienų ir naktį.

Tel. South* Boston 0815

D, A, ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną, ir naktį
Fanerai Home įr Res. 
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

bi vaidintoja. Ypač puikiai, 
vaidina senų moterų rolėse.! 
kur jai labai sekasi. Be to. 
yra L. Vyčių 17-tos Algir
do kuopos veikli narė i* 
buvusi finansų’ raštininkė 1 
Užtat savo. gi 
susilaukė daug gražių linkė
jimų nuo draugų iš jaunųjų 
tarpo. •

Prie gražiai paruošto sta 
lo,‘visi svečiai turėjo pro-

Gruodžio 10 d., 7:30 vai. 
vakare^ bažnjdinėje saloje, , 
W. 5-th St, So. Boston, vie- . 
t’inio . Federacijios skyriaus 
vadovybėje, bus rodomi įdo
mūs krutami paveikslai,. va
dinami “The Siu That Was 
Įlįs.” Arba, kaip blogai lie
tuviškai -kalbantieji sakytų: 
“jo Griėkai, Jo Pakuta.F 
. Paveikslai vykusiai vaiz- . 
duoja seminariją apleidiisio 
klieriko gyvenimą, Įnirs ta
pęs- bedieviu, . kazirninku, 
buvo įtariamas žmogžudys-., 
tėję. Kad pasislėpus, j is ap- . 
sišaufe “kunigu” ir “kuni- 
gavo.” Geni draugų įtaka, 
tačiaus, sugrąžino jį prie ., 
tvarkos, / :

. zlpart 7 rolių.šios dramos 
bus rodoma dar pora rolių 
komišku paveikslų įr vienas 
kartūnų.

Įžanga l Oc.; vaikams 10c.
Tie patys paveikslai bus 

rodomi Canibridge lietuvių 
bažnytinėje salėje, gruodžio 
10 d., 3 vai. p. p.

Visiems verta pasinaudo
ti progomis. *

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

UPHOLSTERING 00.
Visas darbas atliktas prityru

sių vyrų, . 
Pirmos rūšies kostumerškas dar-, 

bas atliktas ant visokių dalykų..
Rakandai padirbami pagal už

goš pareikšti prlei Jadvygai sakymų. * 
savo linkėjimus. Baigiantis' Taisome — Užbaig i a m. c Slip 
puotai p-lė Jadvyga širdin-;^™ ” Matracus, 

gai dėkojo draugams uz. at-. tc1. So. Boston 2374-R. 
silankymą ir linkėjimus, o,---- :---- -----—------- —-—
p.ta O. u. „ |. jms M B|Į|S

LAIKRODININKAS į 

Parduodu įvairiausios rūšies |

1 • • * • liys, klubai.,' draugijos ir .or
ganizacijos katalikiškai; vei
kti. .i

* ‘Kadangi. ^Gerbia m o j i 
Tamstą draugija yra kata
likiška, tai yra jos aiški pa- 

.reiga dėtis prie tos milžiniš
kos šeimos — Federacijos. 

; Eidami su. ja; visuomet lai- 
i mesite, nes vienybėje — ga- 
Įlybė. Todėl ir šiais metais 
! nuoširdžiai Jus kviečiame 
! priklausyti prie Federaei-r 
■ įos;’-’ • ';. "
j • Neabejojame, kad .Višhš 
i katalikiškos draugijos nuo 
širdų • Federacijos. kvietimą 
priims ir- įsirašys'įmokėda
mas. metinę "fftioklę vieną

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

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
. Graboriai ir Balsamuotojai

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

rną tokios puikios puotos. ;
Visi pasilinksminę iki vė- ■ 

lamos gražioje, nuotaikoje] 
skirstėsi į namus. ; l . . -

y Dalyvavusi Drai^ ir sidabrinius daik-Į ..
;. j tus. Taipgi ir pataisau. ■ |

RIAUŠĖS FORD FORUM I
SO. BOSTON, MASS. |

Užpereitą sekmadienį,’-^— ■ k p M T ■ —--
Ford Forum svetainėje kai- A U E N T A I 
bėjo vienas • vokietis pi.ofe— ■■

INSURANCE |
Apdrausk namas, rakandu* . f 

automobilius pas r •.
J. S. MĖSLIS i

455 W. Broadway, So. Boston |
Tęl. So. Boston. 3612 |

DRAUGIJŲ VALDYBŲ I. 
ADRESAI

LIETUVOS OUKTERU DBrJOS 
PO GLOBk motinos tvo.

’irmlnlnkė •— Evą Markslenč,
625 E. 8th S t , So. Boatoę, Mas*.

Vlee-pirmluinkS— Qno SlaurienS,
448. E, 7th S.t, So. Boston, Masą
TeL So. Boston 8422.R . .

Prot.; Rašt ~ Brorič CiuolenB,
29 Gdujd St.,’IVent Roxbury, Mass.
Tel. P&rkvay 1864-W

Tin. Rašt. — M*rjon» MarkonlntC
88 Navarre .Št., RosIIndale, Mas*.

Tel. Parkway O558-VV
Odininką — Ona Staululiutft

105 We*t 6th Bt., So. Boston. Ma*&
Vvarkdart . Op* MisgirdĮeh*

1512 Gelumbių Rd., So. Boston, Mae*.
Kerno* ORibęją ~ R. Jnnušonlenfl

1426 Columhla Rd., Sos.. Boston,
Draugija savo suBlrlnklmu* laikę ka* 

antrą ątnrnlnką. klekrlenn nj6p>«lo; | 

tainlj.

'imi* arautfijoa reikalais kreipkite , 
pa*, protokolu, raltialnke. i

IV, JONO EV. BL. PABALP1NB !

DR-JOS VALDYBA \
Pirm. — J. Petrauskai,- ■

Ži.Thomaa PnrK So. Boston, Ua» 1
Vice-plrm.—V, Mcdoriis,. - į
• 1430 Columbia Rd., S. Boston, Man 
Prot. Raitinlnka* -r- J.. GlJhieieki*

5 Thoma* ParK So. Boston Uas> į 
Fiik Rjištiniiikas — i’r. Tulelklsį

100 Bo\ven Še, So. Boston, Masą.' I 
IšdlnlnkuG — A. NauiHlOnai,

886 E. Broa<Rvay, So. Boston. Mm* i 
Martnikn — J, Žaikls I

7 Wlnfield St. So, Boston, Mass. 1 
Draugija laiko susirinkimus ka*

_ __________ ...__ _ __ J nedčldienj kiekvieno mžne«tok 2 vai 
T:80 vd. vakari, pobašnytinij ro po pletų/ParapIJo* ®. TU

/ ’ BU So. Burfon, MSM

K. SIDABRAS
i Važiuojantiems f ir Lietuvos' patu- .

- pinu pasportus ir parduodu 
Laivakortes.

Apdraudžiu baksus, namus, rakandus .
i . Ir t. t.

. į.. 342 W. Ęroadvvay, S. Boston, Mass. 
Telefonas South. Boston 179S . .

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Liętųvos ant patogiausių ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentas. : •
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CA8S
I N S U R A N OI

: Apdraudžiame Namus, Rakan
dus, Automobilius ir 11. 
broadway TRAVEL 

BUREAU
. k.. A VIESULĄ, Siiv, 

366 W/Broadway, 
So. Boston, Mass. 

•M South Boston.
v.

'■ Į

t



Antradienis, Gruodžio 5 d., 1933. - DARBĮNINKA

“Ten Kur Aras Plasnoja”
Tūvyhe; mano, močiutė,. pate-, 

kyk tu. man kuo tu nusidėjai: 
Dar neužgyjo nuo kryžiuočių ka
lavijų tavo žaizdos, o ,fan naujos 
atsivėrė. . Kaimynai,“ broliai, ” 
prisidengę meilės skydu, drasko 
tavo krūtinę, širdį, kasa tau duo-

... j • •

Ten kur dabar galingas aras 
skraido aukštai, išskėtęs spar

taus,L sūnūs ir dukterys ašaras 
lieja, žargstą. Priverstas brolis 

J)roJį_^ndy±L Jicr miršta- be. pa- 
. stoges, -miršta be duonos, kąsne
lio. O Viešpatie! kas gali apsa
kyti. jų širdies skausmą? Kas 
gali aprašyti tas jų kančias?

Kur lankos žaliavo, kur javai 
laukuose liūliavo, girios šlamėjo, 
ūžė, dabar viskas... viskas sunai
kinta. Paukšteliai nustojo čiul
bėję bei saulutė atšalo, ir oras, 
pirma buvęs tyras; malonus da
bar ’ rūku apsitraukęs — apsi
gaubęs glūdi. Vai verkia, verkia

liūdnai 
sriuvena raudonas Nėris. Sesu
čių darželiai sunaikinti, ir jų 
gėlelės išmindžiotos. Paplūdę aša
rose, jie šaukiasi pagelbos visų 
bet pasaulis tyli, jis kurčias —. 
nemato, negirdi. O aras išplėšęs 
širdį vis drasko, ėda.,.Ei. jūs jau-! 
nuoliai! Kur jūsų širdis? Kur 
jūsų meilė, broliškumas ? Ar jus 
negirdite jų dejavimų, verksmų ? 
Pasaulis apleido, tai jus jų ne- 
apteiskiter ~ 7. -
7' O Lietuva, močiute, už ką gi 
turi tiek daug kentėti? Ar tūks
tančiais nesuteiks tau atlyginimą 

i už tai ? Ar negabaus nepabus pa
saulis. lietuviai, iš miego? Bet, 
deja, mažai yra tokių, kurie iš
girstų tavo, suprastų tavo kan
čias. ’ • .

Ten, kur aras plasnoja, rūkas 
skleidžiasi, saule jau užteka... .

Šarūnas (L. K.)

sraunusis Nemunėlis,

\ • J. JB. Jattučką,

Keliones Įspūdžių Nuotrupos
belnai žmonių, kuriem žmo
gaus vardas pritinka turėti. 
Čia gi važiuoja daugumoje 
pasipūtę, daug apie save 
manantys, tačiau pilnoki 
tuštybės..,

Laivtt uEuropa” Breme
no uostą pasiekiau lapkričio 
4-lą, šeštadienį, apie 10 va
landą /ryte. Uosto krante 
laukė nędidoka minia žmo
nių, kurie daugumoje atėjo 
pasitikti savo giminių, atvy
kusių iŠ vaišių Amerikoje 
ar jau daugelį metų prągy-

Sportas
Apylinkės Lietu v iai ’ l.

Žaidimai,

Šiais metais daug lietu- ' 
vių jaunuolių pasižymi, foot 
biill žaidimuose, Pereitą 
kartą. rašiau, apie fejoš lietu
vius jaunuolius, kurie daly
vauja kolegijų ratelių žai-: 
dimuose. Dabar pažiūrėsime 
į mūsų vietines aukštesnes 
mokyklas, biitent — high’ 
scljOiols, .

Penki rateliai turi lietu-r 
vius kapitonus, kurie vado
vauja savuose rateliuose.- 
Tai yra sekančios mokyk
los : Worcėster akademija—’ 
Ąlex ir šios high schools:

• Lawrence — Adolfas Mede- 
linskas; Haverhill — Ven- 
cis; Lexington — Janusas 
ii? Ėitehburgh, kurs turi dū 
broliu kapitonu ■■— Feliksas 
ir Stepas E'iseloniai. Reikia: 
pastebėti; ‘kad šitiems pem’ 
kiems rateliams labai gerai 
sekasi, ypač Lawrėncui ir 
Fitchburgh’ui, kurie žengia 
f Mass. valstybės čempioną- ' 
tus.

Lawrence turi daugiausia 
lietuvių žaidikų — šešis. 
Jie yra: kapitonas Mede- 
linskas, Savage (Savičius), 
Zolubas, Palaima, Bush ir 
Marcelis.

So. Boston ir Nbrvvooil 
turi po penkis lietuvius. So 
Bostoų — Balutis, Baronas. 
Krivickas, Bushmahas ir 
Pekulevičius. Norwood “ - _ .
Baker, Viriliauskas, Gota- :^na? — Needham, Kafonis 
vičius, Mėnkevičius ir Tre-; Bridgton akad., Stankū- 
mavicius. Šiem dviem rate- ;nas.Cambridgė, Segaris

Clinton.
Miknas T. Jodka,

. (L. K.)

lukevirius, A. ir C. Grigai, 
Milanąvičius ir Bannsevi- . 
čiųs. '•

Šie turi po keturis: Ha- 
verrill — kapitonas Veneis, 
ALstin, Gadeika, Navickas; 
Athol -L Dudis, Brasdis, 
Kučinskas ir VinČiūnas. - Iš 
§įų keturių ratelių pasižy
mėję Haverhill ir Brockton.

Worcesteryj gan daug 
lietuvių jaunuolių žaidžią 
futbolą. Šiilyg mokykhj. yra 
šie: — Šv. Jono, — Likeris, 
Deknis, Trumpaitis, Sinka- 
viteh; Šv. Petro — Zinka- 
vitėh, - Kartonas,; Cdmmerce 
—Mažeika; Classieal—Stat
kus, Kirklauskas, Adomai
tis. Trade —- Lietuvmkąs. 

; Worc. akademija — kapito
nas Alex ir Ananis.

Labai malonu pastebėti, 
kad kur yra lietuvių koloni
jų, tai tuose miestuose mū
sų jaunuoliai vaidina svar^ 
bią rolę savo mokykhj spor- 

| to rateliuose.
Reikia paminėti ir kitus 

lietuvius futbolininkus, ku
rie žaidžia aukštesnėse mo
kyklose. Šie yra: Balkus— 
Newtoh, Malevitch — Pea- 
body, Kanavitch — Peabo- 
dy,‘ Linkevitch — Peabody, 
Gik’is — Gardner, Jazokas 
—Methuen? Kersokas —Me- 
thuen, Ądlis -- Lynn, G. E., 
SaVage — Šv. Jono Prep,, . 
Glegus — Walpole, Vaite-U

Tiesą pasakius, du išjtų 
savotiškų rieeriij smarkiai 
slankiojo paskui dvi ameri
kietes merginąs. Viena ame
rikiete vadinosi dailininkė,, 
'tad buvęs studentas pasisiū
lė pozuoti. Nežinau, kaip 
paveiksiąs išėjo. Pamatęs, 
jog dailininkė pradėjo pa
veikslą nuo tikslaus skrybė
les nupiešimo, pasitraukiau, 
nes /suabejojau dailininkės 
talentingumu.

Lapkiičio 1 ir 2 dd. laivo 
koplyčioje (pirmos . klasės 
salone) buvo atitinkamai. vonusių Amerikoje ir dabar 
paminėta Visų Šventų ir grįžtančių į savo gimtinę ša- 
Vėlinių Diena. Giedotos mi-l lį. Vaizdas labai jaudinantis 
šios buvo 10 vai. ryte. . —krante stovi senutė mote-

Nuo/ sekmadienio iki 
virtadienio vakaro jūra bu- _ . , ,T ■ . , r . 
VO stebėtinai rami; Vėjas la*°. buIW 
labai Švelnus, o audros nė 0 mį*o.į laikoma nbsv , 

lymis/odėl Ąuv^ 7®^. tainronu
ko pagalvoti apie jurų ligų,' bėga daaugsmo a-
tačiau ligoniu, vpaė iš mo-:s«roa- gJ toks Jat 
tenf, netr-ūko. Jūros mažos! vmzda? ^ isy4w. motiną 
bangos žvilgėjo nuo saulės'^. d«kra tt “eb?-
spindulių, o naktį nuo besi- 
švpšančio mėnulio. .. . .

Spalių 31 d. vėlai vakare motmos nepaprastą tog, 
nssinuošes tri- slW- Taip, tikrai didelė Die- 

vb dovana žmogui motina. 
Dukra štai nematė savo nw- 
tinos daugiau kaip per dvi
dešimt metų, jau ji yra mo
tina savo vaikų, tačiau vai
kiška, tyra kūdikiška meilė 
neišnyko iš širdies... Gražu 
iš šalids stebėsi tokius vaiz
dus ir jausti tikrąją gyveni
mo didybę ir vertę.

Laivui galutinai sustojus 
uoste, į laivą, tuo jau atvyko 
vokiečių policija patikrinti 
pasų ir pareikalauti iš sve
timšalių žinių, kiek su savi
mi vežasi pinigų, kad vė
liau nekliudomai galėtų iš
važiuoti- iš Vokietį jios.,'Pą- 
gal Vpkiėtijds Naujuosius 
įstatymus .be atskiri)-specia
laus leidimo negalima 'išsi
vežti daugiau kaijy 200' mari 
kių; '

Policiją- labai- mandagiai 
atliko savo pareigas bp jo
kių didelių formalumų. Se* 
kąntis žygis būto į vokiečių 
muitinę. ; Prie mano, bagažb’ 
prisiartino vidutinio am
žiaus, smarkią! ūsuotas, ge
rokai pilvelį išvertęs valdi
ninkas. Nors jojo išvaizda 
nebuvo simpatinga’ ir lėmė 
akylų peržiūrėjimą, tačiau 
savo pareigose pasirodė la
bai mandagus ir pasitikin
tis keleivių pareiškimais. 
Paprašė atidaryti didesni; : 
čemodaną, b mažesniojo net 
visai nežiūrėjo ir tuojau už
lipdė peržiūrėjimo kortelę. 
Tokiu elgesiu buvau labai 
nustebintas, nes daugelis A-

gerokai sulinkusi; vienoje

,.k_ | gali susilaikyti lygsvaroje 
ir jautriai atsiliepia į savo

mėnūo buvo pasipuošęs tri
mis ratais — žiedais, kurie 
buvo spalvuoti; Nuostabiau
sia ir atsitiktiniausia buvo, 
jog artimiaUsis mėnuliui 
žiedas buvo geltonos spal
vos, antras — žalios ir tre
čias — raudonos. Juk tai 
Lietuvos tautinės vėliavas 
spalvos. Spėliojome, jog bus 
audra. Teisybė, lapkričio 2 
d. ryte, jūra smarkiau mau
rojo, tačiau 9 vai. ryte sau
lė parirodė.yisoje grožybėje 
ir didesnės bangos tuojau: 
išnyko.; .

Pasitaikius tokiam šiltam 
orui, neteko pasinaudoti 
kun. S.. Remeikos patari
mais ir nusipirktieji mėgs- 
tįniai paliko nepanaudoti. 
Tačiau jie bus geri Lietuvo
je, kur vistiek žiema nebus 
toki nuolaidi, kaip kad Bos
tono apylinkėje. x .

Lapkričio penktos dienos 
naktis sekmadienis. Dar nė
ra pirmos valandos. Trauki
nys lekia iš Berlyno į Eit
kūnus ir į Kauną. Antrosios 
klasės kompartamente. esu 
tik vienas.’ Taip aplinkybes 
susidėjo, jog ilgą kelionę 
teks atlikti antroje klasėje. 
Tai' pirmą kartą mano neit- 
gokame gyvenime. Kadangi 
nusipirktoji turistinės kla 
sės laivakortė suteikė man 
teisę keliauti traukiniais an
trąja klase, tai ir iiaudojuo- 
siu. Tiesą pasakius, važiuo
ti Europoje trečiąja klase 
yra daug įdomiaus.
tinki daugiau žmonių ir a-

i, nes su-

MALDAKNYGES_ :_____ ._______ ■ r ■ - ■ >

• liam labai gerai sekasi, nes Iibwell, Kulis -
Ve esą laimėję visus savo 
žalimus iki šio laiko. Ki-

rodos, negalėtų būti. — , .
kadangi lietuviai sudaro di- * “Dąrbininjas’* . priima 1933 
dėlę dalį tą ratelių., V”? P«kolo» Boa, ku

Broękton įr Nashua irgi 
. turi po penkis lietuvius žai 

dikus. Bnoektoų —- česnatb 
ąkas,- Wychunas (Vaičiū
nas), Skarinką, Saikus ir 
Juškevičius. Nashua — Ba-

ponus už prenumeratas ir kny 
guuž pilnį jų vertę. Nukirpo 

1932 m. kuponą siąsldtO 
“DARBININKAS” 

Stt Weit Broadw*y,
. So.Boston* Mus. '• i

PASINAUDOKI! NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA '
. . * • • ■’ .■ ‘

’ "MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos: ‘ '

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)

Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)

. Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25) .
' . . * ■> • . ‘ ‘ ’

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.
Knygutes labai tinkamos,'dovanos vaikučiams priepir- 

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. .
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: ‘”

“D ĄRBININKA&0/ ‘ .

SMBroadvyay, —. So. Boston, Matt.

merikoje baugino vokiškais 
fojmalumais. Muitines for
malumai buvo atlikti gal 
per dvi minutes.

Iš/ Bremeno, uosto teko 
važiuoti traukimu iki -Bre
meno miesto* Kelione tęsėsi 
apie valandą laiko. Pro 
traukinio langus žvelgiau į 
Vokietijos laukus, kurie at
rodė labai gražiai, Šalyke- 
lįųose tiesiai .nuaugę beržai 
tuojau man primine, bran
giosios Lietuvos berželto 
svyruonėlius.

Netoli traukimo rėlių nu
statyti mūriniai namukai, 
aplink kuriuos tvarkingai 
užvesti daržai. Pievose ga
nėsi ypatingai daug kai’vių. 
Man labiausiai krito į akį 
reginys, jog visos karvės be 
išimties buvo vienodos spal
vos — juodmargės. Pasiro
do, jog vokiečiai ir karvių 
auginime bei veisimo politL 
kojėi laikosi vi enjodos Jįm- 
:.w

Bremene teko laukti trau
kinio į Berlyną apie tris va
landas. Buvo tad laiko išeiti 
j miestą ir pasižvalgyti. 
Bremenas . vienas seniausių 
Vokietijos miestų, čia gimė 
ir išsivystė senovės vokie- 
čiij prekyba. IŠ Bremeno se
novėje atvykdavo vokiečių 
pirkliai rr į Lietuvą.

Miesto gatves visiškai šva
rios. Gatvėmis puikus susi
siekimas. Prie stulpų ir tvo
rų iškabinti vyriausybės at
sišaukimai rinkimų reikale. 
Mat, lapkričio 12 d. Vokie
tijoje turi įvykti rinkimai : 
Vokietijos parlamentą 
(Reichstagą). Rinkimams 

.. išstatytas ti|| vienas sąrašas 

... su kancleriu Adolf Hitler 

. priešakyje. Busimieji rinki- 

. mai turi duoti pasauliui at- 
sakymą, jog Vokietija nebe- 
pbri Būti, antros- rūšies tąų-

Bėf nori 'būti lygi su kį- 
tpųiįs pasaulio "didžįijšioiū0 
valstybėmis.
ri *1 7' r" i* L* ‘

•/ Bręmene-mian tačįdų įįo: 
fiiįkiišiaą ■’ -vaizdas •? buto .*dį- 
dmlis karvelių leri- 
Mmhs vierios moteriškės ir • Vt ’ . . ' ‘ ‘ r*. .«* • ♦ * * - • J .
jrijiį jos vaikučių. , Jtąryę- 
iiaiįtaip drąsus ir tįiį įįū- 
fneįįę žmonės, jog aįitūįio 
vaikučių ■. pečius,galvas ,ir 
rankas. Žiūrėdamas į tokį 
reginį, aš pagalvojau, jog 
toji motina gražiai auklėja 
savo vaikučius, pratindama 
juos mylėti paukštelius, bet 
dar geriau būtų, jei ji pra
tintų savo tuos vaikučius 
aplankyti vargšų, neturtėlių 
gyvenamus namus ir ten 
juos palinksmintų nors sa
vo nekalta kūdikiška šypse
na, jei aukų neišgali duoti. 
Pirma gal reikėtų išmokyti 
žmogų mylėti, o po to ir gy
vulėliai galės būti neužmirš
ti.

Iš Bremeno į Berlyną te
ko važiuoti 5 valandas. Ka
dangi jau buvo gerokas po
pietis, tad lauke viešpatavo 
tamsuma ir neteko gerai pa
sižvalgyti į ąpylinkės pro 
traukulio langus.

Berlyne traukinio į Eit
kūnus reikė j o laukti beveik 
keturias valandas, tad ir po 
Berlyno gatves teko pasi
žvalgyti. Pirmiausia pas 
stoties žandarą pasiteiravau 
apię tikrą traukinio išėjimo 
laiką, žandaras nūstebino 
manė savo rūpestingumu ir 
mahdagumu, Jįs šū manimi 
praleido daugiau dešhhtiėš

ihMilMMi

® ' $l Ttr ' “ir ®Iš Lietuvos,
ViSOKiE atšitikimai iš 

LIETUVOS GYVENIMO.
• —ki

šais metais visokių išeik- 
vo.įimu, svetimą įinigų pa- 

imą, 
vagysčių ip šiaip aferų Lie
tuvoje tiek, kiek nebuvo nei 
vienais dar metais,, Štai 
šiomis dienoirHs susektas 
vėl naujas valstybės pinigų 
3asisavinimas.

Šiuo atsitikimi! eina kal
ia apie Kauno geležinkelių 
stoties kasą ir du kasinin
kus, Vasilialiską ir Valen
tiną. Pasirodo, šitie du tr
ini pasiųsdami traukiniu 

prekes, paliekančiuose ka
soje dokumentuose žymėda-

sisavimmų, sul

licija abu aferistus sučiupo. 
ir įkišo į kalėjimą. ' v ’■

Vadinasi tautininkai per" 
7 metus savo karaliavimo- 
priveisė aferistą Lietuvoje. 
Laikas pad a ryt i' <(New 
Deal?’

KIEK PADUODAMA IR IŠ
KLAUSOMA MALONŪS PRA

ŠYMŲ,

Liėtuvos įstatymai laiduo
ja teisę kiekvienam misi*, 
kalteliui rašyti malones pra
šymus Respublikos Prezi
dentui ir prašyti bausmę vi
sai dovanoti arba ją suma* 
žinti. Per metus vidutiniš
kai visokie nusikaltėliai pu

vo žymiai riiažesnes sumas rašo apie. 5000 malonės pra* 
linigij, negu tuose, kuriuos šymų iš kurių paprastai a- 
šduodavp klientams, Belpie 20% būna išklausyta.

'žinoma, išklausomi tik tų 
imsikalteliij malonės prašy- - 
mąi, kurie parodo geros va
lios pasitaisyti, nebūti pa
vojingi visuomenei., Iš viso, 
nepriklausomoj Lietuvoj 
per 15 metų, buvo paduota . 
apie 180.000 malonės prašy
mų, iš kurių išklausyta 35; 
825 prašymų, jų tarpe dova
nota 189 mirties bausmės, 
2000 iki gyvos galvos nuiei-;
stųjų bausmė sumažinta iki 
10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo, kitiems bausmės su-?, 
trumpintos arba visai atlei
stos.

Daugiausia prašymų iš*/ 
klausyta 1923 metais, susi-. 
rinkus pirmajam Lietuvos 
seimui, ir 1929—1931 dietų 
laikotarpy.-

Dabay yra išvisų Lietuvos 
kalėjimų paduota apie 2000 
malonės, prašymų, daugiau-, 
šia' kriminalinių nusikaltė
lių. Kalinys turi teisės ra
šyti malonūs prašymą tik 

lvo per šėšius mėnesius vieną 
• kartą.

to, jie susižčrddyo į kiše- 
nįuą ir ekskui’Bahtų pįnigusr 
pažymėdami dokumentuose,' 
<ąd yėžątni ti’Aukiniu no 
žmonės, o tuščios dėžės. Jie 
Kauno geležinkelio kasoje 
tarnavo jau gana ilgą laiką 
ir per tą laiką nušvilpė 
daug valstybės pinigų. Po-

minučių ir parodė didelį 
džentelmeniškumą.

Berlyno gatvės švarios ir 
savo švarumu, žinoma, daug 
pralenkia South Bostono 
Broadway. Vaikščiojau, no
rėdamas pam a t y t i k okį 
nors triukšmų, bet, mano di
deliam nusiyylimui, to ma
lonumo neteko patilti. Ka
dangi tai buvo šeštadienio 
vakaras, tai žmonės dau
giausia ėjo į teatrus, šokių 
sales ir kitokias pasilinks
minimo vietas. Visi praei
viai švariai ir tikrai puoš
niai apsirengę. Nors mano 
gerasis, prietęlius ir drau- 
gas^raųds 1E. Galinis buvo 
man’pataręs gerai pasiprak- 
rikubti’. raįikį ■ kelti hitleri- 
niįkįįhs sveikinti, tačiau to 
nprėikę jo, nes hitlerininkai 
tik■ tarp: savęs ‘ saliutuoja, 
tjųi formuotų hitlerininkų 
tėkp/’matyti įvairaus am
žiaus, įet visi jie ramiai 
pfa.einh ir praeivių visai ne
kliudo. ■ ‘

•Labai dažname, krautuvių 
lange išstatyta daug, naujų 
knygų, kurių dauguma apie 
dabartinį kanclerį ir jojo 
programą. Viename didžiu
liame lange pamačiau didelį 
lakštą, kuriame išstatyti Eu
ropos rasės žmonių tipų pa
veikslai, kurių buvo astuo
ni. Kiekvienas paveikslas 
atvaizduoja tipingojo žmo
gaus veido priekį ir šoną. 
Pirmiausia atvaizduotas i- 
dealus vokietis — nordenų 
rasės. Veidas pailgas, nosis 
ilgoka, tiesį kakta aukšta ir 
rodanti protaujančio žmo
gaus tipą. Veidas nuskustai 
—be ūsų ir be barzdos. Lie
tuvis priškaitytas prie ryti
nės rasės. Tai paveikslas 
jauno, sveiko vyro, su žva
liomis akimis, vidutinio 
aukščio kakta, trumpoka, 
šiek tiek riesta nosimi. Kai 
žiūri į tą vaizduojamą tipin
gojo lietuvio paveikslą, tai 
atrodo, jog matai gyvenimo 
nesuterštą žmogų, labai sim
patingo būdo, nelabai rūpes
tingą, kitais pasitikintį. Tik 
man keistoka atrodė, kam 
tas tipingasai lietuvis at- 
vaizduotas su riesta nosimi,

. (Bus daugiau)

Prieš kurį laiką buvo 
pradėti Rygoje . Lietuvos- 
Latvijos derybos naujai pre
kybos sutarčiai . sudaryti. 
Nuo esamos prekybos sutar
ties Lietuvą atsisakė, nes ji 
ėmė duot daug daugiau bau
dos Latvijai. Rygoj derybos 
greit nutrūko. Dabar dery
bos tęsiamos Kaune; atva
žiavo Latvijos kelių asmenų 
delegacija, su buvusiu Lat
vių užsienių reikalų minis- ' 
teriu Sėją priešaky. Su Lat
vija Lietuvai sunku išvys
tyti didesnius prekybinius 
ryšius, nes abi šalys turi 
maždaug vienodo pobūdžio 
gamybą; vadinasi, ko Lat
vija turi parduoti, to ir Lie
tuva ir priešingai. Vis tik
tai su kaimynine Šalimi ti
kimasi rasti pagrindo dau
giau prekiauti. Tsb.
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Spauda — katalikiška Atverkime savo visus šalta 

spauda yra mūsų religiniai- uius, iš kuriu mūsų studen- 
tąutinio kūno širdis, kuribs tįja turėtų progos pasisemti 
judesiai daro mus dvasioje 

iraus žodžius mimkryžinusr gyvais Tautos ir Bažnyčios 
nariais. Be savo ■ spaudos, 
kaip ir be kalbos. Nemanau, 
kad katalikų tarpe rastųsi 

_ žmogus, kurs apsiimtų būt 
gera yra padariusi. Jos gau- šios rūšies nebyliu. Spauda 

kalba į mūs;, per spaudą 
mes kalbame į kitus, į visą 
pasaulį. Katalikiškoje spau
doje susipažįstame su dvasi
nės kūrybos milžinais ir į- 
turtiname pajėgas savo kū
rybai. Susijungę į bendrą

džią gyvenimo taurę padaro 
nesykį kartybei Dirbdami, 
tai tikimės, o‘pajutę karty
bę atsiminkime Dievo SįV

[Sovietų pripažinimo
I ATBALSIAI

vietų susitarimas nukreipi 
tas daugiausia prieš Japo
niją ir kad iš to kilsiąs aut* 
ras pasaulinis karas, kurio 
teatrubūsiantiKinija.____

K Sovietų pripažinimas At 
K“ menkoje šukelė daug ka- 

; mantinėjimų pasaulio spau-
S doje. Anglija, kuri jau yra 

teėjusi prityrimo su Sovie- 
« tų vyriausybė, žiuri į tą da* 
K lyką su labai mažu pasitikę- - 
K jimu. Londono “Times” sa- 
E ko, kad Litvinov savo laiš- 

Prezidentui Rooseveltui 
visai neužsimena apie Tre-

■8ą eiąjį Internacionalą, kurio 
5' - tiksiąs yra ardyti viso pa- 
g’ šaulio valstybes^ Jis veikia 

komunistų partijoj, o ne 
Sovietų vyriausybėje, kuri 
sako nieko bendra su juo 

jri neturinti ir jo darbų nepri- 
siimanti. Praktika parodė, 

S.' kad kada tik Anglijos vy- 
g riausybė prikišdavo sovie- 
g tams priešvalstybinę propa- 

gandą, tai jie visą bėdą su- 
versdavo ant Trečiojo In- 

Sį- ternacijonalio.. Tas pats gali 
B pasikartoti ir sovietų santy- 
K kiuose su Amerikos vyriąų- 
p sybe. Apskritai, Anglijos
5 spauda neparodo entuziaz- 
g mo dėl sovietų pripažinimo

ir jos tonas yra, maž-daug
6 toks r pagyvensime — pąma- 

tysiine. •
fc Japonijos mili t a r i n ė 

Spauda stengiasi ignoruoti 
R. pripažinimo reikšmę ir sako, 
g kad tai yra tik . užmezgimas 
p normalių prekybos santy- 
g kių ir netari jokios svarbos 
R. Tolimųjų Rytų politikoje.

Greičiau, girdi, -tas taikoma 
L " į Hitlerį, ne į Japoniją. Ki- 
B mečiai daugiau susirūpinę, 
fc- Kai kurie jų laikraščiui pa- 
g* reiškia, kad Amerikos-Šo-

Paryžiaus laikraščiai nei . 
kiek neabejoja, kad tarp ’ 
Roosevelto ir Litvinovo yra < 
buvę svarbių ir slaptingų 
politiškų pasikalbėjimų, pa
liečiančių santykius su Ja
ponija, Mandžiurijos klau
simą, rusų armijos ir Ame
rikos laivyno reikalus. . Vo
kietijos spauda pareiškia, 
kad sovietų pripažinimas 
buvo iš anksto išspręstas ir 
kad politiškas valstybių su- 
sigrupavimasA dabar pasi-^ 
keitė. 1924 m. rusų-japonų 
sutartis buvo nukreipta 
prieš anglo-saksus, dabar gi 
rusai su ąnglo-saksais ty
kino jasi prieš japonus.

Amerikos spauda — ką 
bedarysi — susitaikė su įvy
kusiu faktu ir dabar tik 
reiškia vilties, kad pripaži- 
)nimo sutartis būtų išlaiky
ta. Tas. žinoma, visiškai 
priklausys nuo sovietų. Jei 
soviętai nevarys . priešvals
tybinės propagandos, tai 
viskas būsią gerai. Bet ar 
nevarys ? jie varė Angli j o j 
ir Prancūzijoj, ar Ameri
kai; padarytų išimtį ? Gal ir 

i padalys, juk ir jie. daug ko 
. pasimokino... — taip spėlio

ja amerikiečiai. Mes, lietu
viai, tai. tur būt sutiksime, 
su anglų nuomone: pagy
vensime— pamatysinię. \ .

“Tėvė, atleisk jmms, nes 
nežino ką daro.”

Centraliniai organizuota 
katalikiškoji išeivija daug 
t J ’. / . '
sus darbų vaisiai stato ją vi
sai Amerikos lietuvijai pa
vyzdžiu. Tai pozicijai išlai
kyti mums yra reikalinga 
dar didesnis susiklausimaš, 
vieningumas, drausmingu
mas, subendrinimas pajėgų, 
gerbimas autoriteto ne prie- j frontą, pakelkime balsą už 

say0 Spąudą ir įdekime šir
dį’jos išplatinimui ir sustip
rinimui.

Jaunimas — jis yra mū
sų, bet ar ilgai jis bus mū
sų? Tikrenybėj, neturėti! 
net šis klausimas kilti, jei 
išpildytume šventai tėvo ir 
motinos priedermes jauni
mo auklėjimų Jaunimui 
reikią kodaugiausiai iš mū
sų pačių darbų geni pavyz
džių, kuriuose nesirastų nei 
krislo savimeilės, pavydo, 
išmėtinėjimio bei priekaišto. 
kIu šypsena, : pasitikėjimu, 
pasididžiavimu, ir meile prie 
visko kas gera, dora, prakil
nu, šventai eidami pramin
sime kelią savo jaunimui. 
Rimtas, taktingas, jaunįmo 
dėmesio kreipimas į mūsų 
katalikiškai - tautinių dar
bų rikiuotę, jubs Suįdomins, 
patrauks* Vietoj barti, o net 

. ir kolįoti jaunimą ai iš jo- 
kilusius dar jaunus vaįlūs 
už netaktą kartais ir labai 
menkos vertės, pakvieskime 
juos pūs save ir mokėkime 
būti pedagogais. Mūsų jau
nimas yra geras, tik mokė
kime pripratinti jį prie sa
vo darbų naštos ir išpąleng-

• vo dėkime- ją ant jaunimo
• pečių. Diegdami jaunimui 
i blaivybę, patys būkime Va-. 
- lanciais. .

Studentija tenka ypatiii-
• gai susirūpinti. Ji, o nė kas
• kitas užims dabartinių vadų 

vietas. Prie to studentiją 
priruoš tik mūsų pačių 
mokslo įstaigos ir dabarti
nių vadų pavyzdingumas.

varta, bet laisva valia, susi- s 
pratimu. <

XXIII Federacijos Kon
gresas pravedė dūug svar
bių, naudingų ir sveikų mū- i 
sų visuomeniniam gyveni-1 
mui nutarimų. Katalikiško
ji akcija, Dariaus - Girėno 
paminklo pastatymas, inūsų 
spauda, jaunimas, studenti
ja, mokslo įstaigos, sostinė 
Vilnius šaukia mus visus 
susitelkti darban.

Šiais Šventaisiais Metais 
ypatingai daug dėmesio ir 
triūsi) reikia. dėti katalikiš- 
kon akcijon, kurioje turėtų 
atspindėti visos katalikiškos 
išeivijos veidas. Juo dau
giau geros valios pavyz
džio parodysime dirbdami, 
tuo aukštesnio laipsnio bus 
mūsų apaštalavimo nuopel
nai, daiginant žmonijos šir
dyse Kristaus Evangeliją, iš 
kur mes visi semiame sau 
pajėgų Nieko ten neįdėjus, 
nebus kaip, pasisemti.

Dariaus -■ Girėno pamink
lo pastatymas yra visos A- 
merikos lietuvių išeivijos 
pareiga. Mums, sudarant tos 
išeivijos didžiumą, tenka di
desnėj! darbo dalis pakelti, 
Šiam tikslui įvyko' Chi- 
cagoj.vieša rinkliavą. Teliu
dys amžiams, šis istorinis 
mūsų tautos garbės kėlė
jams. paminklas, priminda
mas mums, mūsų ainiams ir 
visam pasauliui jaunų lietu
vių tautos. sūnų-sakalų nu
galėjusių Atlantą^ auką Sa
vo. tautai ir pasišventimo ir

• ištikimybę gyvą pavyzdį.

visko, kas tik geram vadui 
yra /reikalinga. Sujungkime 
savo studentiją į vieną or
ganizuotą P’aje^Į, >nuo ku
rios priklausys kaip ilgai 
savo jaunimą galėsimą va
dinti mūsų/

.Vilniaus neužmiršk 
lietuvi !n • .

Su spalių devinta Vilnius 
ir Vilnija pradėjo keturio
liktus vergijos metus po 
Lenkijos jungu, Padarytos 
Lietuvos valstybei ir mūsų • savanoris, 
tautai skriaudas Lenkija iki 
šiol neatsilygino. O tokį at
lyginimą mūsų tauta pripa
žins tik tada, kada Lenkija 
grąžins Lietuvai priklau
sančias teritorijas su sosti
ne Vilnium ir atsitėis už ki
lusias iš to skriaudas. Len
kiją tegul žino, kad akivaiz
doje Visagalio kiekvienas 
lietuvis yra sudėjęs sava 
širdy šventą priesaiką, kad 
už Vilnių — Lietuvos sosti
nę, už Vilnijos mūsų, brolių 
nubučiuotą ir krauju aplai-

, stytą žemę už vergijoje ėsan 
, čius brolius kovos su prie- 
> šu, sulaužiusiu Dievo įsaky

mus, ikir paskutiniam krau
jolašui.'

Pažvelgę nors trumpai į 
svarbesniuosius šių metų 
Federacijos Kongreso nuta
rimus, jauskime savy šven- 
į os pareigos įgyvendi n t i 
juos J00 nuošimčių. ■

<Šia proga atsišaukiu į 
Jus, malonūs, garbingi ir 
pasišventę vadai1, kaip dva
sininkai taip ir pasaulionyš, 
kviesdamas Jūs dar kartą 
pasiaukoti aukšjieųis katali-1 
kybės ir lietuvybės idea
lams, dėl kurių Visagalis 
pašaukė mus. Kviečiu Jus 
visus susidomėti vieningu
mo priemone pagrįstu veiki
mu, pritariant, leidžiant ir 
organizuojant Federacijos 
skyrius įr apskričius kur jų 
nėra, įtraukiant visas kata
likiškas draugijas įr orgaiii- 
zacijų kuopas ir apskrįčius^ 
po Federacijos sparnu, kad 
lietuvių katalikų išeivija bū
tų viena rimta, tvirta, gyva

Arėjas Vitkausk/a's.

KAREIVIO DIENAI
. . . j; • :f. ' '
°(Mintys ir1 užrašai).

Šiais metais, lapkričio m. 
25 dieną minima Lietuvos 
kareivio diena. Diena, ku
rioje kiekvienam Lietuvos 
piliečiui reikia atsiminti, 
jog Lietuvos nepriklauso
mybę, nuo pat joŠ paskelbi
mo, pasiėmė saugoti. Lietu
vos kareivis,; kuris pačioje 
mūsų kariuomenės pradžią*

• Be ginklo šiais laikais 
dar niekas nepriklausomy
bes pagerbti neapsiima —• 
tautos kol kas nepriklauso
mybę išgauna ir ją saugoja 
tiktai ginklo pagalba. Ir aš, 
ir kiekvienas Lietuvos pilie
tis. nenori kąru ir yra tikri 
taikos šalininkai, bet aš 
skaitau pareiga apsivilkti 
kaTeiviška miline tuomet, 
kai reikalas eina apie tai, 
ar Lietuva bus nepriklauso
ma, ar vėl ją svetimi guis. 
Džiaugiuos, kad ir man te
ko būti vienu iš pirmųjų 
Lietuvos kareivių — sava
norių, ir tą laiką visuomet 
su malonumu atsimenu, Aš.

esu lietuvis, ir daugiau nie
kas kaip lietuvis, įr todėl 
laikausi minties, kad su bi
čiuliu reikia būti giliai bi
čiulišku, o su priešu, jeigu 
jis tavo gyvybės pagrindus 
arčio — reikia, priseina, 
ginklu persiimti. Ir man, 
taikos šalininkui, kraujo 
liejimo giliam priešininkui, 
neatrodo negarbinga gintis. 
Ir visi mes, lietuviai gina
mės, o no puolame, Tat, 
garbė, ginklui, kuris tėra 
skiriamas būtinam apsigy
nimui, ir amžinas pasmerki
mas ginklui, kuris yrą ran
kose žmogaus, kuris, bendrai * 
nor i kito žmogaus, krau jo t *

n. ■ .
J ūdą, kruta pilka minia,.. . 

Visų rimti veidai, iš akių 
spindi kilnios širdys, darbi* . 
įlinki škos sielos.... Pilkoji 
minia — tai Lietuvos ka
reivių pulkai... Pilkos, ką- ’ 
reiviškos milines, artojų 
Vaikų pečius dengia, Vytis . 
galingoji kepurę ženklina... 
Ir visi tie pulkai. pilkųjų, 
didvyrių. susirinko po Lie
tuvos vėliava ne pasaulį di- ; 
deliais karo žygiais stebinti, 
ne daryti savo šalį plėšriųjų 
vanagų lizdu, bet, reikalui 
kol kas esant, ginti sienas 
savo tėvynės, o kaimynams 
atsižadėjus savo plėšrumo, 
vėl stoti prie ramaps darbo 
ir pinti kultūros vainiką,- 
kuris ir prie kitų vainikų 
tiktų pridėti...

Lietuvis ramus, ginasi, o 
nenori pulti su tikslu iižsi- 
grobtį..(f pilkųjų pulkų diįl-,. 
vyriai taipgi lietuviai, jie 
tik gina šalį, o ne grobia... 
Ir kaip smagu, kad ir aš ešu 
tarpe tos minios —: pulkų, 
kurie, it skruzdėlės, neša, 
medžiagą, stato rūmą, rūmą' 
ne aukso sostui pastatyti, 
bet visiems Lietuvos vai
kams gyventi. ■ .

Pilkieji didvyriai, karei
viškose milinėse, gražų Tau
tos ir darbo tėvynės rūmą 
stato, nors patys taip pras--. 
tai atrodo... •

I LIETUVIŲ KATALIKŲ

KATALIKIŠKAS VEIKI-, 
MAS IR KOLEGIJOS 

RĖMĖJAI

VIENYBĘ
■ F- A. L. R. K. Federacijos Reikalai
ra- • 2334 So. Oaldey Avė., Chicago, IH.

g Katalikų Federacijos aL.
. sakomingos vairininko pa- 
•S reigos šiems metams ųžde-

tos ant mano pečių. Jas ei- 
siu tik kaipo žmogus. Būda-

•fcr . mas gi tolau, viršgamtinių 
F įp^iybių netariu. Tad pra

šau nedėti vilties stebuk-
, įąnas darbuose. . Ūmiausi tų 
• pareigų ne savo. ašmeni- 
į niams tikslams, bet aūks- __ _ - ___________
h tiems ir šventiems Katalikų ! pelnų vertybės nei pridėsi, 
y Bažnyčios ir lietuvių tautos nei atimsi. Žmogaus. geras 
y’ idealams, dėl torių męs visi vardas, garbingumas,. didu- 
į esame •. skolingi padirbėti, mas, genialumas yra jo iiuo- 
f jiems pasiaukoti. ■. ■ 
; • Atsiektas tikslas yra ge- 
į rai nuveiktų 'dai’bii vaisius.

Gyvenimas duoda , žmogui 
įlk-ko jis siekia.. Bet pirm

L Milhs pišiekiainą, žniogus.
turi atlikti skirtas jam pa- 

įc reigas. Tikslo pasiekimas y- 
į ra atlyginimas ųž darbą. Jis 
f’ biri toks, kokio,žmogus už-

sitarnaus. “Kaip pasiklosi.1 
taip, išsimiegosi,'
sėsi, tą ir piausi,” sako, lie
tuvių patarlės. Pats Kristus 
yra pasakęs: “Kokiu saiku 
Saikuosite, tokiu ir jums'bus 
atsaikuota.7’ Kad, gyvendi
nant XXIII Federacijos 
Kongreso nutarimus, pasie
kti tįkslo, vartokime tik pil
ną darbo saiką; Prie nuo-

kyklų programa yra savo esmėje . nepilna ir 
siaura: Joje visiškai nekreipiama domės į daly
kus, kurie turi didžiausių svarbą, būtent, į žmo
gaussielą ir jos tikslų. Ar galima tikėtis, kad 
auklėjimo systema, kuri pro pirštus žiuri į švar 
blausius žmogui dalykus galės mums duoti tin
kamus visuomenės vadus ? Tuščias sapnas! Au
klėti kūną ir protą ir apleisti žmogaus valią y- 

I ra be galo pavojinga. Ką mums skaudus paty
rimas dažnai parodo. Kas yra Chicagos arba 
kitų miestų plėšikų gaujų vadai? Yra išmik
linto proto žmonės. Tik tikėjimas gali paveikti 
žmogaus valią, kad jos laisvė ne taptų pasilei
dimas. Be tikėjimo nėra dorovės. Tik tikėjimas 
į Dievą, į sielos nemirtingumą, į pomirtinį teis
mą, gali sulaikyti žmogaus valią palinkusią į 
piktą. Viešose, mokyklose nieko apie tuos daly
kus negirdima, nes uždrausta. Ir todėl negali
ma tikėtis, kad iŠ tokių mokyklų susilauksime 
vadų, kurie užtikrintų lietuviams katalikams 
šviesią ateitį, neš šviesi ateitis be tikėjimo ir 
doros neįmanoma. Jokia katalikiška sekmadiė- 

; ninė mokykla negali atstoti kasdienines mokyk-

pelnų laipsnis, kurio apkal
ba, kerštavimu, neapykanta, 
pavydu, šmeižimu ir kito
kiais žeminimo šūviais iš 
tos aukštumos -neišmuši. • Jis 
visados pasilieto pavyzdiii- 
giūno vietoj, -nors nekartų 
Iii nuopelnų autoriui kaipo 
žmogui parodyta, blogoji va
lios dalis iš kitų jaises sal-

(Kūn. Dr. P. Biskio, M, I. C, referatas, skaitytas 
Alarianapolio Kolegijos Rėmėją Seime, lapkričio 
26 d., .1933, Marianapolio Kolegijoje, Thompson,

• Corm.) i

Tarp veiksmų kurie pasižvmi ir kartu vra 
t, - . Jbuimi yra apsvietos programa, kuria skleidžia- 5‘ 3,1 Del j w e

ma Katalikų Bažnyčios mokslas ir veikme. Ši 
programa yra varoma (pildoma) žodžiu ir pa- 
vyzdžiu, ‘-laikraščiuose ir . prakalbose. KatalikišT 
ką visuomenė gerai susipažinus su savo tikėji
mu galėtų neapsakomai daug gero nuveikti iš
naikinimui . žmonėse nežinojimą ir prietarus. 
Bet kas gi tą katalikišką visuomenę apšvies ? 
Ne kas kita kaip gabūs susipratę pasauliečiai 
vadai. Iš kur mes jų gausime ? Daugiausiai iš 
katalikiškii kolegijų ir higli scliools. Negalima, _
tikėtis, kad išėjusieji:viešąsias mokyklas būtų los, nei ‘viena.'kita tikybos pamoką — tikyboj 
susipratę, katalikai, nes apie tikėjimą jie tenai Į pamokas katalikiškoje mokykloje. Tiktai kątą- 
nieko negirdi. Uždrausta..mokytojams tose mo- ūkiškas auklėjimas gali padaryti, kad tikėjimas 
kyklose tikybą dėstyti; Mes, lietuviai, brangūs . įsisiurbtų į žmogaus gjtyenimą, ir taptų švytų- 
klaųsytojai, teturime vieną katalikišką bernai-' rįii visuose gyvenimo pavojuose . ir tvirtovę 
čių kolegi ją .^‘Marianapolio Kolegiją,km -prieš visas pasaulio ir kūno pagundas.’ Tiktai, 
.ries jūs esate rėmėjai; Jūs ją remdami kaip tik 1 katalikiškai įšauldėta jaunuomenė galės tapti 
užtUmnate Amerikos ' lietuviams katalikams! vertais, visuomenės .vadais. Marianapolio Kolę- 
skąiščią. ir sviesitį ateitį, nes tą •ateitis paiki au-j gijos, uželųbtiš • yra. katalikiškas v ateities vadų 
So nuo apsišvietūsios. ir tikybiniai susipratusios auklėjimas, tikybiniai ir tautiškai susipratusių 
jaunuomenės.. Jaunoji karta yra musu, viltis; vadų.; Jūs, brangūs klausytojai, remdami Ma- 

. Ar ji būs mūsų džiaugsmas ar apsivylimo prie- riaųapoUn Kolegiją padedate ...įyykdinti šią 
‘žastis pareina nuo įoS auklėjimo. VieŠųjųųmb“ svarbią ii* prakilnią užduotį, įV kartu tampate

pajėga, kuriančia, lietuvių 
tautos sūnų ir dukterį} šir
dyse negęstančios Dievo ir 
Tėvynės meilės ugnį.

Vardan Visagalio, Kurio 
pasiuntinybę mes kiekvie
nas atliekame čion ,ant že
mės pildydami Jio. valią, 
gerbiamų Katalikų Federa
cijos Centro Valdybos na
rių, Federacijos apskričių, 
skyrių, organizacijų apskri
čių ir kuopų ir draugijų va
dų, valdybų ir narių, nuo
širdžiai kviečiu imtis šven
tos pareigos, kooperuojant 
su Federacijos Centro Val
dyba įgyvendinti XXIII A. 
L. R. K. Federacijos Kong
reso pravestus nutarimus.

Naujoji Federacijos Cen
tro Valdyba . deda, jumyse 
didžiausio, giliausio pasiti
kėjimo ir vilties,

’Dr. A. G. Rakauskas, 
Federacijos Pirmininkas.

katalikiško veikimo veiklūs nariai vienoje iš jo 
svarbiausių sričių, būtent švietimo srityje. Kas 
gali būti kilnesnio, gražesnio kaip auklėti sielas 
dangaus karalystei? Jūs gi, brangieji remdami 
savo skatiku Marianapolio Kolegiją tampate 
dalyviai šiame prakilniame darbe.:

Bet brangieji reikia pripažinti, kad tik pra
džia, nors tiesa, graži pradžia. Turime sakysi
me Amerikoje į pusę milijono lietuvių. Šioje 
mokykloje vos ne vos 70 mokinių. Palyginamai 
menkas skaičius. Tačiau, brangūs rėmė j ai, ne-. . 
galėtume priimti daugiau,: jeigu ir. norėtume, : 
nes vietos nėra. Todėl gi sakau, kad tik pradžia 
nors graži pradžia. Būtinai reikalinga naujų 
namų, nes jau darosi ankšta. Marijos mieste 
yra daug vietos, tik trūksta rūmų. Yra rėmėjų, 
į 3 tūkstančius. Daug gero esate, nuveikę.. šis 
gražūs Minijos miestas yra vaisius jūsų nenu
ilstančio darbo ir pasiaukojimo, Tačiau bran
gieji, reikia Įsiėsti į talką, nors kita, tiek dar- . 
bininkų, kurie dirbtų su tuo pačiu užsidegimu 
ir pasišventimu, kaip kad jūs esate dirbę. Nuo 
jūsų priklauso suįdominti kitus šiuo prakilniu, 
katalikiško veikimo darbu. Remėte iki sieliai - ? 
remkite ir toliau, neš remdami pasįdarbuosįto 
Bažnyčiai, valstybei ir tautai. Bažnyčiai, renk 
darni įstaigą,. kuri išauldės tikybiniai susipra
tusius vadus, kurie švies, katalikiška visuome
nę; valstybei, remdami .įstaigą; kari duos vals
tybei gerai įsisainonėjušius piliečius* tautai, 
remdami įstaigą,, kuri u&igdys. lietuvių tautai 
tautiškai susiprat tįsius \ adus. • kurie sulaikys 
nutautinimo srovę ir įdiegs j savųjų širdis moD • 
lę viso to kas yrą lietuviška.. Telaiminą Dievas 
jūsų prakilnų’ darbą. • ‘ .

. . . (Pabaiga) ... ” ‘ ‘

susipratusių



Jbrtradlenis, ctraodįot 5 d,į 10s£

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

CAmiDGE,MJ$S.
Priežastys, karias ardo 

’1 discipliną..
Kuomet tarp dviejų vals

tybių eina kova, tada daug 
kreipiama į spaudą. Laik
raščiai yra stropiai daboja
mi. Uždedama aštri cenzū
ra. Griežtai draudžiama krL 
tikuoti valdžią. Jeigu laike 
karo laikraščiai rašytų ką 
nori, be jokio suvaržymo, 
kritikuotų valdžią, tai aiš
ku, kad suardyti} discipliną 
kaiiiiomenej e. Kare i v i a i 
prisiskaitę, visokiu kritikų, 
kurstymų prieš valdžią pra
dėtų nebeklausyti vadų Pa
dėtų ginklus,, nebenorėtų 
grumUs^su”priešu ir karas 
tada butų praloštas.

Kiekviena valstybė vesda
ma kovą su priešu turi, dau- 
giaus išlaidų, kurias prisiei
na padengti valstijos pilie
čiams. Todėl laike karo, kur 
kas lengviau . sukelti pilie
čiuose nepasiten k i n i m ą 
prieš valdžią. Todėl nerei
kia būti dideliu galvočium, 
kad suprasti, kodėl laike ka
ro valstybės cenzui u o j a 
spaudą, nes tas būtinai yra 
reikalinga, kad palaikyti} 
valstybėje tvarką. Žinoma, 
kur piliečiai yra gerai susi- 

- pratę, ten cenzūra nereika
linga. . : - f

Panašiai dalykus reįkia 
suprasti ir dvasiniame gy- 

kur nuolat eina ko- 
va tdtp Kristaus ir piktos 
dvasios valstybės. Bedieviš
koji spauda, kuri tarnauja 
piktai dvasiai visados sten
giasi suardyti discipliną ka
talikų tarpe. Todėl ji visaip 

: . šmeižia Katalikų Bažnyčios 
valdžią. Išrodinėja, kad ji 
daro visokias nedorybes. Lu

pa didelius mokesčius. Tai
gi ir atsiranda tokių silpnų 
katalikų, kurie tokiems be
dievių kurstymams pat'ikiir 
pradeda manyti, kad taip ir 
yrą, kaip bedievių laikraš
čiai rašo.

Batalikų Bažnyčios val
džia , pataria ii liepia ne
skaityti bedieviškų laikraš
čių. Ji steigia katalikiškas 
mokyklas, katalikiškus laik
raščius, mokyklas, kad'auk
lėtų jaunimą, kad jis pažin
tų Kristaus valstybės įsta
tymus, mokslą ir sulyg tų į- 
tatymų gyventų. Laikraš
čius, kurie atremtų visokius 
neteisingus bedievių užsi
puldinėjimus. Jeigu katali
kai bus šviesūs, pažins gerui 
savo rikėpSą/^^^^rių 
laikraščių kurstymai jiems į 
nieko nekenks.

Bet užlaikyti katalikams < 
Bažnyčias j mokyklas ir turė
ti gerą, tvirtą spaudą kai
nuoja nemažai lėšų. . Rodos 
ši ir yra pati svarbiausia 
priežastis, kuri aido discip
liną. Mat katalikams prisei- 
na nemažai aukoti savo į- 
staigų palaikymui.

Paviršutiniai į dalyką 
žiūrint, gali ne vienam atro
dyt, kad būti kataliku yrą 
kur kas sunkiau negu būti 
bedieviu. Katalikas turi 
duoti mėnesines duokles baž
nyčios palaikymui. Eidamas 
bažnyčion turi užsimokėti į- 
žandą. O šiaip visokių aukų 
ankelių, kur tu jas visas ir 
išrakuosn Jeigu turi šeitny- 
ną ir nori savo vaikus iš
auklėti katalikiškoje dvasio
je, leidi mokyklon ir čia tu
ri užmokėti. Ištikro, pavir
šutiniai įžiūrint, atrodo,, kad 
katalikai turi vilkti ant sa
vo pečių sunkią išlaidų naš
tą. •

cžRBtiiikKa:^ , ■:..... •:

„. ... LDS. Kuopų Susirinkimai
rengti. Bet pąžiurekim kaip L ______ _____
į yvona katalikai ir kaip gy- MOHTEtlO, MAS8.
vena'bedieviai. Pavyzdžiui:, UDS. 2 lq». ^.Įrintamu įvyto

1 natsitinka- nariai praiomi ateiti į Šį turi;
iclųimė. Užsidega narnas,[rinkimą ir ufeimokčti senai už

gyveną bedievių | Įrauktas mčnesinet duokles. 
Šeimyna. Toji šeima “susi- 

Kunigui lankant

kumme

| ; Prezidentas Rooseveltas Ragina Jus '
| PAGELBĖTI BEDARBIAMS SUTEIKTI DARBUS

.1 jūs Irgi Galite Savo Dalį Atlikti

į APTAISYDAMI NAMUS-DABAR
| . T / PATARIMAi 7
| Apmaliavoti Namą
| Apdengti Naują Stogą
i Naujas Grindis Sudėti "
I Arba Pridėti Ekstra
| .. Attic Kambarį
| Virtuvei kabinetą
t-J Įrengti Žiemai Kuro Taupytoją ir Vasarai Patogumus. |
į Matykite Miiš Dėl Visokią Statymui Patarimų. j

NORFOLK LUNBER €0. Į
' | 43 Canton Street, 100 Pearl Street |

I stoughton Bridgewater |
| Tol. 372 : į - Tek 350 Į

Naują Garadžiu 
Skiepą Ištaisyti 
Plytines Grindis

Sudėti
Virtuvei arba 

Bath-Room.

■ -a

J
į Brocktono Pirmutine Moteriškų 
į... _ Drabužių Krautuve■ | .._••■ ; . •. . .
Į Kur Rūšis Nusprendžia Verte

FUTROS
‘ . Altinį (Ufleli-ain‘pasirinkimo Putrų, turimo tik Ge
riausios Rusioj kaip tai: i • .. • ••

■ • Raccoons—Hudson -Seal—Muskrat 
. Kairios- nuo 1 •

$98.50 iki $250,00 >

•Gi bedieviams jokių iglai-1 
Ūų, apart pavalgyti ir apsi-|

NEWARK, N. J.
L, D. S, 14 kp. mėnesinis^ susi

rinkimas jvyks p enk'tądien į, 
gruodžio 8 d., v, v?, Šv. Jurgio 
dr-jos svet, 180 New York . Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai pra-

i BLIZAB1TH, N. I.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 4> dieną, 7-tą valandą 
Vakare, bažnytinėj? svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti snvo draugus(es) prira 
Syti* Valdyba

Iš Misijų Šalies
Turbūt, nera'si kitos to* 

kios parapijos nė tik visoje ; 
Amerikoje, bet ir kur kitur, 
kad būtų tiek pamėgus mi- . 
sijas, kiek Šv. Antano pa* ! 
lapija Cicero, UI. Nepraei
na nė vienas metąs, kad čio
nai nebūtų laikomos keliais 
atvejais misijos, .rekolekci
jos bei novenos. Čia su pri
rengiamomis rekolekcijomis 
pasitinkamos visos parapi
jinės šventės; ir*keturių de
šimtų valandų Švenčiausio 
Sakramento adoracija, į* 
jungiant į tai ir Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Marijos 
iškilmes. Su misijomis da* 
romą atgaila gavėnios pie
tų. Išidlmingai švenčiamas 
yra šv. Antanas su devynių 
dienų novena.. Tuo pat bū
du dažnai švenčiamas ir Šv. 
Pranciškus ir kiekviena pa- 
rapijine^šventė atsiima kas 
jai priklauso. Ir tikintieji 
tas pamaldas taip pamėgę, 
kad vistiek kokios jos esti 
ir koks misijonierius jas lai
ko — maldininkų niekuo
met netrūksta...

Klebonas kum J. Vaičiū
nas . nė vieno beveik svečio, 
atvykstančio į Cliicagą, ne
praleidžia, kad nepasikvies
tų į šv. Antarnf su pajuoks
iu, su rekolekcijomis, su pa
skaita ar su misijomis. Tei
singai, tad galimą. Cicero 
parapiją pavadinti misijų 
šalimi,, kur niekuomet misi
jos nepasibaigia.

Šiemet, kai Chicagos ar
kivyskupijoje paskelb tos 
kiekvienoje parapijoje mi
sijos, Šv. Antano parapija, 

[aiškus dalykas, nepasiliko 
užpakalyje kitų — ji beveik 
pirmoji pravedė lietuviš
koms parapijoms kelią

harttobd, oonn,
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyk* 

gruodžio 10, tuoj po Sumos baŽny 
tiri!j svetainėj, 41 Capitol Avenne 
Malonėkite vis nariai ateiti, nae y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nsu 
doa. . ’

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok 
IK LD8.Gkp.ratt

Kristumi — tai klebono pa*? 
reikštas geismas...

Man teko šias misijas ve- 
sti ir savomis akimis patik
rinti tai, ką esu jau nekartu 
rašęs spaudoje apie Cicerie* / 
Čius, būtent, apie Jų didelį 
maldingumų ir norų naudo- 
tis Šv. Bažnyčios teikiamo- f 
mis. priemonėmis jų sieloms 
tobulinti.

Šiuo tarpu misijos truko \ 
nuo lapkričio 5 d. ligi 12 d. 
Visą ištisą savaitę maldi- 
•ninku buvo tiek vakarais. ; 
tiek rytais pilna bažnyčia. 
Per kiekvienas Šv. Mišias 
eilių eilės klaupė prie Die
vo Stalo valgyti dieviškąją , 
Duoną, dėl mūs išganymo 
nužengusią iš dangaus. Y- 
pač pažymėtina, kącLŠv. 
Antano paTapijonai per šias .7 
misijas stengėsi vykinti ŠV. 
Bažnyčios -didžiausią geidi- *; 
mą, kad katalikai pamėgtų 
katalikiškąją spaudą ir skai \ ■ 
tytii . katalikiško turimo ■?* 
knygas. Nors depresijos “ 
metai, geros valios cicęri.ę* 
šiai tariau sukrapštė įš su- , 
taupytų c<‘iitelių tiek atlie
kamų nuo kasdieninių, rei- 
kalų, kad. pajėgė įsigyti 
daug gražių ir naudingiau-; 
šių jiems knygų : Vysk. Pe- J. 
tro Būrio: Jėzaus Kristaus U 
Gyvenimas, kun. A. Stoleo, £ 
Svei ka Ma rija, Jėzaus Šir
dies mąstymai. Ypač patiko 7 
visiems: “Sveika Marija.” .; 
Vienos šios knygos išpirko. . , 
suvirs šimtą egzempliorių, 
nors ir be to daugelis, stačiai.. "t 
iŠ ^Draugo”, redakcijos ją J 
buvo jau parsisiųsdinę. Ga- '■ 
Įima' drąsiai sakyti, kad. ' 
kiekviena susipratusi kata
likišką šeima pasistengė įsi- /’ 
gyti šią nuostabiai. puikią;.' 
knygą apie Mariją... •

Garbė ciceriečiams už to-» « 
kį susipratimą tikybos da- 
lykuose ir nuoširdų norą sa- . 
vo tikėjimą nuodugniau pa- •: 
žinti, jį . sustiprinti ir kartu . 
su savo dvasios vadais bei ‘ 
Vyriausia šv. Bažnyčios - 
Galvą tapti tąja kietąja uo- . 
la, į kurią, visos pragaro ga- , 
lybės turi sutrupėti...

. Kiin. A. Petrauskai 
TT’ Marijonų Misijonierius

oratus.” 
parapiją, neįsileidžia jo nei 
pašnekėti, Bažnyčios palai
kymui nei skatiko. Sudega 
vienas kitas tos šeimos na
rys.; Bėga pas kunigą ir 
prašo, kad kunigas iškilmin
gai palaidotų sų bažnytinė
mis apeigomis. “Kam tos 
iškilmės numirus, jeigu gy
vam bažnyčia buvo nereika
linga?” klausia kunigas ........ ......
Triukšmas didžiausias. Ku-!§omi atsilankyti. : , Valdyba, 
nigas laikomas didžiausiu ——-2~'
‘1 ? ' ‘ ATHOL, MAS8.nevydonu kam nepriima . i J -A v. .. . ; l LDS. 4 kp. mėnesinis susirinkt

bažnyčion. Bėgioja po visąj^^ įvyks gruodžio 10,’ tuoj po 
Cambridžių, prašo aukų lai- mižpajnj, šv. Pranciškauą parapi. 
dojimo lėšoms padengti. jos salėj. Kviečiami Visi nariai at-

ir užsimokSti mėnesine*
Atsitinka nelaime daug i moįestis Taipgi atsiveskite save 

skaitlingesneje katalikų sei- draugus ir drauges prirašyti pri« 
mynoje. Mergaitė besimau-1 šios kilnios organizacijos, 
dydama upėje prigeria. Pa
laidoja kuogražiausiai su 
bažnytinėmis apeigomis. Jo
kio trukšmo. Neprašo ne 
vieno nei skatiko, palaidoji
mo lėšoms padengti.

Sykį išėjęs iš bažnyčios po 
mišių užeinu valgyklom Žiū 
riu du mano pažįstami be
dieviai, kurio niekad neina 
bažnyčion, girti, apsiseilėje, 
akys paraudonavę, labiaus 
panašūs į . gyvulius, negu 
žmones. Pažinę manę, vos 
liežuvį apsukdami man sa
ko: “Tai tu buvai bažnyčio
je?” Ir visokiais blauriais 
žodžiais pradeda plūsti, kei
kti kunigus, žinoma, su gir
tais pradėti kokią kalbą bū
tų. pasižeminimas,todėl jiem 
nieko ir nesakiau. Tik pa
maniau sau vienas : aš bu
vau bažnyčioje ir. užsimokė
jau kelis skatikus, gi jūs ne-, 
davėte bažnyčiai, bet užsi
mokėjote savo duoklę šėto
nui daug’ sykių daugiau ir 
už tai jis jus padarė kvai
liais.,

“Alano jungas yra saldus, 
našta lengvą” sako Kristus. 
Kas neša noriai be rUgoji- 
mo Kristaus karalijos jun
gą, tas nejaučia jokios sun
kenybės. Neteko dar girdėti 
pasauly tokio atsitikimo, 
kad kas būtų suklupęs,, nei
damas Kristaus jungą, arba 
miręs nuo bado ir šalčio, 
kurs dažnai aukoja bažny
čiai palaikyti. .

Paviršutiniai žiūrint gali 
atrodyti; kad bedieviams y- ___ __ e_______
ra lengva, gyventi. ■ Jog’ pa--1 Amerikos Darbo Federacijai ne 
sakyti sau, kad nėra Dievo, 
ii neiti bažnyčion; manyti Iriai atlieka savo pareigas 

 

kvailai, kad jau tuomi esi Į jaučiasi ramus, patenkintas 

 

apsišvietęs, mokytas, kad [gyvenimu. Gi bedieviai tos 
neaukuoji bažnyčios palai- ramybės nejaučia, nors jis 
kymui. Pasiduoti girtuok- būtų ir turtingiausias. Ar 
liayimui, . paleistuvavimui ii* mažai tenka matyti laikraš- 
kitokioms nedorybėms, ne- čiuosė atsitilmnų, kur tur- 
reikia tam jokios mokyklos (tingi milijonieriai papildo 
baigti. Tą gali bilė kvailys]saužūdyščių? Tas. parodo, 
padaryti. Bet ar tas šutei-kad imtai, pinigas neteikia 
kių žmogui kokią laimę, tąi| žmogui laimes, ramybės.. Tą 

 

jau. kitas klausimas. t | laimę ir. ramybę randame

Kad bedieviai jaučiasi nė-įtikėjime. .

laimingiausi sutvėrimai,, tai | Mes lietuviai milijonierių 

 

jau gali būti aišku, kiekrieJ neturime, tad kokis mum y- 
nam.be jokių plačių išve
džiojimų, jau ‘ tas nuolatinis 
jų klėgėjinias. apie Dievą ir 
handynias įrodyti J<3; nębu- 
^dmą: parodo, kad jie tiki,’ 
jog Dievas yra; neš sąžinė, 
jiios nuolatkankina. ’

.Katalikas, kurą.tiki ir no-

Kviečia* Valdyba
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. DETROIT, MIOH i
>LDS.'72 kp. susirinkimas Jį vykb 

sekmadienį, .gruodižio-10, tuoj po 
panu^fin šv. Jurgio pavapi jos mo 
kykloje. Visi kuopos nariai yri 
kviečiami aiailankytl j Š) sunirk 
kimą.

Valdyba

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp.: susirinkimas Įvykę 

semkadienb gruodžio 10, bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rąšt. Z. Gudeli?

PROVIDENOe/r. į
LDS. 11 kp, mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, gruodž. 10 
tuoj po. sumos, bažnytinėjsvetai 
nė j. Svarbu, kad visi šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėti 
duokles. Parodykime gražų pavy> 
d i kitiems-

Streikas ir Komunistai
Patersone šilko darbinin

kų streikas tebesitęsia.
Streikui vadovauja Ame

rikos Darbo Federacijos 
unija.:

*4 K-vio ’ ’ korespondentas 
No. 48 .apie šį streiką šiaip 
rašo: .

“PATERSON, N. J.
“Patersone jau senai tęsiasi 

šilko darbininkių streikas. Tokios 
darbininkų vienybės ir karingu
mo, kaip dabar yra, dar niekas 
praeity čia nematė. Streikui va
dovauja geri, prityrę vadai, nors 
netrūksta ir visokių mėklerių, 
kurie stengiasi per šį streikų pa-1 
sirodyt “vieninteliais darbininkų - .
gynėjais.” kad paskui galėtų sa- Į k* Darbo Federacijos unijistai 

vo kromelio tavorą pardavinėti.

duoda niekb. Amerikos Darbo 
Federacija turi prie savęs beveik 
visus darbininkus, o komunistinė 
NAW. unija narių kaip ir netu
ri, tik agitatoriai rėkauja, lyg tie 
generolai be armijos.

“Aiškus dalykas, kad/komuni
stai negali streiko laimėti. Dėl to 
tur būt. kapitalistai su savo poli
cija ir palaiko juos. Taip buvo ir 
Eastone, Pa. Tenai buvo streikas 
ir jam vadovavo komunistinė 
NTW. unija. Šiandien Eastonas 
jau dirba. Darbininkai turėjo 
grįžti darban senom išlygom,. Ai 
tokie darbininkų “vadai” kapi
talistams nenaudingi?

“Patersone komunistai ir^ti aiš- 
Ikiai sabotažuoja streiKą. Ameri-

:. eina ant pikietų,.o komunistai iš Kardinolo J. MundeleiiiiO 
Tokiais ftekleriais yra komųnis- savo NTWU. pikiętuoti neina, i uzglltąsias misijas, 
tai su savo. . agitatoriais, kurie Priklauso tai uniiai ir keliūtas ! Tik = 1mn ’ 

būtinai.nori įpiršti šilko darbi 
ninkams savo komunistišką N..
T. W. U.

“Aš čia ■ L visas smulkmenas 
nesigilinsiu, tiktai parodysiu*vie
ną dalyką, iš kurio . skaitytojai 
.galės patys pasidaryti išvadų. 
Nelabai senai Patersone bosai pa
samdė 2 busu komunistų agita
toriais į AVashlngtoną Važiuoti. 
Važiavo Alina Burlak ir kiti ko
munistinės NTW. unijos, vadai. 
Čia ir patys - komunistai turėtų 
pagalvoti, kodėl bosai jiems . to
kie geri? Turbūt komunistų dar
buotė bosam naudinga,

“Vietos valdžia irgi padeda 
komunistįnei NTW. unijai. Lap
kričio 20 dieną davė nęmokamai 
high. schooles salę ir gerą polic- 

.inaiui būrį komunistų apsaugai- o

Priklauso tai unijai ir keliūtas i Jik: kuo iškilmingiausiai, 
lietuvių komunistų, bet jų .niekad ‘ - - -
nematysi pikietų eilėse.

“Kai kurie komunistai čia el
giasi dviveidiškai. Jie priklauso 
prie abiejų unijų. Vienoj ųžsira* 
šę kaip streikieriai ir gauna pa
šalpų iš unijos iždo, o iš- kitos 
unijos eina dirbt ir ima algų. To
kių žinau. Patersone trejatų; visi 
trys lietuviai, vierni Bimbos Žal
nieriai.

“Šilkų .dažytojai sugryžo dar
ban streikų laimėję. Pirma strei
ko gaudavo $18 už 40 valandų

tik kuo gausiausiai rinkitės 
į pamaldas, tik kuo daugiau 
imkite Komunijų, kad šie 
dvigubai' mums Šventieji 
Metai (ir dėl Jėzaus mir
ties 19 šimtmečių ir dėl J. 
E. Kardinolo Mundelein 25 
metų Chicagos arkivyskupi
jos valdymo sukakties) bū
tų mums nuopelningi: ir su
artintų mus gęnausiuoju 
mūs Išganytoju Jėzumi

dctrljO ScIVHitęj O dabai* $$23 UŽ to*
kių pat savaitę-. Vadinasi, laimė
ta $5 į savaitę.’’

Pasakyta daug teisybės.. 
Bet ne kitaip elgiasi ir do
lerinio socializmo garbinto
jai, kokiu yra “K-yis.” 

■ Socialistai yra komunistų 
broliai, nes kaip vieni, taip 
ir kiti neigia darbininkų 
teises* paeinančias iš Kris
taus mokslo, kurį skelbią 
Katalikų Bažnyčia.

Kaip sociąlištaij taip ir 
komunistai .apgaudinėja ne
susipratusius darbininkus. ir 
visokiais būdais stengiasi 
juos palaikyti tamsybėje.

Tik paskūtnriąis . laikais 
susipešę dėl dolerio išsisky
rė ir visokiais blofaįs gaudo 
dolerius iš daBnninkm .

ra. išrokavinias dėl tų kelių, 
dolerių, .kuriuos, prisieina 
paaukoti bažnyčios palaiky
mui, atsižadėti tos laimėk ir 
ramybės, 'kurios ’ negalima 
nupirkti už. visus pasaulio 
tintus? : . •• B.
; 1 ( (Bus daugiaus)

SKLEISKITE SVIESI
Perskaitę “Darbininką” neuu 

meskite, bet duokite kitiems pa- 
■kaityti. . Tokiu , bildu supažin- 
dįsite kitus su “Darbininku" ir 
'Ii, D. Š. ir atremiite/mūsų ifle 
jos priešų propagandą

i

Įstok į Musų

Christmas Savings Club
ATSIDARO GRUODŽIO 1 D.

Po 25c., 50c., $1, $2, $3, $5, ir $16.

BROCKTON SAVINGS BANK.• .1- . . ■ . ■
■ Main Street prie Court
BANK AKURI ANTKALNO

8- •
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LOWE & POWERS, Ine.
GRABORIUS

Daugiau kaip 65 tnetai prityrimo. > • .

/■ .. Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Tel. Stoughton 12—W.
115 MONK STREET, STOUGHTON, MASS.
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K Antradienis^ Gruodžio 5 d., 1933. DARBININKAS ■ -■ži. i

gAreštavo Du Įtariamus Lie- Iš Katalikių Moterų Darbuotės 
jaunimiu, kad auksas Ir .pe- tUVaitėS PaVOfiime ‘
lenuose pažįstamas. - ° .

Artistai vaidino labai gra- DAYTON, OHl(K-- “DąrbJ’ jlhj 27 d. Chieągoje i 
žiai, ir dainavo puikiai. <Xo. 88 buvo trumpai parašytą a-Į kaip kalinys per 3 die , 
Juokus lig .-ašarų iššaukėnpie..pavogtą lietuvaitę gražuolę kui ją paleido netoli Urbana.
^vdelis ■ Jo kiekvienas pasi— Fh1 Aleną I rbonaitę* . Į Politine e. merginą ' pasakojo

- - - ‘ Tėvai, nieko nežinojo, kad jų policijai,-vagys buvo, sustoję ga-
-Alenutū buvo pavogta. Jie manė,'žolino stotyje ir už gazoliną už7 
kad ji Chieągoje^hha Pasauli-Įmokėjo palikdami .jos du krep-

__ _  _ . ...J' nėję parodoje. ■ Įšiu, 'Valstybes policija krepšius
1. .Sveiki Drūti—choras. : Mergina pasakojo policijai Įvado, pas gazolino stoties - sa vinių-
2. Šokim,' šokim—chol-as, Jai» W <lu vyrai Panavo h- ĮSv- kQ. .. . ■
3 Ta-ta drūta — Baitai- ten netoli Urbąna miesto Stoties sąvhiinkas taip pat pą-

7 ... .j įr laikė uždarytą. . žilięs iš fotografijų, kad kaltiiią-
tiene n* Kulpiene. Policija negalėjo sužinoti kaip‘mieji esą tie patys., kurio paliko

4. Meilūs nameliai — Ale- pjp Urbonaitė pateko . į Urboną. •' 
liūtė# Gal vagys rimnė, kad tai josemie-

5* Eičiau rūtą pasiskinti • stąs iv nuvežė. Urbonaitę. į Urba- 
—rAienutė.ir Ignas. • - 1 Iną, DI .

(i. Kur mano Paiiytęle —i Valstybės prokuroras iš, Urba- 
choras, Į na, 111. praneša, kad ten policija

1. žinai mano Širdi —lį.;areštavo-dn vyrn.ir .inndu kalti-j .. - . - .
*■ .-Ina- vagystėje. ! Michigan Avė., Dayt-ono- ir ponas. ■ .

8. Sveikas, drūtas—cho
ras.

9. Aš išėjau, pagrybauti 
—Adomukas.

TT0T Alenutč — ‘
.. 11; Kam tu užgauni — Ig
nas.
12. Vėl susirinkom -i— cho

ras. /
13. Vaikščiojau — choras.
14. Oi, miegpjau—žydas. .
15. Laime, man—:Alenute.
16; Paklausykit Jūs žyde

lio — žydas.
17. Paleisiu dainužę—Ale- 

nutė ir Nastutė.
18. Gaila, gaila — Alenutč 

ir Nastutė.
19. Kam užberet žemėm— 

Ignas.
20. Mail.e pasipuošę —Ale- 

nutę ir Ignas.
21. Užtraukim jaunime —

•Visi.
Veikiantieji asmenys: ■
Adoinukaš-. —, Mart i n a s 

Andfiejaitis, Kulbienė — 
Magdalena Mazgelienė, Tar
škus — Albertas Abračins- 
kas, Banaitienė — Pranciš
ka E. GaTinskaitė, Alenutė 
—Jieva Dubosyte, Ignas — 
Adolfas. Krušas, Nastutė — 
Ona Jakavonytė, Žydas — 
Stasys Drevinskas.

Rengimo komisija:
Alfonsas Pocius, pirm. 
Vincas Miliauskas, -. ? 
Adelė Zagurskaitė ir

Ona Stankytė. .
Pastątpnų “Lietuvaites” 

skaitlingai parėmė vietiniai 
biznieriai ir profesionalai.

Buvo sudaryta puiki gar
sinimų programa, knygutės 
formoje.

Publika’patenkinta labai 
geroje nuotaikoje išsiskirs
tė. Rap.

į,i įĮM.,..if=^7Įūi3^

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTELLO, MASS.
F Lapkričio 26 d. s. m. Liė- 
į tuvių Tautiško Namo sve- 
f tamėje buvo perstatytą sce? 
į noje operetė “Lietuvaitė.”

Perstatė Šv. Roko par. 
r: eboras, vadovaujant varg. 
| P. Petraičiui. .. \
f Įžanginę prakalbėle pa- 
L sakė klebonas kūn. J. Švag- 
’ ždys.

B Publikos prismilko piL
į mitelė sale, . kas* darė labai

gerą įspūdi į rengėjus.
'fį' Pina pra 
j-f • tymą, metėsi

dėsiant persta- 
į ..akis Brockto-

R- no Iligh SchiodPės mergai-
r čių Simforujos orkestras,
fi; kuris puik tai išpildė savo
1 (febą, piitardamas operetės
r . artistams vindinitne ir dai-
b nose, Dirjįgavo orkestrai

pats varg. 1\ Petraitis.

riu - Adųmuku. Vaidinama 
. sodžiaus jaunimas mylintis 
išsigerti. Alenųtė susipažįs
ta su studentu Ignu, kuris 
išsiskiria nuo tų/kure gėri
me mato savo, laime, tik A- 
lenutė nenori jo kilnios sie
los suprasti, liet susipyksta 
ir palieka, kaip pati sakoj 
“Miške gimus, augus ir i 
mišką žiūri.”— Bet vis tiek 
jos turėta kilni širdis ir ji 
Igno negalė jo pamiršti.
■ Antrame, akte jos širdis 
nerimsta meilės svajonių 

[ pina savo dainele, ir pasiil- 
I girnas prie Igno didėja.
j jų susitikimui ,sudaro 
klastas Kulbienė ir Tars* 

' kus, bet gudrus žydas, iš- 
, klausęs jų^ daromo, plano
■ klastoms; slaptai praneša 
1 Alenutei.
Į Trečiame akte klastos da
rymas parodo savo veidą ir. 
Igno su AĮenute meiles sva-

Cbieagoje ir laikoma 
enas. Pas-

Pontįąc’e, mergina pasakojo
rodymas ir judėsis. buvo su- , 
tiktas entuziastiškai.

Dainuota šios dainos; nėję parodoje.

krepšius,
' Prokuroras sako; kad kaip tik 

buvo areštuoti dii minimi Vagys, 
tai vienas jų bandęs susinešti su 
ta mergina, bet niekur negale* 
jęs jos rasti,

į Prie Alena Urbonaitė gyv. 534
’. ! na. vagystėje.

i Areštuotieji yra; A. Bannor- 
man ir R. J, McKinstvy. •

Šerifas sako. . kad. kaltinamieji 
bandė pabėgti į Meksiką.

Sakoma, kad p. Urbonaitė 
r~“ prievarta' buvo įtraitktaį automo

bilį dviėjų ginkluotų vyrų, spa- ka.

pavogimo buvo sugrįžus į namus, 
bet. paskui vėl kur dingo.

Sako, kad gražuolės tėvai yra 
laisvi- ir ■ šmėižią katalikus laisva- 
maiiių spaudoje..

: „Šis įvykiL-gal. jio^sjbus pąmo*

; Pirmame akte dalyvavo 
choras, kuris vaidino role 
sodžiaus jaunimo. Vyksta jonės įgyja realumo. — jie- 
sugertuves Alėnutėš namuo-sugertuvės Alėnutėš namuo- du susitinka ir pareiškia su
se, Alenutęs su bm'dingie-Įtarimą meilėjė.

TIKRI DIAMANTAI
Kas žino vertę diamoiv 
to, kurį perki?
Niekas kaip tik Par- 

S davėjas.

. perto kad pažintų ne- Į 
tikrąjį diamontą. Tai- | 
gi turėtumėte pirkti iš | 

. ten kur galite pa-siti- į 
keti. |

I Mes Pardhiodamę Tikrus Diamontus — Vertė Skaitosi.

| . Mes turime vedyboms žiedų geltono, žalio ir balto aukse |
.1 ir Platinum su įr be diamdntų. |

Į Gurrięy Bros. Co.
J 122 MAIN STREET, : . BROCKTON, MASS. Į

Mes Užlaikome Pilną Eilę
a 
F

Dėl

Daniel Green
Smagių Šlipių

Vyrų ir Moterų

DELANO THE SHOEMAN
121 MAIN STREET/ BROCKTON, MASS.

Mes Ne Politikieriai

LIETUVOS SKAUTĮT JUBI-' 
LIEJUS.

Lapkričio 1 d. suėjo 15 
metų, kai Lietuvoje įsistei
gė pirmoji skautų draugo
vė. Šios sukaktuvės Kaune 
buvo paminėtos lapkričio 5 
d, J iškilmes atvyko ir Lat
vijos skautų delegacija. '

I
3

i 
E

Politikieriai, kad gavę daugiausia balsų padaro visokius 
pasižadėjimus dėl visokių pagerinimų. Yra teisingu, kurie 
mano kad niekam tiek nereikia pageltos kaip kad pirkėjui.

Pagolba pirkėjo yra stipriausias ramstis’ mūsų platformos 
ir tikras pamatas prie* kurio šaukiamės dėl. jūsų paramos kur 
yrą faktas kad mos parduodame

“Geresnius Rakandus Už Mažiau” .

WILLIS
furni’ture warehouse

’ ' . . Campbello — arti Airport ’ •
(Atdara kas Vakaras).

. | 
į (Atdara kas vakaras) .. ’ |
.......................................

PRIDUODA NAUJOS SPĖKOS 
IR GYVUMO SILPNIEMS

. žmonės,- kurie dėl senatvės urbti ki
tokios priežasties jaučiasi silpni Ir 
nesvelkijs, atgauna savo jėgas, svei
kata ir pasidaro stipresnį ir gyvesni 
po to kaip Jie vartoja NugtuTone.* •

. NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tus dėl motery ir vyri), kurie susilau
kė senatvės. JlsĮ padaro Juos svetkes- 
n irtis, tvirtesniais ir priduoda Jiems 
nauji) spėkų- darbui. Jeigu jus esate 
senas arba silpnas, pamėginkite Nupiu 
Tone. Po. keletu dienų jus pastebėsite 
didėlį pagerinimų.

NUGA-TOXE- parduodamas visose 
vuistinyčioSė. )
d'žiojlmų, Niekas kitas Jum?/nepagel
bės -taip kaip NUGA-TONE. ' ' '

Ne. priimkite paniCg<

Tarptautines Politikos Apžvalga
I

Ar, vyručiai, viską žinot, 
Kas pasauly daros?
Kad Sovietų su Japonais 
Gali kilti karas?
Tie japonai gudragalviai 
Pasiekė Amūrą.
Iri Sovietams dabar ruošias 
Smarkiai duot į skūrą.
Stalinas, žiaurūs gruzinas, 
Baisiai išsigando..
Su Amerika skubomis 
Susitaikyt bando.
Litvinovas atyažiąvo 
Net i Washingto.ną. 
Ten priėmė šį “tavorščių” 
Kaipo koki poną. ..
N ori jis nesutik  jmams 
Padaryti "galą.
Po šimts pypkių kpmunizmas— 
Duokit kapitalo!

II.

Iv Ženevoje dalykai .’ 
Labai svarbūs dedas.
Vokietija su kaimynais* 
y ė! jaii smalkiai bados. 
Ji akis pašiKdiur dumia, ' 
Kalba apie taiką, 
Bet pati slaptai ginkluojąs,

. ‘Sutarčių .nelaiko. -
.Šaukia vokiečiai;Berlyne: 
“ Spiąut mums į Ženevą. 
“Jei mes esam išsirinkę 
“Hitlerį už dievą.
“Vokietijai visa žemė

’ U Turį .priklausyti. .
“Kas nen.or.pats pasiduoti— 
“Reikia tą praryti!
“Ir tegu pasaulis žino; 
“Deutschland ueber allesl .

'•“Duokit nuims gi kugreįčiausiai 
“Kaizerį — įr galas!”

Kai tik vokiečių šis triukšmas 
Pasiekė Paryžių;
T uoj prancūzai anglų pusėn 
šmaukšt!—ir atsigrįžo. 
Susijaudinęs. prabyla 
Prancūzas anglikui:
“Pats matai dabar tu,- inister,-- 
“Kad taikos neliko!
“Aš senai sakiau, kad reikia 
“Vokietį pribaigti; .
“Vėl iš naujo ant Versalio 
“Reikia jį prismeigti.
“ Baisiai smarkiai išsiskėtęs 
“Vokietijos kūnas.
“Būtų gerą nukapoti 
“ Kai kurias galūnes! ‘ ’ 
Taip pasakęs .prancūzėms • . 
Skuba prie patrankų.
Ir iŠ tolo, lyg netyčia; 
Mjrktelčja lenkui.

IV- ’ •
Štai penkiolika jau metų 
Kuriame Pąbaltę,
Bet ligšiol tik štuminėjoni . 
Vieni kitiems kaltę. . . •’ 
Kas čia kaltas—.nieks nežino,

* Dėtis nėra norų. 
Sąjungą nesusilaukia 
Palankaus sau oro.

' Jei lietuvis nuvažiuoja,. 
Svoęiiiosna į Rygą—.: ■ '

Žiūri, kad jam galą, skverno 
Durimis primygo.
Kokios gali būt derybos, 
Jėi nusmukęs latas, . 
O mūs brolis latvis dreba 
Lenkiųkstį pamatęs. • 
Taip tad sąjungą lipinąm, 
Dirbam išsijuosę,
Ir nojuntam, kad mums rodo 
Kažkas ilgą nosį...

v;' ' ' ’ ’ '
Bet vargai tuo nesibaigia; 
Turim naują bėdą, 
Tlitlerninkai no r atimti . 
Iš mūši} Klaipėdą.
Kaip bematant, jų pridygo, 
Daugel atsirado. .
Kelia trittkšmą, agituoja 
Ji.ė;už'savo
Nuolat, ktir tik susitinka, 
Šaukia savo “heilj.” 
Ir nors nepritinka «
Išsitraukia peilį.
Nėr ramybesXlietuvninkui 
Net šventam Rambyne. 
Ieško aukso nepadėto 
Paslaptingą skrynių..’. < ; 
Taip tat bėga dienos pilkos, 
Vargas vargą gena, 
Ir atrodo,. k|d senovėj 
Laimingiau gyvenom...,

A. M. 
z “M. R.”

GAMTA “MĖTO” TUR 
TUS...

NEW BRITAIN, CONN. , 
* Lapkričio 19 d... įvyko. Lietuvių 
R. K. Moterų Są-gos Ūonh. apsk
ričio suvažiavimas, -kuris praėjo, 
gražią nuotaika. 1

Dalyvavo atstovės iš penkių 
tuopų.
-Kleb; kun. A, Vaškelis pradė

jo. suvažiavimą malda ir pasakė 
nuoširdžią prakąibėlę. ■ •

.Apskričio pirm, p-le P, O. Bla- 
žauskaitė pasakius įžanginę pra-. 
kalbėlę pradėjo posėdį.. Frezi- 
diuman vienbalsiai . išbrauktos, 
P-le Blažauskaite — vedėja, B. 
ManČnmįene, — pageli),, M, Jo- 
tulmilč — rast, O. .Radzevičiene 
—tvarkdare- ir B. Mičiūnienū' - 
torespondentė.

Mandatų ir įnešimų komisįjon 
išrinktos V. Ambotiene, V. Del- 
niekienė. ■ .

Išklausius vaidybos raportų, 
pasirodė^ kad visos dirbo kiek 
galėjo organizacijos labui. . .

Labai įdomus raportas buvo iš 
„įvykusios Gegužinės, kuri ap
skričiui davė gražaus pelno.
- ^Tuojau persdurrlytus laiškas L. 
It K. S. A, Coliu, apskričio, ku
ris kviečią sąjungietos rengti va
sarą vėl bendrą išvažiavimą. Lai
škas priimtas ir nutarta rengti. 
Visą darbą paliko valdybai.

Išklausytas atstovių iš seimo 
raportas ir rimtai disknsuotas. 
Centras laišku dėkojo apskričiui 
už $50,00 auką į lėšų fondą.

. Taip pat išklausyta kuopų ra
portai, iš. kurių paaiškėjo, kad ir 
šiais sunkiais laikais šis tas yra 
veikiama. .

Padaryta gražių nutarimų.- Y- 
natingai sąjųngietės užsitarnavo- 
pagyrimo už $10.00 auką. a. a. 
Dariaus - Girėno paminklo fon
dui. Jei šioje valstybėje susidarys 
komitetas, tai į jį išrinkta p-1 ė 
Jokubąitė. ' ■ ' . ■

Paskirta $5.00 auka Mariana- 
polio Kolegijai per Kolegijos Rė
mėjų seimą, lapkr. 26 d. ’

Į apskričio valdybą išrinktos 
šios: ■ '

Pirm. P. O. Blažauskaite,
Vice pirm. V. Delnickienė, 
Rast. M. Jokubąitė, 

:Tžd. V. Ambotiene.
Ki.tąs suvažiavimas įvyks Hart

forde. Bus ir išdirbinių paroda. 
. Pabaigus posėdį -suvažiavimo 
dalyvės, vadovaujant kleb. kun. 
A. Vaškeliui, sukalbėjo tris Svei
ka Marija už a. a. M. Blažaus- 
kaitės vėlę. . .

Vakarienė.

’» Vietinės' sąjųngieteą surengti 
delegates pavaišinti vakarienę. 

Pasakytą keletą gražių ( pra
kalbčiau Motprų Sąjungos var
du. Kalbėjo kleb, kun. A. Vaške
lis, M. Jokuhaitč. R. Mančiūnie- 
nė, V.. Ambotiene ir. kitos. Pa
reikšta padėka šeimininkėms:. P.- 
Grigienei;? O, Jcninieuei, A, Gu-u 
tauskienoL Klok., kun. A, Vaške
liui padėkota už svetainę ir nuo
širdų priėmimą,

■. Korespondentė.

“ MEILĖS” REIKALAS
Nedarbas ir stiukus laikai 

pertaine visus užmanymus 
Vienuolyną steigti kitur ar .. 
-statyti ant sudegusių pa
grindų. Dėl to Švenčiausios 
Jėzaus Širdies Meilės Kon
gregacijos nariai nutarė ant . 
žiemos persikraustyti į mo
tiniškąjį namą, IVestvillOj 
Illinois. --- . - ------

Švenčiausios Jėzaus Šit- / 
clies Meilės Kongregacija, 
visiems ač'iuoja už paramą 
praeity, ir tikisi, kad ir vėl 
turės skaitlingų geradarių, 
kurie prigelbės Kongregaci- , 
jai iš naujo atsistatydinti 
ateityje.

Su aukomis ar “Meiles” 
reikalais, malonėkite adre
suoti žemiau nurodytu nau
ju adresu.
. Jungtinėse Valstyb ė s e 
“Meilės” prenumerata tik. 
$1.00 metamSj o į Lietuvą 
$1.50. - ■ ;

Visas prenumeratas siųs
kite sekančiu nauju adresu:

“Meilė” (Charity), Sac- 
red JIeart Motherhouseį 502 
West : .Main Street, Mrcst- 
v'irie, Illinois.

Kun. L. S. Brigmanas,
C. C. J.

REMKĮMESAVBOSIUS
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius4r 'pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
11 Darbininke.”

OJiriiiiiBiiiiiintiiiifiiiiiaaiiiniHininiiiiuiiiHiniiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHĮii'itiiiiiiiiiitiiifin'ititiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiutHiitiiitS

Kasmet Reino upė su van
deniu į jūras išneša kėtu- 
rius centnerius aukso ir aš
tuonis centnerius sidabro. 
Auksas ir sidabras yra iš 
kalnynų.

—Pirmieji popieriniai pi
nigai buvę išleisti Kinijoje, 
Įvyko lygiai 1.00 metų prieš 
Kristaus, gimimą..

■ Ar. Vitk,

“Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikišką spaudą ir ją 
kuo p lačiausiai paskleisti 
žmonių tarpe”.. ' ' .

Popiež* Pijus IX.

SKRYBĖLĖS
Skirtingoms Moterims

$5.00
Visokios Elados Skrybėlės 

dėl jaunų ir. senesnių
$1.98 — $2.98 J

Knox Skrybėlės—Vėliausios Minios j 
"liaeer“ Flfth Avo. “Vagaboiul*’

Į ’ , , $7.50 . '• f ’
A. E. BRADY CO.» j

24 W. Eitu St., .

Brockton, Maąs. .
“Apsimoka, toliau paeiti"

TYPEWRITERIAI
Ofisui—Mokyklai—Namuose—Korespondencijoms

$15.00
ir aukščiau

Sąlygos labai žemos.
Tik $1.00 kas savaitė

| Visokių išdirbysčių typewriteriai ir rokavimo mašinėles— |
| parsiduoda—išsinomuo j a—taisoma—žemiausia kaina. |

| Ribinai dėl visokių ofisui mašinėlių 50c. ir 75c. kiekvienai | -

JOHN H. WYATT
Į Typewrįter Centras |
| 2.8 HIGH ST., Tel. 1928, BROCKTON, MASS. |

W. G. McGLINCHEY

, Pirmutinis Graborius

■ Lietuviams

Montello- Mms.

r Del Moterų Patarnauja ■;

■ Mot oris.

Tel, 1308-R.

I
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Rytinių Valstybių Žinios
Thompson, Conn.

Kolegijos Remgjų Seimas
Šių metų lapkričio ^6 <įt lantiejus, Waterbury, Conn, 

įvyko, Marianapolio kolegi-Jir kum K. Vasys, Worces- 
joj,' tos kolegijos' rėmėjų ter, Mass. Renkama prezi- 
seimas. Atstovų atsilankė diumas. Išrinkta: knn. Pui- 
daugiau negu’ buvo tikėtasi.

Pats seimas prasidėjo iš
kilmingomis . pamaldomis. 
Šv. mišias atnašavo kolegi- 

; jios direktorius • kun. Dr. J.
Navickas,. M. Į. C. Jam asi
stavo: kun. J. Valantiejus, 
AVaterbury; Conn., diako- 
nu ; kun. A; Morkūnas, M. 
I. C., siibdiakonu. Seimui 
pritaikintą, turiningą pa
mokslą pasakė Amerikos T. 
Marijonų Provincijolas km 
nįgas J. Jakaitis, M. I. C.

. . ‘/‘Kaip kiekvienas augalas1
' kreipia savo galvą į saulę, ] ros rėmėjų kuopos ir pavie- 

taip ’ii’mes kreipiam. savo Į niai asmens).
akis- į. Marianapolio kolegi- Į Po sveikinimų—kun. Į)r. 
ją,-kuri yra lietuvių išeivi-'P. Biskio referatas: “Kata- 
jos saulė. Tą saulę jūs su
kūrėt — jūsų pareiga ją ir 
išlaikyt. Išlaikydami ją jūs 
atįiksit dvi savo pareigas: 
Dievui ir tautai. ” .. .

Po pamaldų — pertrauka 
pietums.

i-mą- vai. p. p. prisirenka 
pilna didžiulė kolegijos 
konferencijų salė. Matyt 
žmbmią7 kokių Vėjavai
kių,: kuriems tik pasukant 
įdomų, bet žmonių, kurie 
išaugino, mūsų jaunąją kar
tą, ir kurie susirūpinę jos 
auklėjimu ir išlaikymų. Jie 
Čia ir susivažiavo, kad ap
tartų svarbiausius vieninte
lės savos • mokslo įstaigom 
reikalus. Jiems rūpi nė tik 
nutarimai daryti, bet ir rea
lus darbas dirbti.. •

v Seimas atidaroma malda. 
Garbės prizįdiuman pakvie
sta: kūn.. K. Urbonavičius, 
Boston, Mašs., kun. J. Ja
kaitis, M. I. C.*’ kun. J. Va-

dokas,. Woręester, Mass. — 
pirmininkių j. Pilipauskas 
—viae pirmininku; Urmo- 
nienė — I raštininke, Ma
ciūnas — II-raštininku.

Seka sveikinimai, žodžių 
sveikino: kun. Urbonavi
čius, kun.. Valantiejus, kun. 
Vasys, .kūn. J. Jakaitis, M. 
I. C., . kun; Ambotas, kun. 
Vaitekūnas, kun. Juškaiti's, 
Kneižys, L. D* S. ir “Dar
bininko” vardu, ete... Buvo 
sveikinimų, ir laiškais (A. 

1 L. Studentų prganiz., atskį-

likiŠkasis veikimas ir rėme- 
jai.”: .

Šiais laikais perdaug ma
ža dėmesio kreipiama į mok 
sius einančios jaunuomenes 
dvasinį auklėjimą. Žiūrima, 
kad moksleivis išsinėštiį di
delį bagažą mokslinių žinių, 
bet visai nekreipiama, ar 
bent labai mažai, dėmesio į 
jo dvasinį. auklėjimą. Mes 
šiandie gąlim džiaugtis tu
rėdami savą katalikišką 
aukštąją" mokyklą- — kole
giją,. Žinau,, jūs daug darbo 
įdėjot į. ją. Bet tai dar tik 
pradžia. Dar daug reikia. 
Neužtenka, kad tik jus vie
ni dirbtumėte Jūs turit į tą 
kilnų darbą įtraukt ir kitus* 
Ir juo daugiau žmonių į tą 
darbą įtrauksim,., juo leng
viau bus dirtiti, juo grei
čiau iškelsim kolegiją. į rei
kiamą aukštumą,, juo la
biau, užtikrinsim jos gyva
vimą. Mokyklos, mums rei-

f 5) Sveikinimo Rezoliuci
ja-

Kadangi šiemet sukanka 
dvidešimts metų nuo Kole
gijos Direktoriaus, kun. Di\ 
J. Navicko, M. I. C. pirmo
jo veikalo pasirodymo--- ‘

Seimas nuoširdžiai svei- 
menėj ir suruoštoji diena kiną Garbųjį Jubilijatą ir 
buvo' pilniausias pasiseki-1 linki Dievo palaimos jo

- . v". .imas— . ... j darbe, kartu dėkodamas už
Vedėjams, ypač dalyvauti! Todėl seimas nutaria, kadrai, ką jis gero yra lietuvių 
pamaldose; . • Lietuvių Diena būtų ruošia-! išeivijai padaręs šviesda-

gabiems Marianapolio^ kolegijoj 
sportininkams, ^ kurie teikė iriekvienais .. metaisrir nuo- 

j Pienai tiki’os 'Sporto šVen-. gĮrdžiai kviečia pernai da* 
tęs atspalvio; 'gyvavusius imtis aktyvaus

e) Worcesteno muzikos (įaĮvvumo įr nU10 saVęS

?5r/v»-*wvft 1 jaT tli I-F-T1 "IVl/*V tVAlllll * ** ,

. T . . . . mėįų skridai savo darbu
sidejo prie istalmnj lmta-,prisidSs pl,ic tos dįenos pa. 
Wnio; ir.pag^ . . '.siseliimo.

f) Gerb. Komitetui ir vi
siems darbuotojams, kurie 
įdėjo ’ tiek daug širdies ir 
darįo, kad toji Diena būtų 
tikras pasisekimas, pilnas 
lietuvių triumfas.

2) Lietuvių Dienos Rezo
liuciją:

Kadangi Amerikoj pra
deda įsivyrauti’ paprotys, 
kad įvairios, liefųyiii bend- 

iruomenčs kaip, parapijos, 
• I organizacijos, laikraščiai, 

I valstybės ir apskritys, ruo- 
■ šia vasarą Lietuvių Dieną;

liausies padėkos žodžius
• a) visų pirmaGerb. Dv,a> kįa didelės tautinės vertes 
sios Vadams ir ypač klebo
nams tų parapijų,, kurios, 
turėjo savo parengtuosius 
stalus;

b) laikraščiais, kurie už
leido vietos savo skiltyse tai 
dienai išgarsinti in paragin
ti Joje dalyvauti;

. e) chorams ir jų Gerb.

kia. Neužtenką parapijinių 
pradžios mokyklų. Neužten
ką viešųjų, mokyklų — jas 
baigę jūsų vaikai dažnai ga^ 
; i virsti ‘ ahti katalikais. To 
jūs/tikiu, nenorit.

Ir štai jūs remdami šią 
kolegiją atliekat trejopą 
darbą*, padesit išauklėt Die
vui artimą . jaunąją kartą, 
išauginsit valstybei- gerų pi
liečiu', ir lietuvių tautai išti
kimų vaikų, ” —baigia kun. 
Daktaras. . -

Patvirtindamas referato 
mintis, kun. K. Vasys pata
ria nariams rėmėjams nusi- 
statyt kasmet tam tikra kvo- 
tij, Mnrejffyra rŠOefrvadi- /^į^kui-ie 
nas, jei kiekvienas ntisista- - - ni<
tytų per vienerius metu? po 
$10.00, susidarytų $30,00.0 
kapitalas, tokiu .. būdu dide
lė parama kolegijai. Parem
damas savo žodžius kun.
Vasys aukoja $10.00,

Rezoliucijų komisija pa-^ 
teikia rezoliucijas, kurias 
seimas priima. .. *

j. Padėkos rezoliucija:
Kadangi buvusią Lietu

vių Dieną daugelis garbin
gų kolegijos prietėliii prisi
dėjo prie tos dienos pasise
kimo—'

Todėl seimas reiškia gi-

,,.2lNYNA^
m

Kadangi tokia diena tei-

lietuviams ir atneša nėmaža 
paramos mūsų įstaigomsir

Kadangi pereitų metu 
Kolegijos Rėmėjų Seimo iš
keltoji mintis rado didelio 
pritarimo plačiojoj visuo-

mums nebereikės dejuotų ? •• 
kad žūstame, kad mūsų vai
kai nutausta.

J. P. P.

AUKOTOS KOKYBĖS ŽYMĖ.

Lepūs rūkytojai žino, jog ilgi, , 
.stiprūs, balti pelenai ant jų ei- / . 
garėtų yru pasėkomis puikaus ta* 
bako galutino degimo.

Tai yra ypatinga aukštos taba
ko kokybės pobūdžio žymė Lucky 
Strike cigaretuose. . Ilgus metus 
šie cigaretai buVo garsūs- savo 
tabaku. Tik rijiktiniausis 'tabakas 
patyrusių pirklių superkama di
džiose pasaulio tabako prekyvie
tėse dėl Lucky Strike.

Lucky Strike išdirbime, be to,' " 
išdirbėjai naudoja tik pačius pui
kiausius- vidurinius lapus. Maž-------

mąs ją ir auklėdamas'5jau
ną jtj jos kartą.

.Toliau seką įvairių komi
sijų pranešimai.

Komisijos pranešimu au
kų per seimą surinkta virš įaUg. aštuoniosd'ešimts šeši nuo*
ketm’ių šimtų dol. Stam
biausiais aukotojais buvo:, 
kun. ylinbotas ($100.00) ir 
Barbora'X... ($100.00). Be 
toT keletas po $20.00, $10.00, 
$5.00 ete... .

Mandatųkomisijos pra
nešimu, atstovi] buvę apie 
70--80. Žodžiu, palyginus 
pernykščiam seimui—daug.. 

. Naujojon. apskričio val- 
dybon išrinkta .* kun. V. 
Puidokas, Worcester,. Mass. 
—pirmininku. I vice pirmi-Į 
ninku — p.. Zaleckienė, Bo

šimčiai ištiso tabako augalo iš- . 
dirbimo eigoje atmetama.. Iš prie 
žasties to. jūsų Luckies pasiekia 
jus pilnai prikimšti nunokusiu, 
pasendintu, rinktiniu tabaku. ..

Tik dėl to, jog Lucky Strike 
cigaretai yra pianai prikimšti pa
saulio puikiausiu naminiu ir tur
kų tabaku, jie trarikiasi lengvai 
ir dega vienodai su ilgais, drū
tais, baltais pelenais, kurie Jie- 
klaidinančiai parodo tabako ži- . 
novai šio mėgstamo cigareto auk
štų kokybę.

Prie tos visos priežiūros ir rū
pestingumo parenkant tik patį 

ninku — p.. Zaleckienė, Bo-! rįnktiniauri tabaką. Luckies iš-' 
ston, Mass., IĮ vice pirmi- į dirbėjai įvedė. spraginimo procc-’ 
ninku p. Parulis, Wor- 
cester, Mass. Raštininkė — 
p. Dilionienė, . Wioreester, 
Mass. Iždininku i— kun. Dr.
J. Navickas, M. I. C. ir iž
do globėjais — p. Šiauriete 
ir p, Vosyliene, abi Boston; 
■Mass.- ■

Reikia džiaugtis, jog mū
sų išeivijoj, vis dėlto,' yra 
susipratusių lietuvių. Rė
mėjų eilės kaskart didėja.. 
Kasmet, didėja, skaičius tė
vų, kurie rimtai susirūpina 
savo vaikais. Tikimės, jog 
tas skaičius dar padidės, ti
kėkimės, jog, anot vieno at
stovo išsireiškimo, u kitais 
metais konferencijų . salė 
bus perpildyta.” Jei jo žo
džiai pildysis', greitu, laiku

3.) Spaudos Savaites. Re- 
zoliiici ja:' . ‘ '

Kadangi šiandie didžiau? 
šia pasaulio . pajėga yra 
spauda;

Kadangi Amerikos, lietu
vių gyvybė begalo daug pri
klauso lietuviško katalikiš
ko laikraščio, lankančio 
kiekvienos šeimos namus, it

Kadangi kolegijos rėmė
jų aukščiausia pareiga yra 
prisidėti prie, katalikiškos 
spaudos platinimo—

Todėl seimas nutaria, kad 
kiekvienas rėmėjų skyrius 

; suruoštų 1 i Spaudos Savai
tę”, kartok metu bud'parda
vinėjamos knygos ir užra
šomi laikraščiai.

Tani, darbui skyriai su
ruoš paskaitas —prakalbas, 
pakviesdami iš apylinkės 
žymesnius kalbėtojus; iš
rinks tam tikras komisijas 
ir nūskirs atatinkamus žmo
nes, .kurie pereitų" per iri
mus, pardavinėdami knygas 
ir rinkdami laikraščiams 
prenumeratas.

4) Mokslo Stipendijos 
Rezoliucija:

Kadangi atsiranda netur
tingų, bet gabių jaunuolių, 
teikiančių didelės vilties at
eičiai,, ir .

Kadangi neturtingų mok
sleivių šelpimui tarp kitų 
būdų yra ir kuriamos iš au
kų stipendijos;

Todėl seimas nutaria i- 
kurti Marianapolio kolegi
joje Švč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo sti
pendijų, sukeliant $6.000.00 
kapitalą, iš kurio nuošim
čių galėtų mokytis vienas 
neturtingas moksleivis kole
gijoje.. • ...

Tam kapitalui sudaryti 
skyriai pasižada įvairiais 
jiems galimais būdais su
kelti po $300.00 sudarytų iŠ 
tani tikslui renkamų ar tei
kiamų aukų, pajamų. iš 

• “Spaudos. Savaitės”, jeigu 
iš vakarėlių, piknikų, lai
mėjimų..

są jūsų gerklės apsaugai ir ge
resniam skoniui.

Luckies jūs visuomet rasite 
puikiausi tabaką, visuomet pui
kiausi apdirbimą. Ir ši priežastis 
to, Lucky Strike cigarai yra vi
suomet lengvi ir švelnūs. Štai ko
dėl šie cigaretai lepią rūkytojų 
visur labiau mėgiami. Atsiminki
te, jog ilgi, balti, tvirti pelenai 
yra Luckies požymiu puikios ta
bako kokybės. (Ad'v.)

| Tel, 149. I

| Jeąnette Johnson’s Į 
I . New Street Floor . • i 
| BEAUTY SALON I 
'į , g’
| Specialistai.’ |

, |Permanent Hair Waving ir vi-g 
šokioj grožės srityj. i .

• ■ ■ V -g.

|59 Legion Parkway, Brocktonš

Sodalięčiiį Kortu pato-ėZĮs, laimėjo buvęs choro draugi-
Penktadienį, gruodžio 8 

dieną įvyksta Nekalto Pra
sidėjimo draugijos kortų 
vakarėlis. Draugijos valdy
ba užima šeimininkių pa
reigas. Seniau apie tokius 
vakarėlius mūsų žmonės vi
siškai nesirūpino. Tačiau 
pamažu įpranta, ir Šiais me
tais parapijos iždas yra pa
sinaudojęs šiomis pramogo-t 
mis.

Ypač įsidėmėtina ką tik 
praėjusis choro draugijos 
vakarėlis, kuomet atliko 
pelno virš $300.00. Žmonių 
susirinko tiek, kad vienoje 
salėje nebuvo galima visų 
sutalpinti. Reikėjo kai ku
riuos lošėjus aprūpinti apa
čioje.

dSąryšyje su tuo milžiniš
ku vakarėliu buvo ir laimė
jimai tono , anglių. Pačius 
anglius (ar .jų vertę pini
gais) ’ kurnėjo choro narė 
Anastazija Štreimikiūtė. 
Trijų dolerių dovaną gavo 
Jonas Paplauskas, choro 
narys. Koks tai svetimtau
tis . nusinešė du doleriu ir 
kitara lietuviui Pranui A- 
nuliui teko vienas doleris. 
Lėliukę su trinus doleriais 
prisegtais prie suknelės/

jos narys Vincas Gensevi- 
Čius. Pirmąją “Bingo ’ ’ do
vaną laimėjo Morta Keido- 
Šiūtė. . •

Iš viso, choro vakaras bu
vo labai sėkmingas. Dovanų 
buvo kuone visiem, net liko 
jų! Pelno parapijai irgi ne
mažai. Linkėtina, kad So- 
dalietėms panašiai sektųsi!

. SODALIEČIŲ VAKA
RIENĖ.

:. Joks pramogų aprašymas 
nebūtų pilnas, kurs apleis
tų patylomis Sodaliečių lai
mėjimą-pereito sekmadienio 
vakarą. Buvo daug svečių. 
Rodos,. valgė apie 375 sve
čiai ir dar. keletą Šimtų at
silankė pažokti. Jšalę pasi
darė per siaura tokiam bū- 
piųi. Visų pasilinksminta 
pakankamai.

MIRĖ.
Jie v,a Kaminskienė, 38 

metų amžiaus, inirė pereitą 
penktadienį, lapkričio 24 d. 
Buvo kiek laiko, .suįarali- 
žiuota, .ir vėliau prisidėjo, 
miegamoji liga. Velionė gy
veno Maryland Place, Rid- 
gewood, ir buvo palaidota 
Luodon kapinėse, pirmadie- 
nį, lapkr. 27 d.

Senyvą^Lucija Kuzinevi- 
čieuė, ^vylų dirbėjo Baę- 
vinlm^monos motina, mirė 
26' darnią lapkričio. Gyfehė 
705 W. Lexington $t;. Lai
dotuvės įvyko.’ trečiadienį, 
lapkričio 29 d*,

(Politiški Skelbimai)

DĖL MAYOBO Vėl Išrinkite

MAJORU

Stokite už jį
kaip jis už jus

Rėpublikonas, Ward &

Lygios Teises M visų .

PAIN-ElPELLER Rinktinai Antrad. Gruodiio 5>

GEORGE. E. BOVCRER .. 
■ J50 Taber Aye,

HORACEC.

BAKER

Dėl ALDĖRMANO

Nominuok ir Balsuok už

ALFREDH

NORMANDIN

Žmogus, kuris supranta šių laikų 
gyveninio padėtį. Brotheriiood 
Unijos Advokatas. Ir - dirbęs 
pas Štaeey Adams kaipo Shoe 
Cutter. An. Kašėta, 159 Ames. St.

Rinkimai Antrad. Gruodžio 5 d.

Telefopas;. Rlaja 1850.

JONAS GREBLIAUGKAS
Oraborius ir BaJjimUotojaa 

428 S. PACA STREET, 
BALTBMORE, MD.

Balsuok už

ATTY. LAWRĖNCE E.

CROWLEY

(Politiški Skelbimai)

*

. h
S

Balsuotojams Ward G

VĖL IŠRINKITE 

ALDERMANŪ ■

CHARLES

McCAFFREY
• . ■ , • b-

Kuris .. ’
Tikisi gauti jūsų paramą antriip- 
Sb rinkiniuose, . . . -
Mac G. Quiūn, ^Ona M. Kašėta 
.51 Field Sf. 15§ Ain.es $t. 
Josepliiiit! L. Benoit 44 Parker SI .

. Ethei k llmvniTl, No. , Mari ’St,

Nuo Sustingusią Sąftarią
Niekas taip nepadarys, lanksiiarą ju* 

sų sustingusius', skaudamu* 'Sąnarius, 
kaip Renis. vikrūs išsitrynimas bu 
ĄNCEIOR PaitvExpellcriu. įtrinkite 
užtenkamai Paiti-Exnelleriū ir nori skite, 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais Ištrinkite • Pain-Espelkriit 
vakarais ir rytais iki palengvės.

PaiivEspeUeris yra- labai persisun
kiančiu per. veli) ir jŲs galite patirti su 
knkiii greitumu vhrontayskaUsnias lauk. 
Visose vaistinėse kaina d5c. ir 70c.‘— 
sldrtiiiįjto didumo bonkutės, 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaiabažcnkli.- 4



b
c
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Antradienis, Gruodžio 5 d,, 1933.

PATERSŪN, N. J.
| 40 VAL. ATLAIDAI.

Sekmadienį, pirmadienį 
t ir antradienį, gruodžio 10, 
t 11 ir 12 dd, Šv.' Kazimieuo 
Į parapijos bažnyčioje įyyks- 
R fa 40 valandą atlaidai. Ke- 
g tuiiasdešimtė prasidės sėk- 

madienį per Sumą ir užsi- 
Ę baigs antradienio vakare 
| 7:30.
t Laike atlaidą rytais mi- 
r % šios bus 5:30 ir 9:00 suma 
į su pamokslu. Vakarais iš- 
į kilmingi mišparai su pA- 
| mokslu bus 7 -.30.
| Išpažinčių .klausyti bus
R daug kunigą ir Dievo žodį
f skelbti yra. pakviesti žy-
|. miaųsieji apyli n kės . pa- 
jį, inokslininkai.p - .
į Šiais Jubiliejaus Metais 
| 40 vai. atlaidai, bus apvaikš-

čiojami ypač iškilmingai.
įe Šiuo t^LviečiuvisusTa-L 
| tėTŠoniečius ir apylinkių ko

lonijų lietimus atvykti į 
k Keturiasdešimts pagerbti

Kristą, įsteigėją ŠVenč. Sa- 
L kramento . ir pasinaudoti
r-. Dievo malonėmis atliekant

. gerą išpažintį hr priimant
Šv, Komuniją.

. Klel). kun. S. Stoniu. .

USĖBININKKS ■

orkestros nariai. Jį tikslas su
tverti Brooklync vaidylą grapę* 
ir stygiį orkestrą.

Buvo renkamas šiai grupei 
vardas. Po ilgo svarstymo var
das išrinktas “Lietuvių Meno 
Teatras?’. Paskui buvo išrinkta 
valdyba iš šių narių.r pirm. Vikt.. 
Raudonaitis, viee pirm. Vitalis 
Bukšnaitis/. sekr. Vyt. ;Raudonai-, 
tis, ižd. Verutė Klingifttė, korės- 
pondf'ntas Ant. Alekna. Rožiso- 
rius Vikt. Raudonaitis, padėjėjas' 
V*. Bukšnaitis. Orkestros vedėjas 
Ant, Balčiūnas;

PRANEŠIMAS

t’

■

CARD P ARTY.
Patersono jaunimo šv. 

Cecilijos choras, Vyčių ir 
Šv. Teresės draugijos ket- 

. vįrtadienį, gruodžio 14 d. 
8:00 p. m. parapijos salėje 
rengia didelę card party. Į- 
žąnga tik 25 centai. Laimės 
tojams bus duodama . gra
žios dovanos. Pelnas skiria- 

~mąs parapijos naudai. Visi 
• • kortini tikai, sportininkai ir 

. parapijos mylėtojai į card 
karty. Bus įdomu.

Žinius.

■

NEW YORK CITY, N. Y.

&

' t
R

Ant. A.

• 8.

KUN. J. KRIPAS, ŠV. Juozapo lietuviu parapijos 
vikaras, L. D. S. Literatinės Komisijos narys ir Conn. 
valstybes žinių ‘‘Darbininke” redaktorius. IŠ po kmi. 
Kripe plunksnos liejasi patriotiniai straipsneliai' eilės 
ir žinios. Kun. Kripo darbui labai nuoširdžiai pritaria 
:aip pat. didis “Darbininko” rėmėjas klebonas kun, J. 
Vai antie jus. ■. . ,

Dėkojame Gerb. “Darbininko” bendradarbiui už 
oarama. : <

Waterbury, Conn.

Lapkričio 24 dieną, Sa- 
ton ligoninėje mirė a. a. 
Margareta Simanavičiūtė, 
22 metu amžiaus, palikda
ma liūdesyje savo tėvelius 
Kazimierą ir Marijoną Si
manavičius, gyvenančius Pa 
vabalksnio kaime, Plutiškįo 
par., Marijampolės apskri- 

. čio, Lietuvos Respublikoje, 
„ir savo broliukus — Kazi
mierą ir Jurgį ir sesutes —

• Marijoną, Elzbietą ir Oną, 
gyvenančius po No. 8 Be- 
thun Street, New Yorke.

• Palaidota iš Šventos Vero- 
jnikos parapijos bažnyčios 
Kalvarijos kapinėse, Long 
Island City, N. Y. lapkri
čio 27 dieną.

MIRĖ.
Mirė Anastazija Burokie- 

tie, buvusi aktyvi narė ka
talikiškų moterų orgaiirzaci- 
jip Jos laidotuvėse dalyvavo 
organizuotai Apreišk. Par. 
Šv. Rožančiaus dr-jos ir M. 
S-jos kuopos narės. Laido
ta lapkr. 20 d, iš Apreiški
mo Pan. šv, bažnyčios. Pa
liko nuliūdime vyrą Petrą, 
keturias dukteris ir sūną. 
Laidotuvėmis rūpinosi grab. 
Radzevįčius.

Vietinis.

'Pereito Rytiniu Valstiją 
Kataliką Seimelio nutarb 
mu, sekanti minimą valsti
ją lietuyią draugiją konfe
rencija įvyks sekmadienį, 
gruodžio 31 d., Karalienės 
Angelą parapijos salėje, So. 
Lth .ir Roebling Sts,, ’Broo* 
dyne. Prasidės 1:30 vai, po 
lietą..

Dienotvarkėje numatomi 
šie reikalai:

1. Lietuviu Dienos rapor
tas. 2. Jaunimo reikalai. .3. 
Spaudos reikalai. L Lietu
vos kataliką padėtis. , 5. Ka
taliką akcija. 6. Bėgami ir 
būsimi reikalai.

Bus taipgi paskaitų, pra
kalbą ir tarimą tomis temo
mis.

Taigi šiuomi kviečiame 
Tamstas išrinkti minimai

Tįkphon*: STAGG 3—0700 VALANDOS:

1)0 Dl ARV VEMPIIIC Nū0 ^“1218 ryt0*2-8 vak-Ulll DLAiJAu R1 VLllUlUd Sventadieniaii ajnUarui
DANTISTAS 499 GRAND STREET

X—RAY (kampas Union Avė.)' I'
Namą Telefonu: Mlchlčan 2—4273 BR O OKL Y N, N. Y. ;

Lietuvos Žeme ir už ją Mokesčiai

HARTFORD, CONN.

Bendras noprikl. Lietuvos 
(be Klaipėdos krašto) že
mės plotas užima 55.660 
ketvirtainią kilometrų, ar
ba 5.566.000 hektarą. Klai
pėdos kraštas, tari, tiktai 
2420 ketv. Idlomėtrų, arba 
242.000 hektarą. Klaipėdos 
krašto žemės savininkai už 
žemę moka gana didelius 
mokesčius krašto Direktori-, 
jai; Neprikl. Lietuvos žemes * vinusi 
mokesčiai einą į bendrą Lie-' 
tuvos valstybės iždą. Žemes 
mokesčių surenkaina. per 
metus tiktai apie 17 milijo
nų Titų. (Šių metų sumažin
tos valstybės- išlaidos ir pa
jamos siekia iki 250 milijo
nų litą). Lietuvoje žemės 
mokesčiai mokami: nu o že
mes rūšies: už piiinos rūšies 
žemės hektarą metams — 9 
litai, už II rūšies — 7 Lt; 
50 c., už III rūšies 5 litai 
ir už IV rūšies 1 Lt. 50 c. 
Tokie mokesčiai yra nusta
tyti jau prieš keletą metų ir 
dabar tebėra. Atrodo, žemes 
mokesčiai nėra dideli. Ta
čiau šiais laikais, kai žemes 
ūkio gaminiai yra nepapras
tai .atpigę, tai ir mažus mo
kesčius ūkininkams neleng
va išsimokėti. Todėl jau 
pradedama kalbėti bei. svar
styti apie žemės mokesčių 
sumažinimą. Iš 5.566.000 
hektarą, tiktai apie 4.200. 
000 hektarų naudojama že
mės ūkiui. Likusioji žemė 
yra pelkynai, brūzgynai, o- 
žerai, upės ir t.t. Visa že-

mes ūkiui naudojamoji že
mė pagal rūšis taip skirsto
si: .
Į rūšies 227.000 hektarą .
II rūšies l.Q20.000. hektarą
III rūšies 1.486.000 hektarą
IV rūšies 1.267.000 hektarą 
Mišką nepr. Lietuvoje yra 
885.000 hektarą; iš ją apie 
87% priklauso valstybei, 
kadangi valstybė yra nūsa-

visus . stambesniuo
sius miškus, kuriuos anks 
čiau valde ir naudojo stam
bieji dvarininkai.

Tsb.—

Tek Bryant 9-7763
įgaliojimais pasiųsti 'juos 
konfcrencijon.

Kuopos, draugijos, chorai 
siunčia po 1 atstovą nuo vi
sos draugijos ir po 1 nuo 
Idekyieną 25 narių. Parapi
jos siunčia po 5atstovus. 
Nepamirškite ir gerą suma-, 
nymą atsivežti.

J. Tumasonisj 
Fecl. Apskr. Sekret.

GLEMENT VOKETAITISI
Į ADVOKATAS

Į 113 West 42-nd St., 
j Nevi York, N; Y.
Q ....................................imi...... iiii«titiiiiiiiiitiiniitiiiiiiin|3)

E

5 .
A. a. • Leonas Vasaitis 

(apie jo nelaimę gatvėje 
buvo rašyta užperėitame 
/,‘Darb.” numeryj) palaido
tas su gedulingomis šv. mi- 
šiomis iš Šv., Trejybės lie
tuvių bažnyčios Mt. St. Be- 
nediet kapūbse. .

Bažnyčioje laiko mišią 
giedojiO solo art. p-lė- Ona 
Katkauskaitė.

Velionis iš profesijos bū
ro muzikas. -— vargoninin
kas. .-■.j-.
. Ilsėkis amžinybėje!

t KLASČIAUS

Į CUNTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
£ lokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
: maras smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
| kytl sale žiemos sezonui.
Įkamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS. Sav,
I Maspeth, N. Y.

{•JiiiKiiiiiiiiKiiMiiiiiiiiminiiiiiniiiiiHiiiuiĮ.iini.iiiiiiiiMl

PAIEŠKOJIMAIlantiejus, ktin. Kazlauskas’ kun. 
Karkauskas, kun, Lutkus, kun. 
Kripas, kun. Gauroiiškas, kun. 
Kartonas, kun. Ražaitis.

Pabaigoje pats vakaro didžiau
sias kaltininkas, komp. Aleksis 
visiems padėkojo, o ypatingai ra
gino jaunimą’ rašytis prie abiejų 
(didžiojo ir jaunesniojo) chorų. 
Lietuviai tėvai, jaunimėli, tai ne
užmirškite ! Jeigu Dievas jums ar 
jūsų vaikams davė gražius bal
sus, tai kur geriau juos panaudo
ti, kad ne Dievo ir Tautos gar
bei, bažnyčioje ir tokiuose pa
rengimuose, kuriais lietuviai į- 
pratę • jau nuo senovės. žiemos. 
metu linksmintis. , Tai .ne tik 
prašymas, bet stačiai, tiesiog y< 
ra kiekvieno tėvo ir jaunikaičio 
pareiga! Didinkime mūsų cho
rus. nes mes didinsime Dievo 
garbę ir Tautos gerų vardą. .Ko
dėl kiti gali priklausyti; o tu nėr 
gali, jaunikaiti-e ? Dabar jau žie
ma! Ateikite į bažnyčią arba į 
pamokas.. Tu nesigailėsi, niekuo- 

pasakė, kunigai; kleb. kun. Va-\met!

Atlaidai (Athol Mass?) Pas 
Kun. Juraiti

Anomis dienomis nuvykau į mirtį už savo šventą katalikų ti- 
Athol, Mass. į 40 valandų atlai-t 
dus pas kunigą Pijų jųraitį. Tai 
buvo mano pirmutinis apsilanky
mas Atholyj. Lietuviai turi gra
žią, bažnyčią ir kleboniją ir gerą, 
kleboną. Radome viską kuogra- 
žiauriai. Daug žmonhi ėjo prie 
Sakramentų ir. klausėsi garsių 
pamokslininkų. Pamokslus sakė 
kunigai t Bakanas, Vembrė, Pui
dokas, Dr. Ęružas, Atribotas ir 
Petraitis. Buvo ir kiti ‘ kunigai 
svečiai, kaip tai : kun.. Karkaus- 
kas iš Neiv Haven, kun. Kripas 
iš IVaterbury, . kliu. Vasys iš 
VVorcest’er,. svetimtaučiai kuni
gai,-.

Gerb. klebonas labai gražiai 
turi, sutvarkęs parapiją.. ,Jisai 
pats kentėjo . bolševikų kalėji
muose Rusijoj, per 9 mėnesius 
taip, kaip vyskupas' Matulionis ir 
kiti lietuviai kunigai, kurie- aną 
dieną grįžo iš Rusijos į savo tė-. 
vynę Lietuvą; jisai. (kunigas Ju- 
raitis) turi ntto Šventojo Tėvo 
tokią špilkiutę. kaip pažymėjimą 
už švento Katalikų Tikėjimo 
drąsų išpažinimą. Vadinasi ir mos 
Amerikos lietuviai katalikai tu- [šauldas šeštas iš eilės vaidylų 
rime kankinį grįžusį iš Sovietų susirinkimas, kuriame dalyvavo 
pragaro, kuris buvo , prisirengęs [vien tilt scenos mėgėjai ir stygų

"Stefanijos Vestuves” 
Waterbury.

Tą patį vakarą po Dirmavonei 
įvyko labai gražus ir juokingas, 
teatrėlis mūsų milžiniškoje salė
je/Tai buvo Jono Tarvydo nau
jausias veikalasStefanijos Ves
tuvės.” Salė buvo prikimšta ir 
viskas kuopuikiausiai išėjo. Visi 
vaidintojai-os atliko savo roles 
kuopuikiausiai. Ypatingai gerai 
atliko. Petras Lazdauskas, Baniū- 
tė, Stokniūte, Marcelė Andrikiū- 
tė ir broliai Mąrcelynai. Buvo 
tai linksma trijų aktų komedija, 
prie kurios pridėjo ir linlcsmos 
gražios lietuviškos muzikos gerb, 
komp. A, Aleksis. Be to. šokiams, 
grojo- naujasis lietuvių jaunikai
čių orkestras, Norberto’ Aleksio 
vedamas. Reikia pripažinti jauni
kaičiams daug kredito ir garbės, 
nes ištikrųjų jie palinksmino. vi
sus savo gražia muzika ir priver
tė, kad ir nenoromis šokti lietu
viškai ir amerikoniškai. Be to, 
buvo gražių - prakalbėlių, kurias

Šiomis dienomis mirė Jo
nas Vabalas, 54 m. amžiaus, 
gyy. 136 Govern St. Sirgo 
labai mažai.

Paliko nuTiudime žmoną 
jievą, penkis sūnus, Vincą, 
Adoma, Juozą, Alberta ir 

: Viktorą ir dvi dukterį p-nia 
L. LabelIe iš Meriden ir 
p-lę Tėklę Vabalas.

Palaidotas iš Šv. Trejy
bes bažnyčios Mt. St. Bene-' 
dict kapuose.

Lapkričio 24 dieną Kings 
County ligoninėje, Brookly- 
ąe, mirė a. Julius Mocke
vičius, 44 nietą amžiaus, pa* 
likdamas :. liądėsyje savo 

• žmoną Eleną, sūną Julią- ir 
dukterį Ameliją, Šermenys 
buvo, nuosavame name No. 
1719 Bleecker Street, Ridge 
ivoode. . Laidotas šu trejo
mis Šv. mišiomis iš Apreiš
kimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčios Švento 
Jono kapuose Bnocklyne,. 
lapkričio 28 dieną.
. Laidotuvią apeigomis rū-

p. pinosi graborius Antanas 
Valantiejus,. . •

“Geras/katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė.. misi- 

? ja”.-*-- • ... ‘ •.
Popierius Leonas XIII.

kėjimą. Mes sveikiname kun. Ju- 
caitj už tokį pasižymėjimą ir 
skelbiame viešai sveikinimo žo
džius kartu su Šventuoju Tėvu 
Popiežium. Taigi nesistebime,, 
kad Atliol’e katalikiškas gyveni
mas yra toks gražus it pavyzdin
gas! Valio ątholiečiai!

Antanas F. Krist (Kriš
čiūnas) mirė St. Francis li
goninėje- Hartforde. Mirė 
plaučiu uždegimu. Palaido
tas iš St. Gabriel’s (airių) 
bažnyčios. (Nesuprantama, 
kodėl lietuvis palaidotas iš 
airią bažnyčios.).

Velionis dirbo First Na
tional krautuvėje.

Paliko nuliūdime tėvus, 
septynias seseris* ir vieną 
brolį Juozapą.

Amžiną atilsį J

BROOKLYN, N. Y. ROGHESTER, N. Y
MIRĖ.

Rapolas Bobinas, 53 me
tu, 151 So. 2-nd St., mirė 
lapkr. 25d. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Garšvos kop
lyčioje. Palaidotas .' lapkr. 
28 d. iš Karalienes Angelą 
bažnyčios St. Rayinbnd’s 
kąpineseM

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J., Garšva.

LIETUVIŲ MENO TEATRAS.
Šių metų lapkričio 19 ,d. Ant. 

Pil. klubo kambaryje burti, su-

Teko nugirsti, kad Šv. 
Jurgio Kareivio katalikiška 
vyrą, pašąlpinė draugija 
smarkiai rengiasi apvaikš
čioti savo sidabrinį 25-kią 
metą gyvavimo jubiliejų.’-.Y- 
ra kviečiamos kitos Roclies- 
terio katalikiškos draugijos 
dalyvauti pamaldose “in 
corporę.'” Tos dšk'ilmes k 
vyks gruodžio 31 d. Vakare 
bus labai įdomi programa ir 
šokiai iki vėlumai nakties. 
Kadangi tai bus .paskutinė 
dieną šią nietą, tai bus pro
ga visiems gražiai užbaigta 
metus ir sulaukti naują.

Svilainis, Igiias^ gyvenęs 
Elizabeth, N. J., buvęs žino
mas Kačinskui, Jonui ir 
Petrui Morkūnams, kilęs iš 
Liduokią, Ukmergės ąpskr.

Rapalis, Stasys, Ameri
kon’atvykęs iš Palangos ir 
gyvenęs Mt. Carinei, Pa.

Skunsmonas, Jurgis, pa
sivadinęs GEORGE SONS-. 
MEN, gyvenęs Amsterdam, 
N,. Y.. Philadelphia,. Pa., 
Robinson, Utah, ir Frdntier 
Wyo, •’

Puodžiukas-Padzulis, Ka
zys,. gyvenęs 125 Magnolia 
Avė., Elizabeth, Ne J., kilęs 
iš Tauragną v., Utenos aps
kričio.

Norkevičius, Aleškandras, 
gyvenęs Portland, Maine.

Merfeldas, Jonas, gyvenęs 
New York’ę, turįs seserį 
Karoliną.

Misevičiai. Saliamonas ir 
Justinas, kilę iš Surviliškio 
v., Kėdainių apskr., karo 
metu tarnavę Amerikos ka
riuomenėj e, gyvenę Amster- 
dam, N. Y.
Musnickienė - Staselovičiū- 
tė; Uršulė, kilę iš Ašmenos 
apskričio.

Martinaitis - Martinionis, 
Napoleonas, kilęs iš Trum- 
ponių km., Jūžintų v., Zara
są apskr., iki 1924 m. gyve
nęs New York’o apylinkėje 
(10-1452).

Krantauskas, Juozas, ki
lęs iš Barinįnkų v., gyvenęs 
Detroit, Mich., dirbęs lai
vuose ir prie laivą (10-1983.

Jackevičiiis, Jeronimas, 
gyvenęs Bostone, vėliau .146 
Ferry St., Neivark, N. J.

Kardamavičius, J uozas, 
Jįųo s., gyvenęs Kemieth 
Avė., Arnold, Pa.

Kunickas, Jeronimas, gy
venęs 913 East Mahanoy A- 
vė., Maraijoy City, Pa;

. Lėskaūškas, fgiias, kilęs 
iš Ariogalos v., Kėdainių 
apskr., gyvenęs Scrantoh, 
Pa.

Ignatavičius, Stasys, gy
venęs 224,55th St., Brook-’ 
ĮyiąN.Y.'

Dilginaitis - Dilginąs, Au
gustinas, kilęs iš Egliniškių 
km., Vilkaviškio apskr., gy
venęs Cambria apskrity, a- 
pie Moūntaindale, Pa,

Bakšys, Antanas, Igno s.< 
kilęs iŠ Pabaisko v., Ukmer
gės apskr., gyvenęs Gonnec- 
tieut štate, r

Aleksandravičius, Petras, 
Juozo ir Liudvikos Šąfra
ilaitės sūnus.

Českevičius, Juozas, gyve
nęs Gilberton, Pa. ar Mass.

Marčiulionis, Kazys, gyv. 
Brickland ar B r o cland,. 
Conn. .

Orinčius. Adomas,- gyve
nęs 255 W. Tiaega St., Plii- 
ladelphia, Pa.

Paltanavičius, Antanas, 
kilęs iš Rupkių kaime, au
gęs Kazlų Rūdoje, gyvenęs 
Stagg ir Metropolitan gat- 
vėso, Bropklyn, N. Y* Tėvų 
vardai: Matas ir Jieva.* 
Brooklyn’e gyvenęs pas A. 
Juodviršį ir St. Paltanavi-i 
čią ■' \ ’ ’■ /• . "I

Ieškomieji: arba -apie juos j 
ką žinantieji prašomi atsi-) 
liepti į Consulato G eneral j 
of Litliuania, 11 Waverly 
Place, New Yoik, N. Y.
.Lietukas Generalis Koušn-

Pž-KJ

i

j

Tel. Jflvergreen 6-531QlS

JOSF.PH GARSZVA
G R AB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDPORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—5048 Notary Publh

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS 

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

Tel. Stagg 2—0783 Notary Publū

JOSEPH LEVANDA 
(LevandauskM) 

GRAB0RIU8
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y

Telephone Stagg 2-4409 
. NOTARY PUBLIC .

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B ORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, III, Y.

Priešais Apreiškimo parapijoi
Bažnyčią

Pars&indau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso-

• kiems pokyliams

Tel. Newtown Ū-4464

ANT. J, VAI ANUI JUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAŠ 
. Apdrmida Visose Sakort 

Notnry PtibUc , ' ' 
5441 — 72-nd Street,

■ Arti Gnmd St, 
MASPETH. U L, N. T, ‘

AfO7'. LAUKUS, Fotografas
14 Bedfmd Ai'e.. Brooklyn
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