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AMERIKIEČIŲ ORGANI
ZACIJA LIETUVOJE

Manoma, kad jau keli - 
tūkstančiai Amerikos lietu
vių yra grįžę į savo senųjų 
tėvynę Lietuvių čia baigti 
savo' gyvenimą. Daugeliui 
amerikiečių lietuvių Lietu- 

’ . voje nesiseka įsikurti tiktai 
lodei, kad jie patenka į ne
įprastas jiems sąlygas,; ne
turi kur gauti gerų patari- 

** nių ir panašiai. Žinome, 
kiek amerikiečių, karštų 
patrijotų. apsivylė 1919-23 
metais, kada jie stengėsi pa- 
deti atstatyti nepriklauso- 
mlją Lietuvą. Dėl sąlygų 
nepažinimo, dėl vokiečių-pi
nigų žlugimo’ ir kitų prieža
sčių, daugelis jų prarado 
turtų ir grįžo į Amerika 
keikdami Lietuvą. Ameri
kiečiai neturi organizacijos, 
kuri grįžusioms išeiviams 
būtų visai, sava, visai arti
ma: kuri tikrai suprastų 
grįžusiųjų. dvasią ir reika
lus. Tokią organizacijų 
stengiamasi sukurti. : J a i

* vardas būsiąs duotas: Lie- 
. tiivos Amerikiečių Brolija, 

sutrumpintai “Labija.”
Nesenai įvyko .-žymesnių 

amerikiečių • susirinkimas 
organizacijos steigimų ap
tarti^ “Labija” numato į- 

^tėigti Kaune amerikiečiu 
hutuvių .klubą. Velįąų. ma
no Kaune ir kituose mies
tuose steigti “Statybos ir 
Skolinimo Draugijas” (A- 

' merikos “spulkii” pavyz-, 
džiu), kurios padėtų “La- 
bijos” nariams lengvomis 
sąlygomis įsigyti namus ar 
ūkius. Toliau, norėtų pasta
tyti Lietuvoje amerikie
čiams lietuviams didelį vieš-, 
būtį — bendrabutį, kur ga
lėtų senesnieji amerikiečiai 

‘ lietuviai, neturintieji arti
mesnių giminių, praleisti po 
gimtosios šalies dangum sa
vo gyvenimo-pabaigą.

Žodžiu. “Labija” turi 
gražių sumanymų. Išrink
tas Lietuvos Amerikiečių 

- . Brolijos steigiamasis komi
tetas: Pr. Rimkus, Dūdas. 
V. K. Račkauskas, K. Kuo- 

’ saįtis ir K. Ambraziūnas. 
Komitetas paruoš organiza
cijos įstatus ir netrukus ža
da sukviesti Kaune didelį 

. amerikiečiiĮ susivažiavimą 
organizaciją galutinai į- 
steigti. . Tsb;.

PASTABĄ. Amerikiečiai 
.lietuviai vargiai pasitikės 

•4 draugijai, kurios valdybon
J įeina žmonės, kurie savo vi

suomeniniais darbais bend
rovėse ir organizacijose ne
teko plačiosibs . visuomenės 
pasitikėįjimQ< •

Gerb. Skaitytojų 
Dėmesiui

! G®rb# /‘Mtytojų ir prietelių 
nuoširdžiai ^tašome remti tuos 

v profesionalus k biznierius, kurio 
skelbiasi “Dalininke?* Nuėję

y. matėte jo skelbiau “Darbinia- 
I į ko.” Tokiu būdu biznierius dar 
į \ geriau supras, kad skelbtis 
g bininJpo” aprimokt.

MUSŲ KANKINIAI
“Darbininke” buvo plačiai rašyta apie grįžusius iš So

vietų Rusijos kalėjimu mūsų kankinius už tikėjimų/ Jie 
grįžo į Lietuvą spaliu 19 d.,, 1933 m. . .

Štai jie: .

LIETUVA TURĖSIANTI i
. 'K • ’ • • • . “ . ‘ ‘ J • . J■ ’ _• ■ _   • _ ■ — -.J  _!  ‘ _•

SAVO KARDINOLĄ
ŠVENTIEJI METAI NEBUS ISPANIJOS REVOLIUCIJA 

! PRATĘSTI
ROMA. Cęnttalinis 

. Kventųjų Metų komitetas 
. , praneša, kad f jį daug kas 

I kreipiasi su paklausimais, 
j ar būsią pratęsti šie nepa- 
prastieji šventieji Metai.

Taip jie atrodė -prieš išvažiuosiant iš Rusijos Į Lietuvą^ Knrnitetasr —praneša,- - kiiri 
Sėdi ig kairės į dešinę: kum Paškevičius, J. E. Vy

skupas T, Matulionis ir kun. V. Ilginąs.
Stovi iš kairės į dešinę: kun. V. Deinis, kun. K. Juršė

nas, kun. J. Ladyga, kun. A.-Pronekietis' kun. M. Buge- 
uis, kun. J. Paulavičius ir kun. V. Čiegis.

" -S

tęsis tik iki 
ndžio mėne- 

■ ■ Sekantiems 
metams jie prž :ęsti nebūsią.

UŽBARĖ KATAUKIŠKAS 
MOKYLLAS

Šventieji Metą 
1934 metų bal 
šio 2 dienos..

Taip jie dabar atrodo aprengti kunigų rūbais Lietuvoj.

UŽGNIAUŽTA
Kai kurie užsienio laik

raščiai paskelbė, kad J. E. 
Kauno Arkiv. Metropolitas 
Skvireckas ■. greitu laikii, 
kaip numatoma už nuopel
nus katalikybei —* išverti
mą Šv. Rąsto į lietuvių kal
bą ir k. —- bus pakeltas į 
kardinolus.

Bolševikų Pareiškimas 
Religijos Klausimu

ROMĄ. —Bolševikų ko
misaras Litvinov jau grįžo 
į Maskvą. Londono spaudos 
pranešimu,. Jung. . Valst. 
/Pašto viršininkas Ėarle.y, 
kuris tuo metu buvo Romo , 
je, turėjęs pasikalbėjimą su į 
Liį vino vu. Ji s tarpiniu ka
vos tarp Vatikano ir Litvi- 
novo, kad iSgautų užtikrini- . ]li(,kam nedarysia. . . 
mą katalikams laisvės So- . • ■ . .
vietų Rusijoje. Vadinasi komisaras Lit-

I.itviiiovas pareiškęs, kad1 rino v apgavo prez. Roose- . • : 
Rusijoje neduosią specialių.velt. . • ... v
privilegijų katal i k a m s.1 Sovietų budeliai kaip zu- 
Kiekvienas, nežiūrint ko- ;dė ir kankino tikinčiuosius, 
kios tautos, atvykęs į Rusi- taip žudys ir kankins neda- 
;ją turi pasiduoti tos šalies rydami jokių išimčių, ame- ; 
.^tąj^mąiĮiSy salj:o; Litvįnoy^ . rikiečiams ar lietuviams.

APSIŽIŪRĖKIME

‘ ‘ Religi j ai laisvė garan
tuojama, bet aprubežiuoja- . 
ma religijos praktikavimas, 
kur ji panaudojama pro
pagandai.” * • .

Kitais žodžiais Rusijoje . į 
nėra rel i gijai laisves. . .

Kom i sara s Litvinov, 
prieš išvykstant. iš Romos, 
turėjo pasikalbėjimų - su_
spaudos atstovais apie jo 
duotus pasižadėjimus prez. 
Roosevęlt, kad amerikie
čiai galėsiu laisvai melstis 
Rusijoje. Jis pareiškė, kad 
jokių koncesijų amerikie
čiams nepažadėjęs, o tik 
aiškinęs = Sovietų Rusijos į- 
statymus, kurie esą žinomi 
ir jie. nebus mainomr. Visų 
kas jie nebuvo, turi ląiky- 

’ tis įstatymų. Jokių išimčių

ĄIADRID, Ispanija. — 
Gruodžio 14, d. — Pereitos 
savaitės pabaigoje buvo kL 

. lūs kru v i n a revoliucija. 
Raudonieji sukilėliai tikė
josi kariuomenės sukilimo, 
bet 7 apsivylė- - Kariuomeirė 
išėjo -prieš raudonuosius re- 
voliucijohierius. Daug už
mušta.

Valdžiai pavyko revoliu
cionierius užgniaužti. Ka
lėjimai pilni raudonųjų re
voliucionierių.

Revoliucijonieriai . bandė 
iššaukti gęneralį streiką, 
bet nepavyko. Iš generalio 
streiko liko tik streikelis.

Premieras Dego Marti- 
nez Barrios praneša, kad 
ministerių kabinetas, ne
žiūrint, ;kad revoliucija ir 
užgniaužta, rezignuosiąs.

PRANCŪZIJA ATSISAKO 
MOKĖTI KARO SKOLAS 
.. f —
. PARYŽIUS. — Gruodžio 

15 d. Europos valstybes tu
ri sumokėti Jung. Vaisi, 
karo skolas. Prancūzija tu
ri sumokėti 22 milijonu do- 
.leriijj bet ji pranešė Valsty
bės departamentui, kad ji 
neišgalinti tą padaryti.

Tai jau bus trečias Pran
cūzijos atsisakymas mokėti 
skolas..

VIENNA, Austrija.—■ 
Per penkis metus Albanijos 
katalikai ture jo religijos 
laisvę ir taiką; Bet bigotai 
nesnaudė. Švietimo ministe- 
riš . Mosi išleido dekretą, 
kuriuo įsako uždaryti visas 
katalikiškas mokyklas, ir 
tos, kurios bus atidarytos 
bus - paimtos valstybės kohf-j 
rolėm , ■ . •

Katalįki s -k a'į mokyklas 
Albanijoj vedė Pranciško
nai. Jei -ne katalikiškos mo
kyklos, tai katalikai, kurių 
yra tik 10 dalis visų Albani
jos gyventojų, būtų seniai 
žuvę. ■.

Vadinasi vyriausybė užsi
mojo katalikus . išnaikinti. 
Ar tai ne bigotų darbas.

VOKIETIJA IR ANGLIJA 
TURI SLAPTĄ SUTARTĮ
PARYŽIUS. — “LeMon- 

de” skelbia, kad . Prancū
zijos vyriausybės slūoks- 

jniuose jau garsiai kalba a- 
pie Vokietijos ir Anglijos 
slapta karę sutartį. Jos 
provizorių planą, turįs. ir 
Prancūzijos karinome n e s 
generalinis štabas.

Vadinasi Europoje vals
tybės pei’sigrupuoja. L

lolševikai Puola Uniją
norwood,'mass. — 

Jau buvo rašyta, kad gruo
džio 5 d. pasibaigė Wins- 
low Bros & ŠmitU tannerių 
streikas. Darbininkai Strei
ką Ihimėjo; Streikas tesėsi 
tris savaites.

Streiko metu, bolševikai 
bandė suskaldyti darbinin
kų vienybę, bet jiems nepa
vyko/ ■

Streikui pasibaigus, bol
ševikai išleido lapelius tiks
lu diskredituoti uniją, ir 
vadus. , •.

Bolševikai neva, kritikuo
ja. sutartį, bet ta jų kritika 
yra lygi žulikų kalboms, 
kurie norėdami apiplėšti 
žmogų prikalba visokių ne
būtų dalykų.

Bolševikai savo kritika 
pasirodo kaip tikri žulikai.. 
Jie sutarties turinio nepa
duoda, o tik cituoja po.-, ke
lis žodžius. Tai žulikiškaš 
darbas. Darbininkai, nesi
stebėkime!

Bolševikai išleido lape
lius, kad pakenktų nustaty
ti algas. Jie bando suardyti 
darbininkų vienybę. Jei tas 
jiems pavyktų padaryti, (Laikant rankoje lazdelę ir rengimą karui.

2,974,000,000 LIRŲ 
DEFICITO

Kiekvienas

tai jie puikiausiai pasitar
nautų Allen’ui ir kompani
jai..

Ar pastebėjote - bolševikų 
lapeliuose nors vieną žode
lį prieš Allen ir jo kompa
niją? Nė, nėra. Bet prieš 
uniją ir jos vadus visas la
pelis priteptas bolševikiškų 
‘ ‘komplimentų. ” Darbinin
kai, budėkime! Nesiduoki* 
me apgauti.

$250,000 GAISRAS 
PITTSFIELDE

Pittsfield, Mass. r- Gruo
džio 14 d. — šio miesto di
džiausiuose biznio namuose 
prie Nbrth ir Union Sts. 
kilo gaisras, kuris padarė. 
$250,000 nuostolių.-

Ketini asmenys apdegė ir 
buvo nuvežti ligoninėn.

Naujoje Anglijoje, ypač 
Bostonof apylinkėje, kaip 
policija sako, yra paskleis
ta labai daug netikrų de- 
šimtdolerinių. Apsižiūrėki
me, kad netapus aukomis 
apgavikų..

KALĖDINIS “DARBI 
NINKAS”

Kitų savaitę išeis tik -vie- - 
pas dvigubas (16 puslapių) 
“Darbininko” numeris. Bus ,v| 
tai Kalėdinis numeris, spaL | 
vuotas ir iliustruotas Kalė- j 
diniais paveikslais. j'

Tą numerį išleisime tre- į 
čiadienio vakare, gruodžio \ 
20 d, Tad visi jį gąus pyiėš^ *'V 
Šv. Kalėdas.. /į

Gerb. “Darbininko” ben- J 
dradarbių prašome raštus 
Kalėdiniam numeriui siųsti. , * 
tuoj aus, kad. gautume pir- 
madienį, gruodžio 18 d.

Kalėdinį numerį, mes . ’į 
manome, norės įsigyti visi. į 
lietuviai, nes' tai bus graži . ; 
dovanėlė. Tad Gerb. “D.ars 
bininko" platintojai prašot 
m i iš anksto užsisakyti tiek 
/‘Darbininko” egzemplio- ■ 
rių, kad galėtumėte paten
kinti visų reikalavimus.,

Kalėdinio “Darbininko’? j.
kaina bus tik 5ę. Platinto- į
jams duosime nuolaida kaip i
paprastai. . . -

Užsakymus siųskite šiam f
. dien. • • •

L Vyčių Kardas, Dovano 
tas Gen. Žukauskui,

Muzėjuj
Šiomis dienosi p. J. Ro

manas pridavė Redakcijai 
Gen. S. Žukausko jam ra
šytą, laišką,. kuriame tarp 

Gali-! kitko rašo apie jam dovano- 
mas daiktas, kad rengiasi ^yčių organizacijos 
prie naujo kraujo’.praliėji-.auksinį kardą 1927 m. už 

tu— -—pasižymėjimus kovose dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

Gen. Žukauskas savo laiš
ke rašo: •

“Skaitau šis garbės ženk
las priklauso, ne man tik 
vienam, bet kiekrienam 
Lietuvos kariuomenės ka*/ 
liui, kurie .kovojo už mūsų 
laistę, mūsų nepriklauso- 
mybę, Lietuvių tautos gar
bę. Tokį dokumentą ir pri
dėjau, kad naujos kartos

mo. Komisaro Litvinovo 
lankymasis pas Mussolini ir

Paprasčiausiu muzikos į* paneigimas trečiojo inter- 
rankiu yra ilga naugiuė nacionalo, kad išgauti Ame- 
(geležinė arba kitokia) laz- Jrikos pripažinimą labai 
dėlė ir toks pat plaktukas, daug ką pasako apie prisi-

suduodant per jų plaktuku, Spaudos žiniomis, Rusi- 
išgattnamas tam tikras gar-į jos su Japonija karas esąs 
sas, bėt jeigu įleisti lazdelę neišvengiama^. Sovietai at- 
į vandenį ir dažnai suduoti virai pradėję kurstyti Rusi- 
per ja plaktukuj tai išeina jos gyventojus ir armija 
eilė palaipsniui pereinamu prieš • Japonįjų, leisdamiROMA. — šiomis dieno- <

mils Italijos ministerių ta- (persiliejamų) garsų. Įlei-. specialius tam atsišaukimus, 
ryba priėmė budžeta 1934-^- džiaut ir ištraukiant iš van- 
1935 m., kuriame .figūruoja (dens skambančią lazdelę, 
net 2,974,000,000 lirų (maž- galima padaryti norimų 

.------. -- daug apie $237,020,000) de- garsų sąskambį. Pašaliniam.... Atayti kolį btaiį pMaįyldte, InidJį. . . 1 • —- • ■ ■

Šiais metais Italijos defi
citas sieks apie 4,000,000,000

■ lirų ($320,000,000),'

žmogui,, kinis nemato skam
bintojo ir jo įrankio, ne
lengva įspėti, kuo skambi
nama;. .

•W
•r.

4 BANDITAI APVOGĖ 
BANKA

- ■ •

kur kalbama, kad Sovietų žinotų kaip gražiai paįerb- GlūN'. . S. ŽUKAUSKAS. TVK^ĖRS FALL^ j
oro pajėgos yra pasiruošu- ta kariuomenė, mano vado- Mass. -— Gruodžio 13 d. ke- ' j
sios kiekvienu momentu su- vybeje.” ; Gen. S. Žukauskas . tuo. turi ginkluoti banditai už-
duoti japonų gyviesiems 
centrams lemiamąjį smūgį,

Vadinasi Geii. S. Žukaus
kas jam suteikta garbę pa- tik padidino sau garbę, ku- puolė', Croękyr . National ‘ į 

banką ir pasigrobę $23jKM)
Ir kad įvykus ginkluotam sidalhio su .riša karinome- i’ią jis gavo nuo Amerikos pabėgo automobiliu* .. !
susirė.miinui, Japonijoj tu- ne. Tai yra ' labai gražus lietuvių jaiinimo — L. Vy- , Apiplėšimo metu* banko jo J
rįs kilti pilietinis karas. darbas. \ ...... čių. * - buvo tik du darbininkai/ >



nfctacheiiis, Gruodžio 16, 1&33.
*

VIETINES ŽINIOS
....—    ųiumiiiĮĮį, 

SPAUDOS DIENA ŠV. ‘pažymėtina: rusų. sanskri-|

PETRO PARAPIJOJE ’
į Gruodžio 17 d., įvyks
Raudos vajus šv.. Petro pą- ’ Heršey Mfg. Co, ' 
iapijoję^ Bažnyčioje pa

mokslai bus sakomi apie
_<ųdą. Paskutinėse dvejo-.

mišiose pamokslus sakys 
Suolus spaudos prietelis kun..
granas V. Stra k aii s k a s, 
!$x>wellio lietuvių parapijos 

fc^lebonas. . - .
Po mišparų; t. y., 3 vai. 

®Fpo pįetij, bus vėl parodyti 
Sgįdaug pamokinanti ii* palink- 
^gminanti, praeitą sekmadie- 
femį jau rodyti, krutamieji

- u- paveikslai.
fe . Tie patys gražūs pąveiks- 
įj';iai' bus rodomi ir 7:00 . vai. 
Įz‘’yak. ^uaūgušieins. Oia bus 
į ^tątiModis ir apie spaudą.
įį.*.‘ įžanga taip pat tik 10c, 
fe t Prie įžangos bilietų yra

Jpidžiamos dvi “Darbinin- 
jfe įo>’ prenumeratos.
k; .: Spaudos kūriniai bus nu- 
! piginti. Malonėkite visi pa- 
1 ^naudoti šia proga.

Jis yra “Darbininko 
skaitytojas.

Jo tėvelis yra kasierium

I

DAnBTNTFKAS

%
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SUSIRINKĄS
Federacijos 3-čiojo sky

riaus mėnesinis . susirinki
mas įvyks antradienį, gruo
džio 19 d., bažnytinėje, sve
tainėje, 7:30 vai, vakare.

Draugijų atstovai prašo
mi dalyvauti susirinkime, 
nes yra svarbių reikalų ap
tarimui.. . ’

5 LIETUVIŲ KALBA
: HARVARDE
.** Harvardo Universitete 
JOambridge,, Mass.) mokosi 
jtetuvių kalbos filologijos 
studentas Francis W. Cle - 
tęs, 22 m. amžiaus. Jis yra 
¥aigęs Dartmouth. kolegiją.
' Be tpr: stud., Cleves moko-

fcb - .si ir kitu kalbų, tarp .kurių

15 A DVD KAT A L 
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/ ADVOKATAS

'414 Broadway, S. Boston, Mass

k; . Tek So. Boston 0948

T' GYVENIMO
5 ■ Tek Park'way 1864-W

«

■ i<

- Prisiekęs Advokatas

: JUOZAS B. GAILIUS
; visokias provaa. Daro ri 

iub legalius dokumentu*.

817 E St. (kampas Broadway) 
‘ ? South Boston, Maw.
' telefonas: Šou Boston 2732

*

i - .
i .

i’-

-rž ■

Namų; Talbot 2474

KAZ, J. KALINAUSKAS
Advokatas 

'‘Darbininko” Name 
.(antros lubos., Room 1) 

366 Broadway, So. Boston.
. Tel. So. Boston 3357

• ’ Bostono Ofisas
60 State St.. Room 326

į . Tel. Hubbard 9396 
i. Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

DAKTARAI
OL 8o. Boston 0828 

LIETUVIS DANTISTAI

DR. M. V. CASPEH v roiųs* 
Naujoje Vietoje,

625 K. Broftdurayy 8- Boeton
Ofiso Volanuos 

nu«» |> iki 12 ryt* ir nuo 1:10 iki 
.» ir 0iio 6 Iki 8 vai rakate .Oft 

h* uidarytan aubato* vakarai! Ir 
Adablienlnl*,'taipgi rėdomi* »»c.

■ 12-t<H dfeiuj uldaryta* 
ftįiptjt nnttnu t*. A’ rn;

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo. 10. iki 12. vąū 
ryte, nuo .1:30 iki 5:3() po pietą h 
nuo 6 iki. fl 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

• Rast. 1

SUSILAUKĖDUKTERS
Gruodžio 12 d., ponai Aįe- 

ria ir Jonas Pralgauskaį 
(Prall), 10 WestQH St, 
Alilton, Mass.,. ' susilaukė 
dukrelės. ’ Motina, sveiksta 
Boston . Lying—In Hospi- 
talėj. Išdidus tėvas tikisi 
susilaukti . namuose moters 
ir dukters , už savaitės. Tuo 
tarpu jis stropiai darbuoj a-. 
si savame amate. Jis yra 
geras malioTius. Jis su savo 
tėvuku ir broliais yra labai 
daug. Dorchestery ir South 
Bostone lietuviams namų 
padabinę/

Ponia Alena yra duktė 
Alenos (Skuduriūtės) ir 
Petro Mikulskių. Reiškia 
darbščioji ponios Mikuls
kienės-mamytė ponia Sku- 
drienė susilaukė proanūkės.

VALDYBOSRiNKlMAI
Sekmadienį, • gTUodžio 17 

d., 2 vai. po -pietų,. parapi
jos svetainėje, 492 B. 7-th 
St. įvyks Šv. Jono' Ev. Bl. 
pašąlpinės draugijos sūsi- 
rinkimąs. Bus valdybos rin
kimas. .

Todėl visi nariai' turite 
būtinai ateiti ir atiduoti ša- 

1 vo balsą už tinkamą kandi
datą į 1934 m. valdybą. : .

Taip pat primename, kad 
prasidės naujų narių vajus 
V a jaus metu nauji nariai 
nuo 16 iki 25 nu bus pri
imami be gydytojo liuelymo, 
nuo 25 iki 40 mehi už pusę 
įstojimo ir nuo 40 iki 45 m? 

‘ už paprastų (stojimą; Beta 
; proga prisirašyti prie šios 
Į didelės pašalpinės draugi- 
’jos. . ■
I Rast. J. Crlin ea^is.

I DR. J. LANDŽIUS I
SEYMOUR i 

f LIETUVIS GYDYTOJAS IR I
* CHIRURGAS

- X-Ray j
TeĮ South Boston 27.12 |

• 534 E. Broadvvay. Į
South Boston, Mass. Į

i

Tel. SO. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. 
Sėredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subirtomis nbo 9 iki 6 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieni) 

(pagal sutartį)

Kaip Elgėsi Vokiečiai LD§. Kuopų Šudmfeai 
Lietuvoj Prieš15 metų

Lig pat didžiojo karo pra- Jau 1918 iri. rugpiūčio m. j 
laimėjimo, tai yra ligi 1918 pradžioj vokiečių karo vą- 
m. lapkričio 11 d., vokiečiai dovybei paaiškėjo, kad; karo 
visai nemanė, kad jiems Vokietiją laimėti, negali, 
teks atgal pasitraukti is Spalių 5 d. vokiečių vyriau- 
^ietuvos. Vokiečiai Lietuvą sybe kreipėsi į Amerikos 
okupavo 1915 .m. rudenį, Jiė prezidentą Wilsoną, prašy- 
iš karto pradėjo elgtis taip, dama tarpininlmuti pas ati- 
tarytum jie jau amžinai pa- glus ir prancūzus. Tai buvo 
siliks mūsų krašte. Su žmo- Ženklas, kad vokiečiai galū
nėmis elgėsi . nepaprastai tinai neteko vilties sekmin- 
žiamiai, mušdami ir kąn- gai baigti karą. Bet ir pra
gindami nieku nekaltus gy- šydami. paliaubų vokiečiai 
ventojus; Apkrovė žmones vištiek nenorėjo atsižadėti

Lietuvą pavergti. Atvirkš
čiai, jie dar labiau sustipri
no oląipaęiją.. 1918 m. spa
lių mėnesį Lietuvos Taryba 
ture j o kreiptis raštu į Vo-. 
kietijos kanclerį, nurodine- 
dama, kati vokiečių kariuo- 
rriencs elgesys Lietuvoj jau 
yra lygus paprastam. plėši
kavo mui ii- banditizmui. Vo
kiečių vyriausybė smarkiai 
užsigavo, nes, jos nuomone, 
tam rašte buvo įžeista vo-

GO B O R I A l

’ LAWRENCE, MAS8.
LI)S. 70 kp susirinkimus įvyk.; 

igruodž/ 17d., tuoj po 12 valandai, 
kviečiame gausiai sueiti, nes turi 

j nie keletą svarbių sumanymų. Al 
ištverkite ir savu d raugus (es) pn 
rašyti.

BROOKLYN, N ?.
. LDS 12 kp m^hesinįs susirinki i 

mas įvyks gikodž, 17 d.» 6:30 v. 
v., Karalienės Angelų parapijos 
%vetaiučj,‘ kiimpn>' linhliug ir. « 
4lh gaivią. . . '

Taigi m ai o nekilę .visi susirinkt 
ir uŽsin.iokfti duokles kurio esat, 
‘Kkolirigi Nepamirškite ir nauji, 
narių atsivesti prirašyti prie mūsą 
brangios o rgaųizadjbs!

0 BROOKLYN, N. Y.

Gruodžio 17, tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariu* 

atsilankyti ( šį susirinkimu ir ui. 
Bimokėti ničnesinea Atsiveskite lt 
savo dtailgus prirašyti,

WE$TFIELD, MAS8

LŪS i lt kuopos Husirinkimae | 
vyks sekmadienj, gruodžio 17 d., 
tuoj po sumos,. išy. Kazimiero 
parapijos saloje, - Kviečiami viri 
uar.jai ateito. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie’ šios 
klriios organizavijoa

*4. Borte? 3789 i

JOHN MIS, M. D j 
(BEPUSI {J 

'Lietuvi* Gydysiu Į
Ofiso Valandos : 2L-4 ir 6—8 f 

278 Haivard Street, f 
kamp’ Inman arti Central Su |

,s ; .. . ■ • nambridge. Masi - |

3

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

: Bet nera geresnio savo
sneoialybeje

imouc širdies, Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkstą; Slo
gos, Patrūkimo, Reumą 
tižmp ir visokias Kraujo,' 
Nervą, Odos ir Kroniškas 

T5abiejų lyčių/ligas.
Patarimus veltui

■ Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 
nelaimių, išlaidą ir kančią.

Di.M),327 ££■£.• 
olando^. Antradieniai*, ketvirta 

llenlaię Ii* šeštadieniai* 10—12 cį 
re, 2- 5,' 7-^-8 vakare; eekmadl* 
aials lO-12 tiktai

nėpakeliam'omis rėkvizici- 
jomis, višai nesirūpindami, 
ar krašte pakaks valgio, ar 
nls. badas, ir’i§ tięsii, Lie
tuva per visą vokiečių oku
pacijos laiką gy veno pusba
džių, o miestai kentė tikrą 
badą. Ligšiol dar nėra, galu
tinai nustatyta, kiek žuvo 
aukų per vokiečių okupaci
jos laiką. ' .

Kalėdų ir .Nauju Metų. ’ Iki 
pasimatymo.

^Jūsų . ‘
uJonas Jakubauskas, 

539 Liūtei TL,
So.;Orangė, N. J.”

NAŪJAMLDYBA
• • r ■ •

Gmodžio 10 d., įvyko Šv. 
Kazimiero R.- K. draugijos 
susirinkimas. Naują valdy
bą 1934 m. sudarė šie:

Pirm. Jonas Gruhinskas, 
Vice. pirm. ’5 Juozas Mar- 

kelioliis, ’ * ’ ■ •
" Prot. Rast. Vincas . Pap
lauskas, ' ' f.

Ein- Rast. Ant. Janušo
nis,

Kasierius Vaclovas Balu-, 
lis,

Maršalka Jonas Zuikis.
Direktorių taryba: 
Vincas Savickas, 
Pranasę’Ęųi^įk^, - . ‘ . 
Kazys Niauronis, 

; jonas Pranaitis,. 
Petras Šarkiūnas.

SGULIY GAV3 20 METf

vokatas A* O. Šalna, turįs 
ofisą. ^Darbininko” name.

Tel. S. B. 0441.

PR.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvvay, So. Boston.
Room 3.

Gyvoji. vieta: 8 Florence St., 
. . Hudtjpn, Mass 

1’01 HiKUson 622.

Tel. So. Boston 3520 Į

ADVOKATAI ŠALNAI |
• DARBININKO NAME Į

360 Broadway,’
South’ Boston, Mass I

Gruodžio 11 d., 5 vai. 
tą,, visai nesirgęs mirę, Šir
dies, liga, darbe, Stanislovas 
Ciulada, žaslietis, 45 metų 
amžiaus, gyvenąs 407 
Šecond St., So. Boston, 
Mass. Jis So. Bostone išgy
veno 21 metus. Paliko mote
rį Oną (Kacevičiūtę) ir 4 
sūnus. Palaidotas su šv. mi
niomis iš Šv. Petro bažny
čios Š v. Kryžiaus kapuose, 
Maldei!, Mass., gruodžio 14 
dieną.. .

, Gruodžio H d., American 
ilouse, Bostone' įvyko Cor- 
nell .Universiteto alumnų 
organizilėij os susirinkimas, 
kuriame išrinkta nauja val
dyba. .

i Sekretorium išrinktas nd-

ry-

Seserų Kazimieriečių Re
ine jti susirinkimas , įvyko 
gruodžio 10 cL Nutarta su
rengti “Whist Party” ir 
šokius sausio 18 d. Bus šau
nus parengimas. Dalyvauki
me.

SPORTININKŲ DĖ
MESIUI

■ ■ . . • • t ■

Sport. Jonas Jakubaus
kas rašo’iš- So; Orangė, N. 
j.; \
/4 Gerbiamieji
“AtsipraŠąu visų, kad iš 

priežasties sušižeidimo ko
jos turėjau atidėti sporto 
pramogą. Po švenčių tilduo- 
siu būsiu sveikas ir išpildy
siu atletišką programą taip, 
kaip, buvau žadėjęs, gal dar 
ir su pagerinimais, Dėkoju 
^Darbininkui’ ’ už patalpi
nimą piano pranešimų ir 
linkiu visiems linksmų ŠV.

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet 

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

P. J. AKUNEVIČH
(AKUNEVlČIUŠ}

16—18 Intervale Street;
Mon|gllo, hjįiss.j

Tel. Bfpė|rtqąrj4110 .
258 West Broadvvay, 
South Boston, Mass.
Tel: So; Boston 4486

JūSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABO R IUS 
494 iŠ. Broadwąy, 

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

Rėš. 158 W. 7th Št. 
Tel. So. Boston 1437 M , 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Gruodžio 13 d. . pasibaigė 
aip vadinama Solomono 

^mminalė byla.
jaines H. St-ūlly, 2.7 iri. 

jiivo kaltinamas S olomono 
nužudyme. Jis kaltu nepri
sipažino, bet nuo bausmės 
nėišsisuko. Jis rastas ne
kaltu žmogžudystėje, bet ’ 
kaltas Solomono apvogime.

Teisėjas Beaudreau nu
teisė S’cully nuo. 16 iki 20 
metų kalėjimai!.

Tūlas O?ponnėll, kuris 
taip pat buyo. kaltinamas; 
Solomono .apvogime nuteis-j 
tas nuo 5 iki; 7 metų kalė ji-! 
man: <• . /

Charles c‘King” Solouion 
buvo nužudytas ir apvog
tas š. m. sausio 24 d., Got- 
ton klube, Bostone..

MIRĖ PETRAS STONIS
Pereitos savaitės pabai

goje mirė Petras Stonis, a- 
pie 75 m. amžiau^ gyv. 697 
Ę, '6-tn ’ St., So. „Boston; 
Mass. ’ . '■■■' ’

Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis iš šv. Petro 
lietuvių bažnyčios gruodžio 
12 dieni}. /

Tel. South Boston 0815

D, A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną, ir naktį

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

4

liečiu kuriiloųieuės garbė, f ‘ -
3ėt gyvi., faktai rodė, kad | 
tai buvo teisybė. 1918 m. į 
iapkričio 9 d. Vokietijoje | 
iųvo atstatytas kaizeris ir | 
paskelbta respublika, Išgir- | 
dusi apie tuos įvykius, sto- | 
vinti Dietųvoj vokiečių ka
riuomenė • galutinai suside- 
liiorąlizavo ir ištvirko.

Buvo suorganizuotos. ka
reivių tarybos, kurios atsi
dūrė, bolševikų įtakoj; Ka
reiviai. metė klausyti savo 
^ršininkų... Prasidėjo pa
čios baisiosios okupaci j os 
dienos. Vokiečiai važinėjo 
po Lietuvą ištisomis gur
guolėmis, plėšė gyventojus, 
krovė jų turtą į vežimus ir 
skubėjo su tokiu 4 4karo gro
biu ’ ■ atgal į fatcrlandą, į 
Vokietiją. Nuo 1918 m. lap
kričio 11 d., tai yra nuo ka
ro paliaubų pasirašymo die
nos, lig galutino išsikraus
tymo, Lietuvoj daugiau žu
vo nuo vokiečių rankų ne
kaltų žmonių,. negu pei* vi
sus tris okupacijos laikus.1 
Kaip vokiečiui, traukdami į 
Vokietiją, plėšė ir grobė, 
galima spręsti iš to, kad

Tei -S B ZHt. • g 
LIBT-OVrs ‘ i 

OPTMETRISIh] 
Įfteg«iwnihKiwn. .n- |

'prl«klrh •* 
kreida? =

- . *ftiD Ir imhhb.« |
tojte.f.ĄikhiHCi nkyw* ę

rinkftmn Wki> f
j. L. PAŠAKARNlb, O < |

07 Broadvvay, South Boston |

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
- Telėphone 

Ogfc s0 BOSTON' • A . 
vlįįj/ .• .1058 ■ ®

■ ltBAY VIEW * 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobiliu ir Trokų 

Agentūra,
Taisome visokią IŠdlrbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

. 1 Hamlin Street 
ir E. Ęighth St.

i$OUTH BOSTON, MASS, 
./oe. Ka'počiunas ir Peter Trečiokas 

.savin inkai

STANLEY & SON'S 
UPHDLSTERING CO.

Visas darbas atliktas prityru- . 
šių vyrų. .• ••

Į Pirmos rūšies kostumerskas dar-.

Rakandai padirbami pagal už- 
guolčs, kuriose sėdėjo VO- sakymą. j.
kiečiai, pasikabinę prie ra- . Taisome —• Užbaigiame Slip .

hj, greta kito grobio, net,m Broadwayi So. B6ston, Mass. „
skylėtus blėkmius kibirus,”! Tek Sd. Boston 2ST4-R. ...
Sunku aprašyti lietuvių ____—-----——i—■.—

. t -. --- -c <_> .
Lietuvos žemių pasitraukė! 
paskutinis . vokieti^. Todėl j 
karo paliaubų pasirašymo 
15 nietų sukaktuvės Lietu
vos žmonėms atminė sunkiai j Į auksinius ir sidabrinius daik 
kęstą vokiečių okupacijos • Į tus. Taipgi ir pataisau, 
jungą ir tuo daš labiau su-11 
stiprino griežtą pasiryžimą | f 
kovoti dėl laisvės išlaikymo,? i. 
kad jau daugiau niekados.----
netektų Svetimiems vergau
ti. . Tsb. (3««>u

per Kauną buvo matyt trau bas atliktas ant visokių dalykų, 
kiančios į Vokietiją gur- Rakandai padirbami pagal už-

džiaugsmą, kai galu gale is1 g

' " JUOZAS M. DIUS į
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūiSiea

Apie mūsų pigų ir gražų patarnavimą, 
\klauskite tų, kuriems mes patarnavome.

J0NAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai

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

DRAUGI J Ų VALDYBŲ 
ADRESAI

UETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOB*. MOTINOS *VC

’irmlninkė — . Eva Ma.rkrienč,
625 E. Stbį St, So. Boston, Masą 

Vicepirmininko— Ono ‘ SiaurleuC,
448 E. 7th St, So. Boston, Moša 
Tel. Šo. Boston 3422-R

Frot Rašt — Bron? Clunlenfc,
29, Goūld S t, VVest Roxbury, Mass 

' Tel. Parkvray 1864-VV .
fln. Kąst - Marjon« Murkonlut*

33 Navarre Št., Rosllndale, Mase. 
Tek Parkway 0558-W > .

Odininke ■ yna Statnūiiutą
105 VVeet ėtli St. Su, Boston, Mhm 

Tvarkdarė — Ona Mlzglrdienfi
1512 Coiumbla Rd., So. Boston, Mas* 

Kasos Globia - E. lanušonlėnū
. 1426 Columbln RdM &o. Boston, Maiw 

Draugija iavo sn^irlnkimus laiko H* 
antrą utarnluką. kiekvieno mėnesio 
7:90 vai., rakate, pobaUnytlngJ kye* 

' talnBJ. ■ ‘

■ 366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI
| INSURANCE |
• Apdrau.sk namus, rakandu* | 
|. automobilius pas į

>1 J. S. MESLIS ; j 
Į 455 W. Broadway, So. Boston] 

Tol. So. Boston 3612 1.

n«ir •nttugijoė riėtkalate' krelpkltĄ 
du Brntokolu raitininke.- I

•V JONO EV BL PAAALPIN*
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — j. Petrauskas,
24 ‘i'homaj* Purk *<<i Boston. M»>».

Vlce-plrm.—V. MeUonis,
1430 Columbia RA, S. Boston, kau

•PtOL Raitinfuka* — J. GiineelU» • 
5 ThnntM Bark Šo Ro*t ot M a*

Pili, Raitininkas >— Pr. Tulelkls,
109 Bowen St., So. Boston, Mnrt.

IlidiUiUKuh A,. NuUtlŽ10uM»
. 885. E. Bixuulwfty,».So. Boston, Mm*

MąrMlkn *- j; Zalkia
7 Wlntiehl St, So. Boston, Mn**v '

OraugiJ* laiko KUrirUiklmn* kaa
nedCldlenl ktokvleno mėnesio, 2 vk!
jpo pietų, Puthįljoa attHU, 1. TU

. St.,; So. Buwtmų Mum. • •

K. SIDABRAS
Važiupjantiėi(is į ir i§ Lietuvos parū

pinu: pasportus ir . parduodu 
Laivakortes...

Apdraudžiu baksuš, namus, rakandus 
ir t. t

342 \V. Broad\vay; S. Boston. Masė. ■ 
Telefonas South Boston 179S

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes Į # 
iš Lietuvos ant pa (ogiausi ir 

; greičiausių laivu. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.. ■
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CAJ6K
I N S U RAK C E

Apdraudžiamo Jlamus, Rakan
dus, Automobilius ir t t 
broadway travęl

BUREAtI
K. .L VIESULE Šnv. 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mm

‘ ’ Tek South Boštov 0620

. y r

Apdrau.sk


P«ąktodi«nis, Gruodžio 16, 1933.

iw»h w ijw ^.4im.w»ir'^iii|ii ■■ *■ A ■-»■**"
i •

DARBXffXNKAS S. .

I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SHENANDOAH, PA. Solo—prof. Mensiek; “Ac-. 

robatie danee*’ — Eleahora 
Honus; Dainavo — Marijo
na, Stella, Katrina ir Mar- 
sella; “Tap dance” — Eve
lina Gėbiūtė.

Vakaro rengėjos buvo: 
p-lės Konstancija Grigiūte, 
Morta. Navickiūtė, Marga- 
reta Zimnitskiūtė, Viola 
ŠmiČiūfė, Adele Stepulai- 
čiūtė ir Anastazija. Norke- 

įa dabartinis Švento Kaži- vičiūte.
“Putič."

Permainos Parapijoje t
Sužinota, kad mūšą die

cezijoje įvyksta permainos, 
kurios paliečia ir mūsų lie- 

. tuviškas parapijas. Mūsą 
vikaras kun. P. P. Lauma- 
kis grįžta į švento Kazi
miero parapiją, Philadel- 
phijon, o į jo vietv atvyks- 

miero vikaras kun. A. J.
. Ąlauskas.

Šie jauni kunigai nebus 
svetimi savo naujose vieto
se, nes kun. Laumakis čia 
atvyko iš Šv. Kazimiero pa
rapijos ir kun. Ąlauskas iš 
mūsą parapijos nuvyko į 

_ _ -Šv.Kazimieroparapiją.__ 
' Pereitą sekmadienį, mūsą 
klebonas kun. Karalius per 
mišias, viešai dėkojo kun. 
Laiunakiui už jo suteiktą 
pagalbą ir jam linkėjo pa- 
sisekįmo naujoje parapijo-

- ; MŪSŲ SODALIETĖS
Vajus, kuris buvo veda

mas padidinti ŠodalięČią 
skaičių, buvo gana sėkmin
gas., šv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo šventėje; su
virs 50 naują narių priėmė 
Sodalieijos įžadus ir apie 
100 buvusią narią grįžo ir 
atnaujino sava įžadus.

Po pamaldų įvyko ban- 
kietas, Vyčių svetainėje, ku
riamą dalyvavo .pustrečio 
šimto narią. Bankietd metu

- kun. P. Laumakis, Sodalie- 
Čią dvasios vadas, buvo ya-

• karo vedėju.
Kun. Karalius pagyrė 

kun. Laumakį už jo gerą 
darbą, Sodalieeią draugijos 
pavyzdingą vedimą, ir jos 
skąičią padidinimą. Bai
giant, suteikė žinią, kad ne- 

., ' < .Užilgo kun. Laumakis išvyTk: 
sta į Philadelphiją.

Sodalietčs kalbėjo šiame 
susirinkime. Anašta z i j a 
Norkėvič i ū te, Sodalieeią 
pirmininkė kalbėjo trumpai 

; apie draugiją nuo jos pra
džios mūsą parapijoje 1923 
m., iki šiai dienai; Elena 
Šarpaliūte pabriežė, kad ti
kėjimas ir entuziazmas vei
kime padaro linksmesnį gy- 

. venimą; Morta Navickiūtė. 
■ kalbėjo apie dvasiškas ma

lones, kurias Sodaliętės įsi
gyja, ir pareiškė viltį, kad 
visos narės pasiliktą amži
nai; raštininkė Konstancija 
Grigiūte pranešė visoms So- 
dalietemš ją pareigas ir dė
kojo visoms ir visiems, ku- 

; rie prisidėjo prie šio ban- 
V kieto ; prof. Mensik kalbėjo

gyvai ir prijuokino publi- 
: ką; Elena Ažukiūtė vaidino

juokingą monologą.
Muzikališka progr a m a. 

Julės Gąliniūtės surengta, 
buvo įvairi ir linksma. Su- 
įdainavo duetą—Elena Nor- 
-Aute, ir Julė Mizeriutė;
“Tty dance” —. Eleanora 
įlomiu Solo —. Marijona 
Janaleviviūte; Šokis -y Ma- 

’ • ri joną Lidkįūtė ir Katrina 
'Kįikbskiūtė* kvartetas — 
Albinas • Pasenta, " Piušas 
Dapkūhas, Juozas Vasčilą, 
Petras Jokūbonis • daina ir. 
žokis — Eveliną Gūbjūtę;

s

4 *
<

KULPMONT, PA.
NAUJA LIETUVIŲ 

LIGONINE.
Gydytojas A. J. Anėera-

stato naują . ligoninę, kuri 
bus 600x150 pėdą didumo. 
Statybos darbas, jei tik bus 
gražus oras, eis per visa 
Įiepią. ; .
' Ligonine bus įrengta su 
laūjausiais gydymui apara
tais^

Džiaugiamės turėdami tp- 
'į žymą gydytoją, kuris 
masi tokio didelio darbo.

Ligoninė iki pavasario, 
ei Dievas padės, bus už

baigta.
SVEIKSTA.

P-nas KaulukaitiSį gyv. 
Chestnut g-vėj, dar tebegu- 
i Shamokįn State ligoninė- 

. e, bet jau sveiksta ir tikisi 
■iries Kalėdas, grįžti į iia-* 
nūs.

TEBESERGA.
-.Povilas Ročys tebėra li

goninėje. Linkime jam grei
to pasveikimo,

SUŽEISTAS SPORTI
NINKAS.

Šiomis dienomis jaunas 
sportininkas Pranas Moc- 
kapetris, 15 m^ amžiaus, 
{f Darbininko ’r korespon
dento sūnus sužeistas žai
džiant football. Jis nuvež
tas Shamokią State ligoni
nėn ir ten išegzamiiiavus 
pasirodė, kad'jam perlauž
tas kojos kaulas.

| Pranas Moękapetris. yra 
n ariu Ku 1 p m o n t High 
School football ratelio.

Jaunam sportininkui lin- 
kime greįto^asveikima -—

SCRANTON, PA.

{Sesutėm^ ir varg; Nekro-jelgtfe. Gerb. varg. Nekrošas 
’’ šiui, nes jie visi yra patrio- taipgi pasakė . prakalbčlę.

tai, ir tą dvasią perduoda'Jis džiaugėsi gražia choro 
mums, Vakarienės progra-| darbuote. Jis pranešė, kad 
moję turėjome ir. kleboną pradės mokyti chorą, kad 
kun. Kurą, Sesutes ir varg. jpo Kalėdų galėtume pasi-
Nękrošą. Pastarasis sudai
navo mergaitėms “Mano 
Rožantėlis.” Kun. Kuras 
pasakė gražią prakalbę] ę 
pritaikindamas prie .mer
gaičių gyvenimo. Pagyre 
mergaites, kad jos taij, gra
žiai tvarkosi ir patarė iš- 

1 mokinti vaikinus panašiai

rodyti scenoje. Po to p. 
Nekrošas skambino pianu, 
o mes jaunimas pašokome 
lietuviškus šokius. Skirstėsi 
į namus patenkinti progra
ma ir dėkojo ‘klebonui kun. 
J. Kurui, Sesutėms ir varg. 
Nekroštii.

s Žibute.
■ . ■ .. - - •. . •= •. . . ■. . .......... . ■

Pr. Ii, šatily* O. P.

BLOGI SKAITYMAI. • . ’ ’ ’ * ■■ •.

Yra pasaulyje blogumas, ‘ raštą skaitymas. Netenka

siuose užkampiuose — kas 
padaro begalinę žalą.

Dabar taip įėjęs madon 
romaną skaitymas paeina 
ne nuo ko. kibą, bet nuo mū
są pačią. Tai aiškus, ženk
las, kad tokią raštą skaity
toją protai ir sielos nustojo 
troškusius ko tai aukštesnio, 
kilnesnio, ideališkesnio. Jei
gu atsiranda vis naują ir 
naują romaną ir visokiais 
“nepartiniais” vardais pri
sidengusią laikraščių ir Žur
nalą (neutralioji spauda), 
tai tik dėlto, kad jie randa 
3ait skaitytoją, randa parei
kalavimą, .nebūtą ir patie
kimą.

Taip romanistas panteis
tas rašys savo, romaną iš
keldamas Dievo vardą į pa
danges, bet Čia pat uždegs 
laužus aistrą, nes, jo many- 
mir Tvėrėjas ir tvariniai 
turisusilieti viename taške, 
o tas taškas yrą. pasaulio

nistai, kurie savo veikalu^ 
rašo ne dėl to, kad gražiu 
stylium. ir forma pamokytą, 
ro kilnesnio, nupieštą gyv^ 
nimą kaipo pareigą ir nurcA* 
dytą to gyvenimo tikslą, 
bet, kad tiktai pasėtą iš* 
tvirkimą, neapykantą ir pa
giežą žmonijos tarpe ir tuo 
ją pražudyti]. , ■

Ypač moterims yra labai- 
kenksmingas blogą raštą’ 
skaitymas. Jos širdis sutver 
ta meilei ir dėl to, po kiek
vieno jos jausmams malo
nesnio. ir gražesnio vaizdo/ 
ji smarkiai plaka ir čia ieš- ; 
ko meilės, jausmingumo. O, -į 
kiek tokiu būdu išklydo mo- 
terą ir liejo graudžias aša
ras dėl nelaimingą pašek- 
miii.

Tiek pat kenkia panašūs 
laikraščiai ir žurnalai, ypač 
paįvairinti pornografiškais 
vaizdais, skelbimais, ketvir
tojo j^islapio romanu ar no- į 
vėle, meilės receptais ir tfc. į 
Laikraštis labiau pasiekią [ 
savo tikslą, negu knyga’; i 
gal ir dėl to, kad Įmygą j 
brangesne ir nė visi gali-ją J 
nusipirkti, o laikraštis mū- Į 
są laikais labai mažai kai< j 
nuo ja, visur galima jį nusi- j 
pirkti, visi gali jį skaitytį, ! 
jis tapo žmonią geriausias Į 
draugas. Taigi svarbu gerą\ 
laikraštį skaityti. Labai tas | 
svarbu tėvams, nes jei jie į 
parsineš į namus kokį be- į 
dievišką ar pOrnografišką ’| 
laikraštį su tikslu tik patys ! 
jį skaityti, tas nerodo, kad j 
jo niekas kitas iš jo šeimy- i 
nos neskaitys. Radę kur pa
dėtą tokį laikrašjį sūnus, Į 
duktė, 'tarnas ar tarnaitė, : 
paims jį ir pasiskaitys. O į 

i ką jame ras ? — Ką skaito • 
tėvas ar šeimininkas. Tokį , 
jis duoda pavyzdį savįe- į 
siems ir taip juos auklėją, i 
Katalikui svarbu katalikiŠ- - , 
kas laikraštis, . arba, nors į 
toks, kuris.nerašo prieš Dię- ' 
vą, Bažnyčią; neteršia šei
mos židinio laisvosios mei
lės pasiūlyhiais, civilinią 
jungtuvių, panegirikomis ir 
panašiai. ' Tokie patartini ' 
katalikams laikraščiai yra . 
šie:

Miestą, miestelių ir kai
mą paprastiems žmonėms— 
“Šaltinis,”; “Šventųjų Ben-

“Žvai gžde,” 
“Varpelis”; ū- 
-r-“Mūsą Laik- 

darbininkams ir a-.

kinas, nugalėjęs ir surnm- apie tai daug kalbėti, nes 
clžiojęs dabartinę . t ą, jau buvo apie tai kalbėta ir 
grūmoja . ir ateinančioms (rašyta, o kas svarbiausia.

* patys matėme ir matome fa- 
talias tą blogą skaitymą pa
sekmes. Kas nežino kokią 
balsią atsitikimų, prie ku
rią privedė blogi skaitymai?
—Kiekvienas. Į kokią bė-| Xres, kad nuosavybė-yra ne-

kartoms. Blogumas, pirma 
užkrėtęs miestus ir mieste
lius, pagalios, kaip, baisus 
Slibinas, veržiasi, slenka net

Šv. Juozapo parapijos 
Šv. Cecilijos merginą cho
ras labai gražiai pradėjo 
Teikti. Lapkričio 26 dieną į kaimus,. į lūšneles. Blogu- 
turėjo gražų pasilinksmini- mas, savo nuodingu alsavi
mą — vakarienę su progra-Jmu ir dvasia Užkrėtė nekal- 
mėle. Tikrai buvo gražu tds sielas ir kūnus, nuo ku-. 
žiūrėti į pulkelį, kuris , turi rio vysta gražiausios skals- 
apie 50 narią ir sutartinai Itybes lelijos,'nuo kurio pa- 
linkšminasi. Ypatingai bu- gelsta gražios raudonosios 
vo malonu klausyti juos fožės, nuo . kurio skaistybė 
taip savęs lietuviškai kai- virsta ištvirkimu, dorybė 
bant. Kartais, kuri pamir- nedorybe, o pats kūno gro- 
šusi pradeda angliškai kai- zis, kuriuo didžiavosi ir su- 
bėti, tai tuoj aus kitos įspė-‘vedžiojo jaunimą — tampa 
jar_“Esi lietuvaitė.” Čia šlykščių, atstumiančiu biau- 

’ daiig garbės ptiklauso mūr tumu.
su klebonui kim. J. Kurui, Tas blogumas yra blogi]

lonumai. Romanistas socia
listas aprašys kariškiausio- 
mis varsomis darbininko 
vargingą gyvenimą, jo kovą 
už būvį ir turtuolio (buržu
je) iš to paties darbininko 
išsunktus neišpasakytus tur 
tus, jo lėbavimus ir iš to.iš-

dugnę dhugelis įpuolė vien! 
tik dėl blogi j raštą skaity
mo, ne vienas žino pavyz- 
džią. Blogos kalbos, nepa
dorūs pašnekesiai ir elge
siai ne tiek padaro blogo, 
kiek blogi skaitymai, nes

teisinga ir jos neprivalo bū
ti, kad civiline visuomenė y- 
ra didžiausia neteisybė), ku
ri laikosi tik tįranijos pa
galba. Romanistas materia- 
nstas gražiai aprašys salo
ninį gyvenimą, pateisins vi- 

viešoje vietoje niekas nepa- sas aistras, visus kūno troš- 
doriai nekalbės ir nesielgs,'kimus ir jus įtikins, kad 
o joig'u pasielgs—tuoj bus'gyvenimas yra ne kas kita, 
nubaustas, bet blogą raštą kaip malonumai, rožės, mo- 
.skaitymas gdli vykti ir vie- terys ir -vynas. Ir taip pa
šose vietose./ ir paslapčiau- našiai kiti šią dieną roma^

doviai nekalbės ir nesielgs,

KODĖL LUCKIES YRA TAIP LENGVI, TAIP ŠVELNŪS

Visuomet pui^ausi^a!>aftas

VISUOMET puikiomis apdirbimas

VISUOMET Luckiespatenkinai
itk toasted

DtL GERKlfiS APSAUGOS — DEL GERESNIO SKONIO

Atidarykite pakelį Luckies ir sugtikly- kiekvienas Lucky yra laisvas nuo 
kitę tuos 20 cigąretu vieną; Šalę kito. Ihiosii galu.; Galai yra Švariai nu- 
Jūs negalėsite atskirti vieną nuo kito.. pinutį - j tabakas/ nebyra lauk.. Štai 
Kiekvienas Lucky yra apvalus, kietas ’ kodėl Luckies traukiasi lengvai, dega 
ir pilnai prikimštas -h- su parinktinm lygiai —- ir visuomet yra lengvi ir 
turkišku ir naminiu tabaku. Ir švelnus. ■

r PILNAI PRIKIMŠTU

Copyright. 1933. 
Th« Araerlr.gn 

TotuccoCo.

drąvimas,” 
“Misijos,” 
kininkams 
rastis’ 
matninkams —- “Darbiniu- .
kas”; miestelių.', it kaimo. ‘ 
jaunimui — “Pavasaris”; 
moterims ir mergaitėms in
teligentėms — “Moteris”, 
“Naujoji Vaidilutė”; moks 
leiviams —“Ateitis” ir “Ą- : 
teities. Spinduliai”; inteli- . 
gentams-ėms — “Židinys”;' 
ir visiems patartinas, palai
kytinas ir skaitytinas viė>- į 
nintelis kataliką dienraštis 
“Rytas.” Be to, visi J.vA- 
menkos Valstybėse leidžią- 
mi lietuvių kataliką laik
raščiai, kaip “Draugas/* 
“Darbininkas,” “Garsas,” 
“Moterų Dirva,?’ */Studen
tų Žodis,” “Vytis” ir “Lai
vas.”

Dabar pats laikas užsisa
kyti katalikišką laikraštį 
Katalike, atlik savo pareigą 
ir, sulig savo luomu ir išgą? 
lemis būtinai užsisakyk ka
talikišką laikraštį.
Roma, 1933.SĮM

Vienas stiklas alaus pa
daro viot^ kitam. •.’.

A
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pilnu Amerikos komunistų 
ignoravimu. / .

Bet kas aršiausia, “drarn 
j gas” Litvįnoy viešai. atsiža- 
j dėjo Amerikos* komunistu/ 
I Maskva, girdi, nieko beądra lbo^ 1slL neturinti. Čia mūsų 
! bolšeVikėliai .dėl to lyg ir 
džiūgauja, sakydami, kąd 
tas Jiems išriša rankas ya- 
ryti savo propagandą. Ta- 
'čiau tas. džiaugsimas maža 
! teturi pagrindo, neš Litvi- 
1 nov pasižadėjo jokios prieš- 
[ valstybines propagandos A- 
l merikoje nevalyti, o kas tai.

. jdaryą tai paklius į Dėdės 
__ —*’Šamo nagus ir su juo bus Kražių paminėjimas pasielgta kaip su maištinin- 

V *•__________________________ ■ ku. Litvinov^ Įnirs iš kalnn
■ ' ----- -—s-——- ■ tokių agitatorių atsižadėjo,

Lietuvos spauda mini 40 dai. . Tuo metu Kaimą valdė [ neturės/ žinoma, noro juos 
etų Kražių skerdynių su- žiaurus gubernatorius Kliu- užtaranti.
iktūves. Būtą pravartu tą gehberg. Jis davė įsakymą Pagaliau, ____ _
idną istoriją čia pakarto- paimti Kražių bažnyčią. sarų. puldinėjimas į kojas 
/ Kaip žinome, rusų vai-. Žmones, apie tai sužinoję,! pasaulio dik’tatoriains — lai-, 
na buvo užsispyrusi lietu- slyaitling,aizsusirinko bažny-^ -žymas -rankų . Milssolinlui,

sovietu komi’

Lįy L Antras suldlimas. 1863 muštynėmis, bet: pasyviu. iv net pačiam karaliui Ema- 
Setais davė rusams progos pasipriešin i m u, vadinasi J mielini gal ir išeiti bolševi-

L " barbariškų, priemonių1 neiti iš bažnyčios kol jų m ų<ų. yadii naudai (tikisŲ kad 
^ietuvius. surusinti. Uždraus išmes. Atvykę rusą valdi-! apgins juos nuo japonų, 

mūsų spaudą, įsakydami ninkai paimti bažnyčią, rą7 gruziną ir ukrainiečių, jei 
jJ$artoti rusiškas raides. Vi- do ją pilną besimeldžiančių; tie sukiltų), bet kokia iš to 
kios ‘.knygos, spausdinamos* žmonių.. Mėgino juos iš vary-‘nauda Rusijos liaudžiai? 
Hiums įgimtomis, lotynų raibti, bet ką keli žmonės gali'Badas nuo to ne tik liesu- 

■ ulėmis, buvo konfiskuojamos padaryti tokiai milžiniškai1 mažės, nes tokių Litvinovų 
j fe naikinamos, o žmonės, 'miniai ? Matydami, kad nie-i ir Vorošiloni poniškoms eks 
l fcurie jų spausdinimu .bei, ko nepeš, policininkai davė kursi joms reikia pinigų, o 
j- platinimu užsiimdavo, kimš-: telegramą Klingenbergui, jų vargingoje Rusijoje gali
ndavo į kalėjimus ir net iš-j prašydami nurodymų kasima, tik išspausti' iš badau- 
p įremdavo Sibiran. Daug lie- daryt. Įsiutęs gubernatorius. jančių darbininkų, atimant 
< tuvių yra dėl to nukentėję, įsakė jiems pasikviesti iš'jiems paskutinį duonos kąs- 
/ įet mūsų tautos didvyriai—Varnių 300-kazoką, kurie! ųį.
L įvasiškija, inteligentija ir atvykę į Kražius pradėjo ‘'Eiliniam komunistui kas- 
U. -ir • - 'j . •• v __ . 1 - I ..

- Vl._ _ 
žmones raiti ant šventoriaus: kad bolševikijos . vadai yra 
ir pačioj .bažnyčioje; kapo- “ ' ‘ - - - - ------
jo kardais ir pliekė .nagai- 
komis. Žmonės klykdami 
leidosi bėgti į visas puses, 
įsiutusią kazoku vejami ir 
žudomi. Buvo užmuštų ii ‘ 
prigėrusių Kražantės upėje.

“prisidėjo prie mūsu spaudos Sugautuosius plakė nagai-’
Z • J ' T* 2. ' *” ■ ' V ; !

bet mūsą tautos didvyriai—

H-.Maudis — nepaisė to ' už-' tikras skerdynes. P u o į ė1 dien vis daugiau aiškėja, 
k^raudimo ir uoliai rėme iri.
Knietė, savo spaudą, su dide-j 
L|lu pasišventimu gabendami 
f* ją, iŠ užsienio. Galima šaky- 

kad tas draudimas kaip 
. į'tĮk paskatino žmones dar- 
p buotis, • ir rusą •: vyriausybė 
^.Uesumaniai ir nejučiomis 
; pansidejo prie mūsą spaudos Sugautuosius plakė nagai- Į 
-Išugdymo. Bet rusą čia ne-.komis, o p.almesti gydyto-1 

y galima nei girti nei teisinti, jai žiūrėjo pulso ir sprendė,! 
/ ties jie turėjo kuopikeiaušią * kiek kankiniai gali išlaiky-' 

. L tikslą ir žiauriai jį vykdė, j ti, kad beliktu gyvi... 
įįr < Negana to, rusai dar darė '
j j pasikėsinimus ir ant. mūsą j .1893 m. Tos skerdynes, su- 
te škėjimo, nes pradėjo atim-'kėlū visoj Europoj didžiau- 
Įy dinėti mūsij bažnyčias, šio pasipiktinimo, bet rusą:^ 

Jiems puolė į akį, kad Kra- valdžia mažai ka paveikė, j' 
šiuose yra dvi bažnyčios: nes ji ir toliau buvo žiauri' 
Viena didelė, gidži, mūrinė, Į kaip buvusi. Lietuvių isto- ■ 
kita menkutė medinė; . Tai rijoj tas pasiliks kaipo pa-: 
jie ir sumanė mūrinę pa- sireiškimas mūsų liaudyje ! 
versti cerkve, d, medinę pa- g 
likti Kražių parapijos nau- ko pasiryžimo.

tikri biznieriai — kapitalis
tą sėbrai. Darbininką pini
gais' jie stiprina diKtatoriŠ- 
kus savo sostus. Ar tikįs 
savo idėja komunistas gali 
dėl to nuoširdžiai pasi
džiaugti ? .’ K.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE •

:ėmis, kurias profesorius ir 
dabar, atsimeną, yra pp. 
Em. Oksaitė, O. Vatėekaitė,. 
J. Vitkauskaitė ir O. Kavo- 
iūtė.

Tą pačią dieną aplankiau 
Pavasarini n k ą * sąjungos 
centrą, kur radau patį pir
mininką ’ Dr.. J. Laimoną, 
geiier. sekretorių. S. Balčiū
ną it kitus štabo narius. Iš 
ten aplankiau “Ryto” re
dakciją ir “Darbininko” 
sveikinimus parei s k i a u 
“Ryto” vyn . redaktoriui 
Dr. L. Bistrui.

- Žodžiu, pirmoji , diena 
Kaline taip greitai praėjo, 
jog ne nepastebėj au, kaip 
vėlusis vakaras užklupo ma
no įvairius reikalus betvar
kantį ir įvairiose vietose be
silankantį. Tokiu pat grei- 
tiunu praėjo ir kitos pirmo
sios savaitės dienos. Čia no
riu tik .tiek pažymėti, jog 
aplankiau T., .Pranciškoną, 
T. Jėžuifą. ir T. Marijoną

rią ašmenų pasakojimu, 
Kauno stotis . dar nebuvo 
mačiusi tiek ’ daug tūkstan-, 
tinią minią, apipludusiu 
•stoties apylinkę. Buvęs tai 
šimpulingaš vaizdas —žmcb 
nes klojo kankiniams ktini- 
gains gėlės po koją, šaukė 
džiaugsmųigą “valio”- ir 
drauge liejo ašarą upelius.

Amerikoje buvęs £v, Ka-z 
zimiero draugijos įgalioti
nis kun, Dr. 1J. Kasei ūkas 
jausmingai man papasako- • 
jo tą nepaprastą įvykį. ITž 
tttos sugrąžintus ” kalinius ' 
kunigus Lietuva. išdavę So-. 
vietą Rusijai kelioliką žy- . 
mią polįtinią kaliniu — ko
munistą..,.

Pirmoji savaitė Kauno 
Prabėgo labai greitai. Nau
joje vietoje apsigyvenimą 
rūpesčiai, pažinčių atnauji
nimai ir įvairūs, reikalai ne
davė progos nuobodžiauti.

_ jon^pbet"Spirte ~ spyrtT bėgioti A- "7
vienuoliją namus, Karo merildefiško gyvminm tem- 
Muziejų ir kitas žymesnes P}1- O ^savaites gale, šešta- 
vietas, apie kurias vėliau ‘‘dienį, išvykau į. tėviškę, Vą- 
barašyshi atskirai ir. pi^'babnnką, pas savo te vedins,. 
čiau. " ! kurie labai manęs laukė. ‘
. Labai; gaila, jog neatva- Ir taip šis trečiasis mano . 
žiavau viena savaite' anks- išdraikytų įspūdžių neva 
čiau. Būčiau buvęs liūdinin- laiškus rašomas iš mylimąją 
<u didelio įvykio Kaune, tėvelių pastogės, kur.pra- 
Savaitė prieš man atvažiuo-.būsiu ylar dvi dienas ir vėl . . 
siant, į Kaimą, grįžo iš So- skubinsiuos į Kaimą laiki- 
yietą Rusijos kalėjimą 10 nam apsigyvenimui ir rim- 
ietuvią kunigą su vyskupu toms studijoms. Iki kito pa- . 
Matulioniu priešakyj. T vai- si matymo...

.. ' A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 80? Oakley Avė., Chięagb, 111:

f Praplcitinkhiie svarbią Kalbėdamas apie Katąli- 
kni/ffiite. kišką Akciją, 16 puslapyje

; _— * rašo f “Katalikišku veikimu
. Brač juslume Federacijos nė. bet koks pasauliečių a- 

kongresc- svečias iš-Lietu- paštalaviinas, bet orgaiiL 
vos kuii. Alf. Lrpiiickaš, zuotas.. Kaip Bažnyčiai, 
jaunas, šviesus ir eiicrgin .taip lygiai ir Katalikiškai 
gas Lietuvos katalikų vei- Akcijai tenka vaęyti dyejo- 
kejas, skaitė labai svarbų ir pą darbą: iš nenos puses 0- 
reikšmįngą referatą apie fenzyv.os, o iŠ antros'— de- 
Šventuosius Metus ir Kata- fenžyvos, ir to dvejopo dar- 

! Ūkiškąją /Akciją, Kongreso bo pąsekmingmnas teįnuum- 
[dalyviai gėrėjosi svečio gra- mes organizuotai Varant/ 
žiu, aiškiu ir turiningu re- Tas visai suprantama/ Kris- 
feratu ir išreiškė pageida- (ų reikia įnešti į visas gy
vūną, kad centro valdyba tą veninio sritis it tani darbui 
referatą : išleistų į atskirą panaudoti tenka ’ leistinas 
knygutę ir ją plačiai pa- moderniškiausias to meto 
skleistą xlmerikos lietuvių priemones, o kaipgi pajėgsi 

. larpe.. Kongreso. norą jeimt^jitlikti /tą darbą _ neorgąnj~ 
ras išpildė. Kun. Lipmcko-zucitai?” 
aktualiausiais Šių dieną 1 Visa knygute pilną gra- 
kiaųsimais jau išėjo iš spau žiausią nurodymą, praktiš- 
doš. Federacijos skyrią vai-:kiaušių nurodymų . mūsų 
dybos jau gavo po keletą' Veikimui.
e^ęmplipriij. Knygutėje at-,. minėkime svarbias sukak- 
spausdinta iie fil< kun. Lip- ' tuves
iiieko^referatas,-bet ir kun.' Mes amerikiečiai; pralei- 
Dr. K. Matulaičio referato (Įomc vieną svarbų dalyką, 
apie moterų vaidmenį kata- ]y,jes kažkodėl praleidome 
likiškam įr tautiškam veiki
me pabaigą ir praktiški pa
tarimai. Be to, sudėtos kon
greso rezoliucijos, liečian
čios katalikišką jį veikimą*.
Knygute 32 puslapių. . Imant 
daugiau negu 50 egzemplio
rių, galima ją gauti po 2 
centu už kiekvieną. ..Būtą 
gerai, kad Federacijos šky- 
riai ją kiek galima daugiau reį]ęaio. Juk baisiosios Kra- 
parsitiauktą ir platintą, ^ią skerdynes .daug ką pa- 
Reikėtą paprašyt u’ gerb. sak0 pasiryžimu įdie
ki eboną, kad jie šiame lei- įUVOg žmonės kadaise kovo- 
kale pagelbėtą Knygelė, . dgl ka^likybės lietu- 
l.-nin mvndm+n *v .... 1 jvystės teisią, kiek nuo to 

nukentėjo, kiek kraujo ir a* 
iU" įšanŲpraliejo.

Nors ’ šukaktuvią diena 
Gerb. knygutes autorius, jau praėjo, bet/gėrą darbą 

rašydamas vienoje vietoje dirbti niekada nėra vėlu 
apie Šventuosius Metus; sa-| “ Geriau vėliau, negu nie- 
ko: “Inteligentijos tarpe kuomet” — sako priežodis, 
gal dar niekados nebuvo to-1 Federacijos skyriai ir aps- 
kio: didelio atgimimo. ir ju- kričiai būtinai šias sukak- 
(lėjimop.koks šiandien vyks- tuves turi minėti, suren- 
ta Anglijos, Prancūzijos, gian tinkamas paskaitai 
Belgijos, Olandijos, Austri- Chicagos Federacijos aps- 
jos, pagaliau ir. Lietuvos in-. kritys nutarė tą minėjimą 
teligentijoje, o ypač dar'padaryti vasario 18 d. kar- 
hręstančioje. Tas viskas .aiš-j. tu su Vakarinių Valstybių 
kiaušiai liudija, kad Kris-1 Konferencija. Tą patį galė- 
taus moksle glūdi begalinė tą padaryti, ir kitos koloni- 
jėga, galinti žmogą tūla jos. Nepraleiskime progos 
prasme net sudievinti, o tuo jaunesnei mūsą kartai pa- 
pačiu įr žmonių santykius rodyti kokiais keliais lietu- 
sukilninti, ir taip pat, kąd vią tauta žengėm prie religi 

nės ir tautinės laisvės. ' 
Į .Federacijos sekretorius.

neminėję Kražių skerdynių 
40 pietą šukaktuvią. Spau
da šiek tiek apie , tai parašė, 
bet nepastebėta, kad kuri 
nors mūsą kolonija kokiu 
nors būdu būtą tas • reikš
mingas sukaktuves paminė
jusi. Lietuvoj ir spauda, ir 
visuomenė iškilmingai tą į- 
vykį apvaikščiojo. Ir nė be

žią skerdynes- daug ką pa-

iiuiTU] n ninnunĮ!iuunrnrgTnnnT<7nrnTknib^uiriD b nwnTmninHiunTuinirjnn mm ii t m UūinnnjTmwnurjnjniinninnnrnu^

kleboną, kad jie šiame rei- tuvoš žmonės kadaise kovo

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI
Į KOLONIJOSE |-

NAUJA VYRP DRAUGIJA

kuri pavadinta (‘Šventieji 
Metai ir Katalikiškoji Ak
cija ’ ’ labai tinka kaipo do
vanėlė, kalėdojant.

Į L. D. S. 1-mos. kuopos 
m • i č a-, j iiriešmetiuis:'susirinkimas i- Tas ivvko lapkričio 21 d.,.1 , • • . ±r . / -4

... .„J.vyl's • ketvirtadieni', gino-
jdžio 28 d., 7:30 vai., vakare/ 
I Parapijos svetainėje, 492 ,E.
S.ęrepth St. •

nes ji ir toliau buvo žiauri!’ Kadangi šiame sdsirinlr
■” (_;me bus . renkama ateinam 

•_ j tiems metams valdyba, tad
- “ - - - ■■ -- i risi nariai būtinai dalvvau-

gilaus tikėjimo ir didvyris-Į Organizacija yra tai
i lyg šeima, kurioje kiekvie- 
!nas narys turi progos susi- 

NENUOŠIRDUS BOLŠE kilnu. Kuo didesnis sutari-

VIK Ų DŽIAUGSMAS
.Atrodytą,. kad mūsą' bol- kaip tas žodis “draugas”, organizacijos luinu obalsį, 

Ševikėliai turėtu labai pereiną per bolševiką gerk-;vieningam katalikiškam vei- 
džiaugtis dėl sovietą pripa- lę. Juk jeigu koks eilinis į kimui, kovojant prieš įvai- 

. žinimo. Džiaugtis tai jie ne- komunistėlis būtu gavęs į i*ią Srovią gaivalus, sūsirū- 
• L Va džiaugiasi, tik kaž kaip progos prisiartinti prie Lit- .’pinkime kuopos sustiprini^ 
. B^sausai ir dirbtinai! Ir tūri vinovo (tokios progos jie nė įmu, šilto metu kuopoje yra 
Sf tam priežaščią. Pirmiausia, nepauosfč) ir .pavadinti jį (numažinta. nariu mokesčiai, 
B? Sovietą atstovo Litvinovo draugu, tai Litvinov būtą!tai didelis nariams paleng- 
f” atvykimas ir išvykimas. At- jam atšovęs.: .“koks aš tatijvinimas. Be to,, kiekvienas 

.. i'^ 'vyko kaip didelis ponas. Pa- draugas ? Aš. su tavim kiau- tnarysj -užsimokėjęs metinę
p ritikta jį specialiu laivu, lią neganiau.” (Ir tiesa, žy-? duoklę, gauna dovaną knV- 
fey važinėta specialiu trauki-.das niekad kiaulių nėgąnė) ’

Į
liohiėrių. Tiesa* anot bolše
viką, tas daro Sonetų Są
jungai, garbės,. - bet kai eili
nis komunistas giliau pagal- 
.voja ir palygina savo'var- 
gingą padėtį su Litvinovo 
Karališku priėmimu, tai jo 
širdyje turi sukilti jausmas 
panašus pavydui dėl “dvau- 
go-„Litvinovo buržuaziniu 

į'. iiusiteiRimo, Ir nuostabų,

su visuomeniniu vei
kimu. Kuo didesnis sutari
mas narią tarpe, tuo. gyves
nis organizacijos. klestėji
mas. Suprasdami L. D. S.

..Kristus .ir jo . mokslas ne
sensta”... . .

/'■..'/ J, B. Bailoką.

Keliones Įspūdžių Nuotrupos

HB w goniis, vieno dolerio vertės,
Ir išvyko Litvinov kaip tik- jnusei metą — pusę dolerio, 
ras ponas — turtuolis, sib Knygą galima pasirinkti iš 
rengtame Ne\v Yorke poky- ‘‘Darbininko’.’ knygyno, 
ly turįs reikalą tik su stam-, . Tikimės, kad visi nariai, 
blausiais Amerikos bankįe-' 
riais - kapitalistais. Ten ko
munistai buvo visai igno
ruojami. ir nė nepakviesti.? 
Tiesa, tas ir ėjo Sovietu Sąį 
jungos garbei iv naudai, bet 
vis dėlto karti pigulka rei
kėjo praryti ir pasitenkinti

Inidajni- susipratusiais lietu
viais katalikais, prisiminę 
‘‘Lietuviais esame mes gi
mė, lietuviais • norime ir 
.mirt,” vieningai stosime į 
darbą. Visi nariai, prašomi, 
dalyvauti susirinkime.

VMįjht:

gyvai /atsimena įvairius 
nuotykius iš: lankymosi A- 
merįkoje. Pačioje kalbos 
pradžioje profesorius pa
klausė, ar Bostono stotyje 
jį palydė j usids mergiiloš 
dar neištekėjusios. Profeso
rius p a r e i š k ė abejojimą, 

uAjuuici. 4->vęŲ.u.«Ai.ięic> A.n U.1J11-. kad jos .tik. nc.susituoktų si: 
versiteto netikėtai korido-l kitataučiais. Aš turėjau drą- 
riuje susitikau prof. Myko
lą Biržišką, kurs/mane pa
žino ir tuojau paklausė: 
“Kaip laikosi p. Knęižys ir 
!' ‘ Darlniiinkas ’ ’ ? ” Pasiiibl- 
būjome keliolika minučių. 
ProL M7 Biržiška ..dar labai.

. Lapkričio 6 d,, pirmadie
nį, apsilankiau Vytauto Di
džiojo universitete, kur sku- 
binaus pamatyti Teisiu Fa- 
kujtetd dekaną prof. V. 
Biržišką, . kurs mane labai 
maloniai priėmė ir suteikė 
reikalingą informaciją stu
dijoms. Beeidamas iš uni-

sos ir užtikrinau profesorių, 
jog tos lietuvaitės tikrai .ne-1 
sukurs mišriąją vedybų. 
Tokį pareiškimą, padariau 
todėl, jog neabejojau ir da
bar neabej o j u tų lieta:vaičivi 
lietuvybėj o tomis Tietuvai-

N0RW00D, Mass.' — 
Sekm., gruodžio .10 d., Šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje, 
8 . vai. rytą įvyko- pirmos šv. 
mišios Šv. Vardo dr-jos in
tencijai.. Visi nariai, skai
čiuje apie 70, “in corpore” 
ėjo prie Šv. Komunijos. Tai 
labai gražus ir įspūdingas 
vykis.- Štai matai jaunuo

lius ir žilagalvius senelius 
vienoje kariuomenėje Kris
taus Karaliaus vardu.

Šv. Vardo draugija susi
organizavo pereitą mėnesį 
kleb. kun. Š. P. Kneižio rū
pesniu ir pasidarbavimu.
MERGINŲ SODALICIJA

Šv. P. M. Nekalto Prasi
dėjimo šventėje įvyko mer
ginų Sodąlicijos iškilmin
gos pamaldos ir viešas nau
jų nariui priėmimas. Tą 
dieną prie Merginų Sodali- 
cijos prisirašė ir viešą pasi
žadėjimą bažnyčioje padarė 
šios mergaitės:

Elena Baltadoniūtč: Pet
ronėlė Antanavičiūte; Apo- 
lionija Babiliūtė; Juozepi- 
na Babiliūtė; Pranciška Ja- 
soniūtė: Elena JežaHtaitū; 
Ona Jezavitaitė; Oną Med- 
veckaitė; Pranciška Pevck- 
šliutū; Elena Paziiiokaite: 
Ona Tarailiūtū; Adelė Vąi- 
kazaite; Valerija Vaikazai- 
tė; Barborą Stoniūtė: Su- 

. zana Antanaičiūtv; Elena 
čiuhataite: Elena-. Smols- 
kiūte; Rodyto.

camHge?mass.
. Nekalto 1 Prasidėjimo- IV 
šv. parapijos choro mėuvsD

nis susirink i m a s įvyko, 
gruodžio 1.0 d., 1933, po pa
skutinių mišią, bažnytinėje. 
svetainėje. ( 1

Kadangi šiame susirinki-, 
me buvo sekantiems metams.. 
valdybos rinkimai, tai /šį 
kartą visi nariai atsilankė,, 
nustatyti, planus tolesniam 
veikimui.

Metinis choro balius įvyks 
sausio 26 cĖ, 1934 m., “Eikš 
Hali,” 'Masšachusetts Aye- 
nue, prie Central Scpiare. ; 
Tikietai išdalinti į visiems : 
nariams platinti.

Sekančią metą valdybą 
sudaro šie: pirm. Jonas Ka
linauskas, vice pirm. K.Bin-

prot. rast. O. Binge- 
finansą rast. J. Sut- 
maršalka A. Gužaus- .

lyte, 
kiūto, 
kas.

Veikimo komisija.: P. 
Sutkiutė, O. Remeikytė, J. 
Bingelytė, A. Kontrimaitė, 
P. Remeikis, J. Kachcnas,' • 
K. Bingelis ir K. Sanialis. . 
Korespondentais— J. Sut- 
kiutė ir P. šakalys. .

LAWRENCE, MASS,.
SUNKIAI SERGA. •

• Jau ketvirta savaite kaip • 
serga. Ona Griškevičieiiūį . 
gyv. 14 Wells St. Dievasn 
tik žino kada ji pakeiks. .

. . DARBAI.
Dvejuose fabrikuose dir

ba dieną ir naktį* Kitose . 
dirbtu.vėsi\ .'-‘dirba mažium 
Daug žmonių yta be davbn..

čeveryką dirbtuves, vie- * -. 
ims po kiškį dirba, o kitos 
v išui ūži la rytos. Darbas ■ ši a- 
mc miešto, sunku gautu ‘ j

: ’ y. ; |

*
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mėnesi taip ka’p jums

VYRAMS NAUJAS ELGIN
padaryitė pas-

Boston 
Quincy . 

Pavvtucket 
Brockton 
Worccstef 
Hartford

14

50c.. į savaitę W -

Vyrams Double Head
CAMEO ŽIEDAI .

AJT 198 Main St. ___
AMEMOBTAKBTCHčDnr JEHEiSfirfiSMKtZKnON.

Lynn 
Waltham 

Salem 
Proividence 
Springfield 
TVaterbury

!S

Mokėti Reikia Sekančiai: 
50c. į Savaitę už Bile Daiktą Iki .... $25.00 
$1.00 į Savaitę už Bile Daiktą Iki $50.00 
$2.00 į . Savaitę už Bile Daiktą Iki $100 03 
$3.00 į Savaitę , už Bile Daiktą Iki $15.0 00 
$4.00 i Savaitę už Bile Daiktą Iki $20.0.00 .

Atidarykite Charge Account
. . Jūsų Kreditas Yra Geras. MH?

ktediia- yra žei-.t- pas 
ir kviečiame jus atida 

ryti sąskaitų;

• “MT. VERNON” . . 3
17 akmenų Hamilton t i

Tiii urislokralas'titrpn .laik-• •
i'mĮžIi.i. Gntžiai niipi’-šta ,dp- J
/A Pii'JŠnu-. T:- ';n.Vni Aft ’
mhinds’ - likt. paatiksiioAjlĮJ ĮIĮ1 -J 
toj dėžulėj. . wvwiwv .

$1.00 į sav, J

s JEWBW-ęOMLPANYll

Jums v ra didelė im 
reditn ]•.!< K:iv*-

PATRICĮA

$209.00 8
$4 00 i. savaitę

WALTI-M DEL “JOn 

$18.50
50a. į savaitę.

r it naujuiHht< nniys u.-rf.r's iVallhain
fjįį šeimynos. Pu<Minis -- Udsiiigu*, Visus’ 
žY’ ,ku nivialo dižželiu.

; $150.00 |
$3.00 į savaitę . . W Trfs initkuš deimantai 

Tikrai gražus deinuin- įįj ant abiejų pusių, ir Ui
to žiedas, kurį sunku SJį dėsnis viduj deimantas 
tokios vertės gauti. Gražumas nepaprastas.

BULOVĄ ^CELESTINE”

I $24.75
? ’ 50c. į savaitę * ■

Tai nimjiiK jėjl.nms <lči Ali Anmrlęmr W , 50c, i savaitę
'A ■ gružės 'garbės Gražus Ir nepaprastus O Vitn.irt iš dldr.hiuslų ’Anivrlkos vertės.
£ . Buinvii pusirlkūjitmis. Ss Ihdey,n gražiausias vyrams’ Inikruillį
? ’ '2a? -S20.75... žjiiius Ambiisador, " i

YOU MAY 
TAKE A YEAR 

TO PAY!

Moteriški Deimanto
ONYX ŽIEDAI

$9.75
. 50c/ į savaitę

Auksirntū Onyx ; i
INITIAL ŽIEDAI J

50c. i savaitę

YOU’LL DO BETTER AT KAYS.

B IftBTKTSrKSŠ

—

PADARYK’ kam nors Kalėdas linksmias ir malonias 
—-duodamas tinkamiausią ir gražiausią iš visij do

vanėlę —- tai Deimantą. Tegul KA.Y?S parodo kmn pi-• 
galite tą padalyti be jokie kišeiiiaus pajautinm — Hudą 
tnas pas KAY’S ant išinol:esčių savaites arba, kas mi;y.

“MIESTO 1
KALBOS” į

$24.50 i
- 50c.isavaitę I

Dabai gražiai’ pritaiky-"“ j 
Ryta pora; ,sū gražiu 
deimanto su&lžiędavimo - 
Ir vedybiniu žiedu.. Ki 
ta didelė KAY’S nau 
jeūybėl . •

THE GABBO

$58.91)
$1.00 j savaitę

_ I'Uikus. dciniiuUu žiedai 
Mirguliuojanti akmenui 
su blizgančiu gražumu .

t
Deimanto Frie.idship 

ŽIEDAS 

$12,50
. o0<\ T savaitą • 

<irafctfx Hiiujoft m ado: 
W friondsliip žiedas su . 
X;deimantais ir- snpjihir 

(.Šyn.) Graži dovanu 
B-

; YOU MAY .į 
TAKE A YEAR;
’ TO PAYf

GRAŽUS DgL “JOS”
•“ ••

50ę, i yava’to
fJi-ii/’.ii' tntkmlėlis dėl nu
mitplf*'? nž Ftilkil ž”tna kainij. I’asfC- 
kinti* laikus —- nepaprastai ptiošiui>.

BULOVĄ yAMBASSADON 
IS akmenų

FIFTH AVENUE

$100.00 t
EUNIČE

uil diOu • W Visas tynnno ir žfbėji-.y.i vavw . mo gražumas., deimnn-
$150 i savaitę . tlJ* r‘Yllll}:si ^lu.lne ži<?- 

. DeluiiĮiito . “ iuiptipras 11 . W <le“ -^’uuji- originalus 
žiedui, gražiai delmiui-’ moderniški.
tas įdėtas.

FLORENCE 

~ S125,00 
i ... $3.00j savaite

Visas pulkas .hli^gair- 
ėių įkninantų sudėti f 
žiedų

Deimanto ŽiedasJani

$24.50
50c. į savaitę

Drūti. ii- gražn.v 
žiedai Mi dideliu 
Įdėtu deimantu . 
ii- 14-kt. ttuk<o.

.Mes parduodaipe viskų luij.f- 
rktiisį ir musų kainos nėra mik-

■ štesnės*kaip kad.kainos kitur. BULOVĄ “AMERICAN- GIRL” 
t. 15 akmenų (

turėti, pas muiuis kreditų —net 
nuošimčio mokėti, nei jokių ki-

Gų ekstra mokesčių. "

Galite, mokėti kas. savaitė .ar
ba kas 

geriau.

Jūsų
KAY’Š

BULOVĄ. “ PRINCETON 
15 akmenų 

•. $37.50■ . . $1.00 į savaitę ■ . fflįj . •
įlaf Bulovą ptirodo. dvnšiij grožės ir nžlaf 75c, Į savaitę
W l?o klikų geriausiu, ’’ Sf /Tvirtus vyriškas laikrodis. Pasitikiu-

‘lis ir teisingas. Vinis su hiitijos-ma
dos dirželiu. ■

■ Gražus. ELGIN..- dėl Moterų , 

r $27.50 į 
? 50c. Į savaitę Į
f Puikiai nupiešti Elgin .laikrodėliai. įįtf 75c. i savaitę
į Teisinga laikų, duoda visuomet--(lova Laikrodis vertas jo padirbimo. Tvir- 
, na- reto gražumo. ... tas, padirbtas .gražiai ir teisingas.

Jus gėriau
KAY’S.

THE “WĖLLESLEY” 
17-akmenų Hamilton y • ■ jg?
Na u j ik piešinys kilusi.) .' W
kas. Gražus žibina, dirželis ■ S#

p-ttoinet užlaiko" gerų'' /jį ■ -7 r £gį 
Įniki?. 11-ki. paauksuotoj y

$1.00 į sav.

bet ji. ne liaudžiai pritaikįn- 
BLAIVININKŲ SUSTVIENYMO CENTRO j| !n’ mažai išpliksi ir 

« nematyti perspektyvų, jai 
plačiau pasklisti. “Sargy
bos” reformavimo klausi
niu taip pat “vertėtų pagal-, 
votį.-

Nauja ir vykusi priešai- 
koliolinės akcijos. priemojiS. 
—bealkoliniai gėrimai. Iš 
spaudos žinome, kad beal
koholiniams gėrimams . .ga
minti yra įsteigtas fabrikas, 
kuris pradėjo savo darbą, 
bet bealkoholinių gėrimų 
rinkoje iki šiol, rodos, dąr 
nepasirodė ir apskritai apie! 
tai nieko negirdėti. Kylą, kaus kai ns, Krataviči ain s, 
klausimas, kodėl šiam klau-’ Jiu-piuims, Stepanauskams, 

sų tautos blaivintojas vysk, siiiiiii tiek- maža prop'agan- iširVaičiams, Fidleri a'ni s, 
-M- Valančius jau prieš 75'dos, 
metus suprato šio dalyko 
svarbumui ir nežiūrint toT 
kad . biiyo apsikrovęs . įvai
riais kitais dalbai s, paraše 
keletą priešalkohęliiies lietė- 
tristikos dalykėlių. Jie žmo
nių noriai -blivo skaitomi ir, 
be abejo, darė savo • įtaką; 
Reikią atsiminti, kad jo lai
kais u Lietų va buvo. beveik 
.visai iiubluivinta. Tiestų da
bar turime dvisavaifįūj/hlai- 

kalų A Pagrindiniai afkoho- vybrsGaikraštį “Sargybą,?’

VALDYBA
Kuu. .T. J. Jakaitis—dvus. vadas; Kun. Pr. J. Juškaitis—pirm, 

įr redaktorius, 432 IVindsor St., Cambridge, Mass.; Pr. Maukus— 
I-as viee-pirm.; J. Baltrušaitis—II-as vice-pirm. ;• V. J. Blavaekas 
—rast, T Mott St., "VVorcester, Mass;, O, Sidabrienė—ižd., 6 Com- 
moųwealtli Avė., AVoreester, Mass., K. Rainys ir A; Zavetskas—iž- . 
do globėjai.

Detroit, Mieh.

IEŠKOKIME NAUJŲ 
• ‘ BLAIVINIMO KELIŲ.

Visi žinome, kiek mažai 
šiandien mūsų tautos auk- 

. lėtojų — mokytojų yra abs- 
- tinentų, kurie mūsų liau- 

. džiai ir mokslus einančiai 
J ■■ -jaunuomenei rodytų gražius 
' blaivaus gyvenimo pavyz

džius; Argi mes negalime 
kelti balso. ir reikalauti, 
kad mūsų vaikus auklėtų 

J blaivūs mokytojai ? Jei iš 
karto to mes ir nepasieksi- 

tąi galėsime- nors sucta- 
'. . rNfclviešąją opinijų, kad pa-

■ sigėru^uii. ■auklėtojui būtų 
■y. gętkl vi(£.xį pasirodyti ir tų
; . . savo lilrąsų” dėmonstruoti 
; ‘‘ auklėtinių taq>e,

. •• Liaudies blaičininias taip
■ pat yežity žingsniu. BUlivy-. 

f ,. bes idraugi jtv iškiclo inteli- 
p ‘ gontams priešalkohoUnį vėi-

lizmo. klausimai.” Tai labai 
gražus dalykas,, bet liau
džiai jis neįkandamas, jai 
reikia populiarios priešal- 
koliolinės literatūros, kurios 
šiek tiek jau turime; Bet 
dar labiau reikia priešalko- 
holinės beletristikos, kurios 
pas mus ir su. žvake, pasi- 
švietes nerasi.. Didysis mū-

.š'v. Jurgio par. bazaras 
jau užsibaigė. Tariu širdin* 
ginusius Įiadėkos žodžius 
bazaro vedėjams p. Csariui 
ir Tumeliu!, komitetui, dar
bininkams ir darbininkėms, 
drailg i j o iii s,. profesiona
lams, biznio riains, visiems 
ir visoms, kurie kuomi .nors 
•prisitlejo prie bažmu.. ’

irdingai. dėkoju: Bai-

. Šita-nauja - priemone ! Dainuo n t a m s„ .Vasinko- 
turčtų sužadinti didesnį, vi-1.malus, J esukaičiams Kili- 
sų blaivininku entuziazmą1 pams, Bakanauskauis, dera- 
ir apskritai galėtu patrauk- šūnamš, ’ Mikalauskam*, Lu
ti visuomenes dėmėsi.
’ Tenka pasakyti; kad atė
jo laikas paieškoti .nauju 
blaivinimo 'metodų, nauju 
kelių, Ir tai yra netik. Blai
vybės draugijos . reikalas, 
bet čia visų musų- reikalas. Įkrašln hkviviniinms. yra tau- 
Vyriaiisybė tautos ' blaivini- tos gyvybinių pagrindų šti
li i o darbų turėtų labjau pa ; priminąs, 
remti; negu kad iki.šiol, nes*

kienei, Grigan, Grigaitie
nei, Sinkams, (rudinaiiik. 
Černia u s k ,a m s, Stanai- 
čiains, Ikivikiičiūms, Pilį- 
panis. Mačiuliams, Rastei- 
niains. Kavaliūnams, Vai
čiūnams jr Sliillerams už 
gražias dovanas,. kurios da
vė daug pelno parapijai.

Teatmoka Tamstoms vi
siems Dievas gausiausiomis 
i labutėmis ųž visus Tamstų 
darbus, aukas ir pasišventi
mą parapijos ląbui. .. .

‘ Kun, J. C'iž(:iusli(('s\'

Lenkijoje mokslus ėjo* o vš* ’ 
liau ir profesoriavo.

Kaipo lietuvis, pasiilgo 
tėvynes ir grįžo. Lietuvoj© .• 
ilgesnį laiką profesoriavo^. . 
Bet pro f. llerbačiauskas tu-* 
r i aštrią, mintį,, o dar ašttes-* 
n į liežuvį ir plunksnų. Neiš- . 
kenčia kai kam nepatinka-' 
mų pamokymų beį nuomo
nių nepasakę^. Todėl Lietu- 

ivos universitete nesugyvęna 
I ir. turėjo pasitraukti, Pas- 
j kubiniu laiku vargįiigąi gy*i 
! ven i ų draugaudamas su ra-. * 
įšytojais, žurnalistais bei * * 
'jaunimu,

Gruodžio 10 d, įvyko U
K. S. R. dr-jos susi rinki
mas, kuriame labai plačiai 
kalbėta ■ apie katalikiškos 
spaudos platinimą.

Rašti n i n k ė perskaitė 
i “Darbininko” . administ ra
vi jos laišką kaslink • “ Ilaibi- 
ninko” platinimo, kuris bu
vo priimtas ir platinamas. 1

Nutarta užšipreniuncruo-: 
ti dr-još knygynan “Darbi-, 
ninkas” ir kiti katalikišk’ 
laikraščiai.-

Draugija rengs vakar, 
pusiau su parapija. Tą dar 
bą padaryti palikta Valdy t .
bai, ‘ j Iš lenkų gavt‘s .geresnių.’:

.Kapsu A(ftif>ur,

'• 7 •'
*2

L-

pįuskanis,. Majorąnis, Ra
jeckams,.' Buudzaiuš. Kri
vi ckams. Banioųiams, Stan- 
kaiiis, Zarerkieuvi, Džen- 
kauškieiiei,'. UrbonąvĮčienei.

■‘Rytas,

Gruodžio 18 d., pirmadie
nio vakare,- prasidės niusų 
bažnyčioje,;. keturių dienų 
rekolekcijos,'kurias ves vu,J 
įmoks, Tėvas Silvius, paki- 
jonistas, Užsibaigs penkta
dienio vakare. -Prašau ir 
kviečiu yijsus. lietuvius tut
siai ąlalyvaiiti .. pamaldose 
rytais . ir vakarais, ir pasi
naudoti prieš Kalėdas VieŠ- 
pativs malonėmis, ■ ■■.." •

■gyvenimo sąlygų, pasinlynių, 
Į pro f. Herbačiauskas nėso*. \ 

Prieš dešimtį nietų iš Leniniai išvyko į. Varšuva imk j 
ki j os grįžo i. Lietuvą rašyto- į versįt et ė dėstys lietuvių kai* ■ 
jas p.rof, llerbačiauskas. Jis bą ir .Lietuvos literatūrą. . u :

SYKES& SYKIS
P. A; Sykes ir B. G. Sykea. 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN. BLOGS ->
681 'tVashington St.
NORVOOD MASS. ’

• Tek Nonvnod 0330 . 
Gvvcnimc vietas

• 32 Walnut Avė. . , 
1\T Nonvnod. .1020

S

:iPIANAI--RADIO8
ŠALDYTUVAI , 

Aliejaus pečiai, SkąlbiamoB
• mašinoB •

20 TRUK1BULL STRKĖT .
WOROESTER, MA3A ,

J
! Lengvo* Illyffoe—Be Kuo£im8di| •_ |

s

f £'



r
Teaktadienis, Gmodžig 1K 1933,

ūUIHIilllllHlffiKBKPff

MONTELLO, MASS.

DABAR LAIKAS
i v ’■ • ' ; . ’
(Įsigyti Žieminius Langus
į ir Duris

* X

■e*

įsigykite Gražią ir Naudingą Knygelętai dėl apsivedimų, tai dėl! tesi Rozalija Eitavičiūte, 
kitų kliūčių, taip kad -ligi Ona Daniliūtė J. Grigiūtė, 
šių rekolekcijų oficialiai,' Agota Tamulevičiūtė, p-lė 

: Mergaičių: Sodalici ja buvo M'armolaviČiūtė įr k it o s, 
sumažėjusi ligi poros desėt- priešaky j su žilagalviu Ta- 
kų narių. . . du Kubilium siuvy berniu-

Rekolekcijų dvasinio pa- kų chorui drabužius. Kešus*- 
imaldumo rimtumas pritrau pėjau susipažinti su faktu, 
kė didelį - būrį mergaičių,, kaip via. pat įžengė jaunas 
' - t -- Į;-i mūšų pat. vikaras kun. J.

į likus, rekolekcijas, pasilikti; Petrauskais, kuris ir paaiš-
PrieŠ porų metų mūsų pa- tikromis Šodalietemiš. Dva-!kino visų dalykų. Daugiąus

rapijos Mergaičių Sodalici- sius Vadas per rekolekcijas' žiniii patiekti apie berniu-1 Žiulis.
ja, kaip savo narėmis, taip i patiekė joms tų, ko troško1 kų chorą pažadėjo vėliaus.! 
ir gyvais parengimais, žy-j'jų širdys ir pabaigoje pasi-. Ra porteris J
Ąete žydėjo ir laikui bėgant1 rodė gausūs vaisiai iŠ su-? - -----
po biški jų skaičius nyko: j rengtų mergaitėms Sodalie- Tretininkai.

. A “ J įtenis T(dv6lek(djų. * •’ . .. Gm<>į?io 8 d./ Rok(>
1 v? Kekplekcijos _ itzsib ų i g ė j bažnyčioje tretininkai 

Į 1 pamaldas ir sm-
ries SveUciausioš. įvyko
(■gruodžio 8 d., baigipnt re-(vąkare - ■ ■ '
H kolekcijas priimtos

met buvo susirūpinu kad DĖS NELAIMIŲ.’’
jie esą. visi jau nebepirmo ^Darbininko” No. 88 ir

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI i 
KOLONIJOSE

i MERGAIČIŲ SODALTCI- 
ja. v ■.’■■•/ 

Gruodžio 6 d, š. m. šv.
. Roko parapijos bažnyčioje 

įvyko rekolekcijos skiria
mos Mergaitėms Sodalie
tėms, kurios tęsesi/herJfris 
dienas.

Šiomis rekolekėi: jo ni i s
Broektono ir apyli n k e s ■
mergaičių didelį būrį, kaiPikm-ios pasižadėjo gerai at-imūsu par. vikaras knn. J
iš miego prikėlė. i . •

ir ragino kitus padėti savo 
darbu naujai valdybai. Nu
tarta pakviesti visas jauni
mo ‘ organizacijas į Naujų 
Metų išvakares ir besilinks
minant . sutikti ateinančius 
metus. Būtu gera* kad nau
joji valdyba pakviestų ir ki
tas lietuvių . parapijas jau
nimo organizacijas į tų pa- 
si linksminimų ir tuo būdu 
graži lietuvių jaunimo pa-

Sudarytas taip pat dispo- 
tatoriii ratelis, > kuris visit 
smarktinni rengiasi sumušti 
vietinę studentų organizaci
ją

Tad valio Vyčiai. S.

' DAYTON, OHIO
DAR DEL “GRAŽUO-

NOVENA
Prie šv. Pranciškaus Asyžiečio

SU : ■. .

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
PARAŠĖ .... .

Tėvas Hugolinus Storff,0. F. M
' Vertė K.

Kaina 15 centų
Šioji knygele tinka vartoti apmąstymams bilę dienai.
Kiekvienas apmastymas yra sumaniai, išskirstytas į 

tris punktust Pirmas punktas nurodo kaip .V. Jėzus da
rė, antras, kaip Šv. Pranciškus, trčdas, Traip apmąstyto- 
jas privalo elgtis* bei darytį. . ■ ' / ’

Siųsk užsakymą j

“D ARBININKĄ”
366 West Broadway South Boston, Mase.

, n arė s. Pažymėtina, 
[ daug sugrįžo buvusių Soda- 
liečiu. . ■ pavasarėlio ir rudenėlis Čia 91 bitvo plačiai rašyta apie

Džiaugiasi Dvasios Vadas ■’ ' - • - — •
?iemimai langai ir durys sutaupa kurą,nsvengia^saiti4r— .gjjjądidčjujįų—^UČiuį_meirL

apšildo Namus. ; į

: P^KOL DAR ŠALČIAI NEUŽĖJO

V s

NORFOLK LUMBER C0.
43 Canton Street,
Štoughton

Tel.372

Pirkite dabar pakol kainos tos pačios.

Kas žino vertę diamon- 
to, kuri, perki?
Niekas kaip tik Par- 

fc. davėjas.
SĖT- Tai reikia tikro eks- 
^į. perto kad pažintą ne- 

• tikrąjį diamontą.. Tai- 
* gi turėtumėte pirkti is 

. .. ten kur galite, pasiti- 
• •.1 keti.

Mes Parduodame Tikrus Diamontus — Vertė Skaitosi.

Mes turime vedyboms žiedų geltono, žalio ir balto aukse 
ir Platinūm su ir l)e diamontų.

Gurney Bros €o.
, 122 MAIN STREET, BROCKTON, MASS.

Į Rakandai Įpat. Bet jų rudenėlio pa- ugražuoles .nelaimes” Chi- 
rkiistas-gei-tenusrlapcdius pa— vagoje. Xpiė—tų ipačiiy^p-Ię

vos” No. 45 raporteris. Jis 
rašo:

u Viena panelė, E. V., už 
neldaūsymą tėvo turėjo 
daug ko pergyventi. Jį ne
norėjo klausyti tėvo pamo
kinimų ir siidraudimų. Nu
tarė. išvažiuoti į Chicagą ir 
daugiau negrįžti pas tėvą. 
Išpradžių turėjo gerus lai-, 
kus, bet vėliau užpuolė ne
laimės : vedybos nepavyko, 
toliau buvo sužeista automo- 

. biliu, o galinus biivo niekšų 
pagrobta ir vėliau išmesta 
ant kelio Urbana, III. Iš 
ten tapo sugrąžinta pas tą 
negerų tėvą.”

Ar tik ne pats ..tėvas, duo
da pamokų?, nes jis yra to 
laikraščio raporteris.

Jurgis Spurgis seniai 
laukė,. kad.uD-vos” rapor
teris ką nors parašytų.

Dabar statau klausimą, 
kas .kaltas ?. Tėvas auklėja 
iš mažens dukrelę ir jai ne
davė nei gero pavyzdžio,, 
nei -tėviškų pamokinimų. 
Išaugo dukrelėj ir nuėjo sa
vais keliais. Tėvas skun
džiasi, kad dukrelė jo nebe
klauso., Kas kaltas, tai ge 
riausiai galėtų atsakytį pats, 
tėvas..

Tėvas yra geltonosios 
spaudos korespondentas ir 
platintojas. Labai dažnai 
“D-voje” telpa kunigus ir 
katalikus šmeižianti, raštai. 
T^ laikraščio koresponden
tas “Airiogalietis” bando

1 retų .daryti ir ko nedaryti.
• Ar ne juokinga!

' Klebonas yra vadas lietu- 
Jis puikiau- 

‘J . “D- 
tepamokina tuos. tėvus, 

kurie skundžiasi dėl savo 
kad

. ffaifių: SodalięFiv būriui pU(jS5. Jįimi ^iett. I treti- Urbonaitę rašo ii- p. “Dir-
j'ti snnto. įlinkus istojo .jauni, nevedu
p Mergaičių Sodahečių- gy- 
Į1 viimas dabiw ypatingai pa- - 
I • kilo ir šiuo metu dirba ber- t ’ . • ■ . . . ■ 1
i niūkų chorui “uniformas”, 
į. . Tikinięsį, kad ateityje So- 
(idalietės parodys kų jos-gali 
į * Pasibaigus rekolekcijoms j 
j įvyko metinis ' M. Sodalie- i 

■ę čių susirinkimas ir. liko iš- 
I rinkta nauja valdyba, bū- 
|. tent: ■ -1'
| Pirminin. J. Sakalauskaitė, 
i Iždininkė O. Puodžiui!aite, X ■ . i
r Raštininkė A. Zagurskaitė, i 
Į i Khygininkės: M. Balbįery- 
|' tė ir S. JarmolaviČiūtė, i 
| Tvarkos Prižiūrėtojos: A.' 
|\ Karlonaitė ir J. GotautaitėJ 
Į; Atstovės i Federacijų: J. I 
i j JezukeviČiūtė ir j. Skeivytė 
Į j: Naujos narės prisirašė : 
į Virginia Pekarskaitė, Ve- 
i j roiiika Miškinytė, Lyd i a 
I ■ švedaitė, Beatriče Paulaus- 
f Į kaitė, Elena Norkiūtė, Es- 
ĮI tėra Grigiūtė, Gertr u d a 
I: LavceviČiūtė, Nellie Tube- 
?! liūtė, Paulina Ridikai t ė, ’S i _ ■ . . , _ T___________   _j:Frances Dravinskaite, Ju- 

lįlttiliiiiitiiiiiiiliiiaitiniitiBiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiiBtiiitiiiiMiiųrąitiuiMiiiitiniiitiiiiiiiiĮiiiuiiiiitiiiHimtiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiKiKlal lia Svioklaitė, Florencija 
t’_____________i »’ « i n i 11 Puidokaitė, Ona Jasionytė,
į Mes Užlaikome rimą Eilę ' e I Albina ii Julia Sviiskaitės, 
s . . , : I >Ona Šimkiūtė, Susie Jar-

i jmolavičiūtė, Nellie Kašėtai- 
Daniel Green 1»| 

V ' 
Smagių Slipių

100 Pearl Street 
Bridgewater 

Tol. 350

TIKRI DIAMANTAI

. Kiek/ džiaugsmo 
jų Širdyse padarė tas įspu- 

i dis. Jie braukė riedančias 
stambias. ašaras per raukš
lėtus, ' senatvės išbraižvtus 
veidus vien tik iš džiaugs- 

! mo. Jie nusirauiino. Jų šir- 
dys įgavo vilties, kad to- 
liaus panašių žiedų . skait
lius didės. Ir džiaugėsi ne 
tik tretininkui, bet daugiams 
džiaugsmo jautė jų brangus 
nenuilstantis dvasios vadas 

[klebonas kųii, J. Švagždys.
Parapijietis.

Visuomet Tinkama

KALĖDŲ DOVANA
Patarimai;

Lounge Kėdės
Gateieff Stulai
(’offpp Stalai
Deskos
Lempos;' •
Kortoms Stalui-'
Karpatai
Paveikslui
Veidrodžiai
■Studio <'oaclies
.Breakfast Setai Ir lt. •

Willis Furniture Store
1824 Main St. SANDĖLIS Campello

Geresnės Kalėdų Dovanos už Mažiau

.DELANO THE SHOĖPĮAN
121 MAIN STREET, BROCKTON, MASS.

Dėl

• ~ Vyrų ir Moterų

'Babulytė, Jennie Kališaus- 
! kai t ė, • Bronia Pigagiūtę, 
^Marijona Balbierytė, Ona
Sabaitytė ir kitos.

f Gruodžio 10 d., antrose šv. 
! Mišiose visos Mergaitės So.- 
klalietės ėjo “in corpore.” 
prie Komunijos.

Po šv.’ Mišių parapijos 
svetainėje turėjo “conunu- 

; nion breakfast’’ —tai buvo 
dvasinė, puota. Malonu pa
silikti tokioje linksimoje- ir 

1 nuoširdžioje draugijoje.
’ Garbingais svečiais Soda- 
■ liečiu puotoje dalyvavo kle-

Susilaukė dukters.
P-nai Petraičiai lapkričio 

23 d. susilaukė dukters. 
Sekmadienį, gruodžio 10 d. 
apkrikštyta vardu Morta. 
Krikšta.tėviais buvo p.’ Ant. 
Akstinas ir p-lė M. Petrai
tytė, art. Petraičio sesutė.

P-nas Petraitis yra Šv. 
Roko parapijos vargoninin
ku ir labai energingai dar
buojasi parapijoje.

Sveikiname pp. Petrai
čius su. nauja dainininke.

Pirmadienį, gruodžio 18 
d., Šv. Ruko par. choras, p. 
Petraičiui, vadovaujant, da
lyvaus tarptautinėje Kalė
dinių giesmių programoje.

SO. WORCESTER, MASS.

Užlaikome Geriausius

Čeverykus 
ir Kaliošus

PIRKITE PAS

BURK’S SHOE STORE
770 WASHINGTON ST., ŠTOUGHTON, MASS.

I William A. Boyden Co. Į

Gerb. Klebonu Dėmesiui j
r. ' - . • - ' .. . : ■ ' ■ ■
į- ..Tinime gražių Kalėdinių.Konventų su Lietu-

. •. viškais parašais. Kainos labai prieinamos. Su

300/ 
. 500 J

1000 
. 1500 . 

,2000.
•. / Malonėkite siųsti užsakymus, ‘ ?|i

.“DARBININKAS0: .

■ Broadway, • • • / South Boston^. Mass. ©

pir dvasios vadas kum. Jųo- 
įizupaš Petrauskas. -

Geriausios kloties mūsų 
|; Sodalietėms!—.... N večias. 
ji .. Berniukų Choras.
j Į:Gruodžio 9 d. po pietų pri- 
įj pučiamai Įžengiau į sv. Ro- 
11 ko par. žemutinę svetainę, 
į1 Pirmiaus man buvo, žinoma, 
11 kad ten šeštadieniais visuo- 
Ijniet. esti nuo .12 val/jigi 4 
ij.'vaĮ po pietų, lietuviškos 
| į mokyklos pamokos, ir ue’ap- 
* ’ sirikau, v bet šalia besimoki- 

nahčiij mažyčių, buvo tikrai 
naujas dalykas. — siuvykla.

• Kelios mergaitės Spdalie-

Vyčiai Nesnaudžia.
Šio mėnesio 4 d. įvyko!pamokyti kleboną ką jis tu- 

skaitlingas Vyčių organiza
cijos susirinkimas. Tai bu- 
v o metinis susirinkimas.
Todėl visi '.aktyviai dalyya- vlll katalikų.
vo, kad išrinkus organizaci- šiai žino savo pareigas, 
jai tinkamą valdybą, kuri va” r-y-—-1-'"" x 
galėtų daug organizacijai ir k 
bendai’ jaunimo gerovei nu- įaikų nepaklusnumo, 
yeįWj jie gyventų katalikiškai ir

■ Į valdybą tapo išrinkti toje dvasioje auklėtų savo 
šie . ūsmen-ys r • 1
J. Lėikus :— pirmininkas j
O; Valanfukevičiūtė —viee-'l i~n C MADIII DCR ADDII 
pirmininkė, L. Totiliūtč ! U U» * nftniy-DtUĄKBlĮ 
raštininkė, J.‘ Kašėtaitė — DĖMESIUI 
finansų rast., Manasas ■—iz- . • •/’ .

•r • i • Darbnnnko” admimsdimnkas, Goclukas — mar- ...
galka * traeija išmokės L. D. S. na

Naujoji valdyba pasakė i bedarbiui už kiek 
po spyriu ir pasižadėjo kiek! ^enų naujų metinę, pienu 
tik jėgos^ leis dirbti organL' meratą vienų dolerį. Daug 
zacijai ir kelti jos. garbę.., i bedarbių naudojasi proga 

■Buvusį pirmiuinką. V/ Pasinaudok ir Tamsta. Dė 
Vieraitį, už gražų darbą f platesnių informacijų lęreip 
kuopai per keletą metų, pa- ‘ kis į uDarbininko” admini 
kėlė į garbės narius, kurs į strącijų, 366 W. Broad\vay 
pasižadėjo dirbti kuopoje! Bo. Boston. Mass.

Išduodame visokios formos policies dėl Apdraudos ir Kau

cijas. Jeigu norite apsidrausti pas aukštai stovinčias Kompa

nijas, ir reikalaujate apdraudos patarnavimo, tuomet šaukite 

4850 arba ateikite į mūsų.ofisą

I 16 ęOURT STREET, BROCKTON, MASS,

| Mūsų Prasmėžodis: “Visuomet Pasitikintis.”

1

a’

veikti.

Pirmutinis Graborius ,

Lietuviams

Montello, Mm

. Tel, 1308-R, ■■

.. $1.50 ‘
$2.00 '/

.. $3.00
. .. $4.50

■ /. $5.25, Del Patarnauja

Moteris.

vaikus: . ’ • .
duryis.Spitrffis. W,G, McGUNCHEY
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Rytinių Valstybių Žinios
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KORTŲ VAKAR ELI AL

ŠV. VARDO DRAUGI- virs, vakarienę; Nekalto ' 
JOS RINKIMAI. Prasidėjimo disjęs panelės

Dar šiuo tarpu peranksti aptarnaus prie stalų. Ka- 
pranešti kaip baigsis šios daugi minėjimas bus labai 
vyrų draugijos rinkimai, iškilmingas, teparduodama 
Paskelbta visų valdybų per
rinkti antradienįj gruodžio čiai visi gautų vietų. 
12 dienų. Jau kelinti meta, 
kaip Valerijonas Strazdaus- 
kaSj buvęs Vyčių pirminin- 

' kas, vadovauja Šiai dvasinei 
draugijai.2 per visų tų laikų 
visi galėjo įsitikrinti, jog 

. jis dirba širdingai ir įienu-
• ilstančiai draugijos labui.
Jojo padėjėjas, jaunas vice
pirmininkas Jonas Pazeika, 
irgi pasirodė uolus veikėjas, 
pirmininkas juomi labai 
patenkintas, nes rado jame 
ištikimų pavaduotoja. An- 

■ tanas Strazdauskas rašti- 
iiinko pareigas atliko irgi 
pavyzdingai. Feliksas Pęt- 

‘ jį.'Iždininkas, ir Kazys
Tauteris,' -maišcdka,•-'•savų 
dalį; taip pat atliko.

Nežinia, ar visi šios val
dybos nariai sutiks vėl įeiti

. ra abejonės,; kaf>e W^ka 
tam darbui. Draugijos Dva
sios; Vadas, litui. Antanas 
Dubinskaš, gražiai, varo 

. dvasinį bei visuomeninį vęi- 
• .kimų, ir matomai augina 

kilnių draugijų Į dar didės- 
nę.

’ KUNIGO LIETUVNIN
KO JUBILIEJUS.

. Antrų Kalėdų dienų, gruo
džio 26, visa parapija rem 
gia klebonui kun.? Juozui 
Lietuvninkui jo kunigąvi- 

4no sukaktuvių minėjimų.
Tuo laiku mūsų klebonui 
sukanka lygiai 40 metų jo
jo kunigavimo. Iš anksto 
susispietė visos draugijos 
prisidėti prie to darbo; Šv. 
Vardo dr-jos vyrai atliks 
sunkiuosius darbus; Alto
riaus ir Rožančiaus moterys

300 bilietų; kad atėjusi sve- 
„ . Kas 

nori savo Dvasios Vadų pa
gerbti privalo netrukus įsi- 
gyti bilietą; kad paskuUne^ 
paliktų be jo. - ■

Altoriaus Tarnų dr-jėlės 
kortų vakarėlis įvyko penk
tadienį, gruodžio. 15 dienų. 
Visas pelnas skiriamas tar^ 
nukų aprėdalams, kurie y- 
.pae reikalingi Kalėdų šven
tėse. .

Nekalto Prasidėjimo dr- 
jbš kortų vakarėlis, gruo
džio 8 dienų praėjo su dide
liu pasisekimu. Jame buvę 
uždirbti džragmtr khip Sem
tas dolerių pelno. Kadangi 
šis parengimas yna antras 
kokių dviejų šašaičių tarpe 
tos draugijos suruoštas, iš 
šalies lengva matytį kokios 
veiklios mūsų parapijos 
merginos. Iš viso per šį lai
kų jos Įteikė apie tris šim
tus dolerių pelno parapijai! 
Tuo galima pasidžiaugti.

. ŠV. VARDO OYSTER 
?■ ROSIĄS.

'padėkų- chorams, dalyvavu- Didžiausia bledimi pinigai eikvojami—girtybei, 
siems gegužinės programo
je ii* nutarta jiems padėkų 

- j msiųsti laiškais ir . kviesti 
dalyvauti ir būsiančioje ge
gužinėje. .
• Nutarta užprašyti šv* mi
šias už mirusius L. D. S. 
narius metinių suvažiavimų 
dienose.

Gegužinės. metu paskleis- 
’ti “Darbiniųkų,” kuriame 
tilps , gegužinės ir biznierių 
skelbimai.

• Prisiminę mūsų didvyrių 
Daliaus ir Girėno tragiškų 
mirtį, paskyrė $5.00 aukų 
paminklo statymui. Pada
ryta ir daugiau rinitų, ir 
naudingų nutarimų, kurie 
tilps protokole. ----- ' x į

Visi • atstovai pąroctė pasi- • 
ryzimų daugiau dirbti L. D. I 
S., organizacijos labui. ’ į

ai°‘US SCSĮįOli'lS \V<1- ®
■ * — ---------- 1 " ""... . 1 — -

——ooooo--------
žmogus tik tiek žmogus, kiek jis valios turi. .
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| Įstok Į Musų . i

Christmas Savings Club Į
ATSIDARO GRUODŽIO 1 D, 

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

BRvCKTON SAiINGS BARK
i 

Main. Street prie Court
. BANKA KURI ANT KALNO

s

B-

S 
š

I • ■

1
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P-lė FLORENCIJĄ. GĘLGOuIUTe, ŠV. Juozapo 
lietuvių parapijos (Waterbury, Conn.) bazaro popule- 
riškunio kontestė taip pat laimėjo žymių vietų.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS OBEBIIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotoja?

423 S PĄCA STREET.
BALTIMORE. MD

nterbimečiai pakvietė atsto
vus. vakarieniauti. Beuž- 
kandžiaujant pasakyta pra- 
kalbėleš, kuriomis išreikšta 
padėka vratęrburieč i a m s, 
kurie taip maloniai svečius 
priėmė ir pavaišino. Ypa
tinga padėka išreikšta L,D.
S. 5 kp. šeimininkėms. . |

Šis suvažiavimas praėjo 
pakilusia nuotaika. Šuva-1 
žiaviino dalyvių draugišku
mas ir malonumas padidino | 
energijų ir pasiryžimų dau
giau veikti.

i Kor-te.

yra graži Kalėdų Dovana
Moterims visi lininei nepaprasti Nosiniai

Su spalvuotais borderiais—
rankoms atsiulėti arba ap- < m rsC O iEJ 1SS A-. 

siuvinėti. 10-0 vC>

Bakseliuose Nosines
Gražiai apsiuvinėti ■ čj A A. <1 ■
Pasirinkimas. 3 į bak&el|. OvC-l^VV-1*450

Vyrams l^epdprastosJMosines
' Yra visai bakljiTba barny .

ir spalvuoti, borderiai i ei nCOS D A«* 
vėliausios Iliados. lO-^O^oO-Ov.C

Berniukams ir Mergsitems Nosines
Visokių Nepaprastumų, su 

. spalvuotom juostotais , / •
.borderiais. 12 l/2ė.

Wm. R. Cook Co.
(Codk Buildiug)

234—236 MAIN STREET, : . BROCKTON

Waterbury, Conn.
■ ________ . ■ <■ i

' t)AĖBlMĮNKŲ ŠUVA-, f’auroiiskis btivo vienas iš 
ŽIAVIMAS. ' ..-jpįir.iutimųmrgaiiįzūojant šį 

Lapkričio 26 d. įvyko L. apskritį. Kviečiame ir to:
D. S. Conn. apskričio šuva- j liau darbuotis su darbinin

kais; kuriems įvadai. labai 
•reikalingi. ' •

Prezidiumų subarė , šie: 
J. Mončiūnas, . vedėjas, F. 
Rumškis, pagelbininkas, B. 
Mičiuniėnė; rašį, J. Berno
tas, tvarkdarys.^ 

j Mandatų ir įnešimų ko- 
' misijų sudarė šie; J. Jaku
bauskas ir F. Rumskis. 
Korespondentė • B. MiČiū- 
nienė. . ■ ; • .

Suvažiavimų sveikino ir 
.gražių minčių bęi patarimų

_ . - . >

L. D. S. Literatinės. komisi
jos narys. Jis ragino darbi
ninkus (kęs) uoliau veikti 
katalikiškai - darbininki š 
koje. dirvoje^ pats pasižadė
damas padėti. z

S. L. R._ K. A. Conn. ap
skričio, vardu sveikino p. A. 
Mičiūnas.

Labai gražiai pasveikino 
jaunas 5 kp. narys J. Mar- 
ciulynas. Duok Dieve dau
giau tokių jaunuolių musų 
apškrityj e. Taipgi nuošir 
dziai sveikino suvažiavimų 
žymus apskričio darbuoto
jai p». K.Nbrkūnas, J. 
Bernotas ir K. Tamošiūnas.

Iš apskričio Valdybos ra
portų sužinojome, kad ge
gužinė buvo sėkminga. .To
dėl suvažiavimas nutarė ir 
kitais metais rengti bendrai, 
su Susivienijimu ir sųjun- 
gietėnds. • ’ :

Rengimo darbas paliktas 
Į-valdybai, .
[ -IŠ L. D. S.. Seimo rapOr- 
| tų išdavė p. K. Norkūnas* 
H kuri suvažiavimas viėnbal- 
| [šiai priėmė. Seimo nutain- 
! ims ir bendrai L. D. S. .vęi- 
j kimų suvažiavimas smulk* 
Į meniškai išdiskusavo ir pa- 
r sižadejo smarkiau veikti;..

- Snviiži avi m a pareiškė • .'

žiavima^. Dalyvavo. Wąter- 
bury, Hartford, ’ Nevr Bri- • 
t.ain ir ;New Haven atstovai. 
Tik Bridgeport trūko. Bu
vo išreikštas pageidavimas, 
kad ir bridgeportįečiai da
lyvautų.

Kun. Gauronskiš atidarė 
suvažiavimų malda ir trum- j

Pereitų sekmadienį įvyko Įp& sveikinimo kalba. Kun. ' 
antras šio sezono; oyster r o- i ~~—----------
stas. Kadangi buvo Adven-i REIKALINGAS ŽMOGUS lį 
tų laikas, šokių nebuvo ga-, „ „ ..
T. ’ . ■. 2,. . • -i i ■ 1 Reikalingas partneris prie m'a.įima: turėti, ir apsieita be ,. .. T .

... -ū-,, ■ - no biznio. Laikome vyrams ir mo-muzikos. Dėlto parengimas ■
uesitęse iki tokio rSyvaus kus (SWs). Turime rj-ram gra- pai'elska A' Aleksls> 
vakaro, kaip paprastai. Šiaušių Šilkinių-marškinių. Krau-

Prie to rengimo komiteto tuv® didele ir pūna visokio tayo-
• . ->_• . i” ■ * t- ro. Namas priklauso prie krautu-prisidėjo sekami vyrai: P- - . i- *j J • - • _ . ves..; Laikau, laivų agentūrą ir
eisengoias? Alfonsas Sta- j par(juo<ju laivakortes ant grėitų- 

lionis, Kazys Tauteris, Tuo-, jų ir didžiųjų laivų. Siunčiu pi- 
zas Budelis, M. Puškauskas, ’nigus į Lietuvą, Lenkiją ir į 1d-.
J. Jasaitis, Pugevicius, J. tas šalis.. Biznis didinas-su kiek- 
Makarauskas, J.. Kvedera,/diena ir noriu būti .prisi-
J. Strazdauskas, J. Jauku- Prie didelio h gražaus bū-.

11.1S, V. SijaviciUS, J• Gle-jprisidėti prie tokio biznio.
bns, A. Ivoška, K. Aimutis. j

[Moterys: . A. Weisengofas,[ 
Kvederi e n ė, Šilanskiene,! 
Mandravįckiūtė,. Čeplins . 
kienė., Nageliūtė. . •

PETRAS BARTKEVIČIUS
American. Dry Gb.ads' Store

678 No. Main Street, 
MoriteUo, Mass.

(Adv.)

Rudens Naujienos
Užeikite pas mus apžiūrėti visokius baldus, kilimus-, Idij onkias, valgomo

jo kambario, priimamojo kambario, .virtuvės baldus ir ĮTAISUS. Visokio 
masto pečiai, dujiniai šildytuvai, Angliniai pas mus randasi pigiai ir patogio
mis sųlygomiS- . Thanksgiying Dienai, valgomieji 'Stalai ir. baldai.

SVARBU!
Po keletu savaičių visokios kainos žymiai pakils. Puom tarpu, dar turi- 

me’ anksčiau prisipirkę, ir parcliiodame senovės kainomis, pasiskubinkite, kad 
vėliau netektų apgailestauti. Jeigu norėtumėte užsakyti, kokį nors baldų,, pa-

| dėsime. į galį ir palaikysime iki, norėsite išsipirkti. ’. ' . r.
f Kiekvienam, perkant,įteikiame gražią dovaną.

| SHEVITZ FURNJTL’RE CO.
| 728—30—32 WASHINGTON BLVD. Plaia.3925. * , ĖALTIMORE, m

E '

V

NEW BRITAIN, CONN.
PADĖKA

. Nuoširdžiai dėkojame pp. 
Rakauskams už vaišes ir at
vežimų į stotį. Jei ne jus 
brangieji, tai per lietų eiti 
būtume daug vargo patyrę.

P-nas Rakaiiskūs y r a 
rimtas biznierius. Jis suge
ba užlaikyti didelę duonos 
ir visokįų tortų kepyklų. Jo 
kepykloje dirba vien lietu
viai darbininkai; Jis vertas 
visų paramos. .

A. Ė. V. Mieiunai.

NEWARK, N. J.
Parapijos bazaras pavy

ko. Pelno liko apie tūkstan
tis dolerių, Garbė darbš
tiems parapijiečiams su sa
vo kleb. kun. Kelmeliu prie
šaky. ;

Lapkų. 4 d, choro šokiai 
pavyko.

Šv. Cecilijos choro’ vaka
rėlis pagerbti nuo seniai pa
sidarbavusius narius įvyko 
•lapkr.,19d.

Vakaro programos .vedė
ju’būro5 p. varg? A. Staii- 
šaųskas. Garbės nariais pa
skelbta šie: p-lės M. Jackevi
čiūtė, . Mik Sekevi/iiitė, E. 
Penelytė,. K. Grmnuliaus*- 
kaitė, O. Valukoniutė, S. 
Vižbalavičiūtė, Ag. Tamu- 
liūtėj. J. Bulkiėnė.

‘ Garbės narius sveikino 
'choristai ir ’ kĮeb. kuu. L 
Kelmelis; Buvo ir daugiau 
sreikimmiį.

Sakau
Kad yra ekstrą dolerio vertes šilu
mos prie Kiekvieno tonų D & H 
Anthracitel Visi angliai svarus... 
dėlto kad Cone—Clsaned... neturi 
purvų. Apsimoka reikalauti D & H
Cone—Cleaned Anthracite kiekvieną T . -
Kartą.”

E>& H CONE - CLEANED
ANT HRACITE

LAWSON COAL & GRAIN CO.
Tel, Broekton 0445

Vardas ir Ofisas: 64 Ames Si, Broekton.

L0WE & P0WERS, Ine.
GRABORIVŠ/- ’ • ‘ •

• ■ . DattgiUt kaip •$> metai prityrimo.
Patarnavimas Dieną ir Nąkti, ...

. . Tei. Stoughton įj3-W.
115 MONK STREET, STOUGHTON, MASS. t ’

A.

1
X.

r



Penktadienis, Gruodžio 15* 1933.

C. BROOKLYN, N. Y.
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t ŠV. JURGIO PARAPIJA
* • ■* ’ *

L —^Tretininkų .■susirinki* 
į mas įvyks gruodžio 10 d., 

tuojaus po sumos. Tretinin
kams konferencijos bus kar
tą į menesį.

—“Vaikelio Jėzaus” dr- , 
ja savo metiniame susirin
kime užgyrė tą pačią valdy- . 
bn kitiem^ metams’.

• ■ ■ ■ ■

—Grdoužio .17 dieną,~sek- , 
madienio vakare. 7:30 bus 
grąžui vaitUnimas, parapi
jinėje salėje., | .

•—Daugelis parapijiečių 
serga šalčio ligomis.,

. — Nmijų Metų išvakarėse 
bus. \ parapijos balius, :
parapijos salėje. } ..

—Pavapi j os bazaras į- 
vyks giries užgavėnes. Drau
gijos pi iuleju. smarkiai dirb-, 

.2xt_.:'^isJiazai,ąs_ rengiamas.—
’ parapijos 25 metu jubilie
jaus proga, Marijos Vaikeliij draugijose veikėja. Ji Šv. Juozapo pa-

. ‘ y. _ rapijbs (Waterbury, Conn.) baząro popiileriškumo kon-
BENDRA \ AKARĮENE fėste gavo 45,060 balsiy Sveikiname! ‘ •

' Šv..»iurrio p n.ėpi,jos sve-l"“” • ' ' • “ ' .. . “
toinėjė 3 diena j- murkavo: P. Žemetskienė, Stakoniiitei, kuri savo dar-
vvko h m h :- v-i kar*. eile ku- Šamuolienė, j?. Kučins- belį gerai atlikoi irmaršal- 
ci> .tėA'iim“’ ••Vdikelio Jė- ^enū,.'P. Cesnuiavičienė P. koms J. Žibudai ir J. Avi- 

■znis-*’ draugijos : abu sky- -Rublauskiene,- P. Tamušai- žonui. Valio!
ii ii:.. Apreiškimo parapijos
3 skyrius ir Šv. Jurgio pa; 
rapijos pirmas skyrius. Ši 
vakarienė buvo sėkminga, 
nes parėmė abiejų parapijų 
žmonės.

Programa buvo įdomi.
Trečio skyriaus pirmininkė 
M. Brąngaįtienė perstatė 
Šv; Jurgio parapijos vika
rą kun. j. .Laurinaitį vaka
ro vedėju. Vakarienė buvo 
pradėta malda. Kglbąjo 
pirmininkė ponia Klimienė.: z 
Alena M^kęyįci€itė ir Onrų-7

inavo J^viį 
' armoni- .

FįĮk P. KjįSinskas;, suįai

'įfvo p. Pakinki enė ir p-lė 
Vaiteliūtė ; akompanavo P..

MRBUnO-AS :

Federališkų Agentūrų Var
dai Raidėmis

Šių metų pavasaris Ir va-1 Čia paduosime tilj svar- 
sai‘5 vyriausybė pradėjus besncs agenturas h. pal.ei_ 
atstatymo programų įsteigė o.as

. i apie tuziną valdiškų agen- * / “ • • ..
tunj. Agentūroms davė var- AAA Agricųltural Ad- 

i dus,' bet viešai vartoja tik justment Administi'ati o n, 
>P1 pirmąsias raides. .'šios agentūros administra^ 

I ; "T. 'toriimi yra-George N. Peek.
musų parengimuose ir is- Svarbiausias tikslas padėtį 

t mokti dainuoti gražių dai- ūkininkams sutvarkyti kai- 
nt‘hų* ktumV svarbesnių agrikultū

riškų produktu •produkavi
mų ir suvartojimą ir kad už 
tuos produktus fikininkai 
gautų teisingas kainas ir 
kad vartotojai galėtų pirkti 
prieinamomis kainomis.

CCC — Civiliam Conser- 
vation Corps. Robert Fech- 
ner administratorius. Tiks
las yra pristatyti prie dar
bo apie 300,000 vyrų-,, kad 
apsaugotu miškus, sulygin-

j ,LAvižonis, • 
Choro korespondentas.

BROOKLYN, N. Y.
Is Apreiškimo Parapijos.

j Sekmadienį, gruodžio 17 
■d., 7 vai vakare, parapijos

. j salėję bus. suvaidintas gra- 
jžus kalėdinis veikalas.. Va- 
Įdovąuja Sesutes - hmkyto-

P-Lė MĄRĖ MAŽEIKAITĘ žvrni L..-Vyču^ choro ir gTažų irXpūdinga vėikala. žemę, palaikytų potvy- 
- .... t ‘ ? Matės mi1 kont^ lr Pa£razmtn

____ ./' * .• mūsų tautiškus parkus. Dir
bantieji, darbininkai “pasiža
da iš savo $30,00 į mėnesį 

______ algos dilesnę dalį pasiųsti 
saviškiams į namus.

ROCHESTER, N. Y,
OPĮ5RĖTŪ.

Gruodžio 17 d. sekmadie- NRA — National Becove-
'nio vakare,. įvyks labai gra- ry Adminištrcdion. G e n.

tienė ir P. Kivitienė, šeimi- Šventos . Kalėdos jau čia ži operetė “Kuprotas Oze- Hugh S. Jonhson, adminis- 
ninkių pirmininke. Jaunos pat. Choras, vadovaujant lis”, kurią rengia jaunimas, tratorius. NRA svarbiau- 
patarnautojos, gražiai pasi- varg. P. A. Dulkei, penktą-!Kaip žinome iš praeities ir sias tikslas yra išjudinti A- 
žymėjo. Ona Šarkiūtė malo- dieniais mokosi gražiu Ka-' mačiusiam repeticijas, 
niai patarnavo prie garbės ledinių giesmelių, 
stalo. •

Vakariene
gražiausių’ir naudingiausių, į mūsų repeticijas penkta- prisirengęs jį atlikti. Taip Tojį.j).gęxity^ ^išleido ko

jos pelnas paskirtas dieniais ir prisirašyti prie gi, apart tos^pgrėtės, bus "deksus įvairioms industri- 
mūsų choro,: kur .galėsite-išpildytą nuįonėertinė pro-įjos įstaigoms, kad tokiu bfi- 
susipažinti su naująįg ūrau- ’gramos dalis. | du panaikinti kompeticiją
gaiš, . linksmintis su mūmis ’ ‘ Vyturys, bizniuose.

Telephpne: STAGG 2-0706

DR.BLADASK. VENCIUS
DANTISTAS 

Z—RAY
Namu Telefonu: Michigan 2—4273

_ i, tai merikos industriją ir pra-
įtas veikalėlis yra labai įdo-'monę, kad milijonus be- 

| Prašome visą Brooklyno mus ir juokingas, o mūsų darbių įstatytų į darbą ir . . ..
nė buvo , viena iš ir apylinkės jaunimą ateiti jaunimas labai gražiai bus kad padidintų pirkiny? 'galę- įstėlgteVt^ikĮppagelbą
■ii’ m -i n o ■nrinV+o- rrr>i cn i'nvi 44 n+141rl-4 Tnin nT’zs44 n rearfi-n-nn K.x ūlrininknmC! Imrin r»nT« ‘“VU

nes ;
našlaičiams; Ir galima sa
kyti, kad šio vakaro pelnas 
ne vienam našlaičiui nu- 
šluosh^rasafasU'.'

Vainikas.

&

VALANDOS: 
Nuo 9—12 tt ryto, 2—8 vak. 

Šventadieniais tusitarvt 
499 GRAND STREET 

(kampu Union Avė.) .
BRO O K L Y N,N. Y,

Kodeksais nustato mini-Į ši paskaita bus pirmutb 
mum algas darbininkams ir .ll^- 
, , , j ■prisiųsti ir daugiau,darbo valandas; panaikina 
vaikų darbą, išnaudojimą ir' 
duoda teisę kolektyviškai 
derėtis.

FERA — Federal Enier-' 
gency. Belįef Adininistra- 
ilon. Harry L. Hopkins ad
ministratorius. šita tautiš
ka agentūra įsteigtą pada
linti $5(10,000,000 kuriuos 
Kongresas paskyrė valsty
bėms maitinti ii*/prieglau
das dubti nedirbantiems. 
Pusė fondo bus duota vals
tybėms jeigu jos pristatys 
$3.00 už kiekvieną dolerį, iš 
valdžios gauta*

RFC — Beconstruet i o n 
Finance Corporation. Jesse 
H. Jonės, pirmininkas. ŠL 
ta agentūra įsteigta Hoove- 
rio administracijos ir turi 
galę aprūpinti finansiškai 
agrikultuĮ’ą, komerciją ir 
industriją, kad valdiškus 
kreditas užimtų vietą nyks-, 
tančio privatiško kredito.

FFCA :— Federal Farm 
Credit Administration. He- 
niy Morgenthau, -guberna
torius. šita agentūra vieni
ja veikimus įvairių valdiš
kų paskolų agentūrų, kū

X, D. S 5 kp.ĮRast.

“Į kiekvieną katalikišką 
seimą privalo pareiti bent 
vienas katalik. laikraštis.’- 

Popiežius Pijus XI.

j Talephono: STAGG 2—0106.

I OR. L PETRUI
| ■ (mjyiicki
j LIHTUVIS DENTI8TAB
| 221 8 tth St.. Brooklyn. N 1

X-Spindulių Dtapnot* 
Gatto AnttteUk*

| VALANDOS;
Į Nuo 9 vai, ryte iki 8 vai vakar* 
Į PftDkfn<Heiii4ii> Ir Aventndleniab 
| tik inaltamn

, Tol. Bryant 9-7763 • _.__ L

CLEMENT V0KHAIT1S
ADVOKATAS į I 

i i 
i| 113 West 42-nd St.,

| . . New York, N. Y,

g] ......  .|IIIIIIIHiQ

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAP. CHORAS

Sfc: 
r. 

■i 
$

k t*

Karalienės Angelų para- 
Sakas. Nuoširdžias kalbas pijos choro metinis susirin-7 

\pasake svečiai: kun. J. Vai- kimas įvyko gruodžio 8 d., 
.tįekūnas, kun. Kąrfavieius parapijos svetainėje. Išrin- 
jr kun. Pavįlonis.~ A. kta nauja valdyba. Pirmii- 
Čiūtė ir O.^Beganskiūtė su- ninku išrinktas mūšų gabūs 
vaidino ‘‘Mergytės Pamo- narys F.- Visockas, vice pir- 
kinhn.jj-.” Trip pat gražiai mininku p-lė N. Skūjūtė.

. sudainavo .n-lū Bęganskytė. raštininku vėl išrinktas A." 
p-Iė. Stučiūte. mažoji Geno- Linkus, kasiėrium A. Pa
raitė Rivcčiūtė ir A. Sta- zėreckūs, finansų raštininkų.

£ čiūtė. Suvaidino komediją p-Ič M. Stakoniūtė. maršal-
. S. ir A. Jakupčioniai. Šei- komis A. Prūnys ir A. Kaz-

miniiikni vardu kalbėjo jų lauskas. Naujoji valdyba 
? pirminiu1:"1 Kimtienė, Pa- užims vietas sausio 12 d., 

l:a?A '* 1 * nu.••šir.lžią kai- 1934 metais. Linkime pasi-
t bą. pasakė kuli. N. Pakalnis, sekimo.

Tmift'YA •ncnani-i ao'Iri aLa_ *. /"'t'R —

t
. Šv. Jurgio parapijos' klebo- Choras dėkoja J. Vaškui, 

senosios valdybos pirminin
kui’.už jot gerą vedina-' susi- 
v’nkunų A. Kazlauskui vi- 
ce pirmininkui; A. Linkui

'į jV. Dv’i.riJS laimėjo: S.. Ru- 
' genuiti.,■ joran-
7 .gaitis ir O Gerulienė.

j; . Abu skyriai širdingai dė- raštininkui Už jo gerą įra- 
’ bm n. Matu'■evi’ur už pa- šviną mūsų veikimo: kasie- 

tgarsiiriną • i no. rui J. Juodzevičiui už ap- 
: iminr.- s u ąo j imą mūsų pinigėlių;

Šei -. Anansų raštininkei p-lei M*

A domis i LIETUVĄ
P3J JLĮARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

'3

r

BREMEN • EUROPA
• specialiu! tnuikinlnl stovinti šalimais garlaivio B'remerhavėne . 

užtikrina, labai patogia kelione j LIETUVA.
GUmcrAVSIAS KULIAS Į TEVYNĘ .

- Informaciją, klauskite pa« vietinius agentu#, arba . •

NORTH GERMAN LLOYD
. 252 BOYLSTON ST., BOSTON. ,g=gs

Vyturys. bizniuose. .

TIEMS, kurie nori klausytis muzi
kos kokia patinka ir kada nori. 
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
jukti, Ateikite ir ddbkite mums pa 
demonstruoti DUO.

z A

JO yra 4 modeliai iš kurių gali
ma pasirinkti.

^dA—VICTOR dėl Bile Kambario

ccuu

RCA Victor

-SSMlDUOii

S .o c
Pirmas 

Įnešimo
Sųperhetrodyne, su automatišku Vėlume Control, .. Mokestis 

Modelis 100

DUO 339—(Paveikslas viršui) Siūlo gražios vertės 
.rakandų reprodukcijij, kartu su radio programą.

Tone, ęontrol, Automatišku Tone Coinpensation, ir
Dynamie Speaker,. Visas su RCA Radiotrons $137 50 

' , ■ ■ ■ “ • . u • .

Pirkite Jūsų RCA—VICTOR Lengvomis Išly- Už VISA $OA ClR
. gomis. Kas Savaitė Mokėti.

W0RLD RADIO
Saies Agency ,

61 LEGION PARKWAY ,82 SUMMER STREET,
BROCKTON BOSTON

Tel. CĮ36 . Tel. Lit). 7751

x

KLASČIAUS

CLINTON PARKAS 
piknikams, baliams, . koncertams 

| Šokiams Ir visokiems pasninke mini 
f nuimti Kimiglansla vieta Brtnik' 
f ryne-Martpertie tau laika* iiįalHs 
: kyli salę žiemos nezonni 
f knmp Maspetb ir Betų jty* ” 

■ė -JOK&s’KfcftSūi1?!: 5» 

Į Maspeth. N Y ’ j

! š
I

1 
1

ūkininkams, kurie per 12- 
metų jau kovoja produktų 
puolančias prekes ir žemės ' 
vertės nupuolimą. Svarbiau 
sias- būdas tokios pagalbos 
yrą per finansavimą ūkių 
morgičių lįberališkesnėm i s 
sąlygomis.
. FPiC — Federal Depo- 
šit Insurance Corporation. 
Walter J. Cummings, pir
mininkas.' Šį. įstaiga pradės 
veikti nuo sausio 1 d., 1934. 
Jos tiksiąs apsaugoti bankų i 
depozitorius, kurios yra na
riais Federal Reserve Syš- . 
i;ėm ir kitus kvalifikuotų 
bankų depozitorius.

S AB— Science Advisdry 
B'ourd. Vadovaujant gar
siam fizistui Kari T. Com- 
oton , kuris k o o r d inuos 
moksliškus judėjimus įvai
rių valdiškų departamentų, 
ir t. t.

CSB — Central Statisti- 
cal Board. W i nfield W. 
Riefler, pirmininkas, kuris 
stengiasi suvienyti ir page
rinti rinkimą statistinių in
formacijų.

WATERBURY, CONN.

Tel. Evergreen 6-5310 ‘

JOSEPHGARSZYA
0RABORIŪS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENūl 

BROOKLYN. N Y

•:«r sragg 2- -5043 *»oti>ry Fnni

M. P, KALIAS INC
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotoja 

660 Grand St... Brooklyn, N I

Tel. Stagg 2—0788 Notnry Huui

joseph LE»
(Levandautkaa’'

fl R A B O R I U M
107 Union Avė Brpoklvn R

DARBININKŲ SUSI
RINKIMAS.

L. D. S. 5 kp. susirinki
mas gruodžio 24 d.

Visi nariai maloniai kvie
čiami ateiti, nes yra labai | 
svarbią reikalų. Į Į

Kviečiame ateiti ir tuos! 
darbininkus, kuriedėV ko-. 
kių nors priežasčių išši- 
brauke arba nauji norinti 
įstoti į L. D. S.,

Telephone Stngg 2-4400 
NOTA K Y PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U 8
402 Metropolitan Ava 

BROOKLYN, N. Y
r nešins Apreiškimo parapijom 

Bažnyčią
I‘atvirtinčiau Automobilius V» 

Krikšteuotas u h

Aients poky Ulinis

lei ,\evnttw-n 9 44AI-*.

AN1 J. VALAM
(iH.vimRirs ik 

HALSAMVOTOI
. vjHlhtiKla .vykiam ■«»* 

Nnuu'i rntui.
5441 — 72’ūd 8tr**

Aru Cnui'i SU ’ 
MASPETH I I /N V.

■ <• ■'■7.x.

1 
į

MOT. LAUKUS, F rtografas
214 Bediord .4ce. lirooklyn

;. iyl ĖvmriVH 6—4614..

r
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