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VISŲ ŽALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

EINA NUO 1915 METŲ

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ B tV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

EI N A A N T R A D IE N I A I S I R > 

PENKTADIENIAIS

i

SOUTH BOSTON, MASS., (ŠVENTŲJŲ HMD ftRUODŽIO-DECEMBER 8 D., 1933 M„ No. 92 kaina 5 Centai

o, Marija Nekaltai Pradėta qjos Darbininkai Streiką Laimėjo
' Gruodžio. 8 d. visas katą- Šiandien mes lietuviai ka- J . ... c ‘ •

Kkų pasaulis iškilmingai 
. Švenčia Šv. Marijos Nekal

to Prasidėjimo šventę. ; Tai 
yra viena gražiausių šven
čių. Ta dienų mes dėkojame 
Dievui, kad užlaikė Švč; 

: Mūrija nesuteptų pirmąją
nuodėme. Ji viena iš visų 
sutvėrimų liko išrinkta ir 
apdovanota didžiausiomis 
malonėmis. .

Jau penktame amžiuje iš
kilmingai švęsta Nekalto 
Prasidėjimo šventė.

___ Gruodžio 8 d.,1854 m. Šv.
Tėvas Pijus IX, vysku
pams iš visų pasaulio šalių 

. susirinkus, paskelbė visam 
. pasauliui jog Šv. Marija y- 

ra Nekaltai Pradėta.
Visas katalikiškas pasau

lis su didžiausiu džiaugsmu 
priėmė tų tikėjimo tiesų. 
Nuo to laiko niekas nebega
li priešingai skelbti, nei ma
nyti, kas nori pasilikti išti
kimas Katalikų Bažnyčios 
narys. . . .

talikai Šv. Marijos šventę 
kuoiškilmingiausiai praleis- 
kime. Ypač mes darbinin
kai šaukimės Šv. Marijos 
užtarimo Maironio žodžiais:

Marija, Marija, 
Skaisčiausia lelija, 
Tu švieti aukštai ant

Dangaus!
Palengvink vergiją,.
Pagelbėk žmoniją, 
Jų gelbėk nuo priešo 

baisaus!.

Maldaujam malones; 
Marija, maldų neatmesk! 
Tarp verkiančių mariu 
Šių žemiškų karių 
Nupuolančius stiprink 

. ir vesk!
Marija, Marija, \ 
Skaisčiausia lelija, ., 
Dangaus Karalienė šviesi! 
Užstok prieš Aukščiausį 
Tu žmogų menkiausi! 
Taip daugel pas Dievų 

. gali!

NAUJAS DAKTARAS
Š. m. lapkričio 4 d. Do

mininkonų dvasinėje akade
mijoje “Angelięum ” Romo
je apgynė disertacija it giv 
yo teologijos daktaro laips
nį kum Justinas Juodaitis 

gausiu Telšių Vyskupijos. Diser- 
; tacija susidėjo iš beveik 300 
puslapių apie krikščioniškų 
marinimąsi pagal Šv. Tomo 
Akv. principus ir doktriną. _
Naujasis-daktarai yra—baL tpęijos_ypąf^ ąi 
gęs-Lietuvos universitetų, o 
Romoje studijavo tik du 
nietu, specializuodamas i s 
asketikoje ir mistikoje. Pro
fesoriais buvo T. Garigou— 
Lagrahge O. P., T. Luhibre- 
ras O, P., T. Carro O. P.
ete, Girdėti, kad kun. Dr.J. į visuomenę |r jos prašo 
J uodaitis Ims Telšių Kimi- neleisti prielprohibięij'inių 
gų Seminarijos profesorius saliunų ii- remti.blaivybę, 
ir Dvasios Vadas. Linkime 
taimįngos kloties.

PREZi
SKELBĖ FMGIJAI

f

IELT PA-

> •—-
VTASIUN TON, D. C,— 

Gruodžio JS., kaip tik 
Utah valstv £ nubalsavo 
prohrbicijų p laikinti, pre
zidentas Ro< tevelt išleido 
proklamacijąį 
liai paskelbė

kuria ofiėia- 
haują konsti- 

“‘pvoliibi-
ei jos panaiki imą. ■

Utah v.alstj >e sudavė pro- 
hibicijai miri aą smūgį, nes 
ji buvo 36vs stybe. Tų pa
darė gtūodžic 
po pietų. . j

Prez. Roo$

i d., 3:31 vai.

želt atsišaukė

i1

Sv. Alberto Didžiojo Šventė 
“Angelięum” Romoje

■I—......... h f

Po jo sekė Doininikonų 
Ordino Magistro Generolo 
ir Didžiojo ^Angęlieūm”' 
Kanclerio, T. M/Gillet O. 

i P. žodis apie šiais materia
lizmo laikais gilių kat. stu
dijų reikalingumų ir toms 
studijoms tinkamų profeso
rių paruošimą. Šių . laikų 
dvasia, reikalauja, kad kat. 
■profesoriai būtų netik šven
ti, bet ir daktarai; daktarai 
ne vien titulu, bet»visoje to 
žodžio prasmėje. .

Koncertinė dalis praėjo 
gana gražiai, pakeldama 
klausytojų sielų prie mene 
ir muzikoje užsislėpusio 
dangiškojo grožio ir idealo.

Paskutinė programos da
lis buvo “Ahgelicum” prof. 
T. Šimoniu. O. P. paskaita 
apie Šv. Irenoj ą, kaipo ti
kėjimo gynėjų savo garsiais 
teologiniais veikalais.

Šventė buvo užbaigta Ma
estro Refice Šv. Alberto 
himnu, giedotu unisonu vi
sų šventės dalyvių. Er. R.

RUSAI APLEIDŽIA 
LIETUVI

Z Šiemet domininkonų dva
sinės akademijos “Angeli-.

“lųi^  ̂nioksldlneTai bltVo iš-' 
kilmingai pradėti Šv Alber
to Didž., . Bažnyčios Dakta
ro šventėje, lapkričio 15 d.

16 vai. 30 min. didžioji 
Atenejauš auditorija prisi
pildė šventės dalyvių. Pir
mose eilėse sėdėjo J. Em. 
kard. Schulte, Kolno Arki- 
vyskupas; Popiežiaus Rū
mų Magistras, T. M, Sales 
O. P,; Aukšt Romos Inkvi
zicijos Komisaras, T. Loti
nu O. P. f Generalinis Do
minikonų ordino Prokura
torius, T. Gateriui O. P. ; 
Šv. Gregorijaus Universite
to Rektorius, T. WiHaert S. 
J.; kun. Draugelis M. E C., 
lietuvių Marijonų Kolegi- 

- . jos atstovas ir kitų dvas. in
stitutų, kolegijų ir vienuo
lijų rekt6riai ir vyresnieji. 
Visų likusių auditorijos da
lį užpildė tos pačios akade
mijos studentai, Romos dva
siškiui ir kitų Institutų 
studentai. .

- Pirmasis prabilo “Ange- 
licum” Rektorius, J. Magu. 
T. Broivne O. P., kuris pra
nešė apie pereitų metų Ate-

I nejaus veikimą sulig naujų 
Popiežiaus Kati Universite- 

■<"; tams įstatymų. . Priminė, 
” ■' kad. Akademijos personalas 

’ padidintas iki 30 profeso- 
ri riiį. ir įsteigta keletas naujų 

specialių katedrų.

PROHIBICIJA PANAIKIN
TA 5149 VAI. PO PIETĮ

Jau nuo senų laikų, kai 
tik Lietuvą.užėmė rusai, jie 
pradėjo. kolonizuotį Lietu
vos žemes. Iš visų Rusijos 
pakraščių, visokį tamsų gai
valą rusų valdžia siuntė Lie
tuvon, duodama jiems viso
kias lengvatas • įsikurti ir 
tapti ne tildai . gerai apmo
kamais valdininkais, bet ir 
ūkininkais.

Pagarsėjusio Mūravjovo- 
Koriko laikais, kada Lietu
vos žmonės buvo ypatingai 
suspausti, neturėjo savo ra
što ir kitokių paprasčiausių 
teisių, rusai buvo gabenami 
Lietuvon ir čia gaudavo di
delius ūkius, už kuriuos nie
ko nemokėjo ’ir, žinoma, ge
rai vertėsi...

Kai Lietuva atgavo nepri
klausomybę tie rusai, papra
stai burliokais ‘vadinami, y- 
p,aringai Ukmergės apskri
ty, o taip pat apie' Kauna, 
jau buvo gerai apsigyvenęj 
gauti iš rusų valdžios ūkiai 
liko jų nuosavybe. Dabargi, 
pabėgusieji nuo revoliucijos 
į užsienius rusai turtuoliai, 
nusipirko Pietų Afrikoje 
didelius nedirbamus ženfės 
plotus ir sūmane neturim- 
gesnius rusus emigrantus y-

10,000 DASJBININKŲ 
GAVOgARBĄ

Prohibicijų ‘ atšaukus na
mų, kainos ir nuomos kai 
kuriose vietose žymiai paki
lo. Taipgi atsirado daugiau 
darbų. Sakoma/ kad. apie 
10,000 darbin&rfį^vo dar
bų.

Vien Bostone 500 barteri- 
derių gavo darbų. Valstybė 
gavo jau $629,000 taksų.

PREZIDENTAS PASMER- 
KĖLINČĄ

WASHINGTON, D. C.— 
Gruodžio 6 d. Prez.. Rod- 
sevelt griežtai pasmerkė lin- 
ča.

Jis, • nors netiesioginiai, 
pasmerkė Kalifornijos gub. 
Rolph, kuris užgyrę linčia- 
viina.

GALIMA SiySTI NAUJAS 
DOVANAS ) RUSIJĄ
Jung. Valstybėms susi

tarus su Sovietų Rusija at
sidarė visokis "susisiekimas; 
Kaip praneša, amerikiečiai 
jau gali siųsti ' nau jas do
vanas į Rusiją Šv. Kalė
doms.

Dovanos Viri būti naujos. 
Vadinasi senų daiktų nesių- 
skitė, nes komisarai konfis- 
kuos.

Baker vėl išrinktas 2 
MAJORU

BROCKTON, Mass. - 
Pereitą antradięnį' miesto 
majoru vėl įšriiiktasr Hora- 
ce C. Baker, respublikonas, 
Jis gavo 11,686. balsus,, o de
mokratų partijos kandida
tas Crovvley gavo 11,530 
balsų..

•[ miesto tarybą išrinkta 
15 demoj<ratų ir 13 respub
likonų...

lindumTmiluoj
N A T A L, Brazilija. 

Gruodžio d. -L-' Lakūnas► - * ■*« ... * 
Crarles Liūdbergh su žmo/ 
na iš Afrikos orlaiviu at
skrido į Braziliją. Jis pada-

Prieš Pat • Sutarties Pasira- 
šymą Įvyko Kruvini Mūšiai

Keletą Darbininkų Pavojingai 
Sužeista

NORKOOD, Mass.— I><- ’ 
reitą pirmadienį ir antra
dienį odos darbininkų strei
ko lauke įvyko kruvina ko
va, -Kompanijos, mušeikos,. 
atvykę prie lietuvių svetai
nes, kur streikieriai rinko
si, pilotė nekaltus žmones 
mušti lazdomis. Policija 
dailininkų, negyną nuo mu
šeikų. Tik kada subėgo dau
giau darbininkų, tai polici
ja įsikišo ir muši sustabdė 
areštuodama, keletą darbi
ninkų.

Vienas streįkierys lietu
vis Uždavinys, gyv. 47 Tre- 
mont St. buvo mirtinai su
žeistas. -

Antradienį, gruodžio 5 d> 
streikieriai organizuotai ap
stojo dirbtuvės lauką ir lau- 

; kė iš darbo važiuojančių 
streiklaužių.

Buvo atvykus pagaĮbon 
■ vietiniai policijai iš Bosto
no ir valstybės policija.

Streikierių . ir jiems sira- 
_____________ __________ patizuojančių buvo apie 1,- 
rė 1875 mylių kelionę per J^O žmonių. 
Pietinį Atlantiko vandeny-! .Pradėjus streiklaužiams 
ną.______________________ įvažiuoti iš darbo iš minios

Didžiulė minia pasitiko. if į paleido akmenis ir -pradėjo 
sveikino pp, Lindbergli’usJ vartyti ir daužyti automo- 
Visos to. miestelio biznio į- i Dilius.. .. ,■

' Policija- buvo bejėgė.
i bi liūs.

staigos ir krautuvės ■ buvo j' J vxj «m u v v.
uždarytos, gatvės išpuoštos.! ^au8’ nukentėjo.
Tikra šventę.

ŪKININKAMS MOTA
$100,000,000

PENN. VETERANAI 
GAUS BONUS

HARRISGURG, Pa. — 
Senatas priėmė bil'ių, ku
riuo skiriama $50,000,000 iš
mokėjimui tos valstybės ve
teranams bonus.

VVASHlNGTON, D. C.— 
Dvylika Pederalių Žemės 
bankų išdavė ūkininkams 
apie $100,000,000 paskolo
mis lapkričio mėn.

Centralin’is ' Kdperatyvų 
bankas pasiskolino $6,285,- 
860 lapkričio mėnesy.

Viso koperatyvai yrą pa
siskolinę $141,107,605.

Policija areštavo 20 žmo
nių. Mušiu! pasibaigus strei 
kiečiai' rinkosi į svetainę, 
visai nežinodami, kad kuo
met ėjo kruvini mūšiai, tai 
unijos vadai tarėsi su kom
panija, tarpininkaujant vai-, 
džios atstovams, baigti strei
ką. . ‘

Lietuvių svetainėje jau 
apie 6 vai. buvo žinių, kad

susitarta.. ‘
Vėliau, atėjo unijos vadai 

ir .pareiškė, kad. kompanija 
pasirašė sutartį ir lieka. 

. darliininlmms jų priimtv—.----
Darbininkai laimėjo, nes 

kompanija buvo priversta
1) pripažinti unijų •
2) mokėti imi jos mistetjr* |-

tas algas; . . j
3) grąžinti darban. darbi-* 

niūkūs be jokios. diskremi- 
naeijos;

4) nuo Šio šeštadienio pa« 
leisti iš darbo visus štreik-' 
laužius (streiklaužiais skai
tomi tie,, kurie buvo išėję J 
streiką ir paskui grįžo “ 
strciklaužiantį ’ir kurie prieš 
streiką nebuvo dirbę, o tik 
streiko metu pradėjo). ‘ .

Dėl algų turi susitarti j 
iki sausio l .d., 1934.

Jeigu abipusės nesusi- . 
tars ginčas spręsti bus pa- 
vestas Ne\v England Regio- J! 
iril Labor Boardūi, . ■ <

Toji sutartis veiks iki va
sario. 1 d.j, 1934. -

Nuo. pirmadienio, gruo- j 

džio 11 d. dirbtuvė bus užr j 
daryta iki gruodžio 17 <1. 
Per tą savaitę, imi ja su. į 
kompanija nustatys algas. j 
pagal Pėabody algų skalės, j

Šiame streike labai Vię- .. j 
ningai laikėsi lietuviai, dau- 
giausia buvo mūsų L. D. S. ; 
organizacijos nariai.

V. Kudirka, L. D. S. Ceų- i 
tro vi re - pi rmii ii nkąs buVO į. 
strėikierių šelpimo komisi- | 
joje. - j

Tad mes sveikiname odos i 
darbininkus su laimėjimu ir j 
nukentė.jušiems .. darbiniu- i 
kams reišltiame nuoširdžia ’ 
užuojautų. . -

Rusijos ir Italijos Dikta
toriai Susitarė

Organizuojasi Prieš Lėktuvinė Propaganda
-Lietuvos Aero Klubas, 

skleisdamas aviacijos idėjų
Lietuvos visuomenėje, pasi-

WASHINGTON, D. C— patingai žemdirbius ir bu-
W*iĮliam Phillips, einąs vai- viisius. kareivius ten koloni- _______ _____ 7 x .
sfybės sekretoriaus pąrei- žuoli. Į Pietų Afriką, išvyko1 ryžo pradėti darbą . naujoje 
gas, oficialiai pasirašė; pro- daug emigrantų iš Prancū- srityje. Ta naujoji sritis, 
hibicijos panaikinimo įsta- rijos* Lenkijos, o šiomis die- tai Lietuvos gy
tymą 5:491/o vai. po" pietų, Į nomis vyksta ir iš Lietuvos. 
gruodžio 5 d. t rfiųčiau susižavėję rusai

e w * ■ vyksta ten ne tik bedarbiai,
Gerb. Skaitytoji Dėmėsimi“

( j ir■•turi net po keliasdešimtš
skleiskite Šviesą ; margų ūkius.

Perskaitę “Darbininką” nenu 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu snpažin- 
disite kitus su “Darbininku“ ir 
L, D. S. ir atraite mūsų idė
jos prieių propagahk.

bus plačiai visuomenėje pa
skleista. Be to, rengiama 
dar riša eilė kitos literatū
ros, atsišaukimų, plakatų ir 
panašių leidinių, kuriais no
rima paskatinti žmonės la
biau rūpintis pavojais iš 
oro.

į 1934 m. paša varį Aer,o

Gerb. . skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai įrašome remti tuos 

. .profesionalus biznierius, kurie 
skelbiasi ‘ * Darbininke. ’ * Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 

i ; matėte jp skelbimu “Darbiniu*
I ‘ ke,” Tokiu*būdu biznierius dar
į’. geriau supras, kad skelbtis “Dar-
I buliuke” apsimoka.
T;. _ , - • ’ • ■' •• ..

’ Apie 200 šeimynų rusų ū* 
kininkų parduoda savo turr. 
tą, kurį^perka daugumoj 
grįžusieji amerikiečiai lietu
viai, ir vyksta į nežinomų,, 
tačiau pilnų viUojimo šalį 
laimės ieškoti. .

gyventojų prieš 
lėktuvinė apsauga. Priešlėk
tuvinės apsaugos Lietuvoje 
ligi šiol beveik nebuvo, ir j Klubas ruošia visoje: Lietu- 
žmonėš apie ją neturi tikro voje aviacijos savaitę, per 
supratimo.' t kurią plačioji visuomenė

Aero klubas pirmiausia' bus praktiškai supažindinta 
nori išaiškinti gyventojams' su gręsiančiu pavojumi iš 
priešlėikturin e s 
reikalingumą, ir būtinumą. 
Majoras Pyragius’jau pa
ruošė populiarių propagan
dinę knygų vardų “Kį kmk 
vienas turi žinoti apie prieš
lėktuvinę apsaugą.’ ’ Knyga

apsaugos oro ir šil tomis priemonė
mis, kurios gali šio pavo
jaus baisias pasekmes, pa; 
versti , mažiau kenksmingo
mis. šiai savaitei suorgani
zuoti tuft tarpu .ėina smar
kus pasiruoši maš. • Tsb.

ROMA. — Sovietų Rusi
jos komisaras Litvinov ir 
Italijos fašistų diktatorius 
Mussolini sutarė bendrai 
veikti, kad pagerintų Euro
pos padėtį.
Taip pat Litvinov ir Mus- 

šolįni.:. veiks sutari inai ir 
niisiginkiavimo klausimuo
se..- ’ .’

Prieš pasitarimų, išvaka
rėse,. viename aristokratiš- 
'klausiame Romos viešbuty 
Mussolini surengė bankiėtų 
Litvįnovui, kuriame abu 
diktatoriškų valstybių at
stovai valgė ir gere visiškai 
neprisiminę, kad tose Vafer 
lybėse, ypač Rusijoje darbi
ninkai badauja, kad kalėji
mui. pilni”. politinių kanki
nių. •

Litvinov/ lankėsi ir pas’ ■. 
Italijos karalių Emmanuelį.

Mussolini nori įtraukti 
Rusiją ir į 4 didžiųjų vals
tybių paktą. Rusija būtų, 
penkta valstybe. ;. •

.Bankiete’ dalyvavo,. Mus- 
solini., valdžios viršiniukaų 
karo i r tai vyno iv Italijos. 
orinių jėgų viršininkių ir r 
kiti didikai ir kartu su 
‘‘darbininkų tėvynės” ko
misaru Litvinuvu gėrė tins
tą už sveikatą diktatorių.

NORI REFORMBT! LYGĄ
ROMA. — Associated 

Press sužinojo, . kad Euro
pos valstybėse kai kurie dip
lomatai tariasi perovgani- ' t 
žuoli Tautų Lygą. . /

«
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'CruUžio Ž <Į.,i&33

lETINES ŽINIOS
jo įvykti gniodžio 11 d., 
Municipal Biiilding salėje, 
atidedamas į. vidini sausio

- 1 mėnesio, - t, y., iki po Naują
. <v . .Metą. Priežastis atidėjimo 

■tokėsi viešnios išJtfaspethpy.^ j.a(| į0 vaĮęal,0
/R* I., N. Y. ir Bichmond 
Bfeilk L. L. N. Y. p-nia G. 
■^iburienė ir jos duktė Pran 
Epiška ir p-nia' A. Klaščięnė., 
SKr jos .duktė Adelė, lydinios 
Įgj-mios M. Kiburienės iš 
^Dorchester. Gėrb. viešnios 
^yru “Darbininko’ ’. skaity- 
Kojos įr rėmėjos. Jos į Bos- 
Stopą atvyko iš AVoreester, 
įOtąss., kur dalyvavo a. a. 
Efejingi enes laidotuvėse. . 
jSy įš Bostono vyksta į Ath-

Mass. pas gimines, o iš 
S. tep į; namus. Laimingos ke- 
fe. lionėš gerb. viešnioms lin-

LANKĖSI
ĮE ^Trečiadienį, gruodžio 6d., 
įį’lJarbininko’

ciatoiią ir vadą p, J..Jaku
bauską Š. Orange, N. j. iš
tiko nelaimę. Jis eidamas 
savo pareigas susižeidi hai- 
rę koją, kuriai pilnai sugyti 
ims arti menesio laiko. To 
betlivią sporto vakaro ėntu- 
ziaštaij prašomi nenusimiiir 
ti, nes sporto vakaras įvyks 
kaip tik nauja data bus nu
statyta. Sportu

MANSFIELD PRALEIDO 
SI.54LI6

|SUSIRINKIMAS
Lietuvos Dukterų po glo- 

Sba .Matinis Dievo draugijos 
^ susįiinlvimas įvyks antrą- 
Įj’ dienį, gruodžio 12. d., 7 :30 
K;vaJ‘ vakare, bažnytinėje sa- 
& lėje. Kviečiame visas narės 
p . ateitį nes bus valdybos riii- 

kimas.
V aldįįba*

h*
yUEI. SPORTO VAKARAS 

ATIDEDAMAS

rodomi Cambridge^ lietuvią 
bažnytinėje salėje, gruodžio 
10 d., 3 va h p, p.»-

Visi ems i erta pasinaudo
ti prcgoims. . .

GRAŽIAI GIEDUJO 
BAŽNYČIOJE

Prasidėjus -actveiitams, pe
reitą sekmadienį,. 11 vai. mi
šiose, tai dienai pritaikintą 
giesmę, Cherubini’o uAdTe 
Levati” labai gražiai giedo
jo choro solistai. Trio gie
dojo P. Karbąuskaitė — so
prano, J, Antanėlis —- tenoi 
.ty Ąl. Juodaitis basso.

Šiomis dien b m i š adv. 
Mansfield rinkimą kampa
nijos vedėjas įdavė miesto. 
raštininkui apyskaitą, iš kii> 
rios paaiški, -kad laimėjęs 
rinkimus .adv. Mansfield sa
vo pinigą praleidęs $Į544-.16 
ir iš kitur yra. gavęs $1300,. 
viso $2844.16. - k . ■

Kandidatai į majorus ga
li praleisti rinkimu kampa
nijose tik $3000.

i J. J:atitikti ttskas susižeidė,, 
h. Visą laukiamas Lięturaąh 
^Sporto vakaras, kuris tiirėr

ADVOKATAI ,

U
JUOZAS CUNYS

ADVOKATAS

fe

&

r

■į
•r*.

&

•k-

■H'

v

' CHORO DARBUOTE
Trečiadienio vakare, grup-. 

džio 6 d,, 8 vai. vak., įvyko 
choro mėnesinis susiiinlu- 
•maą’-^ŽDry&iėje^^mĮtamęje..

Muz. M. Karbauskas: jau 
sudaręs sąstatą, vaidintoją 
operetei ‘ - Consilium Facul- 
tatis.’.’ Daromos pratybos.

DAKTARAI

Gruodžio 5 d., mįrę Vin
centas Tolvaišą, 65 metą 
amžiaušj gyvenęs 11 Eiidi- 
cott)Stį-.Boston, Mass/ Jis. 
•paėjo iš Valkininką, Tra
ką. . Amerikoj e pragyveno 
per 40 metą. Iš amato, maši- 

■>snistas. Paliko brolį Joną,

414 Broadway, S. Boston, Mass. 

r Tel, So. ‘Boston 0948

.V - GYVENIMO .
Tel.. Parkway 1864-W

Bridgetvatery, Mass. Ginti-: 
nes Mateušą Stakutį, Anta
ną. Stakutį ir Vincentą Sta
kutį. Iškilmingai, tapo pa
laidotas iŠ Šv. Petro bažny
čios/gruodžio 7 d., 9 vaL i.

Palaidojimu rūpinosi bro
lis Jonas, kurs valdo korpo
racijos čeveryką dirbtuvę. 
Bridgėwater,’■ Mass.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda, visokias provaa. Daro vi- ■ 

sus legalius dokumentus.
J* . • . • •

>17 E St. (kampas Broadvvay)
. South Boston, Masė.
‘Telefonas: Šou Boston 2732

: Namą; Talbot 2474

SUSILAUKĖDUKTERS
Puiai A.. Biišmanai, gyv.

89 E. 8-th St. . susilaukė 
dukters.

P-nas” Al. Bušmanas yra 
žynius sportininkas ir dabar 
jis yra Pere Marąuette foot 
bąli, ratelio žvaigždė.

KAI. J. KALINAUSKAS
'*••• ADVOKATAS

“Darbininko” Name 
«v. (antros lubos, Room 1) 

366 Broądway, So. Boston.
Tek Šo. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326 

Tek Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

THE SIU THAT WAS HIS

Tel. S. B. 0441.

ff PR, J. KALINAUSKAS
hV ' ADVOKATAS

- -f :. ’
s 1 414 Broadway» So. Boston.
3FLS ,

Room 3»
-/* Gyven. vieta: S Florence S t, 

nudsou, Mass.
Duduon 622;

1

Bi

Tel, So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
-. DARBININKO NAAIB 

366 Broadvvay,
4 South Boston, Mass .

' Tel. So. Boston 0628
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoję,

525 E. Broadvvay, S. Boston.
OfUto Valandai:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 
5 lt nuo 6 iki 6 va), vakare. Ofl 
sas uždarytas subatoš vakarai! ir 
oedSldienlaie; taipgi soredomia nuo 

. 12-to«i dienų uždarytas.
Taipgi niurnu ir X-rag

DARKINIKgAS
SįpsiiTnkųnas nutarė rengti 
pietinius Šokius. • Išrinkta 
komisija rūpintis šokią įa? 
rengimu.* Be to, šiais metais 
sukanka trisdešimts metą 
nuo choro įsikūrimo šioje 
parapijoje. Choro įkūrėjas 
pi : AL . Karbauskas. . šiam 
svarbiam įvykiui paminėti, 
nutarta surengti atitinkamą 
parengimą. Tam darbui iš
rinkta . komisija ... paruošti 
planus ir patiekti sekan
čiam susirinkimui^
J? Pasidžiaugta sėkmingu 
pereitą choro parengimu ir 
išreikšta padėka. rėmėjams 
ir prieteliams, ’ . . #

Nariai raginami kuoskait- 
lingiausiai lankyti praty
bas, besiruošiant Kalėdą 
šventėms. Kad sudarius sti
presnes. elioro pajėgas, nu- 
tarta turėti naują nariu va
ju. Vajus prasidėjo pereitą 
susirinkimą ir tęsi$ per du

stojusiems bariams, panai
kinamas įstojimo mokestis. 
Viši pasiiiaudokitė šia pro-

>

. Lietuvis Dantistas .

DR. S. A. GALVĄRISKI
. (GALINAV^KaŠ)‘

. Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

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

•pagal susitarimų.

, . Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. K A P O Č I U S
251 W. Btoadwąy, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki G ir nuo 6:30 iki 9. v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki .12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai: vakare. 
Nedeliomią nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį) • ■ '

DU LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
’ ‘ CHIRURGAS

Š-Ray
Tel. South Boston 2712' ■ 

. 534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

|“TheSinThatWasHiš”|
I < 7 rolių drama paveiksluose vaizduojanti nusidėjėlio atsi- .1 
į vertimą. ...... i,
I X S 1

3.

2 rolių komedijos, ' 1 rolis Kartūnų.
------Bus rodoma —

Gruodžio 10 d. 7:30 v. vakare
BAŽNYTINĖJE SALEJE

South Boston, Mass.

Cambridgę lietuvių bažnytinėj salėj tą pačią dieną 3 vai, p.p.

i
' š

g

s • • . , . s

nos pamaldos buvo vakarais. 
Kurtu su Novena yra visiems pa- . 
rapijiečiams astuonių dieną re-, 
kolekcijos. Pamokslai: rytais 8:3.0 
ir vakarais 7:30, Viskas baigsis 
gruodžio 8 d.

Atlaidai prasidėjo iškilmingo- . 
mis šv. mišioms ir pamokslu, kU- : 
rį pasakė Imu. Dr. J. Navickas, 
M. I. C,

Gruodžio 8 d,, užbaigoje pa
mokslą sakys kun. Dr. Bružas. 
Taip pat yra pasižadėjęs daly- • 
yauti ir J,: E, Vyskupas P; Bū- 
čys. : •• . ‘

Nuoširdžiai patariamo tusiems 
dalyvauti šių brangių atlaidų už
baigime. . .*

“O, matai mano gydyto
jas liepė man šalintis nuo 
tabako!”

Šy. Vincento dę Paulio 
skyrius: ‘‘Gelbėkite betur
čius, ypatingai tada, kada 
patys turite bedą. ”
|3
I Tel.-S. B. 2806-R Į
| LTETUV18 f

Sekantiems metams val
dybą sudaro šie: pirm.— J. 
Grigaliūnas, studijuojąs tei- • 
šią mokslą, vice - pirm. — • 
O. Valeckaitė, rašt. M. 
Sabaitė ir iždininku —- ’Jr į 
Antanėlis, Iš valdybos są
stato • matosi, kad sekančiais 
metais bus smarkiai pažengv 
ta pirmyn.

Jurgis.

l (špjiKamlnuoJu akli |
- priskiriu akiniu =
= kreidas rtkiK atirt i
| • «lnu Ir .amblljonl f
i(aklose) nkyse ąugrąMImi&v!a | 
| aą tinkamu taiku. |
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. | 
| 447 Broadvvay, South Boston |

■ GR ABORI Al

PARAPIJOS CHORAS 
PRADĖJOVAJŲ

Artėjant’ Kalėdoms, didy? 
sis choras laiko pratybas du 
kartu savaitėje. Pas narius 
matosi daug energijos nau- 
lingam darbui. Nusisekęs 
choro parengimas, ragina 
visus . viėnjh^hi^.''padirbėti, 
kad išugdžius - ėhbio jėgas.; 
Nariai pasiryžę trumpu lai
ku lirirašyti. prie choro kuo 
daugiausiai nariu. Toks 
darbas yra giltinas.

GURLEY SUMAŽINĄS 
VIEŠĮUy DARBŲ PLANĄ

CAMBRIDGE, MASS.
. A. f A. •

Gruodžio 2 d. mirė Jonas G H- . 
gas, 39. m, amžiaus. ..Palaidotas 
iš- ŠVe. P, M. N. P, pąr, bažny
čios su mišiolais gruodžio G d. .

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet 

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

P. J. AKUNEVICH
■■ (AKUNEVIČIUS) • 

r 16—18- Intervale 'Street,
Montelld,' Masš. .

Tet Brbėkton 4110
258 West Šrdadway, 
South Boston, Mass, 
Tėl. So. Boston 4486

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) ,

G R A B O R I U S 
494 Ė. Broadvvay, ' ■ 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Gruodžio 10 d., 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėje salėje, 
W. 5-th St., So. Boston, vie
tinio Federacijos skyriaus 
yądo\tybčje. bus -rodomi įdo
mūs krutami paveikslai, va
dinami “The Siu That'VVas 
His.”

Paveikslai, vykusiai vaiz
duoja seminariją. apleidusiu 
klieriku gyvenimą, kurs ta
pęs bedieviu, kazįminku, 
buvo įtariamas žmogžudys
tėj ę. Kad pąsislėpus, jis ap
sišauki* “kunigu”, ir “kuhį- 
g avo. ’ ’ Gerą. draugą įtaka, 

. račicTus, sugrąžino jį prie 
tvarkos,

A puri 7 rolią šios dramos 
bus rodoma, dar pora rolių 
komiški] paveikslu ii-vienas 
kartūną.

Įžanga 20c.; vaikams 10c.
Tie patys paveikslai, bus

= Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
| ; (BHP8YB)

Lietuvis Gydytojai
r Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 J-' 
1 278 Harvard Street, |
rkamp. JEnman arti Central Sq,i 
| ••'.■' Oąmbridge,Mosi. |

• Gruodžio 6 d., Valstybės 
sostinėje įvyko viešas, vie
šąją darbą Bostone svarsty
mas. Majoras Cttrlęy buvo 
užsimojęs dideliems dar
bams. Jis noręjo gauti $8,- 
500,000 naujo į’Huntingtoū 
Avė. požemįtų^tiinėlio pra* 
vediinuĮ.; Bet .jįiašikalbėjęs 
su naujai išriktu majoru 
p. Mansfield nuo savo pro
jekto; atsisakė, 1 ■'

SOCIALISTAŠTASIDARĖ 
SAU GALĄ

Tel. South Boston?0815

U. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Res. 
564 East Broądvray, A

So. Boston, Mass.

ę.

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
.‘specialybėje 1 ;

ima-c Širdies, Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkstų,/Slo
gos, Patrūkimo, Reuma-:- 
tlzino ir visokias Kraujo, 

k Nervų, Odost ir Kroni&kas 
TTyabiejų lyčių ligas.

.y 1 " 'Patarimas veltui 
•Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

peiųlmlų, ISluldii ir kančių.

Dr.Griiiy,327Js:“£1. 
Valandoj; Antradieniais-ketvirta
dieniai! ir ieithdfenUli 10-12 ry
te,’ s- c, 1—9 Ttltara; aekmaUle- 
Ėdale 10—13 tlkUL

Šiomis dienopus adv^ Thb- 
mas G, Connolly,. žymus so- 
ciaĮistas, , bijodamas teismu 
už. s padarymą i. testamento, 

| šoko į'Čliaiies.upę ir nūsL 
' skandino. • . •

j ; irti O
Į . Bostono leidimą tarybos 

pirmininkas nustatė, kad 
degtinę pardavinėti' gali tik 
iki 1. Vai., ryto; ’■

r “Jmuu, kodėl taip ištolo 
i laikai savo ęigaVetą kaip ru-

(UMBMDGE, MASS. —Penk
tadienį, gruodžio 1 d. a, a. Balt
rus Miškinis darbe patiko nelai
mę. jis dirbo miesto darbą. Va
žiavo trokų. A. a-. Baltrus stovėjo 
ant ‘h-unriįug hoard;”- Kada pa
sakė visiems darbininkams išlip
ti, tai a, a. Miškinis nelaukęs su
stojimo šoko žeme,ii ir papuolė 
galva po. troko ratu ir vietoje 
užmuštas.

Laidotuvės įvyko trečiadienį, 
gruodžio . 6 d. iš Švč.' P. M. Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios, kur 
už a. a. Miškinio vėlę atlaikyta 
trejos šv. mišios.

Mišias laikė kleb. kim. P. Juš- 
kaitis, kun. K Urbonavičius ir 
kun; J. Plevokas. .

Palaidotas Broektoąe katalikų j. 
kapuose. . j.

Velionis paliko dideliame. Jin- I 
Liūdime žmoną, du. sūnų ir. duk
terį.

A. a. B. Miškinis per 8 metus 
buvo L,, I). S. organizacijos išti-. 
Rimas' ir. uolus narys. “Darbinin
kas” buvo jo mylimiausiaš laik
raštis.

Paskutiniais laikais jis .'.buvo
labai suvargęs, nes neturėjo dąr- — 
bo. Miesto darbą, gavo tik trum- '.OTftUt rV -0 onillb 
pam laikui; . STANLEY & SON’S

Bet ir vargo prispaustas Jis j 
neišsibrauke iš organizacijos. Jis Į 
yra užsimokėjęs už visus 1933 m.

A. a, Miškinis kiek laiko atgal 
buvo užėjęs į. “Darbininko’’ re
dakciją ir pasipasakojo apie sa
vo vargus. Skūndeši, kad dėl se
natvės niekur.negalįs gauti dar-

Gruodžio 5 d. pas kleb, kun. Ėl 
Juškaitį įvyko Bostono Provinci
jos Kunigą Vienybes susirinki
mas. ... • . -

Profesionalai, biznieriai, pramohln- 
/nl,’kurie skelbiasi “Darbininke.” tik

it verti skaityto jų paramos.
Visi garsinkite “DnrblnlnlcA ‘

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

SO, BOSTON ■ 1058 I

BAYVIEW • 

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR ROOKNE 

Automobilių ir Trokų 
Agentūra.

Taisome visokių ISdlrbysČtų auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta: • - .

1 Hamlih Street 
ir E. Eighth St.

rfOUTH BOSTON, MASS.
•/oc. JCapoČiunas.. ir. Peter Trečiokas 

savininkai .

UPHOLSTERINGCO.
Visas darbas atliktas prityru

sių vyrų.
-Pirmos rūšies kostumerskas dar- . 
bas atliktas ant visokių dalykų.

j. Rakandai padirbami pagal už
sakymą.

bo. Gyvenąs tik iš geraširdžių į Taisome.— Užbaigiame Šlip.
5 i Covers-— Matracus.žmonių. Labai daug jam padedąs ( _

kleb, kun. Juškaitis. Ypatingai 171 Broadway, So. Bbston, Mass. 
jis. džiaugėsi ’ ir- dėkojo Dievui Į. Tel. So. Boston 2374-R. 
kad turįs gerą šelpėją p. M, Nor-------- —--------- ————---- —
butą. Jis jam ėsą daug kartų pa- 
dėjęs sunkiose dieųose. t | ---- ------- ---- —

Velionis buvo pavyzdingas ir ' I
•kaipo katalikas ir kaipo darbi-( I 
timkas. Buvo tykus, ramus ir i 
nuoširdus darbiniiikas; Į

Gruodžio 1 d. jis užbaigė savo j | . ,
vargus; Ilsėkis ramybėje. ' Į.^Pgi k pataisau.

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

dėjęs sunkiose dienose. JUOZAS M.DILIS
LAIKRODININKAS

i Parduodu įvairiausios rūšies 
i š auksinius ir sidabrinius daik-

Nepaprastą Dievo malonią laikas
• v. - ' v i 8 •

Lapkričio 29 d., vakare, ŠVč. į
Panos Marijos Nekalto Prasldėji-' A P C M T A I 
mo bažnyčioje prasidėjo Novena n U L 11 I . n I 
prie Nekalto Prasidėjimo. ^Nove- | Q»<<>iH»»»>»ii»u<«iii<iuinitit<iiiuiiiiuiii(n>i>iniiliHilĮ)

Ąpic mūsų pigų ir gražų patarnavimą,, 
į klauskite tųx kuriems įneš patarnavome,
į JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS

E Graboriai ir. Balsamuotojai

f 380 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. So, Boston 0304-W

INSURANCE I
Apdrausk namus, rakandui | 

automobilius pas I 
J. S. MESLIS į 

455 W. Broadvvay, §o. Boston | 
Tel. So. Boston 3612 I

DRAUGIJŲ VALDYBŲ ;
• ADRESAI

LIETUVOS DUKTEBU DB403 
pp glo&k motinos ivo, 

Urmininke Eva Markslenč, 
623 Ė. ,8th Stų So. SoBtdn, Mųss. 

Vlce-Dlrminlnkč— Ono Slaurlenč, 
448 B, 7th St, So. Boston, Mur. 
Tel. Sp...Boston 8422-R 

prot . Rast — BrOnč Clunlene,' 
29 Gould St, VVest Rpxbury, Mas8< 
Tel. Parkway 186-1AV

Fin,' Rakt — Mat joną Markoulutl
83 Navarra S t., Roslindale, Marse, 

Tel. Parkway 0658-W ‘ < • 
lidluinke Ona-Staululiute

103 Wė«t flth St, ,80. Boston, Haas. 
įSrarkdart Ona Mlsglrdlenl
U512 ColumblH lld., S o. Boston, Maa*, 

Kaaoa Globėja E. JanuSonlenS
1426 Columbia Rd., So., Boston, Mnas 

Draujijs savo euNirlnklmus laiko ku 
antrų utarninki kiekviena mBnmiioJ 
T:80 yal yiakaiK pobalnytlnlj m-į
tainiy. I

tUMLB druugijoa reikalais kreipkite ' 
peili protokolu raitininke.

IV, JONO EV. BL.?A^LMNW !
DR-JOS VALDYBA !

Pirm, ~ J. Petrauskas,
24 Tiromas Park. So. Boston, Ua» !

Vice-plrm.—V; Sledonis, . J
1430 ColumbLa Rd., S. Boston, Mass

Prot Raitininkas — J. Gllneckls f
5 Tbomas Pnrk, So.. Boston Ua» j

FIn. RaStininkas — Pr. Tuloikls, I
100 Bo\ven St> So. Boston, Milus. į

Tldlnlnkai — a. Nntt*lūUM \ . :• 
885 E. Broadway, So. Boston,

Martnlka — 3. Zalkl« . ‘ l
7 5Vir*fleld St? S j Boston,. Mum.' j

Draugija laiko tty^Hnkltnns kas trečh į 
nedSldlenl kiekvienų inenealo, 2 va! I

J po Pietų, i
8t, So. *"

: K.SIDABRAS
I. Važiuojantiems į ir i§ Lietuvos pam

pinu pasportuš ir parduodu 
Laivakortes,

•I Apdraudžiu baksus, namus, rakandus 
ir t t.

Į - 342 \V Broadvvay, . Boston, MtfsS 
Telefonas South Boston 179S

pMJo* Mllj, 4W B. Ttl 
!ton, Hmm.

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes k 
įš Lietuvos hnt patogiausią- ir 
,greičiausių laivų, SntvSrkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ 0ASH
. IN S U R A $ 0S
Apdraudžiame Ntinug, Rakan

čius, Automobilius ir 11.. ; 
broadway travel

K BURBAU
K. .1 VIUSULA^Sav.
366 W, Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Teh South MostOu 0®»
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Kelionės įspūdžių Nuotrupos

JO EKSCELENCIJA VYS
KUPAS G. P. O’HARA 

ATVYKSTA EASTONAN
ŠV. MYKOLO NAUJŲ MARI
JOS MAGDELENOS KAPINIŲ 
pašventinimas ĮVYKS SEK
MADIENYJE, GRUODŽIO 10 D. 

3:30 PO PIETŲ. /.

E ASTON, Pa. — Brangi 
Šv, Mykolo lietuviu parapi
jos geradarėm Mis. M. Lin- 
cienė suteikė šiai parapijai 
didėlę dovaną — kapines.

* Iš pirmiau savo sūtaupintų, 
slinkiai uždirbtą . pinigą ji 
aukojo $1,000.00 įsigijimui 

...• kapinių, $395.00 akmeninio 
kryžiaus pastatymui kapi
niu jeentre. *

Šių metų gegužės mėne
syje įsigytu 2 1/^ akr. te
įneš prie pat miesto rubežiii, 
gražus . kalnelis, 3 blokai 
nuo gatvėkario ar autobuso 
linijos. Vasaros laike kapi
nės gan gražiai įtaisytos.;Į-

• taisymai verti $2,000.00. Bet 
' kilnios širdies parapijonys 

uoliai darbavosi, kad tuos 
pinigus sutaupius ir kapi
nes gražiai parėdžius; Šian
die naujosios lietuvių kapi
nės jau atrodo daug gra
žiau, negu kitos katalikų 
kapinės apielinkėję. EaSto- 
niečiai liėtuviai. gali kuo pa
sididžiuoti. , Beliko gražiai 

_ jųįsirengti prie kapinių iš
kilnią ir garbingo svečio 
priėmimo, jo Ekscelencija 
pasiketino ir pamokslą pa-

. . . sakyti kapinėse laike pa
šventinimo. Tad vietos iri 
apylinkės lietuviai privalė- Į 
tą gražiai atsidėkoti už su- 

. teikimą jiems garbės ir savo 

. skaitlingu . atsilankymu pa
reikšti savo dėkingumą. -

UŽKVIETIMAS.
Širdingai, kviečiamevisus 

Eastoho ir apylinkės lietu
vius į Šv. Marijos Magdele- 
hos Naujų Šv; Mykolo par. 
kapinių pašventinimo iškil
mes, kurios įvyks gruodžio

Svarbus Pranešimas Penu; Studentąai.t.vS^’IS t2Ž
^CRANTON, PA. ‘ ’

Šiuomi pranešame, kad Amerikos Lietimą katali
ką Studentų Organizacijos Centro l>irmininkąs Jonas 
C. Morkūnas, iš Rochester, N. Y,, kalbės š. m, sekmadie
nį, Gruodžio 10 d., 2:30 vai. p. p., gerb. kun. J. Kuro 
vedamoje lietuvių katalikų Šv. Juozapo parapijoje, 
Scranton, Pa., su svarbiu tikslu organizuoti mūsą kata
likiškąją lietuviškąją studentiją (studentus ir studen
tes), kuli dabar lanko arba yra lankiusi ( alunnii): — 
High Schools, Technical and Commercial Schools, Aca- 
demies,. Institutes, universitetus ir kolegijas, seminaiT- 
jas ir. t t.. . ■’ ■ r.

Bet vienį vadai .ieško tuš
čios .garbės kiti biznio, kiti 
nieku nesirūpina, o-dar lu
ti neatskiria neząležninkii, 
socialistų, komunistų ir ki
tokiu istų nūo tikrųjų lietu* 
vių patriotą katalikų.

Tad nėra ko stebėtis, kad 
mūsų jaunimas klysta ir bė
ga ieškoti, svetimų dievą. 
.. Mūsų kolonijoje Scran- 
tone yra kelios jaunimo 
kuopelės. Gruodžio 10 d., 
2 :30 vai; po pietų , pas mus 
atvyksta svečias organizuo
tistudentus ir moksleivius, 

i įvyks mokyklos svetainėje.
wčin ten nuvyko ir parode ^lc!^a|turi būti panašūs į gryiio-

jaunimo veikimu.
Šioj e kolonijoje jaunuo« 

lių netrūksta, tik jiems reu 
kia daugiau . lavintis, dau
giau skaityti lietuviškus ka- 
talikiškūs!laikraščius.

Scrftntų Jaunuolis.

DARBININKŲ SUSI- 
RINKIMAS.

, Gruodžio 24 <L, tuoj po 
sumos įvyks. L. D. S. 34.kp. 
metinis susirinkimas. Į tą 
susirinkimą kviečiame visus 
narius ir katalikiškos spau
dos rėmėjus. Mes turime 
gavo organą “Darbininką” 
ir mūsą katalikų pareiga j j 
išplatinti.

Vienybėje— galybe!
Dirbdami vieningai mes 

padarysime didelius darbus.
Katalikiška spauda yra 

didžiausią tvirtovė, galin
giausias ginklas, šviesiau
sias vadas, tik mes mokėki
me jį tinkamai užlaikyti.

• ’ Narys.

MIRĖ,
Juozas Martusevič i us, 

kum Martusevičiaiis, buvu
sio mūsų4 parapijos pagelbi- 

’ pinko- tėvas mirė savo na
muose, Minersville, Pa. A- 
pie 25 kunigai išreiškė savo

męntai: kortų — pynakelio 
iv “checkerių.” Visi kvie
čiami dalyvauti šiuose,tur- 
namentiiose. Proga tapti 
čėmpijonu nors vienu at- 

™ Į žvilgiu. : ’ . ./ (užuojautą jaunam kunigui

Vyčiai rengia muzikališką 
komediją vardu “Apkalbos 
iv Meilę.” Mano suvaidinti 
apie Naujus Metus, Ši mu- 
zikališka komedija bus su- 

" . . r . ... .vaidinta geriausią choro
"V*isi Dvasios "Vadai, visa lietuviškoji katalikiškoji. ūoinininkn G^raŽios dainos 

visuomenė ir, ypač mūsų1 Studenti ja yra nuoširdžiai pra- ibus įdainuotos. O komedi- 
Sonia atvykti į šv. Juozapo parapijos svetainę, Serali-Į tjb].ai prijUokins publi- 
ton, Pa., sekmadienį, Gruodžio 10 d. (Sunday, T)ec. 10) . 
2:30 valandą po pietų. ’ - ’*’*

CENTRO VALDYBA.

pamokos bus Vyčių svetai
nėje, kas pirmadienį nuo 
astuonių- iki devynių. Tie, 
kurie nori greitai išmokti 
skaityti, rašyti ir lietuviš
kai kalbėti, kviečiami atsi
lankyti ir savo vardus pa
duoti kunigui — visi kvie
čiami. Kun. Ląilmakįs var
ios Seserų KazimięrieČią į-, 
vestą moderhi§k«ą metodą.

Antradienį įvyko Vyčių 
kortų lošimas. Gražiai .pasi
sekė. Gana daug lošiku atsi
lankė ir išreiškė savo pasi
tenkinimą. Širdingai dėko
jame rengėjoms: p-lęms 
Kalvinai ir Elenai Janale-

dalyvaudami šermenyse.. 
Mūsą vietiniai kunigai irgi 
ten pribuvo; mūsų klebonas 
kun, Karalius atlaikė skai
tytas mišias ą, a. Juozo 
Martiisevičiaus intencijai. 
Gana didelis būrys mūsų

Latvis atvaizduotas kur 
kas nesimpatingiau. Veidas 
išpliurpęs/ akys išverstos į ■ 
viršų ir atrodo labai apgau
lingos. Žiūri. į. tą paveikslą 
ir matai žmogų, ' kuriu omi 
negalėtum, pasitikėti. Ara
bas, albanas ir. armėnas vi- . 
siškai nepatraukiančiai at
vaizduoti. Albano ir armėno 
nosys labai įlenktos ir ka
žin ar gyvenime yra tokiu 
lenktanosių.

Dairosi vokiečiai į tuos 
išstatytus paveikslus ir tyri
nėja, kuriai rasei jie arti-,, 
mesni. Žinoma, ją vaikai

SHENANDOAH, PA.
''Mūsų Sodalietes.-

Naujos narės bus priima
mos susirinkime gruodžio 5 
d. Visos mergaitės nuo 12 
metu amžiaus, kurios nori 
priklailsyti prie Sodalieeių, 
kviečiamos dalyvauti šiame 
susirinkime.

Gruodžio 8 d., Šy. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo 
šventėje, po ypatingi], pa
maldų .bažnyčioje, Sodalie- 
tėš rengia banluetą savo na
rėms, Vyčių svetainėje.

VYČIŲ VEIKIMAI.
Kun. Petras Laumakis, vičiūtėms, Violai ir Elenai 

mūsų Vyčių kuopos dvasios Šmičiūtėms, Genevivai Ka- 
vadas, įveda lietuviškas pa- nąuskaitel, b ir Marijonai geros kloties 
mokas suaugusiems. Šios Tankelevičįūtei,

ką. . <
' VESTUVES.

Užpereitą šeštadienį įvy
ko iškilmingos vestuvės, Al
bino Jokubonio ir Blankos 
Bajoriūtės. Kun. Karalius 
davė šliubą, Kun. Laumakis 
atlaikė iškilmingas mišias. 
Kun. Mockus buvo diakonu 
ir kun. Bruckmann subclia- 
kpnu. Buvo net Šešios poros 
liudininkų,

Per mišias labai gražiai 
choras sugiedojo “Veni 
Creator” ir “Sveika Mari
ja.” Vargoninkas Mensick 
sugiedojo solo: “Aš tave 
tikrai myliu”; ponios Poš
kienė ir Navickienė, ponai 
Albinas Pącenta ir Albinas 
Gataveckaš sugiedojo kvar 
tetą ‘ ‘ V eni J esu. ’ ’ Žmonių 
buvo pilnutėlė bažnyčia.

Linkime jaunavedžiams 
irjlgų metų 

laimės.

buvusiam dvasios va d u i 
užuojautą, sukalbėdami ben
drai rožančiaus dalį.

VADAIIRJAUNIMAS
SCRANTON, Pa. —Krei

piu gerb. mūsų visuomenės 
dėmesį į jaunimą ir vadus. 
J aunimas amerikone  ja ir 
šalinasi nuo mūsų. Kas kal
tas ? Nesuklysiu \ pasakęs, 
kad vadai kalti. Jaunimas 
organizuojasi į sporto rate
lius, bet ar .kas iš vadų atei
na tą jaunimą pamokyti ir 
supažindinti su musų spau
da ir veikimu. . \

Patys vadai, išskyrus ma
žą dalį, net'neskaito lietuvi
škų katalikiški]. laikraščių.

Laikraščių ir knygų, turi
me užtektinai. Jeigu .’ tik 
mūsų vadai skaitytų “Dar
bininką’’ ir pripratintų jau
nimą skaityti,, jie padarytą 
didėlį darbą. . . -

PUIKAUS TURKIŠKO TABAKO

10 d. 3:30 po pietų. Po pa-, 
šventinimo iškilminga vaka-| 
rienė, parapijos svetainėje, 

' 223 Spring Garden Street, 
Ėaston, Pa. Vakarienėj! į- 
žanga 35c. tik. Vakarienės 
laike prakalbos. ‘

KELRODIS.
Eastonan ■ atvykus ant 

“Girele” reik važiuoti 3 st. 
i South Side. Pavažiavus 
tre j etą blokų apačia Lehigh 
Valley R. R. tilto reikia va 
žinoti tiesiog į kalną kaip 

. eina gatvėkario relės. Užva
žiavus ant kalno reikia va
žiuoti .tiesiog St. John Št. 
iki Gunning Šilk Mill. Nno 
ten tuoj aus matosi kapinių 
kryžiai.

Visus širdingai kviečia:
• Kleb. Kun. S. J. braugelis

ir Kapinių Komitetas:
J, Ludiis, K. Armalavieįa, 

• . J. Bružinskas,- P. Kaulius 
■ iš Philli^sbiu'gli, N. J.,

J. .Kumpauskas iš Bethle-'
• liern, Pa; ■ ' ■■■ *

IT

.“Geras- katalikiškas laik- 
. rastis yra ■ nuolatinė . misi

ja”—
Popiežius Leonas XIII.
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Ant tam tikrų kalnų Artimuose Rytuose yra 
apribotas žemės ruožtas —•„ turkiškai vadi
namas “Yacca”. Ten auginamas tabakas 
kainuoja net iki ’ $1.00 svarui.. Jis'yra 
rūpestingai išnagrinėjamas, lapas po lapo. 
Dažnai žmogui ima ištisi} dienį,kad išrankio
jus’du svaru to puikaus tabako. Lūėky 
Strike yra pasaulių didžiausia puikaus 
turkiško tabako naudotojas. Kadangi tie 
gležni; dclikalni turkiški lapai yra tinka
mai sumaišomi bu parinktiniu tabaku iš 
mūsų pačių Pietų krašto 7- kad padaryti 
jūsų Lucky Strike cigaretę pilnai prikimštą' 

. — apvalų ir kietą — laisvu nuo liuoaų galų.
Štai kodėl Luckies |Uri geresnį, švelnesnį 
.skonį.

sios vokiškos šiaurietiškos 
rasės tipą, bet kaip gi tai 
padaryti ? Štai ir grflvosu- 
kih vokiečių patrijotams, 
kurie dabar leidžia daugybę 
naują knygų su įvairiais - 
nurodymais kaip reikia gry* 
ninti vokišką rasę.

Panorėjęs valgyti užėjau 
į rėstoraną.. Trijųinstnp 
mentą orkestras smarkiai 
griežia, daug stalų. ir stale- ■ 
lių. Atėjusieji restorano 
lankytojai daugumoje Užsi
sako alaus ir gurkšnoja po 
truputį, praleisdami, laiką, 
kurio jiems, matyti, netruk* " 
sta. Gerokai užkandau vo- ’ 
kiško šnicelio ir užsigardžia- 
vau kraujo sriuba. Restora
ne būdamas pagadinau savo.. 
nuomonę ap’ię 'vokiečių mo
teris. Gatvėse ir stotyje ne
rimčiau nei vienos moteries 
rūkančios, o čia atėjo dvi 
jaunos merginos, užsisakė 
juodo alatis ir smarkiai už
sirūkė.

Dar pavaikščiojau po ga
tves netoli stoties ir tuojąus 
skubinaus į stotį, neš jau 
buvo 11:35, o traukinys tu- . 
įėjo išeiti 11:55. Eidamas į . 
traukinį išgirdau lietuviškai 
kalbant. Pasirodė, jog vie
nas Brooklyno lietuvis at
važiavęs tuo pačiu laivu 
‘■Europa,” trečia klase, bet 
neteko mums laive susitikti. 
Laive aš gerai perskaičiau 
keleivių sąrašą, tačiau nera
dau lietuviškos pavardės, jį 
į stotį palydėjo , laivų tini*. . 
jos tarnautojas lietuvis, ki- . 
lęs iš Klaipėdos. Pasisakė 
esąs Vokietijos pilietis, bet 
jo tėvai gyveną Klaipėdoje 
ir esą Lietuvos piliečiai. 
Brooklyni e t i s važiavo į 
Klaipėdą per Tilžę, todėl ’ 
mūsą kelias išsiskyrė ir vėl 
pasilikau vienas.

Na, jau beveik trečia va^-. ; 
landa rytu ir mano rašomo
ji mašinėlė nori streikuoti/ 
todėl sakau visiems skaityto 
jams “Labanaktir iki ki
to pasimatymo iš Lietuvos.

(Bus daugiau).

“Žinokite1, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka* • 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti; bet ir 
patampa katalikybės veika* 
lų išdavėjas, di dinąs priešą 
jėgas.’/— . /
Punovėčio vysk.Pattorokas. •

“Kiekvieno kataliko y ra 
šventa priederme paremti 
katalikiška spaudą ir ją 
k u o p labiausiai paskleisti 
žmonių tarpe’1.

■ Popieš. Pijun IX.
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MiOLšEVIKIŠKA KULTŪRA

I
ijį-' Štai ką rųšo apie bolševi- 

is katalikiškas anglų laik- 
gbaštis hPilot”? ? '“Vienuolika kunigų ir

^feturL-katalikai^pasauĮio-i 
j- tiys, turį nežmoniško perse- 
r Mojimo žymes, buvo išmai- 

nyri į komunistus, buvusius

^Lietuvos nelaisvėje. Sulig 
Otų buvusių belaisvių prane-

Šimo, Ogpu (Sovietų) sto- 
vykioje Solovkuose randasi

60 katalikų kunigų. Pa- 
įfegal oficiales Vatikano in- 
Wfbrmacijas, 1931 m. pabai- 

bolševikų kalėjime bu-
F. vo 3 vyskupai ir 200 katali- 
gf. kų kunigų. Vienas jų yra 
f*; 80 metų senelis. Kad kalba- 
F-i mieji kaliniai buvo išmainy- 
p. ti, tai'reiškia, kad jie buvo 
-'/.politiški nusikaltėliai, ‘ ne 

kriminalistai. Jie buvo ap- 
f kaltinti kaipo kontr-revoliu- 
k ėįjoniėriai už laikymą tiky- 
?\ būrių pamaldų, draudžiamų 
C įstatymais. .
L." “Sulig oficialaus Vatika- 
Į^no pranešimo, bolševikams 
į; paėmus valdžią, Rusijoj bu- 
.fe vo apie 13 milijonų katali- 
B'kų. Dabar jų liko tarp vie- _ 
s no ir dviejų milijonų. Pir-‘ tuo tarpu iš savo valstybės 
I Jūrininkas Popiežiaus Komi- išleidžia tokius belaisvius,. į! 
fe mjos Rusijoje pareiškė,, kad kiniuos gaila žiūrėti. Tikė- 
E-per vienus metus išmirė jimo neapykanta nustelbia 
&jįjaugiau kaip 300,000 kali- paprasčiausią sveiką protą.

Jiems atlikti turime užtek
tinai tinkamų, .‘paiyrašių, 
teisingą, darbščių, geni, 
aukso širdimis savo tautos 
žmonių ir reikalingą. įstai
gų. Nežiūrint ar mes atliki
nėjamo savo dvasios, svei
katos, teisingumo, mokslo, 
finansų, apdraudos ir įvai
rius kitus mūsų kūno reika
lus, pradedant maistu ir 
baigiant apsirėdymu, pir
moj vietoj privalėtume sta
tyti saviškius. “Savas- pas 
savą,” “savas už savą,” 
“visi už vieną, vienas už vi
sus,” lai lietuvių doleriai 
lieka juosė ir išimtinai vien 
tik lietuviams tarnauja o- 
balsiai turėtij būt gyvi, 
praktikoje kasdieniniaine 
mūsų gyvenime. Būkime 
darbščiomis bitelėmis kaip 
savo dvasioj taip ir. kūno, 
sykiu ir tautos reikaluose,

to A fe to i to itofežs
ta Laučius žmones..

. Vadai; veikėjai! Pakelki
me savo nuleistas blakste- 
nas;. palenkime ausis prie 
dausos; atverkime savo 
jurnas ; meskime šalin nyks 
iukizmo pirštines ir maty
kime, girdekime, kalbėkime, 
jauskime ir dirbkime nrgą- 
nizuotai ir. kaipo atskįri as
mens mūsų ekonominės bū
klės giedresniam rytojui, 
nuo kurio priklauso mūsų 
parapijų, įstaigų, organiza
cijų, draugijų. ir mūsų pa-' 
čią gerbūvis. Tik lietuvių 
doleriams bendradarbiau
jant išimtinai lietuviams, 
kils mūsų išeivijos kreditas.

Kaip su kiekvienu pava
sariu patvinsta upės ir upe
liai ir. ją vanduo išsilieja 
pro krantus, taip pro mūsų 
lietuvišką širdžių gelmes lai 
išsilieja tautinė meilė, kuri

siunčiami kaliniams, nebu
vo jiems pristatomi, nors 
buvo pasižadėta tai padary
ti. Sovietų vyriausybė gali 
įrodyti,Jkad. baisusJr_fana- kurmms^.aprūpinri^yra reL iįuimžinosios. ugniesriiepsmu 
tiškas katalikų persekioji^ 
mas, koks buvo pradžioje, 
dabar yra kiek sušvelnintas. 
Bet. kai komunistai sakė, 
kad persekiojimo nėra, tai 
jie meluoja.”

Ii* ištiėsų, ar reikia geres
nio tam -.įrodymo, kaip tie 
15 belaisvių grįžusių iš bol- 
ševikijos? Jų išvaizda buvo 
tokia, kad kai Lietuvos 
žinonės juos pamatė, tai ne
galėjo susilailvyti nuo ašarą. 
Apdriskę, išbadėję, laukinė 
veido išraiška, tartum su-į 
grįžę iš mongolų nelaisvės, j 
tie nelaimingi kaliniai tai ! 
gyvi liudytojai bolševisti- 
nės “a kultūros. ’ ’ Sovietai, 
būtų gudriau, padarę, jei 
grąžindami belaisvius Lie
tuvon, būtų juos geriau mai
tinę ir švariau aprėdą. O 
šiaip, bolševikai patys sau 
iškirto negudrų šposą. Jiem 
rūpi išsigaišinti, kad pas 
juos, nėra persekiojimo, o

’gjpęr-; vienus . metus išmirė 

K ilių. Valgis ir drabužiai,

tį-LIETUVIŲ KATALIKŲ 
K VIENYBE

Atnaujinama Amerikiečių 
Lietuvių Kurtojo Žemės 

Banko Byla

konsultą komisijos išaiški- J, > 
nimu, kurį mes jau minė- : 
jom, to nepadarė ir prarie- . 
še Žiliui, kad vyriausybe ne- ’ 
atsako už dingusius pini
gus. . . . . ’

Dabar finansų infnisteri- 
ja, suradusi naują davinių, / . 
bylą perdavė ministerių ka
binetui, . / • . : .

Jei vyriausybė rastą tokį 
būdą, kulis patenkintą ame^- - i 
rikįečių reikalavimus? kutą . 
gerą. Tik neaišku, kaip vy
riausybe galėtą išreikalauti , 
pinigus iš pramonės ir pre
kybos banko ir garlaivių 
bendrovės. Prekybos ir. pr. 
bankas, kaip žinome, senai 
subankrutavo ir dar turi 
neišspręstą baudžiamą bylą, 
o garlaivių b-vės šiandien 
taip pat jau nėra.”

nukentėjusioms. Šelpti cent
ro komiteto pirm, ir visos 
Rusijos nuo karo nulmntė- 
jusiems Šelpti Tatjanos ko
miteto narys, kuriam vado
vavo) pati caro duktė, Tatja
na. Žilius ir Yčas Ameriko- 
jė turėjo svarbiausias rink
ti aukas atstatyti sugriautą 
Lietuvos ūkį — įsteigti že
mes banką Lietuvai. 

■ ir Žilius 1916 m. 
rugsėjo mėn; New Yorke 
sukvietė Amerikos lietuvių 
veikėju suvažiavimą, kuris 

. - ,.v, . .. v ’ • i^ClLlCVlY xų. M-VVG O1C11U.LLUH

entuziastiškai sutiko žemės. TVl+ 4niT
... . t • j.. . i-tup pau jau jieici. • . ■/

banko steigimo idėją. Tuoj __ _______ ________ _____
pėr visą spaudą ir per kimi-1 I n o PANTIM VAI JI 
gus parapijose bųvo^ išplės-i bEN I nu VALiJr_ •
ta smarki akcija, buvo pra- | 
dėtos -rinktiaukos ir banko susirinkimas , į vyko antra- 
steigimas pasidarė visai re- dieni o vakare, gruodžio 5 d. 
aliii dalyku. Žemės bmikiii; 
ligi 1919 m. birželio mėn. 
surinkta 100,000 dolerių. 
Tuo laiku bankas jau for- y Kudirka 
mahai sudarytas. i *

Kaip tik tuo metu kilo 
klausimas/ kad jau laikas 
tuos pinigus perkelti į Lie
tuvą ir duoti iš jų Lietuvos 
ūkininkams paskolas. Tam 

. tikslui 1919 m. a. a. Žilius 
atvyko į Lietuvą tartis- su 
Lietuvos vyriausybė. ,

Apie tai “D, N. ” rašo: 
“Amerikos lietuviai, ku

rio pirko žemės banko , akci
jas, o Įdekviena akcija kaš
tavo 100 dolerių, Lietuvos 
vyriausybei ir to banko stei
gėjams prirašė, daugybę lai’, 
šką, prašydami paaiškinti, 
kur tie pinigai žuvo.

Visos lig šiol buvusios 
Lietuvos vyriausybes tą —™ 77- 
daūsimą švai-stė. 1925 m. I -Yčas' 
juvo net sudaryta speciali 
juriskonsultų komisija, ku
ri turėjo išaiškinti, ar Lie
tuvos valstybė atsakinga už 
surinktus ir žuvusius pini
gus. Juriskonsultų komisi
ja išaiškino, kad Lietuvos 
valstybė neatsakinga už pi
nigų dingimą, nes ten buvo 
privatus reikalas. Tačiau 
dabar fili, ministerija su
rinko naii jų davinių, kurie 
rodo, kad Lietuvos valstybė 
turėtų būtį atsakinga už 
tuos pinigus. Fin. ministe
riją sutvarkė visus tos by
los davinius ir nusiuntė mi- 
nisterių kabinetui- kuris ne
trukus svarstys tą klausimą 
ir tars savo galutinį žodį.

’ Petrapilio lietuvių centr. 
komitetas į Ameriką išsiun
tė p. Martyną Yčą ir vėliau 
Klaipėdos ,t krašto guberna
torium tapusį a. a. J. Žilių, 
M. Yčas tuo metu buvo Lie
tuvių .draugijos dėl karo

padarytą mus ugniniais, iš- 
tarpintu kerštą, pavydą, 
blogą valią, sulietų .į vieną 
tautinę tvirtovę ir, kildama 
į aukštį, keltų mus visus 
prie susipratimo, savęs auk
štinimo ir gerbimo. Sermė
ga h* vyžos ■ gal ir • pritiko 
kada mūsų kūmii, bet tik ne 
dabar. O mūsų dvasiai, tam 
Pasaulio Kūrėjo milžinui, 
neleiskim būti kitataučiams- 
vergu: Tarno pareigos yra 
garbingesnės. Mes joms esą- ■ 
me • pašaukti. . Saviškiams 
tarnauti mokykimės iš Kri
staus parodyto mums, pa
vyzdžio, kuomet Jis ne sve- 
! imiems, bet savo f apašta
lams. ėmėsi tarno pareįgų-r- 
plauti jiems kęjų. • Tat, jei 
mums yra reikalinga aprū
pinti dvasios reikalus, kreip 
kimės yien tik prie lietuvių 
katalikų dvasininkų; svei
katos reikaluose lai patar
nauja mums. vien, tik lietu
viai gydytojai; teisingumo 
—-■lietuviai advokatai; . fi
nansų ~ liet u vi ii bankai ir 
lietuvių skolinimo ir staty
mo bendrovės bei spulkos; 
apdraudos — A. L. R. K. 
Susivienijimas, Moterų Są
jungą, Vyčių Organizaciją 
pašelpiiiės draugijos; įren
gimu bei išpuošima • namų, 
maisto ir apsidengimo. rei
kalus teaprūpina vien tik 
lietūyiai biznieriai ir tt.

Atskilų asmenų paragini
mai ir priminimai jausti 
morales pareigos remti iš
imtinai .savuosius,, neduos 
teigiamųjų rezultatų. Rei
kia veikti- organizuotai. Ka- 

, talikų Federacija turi gar
bės ir malonumo skaityti 
savo nariais šias centfalines

i organizacijas:.
A. L. R. K, Susivieniji

mas,

kalinga didele dalis mūsų 
pačių prakaite, varge ir ašar i 
rose uždirbtų centų. Dole- I 
rių mūsų tarpe bus daugiau, 
jeigu jie liks mūsų tautos . 
žmonėse. Iš mūsiupačių tar
po visados galima paimti i 
pinigą ir panaudoti mūsų j 
visuomeniniams. reikalams, 
bet tik ne iš kitataučių, ktu- 
riems mūsų reikalai nei šil
tą nei šalta. Aprūpindami 
savo reikalus nas kitatau
čius, ne tik atiduodame 

i jiems savo centus su didelė
mis magaryčiomis, kurie 
nnuns daugiau negrįžta, bet 
taip gi; pasirodome prieš 
juos žemesniais, be gabumų, 
neturį kas mūsų reikalus 
aptarnautų žmonėmis ir py- 
kiil skriaudžiame 'Saviškius, 
kurie dirba lietuvybės ir ka
talikybės labui, yra duosnūs 
savo aukomis visuomeni
niams reikalams. Remiant 
rien -tik saviškius* tos aukos 
šimteriopai padidėtų, o tuo
met Katalildškoji Akcija, 
Vilniaus vadavimas, mūsų 
mokslo įstaigos,, -spauda, 
studentijos ir jaunimo rei
kalai į labdarybė it visa ką 
tik XXIII Katalikų. Fede
racijos Kongresas užbrėžė 
nuveikti pavarytume pir
myn 100 nuošimčiu. * ■ . **■

Lietuviai yra gabūs; ta
lentingi,. atiuri, teisingų do- 
-snūs, geros širdies žmonės. 
Nelaimė, kad per nesusipra
timą vyrauja lietuviuose 
pavydas. Kitataučiai, kuųįų 
ypatybės ir jų asmeniškas 
gyvenimas munis nėra Žino-

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2384 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

5/tIETVVOS IŠEIVIJOS EKONOMINES GERO-
7 VES REIKALU,.
K . ■ • ------------------------------------------- ' . . .. -

įt. Tautine meile persiemu- taučiams judomą ir ne Jucio- 
į šia širdimi, jaučiu pareigos mų nuosavybių. Kodėl kita- __ 
^'prabilti į. Jus, garbingi Ką- rautis gali šienautis mūsų ma, nei kiek ne viršija liė- 
b‘4riiką Federacijos, \organi- tarpe ir, tai padaręs, vykti tuvius; daugelis net kur kas 

aaci jų, draugijų ir skyrių'keletą kartų į metus Kali-Įsu mažesniais gabumais bei 
fornijon, Floridon ar į ki-J talentais negu mūsiškiai, 
tus rezortus, o nėt ir Euro-! bet, kadangi jų asmeniškas 
pon ir ten mūsų centus > gyvenimas lietuviams neži- 
“prauliavoti?”' O iš mūsųįnomas, tai jie išrodo ir mo- 
puses nei -priekaišto. nei pa- j kytesniais 
yydio jąip nėra. Bet taip 
greitai kaip tik lietuvis sa
vo teisingu darbu profesi
joj,. bizny ar kitokiam Užsi
ėmime mėgina skinti sau ke
lią, ne tik mes patysf, bet, jei 
galėtume, tai ir tvoras siun
dytume. prieš savo tautietį, 
kad tik jį parldupdžius. 
Kur čia tautinė meile, ku
ria mes. mėgstame girtis, di
džiuotis, Katalikams ■ • toji 
meilė apeina daugiau: negu 
liam kitam. Taigi katali
kams,. o ne kam kitam rei
kia- tikrą tos meilės pavyzdį' 
parodyti, kad ir kiti mūsų 
iautiėčiai galėtų pasimokin
ti ir jį pasėktL

.Mūsų reikalai yra įvairūs.

.artes,.

išlikų Federacijos, .orgčini- 
įįaaei jų, draugiją ir skyrių 
-.Vladai ir nariai ir visa Ame- 
!rikos lietuvija.

f Tautiniai mes priklauso
me ne nuo kitų, bet nuo sa
vęs. Yra sakoma, kad “var
nas varnui akies.nekirs.” O 
pas mūs, tos patarlės auto
rių, ar yra taip ? Jei ne, tai 

_ .kodėl? O jau senai mums 
^Teikėjo. pakelti vieningumo, 

 

susiklausymo ir susipratį- 
1^0, pripildytą Dievo ir ar-

’-timo meile taurę ir išgerti 
J ją tautinės, vienybės sveika
tom. Jeigu kelmas vieno- 
, Iriam ar kitokiam reikale 
^nogui pasitarnauja, o mes, 
įįiaipo lietuvių tautos dalis, 
?ir nė vertesni už medžio ga-

i

Ne viskas iš. lietuvio lūpų 
fnka kitataučiams, bet lie- 

tuvių doleriai jiems yra' ine- 
Lietuvių centais jau 

^ užtektinai pripirkta kita-

> ir gabesniais ir 
gudresniais ir net viską ži
nančiais. žodžiu, -jie•■•milži
nai, o lietuviai tik nykštu
kai. Pasakaitė apie lapę ir 
liūtą mus turėtų pamokinti. 
Joje sakoma, kad, kuomet

siti ko jį pirmą kartą, tai iš 
baimės vos gyvą liko. Mat, 
išsigando, liūto galybės. La- 

, pci jis išrodė milžinu. Būti-? 
kus .jį antru kart, • jau ne
drebėjo, o vėliau net į pa
prastą svetį liūtas panašus 
pasidarė. Jeigu lietuviai, ar
čiau pažintą • kitataučius 
profesionalus, jie neišnody- 
lų jokiais profesoriais* .Tą 
pat nuomonę įgautą ir apie 
kitą profesiją ir biznių id-

Motera Sa-
junga, .1
Šv/Juozapo L..R. K. Dar

bininką Sąjungą,
Lietuvos Vyčiai, .
L. R. K. Labd,. Sąjunga,
L. K. Studentų Organiza

cija,
Šv. Kazimiero Akad. Rė

mėją Draugija, 7
Mar. Kolegijos. Rėnii. Dr- 

ja, j
' • šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėją Draugija,

Vargonininkų Sąjunga;.
Visos . šios. organizacijos 

sudaro apie 5JO.skyrių su 
apie 25,000 naiią. .

Be to Kataliką Federaci
ja turi 55 skyriais;, prie ku
rią priklauso į|.150 vietinių

draugijų, su apie 15,000 na
rių. Kitais žodžiais, Katali-, 
kų- Federaciją sudaro apie 
700 atskirų, draugijų ir įvai
rių organizaciją kuopą su 
apie .40,000 tikiu, gyvą Ka
taliką Bažnyčios'ir lietuvių 
tautos sūnų ir dukterų. Yra 
tai. viena didžiausią jėgų, 
kuri, "sukdama šio obalsio 
mašinerijos ratą, greit jį 
prigydys ir įgyvendins ne 
tik katalikų tarpe', bet ir vi- 
suose kituose mūšą tautie
čiuose,, kurie mūsą gražaus, 
pavyzdingo susipratimo tau
tinės meilės link, giedresnei 
mūsą visą ekonominei gero
vei yra nemažiau ištroškę 
už mus pačius. Septynių 
šimtų draugijų ir organiza
ciją kuopų žodis yra svar
bus, reikšmingas,, lemiantis, 
nes jis paeina iš organizuo
tą lietuvių lūpij ir valios. 
Neabejodamas,, kad šiuo 
gražiu tikslu pareikštoms 
mano mintims ne tik visi a- 
pie 40,000 Katalikų Federa
cijos narių, bet ir visa kata
likų visuomenė su jos gar
bingais vadais priešaky, o 
sykiu ir visa lietuvių išeivi
ja pritars ir uoliai rūpinsis 
to obalsio mintis paskleisti 
po visą lietuvių išeiviją, kad

Dalyvavo kun. K. Urbo
navičius, kun. J. švagždys, 
pirm;, kun. F. J uras, p. p.,:

, I). J. Avęrka 
ir A. F. Kneižys.. .

Nutarė:
1) Skelbti narių ir pre

numeratorių Vajų;
’ 2) Didinti knygyną;
l; 3) Samdyti daugiau agen- t 
1 tą rinkiniui Skelbimui ii* 
L prenumeratą “Darbiniu-.

• - ■ , kui” ir padidinti organiza- 
■Pinigai tavo.perkelti į veikium.
Lietuvą ir čia iškeisti į auk
sinus. Minėti pinigai žemės 
banko vardu lig pareikala
vimo buvo padėti : Frek.. ir 
Pramones banke 4,000,000 
auksiną (61,700 clolerią) ir 
500,000 auksiną (1,800 do
lerių) Ūkio bč.nke. Vėliau 
tie pinigai, kurie buvo pa
dėti Prek. pramonės banke, 
buvo paskolinti Lietuvių 
garlaivių bendrovei,, kuri 
žemės bankui įkeitė savo 
laivus, kaip garantiją. Ame
rikiečiams buvo .atvaizduo
ta, kad Lietuvos garlaivių 
b-vė Lietuvai dirba be galo 
naudingą darbą.

1921 m. a. a. Žilius darė 
daug žygių, kad Lietuvos 
vyriausybė perimtą tuos pi
nigus ir įsteigtų žemės ban
ką. Įvairios komisijos ilgai 
svarstė šį reikalą, besvars
tant ‘krito markią kursas, 
bankas taip ir liko neįsteig
tas,

Įvedus litus, Lietuvos vy
riausybe savo pinigais įstei
gė žemės banką, o anie pi
nigai, žinoma, jau dingę dėl 
markės kurso puolimo, liko 
užmiršti. 1924 m. a. a, Ži
lius prašė Lietuvos vyriau
sybę, kad pasiimtą tuos pi
nigus iš garlaivių b-vės ir iš 
ūkio banko, bet vyriausybė, 
remdamasi 1925 m. jųris-

Kviesdamos Katalikų Fe
deraciją,. visus katalikų va
dus, kataliką visuomenę it 
visą išeiviją darban, baigiu 
Lietuvos himno ištraukos 
žodžiais: . .
‘ ‘ Tegul saule Lietuvos tam

sumus prašalina
Ii Šviesa ir tiesa mūs; žings- 

niuš telydi.
Tegul , meile Lietuvos dega 

mūsų širdyse .
Vardan tos Lietuvos vieny- 

. be težydi? ‘ ...
A. Rakauskai

Centro pirmin. kun.. J. 
Švagždys energingai vykdo 
Seimo , ir valdybos nutari
mus. J am gelbsti visuose. < 
darbuose , ypatingai kun. F. 
Juras, Literatinės komisijos 
narys ir visa valdyba, kuri 
yra pasiryžus L. D; S. ir 
“Darbininką” išvežti ią vi
są sunkumą.

Valdyba kviečia visus L..
D. S. narius, “Darbininko” 
skaitytojus, prietelius ir 
rėmėjus talkom. ' . ^ •

“Darbininkas” turėtu bū
ti visų lietuvių namuose. Tą 
padarysime dirbdami vie
ningai.

Kun. J. Vaitekūnas 
Brooklyne

Padėkavonės Dienoje 
Provideilce (R. I.) lietuviu 
parapijos klebonas kum J. 
Vaitekūnas išvyko Brook- 
lyn (N. Y.) į Apreiškimo 
parapiją pas kun. C. Pau- 
lonį laikyti N o veną prie 
švč. P. M. Nekalto Prasįde- .. •; 
jimo.

Kun. Vaitekūną atvyko 
pavaduoti Apreiškimo pąr. . 
klėb. kun. C. Banionis.

No vena iškilmingai baig
sis gruodžio 8 d,

Gerb. Klebonų Dėmesiui I
[ Turime gražių Kalėdinių Konvertų su .Liet u- •! f 
! vjškais parašais. Kainos'labai prieinamos. Su j 

h persiuntimu tik:

L': 300,,..
n - 500 .. .
j! . 1000 ... ;

1
1500.. .

; , 2000 .7.
. Malonėkite siųsti užsakynuis, " 

“DARBĮS^AS”

866 Br6adwiy, South Boston. Mus.

,, $1.50

$3.00 
J4-.5O.

t
1
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BLAIVININKŲ SVSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. X Jakaitis—dvas. vada*; Kun. Pr. X Južkaitls—pirm, 
ir redaktorių®, 432 Windaor 8L, Cambrid£e, Masą.; Pr. Mankos— 
I-as viee-plrm.; X BultružaItia-7-ir-as vice-pirm. ; V. X Blavackas 
—ražt., T Mott St., AVorceiter, Mass., O. SldabrienS— Hd., 0 Gom- 
monwealth Avė., Worcester, Maaa., K. Rainys ir A. Zavetskaa—iž
do globėjai. . , '

Ieškokime Naujų Blaivinimo Kelių
• ’ Visi pastebime, kad. taip 
labai reikalingas krašto blai 
vinimo darbas dabartiniu 
metu nesusilaukia didesnio 
mūsų visuomenes susidomė
jimo ir neturi reikalingo 
pasisekimo, Nežiūrint sau- 

. jeles blaivininku — idealis
tu daromu pastangų, mūsų 
visuomenė blaivinimo klau-

simui pasilieka kurti ir ne
bylė. Jei kur blaivinimo dar
bas ir dirbamas, tai jis va
romas daugiausia netiku
siais. metodais, įprastu šab^ 
tonų, be energijos, bę entu
ziazmo ir nekelia gražesnės 
ateities vilčių. . . ‘

Kyla klausimas, kur yra 
to nepasisekimo priežastys,

Vadai ir Pavaldiniai
Savo pavaldinių ' dvasios 

pažinimas, taktas ir orien
tacija (sumanumas) —ne
atskiriami palydovai turėtų 
būti kiekvienam vadovui. 
Vistiek, koks tas vadovas 
bus ar visos valstybės, , ar 
kariuomenes^ ar dvasios sri
tyje — kiekvienam ~ jų, be 
jokios išimties, šie palydo
vai būtinai reikalingi. Kas
dieninis gyvenimas geriau
sias yra, to liudininkas. Štai, 
paimkime pavyzdžiui, kad 
ir West Pullmano lietuvių 
parapiją Chicagoje,. 111.

nuo seniau skolos atmoka
mos. Viskas sekasi, kaip ant 
sviesto, - anot žmonių pasa
kos... XJer ištisą savaitę mi
sijose žmonių pilnutėle 'ŠV. 
Petro ir Povilo bažnytėlė. 
Kajp stropiai jie naudojosi 
skelbiamu jiems Dievo Žo
džiu!.., Kaip nuoširdžiai da
rė atgailą ir rengėsi prie ŠV- 
Komunijos Suvažiavu
sieji į talką kaimynai kimi-

o

Wm. R. Cook Co.
234—236 Main Street, Broekton, Mass.

(Skersai Belmont St.)

Subatoįe Paskutinę Diena
Mūsų

7th Anniversary Sale
7 metai kaip toje pačioje vietoje ir 14 metų kaip tame biz

nyje kaipo Cook & Tyndall Co.

Dvidešimt Vienas Metas iš viso.

Išpardavimas Pasibaigia Subatos Vakare
Kailiniais Apvesti Moteriški 

žieminiai švarkai
Parduodama .50

Kaina

Visi vienos kainos.
Pirmiau buvo '$59.50 ir aukščiau

'"'Y MOTERIŠKOS
v šilkinės Pančiakos- 
' Sale kaina

Ne pirmęs rūšies 
Paprastai $1.00 vertės

KORSETAI

$2«00 pora
Visokio padirbimo ir madų

KŪDIKIAMS SUKNELĖS
7 iki 14 metų

$1.59
Margi, juostuoti ir kviet-: 
kuot'į. Gvarantuoti skalbti

NAMINĖS SUKNŽS
Sale kaina 000

Paprastai $1.00.

BLANKSTA!.
Kenwood .Special

$5.50
Visi vilnioniai mieris 72x84

Paklodės
Dviejų gerai žinomų įšdir- 

byseių $1.19 ,
- Mieris 72x99—81*99

NAUJOS VERANKOS
. arba Cottage Sets

$1.00®
Paprasta kaina $1.2y pr.

Abrusai torelkoms šluostyt 
tvirti visi lininiai

17c kiekvienas
Paprastai 25u vertė

Wm. R. Cook Co.
(Cbok Building) 

234—236 MAIN STREET, BROCKTON

“Aš
Sakau

Kad yra ekstra dolerio vertes šilu- \ 
mos prie Kiekvieno tono . D & lt 

• Aųthracite! Visi angliai švarūs... ■ 
kad. Cone—CIeaned... neturi . 

purvų, Ąpginioka reikalauti D & H 
Cone—CIeaned Anthraęitę kiekvieną .. I 
Kaitą?’

kurios neleidžia blaivinimo 
darbui išeiti iš to užburto 
rato. Ari jau iš tikrųjų mū
sų visuomene taip nejautri 
Šiam dalykui, ar mūsų blai
vios^ niintįes kovotojaFiie* 
moka prakalbėti į žmonių 

Į Širdis ir protus, nemoku 
prie visuomenės '.prieiti, ir 
prakalbėti šių dienų žmogui 
suprantama kalba ?

Tuos klausimus čia ir teks 
kiek panagrinėti.

Pirmiausia, ‘ mes patys 
; blaivininkai, norėdami vi
suomenės sąžinės nejautru
mui rašyti kaltinaniąjį aktą, 
turime padaryti savo veiki
me generalinę reviziją ir vi
sai nuoširdžiai paklausti sa
vęs ar mes ieškome naujų 
kelių prie tos visuomenės 
prieiti, ar mes tik vaikščio- 

; jame seniai nuvažinėtu ke- 
; liu.
• Pirmiausia tenka mums 
i patiems r prisipažinti, kad 
? blaivinimo darbe neturime 
; toliau siekiančio plano, ko- 

kius turi kitų kraštų blai-
■ vybės draugijos. T i ė s a, 
; spaudoje buvo žiųiii, kad
■ Blaivybes Centras nustatė. 
; 5 metains blaivinimo planą, 
; bet faktinai iki šiol to pla- 
Į no nematyti, ir . stebint vei- 
rkimą neatrodo, kad toks 
s planas 'būtų. Neturint aiš-. 
: kaus plano, viena kita ir ti- 
; krai graži pastanga ar dar

bas atrodo panašus į mete
orą .plačioje padangėje, ku
ris sužibsi ir vėl pranyksta 
tamsioje erdvėje nieko ne
pakeitęs. Šalies nenublai- 
vinsime. vienu užsimojimu. 
Čia reikia labai planingo ir 
nepaliaujamo veikimo, ko-

‘ vos už blaivią mintį visuo
menėje. Kai turėsime aiškų 
ir konkretų • veikimo planų 
ir aiškių direktyvų tam pla
nui įgyvendinti, tada paju
sime^/kad blaivinimo darbas 
visai kitaip eina, negu kati 
dabar.

(Bus daugiaus)

Ar tai seni tiek laikai,, 
kada visoje ChiIngoje aidė
jo nepalankiausios 5V. PuU- 
maniečiams žinios apie jų 
nesantaiką su savo dvasios 
vadu? O pąžiūrėkitę, Šie 
metai, kas tenai dedasi — 
savoms akims netikėtume- 
':ė. Iš '“kur ta atmaina?— Gi 
naujas ate jo... vadas, kuii.(gai stebėte stebėjosi, kad 
Anicetas Linkus, o su juo 
ir. parapijonai visiškai atsi
mainė bei pakitėjo. IŠ nesu
gyvenamų pasidarė. švel
niausi bei. pavyzdingiausi 
parapijonai, paklusnūs Ka
talikų Bažnyčios sūnūs...

Man teko šie metai nuo 
lapkričio 12 iki 19 d. čionai 
laikyti misijas. Važinėda
mas su misi jomis jau. kelin
ti metai po visą plačiąją A- 
meriką, visko-, teku 4’egeti ir 
girdėti, bet tokioje vienybė
je ir santaikoje ■ sugyvenan- 
čių parapijonų su savo kle
bonu, kaip regėjau čionai, ir 
kad būtų vieni kitais tiek 
patenkinti, kaip šičįionai, 
tai retai kur galima rasti...

Parapija, tiesa, nedidukė, 
bet kaip gražiai laikosi: ir 
bažnyčią, gi’aži, ir mokykla 
Seserų Kazimieriečių veda
ma pavyzdingai, jaunimas 
sutvarkytas, užsilikti s i o s

liek daug matė einančių iš
pažinties. Dar būt, be abejo 
nustebę labiau, jei būtų, ku
ris jų buvęs sekmadienio 
iytą, kai visa bažnyčia arti
nosi prie Dievo Stalo: ir 
maži vaikeliai, ir subrendu- 
sis? jaunimas, ir seneliai — 
visi kartu puotavo, valgyda
mi Dangaus Maistą, palik
tąjį mums To, kurio 19 
šimtmečių mio Jo ..mirties 
sukaktį-šiemet visas pasau
lis mini... Ne vienas šią gra
žią iškilmę su džiaugsmo 
ašara pasitiko ir ilgai jos iš 

.savo, atminties išleis... .
Ne dovanai senovės loty

nų’ patarlė sako: Sicut sex, 
ita grex, (Kokis vadas—to
ki valdininkai). Galva yra 
vadovas visas lamui j o va
das visai visuomenei L.

Kun. A. Petrauskas, . 
TT. Marijonų misijoniėrius

visai nepalanki. ,Įr tife patys 
agitatoriai nustojo noro be- 
agituoti. Pasidarė Lietuvo
je agitavimas nėbeįmano- 
;mas. ' Kiekvienas pasispar
dymas paprastai ' baigiasi 
nelauktais vaisiais. Maskva, 
matydama, kad Lietuvoje 
komunistams veistis sąlygos 
blogos, pašalpas sumažino 
ligi riiinįmumo., Nebesant 
pakankamai pinigų, ir pa
čių agitatorių karštis -atslū
go. Lietuvoje komunistams 
agituoti ypatingai sunku 
dar ir dėl to, kad šio krašto 
šimtai tūkstančių žmonių y- 
rą matę ir pajutę, kaip ko
munistui gražūs žodžiai ne
siderina su jų darbais.

Tąb.—

dams leido Šlapiuose miš
kuose pakelėje augančius 
medžius iškirsti per 3—6 
metrus, skaitant nuo ’šoni- ' 
nio griovio. Be to, daugelį 
kėlių anksčiau per valdiš
kus miškus niekas netąisy- 
davo. Jie buvo valstybės ’ar- 
ba savivaldybių žinioje. Da
bar jau susirūpinta ir tokių 
kelių nuolatiniu taisymu; 
Per kurį laiką manoma ke- 
liūs per .Lietuvos miškus vi- 
siškąi sutvarkyti ir juos su- „ .. 
lyginti su geros rūšies vieš
keliais. Tsb.

“Dar vis nenorime su
prasti spaudos reikšmės’7, *: 
dažnai kartodavo Popiežius **" 
Pijus X. . ’

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

nrnnnnhrnu

WORCESTER,MASS.
Metinis Siisiririkimds'...
Pilu. Blaivinmkų 25 kp. 

metinis susirinkimas bus 
gruodžio. 8d., tuo jaus po va
karinių pamaldų. Susirinki
mas bus Šv. Kazimiero par. 
salėje. Todėl visi blaivinin
kai , privalo ..atsilankyti, nės 
bus renkama valdyba 1934 
metams. Draugijų veikimas 
priklauso nuo geros valdy
bos. Todėl dalyvaukime visi 
sekančiame susirinkime ir 
išrinkime tinkamos valdy
bos. ,

Kviečia Valdyba.

3

ANTHRACITE
LAW80N COAL & GRAIN CO.
‘. Tel; Broekton 6445 

.Vardas ir Ofisas: 64Ames Si, Broekton,.

DAROMI GERI KELIAI PER 
MIŠKUS.

. Ligšiol per daugelį Lietu
vos miškų būdavo šlapi ke-_ 
liai, nes aplinkui augantis 
tankus miškas neduodavo 
prilytiems keliams išdžiūti, 
neprileisdavo saulės. Tai 
-matydama, žemes .ūkio mi
nisterija visiems miškų urė-

Prie to muz. J. Žemaitis su 
parapijos didžiuoju choru 
jau prisiruošęs vakarais gie
doti gražiausias giesmes.

Reporteris.

40 VAL. ATLAIDAI.
Šv. Kazimiero Bažnyčio-; 

j e 40 valandų atlaidai pra
sidės gruodžio 10 dieną ir 
baigsis gruodžio 12 dieną. 
Laike atlaidų svečiai kuni
gai vakarais ir rytais sakys 
pamokslus. Klebonas, kun. 
A. Petraitis, kun. J; Baka- 
nas:ir šv. Kazimiero Sese
lės jau iš anksto prie minė
tų atlaidų gražiai ruošiasi.

ATHOL, MASS

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

SANBORN BLOCK 
681 Waahington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Nonvood 0330 

Gyvenimo vietai ’ 
. 32 Walnųt Avė,.
Tek Nonvdod 1020

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks gruodžio 10, tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi 
jos salėj. Kviečiami visi nariai ai 
silankyti ir užsimokėti mėnesine 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti pri« 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvykę 

gruodžio 10, tuoj po sumos bažny. 
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenut- 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y 
ra svarbių reikalų dėl kuopos njau 
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok

LDS/6 kp. ražt

PARAPIJOSVAKA
RIENE PAVYKO.

. Dalyvavo per. keturis šim
tus žmonių..

Kleb. kun. P. Juraitis 
vakarienę pradėjo’ malda. 
Prasidėjo vaišes. Kadangi 
visi iš karto nesutilpo prie 
stalų, tai pakol pirmieji pa
valgė kiti linksminosi—šo
ko ir žaidė.

Vakariene visi buvo pa
tenkinti.

Garbė klebonui, rengė
joms . ir rengėjams ir vi
siems aukavusiems vakarie
nei.

Buvo visokių valgių ir 
1 šeimininkes gerokai pavar
gino .. pakol jos tiek daug 
svečių pavaišino skaniais 
valgiais. Parapijai liks gra
žaus pelno. Atholietis.

DETROIT, MICH
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks* 

sekmadienį, gruodžio 10, tuoj po 
pamL.dų, šv. Jurgio parapijos ma 
kykloje. Visi kuopos nariai y,r». 
kviečiami atsilankyti j šį sūsirir 
kimų.

Valdyba

PROVIDENCE, R. .1
LDS.,11 kp. mėnesinis susirinki 

mas nyks sekmadienį, gruodž. 10 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai 
lėj. Svarbu, kad visi Šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėti 
iuokles. Parodykime gražų pavyz 
ij kitiems.

REIKALINGAS ŽMOGUS Žinioj Iš LietllVOS
Reikalingas partneris prie ma-• RAMŪS LIETUVOJ KOMU- sugalvoti nebeįstengė. Ank-

no biznio. Laikome vyrams, h’ mo- į • 
terima tvirtus ,ir plačius čevery-į 
kus .(Šhoes); Turime vyram gra- ; . .
žiausių šilldnių marškinių. Krau-1 V iso pasąuijfi komunistai 
tiwė didelė-ir pilna visokio tavo-i kasmet, lapl/ričio 7 dieną, 

 

ro. Namas priklauso prie krautu- švenčia didflę šventę. Tą 
vės. Laitai laivų agentūrų .ir. diena -į^. k hvkb 
pariuodu laival^tes ant greitų-1 ^4,^ Rusijoje

jų iv didžiųjų laivų. Siunčiu pi- ‘ « *’
.nigus į Lietuva. Lenkiją ir į U , (
tas šalis. Biznis didįnas sū Įdeki ’ šiviešpat^vo koinmi.istų yaP 
viena diena .ir norių būti i>risi-1 ūžia. jJ^iioredanii atsilikti 
------- ---- "• —Ki” Švenčia ją ir Lie-

rengęs prie didelio ir gražaus biz- j 
nio.. Reikalingas., žmogus, kuris] 
norėtų prisidėti prie tokio biznio^

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dry- Goods Store 
' 678 No. Main Street, 

\ Montello, Mass..
. . ’ / ‘ ' ‘(AdvJ

ščiau nors pabarstydavo jie 
proklamacijų, nors pakabih 
davo porą raudelių veliant, 
nors susidariusi gauja tru
putį patriukšmaudavo, šie
met gi anei mė... .

v,p. j Tiesa, vienas žydukas han 
ki- h? toje milžiniškoj e‘šalyj e į- dė sukurstyti vieno fabriko 

. • u darbininkus išeiti vakare
gatvėn, tačiau'baisiai nesėk- 
niingąi? Datinninkai, išgir
dę ko jis nori, čiupo, gero
kai apkūlė ir ištepę degutu 
išmetė laukan. (Tai. visgi 
nekultu ringą. Red.)

Komunistiniam ..veikimui

NISTAI 
t

nuo kiti, i, švenčia ją ir Lie
tuvos kpnunįstai. : :

Šiėmę ši Švente, Lietuvoje 
praėjo įbaį rainiai. Komu- 
iiistinis
paskutiiĮiii laiku taip nusil-
įmėjn, liid šūv proga mekū|ūim- Lietuvoje tuo\tarpti

gaiva liūs Lietuvoj e

DAYTON, OHIO J
LDS. 69 kp.. susirinkimas įvyka 

semkadienį, gruodžio 10, bažny- ■ ; 
tinėj svetainėj tuoj po sumai. ’ ,

Kuopos rašt. Z. Gudeliu ,.

N0RW00D, MASS. 7”
L. D. S. 3-čios kuopos, svarbus . 

susirinkimas įvyks gruodžio 10d., - >
Šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj v' 
po sumos. Visi naciai yra pra
šomi pribūti į susirinkmą, nes. . 
daug yra svarbių reikalų... .

Valdyba. v

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 
gruod. 10 d., tuoj po sumos, Lie- ■’ 
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai . ><- • 
malonėkite atsilankyti ir užsimo- 
keti užvilktu^ mokesčius. Valį • <”

HARRISON-KEARNĖY, N, J. ’
L. D. S. 15 kuopos susirinkimas

Įvyks gruodžio 12 d., parapija? . , 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti. . . ;

Valdyba >

LAWRENCE, MASS.'
LDS. 70i-kp. susirinkimas įvyks 

gruodž. 17d., tuoj po 12 valandai.’ 
Kviečiame, gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(es) pri
rašyti. Valdyba

Įstok į Musų

Christmas Savings Club
ATSIDARO GRUODŽIO 1 D.

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

BROCKTON SAVINGS BANK
Main Street prie Court

BANKA KVRI ANT KALNO

LOWE & POWERS, Ine.
GRABQRIUS

Daiigi.au kaip 65 nirtnlųMtyrimo.
. ■' • • Paturnaviinas Dieną ir Naktį.

Tel.. Stoughton 12—W. .
. 115 MONK STftEDT, ’ > ; . STOUGHTON, MASS,

t
■ b

■ 1

Daiigi.au


Penktadienis, Gruodžio 8 d., 1933 
—F-"""H- ............................ 'J 1 I

DARBININKAS

■ Broektoiio lietuviai yra į Policnj’a rado, kad J.
1 užsimoję' parengti tikrąjį Stankus turi blogą rekordą. 
-Brucktoiio lietuviu Kongre-\ Buvęs areštuotas ir pir
są, bet tuo-tarpu bus pri-imiau.- .

■ rengiami ta ^kryptimi pir-: Teisme jis prišipažinės 
i kaltu, ir teisėjas bylų per

davė .'grand jury. Stankus
in. . 71 paleistas užstačius $2,000 
sve- įbond.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

< nheji darbai.
Kalbėtojais pasižadėjo "“ty

. Gruodžio 3 dieną,, š.
Pr JtiškaitĮs : vai. Švento Roko par.

Kataliku Akcijos veiki-.tainėje Įvyko Katalikų Ak-1 . 7—"Z
mąs yra savaime platus ii* į-jeDos saukiamas visų Bl-krSO. VVORGESTER. MASS. firvilrs hohirtil ' MitlTlinlc. eTtuT—* • * •

MONTELLOJMASS. Calllbl.i(lgc klebonas kun.

Šv. Roko par. Katalikų'
Akcija, kleb. kun. J, šyagž-!___„„.................. ________
džio rūpesniu, rengia pra* domus* Todėl .Broęktono tono lietusių I elitinis silsi- ' • ' ..
kalbas Katalikų Akcijos lietuviams••bus pravartuišu-./dnkinias. Sųsirinkintas bu-i uVILTUS TET/L” 
klausimu, kurias įvyks pripažinti su kaikuriomis a- vo’ labai skaitlingiią, jlalj^-a-: _
gruodžio 10 d. š. uty 7 vaLĮpie Kat. Akcija patiekto-.tydiė skirtumo pažiūrų visą p - .
vak. 'mis mintimis. • srovią /lietuviai.J. Vakaro:.jchoras:.ir bendrai^jaunimas

-----:----- :—_—_—:——t------- ,—1—-—tikslas buvo aptarti, kaip su gerais balsais stropiai 
"•"•f j lietuviai eisime į miesto vai- ■ rengias prie pastatymo ope- 

Įjdybos rinkimus. Kadangi į retes gruodžio 28 d.r bažny- 
. I; kandidatais Į miesto eoun-Į tinėj svetainėje. Veikalas 
’:i .„.j yra. ir du lietu- bus suvaidintas lietuviu kai-

Antanas Tautkus ir boję, , kurį labai gražiai įš- 
tai visa verte iš. anglų kalbos vargo- 

i Į niiiinkas J. Balsys ir dabar 
energingai ir su visu atsidė? 
jimu rengia jaunimą prie

5

VILTUS TELL”
Aušros Vartų parapijos

tai patiko . ir pageidavo 
augiau.'.. '
L. Vyčių 102 kp. mėnesi

niai. susirinkimai įvyksta 
dekvieno menesio pirmo 
antradienio vakare, • Lietu- 
svetainčjo; Kviečiame- jau
nimą ateiti ir prisirašyti..

Diedulis

b; 
d

kričio 17 d. Palaidotai- lap
kričio 20 d. iš . Aušros Vartą 
lažnyčios. Šv. Trejybės ka-

6.
:.. ......... ;..,pinesei

Laidotuvių apeigomis iTi* 
pinosi .graborius. J. Garšva.

Užlaikome [.Geriausius

DABAR LAIKAS I

| Įsigyti Žieminius Langus | ;,nus
IK - Juozapas Įkasala.
11 l^FUl 10 j €|(jni(-į bųv(> kreipiama, kaip

PAKOL DAR ŠALČIAI NEUŽĖJO ' ■ L tllos l.ieĮUVIus pasekmingiau
i'pravesti, . . . ..
L —Respublikonų 4r ^lemo- gi’ažiatyįa stivaidinimo. Rei- 
i 'kratų šalininkai pasisakė 
i už lietuvius kandidatus.■ 1 ,
L Kalbėtojais buvo abiejų 
Į j parti jų kandidatai, nuo ma- 
i I joro ligi coiicilmanų.
L: • • Keletą rimtų-pampkinan-
11 čių žodžių tarė pabaigoje, ir 
Į i klebonas kun. J. švagždys.

B

Žieminiai langai ir durys, sutaupo kurą, išvengia šaltį ir 
apšildo Namus,

Pirkite dabar, pakol kainos tos pačios.

I NORFOLK LŪMBER C0
| 48 Canton Street, ' 100 Beari Street
f Stoughton . “ Bridgewater
1 Tel. 372 ‘ . Tel, 350 ..e • r vtruocisfio /t cu įauKesi .kip
———t----------—————,  -------—£— ------ —— j nigas J. Skalandis pas savo

| TIKRI DI AM ANT AI

Į' SSS**
I f Niekas kaip tik Par-
j, į davėjas.

rt’ai reikia tikro eks- 
perto kad pažintų ne- 

Į

j Mes. Parduodame Tikrus Diamontus — Vertė Skaitosi.

. | -Mes turime vedybotiis žiedų • geltono, žalio ir balto aukso 
Į ir Platinum su ir be dia«'ontn.

Gurney Bros: Co.
Į .. 122 MAIN STREET, BROCKTON, MASS,

Į policijai, Kad Stankus 
• m<M’tMnu«Ui»iHMaaivH«Hm’»»u.«»«>Hiaa«naaaaarttaaiiaiaaaa<iaaaataiaaaiaiaaatataaa»aaa«aa«aiaaaaaiMiaąaa.aaaia8iaa.¥aaUMnBaiiaf.iiąatiąaia|SJ j“ 'J “|^ *‘j,5 V*X1 pCTCltO SCkUlOidlC*

“ Jnib naktį įėjęs į stotį, pa-Į
I prašė vandens. Thompson 
! nurodęs vietą ir vėl. prade- . 
Į jes savo, darbų. Tik staiga 
į “svečias”■ atsiradęs prie jo 
šono su revolveriu rankoje.

Pareikalavęs atiduoti pi
nigus. Thompson pareiškęs, 
kad jis pinigą neturįs ir už- 

j puolikui liepęs išeiti pirm 
Į i negu kas pamatęs pašauks 
Į į policiją. '
Į Užpuolikas išėjęs. Thom- 
L pson. pašaukęs policiją ir 
j jai papasakojęs kaip. jis.at- 
Į: rodęs. Policijai beieškant 
Į įt.as pats užpuolikas sugrįžęs 
į ir paklausęs stoties darbL 
i ninko dėlko jis nešaukęs po

li. Alicijos?. Jis jam atsakė, kad 
”’Įįjau pašaukęs ir policija jo' 

P. ieško..
II Užpuolikas išeidamas p.a- 
! i reiškęs: “Guess I had bet- 
| (ter gėt out of here, this 
iiplace is too hot for me.” 
Į Policija pamačius began- 
| tį vaikiną Franklin gatve 
| prisivijo ‘ ir areštavo. Pasi- 
j j rodęs, kad tai Julius 
j įkus, kuris su tėvais

Mes Užlaikome Pilną Eilę

Dėl

Daniel Green
Smagių Šlipių

Vyrų ir Moterų

Į DELANO THE SHOEMAN
| 121 MAUT STREET, BROCKTON, MASS

Mes Ne Politikieriai

Gruodžio 4 d. lankėsi ku-

f! motiną, kuri gyvena Mon- 
i į tęlloje. Kun. J. Skalandis 
11 pasakoja, kad Peabody gy- 
I i vena apie 25 lietuvių šeimy- 
i nos. _

Rap.

NORĖJĘS GAUTI PINIGU 
DOVANOMS

' BROCKTON, Maste, - 
(Šiomis dienomis policija 
'areštavo Julių Stankų 23 
i m. iš N. Easton, kurį kalti; 
; na gazolino stoties užpuoli
me tikslu apiplėšti.

: Gazolino stoties darbi arn
ikas Thompson pasakojęs

Ida pasigerėti . mūsų jaum- 
mu, kad jis netik nepajėgia 
tėvų kalbos,. bet priešingai, 
studijuoja ir net. muzika
lius veikalus scenoje stato, 
kad parodyti visuomenei 
lietuvių kalbos vertę ir jos 
grožį. Tai susipratusio ir 
idealaus jaunimo darbas, 
Reikia labai įvertinti tokius 
jaunimo darbus ir remti jų 
tuos gražius užmanymus, 
Tinkamai įvertinsime jų tą 
gcažų pasišvėntimą jei visi 
gruodžio 2g d. atsilankysi
me i Aušros Vaidų parapi
jos bažnytinę svetaine.

Visas pelnas skiriamas 
parapijai. .

. Parapijietis.

DETOIT, MIGH.
PLATINA SPAUDĄ

. Patėmijau, kad p,as mus 
labai uoliai platinama kata
likiška spauda. Žmonės ro
do’ daug' didesnį susiprati
mą. Daugelyje vietų lais
vamanių laikraščiai praša
linami iš namų/ Žmonės la
bai noriai užsirašo arba nu
siperka katalikišką laiktaš-

t 'eai ai iii Cle vėla n eto. .
Pas mus. J. Ritmiškus 

lankėsi svečiai iš Rievei and, 
,0hio p. J. Paviliouiai.. Jie 
yrą žymūs toje kolonijoje 
veikėjai. P-nia Pavilionie
nė jau 10 metų kaip eina 
AL S. 26 kp. finansų rašti
ninkes pareigas.

P-nia AI. Čižauskienč, AI. 
S. Centro pirm. įvertinda
ma viešnios \ darbs t u m a, 
ir atsilankymą, gruodžio 1 
d. surengė viešnią pagerbti 
vakarienę.
—Dalyvavo AL —54 kp. 
kai kurios narės ir šios ko
lonijos veikėjos,.
Pasakyta daug gražią kal- 

belią ir palinkėta pp. Pavi- 
lioniams ilgiausių metų.

P-nai Pavilioiiiai dalyva
vo parapijos bazare. Be to, 
aplankė savo gimines ir pa
žįstamus..
PARAPIJOS BAZARAS

Šv, Jurgio parapijos ba- 
zaras jau antra savaitė eina 
sėkmingai. . ~

Darbininkai (kės) dar
buojasi energingai ir para
pijiečiai lanko bazarą gau
siai. Visų yra noras pada
ryti bazarą sėkmingu.

AIūsu profesionalai ir biz
nieriai taip pat lanko baza
rą. '

^ciZciržis. bcii^sis sekma- 
dienį, gruodžio. 10 d.. Pasku
tinių dieną - ateikime dar 
gausiau. Yra įvairią dalykė
liu.

Ceverykus 
ir Kaliošus

t PIRKITE PAS -

Į BURK’S SHOE STORE
| 770 WASHINGTON ST„ STOUGHTON, MASS.

BROCKTONO MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ Į

KALĖDOMS LABAI GRAŽIŲ IR 
PRAKTIŠKŲ DOVANŲ

GERŲ FUTRŲ—VISOKIŲ ŠILKINIŲ APATINIŲ ' 

—PANČIAKŲ—PIRŠTINIŲ—RANKINIŲ 
KREPŠIŲ—TOILET ARTICLES

I Ir šiaip visa eilę . I
Gražiausią Nepaprastą Dovaną . |

..' Pirkite Kalėdą Dovanas pas Storey’s

B 3

X
i

B
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Į William A. Boyden Co. Į

Išduodame visokios formos ppliciės. dėl Apdraudos ir Kau- Į 

cijas. Jeigu norite apsidrausti pas aukštai stovinčias Kompa- į 

nijas, ir reikalaujate apdraudos patarnavimo, tuomet šaukite |
'5'

4850 arba ateikite į mūsą ofisų |

| Politikieriai, kad gavę, dąugiaiįsia balsą padaro visokius 
I’’, pasižadėjimus dėl visokią pagerinimij; Yra. teisingu, kurie 
I . mano kad niekam tiek nereikia pagelbos kaip kad .pirkėjui.

I Pageiba pirkėjo yra stipriausias ramstis mūsų platformos 
Į ir tikras pamatas prie kurio šaukiamės dėl jūsų paramos kur 
| yra'faktas kad mes parduodame

“Geresnius Rakandus.Už Mažiau”

W I LL I S. . . ’ • ♦ . . t* .

FURNITURE WAREHOUSE 
Campbello — arti Airport .

' ą. . • ‘ ■ -(Atdara kas Vakaras)

E

' Prie bažnyčios pardavinė
jama katalikiški laikraščiai, 
ypač “ Darbininkas, ” o kai 
kur liet ir į namus nuneša.

Toks spaudos. platinimas 
yra girtinas, nes neša tikrą 
šviesą į lietuvių namus.

Rodos v i s ie m s laikas 
spajidos platinimu susido
mėti, kad užkirsti kelią’blo
gąją! spaudai. Prašalinki
me liberalų — bedievių 
spaudą ir į jų vietą pa
skleisk i m e katalikiškąją 
spaudą.

Nesiduok i m e laisvama
niams -y Liberalams ir bolše- 

i vikanis imųs katalikus dar- 
I bininkušy pajuokti.

PatėmŽiau prie šv. Anta
no. parapijos bažnyčios par
davinėjantį 
“Darbininką 
tik senesni,

JUDŽIAT.
Gruodžio 16—17 dd. p. 

Lukšys rodys judamus pa
veikslus. Pelnas pusiau su 
parapija.
‘ ‘ AUSI JOS.

Šv. Jurgio par. bažnyčia; 
šv. misijos prasidės gruo
džio 18 d. ir baigsis gruo
džio 23 d. Rengkini.es visi Į1 
misijas. Tai Dievo malonuj 
šaltinis. .

- . . KapSiį^Apitone.

NASHUA, N. H.

. 16 COURT STREET, BROCKTON, MASS.

Mūsų Prasmėžodįs: “Visuomet Pasitikintis/’

TYPEWRITERIAI
Ofisui—Mokyklai—Namuose—Korespondencijoms

$15.00
ir aukščiau

Stan-
, gyve-

| ’ nęs Monteįloje ir. tik dabar 
| j gyvenąs North Eastone’ Pas 
Į I-jį rado revolverį bet tuščią, 
j . Pinigų pas Stankų nera- 
I do. ' -

“Draugą” ir 
Žmonės ne 

et ir jaunimas 
įdomauja žinlnnis.

VYČIŲ VAKARAS/

Lapkričio'261d. Įvyko L. 
Vyčių vakarą^. Lietuvių 
svetainėje/ Vaidino juokin-

TEISĖ LIETUVI.
Šiomis dienomis Įvyko Jo

no Danilos teismas. Jis bu
vo kaltinamas savo brolio 
Petro nužiidyme. Šią metų 
gegužės 30 d. abu begerda
mi susimušė. J onas, kaip 
sako, besigindamas sudavęs 
Petrui per galvą ir nuo to 
žuvęs. Teismas Joną Darnią 
išteisino. ..

Abu broliai skaitėsi ‘‘ pro* 
gresyvūs.”

Sąlygos labai žemos.
Tik §1.00 kas savaitė

Į . Visokią išdirbysčiiį typewriteriai ir tokavimo. mašinėlės— į 
| parsiduoda—išsinomuoja—taisoma-—žemiausia kaina,

| Ribinai dėl visokią ofisui mašinėlių 50c. ir 75c, kiekviena. |

JOHN H. WYATT |
į Typevvriter Centras / ’ . 1
1 28 HIGH ST., Tel. 1928, BROCKTON, MASS, Į

F

Policija sako, kad J. 
Stankus pareiškęs, kad. jis 
norėjęs gauti pinigų pirkti 
dovanų merginai. .

Vyčių choras;. | 
jaut Šv., Antano pi 
Juozui Blažiui, sitdainav 
keletą. dainelių; ’I yartetas 
sudainavo porą dainelių ir 
solo p. J. Vasiliauskas.. 
.. Publikai ' dainau

ądovąu- 
i\ varg. 

o

imas la-

BROOKLYN. N. Y.
AIIRĖ..Z :

Helen Bertulis, 17 metą, 
57-50 — 7.1-st'St;, Alaspetlų 
N. Y., mirė lapkričio 14 d. 
Palaidotą lapkričio 17 d. iš 
šv. Jurgio bažnyčios ^Šv. 
Trejybės kapinėse.: • ....

• Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J/ Garšva. 
. TViUiam Budveitį 24 me« 
tų amžiaus, 254 Henry St., 
New York, N/Y. mirė lap-

Pirmutinis Graborius

“ Tel. 1308-R.

Montsllo. Mass.

. Del Mot orų Patarnauja

Moteris.

W. G. McGLINCHEY

Lietuviams

Rengkini.es


. . “ * /

1 ttmocUlo S i,

Rytinių Valstybių Žinios
Waterbury, Conn.

BAVARAS SEKASI. 
Jau antra savaitė kaip 1

šuo). Ji jau turi tūkstantį 
Jau antra savaitė kaipj ^Jf1^. 0, artimai; seka Bronė 

pas mus. W«teriW3 t^asi1^ y. gio
Švento Juozapo parapijos .lajjęraįjgįo, bus paskelbta kas 
bazaras. Ir sekasi! Šiemet 
visi džiaugiasi, bet ypatin
gai klebonas kun. J. J. Va
lantiejus, nes bazaras be
veik dvigubai geriau sekasi 
negu pernai. Kiek tikietų

išlaimėjo pirmą vietą, ant
rą ir trečią.

s Visas miestas domisi tiro 
kontestu, o Waterbūry De- 
moęrat leidžia propagandos 

. v . -rir skelbimų tikietus ir vie- 
išparduotą, kiek paukščių, L n ^0(|^įu spausdinama dy* 
gyvuliu paaukota, neminint 1^5. Paskui Kadley Furni- 
siuyimo darbiu - darbęlnj twJ Co. aufcoia $50 Įjope 
aukų ir tam panašiai. Visos 

“^ŲgJosyCparaįpįjnf. yra 
daugiau kaip 30, kurios au
kavo bazaro reikalams) pi
nigais ir aukomis ir darbi
ninkais ir taip toliaus.*.tąipj

Chest tai, kurį išlaimes, o 
$250 Parlor Suitu-kas turės 
laimingą numerį.

Reikia padėkoti kunigui 
Gauronskiii, kuris taip uo- 

ix įcup |įaį jr Heiiuilstamai dar-
- kad - visapusiškai^pas mus;baojasi konteste. 

bazaras eina, visomis ketu
riomis. Teko girdėti, kad ir 
pas mus kaimynus Hart
ford ir Bridgeport taip pat 
daug geriau sekasi negu pe
reitais metais. Taip pat ku
nigas Kazlauskas iš Anso- 
nia giriasį kad ir pas jį -linkės kaip tai : 
mažoje Ansonijoje labai ge-’ Bethįerem, Watertown, Wa-

. rai sekasi. Reikia ištikrą teryille, Marioii, ...Derby, 
. padėkoti geraširdžiams ka- Naūgatuck, Union City, 

talikams vyrams bei mote- Prospėct, Litchfield, Ox- 
rimš. viršminėtų parapijų, fors, Roxbury ir vienu žo- 
kad visi darbuojasi ir patys įdžiu, kur tik lietuviai far- 

. sumeta aukų ir. dirba, tikie- 
tus pardavinėja ir1 vienu žo
džiu, daro visą tai, kad ge- 
riaus pasiektų. Valio ir gar
bė jums geros širdies lietu
viai katalikai!

POPULARITY CON-
, TĘST.

Kaip jau minėjau perei
tuose laikraščių numeriuo
se, kad pas mus Waterbu- 
ryj šiemet bazare atsirado 
dvi naujienybės, būtent : po- 
pularity kąntestaš ir ūki
ninkų vakaras. Abi naujie- 
nybės labai sekasi ir visi 
žmonės jomis domisi. Wa- 
terbury apie 20. kandidačių 
laikosi.Buvo apie 50, bet kai 
kurios pacids .atsimetę, o ki
tų kun. Gauronskas, pagal 
kontesto teisių, jų nepriė
mė. Dabar aukščiausiai sto- 

, vi Mįldrėd Balanda (Wa- 
terbury gerai žinomo detek
tyvų leitenanto Mato Ba
landos duktė ir jauno advo
kato Clarence Balandos, se-

ŪKININKŲ VAKARAS.
Kaip jau. minėjau Padė- 

kavonės arba ’Thanksgiving 
Day . vakare įvyko ūkininkų 
vakaras. Suvažiavo daug 
ūkininkių iš Wiaterbuiy apy-

O.akvilįe,

įmote, . Maryland, būtent, i 
■jkunigą. daktarą Mendelį, Ji
sai džiaugėsi^ Waterbury’io 
miniomis ir jųjų kilniu su
sipratimu ir susiklausymu. 
Kunigas daktaras davė šliu
pą savo sesutei, kuri ištekė- ; 
jo už lietuvio iš geros lietu
viškos bei katalikiškos šei
mynos Vasiliauskų iš Qak- 
ville, Cbnn. Tai puiki pore
le ir lietuviams garbė, nes 
abidvi šeimynos Mendelių 
ir Vasiliauskų, yra labai pa
vyzdingos katalikiškos . ir 
lietuviškos. Linkiine jaunai 
porelei sekti jųjų tėvų pė
domis ir niekuomet neuž
miršti, kad ipu yra katalikai 
įr lietuviai. Šlįubą davė Šv, 
Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Buvo iškiįminr 
gos mišios, kurias atlaikė 
kun. daktaras Mendelis. 
Asistavo jam kun, Valam 
tiejus, kun. Gauronskas ir 
kun. Ražaitis.

thanksgiving d ay
WATERBURYJ.

Tai' buvo istorinis progra
mas Švento Juozapo lietu
vių parapijoje, nes apsivedė 
šešios porelės! Kleb. kun. 
Valantiejus sako, kad tai 
pirmaą sykis jo gyvenimą 
šioje parapijoje, kad tiek 
daug viena diena apsivestų. 
Sekančios, porelės, apsivedė.

7 vai, Ęp. Jphnšpn su 
■ Streliekiūte; šliubą davė 
• kun. Gauronskas.

8 vai. Pp. Šaknaitis su 
Bernotavičiūte; šliubą davė 
kun. Ražaitis.

9 vai. Pp. Šakočius su

Lankėsi kun. Ųr. Bružas vokafai, šerifai, biznieriai ir 
iš Nashua, Nevy Hampshire
ir tarėsi su 'kunigu Kripu ne gėda, tai kaip manai ą- 
bei Jonu Lesunaįčiu kaslink pi e save? Jeigu jie gali šu 
basketball lošimo su Nashua vyčiais turėti gerus laikus 
arba Švento Kazimiero Ra- j h* linksmas valandas, tai ir 
teliū. Susitarta du lošimu pats turėsi.
turėti. Pirmasis lošimas bus !
Nashua. Nėw Hampsliire' 
[tarpe mūsų Lietuvos Vyčių 
j ir jo Švento Kazimiero Ra-

j
i

i

meriai - ūkininkai gyvena-. 
Buvo jiems tam tikras pa
silinksminimas kumštynės. 
Tai buvo hazare ir salėje. 
Žmonėms, matyti, labai pa
tiko tos kumštynės ir visi 
turėjo (1 extra good time. ’ ”. 
Buvo daug ’ svečių tai iš 
New Britam kaip tai, kun. 
Kariones, mūsų geras kai
mynas, kuris dažnai atva
žiuoja į Wat.erbury tai į te
atrą, tai į fėrus, • tai . į. kon
certą ir tt. Be to matėsi ir 
tikras (‘ūkininkas” arba 
ūkimnkų lietuvių kunigas, 
būtent, kun. ' Rybokąs iš 
Rumford, Maine. Jisai ki
bai gerai atrodo ir. man pa
sakė, kad jau “išlaimėjo 
about 10 pounds.” Jisai tu
ri savo globoje apie 150 lie
tuvių šeimynų. Pranešė, kad 
lietuviai ten labai geri įr j sėlių Kazimiei’iečių naudai, 
pasiturinčiai. gyvena, bet iaj,aį- gražiai pasisekė. Žmo- 
nevisi eina į bažnyčią. j susirinko apie keturi

Be to, turėjome labai gar-1 šimtai, nors tik trys Suvirš 
Su ir garbingą svečią iš Bal- šimtų valgė vakarienę. Nuo-

į,

PARVAŽIAVO ŠVEN
TES PRALEISTI.

Iš Thompson, Conn, Ma- 
rianapoliio lietuvių Kolegi
jos buvo, parvažiavę trys ’ 
studentai lietuviai waterbu- 
riečiai: brolis Antanas Ig- . - 
notas, studentai Urbonas ir. ■ 
Vilčiauskas. Visi sveiki ir ‘ 
įrodo, kad gerb. TT. Mari
jonai moka užlaikyti savo, 
studentus sveikus netik lie
tuvybėje ir katalikybėje, bet 
ir sveiką ii- stiprų kūną! - 
Valio! Tas labai daug reiš
kia. Studentai inan pranešė 
kas jiems Kolegijioje labai 
patinka: esą gali football 
lošti ir ant ledo čiužinėti.— 
Nugirdau, kad airiai kūpi- \ ■ 

VVaterbury’io vyčiai bei vy-1 -i^arė, kad jęigu būtų 
, , , . i i - - tūs ana sekmadienį bovvlino l?aluua jiems vėl. eiti pradi- •
;du rateliai na labai gerr/i. .rTfc -P-.,/ L . - . .v .. ĮSU Hartlordo- vyčiais beistipins ir gerai issilavmę. j .... ,1 ‘ ■ vytomis. Viskas buvo gerai,

c įtiktai liūdną žinią sulaukę 
i visi.nusiminė, kad jų genas 

ęj. bei ištikimas vytis Viktoras 
. . Labeskis (Hartford) mirė.

LIETUVOS VYČIŲ MĖ^Jxas pažino a. a.. Vikto
rą džiaugėsi jojo draugijo
je. Jisai buvo visuomet ma
lonus, geras darbuotojas pa-, 
lapijoje, o ypatingai geras _ . , .
vytis. Visas Conn. jaunimas Į v lankėsi - gerb. Mendelių 
jį pažino, nes. jisai darbavb-pe^ni7na B^ltiiiiore. Tai 
si, visuose lietuviu jaunimo•-puvyzdiųga.lietuviška 
parengimuose. Mes reiškia-1bel katalikiška šeimyna, 
m e jo tėveliams bei arti- ■ Vernas sūnus kunigas, kitas 
miems širdingiausios užuo-l^abar.v mokosi Romoje ir 
jautos. Taip ir ■ vietineL^,..^^0^^8. kokių 
Hartfordo Vyčių ’ kuopai, j /'kitas - sūnus New 
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kuri tikrai pasiges bran
gaus nario a. a. Viktoro.

Tame lošime Waterbury 
merginos arba vytes suplie
kė Hartfordietes, bet užtat 
VTaterbury’o vaikinai vy
čiai turėjo pasiduoti Hart- 
fordiečiams vyčiams.

KlemošausKiūte; Šliubą da-’ 
vė kleb. kun. Valantiejus.

16 vai. Pp. Vincas Klise- 
vičius su DovydaiČiūtė; šliū- 
bą davė kun. Kripas.

10:30 vai Pp* Hickox Jr. 
su Stirbaite; šliubą . davę 
Rev. Poster.

’ 11 Vai. P p. Vasiliauskas 
su Mendelįūte; šliubą davė 
kun. Mendelis, .. . . . t

Kas svarbiausia ir labiau- i Pirmasis lošimas bus 
šiai džiugina tai, kad lietu- .Nashua sausio 21 d., sekmą- 
viai vedasi .su katalikais ir po piet. Tas lošimas 
daugumoje su savo lietu- bas. parapijos naudai iį ti- 
viais . tautiečiais. Linkime kiši abudu kuiiigai ir piene- 
visoms porelėms ilgiausių gėriai Lesuūaitis^ ir Mike- 
metų ir geriausios kloties lioiris, kad daug žmonių at- 

- jų šeimyniniame-gyvenime. ^pasižiūrėti gražaus žaįs-
■ ; lo ir parems parapiją:
DAR DU WATERBU- ' Antrasis lošimas bus Wa- 
RIEČIAI APSIVEDĖ . terbuiyj vasario 23 d. Abu- 

■■■' KITUR. ' iC " . - . .. ., .
: ‘'Red”Zanavi<aus.apsive-lshPni? ir gerai išlavinę, 
dū su. New Jlaveii’o lietu- Lauksime tų dienų ir painu- 
vaite New Havene. P-lė 01- ar I“es. Pie}leclal ; 
šauskaitę iŠ Waterbury su (Sotttheiners) ar siauiąe- ■ 
lietuviu vaikinu iš Union 1^a’' CNoitkerners) islainiės 
City. Linkime ir toms pore
lėms geriausio pasisekimo 
jų poriniame gyvenime!

PASAKĖ KELIS PA
MOKSLUS.

Kaip jau viršūj minėta, 
t kun. Dr. Mendelis iš Balti- 

niore, lankėsi Waterburyj, 
davė šliubus ir taip toliaus. 
Be tų gražių darbų jisai ve
dė per kelias -dienas mūs 
bažnyčioje NpMų , >piie 
Švč. Panelės' Marijos, saky-

. damas gražius pamokslus. 
Būtų labai gerai, kad ir vėl 
kada nors waterburįečiai

. galėtų išgirsti jo pamokslų.

.Jinyna^
□n

SESERŲ VAKARIENĖ 
PASISEKĖ.

Paskutinė prieš Adventi
nė vakarienė,* paruošta Se-

(lUiitilIlllifniiiiiitnniilirtnnimiilliuiilHUinluiUniminnimMninilMlinniinilunnimili.......

SIūsu įmone .padirba visokios rūšies žvakes, ir altoriaus bei zokristi jos reik- . 
. pienus. Pas irius gąlinąą gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styriniųžva- 
kių, aukojamųjų. lempelių ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo angįių. Ger
biamiems klebonams ir visiems įdomaujantiems mielai prįsiūiičiame pilną 

dirbinių katalogą. ‘

A. Gross Candle Co. Ine
ŽVAKlįT DIRBĖJAI WP W

Baltimorę,Md.
KEW YORK’E ATSTOVAS: OHANIN BLDG. /

. i

taika, kaip pridera, kuomet 
Seselhį reikalai keliami, bu
vo labai nuoširdi ir jauki. 
Tą. vakarą žmonės išreiškė 
viešai savo pasitenkinimą 
Seselių darbuotei mūsii pa
rapijai. Toms niekada ne- 
reklemuo toms ’ darbinin
kėms visuomenė kitaip ne
gali dėkoti kaip tik šituose 
.vakaruose, ir aukomis. Dėl 
to turi būti malonu nustaty
ti, kad apie $2Q0.Q0 pelno 
parapija galės ' perduoti 
joms, jų milžiniškas skolas 
dalinai padengti.

Vakaro šeiinininkės buvo 
sekamos: Čeplinskienė, Ivo- 
Škięne, Kvederienė, Nage- 
liūtė, Pąškauskienėi, Remei
kienė, Rukštelienė, Šilans- 
kienė ir Zabloėkienė. Prie 
kitų darbų prisidėjo Bude
lis, Ceplinskas, Paškauskas, 
Pazneika • ir Radzevičius.- 
Visiems . vakaro darbinin
kams, • Seselių prieteliams, 
reikia išreikšti padėką. ’

Telefonas; Plas* Į3Ą0. r ,

JONAS GUMims.
L Gr&boriui ir BnlsamuotojM

428 8. PICA STREET, ' 
BALTIMORU. MD.

tt. gali priklausyti ir jiems

Be to, vyčiai labai gra
žiai darbuojasi parapijos 
naudai bazare. Jie turį sar 
vo kampelį ir labai sėkmin
gą. Turi boyvling ratelį, ku
ris susideda iš 50 bowlerių. 
Tai didele parama parapi
jai ir klebonas yra. jiems 
di džiai dėkingas. Prisirašy
si ir paremsi parapiją!. ■

Beje, pagal G L. C. ąrba 
Connecticųt Lithuaiiian Ca- 
tholics’ Sporto programos

NESINIS SUSIRINKI-
MAS WATERBURY.
Aną dieną Waterbury’o 

Lietuvos Vyčių 7 kuopa tu
rėjo savo mėnesinį susirin
kimą. Dalyvavo daug narių 
bei svečių ir kunigų. Daug 
gerų dalykų nutarta, kaip 
tai: bowlyti su studentais 
“Match game” įę. turėti 
New ¥ears.EP.arty,Uo kas- 
link basketball, tai svar
biausia, kad naujas unifor
mas duosime mūsų nar
siems lošikams. Turėsime 
jų naudai. ‘‘ Card Party. ’ ’ 
Kun. Kripas apsiėmė eiti 
per biznierius ir paprašyti 
aukų padengimui iškaščių 
dėl naujų .uniformų. Be. to, 
susirinkimas nutarė daryti 
“Initiation -/Palty;” Yra 
keli nauji nariai ir mes no
rime jiems parodyti, kad gio Washingtono Gimimo 
jie rašosi ir telkiasi pas ge- Dienoje Hartforde loš kun. 
riausius bei gyviausius žmo-j daktaro Bružo, ratelis iš 
nes Vyčius. Ir.ištikro, jau-| Nashua,. o rytojaus dieną 
nimėli, kur tau bus geriau,; Watęrbury (Nashua vs Wa- 
kad ne prie vyčių? Ten pašĮterbury). • <. 
juos visas geriausias lietu-! —-----
viškiausias ir katalikiškiausi Padėkavonės Dienoje pas 
sias jaunimas,' Jie draugiš-'mus Waterburyj lankėsi 
ki. linksmybės ar liūdnų-; kilnusis bei garbingasis sve- 
mo valandoje vyčiuose rasi irias Jo Ekscelencija vysku-

ko iš Grayinore, Nęw York.

alus Kolegijos mokslus, tai 
jie pirmiausia stotų pas 
Marijonus, nes jų vieta • 
gražiausia ir sveikiausia. Ir 
ištikiu jų lietuviai turi kuo 
džiaugtis, bet turėtų nepa- 
miršti, kad reikia savo cen
tais tą lietuvių kplėgiją-pa- 
remti ir savo sūnus ten sii|- . . 
sti. . ‘

Beje/ beveik pamiršau pa
rašyti, kad vasario 22, Jut-

York Universitete (Rodos 
Columbia) yra Athletic in- 
riructor, kitas sūnus moko
si St. Thomas’ College, 
Scranton, Pa. ir žada būti • 
daktaru. Jisai lošia su Si. .. 
Thomas’ Eootball rateliu ir 
jau didžiai pragarsėjęs. 
Trys dukterys: dvi,, rodos, 
slaugės, dvi vedusios ir gy* 
vena Oakville, Conn., o vie
na prie tėvų būna Pennsyl-’, 
vania, kur tėveliai turi biz- . 
nį. Mąlonu mums pastebėti 
kaip kaikutios šeimynos iš- * 
kilusios pasilieka dar geres
niais katalikais bei lietu
viais. Tai Vytauto Dvasia ir . 
tai turėtų būti ‘kiekvieno ■ 
lietuvio dvasia.

i

savo geriausius . bei ištiki-' pas Petras Būčys. jis atvy- 
miausius prieteliūs. Rašy-'kc, iš Graymarc, Ne™ Yarh 
kis, jaunimėli, prie jų ir pa- Jisai Čia pasimatė su rieti- 
sitikrinsi, kad neapsigavai.
Tai butų ir tau ir tėveliams 
geriausia Kalėdų dovana. O.
mes.turime jums, vietos už- yra labai užsiėmęs darbais 
.tektinai. Jeigu kunigai, ad- ir turėjo tuo jaus išvykti..

iiiais kunigais ir kun. Ja
kaičiu, Marijonų trumpam 

. laikui, nes Jo Ekscelencija

CHARRON’S
PIANAI—RADIO8 

SALDYTtVAI 
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mačiuos
20 TRUMBDLL 8TMBT 

V0R0B8TĖR, MA88. 
TeL 44480

i

Rudens Naujienos
Užeikite pas, muš apžiūrėti visokius.baldus, kilimus, klijonkias, valgomo

jo kambario, priimamojo kambario, virtuvės baldus ir ĮTAISUS. Visokio. ' 
mąsto pečiai, dujiniai šildytuvai, Angliniai pas muš randasi pigiai ir patogio
mis sąlygomis. Thanksgiving Dienai, valgomieji stalai ir baldai.

SVARBŲ! ■: ■
Po keletą savaičių visokios kainos žymiai pakils. Tųom tarpu, dar turi

me anksčiau prisipirkę, ir pai’dųodąinėsenovės kainomis. Pasiskubinkite, kad 
vėliau netektų apgailestauti. Jeigu norėtumėte užsakyti kokį nors baldą, pa- * 
dėsime į šalį ir palaikysime iki norėsite išsipirkti. * < •

. Kiekvienam perkant, teikiame gražią dovinį.

SHEVITZ FŪRNITURE CO.
728—30—32 WASHINGTON BLVD. . Plmsa' 3925. . . / BAtTIMORE, MD.

i. s -
H.'

t



Penktadienis, Gruodžio 8 d, 1938

Sodalietės turėjo pasigaminę ųž*

CUFFSIDE, N. J.
E

kandžių.
Dalyvavo vakarėly j klebonas 

• kun. Pakalnis ir vargonininkas 
B. Sakas, kuris paskambino įvai
rių- Šokių Sodalictėms. .:

gražiausius ir įvairiausius 
“koštu mus” laimėjo dovanas- 
Ę. Barasnevičiųtė, S. Paulauskas t 
už žaislus laimėjo • dovanas 
MeKlean. ir H. Kareliūtė.

Daugiausia pasidarbavo. dėl 
vakarėlio į I 
Puškaųsklūte

DARB INI NK1AB

“AMERIKA” IŠEIS 
KALĖDOMS

8. > 2

po operacijos a. a. A‘._ Kas- 
nionaitięrie,; 43 m.. amžiaus, 
gyv. 143 Lawrenee St.

Palaidota išHlmingai iš 
Šv. Trejybės bažnyčios. .

Ji buvo žmona p. F. Kas- 
monaičio, L. D. S- 6 kp. na
rio. kuris aktyviai darbuoti 
jasi organizacijoje. .' . 

, Paliko dideliame nuliū
dime vyra, dvi . dukteris 
Agniešką ir Ona ir tris sū
nus: Juozą, Jonų ir Praną.

L. D. S. nariui p. Pranui 
Kasmonaičiui ir jo šeimynai 
reišMamc gilios užuojautos.

BROOKL®! T
A. L. R. K. Moterų S-goš 

29 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks gruodžio 20 d.. 8 
vai. vak. : Pan. At)reiški mo 
pąr. svetainėje. Vis< m. nares 
būtinai turėtų alsi lankyt i į 
Šį susirinkimą.

;—Aloterų Są-gos 29 kp. ren
gia antrų “buneo įiarty.” 
kuri įvyks gruodžio 14 J. 
pas p. Terebeizienę, 180 
•TTale Avė., Brooklyn, N. Y. 
Kviečia, visas są jungiatės i 
atsilankyti. Tai . bus 8’yal.i 
vakare. • ?

Lajikijčio 24 d. mirė niū-į 
stj darbščios7 sųjiuigietės w-j į* . ■ _ -
ras* Julijonas Mockevičius,;, ... T ' .. , v- TV1 . įkaites,. Mares Borauskaites44 metų amžiaus. Iskilmin- ’

Likusiai šeimai: žmonai, 
sūnui Ir dukrelei reiškiame 
liūdesio valandoje gilios 
užtio jautos.

AMerų Saigos 29 kp.

IŠRINKTA NAUJA 
t VALDYBA.
i Gruodžio 3 d. įvyko Šv. 
J ono Ev. draugijos prieš- 
metinis, susirinkimas. Da
lyvavo klebonas kun. Am- 
botas ii* pasakė gražių. pra- 
kalbelę, pateikdamas dr-įai 
gerų minčių ir linkėjo, ge
riausių pasekmių. Užbaigus. 
einančius di-augijos reika
lus išrinkta nauja valdyba* į 
kurių tapo išrinkta sekanti 
pint). Kazys Kasmonaitis 
(senas), pagelb. Jonas pet-. 
rukevičiūs (n.aiijas),. nuta
rimų rast. Petrus Labanau
skas1 (naujas), finansų, rast. 
Viktoras Labeckis (senas), 
3-Čias- rast. B oi. Ambotas 
(naujas), iždininkas Petras 
ElijošiiiS (naujas), iždo 
globėjai: Antanas Urbonas 
(senasj, Feliksas Grigaitis 
(naujas), maršalka Jonas 
įfončiūnas (naujas), durų 

Įsargas Teofiliiis Čebatorius- 
(naujas),. korespondentas 
And. Pateekis. A. J. P.

Telephone; STAGG 2-0706 V A L A N D O S
nD DIADA? V VEMPIU? N«»-i2istJto.4-8vrt. '* Ulll pLAUnU nl VEliulUv Sv^ntaaieniaia tusitarus
.^DANTISTAS 499 GRAND STREET 

K RAY (kampa# Union Ąye.)’
Kami} Telefonas: Mlcfrlgan 2—4278 B R O 0 K L Y N, N« Y»

X—RAY

PATERSON, N. J. si te mokyklas, dalysite viso-* 
kių -gerų. darbų.' Visos tos 
jųsų pastangos nueis nie* 
kais, jeigu nemokėsite nau
dotis; apsigynimo ir puolimo 
ginklu, kurs yra tikra kata- 
l'ikiska spauda”.—-

Popiež. Pijus X

Cliffsidieriai jau žemėlapi/,
Cliffsidiečiaį jau senai ž'i; 

riomi savo veikimu iv gyvu? 
imi. Tenai nuo seiliau pui
kiai. gyvuoja Šv. Pranciš
kaus ir. “Vaikelio Jėzaus” 
draugijos. Vienok apsigyve
nus denai; jaunom ir ener- 
gingam Eduardui Damaše- 
vičiui, • katalikiškas veiki
mas dar labiau padidėjo. 
.Pastebėję, jog gražus Cliff- 
sido jaunimas yra išsisklai
dęs ir kiek atsitolinęs nuo 
lietuviško jaunimo, sumanė 
įsteigti Vyčių kuopų. Pri
tariant senesniems veikė
jams, jis sušaukė jaunimo 
susirinkimų, iš. kurio ir iš
dygo Vyčiai. Kuopos- valdy
boj! įeina: Eduardas Dama- 
ševičius ~ pirmininkas, Fe
dras Petrauskas— vice pir- 
Lmininkas, Mare Šągamo- 
Igiūtė — sekretore; Veroni- 
j ka' KarSiokaitė — iždiiiinkę. 
[ Be to yra sudarytas vajaus 
'komitetas iš Onos Boraus-

n- 40 VAL. ATLAIDAI.
Sekmadienį, pirmadienį 

ir antradienį, gruodžio 10, 
11 ir 12 dd. Šv< Kazimierų 
parapijos, bažnyčioje įvyks
ta 40 valandų atlaidai. Ke
turiasdešimto prasidės sek
madienį per Suma ir' užsi
baigs antradienio vakare 
7:30. 'f ‘ ■

Laike atlaidų rytais mi
šios bus 5:30 ir 9-.00 suma 
su pamokslu. Vakarais iš
kilmingi mišparai, su pa
mokslu bus 7:30. .

. Išpažinčių klausyti bus 
daug kunigų ir Dievo žodį 
skelbti. yra pakviesti žy
miausieji apyli n k e s pa
mokslininkai.

Šiais Jubiliejaus Metais 
40 vai. atlaidai bus .apvaikš
čiojami ypač iškilmingai.

Šiuo tat kviečiu visus. Pa- 
..tersoniečius ir apylinkių ko
lonijų lietuvius atvykti į 
Keturiasdešimta pagerbti 
Kristų, Įsteigėjų švenč. Sa
kramento ir pasinaudoti 
Dievo malonėmis atliekant 
gerų išpažintį . ir-prii maut 
Šv. Komuniją.

KM). kuu. S., Stonis.

Bundonifttė.
R. Regdoriūtė Ir

A. Valasavj^iūtū. , . '
Soddlipteš linksmai praleido 

laiką, .

Šiuomi pranešame ,skai- 
tytojanis ir rėmėjams, kad. 
“iAnierika*’’ dėl teknikinių 
kliūčių visiškai šioje savai
tėje negalėjo išeiti. Del šių 
kliūčių “ Amerika” ir pir
mu kartu išėjo, mažas ir ne-

" . pilnas. Todėl Lietuvių Uni- 
; Versalis Biuras labai apgai

lestaudamas praneša, kad 
‘ “Amerika” išeis dabar tik 

Kalėdoms ir toliau regu
liariai kas savaite, penkta
dieniais. Vytauto spaustu
ve Šiomis savaitėmis pilnai 
susitvarkys, masine rija s 
pertaisys ir “Amerikos” 
administracija suves reika
lus/

. Biuro Vedėjas,

k ’

K.
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C. BROŪKLYN, N. Y.
“DARBININKO” NE- 

. ■ PALEIDŽIA.
Kur buvęs, kur nebuvęs, 

—nei iš šio nei ‘iš to nužing
sniavau į Jurgio bažny
čia. Suma. Po sumos pa
mokslas. Po pamokslo skel
bimai. Girdžiu ir savo au
sims netikiu... Girdžiu skel- 

. biant iš sakyklos: “Brook- 
lyne išėjo naujas laikraštis 
vardu ‘Amerika.* Prie baž
nyčios ‘Amerikos’ pirmas 
numeris susipažinimui bus 
duodamas doyifuai, Prašo- 

t ine. pasiimti...” Aš kaip pa- 
• šautas, tik strikt iš sėdynių 

ir nepašijutau kaip mano
■ .rankose švelniai . sučiužėjo 

. “.Amerika.” Apžiūrėjęs tų 
naujų laikiuštį iš visų pu
sių Įsimaišiau į žmonių būrį 
ir vėl girdžiu... girdžiu ir 
savo ausims netikiu: “...Ar 
girdi, Raulai, jog “Ameri
ka” visai gerai atrodo. Ro
dos, nedidelis laikraštukas, 
vienok daug esama ir žinu
čių ir straipsnelių.”

“Teisybę sakai, Mare. 
“Amerika” ir man patinka, 
bet “Darbininko’’ aš nepa
leisiu.”

. Sodaliečių Vakaras.

Šv. Jurgio parapijos Sodalietės 
sure-n gė ‘ ‘ Th anksgiving Party ’K 
lapkričio 29 dieną, Sodalietes su
kvietė daug jaunimo, nes buvo 
užprašytas vietinis studentų or
kestras, Jaunimas linksmai vaka
rų, praleido prie gražios muzikos, 
šokdami, žaisdami ir dainuoda
mi, Sodalietės širdingai dėkoja 
orkestrai už taip gražią muzika.

.Buvo pagamintu skanių užkan. 
dzin, kuriuos- parūpino pirminiu* 
ko Olga' ChernishofiJ.

—Su “Darbininkų” mes 
gerki, susigyvenome ir jis 
pasiliks su mumis. “Ameri-

t. ‘L1*

-—Gerai, dūšele, tad “Dar- 
bininka.’ ’ ir “ Amerikų ’ ’ tu
rėsime.

Pamatus “ Ameriką ” ir 
išgirdės kalbą apie “Darbi
ninkų” įsitikinau, kad Šv. 
Jurgio parapijiečiai pamy
lės “Amerika” ir nepaleis 
‘^Darbininko.”

Pakeleivis

Choristams Vakarienę.

Choristus pagerbti įvyko nepa- Į 
prasta vakarienė, lapkričio 28 d.» 
Šv. Jurgio parap. salėje. Klebo-' 
uas kun. Pakalnis pagerbė savo 
choristus;.; Choristai skaitlingai 
dalyvavo; ..

Reikia stebėtis kaip gražiai bu
vo priruošti stalai. Padėka Šakie
nei, Onai Šarkiūtei ’ir M. Klnm- 
bienoi už pagaminimą skaniu val
gių. Prie stalų patarnavo ponia 
Šakienė, ir S. Jakupčioniūtė.

Buvo parūpinta labai juokingi 
kintami paveikslai. Ne tik buvo 
valgyti ir gerti, bet ir užtektinai 
pasijuokti; Kai kurie choristai 
kalbėjosi tarp savęs, “tai beni I 
gražiai praleidom^ vakarą.” .

Vakaro vedėjas buvo vietinis 
vargonininkas, Povilas Sakas. 
Buvo daug kalbų. Nuoširdžias 
kalbas pasakė kun. Pakalnis ir 
vikaras kun. Laurinaitis. Po tam 
kalbėjo choristai: ponia. Pakin-T 
kienė, O. Chernishoif,- J. Dailyda, 
A. Yesmančiūtė, V. • Sirutaitė. M. | 
Fiiulgmonas, J. Brangutis ir S. 
Jakupčipniūtė. Taip pat kalbėjo 
vargonininkas P, Sakas ir jo 
žmona,

Choristai yra širdingai dėkin
gi savo klebonui už vaišes. Cho
ristams ilgai neišeis iš atminties 
toks nuoširdus pagerbimas. Tas Į 
pagerbimas įvertino choristų dar
bą ir pridavė naujos energijos 
darbuotis ateityje.

4. Vainikas. I 
HARTFORD, CONN

Lapkr. 29 d.-par. mokjdv- 
los svetainėje įvyko links-: 
irias vakarėlis, kurį surengė 
ir programa išpildė mokyk
los vaikučiai nuo pirmo iki 
aukščiausio skyriausi Labai 
gerai pasižymėjo lošimu, šo
kiais, prakalbomis ir daine
lėmis. Pirmo skyriaus vai
kučių buvo apie 20. Kaip 
malonu turėti parapijoje 
Sesutes, kurios taip gražiai 
mūsų vaikelius auklėja do
ros ir lietuvybės dvasioje. 
Dieve joms padėk! .

Spur^s.

! . -j . ■ i i. i ir Anelės Griciūtės. Jau dagos, laidotuves ivvko antra- . . , . .. v •
dieni, lapkričio p8 d. Pan.j 
Apreišk. bažnyčioje atlai
kyta giedotos gedulingos 
trejos šv, mišios, 10 vai. ry
te. Palaidotas Šv. Jono ko
kuose.

Laidotu v ė/S ė dalyvavo
daug žmonių. Paliko dide
liame nul|adiine žmonų Ele- 

Pereitų šeštadienį' mi-re nų, sūnų ir . dukterį. *

! bar kuųpa turi virš 30 na
rių, bet jaunuoliai yra pa
siryžę padauginti savo skai
čių iki pusšimčio. Bravo, 
ęiiffsiįlė jaunimui! Geriau
sios kloties! Cliffsidiečiaį 
jau žemėlapyje.

S avy s.

ROCHESTER. N. Y.

f?5

4,

i A. a. JCASMONAIJEENĖ.

Mažųjų Šodąliečių Vakaras.
Mažosios SodalietSs surengė 

linksmą vakarėli, lapkričio 28 d. 
Taip buvo malonu • į jas žiūrėti, 

. pasipuošusias įvairiais “ kostu- 
.mais/’ kad išlošti dovanas. Dar-

j Telephone: STAGG 2—0108

į DR. A. PETRIKĄ
1 (rnucį) .

LIETUVIS DENTIBTAS
| S21S.4th8t, Rrooldyn, N. t 

X-ŠpfnduUų DiagnMMT
| GasoAnttieUte

VALANDOS:
1 Nuo 9 vah ryte iki 8 valy rakate.
| Penktadieniai# Ir Šyentadlėnlals 

tik ■naltaruB. •

X s 
r

3 '

Tcl. Biyant 9-7763 |

CLEMENT VOKETAITISI
ADVOKATAS

113 West 42-nd St., 

New York, N, Y.

I KLASČIAUS

I GLINTON PARKAS
Į piknikams, baliams, koncertam^
I Šokiams ir visokiems pasilinksmini* 
i mams smagiausia vieta Brdok* 
| lynė-Maspethe. Jau laikam ugsisa- 
| kytl salę Žiemos sezonui. . |. 
j kamp. Maspeth ir Betts Avė. I 
I JONAS KLASČIUS, Sav, J 
Į Maspeth, N. Y, |

Vilniui Vaduoti Sųjun- 1 
gos skyriaus metinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį 
gruodžio 11 d., 8 vai. vak. 
parapijos salėje. Visi na
riai malonėkite atsilankyti 
į šį svarbų susirinkimą. Biįs 
rinkimas skyriaus komiteto 
ateinantiems 1934 metams.

Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyriaus komitetas turi 
už pareiga paraginti, visus 
narius, kad užsimokėtų me
tinę narystes mokestį 
(50c.), kurie gali’. Taip pat. 
nuoširdžiai kviečia visus 
lietuvius ir, lietuves prisira
šyti prie Vilnių Vaduoti 
Sąjungos.

Kad Vilnių atvaduoti, 
tai turi susiburti visa lietu-Į 
vįų tauta. Visos tautos žmo
nės bendrai veikdami • at
sieks tikslų — atvaduos už
grobtas Lietuvos žemes su 
sostine Vilnium

V.V. S. sk. Komitetas,
P. Svetikas.

Tel, JEvergreen 6-5310,

JOSEPH GARS7VA
G R AB ORIUS.

—IR— 
BALSAMUOTOJAS .
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Alus prigirdo daugiau 
žmonių negu jūros.

RCA Victor

DUO

Pirmas
Įnešimo
Mokestis
Modelis 100

1

TIEMS, kurie nori klausytis muzi- I 
kos kokia patinka ir kada nori. I 

Tiems kurie nori šokimui muzikos. 
Tiems RCA Victor siūlo DUO.

DUO yra moderniškas namų pasi
linksminimas... visas elektrinis, ne
paprastas balsas, ir su didele Victor 
rekordams Knygynu, iš kur pasi
rinkti. Ateikite ir duokite mums pa
demonstruoti DUO.

DUO yra 4 modeliai iš.kurių gali
ma pasirinkti.

RCA—VICTOR dėl Bile kambario

DUO 330—(Paveikslas viršui) Siūlo gtažlos Vertes.
- rakandų repro(lLikcijij, kartu su - ratilo programa, 

šuperhetrodyuė,. s.u autpniatlškii Vūlume (’ontrol, 
Tone Control, Automatišku Tone Pompensatipu, ir 
Dynamic Spėąkęr. Visas su RCA Radlotrons $137.50

Pirkite Jūsų RCA—VICTOR Lengvomis Išly- Už VISA $0/1 Q
gomis. Kas Savaitė Mokėti.

W0RLD RADIO
. . .' Balęs Agency

61 LEGION PARKWAY
BROCKTON

Tel. Č136

Tėl. Stagg 2—5048 Notary Publh

M. P, BALLAS IRC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balaamuotoja# 
660 Grand St., Brooklyn, N.Y 4

L. D. S. 6-tos kuopos I 
svarbus susirinkimas įvyks 
gruodžio 10 d. tuo jaus po 
Sumos. Kviečiami visi na
riai dalyvauti. Bus valdy
bos rinkimas ir raportai iš 
Conn. apskričio suvažiavi
mo. Taipgi kaikurhi narių 
yra užvilkti mokesčiai. Tai 
šiame susirinkime bus gera 
proga atsilyginti. ManbnieJ 
kad tų padarysite. Vadybai 
butų daug linksmiau kitų 
mėnesį išduoti raportų, kad j 
neliktų nei vieno nario sū-

Tel. Stagg 2—0783 Notary

JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)

GRABORIU8
107 Union. Avė., Brooklyn, N. Y

uuvttuaa. ’ •
. bąvo&i energingai -gražindamas; spenauoto.
.-savo vakarėlį visokiais .Žaislais. Kast, A. J. .P,

J DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN - EUROPA
.Specialiai traukiniai ..stovinti žalimais garlaivio Bremerhavene 

ūMtikrlna labai patogią kelionę’ l LIETUVĄ.
. GR'ETCtAVSUS KĖLUS Į !T£VyVįJ ’ '

'' informacijų klaupkite pa» vietiniu# agentu#, arba 

north german lloyd

f

82 SUMMER STREET, .
BOSTON

Tel. Lib. 7751

NEWARK,N.J1
NEWARK, N. J. Lapkri

čio 26 d. Šy. Cecilijos cho-: 
ras suvaidino šešių veiksimi > 
teatrų: 4‘Piršlybos” ir juo-, 

I kinga komedijų “Pirmutinė1 
[ir Paskutine Meilė.” Vai-, 
j din!ojai labai puikiai atsi
žymėjo ir užsitarnauja pa
gyrimo. Žmonės buvo labai 
užganėdinti. Po to'.prasidė
jo šokiai ir tęsėsi iki vidūr- 
nakties.

“Veltui statysite bažny
čias, rengsite misijas, štpg-

X
M 
4

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABO RIUS 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N, Y .

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią .

Parsamdau Automobilius Ves 
tuvems, Krikštynoms ir viso-’ 

kiems poky’iams

TeL Newtowh 9—4464 .

ANT. J. VALANTJFJUS
GRABORH’S IK 

BALSAMUOTO.1AS
AĮMlnuula Visose štitaflim ..

Notn’-y i'nblle * 
5441 72-nd Street,

Arti Grahd-St . . 
.. MASPĖ M U U K T.

MOT, LA U K U 5, Fo togra tas 
214 Bedtord Art*., Brooklyn

\

•t
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