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KAINA 5 CENTAI.

VOKIETIJA PARDAVĖ 
PLIENĄ SU NUOSTOLIAIS

■■

Berlynas, Vokietija, — 
Lapkričio 14 d. Kloeckner 
Plieno korporacija savo 
raporte pareiškia, kad Už 
exportuotą plieną užsienin 
gauta mažiau negu jis kai
nuoja.

Kloeckner plieno korpo
racija šiomis dienomis 
pardavė daug plieno Jung
tinėms Valstybėms. Jos 
kainos buvo žemiausios. 
Korporacijos prezidentas 

•Peter Kloeckner savo ra
porte sako, kad korpora
cija parduoda plieną už 
mažiau negu jis kainuoja 
dėlto, nes tikisi gauti pel
ną ateityje. Be to, korpo
racijos nuostolius padeng
ti padeda valdžia.

Korporacija deda visas 
pastangas, kad užkariautų 
plieno marketą Jung. Val
stybėse, Bet gal nepavyks, 
nes Jung. Valstybėse kilo 
griežtas protestas prieš 
WPA už pirkimą plieno 
Vokietijoje, kuomet nedar
bas siaučia Amerikoje.

K v ________ _ . s

Naciai Vėl Šėlsta Del Klaipėdos
____________________________ :_________________________________ .____ į_____________________________________ i _

Darbininko Radio Prog
rama telpa 6 puslapy.

MIRĖ KUN. JUOZAPAS 
SVIRSKAS

TRIUKŠMAS DĖL 
VOKIEČIŲ PLIENO

Chicago, III. — Lapkri
čio 11 d. mirė kun. Juoza
pas Svirskas, Šv. Mykolo 
parapijos klebonas, šešta
dienį, lapkričio 16 d. įvyk
sta iškilmingos laidotuvės.

Lapkričio 12 d. a.a. kun. 
Juozapo Svįrsko kūnas bu
vo parvežtas iš Šv. Juoza
po Sanitorijos į šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kur buvo 
per naktį. Lapkričio 13 d., 
ryte, Šv. Jurgio bažnyčio
je atnašautos šv. mišios 
už velionio vėlę, o vakare 
nulydėtas į velionio para
pijos bažnyčią iš kur šeš
tadienį bus laidojamas.

šeštadienio ryte, 9:30 
vai. įvyks šv. mišios ir eg
zekvijos. * Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

F

t?

Berlynas — Nacių parti- ropoję taip didelė, kad mQ9 
jos organas užpildė beveik tik galime pageidauti, kad 
visą pirma^jMislapį straip- jos prisimintų savo parei- 
sniu ir žiipomis prieš Lie- gas nors dabar ir imtųsi 
tuvą dėl Klaipėdos. Na- priemonių sulaikyti tą vei- 
ciai šelstA ūž tai, kad Klai- kimą, kuris grąsina mums 
pėdos kjašto gubernato- visiems daugiau ir dku* 
rius pavedė lietuviui su- giau.”
daryti Klaipėdos direkto-* Vadinasi, naciai ir rin< 
riatą. Naciams nesupran- kimus laimėję nerimsta* 
tama .lkaip guberna^rius Naciai, rodos, neturėtų kO 
galėjo pavesti sudaryti di- j karščiuotis, nes turėdami 
rektoriatą lietuviui, kuo-. Klaipėdos krašto seimely-
met lietuviai gavo tik pen
kis atstovus.

NEW YORK — Čia kilo 
didelis triukšmas ir pasi
pylė daugybė protestų iš į- 
vairių organizacijų, ypa
tingai darbininkiškų, kuo
met išėjo aikštėn, kad sta
tomam tiltui (Triborough 
bridge) New Yorke, esąs 
vartojamas iš Vokietijos 
atgabentas plienas. Dargi 
tas tiltas statomas val
džios lėšomis, būtent, P. 
W.A., skirtais pinigais. 
O P.W.A*. juk sudaryta, 
kad užvedus daugiau įvai
rių viešų darbų ir tokiu 
būdu mažinus bedarbių 
skaičių. Perkant Vokieti
joj gamintą plieną, aišku, 
Amerikoje bedarbių skai
čius nesimažina, ir tuo pa
čiu kartu netiesioginiai re
miama Hitlerio diktatūra. 
Todėl ir pasidarė tiek 
daug triukšmo.

Atsakomingi už 
bą valdininkai aiškinasi, 
kad už tą patį plieną Ame
rikos ' firmos reikalavę

MERGINA IŠSKRIDO I

Dakar, Afrika, Lapkr. 13 
Lakūnė p:lė Jean Batten 
iš Naujos Zelandijos, iš
skrido iš šios vietos kelio
nei per pietinį Atlantiką į 
Braziliją. Ji nori padaryti 
rekordą — greičiausiai nu
lėkdama iš Anglijos į Bra
ziliją.

Pereitą šeštadienį, lapkričio 9 dieną! pp. Mačiulioniai, gyv. 60 Holland St., 
Wilkes - Barre, Pa. minėjo savo 50 meį vedybinio gyvenimo sukaktį. Pp. Ma
čiulioniai išauklėjo devynius vaikus, iš Kurių penki yra vienuoliai (lės).

Iš kairės į dešinę sėdi: Kun. Juozapas MaČiulionfe, MIC., p. Karolius Ma- 
čiulionis ir Elzbieta Mačiulionienė, jubiljbjatai, Vienuolis P. Mačiulionis, S.V.D.

Stovi iš kaires dešinėn: p. Agnieška Lapinskienė (Mačiulionytė), Petro
nėlė Ažiukienė (Mačiulionytė), Sesuo NĖ Klotilda (Mačiulionytė), Sesuo M. L 
eocadia (Mačiulionytė), Sesuo M. Juditą (Mačiulionytė), p. Marija Špokienė 
(Mačiulionytė) ir Jurgis Mačiulionis. :

Visos trys Seserys yra Šv. Kazimiero Vienuolyno (Chicago, III.) auklėti
nės. Vienuolis Pijus Mačiulionis kitais nfetais bus įšvęstas kunigu, Techny, III. 
Kun. Juozapas Mačiulionis, MIC. yra Tęvų Marijonų auklėtinis. Jis yra dien
raščio “Draugo” administratorium.

Gerb. Jubiliejatai, pp. Karolius ir Elzbieta Mačiulioniai savo jubilieju mi
nėjo iškilmingomis šv. mišiomis, Švč. Trejybės lietuvių parapijos bažnyčioje, 
kurias atnašavo sūnus kųn. Juozapas, kuris dešimts metų atgal tapo įšvęstas. 
Jis yra pp. Mačiulionių šeimynos vyriausias sūnus.

Pp. Mačiulioniai iš Lietuvos atvyko 1904 metais.
Sveikiname šią gražią ir pavyzdingą šeimyną, ypatingai tėvelius, sulauku

sius auksinio jubiliejaus ir išauginusiųsjietuvišką ir katalikišką šeimynėlę ir 
linkime Gerb. Jubiliejatam ir jų šeimynėlei Dievo palaimos.

ELEKTRA UŽMUŠĖ TRIS 
VYRUS

VAITKUS DĖKOJA UŽ 
MALDAS!

KAUNAS — SparnuotaWorcester, Mass. — Pe
reitą pirmadienį elektra sis Amerikos lietuvis, Lei- 
užmušė 3 vyrus betiesiant 
radio anteną. Tai įvyko 
Arwick gatvėje.

Jurgis Karsokas užsi
manė prisijungti naują an
teną prie savo radio pri
imtuvo. Jis pasilipęs ant 
stogo metė antenos vielą 
skersai gatvės virš elek
tros vielų. Tūlas Cumming 
atėjo į pagelbą. Jis paėmė 
už antenos vielos galo ir 
vietoj buvo nutrenktas.' 

| Pieno vežiotojas Prifti, pa
matęs permuštą žmogų bė-

Cairo, Egyptas, Lapk. 13 go gelbėti; Ir kaip tik pa- 
Egyptiečiai minėdami sa- griebė Cumming’są trauk-

IŠGELBĖJO 50 ŽMONIŲ

Manila, P. I. Lapkr. 13— 
Jungt. Valstybių naikim 
tuvs laivas išgelbėjo 50 
žmonių nuo sudužusio bri
tų laivo Silver Hazel. Be 
išgelbėtųjų du esą užmuš
ti ir dar du sužeisti, kuo
met minėtas laivas užėjęs 
ant uolų skilo pusiau.

tą dar- RIAUŠĖS PRIEŠ ANGLIJĄ

Naciai kreipia dėmesį
didžiųjų valstybių, kad jos 
imtųsi priemonių Lietuvą 
nubausti. Priduria, kad 
“turėtų suprasti”, 
toks elgesys neaprybotai
negali tęstis nenubaustas”.

Toliau rašo: “Signatarų 
atsakomybė už taiką Eu-

kad

je daugumą, direktoriatui 
galės pareikšti nepasitikė- 

Klaipėdos krašto 
gubernatorius, rodos di- 
rektoriatui atsistatydinus, 
kreipėsi prie vokietininkų 
dėl sudarymo direktoriato. 
Vokietininkai, greičiausiai 
pastatė Lietuvai nepriima
mus reikalavimus. Todėl 
direktoriatą sudaryti ir 
pavedė lietuviui.

TAUTININKAI PRIEŠ 
TAUTININKUS

ETIOPIEČIAI SUMUŠĖ 
ITALUS

Addis Aababa — Etio-

MINĖJO FAŠIZMO 
SUKAKTĮ LIETUVOJE
Kaunas — “Pažangos” 

rūmdose (valdžios parti-

KAUNAS — “L. A.” ra
šo, kad memorandumą, piečiai smarkiai puolė ita- 
kurį pagamino ir pasirašė his, besiveržiančius gily^b ■ 
buvusieji Lietuvos Prezi- išžudė jų šimtus ir užgro- 
dentai ir Ministeriai, plaji- bė 4 tankus ir 6 trokus. 
np ir Lietuvos- jaunimo są- gtiopiečiai taipgi sumušė 
jungos nariai. | skaįtiingas italų jėgas ties

Spalių 25 d. saugumo or- Enale.
ganai padarė kratą stu-i m xdentų susišelpimo draugi-1 . Panešama, kad
jos krautuvėje ir rado me- etl0P1eciai, vadovaujant, 
morandumų 327 egzem- Dėstą Demtu, atstu- 
Ipliorius, kurie buvo pa-'m^ italus tolyn į pietus
________ — l_____________: ____________ •___ ’ m t n DarmraTi . •sis jAineriKos lietuvis, i^ei- —* \v ,

tenantas Feliksas Vaitkus, 'jos) buvo paminėta fašiz-'^enS^ išsiųsti į provinci- SS

52% daugiau nei vokiečių vo nepriklausomybės su- ti, tai ir jis buvo nutrenk-
VHM1. kaktuves pakėig riaušes|tas Subėgo daugiau žmo- 'o spaliu mėn 12 dieną 

prieš Angliją (Egyptas tu-Į - - - - -- -- --
7|ri nepriklausomybę, bet

J:aip kaip Rusijoj, l^pie 10,000 studentų susi
rinkę triukšmavo mieste 
daužydami langus Angli
jos įstaigų ir polistus. Šū
kavo, kad tai esą ironija 
vadinti Egyptą nepriklau
somu, kuomet viską An
glija kontroliuojanti. Tose 
riaušėse sužeista 88 stu- 
Identai ir 2 užmušti.

todėl joms ir duota $100,- 
000 užsakymas. Tas visgi 
nepateisinama, nes Vokie-i ______
tijoj darbininkai verčiami pO Anglijos protektoratu), 
dirbti, '
už vergiškas algas, arba1 
tiesioginiai prievarta, o 
šioj šaly taip blogai dar 
nėra.

rugsėjo 22 dieną laimingai mo sukaktis. Įžangos žodį 
perskrido^ Atlantą. Tarp tarė prof. Tamošaitis, kal- 
kitu iškilmių spalių 5 die- bas pasakė minist. Šilingas 
ną Kauno Valstybės Teat- ir italų atst. Amadori, ku
re buvo jam surengtas y- 
patingas posėdis su kalbo
mis, sveikinimais, gėlėmis 
ir t.t. Savo padėkos kalbo
je Atlantą nugalėtojas pa
sakė: “Būdamas dabar 
toks laimingas, noriu dar 
kartą padėkoti už viską, 
ne tik už brangias dovanas 
ir sveikinimus, bet ir už 
morališką paramą, pareik
štą simpatiją ir nuoširdu
mą. Noriu dėkoti ir už 
maldas, nes daugelis už 
mano skridimą meldėsi”!

įtuvės vedėjas Juozas Kra- 
pavickas sulaikytas. Taip 
pat - sulaikytas Lietuvos 

. t , .v T jaunimo sąjungos centro 
ris netrukus is Lietuvos komiteto narys ir Jauni- 
išvyks, Navakas ir italas mo redaktorius Petras Kė- 
Foscini Minėjime dalyva- žinaitis.
vo minist. Lozoraitis, kun. | 
Mironas, burm. Merkys, 
Zaunius, Navakas ir visa 
ejįė aukštų valdininkų. -

POTVYNIS GRASINA 
BINGHAMTONO SRI
TIES GYVENTOJAMS

NUŽUDĖ MARŠALĄ

Tietsin, Lapkr. 13. Mar
šalas Sun Chuan - Fang, .' 
buvęs Yangtse apylinkės 
gubernatorius tapo nužiiv 
dytas kinietės moteriškės; 

T . . .žudikė pasidavė policijai;Lietuvos jaunimo sąjun- „ esanti duktg kf 
? vrn TPiirimniru itninimn , , . , v . .

KAUNAS — Praneša, 
kad lakūnas Vaitkus išvy
ko iš Lietuvos lapkričio 8 
dieną. Grįžta Amerikon.

nių. J. Butkevičius puolėsi Kauno Eucharistijos Kar- 
gelbėti. Bet ir jis palietė- 
jęs nutrenktuosius tapo 
užmuštas. Daugiau drą
suolių iš minios neatsira
do. Pranešus policijai, e- 
lektros jėga tapo uždary
ta ir tris žmonės negyvus 
paėmė nuo gatvės.

GAISRO NELAIME 
VILNIAUS KRAŠTE

.žygių atstovams, kurie y- 
:pač daug meldėsi už At
lanto drąsuolį, Leiten. F. 
Vaitkus pasakė: “Jeigu ne 
Jūsų maldos, tai šiandien 
ir aš gal jau būčiau ilsė
jęsis šalia Dariaus ir Gi
rėno”. Toks viešas prisipa
žinimas nė mūsų neturėtų 
būt pamirštas!

Binghamton, N. Y. — O- 
ro biuro vedėjas perspėja 
gyventojus, gyvenančius 
Susąuehanna upės apylin
kėje, nuo potvynio, kuris 
gali kilti dėl lietaus. Kito
se vietose taip pat gresia. 
potvynio pavojus išsiliejus: 
upėms.

ga yra tautininkų jaunimo 
organizacija. Vadinasi me- 

| morandumus prieš tauti
ninkus platino patys tau- 
Į tininkai.

Taigi tautininkų valdžios 
kaltinimas, kurį ji metė 
Krikščioni m s Demokra
tams ir Liaudininkams, 
grįžta jai pačiai, nes ji 
kaltino opozicijos partijas 
už tai, kad jos būk norė
jusios tuos memorandu
mus išplatihti. Bet dabar 
pasirodo, kad uoliausiais 
platintojais buvę patys 
tautininkai.

rolo, kuris tapo nužudytas 
viršminėto maršalo.

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ
SPAUSTUVĖJE NUŠOVĖ

KOMUNISTĄ ~

PREZ. ROOSEVELT 
SIEKIA EKONOMIJOS
Washington, D. C. — 

Prez. Roosevelt įsakė su
mažinti f ederalės valdžios

“DARBININKO” RADIO CHORO KONCERTAS 
VVORCESTERY

Sekmadienį, lapkričio 17 dieną, 4 valandą po pie- 
tu, Aušros Vartų parapijos svetainėj, Highfield Road, 
VVorcester, Mass. įvyks Darbininko Radio Choro Kon
certas. Gerb. Kleb. Kun. K. Vasys labai nuoširdžiai 
užkvietė chorą išpildyti radio programą jo parapijoje. 
Choras ir solistai-solistės yra pasiruošę ir sekmadie
nį, vadui muzikui Rapolui Juškai vadovaujant, išpil
dyti nepaprastai gražią programą.
* Kviečiame Visus Dalyvauti? RENGĖJAI.

Vilnius — Spalių 26. — 
Viename Vilniaus apskri-

AGRIKtJLTGKOS KOMI
SIJONIERIAI UŽGERIA {išlaidas 1937 m. biudžeto

NAUJĄ DALYBĄ

Chicago, III. — Lapkri
čio 11 d. apie 9:30 vai. va* 
kare, kaip praneša angliš* 
ki ir lietuviški Chicagos 
laikraščiai, lietuvių komti? 
nistų “Vilnies” redakcijo
je įvyko susišaudymąs. 
Redakcijon buvo pajuk
tas policistas Grant, kad 
suimtų tūlą “Charley0, 
kuris grasinęs revolverių 
keliems komunistams dar
bininkams. Policistui įė
jus, “Charley” puolėsi priO 

nuo liepos mėnesio turi ipolicisto. Policistas “Chor-

JUNG. VALSTYBES TU
RI PUSANTRO BILIJO

NO DEFICITO

Washington, D, C. — 
Jungt. Valstybių iždas jau . * M • k •

ties kaime kilo gaisras j ,.*77 
troboje, kur 13 ūkininkij I Wašlungtoii, D. C. 
apdirbinėjo kanapes. Liep- Lapkričio 13 d., Agrikul- 
snos atkirto moterims ke- tūros komisijonieriai, susi- 
lią prie išėjimo, todėl, ne- rinkę iš 30 ar daugiau val- 
žiūrint greit suteiktos pa- stybįų, vienbalsiai užgyrė 
gelbos, dvi moterys sude- prez. Roosevelt ūkio prog- 
gė, o likusios labai pavo- ramą ir abelnai visą Nau
dingai apdegė. 1 ją Dalybą.

$500,000,000 negu, kad yrą milijonus dolerių kasdien 
numatyta 1936 m.‘biudže-’deficito. Lapkričio 13 d. 
te. Taipgi prez. Roosevelt iždo defecitas siekė bilijo* 
mano, kad 1937 metais de- ną ir pusę dolerių.
ficitas bus sumažintas vie
nu bilijonu dolerių, o 1938 j jo biudžetą ir kaikur su- 
metais jau bus galima biu-. mažino išlaidas, bet nuo 
džetą subalansuoti. Žino-. deficito nesulaikė. Spėja
ma, tai tik pranašavimas, I ma, kad metams suėjus

Be to, pranašauja ir biz- « (birželio 30 d., 1936) defi- 
nio gerėjimą. įeitas sieks $3,281,982,860.

Prez. Roosevelt peržiurę-

ley” nušovė. Iš rąstų pas 
“Charley” raštelių patirta, 
kad jis esąs Charles Kauz* 
gaila. x

Laikraščiai praneša, kad 
nušautasis buvęs taip pat 
karštas komunistas. Jis 
kasdien užeidavęs nusi
pirkti komunistiška laik
raštį. ■ ’ .



» 
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Penktadienis, Lapkričio 15, DARBININKAS 2.

VIETINES ŽINIOS
|liiliiiiiiw~r<iiniiiiiininiiiir...........................m

VERTA PAREMTI
...........................  Į,

Būkite užtikrinti, kad 
nesigailėsite atsilankę į šį 
Šv. Vincento de Paulio 
kuopos beano party, lapk 
16 d., 7:30 vai. vak.

Šv. Vincento de Paulio 
rengimo komisija: Kast. 
Šidlauskas, grab. J. Kas- 
peras, V. Valatka, S. Ka
volis, Vi. Brazauskas, V. 
Širka ir V. Kališius. 
gelbsti taipgi varg. 
Juška.

R Ateinantį šeštadi e n į, 
lapkr. 16 d., parapijos salt Įėję, septintoj gatvėj, mū- 

Į sų Šv. Vincento de Paulio 
fį draugijos kuopa rengia 
| savo metinį parengimą —> 
& beano party — dėl labda- 
| - ringo tikslo: Kalėdinių K į pintinių (Christmas bas f ^ket) fondo įsteigimui. Rei- 

^ 7 kia atsiminti, kad kuo di- įrįz dėsnis fondas, tuo daugiau E Vertingų biednų šeimynė- 
lių bus nudžiuginta su I 

zį kalėdinėmis pintinėmis.!
Jau šiais metais šv/Vin- 

[ ęento de Paulio kuopa yra L; praleidusi virš $1300. šeirį pime biednųjų ir neišgalės 
rruošti tradicines kalėdines L pintines be Tamstų pagel- uinko 
;; bos.

Ne tik tikslas šio beano Pasakė kalbą apie radio 
paerngimo yra vienas iš 

? kilniausių, bet taipgi pro-
*/’ grama suruošta šiam įvy-į'; kiui yra viena iš įdomiau-
V šių ir linksmiausių. Pir

miausiai, bus nuo 50—75 
brangių dovanų lošantiems 
beano. O dar turės progos 
gauti dovanai gyvą kala
kutą (turkey) arba $5.00.
Taipogi daug bus ir ‘con- 
solation prizes*.

PADĖKA

Į

fc-

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Adresas:
933 E. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

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

vaikams.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadvvay)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474 .

tį

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
. 598 East Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3 
Residence:

16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

j Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME 

366 Broadway,
South Boston, Mass

3 €New 
/Engiand

COKE ,

KIEK BULVIŲ 
UŽDERĖJO

Bulvių derlius Naujoj 
Anglijoj šį metą esąs ge
ras. Sulig Agrikultūros de
partamento apskaitliavį- 
mo Naujoj Anglijoj užde
rėję 45,160,000 bušelių bul
vių.

ATSILIEPKITE
1

Pa-| 
R

So. Boston, Mass.—Spa- 
lių 27 d., kleb. kun. Pran
ciškui Virmauskiui, Šv. 
Petro parapijos, So. Bos
ton, Mass. klebonui kvie
čiant ir raginant, Darbi- 

Radio Komisijos 
raštininkas p. J. Kumpa

Yra svarbus reikalas pa* 
siekti Justiną Karinauską, 
gyvenusi 49 Third St., ir 
Boleslavą Mackevičių, gy
venusi So. Bostone. Patys 
ar kiti prašome duoti ži* 
nią “Darbininko” ofisui, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

reikšmę tos parapijos sve
tainėje, Darbininko nau
dai suruoštame vakarėly
je. Pakvietus Gerbiamuo
sius Southbostoniečius įsi
rašyti rėmėjais, jie tai la
bai nuoširdžiai padarę. Į- 
Sirašė šie:

Advokatas Kazys Kali
nauskas, Marijona Kilmo- 
niutė, Vincas Grudzinskas, 
Kastantas Šidlauskas, J. 
Genevičiuš, J. Karlonienė, 
Tuozas Dilis, Aleksandras 
Vitkus, Vestfieldienė, Vin
cas Andriulis įmokėjo po 
vieną dolerį. Po 50c. davė: 
Antanas Valatkevičius ir 
A. Andrukonis. Po 25c. da
vė: A. Jagnienė, p. Galinie
nė, Teklia Kuchanskienė, 
P.’ Marcinauskienė, p-nia 
R. Budraitis, p. Mocienė, 
o. Sinkevičienė, p. Majaus- 
kaitė.

P-nia Aleksandravičienė 
atsilankė ‘Darbininkan’ ir 
Įmokėjo vieną dolerį į rė
mėjų fondą.

Southbostonieciams D- 
ko Radio Programos rėmė
jams nuoširdžiai dėkoja
me. Tepaseka tą gražų pa
vyzdį ir kitos kolonijos.

KATALIKIŠKOS 
AKCIJOS DARBAS

s

NOMINACIJA

Šv. Jono Ev. BĮ. pašelpi- 
nės draugijos, nedėlioję, 
lapkričio 17, 2-rą vai. po 
pietų įvyks susirinkimas, 
parapijos salėje, 492 Ė, 
Seventh St., So. Bostone. 
Bus nominuojami kandi-

Šv. Pranciškus Asižietis 
yra skaitomas didžiuliu į 
katalikiškosios akcijos va
du. O Tretysis jo ordenas 
yra geriausias tos akcijos 
vykintojas anot Leono

Į
Į

To didžiojo šventojo dar
bai bus rodomi krutamuo- 
se paveiksluose bažnytinė
je salėje, W. 5th St., vado
vybėje Tretininkų, sekma
dienį, lapkr. 17 d., 3 vai. 
po pietų vaikams, 7 vai. 
vak. suaugusiems. Vai
kams 10c., suaugusiems 
25c. Apart šv. Pranciš
kaus gyvenimo bus rodo
ma ir kiti paveikslai. Vai
kams bus ir komedijų.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 348 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Į GARSIAKALBIAI

datai į ateinančių 1936 m. bar yra nupigintas įstoji- 
valdybą* mas, Sidabrinio Jubilie-

Todėl šiuomi kviečiu a- jaus proga. Tad padirbėki- 
teiti skaitlingai ir paduo-me draugijai.’
ti tinkamus draugūs, nes P. S. P-nas Peldžius ateis 
draugijos gerovė, augimas į susirinkimą ir nufoto- 
ir tvarka priklauso nuografuos visus, ką Dec. 15 
gabios ir tinkamos .valdy-savo paveikslus pamatysi- 
bos. tne paveiksluose draugijos

‘ Taip pat pakalbinkite rengiamam vakare. Prašo- 
kaimynus, kad prisirašytume sueiti.
prie mūsų draugijos. Da- Rasti J. Glineckis.

ĮVAIRIOS žinios
MINIA NULINCIAVO DŲ 

JUODUKU

Columbus, Texas —Lap-

LIETUVOS” GATVĖ 
BRAZILIJOJ*

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M. V. GASPER |
Arti Municipal Building I 

525 E. Broadvray, S. Boston |
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki i 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Of!-| 
sas uždarytas subatos vakarais lr| 
nedgldleniais, taipgi seredomis nuo| 

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvray, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 ik! 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5 :8Q po pietų ir 
nuo 6 iki 9 I. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas*

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvray, So. Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną, 
gubotomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną; 

(pagal sutarti)

IR

DR. J, LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadway f 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai saukit: 
Algonąuin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS-, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—&

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq., 

Cambridge, Mass.

nevrinis garvežys, kur abu 
garvežiai vienu laiku susi- 
važiavo. Nesant vietos pra 
silenkti, garvežiai sukibo. 
Tuojau buvo pašauktas 
pagelbos traukinys, kuris 
juos išskyrė. Abu garve
žiai smarkiai nukentėjo ir 
važiuoti netinka. Ir tar
nautojų niekas nenukentė
jo-

Sao Paulo miesto savi- 
Coxipokričio 13 dieną šerifas a- į valdybe nutarė 

reštavo du juoduku, vie- &atvę pakeisti J'Rua Litu- 
nas 16 metų, kitas 15. Juo
du buvo kaltinami už nu
žudymą tūlos mergaitės, 
Kollman, 19 metų amžiaus.

Šerifas juodukus suraki
no ir vežė į kalėjimą. Ke
lyje minia sulaikė šerifo 
automobilį, jį nuginklavo 
ir ištraukę juodukus, nusi- 

įvežė prie ndžudytos mer- 
Igaitės namų ir nulinčiavo. 
Nulinčiavę pakabino abu j ant medžio šakos.

Prokuroras ir teisėjas ši 
lincių pateisino tuo, kad (Spauda, 
juodukų mirties bausme! 
negali bausti dėlto, kad 
nepilnamečiai. Todėl pro
kuroras nedarysiąs inves- 
tigacijos, kad surasti linčo 
kaltininkus. Juodukai su- 
lyg įstatymų būtų gavę 
bausmę atlikti pataisos 
namuose iki 21 metų.

Šiaip ar taip, bet linčo 
negalima'toleruoti. Valsty
bės piliečiai gali pakeisti 
įstatymus, bet neturi jo
kios teisės linčiuoti nusi
kaltėlius. Tokie įvykiai da
ro gėdą kultūringai Ame
rikai.

anią” vardu. Šios gatvės 
rajone gyvena gana daug 
lietuvių. Sao Paulo miesto 
prefekto akte, kuriuo pa
keičiamas gatvės pavadi
nimas, pažymima, kad lie
tuvių kolonija Sao Paulo 
mieste dėl gausių priežas
čių yra nusipelniusi vietos 
gyventojų simpatijų.

Prefekto aktas buvo pa
skelbtas Sao Paulo valsty
bės valdžios žiniose ir jį 
pažymėjo visa Sao Paulo

BALTRUŠAIČIO GARBEI 
PUSRYČIAI MASKVOJ

SUDEGĖ 8 VAIKAI

Alexis N. C. — Lapkr. 13 
Čia Bud Cunningham ūkė- 
je, degant jo gyvenamai 
stubai, sudegė ir 8 jo vai* 
kai, nuo 2 iki 22 metų am
žiaus.

NACIAI TEISIA BERLY 
NO BURMISTRĄ

Berlynas, Vokietija —
Nacių valdžia patraukė 
teisman burmistrą Dr. 
Heinrich Sahm už tai, kad 
jis pirkęs pirkinius žydij 
krautuvėje. Burmistras 
Sahm yra buvęs nacių 
priešas. Taigi ar tik nebus 
kerštas?

Ponia F. W. Stead, iš 
Arlington, Mass. pagimdė 
trynukus — bernuką ir 
dvi mergaites. Iš viso jie 
nesverta nei pilnų 8 svarų, 
bet taip normalūs ir mano
ma, kad augs.

BROADWAY LUMBĘR 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namams materijolas

312 W. Broadway
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

CHARLIE & CHRIS
454 Broadvray, So. Boston.

TIRE & BkTTEKY SERVICE
Texaco gasolinfts ir aliejus 

ATDARAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Automobiliams šildytuvai $6.75 
Exide Batteries nupiginta 

kaina
Radios vertes $74.00, 

dabar už $10.00
Tel. So. Boston 4000-4001

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

4es. 158 W. 7th St. 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St. 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
TROwbridge 7880 
TROwbridge 6434

Tel. S. B. 2805-R Ė 
LIETUVIS

(OPTOMETRISTASĮ
j Ižegzaminuoju aklai
f priskiriu akinius Į
| kreivas'akis atltie-š
5 einu lr amblijonlš-Į
| koše (aklose) akyse sugrąžinu: 
i šviesą tinkamu laiku. j
| J. L. FAŠAKARNIS, O. D. I 
Į 447 Broadvray, South Boston Į

Ryšium su Lietuvos pa
siuntinio Sovietų Rusijai,! 
p. J. Baltrušaičio, 15 metų! 
jo, kaip pasiuntinio, darbo1 
sukaktuvėmis Maskvoje,I 
Kretinskis jo garbei su
ruošė pusryčius, kuriuose 
dalyvavo Lietuvos pasiun
tinybės aukštieji valdinin
kai, užsienių reikalų komi
saro pavaduotojas Stomo- 
niakovas ir užsienių reika
lų komisarijato atsakin
gieji bendradarbiai. Kres- 
tinskis su Baltrušaičiu pa
sikeitė kalbomis.

SUSIDAUŽĖ DU
GARVEŽIAI

Prie Kretingos susitren
kė du garvežiai. Kretingos 
traukinio garvežys, į kitą 
kelią važiuodamas, staiga 
pastebėjo, kad jam prie
šais atvažiuoja stoties ma-

Ofisas i
Namai

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

BALDUS
Perkraua- 

tome
VISUR 
PIGIAI

Į GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Bes. 
564 East Broadvray, 

So. Boston, Mass.

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir proslname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
Ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimą už pigią kainą.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1986 m. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. GRADY

PIGIAI TAISOME 
STOGUS 

SQ. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

SPECIALISTAS
Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patlent Lowell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. -John’s Hospltalės; Medicinos eg- 
zaminierie prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket, Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedaliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

VALGOMŲJŲ D AIKTŲ KR AUTU VES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi- 
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Kili Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBUEY. MASS.

PERKINS BQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiiinaa, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES 

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brookton, Mass.
Tel. Brookton 390

Gyvcn. vieta: 838 Dorchester Avė.
-Tel. Columbia 253"

Kada Užsisakai New England Coke iš Batchelder Whittemore 
Yra pristatomi Coke’sai į namus. Musų firma yra didžiausia ir seniausia vi

same Bostone ir turi labai gerą vardą

į “ Lapkritis yra dėl mėnesinio kontrakto ”
B Pašaukite
' BATCHELDER VVHITTEMORE 

834 Massachussetts Avenue, Boston 
Tel. HIGlands 1920

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash................. ALGonqn-3108
Cambridge 4 Brattle ...........  KIRklnd-6820
Charlestown 161 Medford......  CHA ston-0086
Dorchester 346 Talbot av.........  GENeva-1350
Malden 69 Piešiant ............  MALden-6800
Norwood 269 Eenox.......... . NOR wood-0764
Roslindale 6 Corinth..............PARkway-8900
Roslindale 6 Corinth.............. PAR kvray-4210
Roxbury 99 Warren ..............  HIG hlnds-6450
South Boston 468 Broadway...< ŠOU BosdSSO 
Ex«outive Office 834 Mass. av. HIG hlndi-1920 
Nights Sundays Holidays.......KEN more-8100

t
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Šv. Jono Evan. BĮ. Paš. Draugijos Jubieliejus
A.A. ANDRIUS J, 

NAUDŽIŪNAS
Šv. Jono Evang. BĮ. 

Pa§. D-ja besiruošdama 
minėti savo Sidabrinį 
Jubiliejų, neteko vieno 
iš brangiausių savo na
rių, ilgamečio draugi
jos iždininko, Andriaus 
Naudžiūno. Nors velio
nis aktyviai dalyvavo 
pasitarimuose ir plena- 
vime šio jubiliejaus iš
kilmių, bet deja, jų į- 
vykdymo dienos nesu
laukė. Rugsėjo 22 d., 
11:10 vai. naktį, mies
to ligoninėj persiskyrė 
su šiuo pasauliu, pa
likdamas liūdinčą skai
tlingą šeimyną ir Šv. 
Jono Evang. BĮ. Paš.

819.18
400.00
494.40

a. A. Velionis prie draugijos priklausė beveik nuo pat 
jos jsisteigimo, dalyvaudamas jos carterio išėmime. Beveik 
per visą laiką sąžiningai ir nuoširdžiai ėjo draugijos iždi
ninko pareigas.

Kiek Draugija Yra GeroPadarius 
Savo Nariam s,Tautaiir Bažnyčiai

Šv. Jono Evang. BĮ. Paš. Draugija ne vien rūpinosi 
draugijos auginimu ' nariais ir turtu, bet taip pat nuošir
džiai rūpinosi savo konstitucijos pradžioje užsibrėžto tiks
lo vykdymu, būtent: užlaikyti Romos Katalikų tikėjimą, 
platinti blaivybę, mokėti savo nariams sirgimo ir pomirti
nę pašalpą.

Na, žinoma, nors konstitucijoj ir pamiršta pažymėti, 
bet draugija, kaip lietuviu gyvai rūpinosi lietuviu tautos 
reikalais ir lietuvybės palaikymu mūsų jaunuomenes tar
pe, tiems reikalams gausiai aukodama.

Į SAVO NARIAMS D-ja išmokėjo
Ligros pašalpų ................................ ........... ............ $38.261.00 Į

i Pomirtinių .....         15 700.00
Už p-ėles, vežimus, palydovus mirnsiems .......... 1,677.00,

i Suvariusiems nariams sušelpti aukota .............. 513.15

Viso savo nariams Draugija išmokėjo ..............  $56,151.15
KATALIKIŠKOMS ĮSTAIGOMS IŠMOKĖJO

Spaudai (katalikiškai) už darbus ir skelbimus 
šv. Mišių Aukoms ..................... ...........................
Šv. Petro Liet. Parapijai Renda ............ ’............

Viso Katalikiškoms Įstaigoms išmokėta .......... $1,713.58
DRAUGIJA GAUSIAI RĖMĖ AUKOMIS TAUTOS, IR 

BAŽNYČIOS REIKALUS

Draugija visuomet gyvai reagavo į visus savo Tautos 
ir Katalikų Bažnyčios reikalus, tiems reikalams gausiai au
kodama. štai kiek aukota minėtiems reikalams, 
šv. Petro Liet. Parapijos Bažnyčiai South Bostone 
Vaikų Vasarinei mokyklai vedamai Šv. Petro <par. 
R. K, Bažnyčiai Šiauliuose ............. ......................
Liet. R. K. Par. Bažnyčiai Norwood, Mass..........
Šv. Kazimiero Seserų -Vienuolynui ......................
Aukšt. Pan. Seserims, per knn. Valaitį ...........
Seserims Kazimierietėms Pažaisly per kun. Dargį 
Kūdikėlio Jėzaus NašlaičuĮ Prieglaudai ..............
Tautos Fondui ........................................................
Liet. Nuo Karo Nukentėjusiems K-tui ..............
Liet. Ginimo reikalams .............................................
Liet. Raudonojo Kryžiaus Rėm.............................
Lietuvos Išliuosavimo Reikalams ..........................
Marijos Vaikelių D-jai S. Bostone ......................
Liet. R. K. Federacijai .................................. ..........

$650.30 
510.00

5.00
60.00
35.00 j 
5.00 
5.001

68.60 
350.00 
150.00 
100.00

50.00
183.50 I 

10.00 
10.00

ĮVAIRENYBES
NUSKUTO BARZDĄ šiomis dienomis ir buvo 

PAMINKLUI [padaryta. Pati statula ne- 
----------- pakeista, tik jai nukapota 

Londonas — Hastingse barzda. Dabar Vilhelmas 
yra paminklas Vilhelmui Nukariautojas atrodo žy- 
Nukariautojui. Tasai pa- miai jaunesnis, 
minklas vaizdavo karį su Į 
didele garbanuota barzda.1 
Tačiau anglų istorikai iš-, 
tyrė, kad Vilhelmas Nuka-' 
riautojas barzdos neaugi-' 
no, ir jų draugija išreiškė vienas mandrapypkis išra- 
pageidavimą, kad pamink-1 d0 naują metodą lūpoms 
las būtų pakeistas. Tat dažyti. Elektrinio motoriu- 

| ko ir tam tikros adatos pa- 
! ^elba raudoni dažai įšvirk- 
,ščiami po lūpų oda. Tokiu 
[būdu nudažytos lūpos pa
silieka raudonos labai ilgą 
1 laiką.
I Tokiu būdu ponioms ri- 
Idikuly nebereikės nešiotis 
! raudono pieštuko. Nauja
lis metodas jau spėjo pla
čiai prigyti Australijoj.

NAUJIENA LUPŲ 
DAŽYMO SRITY

Melburne, Australijoj,

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

ĘTUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auta 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tSOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečioką* 

savininkai

ŠNIPĄ SUPLĖŠĖ
KROKODILAI

U

Šv. .Tono Evang. BI. Paš. D-jos Valdyba 1935 metais. Sėdi iš kairės 1 dešinę; Jonas Gllneckls, Nut. Rast.; Vik
toras Medonis/VicoPirm.; Jonas L. Petrauskas, pirm.; Albinas A. Nevlera, Fin. Rašt.; Pranas Tnlelkls, užimąs 
iždininko vietę. Stovi iš kairės j dešinę: Jonas Zaikis, tvarkdarys; direktoriai: Juozas JaskevICIus, Vincas Valatka, 
Aleksandras Ivaška, Pranas Tamošiūnas, Andrius Zaleckis, Vincas Zaleckas.

Lietuvių Mokslo Draugijai Vilniuje per Dr. Basa
navičių ir M. Yčą .....................................

Įvairiems geriems tikslams .....................................

Viso ...,'.........................     $2,192,90
Taigi iš viso draugija yra išmokėjusi ....... $60,056.63.
Tik reikia prisiminti, kad tie visi pinigai, išskiriant 

nedidelės sumos gėlėms, tapo išmokėti vien lietuviams bei 
lietuviškoms įstaigoms. Be to pašalpos ir pomirtinės pini
gai išmokėti lietuvių šeimynoms tuo metu, kada jie labiau
siai buvo reikalingi ir tuo būdu iš skurdo, nors laikinai, 
ištraukė daug našliij ir našlaičių.

Visokioms katalikiškoms įstaigoms ir kovai už Lietuvos 
nepriklausomybę ir-gi draugija nešykštėjo aukų ir dar tuo 
laiku, kada tos aukos buvo labiausiai reikalingos.

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

Šios kolonijos lietuviai 
I bowleriai rengia šokius, 
šeštadienį, lapkričio 16 d., 
Lietuvių svetainėje. Visas 
lietuvių jaunimas kviečia
mas dalyvauti. Prie durų 
duos keletą puikių dova
nų, kurias dovanojo bow- 
įlerių ratelio biznieriai ir 
Šv. Petro parapijos klebo
nas.

Pelnas skiriamas dėl 
bankieto, kuris kasmet yra 
rengiamas. Todėl kiekvie
nas narys turi pasidarbuo
ti, kad šokiai būtų pasek- 

. mingi.

įbuvo suimti du italų šni
pai, kurių vienas prie Dol- 
lo mėgino perplaukti upę 
ir pabėgti, bet vandenyje 
jį pagavo krokodilai ir su
plėšė.

Abisinijos teritorijoje Tikrų draugų netrūks 
nei vienam, kuris jų ver
tas ir pats moka būti 
draugu.

10.00
90.00

Be tu, draugija yra pirkusi Lietuvos Laisvės Paskolos — 
bonų už $300. Kuomet kitos draugijos skubėjo atsiimti pi- 
nigus už prinokusius bonus, Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. D-ja, ’<;■ 
turėdama minty, kad dėl Vokietijos grąsinimų Lictauvai, 
Lietuvos vyriausybė turi didinti šalies karo pajėgas^ąp- 
siginimui, ir todėl pinigai Lietuvai Šiuomi tarpu labai rei- 
kalingi, vienbalsiai nutarė bonus pailginti dar penkiems 
metams.

Viską krūvon suglaudus, matome, kad Šv. Jono Evan
gelisto Blaivininkų Draugija, per tuos 25 metus savo gy
vavimo, yra nemažai gero padariusi lietuviams išeiviams,' 
medžiaginiai juos sušelpdama nelaimėse, prisidėdama prie 
palaikymo bažnytinių ir lietuviškų kultūrinių įstaigų ir 
tuomi abelnai pasitarnavusi visai Lietuvių Tautai ir Kata- 
]ikų Bažnyčiai.

jis ir taip nelabai gerai ga- Taip turėtų būti visose r 
Ii valdyti kojas.
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Lynn Burners - Superfex Heaters

Visokiu rūšių baldai ir lovos

Pliilco ir Atvvater Kent Radios

Broadvvay Kampas F. St. So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS, ŠV. JONO E V. BL. PAŠALPINE 
PO GLOBA MOTINOS ŠVč.

Pirmininke — Eva MarkMienū,
625 E. 8th St., So. Boston, Mas$.
Tel. So. Botson 1298 fc

Vice-plrralnlnkfi — Ona StaurienS.
443 Ė. 7th St., So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronfi ClunienS,
2l)Gould St., West Roxbury, Mass.
Tel Parkway 1864-VV

Fin. Rašt. — Marijona Mnrkonlute.
83 Navarre St., Rosi indą le, Mass.

Tel. Pnrkwny 0558-W
Iždininke — Ona StanlulintS.

105 West 6th St., So. Boston, Mass
Tvarkdarfi — Ona MlzKlrdlenŠ.

1512 Columbla Rd„ So., Boston. Mass
Kasos Globėja — E. Jannflonlenė.

1426 Columbla Rd., So. Boston, Maus.
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalai* kreipkite 

antr* utamlnką kiekvieno mOneslo, pas protokolų raltlninkę.

DRAUGIJOS VALDYBA
į Pirm. — J. Petruuakas,

24 Thumus Park, So. Boston, Mas.- 
|Vice- pirm. — V. Malonia,

21 Sanger St., So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. GliuecKia.

5 Thomus Park, So. Boston, Mus.- 
Fin. Raštininkas — Alb.' Nevlera,

)6 'Viiifleld st.. So, Boston, Mass. 
Iždininkas — P. Tulei kis,

109 Bowen'St., So. Boston, Mass. 
IMuršaikn — J. Zaikis, 
! 7 VVinfleld St., So. Boston, Mass 
Draugija įniko susirinkimas kas tra

čia nėilėldfenl kiekvieno mėnesio 
2 vnl po pietų. Parapijos shIAj 
E 7rh St... Sn Boston Mn«u

7:30 vai. vakare, pohnžnytinėj ev» 
tiilnflj. 

- ’ ■ ’ • —
pas protokolų raitininkų.

tei-

BR0N1S KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir 

singas patarnavimas.
598 E. Broadvvay, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namų tel.: Šou. Boston 2483-W

Vienatinis banguotas Florist’s 
Telegraph Delivery narys 

, So. Bostone
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur

THORNTON’S 
FLOVVER SHOP

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukletai ir Pagrabų gėlės 

—mūsų specialybė
Tel. ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester St. So. Boston.

Lietuvių bowlerių pir- TaiP Yra parapijose, drau- 
mininku yra p. S. Stanu- gijose, klubuose ir tt. Tai- 
lis. Jis labai nepatenkin-|gi mūsų darbuotojai netu- 
tas dėl kaikurių kalbų a- retų paisyti užmetimų, 
pie įvykusią lietuvių base-; Dirbkime visi bendrai lie- 
ballininkų dieną, kur buvo't«vių, parapijų ir.draugi- 
pagerbti mūsų sportinin- JU naudai, 
kai Tamulis ir Broką.

Labai retai kada lietu-’ 
viai taip pagerbia savuo-| 
sius, kaip buvo pagerbti 
Tamulis ir Broką. Tai pri
klauso garbė pirm. S. Sta- 
nuliui ir tiems, kurie su 
juo darbavosi. Viešai į- 
teiktos dovanos parke 
sportininkam; bankietas į- 
vyko šauniame viešbutyje. 
Be to, sportininkai buvo 
pagerbti ir Lietuvių sve
tainėje. Pirmą kartą lietu
viai taip gražiai pagerbė 
savuosius sportininkus.

Tiesa, iš visų tų paren
gimų buvo nemažai paja
mų, bet buvo daug ir išlai
dų. Dabar kai kas kelia 
klausimą, kur dingo pini
gai?

Šv. Petro parapijos kle-, 
bonas buvo parengimų ko
misijos nariu ir į klausi
mus gali lengvai atsakyti. 
Atmokėjus visas bilas li
ko $70.00, kurie ir dabar 
yra pas iždininką D. Bra
zį. Tie parengimai sporti
ninkus pagerbti nebuvo 
daromi dėl pelno, bet kad 

| pagerbti sportini n k u s 
Taigi kam dabar užpulti 
tuos vyrus, kurie taip nuo
širdžiai darbavosi, kad tik 
pavyktų ir kad lietuviam? 
būtų garbė.

I Pas mus ' labai dažnai 
taip yra, kad tie, kurie 
nieko neveikia, tai vei
kiantiems pavydi ir daro 
nepamatuotus priekaištus.

I J. P. AKUNEVICH IR SUKUS
| GRABORIUS - UNDERTAKER
s Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
| 258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
| t Telefonas* SOUth Boston 4486.
I BROCKTONO OFISAS: . TeL Bųockton 4110
| 16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

lietuvių parapijose jauni- •<. 
mas. Yra jaunimo, kuris £

Šią savaitę įvyko vestu- nepriklauso prie savo pa
ves Karolio Euleskos ir, rapi jos arba visai išsižada 
Veronikos Mažeikaitės. Vi- tikėjimo, ir vis dėl savo 
sos merginos, kurios pa- nesupratimo. Tas jauni- 
tarnavo buvo iš Gary, Ind. mas, kuris priklauso prie , 
Vestuvių bankietas įvyko priešbažnytinių draugijų, ,;į 
pas Misevičius, pas jauni- ką jis gauna? Tarp gerų ; 
kio patėvį. Jaunavedžiai žmonių tokiais dalykais 
apsigyvens Detroite.

Pereitą sekmadienį, už
sibaigė Šv. Petro parapi
jos bazaras. Per visą sa
vaitę lankėsi gana daug 
žmonių, lietuvių ir svetim
taučių. Bet sekmadienį bu
vo tikrai Petrinių vakaras. 
Kur tik pasisuki, tai vis 
lietuviai ir parapijiečiai. 
Visi daiktai išleisti. Pelnas 
parapijai buVo geras ir 
žmonės buvo patenkinti. 
Taip yra kada parapijos 
žmonės vienybėje darbuo
jasi. Malonu visiems kada 
visi dirba parapijos, nau
dai.

Bazaro didžiausia dova
na laimėjo No. 2656 — D. 
B. Brazis, graborius iš Šv. 
Antano- parapijos. Antrą
ją dovaną laimėjo No 
3384. Prašome atsišaukti 
su bilietukais. Durų dova
nas laimėjo su šiais No. 
53082, 63277, 63442, 71642. 
Jeigu kurie dar neatsiėmė 
dovanų, tai teatsiima.

Bazarui pasibaigus, pra
sideda naujas darbas — 
VIŠTŲ DIENA. Daug ti- 
kietų jau. išparduota. Tiki
mės, kad kas vakarą šio 
mėnesio 24, 25 ir 26 dd. 
gausiai susirinks praleisti 
Unksmai laiką ir laimėti 
dovanų. Šios parapijos pa
rengimuose visuomet yra 
gerų dovanų. Šįmet bus 
daug naujų dalykų. Užtat 
visi ateikime. Patarnaus 
jaunimo draugijos nariai, 
kurie visuomet mandagiai 
patarnauja.

negali pasigirti. Protingas 
žmogus bedievio neprisi- 

Marijos leidžia, nes supranta, kad. 
draugijos narių mėnesinė tik sau gali pakenkti susi- 
Komunija. Labai retai ka-įdėdamas su bedieviais.' ' 
da draugijų nariai atlieka į Kiekvienas protingas žmo- 
savo pareigas,, bet šios gus supranta, kad nieko 
draugijos narės tai visuo-1 nėra be priežasties. Pašau- k 

lis ir žmogus nėra be prie- ' 
žasties. Visoje gamtoj aiš- . 
kiai matom tvarką. Kur y- 
ra tvarka, ten turi būti ir 
tvarkytojas, turi būti pro
tas. Gamtos dalykuose 
mes matome Visagalį pror4 
tą. Dangaus žvaigždės yra.. 
geriausias laikrodis. Taigi J 
reikia daug galingesnio ir ; 
didesnio proto už žmogaus 
orotą. Šv. Petro parapijos 
jaunimas supranta tuos 
dalykus, ir todėl tos para
pijos jaunimas tikėjimo 
dalykuose yra korektiri- ■ 
gas. Maža parapija, maža ' 
jaunimo, bet kiekvienas f 
atlieka savo pareigas.

Jaunimui negalima u?- • \ 
drausti žaisti. Mes turime 
duoti jaunimui užsiėmimą .; 
tokį, kuris jam patinka., 
bet mes būkime visuomet 
su jaunimu, atjauskime jį, 
ir tik tokiu būdu mes jį 
palaikysime ir jis dirbs 
naudingą darbą. Tiesa, su ...y 
jaunimu dirbti reikia daug 
kantrybės, bet jaunimas 
gali padaryti daug gerų J 
darbų. 1

Šį sekmadienį

met išpildo. Geras pavyz
dys visiems, kurį duoda 
mūsų jaunos mergaitės 
priimdamos kas mėnuo šv. 
Komuniją. Taipgi jos gie
da laike mišių. Garbė mū
sų jaunimui.

Detroite darbai pusėti
nai eina. Oras šiltas ir lie
tingas. Lietuviai visose 
trijose kolonijose labai ra
miai ir linksmai gyvena. 
Šv. Jurgio parapija šįmet 
pusėtinai skolų atmokėjo. 
Šv. Antano parapija taip 
pat progresuoja. Šv. Petro 
parapija atliekamus cen
tus deda naujos bažnyčios 
fondam

bowleriai pirmi- 
paėmė į kilpas ir 
iš pirmos vietos, 
taip yra su tais

Šią savaitę Šv. Petro pa
rapijos 
ninkus 
išvertė 
Tai vis
Petriniais. Jeigu tik kas 
nori pralenkti, tai Petri- 
niai nepasiduoda. Taip yra 
visuose dalykuose. Koki 
tik darbą Fetriniai prade
da, tai vis gerai užbaigia.

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Pnblished every Tucsda.v and Priday escept Holid&ys such a« 
New Year, Good Priday. Memnrial Day. Indcpondenee Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- .------ by --------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. O. ASSOCIATION OF LABOR 1
_ _ ’ Eniered as eecond-class mnttvr Sept. 12, 1915 at the post nfTtce at Boetob, J
JUOZAS Baran a u S k a S, I Mass. nnder the Art of Mar»*h 3, 1870 .. Į

brolis Antano ir Jono. Šios +<wpUince fnr muilins at spvclal rate of postage pmvbled rar ln Section 1108 ■
parapijos nariu, yra Har- Aet of October 8> 1017< oft ‘

,. J . j ■ SUBSCRTVTION RATES:”>er ligoninėje. Jis ten tu- ; Dnmestlc yearly ................ . ..
rėš būti apie šešis mene-!

$+,<x> 
jn.nn

1‘RRNUM KRATOS KAINA t . 1 
\ moHknJe metams* t •*. t+00 d
rtsdeny motum*$5,00 ‘3 
Vienu kurt tmvMtijt motam* .. $2.00 1

sius, O toliau sunku pasa- Į PorelSQ ouce I>er "’eek y«*urly.\ $2.50 Vfahmy t kart savaitėje metama $2.00
■cyti kaip bus. nes jis tari i 3M We,t Bro& darbininkas j
džiovą. Gaila vyruko, nesi Tolephone South Bmmd 3180 -j
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DARBIRIRRAS ' gHSH
Aršiausi Demokratijos 

Priešai
Juodasis Auksas

Tąi Žiūrėk, Kaip!

Laisvamaniai prikaišioja katalikams stoką de
mokratizmo už tai, kad neina į vieną frontą su bolše
vikais. Mat, bolševikai išsigando fašistų ir visus kvie
čia kovot su jais. Fašizmas, žinoma, priešingas demo
kratijai, ir kiekvienas demokratas privalo prieš jį ko- 

1, voti. Bet bolševizmas dar daugiau priešinasi demokra
tijai negu fašizmas. Nė aršiausioj savo formoj, ne di
džiausiam įsiutime fašizmas tiek nekenkė demokrati
jai kiek bolševizmas. Ar tai persekiojime religijos, ar 
paneigime asmeninės laisvės, ar smaugime spaudos, 
ar pavergime darbininkų klasės — fašizmui toli siekti 
iki bolševizmo. Smaugime demokratijos fašizmas tai 
tik vaikas prieš bolševizmą, tik nevykęs pamėgdžioto
jas. Taigi stojant į vieną frontą su bolševikais prieš 
fašizmą daroma dideliausia nesąmonė ir tą nesąmonę 
kaip tiktai daro laisvamaniai bendradarbiaudami su 
bolševikais. Jie dedasi su didesniu demokratijos prie
šu, kad nugalėtų mažesnįjį. Katalikai kaip tik stengia- 

‘ si tos klaidos išvengti.
Kovoti tenka su vienu ir kitu, ir kovoti propor

cingai, vadinasi, imtis griežtesniųjų priemonių prieš 
tą, kuris yra didesnis demokratijos priešas. Ar šiaip ar 
taip statysime klausimą, vis vien išeina ta pati išva
da: prieš bolševizmą tenka smarkiau kovoti. Jis yra 
didesnis fašizmo brolis, tik tuo skirtumu, kad pasisa
vino komunizmo iškabą, po kuria atliekami visai ne
komunistiški darbai: kyšiai, papirkimai, spekuliacija, 
apgavystė, paskirstymas žmonių į daugiau klasių ne- 

. gu yra buvę prie caro, ugdymas privatinio kapitalo ir 
tam panašūs juodašimtiški “žygdarbiai”. Be abejonės, 
yra buvę ir grynų komunistų, bet tie, drauge su revo- 
Jiucijonieriais-eserais, yra palaipsniui likviduojami, ir 
šiandie prie “komunistinio” lovio spiečiasi patys tam
siausi Rusijos elementai. Pavojui ištikus, jie bando iš 
savo darbų mikliai išsimeluoti — net garsinasi duodą 
žmonėms tikybinę laisvę (sic!) — bet esmėje yra to
ki pat kaip Dzieržinskio laikais. Nigerio su muilu ne
nuplausi.

Jūs sakote, kad katalikai nedemokratingi. Ar dėl
to, kad nesusideda su didžiausiais demokratijos prie
šais — bolševikais? O kas išgelbės jūsų demokratiją, 
kai bolševikai, nugalėję su jūsų pagelba fašistus, atsi
kreips prieš jus? K.

(Mūsų Wash. Kor.)

Jau daugiau, kaip kapa 
metų, kaip pirmieji Lietu
vos išeiviai ėmė kasti iš 
Pennsylvanijos požemių 
juodąjį auksą. Jie nuklojo 
savo lavonais Pennsylva
nijos žemę; jie šildė Ame
riką, varė gelžkelius ir fa
brikus tuo juoduoju auk
su. Ir jie prikrovė bankas 
tikrojo blizgančio ir skam
bančio aukso, tik, deja, ne 
sau, o savo darbądaviams 
—kasyklų savininkams.

Mat čia esama vierTo di
džiųjų Amerikos monopo
lių. Tik Pennsylvanijoj ir 
tik daugiausia tame klo
nyje, kur mūsų broliai ap
sigyveno, randasi kietosios 
anglys (antracitas). Visi 
tie kietųjų anglių plotai 
priklauso devynioms ka
syklų kompanijoms, ku
rios, beje, valdo ir Penn
sylvanijos gelžkelius. Ta
sai dvigalvis monopolis va
rė savo biznį niekeno ne
varžomas. Dar neseni tie 
laikai, kada žmogaus gy
vybė mažiau buvo vertina
ma, kaip mulo, kada už
muštojo darbininko liku
sieji giminės negalėdavo 
gauti jokio atlyginimo, 
nes teismai beveik visada 
surasdavo, jog pats už
muštasis buvo dėl savo 
mirties kaltas.

Dalykai ėmė gerėti, kai 
darbininkai sudarė 
uniją, kai iškovojo 
mą kompensacijos 
mo,

Sasnauskas ir Šimkus
Neperseniai. So. Bostone įvyko šv. Petro parapi- < 

jos koncertas. Būta ir šešėlių, bet tie šešėliai dar riš- j 
kiau pabrėžia kilnumą ir grožį dviejų stambiausiųjų < 
koncerto dalių: Šimkaus “Nugrimzdusio Dvaro” ir 
Sasnausko “Broliai”. Artistas Rapolas Juška taip < 
apibudino tuo du stambiausiu mūsų kompozitorių: :

- “Šimkus, tai lietuvių muzikos poetas, Sasnauskas — i 
milžinas”. Tai esanti nuomonė muzikos žinovų — ang- ] 
lų. Nesykį man teko stebėtis tuo susižavėjimu, kurį < 
svetimtaučiai parodo Šimkaus muzikai. Negali juom 
atsidžiaugti. Tai kažkoks savotiškas, Šimkui tik įgim- ■ 
tas skambumas, kuriame pasisako pačios jautriausios 
lietuvio sielos stygos. Tai žavėtina muzikos lyrika. 
Bet Šimkus moka ir dramatizuoti. “Nugrimzdusiam 
Dvare” žilas senelis (p. R. Juška) labai dramatingai 
apdainuoja karaliaus ir karalaitės likimą, kurie nu
grimzdo drauge su dvaru, bet ateity “varpas linksmai 
vėl užgaus, o nugrimzdęs karalius ir ta karalaitė... 
kaip senovėj... garbingai budriai viešpataus”, čia, ma
tomai, nurodoma būsimas Lietuvos atsigimimas, kurį 
Šimkus ypatingu dramatingumu atvaizdavo ir artis
tas Juška, pilnai pagavęs autoriaus mintį atitinkamai 
savo aukštai išlavintu kontrabasu interpretavo.

Sasnausko kantata “Broliai”, tai geniališkas mu
zikos kūrinys, tikroji lietuviška opera, kurią nesarma- 
ta pastatyti prieš kultūringiausią pasaulio publiką. 
“Sasnauskas lietuvių muzikos milžinas” — tai kultū
ringų svetimtaučių nuomonė. Jis ir poemos “Broliai” 

*. autorius, kun. Motiejus Gustaitis, abu gilūs idealistai.
: Poema ir jos muzika parašyta dar prieš Lietuvos ne

priklausomybės išgavimą (Sasnauskas mirė 1915 m.). 
Taip ir just, kad genialus kompozitorius kiekvieną un- 
ciją savo dinamiškos energijos indeda į šauksmą

> prieš nelaisvės ir priespaudos varžtą. Jo ‘dvasia Pro- 
... mote jaus galybe veržiasi prie laisvės. Tas paakcentuo- 

ta kiekviename passaže, kiekviename didingos gies-
• mės tone.

Rodėsi, kad lietuviai nesupras ir neįvertįs Sas- 
p.' - nausko kantatos. Bet, priešingai, visi klausosi su di- 

deliausiu atsidėjimu ir dėmėsiu tarsi būtų skaitomas 
tautos genijaus testamentas. Jaunuolių giedorių akyse 
Žėri nesuvaldomas entuziazmas, tarsi jie pilnai su
pranta prispaustojo milžino lietuvių tautos veržimąsi 
į laisvę, ir dabar jie, tautos vaikai, džiaugiasi tos lais
vės susilaukę. Gi,, artistas Rapolas Juška tai tikrai 
jaučiasi savo srity. Dram^tingi kūriniai — tai jo gai
valas. Ii* savo artistinę dvasią jis taip1 įkvėpė į giedo- 
rių sielas, kad jie jautėsi pilnai kompetentingi tinka
mai interpretuoti geniales Sasnausko mintis. Jie su
prato kompozitoriaus dvasią ir jo sielos šauksmas su
aidėjo jų balsuose. / H , K.
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stiprią 
išleidi- ] 
įstaty- ;

privertusio mokėti 
per metų eilę šeimai 3/4 ■ 
nukentėjusio darbininko ’ 
algos. Kasyklas imta ge
rinti, naujos mašinos įsta
tyta. Bet sauvalės ir ne- . 
tvarkos vis viena dar daug , 
liko. Streikai dažnai iškil
davo. •

Prieš keletą metų kon
greso buvo paskirta Fede
ralė anglies Komisija iš
tirti antracito anglies būk
lę Amerikoj. Komisija tuo
met konstatavo buvimą to
je srityje tikro monopolio. 
Kelias kompanijos legaliai 
valdą antracito plotus; 
nuolat augą jų pajamos; 
augą ir pelnai, augą divi
dendai, augą jų kapitalai, 
na ir su tuo visu nepapras
tai augo kietosios anglies 
kaina.

, Su darbininkais esamą 
nuolatinių nesusipratimų; 
dažni streikai. t

Komisija mėgino įvertin
ti visų antracito kasyklų 
vertę. Toji vertė jos aps
kaičiavimu siekė 600 mili
jonų dolerių. Kompanijos 
pačios buvo įdėjusios (pir
kdamos ir į įvairius page
rinimus) apie 374 milijo
nus; bet tik 10-ties metų 
bėgyje (1913—1922 m.) 
kompanijos davė naujus 
įvertinimus, vis vertę pa- 
keldamos, tuo būdu tik per 
10 metų jų turtas padidėjo 
226 milijonais dolerių.

Per tą laiką jos mokėjo 
dividendus, kurie dažniau
sia svyruodavo apie 31%. 
Be to šėrininkai kartais 
dar gaudavo dovanų — 
naujų šėrų.

Ne visoms kompanijoms 
lygiai sekėsi. Readingo 
kompanija, perdaug įdėju
si kapitalo į nenaudingus

■ plotus — negalėjusi duoti
■ pelno. Bet kitos duodavo
■ net ir milžiniškus pelnus.

Galyojantieji žmonės se- 
• nai jau ieško būdų, kaip

geriausia būtų sutvarkyti 
Amerikos kietųjų anglių 
pramonė.

Vieni siūlo visas 9 kom
panijas priverstinai sulie
ti ir tuo būdu nupiginti 
gamybos lėšas (mat, ei
nant tam tikru ekonomi
niu dėsniu rinkos kainą 
nulemia tas gamintojas, 
kurio gamybos lėšos yra 
didžiausios, jeigu jo paga
mintas produktas visuo
menei dar yra reikalin
gas), 
kainos 
nevykėlių kompanijų ga
mybos lėšų. Jos tik 
tik išsiverčia. Užtat kitos 
turi didelius pelnus. Jeigu 
gamyba visose kompanijo
se būtų suvienodinta —ga- ■ 
mybos lėšos vidutiniškai 
imant būtų mažesnės, tai
gi ir anglys atpigtų.

Tačiau geriausias būtų 
klausimo išrišimas, tai vi
sų anglies kasyklų suvals- ' 
tybinimas. Tai daugelis ir ' 
siūlo padaryti. Federalė ; 
valdžia turėtų kasyklas iš 
kompanijų išpirkti; kasyk- ' 
los būtų vedamos mišrių 
komitetų, sudarytų vai- ' 
džios, darbininkų ir publi- i 
kos (vartotojų) atstovų.

Tik čia tada iškiltų ka- . 
sykių įvertinimo klausi
mas. Mat kompanijos lai
kosi dėsnio, kad tas kas ; 
priauga, nors ir nepelny- . 
tai, priklauso ne kam ki
tam, kaip savininkui. Da
bar kompanijų inžinieriai ; 
kasyklų vertę apskaičiuo- ; 
ja jau apie tūkstantį mili- ' 
jonų dolerių, vadinasi dar J 
400 milijonų dol. būtų sa- : 
vininkams priaugę.

Kasyklų vertė, žinoma, 
auga. Didėja žmonių skai
čius. Visoms prekėms ir 
produktams kainos kyla. 
Turėjo kilti ir kasyklų 
vertė. Bet juk čia ne savi
ninkų nuopelnas. Čia nuo
pelnas visos visuomenės, 
daugiausia gi tų darbinin
kų, kurie prakaitą liejo, o 
dažnai ir gyvybes guldė. 
Taigi ir įvertinimas teisin
gas būtų toksai, kad būtų’ 
paskaityti tik įdėtieji pini-| 
gai į kasyklų pirkimą ir jų | 
gerinimą.

Pastaraisiais laikais kie
tųjų anglių kasyklose ir 
kaip tik daugiausia lietu
vių gyvenamose vietose 
buvo kilę didelių neramu
mų ir net kraujo pralieji
mų. Buvo iškilęs civilis 
karas pačių darbininki] 
tarpe. Ginčas ėjo dėl uni
jos.

Jau nuo gana senų laikų 
Pennsylvanijoj veikė Su
vienytų kasyklų darbinin
kų unija (United Mine 
Workers of America), sa
vo laiku organizuotoji gar- 

, saus darbininkų vado Mit- 
cherio. Toji unija pirmoj 

, vietoj jungia minkštųjų 
> anglių darbininkus; bet ji 

organizavo ir antracito 
darbininkus.

Tos unijos vadui John L. 
Lewis ne labai sekėsi orga
nizuoti antracito darbinin
kus. Buvo sudaryta kita 
vietos unija — Suvienytų 
antracito anglekasių Penn- 
sylvanijos unija (United 
Anthracite Miners of 
Pennsylvania). Toji nau
joji unija vis dplto buvo 
pririnkusi iki 20,000 nariij 
ir smarkiai kovojo už pri
pažinimą. Tarpe dviejų u- 
nijų kilo didelių nesusi
pratimų, priėjo net prie

Dabar 
taikosi

antracito 
prie tų

Juozas Ragaišis nusipir
ko labai gražią skribelę; 
pamatė jo draugai, užsi
geidė pamėginti „ iššauti į 
tą Juozo skrybėlę. Juozas 
tik nusikvatojo: o jūs 
kreivarankiai, sako, mat, 
imsite jūs ir pataikinsite, 
ne jums tai padaryti.

—- Na tyčia duok, padėk 
ana už 500 šimtų pėdų, pa
žiūrėsime, ar nepataikin
sime.

Juozas mato, kad jau a- 
nie ne juokais ruošiasi 
šauti, lyg susimaišė iš 
karto, norėjo sakyti, kad 
neduosią šauti, bet nenorė
jo pasilikti bailiu...
— Na, šaukit, sako, aš 

žinau, kad jūs nepataikin
site.

Padėjo Juozo 
skrybėlę, 
žingsnių ir sustojo į eilę 
pradėjo šaudyti ir štai po 
kiek laiko, Juozas mato, 
kad jo nauja skrybėlė jau 
suskylėtą, sarmata, Juo
zui. Prieina prie kepurės, 
nori dėtis ant galvos. Visi 
draugai juokiasi ir Juozas 
meta ant žemės buvusią 
naują skrybėlę ir vaikš- 
čibja be kepurės. Dabar 
visi, kurie pamato gatvėje 
Juozą be kepurės, ima 
juoktis, o Juozas nuduoda, 
lyg nematąs, bet jo veidai 
tik tarpais rausta ir bals- 
fa.

Lietuva katalikiška ša
lis, lietuvių galvas puošė 
visados nauja ir spindinti 
tikėjimo aureolė lyg vaini-1 
kas. Lietuviai labai mylė
jo savo tikėjimą, jį gynė 
iki kraujo praliejimo. Bet 
atsirado blogos spatidos 
platintojų, kurie pasijuo
kė iš jo, kad jis esąs bai
lys, nenorys apsišviesti, 
neskaitąs visokių raštų. 
A, girdi, tu bijai mūsų, 
manai, kad mes atimsime 
tavo tikėjimą. Mat koks 
bailys!

Žmogeliui užvirė puiky
bė ir pasididžiavimas iš 
savo tikėjimo. Ką, aš, Jūs 
mulkiai bijosiu. Duokit šia 
tuos savo raštus. Matysi
te, kad aš galiu ir bedie
viškus raštus skaityti ir 
vienok savo tikėjimą bran-

naują
atmatavo 500

į Į ginti, šelmiškai nusišyp
sojo draugai. Gerai, sako 
žiūrėsime, ar tamsta išlai
kysi. Ir štai, tasai, kuris 
gyrėsi, kad jam niekas ne
gali sugadinti tikėjimą, 
jau sarmatijasi vadintis 
katalikų. Pradeda išmesti 
iš galvos, o paskui ir iš 
širdies ką amžiais mylėjo. 
Vaikščioja mūsų Juozai ir 
Petrai buvę katalikai, be 
tikėjimo gatvėmis. Visi 
juokiasi, o jiems taip sar
mata pažvelgti į žmogų, 
kad neturi kur dėti.

Brangieji! Šis palygini
mas nėra išmislas, bet gy
venimo tikrenybė. Bedie
viškai raštai jau ne vie
nam taip išplėšė tikėjimą 
ir jo vietoj nieko nedavė, 
tik dar paliko ką? —* Gė
da ir pasakyti: nuo to lai
ko, kai katalikas žmogelis

pradėjo skaityti laisvama
nių laikraščius, ėmė apžiū
rinėti savo 
pusių, ar 
beždžionės, 
nų palaikų, 
ar nelaimei 
rias žymes, lėkščią kaktą, 
plaukuotas kojas, na ir 
primerktas akis. Vat, sa
ko, gerumėlis, jau daugiau 
nebeeisiu bažnyčion, nei 
poterių nebekalbėsiu, ba 
aš dabar suprantu, kad 
viskas su kvapu išeina, 
nes žmogus kilęs iš gyvu
lio. Pirma svajojau dar, 
kad žmogus turi nemirtin
gą sielą, o dabar, kai lais
vamanių laikraščius pra
dėjau skaityti, taip apsi- 
šviečiau, kad net ant šir
dies palengvėjo. Ugi žmo
gus esą toks gyvulys, kaip 
ir visi, kam čia dar klau
syti tų kunigų ir eiti* tos 
išpažinties. Pirma tai aš 
kvailas buvau, kai tikėjau 
į aukštesnį žmogaus gyve
nimą, o dabar, kai supra
tau, kad žmogus tik tru
putį aukštesnės rūšies gy
vūnas, tai visi rūpesčiai 
nuslinko nuo širdies. Dėl 
to tat laisvamaniai “tikros 
apšvįetos nešėjai, tai tik
ri apaštalai”, ba kaip ant 
delno visiems pasako, kad 
žmogus neturi sielos ir po
mirtinio gyvenimo, tai ko 
daugiau bereikia? Ar ne
gerai? Tik kasžin dėl ko 
jie prieš Musolinį šiaušia
si, nes jeigu žmogus gyvu
lys, tai kam čia protestuo
ti? Kodėl prieš Chicagos, 
Omahos ir kitų miestų 
skerdyklas neprotestuoja
ma?

Skrybėlės istorija pasi
kartoja daugybėje šeimy
nų, kur tik skaitoma neka
talikiška spauda. Prieš tai 
žmogus kryžiavojasi, kad 
jam tikėjimo niekas neiš
plėš, tik jis, girdi, apie ku
nigų Šelmystes paskaitęs, 
kad daugiau žinotų, arba 
net ir to neskaitąs, tik kas 
naudinga ir reikalinga dėl 
biznio dėl kitų dalykų, o 
visa kita paliekąs, ar jis 
neturį proto, ar jis neži
nąs, ko jam reikia? Jis ap
linkui paskaito, o kas ne
tinka palieka.

Tai čia vėl išeina graži 
istorija. Viena moteris 
niekaip negalėjo savo vyro 
atpratinti nuo bedieviškų 
laikraščių skaitymo. Jis 
vis sakydavo: kad tu, sa
ko, durna boba, nieko ne- 

į išmanai, tai taip sakai. Ar 
aš negaliu skaityti, kas 
man patinka? aš palieku, 
kas man netinka, o pas
kaitau tik gražias istori-

muštinių ir žudynių. Tai 
buvo begalo liūdnas ir 
darbininkų reikalams Me
dingas reiškinys.

Daug buvo mėginimų 
taikintis, bet vis be pasek
mių. Pagaliaus vis dėlto, 
acių Dievui, sveikas protas 
ėmė viršų ir štai pastarai
siais laikais naujos unijos 
vadai sutiko dėtis visi į 
Senąją Mainierių uniją. 
Jie, žinoma, be jokių kliū
čių bus ten mielai priimti.

kūną iš visų 
nėra užsilikę 
ar kitų gyvū- 
Ir savo laimei 
rado kai ku-

jas. Na, gerai, žmona iš
virė raudonų lietuviškų 
barščių. Iš tolo net kvepia. 
Vyras valgo tik staiga iš* 
sižiojo ir nesijuto, kai nu* 
žėrė lėkštę nuo stalo.
— Kam tu neapžiūrėjai

puodo, ugi kai pantaplis 
svirplys išviręs barščiuo
se! !
— O kam tu visus barš

čius meti lauk atkirto mo
teris, ar tu negali aplinkui 
svirplį valgyti? Juk tu sa
kei taip laikraščius skab 
tąs.

Juokai juokais, bet klau
sykite: Bažnyčia ragina 
skaityti katalikiškus laik
raščius, o neskaityti lais
vamaniškų ir visokių bes
palvių, tai man, rodos, 
drausmingam katalikui 
nebereikia du kart sakyti. 
Jeigu jis paklusnus Baž
nyčios sūnus, tai jis ir to 
balso klausys. Žiūrėkite 
kaip laisvamaniai klauso 
savo vadų. Kur tamsta 
matei, kad laisvamanis 
platintų katalikišką laik
raštį. Jeigu tai padarytų, 
tai ant rytojaus jis nė į 
gatvę nepasirodytų, visi 
laisvamaniai pirštais už
badytų. A, tu, sakytų, 
toks ištikima^ mūsų idė
jos draugas. Tu su mumis 
tai atrodai mūsų žmogus, 
o kai su katalikais, tai ka
talikas; eraut iš mūsų tar
po. Teisingai jie daro. Taip 
turi būti. Esi katalikas, 
tai juo ir būk visur, ar ta
ve mato, ar nemato.

Bažnyčia turi savo val
džią, turi savo įstatymus, 
ką ji sako reikia šventai 
pildyti, o jeigu neišpildo
me, tai bent turime gailė
tis ir prisipažinti prie kal
tės ir antru kartu stengtis 
pasitaisyti. Dabar artinasi 
katalikiškos spaudos va
jus. Šioj apylinkėj yra vie
nintelis katalikiškas laik
raštis “Darbininkas”. Gir
dime, kad Bažnyčia per 
vyriausią galvą, Kristaus 
vietininką sako, kad ne 
vienos šeimynos nepasilik
tų be katalikiško laikraš
čio. Gerai. Aš klusnus baž
nyčios vaikelis. Tai pada
rysiu, paklausysiu, o jeigu 
pats vienas neįstengsiu už
sirašyti, tai susidėsiu su 
kaimynu ir, žiūrėk jairi 
viskas tvarkoj. Arba jei
gu gali ir turi iš ko, užra
šyk negalinčiam užsimo
kėti. Kreipkitės ir prie ma
nęs laike misijų, tai man 
bus džiaugsmo, kad galė
siu praplatinti katalikišką 
spaudą, nes sakytas žodis 
greitai užsimiršta, o rašy
tas pasilieka.

Misijonierius,
J. Bružikas, S. J.

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. M. Karužiškis).

ŽMOGIŠKA GARBE

kantį: “Du laurų vainiku 
buvo man atmestu. Vieną 
aš palaikau vardan priete* 
lystės, antrą pakabinsiu 
savo studijoje su šiuo pa* 
rašų: “Atsiteisimui ankš-

Poetas Reboul, pasi- čiau ar vėliau. Tokia tai 
džiaugęs pasisekimu vieno pabaiga viso pasisekimo, 
iš jo eilėraščių, parašė se- visos garbės čia žemiau”.

MŪSŲ JAUNUOMENES jaunuolei perskaityti. Ją 
IDEALAI galite gauti “Darbininko” 

-------- -  knygyne, 366 W. Broad- 
Kad patraukti jaunimą way, So. Boston, Mašs. 

artyn prie grožio." prie i Jos kaina 15c., su prisiun- 
šviesos, tolyn nuo žemiškų ■*i*v”* ao
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr. 
Penkauško “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga

Uosis, kiekvienam jaunuoliui bei

IDEALAI

timu 20c, Knygutė turi 68 
puslapius.

Jeigu prie mano kojų su
dėtu visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstmnčiau.

h
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M. A. CIVINSKAS A CO.

LIETUVIS
Graboriui ir Baliamuotojaa

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.

Atdara
Dieną ir Kaktį

4 WORCESTERIO ŽODIS |
Tel.

Dial-5-5898

' 0. MAŽEIKA
Geriausi, modemiškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininkų KIRPYKLAir 
barzdaskutykla.

D. MAŽEIKA ir J. JONAITIS
12 Vernon St., Worcester, Mass.

“ Daugiausia Geliu Už Jūsų 
Pinigus’*

pas

GEŪRGE’S FLOWER 
SHOP 

30 Trumbull St.
Krautuves Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per -pasiun- 
tinj į visas dalis pasaulio“.

RESPUBLIKONAI LAI
MĖJO RINKIMUS

Lapkričio 5 d. rinkimus 
laimėjo respublikonai. De
mokratų kandidatas į ma- 
yorūs, Edward J. Kelley 
gavo mažiau 2124 balsais 
negu respublikonų kandi
datas Walter J. Cookson. 
Worcesteris buvo demo
kratiškas per keturis me
tus. Bet gyventojams ne
patiko demokratų šeimi
ninkavimas ir jie padarė 
permainą. Taip pat ir ki
tose vietose laimėjo res
publikonai. Respublikonai 
miesto taryboje turi 18 
prieš 12 remokratų; alder- 
monų bute turi 7 prieš 4.

Šiuose rinkimuose daly
vavo didelis nuošimtis bal
suotojų, būtent, 71,927, o 
du metai atgal buvo tik 
62,614. Viso registruotų 
balsuotojų yra 83,032.

lietuve, myli ir gražiai 
vartoja garbingą lietuvių 
kalbą. Kalbėtoja taip-gi

JONAS VINICKAS

Senas vvorcesterietis, p.
SO. WORCESTER, MASS.

Tel. 2-8186

A.J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausių drabu
žių visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

GRĮŽO Iš LIETUVOS

Dial 6-1944

POPE OPTICAL CO.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

397 Main St., Worcester, Mass.

MODERNIŠKA LIETUVIU 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bašinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žią tavorą. Pamėgykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

nieko neskaitome.
344 Millbury St., Tel. 5-5746.

Tel. 3-5710

GREENWOO DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIC

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kainą. Mokant tuojau arba 

išsimokejimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

2 d. atvyko į Kauną pėū* 
kios pirmosios kazimierle* 
tės: sės. M. Immakulata, 
sės. M. Ona, sės. M. Ange- 
la ir sės. M. Kotryna. Kar* / 
tu su jomis atvyko padėti 
įsikurt ir motina generolu 
— Marija.

Spalių 15 d., taigi lygiai 2 
prieš penkiolika metų, 
minėtos seserys atvyko 

į Pažaislį.
Tai buvo lyg pirmosios 
kregždės, būrusios šiltį* . 
dvasinio atgimimo pavastK 
rį. Iš visų aukščiau sttttįįk 
nėtųjų tik viena sės. M, 
Angelą (Antanina Braš- < 
kiutė) likosi Lietuvoje. Jį ■ 
dabar pasidariusi Lietuvos < 
Šv. Kazimiero Seserų Vy* < 
riausioji, padedama pata* 
rėjų, sėkįningai tvarko’ 
vienuolyno reikalus.

Greit atsirado savanorių į 
pasiryžėlių, kurios pasi* 
beldė į vienuolyno vartliš 
aukodamos savo jėgas 
bendram dvasinės kultu* 
ros kūrybos darbui.

Dabar jų skaičius siekia 
per 130. A

Tai viena stipriausių mo
terų vienuolijų Lietuvoje. 
Net keturiose vyskupijose 
jos išplėtusios savo darbą: 
auklėja gimnazistes, dirba 
pradžioj mokyklose, vaikų 
darželiuose, senelių prieg* 
laudose, vaikų aikštelėse, 
knygrišykloj, baž. rūbų 
siuvykloj ir tt.

Pažaislio dabar nebępa* 
žinti — kur po karo augo 
usnys ir varnalėšai, ten 
dabar alėjos ir kliombos; 
kur juodavo menkas tolio 
stogas, ten šiandien meno 
šventyklą dengią skarda.

Seserys ištikimai budi 
stebuklingos Dievo Mo* 
tinos šventovės sargy* \ 

boję. . • ■ . 
Linkėtume joms amžiais 
ištikimai budėti tautos 
moralinio pajėgumo, dva* 
sinės kultūros sargyboje.,

menų, kuriems tikrai pri
klauso padėka ir pagyri
mas, nes nuoširdžiai rūpi
nosi seimo delegatų priė
mimu ir visų patogumu 
suteikimu. O tai mūsų biz
nieriai pp. J. Glavickas, K. 
Vaitkevičius, I. Pigaga ir 
A. Kudarauskas. Nenuils
tančios darbininkės, kaip 
tai: Agota Keršienė, Tek
lė Tamošaitienė, Kristina 
Meškinienė, Leoną Meški- 
niutė, Petronė Kuzmickie- 
nė, Viktorija Saulėnienė, 
Gertrūda Menceviči e n ė. 
Na ir visa LDS 108 kuo
pa. Visų tų viršminėtų dė
ka ir buvo tai giedri 
apielinkės padangė.

SEIMO ATBALSIAIparodė žurnalą Moterų Jonas Vinickas, jau per 
keletą metų užsiima barz- 
daskutyste. Pirmiau jis 
laikė savo plaukų kirpyk
lą ant 4 Penn. Avė., dabar 
persikėlė j naują vietą, 
prie šv. Kazimiero bažny- r-------------- - -----
Čios, ant 38 Providence g-1 spręsti ar tai pilnai užtar- 
vės, Worcester, Mass. E-1 Kautas pagyrimas visiems, 
sakieji ir nauji klientai bet štai yra pamirštų as- 
prašomi atsilankyti ir tuoi .' ...... .......
pačiu paremti savo tautie-1 Grabnesiais buvo J. Dva- 
tį.

Draugijos užsivadįnan t į 
“Moteris”. Ponia Pakš
tienė vartoja keturias kal
bas prancūziškai, vokiš
kai, angliškai ir lietuviš
kai.

Sveikinam jus, ponia 
Pakštiene, mes Amerikos 
jaunosios. Viešėkitės link
smai! G. A. V.

Agota Malauskaitė, gyv. 
597 Millbury St., spalių 24 
d. grįžo iš Lietuvos. Ji 
parsivežė savo dukterį Ci
ną iš Druckūnų kaimo, Va
rėnos. Ponia Malauskienė, 
motinai mirus, sutvarkė ū- 
kį ir grįžo čia gyventi.

JAUNOS SĄJUNGIETES

MATILDA VAITEKČ- 
NIENjR

KRIKŠTAIWorcesteriams gerai pa
žystama ir plačiai žinoma 
parapijos ir katalikiškų 
draugijų tarpe veikli dar
buotoja p. Matilda * Vaite- 
kūnienė, šiomis dienomis 
sunkiai susirgo. Jau be
rods keletą dienų randasi 
šv. Vincento ligonbutyje. 
Ligonė gyvena ant 41 
Plantation gatvės. 3 
ligos ją aplanko netik jos. ~ ~ Rapolas
gabi dukrele p-le Genovai-Taziom . w Elzbieta 4-4-zx lakini rJnNir*’! A

Krukoniutė.

Jau seniai LDS. seimas 
praėjo. Seimas buvo gau
sus ir gražus. Daug pagy
rimo teko Aušros Vartų 
parapijos nariams. Sunku

i rėčkas, J. Mozuraitis, J.
I Laurynaitis, V. Valatka ir 
K. šimkonis. Tapo palai
dotas Notre Dame kapinė- 
Ise-

šios
Konstantina Mosiey

p. Walter ir Margareta; J7
(Krukoniutė) Mosiey rug-i Barsciauskaites 
rėjo 24 d. susilaukė gra-j Praeitą ketvirtadienį, 
žios dukrelės, kuri lapkri- j lapkr. 7 d. su šiuo pašau-

VYČIAI

So. Worcesterio Vyčių
čio 10 d. tapo pakrikštyta liu atsiskyrė dvi sesutės— 116 kuopa apsnūdus. Pra- 
maloniu Konstancijos-Pa- Irena - Margareta ir Ona ėjusiame susirinkime mū- 
tricijos vardais. Krikšto Shirley Barščauskaitės, a- j sų klebonas kun. K. A. Va-

I sakramentą suteikė kun, ^i 11 mėnesių amžiaus, sys davė vyčiams pipirų 
ik -inq S- /J* Vembrė. Krikšto tė- Lapkr. 11 d. tapo palaido- ir ragino sukrusti veiki-

gabi dukrelė p-lė Genovai-* 
tė, bet taipgi ir labai daugi 
pažystamų,-draugių ir gi
minaičių. Širdingai linki
me poniai M. Vaitekūnie- 
nei kuogreičiausiai sugyti 
ir parvykti į savo jaukius 
namus.

VYTAUTAS BALTRI- 
MAITIS

Mūsų gerai pažystamoŠį rudenį susiorganizavo
Jaunų Mergaičių skyrius biznierio p. Juozo Baltri- 
prie Moterų Sąjungos 5-!maičio sūnų Vytautą 12 
tos kuopos, šis skyrius met., aną dieną ištiko

ŠLIUBAI

tos šv. Jono kapinėse. me. Kaikurie paskui deja
vo, kad tur būt kas įs- 

Antanina Ramanauskienė kundė. Brolyčiai, nereikia 
Sekmadienį, lapkričio I ?k,Įsti- mat0- kad

10 d. pasimirė Antanina Kiai mazal ką veikia. Ko- 
Ramanauskiene, 58 m. am
žiaus, gyvenusi Bristol, Ct. 

j Velionė paėjo iš Aukšta
dvario parap. Lietuvoje. 
Lapkričio 12 d. įvyko lai
dotuvės su iškilmingomis 
išv. mišiomis, kurias atlai-

Lapkričio 9 d. šv. Kazi
miero para1)?, bažnyčioje 
moterystės sakramentą1 
priėmė p. Valmose C. Ber-. 
thiaume, 11 Richland g- 
vės su p-le Vanda K. Sta- 
liulonaite, 6 Richland g-L _ . A , ... _ v-s ° ke kun. Aug. Petraitis. Ta-

Moterystės sakramentą P° PaĮai^ota Notre Dame 
suteikė kun. Aug. Petrai-LkaPlnese: ^^tuvese,ma- 

inilTA iškilminei šv mi- lonlal patarnavo lietuvisUV/O v*VJA ALAU į AAA^U*^ vLAACJ/ VAAvšAACJf ImuaIIU • » • • i

laiko susirinkimus kiek- skaudi nelaimė. Jam beva- tis laike iškilmingų šv. n t t Dir^nI___X ______u žiu. JannipsipmR liūdinin- graDOriUS p. J. J. Uirsa.vieną antrą ir ketvirtą pir- rant vieškeliu porą karvių, šių- Jauniesiems liūdinin- 
madienį mėnesio narių na-dėl neatsargaus automobi- kais buvo: pamergės p. M. 
muose. Per kiekvieną susi- listo p. D. Weaver iš Say-1 Berthiaunie,_ p-lė S. Staliu- 
rinkimą būna kalba, lėkei- idile, Conn. vairavimo, au- Ponaitė, p-lė B. Butkaity- *---------- d -------- <

_ -;;; - ■ ; “ /tė, p-lė O. Adukaitė, p-lė po sunkios vėžio ligos pa-j
Vytautą; sužalojo galvą, Emilija Zekeriutė, ir p-lė T------
sulaužė kairę ranką ir vi- C. Petkūnaitė; pabroliais 
šame kūne padarė keletą gi — P- Al. Archambeault, 
žaizdų. Ligonis randasi P- Al. Berthiaunie, p. Er. 
šv. Vincento ligoninėje, Brouillette, p. Bernardas 
daktaras Roberto J. Staliulionis ir Kaz. Petkū- 
Northridge priežiūroje. nas. Panelė Rita St. Marie

rinkimą būna kalba, lekci
ja, demonstracija arba 
šiaip koks pamokinimas.

Pirmadienį spalių 24-tą 
dieną įvyko susirinkimas 
namuose panelės Genovai
tės Vaitekūnaitės. Narės 
turėjo sau už didelę garbę 
pasiklausyti ponios Onos 
Pakštienės, nesenai atvy
kusios iš Lietuvos. Ponia 

i Pakštienė buvo garbės vie
šnia ir atsilankė su savo 
motina, p-nia Katrina Juš
kiene.
j Ponios Pakštienės kalba 
buvo ypatingai įdomi ir 
naudinga, o ypač jaunoms 
merginoms. Ji pasveikino 
.visas nuo Moterų Draugi
jos iš Lietuvos, kalbėda
ma apie nares, vedėjas ir 
darbus šios draugijos. Šie 
darbai yra kultūringi ir 
labdaringi. Po to ponia 
Pakštienė kalbėjo apie 
Lietuvą, kaip ji šiandien 
yra. Tikrai kiekviena klau
sydama turėjo didį troški
mą vykti į Lietuvą. Kad 
lietuvės mergaitės buvo 
susiinteresavusios Lietu
vos .stoviu ir žmonėmis, 
pasirodė iš klausimų pra
dedant opera iki paprastų 
kasdieninių dalykėlių. P- 
nia Pakštienė yra labai ta
lentuota kalbėtoja.

Mums yra garbė ir nau
da turėti ponią Pakštienę 
mus tarpe. Ji yra tikra

tomobilis smarkiai užgavo

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. WORCESTER, MASS.

DIAL 5-6367

Juozas Grokaitis 
Pirmadieny, lapkr. 11 d.

simirė Juozas Grokaitis, 
70 m. amžiaus gyv. ant 23 
Ward g-vės. Nuliūdime pa
liko žmoną Katryną (Bu- 
tinavičiūtę), penkius sū
nus — Juozą, Antaną, Sta
sį, Joną ir Albertą, vieną

Juozui Baltrimaičiui ir buvo prie gėlių. Vestuvių (dukterį, p-lę Oną Grokai- 
pačiam ligoniui reiškiame pietus įvyko su iškilmių-, tytę. Trečiadienį, lapkr. 13 
gilios užuojautos, o Vytau- ~'"L J
tui linkime greitaus pa
sveikimo.

Praeitą mėnesį Lietuvo
je pasimirė Juozo Baltri- 
maičio tėvelis, už kurį ir 
visą šeimyną lapkričio 12 
d. šv. Kazimiero bažny
čioje buvo atlaikytos iškil- 
mingos šv. mišios.

dėl neišaugina savo kuo
pos didesne? Kodėl vyčiai 
nedalyvauja Amerikos po
litikoje, nepaiso pilietybės 
priedermių, nors visas jau
nimas prie to dažnai ragi
namas? Kodėl vyčiai daug 
pasižada, o nieko nedaro? 
Neužtenka pašokti, parū
kyti, bet reikia ir prakil
nių darbų dirbti. Jei kas 
pabara, tai nereikia ieško
ti kas įskundė, bet žiūrėti 
į savo klaidas; ko trūksta, 
ką daryti ir kaip atitaisyt 
ti. Čia plati vyčiams dirva, 

{jie turėtų visam jaunimui 
vadovauti, visą jaunimą 
išjudinti, pritraukti prie 
savęs ir sudaryti tikrą lie
tuvybės ir katalikybės ar
miją. Tam reikia darbo, 
pasišventimo ir toleranci
jos. Vyčiai į rimtą darbą!

ga programa ant 1571/2 d. įvyko laidotuvės su šv. 
Millbury gatvės. Jaunieji mišiomis, kurias atlaikė 
“medaus mėnesiui” išvy- kun. J. J. Bakanas. Velio- 
ko į New Yorką ir Atlan- nis tapo palaidotas Notre 
tie City. Sugrįžę apsigy- Dame. kapinėse. Laidotu- 
vens jaunojo namuose, 11 vėse maloniai patarnavo 
Richland gatvės. Laimin- lietuvis graborius p. M. 
gos kloties ir gražaus su- Civinskas, 342 Harding g- 
gyvenimo jaunavedžiams.

L.D.S. 108 KP.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIO SUVAŽIAVI

MAS

1 vės.

Kaip praėjusiais metais, 
taip ir šiais metais LDS 
108 kp. rengia su įvairiais 
pamarginimais naujų me
tų išvakarėse whist party. 
Pernai visi džiaugėsi tokiu 
parengimu, tad šiais me
tais visi to tik ir laukia.

PRANEŠIMAS
Jonas Vinickasą savo barbernę 

iš 4 Penu Avė., perkėlė } 38 Pro- 
vidence St. prie Waverley St., 
Worcester, Mass. Buvusius ir 
naujus klijautus meldžiu atsilan
kyti.

LAIDOTUVES Penkiolika Darbo Barų Išvarius

i

NATIONAL BOTTLING
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai : 
Išdirbame gerus minkštus gė-i 
rimus. Geriausias patamavi- i 
mas vakarėliams ir piknikams5 

bei jšvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

Dianos — Radios 
GRUNOVV 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su' lietuviais’

CHftRRON’S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. 49480 Mase.

Jonas Pacenka ------
Lapkričio 8 d. gruzda- “Rytas” rašo: 

tnas iš miesto dėl širdies’ Kai laiav6s varpo aidas 
ligos mirė Jonas Pacenka,1 v r
50 metų amžiau, nuo 5 Pazadln° letar®° 
Clarkson g-vės. Nuliūdime šimtmečius snaudusią tau- 
paliko savo tėvą ir sesutę atsirado ypatingai 
Lietuvoje. Ąmerikoj —ke- 
turias dukterys—: p. Oną
Katkienę, p. Marijoną Ger- Tuo atžvilgiu buvo laimin- 
maine, p. Alena Casey ir'gesni mūsų išeiviai, pav., 
p-lę Margarėtą Pacenkai- | Amerikoj jau nuo 1907 m. 
tę; sūnų Vincą ir brolį buvo įsisteigęs lietuvaičių 
Juozą iš Oxford, Mass. Iš- šv. Kazimiero Seserų vie- 
kilmingos laidotuves įvyko nuolynas, atsidavęs jau- 
pirmadienj, lapkričio 11 d. nuomenės auklėjimui.
sv. Kazimiero bažnyčioje 
su šv. mišiomis, kurias at- Daugelio ir laisvosios 

, laikė kun. S. J. Vembrė. Lietuvos visuomenės vadų

pirmadienį, lapkričio 11 d. 
šv. Kazimiero bažnyčioje

► ypatingai 
spirginantis priaugančios 
kartos auklėjimo reikalas.

SAVINGS BANK
THE PEOPLE’S

Draugiško Patarnavimo Bankas
450 Main Street, Worcester, Mass

Skersai Gatvės Nuo City Hali

akys nukrypo į Ameriką. 
Kreipėsi į lietuvaičių auk
lėtojų vienuolyną kan. V. 
Prapuolenis; vyskupas P. 
Karevičius rašė vienuoly
no vyriausiajai Amerikoj: 
“...prašau Tamstos, Gar
bingoji Sesuo, kad nors 
kelias seseris atsiųstumei 
į Lietuvą, idant jos pasi
imtų įkurti naują vienuo
lyną Žemaičių vyskupijoj 
ir galėtų darbuotis, auklė
damos jaunuomenę katali
kų tikėjimo, dvasioje”. Pa
našiai ir tuolaikinis Vil
niaus vyskupas J. Matule
vičius ragino seseris grei
čiau važiuoti į Lietuvą.

Ir pačios seserys, žino
ma, norėjo vykti į tėvynę, 
prisidėti prie Joswatstaty- 
jfao^d&boAlš? Am^rįW ’jų’ 
nenorėta išleisti, nes čia 
jos buvo nepamainomo* 
darbininkės.

Pagaliau 1920 m. spalių

Maine, N. H. ir Mass. 
Moterų Sąjungos ApskrL - 
čio suvažiavimo dienotvax> -••• 
kė. Suvažiavimas įvyks ŠV. . 
Petro par. svetainėje, 492 
E. 7th St. Sesijos prasidės 
1:30 vai. po pietų, lapld*. 
17, 1935. . <

Sesijų atidarymas mąl*%j 
da, sveikinimai, protokolo * 
skaitymas, svarstymas ne
baigtų reikalų, raportai 
delegačių, raportai komisi
jos. Skaitymas paskaitos 
“Literatūra ir Spauda tar* 
pe lietuvių moterų”, kurią 
patieks gerb. kun. K. J. 
Urbonavičius. Toliau bus 
svarstoma vajaus planai, 
nauji reikalai, malda, UŽ* 
darymas sesijos. ' i • -

Svarbu, kad kuopos skai
tlingai prisiųstų dėlegačiyt.

Teklė B. Mažeikienė, ' 
Apskr. Pirm, ' • ? '

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 
ALBUMAS DEL 

ORKESTROS
Kas mėgsta groti lieta* 

viškus šokius, tai įsigyki* 
te parašytą žymauskmūp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo* 
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir;2* 

^ir 
ram klarnetui; ap tnimpį- 
tui.. Jo kaina'$1.00. Už*a- 
kymuš siųskite “Datm* 
ninkui” 366 Broactaraj^, 
So. Boston, Massi



Ti~riwwM"r j'.įniounk., wi.m<w^“'wiwvijĮ^jUiii:im^^
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fcttiktadienls, Lapkričio 15, 1935
į. ' *r«. I IIJ ii r-------------------

j Pėhnsylvanijos Žinios
7 SUFNAMnftAU PA 1 Rinkimų metu visi poli-. pntNfllwUAMi r A. |tikieriai ir jy sekėjai uo-

. ----------- piai darbuojasi, kad išlai-
\ Parapijos moterys su- mėtų rinkimus,’ kuriuos a- 
rengė kortu pramogėlę Se- bi partijos skaito vieną iš 
*seru naudai. ‘Golden Phea-, svarbiausių. Demokratai 
sąnt’ svetainėje, lapkričio' stengiasi respublikonus iš- 
3 d. Pramogėlė gan ilgai .vyti iš ofisu, kuriuos res- 

: tęsėsi, nuo 2 iki 9 vai. va- publikonai laiko per pasta- 
kare. Moterys tikisi didelio ruosius 25 metus mūsų ap- 

įpėlno Seserims. jskrityje. Respublikoną’*
*• ' ----------- kuo-uoliausiai stengiasi

7 Darbai mūsų apylinkėje, nasilikti šiuose ofisuose. 
. angliakasiu tarpe, gan ge- Balsuotojai daugumo j e, 
rai sekasi. Visos Reading’o rodos, nepaiso kas apskri- 
ikompanijos kasyklos dir-(tyje išiaimės, kad tikjie 
.ba, ir jos didžiumai anglia-| gantn kuodaugiausia už jų 
:kasių duoda darbus Sus-1 balsus.

;>ehanna kompanijos ka-: SJienand~ prieš rin- syklos bisk, padirbusios kimug demokrat£ susirin, 
yel sustojo. Tik saitam o- kime ivvko neįusiprati. 
rui atėjus, jos pradės ge- įg kurio kj]o trukį._ 
riau dirbti. mas ir 5 kulkos buvo iš-

šautos iš šautuvo. Rodos.
, kad demokratai buvo aps
toję susirinkimo kambarį, 
kai vienas kraštas respub
likonas pradėjo su jais 
o-mčvtis. Supykęs respub
likonas kara pradėjo gat- 

ivėje ir sumušė vieną žmo- 

JOHN A. INHITTEMOSE'& nO susirinkimo, . tas pats I 
SON’S INC. 1 respublikonas, ginčvdama- 

Norvvood Tel. 0764 sis su demokratu pradėjo 
šaudvti, bet nieko nenatai- 

Aplankykite Mūsų Show Rooms Vietinis laikraštis nei- 
PAMAT^ KITĘ N Al .u s 193b ka(j tai buvo politinis 

nesusipratimas; nei g i a, 
kad tas respublikonas šo- 
”’s. visa kaltė numetė ant 

, demokratu. Demokrat a i 
’ visa kaltė numeta ant res- 
‘nubkkono ir laikosi nuo
monės, kad iis šovė pen- 
k^s kulkas į žmonių būrį, 
niekam nenataikindamas. 
Valstijos policija respubli
koną suėmė, bet šautuvo 
neradot T ' * “Pūtis”

COLDEST WEATHER

P AM AT Y K IT E N A U J US 
PACKARD 

DODGE 
IR

PLYMOUTH 
AUTOMOBILIUS

NORWOOD MOTOR 
SALES 

Tel. 0061
117 Central St. Nonvood, Mass.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes- 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330
Gyvenimo V teta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
C O M P A N Y

Nesunaikyk savo senus rakandus' 
Duokite juos mums apmušti su 

'nauju apdanjralu. Nes mes tižlaiko- 
•me visti eilę rakandams apdania- 
|hj, kaip tai: tapestries, veiours 
i mohair, dnmask ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

EDW. V. WARA80W
(WRŪBLIASKAS)

LIETUVIS GRABO RTUS 
BALS AMU O TOJ AS 

1000 Washington St 
MASS.

TEL \’<»rw’O0«l 1503
Montello Office: 

10 Intervale St
TEL R-ni-kion 2005

IB

P1TTSBURGH, PA.

f- ,4
'C- -’. •
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• . ' - DARBININKAI

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

<

valandą Brockton’o Biznio Apžvalga
PO PIETŲ

Poc;us

N. N.

Šimkus

Šimkus

IMIS SHOE STORE 
. Lietuvis Savininkas 

Užlaiko Vėlinusios Mados 
AĖVEHYKV - KALIOŠŲ - SUPTU 

Varams Lietuvių išdirbtus 
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 

Įiurhinin* ir AverihitiietiiniiiH 

1152 Washington St., 
' Nortvood, Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
. Lujilomvtų latnigH;

1Ž4 Ames St., Brockton, Mass.
‘ į Gyvenimo vietą*,..
26 Enterprise St., Brockton

BAY STATE BAKERY

BAY STATE BAKERY 
Aukštos Rūšies Kepykla 

91 FOSTER ST.
Tel. Brockton 3663

DR. F. H. WORTHING 
Optometristas 

Room 206, 142 Main St.
Tel. 1046, Brockton, Mass.

Valandos: Pirmad., Antrad., Ket
virtadienį ir šeštad. 9 iki 6-vak. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Ši įstaiga randasi Brocktone, 91 Foster St., Tel. 
Brockton 3663. Joje yra kepama aukštos rūšies duo
nos ir įvairūs tortai, piragaičiai ir tt. Ši įstaiga yra; 
žinoma visame Brocktone, kaipo geriausia kepykla.

Joje dirba patyrę darbininkai, kurie atlieka 
darbą kuo geriausiai. Joje yra vėliausios mados į- 
rengtos kepimui mašinerijos, šią įstaigą aplankyti, 
tai gali daug ką pamatyti.

Taigi, kas norite geros duonos ar tortų, visuo
met kreipkitės į šią įstaigą. Skl.

Šeštadieni, lankricm 16 diena. 5 valandą no nietų 
iš radio stoties V7AAB, Boston. Ma^s. vėl turėsime 
progos klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir 
kalbų.

Taigi šeštadieni pasukime radio ant 1410 kilocyc-
’es ir klausykime šiokios programos:

1. Radio Stoties Prąreš'jo kalba
2. Darbininko Radio Programos Pranešėjo ir

Vedėjo kalba.
3. Piauti linksma......... .............

Darbininko Radio Chorą
4. Kalba.
5. žvaigždelės ...........................

Merginu Choras.
6. Pasirenkant......................... Pianino Armonika

Gros Vincas Mazgalis
7. Keliu jojau..............................

Solo — Juozas Antanėlis
8. Oželis ...................... ...............

Darbininko Radio Choras
9. Pasirenkant ...................... Pianino Armonika

Gros Vincas Mazgalis
10. Darbinmko Radio Žinios ir Pranešimai.
11. Mano bernelis ................................. Bendorius

Darbininko Radio Choras
Draugijos, biznieriai ir .profesijonalai skelbk5!^

Darbininko Radio Pro^rarnoie ir “Darbininke”. Gerb. tope
Radio Klausytojai ir “Darbininko” Skaitytojai remk’-Tel. Brockton 1046. Dr. F. tarnavimu ir jo praktika 
te tuos, kurie skelbiasi Darbininko Radio Programoj? | H. VVorthing turi didelį pa- visi paciantai yra paten- 
ir Darbininke. h * • .... x_- —

ĮVAIRIOS žinios
SOPULINGOS DIEVO 

MOTINOS BAŽNYČIOS 
JUBILĖJUS

trys dienas — spalių 18, 19 
ir 20 d. »/ *

f

Kanados Taure
TROFĖJA

STENGEL’S 
DELICATESSEN

20 Legion Parkvvay, 
Brocktoh, Mass.

“Maža Krautuvė su Dideliu
Bizniu”

Čia galima gauti lietuviškų 
Valgių,

Ir aukštos rūšies gėrimų.

Grąžinkite Knygutes
Visi rėmėjai, geradariai 

ir nrieteliai. kurie dar te
beturite tikietų knygutes, 

į nimš^rdžiai prašomi pas- 
. klibėti ju išpardavimu ir 
gražinti “stubs” vienuoly
nam

! Kaip jau buvo garsina
ma, lapkr. 24 d., Šv. Pran
ciškaus vienuolyje įvyks 
“Card Partv”. Kadangi 
p-eraširdžiai žmonės ši tik- 
pia tain gausiai rėmė, no- 
I rime duoti progos kiekvie
nam pirkusiam bilietą, lai-

■ i mėti dovaną.
; Būsime labai dėkingos, 
Į kad visi jau- pradėtumėte 
siųsti savo knygutes ir to
kiu būdu duosite progos 
mums bilietus gerai su- 
tvarkvti.
Šv. Pranciškaus Seserys,

TĖVO BlŪŽMSJy
MAMUTAS

- Nuo lapkričio 10 iki 18.
Our Lady of Vilnius 
Church, 2327 W. 23rd 
Place, Chicago, UI.

Nuo lapkričio 18 iki 24, 
Providence of God 
Church, 717 W. 18th St.. 
Chicago, III.

Nuo lapkričio 25 iki 29, 
I 1076 W. Roosevelt Rd., 
i Chicago, III.

- Nuo lapkričio 30 iki gruo
džio 8 bus Nakalto Pra
sidėjimo P. M. parapi
joj, 432 Windsor St., 
Cambridge, Mass.
Tėvas Bruzikas savo mi

si Tu metu užrašinėjo laik
rašti “Darbininką” ir ki
tus katalikiškus laikraš
čius. Patartina visiems už
sirašyti šiais Spaudos pla- 

_ .tinimo metais.

te silpnas akis, galima tos 
kliūtys prašalinti pritai
kant akims tinkamus stik- 

užlaiko ofisą Brock-.lus.
Kennedy Bilding.1 Dr. F. H. VVorthing pa-

DR, F. H. W0RTHING 
Optometristas

Jis

D0WD FURNITURE 00. Ine.
C'ongoleum rūgs 36X54 —98c. 

pirmiau buvo kaina $1.67
335 Warren Avė.
prieš Motor Reg.
Tel. Brockton 600

Seniausia krautuve Brocktone
tvrimą ir yra specialistas kinti, nes jis stengiasi at- 
akm. Atsilankant pas jį likti savo darbą kuopui- 
akių reikaluose, jis gali la~ kiaušiai.
bai daug pagelbėti. I Taigi, kurie jaučiate tu- 

Nekurie apsigimsta su rį silpnas akis, tai nelau- 
silpnomis akimis, o kiti kitę ilgai, bet kreipkitės 
turi silpnas akis dėlei jų pas Dr. F. Worthing, opto- 
tinkamo neprižiūrėjimo metristą, o jis jums padės,
bei nepaisymo. Kurie turi- Skl.

Ryga, Latvija — Keturi | 
šimtai metų atgal, refor-( 
maci jos bangai pasiekus 
Rygą ir daugumai katali-|L- P- Grant-Suttie lanky- 
kų pasekus Liuterio moks- damasis Lietuvoje pado- 
iui, visos tuo metinės ka- , vanojo Kanados Taurę 
taliku bažnyčios buvo na- -Trofėją kaip savo nereina- 
raudotos naujos tikybos>ąją dovaną Lietuvos, 
reikalams. Katalikai, ku- gimnazijoms, kurios kiek- | 
rių netaip daug buvo likę, vienais metais geriausiai 
neturėjo savo maldos na- pasižymės fiziškame auk

lėjime ir sportuose. Šiais 
metais šią žymaus Lietu
vos draugo kanadiečio do
vaną laimėjo Aušros Ber- 
niūkų Gimnazija snortu 
įturnamente, kuris įvyko 
Kaune birželio 15 ir 16 die
nomis. Toks Lietuvai pa
lankumo ženklas iš pulki- 

. ninko G. L. P. Grant-Sut
tie be abejojimo visų lie
tuvių didžiai vertingas.

Arėjas Vitk.

Kanados pulkininkas G.

mų.
1532 m. Lenkijos kara

lius ir Lietuvos kunigaikš
tis S+eoonai Batoriui užs- 
mus Rvgą, šv. Jokūbo baž
nyčia buvo gražinta kata
likams, bet 1621 m. švedų 
karalius Gustavs, užėmęs 
Rvga. vėl bažnyčią atida
vė liuterionams. Tiktai 
Petrui D. 1710 m. užėmus 
Rv^a. katalikai lengviau 
pasijuto, jiems buvo leista 
laisvai atlikinėti savo ti- <r.. ™ ,
kybos pareigas. Buvo leis- __________£
ta pasistatyti sau koolytė- i „ ,
lę; kur dabar stovi šv.l J 
Pranciškaus bažnyčia. I^žv^o^rrrc^--

(MOKESČIUS. Siame so- 
Pirmoji po reformacijos džiuje yra 30 ūkininkų. Jų 

perversmo katalikų bažny- daugumas mažažemiai, to- 
čia Rygoje buvo Sopulin- dėl niekaip neįstengia mo- 
gos Dievo Motinos bažny- kgįį mokesčių. Ūkininkas, 
čia, statyta 1784 85 m. ir furįs 6 haktarus žemės, tu- 
pašventinta liepos 28 d. mokėti tokius mokes- 
1785 metais. Ši pirmoji

IBIS PHARMACY
BROCKTONE DIDŽIAUSIAS

DRUG STORE
Specialis išpardavimas 

$2.50 Užkandžiui dėti skrinute 
su Vecum bateliu, dabar už 

$1.39.

jį DĖL KALĖDŲ PIRKITE DABAR 
| Pirkdamas dabar sutaupysite laiką ir pinigų. 
| Dabar yra geresnis pasirinkimas. Mes turime j- 
| vairų pasirinkimą žaislų dėl Kalėdų ir eilę baldų. 
į STOUGHTON FURNITURE CO.

On the Sąuare 
| Stoughton, Mass.

Kadangi ūkininkai nepa- VOKIEČIAI NEPRALEI- 
iegia laiku tiek pinigų su- DŽIA LIETUVOS ŽĄSŲ 
mokėti, tai dar prisideda! 
baudos už pavėlavimą (ka-1 
ry za zwlokę) ir egzekuci
nis mokestis. Tuo būdu ū- 
kininkas į 
daugiau mokėti.

PRAHA — Italų telegra
mų agentūros žiniomis, 
Čekoslovakijos batų fabri- 

„- kas “Bata” norėjęs Lietu- 
gauna žymiai voje pįrkįį 25.000 žąsų, ta

čiau Vokietijos vyriausy- 
~ : į be atsisakiusi leisti tas žą-

JUKNAIČIŲ BYLOJE sįs pervežti per vokiečių 
BUS PATRAUKTA AT- teritoriją

SAKOMYBĖN 40 
ŽMONIŲ

Brockton — 1076 
Darbas Garantuotas.
MODERN 

UPHOLSTERING CO.
Parlor setus darome ant 

užsakymų
Apdengiame ir pertaisome 

VELTUI A PSKAIČIA V1M AS 
H. Golding, sav. 173 Main St.

Tel.

ACMEROOFINGCO.
ABINGTON, MASS. jyJjĮ

Mes specilizuojames stogų ir 
sienų apdengimu

TEL. 249-W.

čius:
bažnyčia iki 1892 metų, i-j ■£) Valsčiaus išlyginama- 
ki šv. Pranciškaus bažny- gįs mokestis (Gminy poda^ 
čios konsekracija, buvo wyrownawczy) 14 au- 
vienintėlė Rygoje. | ksinų ’70 sk..

Šiemet Sopulingos Dievo, 2) Specialūs kelių mo- 
Motinos bažnyčia švenčia kesčiai (Specialne aplaty 
150 metų jubiiėjų. Retoms drogov/e) 3 auks. 98 sk.;
iškilmėms bažnyčia re-j 3) Draudžiamieji kelių 
montuotą ir gražiai meniš- mokesčiai natūra (Swiad- 
kai išdailinta lietuvio me- czenia dro,rowe w naturze) 
nininko V. čižauskas. j 1 auks. 25 sk. arba 5V2 

Šioje bažnyčioje lietuviai dienos darbo;
katalikai įgyjo lygias tei- 
res su kitų tautybių kata
likais tik 1911 m., klebo
naujant kun. kleb. mg. M. 
Dukalskiui. Jomis tebesi
naudoja iki šiolei. Šiuo 
metu bažnyčios klebonu y- 
ra kun. prel. Ed. Stukels.

'Bažnyčios jubiliejus bu
vo iškilmingai švenčiamas sinų.

4) Žemės mokestis vals
tybei (Panstwowy podatek 
gruntovvv) 13 auks. 24 sk.

5) Valsčiaus savivaldy
bei (Na samorząd gminny) 
6 auks. 62 sk.;

6) “Strakavi” 10 auks. 
22 sk.

Iš viso susidaro 60 auk-
. • i

OSCARSONS 
UPHOLSTERING CO.

Išdirbėjai seklyčių setų. Į
Taipgi taisome senus baldus ir | 

matrosus |
Matrosai pertaisomi už $3.00 | 
Mes paimame ir pristatome I 

679 Centre St. Brockton! 
TEL. 7737 }

RUSAI VĖL EMIGRUOS 
,. .. „ ' I PIETŲ AMERIKĄ Klaipėda — Policija dar j 

nebaigė Juknaičių riaušių 
dalyvių tardymo bylą ir „ 
perdavė teismo tardytojui. vėl pradėta propagan-
Tardymo metu paaiškėjo, 
kad kai kurie asmenys, jų 
tarpe ne maža dar neturin
čių teisės balsuoti jaunuo-! 
lių, jau iš anksto buvo nu
sistatę kelti riaušes. T 
statyta, kad muštynėse 
aktyviai dalyvavo apie ‘ 
asmenų, kurie^ greičiau
siai, bus patraukti teismo 
atsakomybėn. Trys asme
nys jau suimti. 18 asmenų1 
matyti, vengdami atsako- lietuvių parapijas .J. ] 

mybės, pasislėpė. i Vyskupas T. Matulionis keitus atitinkamus B. St.
—— : ; baigs lankyti iki lapkričio nU0status, neteisėtai pra-

SUSIMUŠE DU KAIMAI 15 d. Gobusieji, kurie negalės ša-
. Lapkričio 17 d. —- pas vo pralosimo įrodyti, bus 

Vileikos (kun^ J. Šliką, 929 Erie A-. traukiami į teismą dėl ne- 
--U-- j teisėto pralobimo, o jų
Plečiorįų! Gruodžio 1 d. pas kun. L,turtai konfiskuojami. Aiš- 

\r Stanislavavo, dėl jauno Boreišį, Vernon Highway, kinti pralobimą galės Ape- 
i-:-.*. Vieni tą & 25th St., Detroit, Mich. i nacinių Rūmų prokuroras.

sau, kiti Gruodžio 8 d. — pas; '
2 i SUDEGS VISAS KAIMAS

Dabar tarp Lietuvos ru-

da, kad vyktų į pietų Ame- rusai turi stambius žemes
riką. Šį kartą juos norimaį plotus. Lapkričio mėn. iš 
kolonizuoti Paragvajuje,' Lietuvos į Paragvajų or- 
kur kai kurie turtingesni ganizuojama didoka rusų 

. . ■■ ■■■ ■ - partija.
Z JO EKSELENCIJOS VYS-1 
« KUPO T. MATULIONIO ;

MARŠRUTAS
KONFISKUOS NETEI

SĖTAI PRALOBUSIŲ 
TURTUS

KAUNAS— Valstybės
Chicagos ir apylinkės 1 Taryboj baigiamas rengti 

®’lįst. projektas, kuriuo, pa-

Janavos vaisė., ___, ___ _
apskr. susibarė dvieju kai-'ve, Sheboygan, Wis. 
m u gyventojai:

miško kirtimo.
miškelį savinosi
^au. Šiomis dienomis susi- kun. F. Garmų, 114 Spriii 
rinkus abiems pusėms, ki- Garden, Easton, Pa.
lo muštynės, kuriose daly-: Gruodžio 15 d. JCulp-' 
vavo apie 80 vyrų ir anie mont, Pa. j
tiek pat moterų. Mušėsi 
kirviais, peiliais, šakėmis mel, Pa.
— ką kas turėjo. 18 žmo* T

__  I VARŠUVA — Horocho- 
Per Kalėdas — Mt/ Car- vo apskrityje, Valuinėje, 

’ ~ ._______________ vieno ūkininko namuose
Nuolatinis J. E. Vyskupo įkilęs gaisras taip smar-

niu buvo sunkiai sužeista. T. Matulionio antrašas A- kiai išsiplėtė, kad per 
Tik policijai įsikišus, muš- merikoj: The Holy Cross trumpą laiką sudegė visas 
tynęs buvo likviduotos. Rectory, Mt. Carmel, Pa. 79 ūkių kaimas.Rectory, Mt. Carmei, Pa. 79 ūkiu kaimas*
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Penktadienis, Lapkričio 15, i&fc

LINKSMOS SUKAKTU- terių rostą” teko jiems 
proga vėl sueiti ir pakal
bėti apie senus užmirštus, 
bet visgi malonius laikus.

VES
Sekmadienį, lapkričio 10 

d. sukako 7 metai kaip ŠŠ. 
Vardo vyrų draugija įsi
kūrė mūsų parapijoj. 1928 
metais, kuomet įvyko pir
mas susirinkimas ir pirmą 
kartą vyrai bendrai pasi
rodė bažnyčioje, netikri 
pranašai pranašavo tik 6 
mėnesius gyvenimo. Jiems 
buvo neįmanoma kaip vy
rai gali eiti prie Dievo Sta
lo kas mėnuo. Net ir taip 
vadinami “geri” katalikai 
manė, kad kartą į metus 
atlikti išpažintį ir priimti 
šv. komuniją VYRUI už
tenka; o jei kurs eidavo 
trįs ar keturis sykius J 
metus, tai tas buvo “subo
bėjęs davatka”. Tačiau 
garstyčios grūdas išaugo 
į šakotą stiprį medį. Pir
mutinis 40 vyrų būrys iš
augo į 300. šiandien yra 
kuo džiaugtis ir kuo gėrė
tis kuomet kas antrą mė-: 
pesio sekmadienį 230 ir 
240 vyrų “in corpore” eina 
prie Dievo stalo. To stip
raus gyvavimo priežasti
mi tai yra veikli ŠŠ. Vardo 
dr-jos valdyba ir jos ne
nuilstantis dvasios vadas 
kun. Antanas Dubinskas. 
Du Strazdauskų brolukai, 
Feliksas Petkus ir Jonas 
Mazurevičius, tai keturi 
draugijos šulai. Jiems 
draugija rūpi lygiai kaip 
ir jų šeimynos, jiems nie
kuomet nėra sunku, nie
kuomet jiems netrūksta: 
laiko draugijos labui. To
dėl 'teisėtai jie gali di
džiuotis draugija, kurios 
jie yra vadai. Kaip ąžuolų 
miškas atrodo mūsų baž
nyčios vidurinis takas, 
kuomet tik vyrai eina prie 
šv. komunijos.

Dvasiniai septynių metų 
sukaktuvės buvo gražiai 
paminėtos. Virš 240 vyrų 
buvo bažnyčioje per savo 
mišias 8:30 vai. ryte ir vi
si ėjo prie Dievo stalo. 
Kun. Mendelis atnašavo 
šv. mišias. Prieš pamokslą 
jis pasveikino susirinku
sius ir tarp kitų gražių 
linkėjimų jis ragino visus 
nepailsti, bet savo gražų, 
sielą - stiprinantį darbą ir 
toliaus varyti. Jis vyrams 
priminė, kad vien tik Die
vui tėra žinoma tie gražūs 
vaisiai, kuriuos jų vyriš
kas, katalikiškas pavyzdys 
išduoda ir išduos mūsų pa
rapijoj.

Po pietų įvyko antra su
kaktuvių minėjimo dalis, 
būtent, metinis ŠŠ. Vardo 
dr-jos “Oisterių Rostas”. 
Oras buvo kaip tik išrink
tas tokiai pramogai. Oiste- 
riai pirmos rūšies, patar
navimas kuopųikiausias, 
žmonių minia — visi pra
dėjo linksmintis nuo 1 vai. 
po pietų ir linksminosi iki 
vėlyvam vakarui. Tai bu
vo tikras lietuviškas šei
myniškas suėjimas. Kai- 
kuriė iš atsilankusiųjų jau 
buvo ir trys metai nema
tę vienas kito, tai per “ois-

OISTERIŲ ROSTO 
ŠTABAS

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBL1AUGKAS
Graboriua ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

vo tik 25 metų amžiaus ir ras, parapijos kambariuo- 
mirtis visai netikėtai ją iš- se. Žmonių buvo daug; žu- 
rovė iš mūsų tarpo. Paliko vys gardžiai iškeptos, ta- 
dfdeliam nuliūdime savo rytum, tirpti sutirpo. Sa* 
vyrą ir tėvelius, taipgi vaitės bėgyje kunigai tęsė 
daugelį draugų ir draugių [parapijiečių lankymo dar
au kuriais kartu augo ir tbą ir tikisi visus atlankyti 
mokinosi. Sirgo arti metų iki Advento. Tai yra gan 
laiko neišgydoma kaulo'sunkus ir vargingas dar- 
džiovos liga. Kun. Dubins- (bas, kadangi mūsų žmonės 
kas atnašavo šv. mišias ir gyvena išsiskirstę po visą 
atliko bažnytines apeigas [miestą. Tačiau mūsų jauni 
kapinėse. Šios jaunos mo-! kunigėliai juos visus su
terš mirtis yra visiems'randa ir ant kiek galima 
persarga būdėti ir visuo- visiems dvasiniai patar- 
rrifrf- nT’iairnnmiciflma Inonio

Lawrence Biznio Apžvalga
DR. J. R. LEAVITT

Optometristas
Ofiso vai. nuo 9 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vai. po pietų

Sekmadieniais ir vakarais 
pagal sutartį. .

574 A- Essex St. Law. 31623

PACKING
Mdilc wilh Kame turu

jWW|___________ TO

U. S. GOV’T 
STAMP

NATIONAL DISTRIBUTION
Kiti produktai neturi vai- i 

džios stempo Nr. 444. Kada ; 
perkate mėsą, reikalaukite Ea- '■ 
šen, ir žiūrėkite, kad būtą į 
stempas Nr. 444, ant kiekvieno, 
produkto, .

met būti prisirengusiems. 
Už Adelės sielą mes liku
sieji su užuojauta tariame 
amžiną atilsį.

Kad viską tinkamai Ap
rūpinti, dvasios vadas, ku
nigas Dubinskas ir ŠŠ. 
Vardo dr-jos valdyba tu
rėjo gan didelę komisiją 
jiems pagelbėti. Prie durių 
maloniai priėmė Kazys Pa
kalniškis ir Pranas Radze
vičius. Barčekiais visus 
aprūpino Juozas Kvedarą 
ir Jurgis Pabedinskis. Jo
nas Kairys parodė savo 
gabumus kaipo prityręs 
ugniakuris prie oisterių 
“štimavimo”. Nespėjo jis 
oisterius gaminti kiek iš
alkusių burnų jų laukė. 
Prie bufeto Čeplinskas 
Vincas, Jasaitis Jonas, 
Šilanskas Kristupas, Jon- 
ča Jonas ir Antanas Straz- 
įdauskas dirbo išsijuosę. 
Vladas Stuikys baltai ap
sirengęs su akiniais buvo 
panašesnis į gydytoją, ne
gu “waiterį”, tačiau jis su 
savo gabiu pulku padėjėjų 
visus pasotino nežiūrint 
kaip jie buvo išalkę. Juo
zas Makarauskas, Feliksas 
Rėkus ir Pugevičius rūpi
nosi, kad visi turėtų visko 
užtektinai. Juozas Kveda- 
ra-sūnus ir Melvinas Kei- 
došius, Stasys Leikus ir 
Eduardas Žakas surinko 
atliekamus penktukus ir 
centus ant žaislų. Virtuvė
je dirbo visiems gerai ži
nomos ir visų mylimos šei
mininkės — Rekuvienės, 
Ivoškienė, Šilanskienė, Ku- 
lokienė, Nageliutė, Luko- 
šaičiutė, Rukštelienė ir ki
tos. Sutikimas, bendras 
susipratimas, susiklausi- 
mas buvo matyti visur. 
Todėl ir svečiai tikrai bro-. 

; liškai, tikrai šeimyniškai 
linksminosi visą laiką.

SAVAITES KRONIKA

nauja.

MOKYKLŲ VAIKUČIŲ 
ĮVAIRENYBIŲ VAKA

RAS

ko lapkričio 14 d. Visas 
pelnas buvo paskirtas dėl 
naujo lango. Choristai ge
rai padarėt, nes visi žino, 
kad jūs galite padaryti, 
jei norite.

ESSEM PACĘING CO. INC. 
LAWRENCE, MASS.

i
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ČEMPIONAI BILIETŲ 
PARDAVĖJAI

Kitais metais mūsų mo
kyklos vaikučiai viešai pa
sirodydavo scenoj savo tė
veliams ir kitiems Kalėdų 
atostogų metu. Tačiau tas 
laikas pasirodė netinka
mas: vieną, kad žmonės 
per šventes yra išvargę ir 
nepajėgia atsilankyti; , o 
kitą, kad Sesutės ir vai-

Šią savaitę buvo daug 
veikimo mūsų parapijoj. 
Antradienį, ponia Marijo
na Čižauskienė turėjo pir
mas repeticijas su parapi
jos moterų neseniai su* 
tvertu choru. Gražus mo
terų būrys susirinko ir a- 
teitis turėtų būti šviesi.

Trečiadienį ŠŠ. Vardo
vyrų dr-ja turėjo savo mė- kučiai beveik kaip ir ne- 
nesinį “smokerį” — susi-gauna atostogų, kadangi 
rinkimą, kuriame nutarta visi turi rūpintis Kalėdų 
visiems vyrams dalyvauti | vakarėliu. Todėl šįmet Vei- 
ypatingose mirusiųjų pa-kimo Kalendoriaus Rengė- 
maldose, kurios įvyks šeš- jai Mokyklos Vaikučių va- 
tadienį, lapkričio 16 d. karą permainė į sekmadie- 

Ketvirtadienį, Green St. nį, lapkričio 17 d. Kaip 
Lietuvių Paskolos Bendro-(tenka sužinoti . Sesutės ir 
ve turėjo masinį visų ak- vaikučiai įtemptai dirba, 
cininkų susirinkimą. Visi kad programa būtų įdomi 
buvo raginami atsilankyti ir įvairi. Mes iš prityrimo 
į teismą, kuriame bus iš- žinome, kad Sesutės to- 
spręstas bendrovės likimas kius vakarus išpildo tikrai 
— ar ir ant toliau p. Re- meniškai. Todėl Baltimo- 
syveris ją laikys, ar gra-rėš lietuviai Įvertinkite 

----j teisėtiems*mūsų Sesučių darbą ir 
savininkams, skaitlingai susirinkite į 

įvyks pirmadienį, jų rengiamą ĮVAIRENY
BIŲ vakarą. Pradžią 7:30

žįs patiems
Bendrovės
Byla
lapkr. 18 d.

Penktadienį, įvyko tre- vai. vakare. Įžanga 75 ir 
čias iš eilės ŽUVŲ Vaka- 50c. žvalgas.

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ATHOL, MASS. Programa publika buvo 
labai patenkinta.

“Darbininko” vadovybė
40 Valandų Atlaidai pra- nuoširdžiai dėkoja kleb. 

sidės sekmadienį, lapkri- ’ 
čio 17 d. Šv. Pranciškaus 
par. bažnyčioje. Baigsis 
antradienį, 19 d. lapkričio.

Atholietis.

kun. Strakauskui už sutei
ktą dovanai salę ir publi
kai už atsilankymą ir pa
rėmimą “Darbininką”.

Rap.

LAWRENCE, MASS LOWELL, MASS.
Už daugiausią tikietų 

pardavimą pirmą dovaną 
ar ne teks tiktai Vladui 
Draginui, kurs vienas par
davė arti 40. Vincas Čep
linskas gavo antrą vietą, 
pardavęs daugiau negu 30. 
Jonas Jasaitis išplatino 20, 
kiti po 10 ir 5. Visi dirbo, 
kad pavyktų ir pavyko. 
Tarp svečių pastebėjau1 džiulės šeimos motina. Pa- rėš susirinko ir kiekviena 
Teisėją Vincą Laukaitį,!liko didžiam nuliūdime vy- turėjo progos parodyti sa- 
dirbtuvių savininkus Joną rą Juozapą, tris sūnus, še- vo paslėptą talentą. Vie-

Sveiki ‘Darbininko’ skai- 
tytojai! Čia pranešu kas 
gįrdėti Lowellyje.Lapkr. 13 d., mirė nuo 

plaučių uždegimo, Salio- 
mėja šešeikienė (Vičkai- 
tė), 58 metų amžiau, savo 
namuose Garfield St., Me- 
thuen, Mass. arti Lawren-„ 
ce’o lietuvių Palangos. Ji, Party” spalių 30 d. para- 
buvo kantri ir patvari di-1 pijos svetainėje. Visos na-

* X m yicio cinai vinim IrlnlmizMin

“HALOVVEEN PARTY”
Merginų Sodalicija turė

jo savo metinę “Haloween

MIRĖ
A.A. Ignas Aleksa mirė 

šią savaitę. Žmogus mirė 
visai nesirgęs. Kun. Stra- 
kauskas atlaikė šv. mišias 
9:00 A. M. Choras, vado
vaujant poniai Stasiai O’- 
Neil, atgiedojo mišias. Po“ 
nia Stasia?O’Neil sugiedo
jo solo.

Karstnešiai buvo šie: 
Juozas Višniauskas, An
tanas Blažonis, Jurgis A- 
laburda, Feliksas Rusas, 
Jonas Versiackas ir Miko- 
las Morkūnas.

A. a. Igno Alekso kūną 
palaidojo Švč. Trejybės 
kapinėse. Lai ilsisi rainy- 
beje.

“IN CORPORE”
Šv. Vardo vyro draugi

ja ateinantį sekmadienį 
eis prie komunijos “in 
corpore” per ankstyvas 
mišias.

RINKIMAI
Lowell’io piliečiai 

rinko naują Mayorą. Nors 
daugumoje yra demokra
tai, bet rinko respubliko
ną. Tikimės, kad naujas 
mayoras įves naują tvar
ką.

Jau mano “pusvalandis” 
praėjo, tai turiu tarti ‘Su 
Diev’. Kitą kartą daugiau 
parašysiu.

Stotiš W. V. A. J.

išsi-

CAMBR1DGE, MASS.

Plumbing - Heating - Elektrikiniai reikmenys.
Carey stogams materijolas,
Lucas maliava — aliejai — variusiai
Sienoms popiera — statybai hardwaris ir įrankiai.
SĖKLOS — daržams įrankiai ir trąšos.
TElT9000 UŽDYKA PRISTATOME

565 Essex St., Lawrence
“THE HOUSE OF BETTER SERVICE”

ESSEX HARDWARE & PLUMBING SUPPLY Co. 
“Gyva Krautuve’*

4
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NOMINUOKITE

EDWARD P. D0ERR
Į DIRECTOR OF ENGINEERING 

Žmogus, kuris turi patyrimą
Martin Fakey, 

53 Bruce St.,

$

nos dainavo, kjtos skambi
no pianu, kitos pašoko. 
Juokų buvo daug. Mūsų 
klebonas kun. Strakauskas 
paįvairino programą.
džiu sakant: “A good time i 

dėjau, kam sakė, kad šis d. par. salėje įvyko “Dar- was had by all”! 
oisterių rostas, tai buvo bininko” naudai vakaras 
tinkamas apvainikavimas su judamaisiais paveiks- 
jo penkių metų darbuotės I laiš, kuriuos rodė A. Pel- 
mūsų parapijoj, bet ypač džius. Prieš paveikslus

Česną, V. Draginą, Anta- šias dukteris ir seserį, 
ną Rakauską, P. Weisen- 
goff ir kitus. Kun. Dubin
skas, dvasios vadas, bega-j 
lo džiaugėsi visa oisterių* 
rosto nuotaika. Jisai, gir

LOWELL, MASS.
Sekmadienį, lapkričio 3

su šv. Alfonso parapijos 
vyrais.

Krizostomas Grafas.

MIRTIES JAUNA AUKA

Pirmadienį, lapkričio 11 
d. iš mūsų bažnyčios buvo 
palaidota Adelė Aleknavi
čienė, pb tėvais Gustaičiu- 
tė. A. a. Aleknavičienė bų*

klebonas kun. Pr. Stra- 
kauskas pasakė gražią 
kalbą apie katalikiškos 
spaudos reikšmę ir katali
kiškąją akciją.

Paveikslai buvo rodomi 
iš pirmųjų krikščionių 
persekiojimo laikų. Pavei
kslams einant, klebonas 
kun. Strakąuskas aiškino 
įių paveikslų reikšmę.

• t

THOMAS F. CALVIN
Į Commissioner of Public Safety.

Jis yra įrodęs, kad yra tinkamas užimti šią vietą.

Lawrence, Mass. į

| Užtikrinsite Gerą Valdžią ra
i t

Išrinkdami

NEPAPRASTA 
PRAMOGA

Lapkričio 17, 7:30 vai. 
vakare, parapijos salėje, 
Windsor St. įvyks persta
tymas labai gražios opere
tės — “Paslaptis” su gra
žiu priedu — koncertu. 
Viską išpildys bažnytinis 
Mergaičių Choras .

j Operetė — “Paslaptis” 
[yra labai gražus dalykas. 
Nemačiusiems verta pa
matyti, o mačiusiems, kur 
nors, dar kartą pamatyti 
ir pasiklausyti kaip mūsų 
choras išpildys programą.

Koncerte išgirsite labai 
gražių ir naujų dainų. Bus 
solų, duetų, kvartetų ir vi-1 
sas choras. ‘ ’

Prie šios gražios ir link
smos pramogos gert, var
goninkas M. Karbauskas' 
nuo senai mergaites cho-’ 
fristes, solistes lavina. Už

sitikrinu, kad bus ko pasi- 
j klausyti - pasigerėti. Tik 
i skaitlingai ateikite.

1 £

“WHIST PARTY”
Šv. Juozapo abu choru, 

mažesnysis ir didesnysis, 
surengė milžinišką “Whist 
Party”, parapijos svetai
nėje, kuri buvo pilna žmo
nių. Buvo matyti svečių iš 
Lawrence. Nors buvo daug 
iš lietuvių, bet buvo dau
giau svetimtaučių. Lietui 
viai ar jums nesarmata, 
kad daugiau svetimtaučių 
remia mūsų parapijos vei
kimus! “Whist paity” ivy-

j

Kvieslys.

KARAS, KARAS!

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs milijonus 
žmonių gyvasčių. Jis buvo 
vienas iš baisiausių karų 
nuo pasaulio pradžios. Štai 
kun. J. F, Jonaitis, karo 
kapelionas parašė; knygu
tę “Mano patyrimai di- 
džojoj karėj”. Tai labai į- 
domi knygute, kuri nušvie
čia karo basenybes. Įsigy-

HENRYJ.MOORE
Į Public Safety

BALSUOKITE UŽ
ADV. JACOB B. BAGDOIAN

IŠRINKITE

Juozas Volungevičius, 
Lawrence, Mass.

Į SCHOOL COMMITTEE J
Jis yra baigęs Lawrence High 
ir Boston University Law / 
School.

Jis yra tėvas keleto vaikų, / 
kurie lanko miesto mokyklas.

Jisai pritaria ir nori, kad. a- 
teiviai turėtų atstovybę vietinė- 
je valdžioje.

• Jis yra tinkamas užimti šių 
vietų kaip savo išsilavinimu, 
taip ir patyrimu. e .

Dr. M. B. Va r taniau, 
Lawrenoe, Mass.

kitė ją tuojau, nes nedaug 
jų turime. Jos kaina tik 10 
centų. Įdėję į konventą 10 
centų pasiųskite “Darbi
ninkui” ir tuojau gausite 
šią knygutę.

žmogus tik tiek žmoguj 
kiek jis valios turi. *

Jei kiekvienas 
trokšta, kam 
dar kai kas?



į
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GONN. APSKRIČIO 
KUOPOMS

choras, vadovaujant pro- ras mokytojas, kaip tai: kelis laike šv. mišių, 8 vai. bėjau lietuvių katalikų vairi. Grojo abu benai ir 
fešoriui K. Baziui, labai lietuvių kalbos, rašybos ir ryte. Liudytojais buvo M. darbininkų veiklumą ir armonikos solo, kurią ga- 
smarkiai rengiasi. Bus su- istorijos. I Staigytė, slaugė, jaunojo pasišventimą darbininkų > valdė jaunasis Zuju-
vaidinta pora veikalėlių :| Politika ja.u pradėjo ap- sesutė ir J. Zdanys, jauno- gerovei. Vyrai, moteris ir| 
“Ponaitis” ir ‘Žydas ir tflti. Lietuviu kandidatai į sios brolig. ' ■ I jaunimas visi darbuojasi
Dzūkas’. Pasibaigus prog- miesto valdybą laimėjo, ii | T čią di kun. p p.'Lietuvių Darbininkų Są
ramai bus šokiai. Įžanga tik lietuvių apgyventose R , i .
loKoi n, c, i- 'viofnoo oo.m ,1 o „ o-i „ > ei o i orionas sunso jauną po- jungoje.

s

Į
F

Conm Apskričio.Jabai todėl tikimės.‘vietose gavo daugiausiai 
“etinis suvažiavimas> l-kad dalgaus daug lietu-balsų. ------ “
vyks gruodžio 15 d., 1935, vjų nes ištikrųjų bus ver- garbė.
Šv. Trejybės par. mokyk-1 - -
los svetainėje, 399 Capitol 
Avė., Hartford, ConnJ

Posėdžiai prasidės 1 vai. 
po pietų.

Visos LDS. kuopos nuo
širdžiai kviečiamos ir ra
ginamos išrinkti atstovus 
ir prisiųsti į šį suvažiavi
mą. Taipgi prašome paga- 

' .minti naudingų įnešimų ir 
pareiškimų iš savo kuopų 
veikimo.

Taipgi primenu, kad šv. 
mišios už gyvus ir miru
sius narius įvyks tą pačią 
dieną, gruodžio 15, 8:30 
vai. ryte, šv. Trejybės par 
bažnyčioje. Visi LDS na
riai tesusirenka išklaušyti 
šv. mišių.

Girdėjau, kad hartfor- 
diečiai rengia margumynų 
vakarą su prakalbomis. 
Taigi visiems bus proga 
išgirsti daug naujienų ir 
išsinešti daug gražių įspū
džių.

Taigi dar kartą visus 
kviečiu dalyvauti šv. mi
šiose, apskričio suvažiavi
me, na ir vakarėlyje.

B. Mičiuniene, 
LDS. Conn. Apskr. Rast.

r 74 Belden St., New Bri
tam, Conn.

Todėl lietuviams 
Bet demokratai 

ta matyti netiktai progra- pralaimėjo kontrolę mies- 
ma, bet ir pirmą sykį nuo- to valdyboje.
savą naujai ištaisytą sve
tainę, kuri bus didžiausia ną balsą daugiau miesto 
lietuvių svetainė Roches-j valdžioje.
teryje.

Respublikonai turės vie-

Lapkr. 8 š. m. L. P. Kliu- 
, ■ bo svetainėje Januškevi- 

RUDENINIAI FĖRAI čius rodė iš iLetuvos spal- 
Lapkričio 23, 26 ir 27 d.! 7“°^? judolm,s Paveiks- * * .. i iiig fZTnrvniii rviitm nimoįvyksta parapijos metiniai 

fėrai. Komitetas labai gra
žiai rengiasi. Bus visokių 
įvairenybių. Atsilankiusie
ji galės įsigyti paukščių ir 
visokių gražių dovanų. 
Klebonas nuoširdžiai kvie
čia visus skaitlingai daly
vauti ir savo atsilankymu 
paremti- parapiją, kuri 
šiais metais padarė daug 
pažangos ir turėjo labai 
daug išlaidų statant nau
ją bažnyčią, o dabar nau 
ją svetainę. Tasai pelnas, 
kuris liks nuo fėrų, 
didelis palengvinimas 
rapijai .

bus 
pa*

ROCHESTER, N.Y
.NAUJOS SVETAINĖS 

ATIDARYMAS

Lapkričio 17 d., įvyksta 
r- naujos svetainės atidary

mas, kuri jau yra visiškai 
užbaigta. Tasai atidary
mas įvyksta su labai gra
žiu koncertu prie kurio

r- ~

lus. Žmonių buvo pilna 
svetainė.

J. V. Baltrukonis

BROOKLYN, N. Y.
DARIAUS - GIRĖNO 
FONDO SEIMELIS

relę, p. Ireną Kazlauskaitę | Prof. A. J. Aleksis, LDS. 
su Valerijonu Jurčikoniu narys su savo choru links-

J,*' J ‘ w > mina visus gražiomis lie
tuviškomis dainelėmis.

A. P. Krikščiūnas.

j kas ir kiti. Williams, ma- 
gikas, labai užimponavo 
vaikučius. Geros moterys 
pagamino valgius ir pa
tarnavo vaikučiams.

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row 

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Eąuitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

ALEKS. KARŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuofferiausiai dieną ir nakti 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestmit St.
Tel, NEW BRITAIN 675 R.

Pastaruoju laiku parašy* 
ta ir pasiųsta Washingto- 
n’an dvi protesto rezoliu-« 
cijos: Vilniaus ir Klaipė
dos klausimais — spalių 
12-tą ir lapkričio 3-Čią.

Kitas labai svarbus bei 
daug reiškiantis visuome
nei dalykas tai Lietuvių 
Radio Valanda šeštadie
niais po piet nuo 2:30 iki 
3:00 iš W1XBS radio sto-

Kiekvienas lietūvis 
klausytojas džiaugiasi, di
džiuojasi klausydamas 
skambios lietuviškos kal
bos, gražios lietuviškos 
muzikos ir jautrių Lietu
vos liaudies dainelių.

Sekmadienį, lapkričio 17- 
tą, parap. Auditorijoj į- 
vyksta senai ruoštas meti
nis Šv. Juoazpo parap, 
choro teatras koncertas. 
Bus suvaidinta linksma 
trijų aktų komedija —An
driaus Šelmystės” — o 
koncertinę programos dalį 
išpildys Jaunamečių ir Vy
resniųjų parap. chorų gru
pės ir lietuviškas simfoni
jos orkestras, vad. gerb. 
varg. Aleksandrui Alek
siui. Po visam bus įvairūs 
linksmus šokiai iki vėlu
mos. Šis vakaras, tai tik
rai turėtų būti kiekvienos 
lietuviškos šeimynos ben
dras pasilinksminimo va* 
karas. Neužmirškime...

Taipgi šio mėnesio 22-rą 
dieną įvyks “Kortų ir Šo
kių” vakaras su “turkey”, 
laimėjimais, o lapkr. 27, 
28 ir 30 metinis parapijos 
Nazaras. Kiekvienas, ku
ris yra vertas nešioti lie
tuvio vardą turi šokias, 
tokias gyvenime pareigas 
atlikti. Todėl-gi visi dirb
kime tautai, gyvenkime ti
kėjimu ir atlikime savo 
pareigas, kurios kartu 
mums teikia daug malonu
mo. , M. A.

VAKARIENEir jų intencijai atnašavo 
■šv. mišias. Liudytojais bu- 
Į vo p. O. Kazlauskaitė, jau
nosios vyresnioji sesuo, 
kuri gyvena New Yorke ir 
A. Kartonas, šios koloni
jos graborius ir taipgi 
jaunojo sesutės Alena ir 
Joana Jurčikonytės ir pa
broliais Ch. Kelley iš Bos
ton ir Clifford Smith iš 
Šoutington.

Bažnyčia buvo gražiai 
išpuošta palmomis ir gėlė
mis.

Jaunąją atvedė jos tėve
lis.

Kadangi abu jaunave
džiai yra Šv. Cecilijos cho
ro nariai, tai dauguma 
choro narių giedojo per 
mišias.

Jaunųjų gražus apsieji
mas ir drabužiai sudarė 
labai gražų įspūdį.

Vestuvių bankietas įvy
ko Lietuvių
Daug giminių ir svečių 
dalyvavo ir iš tolimesnių 
kolonijų, kaip tai: Mt 
CarmeI, New York, New- 
ark pp. Trečiokai. Ponia 
Trečiokienė yra jaunosios 
sesutė.

Sveikiname jaunavedžius 
ir linkime Dievo, palaimos. 
Labai malonu pažymėti, 
kad lietuviai su lietuvai
tėmis apsiveda. T. M.

Vakare prieš Padėkonės 
(Thanksgiving) dieną, lap
kričio 27, įvyks vakarienė, 
mūsų naujoj salėj, parapi
jos naudai. Malonėkite visi 
ir visos nusipirkite tikie- 
tą ir ateiti į vakarienę, 
nes visi ir visos turėsime 
daug linksmumo. Įžanga 
gana pigi. Bus ir ameri
koniški ir lietuviški šo
kiai.

WATERBURY, GONN.
DAR DĖL KUN. GRA- 

DECKIO VAKARIENES
Vis man tenka atitaisyti 

savo straipsnius. Straips
ny dėl kun. Gradeckio va
karienės (Birthday Ban- 
quet) minėjau, kai kurias 
darbuotojas. Pamiršau pa
minėti, kad Marė Kašėtai
tė labai daug darbavosi. 
Ners ji nereikalauja gar
bės, bet turiu pažymėti 
kiek žinau, apie jos pasi
darbavimą, nes ji visuo
met parduoda daugiausiai 
tikietų. Tai Maryte, dar
buokis ir toliau dėl mūsų 
parapijos ir josios paren
gimų.

Gal ir kitų nepaminėjau, 
bet dabar neatsimenu. Pa
prastai pažymiu tiktai ko
misijas, darbininkes ir 
darbininkus, kurie dau
giausiai darbavosi. Ir, ži
noma, mano plunksna ar
ba atmintis gali klaidų pa
daryti už kurias turiu at
sakyti, bet sąžinė yra gry
na, nės aš nenoriu nieko į- 
žeisti arba apleisti.

ŽEMES DREBĖJIMAS
Naujoje Anglijoje aną 

vakarą įvyko žemės drebė
jimas. Waterburyje mes 
beveik nieko nejautėme. 
Girdėjau, kad ūkėse apie 
Hartfordą, taip drebėjo, 
kad net langai tratėjo, viš
tos ir gaidžiai giedojo, au
tomobilių triūbos pačios 
triūbino ir panašiai. Tai 
retenybė Naujoje Anglijo
je. Dieve, atitolink nuo 
mūsų tokias nelaimes, ko- 
kias turi japonai ir kiti.

Šį sekmadienį, lapkričio 
17 d., 4:00 vai. po pietų į- 
vyks Dariaus - Girėno 
Fondo metinis seimelis 
Apreiškimo parapijos sa
lėje, No. 5th ir Havemever 
Sts., Brooklyn, N. Y. Sei
mo dienotvarkėje be kitų 
svarbių reikalų bus iškel
ta ir svarstoma trečiojo 
skridimo į Lietuvą reika
las, gatvės pavadinimas 

I “Lituanicos” vardu ir tt. 
i Organizacijos kviečiamos

MISIJOS
Kad apvainikavus 

šių metų darbus ir atida 
vus tinkamą pagarbą Die 
vui už visas pasekmes, | gavo atstovus tais reika- 
mūsų parapijoje, gruodžio |lais painfOrmuoti.

savo

2 d. prasidės misijos, ku
rioms vadovaus’labai gar
sus pamokslininkas ir Ma
rijonų Kongregacijos Pro- 
vinciolas Amerikoje Tėvas 
J. J. Jakaitis. Misijos tęsis 
visą savaitę ir visi yra kle
bono kviečiami skaitlin
gai dalyvauti ir pasinau
doti Dievo malonėmis.

Vyturys.

A. J. Mažeika, Fondo Sek.

DIDELIS VYČIŲ 
PARENGIMAS

Šį šeštadienį, lapkričio 
16 d. Apreiškimo parapi
jos svetainėje, (kampas 
No. 5th ir Havemeyer gat
vių, Brooklyn, N. y.) į- 
vyks didelis ir gražus L. 
Vyčių 41-mos Vytauto kp. 
parengimas — pusiau for- 
Ynališki šokiai (Semi-For- 
mal Dance).

Šiam parengimui vyčiai 
rengiasi jau ilgas laikas. 
Svetainę šiam parengimui 

i puikiai išrengė. Šokiams
■ VaklrėliT^inosi^b. pv0, Pagarsėjusį ’ orkes- 
Slekaitiene su dukrele.

Svečių buvo virš šimto. 
Programą vedė J. Katilius. 
Laike vakarienės pasaky
ta gražių kalbų ir geriau
sių linkėjimu, kuriuos iš
reiškė kun. Vaicekauskas, 
kun. Kinta, Baltrukonis, 
Grimaliauskas, Velyvis.

Baigiant pasakė kalbą 
'pats garbės svečias, J. 
Šlekaitis, Baltos Lelijos 
vyrų choras gražiai sudai
navo. Panelės Slekaičiūtės, 
viena pianu skambino ir 
dainavo, o antroji pasakė ________________ 7

.gražias savo tėveliui pri- ‘ kiame gilios užuojautos, 
.. .1 jos brolio žmonos mir
ties ir paties brolio neti
kėtos ir sunkios ligos.

Lietuvių Meno Teatras,

KEARNEY, N. J.
Lapkričio 3 d. š. m., šv. 

Vardo salėje įvyko “su- 
prise party” pagerbimui 
gerb. J. Šlekaičio, jo 50 
metų sukaktuvių proga.'

• trą, kuris gros amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius. 
Skaitlingiausiai atsilan
kiusios draugijos laimės 
dvi sidabro taures. Taipgi 
bus ir kitokių pamargini- 
mų.

Visuomenė kviečiama 
dalyvauti ir paremti šias 
jaunuju pastangas.

A. J. M.

REIŠKIA UŽUOJAUTĄ
Lietuvių Meno Teatro 

mylimi nariai, p-lei Eleo
norai Bartkevičiūtei, reiš-

svetainėje,

WASHINGTON DEPOT,
GONN

Lietuvių jaunimas pasi
žymi tarp svetimtaučių 
sporte. Jis savo gabumais 
užima pirmą vietą.

Lietuviai ūkininkai yra 
pavyzdžiu kitiems. Pavyz
džiui p. E. J. Krikščiūnie
nė turi sutvarkius gražų 
darželį, kuriame užaugino 
visokių gėlių ir žolinų. 
Daug žmonių atvyksta pa
sižiūrėti jos darželio. Šį- 

kmet ji užaugino daug lie
tuviškų jurginų. Svetim
taučiai gėrisi ir perka šak
nis auginimui. Patartina 
ir lietuviams nusipirkti. 
Parduoda labai pigiai. Ji. į 
artimesnes kolonijas siun
čia pašta.

LABDARYBĖS BALIUS

ŠVENTO VARDO 
“SPHAGETTI” VAKA

RIENE

f Nauja Galia Nustipusiems 
Organams

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus. Tai pulkus pilvui tonikas 
gerinęs apetitų, ir padedęs malimui. 
Skatina plaukimų syvų pilve ir Žar- 

. nose. Vidurių judėjimas paslliuosuo- 
ja. NUGA-TONE veikmė Į širdį iš
kaukia didesne energijų jos įvai
rioms funkcijoms. Sveikstant po sun
kios ligos, tai yra stebėtinas tonikas. 
Imkit NUGA-TONE šiandien. Persi
tikrinkite Šio tonlko Nauja galia. 
Mėnesio trytmentas tik už Vienų Do- 
Įerf. Pasėkos garantuotos arba pint- 

■ tai .grąžinama. Parduoda visi aptle- 
. koriai.
. ~ Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 

— Idealų Lluosuotojų vidurių 25c. 
Jr 60c,

taikintas eiles. Gerb. Sle- j dėl 
kaitis yra susipratęs lie
tuvis ir vienas ir Dr. Basa
navičiaus studentų. Ilgiau
sių metų jubiliejatui ir vi
sai jo šeimai.

Čia atsidarė lietuvių kal
bos mokykla, kuriai vado
vauja kun. Kinta. Pamo
kos įvyksta L. P. Kliubo 
svetainėje, 134 Schuyler 
Avė., Kearny, kiekvieną 
antradienį, nuo 7 vai. iki 8 
vai. vaikučiams, o nuo 8 
vai. iki 9 vai. vakarais, ei
nantiems aukštesnius mo
kslus ir suaugusiems.

Kun. Kinta yra labai ge-

NEW BRITAIN, GONN.

Ūkininkai labai susirū
pinę sausra. Daugumui 
trūksta vandens. Lietaus 
nebuvo nuo rugpiūčio mė
nesio.

Darbai šiek tiek pagerė
jo, bet darbininkų dar vis 
yra be darbo. Maisto kai
nos pakilo. Darbininkams 
vargas, nes mažai uždirb
dami arba bedarbiai nega
li įpirkti maisto produktų.

Lapkričio 1 d. Čia buvo 
jaučiamas žemės drebėji
mas .

Šiomis dienomis turėjau 
progos lankytis Wąterbu- 
ry, Conn. ir dalyvauti LDS

Tai įvyko aną šeštadie
nio vakarą ir Naujoj salėj 
ir 48 Klube. Ačiū visiems 
ir visoms, kurie aukavo, 
darbavosi ir atsilankę rė
mė. Padarėme našlaitna- 
miui pelno ir liko daug val
gių ir gėrimų našlaičiams. 
Šokiams grojo Young Me- 
lodians ir senesnysis or
kestras. Abi patenkino vi
sus, nes visi turėjo “extra 
good time”. Malonu maty
ti, kad lietuviai remia sa
vo našlaičius ir parapiją.

Bet negaliu nepaminėti, 
kad pažįstu daug jaunimo, 
kurio niekuomet nematysi 
mūsij parengimuose, ar tai 
būtų balius, ar šokiai, ar 
teatras parapijos, ar naš
laičiu, ar draugijos nau
dai. Tai negražu. Nes ži
nau kaip faktą, kad kai- 
kurie važiuoja į Hamilton 
Park ir roadhouses. Gerai 
kartais ir kitur nuvažiuo
ti, bet kuomet yra parapi
jos parengimas, tai visi 
lietuviai man, rodos, o y- 
patingai jaunimas turėtų 
svetimas plunksnas, užsi
dėti šarvo lietuviškas ir pa
sirodyti, kaip' daro sąmo
ninai geri lietuviai vaiki
nai ir mergaitės.

Aną vakarą Švento Jė
zaus Vardo dr-jos kamba
riuose įvyko lietuviškas 
draugiškas vakarėlis su 
vakariene. Dalyvavo ne
mažai Šv. Vardo draugijos 
narių su.narėmis. Dalyva
vo ir kunigai: Valantieius, 
Gradeckas, Lunskis ir Kri- 
pas. Be to, dalyvavo prof. 
Aleksis ir garbingas sve
čias Juozas šaliunas iš 
Wilkes - Barre, Pa., Lietu
vių Romos Katalikų Ame
rikoje Susivienijimo se
kretorius. (Jisai kalbėjo 
per radio iš Stoties W1XB 
S, šeštadienį apie Susivie
nijimą). Visų kalbos buvo 
atkreiptos į svarbias Šv. 
Vardo Draugijos pareigas. 
Be to kalbėjo muzikas 
smuikininkas, Yale Uni
versitetą baigęs, p. Dovi- 
donis ir Antanas Dereške
vičius. Vakaro vedėju bu
vo jaunasis p. Lusas.

Beje, man teko girdėti, 
kad Šv. Vardo Draugija 
ketina surengti, netolimo
je ateityje, linksmą “pork 
and beans” vakarienę. 
Lauksime.

Šios kolonijos aštuonios 
draugijos bendrai priėmė 
protestą'prieš Vokietiją ir 
jos diktatorių Hitlerį dėl 
jos kišimąsi į Lietuvos vi
daus reikalus ir užsimoji
mą pagrobti Klaipėdą.

Rap.

LANKĖSI

IŠ MUSŲ FIFE and
DRUM CORPS

VESTUVĖS ,
Lapkričio 11 d. šv. An

driejaus lietuvių par. baž
nyčioje tapo surišta mote
rystės ryšiu jauna lietu
viška porelė, būtent, p. J. 
Zdanytė su p. F. Staigiu. 
Moterystės Sakramentą 
suteikė kleb. kun. A. Vaš-j5 kp. susirinkime. Pašte-

Kun. Benediktas Gau- 
ronskas iš Bridgeport. Ji
sai gerai atrodo. Pasako
ja, kad turi daug darbo ir 
negalėjo ilgai būti. Jisai 
vis neužmiršta mūs wa- 
tėrburiečių. Aplankė Šv. 
Vardo dr-jos kambarius, 
kur jisai sutiko daug savo

Aną šeštadienio popietį senų pažįstamų.
įvyko mūsų naujoje salėje 'Taipgi lankėsi Susivieni- 
įdomus pasirodymas mūsų jimo sekretorius iš Wilkes 
Švento Juozapo švilpukų Barre, Penna, Juozas B. 
beno. Buvo ir svečių švil-' galiūnas. Jisai gerai atro- 
pūkų, berniukų ir mergai- do ir, matyt, neužmiršta 
čių benas iš Winsted,. Ct.' atlankyti savo prietelhj

Vaikelių tėveliai taipgi waterburiečių, kuriuos ji- 
dalyvavo. Salė buvo pilna sai paliko apie 12 metų at- 
žmonių. Programa buvo į- gal.

LOTINIŠKOS GIESMĖS
Kas norite įsigyti gražių 

lotiniškų giesmių su gai
domis, tai nusipirkite mu
ziko — komp. V. Niekaus 
lotiniškų giesmių albumą, 
kuriame tilpsta sekančios 
giesmės: Asperges me, Vi- 
di aquam, dvi giesmės O 
Salutaris, dvi giesmės 
Tantum ergo, keturios g. 
Veni Creator, Libęra me, 
Sacerdotes Domini, Gloria 
tibi Trinitas. šios giesmės 
tinkamos giedoti dviem ir 
keturiems maišytiems bal
sams: Soprano, alto, teno
rui ir basui. šio albumo 
kaina tik 50c. Užsisakyda
mi siųskite čekį ar money 
orderį, “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

“Darbininkas” yra gavęs 
iŠ Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo 
draugui įdomią atvirutę, 
tai įsigyk jų. Prisiųsk 
“Darbininkui” į konvertą 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 at
viručių,

K A
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