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Ūkininkus Pasmerkė Sušaudymui

bus tyriamas giliau.

Lietuva Verčiama Mokėti Skolas

* Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

VVashington — Virš as
tuonias dešimts pasaulinio 
karo veteranų miršta kas-, 
dien. Per metus jų išmirs -

Dvylika Valstybių Gavo 
Paraginimus

KAINA 5 CENTAI
I

PaskiuZoTa1koaspaudai Raudonieji Komisarai Dar Aštuonis

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

» M
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Vyskupas Ketteleris yra pasakęs: “Jei šiandien 
Šv. Povilas gyventų, jis tikrai būtų laikraščio redak
torius”. Tai reiškia, kad spauda yra viena svarbiausių 
apaštalavimo priemonių.

Bet ar mes visi spaudą taip suprantame? Ar mes ! 
visi platiname ir remiame katalikišką spaudą, kaip j 
ją turėtume platinti ir remti? Aišku, kad ne.

Popiežius Pijus X yra pasakęs: “Kaip žmonės ne
nori suprasti, kaip reikšminga yra mūsų laikais spau
da! Nei dvasiški  ja, nei tikintieji kaip reikiant ja nesi
rūpina...”

Katalikų Bažnyčios Galva pasako čia neginčija
mą tiesą. Didelės sumos pinigų išleidžiamos menkes
nės vertės įvairioms įstaigoms, o spaudai numetame 
trupinius arba nieko.

Prancūzijos Šv. Vincento Pauliečio draugijos pir
mininkas Beadon Šveicarijos vyskupui Schaderos a- 
pie katalikišką spaudą štai ką rašė: “Mano nuomone, 
tikintieji katalikai neįvertina spaudos didelės reikš
mės. Uoliai rūpinamės ir duodame priemonių statyti 
bažnyčioms,, našlaičių ir senelių prieglaudoms, vienuo
lynams (tiesa, tai didelis nuopelnas!), bet užmirštame 
daug gyvesnį reikalą, būtent, katalikiškosios spaudos 
rėmimą. Jeigu neišplatinsime katalikiškų raštų, tai ir 
taip mūsų gailestingumo darbai bus sunaikinti. Tikė- kščiau minėtos komisijos 
jimo priešas atims iš mūsų bažnyčias, o gal ir sude
gins jas, išvaikys vienuolius, ir tai juo greičiau, juo 
vaisingesnis jų veikimas, ir atims mokyklas ir įstai
gas, kurias ji įsteigė”.

Prancūzijos revoliucijos metu išžudyta daug ku
nigų ir tikinčiųjų pasaulionių, uždaryta bažnyčios ir 
vienuolynai. Kas jau padaryta ir yra daroma su baž
nyčiomis ir kitomis tikinčiųjų Įstaigomis ir pačiais ti
kinčiaisiais Rusiioie labai daug buvo rašvta ir tebera
šoma. Kas Rusijoje, tas dabar aklai daroma Meksiko
je, Ispanijoje ir net yra rimto pavojaus, kad tas pats 
gali atsitikti ir Lietuvoje, jei tik katalikai neįvertins 
kaip reikia katalikiškos spaudos.

APSIDAIRYKIME ir čia mūsų išeivijoje ir ka pa
matysime? Nagi anti-katalikiška spauda lanko lietu
vio kataliko namus.

Vadinasi katalikas remia ir skaito snauda, kuri jį 
šmeižia ir žudo jo sielą. Tai baisus pasižeminimas ir 
apsileidimas.

Neginčijama tiesa, kad katalikai, per ilgą laiką 
beskaitydami “maikius” ir kitokius raštus, kurie per
mirkę bedievybės nuodais, pasidarė apsileidėliais ir 
net tikybos priešais.

Tad šio vajaus metu kiekvieno sąmoningo katali
ko pareiga aiškinti blogų raštų blėdingumą ir geru 
raštu naudingumą. Kiekvienas sąmoningas lietuvis 
katalikas šio vajaus metu turi būti katalikiškos spau
dos apaštalas - platintojas. Paskirkime ners dalelę 
laisvo laiko nuo darbo kasdieną pakalbinimui savo 
broliu ir sesučių darbininkų (kių) įsirašvti Lietuviu 
Darbininku Sąiungon arba nors užsiprenumeruoti 
laikrašti “Darbininką”.

Artinasi šv. Kalėdos. Pirksime dovanas. Nėra ge
resnės dovanos, kaip laikraštis “Darbininkas”, kuris 
per metus du kartu i savaitę lankys tavo geriausio ir 
mvlimiausio giminaičio, draugo ar kaimyno namus 
tik už $3.00 ir dar gausi dovanų knygomis. Lietuvoje 
mūsų broliai ir seselės pradeda labiau įvertinti ir 
skaitvti spaudą. Jie gaudo laikraščius iš Amerikos. 
“Darbininkas” yra geriausia dovana siųsti Lietuvon. 
Užprenumeruokite “Darbininką” šiandien. Jūsų gimi
nės ar kaimynai dėkos iums už tokią brangią dovaną. 
Į Lietuvą — metams $4.00.

Dar karta kviečiame Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos narius ir “Darbininko” prenumeratorius, priete- 
lius ir rėmėjus talkon. Užsiregistruokite Centre, pasi
žadėdami vajaus metu pasidarbuoti spaudos platini
mo darbe.

Išnildvkite žemiau paduotą blanką ir ia pasiųs
kite Centrui, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PRAŠĖ ĮSTEIGTI DIK
TATŪRĄ JUNGTINĖSE 

VALSTYBĖSE
NAUJAS DI

LENKIJOJE
TRYS VAIKUČIAI ŽUVO

į GAISRE Į

Motina Išgelbėjo Ketvirtą

New York — Kongreso 
paskirtos komisijos dėl iš
tyrimo prieš Amerikoniš
ko judėjimo šioj šaly, ku
rios pirmininku yra Mass. 
valstybės kongresmonas 
McCormack, posėdyje, pa
garsėjęs Jungt. Valstybių 
generolas Smedley D. But- 
ler, liudijo, kad kai kurie 
kapitalistai prašė jo įvesti 
šioj šaly diktatūrą. Tam 
tikslui New Yorko finan- 
sieriai jam siųlė $3,000,000 
pradėti fašistinį judėjimą 
šioj šaly. Šis dalykas, au-

Kai kuriuose lenkų laik
raščiuose pasirodė žinių, 
kad netrūkus būsiąs išlei
stas naujas Lenkijos pre
zidento dekretas, kuris pa
keisiąs galiojusius iki šiol 
parėdymus prieš šnipinė
jimą (špiegavimą).
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Dekrete būsią išvardyti 
įvairūs šnipinėjimo įvy
kiai. už kuriuos būsią bau
džiama. Pagal tą dekretą, 
nuo šiol už šnipinėjimą su
daromas bylas nagrinėsią 
apeliacijos teismai ir nuo 
jų sprendimų galima bus 
paduoti tiktai kasacija į 
aukščiausią teismą.

30,000 KARO VETERA
NŲ MIRŠTA KAS METĄ

Cambridge, Mass. —
Trečiadienio ryte, apie 
3:30 vai., iš nežinomos 
priežasties kilo gaisras, 
namuose 177-179 Sherman 
St., North Cambridge. 
Gaisras užklupo Smith’ų 
šeimyną miegančią. Moti
na Hilda Smith pasigrobu
sį su ja gulėjusį dviejų 
metų sūnelį Charles iššo
ko per langą nuo antro 
aukšto. Jos vyras taip pat 
padarė. Nors visi jie apde
gė ir šokdami sunkiai su
sižeidė, bet vis-gi gyvi li
ko. Bet jų trys vaikučiai: 
Eugene Smith 5 m. Chan- 
dler Smithl m. ir Leonard 
— 10 savaičių kūdikis, žu
vo gaisre. Abu tėvai ran
dasi ligonbuty kritingojc 
padėty. Jiems dar nepra
nešta apie jų vaikučių li
kimą.

4 Vardas Pavardė
Adresas

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių iždo de
partamentas išsiuntinėjo 
paraginimus dvylikai val
stybių, tarp jų ir Lietuvai, ta 30,000 — tokius statis- 
kad gruodžio 15 d., š. m. 
jos turi sumokėti skolas 
Iš visų valstybių iždo de
partamentas reikalau j a 
$154,729,976.00.

Lietuva turi sumokėti 
$121,467.00.

SURADO NAUJUS PLO
TUS ŽEMIŲ

tikos duomenis paduoda 
Biudžeto Biuras, nes juo 
daugiau veteranų miršta 
tuo daugiau valdžia turi 
pensijų išmokėti jų šei
moms. 1935—1936 metais 
reikėsią net $700,000,000 
vien tik pensijoms išmokė
ti.

SUSITAIKĖ ARBITRA- 
CIJOS KELIU

Little Ameri ca —Antar- 
ctica —Garsaus Amerikos 
tyrinėtojo admirolo Ri- 
chard E. Byrd mokslinė 
expedicija į pietų ašigalį, 
pranešė suradusi naujus 
plotus žemių — lygumų. 
Žemė surasta oraiviu ku
rį valdė lakūnas June. To
kiu būdu Amerikos žemių, 
plotas dar padidėjo.

STATYS KELLĄ BOS
TON — VV ASHINGTON

20 METŲ JAUNUOLĮ 
NUTEISĖ VISAM AM

ŽIUI Į KALĖJIMĄ

Federalės Valdžios au
toritetai svarsto Associa- 
tion of Highway Officials 
pasiūlymą ir planą nuties
ti automobiliams kelią iš 
Bostono į Washingtoną. 
Keliu galėtų važiuoti ke
turi automobiliai šalę 
viens kito. Šil kelio nutie
simas atsieitų $103,600,- 
000.

New York —Gręsiančio 
elevatorių (keltuvų) ope
ruoto jų streiko išvengta, 
dėka majoro La Guardia 
paskirtai arbitracijos ko
misijai. Komisijos patiek
tas sąlygas abi pusės pri
ėmė. Operatorių unija 
(Building Service Emplo- 
yees Intemational Union) 
tapo pripažinta ir paskir
ta komisija nustatyti dar
bo valandas ir atlyginimą. 
Minėta unija turi 55,000 
narių.

LENKIJA TERORIZUO
JA UKRAINIEČIUS

I

VANDALAI APIPLĖŠĖ 
VASARNAMIUS

Kalifornijoj tapo nuteis
tas visam amžiui į kalėji
mą George Alton 20 metų 
jaunuolis, gyvenęs ir au
gęs pas gana turtingus tė
vus Worcester, Mass. Čia 
būdamas buvęs pavyzdin
gas jaunuolis, bet užsima
nė piktadariauti ir štai, 
kur atsidūrė. Jis nuteistas 
už apiplėšimą ir pavogi
mą (kidnaping) Louis 
Roux, Bakersfield, Cal. 
biznieriaus.

Hamilton — Organizuo
ta vandalų gauja apiplėšė 
10 vasarnamių, kurie ran
dasi tarp Hamilton ir Es- 
sex. Išplėšta telefonai, ga- 
so ir elektros meteriai, 
laikrodžiai, lovos ir kitokį 
baldai. Nuostolių padary
ta už apie $10,000.
BOSTONAS SKOLINASI

$7,000,000.

>
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LDS. NARYS ....... “DARBININKO” PRENU
MERATORIUS .......  RĖMĖJAS........

(Jei esi narys, ar prenumeratorius, ar rėmė
jas, tai pridėk prie savo pareiškimo kryžiu
ką).

Prašau įrašyti mano vardą į Katalikiškos Spau
dos Platintojų Sąrašą.

Parašas....... ......................................

KETURI ŽUVO LAIVŲ 
NELAIMĖJ E

Alpena, Mich. — Keturi 
žmonės žuvo kuomet du 
laivai susimušė Huron e- 
žere. Žuvusieji yra laivo 

iTeranz įgulos narjpr. Kiti 
išgelbėti.

šiomis dienomis Bosto
nas iš vienos finansinių į- 
staigų gavo trumplaikinę 
naskolą. Paskolos suma 
$7,000,000. Ji turės būt- 
grąžinta rugsėjo 30, 1935 
m. Paskola gauta labai 
mažu nuošimčiu, būtent 
1.17. Tai didžiausia trum- 
plaikinė paskola Bostono 
miesto istorijoje.

Varšuva — Lapkričio 18 
d. — Lenkijos prez. Ignaz 
Moscicki pakeitė mirties 
bausmę viso gyvenimo ka
lėjimu ukrainiečiui Gaw- 
rylo Litwin, ukrainiečių 
nacionalistų organizacijos 
nariui, kuris nužudęs Len
kijos policijos inspektorių 
Glowackį, Tarnopoly.

Lenkijos slaptoji polici
ja susekus, kad ukrainie
čių OUN organizacija esą 
slapta teroristų organiza
cija, kurios tikslas esąs 
terorizuoti Lenkijos valdi
ninkus, kad tokiu būdu 
privertus Lenkiją išsiža
dėti Ukrainos žemių.

Ukrainiečių organizaci
ja OUN veikė visoje Eu
ropoje. Vokietija, pasira- 
čius sutartį su Lenkija,
ukrainiečių OUN panaiki- Edward Kendall, 41 m. 
no ir jos narius ištrėmė iš 
Vokietijos. Tą patį padarė 
ir Čekoslovakija, Lenkijai 
reikalaujant. Sakoma ,kad 
ukrainiečių nacionalistų 
judėjimą remia kroatai ir

; vengrai.

20 ŪKININKŲ PASMERKĖ ILGIEMS METAMS 
KALĖJIMO

TAŠKENT, SOVIETŲ RUSIJA — Pranešama, 
kad Uzbekistano distrikto aukščiausiasis raudonųjų 
teismas, lapkričio 17 d., pasmerkė 6 medvilnės ūkių 
ūkininkus sušaudymui ir 20 kitų ūkininkų ilgiems 
metams kalėjimo neva už apsileidimą ir sabotažavi- 
mą medvilnės derliaus Uzbekistane. Raudonieji bude
liai sako, kad pasmerktieji ūkininkai buvę įtakoje 
taip vadinamų “kulokų” ir jie neatlikdavę darbo kaip 
buvo Įsakyta.

Lapkričio 20 d., pranešama, kad toje pačioje a- 
pylinkėje pasmerkė sušaudymui dar 2 ūkininku už 
tokį pat “nusikaltimą”, kaip viršuj pažymėta, už ką 
6 pasmerkti žūti nuo kruvinojo Stalino budelių ran 
kos.

Šimtai ūkininkų ir darbininkų laukia teismo iš
tarmės už panašius “nusikaltimus”. Nesistebėkime, 
nes badas arba mirtis gręsia ir patiems sovietų komi
sarams. Milijonai pavergtų darbininkų badauja; mi
li ionai darbininku vergiškai dirba fabrikuose ir lau- 
kuose; milijonai badu ir sunkiu darbu marinami ka
lėjimuose ir Soloveckų salose. Pribręs laikas, kada tie 
milijonai darbininkų sukils prieš raudonuosius bude
lius ir juos nušluos. Raudonieji komisarai nervuojasi. 
Kaltina nekaltus ūkininkus ir darbininkus, kad jie 
neužaugino tiek javų, tiek daržovių, kad išmaitinti 
dykaduonius komisarus ir jų ginklo pagelbininkus. 
Milijonai Rusijos gyventojų badauja, o sovietų komi
sarai siunčia grūdus į. užsienį, kad pasirodytų pasau
liui, kad sovietų Rusijoj yra perviršis grūdų ir kad jo
kio bado nesą. Melas, kurio ir raudonieji komisarai 
nebegali paslėpti.

Gerb. Skaitytojų dėmesį kreipiame į straipsni 
“REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMAI” (4 pusi.), kuriame 
pačių sovietų komisarų leidžiamų laikraščių žiniomis 
ir skaitlinėmis įrodoma baisus badas Rusijoje.

Kardinolo JubiliejujeDalyva- 
vo J. E. Vyskupas Matulionis

Jubilijatą Laimino 
Popiežius

Chicago, III. — Lapkri
čio 20 d. J. E. Kardinolas 
Mundelein, Chicagos Arki
vyskupas minėjo savo 25 
metų vyskupavimo sukak
tuves.

SUSISIEKIMAS ZEPELI- 
NAIS KITĄ VASARĄ

Friedrichshafen, Vokie- 
to ja — Dr. Hugo Eckener 
pagarsėjęs zepelinų staty
tojas pareiškė, kad sekan
čią vasarą, liepos mėnesy 
būsią įvestas nuolatinis 
susiekimas zepelinais tarp 
Vokietijos ir Jung. Vals
tybių. Kelionė kaštuosian
ti $300. |

Katedroje įvyko iškil
mingos pamaldos. Kardi
nolo jubiliejuje dalyvavo 
17 arkivyskupų, 78 vysku
pai ir 9 abatai. Dalyvavo 
ir mūsų kankinys už tikė
jimą J. E. Vyskupas Ma
tulionis.

Šv. Tėvas Popiežius Pi
jus XI sveikino Kardinolą.

Po pamaldų Drake vieš
buty įvyko pietus, kurių 
metu J. E. Kardinolas 
Mundelein savo kalboje 
supažindino dalyvius su 
mūsų vyskupu Teofilių 
Matulioniu, kurs entuzias
tingai ir nuoširdžiai buvo 
visų pasveikintas.

Iškilmėse dalyvavo visi 
Chicagos ir apylinkės lie
tuvių parapijų kunigai.

*

TRYS ŽUVO AUTOMO
BILIAUS NELAIMĖJE j 

-------- Iš

y

NUŠOVĖ B. U. STUDEN
TĄ* .

Meksikos pranešė
Reading, Mass. — Lapk- kad Mexico City, policijos 

ričio 20. Kuomet jų auto tapo nušautas Bostono U- 
mobilius paslydo ir atsi
mušė į medį tapo užmušti Francis Ahem, 19 m. gy- 
George H. Long, 72 m., ir

niversiteto studentas

nlačiai žinomas lakūnas 
Jo žmona, Mrs. Kendall 
sunkiai sužeista ir vėliau, 
ligonbuty mirė Flora Goo- 
dwin, vairuotoja nelaimin
go automobiliaus sužeista 

(ir nugabenta ligonbutin.

venęs 52 Wyman Terrace, 
Arlington. Apie nušovimą 
telefonu pranešė jo dėdė 
Daniel F. Ahem su kuriuo 
jis keliavo Meksikoje. Jį 
nušovęs Meksikos polici
ninkas, bet apie nušovimo 
priežastis aiškiai nesuži 
nota.

t



Penktadienis, Lapkričio 23, 1934
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VIETINES ŽINIOS DAKTARAI
BASBiNIKKig
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Įvairenybių Vakaro Žvaigždės

> ---- --------------------------------------- -
L. D. S. 1-MOS KUOPOS ypatingai ateinančio sek-

SUSIRINKIMAS

X L. D. S. pirmos kuopos 
Hnėnesinis susirinkimas į- 
3Vyks 27 d., 7:30 vai. vaka
re, parapijos salėje.

Brangieji! Žinote, kad 
-darbo turime daug. “Dar
bininko” vajus čia pat, tu
kime surasti planus, kad 
jyajus būtų pasekmingas, 
□r kad mūsų kuopa būtų 
^pirmoji netik organizaci
joje, bet ir darbe, ypatin
gai šiuo vajaus metu.

Apart to turime ir taip 
-daug svarbių reikalų orga- 
’Hizacijos labui.

Be to, bus skaitoma pa
skaita, paruošta kun. S. 
Kneižio.

Visi dalyvaukime!
Z Valdyba.

madinio vakarui, stebėsi 
choristų talentais, pasi
šventimu ir ištverme. R. 
Juška sako: “Choristai ir 
choristės atsilanko į kiek
vieną praktiką, nuošir
džiai mokosi ir net iki vė
lumos nakties. Vieną va
karą vyrus choristus išlai- j 
kiau per praktikas, savo 
stuboje iki dvyliktos nak
ties. Ir niekas nerugojo.

< * *
Žodelis jaunimui. Sek

madienį, choro vakaras 
matyt, bus amerikoniško 
pobūdžio. Tad vadinami 
“Amerikoniukai” tu r ė s 
progos juo pasinaudoti, 
pasigerėti.

✓

MŪSŲ CHORAS

- P-nas muz. Rapolas Jus
ta, energingai belavinda- 
mas Šv. Petro par. chorą.

RAPOLAS JUŠKA
Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

MUZIKAS

LIGONIAI
Lapkr. 19 d., kun. Jonui 

Plevokui gerklėj padaryta 
operacija. Būna motinėlės 
namuose So. Bostone. Yra 
viltis greito pasveikimo.

* * *
Lapkr. 20 d., sunkiai su

sirgo širdies liga S. Kavo
lis, uolus parapijos veikė
jas Šv. Vincento Pauliečio 
ir Tretininkų kasierius, L. 
D. S. narys. Daktaro grei
tas pribuvimas, gal ir iš
gelbės ligonį. Suteikta jam 
oaskutiniai Sakramentai.

Pasimelskime, kad jis 
oasveiktų.

KALBĖS ŽYMUS KATA
LIKŲ KUNIGAS

ADVOKATU* “
•ū

s 
i
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JUOZAS CUNYS|
ADVOKATAS

- 414 Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO
Tel. Parkvray 1864-W

>••«!•((*•<

- Prisiekęs Advokatas

; JUOZAS B. GAILIUS
« Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
• 317 E St. (kampas Broadivay) 

South Boston, Mass.
- Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

3
ADVOKATAS

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906 

OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

X

i
i
i

—
Šį sekmadienio vakarą 

.Ford Hali Forume, kalbės 
žymus katalikų kunigas. 
Rev. Francis J. Haas, di
rektorius National Catho- 
’ic School of Sočiai Servi
se. Kalbės temoje: “The 
Rights and Wrongs in In- 
dustry”. Kun. Haas yra 
oagelbėjęs sutaikyti arti 
3000 streikų ir lockoutu 
liečiančių 1,250,000 darbi
ninkų.

WILLIAM H. HEALEY
18 Tremont St., 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
i
X
X

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

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

Bostono Ofisas:
60 Statė St., Room 326

TeL Hubbard 0896 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Tai bot 2878 Dorchester, Mas*.

W i .1 ■■ _ J ... b1' 
kun. Ig. Abromaitis, lydi
mas kun. J. Skalandžio 
(Gerb. Misijonierius šią 
savaitę skelbia misijas 
West Lynno lietuviams, 
airių bažnyčioje; kun. J. 
Plevokas.

Ketvirtadieny lankėsi 
pp. muzikas Rapolas Juš
ka su savo žmona. P-nia 
Juškienė, nors jau porą 
mėnesių kaip gyvena So. 
Bostone, bet “Darbininko” 
redakcijoje ir spaustuvėje 
lankėsi pirmą sykį. Ji 
džiaugėsi, kad viskas taip 
moderniškai ir gražiai į- 
rengta.

1

IŠSIRENDAVOJA
Du tenementai ant antrų lubų. 

Susideda iš 4 ir 5 kambarių. 
’ Kreipkitės:

i 1488 Columbia Rd.,
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Važiuojame Visur

STANLEY'S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beieskas 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro
la Automobiliams Radio ir tt.

414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. B. 0558

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas sukatos vakarais ir j 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo Į 

12-tos dienų uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-Ray
(IIIMIIIIUItillHIIMUimtltlHIHUlilIlIHUtUIIIlHIIIIUIllllMUi

P-LĖ ANTANINA GRA-
solįstė, mė-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadwav, So. Boston

Ofisais atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9-1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.
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DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

K-Ęaj- . j.
Tel. South Sostofl 1271Š 

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.z 

(VpMMMI

SO. BOSTONE ĮVES BE- 
RĖLINIUS TRAMVAJUS

Boston Elevated yra pa
siryžus įvesti bėralinius 
tramvajus Bostone. Pir
mą bandymą padarys So. 
Bostone taip greit, kaip 
greit gaus , iš miesto leidi
mą.

Berėliniai tramvajai yra 
Europos išradimas. Tai 
tramvajus labiau panašus

l

i

(Tel. Porter 3789

KOKSAI $11.75
NĖRA GERESNIŲ

Geriausi Amerikos 
Kietieji Angliai 

$12.50
BRIQUETS $10.50

Bay Statė Briąuet Co.
187 Bernard St., Dorchester 

Talbot 2626

P-LĖ ONA yALECKAI-
TĖ, ilgametė „ir uoli choro BIJOLIUTĖ, 
narė, solistė, “įvairenybių giamiausioji šios kolonijos 
vakare”, lapkričio 25 d., 
sudainuos duetą. Josios 
malonaus balselio malonu 
visiems klausyti.

dainininkė, puikiai atsižy
mėjusi vaidintoja, vėl sa
vo gabumais žavės žiūrė
tojus šį sekmadienį, lap
kričio 25 d., choro “įvaire
nybių vakare”.

PRIEŠNACINIAI RLAU- 
ŠININKAI BUS TEISIA

MI

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

W. Broadway, So. Boston
Ofiso vahtudos nuo 9 iki 12, nu« 
1 :3O iki 6 Jr nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

A. L. KAPOČIUS

Praeitą vasarą Bostone 
buvo sustoję Vokietijos 
karo laivas Karlsruhe. Ta 
proga geg. 17 d. karštai 
prieš nacius nusistatę pi
liečiai padarė demonstra
ciją prie laivo, kuri virto 
riaušėmis. Riaušėse suim
tųjų byla aukštesniame 
teisme prieš teisėją ir ju
ry prasidėjo trečiadieny. 
Atsakomybėn traukiama 
10 vyrų ir 6 moterys.

(Daugiau Vietinių žinių 
7 puslapyje.

v

JUOZAS ANTANĖLIS, 
busimasis optometristas, 
visų mėgiamasis daininin
kas (tenoras), lapkričio 
25 d., rengiamame choro 

i “Įvairenybių vakare”, su- 
I dainuos solo, porą duetų ir soprano balsu, 
pasirodys su Įvairias špo- solo “įvairenybių vakare, 
sais. lapkričio 25 d.

J. BUTRIMAS KERDIE- 
JUS, 11 metų amžiaus, 
dainuojąs labai :aukštai 

sudainuos

l DU GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimynų na

mas su visais įtaisais ir krautuvė 
ant pardavimo. Taipgi, kitoj vie
toj Kriaučio biznis, kuris jau iš
dirbtas per 20 metų. Kainos pri
einamos. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja. Kreipkitės 
pas Charles Zakarian, 623 E. 
^ixth St., kampas L St., So. Bos
ton, Mass. , . , ...

L 
Š:

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
; kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

su guminiais raį busą 
tais. Jam relės (gelžkelis) 
nereikalingos ir jis gali 
pasisukinėti į bilę pusę. 
Savo jėgą įma iš dviejų 
vielų viršuj Ligšiol Mass. 
valstybėj tik Fitchburg ir 
Leominster turi tokius 
tramvajus. Bet vakaruose 
jie greit išsipopulerizavo.

TIRS TEISMUS IR 
TEISĖJUS

Bar Association of City 
of Boston paskyrė specia- 
lę komisiją, kurios tikslas 
bus padaryt investigaciją

FARMERIU ŠOKIAI
Rengia 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄ-GA 
Sekmadieni, 

LAPKRIČIO 24, 1934 
LIETUVIŲ TAUTIŠKOJE 

SAL4JE
STOUGHTON, MASS.

Aut šių šokių bus daug nauje-Į 
nvbių ko paprastai ant šokių ne
būna, Bu* daug juokų. Užtikrina
me visiems “good tune”.

Įžanga 25 centai

Mass. Valstybės teismų ir 
teisėjų. Daugely . atvejų 
patyrta, kad net aukštes
niųjų teismų teisėjų elge
siai yra įtartini. Komisija 
padariusi savo teismų ty
rimus bei investigaciją,

sančiame golfo lauke ma
no patsatyti 600 namų.

LANKĖSI

“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi kun. P. V. Stra- 

turės paduoti savo pasiū- kauskas, Šv. Juozapo par.' 
lymus legislatūrai dėl tin- klebonas <Lowell. Mass.); 
karnų įstatymų pravedimo 
teismų ir teisėjų atžvilgiu.,

I
CURLEY MINĖJO GO TĄ 

GIMTADIENĮ
—T į

Naujai išAftktas Mass. 
valstybės gubernatorius, 
James M. Curley, po 10 d. 

. atostogų sugrįžo į savo 
namus, Jamaica Plain ir 
mažame draugų būrely ir 
savo šeimos tarpe minėjo 
savo 60-tą gimimo dieną. 
Laike vakacijų Curley lan
kėsi Washingtone ir ten 
rūpinosi išgauti iš Federa- 
lės valdžios daugiau pini
gų dėl įvairių statybos 
projektų šioje valstybėje. 
Curley ypatingai susirūpi
nęs naujų gyvenamųjų bu
tų statyba. Hyde Parke e-

GRABORIAI i

Graborius - Balsamuotojas

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

So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRARORIUS
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS

(KAZYS ČASAS)
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:

Cambridge, Mass.

DIXIE KOKSAS
Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 

DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl VVhite Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — Šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas į Boston’o Uostą. — 
16,000 tonų vienu laivu... Nanjausis ir geriausis 
kuras, kada jūs esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už toną

WH1TE FUEL CORPORATION
900 East First SL, —

Tel. SOtTth Boston 4500 ■

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 

Vice-pirmininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

• TeL So. Boston 3422 
ProL Ilašt. — Bronė Ciunienė, 

29Gould SL, West Rozbury, Mass. 
Tel Parkvay 1864-IV

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
33 Navarre SL, Roslindale, Mass. 

Tel. I’arkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliutė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizglrdlenė,

1512 Columbia Rd., So., Boston. Mass. 
Kasos Globėja — E. Janušonienė.

1426 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo sw4rinHmus laiko kas 

anga utaroinka kiekvieno isfnnh, 
r 7JW vai. vakare, pobažnytinėj sve

tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

Į Lietuvą
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj)
Nuolatiniai išplaukimai 

Patogi kelionė
Kalėdinė Ekskursija 

Laivu ‘FREDERIK VIII’ 
iš New Yorko
Gruodžio 8

Ekskursijos vadas
K. Falek Rasmussen

------------------------------------------------------------- i

Didelis Nupiginimas
už specialę

4bį pušį ekskursijos tikietą
Kainų ir naujas išplaukimų są 

rasas 1935 metams gaunamas 

pas autorizuotus agentus arba'

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston

Ef......................................................... .

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINZ
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vien- pirm. — V. Medonis,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineckis.
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Neviera.
16 Hiafield SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas — A. NaudžiOnas,
885 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikls.
7 VVlnfteid SL, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko- susirinkimus kas tre- 
I čia nedMdieni kiekvieno mėnesio.

2 vaL po pietą. Parapijos salėj, 492
1 E. 7th SL, So. Boston, Maža

■B■••i
Tel. S. B. 2805-R 

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Išegzaminuoju akis | 
priskiriu akinius j 
kreivas sikis atitie- j 
sinu ir amblijoniš- i 

Į koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
: šviesą tinkamu laiku.

I J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
i 447 Broadway, South Boston i 
q.h................................  š

(VALENTINA MINKIENĖį 
j Duoda piano muzikos pamo-| 
♦kas vaikams ir suaugusiems.* 
♦Vartoja naujausią metodą mo-j 
Įkinimn. Mokina klasišką ir po-j 
{prastą muziką.

Studio adresas:
} 912 E. Broadway, So. Boston. • 

Tel. So. Boston 3317. j

j JUOZAS M. OILIS |
LAIKRODININKAS

i Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daih 
’us Taipgi ir pataisau

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

—........................... i
Duoda piano muzikos pamo-|

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERV1CE

STUDEBAKER
Automobilių ir Troku

Agentūra.
Taisome visokiu išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

60UTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokių 

savininkai

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W. Broadway, 
Ant antrą lubų 

So. Boston, Mass.
* f

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams. 
Užeikite J krautuve arba laišku 

klauskite katalogo. 
Joną* Kerdiejus

662 Broadvay, 8o. Boston, Mas*. 
(Metropolitan Printing Co.)
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PATAISYMUI

LAI GROSSMAN ATLIEKA PATAISYMUS IR REMODELIAVIMUS
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PADARE TAI GALIMU DĖL 
JŪSŲ TĄ BŪTINĄ DARBĄ 
PADARYTI DABAR!

BIRD PRODUKTUS
TUOMI PADIDINSITE SAVO NUOSAVYBES VERTĘ

Niekas taip greit nedidina namo vertes, kaip 
naujas stogas ar sienų apmušimas iš oro pu
ses. Jūsų namas netik gražiai atrodyš, bet taip 
gi turės didesnę vertę.

DIDESNIAM PATOGUMUI
BIRD’C PRODUKTAIS izoliuoti namai užtikrina 
didesni patogumą nepaprastai dideliuose kar
ščiuose ir šalčiuose.

SUMAŽINA ATEITYJE TAISYMO IŠLAIDOS

Atliekant mažesniuosius pataisymus dabar, 
jus galite išvengti didesnių pataisymų ateityj.

PERŽ1ŪREK ŠI SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKĮ DARBĄ TURI PADARYTI 
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

STOGAS
RYNOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI 
PASTOGE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNES
VIRTUVE
PRIEANGIS (PORCH) 
RUSIS
GARAŽAS

IŠLAIDOS TAI NAMŲ

v

PAGRAŽINĘ SAVO NAMĄ

jus pakelsite namo vertę ir padidinsite sau pa
togumus. Padaryk tai dabar.

KAD PADIDINTI PAJAMAS IŠ NUOSAVYBĖS
X K

Daug namų savininkų naudojasi taja proga, 
dastatydami daugiau kambarių ir kitais atsi
tikimais pertaiso namus taip, kad padarius 
daugiau vietos išnuomavimui.

DIDESNĖ APSAUGA
Bile investmentas namų pataisymui yra tai in- 
vestmentas didesnei apsaugai.

*

BIRD
NEpohsET 

PRODUCTS |

BIRD THICK BUTT SHINGLES 
BIRD ART BRIC SIDING
BIRD INSULATED BRIC SIDING 
BIRD INSULATING BOARD 
BIRD NEPONSET WALLBOARD 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT
BIRD EMULSIPAINTS 
BIRD LKHJID ROOF COATING

— GROSSMAN-BROCKTON
69-73 NORTH MONTELLO STREET

t • r



Penktadienis, Lapkričio 23, 1934

DARBININKAS Gerb. Korespondentai!TELEPHONE 
2680 366 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMAI 
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Komunistai triumfališkai šaukia, kad “Darbinin- ant žemės. Deja, rojus virto pragaru, ir tas tikras ap- 
kas” Vyskupą Matulionį pripažino kontr-revoliucio- 
nięriumi. Ne, tos išvados neprieita. Patsai Vyskupas 
turėtų pasisakyti. Jis nepasisakė. Taigi nieks neturi 
teisės jo vardu kalbėti. Ir “D-kas” to nedarė, tik, 
trumpai kalbant, jis pareiškė, kad, atsižvelgiant į ne
žmonišką gyventojų priespaudą sovietijoje, kiekvie
nas sveiko proto žmogus natūraliai turi būti kontr-re- 
voliucionierium, nes sovietų rėžimas priešingas svei
ko proto reikalavimams, o Vyskupas Matulionis yra 
normalus žmogus. Tai ir tiek.

Kodėl bolševikų “revoliucijos laimėjimai” prieši
nasi sveiko proto ir kultūros reikalavimams, apie tai 
žino visas pasaulis. Tie “laimėjimai” toki žiaurūs ir 
aziatiški, kad bolševikams, pretenduojantiems prie 
bet kokios kultūros, parankiausia būtų apie tai nekal
bėti, bet jei jie tą klausimą nori išprovokuoti, tai' 
mums visai neprošalį prisiminti apie “darbininkų tė
vynės” gerbūvį.

Nekalbėsime čia apie sušaudymą milijonų žmo 
nių, tortūras, kankynes, tikėjimo, žodžio ir rašto pa
neigimą; mokslininkų, profesorių, gydytojų ir bet ko
kių inteligentų išžudymą (kultūra, mat, chuliganams 
nereikalinga), — paliesime tik vieną dalyką, kurį bol
ševikai primygtinai žadėjo darbininkams ir valstie
čiams — duoną. Čia žmonės susilaukė dideliausio ap- j 
sivylimo: vieton duonos — badas, ir tai toksai, kurs 
privertė žmones valgyt.— žmogieną.

toliau gieda: “Paskui ją 
atvesdama Karaliui mer
gaičių... Jos atvedamos su 
linksmybe ir džiaugsmu, 
įvedamos į Karaliaus rū
mus” (v.. 15—16). I ]

Šiandien tas Karalius, 
kurs yra Visagalis ir svei- ( 
kinamas, kaipo kilniausias 
iš žemės sūnų, pasisavina 
meilingąją mergelę Mari
ją, kuri šią valandą laip
tais žengia į bažnyčią, nes 
Švenč. Panelė Marija, ku
ri šiandien pati aukojasi 
Dievui bažnyčioje, yra Ka
raliaus sostas. Angelai jau 
sveikina ją, kaipo savo 
Karalienę, ir sveikina ją 
vardan visų tų, kurios a- 
teityje bus dukterimis Ka
raliaus, kurs jų pasiauko
jimą užlaikys dėl Sužiedo- 
tinės, užlaikys su myrrha 
ir kvepalu — būtent, su 
malda ir nusimarinimu — 
ir kurs sudarys garbingą 
Jo dangiškąjį sostą.

Tačiau, Bažnyčia kito
kiu žvilgsniu reiškia Šven
čiausios Panelės Marijos 
pasiaukojimą. Minint Baž
nyčios šventes, artėja ir 
Adventas. Tat, atitinka- 
miausia, kad gerbtinai at
minti ir Švenč. Panelės 
Marijos pasiaukojimą Die
vui Senojo Įstatymo baž
nyčioje. Švenč. Panelė Ma
rija aukavosi Dievui baž
nyčioje, kad aukštam ir 
kilniam pašaukimui prisi
rengti vienatvėje, atsisky
rime, nuolankume ir mei
le. Tai buvo čia — ties bū
siančiojo altoriaus atvaiz
du, kad patobulintų mal
das žmonių, kurie buvo 
per silpni išprašymui, kad 
debesys įfuleistų Išganyto
ją. Švenč. Panelė Marija, 
sako Šv. Bernardina Šie
metė, “buvo palaimintas 
vainikavimas visų tų troš
kimų ir maldų dėl Žmo
gaus Sūnaus atėjimo”.

Švenč. Panelė Marija bu
vo iškelta į tokį šventumą 
ir tobulybę,' kad pasaulis 
Ją turėti nebuvo vertas. 
Dievas, nežiūrint Marijos 
jaunystės. Ją pašaukę į 
bažnyčią, kur Dievui Ji 
pati save amžinai aukavo. 
Ir Dievas priėmė Marijos 
auką, kad Ji laiko pilnu
moje priimtų ir Jo auką. 
Dievas Jai. skyrė bažnyčią, 
kaipo apsaugą, kad laiko 
pilnumoje Ji duotų savo 
skaistybės prieglobstį dėl 
Jo buveinės. A, Dievo ta- 
bemakulas ir Marijos vie
natvė! Dievas ir Marija! 

(Visagalio Dievo sankturi- 
Kun. Pr. J. Vaitukaitis J111316’ Švenč. Panelė Mari

ja troško, ilgėjosi, dūsavo, 
kad Mesijas ateitų. Argi 
galime abejoti, kuomet 
nakties šešėliai miegu ap
gaubė bažnyčios sargus, 
kad meilingoji ir skais- 

lėptu pasiaukojimo gyve- j čiausioji mergelė Marija 
nimu, negu žmonės, kurie Į kėlėsi, klaupė ir iš savo 

nekaltos širdies siuntė 
karštą ir nuoširdžią mal
dą, kad Mesijas malonėtų 
ateiti. “Ateik! ateik! a- 
teik!” Ji maldavo ištiesto- 

ugningu 
žvilgsniu, nukreiptu į dan
gų, širdimi ir protu—mel
sdama Išganytojo atėji
mą. Nekalčiausios Jos Šir
dies troškimas buvo taip 
didelis, kad Ji prie savęs 
artino Dievo Žodį. Ir die
vybė nužengs į Jos žmo
gystę, o Jos žmogystė lai
kys dievybę. Ir Įsikūniju
sio žodžio dievybė laikys 
Jos žmogystę.

čiuopiamas, fizinis pragaras tai stambiausias revoliu
cijos laimėjimas. Tiesa, revoliucionieriai - komisarai 
nebadauja. Jie linksmi ir sotūs, dėlto jie revoliucionie
riai. Bet ar taip pat turi būti revoliucionieriais ir tie 
desėtkai milijonų žmonių, kurie, suvalgę šunis, kates 
ir žiurkes, priversti maitytis atmatomis ir net žmogie
na? Kodėl jie turi būti revoliucionieriais?! Jei bolše
vikai čia tikisi teigiamo atsakymo, tai jie, nors netiki 
į stebuklus, bet čia laukia aiškaus stebuklo... Vis dėl 
t<) komunistai nelogingi ir patys sau prieštarauja: ne
tiki į pragarą ir patys davė pragarą,, užginčyja ste
buklus ir patys reikalauja stebuklo. K.

Lietuviu Darbininkų Sąjungos 
IR 

”Darbininko” 
VAJAUS TELEGRAMOS

Ruduo. Artinasi žiema, “Darbininkas” pasida- 
Draugijos, kuopos ir cho- rys įdomesnis ir skaityto- 
rai rengia vakarėlius, jus labiau patrauks, jei 
Darbininkai susirūpinę bus jame daugiau įdomių 
darbais, kad sunkiąją žie- žinių iš visų mūsų išeivi* 
mą prastumus. O tų nelai* jos kolonijų, 
mių, nelaimių, kur tik pa
sisuksi, visur užgirsi kal
bant: Jonas susižeidė dir
btuvėje, kelionėje automo
biliu, eidamas gatvėj ir tt. 
Visą tai kiekvienam žmo
gui įdomu.

Skaitytojai turi daugiau 
laisvo laiko ir jie visą tai 
kas dedasi mūsų kolonijo
se nori žinoti.

“Darbininkas” skelbia 
vajų. Vajus naujų skaity
tojų. Bet kartu padaryki
me vajų ir korespondentų, 
kurie aprašytų iš kolonijų 
apie lietuvių darbininkų 
gyvenimą, darbus, veiki
mą.

M

irKUN. J. BRUŽIKAS, S. J. tarė darbuotis vajuje
JAU PRADĖJO VAJŲ j taip pat remti “Darbinin- 

----------- I ko” Radio programą, kuri 
Paskelbus vajų, kun. J.' jau yra realizavimo išva

karėse.
Valio, Lawrenciečiai!
Vajaus vedėjai yra įsi

tikinę, kad Lawrence lie
tuviai su savo vadu kun.

• v

Bružikas, S. J., Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Gar- 

Apie badą sovietijoj paduosim tik ištraukas iš bes Narys, “Darbininko” 
bendradarbis, prietelis ir 
rėmėjas, jau prisiuntė ke-

Beviltinga geležinkelių padėtis Rusijoj lioliką naujų prenumera- jy^bendrai dirbdarfūTr 
“ I..,-., ... ’’ _ Ii..d„.s tų šio vajaus sąlygomis. šl0 va jaus metu Lietuvių

Pereitame vajuje Tėvas Darbininkų Sąjungon pri- 
Bružikas laimėjo pirmą rašys šimtus naujų narių 
vietą. Jis vienas gavo apie 
500 naujų “Darbininkui” 
prenumeratų. Džiaugiasi 
Lietuvių Darbininkų Są
jungos Vadovybė ir visi 
organzacijos nariai turė
dami tokį garbingą ir ka
talikiškos spaudos platini- jungos 2 kuopos pirminin- 
mo darbui atsidavusį dar- kas p. Leonardas Kumpa 
bininką, Tėvą Bružiką. praneša, kad kuopa savo 
Prašome Aukščiausiojo, susirinkime LDS. ir “Dar- 
kad Jis jį sveiką laikytų bininko” vajų ir jo sąly

gas užgyrė ir nariai pasi- 
---------- žadėjo stoti darban nuo 

LAWRENCE LAIMĖJĘS pirmos dienos. Jau įsire- 
VAJAUS ANTRĄ VIETĄ gistravo vajininkų eilėsna
IR ŠĮMET ENTUZIAS
TINGAI STOJA DAR

BAN

rusų laikraščių. “Pravda” (bolševikų oficiozas) No. 
137 praneša, kad badaujančių priskaitoma 25 milijo- 
Tiai žmonių...” j 
labai apsupkina kovą su badu...” — liūdnai užbaigia 
bolševikų laikraštis. Samaros gubernijos vokiečiai ko
lonistai taip rašo: “Suvalgėm paskutinius šunis, ka
tes ir žiurkes... Mūsų kaime kasdieną miršta 5-6 žmo
nės... Alkanų ūkininkų banga jau dasiyrė iki Mask
vos. Jų išvaizda baisi: įpuolę veidai, juodos spalvos 
oda, akys išverstos, baisus kūno suliesėjimas. Bai
siausiai atrodo vaikai — tai tikri nabašninkai... Sovie
tų Rusijoj organizuojami specialūs kariuomenės pul
kai tiems badaujantiems atremti. Kyla kruvini mū
šiai... Pavolgėje viena iš proto išėjusi motina, paskan
dinus tris vaikus, baisiai keikė bolševikų valdžią, kol

L “čeką” ją suareštavo...
“Balašove 4500 mažų vaikų išmirė nuo bado į tris 

savaites... Motinos iš desperacijos žudo savo vaikus ir 
ėda jų kūnus”... “Labai palankus bolševikams Frit jof įį^įįuŠius* metus”

Į Nansen savo raporte praneša, kad mažiausia 19 mili- ______ [
L jonų badauja ir iš to skaičiaus 15 milijonų negali iš- 
| vengt mirties dėl bado.” Iš Gelsingforso mums prane- 
| ša, kad Pavolgėje išsivystė tikra anarchija dėl bado. 
Į Sovietų valdžia nesiskubina aprūpinti badaujančius... 
| Dideliausi badaujančių būriai klajoja iš vietos į vietą. 
| Komisaras Safronov labai gabiai supešdina vienus ba

daujančių būrius su kitais, ir išsivysto kruvini baduo- 
| lių susirėmimai”... Ir Petrogradą (Leningradą) užplū- 

( do baduoliu minios. “Pas mus susikimšo daug pabėgė- 
I uy iš badaujančių gubernijų. Kokia baisenybė! Tai _

^ni kąulai aptempti oda - taip jie suliesėję ir pur- įjjos klebo^LDS. Kon- £ loj71ii“darbtai£kZi.“jų

I į

ir “Darbininkui” prenume
ratorių.

MONTELLO VAJAUS , 
DARBAN

Lietuvių Darbininkų Są-

pp. Adomas Jarmalavi
čius, Jonas Jeskelevičius, 
veteranas LDS. darbuoto
jas, prirašęs daug narių, 
Leonardas Kumpa, kuoposPereitame “Darbininko” 

vajuje antrą vietą laimė- pirmininkai, pereitais me- 
jo Lawrence. Kun. P. M. tais laimėjęs “Darb.” va- 
Juras, tos kolonijos para- jaus dovaną. Visi smarkūs

: vini. Miršta nuo dezenterijos ir choleros... Vabzdžius 
(utėles) renka nuo savęs saujomis”... |

“Sibiro gyventojai nebenori jau priimti badau
jančių pabėgėlių... čeliabinske badauja 50,000 vaikų.” 

“Vladivostoko laikraščiai praneša, kad Amūro
I krašte pasireiškė badas. Turtingiausiam ir duonin- 

giausiam kraštui gręsia tikro bado šmėkla. Sulig bol
ševikų apskaičiavimų maisto neprieteklius, iki naujai 
piučiai, siekia 1,850,000 pūdų grūdų.

“Sovietų “Rosta” praneša, kad Permio gub., ku-
| ri pernai yra davusi milijonus pūdų maisto, dabar ba-
Į dauja 150,000 žmonių. Novonikolajevskoje gub. ba-
; dauja 35,000 vaikų.

“Pabėgėliai iš Pavolgės pasakoja, kad valdžia 
priversta saugoti kapines, kad badaujantieji neatka-

i sinėtų neseniai palaidotų kūnų — maistui...
“Bolševistinis “Novyj Mir” praneša, kad badas 

Odesos gub. nė kiek nemažesnis už Pavolgės. Pastebė
ta daug nusižudymų dėl bado.

“ Dėl bado Rusijoje išsivystė tifo epidemija. 
“Pravda” ir “Izviestija” daug kalba apie bado baise
nybes. Ištisi kaimai visiškai išmirę.

“Kryme didelis nederlius. Sulig bolševikų apskai-
I eiavimų ten badauja 300.000 užaugusių ir 130,000 vai- 
į kų. Alupkoje duonos svaras kainuoja 160,000 rublių.
J Sevastopolio, Simferopolio ir Eupatorijos gatvėse pfl- vien tyliąjai ir šventąja! 
į va pamesti vaikų lavonai”...

Ir taip toliau, ir taip toliau. Priversti esame nu-I traukti tą baisią bado litaniją, o ji dar ilga, ilga... Tuo tieji čia, žemėje, gyveno 
Į tarpu bolševikų vyriausybė buvo išgabenusi užsienin maldingumo slaptoje ir 

jienkis šimtus milijonų pūdų duonos, kad parodytų Dievą garbino tylioje mal- I pasauliui koks perteklius maisto sovietijoj!.^ doje. Aukščiausiai iškelta
Tai toki vaizdeliai iš “darbininkų tėvynės”. Žmo- šventųjų Karalienė dau- 

| nčms atimta religijos suraminimas ir pažadėta rojus Į giau nuveikė tyliu ir pas-

trolės Komisijos narys, žodis svarus. Jiė iš karo 
paskelbus vajų, pareiškė, lauko nesitrauks jei ir sti- 
kad Lawrence lietuvių ko- priausios pajėgos bandy- 
lonija įsirašo vajaus dar- j tų juos sutriuškinti. Kas 
ban. Lawrence lietuvių pa- daugiau ? Dabar laikas Te
rapijos Federacijos sky- gistruotis spaudos platin- 
rius savo susirinkime nu- tojų armijon?

Švenč Paneles Marijos Pasi
aukojimas

Švenč. Panelės Marijos 
Pasiaukojimas Dievui baž
nyčioje yra viena iš šven
čių skirtų švenč. Panelės 
Marijos garbei. Tačiau, 
Katalikų Bažnyčia tos 
šventės nešvenčia iškil
mingomis apeigomis, bet 
šventės tikybiškas pamal- 

į das skiria ištikimųjų išpa
žintojų ir Marijos gerbėjų

misterijos meditacijai. 
Dievo išrinktieji ir šven-

klaidingai paskelbti did
vyriais, kad stebėtinas nu- 
veikimais pagerino šį pa
saulį

“Klausyk, Duktė, žiū
rėk ir palenk savo ausį, mis rankomis, 
užmiršk savo tautą ir sa
vo tautą ir savo tėvo na
mus. Karalius geis tavo 
gražumo, nes jis Viešpats, 
tavo Dievas” (Ps. XLTV, 
11—12). Taip giedojo lau
kianti Bažnyčia Morijąho 
kalno viršūnėje, tuo pačiu 
aukštinant Tyro dukterų 
gražumo ypatybes. Čia, 
Bažnyčioje tolregis regėji
mas permato ateitį, ir ji

Tad kviečiame gerb. ko* 
respondentus į darbą. Ra
šykite apie viską, kas įdo
maus atsitinka jūsų kolo
nijoje. Nepraleiskite nei 
vienos įdomios žinelės ne
parašę ir nepasiuntę “Dar
bininko” redakcijai.

Šio Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos ir “Darbininko” 
vajaus metu gerb. kores
pondentai teparodo dides
nį susirūpinimą užpildyti 
įdomiomis žiniomis savo 
kolonijos skyrių “Darbi
ninke”.

Kviečiame talkon nau
jus korespondentus. Jei 
kas nori pas i t a r n a u t i 
“Darbininkui” ir jo skai
tytojams, tepradeda raši
nėti dabar.

Nuolatin i a m s “Darbi
ninko” korespondentams 
siunčia m e “Darbininką” 
dykai.

Taigi laukiame daugiau 
žinių iš visų lietuvių kolo
nijų. Rašykite trumpai ir 
aiškiai ant vienos popieros

Šv. Rašto giliu pažini
mu, Mozės apeiginių ir į- 
statymų ir įsakymų tvirtu 
užlaikymu bei pildymu, 
Švenč. Panelė Marija vi
sur rado ir visada garbino 
Mesiją. Kiekvieną auką, 
kurią Ji matė aukojant, Ji 
aukavo Dievui ir su Juomi 
vienijosi. Tuo būdu Sino-, . * *
jaus Kalno Dievui Ji davė I Pnses’ Pydami didesnius 
tokią atitinkamą garbę, j 
kurios Aukščiausias veltui 
laukė iki tai dienai.

Kiek išganingesnio ir 
nuopelningesnio atgailoji
mo darė Švenč. Panelė 
Marija — Sandaros Arka! 
Ji daugiau nuveikė ir pel
nė, nekaip visi žydai su 
senovės sinagoga, kuri 
pragaišo ir išnyko. To ne
žinodamas, pagonas Ero
das pastatė naują kitą si
nagogą, kuri nuo Zoroba- 
belio laikų tapo tuščia ir 
apleista. _ Tada Bažnyčia, kad metinis suvažiavimas 
kaip ir Tabernakulas, už- įvyks 25 d. lapkričio 1934 
ėmė Senojo Įstatymo sina- m. New Britam, Conn., šv. 
gogą, ir tapo tikrosios Andriejaus parapijos salė- 
Sandaros Arkos apsauga, je, kampas Stanley ir 
o Švenč. Panelė Marija bu- Church gatvių, 
vo skirta prieteliauti pa-! Suvažiavimo pradžia 1- 
čiam Dievui. Švenč. Pane- mą vai. po pietų, 
lės Marijos esimas, pati 
tikrenybė,
Sandaros Arka, kuri prie- prisiunčiant skaitlingai at- 
mė Dievą, buvo antroji stovų, bei patiekiant nau- 
Bažnyča garbėje didinges- dingų įnešimų, dėl organi
nė ir majestotingesnė už zacijos gerovės. Malonėsi- 
pirmąją, kuri buvo šios te patiekti raportus iš kp. 
vien atvaizdas, simbolis. darbuotės. Taipgi turėsimo 

Tat, ir mes sekime Šven- progos išgirsti atstovo ra- 
čiausios Panelės Marijos portą iš LDS. Seimo, 
pėdomis. Ne vien savo kū
dikius, bet ir patys save 
aukokime Dievui aukšty
bėse.

I

šykite kuodaugia u s i a i 
darbininkiškų žinių, bū
tent: apie darbus, darbo 
sąlygas, darbininkų atly
ginimą ir t. t.

Kviečiame talkon!

PRANEŠIMAS
L. D. S.

Connecticut Apskričio 
kuopoms

Pranešu LDS. Connecti
cut apskričio kuopoms,

v •

Visos kuopos kviečiamos 
gyvuo j a n t i dalyvauti suvažiav i m e;

Kviečia apskričio Valdy
ba:

Pirm. J. Mančiūnas 
Rašt. B. Mičiunienė.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitame “Darbininko” No. 90 padaryta klaida 

gerb. Snaudalio eilėse: “25 METŲ “DRAUGO” SU
KAKTUVĖMS”. Paskutinė eilutė išspaudinta:

Kryžių nugalėsi! Tad, “Drauge”, valio’; turėjo būti:
Kryžių nugalėsi! Tad, “Drauge”, valio!”
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užsakymų

ŠIŲ DIENŲ LINKSMYBĖS

Padėkavonės Dienai Sugestijos 
A & P’s kasdien žemomis kainomis!

BLAIVININKŲ 'SŪSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kųn. P. Juškaitis— 
pirm., 423 VVinsdor St., Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pirm.; Pr. Mankus — II vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt; 
7 Mott St., Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Common- 
uealth Avė., Worcester, Mass.; M. l'rmonienė ir A. Zaveckas — 
iždo globėjai; A, Mičiūnas — redaktorius, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

mas bažnyčioje. Taipgi ke
letą dienų praleido Wau- 
kegene.

JĖZUS :i kTUS BUVO
1,80 METRŲ AUKŠČIO

Paduokite savo
dabar pas savo A & P Market
- užtikrintas patenkinimas, 
kaip visados!

Juozas Malinskas, ku
riam padarė operaciją 
Providence ligoninėje, jau 
baigia išsveikti. šiomis 
dienomis sugrįžo į namus 
Linkime jam visiškai iš
sveikti.

Pagaliau tiksliai nustaty
ta Kristaus kūno forma.

1.

šiandie linksma mums gyventi 
Ilgai dar nereikės pasenti.

Džiaugias mūsų moterėles,
Grižo jaunos dienužėlės.

2-
Prie alučio daug lnksmybės. 

Draugų randasi galybės.
Čia jau nieko nebetrūksta;

Visoms papirosai rūksta.

3.

Blaivininkų mažai liko, 
Nes visiems alus patiko.

Geria vyrai, ger’ bobelės, 
Nesiraukia jų kaktelės.

•4.

Ir į grineią-bačka žengia 
Kai “Whist Party” kur kas

Čion apysenės, pražilę [rengia. 
Geria, šoka net sušilę.

5.

‘‘Moterėlėj susipraskit, 
Tokius niekus šalin meskit.

Geriau gražiai paskalbėti. 
Save ant juoko nedėkit.”

• Semper Fidelis

I

LAIKAS SUSIPRASTI

Degtinė naikina žmonių 
sveikatą, proto gabumus, 
ardo šeimynų gyvenimą, 
ir kas baisiausiai žudo jų 
tvirtumą ir padermę. Ne
žiūrint to, degtinės varto
jimas metai iš metų vis ei
na labyn. Ta limpamoji li
ga užkariauja vis daugiau 
žmonių; jau geria net mo
terys, mergaitės ir vaikai. 
O suaugusieji netik, kad 
nedraudžia, bet patys ger
dami dar juos ragina. Ir 
turtingi ir neturtingi gal
voja, kad pasilinksminti 
kitaip negalima kaip tik 
užsipylus akis. Jie protau
ja, kad kiekvienam reika
le, ar tai per laidotuves, ar 
vestuves, krikštynas, pa
baigtuves ar atsiskirtuves 
geriausiai galima išreikš
ti savo džiaugsmą ar 
skausmą prisigėrus degti
nės ir pavertus save gyvu
liu, neprotingu sutvėrimu. 
Ir kas keisčiausia, kad žū- 
dami patys nuo degtinės 
ir kitus žudydami, žmonės 
nei patys nežino, kam jie 
taip daro. Jei kiekvienas 
paklaustų save, kam jis 
geria, tai jis pats neturėtų 
ką besakyti.

Kad degtinę ar alų gertų 
dėl jų gardumo, to paša 
kyti negali; visi žinome 
kaip geriantieji pirmą 
kartą purtosi ir kratosi 
nuo jų. Prie svaiginančių 
gėrimų kaip ir prie kitų 
nuodų, kaip antai tabako, 
pripranta iš lengvo ir jie 
pradeda patikti tik tuo
met, kada žmogus pri
pranta prie to apsvaigini
mo, kurį alus, degtinė ar 
kiti gėrimai pagamina.

Kad svaiginantieji gėri- j galima tikėtis, 
mai būtų naudingi sveika-1 daug pasidarbuos, 
tai, to irgi negal tvirtinti, 
nes gydytojai pripažino jų 
kenksmingumą.

(Daugiau bus).

dytojų, pasiremdami tuo- 
mi ką per ilgą laiką yra 
patyrę štai ką yra nuta
rę:

1.. Degtinė visiškai ne
reikalinga žmogaus svei
katai ir gyvybei palaiky
ti; nes neturi savyje stip
rinančių ypatybių.

2. Degtinė kaipo gėri
mas yra sveikatai dar pa
vojingesnė, nes dažnas, 
nors ir su saiku jos varto
jimas daug ligų užtraukia

;arba ligų išgydymą pa
sunkina.

3. Visiškai jos pameti
mas netik padeda sveika
tą atgauti ir amžių prail
ginti, bet yra vienintelis

I kelias apsisaugoti baisių 
pasekmių iš jos sekančių.

4. Daugumas gydytojų 
tvirtina, kad degtinė yra 
nuodai ir, kad girtuoklis 
ne tik pats sau, bet ir sa
vo vaikams ir vaikų vai
kams kaip kūnui — taip 
ir sielai kenkia.

5. Ant galo, visi gydyto
jai sutinka, kad degtinė 
kaipo naminis vaistas, su 
spiritu ar kaip tai pana
šiai vartojamas beveik vi
suomet pavojingas.

i

I

THOMPSON. CONN.
Lapkričio 11 d., Maria

napolio Kolegijos Blaivi
ninkų kuopa laikė savo 
susirinkimą, kurį atidarė 
Kun. J. Vaškevičius mal
da. Pereitų metų kuopos 
raštininkas J. Liolia pasa
kė įžanginę kalbą ir patie
kė sekančią dienotvarkę:
1. Protokolo skaitymas,
2. Naujų narių priėmimas 
(laikinis), 3) Naujos val
dybos rinkimai, 4. Įneši
mai bei sumanymai, 5) 
Kun. Vaškevičiaus paskai
ta.

Blaivininkų kuopos nau
jus narius paprastai pri
ima tam tikromis apeigo
mis. Todėl Marianapolio 
Kolegijos kuopa šiame su
sirinkime savo naujus na
rius laikinai priėmė ir pir
mai progai pasitaikius jau 
formaliu būdu patikrins 
jųjų pasižadėjimą. Šios 
kuopos narių skaičius ne 
per didžiausias, tačiau ta-> 
me skaičiuje randasi rink- 
tiniausi talkininkai, kurie 
su Dievo pagelba beabėjo 
įstengs nemažai nuveikti.

Naujos kuopos valdybon 
išrinkti šie: Juozas Ka
mandulis, Brockton, Mass. 
— pirm., Antanas1 Dran
ginis, Cumbola, Pa., — vi
ce - pirm., ir Antanas Ak
stinas, Brockton, Mass. — 
raštininku. Valdybą suda- 

, ro gabūs žmonės, todėl 
kad jie

f
Į
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2 po 9 oz. pakeliai 25c
2 svarų jaras 29c

9 oz pakelis 10c

ROYAL BAKING POWDER Visiškai Tyrus 12 oz. kenas 33c
MINCE MEAT None Such

WHIPPLE’S MINCE MEAT
QUEEN ANNE MINCE MEAT
DROMEDARY PEEL ORANGE, LEMON, CITRON 3 oz. pakelis 10c

R & R PLUM PUDDING Senos Mados Receptas 1 sv. ken. 25c
ENGLISH STYLE COOKIES Uneeda Bakers
FLAKO PIE CRUST
DUFF’S MIKĖS DEL
RAJAH CURRANTS
RAJAH SPICES PILNA STIPRUMO pakelis 10c

DROMEDARY DATES Golden Pitted 2 pak. 7 ir 3/4 oz. 25c 
PITTED DATES MARVIN

SWANSDOWN KEIKSAMS MILTAI
PILLSBURY’S KEIKSAMS MILTAI

BLUE ROSE RYŽIAI Tik palaidi—Extra Fancy svaras 5c
MARSHMALLOWS Campfire ECONOMY
A & P PUMPKIN
A & P SQUASH

GELATINE DESSERT
BLUE MOON SŪRIAI
MARASCHINO VYŠNIOS

RUDAS CUKRUS
LAYER FIGS
PULLED FIGS
GHERKINS (AGURKAI)

MAIŠYTI RIEŠUTAI
Fancy California Budded

EXTRA FANCY—LARGE
” sv. pak. 35c.

MAIŠYTOS

galonas 47c
' Pale or Golden

Contents only 4 po 12 oz. bonka 25c
SPARKLING VVATER Yukon contents only 6 bonkos už 45c

15c 
10c
10c

pakelis 
READY MIXED 2 pakeliai
GINGERBREAD arba KEIKSAMS kenas 

IŠVALYTI 2 pakeliai po 10 oz.
PILNA STIPRUMO

FANCY
FANCY

31c
25c
25c
25c

2 pakeliai po 8 oz. 25c

2 ir 3/4 sv. pak. 29c
pakelis 30c

PACK

KĄ SAKO GYDYTOJAI 
APIE DEGTINĘ I

Suvirš trys tūkstančiai 
Europos ir Amerikos gy-

I

Susirinkimo metu, Kun. 
Vaškevičius skaitė trum
pą paskaitą, kurioje pa
brėžė blaivybės svarbumą 
bei reikalingumą gyveni
me ir paragino kuopos na
rius ištikimai laikytis nu
statytų blaivinimo idėjos 
dėsnių ir taisyklių. A

A. Mičiūnas (L. K.)

Vienas lietuvis iš šios 
parapijos, netekęs darbo 
ir jo per kiek laiką nega
vę, pasiėmęs plytą, nuėjo 
prie policijos stoties, Fort 
St. ir išmušė jos langą. 
Policija jį tuojau suėmė. 
Kitą dieną įvyko to lietu
vio teismas. Teisėjas iš
klausęs kaltinamojo pasi
aiškinimo, jį paleido be 
bausmės, ir už keletos die
nų tas lietuvis gavo "mies
to pagalbą. '

Paryžiaus aukštos i o s 
politechnikos mokyki o s 
chemijos profesorius Col- 
son ir Paryžiaus katalikų 
instituto biologijos profe
sorius Vignon moksliškai 
ištyrė Argenteuilyje užsi
likusią relikviją — Jėzaus 
Kristaus švarką ir Turine 
užsilikusią paklodę, į ku
rią buvo suvyniotas Jo 
kūnas karste. Abi tos re
likvijos yra tikros. Bū
tent, ištyrus švarke ir pa
klodėje užsilikusios krau
jo ir prakaito dėmės, pa
sitvirtino, kad tikrai vie
nur ir kitur to paties 
kraujo ir prakaito esama. 
Be to, dabar moksliškai 
nustatyta, kad Jėzus Kris
tus turėjo būti 1,80 metrų 
aukščio. Taip pat dabar 
moksliškai patvir tinta 
Šventojo Rašto skelbiama 
tiesa, kad Išganytojas 
trečią dieną po mirties 
prisikėlė iš mirusių, nes 
chemiškai įrodyta, kad 
Kristaus karsto paklodėje 
tiek yra likę chemiškų 
liekanų, kiek paprastai 
lavonas palieka per dvi, 
aukščiausiai per tris die
nas. Su mikroskopu dar 
nustatyta, kad abi relikvi
jos, švarkas ir paklodė, y- 
ra iš vienos medžiagos, 
primityvaus zigzagų audi
mo, kokio būta prieš dve
jetą tūkstančių metų.

Charlotte Miceliutė vėl 
pakliuvo į policijos ran
kas. Ji yra tik 16 metų 
amžiaus. Šįmet ji šioje pa
rapijoje priėmė pirmą Ko
muniją.

Kol lankėsi katekizaci- 
jos mokyklon viskas buvo 
gerai, bet kaip tik sustojo 
ėjus mokyklon, išėjo į gat
vę ir įpuolė į bėdą.

Tėvai privalo geriau 
prižiūrėti savo vaikus. Ka- 
tekizacijos mokykloje ji 
buvo mokoma dorai gy
venti. Ji buvo priežiūroje 
mokytojų. Tėvai turi lai
kyti savo vaikus taip- pat 
geroje priežiūroje, 
praskime laiku.

svaras 19c 
No 2į kelias 10c

2 No. 21 kenai 25c

Sparkle Išskyrus kav. kvapsnį pk. 5c 
ĮVAIRŪS pakelis 19c

5 oz. ja ra s 14c

2 po 1 svarą pakelis 15c
8 ounees 10c 

sv. pakelis 25c 
Svveet qt. 33c

svaras 23c 
pakelis 25c

svaras 29c
Worthmore sv. pak. 25c

svaras 25c

1/2 galono 29c

svaras 19c
svaras 23c

FANCY SWEET M1XED or

Fancy Assortment
HALNUTS

PECANŠ
CHOCOLATAI “Guarantee
KIETOS SALDAINĖS

CIDER
YUKON GINGER ALE

y? • — Susi-

I

t

Šiomis dienomis policija 
areštavo tris vaikinus, ku
rie vogė dalis nuo automo - 
bilių. Tėvai pasiklausinė- 
kite, ar kartais ir jūsų 
vaikai nedraugauja su va
giliukais. Perspėkite juos, 
kad neįpultų į bėdą. Blogi 
draugai ir gerus vaikus iš
veda iš kelio.

šiai ką nors užvalgė, nes 
ir kiti tos šeimos nariai 
jautėsi negerai.

Bowlerių kam p a n i j a 
smarkiai šturmuoja. Kom- 
peticija didėja. Pereitą sa
vaitę keletą permainų. 
Bowlerių rezultatai:

A & P GRAPE JUICE kvortinė bonka 29c paintės bonka
VAN CAMP’S TOMATO JUICE 23 oz. kenas
TOMATO COCKTAIL Van Camp’s 23 oz. kenas

TOS KAINOS YRA BOSTON’E IR APYLINKĖJE

A & P FOOD STORES OF NEW ENGLAND

The Crc.it ATLANTlC čr PACIFiC Tca Co. ____

Detroito Žinios

Šią savaitę palaidotas 
Leonas Bizakas, kuris ke
letą metų atgal apsivedė 
su p. Bieliute. Tai nelai
minga šeimyna. A. a. Bi- 
zako vestuvių metu įvyko 
gaisras ir jame sudegė jo 
brolis. Jo motina susi
krimtus, nedalaikė ir mi
rė. Į trumpą laiką susirgo 
Leonas. Suparaližavo jo 

j vieną šoną. Pasikankinęs 
mirė. Paliko nuliudime 
jauną žmoną su kūdikiu. 
Jis nepriklausė nei 
vienos draugijos.

išlošė pralošė
D. Brazis 9 3
Balta Rožė 8 3
Šv. Petro par. 7 5
Gus & Frank 7 5
Bill & Pete 5 7
Šv. Jurgio par 5 7
Vyčių 5 7
Lietuvių Užeiga 2 10 .

IŠVYKO BALTIMORĖN

prie

ŠV. PETRO PARAPIJA
Jaunimo draugijos ban- 

kietas pavyko. Rengimo 
Komisijoje buvo šie: G. 
Brazaitis, A. Grigiutė, A. 
Širvydienė ir A. Hoskins. 
Viskas buvo tvarkiai ir 
gražiai prirengta. Bankie- 
te dalyvavo atstovai iš i

VIENS ANTRO SLEPIA
SI

I
----------------- ;—t ’ y

i

Vyčių, Šv. Jurgio, Šv. Var- nuotaiką draugijose; M. 
do dr. ir iš Šv. Jurgio par. Kireliutė kalbėjo apie jau- 
Sodalicijos. Visi svečiai la- nimą. Kleb. I---- --
bai linksmai praleido lai
ką.

Prie stalų patarnavo 
jaunos merginos, atitinka
mai pasipuošusios. Valgiai 
buvo karališki. Pirm. C. 
Balnis pradėjo programą 
gražia prakalbėle ir pa
kvietė programos vedėju 
viešųjų mokyklų komisarą 
p. Don. Sweeney, kuris 
perstatė sekančius kalbė
tojus : J. Grigą, kuris labai 
aiškiai išrodinėjo vienybes 
reikalingumą; kun. H. Ma- 
yotte iš.,Davison, kuris 
kalbėjo apie darbštumą 
parapijoje ir draugijoje; 
A. Hoskins — apie vienin
gumą; kun. J. Ording iš ^spūdžių. Jam labai patiko 

uVnl+i oro y* o noronnnc nhnrn •

, kun. Masevi
čius savo trumpoje kalbo
je įrodinėjo, kad vieningai 

i veikdami labai daug gero 
padarome lietuviams; ra
gino visus parapijos ir 

i draugijų narius vieningai 
darbuotis dėl savo parapi
jos ir palaikyti vienybę su 
kitomis parapijomis.

Po kąlbų įvyko pasilink
sminimas. Visi buvo pa
tenkinti vakaro programa.I

S. Rokas, vietinis grabo
rius, buvo išvykęs Chica- 
gon pas savo gimines. Ten 

i beviešėdamas buvo Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje. 
Grįžo pilnas gražiausių į-

sa-Šv. Petro parapijos 
Įėję įvyks “keno” lošimas 
per tris vakarus, lapkričio 
25, 26 ir 27 dd. Ateikime 

į visi ir atsiveskime savo 
kaimynus pažįstamus.

Parapijos bazaras prasi
dės gruodžio 2 d. ir tęsis 
iki 9 d. Bus įvairių žaislų 
ir lošimų .Jaunos mergai
tės pasiuvo gražią kaldrą. 
Paremkime šį gražų dar
bą. Gausiai ateikime į ba- 
zarą.

Šiomis dienomis išvyko 
į Baltimore, Md. Šv. Jur
gio parapijos vargoninkas 
muzikas p. Jonas Čižaus- 
kas. ilgus metus čia var-’ 
goninkavęs. P-nas Čižaus- 
kas pakviestas ten vargo- 
ninkauti lietuvių parapi
joje, kur jis jau yra buvęs 
keletą metų atgal. Gerb. 
muzikui p. Čižauskui lin
kime geriausių pasekmių 
naujoje vietoje.

Detroite per keletą die
nų buvo šiltas pavasario 
oras. Lietutis linojo. Be
darbiams ir suvargusioms 
šeimoms gerai, nes reikia 
mažau kuro.

Vaikas užtikęs tėvą deg
tinę geriant, klausia:

“Tetuš, kodėl tu geri sau
vienas pasislėpęs?”

Tėvas “O tai vaike.
dėlto, kad motušė nematy
tų”.

Vaikas: — “Ir mama ge
ria, kaip tėvelis nematai”. Orion, kaip sukelti gerą parapijos choro giedoji-1 sunkiai susirgo. Greičiau-

Augenijus Zimnickutis, 
sūnus Antano Zimnicko,

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkitčs “Darbininke”.

CLIFFORD’S
SERVICE STATION

VIRTUVĖS PEČIAUS
ALIEJUS — 71/tC.

Taipgi parduodame: 

LYNN ALIEJAUS 

ŠILDYTUVUS
Tel. 6394

588 No. Main St,
BROCKTON, MACS.
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DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
■

ŠYKES & SYKESLll
P. A Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANB0RN BLOCK
681 Washington St.
KORW00D MASS.
Tel N-onvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walntrt Avė.

Tel. Nonvood 1020

Tel. 5-2576
I KAZ. W. TAMUUONISI i 

; ADVOKATAS » ! 

į 390 Main St, •

į WORCESTER, MASS. •
1 ’

tininkas pasiųstų Tėveliui 
Karaliui padėkos laišką, 
išreikšdamas visos kuopė- ■ 
lės širdingą dėkingumą.

Po to sekė žadėtos kny-1 
gos turinio aiškinimas. 
Bus dailės ir meno sky
rius. Mūsų kuopelėje ran
dasi keli gabūs dailinin
kai, du ar trys neprasti is
torikai, o beveik visi yra 
atsižymėję filosofijoje, ir j 
negalima užbaigti nepami 
nėjus ir poeto.

Žinoma, darbas milžiniš
kas, bet ir milžiniški pasi
ryžimai.

Overbrook, Pa.
* Lapkričio 18. įvyko su
sirinkimas, apsvarsty t i 
kelioliką klausimų, neuž
baigtų paprastame mėne
siniame susirinkime, ku
riame knygos rašymą ir 
išleidimą buvo pradėta 
svarstyti. Kilo nemaža ke
blumų, daug nesupratimų, 
nes knygos rašymas mūsų 
kuoDelei tai ne naujas iš- 
mislas. Jau mūsų pirmta- 
kūnu buvo darbas ne tik 
pradėtas, bet gerokai ir į- 
vykdintas. Jie paliko 
mums nepanrastą knyge
lę, užvardintą “Laimės 
kalvis”. Iš to ir iškilo 
svarbus klausimas. Ar va
ryti tą jų darbą toliau ir 

-savo jėgas su jųjų suvie
nyti ir keliauti jų pramin
tu taku, ar mėginti, išsi
juosę sau naują kelią kirs
tis.

Po ilgų ir karštų ginčų, 
nutarta naują knygą pra
dėti, kuri bus užvardinta 

‘“Kelias į Šviesą”. O tą se
ną knygą įkūnyti, įkorpo- 
ruoti į mūsų naująją.

“ Mūsų knygos tikslas gan 
kilnus. Rašydami, ne tik 
patys pramoksime, bet ir 
kitus studentus ir klieri-t 
kus paraginsime, paaks- projektai duos darbo 108,-! 
tinsime lietuviškai ne tik-; 946 žmonėms ir tam tikš
tai skaityti ir kalbėti, bet i iui paskirta $25,083,042 
ir rašyti. Nerašome šios doleriai. Darbai bus duo- 
knygos spaudai ar visuo-Į 
menei, bet tik savo kuope
lei.

Kaštai nors ir nenerdi- 
džiausi, o bet visgi studen 
tams ir klierikams atseis 
gerokai kišenius pakrapš
tyti, skatikus iš visų kam
pų sužerti, galvas ne sykį 
pasikasyti; bet kaip bus 
nebus, šiaip - taip, o vis 
surasime, būda Buvo įneš
ta kreiptis laiškais į kuni
gus, prašant dovanų, bet 
tas įnešimas pasmerktas. 
Mat ne elgetos. O kur tu 
čia žmogus rasi mecenatą: 
tai ne Horatijaus aukso 
laikai.

Bet kalbant apie mece
natus, mūsų kuopelė rado 
mecenatą, ir da ne bet ko
kį. Tėvelis Karalius, vi
suomenės ir šviesuomenės 
geradėjas, kuris šią mūši] 
klierikų kuopelę ir sutvė
rė, prisiuntė mūsų knygy
nui daug gerų ir labai rei
kalingų knygų. Buvo įneš
ta ir patvirtinta, kad raš-

• v

I
Bastūnas.

SHENANDOAH, PA.
Kun. J. Karalius, kun. 

A. Degutis ir kun. K. Ba- 
tutis dalyvavo šios apylin
kės lietuvių Kunigų Vie
nybės susirnkime, Marble 
Hali viešbutyje, Mt. Car
inei, Pa.

Daugelis žmonių lankosi 
bažnyčion dalyvauti uždu- 
šinėse pamaldose, kurios 
kalbamos kas antradienį, 
penktadienį ir sekmadienį.

I 
I

DARBAI
Eric H. Biddle, direkto-• _

rius “Statė Emergency 
Relief Board” pareiškė, 
kad Pennsylvanijoje 2,729 
projektai buvo užgirti. Šie

I darni žmonėms tik po išna
grinėjimo jų gabumų ir 
reikalų. Tikisi šiuos dar
bus pradėti po kelių savai- v • cių.

VYČIŲ VEIKIMAI
Vyčių surengtas “Far- 

mers’ Dance” — ūkininkų

Aš Nepaisau
X

Kaip Salta
Jau 32 metai, kaip buvo tokia šal
ta žiema, kaip pernai, bet D. & H 
Cone-Cleaned Anthracite apšildė 
mūsų namus. Tai tikrai parodo, 
kad didžiausiems šalčiams, ji tin
kamiausia anglis/’

L AWSON CO AL and GRAIN CO.
Tel. Brockton 6445

YARDAS IR OFISAS: 64 AMES ST., MONTELLO, MASS.

. ' —  . —777- j*      --     

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE
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L. VYČiy N. A. APSKRI
ČIO KUOPOMS

Mūsų pusmetinis šuva-
i šokis, sėkmingai pavyko, fiavimas įvyks lapkričio 
Pusantro šimto jaunimo 35 d 1;30 val pietUj 

Šv. Pranciškaus parapijos 
salėje, 105 Main St. Athol

dalyvavo šokiuse. Svetai
nė buvo tam tikslui tikrai 
ūkininkiškai papuošta. At 
silankę nesigailėjo.

Po sėkmingų ūkininkų 
šokių, vyčiai rengia “con- 
fetti” šokius, kurie įvyks 
vyčių svetainėje, penkta
dieni, lapkr. 23 d.

MONTELLO, MASS.
L. D. S. 2 kuopa savo 

mėnesiniame susirinkime 
skaitė kun. S. Kneižio pa
ruoštą paskaitą. Nariai iš
klausę gražios ir pamoki
nančios paskaitos, išreiškė 
gilią padėką jos autoriui 
ir pageidavo, kad ta pas
kaita būtų skaitoma visų 
katalikiškų organizacijų 
susirinkimuose.

profesijonalai ir biznie
riai. Kviečiami žymūs kal
bėtojai. Girdėti, kad at
vyks ir “Darbininko” re
daktorius A. F. Kneižys.

Po prakalbų įvyks plati
nimas katalikiškų laikraš- 
cių.

Šiam kilniam darbui va
dovauja

I Todėl 
kilniam 
nes tik

1 me nuveikti 
bus.

I

t
VAJAUS REIKALU

Pirmininkas pr a n e š ė, 
kad jau Vajus paskelbtas,, 
kuris prasidės gruodžio 1 
dieną, ir kvietė visus stoti 
į platintojų eiles ir dirbti 
katalikiškosios spaud o s 
darbą. Paaiškinus vajaus 
sąlygas, kurias susirinki
mas maloniai užgyrė. Visi 
pasižadėjo dirbti ir remti.

Adomas Jarmalavičius 
pirmutinis pasisakė eisiąs 
ir ieškosiąs naujų skaity
tojų.

Taipgi ir mūsų vetera
nas Jonas Jeskelevičius ir 
Leonardas Kumpa nemie
gos. Visi išvien prie darbo, 
o vaisius bus didelis.

Narys.

kun. S. Vembrė, 
visi stokime savo 
vadui į pagelbą, 

vienybėje galėsi- 
didelius dar-

iš visų lietu- 
laisvamaniš-

Išmeskime 
viškų namų 
kus laikraščius. Visi ben
drai tarkime, kad mes už
tektinai turime savo laik
raščių ir knygų.

Lai kiekviename būna 
katalikiškas laikra štiš 
“Darbininkas” ir kiti.

gėrėjosi. Todėl visi skati- 
1 narni dalyvauti visose virš 

minėtose pamaldose. Pa
mokslai rytais bus tuoj 
po 8 vai. mišių; vakarais 
7:30 valandos.

Sekmadieny, gruodžio 9 
d. Šv. Mišios bus 7—9 ir 
11 vai. Suma 11 vai. bus 
už visus dabartinius para
pijiečius. O pirmadieny, 
gruodžio 10, 9 vai. ryte 
bus iškilmingos šv. mišios 
su egzekvijomis už visus 
mirusius parapijiečius.

WORCESTER, MASS.

*

SCM^'C
75 Statė Street 

ROSTON

Kalėdos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informaciją 

klauskite pas 
vietini agentu 
arba

SODALIETES
Sodalietės surengė Hal- 

loįve’en šokius, kurie įvy
ko vyčių svetainėje. Dau
gelis sodaliečių, ypač jau
nosios, atsilankė apsirėdę 
įvairiais drabužiais. Atsi- 
lankusios pasilinksmi n o 
žaislais ir dainomis. Po 
pasilinksminimo buvo už
kandžiai.

Kuopos, siųsdamos ats
tovus į suvažiavimą, turi 
paruošti gerų naudingų 
planų, kad atstovai suva
žiavime galėtų pasinaudo
ti ir surasti priemonių ge
resniam veikimui.

Dvasios Vadas 
Kun. V. Puidokas, 
Pirmininkas 
V. Kereišis

Raštininkė
P. Antanėlytė

v •

BANKIETAS
Gruodžio 9, sekmadienio 

vakare 6 vai., gražiomis 
spalvomis išpuoštoje pa
rapijos salėje įvyks nepa
prasta vakarienė. Gaspa-

ŠVČ. SAKRAMENTO 40 
VAL. ATLAIDAI

Pradžioje rekolekcijų 
gruodžio 2—3 ir 4 įvyks 
Švč. Sakramento 40 vai. 
atlaidai. Pagelbon bus 
daug kunigų, visi galėsite 
be vargo išpažinties priei
ti. 40 vai. atlaidai prasi
dės sekmadieny gruod. 2 
su suma; baigsis gruodžio 
4, 7:30 vai. vakare su 
kilmingais mišparais 
procesija

• v

• v1S- 
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CAMBRIDGE, MASS.
SIDABRINIS PARAPI

JOS JUBILIEJUS
Gruodžio 8 ir 9 dd. lietu

vių Švč. Panos Marijos

vakarienę surengti sekan
čios: B. Žilienė, Bačinskie- 
nė, Zaveckienė, Kirslienė, 
Kalinauskienė, Kisielienė, 
Ribokienė, Povilaitie n ė, 
šeškauskienė ir Bucelevi- 
čienė. Gaspadorius P. Ki- 
sielis. Jam padėjėjai: Jur
gis Mockevičius ir A. Vai- 
siauskas.

Vakarienėje apart ska
nių valgių bus graži pro
grama.

Kalbės Jo Eksc. Vysku
pas. Bus ir daugiau kalbė-

tarnautojai organizuo j a 
basketball’io ratelį. Per 
pastaruosius keletą metų 
gan gerą ratelį turėjo. Ti
kisi ir šįmet suorganizuo
ti dar geresnį.

MIŠIŲ TARNAUTOJAI 
Mūsų parapijos mišių Nekalto Prasidėjimo pa

rapija minės Sidabrinį Ju- tojų. Pasirūpinkite tikie- 
biliejų. Tą sukaktį atitin- tus iš anksto įsigyti, 
karnai paminėti yra ren- kietų kaina tik $1.00.

Kad Sidabrinis Jubilie- 
šeštadienyj, Nekalto Pra- i jus būtų dvasiniai naudin- 
sidėjimo dienoje. 10 valan- gas, lapkričio 30, prasidės 
dą ryte bus iškilmingos ““--------------
Pontifikalės Šv. mišios už 
visus gyvus senus parapi- 

Mišias laikys

giama įvairi programa.

Grinevičius apsivedė su 
Albertina Bagdonavičiūtė.

Lapkr. 15, Kazimieras 
Vagonis su Jieva Degučiu- 
te.

Lapkr. 18, Povilas Cipe- 
ris su Stanislava Stremec- 
kiene. Jonas Jasionis su 
Mikalina Butkevičiute.

Laimingos gyvenime vi
siems kloties.

Beje, girdėjau, kad mū
sų graborius Kazimieras 
Časas, kurs laiko savo o- 
fisą 409 Windsor Street, 

i neseniai apsivedė su kokia 
i ten divorsuota moterimi 
iš So. Boston. Šliubas bu
vęs prie Justice of the 
Peace.

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

L. D. S. narių susirinki
mas įvyks lapkričio 16 d , 
Šv. Kazimiero mokyklos 
kambariuose. Susirinkime 
buvo kalbama kaip sėk
mingiau prisirengti prie 
platinimo kataliki š k o s 
spaudos. Prie to nutarta 
turėti Worcesterio žinių 
puslapį “Darbininke”.

Kitas susirinkimas į- 
vyks lapkričio 23 dieną 
tuojaus po vakarinių pa
maldų, mokyklos kamba
riuose. Visus LDS. narius 
ir “Darbininko” prietelius 
kviečia atsilankyti.

Šiame susirinkime bus 
kalbama kaip pasekmin- 
giau prisirengti prie dide
lių prakalbų, kurios įvyks 
lapkričio 30 dieną, 8 vai. 
vakare, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Į minėtas prakalbas 
kviečiami visi Worcesterio

25 METŲ JUBILĖ JUS
Rašydamas apie katali

kiškąją spaudą noriu pri
minti. kad Šv. Vardo Jė- 
aus Vyrų pašelpinė drau
gija minės savo draugijos 
25 metų gyvavimo sukak
tuves. Apvaikščiojimas į- 
vyks lapkričio 25 dieną, 7 
vai. vakare, Šv Kazimiero 
par. salėje.

Čia noriu priminti, kad 
ši draugija viešai su vėlia
va dalyvauja savo meti
nėse šventėse. Todėl ir mi
nėtą dieną dalyvaus su 
vėliava laike trečiųjų Šv. 
mišių ir eis prie šv. Komu
nijos bendrai.

Šia proga Šv. Vardo dr- 
jai linkiu ilgiausių metų 
ir visiems nariams laimin
gai sulaukti auksinio jubi- 
lėjaus.

Reporteris.

WESTF!ELD, MASS.

visiems parapijiečiams re
kolekcijos ir Nekalto Pra
sidėjimo Novena. Rekolek 
cijų pamokslus skelbs Tė
vas Bonaventūras Pauliu
kas, Dominikonas. Jis šio- 

__—.---------,----------- je kolonijoje dar nėra bu-
! valandomis. Vakare iškil- vęs. Kur tik jis skelbė mi- 

“Putis.” , mingi mišparai. |

BEDARBIAI
Shenandoah’o Bedarbių

Council’as išrinko keletą jonus. Šv.
savo narių atstovauti Be- Jo Eksc. Vyskupas Matu- 
darbių Kongrese, Washin-1 lionis. Kitos šv. mišios to- 
gton’e, sausio 5, 6 ir 7 die- je dienoje bus 5, 7 ir 8:00 
nomis.

MIRĖ
Juozas Santackas, 411 

Windsor St. Mirė lapkr. 
20, aprūpintas Šv. Sakra
mentais. Laidotas bus su 
trejomis Šv. mišiomis lap
kričio 22, 9 vai. ryte.

Amžiną atilsį lai sutei-
i sijas visi jo pamokslais kia jam Dievas

f

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Broękton 2005

BAZARAS
Lapkričio 29, 30 ir gruo

džio 1 dieną, Šv. Kazimie
ro parapija renąia didelį 
bazarą, Šv. Kazimiero 
draugijos salėje, 22 Wil- 
liams St.

Padėkavonės dienoje 
prasidės 2 vai. po pietų, o 
kitoms dienoms nuo 6 vai. 
vakare ir tęsis iki 12 vai. 
nakties.

Kas vakarą gros praš
matnūs muzikantai, kurie 
moka netik jaunuosius, 
bet ir įvairaus luomo susi
rinkusius palinksminti.

Westfieldiečiai jau visu 
smarkumu yra įsileidę į 
darbą, bazaro didesniam 
pasisekimui.

Tad kviečiame visus iš 
arti ir toli tuo laiku at
vykti į Westfieldą. Ir bū
kite tikrų kad atvykę ne
sigailėsite, turėsite links
mą laiką; mes gražiai Jus 
priimsime ir skaniai pa
vaišinsime.

Rengimo Komisija.
“Geras katalikiškas laik

raštis yra nuolatinė misi- 
I ja”.—

Žmogus tik tiek žmogus, 
( kiek jis valios turi.

šv. Augustina*.



Penktadienis, Lapkričio 23, 1934
- . ———   ------------------------------------------

Pigiausias Kainas!

Ar jums rūpi, kaip praleisite šią. 
žiemą? Mūsą šildymo inžinierius 
atvyks į jūsą namus ir suteiks 
geriausius nurodymus kokios šil
dymo priemonės bus geriausios ir 
ekonomiškiausios. Tik juos pasi
kvieskite laišku ar telefonu. Už 
patarimus nereikalauja jokio at
lyginimo.

kalingus pataismus, bet Marė 
pasakė Antanui, kad visi jos 
kaimynai perka pas GROSS- 
MAN’Ą ir ji žino, kad ten

♦

“gali pirkti ir daugiau ir pi
giau”.
O, jei taip, tai eikime tenai 
tuojau.

a
t

Ir Gvintuoja

PREKES PRISTATOME VISUR DYKAI

t r

ŽTIKRINTAS PATENKINIMAS

ŽIEMOS LANGAI
Pas mus pigiausi. Sykį užsi
mokėjęs jau kitą išlaidą netu
rėsi. Tai daug sutaupys šildy
mo išlaidą. United Statės Bu- 
reau of Standards ištyrimu, 
vartojant žiemos langus su
taupoma nuo 25 iki 50 
šimčią kūrenimo išlaidą.

t

v

VISOS MAUDYNĖMS 
PRIEMONES

Didelis tą priemonią pasirin
kimas užtikrina, kad gausite 
sau labiausiai patinkanti ir 
už pigiausią kainą jums rei
kalingą maudynei dalyką. Vi
sokią rūšią ir didumo virtu
vėn “sinkos” labai pigiai.

NAMŲ SAVININKAI, TAUPYKITE PAS GROSSMAN’A!
GROSSMAN’O PREKIŲ ĮVAIRUMAS, PERKANT SUTAUPYMAS, VISA TAI PIRKĖJO NAUDAI!

TIK KĄ GAVOME!APSIRŪPINK DABAR!
/•

1000 žemomis kainomis tuale
tams daliu. Pirmos rūšies me
džiaga.

HOT AIR 
FURNACE 

18-Inch Firepot 

$44.95

Antanas nutarė, kad deliai
y

pinigą stokos turi atidėti rei-

HEATINC 
BOILERS

$63.00

RADIATORLAI — DŪ 
MAMS PAIPOS

Asbestos, Cementas ir Paipą Ap
dengimo Medžiaga.

Visokios Rūšies Vaivos. Bile Ko
kios ir Visokios šildymui Lie

čiančios Priemonės už

nuo-

KOMBINACUINŽS DURIS 
ŽIEMAI IR VASARAI

Įsigijęs sietines, (screen) vasa
rai ir nuo audros žiemai du
ris, nereikės turėti dvieją du
rą ir mainyti kas sezoną, nes 
toii kombinacija atstos abejas. 
WEATHER STRIPPING par
duodame už ............... lc. pėdą.

Be sėdynės

Acid’ui atsparūs 
Tikros Vertės

Nepapras
tai geros 
vertės! Di

lį” pasirink 
galimybės

ankštos rūšies 42 colią “sin- 
ką” ir “tray” nepaprastai pi
giai tik už 210 75
Be Įrengimo *1O

Statymui Geležies Reikmenys. Visa Eile Visokių Rusių Paipų. Mes Supiaustome
me Paipas Sulig Jūsų Reikalavimų

Žodžiu Viskas Nuo Rusies iki Stogo

GROSSMAN’S - BROCKTON UŽTEKTINAI VIETOS AUTO
MOBILIAMS PASISTATYTI.
VAŽIUOKITE MŪSŲ KIEMAN

[vietinės žinios!
MIRĖ

Kastantas Gruodis, 39 
metų amžiaus, gyv. 108 
Botven St. Mirė, lapkr. 20 
d., miesto ligoninėje. Paė
jo nuo Panevėžio. Ameri
koje pragyveno 24 metus. 
Paliko brolį Antaną So. 
Bostone ir du broliu Lie
tuvoje. Palaidotas su mi- 
šiomis iš Šv. Petro bažny
čios lapkr. 22 d., 9 vai. ry- 
te»

riai, du gamtos mokslų Tai bus naujienybė mūsų 
kambariai, 32 bendro mo- kolonijoj.
kslo kambariai, didelė val
gykla, svetainė, gymna- 
sium ir tt.

I

ninko p. K. Šidlausko
krautuvės lange. Antanas ’ Švagždys, 48

metu amžfadš/gyv. 44 W.
Pasinaudoki t e p r o g a 6th st beįeidamas stati-

______a ta-Att a tat o j

gy-

APSIVEDE
Robert Rodeliffe ir Marė 

Volungevičiutė, 540 E 7th 
St., apsivedė Šv. Petro ba
žnyčioje, lapkr. 18 d.. Pa
broliu buvo jaunosios bro
lis Albertas, pamergė jos 
sesuo Julė.

prieš PADĖKAVO N Ė S 
DIENĄ gerai pasilinks
minti baliuje ir įsigyti ka
lakutą. Baliaus pelnas ski
riamas sušelpimui parapi 
jos biednųjų šeimynų.

Šv. Petro lietuvių para 
pijos Šv. Vincento Paulie
čio skyrius kasmet išlei
džia per $1,000.00 bied- 
niesiems. Skyrius aprūpi
na biednuosius drabužiais, 
maistu, gydytojų pagalba, 
vaistais ir tt.

nę susižeidė. Jis yra 
dytoio priežiūroje.

259Ona Leikienė, gyv.
j W. 4th St., pereitą savaitę 
buvo nuvežta miesto ligo
ninėn. Manoma buvo, kad 
reikės daryti operaciją, 
bet išegzaminavus, pasiro
dė, kad operacijos nerei
kia. ■

I

NAUJA MOKYKLA
SOUTH BOSTONE

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONĄ

Neužilgo pradės statyti 
naują mokyklą mergai
tėms, kurios pastatymas

I kainuosiąs $636,800.00.
Šioje modemiškoje mo

kykloje bus keturios vir-į

tuvės, siuvimui kambariai, l (Daugiau Vietinių Žinių 
du namų ruošos kamba- 2 pusi.)

Adv. A. O. šalna paskir
tas Cambridge Viešųjų 
Mokyklų organizacijos Di
rektorių Tarybos nariu. 
Tos tarybos tikslas tyrinė
ti viešųjų mokyklų siste
mą, studijuoti ją ir paruo- | mis 
šti reikalingus pasiūlymus 
visuomenės autoritetams 
ir Cambridge miesto bal
suotojams.

Šv. Elzbietos pašalpinė 
draugija rengiasi prie sa-; 
vo metinių iškilmių. Pade-' 
kavonės dienoje įvyks jų 
metinės šv. mišios ir šv. 
Komunija. Po bažnytinių 
iškilmių yra rengiama A- 
gafe Communion break- 
fast. Vadovauja mūsų 
jaunos veikėjos p-lės Juzė 
Čiurlionytė, Juzė Tama
šauskaitė, Anelė Jenavi- 
čiutė ir I. Zolubaitė. Pel
nas skiriamas labdarybei 
“Comunity Chest”. Girti
nas yra daiktas rūpintis 
kitų gerove.

Motinų Arkibrolija ren
gia labdarybės naudai 
“Whist Party”. Mat jos 
kas metą prieš Kalėdas 
surengia vargšams vaike
liams “Christmas Party” 
ir apdovanoja dovanėlė- 

Tam tikslui norima 
sukelti fondas. Garbė jau
noms motinoms, kad rūpi
nasi vargšais.

{VAIRIOS ŽINIOS
GRAFAS NETURI 

PINIGŲ
1 -------Varšuva, Lenkija —

rardovo fabrikuose afera, 
kalėjiman pateko ne tik 
fabrikų direktoriai pran
cūzai: Vermeršas ir Cai-

Ryšium su garsiąja Ži- nas. bet ir buvęs ilgus me
tus Lenkų Raudonoje 
Kryžiaus pirmininkas gra
fas E. Potockis. Pasirodo, 
kad ir šis žinomas lenkų 
didikas buvo įmaišytas į 
piniginę aferą.

Sėdinčių kalėjime direk-

vo kunigą W. Lynne. Lai 
Dievas suteikia mums tą 
malonę. Rap.

NORWOOMiASS.
i

L. V. V.
Pranelis

GYVI KALAKUTAI 
DOVANOMS

Šv. Vincento Pauliečio 
skyriaus (Šv. Petro lietu
vių parapijos) taip vadi
namas “KALAKUTŲ BA
LIUS” įvyks lapkričio 24 
d., parapijos svetainėje. 
Kiekvienam bus proga įsi
gyti gyvą KALAKUTĄ. 
Tuos kalakutus galima 
matyti draugijos pirmi-

WEST LYNN, MASS.

roiuumuauuumuiimuiiiuiu

Sąjungietės Bruzda 
Lapkričio 25 d., įvyksta

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

»
ramumo, klaidų ir prieš* 
religinio veikimo, jaučiu 
būtinumą pasisakyti vie
šumai apie savo atsiverti
mą. Pastarieji metai Ispa
nijos darbininkų 
buvo netvardomos 
ei jos laikmetis:

toji agitacija 
pastūmėjo į ekstremis
tų eiles: jie ten vylėsi 
galėsią nugalėti 
rijalinį skurdą 
atrasti netektą 

ramumą.
aš buvau vienas iš tų

v •

klasei 
agita-

daugelį

mate* 
ir vėl 
sielos

Ir
jaunų žmonių peranksti 
išstumtų į gyvenimo ko
vos areną, 
prisiėmiau komunistų do
ktriną. Aš visas pasišven- 
čiau organizaciniam veiki
mui, įgijau vis didesnio 
patyrimo brutalioj socija- 

„ linėj kovoj ir net kitu?
Dabar vėl pranešama, mokiau sindikalistinio są

jūdžio intrygu, tačiau ne
trūkus man teko labai 
skaudžiai nusivilti. Aš lai* 
kiau, kad viso to nusivyli
mo kaltininkai yra žmo
nės. Tačiau šiandien aš 
žmonių jau nebekaltinu— 
kalti ne žmonės, o jų idė
jos. Šiandien su skausmu 
aš pagalvoju apie praėju
sias savo dienas.

Šv. Cecilijos (Šv. Jurgio torių gynėjai - advokatai 
parapijos) choras surengė neseniai kreipėsi į teismo 
taip vadinamą “roller ska- tardytoją, kad jis sutiktų 
ting” vakarėlį, lapkričio išleisti prancūzus už kau- 
13 d., Cantone. Dalyvavo ciją. Bet, pareikalavus už 
beveik visi choro nariai ir abudu direktorius 7.000.- 
jų draugai. Basai nugalėjo 000 auks. kaucijos, nieks 
tenorus basketball žaidi- tokios sumos negalėjo 
me 5—4. Basai lošėjai bu- duoti, 
vo šie: Jonas Perekšlis, ~ ‘ 
Adomas Nevinskas, Vikto- kad teismo tardytojas už 
ras Babilas, Juozas Jog- grafą Patockį pareikala- 
minas, Petras Valentas; Vęs 5.000.000 auks. kauci- 
tenorai — F. Minkevičius, jos. Bet kadangi tokios' 

sumos nieks negali įmokė
ti, tai buvęs Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas gra
fas Potockis ir toliau tu
rės pasilikti kalėjime.

Miliauskas, V- 
V. Balutis, A.

Danielius
Vaikezas, 
Venskus.

“Roller skating” vakarė
lio rengimo komisijoje bu
vo: V. Babilas, Ona Gai- 

Stasė Smilgytė,

I

u •

• v

ir aš lengvai

Šioje kolonijoje lietuvių į 
neperdaugiausiai. Parapi- dulyte, 
jos nėra. Šią savaitę, airių Angelė Akolevičiutė, Sofi- 
parapijos bažnyčioje lietu- Ja Navikaitė, V. Balutis, 
vis misijonierius, kun. Ig. Ona Kudirkaitė, Izabelė 
Abromaitis skelbia lietu
viams misijas- Gerb. Misi- 
jonierių pakvietė kun. Jo
nas Skalandis. kuriam yra

Smilgytė. Rap.

Moterų Sąjunga N. A. Pavesta šios Be-Vietinis Federącijos 
skyrius savo susirinkime 
nutarė uoliai remti “Dar-

MII7llffK MAIfYIflA I bininko” vajų ir jo ruošia-
MUl.ln.Uu mu"t I RLR ma radio valanda Tam ti-

M. Treinavičiutė, moky- kermošių” “Penny Sale” 311168 sąjungietės iš kitų maičiui už gražius pamok
tojo, moko muzikos pianu gruodžio 2 d. Draugijų ats kolonijų. Tą pačią dieną, sius.

Ji yra baigusi .... ™ - _ - - •
FAELTEN PIANOFORTE -

KOLEGIJA

444 E. Sixth Street,.
So. Boston, Mass.

tuvius aprūpinti dvasi
niais reikalais. ,

Lietuviai dėkoja kunigui 
Jonui Skalandžiui už rū-

Apskričio Suvažiavimas
mūsų kolonijoje. Tad vie-

__ ___ _______ tinės sąjungietės uoliai
mą radio valandą. Tam ti-1 rengiasi ir rūpinasi, kad

I kslui nutarė rengti centinį priėmus kuogeriausiai se- pestmgumą ir kun. Abro-

tovai savuose susirinki- vat<are, yra rengiamas ne- žmonės misijomis labai 
muose pranešė ir. visos PaPrastos prakalbos Mo- užinteresuoti ir gausiai 
draugijos entuzijastiškaijtenl Sąjungos lajaus rei- naudojai Dievo malonė

mis. Visų troškimas, kad

muose v___ -__________
draugijos entuzijastiškai i tenl Sąjungos X ajaus rei-

KOMUNISTŲ VADAS 
ISPANIJOJE ATSIVER 

TE

Be keleto žymių socija- 
listų, kurie pastaruoju

Sekmadienį, lapkričio 25 metu viešai pareiškė grįž- 
d., Sodaliečių Komunijos tą į Katalikų Bažnyčią, 
diena. Bendrai sueikime 
priimti Švenčiausiąjį į sa
vo širdį.

PARAFUOS VAKARIE
NE

Sekmadienį, lapkričio 25 
d., vakare, parapijos sve
tainėje įvyks šv. Jurgio 
par. metinė vakarienė. 

Į Kiekvienas (na) parapi- 
. jietis (ė) teateina praleisti 
naudingai, maloniai ir lin- 

'* E. d. M.
. *--------- ------------- ; o

bios kalbėtojos moterys. įsigijus malonių turėti sa-1 ksmai laiką.

neseniai Ispanijos katali
kų spauda prinešė apie 
įtakingo komunisto Enri- 
que Matorra konvenciją.

Tasai Matorra buvo Is
panijos komunistų jauni
mo centro komiteto vadas.

“D Criterio” neseniai pa
skelbė raštą, kurį Mator
ra savo atsivertimo proga 
paraše katalikams darbi- Į 

Įninkama: “Po tetveriu
'metų gyvenimo, pilno ne- |

i

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

REIKALINGAS J
VARGONINKAS *_ .. .. . .
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ŽO KOLEGIJOM
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Vėl Laimėjo
• — • v • •

komi rytais ir vakarais. 
Ypač bus kreipiama dėme
sio į jaunimą. Be to, bus 
laikoma Novena prie Ne
kalto Prasidėjimo Pan.

i Švenčiausios.
Marianapoliečiai sek- Maspethas siekia savo 

mingai baigė savo sezoną, aukštumos. Kun. klebono 
nugalėdami savo oponen- dideliu rūpestingumu, Ma
tus savo paskutiniame šio spethas susilaukė jau tre- 
sezono žaidime. Žaidimo čio kunigo. Erdvingi Mas- 
rezultatas: Marianapolis petho dirvonai reikalavo 
6, Nichol’i

Šį metą Marianapolie- spalių m. 27 d., Jo Eksce- 
čiai pralošė du žaidimu, o lencija Vyskupas paskyrė 
laimėjo keturis.

Šiame žaidime Mariana- antruoju vikaru. Jį pager- 
polį atstovavo: r. e. J. 
Stonionis, r. t. A. Mažuk-

UŽUOJAUTA PRANSKE- na> r- S- J- Augūnas, c. A.. 
Kacevičius, L. g. A. Dran- j 
ginis, 1. t. E. Jurgaitis, 1. j 
e. P.’ Nevulis, q. b. A. Ver- 
siackas, h. b. V. Dirsė, h. 
b. V. Kazlauskas, f. b. r. 
Kazlauskas.

Kolegijos Rektorius kun. 
Dr. Navickas, gavęs gydy
tojų sutikimą, grįžo iš li
goninės į Marianapolį. Tė
vas Navickas dkr nėra iš- 
sveikęs, bet geriau, kad 
jis namuose.

Dėkojame Aukščiausia
jam, kad Jis mums sugrą
žino mūsų Tėvą, vis mel
džiame, kad Jis grąžintų 
jam sveikatą.

Marianapolis petho dirvonai
s Jr. Kolegija 0. daugiau darbininkų ir

kun. P. Lekešį i Maspethą

1

į
M

WATERBURY SAVINGS BANK
VVATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS

P. J. Jasaitis, kurs išsto
jo iš iždininko vietos, per
davė visus pinigus esan
čius pas jį naujam iždinin
kui, M. Paškauskui, $29.- 
36. šiuo tarpu ižde esama 
truputis daugiau kaip 
$30.00.

terhj vakarienė. Susirinko keli 
šimtai žmonių. Suvalgyta 15 sta
tinių oisterių. Ten oisterių buvo 
visokių rūšių: _ keptų, virtų, sti- 
miritų ir tt. Žmonės vakariene 
labai patenkinti. Man teko daly
vauti daugelyje parapijų vaka
rienių, bet tokioje įdomioje vaka
rienėje niekuomet neteko būti. 
Kaip paprastai kitose par. vaka
ronėse svečius vargina ilgos kal- 

■ bos, čia to nebuvo.

VIČIŲ ŠEIMAI
Kolegijos vyriausybė bei 

studentai reiškia savo 
nuoširdžiausius užuojau
tos jausmus Pranskevičių 
šeimai, mirus jų mylimaii 
motinai. Pranas Pranske-

I

vičius mokosi kolegijoje, j
Pereitą savaitę kolegijos pirmame susirinkime turė- 

kopiyčioje buvo atlaikytos jo garbės išgirsti įdomią 
iškilmingos Šventos Mi- kalbą apie blaivybę, kurią 

sakė kun. J. Vaškas MIC. 
Šių metų Blaivininkų 

kuopos valdybą sudaro: 
pirm. J. Kamandūlis, v. 
pirm. A. Dranginis ir rašt. 
J. Liola.
Bronius Mažukna (L. K.)

• v

Blaivininkų Veikimas 
Blaivininkų kuopa savo

šios už a. a. Pranskevičie- 
nės vėlę.

bti priimtuvių bankietas 
įvyko lapkričio 18 d. Da
lyvavo šimtai lietuvių ir 
teikė nuoširdžius sveikini
mus ir dovanas kun. Leke- 
šiui ir jautringas padėkos 
ovacijas kėlė kleb. kun. J. 
Balkūnui už jo darbštu-

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

mą. Bankieto metu pašte- komediją*
beta dar didesnis visų lie
tuvių vieningumas dirbti 
savo parapijos naudai.

Rep,
i ------------

NEW BRITAIN, CONN.

Kun. A. Būblio 40 m.
Kunigavimo Sukaktuvės

Lapkričio 15 d. kun. A. 
Būbliui suėjo 40 metų kai 
Jis sėkmingai eina kunigo 
pareigas. Šias sukaktuves 
paminėti kolegijos Studen
tų Kuopa suruošė akade
miją - programą.

Programą išpildė kole
gijos studentai. Progra
mos didesnę dalį išpildė 
kolegijos orkestras ir rin
ktinis choras. Didžiausį į- 
spūdį , gerbiamam jubi
liatui padarė studentų A. 
Miciūno ir J. Stankaus 
perskaitymai eilių,, kurias 
parašė Jonas Kmitas.

Savo kalboje, gerbiamas 
jubiliatas, atpasakojo sa
vo gyvenimo, ypač jaunys
tės įvykius. Taipgi gerbia
mas jubiliatas nuolankiai 
aiškino kodėl Jis po savo 
kuriniais pasirašo Snau- 
dalis. Nors gerb. jubilia
tas mėgino visus įtikinti, 
kad Jis prasnaudė daug 
laiko savo jaunystėje, vis 
tik iš klausytojų veidų bu
vo galima pastebėti, kad 

Į visi suprato gerbiamo ju
biliato, nusižeminimą.

Rytojaus ryte kun. A. nimu iki aukščiausio laip- 
Būblys atlaikė iškilmin
gas Šventas Mišias. Asis- 

|tą sudarė: diak. kun.
Skruodenis; sub-diakonas 

| klierikas Andrulionis; ce- 
I remonijus Antanas Mažu- 
I kna; turfarijus J. Overka; 
I akolitai Jurčikonis ir Bie- 
I kša.

R- Ypatingą įspūdį padarė 
kun. K. Kazimiero Urbo
navičius savo pamokslu.

I Gerbiamas pamokslinikas 
ragino visus sekti Jubilia- 

į to pavyzdį, “viskas tušty- 
be ant šio svieto, vien tik

' Dievui tarnauti.” 
fc Studentai linki kunigui 

Būbliui ilgiausių metų, 
į kad vėl galėtumėm pami

nėti kitas kun. Būblio ku-
[ nigavimo sukaktuves.

Maspetho lietuvių para
pijos vaikučių mokykla 
sparčiai auga. Vaikučiu 
skaičius lietuviu mokykloj 
kas savaitę didėja. Reikia 
tuo pasidžiaugti.

Vaikučiai parap. mokyk
loje mokomi du kart į sa
vaitę: trečiadieniais nuo 
5 vai. iki 7 po pietų ir šeš
tadieniais nuo 10 iki 12 
rytais. Trečiadieniais vai
kučiai mokomi išimtinai 
tik lietuvių kalbos, rašy
bos ir istorijos; gi šešta
dienių rytais katekizacija 
ir aukštesnį Tikybos dės
tymai. Lietuvių kalbos 
mokyto jum yra kun. P. I 
Lekešis, naujas Maspetho 
vikaras, gi tikybos pamo
kas dėsto kun. J. Aleksiū- 
nas, Maspetho vikaras.

Maspetho klebonas kun 
J. Balkūnas labai susirū
pinęs savo parapijos lietu
viška mokykla, jos tobuli- * * * * * • A « *

LDS. 36 kp.. SLRKA. 
109 kp. ir LRKMS. 38 kp. 
rengia kortavimą ir šo
kius, lapkričio 27 d., Šv. 
Andriejaus par. salėje, 
7:30 vai. vakare. Pelnas 
skiriamas parapijai.

Kviečiame gausiai atei
ti. Bus daug įvairumo. 
Užtikrinam linksmą laiką. 
Gabesniems kortuotojams 
duos dovanas. Primenam, 
kad savo atsilankymu ne 

i tik linksmai laiką pralei
sime, bet paremsime ir 
parapiją.

I

Komisija.

VĖL LAIDOTUVĖS

KOMEDIJA PAVYKO
Lapkričio 17 d. Šv. Ce

cilijos choras, vadovau
jant gerb. varg. K. Zalnie- 
raičiui, suvaidino trumpą 

_ _: “Į balą įkritęs 
sausas nekelsi”.

Vaidino šie: A. Valin- 
čius, K. Kavaliauskas, V. 
Kazakevičius, J. Milinaus
kas, K. Žalnieraitis, p-lės 
K. Ražaitytė, N. Jurkūnai
tė, S. Matulytė. Visi savo 
roles gerai atliko, ypatin
gai A. Valinčius ir K. Ra
žaitytė.

Pasibaigus vaidinimui į- 
vyko šokiai.

Kadangi vaidinimas pra
dėtas anksti ,tai daug 
žmonių nesuspėjo ateiti ir 
nematė pradžios vaidini
mo. T. M.

HARTFORD, CONN.

gy
dą- 
gy-

TRUPINĖLIAI
— Susirgo Ona Sakevičienė, 

venusi Normount Avenue, ir 
bar išvežta Mere.v Ligoninėje
dytis. Esą koją pradėjo taip gel- 

LDS. 6 ti, kad pavaikščioti negalinti.
K. Tamošiūnas; Šv. 

Gižienė; Mo-

LIETUVAITĖ ĮŠVENTINAMA
Lelija Šataičiūtę, kuri prieš ke

turis metus įstojo į Vienuolyną, 
Vargingų Klevų Seselių New 
Yorko, šiuom tarpu susilauks sa
vo paskutinių šventinimų. Jos tė
vai, geri mūsų parapjiečiai, žada 
ją aplankyti šį mėnesį, nes esą 
po Kalėdų, padarius paskutinius 
apžadus, labai rotai bus galima 
ją maryti, riet tėvams.

P. šataičiūtė, kuri turi vos 28 
metus, prisiėmė vardą Seselė Pal-

jų pirmininkai: Šv. Jono— nyna. 
Kasmonaitis; Šv. Juozapo
— Petrukevičius; Lietu
vos Vyčių — Šimkus; A- 
lumnų —Morkus; Šv. Tre
jybės par. Jaunų Vyrų 
klubo — Šeigis;
kp.
Elzbietos 
terų Sąjungos — Mončiu- 
nienė; Gyvojo Ražančiaus
— Petrukevičienė; Šv. 
Trejybės par. Merginų 
klubo — Plikunaitė; SLR- 
KA. 89 kp. —S. šrupšas. 
Pastarasis yra bazaro pir
mininku. Kleb. kun. Am- 
botas yra generaliu pata
rėju.

Šios parapijos biznieriai 
ir ūkininkai labai nuošir
džiai parėmė bazarą auko
mis. Kleb. kun. Ambotas 
visiems aukotojams dėko
ja. Ūkininkų vakaras į- 

- vyks lapkričio 28 d.; lap-
Šv. Trejybės par. baza- kričio 24 d. — moterų va

ras vyksta gerai. Pirmą karas; gruodžio 1 d. vi- 
vakarą buvo pilnutėlė sve- suomenės. 
tainė žmonių.. Bazare gra- Bazaras yra Šv. Trejy- 
žiai darbuojasi jaunimas, bes par. Mokyklos svetai- 
Draugijos turi atskirus nėję, 339 Capitol Avė. 
stalus. Vadovauja draugi- Senis.Neseniai palaidojome 

žymią parapijietę a. a. 
Pranckevičienę ir štai lap- 

i kričio 11 d. mirė a. a. Ro
bertas Pauža, 7 metelių 
amžiaus vaikutis. Sirgo 
tik porą mėnesių vėžio li
ga, kuri prisimetė dešinėn 
kojitėn.

Lapkričio 13 d. mirė A- 
gota Kardokienė, 69 metų 
amžiaus. Ji sirgo gana il
gą laiką vidurių liga. Pa
laidota iškilmingai su tre
jomis šv. mišiomis, kurias 
atnašavo kun. A. Vaškelis, 
kun. P. Karlonas ir kun. 
Ed. Gradeckis Šv. Andrie- Į 
jaus lietuvių par. bažny-' 
čioje, Šv. Marijos kapuose.

Paliko nuliudime 4 duk
teris, tris sūnus, penkioli-' Įįnįaį -- --
ką anūkų, dvi seseris ir knygos spausdinimo va- 
daug tolimesnių giminius jaus vaišiai. Pranešta, kad 

Lapkričio 18 d. mirė An- jau surinkta 55.00 doler., 
tanas Jankauskas, 51 m. kuriuos aukavo sekantie- 
amžiaus. Sirgo kiek laiko 
dusulio liga. Velionis buvo

I 
T

Palaido- 
baigsis tas iškilmingai Šv. Mari

jos kapuose.
Paliko nuliudime žmo- 

žino- ną’ tr*s s^ne^us dukre-

v •

FEDERACIJOS POSĖDIS
Pereitą Sekmadienį po 

sumos įvyko mėnesinis 
Federacijos posėdis. Nu
tarta ateity laikyti susi- 

| rinkimus po Mišparų, nes 
tuo laiku daugiau žmonių 
galės pasilikti.

Buvo paskelbta iki šio- 
___ i V. Nagornauskio

I

snio. Maspetiečiai noriai 
leidžia savo vaikelius mo
kyklon ir džiaugiasi jos 
tvarkingumu.

Maspethui ir jungia-1 
moms prie jo lietuvių ko
lonijoms nepaprasta nau
jiena. Kleb. kun. J. Balkų- 
nas sekmadienio ryte pas
kelbė parapi jiečiams 
ŠVENTŲJŲ METŲ MISI
JAS, V. J. Atsimainymo 
parap. Maspethe; kurios SLRKA. 109 kp. ir kitų 
prasidės penktadienį lap- draugijų narys, 
kričio 30 d. ir 
gruodžio 9 dieną.

Misijas skelbs Tėvas 
Bružikas, Jėzuitas. Tėvas 
Bružikas jau gerai i___
mas Maspetiečiams ir visi 
su nekantrumu laukia tos 
reikšmingos valandos — Visagalis suteikia amžiną J. Biežys, ir J. Akelaitis, 

į Misijų. Pamokslai bus sa-, ramybę danguje. | Federacija šaukiasi į vi-.

ji: Kun. J. Lietuvnikas 
$10.00. Po penkis dolerius: 
Kun. K. Keidošius, Dr. E. 
Milinauskas, Lietuvos At
stovybės Sekretorius Mi- 

i kas Bagdonas, Valerijonas 
ir Anatanas Strasdauskai. 
p. Magdė Kaluškienė, V. 

, Matelis, ir Advokatas T. 
ę‘ Grajauskas. Po 2.50, J.

Visiems įnirusiems lai Budelis, O. Gručkūnienė.

sus Baltimorės Lietuvius, 
biznierius profesijonalus, 
ir šiaip žmones kurie pri- 
jaučia šitą tikslą, ir kvie
čia prisidėti prie vajaus. 
Reikia surinkti šimtas do
lerių iki Redakcija pradės 
VYTIES KANKINIO 
spausdinimą.

telefonas, Plaza 1350.

JONAS grebliaucka:
Graborius ir Balsam notoj a* 

423 S PACA STREET.
BALTTMORE MD

CHAS. B. IUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pa grabus paruošiu 

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau 

Tel - South 0083

gera*

A. PELDŽIAUS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

Pirmadienį, lapkr. 12 par. sa
lėje chieagietis A. Peldžius rodė 
labai įdomius ir vertingus pavei
kslus- 1) Dariaus ir Girėno iš
skridimą iš Amerikos ir žuvimo 
vietą — Soldino miškus; 2) 
“Liurdo Stebuklai”. — pagarsė
jusią visame pasaulyje stebuklin
gąją vietą — Liurdą; 3) Įdomias 
filmas iš Lietuvos; 4) Pasaulinę 
parodą; 5) juokingą komediją, 
kurioje dalyvauja Charlie Chap- 
lin.

A. Peldžiaus paveikslais žmo
nės labai patenkinti ir kvietė jį 
vėl prie progos atvykti. Žmonių 
buvo pilna salė. Kun. Dr. Mende- 
lis prieš rodysiant paveikslus, 
žmonėms papasakojo apie Liurdą. 
Paveikslams einant taip-pat kal
bėjo ir aiškino apie įvairias Liur- 

i do vietas, nes kun. dr. Mendelis 
pats buvo Liurde.

— Girdėti, kad senas vargonin- Akmenėlis,
kas, buvęs Baltimoreje prieš de- —— 
šimts metų; ir gražiai pasidarba- KVIEČIAME Į SUVAŽIA- 
ves, žada grįžti. Ponas Čižauskas 
su žmona atvyksta šią savaitę.

— Pereitą sekmadieni įvyko 
Lietuviškųjįi šokių vakarėlis.

LIETUVIAI POLITIKOJE
Pačiame rinkimų karšty, vie

tos lietuviai irgi nesnaudžia. Jau 
seniau susiorganizavusios Lietu
vių Demokratų bei Respublikoną 
kuopelės šiuo tarpu veikia.

Demokratų lietuviai vadai yra: 
p. Nadas Rastenis, adv. Tomas 
Grajauekas, ir kiti, surengė di
delį vakarą Lietuvių Salėje. Re
spublikonai panašiai padarė.

p. Rastenio ka’ba, lietuviškai, 
pasiųsta per radio šeštadienio va
karą, beabėjo turėjo daug įtakos 
mūsų žmonėms. Respublikonai ir
gi pasistengė kreiptis į žmones 
per savo vadą, Laukaitį Ad
vokatą, kuris kalbėjo pirmadie- 

i nio vakare irgi lietuviškai. P. į 
Laukaitis, kuomet jam tenka 
kalbėti Lietuvių Salėje, dažniau
sia kalba Anglų kalboje, nors ir 
lietuviams. ŠĮ kartą, tačiau, ir 
jis pramoko lietuviškai.

žinys..’ 
_________

Baltimore, Md. — šis miestas j 
turi gyventojų virš astuonių šim
tų tūkstančių. Jame yra apie de Į 
šimts tūkstančhj ir lietuvių, ap- i 
sigyvenu'siij iš visų Lietuvos kra- i 
štų. Čia lietuviai daugiausiai dir
ba rūbų siuvyklose. Šiuo tarpu 
darbai kaip visur, taip ir Balti- 
morej nesmarkiausiai eina, bet 
visgi daugelis lietuvių turi neblo
gus darbus.

Baltimoriečiai lietuviai gali pa- 
Į sididžiuoti savo neapsakomai gra 
žia, gotiško stiliaus bažnyčia. Ši 
bažnyčia yra viena iš gražiausiij 
lietuvių, o gal ir svetimtaučii) 
bažnyčių Amerikoje. Lietuviams 
pasisekė nupirkti iš vokiečių už 
nebrangią kainą.

Šioje bažnyčioje klebonauja se
nelis, visų mylimas ir gerb. kun 
Lietuvnikas. Jis turi tris asisten 
tus: kun. dr. Mendelį, kun. Du- 
binską ir kun. Keidošių. Kadan- l 
gi klebonas jau nebejaunas žmo
gus, tai visą administraciją veda 
kun. dr. Mendelis. Jis yra jau
nas, energingas ir begalo darbš
tus kunigas. Jam darbas laba; 
sekasi.

VIMĄ

Visos Mass. Maine ir N. 
H. Apskričio kuopos yra 
nuoširdžiai kviečiamos i Į C

paskutinį šių metų suva
žiavimą, kuris įvyks sek
madienyje, 25 lapkričio, 
1934, 1:30 vai. po pietų 
Šv. Pranciškaus bažnyti
nėj svetainėj, 94 Brad- 
ford;, St.,Lawrence, Mass.

Ū. T. Jokūbaitė
Apskričio rašt.

Tikra draugą per sielvar
tą pažinsi. Erinius.

NOTARY Telefonas-

PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

/
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
660 Grand Street,
BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Telephone Stasg 2—4(09
NOTARY PVRT.TC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms. Krikštynoms ir viso- - 

kiems pokyliams.

ĮSIGYK sau namus
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių namų: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PTGIAI ir ant leng
vu salvgu. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽA $500 pradini IMOKŽ- 
TTMA. Likutis kaip rendą Ne- 
OTflJei«k širm nro<w’ ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAR WTT’’TF, — Ad
vokatu ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėias 
1440 BROADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 

________ ____________ g vi ranki A-ftflTR Atmink: SAVAS 
Sekmadienį, lapkričio 11 d. pa- PAS SAVUOSIUS gauna sųžinin- 

rapijos salėje buvo surengta ois- gų patarnavimą!
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VISA PARAPIJA KAS MĖNUO 

PRIE Š. š. SAKRAMENTŲ 
Kan. dr. Mendelio rūpesčiu ir 

pastangomis visa parapija išla 
vintą kas mėnuo eiti prie Š. Š 
Sakramentų. Vieną nedėldierij 
eina vyrai, kitą moterys, trečią 
jaunimas, ketvirtą vaikai. Tai 
begalo duoda gražu įspūdį, kada 
pamatai kelis šimtus vyrų kaip 
mūrą, organizuotai, artinantis 
prie Dievo Stalo. Kartais, kad ir 
atšalęs vyras, pamatęs, kad visi 
vyrai iš dūmo eina prie Šv. Ko
munijos ir jam širdis suminkštė
ja — ir jis pradeda eiti išpažin
ties. Iš baltimoriečiu reikėtų visų 
parapijų vyrams pasimokyti.

OISTERIŲ VAKARIENĖ
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