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

Vyskupas Ketteleris
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

KAS EINA ANTRADIENIAIS IR

PENKTADIENIAIS
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KUN. M. J. URBONUI
Šv. Juozapo par. klebonui (DuBois, Pa.), “Dar
bininko” nuoširdžiam rėmėjui ir bendradar
biui, jo mylimai motinėlei mirus, reiškiame 
širdingą užuojautą

L. D. S. Centro Valdyba
ir

“Darbininko” Redakcija
r

PADĖKOS DIENA
______________ '

Ketvirtadienį, lapkričio 
29 d. yra valstybinė šven 
tė, bet ji yra ir religinio 
pobūdžio. Tą dieną susi
kaupkime ir dėkokime 
Dievui už visokias mums 
duotas gerybes ir malones 

' ir prašykime Jo palaimos 
į ir geresnių laiku.

I
Rusijos Armija Pasirengus 

Eiti Prancūzijai Į Talką

Mirė Kun. M. J. Urbono Motina
DuBois, Pa.

savaitę mirė kun. ___  _________
Urbono, Šv. Juozapo pa- į A. a. Marijona Urbonie- 
rapijos klebono motinėlė, nė šioje kolonijoje buvo 
Marijona Ona Urbonienė, 
65 m. amžiaus.

Palaidota iš Šv. Juoza
po par. bažnyčios, šešta
dienį, lapkričio 24 d. su iš
kilmingomis gedulo mišio- 
mis ir egzekvijomis, ku
rias atnašavo jos sūnus 
kun. M. J. Urbonas; asis
tavo svečiai kunigai. Taip 
gi prie visų kitų keturių 
altorių tuo pačiu laiku at
našavo šv. mišias kiti ku
nigai.

Velionė Urbonienė gi
mus Garliavoje. Lietuvoj. 
rugsėjol2, 1869 m. Atvy
ko Amerikon jauna ir ap
sigyveno su savo vyru 
West Virginijos valstybė
je; išauklėjo gražią lietu
višką šeimynėlę 
vaikus: tris sūnus ir tris 
dukteris. Vienas sūnus ir 
dvi dukterys mirė. Jos vy
ras a. a. Adomas mirė va
sario 4, 1907 m.

Liko dideliame nuliūdi
me vyriausias sūnus kun 
M. J. Urbonas, sūnus Jur
gis A. Urbonas ir vienin-

Pereitą tėlė dukrelė p-nia Angelė 
M. J. Milerienė.

• v

— šešis

visų gerbiama ir mylima. 
Jis savo gražiu ir tikrai 
katalikišku gyvenimu bu
vo gražiausias pavyzdys 
visiems. Šioje kolonijoje 
ji gyveno 19 metų kartu 
su savo mylimiausiu sūnu
mi kun. M. J. Urbonu, ku
ris Šv. Juozapo lietuvių 
parapijoje klebonauja nuo 
pat įsišventinimo į kuni
gus, t; y. nuo gruodžio 18 
d., 1915 m.

Velionė per tuos devy-* 
nioliką metų šeimininkavo 
savo sūnaus klebonijoje 
Priklausė prie SLRKA. 
kuopos, Šv. Ražančiaus ir 
Tretininkų draugijų.

Lai Aukščiausiasis su
teikia jai ramybę dangaus 
karalystėje!

NUBAUDĖ BURLIOKUS

Kauno komendantas už 
kiršinimą Step. Volosen- 
ką, Kuzmą Bulatovą, Isa- 
ių ir Aristarchą Gipacho- 
nis nubaudė po 1 mėn. ka
lėjimo.

iiGerb. L.D.S. Narių, “Darbi 
ninko” Bendradarbių ir Pre 

numeratorių Dėmesiui
LDS. IR “DARBININKO” VAJUS PRASIDĖS 

GRUODŽIO 1 d., š. m. Vajaus vedėjams rūpi, kad visi 
LDS. nariai “Darbininko” bendradarbiai, skaitytojai 
ir rėmėjai suprastų skelbiamo vajaus sąlygas? Kaip 
tą sužinosime, kad ne iš pačių LDS. narių, “Darbinin
ko” bendradarbių, skaitytojų ir rėmėjų?

Vadinasi kiekvienas (a) LDS. narys, “Darbinin
ko” bendradarbis, skaitytojas ir rėmėjas, pasižadėda
mas šio skelbiamo vajaus metu pasidarbuoti, turėtų 
parašyti Vajaus Centrui kaip jis ar ji supranta pas
kelbto vajaus sąlygas ir kaip būtų galima įtraukti i 
tą spaudos platinimo darbą visus lietuvius katalikus.

Vajaus Centras prašo visų tuo mums taip svar
biu klausimu atsiliepti. Vajaus Centras prisiųstus 
raštus dės “Darbininkan”.

Gruodžio 1 d. čia pat. Prašome registruotis spau
dos platinimo darban jau dabar. Prasidėjus vajuj vi
sų užsiregistravusių vardus skelbsime “Darbininke”.

Išpildykite žemiau paduotą blanką ir ją pasiųs
kite Centrui, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Vardas Pavardė

Adresas

Šią savaitę laikr a š t i s 
“Darbininkas” išeis kaip 
paprastai du kartu dėl tel
pamą didelių skelbimų. 
Padėkos šventėje “Darbi
ninko” ofisas 
tas.

Gerb. LDS. 
“Darbininko”
biams, skaitytojams, prie- 
teliams ir rėmėjams linki
me linksmą ir laimingą 
švenčių.

AI TO MOBILI A US NE- REIKALAUJA 20 SEPTI 
LAIMĖJE VIENAS UŽ 
MUŠTAS IR LIETUVAI

TĘ SUŽEIDĖ

LIJONU
PRADINGUSI SALA 

VĖL PASIRODĖ
Los Angeles, Cal. — 

Tūlas George Joseph Gro- 
ssman užvedė bylą vietosNatick, Mass. — Lapkr. 

26 d., apie 1 vai. ryte, Ed- 
ward H. Coulon, 21 m. am
žiaus, Touraine viešbučio 
vedėjo pagelb. automobi- 
liaus katastrofoje užmuš
tas ir lietuvaitė p-lė J. Le- $20,555,005,993,703,418,- 
peškaite, 19 m. amžiaus, 
gyv. 52 Sudan St., Dor
chester, Mass. sužeista.

Edward Coulon vairavo 
automobilį. Važiavo smar
kiai Worcester turnpike 
ir privažiavę arti Willow 
tilto, Speen Street, neteko 
kontrolės ir " automobilis 

■ nuridėjęs pakalnėn visu 
Kaunas — Nuo lapkričio smarkumu trenkė į stul-

1 d. valstybės radiofone 
pradėjo skaityti religinio 
turinio paskaitas. Jas tva
rkyti pakviestas Vytauto 
D. universiteto prorekto
rius prof. B. Česnys. Pir
mąją paskaitą — “Mirų-1 
šiųjų minėjimus” skaitė 
pats prof. B. Česnys. Ant
rąją — “Religija... ir kam 
ji reikalinga?” skaitė pro
fesorius kun. Česaitis.

bus uždary

nariams, 
bendradar-

v •

PRASIDEDA RELIGI
NES PASKAITOS PER 

RADIO

VVashington —Amerikos 
vice konsulas Trimidade, 

1 pranešė valstybės depar- 
Federaliam Teisme prieš tamentui Washingto n e, 
Californijos valstybę Los kad prieš 20 metų pradin- 
Angeles mieste, pavietą ir 1 gusi sala vėl pasirodė Bri- 
Bar Association, reikalau- tanijos Vakarinių Indijų 
damas iš kaltina m ų j ų nustebus i e m s gyvento

jams. Ta geologiška keis- 
733,025,000. Jis apskųs-I tenybė — iš naujo atsira - 

tuosius kaltina už tai, kad ^USi sa^a i® to^° atrodo 
kaip gerai išartas laukas.

RAŠĖ PRIEŠ PIKTADA
RYBES — TAPO API

PLĖŠTAS

• v

jie neparodę jokio veiklu
mo io 1930 m. užvestai Ii- •/
tigacijos akcijai dėl pa
naikinimo partnerystės jo 
mašinšapėj.

pą ir apsivertė.
M

P-lė Lepešk^itė pasako
jus policijai, kad jiedu va
žiavę New YČrkan apsi
vesti.

Automobilis, buvo užre
gistruotas Cdulon moti
nos vardu.

----------4------  I
INSULL IŠTEISINTAS—3-
Chicago, — Pagarsėjęs 

milijonierius pirmiau bu
vęs finansinis karalius šio •KAI KURIE KLAIPĖ

DIEČIAI LEIDŽIA SAVO je šaiy, Samuel Insull, ku-
VAIKUS I TILŽĖS 

MOKYKLAS

Klaipėda — '
Keleivis” praneša, kad kai 
kurie krašto gyventojai 
leidžia savo vaikus į Til
žės gimnaziją, net į pra
džios mokyklas. Vaikai 
Tilžės mokyklose verčia
mi, įėję į klasę, šaukti 
“Heil Hitler”, tą patį turi 
sakyti, išeidami iš mokyk
los. Laikraščio manymu, 
jau laikas šį klausimą su
tvarkyti, nes ir Lietuvos 
mokyklose užtenka vietų.

-------------
14.000 JAPONIŲ PAR
DUOTA VERGAUTI

ris jo finansinėms įstai 
goms žlugus su milijoni 
niais nuostoliais šeriniu

“Lietuvos kams, buvo pabėgęs nuo

Henry Go-
NUTEISTAS MIRTIN
Springfield — Aleksan

dras Kaminski, kurs kelis 
sykius buvo pabėgęs iš 
kalėjimo, ir vėl pagautas, 
teisėjo Nelson P. Brown, 
tapo pasmerktas mirtin. 
Mirties laikas, elektrinėn 
kėdėn, paskirtas sausio 20 
d. savaitėje.

New York, 
ddard Leach, Forum žur
nalo redaktorius parašęs 
editorialą antraščių “Re
voliucija prieš Piktadary
bes” išėjo pasivaikščioti į 
Centrai Park. Jam arti
nantis prie 90-tos gatvės 
du plėšikai jį užpuolę pri
mušę ir apiplėšę pabėgo 
nusinešdami jo laikrodėli 
ir $40 pinigais.

Paryžius — Prancūzijos 
Parlamentas tapo painfor
muotas, kad Rusijos di
džiulė ir gerai paruošta 
armija yra pasirengus ei
ti Prancūzijai talkon prieš 
Vokietiją. Tą informaciją 
suteikė Leon Archiband, 
referentas finansų komi
teto, svarstant parlamen
te biudžetą. Rusija taip- 
pat atkreipus Prancūzijos 
dėmesį į Hitlerio valdomos 
Vokietijos stropų ginkla
vimosi ir ruošimosi karan. 
Todėl Prancūzija ir Rusi
ja susitarusios bendrai 
Vokietiją sudrausti, jei ji 
perdaug nuklystų nuo 
Versalles sutarties pildy
mo.

JAPONIJA PASKYRĖ 
DIDŽIAUSIĄ SUMĄ 

GINKLAVIMUISI

Šv. Tėvas Pradėjo
Rekolekcijas

LIETUVOS VALDININ- . ... _ . ,.
KAI TURĖS NUPIRKTI .Vatl^anaį , Sekmadie-

200.000 ŽĄSŲ į1.’. ap^’ 20 sv- levfs
________ Pijus XI pradėjo rekolek -

Neseniai Lietuvos eko- cijas ir tęs iki gruodžio 1teismo ir kelis metus slap- . , , , ......... „ nomistų tarpe buvo kilęs dienos,stesi įvairiose Europos . t;o„ . i * • -v sumanymas priversti vai-1 -lls vsalyse. Triukšmingai bu- J
VO gaudomas iki galutinai ž - nes išvežimui ir klausimu kasdien trijų 
Turkijos vyriausybe jj su- 
ėmus išdavė šiai valdžiai. į 
Šion šalin pargabentas jis 
vėl buvo triukšmingai pa
trauktas teisman ir jo 
teismas tęsėsi kelis mėne
sius, ir kaštavo apie $100. 
000. Jis buvo kaltinamas, 
kartu su savo sūnumi ir

sumanymas priversti vai- i Jis visą laiką bus užim- 
dininkus pirkti iš ūkinin- tas meditavimu, maldomis

sumažėjus, žąsys visai at- pamokslų.
pigo ir ūkininkai neturi Rekolekcijų metu Šv 
kur jų dėti. Dabar šis su- Tėvas suspendavo visą sa- 
manymas jau virto t ikre- vo veikimą* neišskiriant 
nybe. Lietuvos ministerių nei viešų, nei privačių au- 
kabinetas nutarė, kad iki dijencijų.
gruodžio 24 dienai kiek-1; Popiežiaus teismo tary- 
vienas valdininkas arba ba, kurią sudaro Kardino- 

kitais 15 savo draugų, Y'
vartokime Jungt. Valsty
bių pašto apgavim u i 
(fraud). Bet štai, šešta
dieny, jury po 2 vai. išne
šė nuosprendį, kad Insull 
ir jo bendrai nekalti.

Žinoma, prieš jį yra ir 
rį patvirtina pati valdžia, kitokių kaltinimų už ku-

Badas šiandien pradeda 
griebti vieną kaimą po ki
to, o jų gyventojai minta 
tik žolėmis ir gėlėmis. Šios 
žinios taip pat tikros ir 
paimtos iš valdžios tyrinė
tojų apie sunkią ūkininkų 
padėtį.

Ankstyvesnis šilko ir ry- Graikija. Šiuo reikalu da- 
žių kainų kritimas buvo bar vedami paruošiamieji 
privedęs japonų ūkinin- darbai su tam tikromis 
kus prie bankroto, bet Graikijos ekonominėmis

Tokio, Japonija — Japo
nijos ministerių kabine
tas, po ilgo 14 valandų po
sėdžio priėmė naują biud
žetą. Tame biudžete gink
lavimuisi skiriama di
džiausia suma, būtent virš 
bilijono yenų (apie $290,- 
000,000). Tas sudaro 46% 
visų kitų šalies išlaidų ir 
yra 9% didesnis už per
nykščių metų sumą.

Japonijos militaristai, 
kaip generolas Senjuroi 
Hayashi, karo ministeris 
ir admirolas Mineo Osumi, 
laivyno ministeris, griež
tai reikalavo padidinti su
mą skiriamą prisiruošimui 
prie karo, nes kitaip grą- 
sino rezignuoti. Jie sakė, 
kad reikią turėti dabarti
nę tarptautinę situaciją 
minty ir būti gerai pasi
ruošus.

LOS ANGELES KARŲ 
OPERATORIAI IŠĖJO Į 

STREIKĄ

Tik viename Tohoku ap
skrity j per šiuos metus ū- 
kininkai pardavė 14.000 
savo dukterų į vergiją. 
Tai yra tikras faktas, ku-

riuos jis bus teisiamas, 
bet greičiausiai vėl bus 
atrastas nekaltu.

staigų tarnautojas, priva- vauja rekolekcijose, 
lo nupirkti tiek žąsų, 
kiek jo alga turi kategori 
jų. Už žąsis ūkininkams 
nustatyta mokėti 5 litus. 
Kad valdininkų pirkimą 
būtų galima susekti, žąsų 
turintiems ūkinink a m s 
kaimų seniūnai išdalins 
tam tikras korteles, ku
rias ūkininkai turės įteik
ti žąsis perkantiems valdi
ninkams. Apskaičiuota, 
kad ligi Kalėdų valdinin
kai turės nupirkti 200.000

PRATURTEIO NETUR
TĖLIŲ PRIEGLAUDOJE

— Lietuva plėsdama sa
vo prekybos santykius su 
kitomis valstybėmis, arti- žąsų. Kelis desetkus tūks- 
miausiu laiku nori sudary- 

i ti prekybos sutartį ir su

Nėt ir neturtėlių prie
glaudoje galima praturtė
ti. Taip atsitiko su dviem 
neturtingais vargšais, J. 
W. Yerian,' 61 m. ir John 
Hupp, 69 m. esančiais var
gšų prieglaudoje, Mariettn 
Ohio. Jie surado, kad prie
glaudos kieme, žemėje, y- 
ra aliejaus. Kadangi abu 
yra dirbę aliejaus laukuo
se, tai žinojo, kaip žemę

Los Angeles, Cal. — še
štadieny, 2200 tramvajų 
konduktorių ir motormo- 
nų išėjo į streiką, ir tokiu 
būdu didmiestis paliko be 
patogiausių susisiekimo 
priemonių. Darbinink a i 
reikalauja, pakėlimo algų, 
sutrumpinimo darbo va
landų ir pripažinimo uni
jos.

APIE KŪNĄ APSIRIŠO
17 SVARŲ SVIESTO

LDS. NARYS ....... “DARBININKO” PRENU- šiais metais prasidėjusios įstaigomis. Nors eksperto
MERATORIUS .... RĖMĖJAS _ ^3^ visiškai pribaigė galimumai į Graikiją yra

as, tai pridėk prie savo pareiškimo kryžių- «• ? pabotų labai maži, tačiau tikimą-
ką). \ gaicių vienos išmainytos si, kaip nors susitarti, kad

Prašau įrašyti mano vardą į Katalikiškos Spau- su fabrikais amžinam dar- prekybos balansas su 
dos Platintojų Sąrašą. , bui, o kitos turės vesti graikais nebūtų Lietuvai

Parašas................................................ | nuodėmingą gyvenimą. ; nuostolingas. Tsb.

tančių žąsų nupirks “Mai
stas” išvežimui į užsienį.

Ūkininkai šiuo Lietuvos 
valdžios žingsniu yra la
bai patenkinti. Taip pat ir 
Lietuvos valdininkai šiuo atsidarė aliejaus 
sunkiu laiku ūkininkams 
padėti neatsisakys, nes 
patys yra ūkininkų vaikai 
ir gerai žino, kaip sunkiai 
dabar Lietuvos ūkininkai 
verčiasi šiuo ekonominės 

( krizės metu. Tsb, tą pažinsi.

Nepaisant griežtų kratų
pragręžti, kad joje pasie- I ir tikrinimų,_ nemaža ; til- 
kus aliejų. Jie niekam nie- žiškių vis dėlto stengiasi 
ko nesakę pragęžę prie- Lietuvos įvairiais bū- 
glaudos kieme žemę ir ten dais pasišmugeliuoti mais- 

1 versmė, t0 produktų. Neseniai bu- 
duodanti net 30 bačkųt i ™ areštuota 23 toki žmo- 
aliejaus į dieną. Dėl tokio n®s> kurie savo drabužiuo- 
atradimo jie abu tapo tur- se buvo paslėpę apie 50
tingais. svarų sviesto, 7 svarus 

mėsos etc. Vienas iš jų 17 
svarų sviesto buvo prisiri-Tikrą draugą per sielvar

Erinius. šęs prie pliko kūno.
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PRIIMS ŠV. KOMUNIJĄ

A. L. KAPOČIUS
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gimė tik dėka knygai ir
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GRABORIAI i
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PAMOKSLAS
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DIXIE KOKSAS

F DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už tonąBRIQUETS $10.50 APSIVEDĖ

Bostono 
pirmos 
tai visi

l

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

(pirm numušimo buvu
sios) algos, tai pasidary
siąs deficitas siekiąs $1, 
945,000.

. Bay Statė Briquet Co.
* 187 Bernard St., Dorehester 
į Talbot 2826

UŽMUŠĖ 28 PER SAVAI
TĘ

ĮJ
I

W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

“Vilniaus”

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams. 
Užeikite j krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

652 Broadway, So. Boston, Mass.
(Metropolitan Printing Co.)

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906

OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston -

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE, 

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W. Broadway, 
Ant antrų lubų 

So. Boston, Mass

Į Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS i

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

i 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Ė Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
: 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
Įsas uždarytas subatos vakarais ir 
Į nedėhlieniais, taipgi seredomis nuo 

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

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktj 

Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

DD GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimynų na

mas su visais įtaisais ir krautuvė 
ant pardavimo. Taipgi, kitoj vie-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:3O po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą.

'.-r i

rai
kaip “Tu ir aš”, “Serena
da”,

VALENTINA MINKIENĖ
Duoda piano muzikos pamo

kas vaikams ir suaugusiems. 
Vartoja naujausią metodą mo
kinimo. Mokina klasišką ir pa
prastą muziką.

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

Tel. So. Boston 3317.

Lapkr. 25 d., 10 v. r., Šv. 
Petro bažnyčioje, Angelo 
V. Buecafusca apsivedė

i JUOZAS M. OILIS
LAIKRODININKAS *

: Parduodu įvairiausios rūšie, i auksinius ir sidabrinius
-us Taipgi ir pataisau

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS«

i

■Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

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

278 Harvard‘Street,
įkamp. Inman arti Centrai Sq.,
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C Sekmadienio vakare. 
,apkr. 25 d., Šv. Petro pa
rapijos salėje įvyko chore 
koncertas, vadovauj a n 1 
riaujam vargoninkui p. R 
Juškai. Buvo išgarsin
ta, kad šis koncertas duos 
publikai naujų, iki šiol ne
girdėtų Bostone dainų 
Žmonės žingeidavo, ar taip 
istiesų bus kaip garsinta 
ir pripildė svetainę. Atsi- 
ląnkė net svečių iš Montel
lo, Cambridge ir Thomp- 
sono, Conn. Dalyvavo 7 
kunigai: Klebonas, kun 
Ę. A. Virmauskis, kun. K. 
Jpnkus ir kun. K. Urbona
vičius — vietiniai, ir 4 
syečiai: kun. J Vosylius, 
kįin. J. Plevokas ir kun. A. 
Morkūnas, kun. J. Petrau
skas. Visiems buvo įdomu, 
koki bus rezultatai p. Juš
kos pasidarbavimo.

Reikia pripažinti, kad 
publika neapsivylė ir gavo 
dąr daugiau negu buvo ti
kėtasi. Kad So. 
chore yra daug 
rūšies medžiagos,
seniai žinojo, bet kad tą 
nąedžiagą į trumpą laiką 
galimą būtų pastatyti ant 
tikrai artistinės papėdės, 
tai su malonia nuostaba V
pamatė visi, kurie tame 
koncerte dalyvavo. Prog
rama buvo sudaryta su
maniai ir rūpestingai. Vi
sos dainos ištiesų dar bu
vo čia negirdėtos. Sunku 
čia jas visas išvardinti, 
bet net ir eiliniam klausy
tojui įkrito į ausį toki tik- 

artistiniai kąsneliai.

Kurį koncerto dalis bu
žo gražiausia — sunku iš
sirinkti. švelniausiai gal 
kambūjo “Serenada” ir 

‘Barcarole”, jspūdingiau- 
nai ir skambiausiai “Tu 
r aš”, kilniausiai “Pava
sarininkų himnas” ir dra- 
natingiausiai “Vilniaus”, 
^odos, viską sudraskys 
galingas lietuvių tauto: 
balsas, reikalaująs Vil- 
įiaus...

Įspūdžių paįvairinimui 
programą buvo įterpta 

:eletas komiškų dalykėlių, 
turte sukėlė daug links- 
humo. Iš visko matėsi, 
tad koncerte eigą vairavo 
irtisto ranka. Bet gausius 
delnų plojimus, kuriAis 
□ublika apdovanojo choro 
vedėją, p. Juška nukreipė 
?horo linkon, pabrėžda
mas. kad tik pasidėkojant 
uolumui, gabumui ir pasi
šventimui Bostono jauni
mo, jis galėjo atsiekti to
kių gražių rezultatų. “Ne 
nan plokite, — sakė jis— 
bet chorui”. Be abejonės, 
sūrint tokias vokalines pa
jėgas, kaip p-Iės Grabijo- 
iutė, Valeckaitė, Taras- 
tiutė, Jokubauskaitė, Be- 
:eckaitė, pp. Antanėlį. Jur- 
-onj, Baranauską, Zuloną 
r kitus, choro vedėjui len
gva daryti pažangą, bet 
•eikia pripažinti, kad jis 
pilnai mokėjo sunaudoti 
tuos visus artistinius ta- 
’entus. Taigi svarbiausia 
•kredito dalis tenka choro 
vedėjui.

L. D. S. 1-MD9 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

L. D. S. pirmos kuopos 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks 27.d., 7:30 vai. vaka
re, parapijos salėje.

Brangieji! Žinote, kad 
darbo turime daug. “Dar
bininko” vajus čia pat, tu
rime surasti planus, kad 
vajus būtų pasekmingas, 
ir 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
nizacijos labui.

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

Visi dalyvaukime!
Valdyba.

Sekmadienį, gruodžio 2 
d., Šv. Petro bažnyčioje 
priims mėnesinę Šv. Ko
muniją, 7:30 vai. Blaivi
ninkų kuopą; 8:30 vai. 
Marijos Vaikelių Draugi
ja; 9:30 vai. Merginų So- 
ialicijos Draugija.

————
GERIAU VĖLIAU, KAIP 

NIEKADOS

MOKYTOJAMS DAR NE
BUS GRĄŽINTOS SENO

SIOS ALGOSL. Vyčių vietinė kuopą, 
sekmadieny, gruodžio 2 d., 
rengia debatus temoje: 
“Kur geriau auklėjamas 
jaunimas: Lietuvoje, ar 
Amerikoje?”

Kadangi vyčių kuopoje 
randasi daug jaunimo, at
vykusio iš Lietuvos ir i yra nutarta, nes Valstybės 
daugumą sudaro čia gimęs i Legislatūra nėra tam pas- 
ir augęs jaunimas, tai vy-; kyrusi pinigu. Jei sausio 
čiai nutarė pasiginčyti 1 d. bus grąžinta senosios 
vieni su kitais šiuo klau
simu.

Debetoriai yra gana pa
siruošę. Debatuos: F. 
Grandelytė, D. J. Averka, 
S. šejefkaitė ir stud. E. 
Bukauskas.

Debatai prasidės 7:30 v. 
vakare. Įžangos jokios ne
bus.

Nepraleiskime šių deba
tų. Nugirdęs

Bostono Mokyklų Komi
teto biznio manadžeris A- 
leksandras M. Suliivan, 
komitetui ' rekomenduoja 
negrąžinti dar senųjų al
gų mokytojams, kaip kad

LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJA

SOUTH BOSTONE 
PAGAVO TROKO 

VAGILIŲ

(Žilevi
čiaus), “Pupos”. “Pavasa
rininkų himnas”, “Mergu
žėlė”, “Vasaros Naktys”, 
pasažas iš operetės “Syl- 
via” ir keletas kvartetų 
oktetų ir tt. Kaip be gene
rolo nėra iškilmingų pietų, 
taip be p. Juškos solo ne
būtų buvę tikro koncerto, 
taigi jis ir patiekė publi
kai tai, ko ji labiausiai no- i 
re jo. Sudainavo “Ant ma- 

- rių krantelio” ir “Ei uch- 
’ nįem”. Šį paskutinį p. Juš

kas, interpretavo kaip pat
sai šeliapinas ir, kas įsta
biausia, rusiškus žodžius 
tarė taisyklingai.

Praeitą savaitę Mass. 
valstybėje automobiliais 
užmušta 28 žmonės. Regis 
tratorius Ryan ypatingai 
prašo automolistų būti at
sargesniems per Padėka- 
vonės šventę.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.
Adresas:

933 E. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

KOKSAI $11.75
NĖRA GERESNIŲ
Geriausi Amerikos 

Kietieji Angliai 
$12.50

YPATINGA NELAIMĖ
I ______ •_

Ričardo Zapata, gyvenąs 
Commercial St., Bostone i 
važiavo automobiliu per , 

į Craigie tiltą į Cambridge.
Automobilis paslydo pra-1 
simušė per geležinę užtva
rą ir krito j Charles upę. 
Bet laimei užpakalinis 
“bumperis” užkliuvo už 

i tilto ir automobilis pasi
korė. Iškabojo valandą 
laiko kol tapo iškeltas.

i 

su Prane J. Dobravalskiu- 
te, gyv. 297 D St., So. Bos
ton, Mass. Jaunieji apsi-' 
gyvens 713 E. 7th St., So. 
Boston, Mass.
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Tą pačią dieną, 12:30 v. 
p. p. apsivedė Kazimieras 
Bielskis, 294 Athens St., 
su Marijona Jeskevičiute. 
159 W. 3rd St., So. Boston, 
Mass.

Buvo smarkiai garsina
ma Marijos Vaikelių ir 
Merginų Sodalicijos vado
vybėje krutamu paveikslų 
vakaras. Primicijų bankie
tas išstūmė tą jaunimo 
laukiamąjį vakarą iš eilės. 
Didesniems parengimams 

: praūžus, minėtų krutamu 
■ paveikslų programa įvyks 
bažnytinėje salėje Padė- 
konės Dienos išvakarėse, 
lapkr. 28 d., vaikams 4:15 
v. p. p., suaugusiems 7:30 
vai. vakare. Įžanga mažy
tė.

Du policininkai pastebė
ję pavogtą troką pasileido 
jį vytis Dorehester Avė. 
Prie Leeds St. vejamasis 
trokas įvažiavo į stovėju
sį automobilį, o važiuoto
jas pasileido bėgti, bet ta
po pagautas. Pasirodė e- 
sąs Harold A. HilI iš So. 
Bostono.

LIETUVIŠKOS PAMO
KOS

.<> -----------------

Vyčių kuopa, kaip per
nai taip ir šiemet, veda sy
kį savaitėje, pamokas lie
tuvių kalbos ir rašybos. 
Sekantis mokslo sezonas 
prasideda vyčių kambary, 
lapkr. 28 d., -7^30 v. v. Mo- 

; kytojais bus gilūs lietuviš
ko mokslo studentai, po
naičiai: Rakauskas, Tut
kus ir Bukauskas.

Jei tą vakarą mažai mo
kinių teatsilankys, pamo
kos bus atidėtos iki pava
sario.

APIPLĖŠĖ MOTERIS 
GYDYTOJAS

, t

Penktadienio vakare, 
grįžtant iš gydytojų ir 
chirurgų susirinkimo, ant 

i Providence gatvės, Dr. Ir- j 
ma Bache ir Dr. Janet Ba-1 
mes, tapo užpultos dviejų i 
plėšikų ir jaunos mergi
nos, apmuštos ir apiplėš
tos. Iš vienos atimta ran
kinis maišelis, su pinigais 
nuo kitos nuplėšta kailio 
apykaklė.

Ketvirtadienį, lapkr. 29 
d., Padėkonės dienoje, Šv. 
Petro bažnyčioje bus lai
komos šv. mišios sekamo
ms valandomis: 7, 7:30, 
8, už Vinco Kiškio vėlę, 9 
vai. Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus Draugi-; 
jos, 10 vai. šliubinės. Aš
tuntos valandos mišiose nanti North End tapo už- 

’ giedos vaikų choras ir mi- pulti pikto šuns, ant Leve- 
sionierius sakys pamoks - rett St. ir apkandžioti. Vi- 

! Ją. si nugabenti ligonbutin.
- -------- -------- ---------------------------------

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

PIKTAS ŠUO APKAN
DŽIOJO 4 BERNIUKUS•_____

Keturi Berniukai gyve-

Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 
DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas i Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausis ir geriausis 
kuras, kada jūs esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.

WHITE FUEL CORPORATION
900 East First St.,

Tel. SOUth Boston 4500

II 
į...Lietuvos rašytojai yra 

susibūrę į vieningą drau
giją. Ankščiau jie buvo 

i vienoje sąjungoje su žur
nalistais. Bet vėliau žur
nalistai išsiskyrė ir suda
rė savo atskirą sąjungą. 
Ligi šiol Lietuvos rašyto
jams vadovauja vienas 
žymiausių dabartinių ra
šytojų “Altorių šešėliai” 
autorius prof. Vincas Pu
tinas - Mykolaitis.

Spalių 21 dieną buvo 
metinis rašytojų draugi
jos susirinkimas. Jame da
lyvavo apie 50 rašytojų. 
Susirinkimui vadovavo 
poetas Liudas Gira. Cen
triniu susirinkimo punktu 
buvo poeto Kazio Binkio 
referatas apie Lietuvos 
raštiją ir rašytojų būklę. 
Pranešėjas pažymėjo, kad 
tautos kultūrai literatūra

PABĖGO IŠ VVATERJ 
TOWN POLICIJOS, BET 
PAGAUTAS S. BOSTON

Tūlas John J. Kalolak, 
gyvenąs Westerly St., So.. turi milžiniškos reikšmės, 
Bostone buvo suimtas Wa-' ypač mūsų tautai, kuri at- 
tertown’o policijos kartu 
su savo sėbru Joseph Can- 
ska nuo Washbum St., ir 
mergina Alene Moore, kai
po įtartini asmenys. Ve
dant į policijos stotį Kolo- 
lak ištrūko ir pabėgo. Po- *°j Kriaučio biznis, kuris jau iš 
licija po stropaus ieškoji- birbtas per 20 metų. Kainos pri- 

einamos. Priežastis pardavimo, mo ji surado ir suėmė So. i ... ............ „ . ,n r ..................... • savininkas išvažiuoja. KreipkitėsBostone. Policijai jis pri-, ZatoriMIi E
sipažino papildęs 12 auto- 3ixth St., kampas L St., So. Bos- 
mobilių vagysčių. ton, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

raštui, dėka Maironio, Ku
dirkos ir kitų įkvėpto
sioms mintims, kurios at
gaivino tautą.

Šiuo metu, deja, nėra 
kreipiama tinkamo dėme
sio literatūrai ir ji jokios 
gyvesns paramos neturi. 
Tačiau nors ujama ir 
skriaudžiama, visgi litera
tūrą auga, nors vargdami, 
badaudami rašo ir tobulė
ja Lietuvos rašytojai, at-. 
siranda naujų talentų. 
Lietuvos visuomenė dar 
nėra, kaip reikiant išauk- 
’ėta; ji neįvertina augan
čios lietuviškos literatū
ros. Ir suprantama kodėl: 
lietuviška literatūra esą 
oeraugusi Lietuvos visuo
menės skonį, nes tai visuo
met mažai rūpį kultūros 
klausimai.

Lietuvos rašytojai lei
džia savo laikraštį “Lite
ratūros Naujenos”, Susi
rinkimo pasėkoje Lietuvos 
rašytojai nutarė įteikti 
vyriausybei platų memo
randumą dėl rašytojų ir 
literatūros būklės, sušauk
ti rašytojų kongresą, pa
kviečiant ir kaimyninių 
tautų rašytojus, judinti 
reikalą dėl literatūros 
premijų.

Naujon rašytojų drau
gijos valdybon yra išrink
ti: prof. V. Mykolaitis - 
Putinas, prof. Balys Sruo
ga, Vačiulaitis, Kazys Bin
kis ir Juozas Keliotis, re
vizijos komisijon: A. Vie- 
nuolis-Žukauskas, Petras 
Babickas ir Juozas Gru
šas.

LIETUVOS DUKTBRŲ DRAUGUOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th SU So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vice-pfrmiBiokė — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
TU. So. Boston 3422 

Prot. Rait— Brąaft Ciunisoė,
ŽOGould St, West Reibury, Mass. 
TU Parteri? 1884-W

-Fin. Rašt. — Marijona Marltoniut.fi, • 
88 Navarre SU Itoslindale, Mass.

Tel. Parkvay 6658-W 
iždininkė — Ona Staniuliutfi,

105 IVest «th St, So. Boston, Mara 
Tvarltdarfi — Oka Mizgirdienė,

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

t48SCUumM»M, fe. Bostoa, Mm*. 
Draugija saro susirinkimus laiko kas

astrą ūaralMrą Ifetvfeto ■tseUu,

7:30 vaL vakare, pobažnytinėj sve 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą ražtinlnkę.

8V. JONO EV. BL. PASALPINE
D-JOS VALDYBA

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

Vieš- pirm. —- V. Madouia,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot. Rašt latakas — 4. Gliueckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raitininkas — Alb. Neviara,
16 Wlnfleld SU, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E- Broadvay, So. Boeton, Mass 

Maršalka — J. Zaikls,
7 Winfidd SU, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko sustrinkimus kas tre 
J čia nedėldienį klėkvieno mėnesio

2 vaL po pietą. Parapijos salėj, 492 
r R Tth St, So. Boeton. Mase.

— Kaune yra įsteigta 
"Motinos ir Vaiko” muzie
jus. Jame yra teikiamos 
motinoms reikalingos ži
nios, kaip elgtis su nauja
gimiais, kaip kovoti su 
girtavimu, džiova, vene
rinėmis ir kitomis ligomis. 
Šiuo muziejum Lietuvos 
moterys labai domisi. 
Vien tiktai šiais metais 
“Motinos ir Vaiko” muzie
jų aulankė 15.000 žmonių.

Marltoniut.fi


LAI GROSSMAN ATLIEKA PATAISYMUS IR REMODELIAVIMUS

UNCLE
SAM

PADARĖ TAI GALIMU DĖL 
JŪSŲ TĄ BŪTINĄ DARBĄ 
PADARYTI DABAR!

f ♦

PIRMIAUSIOS 
IŠLAIDOS TAI NAMŲ 

PATAISYMUI
S

PIRK

PASINAUDOK PROGA

PRODUKTUS
TUOMI PADIDINSITE SAVO NUOSAVYBES VERTĘ

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

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

SUMAŽINA ATEITYJE TAISYMO IŠLAIDOS
Atliekant mažesniuosius pataisymus dabar, 
jus galite išvengti didesnių pataisymų ateityj.

.51.

V "i

PAGRAŽINĘ SAVO NAMĄ

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

KAD PADIDINTI PAJAMAS IS NUOSAVYBĖS
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.

PERŽIŪRĖK ŠI SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKI DARBĄ TURI PADARYTI 
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

«

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

r i

BIRD
NEponseT 

PRODUCTS

BIRD THICK BLTT SHINGLES 
BIRD ART BRIC SIDING
BIRO INSULATED BRIC SIDING 
BIRD INSULATING BOARD 
BIRD NEPONSET WALLBOARD 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT
BIRD EMULSI PAINTS 
BIRD LIOŪID ROOF COATING

/ 9
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TELEPHONE
2680 DAĘBIJUJ^AS 366 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

Bijosi Ne Komunizmo, Tik Jo Lavono
Bolševikai džiūgauja, kad kunigai išsigando ko

munizmo ir “su kinkų drebėjimu laukia sudnos die
nos”. Komunistai čia pasakė tik pusę tiesos. Komu
nizmas ir baisus ir nebaisus. Kaipo ekonominė siste
ma komunizmas nieko nereiškia. Jis stojo į viešąjį 
egzaminą ir negarbingai susikompromitavo. Nukrito 
žemiau kritikos. Nieks gal tiek komunizmui nepaken
kė, kaip jis pats. Jo principai suteškėjo kaip molinis 
puodas, ant kurio užvažiavo gyvenimo ratai. Paliko 
tik iškaba, palaikoma ginkluota teroro jėga. Komu
nizmą jau nebetiki nė patys komunistai. Jų valstybė
je eina tik žiauri kova už valdžią, už tą lovį, prie ku
rio komisarai stengiasi pritilpti nors trumpam laikui. 
Jie žino, kad už metų — kitų įvyks pogromai, bet šiuo 
kartu pogromų auka kris — komisarai. Taigi kaipo 
politiškai ekonominė doktrina komunizmas atgyveno 
savo dienas ir jis pavojingas tik patsai sau. .

Bet komunizmas yra baisus kitu atžvilgiu — dėl 
neigiamų savo ypatumų: žiaurumo, siaurumo, fana
tizmo, religijos ir laisvės neapykantos, netvarkos, su
irutės, moralinio suirimo — žodžiu, dėl visokių viso
kiausių ydų, surištų su žmogaus prigimties ištvirki
mu. Čia tai komunizmas neša tikro pavojaus į žmoni
ją, ir jo artėjimas panašus į juodą, sunkų debesį. Ko
munizmas bus seniai išnykęs iš žemės paviršiaus kai
po ekonominė teorija, bet jo ištvirkimo vaisiai ilgai 
pasiliks, nes ištvirkinti daug lengviau, negu pataisyti. 
Neatsakomingi agitatoriai sukelia žmonių geidulius 
ir, pridirbę žalos, išnyksta, o paskui visuomenės va
dams, ne tik dvasiškiams, bet ir sąžiningiems pasau- 
lionims, lieka nemalonus uždavinys tą visą suirutę a- 
titaisyti. Štai dėlko kunigai ir susirūpinę. Ne komu
nizmas baisus, bet jo dvokiąs lavonas, kurs turi savy
je visokeriopų užsikrėtimo perų.

Komunistai džiūgauja, kad padoresnė pasaulio 
dalis jų prisibijo. Bet džiūgauti dėl tokio dalyko — 
garbės nedaro. Ir visi žalingi vabzdžiai, kaip antai: 
šarančai, musės, uodai, utėlės, blusos, tur būt savotiš
kai didžiuojasi, kad žmonės jų bijosi. Bet — nepavy
dėtinas tų vabždžių išdidumas... ’ K.

Kas yra toji sėkla, kuri taip plačioje dirvoje turi 
būti sėjama? Tai visas Kristaus mokslas: tiesos ir 
meilės mokslas. Visoje žemėje ta sėkla turi būti sėja
ma. Bet Kristus pastebi ir įspėja, kad tiesos ir meilės 1 
priešas nesnaus; jis visur barstys piktžoles Visur bus 
barstomos klaidos ir nedorybės.

Kristus prie tos didžiulės dirvos pastato sargus: 
Popiežius ir Vyskupus. Kai jie kovoja su klaidomis ii' 
nedorybėmis, tai eina savo pareigas. Ir kada mes iš
girstame šių Bažnyčios sargų balsą, neturėtume au
sis užsikimšti. Kai jie įspėja ar paragina, mūsų pa
reiga išgirsti ir jų balso paklausyti.

(Šv. J. P. B.)
Štai Popiežiai, Vyskupai ir Kunigai ragina žmo

nes skaityti, remti ir platinti katalikišką spaudą. Pa- 
klausikime jų balso.

l Katalikiška spauda yra galingiausias įrankis ko
vai su tiesos ir meilės priešais.

“Darbininkas” yra katalikiškas laikraštis. Nuo 
gruodžio pirmos dienos prasidės “Darbininko” skaity
tojų rėmėjų ir Lietuvių Darbininkų Sąjungos naujų 
narių vajus.

Stokime į tą kilnų spaudos platinimo darbą. 
Kiekvienas sąmoningas katalikas teužsideda sau pa
reigą gauti nors du naujus skaitytojus “Darbininkui”.

Pasižadėjimus darbuotis vajaus metu siųskite 
Centran, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

BOSTONO PROVINCI
JOS KUNIGŲ VIENYBĖ 

UŽGYRĖ VAJŲ

KUN. JUŠKAITIS PAŽA 
DĖJO PARAMĄ

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
IR 

”Darbininko”
VAJAUS TELEGRAMOS
“Dangaus karalystė panaši į žmogų, kurs pasėjo 

savo dirvoje geros sėklos” Ta dirva, į kurią turi kris
ti Evangelijos sėkla, apima visą mūsų žemę. O tą taip 
gausiai sėjamą sėklą Kristus atidrėkina savo krauju, 
kad ir sausesnėje dirvoje galėtų augti ir nešti šimte
riopą vaisių.

vius ir kurio rūpeščiu ir 
pasidarbavimu, pereitą sa
vaitę West Lynne įvyko 
lietuviams misijos, užgyrė 
vajų ir stojo darban. Per 
misijas išplatino šimtus 
“Darbininko” egzemplio
rių. Vajaus metu žadėjo 
užrašinėti “Darbininką”.

♦

EIJZABETH’AS PRADE
DA IŠSIJUDINTI

I

I

“Darbininko” bendra
darbis ir LDS. 16 kuopos 
narys, p. S. R. Markevi
čius rašo:

“Darbininko” vajus pra
sideda gruodžio 1 d. Aš 
noriu prie to darbo prisi
dėti, bet nežinau kaip. 
Meldžiu man nurodyti ką 
turiu daryti. Mėginsiu pa
sidarbuoti.

Su pagarba, 
S. R. Markevičius”

Vadinasi vajumi susido
mėjimas plečiasi. P-nui 
Markevičiui vajaus sąly
gas ir visas informacijas 
siunčiame laišku. Tikimės; 
kad iš Elizabeth, N. J. at
silieps ir daugiau LDS. 
narių ir “Darbininko” pre
numeratorių ir rėmėjų, 
nes ten jų turime daug.

Gerb. Korespondentai!

įlinkę”.
Kviečiame talkon nau-

------ ■— Kun. P. Juškaitis, Bosto- 
Lapkričio 15 d., š. m., no Provincijos Kunigų 

Marianapoly įvyko Bosto- Vienybės pirmini n k a s, 
no Provincijos Kunigų Cambridge lietuvių para- 
Vienybės susirinkim a s, pijos klebonas užgyrė va- 
kuriame tarp kitko vien- jų ir pažadėjo vajaus me- 
balsiai užgirtas LDS. ir tu paraginti savo parapi- 
“Darbininko” spaudos va- jiečius užsiprenumeruoti 
•--------------------------------------------- i ‘ ~
JUS.

Gerb. Kunigai pasižadė
jo savo parapijose pasi- 

: darbuoti, kad laikraštis 
“Darbininkas” būtų kiek
vieno lietuvio namuose, 

i kad parapijose, kur dar 
nėra, įsisteigtų LDS. kuo
pa, o kur yra, kad sustip
rėtų ir dvigubai padidėtų.

LDS. Centras Gerb. Ku
nigams dėkoja už ikšiolinę 
paramą “Darbininkui” ir 
už pasižadėjimą remti va- 
jy-

Lapkričio 15 d., š. m.•• r

Į “Darbininką” ir įsirašyti 
i Lietuvių Darbininkų Są
jungom

Cambridge’iuj yra daug 
nuoširdžių LDS. ir “Dar
bininko” prietelių ir rėmė
jų. Tikimės, kad skelbia
mo vajaus metu jie vienin
gai stos spaudos platini
mo darban.

KUN. JONAS SKALAN- 
DIS, kuriam J. E. Kardi
nolas O’Connell pavedė 
globoti Peabody, West 
Lynn ir apylinkių lietu-

e e __ _ - _ - . rė tris pedagogus iš savo tarpo siekti šio užda-
I jlPf~.ll VIII rlokykllĮ Ateitis vinio. Visvien, kad ir tos instancijos neturėda-

Amerikoje
(Kun. J. Simonaičio referatas, skaitytas 

Federacijos 24 kongrese)
Tema bus svartoma šiuo būdu:

1. Dabartinė padėtis, su palyginimais.
2. Ateitis:

A—Amerikos valdžios atveju. 
B—Amerikos Episkopato atveju. 
C—Lietuvių Išeivijos Amerikos atveju:

1. Komunistų akyse:
2. Tautininkų akyse;
3. Katalikų akyse; -

3. Išvados veikimui.
4. Konkretus Federacijos Veikimas.
5. Užbaiga.
Svarstant tokį svarbų klausimą, kaip lie

tuvių mokykla Amerikoje ir jos ateitis, labai 
paranku bus turėti šiokį tokį konkretų vaizdą 
apie jos padėtį šiandien, nors ir trumpiausiu 
būdu. Čia išimtinai imsime domėn tiktai pra
džios, parapijines mokyklas. Nesigilinant į mo
kyklų judėjimo istoriją, nes tai dar studijų 
dirva, pastebėsime aiškų šio žiedo užsimezgimą 

1 mūsų išeivijoje jau 1905 m.
Greta su bažnyčiom, auga mykyklų skai

čius, žinoma, netaip žymiai. Kol kas mes netu
rime nuosavo lietuviško centro, kuriame būtų 
galima rasti tikras žinias apie mokyklas ir jų 
gaminingą faktorių statistikos būdu; į kurį su
plauktų visos žinios iš mokytojų centrų, kame 
galėtų publicistai ir visuomenės vadai tuojaus 
pajusti pulsą visuomenės krypties ir žinotų tik
rą mokyklų padėtį išeivijoje. Tuo dalyku susi
rūpino Kunigų Vienybės organizacija ir pasky-

VVATERBURY STOJA 
DARBAN

Kiek laiko atgal paskel
bėme, kad p. Šilkauskas, 
LDS. 5 kp. narys, nuošir
džiai pasižadėjo stoti va
jaus darban. Penktadienį ' 
atsiliepė p. Izabelė Oran-' 
tienė, ‘Darbininko’ prenu- j 
meratorius. Vadinasi iš 
didžiojo Waterbury jau du 
užsiregistravo. Bet Water- 
bury mes turime šimtus 
nuoširdžių prietelių ir rė
mėjų, kurie ligšiol nors ir! 
neužsiregistravo, bet užsi-! 
registruos ir stos į šį kil
nų spaudos platinimo dar
bą.

♦ ♦ *

Vajaus Centras pirmuo
sius ’ spaudos apaštalus 
sveikina ir linki Dievo pa 
laimos.

I

G r. Kapids, M. 
Harrisburg, Pa. 
Hartford, Ct. 
Manchester, N. H. 
Newark, N. J. 
Omaha, Neb. 
Peoria, III. 
Pittsburgh, Pa. -

mi, kreipiamės prie šaltinių, kad ir antraeilių; 
nors dažnai jie teikia nepilnų žinių, visgi geres
nių kol kas nėra. Sekančias žinias semiame iš 
“Catholic Directory 1933” (kur yra surinkta 
žinios 1932 metuose ir kurios greičiausiai nu- Providence, r.i. 
šviečia padėtį tik 1931 metų) ir United Statės

i Federal Census, 1930 m. Tais šaltiniais remda
mies, pastebime mokyklų ir bažnyčių augimą 

i ir proporcijas. Čia pastebėsime nuolatinį augi
mą mokyklų ir mokytojų kiekvienam mete iki 
1933 m. Su mokiniais-gi, kita pasaka. Mokinių 
skaičius pasiekė savo viršūnę 1926 m. su 
12,128: nuo to laiko iki paskučiausių davinių 
tas skaičius, progresyviai ir nelemtu nuolatu- 
mu per 7 metus, krinta žemyn nežiūrint kad 
nuo tų 1926 m. mokyklų skaičius priaugo 6- 
ioms, ir būrys mokytojų padidėjo ant 72-jų. 
Mokinių skaičius yra šiandien (1933 m.) ma
žesnis 418 vaikų, negu 1923 m., kada būta 6 
mokykloms 
dabar.

Į

ir 130 mokytojoms mažiau, negu
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Ruduo. Artinasi žiema, vajaus metu gerb. korės* 
Draugijos, kuopos ir cho- pondentai teparodo dides- 
rai rengia vakarėlius, nį susirūpinimą užpildyti 
Darbininkai susirūpinę įdomiomis žiniomis savo 
darbais, kad sunkiąją žie- kolonijos skyrių “Darbi- 
mą prastumus. O tų nelai
mių, nelaimių, kur tik pa
sisuksi, visur užgirsi kai- jus korespondentus. Jei 
bant: Jonas susižeidė dir- kas nori pasitarnauti 
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- dykai, 
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.

“Darbininkas” pasida
rys įdomesnis ir skaityto
jus labiau patrauks, jei 
bus jame daugiau įdomių 
žinių iš visų mūsų išeivi
jos kolonijų.

Tad kviečiame gerb. ko- ūkas, kurs be reikalo perka, 
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 jėgas.”—
Sąjungos ir “Darbininko” Panevėžio vysk. Paltarokas.

“Darbininkui” ir jo skai
tytojams, tepradeda raši
nėti dabar.

Nuolatiniams “Darbi
ninko” korespondentams 
siunčia m e “Darbininką”

Taigi laukiame daugiau 
žinių iš visų lietuvių kolo
nijų. Rašykite trumpai ir 
aiškiai ant vienos popieros 
pusės, palikdami didesnius 
tarpus. “Darbininkui” ra
šykite kuodaugia u s i a i 
darbininkiškų žinių, bū
tent: apie darbus, darbo 
sąlygas, darbininkų atly
ginimą ir t. t.

Kviečiame talkon!

“Žinokite, kiekvienas kata-

skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį 
nusideda 
mams ir 
nuodėmę 
patampa

ilu išdavėjas, didinąs priešų

ar knygą, ne tik 
Bažnyčios įsaky- 

turi per išpažintį 
pasisakyti, bet ir 
katalikybės reika-
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26 1 kad kuri nors mūsų mokykla turėtų užsidaryti 
j dėlei sunkių aplinkybių, bet visuomenė nepri
valo laukti tos valandos.

J. V. Valdžia ir Tikyba Mokyklose
Svarstant apie ateitį, reikia turėti galvoje 

du dalykus, kurie turi ryšius su mokyklomis, 
būtent J. V. valdžia ir išeivių visuomenė. Kiek- 

i vieno krašto valdžia rūpinasi mokyklomis ir 
jas prižiūri, nes jose yra nustatoma pilietybės 

435 žaliava ir turi teisę tvarkyti taip kad išauklėti 
idealų pilietį, vienok netaip kad Įžeistų gimdy
tojų teises, kurios iš prigimties reikalauja, kad 

i tėvai nuspręstų kaip ir kokiu būdu jų sūnūs- 
dukterys bus auklėjami. Svarbiausi dalykai 

Į šiame atvėjije yra tikyba ir kalba. Neperseniai 
Tokie daviniai verčia mus kreipti dėmesį Oregon valstybėje tikybos klausime iškilo in- 

į mūsų mokyklų ateitį. Ligšiol plačioji visuo- cidentas, kur buvo išleisti įstatymai, visiškai 
menė rūpinosi parėmimu Vienuolynų Centrų irt 
mažai buvo kreipta dėmesio kaip ji galėtų pri
sidėti prie sustiprinimo vietinių parapijinių 
mokyklų, kurios, jei nusilpnės, pats gyvasai tik 
slas, dėl kurio įsisteigė seselių vienuolynas bus 
neatsiektas ir tos pajėgos gali būti nukreiptos 
į visai nelietuviškas sritis. Mokyklų pagrindas 
buvo ir yra parapijos klebonas, kuris dažniau
siai savo vyskupo raginamas, įsteigė mokyklė
lę, nežiūrint, kad dažniausiai parapijonai visai

; šaltai į tą dalyką žiūrėjo. Užlaikymas krito ant 
83 tų tėvų pečių, kurie leido savo vaikelius į lietu- 

j 4V, viškas mokyklas. Retas atsitikimas, kad tos 
apskrities visuomenė prisidėjo prie to darbo. 
Ne vienos parapijos klebonas ne savo laiku 
pražilo, kuriam būtų buvę kur kas lengviau iš
vesti parapijos finansus, jei būtų neturėjęs mo
kyklos. Žinoma ,tikybos ir tautos dvasiniai di
videndai labai suramina idealingą sielą ir pri
duoda spėkų toliau išvargti, bet ekonominis 
spaudimas yra konkretus, kuris galutinai gali
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Reikia Susidomėti

uždraudžianti parapijines mokyklas, kur dėsto
ma dogma ir mokslas kurios nors tikybos. Tas 
incidentas yra bemaž visų gerai žinomas, todėl 
kad Katalikų Bažnyčia stropiai kovoja su pa
sikėsinimu ant jos mokyklų, ir spauda buvo 
pilna žinių, ne tik katalikiška, bet ir kasdieni
nė, pasaulinė. Mes visi atsimenam kaip Vyriau- 
sis Krašto Tribunolas (The U. S. Supreme 
Court) išsprendė klausimą, taip kad užtikrino 
parapijinėms mokykloms galimumą dėstyti ti
kybą bei dorą sulig vaikų tėvų ir jų sutikimu. 
Tuomi ir mūsų mokyklos, tikybos klausime, 
turi užtikrintą ateitį, kad valdžios nevaržomi 
galim darbuotis pilniausiai atsiekti savo tikslo. 

Mes visi atsimenam kaip Vyriausis Krašto 
Tribunolas (The U. S. Supreme Court) išspren
dė mokykloms galimumą dėstyti tikybą bei do
rą sulig vaikų tėvų ir jų sutikimu. Tuomi ir 
mūsų mokyklos, tikybos klausime, turi užtik* 

j rintą ateitį, kad valdžios nevaržomi galim dar- 
į buotis pilniausiai atsiekti savo tikslo.
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Arėjas Vitkauskas 
GYVENIMO IŠMINTIS.

Juokas ir ašaros, tampriai 
susipynę, 

pabarė iš gyvenimo gilią 
klampynę 

ir išeitį iš jos, keleivi, 
tu rasi, 

jeigu valdysi save ir 
suprasi!..

Motinos Paveikslas

Buvo Amerikos ir Ispa
nijos karas. Prie Manilos 
salos plaukiojo priešinin
kų laivas. Jie buvo pasi
ruošę kautis.

Viename laive atsitiko 
štai kas:

Vienam jūrininkui į van
denį įkrito švarkas. Jūri
ninkas norėjo šokti į van
denį švarko, bet jį sulai
kė viršininkas, kuris grie
žtai tą žygį uždraudė. Ne
buvo tam tinkamas lai
kas.

Tačiau jūrininkas per
bėgo laivą ir įšoko į van
denį iš kitos pusės. Panė
ręs jūrininkas po laivo a- 
pačią išplaukė į kitą pusę, 
pasiėmė švarką ir tuo pa
čiu keliu vėl sugrįžo į lai
vą.

Viršininkas, kuris buvo 
jūrininkui uždraudęs šok
ti į vandenį, pamatė jį vi
są šlapią, belaikantį ran
kose švarką, nuo kurio 
bėgo vanduo...

Jūrininkui kariui grėsė 
didele bausmė: jis nepa

klausė įsakymo karo lai
ku.

Po mūšio jūrininkas bu
vo suimtas ir pristatytas 
admirolui — laivyno vir
šininkui.

Visą laiką, kai jūrinin
ką kaltino, jis stovėjo ty
lėdamas. Tiktai kai admi
rolas jo paklausė, kodėl 
jis viršininko įsakymo ne
paklausęs, suimtasis atsa
kė:
— Aš, būdamas karys, 

suprantu, kad labai nusi
kaltau, nepaklausęs savo 
viršininko įsakymo, bet... 
aš turėjau tam svarbią 
priežastį: švarko kišenėje 
buvo mano motinos pa
veikslas, kurio aš jokiu, 
būdu nenorėjau nustoti...

Senas admirolas pagal
vojęs ištiesė pasiryžėliui 
jūrininkui ranką ir tarė:
— Tu laisvas, nors ir 

peržengei karišką draus
mę.

Ir atsikreipęs į visus ki
tus. admirolas pridėjo:
— Žmogus, kuris yra

“Aš Nepaisau
Kaip Salta

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

LAWSONCOALandGRAINCO.
t * i ■

Tel. Brockton 6445

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

Keletas Davinių iš Čeką Veikimo Rusijoje

Neseniai viena Pary
žiaus leidykla išleido Es- 
sad Bey parašyta GPU is
toriją. Veikale paduota 
kruvina statistika — nu
teistųjų sąrašas.

taip labai prisirišęs prie 
savo motinos, be abejoji
mo, bus narsus karys ir 
savo šaliai.

Laimingi tie, kuriems 
motinos perdavė savo ne-į 
išdilstomą paveikslą! 
Kaunas, 1929, III. 10.

Per šešeris metus nuo
1917 m. iki 1923 m. bu
vo pasmerkti 25 vysku-

lat buvo girdima apie kru
vinas aukas.

Rašytojas Ilja Ehren- 
burg, kuris ankščiau Eu-

čiais; jie apie Rusiją 
susidaro geriausią nuo

monę.
Tačiau valstybėj tas visa 
tėra tik miražas. Kėliau- Į 
tojams visokiais būdais 
stengiamasi nuslėpti tikrą' 
dalykų stovį”.

Rašytojas pasakoja ma-! 
tęs vienoj sanatorijoj mo- 
tiną, kuri keturias dienas' 
išsėdėjo prie savo kūdikio 
lavono, kol pagaliau buvo 
teiktasi išrašyti jai miri
mo liudijimą.

“Nižny - Novgorode aš 
mačiau barakus, kurių 
viename vad. kambary 
gyveno kelios šeimos be 
lyties ir amžiaus skirtu
mo. Voroneže mačiau šim
tus žmonių, neturinčių pa
stogės, kuriuos valdinin
kai išvijo iš stoties ir ku
rie veltui ieškojo kur pa
sislėpti nuo smarkaus lie
taus. Mačiau taip pat nak
vynių namų, kuriuose ne
galima nakvoti — tiek 
daug ten buvo visokių 
vabzdžių...

Nuo šių metų gegužės 
m. pragyvenimas SSSR 
pabrango tris kartus; dėl
to reikėjo padidinti algas. 
Vyriausybė tam reikalui 
turėjo išmesti 665 milijo
nus rublių. Sunkiosios 
pramonės darbininkams 
algos padidintos apie 10,7 
proc., lengvosios pramo
nės darbininkams 13 proc. 
Kitose pramonės srityse 
algos padidintos dar ma
žesniu procentu.

visaip jų vardą įamžino.
Lietuva per nepriklauso

mybės kovas taip pat nus- 
■ tojo daug gerų tėvynės 
vaikų. Ne visi je yra žno- 

įmi. Dalis žuvusių karių y- 
, ra nežinomi ir niekas ligi 
i šiol neišaiškino jų pavar- 
I džių. Daugelyje Lietuvos 
I karių kapų yra ir nežino-* 
mųjų kareivių.

Dabar Lietuvos kariuo
menėje kilo sumanymas 
pagerbti ir Lietuvos lais
vės kovose žuvusius neži
nomus karius. Manoma 
netrukus iškasti bet kurio 

, nežinomojo kareivio lavo- 
, ną ir jį iškilmingai palai

doti karo muziejaus sod- 
, nelyjė. Vėliau manoma pa- 
, statyti jam paminklą, ku- 
, ris būtų kiekvienam Lie- 
, tu vos kareiviui simbolis ir 
, Į karžigiškumo dvasios šal- 
, tinis Gal būt, kad po ku- 
. rio laiko ir Lietuvoje bus 
. įrengta nežinomajam ka- 
į reiviui Arkos aikštė, kaip 

kad yra kituose kraštuose 
pagerbti žuvusieji kariai.

Tsb.

I

“R.”

pai, 1.215 dvasininkų,
6.575 mokytojų luomo roP°j propagavo komuniz- 
žmonės, 8.800 gydytojų,
54.850 karininku, 260.-
000 kareivių, 10.500 po- netvarką.

mo rojų, šiandien, grįžęs į 
savo tėvynę nustabiai at
virai rašo apie Rusijos 

Jis sako, kad 
licininkų, 48.000 žanda- dabar dar tebėra “nepa-
rų, 19.850 valdininkų, 
344.250 proto darbinin
kų ir 192.000 darbinin

ku.>• r»i
Nuo 1923 m. praėjo jau 11

Į
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Arėjas Vitkauskas, metų; ir per tą laiką nuo-

keista Potemkino kaimi] 
sistema.

Su anglais, prancūzais 
ir vokiečiais, sustojan
čiais viešbučiuose, elgia
masi kaip su kunigaikš-

LIETUVOS KARO MU
ZIEJUJE PALAIDOS 
NEŽINOMA KAREIVĮ

Daugelyje valstybių yra 
atitinkamai pagerbti pei 
laisvės karus žuvusieji ka
reiviai. Jie ne visi yra ži
nomi. Ant daugelio pilkų, 
kuklių kryželių pažymėta, 
kad čia guli nežinomas 
kareivis. Kitos valstybės 
nežinomam kareiviui pas
tatė didelius paminklus ir
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J. V. .Valdžia ir lietuvių kalba mokyklose
Oregono valstybės pasikėsinimas prieš pa

rapijines mokyklas buvo lengviau pergalimas 
todėl, kad iššaukė labai stiprią opoziciją tikin
čių, o be to jau precedentas buvo priruoštas į- 
vykyje su Nebraskos valstybės pasikėsinimu 
prieš t. y. tautines mokyklas, kuris Įvyko kiek 
ankščiaūs. Iš valdžios pusės šis incidentą^ bu
vo pavojingesnis mūsų, lietuvių, mokykloms ir 
jų ateičiai, nes buvo pasikėsinimas uždrausti 
visai vartoti kitokios kalbos kaip tik anglų-. 
Tada stipri opozicija nebuvo surikiuota, neigi 
plačiai diskusuojama per spaudą; be to, kadan
gi buvo kaip sykis pokarinis momentas, kada 
Amerikoje ėjo stipri amerikonizacijos banga 
su ypatinga neapykanta vokiečių kalbos, tai 
aplinkybės buvo taip susidariusios, iš kurių 
tautinės mokyklos negalėjo išsisukti ir turėjo 
prarasti savo žymę. Taigi toki svarbų įvyki 
mūsų mokyklų ateities žvilgsniu reikia plačiau 
paminėti, nes parodys kad valdžia užtikrina 
tautinių mokyklų ateitį ir nevaržys jų veikimo 
bile tik išpildys valstybės Mokslo Departamen
to reikalavimus.

Krizis Tautinėms mokykloms
1919 m. balandžio 9 d., Nebraskos valsty

bėje, legislatūra išleido sekantį įstatymą:
1. Uždrausta kuriam nors asmeniui dėstyti 

kurį-nors dalyką bile asmeniui kitokia kalba 
kaip tik išimtinai anglų kalbą; jis negali tai 
daryti kaipo asmuo arba kaip mokytojas.

2. Uždrausta mokinti jokias kitas kalbas, iš
skiriant vien tik anglų kalba, kol mokinys bus 
atsiekęs ir pasekmingai baigęs aštuntą skyrių.

Šio įstatymo vykdinime, tūlas mokytojas 
Meyeris, kuris dėstė vokiečių kalbos skaitymą 
Zion parapijinėje (protestantų, greičiaus liute-

• v •

iamendmentu. Nustatytas mokslas yra kad ne- ' atjautėm? Nerasi tų dienų laikraščių kompie- 
galima varžyti šią laisvę visuomenės gerovės tuose nė mažos pastabėles. Gerai, kad kitų dė-

rių) mokykloje, buvo apskųstas ir atrastas kal
tu Hamiltono Apskrities District teisme, dėl te 
kad mokino vokiečių kalbos skaitymą dešim
ties metų vaikučiui, dar nebaigusio aštunto 
skyriaus. Valstybės Vyriausias Tribunolas 
(Nebraska Supreme Court) patvirtino šį ap
kaltinimą.

Vyriausio teismo sprendimas
Tada subruzdo visa vokiečių visuomenė 

Amerikoje ir padavė apeliaciją į Aukščiausią 
Krašto Teismą (U. S. Supreme Court). Tai bu
vo labai kritinga valanda. Visų tautinių moky
klų apgynimas buvo padėtas ant svarstyklių, o 
jas tada atstovavo elementas, kuris neperseniai 
stojo karingame susirėmime su to krašto pajė
gomis. Yra Krašto Konstitucijos 14-tas Amen- 
dmentas, kuris ateiviams teikia tūlą “laisvę”; 
bet kaip tą “laisvę” išaiškinti bei suprasti? A- 
mendmento tekstas:

“Visi asmenys, gimę ar naturalizuoti Jungt. 
Vals., ir pasidavę jos globai, yra Jungt. Valst. 
piliečai ir tos valstybės, kurioje gyvena. Neva
lia jokiai valstybei išleisti arba įvykdinti joki 
įstatymą, kuris susiaurintų privilegijas arba! 
neliečiamylys prigulinčias Jungt. Valst. pilie- j Vienok"to "negaliin"a“siekt[ prie-

varta ir būdais, kurie priešinasi Konstitucijai. 
Todėl mes priversti esame prie išvados, kad 
(Neb.) įstatymas yra sau valiūkas. Irgi gerai y- 
ra žinomas dalykas, kad retai pasiseks gerai 
kalbą išmokinti, jeigu nebus iš jaunų metų pra
dėta. Tolimesni žygiai, kurie priešintųsi šiam 
nusprendimui yra uždrausti”.

Padėties Pastabos

galima varžyti šią laisvę visuomenės gerovės 
apgynimo pretekstu sauvališku legislatūros 
veikimu. Amerika visuomet laikė mokslą ir jo 
įgyjimą kaipo svarbiausios reikšmės, kuris tu
ri būti rūpestingai keliamas. Yra tai prigim
ties tėvų pareiga suteikti savo vaikams mokslą 
atitinkantį jų luomui gyvenime. Ne-gi galime anksto paruošta, neturėsime jėgų atremti pa- 
skaityti žinojimą vokiečių kalbos kenksmingu; 
priešingai, ligi šol ji buvo laikoma bendrai kai
po naudinga ir pageidautina. Amendmento su-
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ka ši privilegija savos kalbos mokinimo yra 
užtikrinta mūsų mokyklų ateičiai! Bet kas ži- 
no ką ateitis gali sukelti pasikėsinančio išimti
nai lietuvių mokykloms.

Jeigu mūsų išeivija nebus privesta ir iš

vojų ir apginti brangiausi išeivijos turtą.
Dvasiškoji Valdžia ir Tautinės Mokyklos

Dvasiškoji valdžia ir-gi turi įtekmės antteikta laisvė, mūsų sprendimu, duoda teisę mo
kytojui mokytojauti šiuo būdu, o tėvams teisę mūsų mokyklų ir ateitis skatosi su ja ir turime 
jį pasamdyti jų vaikus taip mokinti... Aišku, imti ją domėn. Čia jau ne tikybos dėstymo 
kad čionai (Neb.) legislatūra pamėgino me-; klausimas, bet tiktai kalbos. Kokia yra Ameri- 
džiaginiai sutrukdyti modeminių kalbų moky
tojus, užkirsti progą mokiniams atsiekti mok
slo, ir suvaržyti tėvų teises, kad jie galėtų nus
tatyti mokslo būdą ju vaikams. Jie konstatuo
ja: “Anglų kalba turi ir turėtų būti motiniškas 
liežuvis visų vaikų auklėjamų valstybėje”. 
Krašto-gi Konstitucija globoja visus tuos, ku
rie kalba svetima kalba lygiai kaip ir tuos, ku
rie gema su anglų kalba. Nors ir būtų labai

į naudingu dalyku, kad visi tobulai suprastų

r 
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čiams; neigi gali jokia valstybė atimti asme
niui savo ribose įstatymų užtarymą.

Rezultate, vienok, Krašto Vyriausias Teis-' 
mas išteisino mokytoją Meyerį, atmetė visų ki
tų instancijų nusprendimus ir tuomi užtikrino 
visų tautinių mokyklų ateitį Amerikoje.

Sprendimo Aktas
Šios bilos sprendimą skelbė Teisėjas Mc- 

Reynolds. Kai kuriuos^ sakinius cituoju, kurie 
nušviečia mūsų mokyklų padėtį kalbos žvilgs
niu ir parodo kaip teismas žiūri į šį klausimą.

“Mūsų problema yra ar (Nebraskos) įsta- 
i tymas įžeidžia laisvę garantuotą gynėjui 14-tu

j

Tuose 1919 m. daugelis dalykų mums rū
pėjo, ypačiai naujosios valstybės-steigimas mū
sų tėvynėje. Jaunutė tėvynė mūsų prieglobsty- 

i je stovėjo nemažam pavojuje, kas iš mūsų tą

kos Episkopato pažiūra tautinių mokyklų rei
kale? Visupirmu yra faktas, kad jokia parapi
jine mokykla nebūtų galėjusi įsisteigti be vys
kupo sutikimo. Ligšiol ne tik nėra žinoma, kad 
kada nors koks vyskupas būtų buvęs uždrau- 

; dęs lietuviams įsteigti mokyklą, bet priešingai, 
i yra daug atsitikimų, kur vyskupas po griežtu 
Į įsakymu privertė vietinį kleboną lietuvį, kad 
jis įsteigtų lietuvių parapijinę mokyklą. Štai 

: incidentas Newarko vyskupijoje, kur ameriko- 
; nizacija yra plačiai palaikoma. Vyskupas pa
reikalavo iš vienuolių, kad ne tik jos mokytų 
vaikus lietuvių kalbos, bet sistematiškai ir e- 
fektingai, duodamas vyskupišką įsakymą joms 
pačioms rūpintis kuogeriausiai pažinti kalbą ir 

Į net iš Lietuvos parsikviesti lietuvių kalbos ži
novę exprofeso, kad pastatyti lietuvių kalbą 

; ant rimto pagrindo visose jų kongregacijos na- 
I rėse. “Priešingai”, pareiškė vyskupas, “neži
nant' gerai lietuvių kalbos, nepageidauju jūsų 
pagalbos mano vyskupijoje, nes be lietuvių kal
bos tą patį darbą galėtų atlikti vyskupijos se
sutės — (airės)”.

(Tęsinys tilps luto antradienio numery)



Antradienis, Lapkričio 27, 1934.
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Prisirengimo Vajui 
Susirinkimas

PRAKALBOS
/!

WORGESTER, MA-S. sekmadienio rytą, šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

Todėl būtų gražu, kad 
L. D. S. nariai ir visi ka
talikiškos spaudos platin
tojai imtų dalyvumą pra
šydami Dievo Palaimos 
šiame kilniame darbe.

c
SPAUDOS VAJAUS 

PRAKALBOS
Visuomeniškas susirin- 

I kimas ir prakalbos įvyks

*•

L. D. S. kuopos susirin
kimas įvyko lapkričio 23 
d. Šv. Kazimiero mokyk
los kambariuose. Susirin
kimui vadovavo kun. S. 
Vembrė ir muz. Žemaitis.

Šiame susirinkime nu
tarta kuogreičiausiai įves
ti Worcesterio žinių sky
rių “Darbininke”.

Nužiūrėta koresponden- lapkričio 30 dieną, tuojaus 
tai, Skyriaus Vedėjas ir P° vakarinių pamaldų, šv. 
skelbimų rinkėjai. Pradėti Kazimiero par. salėje, 
spaudos platinimo darbą Šiose prakalbose ims da- 
pasiprašius Aukščiausiojo lyvumą įžymiausi katali- 
palaimos. Todėl pradedant kalbėtojai. Todėl kvie- 
darbą nuo pirmos dienosi 
gruodžio, L. D. S. narių y-i 
ra užprašytos šv. mišios, ;

b.
Į VĖL LENKŲ TERORAS 
PRIEŠ VILNIAUS KRAŠ

TO LIETUVIUS

1
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VISA eilė valgių šventės puotai, nuo skanios sriu
bos iki krušnų riešutų, yra prirengta jiisų arti
moje A & P Maisto Krautuvėj — už tokias že
mas kainas, kad ištikrųjų pjūties kainomis, šį
met jūs galite turėti daugiaus ir geresnio mais
to už mažiau pinigų.
Dėl jūsų parankumo A & P Maisto Krau
tuvės bus atdaros: Antradienio vakare iki 
8:30 ir Trečiadienio vakare iki 9:30.

Jį iki ateinančio seimo rei
kia užpildyti. Tą padaryti, 
rodosi, labai lengvai, nes 
apie 500 šėrininkų sudarys 
daugiau negu 2,500 balsų. 
Kiekvienoje didesnėje lie
tuviais apgyventoje kolo
nijoje yra .apie po tiek 
bendrovės akcininkų. Ben
drovės akcininkus pasiek
ti ir jų balsus surinkti rei
kėtų veiklesniems akcinin
kams sušaukti savo kolo
nijose susirinkimus ir tuo
se susirinkimuose turėti 
maždaug sekamą dieno
tvarkę:

1. Pranešimas apie da
bartinį stovį ir svarbą su
šaukti teisėtą bendrovės 
seimą.

2. Klausimas apie ben
drovės palikimą, kaip da
bar ji yra ar ėjimą prie 
jos likvidavimo.

3. Patikrinimas akcinin
kų adresų (sena sąrašą 
galima gauti iš Sekreto
riaus).

4. Delegato į seimą iš
rinkimas arba kam nors 
įgaliojimų davimas. Dele
gatu gali būti vietinis ar
ba ir kito miesto akcinin
kas arba akcininkai, kuris 
arba kurie galės seime da
lyvauti.

5. Išdirbimas plano pa
siekti galimai didesnį 
skaitlių akcininkų, kurie 
susirinkime nedalyvauja. 
Tam reikėtų išrinkti as
menis atatinkamuose dis- 
triktuose ar net gatvėse 
akcininkus aplankyti ir iš 
jų įgaliojimus gauti.

Apie bendrovę patari
mus bei įgaliojimų reika
lų nurodymus galima gau
ti iš Bendrovės sekreto
riaus A. Strimaičio, 294 
Eighth Avė., New York 
City, arba iš Kvorumui 
Sudaryti Komisijos narių:

J. Ambraziejus, 168 
Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.; Dr. B. K. Vencius. 
499 Grand Street, Brook
lyn, N. Y.; J. J. Bačiūnas, 
Tabor Farms, Sodus, Mi- 
chigan; P. Daužvardis, 
c/o Consulate General of 
Lithuania, 11 Waverly 
Place, New York, N. Y.

Jeigu kurie iš akcinin
kų norėtų pasirinkti Kvo
rumui Sudaryti Komisijos 
marius juos atstovauti, tai 
Komisijos nariai, ypač 
New Yorkiškiai, sutinka į- 
galiotiniais būti ir į 
rinkimą negalinčius 
lankyti atstovauti.

Įgaliojimų formas
ma gauti iš Bendrovės Se
kretoriaus arba iš Kvoru
mui Sudaryti Komisijos 
narių. Įgaliojimai turi bū
ti pasirašyti ir paliudyti 
pas vietos notarą. Iš tų 
akcininkų, kurie įgalioji
mus jau yra kam nors da
vę, nauji įgaliojimai nerei
kalingi nebent senieji įga
liotiniai yra atsisakę ar y- 
ra reikalingi pakeitimo,— 
tokiuose atsitikim u o s e 
naują įgaliojimą reikia iš
duoti ir apie senojo atšau
kimą Bendrovės sekreto
riui pranešti.

Kvorumui Sudaryti Ko
misija kviečia visus akci
ninkus bendrovės reika- 
lais susirūpinti ir ateinan
tį susirinkimą sudaryti 
teisėtu ir lemiamuoju jos 
seimu.

O/icez/z čz FoODVaLUES’
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KALAKUTAI

Pamename, kad šių me
tų pradžioje, neva keršy
dami už lenkų tariamą 
persekiojimą nepriklauso- ( 
moję Lietuvoje,

lenkai buvo suėmę ir 
kalinę daug žymiu Vil
niaus krašto lietuvių 

veikėjų.
Tačiau pasirodė, kad šitas 
lenkų teroras yra be pa
grindo, nes lenkų niekas ♦ 
nepriklausomoje Lietuvo
je nepersekioja, jeigu jie 
neina prieš tą pačią vals
tybę, kurioje gyvena. Ir 
dėl to lenkai suimtuosius 
lietuvius iškalinę apie mė
nesi laiko turėjo vėl pa
leisti.

Dabar iš Vilniaus krašto 
vėl pasiekė skaudžios ži
nios kad nepranešdami 
jokios priežasties,

lenkai suėmė visą eilę 
Vilniaus krašto lietu
vių veikėju, jų būtuose 

darė kratas, 
ieškodami neva įtartinos 
medžiagos. Tačiau tokios 
medžiagos lenkai nerado. 
Nežiūrint to. vis dėlto jie 
suėmė eilę lietuviu veikė
jų ir uždarė i kalėjimą.

Per buvusias kratas 
lenkai atėmė daug lietu
viškų knygų iš Šv. Kazi
miero draugijos skaityklų, 
sunaikino dalį tų skai
tyklų bibliotekų, suėmė ir 
tardė tuos lietuvius, kurie 
savo vaikus leido į lietu
viškas mokyklas, o atsisa
kė leisti į lenkiškas. Yra 
suimtų ir tokių lietuvių, 
kurie lenkiškoms mokvk- 
■oms atsisakė išnuomuoti 
patalpas.

Lietuvos visuomenė ši
tais lenkų teroro veiks
mais yra labai pasipikti
nusi.

Sunku dabar belaukti, 
kad lenkai liautųsi perse
kioję Vilniaus krašto lie
tuvius Sprendžiant iš jų 
spaudos,

lenkai dabar planuoja 
Vilniaus krašte koloni
zaciją, sudarė visokius 
projektus išnaikinti vi
sam lietuviškumui.

Tsb.

Visiškai švieži North Western Pilgrim 
Brand Kalakutai. Viena Rūšis — Viena 
Kaina. — Patenkinimas užtikrintas ar
ba jūsų pinigai bus gražinami.

SILVEBBROOK
čiame skaitlingai dalyvau
ti. Įžangos nebus.

/

Užprašyta Sekantieji 
Kalbėtojai:

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. A. Petrai
tis, kun. S. Vembrė, “Dar
bininko” redaktorius A. 
F. Kneižys, adv. A. Mile 
ris, adv. Tamulionis, prof. 

i J. Kandrotas, muz. J. Že
maitis, A. Mažiukna, J. 
Bačinskas, M. Ščiukas, A. 
Pauliukonis, J. Palaima.

Į šias prakalbas kvie
čiame visų katalikiškų 
draugijų komitetus ir na
rius ir visą katalikišką vi
suomenę, nes komitetas 
nutarė gauti nemažiau 
kaip 500 naujų skaitytojų 

i “Darbininkui”. Todėl sto
kime visi į darbą, o dirb
dami vienybėje iššluosi- 
me visus laisvamaniškus 
laikraščius iš katalikų na
mų.

Vyrai pajudinkime že
mę. Visi į 30 dienos LDS 
rengiamas prakalbas. Bū
siu ir aš. Reporteris.

40 VAL. ATLAIDAI
Lapkričio 18 d. įvyko 

Šv. Pranciškaus bažnyčio
je 40 vai. atlaidai Per vi
sas tris dienas žmonės 
gausiai lankėsi. Visą laiką 
bažnyčia buvo perpildyta 
žmonėmis. Labai daug 
žmonių priėmė Šv. Komu
niją.

Daug dvasiškiu buvo iš 
artimesnių kolonijų ir net 
iš Connecticut valstybės 
Klebonas kun. P. Juraitis 
viską rūpestingai prižiūrė
jo. Choras gana gražiai 
sugiedojo kom. J. Žilevi
čiaus parašytus naujus 
mišparus.

Atholietis

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 iš
kilmingais mišparais 
procesija

1
I

ir

I
SVIESTAS

>✓

KIAUŠINIAI WILDMERE RINKTINIAI

SURIS
TAUKAI
FAMILY
KEIKSAM MILTAI 
GOLD MEDAL MILTAI 
PILLSBURY’S Best MILTAI

BALTAS arba SPALVUOTAS

svaras 3 1 C
2 tuzinai 51c

18csvaras

PAKELIUOSE arba PALAIDI

I

: WESTFIELD, MASS
BAZARAS

Lapkričio 29, 30 ir gruo 
džio 1 dieną, Šv. Kazimie
ro parapija rengia didek 
bazarą, Šv. Kazimiero 
draugijos salėje, 22 Wil 
liams St.

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

| nakties.

REIKALINGAS
VARGONINKAS 

Reikalingas tuojaus 
ras vargoninkas. 

Kun. J. Čižauskas, 
1313 Westminster Avė. 

Detroit, Michigan.

ge-

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS AKCININ

KAMS:
Lietuvos Atstatymo 

Bendrovės metinio seimo 
laikas jau artinasi. To sei
mo įvykimas ar neįvyki- 
mas priklausys nuo Ben
drovės akcininkų. Jeigu 
akcininkai pasirašys sei
me dalyvauti arba savo 
balsus kam nors pavesti, 
tai teisėtas seimas įvyks 
r bendrovės eigą pagel
iau jamon vagon įsistatys. 
>et jeigu akcininkai jokio 
žsiinteresavimo bendrove 

neparodys — patys seime 
^edalyvaus ir savo balsų 
iekam nepaves, tai sei- 
nas neįvyks ir bendrovės 
risi reikalai ir ant toliau 
pasiliks tik vienų direkto
rių dispozicijoj.

Bendrovė savo knygose 
turi balsuojamų šėrų neto- 
i 33,000. Teisėtą susirin
kimą sudaryti reikia turė
ti pusę visų balsuojamųjų 
Šerų — virš 17,000 balsų, 
šiais metais bendrovės 
šauktam susirinkime tru
ko apie 2,500 balsų, šitas 
trūkumas ir dabar tebėra.

susi- 
atsi-

gali-

Kvorumui Sudaryti
KOMISIJĄ

2 svarai

24| sv.

27c
95c
85c 

$1.19 
$1.17

SUNNYFIELD
ALL PURPOSE bėgė 

SUNNYFIELD 244 sv.

bėgė

244 sv.

bėgė

244 sv. ( 
bėgė ’ 

įJaliekabancs Sienai ĮBaista ^ntjesfijus
A & P SQUASH 2 kenai No. 2į 

R & R PLUM PUDDING 1 sv. ken. 

RAJAH CURRANTS 2 pak po 10 oz 
RAJAH SPICES Stipriausis pokelis 

SALAD DRESSING Rajah 2 jar. 8 oz 17c 
SALAD DRESSING Rajah 2 jar 16 oz 29c 
RAZINKŲ DUONA 
KEKSAMS MILTAI 
JELL-0 DESSERTS 
ROYAL DESSERTS
SPARKLE DESSERTS be kavos pak. 5o 
FRUIT CAKE Ann Page 1 sv. 29c 

MINCE MEAT None Such 2 pak. 9 oz 25c 

MINCE MEAT Whipple ’s 2 sv. jaras 29c 

MINCE MEAT Queen Ann pak. 9 oz 10c

FANU Y OQn
ASSORTMENT svaras

WALNUTS CALIFORNIA BUDDED svaras 25c
LUCKY STRIKES, CAMELS

C (GARĖTAI OLD gOlI)S- CHESTERFIELDS 2 P^"s 25c 
carton $1.20

LAYER FIGS sv. pak. 19c, 8 oz pak. 10c 

PULLED FIGS sv. 23c, svaras pakely 25c 
PITTED DATES Marvin 2 pak. 8 oz 25c 
PECANS Extra Fancy Large svaras 29c 
DROMEDARY DATES 2 pak. 7? oz 25c 

DROMEDARY PEEL Vaisių pak. 3oz 10c

MILTAI i

39c

25c

25c

25c

10c

I

t

CRANBERRY SAUCE 2 ken. po 17 oz 25c 

CRISCO Veg. Shortening 1 sv. kenas 18c
CUKRUS Conf.-Brown 2 po 1 sv. pok. 15c 
STUFFED OLIVES Encore pint jar.

PLAIN OLIVES Encore paintė jaras 29c 
IONA PEACHES 2 No 24 kenas

A & P TOMATOES 2 No. 2 kenas 

A & P CORN Gold. Bant. 2 No. 2 ken. 25c
WAX BEANS Sultana 2 No. 2 ken. 

MAYONNAISE Encore 8 oz jaras 

STRING BEANS Iona 3 kenai No. 2,

IONA SAUERKRAUT No. 2į kenas 

A & P JELLIES 2 jarai po 8 oz

MARSHMALLOW FLUFF ken 9c ir 21c

A & P PUMPKIN kenas No. 2į 10c

MAIŠYTI RIEŠUTAI

27c
25c

25c 
12c 
25c 
10c
23c

kepalas 10c

Pillsbury’s pak. 29c 

3 pakeliai už 17c 

3 pakeliai už 17c

GINGER ALE
CIDER galionas

SPARKLING WATER Yukon
(Contents) 6 bonkos po 12 oz

CHOCOLATAI Guarantee pak. sv. 35c 

KIETOS SALDAINĖS Maišytos sv. 25e 
COOKIES N. B. C. Eng. Style Ass’t pk. 31c 

AGURKAI Sweet Mix. - Swest kvorta 33c 
VYŠNIOS Maraschino 5 oz jaras 

MARSHMALLOWS Campfire pakelis

YUKON yg 12 oz —
(Contents) bonkos

39c Į galiono 25c
GRAPE JUICE A & P 

45c Kvorta 29c, paintė

Baisiai ir Jarsobes
CRANBERRIES
CELERY

OBUOLIAI McINTOSH
HUBBARD SQUASH

14c
19c

JUOKELIAI
“Kaip tamstai atsitiko, kad 

tamstos galva sudaužyta tokiu 
būdu? Ar geležinkelio nelaimė?’’
“Ne. vyrukas metė bent kiek 

pamidonj Į mane”.
“Bet, juk pamidorai neperskė- 

lė tamstai galvos?”
“Ne, bet žmogus užmiršo nu

imti nuo jų konservinę dėžutę.” 
(“Progressi Grocer”).

15c

CALIFORNIA

GRAPEFRūTT MED. STZE
6

ORANDŽIAI 
BULVĖS 
GRAPES

svaras 
svaras 
svaras

4 gv. 29c
svarai 9c
3 už 10c

KAVOS:
8 O’CLOCK 
RED CIRCLE
BOKAR
CHASE & SANBORN sv. 
MĄXWELL HOUSE sv. 
VTHITE HOUSE svaras 
LA TOURAINE svaras

21c
23c
27c
31c
31c
31c
31c

svaras ISc 
2 ryšuliai 25c 
t med. doz.

Maine
Emperor

X

19c25c, sm. doz.
15 svarų už 15o 
2 svarai už 17c

COCOA’S:
HERSHEY’S kenas į sv. 9c
QUAKER MAID ken. | sv. 9c

ARBATOS:
NECTAR Mis.-Form. į sv. 19c
NECTAR O. P., Ceylonj sv. 15c
MAYFAIR 1 sv. pakelis 23c

Tos Kainos Yra Boston’e Ir Apylinkėje

A&P FOOD STORES OF NEW ENCLAND
The Greit ATLANTIC £r PACIFIC Tci Co

t

i

• Tel. 5-2576 •

I KAZ. W. TAMULIONIS I
♦ • 

ADVOKATAS

• 390 Main St, •
į WORCESTER, MASS. |

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

f



ienis, Lapkričio 27, 1934.

TELEPHONES:
BROCKTON 5030-5031

69-73 NO. MONTELLO ST.

kalingus pataisymus, 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.

UŽTIKRINTAS PATENKINIMAS

4

i

VAŽIUOKITE MŪSŲ KIEMAN

Taipgi galima gauti 
pas GROSSMAN’Ą 
visokiu rūšių malia
vos ir sienoms po- 
pierų.

ĄŽUOLINĖS LENTOS 
GRINDIMS .. 4k. pėda 
Eglės Apdengsiąs 4 J c. pd. 
Spalvuoti šingeliai, Viso
kių Spalvų, Raudono Ke
dro šingeliai 95c. ryšulys

1000 žemomis karnomis tuale
tams dalių. Pirmos rūšies me
džiaga.

Be sėdynės

Acid’ui atsparūs
Tikros Vertės

Pas mus pigiausi. Sykį užsi
mokėjęs jau kitų išlaidų netu
rėsi. Tai daug sutaupys šildy
mo išlaidų. United Statės Bu- 
reau of Standards ištyrimu, 

. vartojant žiemos langus su- 
nuo- Nepapras- 

tai geros 
vertės! Di

dis “sinkų 
da mums 
aukštos rūšies 42 colių 
ka” ir “tray” nepaprastai pi
giai tik už g 75
Be Įrengimo

$Į2-25

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

TIK KĄ GAVOME!APSIRŪPINK DABAR! ŽIEMOS LANGAI VISOS MAUDYNĖMS 
PRIEMONĖS

HOT AIR 
rURNACE 

18-Inch Firepot

HEAT1NG 
BOILERS

$65.00

Ar jums rūpi, kaip praleisite šių 
žiemų? Mūsų šildymo inžinierius 
atvyks į jūsų 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.

RADIATORIAI — DŪ
MAMS PAIPOS

taupoma nuo 25 iki 50 
šimcių kūrenimo- išlaidų.

Stogams Dengti Medžia
ga, Kolis .............. $1.18
Asfalto Šingeliai $4.75 sq. 
Bird’s Pirmos Rūšies Sto

gams Smala ...... 59c.
Jei ko jūsų stogui trūks
ta tik pranešk mums, o 
mes aprūpinsime.

KOMBINACIJINĖS DURIS 
ŽIEMAI IR VASARAI

Įsigijęs sietines (screen) vasa
rai ir nuo audros žiemai du
ris, nereikės turėti dviejų du
rų ir mainyti kas sezonų, nes 
toii kombinacija atstos abejas. 
TOEATHER STRIPPING par
duodame už . ....... .lc. pėdą.

Didelis tų priemonių pasirin
kimas užtikrina, kad gausite 
sau labiausiai patinkantį ir 
už pigiausių kainų jums rei
kalingų maudynei dalykų. Vi
sokių rūšių ir didumo virtu
vėn “sinkos” labai pigiai.

duo- 
uoti 
sin-

Antanas nutarė, kad dėliai 
pinigų stokos turi atidėti rei-

Asbestos, Cementas ir Paipų Ap
dengimo Medžiaga.

Visokios Rūšies Vaivos. Bile Ko
kios ir Visokios šildymui Lie

čiančios Priemonės už 
Pigiausias Kainas!

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

Žodžiu Viskas Nuo Rusies iki Stogo

GROSSMAN’S -BROCKTON =
PREKES PRISTATOME VISUR DYKAI

Žinios Iš Lietuvos
laikais 

buvo 
dides- 
gimi- 
lietu- 

čiuose plotuose, kuriuose viai, latviai prūsai ir jot- plotus nuo jos į šiaurę, 
ir šiandien gyvena. Tiktai vingiai.
senovėje lietuvių tauta Lietuviai buvo lietuvių 
tuos plotus turėjo daug tautos branduolys. Jie gy- 
didesnius, negu šiandien? veno pačiame Lietuvos vi-

Iš jų esame kilę 
o pie- ir mes, šiandieniniai lietu

viai. Lietuviai tada buvo 
pasiskirstę į dvi dideles 
šakas: aukštaičius ir že
maičius. Skirtumas tarp 
aukštaičių ir žemaičių bu- hnga lietuvių tautos gimi- 
vo tas, kad žemaičiai gy- nė. Prūsai gyveno Lietu- 
veno arčiau jūros žemes- vos vakaruose. Jų žemės 
nėse vietose - vakaruose, buvo Baltijos pajūryje 
o aukštaičiai rytinėje Lie- tarp Nemuno ir Vyslos 
tuvos dalyje kur daugiau 
aukštumų, kalnų.

Žemaičiai gyveno Nemu
no žemupyje, prie Ventos, 
Jūros,* Dubysos, Nevėžio 
ir kitų upių. Aukštaičiai 
gyveno prie Nemuno, Au
kštupio, Neries, Švento
sios ir Merkio upių. Aukš
taičiai gyveno maždaug 
ligi tos vietos, kur Nevė
žis įteka į Nemuną ties 
Raudondvariu.

KUR SENOVĖJE GYVE- Būgo upes. Tais
NO LIETUVIAI lietuviu proseneliai 

------------ | pasiskirstę į kelias
Lietuvių tauta nuo senų nias ar mažesnias 

senovės gyveno tuose pa- nes- *os vadinosi:

Tada šiaurėj lietuviai šie- duryje, 
kė Dauguvos upę, 
tuose Vyslos, Narevo ir

Latviai gyveno šiaurėje 
nuo aukštaičiu ir žemai
čių. Jis taip pat buvo pa* 
siskirstę į dvi dideles ša
kas: latgalius ir žemga
lius. Latgaliai gyveno de
šinėje Dauguvos upės pu
sėje, užimdami didelius

sušaukė didįjį Vilniaus 
seimą. 1917 metais drauge 
su prelatu Adomu Jakštu 
ir kitais kauniečiais veikė-

BARZDAI

I

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinj agentų 
arba

Kairiame Dauguvos kran
te iki pat Rygos įlankos 
buvo susiglaudę žemga
liai.

Kuršiai gyveno visame 
Baltijos jūros pajūryje, į 
šiaurę nuo žemaičių, iki 
pat Rygos įlankos ir Mū
šos upės žiočių.

Prūsai buvo gausi ir ga-

vos buvo išverJtT15.387 ar
kliai už 4 milijonus litų.

Pernai per tą patį laiką 
buvo išvežta 14.245 ark
liai už 3.587.800 litų ir už- jais jis išleido atsišauki- 
pernai — 6.193 arkliai už 
1 milijoną litų. Taigi ma
tome, kad arklių ekspor
tas iš Lietuvos kasmet 
auga. Tsb.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

mą, kuriame jau tada 
skelbė Lietuvos nepriklau
somybę.. .šiandien Jonas 
Kriaučiūnas gyvena Kau
ne ir džiaugiasi sulaukta 
Lietuvos laisve, dėl kurios 
jis visą savo gyvenimą 
dirbo.

Pasistatė plytbetoninę 
bažnyčią

75 Stote Street 
BOSTON

— Iš Amerikos grįžę šią 
vasarą lankę lietuvių ko
lonijas Vilniui vaduoti są
jungos ir Vilniaus geleži
nio fondo atstovai, dabar 
Lietuvos spaudoje plačiai 
aprašinėja savo kelionės 
įspūdžius ir Amerikos lie
tuvių gyvenimą , kiek 
jiems per 3 menesius jį te
ko pažinti. Lietuvos visuo
menė šiąis jų raštais la
bai domisi. Pažymėtina, 
kad visi 3 atstovai labai 
palankiai atsiliepia apie 
Amerikos lietuvius ir ra- 

vakaruose* buvo 5ina 1 visuomenę
i daugiau susidomėti savo 
brolių išeivių gyvenimu. 
Jie randa, kad šiandien 
Lietuva greta savo didžių- gėje, mirė vienas 
jų Vilniaus ir Klaipėdos j 
uždavinių turi dar ir tre- jaš Mikelis Juška, 83 me
čią nemažesnės svarbos tų amžiaus. Jis buvo veik- 
uždavinį, — būtent, I ius 1885 m. įsisteigusios

išlaikyti mūsų išeivijos lietuvių “Birutės” draugi- 
lietuvybę. j -

— Spalių mėnesio pabai
goje prasidėjo Lietuvos 
ir Latvijos derybos pre
kybos sutarčiai sudaryti. 
Deryboms pasiūlymą duo
da Latvija, nes ji nutrau
kė ligi šiol veikusią sutar
tį. Manoma, kad šios de
rybos iš pradžių bus ve

užmokeščiu ir priešvalsty
binius gaivalus ginti atsi
sakė. Tsb.

I 
Į

Šiais krizio laikais ką 
nors žymesnio pastatyti Su* 
nėra lengva. Bet dideliams 
tikslams, ypač netrūks- 
tant gerų norų, krizis ke
lio negali pastoti. Taip at- 
sitiko ir Barzduose. Nors 
krizis ir barzdiečius suva
rė į ožio ragą, bet vis tik 
pačiais sunkiausiais lai
tais jie statė bažnyčią ir 
ją pastatė. Bažnyčios sta
tymui vadovavo vietos 
klebonas kun. St. Mikelke- 
vičius. —

— Klaipėdos priešvals
tybinių gaivalų - vokieti
ninkų kaltinamų valsty- 

. bes išdavimų byla Lietu
vos kariuomenės teismo 
bus sprendžiama lapkričio 
mėnesį. Joje išviso kalti
nami 126 asmenys, liudi
ninkais pakviesta daly
vauti 296 žmonės. Kai ku
rie Kauno laikraščiai ra
šo, kad kaltinamieji krei
piasi į savo advokatus, 
prašydami liudininkais iš
kviesti Vokietijos propa
gandos ministerį Gebelsą, 
žinomąjį lietuvių šmeižiką 
ir melagingų gandų apie 
Lietuvą kūrėją.. Oberlen- 
derį, tokį pat Kochą, Hit
lerio pavaduotoją Hessą ir 
kitus. Šie liudininkai tu
rėtų įrodyti, kad tarp kal
tinamųjų Klaipėdos vokie
tininkų ir Vokietijos hit
lerininkų nebuvo jokių ry
šių. Kaltinamuosius prieš
valstybinius gaivalus ne 
visi advokatai sutiko gin
ti, nors jiems ir buvo siū
lyta geras atlyginimas. 
Vienam Lietuvos advoka
tui kaltinamieji siūlę 50.- 
000 litų ir dar kasdien po 

---------------- (prieškariniais lietuvių vei- ninkai: Varnas, Žmuidži- 100 litų kol byla pasibaigs.
— Šiais metais per pir- kėjais. Drauge su dr. J. naviČius, Galdikas ir Šia- Tačiau šis advokatas ne

muš 9 mėnesius iš Lietu- Basanavičium jis 1905 m. pelis. i susigundė tokiu aukštu

žiočių.
Jotvingiai buvo susi

metę Lietuvos pietuose 
Jie gyveno Būgo, Narevo, 
Pripetės ir Nemuno aukš
tupiuose. Jotvingių kai
mynai 1 _______ ______
prūsai.

Šiandien iš visų lietuvių 
giminių išsiliko tik lietu
viai ir latviai Jotvingius 
ir prūsus išnaikino kry- 
žuočiai. Kuršių tik labai 
mažas skaičius išsiliko ir 
šiandien dar tebegyvena 
Baltijos pajūryje.

Lietuviai patys pirmu
tiniai sukūrė savo valsty-

. žinomam
Latviai savo valstybę lietuvių 

sukūrė tik po didžiojo ka- Kriaučiūnui. Jubiliatas y- 
ro. Ankščiau dalis jų pri- ra suvalkietis, 
klausė Lietuvai, o kitą da
lį valdė kryžuočiai. Jeigu 
ne lietuviai, tai gal būt 
šiandiena ir latvių tik 
vardas būtų belikęs, 
lygiai, kaip prūsai ir jot- dr. Vincu Kudirka, dr. Jo- kuri bus visą lapkričio 
vingiai gal būt būtų kry- nu Basanavičium, ' Salia- mėnesį. Šioje parodoje da- 
žuočių išnaikinti. i monil Banaičiu ir kitais lyvaus ir 4 Lietuvos daili*

damos Kaune, o paskui 
bus perkeltos į Rygą.

Kiek girdėti ,tiek Latvi
jos, tiek Lieuvos vyriau
sybės yra pasiryžusios su
daryti naują pastovią su
tartį, kuri abiems šalims 
būtų visiškai priimtina.

— Prūsų - Lietuvoje - Til- 
i seniau

sių Prūsų lietuvių veikė-

i jos narys. 1898 m. buvo 
išstatytas, kaipo lietuvių 

— Šiemet suėjo 70 metų kandidatas į Vokietijos 
prieškariniam 

veikėjui Jonui Reichstagą. Veli o n i u i, 
kaip uoliam lietuvių veikė
jui, teko daug nukentėti 
nuo vokiečių persekioji
mų, ypač paskutiniais me
tais.

Jie

gimęs Ša
kių apskrityje. Visą savo 
gyvenimą yra pašventęs 
Lietuvai ir lietuvių tautai 
iš tautinio miego prikelti. — Londone rengiama 
Jis draugavo ir dirbo su tarptautinė dailės paroda,

Dvasia daro kūnų turtin- 
Šekspyras.

PARSIDUODA
3-jų lubų nuosavybė ant 509 

block No. lOth Street (arti Spring 
Garden St.). Kaina $1200.00 cash. 
Be jokių mortgačių. Kreipkitės: 
B. B. Leider & Co., Ine. N. E. 
Cor. lOth & Green Sts., Phila. Pa.
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MES PARDUODAME

CEMENTĄ - PLYTAS 
GRINDIS 

DURIS - LANGUS 
■ ŠINGELIUS

IR 

STOGAMS DENGTI 
MEDŽIAGĄ 

CHELSEA BUILDING 
VVKECKING CO., Ine.

66 Parker St. 
BROCKTON, MASS. 

Tel. Brockton 363

IŠVALYMAS 
ir SUPROSYMAS

SIUTUS AR SUKNIAS
Dabar tik už

z
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Pašaukite:.
I COLONIAL
Į CLEANSING SEK VICE

271 No. Main St.,
I Dirbtuvė: 188 Court St., 
Į TEL. BROCKTON 7908 

ch .„.j.  —  <

z 
z
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■< 4 T a i . batus ir prakalbėles, o kasYvaterDury, vonn.< 7 į naujų narių vajų. Pradzio-
_ * je suvaidinsime vieno ak-

nigą Kripą dėl kalakuto į-o Komediją “Tėtis rašo 
Thanksgiving. Pirkite po gromatą in Krajų” ir tą 
vieną tikietą ar daugiaus vakarą kalbės kunigas 
nuo visų ir šeštadieniui' Balkūnas iš Maspeth, Stu- 
atėjus jūs kiekvienas ką jentų Organizacijos Dva

sios vadas. Aną dieną ga 
vau visą eilę krutamųjų 
filmų — movies nuo Stu
dentų Organizacijos pirm. 
Jono Morkūno iš Roches
ter ir be to, kunigas Bal
kūnas atsiveš iš New Yor
ko daug paveikslų arba 
movies, kurias nutraukė 
kunigas Aleksiūnas ir kiti 
Brooklyno kunigai. Stu
dentai jau turi pratybas ir 
galėsime neužilgo pamaty
ti vaidinant.

BAZARAS SEKASI
Šiomis dienomis, kaip 

jau buvo rašyta šiame lai
kraštyje, lietuvių water- 
buriečių Švento Juozapo 
Parapijos Naujoje Audito
rijoj įvyksta metinis ba
zaras. Pirmą vakarą nela
bai sekėsi, bet antrą jau 
daug geriau negu pernai. 
Valio, lietuviai, Švento 
Juozapo Parapijos nariai- 
parapijiečiai ir svečiai iš 
Naugatuck, Ansonia, Ox- 
ford, Middlebury, Water- 
town, Waterville, Pros- 
pect, Marion, Oakville, 
Southbury, Bridgeport ir 
tt. Lietuviška vienybė, tai 
tikrai galybė! Matyti tos 
būdelės - booths tai, rodos, 
daug gražesnės, negu per- 
nykščios. Ir daug naujų, 
gražių Įdomių dalykų ten 
išstatyta.

Naujausias dalykas, ku
ris šįmet visiems patinka, 
tai Bingo.

Paskui reikia sveikinti 
ir Studentus. Vyčius, Rū
tos Draugiją, Marijos Vai
kelius, Holy Name ir ki^ 
tus už pasistatymą kara
liškų būdelių.

Bet tur būt didžiausi į- 
spūaį darė tai, naujasa’ 
lietuvių Švento Vardo Dr- 
jos Fife and Drum Corps, 
kurie skaičiui 40 grojo pa
radai, kurioj dalyvavo 300 
Švento Vardo draugijom 
narių. Paradas atėjo į ba 
žarą ketvirtadienio vaka
re. Lietuviai tuomi džiau
gėsi ir girdėjau daug kom
plimentų lietuviams jau
nuoliams ir švento Vardo 
draugijai. Valio lietuviai 
jaunuoliai! Laikykitės vie
nybėje ir linksminkite lie
tuvio širdį.

Kas vakarą lietuvių 
Young Melodians Orkes
tras groja ir jaunimas ir 
senesnieji linksmai šoka • 
sudaro taip vadinamą 
“Cake Parades”. Taip, kad 
bazare gali valgyti, gerti 
šokti, laimėti, pasimatyti 
su savo draugais ir taip 
toliaus. Vadinasi bazaras 
nėra tiktai parapijai pelną 
padaryti, bet taipgi yra 
linksmumo ir draugingu
mo sudarymo proga. Lie
tuviai pasinaud o k i m e! 
Dar lieka visa ši savaitė— 
lapkričio 28, 29, 30 ir 
gruodžio 1. Pirkite pas 
kunigą Gradecką tikietą 
Radio Kalėdoms, o pas ku-

v •

Telefonas. Plaza 1350

JONAS GREBUAUCKA"
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S PACA STREET 
RAT.TTMORE MD

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrobus paruoSiu 

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

gera

nors gausite. Nepamirški
te, kad Padėkavonės Die
na, tai Ūkininkų Vakaras. 
Lietuviai farmeriai yra la
bai geri parapijos rėmė
jai. Taigi juos visus kvie
čiame dalyvauti kas vaka
ru o ypatingai jųjų Dieno
je. Aš ūkininko sūnus ir 
ten tikrai būsiu. Nepa
mirškite: Beliko ši viena 
savaitė.

• V

I

sis ir didysis chorai. Buvo 
svečių iš kitų miestų, kaip J 
iš New Britain ir taip to- » 
liaus. Buvo ir kunigų sve- | 
čių, kaip tai: kunigas Kaz- y 
Jauskas ir kiti. X

Valio lietuviai aaininin- J 
kai! Tik labai gaila, kad | 
nors laikinai lietuvių WA- 
TR Radio pusvalandis sus- į 
tojo. Bet komp. Aleksis | 
man pasakojo, kad uzTko- k 
kio mėnesio vėl pradės. | 
Žinoma, mes lietuviai turi- » 
me pasigailėti choristų, « 
nes ir jiems rėikia noil&io.___ ‘ ? i II

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:

CHKISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. 

793-797 Bank St.
•L. « *. • •*. a a * -

iškėlęs, susirinkusi e m s 
klausytojams pasakė, jei 

« jūs už mane nebalsuosite 
x ir socialistų neišrinksite 

valdžion, tai jūs visi ture- 
site badu numirti arba 

S East River (upėš skirian- 
čios Brooklyn nuo Manha- 
ttan vardas) nusiskandin- 
ti, o jei mane išrinksite, 
tai viską turėsite, ką tik 

J) norėsite. Jo visa prakalba 
iį! buvo vien tik socialistų 

komunistų kromelio vi
siems piršimas.

Jo kalbos pasiklausyti 
buvo susirinkę apie penki 
desėtkai žmonių ir keli 
Brooklyno lietuvių komu-

— nistų laikraščio štabo na- 
Kiebonas Sitavičius, ma- riai, kurie išsižioję gaudė 

tydamas, kad mes jam kiekvieną jo žodį ir dėjo 
pritariame ir jo darbais sau į galvą, 
užganėdinti, neapleis mū
sų.

Reikia dar priminti,, 
kad klebonas yra didis 
lietuvių spaudos platinto
jas, nes dažnai bažnyčioje 
per pamokslus ragina 
skaityti laikraščius, ypa- 

konstitucijos per- Yorko lietuviij legijono tingai “Darbininką”.
postas yra įtin sveikinti
nas už jų pavyzdingą ben-

Klebonas kun. Karkaus-

V

i į
Padėl^avonės Dienoje Šv. 

Jono Evang.
mums padarytas. Jie žino 

, net mūsųDraugijos mūsų istorija, 
bus metinės Šv. Mišios už papročius. Jų 35 milijonų 

tauta — mūsų 4. Ar ne
vertėtų mums pažinti 
juos, bent tiek, kiek jie 
mus pažįsta? Ar nevertėtų 
visose kolonijose susiar
tinti su ukrainiečiais. Juk 

nes bus tai yra daroma, jau dau- 
n ir da- gelyje vietų. Pav. New

STUDENTŲ ŠOKIAI... 
FALL FROLIC DANGE

Studentų šokiai pavyko.! John W. Stokes, grabo- 
Susirinko labai daug šo-' rįus įr mėsininkas ir daug i 
kikų ir šokikių. Ūpas visų smarkiai darbuojasi, i 
buvo kuogeria.usias, nes pavyktų metinis Min- 
visi ir visos šoko kaip ū- strel šv< jUOZapo lietuvių 

parapijos ir Šv. Juozapo 
par. Našlaitnamio naudai. 
Tai bus apie Naujus me
tus ar kiek vėliaus. Jau 
renkami garsinimai. Rei- j

nęs kad pavyktų metinis Min-

kėj tarp baidyklių, kornų, 
arbūzų, cider, rugių ir tt. 
Dėkojame ūkinin kams 
Oakvilliečiams Ulinskams 
ir Vaičiams už visus kor- 
nus, rugius, arbūzus ir tt. kia pasveikinti graborių 
Grojo Black & Gold Or-, stokes, nes jis uoliai dir- 
kestras lietuviškai ir a- įa (j^l parapijos naudos

Studen t ų Lietuviai visi remkite tą 
gražų darbą, nes tai dė

I

merikoniškai.
kuopa dėkoja visiems ir 
visoms ;
džiaugėsi, kad visi ir vi
sos turėjo jųjįj šokiuose 
good time. Bet nepamirš-

atsilankuisems ir našlaičių ir parapijos.

NAUJIEJI LEIDINIAI
Šiomis dienomis gavau

mirusius narius. Visų na
rių yra pereiga dalyvauti 
mišiose 8:30 ryte.

Taipgi draugijos metinis 
susirinkimas įvyks gruod. 
2 d. tuojaus po sumos. Bus 
labai svarbus, i 
valdybos rinkimas 
romą T 
mainos.

Po naujų metų bus nau
ji mėnesiniai mokeščiai. dradarbiavimą.
Tai visi nariai yra prašo
mi iki Naujų Metų užsi- kas išmintingai daro leis- 
mokėti visus senus užvilk- damas ukrainiečiams nau- 
tus mokeščius. Visi, o vi- dotis parapijos sale, nes 
si dalyvaukite gruodžio 2

I
I
I
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S. K.

IŠ NEW YORKO
PADANGĖS

mokėti visus senus užvilk- damas ukrainiečiams nau-

si dalyvaukite gruodžio 
d. susirinkime.

Reporteris

NEW HAVEN, CONN.

Be to, dar mačiau tarp 
žmonių sukinėjosi keli as
menys su komunistiška 
literatūra ir siūlyte siūly- 
jo kiekvienam žmogui jų 
literatūrą pirkti, bet ne
mačiau,. nors ir akyliai per 
langą iš aukšto juos se
kiau, kad kas nors būtų 
ką nuo jų nupirkęs.

Nors komunistai ir la
bai čia prieš rinkimus sa
vo galvas aukštyn kėlė ir 
dėjo visas savo pastangas, 
rinkimus laimėti, bet pra
ėjus rinkimams pasirodė, 
kad žmonės žino ir su
pranta, kas geriau jų rei- 

i kalais rūpinasi ir išrinko 
ne tuos, ką vienaip sako, 
—kitaip daro, daug žada 
— nieko neduoda, bet tuos 
kuriems tik viso krašto 
reikalai, jo ir visų žmonių 
gerovė rūpi, kurie stato, o 
negriauna.

Dabar ir lietuviški ko
munistėliai, dirbanti e j i 
siuvėjų šapoj, verkia ir 
dejuoja, kad visos jų pas- 

, rinki-

Prieš rinkimus čia visos 
partijos išsijuosusios dir
bo, prakaitavo, kad pilie
čius patraukus savo pu
sėn, duodami jiems viso
kius pažadus, kad tik lai
mėjus rinkimus.

Per kelis mėnesius prieš 
rinkimus buvo daromos 
gatvėse prakalbos, kurias 
sakydavo geriausi ir rink- 
tiniausi kalbėtojai, ką jie 
mano daryti, jei tik juos 
išrinks, kaip jie kraštą 
tvarkys ir žmonių gerove 
rūpinsis.

Be prakalbų, prieš pat tangos ir darbas, 
rinkimus dar buvo daro- ■ mus laimėti, nuėjo niekais 
mos ir politinės parados. Į ir kad žmonės, vietoj eiti

Daugiausia dirbo ir su jais ir pūsti į vieną ko- 
.1 • A* -T“ 1 1 v

jie savos nebeturi. Krep- 
šiasviedž i o (basketball) 
komandos treniruoj a s i 
kiek galėdamos. Mat per
nai lietuviams teko užim
ti trečioji vietą miesto 
pirmenybėse. Pernai lietu 
viai labai puikiai pasiro
dė. Ypatingai lenkams nu
šluostė nosį, kaip jų net 
šešios komandos iš visų 
Connecticutt’o kampų ne
įstengė kazimieriečių įvei
kti. Šiemet mūsiškiai ma

ino taip'pat juos supliekti 
ko mes visi trokštame. Pa 
žymėtina jog New Haven 
lenkų yra mažiausiai ko
kia 50 kartų daugiau, ne- triukšmingiausias prakal- munistinę dūdelę, tik už- 
gų lieuvių. Taigi vyrai į 
darbą. Jis.'

U TIC A, N. Y.

I

kitę gerbiamieji, jaunimas ju nauju lietuviškus leidi- 
ir senesnieji, kad turėsi- nįus> Vienas — Studentų 
me vėl kitus šokius May žodis, antras Švento Juo- 
Festival Dance. Bet tai zapo Parapijos Holy Na- 
dar toli. | me Bulletinas. Reikia ir

Reikia padėkoti komisi- j vienus ir kitus pasveikin- 
jai už papuošimą salės. Į ti. Studentų Žodis jau tu- 
Daugiausiai pasidarbavo 'Ti naujus rūbus ir skiria- 
šie: Edmundas Jenušaitis, si nuo pernykšščių metų 
Vincas Klimas, Rožė Mati- leidinių. Čia tur būt kal- 
jošaitytė, Louise Jaudž- tas patsai redaktorius Jo- 
minaitė, Valerija Jakšty- 
tė, ‘Spike’ Balanda, Jonas,( 
Grėbliūnas ir kiti.

Studentų kuopa nutarė 
pasiųsti Studentų Organi
zacijos Tvėrėjui kunigui 
daktarui Navickui laišku
tį su linkėjimais ir čekiu. 
Taip ir padaryta. Šia pro
gą per spaudą mes Water- 
bury’o Studentų 8 kuopa 
labai apgailestaujame dėl 
kunigo Daktaro Navicko 
susirgimo ir i
Aukščiausioji Gydytojo ir viršeliais. Ant viršelio tel- vo išparduota 400 bilietų. mūsų parapiją lankė Ka-

Paskutiniu laiku mūsų 
gerbiamas vargoninkas V. 
Stasevičius ypatingai ste
ngiasi sukurti didesni ir 
geresni chorą. Tai jam se
kasi gana gerai. Bet sako
ma darbais ne žodžiais rei
kia įrodyti pasisekimą.

Šio mėnesio 18 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje į- 
vyko koncertas kuris pa
rodė ne tiktai pono vargo- 
ninko gabumus muzikoje, 
bet ir politikoje. x Koncer
tas buvo suruoštas drauge 
su New Haven’o ukrainie-j 
čiais, vargoninko' Kisiel 
vadovaujamas, kurie be 

, dainų išpildė kelis šokius.
Žmonių prisirinko dau-

nas Pilipauskas, kuris, 
matyti, turi ypatingus 
piešimo gabumus. Taipgi 
turinys labai gražus ir 
praktiškas. Džiugu, kad 
jaunesnieji ima plunksna® 
valdyti. Tas labai gerai, 

i Tegul vystosi lietuvių 
plunksnų gabumai, ypa
tingai jaunesniųjų tarne.x i uamų ispiiuc AC11S SUA1U3. į 

Holy Name Bulletin, ku-! Žmonių prisirinko dau- 
rio redaktorium yra kuni- giau negu, kad kada esą 
gas Gradeckas, taip pat buvę šioje salėje

v •

v •

Mūsų lietuvių Šv. Jur
gio parapijoj jau kelintas 
mėnuo kaip klebonauja 

,r kunigas Jonas Sitavičius.' gas Gradeckas, taip pat buvę šioje saleje — per oicaviciub.
meldžiame papuoštas labai gražiais 6000 žmonių. Iš anksto bu- kuris prieš atvyksiant j

viiseiiaiB. viršeliu tei- vu įsyaiuuuui *±uu uineLij.
Daktaro Dievo jam grą- pa Jo Ekscelencijos Vys- Salė buvo grūste prigrūs-
žinti sveikatą, kad jisai kupo Matulionio atvaiz- ta. 
galėtų ne tik Kolegiją ves- ■ das. Visas numeris dedi i

_ J •__ ________ ____ __ J___ ________ J._____

., nes gražūs certo pasisekimą, reikia

kuris gerai suprato šių 
Matyti Buletinis ir Stu- dienų politiką, būtent, 

dentų Žodis turi gabių ra- bendravimą su ukrainie
čiais. Ukrainiečiai ir mes 
esame nuskriausti viena 

į tauta — lenkais. Jų Lvo- 
I vas, mūsų Vilnius yra lai
komi po aštriais erelio na
gais. Tad supraskime ir 

jais kiek

ti, bet ir mūsų Studentų i kuotas J. E
kuopų neužmiršti. Be jo straipsniai apie Jį ir Jo sveikinti poną Stasevičių 
Studentų Draugija nebūtų atvykimą.
gal kilus ir taip gražiai
šiandien neklestėtų.

Džiaugiamės, kad grįžo šytojų ir prietelių. Valio,
i Marianapolį iš Worcester 
Šv. Vincento ligoninės.

lietuviai! Lai gyvuoja 
tuviškieji leidiniai!

lie-

IR

talikų Universitetą Wa- 
shington, D. C. Jis yra

Nekalbant jau apie kon- a“kšto. m°ksI° kunige
tikras inteligentas. Parapi 
jiečiai labai džiaugiasi su
laukę tokio klebono. Para
pija kaip ant mielių kyla. 
Kadangi parapija nedide
lė ir yra daug susimaišiu
sių su lenkais, tai klebo
nas savo patriotiškais pa
vyzdžiai įr meile tėvynės 
visus pabudina iš apsnū
dimo tautiškan darban.

Parapijiečiai užganėdin
ti klebono veikimu, tik 
kiti abejoja ir sako: “turi-

bas gatvėse laikė, kad 
žmones savo pusėn pa
traukus, socialistai-komu- 
nistai.

Jie kelis kartus per sa
vaitę šūkavo - rėkavo gat
vėse ir raginte ragino 
žmones tik už juos vienus 
balsuoti ir į valdžią išrin-! 
kti, o už tai jie žadėjo vi
siems aukso kalnus duoti 
ir puikų “rojų” čia ant 
žemės padaryti.

Atsimenu kartą prieš 
rinkimus ties mano gyve
namo buto langu komuni
stai laikė prakalbas. Kal
bėtojas, jauno žydelio per
statytas, užlipo diktas ir 
pilvotas žydas advokatas, 
kuris, išniekinęs visas ki
tas partijas, o socialistus 
ir komunistus į padanges

pakaltu j juos atsisuko.
L. S.

NOTARY Telefonas:

PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems paAarvotl do
vanai. Nubudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas lr už prieinamu kalni).

STUDENTŲ DRAUGIJOS 
MĖNESINIS SUSIRINKI

MAS
Pereitą sekmadienį Wa- 

terbury 8 kuopa studentai 
turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą paprastoje vie
toje. Susirinko iki 50 na
rių. Daug svarbių dalykų 
nutarta. Turėsime kaip ir bet labai gerai atliko ro- suradau net tris kalban- turime veikti bendrai su 
pernai Roller Skating ir I- les. Vadovavo komp. A. čius lietuviškai, 
ce Skating Parties ir de-. Aleksis ir dalyvavo maža- mūsų

METINIS TEATRAS 
KONCERTAS

įvyko aną sekmadienį, vienykimės su 
Atsilankė labai daug žmo- galėdami, nes vienybėje y- 
nių ir svečių. Veikalas bu- ra galybė. Ateis laikas,
vo keturių aktų klasiška kai stosime kartu prieš me gerą kunigą, tik neži- 
Fuldo - Dineikos komedi- vieną priešą. Įdomu pažy- nome ar ilgai bus pas mu- 
ja: “Vedybų Priešai”. Vai- mėti, jog man išsikalbėjus mis, nes čia maža parapi- 
dintojai, nors visi jauni, su keliai ukrainiečiais, aš ja”! Aš manau, kad mes

Jie žino klebonu ir tokiu būdu mes 
skriaudas lenkų jį palaikysime. ,

i

IALEKS. RADZEVIČIUS
Telephone StaCT 2—4109 

NOTARY PUR1JC

'GRABORIUS
402 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią 
Parsamdau Antomobilins Ves-1 , s
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 visokiu narni?: di
deliu, mažu, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose, lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Brome. Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PTGTAI ir ant leng
vu «afv<m. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽA $500 pradini IMOKŽ- 
JTMA. Likutis kai v ren<H Ne- 
pro1«»’«k gin« tvoouc’ A'rr,lK ar 
RA«YK: SAMAR WTT’rF. — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Nkvriaus Vedėtas 
1440 RPOADWAY. New York, 
Rnom 2160 ’rin telefonnok P«*nn- 
svlvnni* Atmink: SAVAS
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą! *
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