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

EINA ANTRADIENIAIS IR

PENKTADIENIAIS

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ GRUODIS-DECEMBER, 14 D., 1934 M., No. 97. KAINA 5 CENTAI

“DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

Plačiai buvo rašyta apie Lietuvių Darbininkų Są
jungos organo “Darbininko” Radio Programą, šian
dien pranešame, kad tos programos dalyviai jau yra 
pilnai pasiruošę šeštadieniui, pirmai Naujosios Angli
jos Lietuvių Katalikų programai.

Programa bus įvairi. Susidės iš kalbų ir dainų. 
Kalbos bus trumpos, kad duotų daugiau laiko dai
noms.

šeštadienį, gruodžio 15 d., 2 vai. po pietų pasuki
te savo RADIO ant 1410 kilocycles. Tai bus radio sto
tis WAAB. Iš tos stoties išgirsite muziko Rapolo Juš
kos balsą: “Sveiki Radio Programos Klausytojai”. Pa
sižymėkite: ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 15 d., 2 vai. 
po pietų iki 2:30 vai. įvyks “Darbininko” Radio Prog
rama. Vadinasi visą pusvalandį klausysime lietuvių 
kalba kalbos ir dainų.

“DARBININKO” RADIO PROGRAMA:
1. Darbininkų himnas...............................  Aleksis.
2. Kalba ............................. ............... ...........................
3. Vilniaus............................................... Žilevičiaus.
4. Oi Lietuva numylėta............................. Liaudies.
5. Vasaros Naktys ............................. ............ N. N.
6. Margužėlė Mano..................... Juozas Čižauskas.

Pažymėtas dainas sudainuos choras.
1. Kur Bakūžė................................ S. Šimkus.
2. Mano Gimtinė............................................... N. N.
3. Mano Sieloj Šiandie šventė....... Tallat Kelpša.

Sudainuos p-lė M. Gribaitė.
• Akomponuoja p-lė M. Treinavičiutė. 

Vadovauja muz. Rapolas Juška.
Ši pirmoji programa gal kiek pasikeis iki šešta

dienio, nes dedant laikraštį spausdinmui, mūsų artis
tinės pajėgos praktikuoja RADIO stoty. Programa 
galutinai bus sutvarkyta tik šiandien. Kitos progra
mos bus iš anksto sutvarkytos ir paskelbtos “Darbi
ninke” taip, kaip jos bus išpildomos per radio.

Visus “Darbininko” bendradarbius, skaitytytojus 
ir rėmėjus kviečiame šios radio programos pasiklau
syti. Pasiklausę gi, prašome nepagailėti popieros, paš
to ženklelio ir kelių minučių laiko, parašyti “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. arba į 
WAAB Radio stotį kaip patiko programa.

i

KUN. K. VASYS,
Aušros Vartų parapijos klebonas, žymus .vadas mūsų 
išeivijoje, didis LDS. ir “Darbininko” prietelis, rėmė
jas ir bendradarbis, labai nuoširdžiai užgyrė vajų ir 
karštai pataria visiems šio vajaus metu užsiprenume
ruoti laikraštį “Darbininką”. Jojo parapijoje, sekma
dienį, gruodžio 16 d., 4:30 vai. po pietų parapijos sa
lėje įvyksta LDS. ir “Darbininko” vajaus reikalu pra
kalbos.

Lansing, Mich.

Kun. K. A. Vasio Laiškas 
Vajaus Reikalu

žuvusiųjų skaičius dar 
Nežinomas

Gruodžio 10, 1934.
Darbininkui

So. Boston, Mass.
GERBIAMIEJI:—

Sveikinu L. D. S. ir “Darbininko” vajų. Tai kil
nus sumanymas ir tikiuosi bus labai pasekmingas. 
Katalikas be katalikiško laikraščio, tai kaip kareivis 
be ginklo, šiais laikais būtų nesuprantamas katalikas, 
jeigu jis nesidomėtų katalikiška spauda... Jau laikas 
mums katalikams susiprasti ir iššluoti laivamanišku< 
šlamštus, o jų vieton ant stalo padėti “Darbininką”.

Mano parapijos žmonės prakilnus katalikai. Vis; 
sutiko “Darbininko” vajų entuziastingai. Kiekvienas 
iš paskutiniųjų ryžtasi užsisakyti “Darbininką”, ir aš 
tikiu, kad mano parapija pralenks visas kitas parapi
jas, nebent kitos nepasiduotų.

Kun. K. A. Vasys, 
Aušros Vartų Parapijos Klebonas.

Worcester, Mass.

Bedarbiai Atsiliepkite

Į DIENA $3, Į SAVAITĘ $21, Į MENESĮ 84 
DOLERIAI

* Už sunkiausią darbą džiaugtųsi gavęs į dieną $3, 
o čia tik reikia pavaikščioti po lietuviškas šeimynas 
ir per visą dieną tik galima prikalbinti 5 naujus skai
tytojus “Darbininkui”. Žiūrėk, jau turi $3 pelno; nes 
į redakciją atiduosi už 4 skaitytojus, o penkto mokes
nis palieka platintojui. Taigi bedarbiai į darbą! Gali 
ir pasisakyti, kad bedarbis, tai jautresnės širdies žmo
gus pasigailės ir užsirašys. Tik tų pinigų nepragerk 
ir kas girtuoklis nė nemėgink tai daryti, nes tik pa
gadinsi visą platinimą ir pakenksi sau ir redakcijai.

Penkta prenumerata duodama platintojui tik ga
vus 4 naujus prenumeratorius — skaitytojus “Darbi
ninkui”. Gera proga visiems padirbėti kilniame darbe.

Kun. Coughlin Planas 
Panaikinti Nedarbą
VIENGUNGIUS AP

KRAUS MOKESČIAIS?...

Kaunas—Maždaug prieš 
metus laiko buvo plačiai 
kalbama ir rašoma apie 
viengungių apdėjimą mo
kesčiais labdaringų orga
nizacijų naudai. Buvęs pa
ruoštas net tam tikras į- 
statymo projektas. Dabar 
kai girdėti, tas klausima^

Detroit; Mich. — Garsu
sis radio kunigas, Father 
Coughlin, savo sekmadie
ninėje kalboje iš Šv. Tere
sės koplyčios reikalavo, 
kad panaikinimui nedar
bo valdžia paskirtų $10,- 
000.000,000 viešiems. dar
bams, kuriuos turėtų at
likti šios šalies bedarbiai 
su mažiausia $1500 meti
nės algos. Kun. Coughlin

dėl lavonų netik degėsiuo
se ieškoma, bet taip pat 
graibstoma ir upės dug
nas.

Gaisras prasidėjo apie 
5 vai. ryto. Dabar daroma 
valdžios investigacija del

Lansing, Mich. — Gruo
džio 11, Kerns viešbuty 
kilo baisus gaisras, kuria
me, kiek ligšiol žinoma, 
žuvo 15 žmonių ir 33 su- gaisro priežasties ir išsi- 
žeista, iš kurių keletas j gelbėjimo priemonių sto- 
manoma mirs Kiek tikrai 
žuvo dar nežinoma, bet bi
joma, kad žuvusiųjų skai
čius nesiektų iki šimto. 
Šiuom tarpu degėsiai ka
sami ir lavonai išimami, 
kurie guldomi kitoj gatvės 
pusėj tuščioj krautuvėje, 
kuri laikinai paversta į la
voninę. Tą vakarą prieš 
gaisrą, keturių aukštų 
Kerns viešbutis, kurs bu
vo labai populerus politi
kierių tarpe, buvo pripil
dytas. Naktinis klerkas 
Isaack D. Jonės mano, 
kad viešbuty, gaisro metu 
buvę net apie 250 svečių. 
Jų tarpe buvo nemažai 
Michigan legislatūros na
rių, kurie buvo susirinkę į 
šaukiamą specialę valsty
bės legislatūros sesiją. Iš 
jų, kiek žinomą, šeši yra 
žuvę. Kadangi iš apie 250 
svečių tik 170 svečių sto
vis yra patikrintas į kuri 
skaičių įeina žuvusieji ir 
sužeistieji, tai manoma, 
kad žuvusiųjų skaičius y- 
ra daug didesnis nei lig
šiol žinomas. Kadangi vie
na viešbučio siena įeina į 
Grand upę, tai daugelis iš 
degančio viešbučio šoko į

I upę, kur beabejo žuvo. To

ką.
RIAUŠES STREIKO

LAUKE

Southbridge. Mass. — 
Čia vėl kilo streikuojančių 
Hamilton Woolen Co. au
deklinių darbininkų su po
licija susirėmimas, ši sykį 
riaušės kilo prie policijos 
nuovados, kuomet apie 
400 streikierių susirinko 
ir triukšmavo per tris va
landas, reikalaudami, kad 
šeši suimtieji streikieriai 
būtų paleisti iš kalėjimo. 
Nei 40 pašauktų valstybės 
policininkų neįstengė triu
kšmaujančių numalšinti i- 
ki suimtieji streikieriai 
nebuvo paleisti užsistačius 
jiems kauciją.

Hamilton Woolen kom
panija dėl streiko ir riau
šių uždarė dirbtuvę. Kom
panija paskelbė, kad ji 
dirbtuvę kraustys kur ki
tur Miestelio valdžia susi
rūpino ir bando streiką li
kviduoti arbitracijos ke
liu.

Darbininkai kaip tik ir 
reikalavo, kad valdžia įsi
kištų ir ginčą teisingai iš
spręstų. i1

vėl judinamas, tik platės-1 nurodo> kad valdžios iždi. 
ne prasme.

Norima paruošti tokį į- 
statymo projektą, kad 
kiekviena susituokusi po
ra būtų įpareigojama tu
rėti bent po trejetą vaikų. 
Didesnėms šeimoms iš 
viengungių mokesčių su
renkamo fondo būtų ski
riamos tam tikros premi
jos, taip pat jaunave
džiams.

i nėję šiuom tarpu randasi 
! $9,000,000,000 metalinių 
| pinigų. Valdžia tais pini- 
i gaiš visai saugiai galėtų 
išleisti $23,000,000,000 po
pierinių pinigų, bet jis te
reikalaująs tik $10,000,- 
000,000, kas padaryti būtų 
dar lengviau ir saugiau 
nei išleisti galimus 23 bili
jonus. Ir tuomet kaip tik 
žmogus atleidžiamas nuo 
darbo, būtų tuoj pasam-

LEKE SU IŠ LEDO IŠ
KASTU ORLAIVIU

v •

Litlle America, Antarc- 
tica Byrd’o expedicija į 
pietų ašigalį per radio 
pranešė, kad jiems pavykę 
prieš penkis metus čia pa
liktą orlaivį iš ledo išsi
kasti, pasitaisyti ir lekio
ti. Tą padarė ekspedicijos 
narys Įeit. Isaac Schloss- 
bach.

4 ŽUVO ORLAIVIO 
NELAIMĖJE

Havana, Cuba, — Ketu
ri žmonės žuvo,, jų tarpe 
George H. Bunkar iš Yon- 
kers, N. Y., kuomet kelei
vinis orlaivis sudužo Sier- 
ra Moestra kalnuose.

NEVV YORKAS APTAK- 
SAVO VISUS PARDUO

DAMUS PRODUKTUS

New Yorkas įvedė taip 
vadinamą “sales tax” ku
riuo aptaksuojami 2% vi
si parduodami daiktai, iš
skiriant tik būtiniausius 
maisto produktus. Už per
žengimą šio įstatymo nus
tatyta $1000 arba vienus 
metus į kalėjimą, bausmė. 
Majoras La Guardia tiki 
tokiu būdu surinkti apie 
$50,000,000 į metus.

LIETUVOS TAUTININ
KŲ VALDŽIA GRAŽINO

ŽEMES DVARININ
KAMS

Dvarininkų Karpių Šiau
lių apskr., įpėdiniams už 
nusavintus dvarus kaip 
atlyginimą Žemės Ūkio 
Ministerija davė 1190 ha 
žemės, prie jau turimos 
150 ha normos. Grąžini
mas sudaro kiek keblumų, 
nes žemės reformos įsta
tymo 73 § sako, jog į Vie
nas rankas negali žemės 
daugiau patekti negu 150 
ha norma. ’

SOCIALIZMAS NEVE
ŠIAS KOMUNIZMO

Norman Thomas, žymus 
Amerikos socialistų lyde
ris, kalbėdamas Harvard’c 
studentams ir 'atsakyda
mas į studentų klausimus, 
kodėl socialistai nesusi
jungia su komunistais pa
sakė, kad socializmas nesi- 
ves su komunizmu, nes bi
jąs, kad net “medaus mė
nesio” laike nebūtų per
durtas peiliu iš užpakalio 
Be to komunistai atkarto- 
tinai esą sulaužę pasitikė
jimą jais, jų programas 
suardytas o virš visa to 
jie neturi inteligentišku
mo. Taip kalba socialistai 
apie savo vaikus komunis
tus. Bet tikrenybėje, kaip 
vieni, taip ir kiti yra ne
patikimi; kaip socialistai 
taip ir komunistai apgau
dinėja darbininkus.

SUVAŽIAVIMAS PRIEŠ 
PIKTADARYBĘ

VVashington — čia įvyk
sta suvažiavimas aptari
mui kovos būdų prieš ne
paprastai išsiplatinu šią 
piktadarybę šioj šaly. Su
važiavime kalbėjo ir pre
zidentas Roosevelt, kvies
damas visus piliečius į tal
ką valdžios organams ko
vojantiems su piktada
riais

WATERBURY, CONN.

depresiją kun. 
kaltino bankie- 
darbus aštriai 

nes parazi-

dytas prie valdžios veda
mų viešų darbų. Tuomet 
dingtų nedarbas, — atsi
gautų ūkininkas, biznie
rius ir pramoninkas, ir vi
sų gerbūvis pakiltų. Tai 
nesą tuščia svajonė, tai e- 
są rimtas ir visai galimas 
planas.

• Už šią 
Coughlin 
rius, jų
smerkdamas, 
tais juos pavadindamas, 
nes jie už paskolintus pi
nigus šalies bizniui, agri
kultūrai ir industrijai ima 
didelius nuošimčius ir to
kiu būdu ištraukia iš žmo
nių dusyk daugiaus nei 
jie duoda ir tokiu būdu 
žmonės nubiednėja, o ban- 
kieriai bei finansieriai 
praturtėja. Tam rakietie- 
riai bei finansieriai pra
turtėja. Tam rakietieriavi- 
mui reikia padaryti galą. 
Girdi, kam kentėti badas 
ir kęsti skurdas, kuomet 
šaly visako yra net perpil- 
nai.”

SAARO PLEBISCITUI 
PRAĖJUS VOKIETIJA

PULS KLAIPĖDOS 
KRAŠTĄ

GENEVA, — Diploma
tai, susirinkę Tautų Są
jungos Tarybos posėdžiuo
se kalbėjo, kad Saaro ple
biscitui praėjus, Europos 
taikai gali susidaryti pa
vojus dėl Austrijos arba 
Klaipėdos krašto.

Diplomatai mano, kad 
Vokietija, užbaigusi Saaro 
krašto klausimą nukreips 
savo pastangas į Klaipė • 
dos kraštą, kuris jai taip 
labai apeina. Nors lenkai 
yra vokiečių talkininkai, 
bet manoma, kad lygiai 
kaip Italija laike didžiojo 
karo, taip ir lenkai nesis
kubins vokiečiams į talką, 
tuo labiau, jie neleis vo
kiečių kariuomenės per 
Lenkiją žygiuoti į Rusiją.

Bet jei vokiečiai bandy
tų užimti Pabaltės valsty
bes, kurių sąjungon yra ir 
Lietuvą, tai lenkai žiūrėtų 
į tokį žygį per pirštus.

Tas pavojus traukia La
tviją, Lietuvą ir Estiją su
daryti dar stipresnius ry
šius, kad atlaikyti konspi- 
rantų puolimą.

Lietuvai yra didžiausias 
pavojus iš Vokietijos pu
sės. Jie ir dabar varo vo
kišką propagandą Klaipė
dos krašte.

Vokietija prisirengus 
karui, gali pulti Rusiją 
per Lietuvą. Tam žygiui 
manoma, kad Lenkija ne
sipriešins.

Akyvaizdoje to visko, 
Lietuva ir kitos Pabaltės 
Valstybės turėtų budėti ir 
rengtis ginti savo neliečia-

v *

šeštadienį, gruodžio 15 
d., 7 vai. ryte, Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje į- 
vyks LDS. Conn. Apskri
čio užprašytos šv. mišios 
už a. a. Simono Cibulskio 
vėlę. LDS. nariai, giminės 
kviečiami dalyvauti mišio
se.

Kviečių visus, LDS. Ct. 
Apskričio įgaliotas, ~ _____ _

J. Bernotas mybę ir nepri^lausomjrtją.



M

»

«

a

* 1
1

Penktadienis, Gruodžio 14, 1934 =r ----- --

VIETINES ŽINIOS^' D**1 *1L

» 5

VISI j DARBININKŲ 
PRAKALBAS

Jau visi žinome, kad L. 
D. S ir “Darbininko” va
jus prasidėjo. Vajų pas
kelbus, visos LDS. kuopos 
griebiasi darbo ir jau ma
tome gražią vajaus pra- j 
džią.

Pirma LDS. kuopa irgi 
neapsileis kitoms. Šį sek
madienį, gruodžio 16 d., 
7:30 vai. vakare bažnyti
nėje salėje, rengia didžiu
les prakalbas.

Kalbėti pakviesta ga
biausi mūsų išeivijos va
dai, būtent: kun. K. Urbo
navičius, kun. S. J. Vem
brė ir Worcester’io ir daug 
kitų.

Programa bus paįvairin
ta margumynais. Muz. R. 
Juška pasižadėjo taip pat 
tą vakarą dalyvauti.

Tad, matome, kad prog
rama bus įdomi, tik mūsų 
būtina pareiga dalyvauti. 
Stokime vajaus darban.

P. R

-------------------------------š
BOMBOS SPROGO 

KETURIUOSE TEAT
RUOSE

-

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Adresas:
933 E. Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS,

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

vaikams.

t • • t »•

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYSX
I

:
t

|
Į x

i 414 Broadway, S. Boston, Mass i

ADVOKATAS

Trečiadienio ryte, neži
nomi piktadariai bandė 
susprogdinti keturius te
atrus. Bostone bombos ‘ 
sprogo Tremont teatre su
griaudamos lobby ir Ma- 
jestic teatre, jį sudrebin- 
damos ir apgriaudamos. 
Kiti sprogimai įvyko Ča- 
pitol teatre, Lynn ir Paw- 
tucket, Rhode Island. Už 
keliij valandų Davis squa- 

i re, Somerville Loews teat
re kilo gaisras ji gerai ap
gadindamas. Pastari e j i 
trys teatrai priklauso E. 
M. Loews teatrų kompani
jai, o pirmieji du Bostone 
oriklauso Greater Boston 
Theatres, Ine. Kas juos 
sprogdino ir kodėl dar ne- 

i nustatyta, bet visa polici
ja sukruto piktadarių ieš
koti. Visi teatrai apstatyti 
speciale policijos sargyba, 

i Nežinomas asmuo telefo- 
l nu pranešė policijai, kad 
du teatrai Bostone jau su
sprogdinti, dabar sprog
dinsią Bradford viešbutį.

Policija suėmė, kaipo į- 
tartinus asmenis investi- 
gacijoje South Bostono 
moterį ir jos sūnų, kurie 
pasižymi uolumu komu
nistiniame veikime.

Sprogdinimo motyvas 
bei priežastis policijai ne
suprantama, nes nei vie
name teatre nesą darbi
ninkų streiko.

Gubernatorius Ely davė 
įsakymą valstijos policijai 
stropiai šių piktadarių ie
škoti. Pasmerkė tokį niek
šišką darbą ir kviečia vi
sus piliečius prisidėti prie 
kaltininkų pagavimo.

e
i

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos^

įjergynų choras prakti- 
įoja. penkUdiėniais 6:30 

vai- vakare, i f j I? : b
Didysis cJhoras prakti

kuoja šeštadieniais po šv 
Valandos.

šie visi chorai skyrium 
turės sugiedoti bent vie
nas mišias Kalėdose.

Didysis choras giedos vi- 
durnakties mišiose ir 11 
vai. rytą per sumą, kuo
met asistuos seminaristai.

NEPAPRASTAS SUSI
RINKIMAS

~~1 2.
. - .j.'1"*:

R0°MS>H
' • TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

i STANLEY RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

414 W. Broadway, So. Boston, Mass.

MUZIKOS MOKYKLA h

y-

DĖL

iI
į

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO
Tel. Park\vay 1864-W
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s 
!

į
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Prisiekęs Advokatas

HI07AS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

ADVOKATAS

BERTAINIO METŲ 
PASNINKAI

Gruodžio 19, 21 ir 22 
dienomis yra tai metų ber- 
tainio pasninkas.

CLIFFORD’S
SERVICE STATION

VIRTUVES PEČIAUS 
ALIEJUS — 7y2c.

Taipgi parduodame:

LYNN ALIEJAUS

Z
II
1
I
i

I
Ė

WILLIAM H. HEALEY
ŠILDYTUVUS

i
i Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik) 
Į 5 ir nuo 6 iki 8 vali vakare. Ofi 
Įsas uždarytas subatos vakarais ir 
ė nedėldieniais. taipgi seredomis nn< 

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų h 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dienu 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W Broadway, So Boston
ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu. 
' :3O iki 6 ’.r nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. (lieti y 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakarv 
Vedėiiomis nuo 9 iki 12 vai. diena 

(pagal sutartį)

I OR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

ę LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CTKRVRCMKŠ

’ ^-*Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.
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Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street, 

kamp. Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

VAIKŲ KATEKIZAVI- 
MAS

18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
• •••• I •• I < t f •••••••••••!• t ••••••••••••••••••>♦• ••••<

Į
s

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antroji lubos. Room 1) 

866 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 8357

Bostono Ofisas:
60 Statė St., Room 826

Tel. Hubbard 9896 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mase.

L .

d----------------------------------------
- Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBTNINKO NAME 

368 Broodwuy,

South Boston, Mass ;

4

Tel. 6394
588 No. Main St.,

BROCKTON, MASS.

SILENT GLOVV

ALIEJAUS štLDHUVAI 
Už labai pigias kainas 
kaip tai: $19.50, $29.50 

ir $43.00.
Tikrai geriausis šildytu
vas parduodamas pre- 

kyvietoje.
UŽTIKRINTAS 

PATENKINIMAS

PETERSON SHEET 
METALCO.

749 No. Main St., 
MONTELLO, MASS.

I Tel. 42-W .

Šv. Kazimiero Vienuoly
no Rėmėjų skyriaus “EK
STRA” susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 16 d 
tuoj po sumos, bažnytinė
je salėje. Kviečiame visus 
dalyvauti.;

X Valdyba

BŪTŲ NUSISKANDI
NĘS, TIK VANDUO 

PERŠALTAS

Praeitam ąeštadie n y, 
kuomet Bostoną krėtė di
dis šaltis, juodukas Geor
ge Burhs, 46 m., vargų 
spaudžiamas nuspren d ė 
nusiskandyti. Nuo Dover 
St., tilto šoko į Fort Point 
kanalą. Bet vanduo buvo 
taip baisiai šaltas, kad ja
me mirti buvo tiesiog ne
pakenčiama. Todėl pri
plaukė prie tilto ir įsiki
bęs laikėsi, kol atvykę ug- 
niagesiaujį iš vandens iš
traukė iii nuvežė miesto 
ligoninėn^

. J-” V, '. -e-- .

ŽAISLŲ
LĖLĖS

Tiek rūšių, kad 
negalima visų 
išvardinti. Vie
nos vaikščioja. 

Kitos ištaria •ma
ma-. O kitos tu

ri garbinuotus 
plaukus. Taipgi 

turi dantis ir 
juos rodo. Ne
trūksta nė vie
nos—turime vi

sokių— 

25c iki 
$3.95

VELOCIPEDES, BICYCLES, VEŽIMAI, VAI
KAMS KĖDĖS, RAŠOMI STALAI, ST ALAI Ir KĖ

DŽIŲ SETAI. 4-tų lubų. Geriausias Rinkinys.

REVOLVERIAI ir 
MAKŠTIS 

48c iki 89csetas
SKALBIMO SETAI

29cIkl 95;u.

Nedirbami PARKEfc 
ŽAIDIMAI 

šešių 1Qf 50c-
Rūšių žaidimas

Kitokių žaisli}

6 Rūšių po 26c

| ALUMINUM 
Setai 

39c iki 95c

i PRIKTMŠTI

ŽVĖRYS
Maišytos

*5? 85c
aksomo

VISI POPU-
LIARIŠKI 

ŽAIDIMAI 
didelės dėžės- 
Orphan Aunis 
Chester Gump 
Toonerville 

Trolley 
Lotto Bingo 
45ciki95c

i Scottie D0G BŪGNAI
BANKOS 3 rūšių: 25c

39c
1

48c» 95c

Vaikai neturėjo katekiz
mo nei lietuvių kalbos pa
mokų praėjusi šeštadienį 
nei sekmadienį. Ateinantį 
šeštadienį ir sekmadienį 
seserys mokys vaikus 
kaip visados.

BOSTONAS TAPO UŽ
VERSTAS KOPŪSTAIS

—- V < r. - . <■ *r J

Į Bostdhą atvežta 226 
vagonai kopūstų, kiekvie
name vagone po 25,000 
svarų, viso arti 6 milijo
nai svarų. Jei tuos kopus- 
tustus išdalintų kiekvie
nam vyrui, moterei ir vai
kui Mass, valstybėje, tai 
atsieitų po svarą kiekvie-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių ūkininkų Sąjunga 

kviečia visus Lietuvius ūkininkai 
ir miestiečius atsilankyti ant a- 
granomiškų prakalbų. Bus pa
veikslai. Kalbės agronomas iš 
Mass. Statė Agricultural College. 

Atsibus West Bridgewater
Town Hali,

West Bridvrater, Mass. 
Gruodžio 18, 1934, 7:30 vai vak. 

Įžanga Dykai

KOKSAI $11.75
NĖRA GERESNIŲ

CHORŲ PRAKTIKOS

Vaikų choras turi prak
tikas giedojime, antradie
niais 4:15 v. p. p., bažny
čioje.

Geriausi Amerikos
Kietieji Angliai 

$12.50
BRIQUETS $10 JO

Bay Stkte Briąuet Co.
187 Bernard St, Dorchester 

Talbot 2626
• J ♦

DIXIE KOKSAS
J—-Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo si 

DIXIE KOKSŲ krovinio 
mos ir Louisiana, dėl______ :_____ , ___ Corporation, 
Boston,. Mass. — šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas i Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausia ir geriausis 
kuras, kada jūs esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS. ,___________________ '5 ’

DIXIE KOKSAS, $1X75 su Rtvežtma MŽ toną
WH1TE FUEL CORPORATION

'900 East First St, *
•Ji

1

M. Treinavičiute, moky
toja, moko muzikos pianu. 

Ji yra baigusi 
FAELTEN PIANOFORTE 

KOLEGIJĄ

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

A

I

Viena ‘4i.

nam ir dar užtektų vi- priešmetinis susirinkimas- 
siems šios valstybės zui
kiams.

Mat, reikmenų perviršio 
korporacija Washingtone, 
padarė klaidą. Jos tikslas 
buvo tuos kopūstus siųsti 
į Bostoną bedarbiams ir 
neturtingiems mažesniais 
siuntiniais per tris mėne
sius. Bet kaž-kas padarė 
klaidą ir visi koputsai atė
jo iš sykio. Kadangi kopū
stai be mėsos — nekoks 
valgis, tai valstybės ERA. 
admonistratorius Arthur 
G. Rotch turi galvosūkio, 
ką su jais daryti ir kaip j 
surasti žmonių mėgiančių j 
kopūstus valgyti.

įvyksta antradienį, gruo
džio 18 d., 7:30 vai. vaka
re parapijos salėje.
Į šį susirinkimą prašomi 
ateiti visi nariai, nes bus 
renkama valdyba sekan
tiems metams. Nuo narių 
sutarimo, priklauso vie- 
ningesnis veikimas kuopo
je. Taigi nei vienas neap
leiskime šio sdsirinkimo ir 
tą gražų ir kilnų organiza
cijos darbą tęskime toliau

L. D. S. KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS)
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:
Cambridge, Mass.L. D. S. 1-mos kuopos

GRABORIAI JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U
494 E Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį

P. J. AKUNEVIŠIUS
GRABORIUS

Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

i

s
I

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 
f - 

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Vice-pirmininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St, So. Boston, Masa 
Tel. So. Boston 3422

Prot Rašt — Bronė Ciunienė, 
29Gonld St, West Iiorbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

Fin. Rašt. — Marijona Markonlutė,
38 Navarre St, Roslindaie, Masa.

i Tel. Parktvay 0(558-W .
Iždininkė —■ Ona StanfaiintC,

105 West Bth St. So. Bo.ton, Mass “jį rZ-JL,
| Tvarkdarė — Ona Mtzjrfrdfenė. Maršalka — J Zaikis.ĮSU <^^ ^.80.80^^ Ma7rwinfle)d St ^ Boston.

Kasos Globėja — E. Janušonienė. r.___‘
^So. Borton. Mass.. nedėldienj

PARSIDUODA
ANT GREITŲJŲ

Laivakortė i Lietuvą ir 
atgal. Priežastis: pardavėjas dėl
tam tikrų aplinkybių negalįs da
bartiniame laike išvažiuoti. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės į 
“Darbininko” Administraciją 

366 W. Broadway, So. Boston, 
Massachusetts.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Važiuojame Visur

STANLEY'S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beieskas

. (Savininkai)

Taisome visokius Radios. Par

duodame Victpr Radios, Motoro 

Automobiliams Radio ir tt.

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

ra

3 ■B
Tel. S. B. 28O5-R i

LIETUVIS

OPTOMET RISTAS}
Išegz;iminii<jii akis Į 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

koše (aklose) akyse 
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O D. Į
447 Broadway, South Boston i 

•j    M.............H g)

:i kinius 
akis atitie 
ambli i<>niš- 

sugrąžinu

i ini.ktii.nn sviiiiixikiik
i
! Duoda piano muzikos pamo
kas vaikams ir suaugusiems. 
Vartoja naujausią metodą mo- 
kinimo. Mokina klasišką ir pa- 

Į prastą muziką.
Studio adresas:

j 912 E. Broadway, So. Boston.
■Tel. So. Boston 3317.

II
tI
!*

KALĖDOMS
Kaiendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite j krautuvę atba laišku 

klauskite katalogo. 

Jonas Kerdiejus
652 Broadway, So. Boston, Mas3.

(Metropolitan Printing Co.)

I

I
JUOZAS M. DILIS

LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik 
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve
tainėj

Visais drangijos reikalais kreipkite* 
pas protokolą raštininkę.

SV. JONO BV. BL. PASALPINfi 
. IKJOS VALDYBA 

Pirm. — J. Petrausicas, 
|- 24 Thomas Park, So. Boston, 
Viee- pirm. — V. Meduuis,

1480 Columbia B<L, 8. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fin. lUŠtintnkas — Alb. Neviera.

16 IVtafieltf SU, Sa Boston, Mass. 
ntraa _  A NtanHJH AnuaĮ

---------BroadOy. Sa Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
> mėnesio, 
salėj. 492

Telephone
SO BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysėią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

(SOUTH BOSTON, MAS8 
loe. Kapočiunat ir Peter Trečiotuu 

savininkai

LAIVAKORČIŲ IR 

INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W. Broadvay, 
Ant antrų lubų 

So . Borto®, Mass

■■ t

•»
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Penkiadienis, Gruodžio 1< 1934

BROCKTON198 MAIN ST

DUBILTOVI CAMEO ŽIEDAI
Masyvūs ir gražūs, Sunkaus aukso

THELMA 

$150
$3 i Savaitę 

Ugningas daimontas su
daro liepsnojančią širdį 
šio karališko žiedo.

HAMILTČN MILLAY 

$40
$1 į Savaitę

17 akmenų laikrodis gražiame vir
šelyje, labai eleg-antiškas jo papras
tume. Su klasiška kaspino apyranke

$8.95
50c į Savaitę

Lipšnus, reliefu išpiaus- 
tytas žiedas su pritaikin
ta pakaba (pendant) ant 
plono retežėlio padaryto 
iš 10 karatu natūralaus 
aukso.

HAMILTON DRAKE

$37.50
75c į Savaitę

Sumaniam vyrui nerasi geresnės 
dovanos už šį modernišką ir gra
žios išvaizdos 17 akmenų Hamilton 
— laikrodėlių aristokrato.

wALxHAIvl SxRAP WATCH 
WITH TRIPLE BRACELET 

$22.50
50c. į Savaitę

Dailus, geros išdirbystės laikrodė
lis su auksuotomis raidėmis.. su 
naujo tipo odine apyranke. Garsaus 
Waltham laikrodėliai tarnauja vi
sam amžiui.

NO PAYMENTS

JfVVEI RYCCMFANY

EgBĮ
W "l.

i. • 1 į '''Z-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Penktadienis, Gruodžio 14, 1934.

TELEPHONE
2680 DARBININKAS 366 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.* * Ji - Į

DAR DĖL BADO SOVIETIJOJ
I

Detroito Žinios
, bet jų darbai bus įrašyti kruvinoms raidėms 

pavergtųjų žmonių širdyse.
Badas sovietijoj yra natūralūs dalykas, ne badas 

yra tik stebuklinga išimtis. Tiesa, ir ta išimtis komi
sarų ir jų pakalikams nėra jau taip stebuklinga, nes 
jie visai natūraliai ir sočiai pavalgo, ir gardžiai išsi- 
geria, ir jaučiasi turį neapribotą valdžią ant žmonių 
gyvasties, — bet mes čia turime mintyje daug, daug 
milijonų paprastųjų driskių - proletarų, kurių bado 

Taigi darbi-

ŠV. PETRO PARAPIJA
Bolševikams nepatinka faktai iš jų gyvenimo. Į mirs, 

tų faktų pranešėjus jie reaguoja bolševikiškai, vadi
nasi, koliojasi “begėdiškais melagiais, razbaininkais, 
už liežuvio pasikorėliais” ir panašiais iš jų “kultūri
nio” leksikono perlais. Priekabę toms kolionėms bol
ševikai suranda tame, kad paduotieji faktai iš 1921 
m. bado būk tai netinką dabartinėms sąlygoms sovie
tų Rusijoj. Tikrumoje, tai badas Rusijoj eina nenu
traukiama eiga, nes komunizmo ekonominis sutvar
kymas įtalpina savyje nuolatinio bado pagrindą. Kol- ir skurdo neatjaučia ponai diktatoriai, 
chozai, kaip jau buvo nurodyta, sumažino ūkio pro- n inkams nėra nė mažiausios abejonės apie badą so- 
duktyvumą iki pusei. Iš tos pusės bolševikai rekvizuo- vietijoj, ries jį kenčia. Nėra abejonės nė pašaliečiams, 
ja nuo ūkininkų daug didesnę dalį, taip, kad žmonėms kurie tik žino apie ekonominę sovietų sistemą. Užten- 
belieka tik “vosmuška” (aštuntą svaro dalis) duonos ka tik ją atpasakoti, ir logingai mąstąs žmogus tuoj 
į dieną. Bet toks badas, bolševikų supratimu, tai dar pasako: “prie tokios tvarkos turi būti badas — kito- 
toli - gražu ne badas. “Jūs kalbate apie badą. Koks čia kios išeities nėra”. Komunistai tą užginčyja, bet jų 
badas! — sako Apfelbaum - Zinovjev —; kai dešimts užginčyjimams tik tada bus galima patikėti, kada jie 
žmonių gaudys vieną pelę, tada tai jau bus badas!” panaikins kolchozus ir šiaip jau radikaliai pakeis sa-

Dar vienas bolševikų priekaištas kai tariamo ne-; vo ekonominę politiką. Dabar jų laikraščiams griež- 
teisingumo apie badą. Jie sako, kad kaikurios žinios ( čiausiai uždrausta apie badą rašyti, o ką reiškia so- 
apie badą pasemtos iš Fritjofo Nanseno raporto dėl- vietų spaudos cenzūra, apie tai bus galima sužinoti iš 
to esą neteisingos, kad Nansenas jau keturi metai rusų raštininkų atsišaukimo į viso pasaulio raštinin- 
kaip mirė. Bet Leninas ir yra miręs. Ar iš to išeina, kus. Tas atsišaukimas yra be galo įdomus, bet taip il- 
kad ir jo raštai bolševikų akyse neturi jokios vertės? i gas, kad jį galima bus įdėti tik į kalėdinį “D-ko” nu- 
Fritjof Nansen yra miręs ir daugelis kitų, parašiusių merį. Taigi žingeidūs skaitytojai pilnai patenkins sa- 
apie bolševizmo baisenybes, jau yra mirę, bet jų raš-, vo smalsumą, perskaitydami tą tragingą smaugiamų- 
tai pasiliko. Ir dabartiniai bolševikų diktatoriai pasi- jų rusų rašytojų atsišaukimą. K.

• v

Musų Veikimo Centro 
Reikalai

$ 4.15. 
$13.80 
$12.00 
$ 5.25 
$ 4.80

VALDYBŲ RINKIMO LAIKAS
Baigiasi 1934 metai, kurie Amerikos lietuvių ka

talikų gyvenime paliks didelių žymių. Katalikų orga- į 
nizacijos ir jas jungianti Federacija gali didžiuotis j 
darbų vaisiais.

Kaip daugelis mūsų draugijų, taip Federacijos 
skyriai ir apskričiai šį ir kitą mėnesį renką valdybas. 
Svarbu, kad tie susirinkimai būtų gausingi, kad į val
dybas patektų veiklūs žmonės kad būtų sudaryti tin
kami planai busimųjų metų veikimui.

Kai kurioms mūsų organizacijoms ir draugijoms 
veikimas neiseka, nes jų priešakyje stovi asmenys, 
kurie mažai tesirūpina jų ir bendrai visuomenės ge- j _______________
™ve- _T°kie Valdy^U na5iai turėtiarba iš pral/M. Krušas už knygutes “šventiejiMetai ir Kata
I 
pareigas, kokios joms yra uždedamos.

Federacijos sekretorijatas prašo, kad apskričiai 
ir skyriai tuojau prisiųstų jam smulkmeniškas žinias 
iš metinių susirinkimų ir taip pat vardus ir adresus 
naujai perinktų valdybų.

.40

I

<

Wilkes Barre, Pa. per M. Zujų..............
Roseland, III., Visų Šventų par..............
Federacijos 12 sk., Cicero, III.................
Federacijos 19 sk., Chicago, III.............
Federacijos 49 sk., Lowell, Mass..........
Federacijos Pittsburgh’o apskritys iš

pardavė literatūros apie Vilnių už.... $
Vilniaus našlaičiams šelpti aukų prisiuntė: 
Federacijos apskritys, Pittsburgh, Pa...... $24.91.
Federacijos 33 sk., Boston, Mass.............. $13.00.
Metinius mokesčius užsimokėjo. A. L. R. K. Mo

terų Sąjunga $10.00 ir po vieną dolerį šios draugijos: 
Parapijos choras, Waterbury, Conn.; LRKSA 87 kp., 
Pittsburgh Pa.; Moterų Labdarybės dr-ja, Cleveland. 
Ohio; Sodalietės, Clevelande, Ohio; L. .Vyčių kuopa, 
Cleveland, O.; kun. J. Angelaitis, Cleveland, kaipo ats
kiras narys; LDS 1 kp., Boston, Mass.

Įvairiems reikalams prisiųsta šios sumos: J. M.

arba sąžiningai eiti tas likiškoji Akcija” $10.00; Federacijos 33 sk. 24 kon
greso likučiai $16.00; Lietuvos Katalikų Univerisite- 
tui Fed. 3 sk., Boston, Mass., $13.00; kun. S. Struckus 
gen. S. Žukausko fondui $1.00.

LAIŠKAS Iš VILNIAUS

Pernai gerb. kun. dr. J. Navickas, tuomet buvęs 
Federacijos centro valdybos narys, lankėsi Vilniuje ir 
tyrinėjo lietuvių padėtį. Sugrįžęs į Ameriką, reko
mendavo, kad surinktos Vilniaus reikalams aukas 
tiksliausia siųsti kun. N. Raštučio vardu. Federacijos 
centro valdyba taip ir darė. Kun. dr. Navicko vardu 
yra gautas tokio turinio laiškas:

“Mums vilniečiams yra labai malonu atsiminti 
Tamstos atsilankymą Vilniuje pernai ir tą didelį susi
domėjimą visais mūsų reikalais. Kad Tamsta netuš
čiai kalbėjai ir tikrai atjautei mūsų reikalus, tai pa
rodė aukos atsiųstos Vilniun per mano rankas Vil
niaus našlaičiams, globojamiems darželiuose; tas au
kas gavau vieną ir kitą kartą iš L. R. K. Federacijos 
Amerikoje (vieną kartą $90.00. kitą — $115.00). Visų 
sušelptųjų lietuvių mažutėlių vardu siunčiu nuoširdų 
ačių.

“Bet, žinote, Brangus mūsų Prieteli, pas mus 
santykiai taip tikybiniai taip tautiniai negerėja, at
virkščiai įeina į sunkesnes orbitas savo kelionėje.

“Taigi, brangūs prieteliai, jei būtų galima, pasu
kite ir toliau mūsų pusėn kilniųjų aukotojų akis ir 

. širdis”.
Šis laiškas pats už save kalba. Jis primena mums 

šventą pareigą šelpti pavergtojo krašto lietuvius naš
laičius. Visuomenė turėtų būti duosni šiam kilniam 
tikslui. Skyriai, kurie turi surinktų aukų tam reika
lui, prašomi jas siųsti į Federacijos centrą, kad vėl 
būtų galima pasiųsti į Vilnių našlaičiams dovanėlę.

PRISIŲSTI Į CENTRĄ PINIGAI

Už Vilniaus pasus ir ženklelius į Federacijos cen
trą, prisiuntė šios kolonijos:

Federacijos 33 sk., Cleveland, Ohio, ..... i $20.75.
Federacijos 49 sk., Lowell, Mass.,........  $16.65.
Federacijos 15 sk., Chicago, UI.,.............$17.40.
Federacijos apskritys, Pittsburgh, Pa. .... $ 3.45.
Pittston, Pa., per M. Zujų ....   $ 4M

i vo ir parapijos vardu nuo-1 rapijos vyrai. Kapitonas 
I širdžiai dėkoja visiems,' Antanas Švendris savo vy- 

■ kurie davė dovanas ir ku- rams priduoda daug ener- 
rie taip nuoširdžiai darba- gjos žodžiu ir darbu. Nors 

sezoną pradėjo prastai, 
------  bet dabar pralenkė visus. 

Pereitą savaitę išrito dau
giau kaip devynis šimtus, 
kas yra labai gerai. Taigi 
dabar mūsų bowleriai 

vyko naujų narių priėmi- šiaip stovi: 
mas į Marijos Sodaliciją. 
Įstojo vienuolika narių. Po 
priėmimo naujų narių bu - • 
vo palaiminimas su Švč. 
Sakramentu.

Naujos narės turi atsi
minti ir išpildyti savo pa- 

kaura'dreso. Klebonas “sa-i rei«as- Ypatingai mėnesi- 
________________________ nę komuniją priimti ben

drai.

Susivienijimo susirinki- . 
me nutarta surengti vaka- j 
rėlį ir į jį pakviesti visus 
tos dalies miesto lietuvius. 
Vakarėlis įvyks, nes bilie- rinkimas įvyko gruodžio 
tai jau parduoti. Visiems 
bus gera proga susipažinti gerai gyvuoja, 
su susivienijimo tikslu ir

i gerove.

Šv. Petro parapijos ba- _____ _______
žaras kuopuikiausiai pa- vosį parapįjos naudai, 
vyko. Jaunimas perėjo pa
rapijiečių namus ir mote
rys sudovanojo daug gra
žių ir brangių dovanų. Ba
zare jaunimas darbavosi 
priežiūroj senesniųjų. Per 
visą savaitę pagirtinai 
darbavosi. Tai labai malo
nu kada matai jaunimą 
dirbant parapijoje. Dide
lę bazaro dovaną laimėjo 
p. Ona Skrugienė. Ji turė
jo No. 763. Prašome atsi
šaukti, nes neturime aiš-

Jaunimo choras Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč. šven
tėje labai gražiai sugiedo
jo mišparus. Po mišparų į-

v •

išlošė pralošė
Šv. Petro 16 5
D. Brazis 15 6
Balta Rožė 11 10
Bill & Pete 11 10
Vyčiai 11 10
Gus & Frank 11 10
Šv. Jurgio 8 13
Liet. Užeiga 8 13

kiaušių provokacijų.
Netenka jau ir kalbėti 

apie besiartinančią Klai
pėdos krašto priešvalsty
binių gaivalų bylą, kurios 
kaltininkus vokiečių spau
da Europos akyse nori pa
daryti kankiniais, lietuvių 
smurto aukomis ir ypač 
stengiasi visiems įkalti, 
kad Lietuvos teismai yra 
neteisingi. Kai kurie vo
kiečių laikraščiai paduoda 
iš Kauno išgalvotų žinių, 
kad Lietuvos kariuomenės 
teismas atmetė visus kal
tinamųjų hitlerininkų nu
rodytus liudininkus. Ka
dangi, teisme dalyvausią 
tik kaltintojų liudininkai. 
Vokiečiai per akis meluoja 
apie Lietuvos teismų ne
teisingumą. Jie skelbia, 
kad Lietuvos teismai esą 
tos nuomonės, jog teisme 
nereikia įrodyti kaltina
mojo kaltę, o tik, patys 
kaltinamieji turi įrodyti 
savo nekaltumą. Ir čia vo
kiečių laikraščiai jau da
bar rašo koks maždaug 
bus Lietuvos teismi] 
sprendimas Klaipėdos hit
lerininkų byloje.

Šią garsią bylą Lietuvos 
kariuomenės teismas pra
dės nagrinėti gruodžio 14 
dieną.

To dar maža. Vokiečių 
spauda kasdien išsigalvo
ja visokiausių neteisybių 

1 ir apie Klaipėdos krašto 
padėtį. Ji dabar visam pa
sauliui dumia akis, kad 
lietuviai ruošiasi galutinai 
pribaigti Klaipėdos kraš
tą. Mat, Lietuvoje dabar 
esanti nuomonė, kad da
bartinė Martyno Reizgio te didžiausių juokdariu. 
Klaipėdos krašto direkto- Dainos visiems tiks> nes 
rija perdaug švelni, kuri - - - -- -
netrūkus būsianti pakeis- kėje “nebuvo dainuotos ______________________
la- .Ginaujojijiirektoriją Pirmą kartą išgirsite nau- nė turi daug savo darbo, 

jas danas, parinktas tam bet daug darbuojasi Lietu
vos dukterų draugijoje ir 
Moterų Sąjungoje finansų 

j Detroito lietuviai prade- rašt. Mes visos linkime jai 
da rodyti savo gabumus, ištvermės.
o ypatingai Šv. Petro pa- Lietuvos Duktė

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Lietuvos Dukterų drau

gijos po Globa Motinos 
Švenčiausios metinis susi-

I
I

Dar yra draugijų, kurios neužsimokėjo savo mo
kesčių į Federacijos centrą už šiuos metus. Paprasta 
tvarka ir organizacinė drausmė reikalauja, kad tai 
būtų padaryta laiku.

ALRKF. SEKRETORIUS,
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, DI.

Vokietija Didysis Lietuvos 
Priešas

Vokietija yra ta rakštis, • nervų. Ji pila iš piršto iš- 
kuri paskutiniuoju laiku laužtas visokiausias pa- 
skaudžiai pajuntama visa
me Europos kūne, o ypač 
Lietuvoje. Vokiečių spau
da šiuo metu Lietuvos at
žvilgiu visiškai neteko

mazgas, kala niekus ir 
šmeižtus. Kasdien vokie
čių laikraščiuose pilna te
nykštės propogandos mi
nisterijos išgalvotų viso-

• v

KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ
Neužmirškite pasveikinti savo gimines ar pa

žystamus su Šv. Kalėdoms.

KĄ TIK GAVOME įvairios rūšies gražių Ka
talikiškų Kalėdinių Atviručių.

KAINA TIK 5c. UŽ VIENĄ 
Turime ir po 10c. ir 15c.

SPECIALUS PASIŪLYMAS
12 MAIŠYTŲ ATVIRUČIŲ BAKSELYJE 50c.

Užeikite į “Darbmiako’ oftaą.

Atdaras nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro

ARBA SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

■M

mėn. 2 d. Draugija labai 
, turi daug 

narių, gerai finansiniai
stovi. Daug darbuojasi 
rengdamos gražius vaka- 

1 rus.
Sausio mėn. 13 d. suvai

dins veikalą su dainomis.

Sekmadienį, gruodžio 16 
d. įvyks Sodalicijos drau- Į 
gijos mėnesinė Komunija.1 
Visos narės dalyvaukite ir Dukterys nutarė tą dieną 
tuo parodykite gražų pa- priimti naujus narius už 
.vyzdį. Pereitą sekmadienį pusę įstojimo.

Taigi gerbiamos mote
rys, pasinaudokite tą die
ną, prisirašykite prie duk
terų organizacijos. Valdy- 
bon 1935 metų išrinktos 
šios: Pirm. P. Banzienė; 
vice pirm. B. Dapkienė: 
finansų rašt. E. Kasevi- 
čiutė; protokolų rašt. M. 
Kasevičiutė; kasininkė M. 
Širvaitienė; kasos globėja 
— O Balčiūnienė; knygų 
rukuotoja: O. Balčiūnienė. 
Čekotenė ir J. Medinienė. 
Maršalka — M. Aukščiu- 
nienė; spaudos rėmėjų 
draugijos atstovės: B. 
Dapkienė ir M. Aukščiu- 
nienė.

Pabaigus susirinkimą 
pirm. P. Bandzienė atkal
bėjo maldą už mirusias 
draugijos nares.

Pas iždininkę M. Širvai- 
tienę buvo komisijos susi
rinkimas peržiūrėti kny
gas. Dalyvavo: O. Balčiu- * 
nienė, J. H. Medinienė, B. 
Dapkienė ir A. Barštis 
Knygos rastos tvarkoje. 
M. Širvaitienė visas malo
niai priėmė ir pavaišino, 

dar niekados šioje apylin- Mes esame dėkingos jai už 
vaišes. Nors M. širvaitie-

v •

katekizacijos pamoko s e 
viena mergaitė išsitarė, 
kad ji nepriklausanti prie 
Sodalicijos dėlto, kad ji 
jaustųsi kaip ir kvaila ei
ti bendrai priimti Šv. Ko
muniją. Aišku, kad toki 

i kalba paeina iš blogo auk 
lėjimo. Vadinasi tėvai ne
davė jai gero pamokinimo.

■ Gerai išauklėtas jaunimas 
I supranta, kad ne kvailys
tė eiti bendrai priimti Šv. 
Komuniją, bet garbė. Gar
bė toms mergaitėms ir tė
vams, kurie kitaip mano 
negu minėta mergaitė.

Detroite ir apylinkėje 
žiema. Ligšiol buvo šilta, 
bet dabar oras atšalo ir 
gerokai prisnigo.

I

rija perdaug švelni, kuri

Šv. Petro parapijos jau
nimas praktikuoja suvai
dinti veikalą prieš Kalė
das. Tą patį vakarą bus 
suvaidinta du veikalai: 
vienas Kalėdinis, o kitas 
juokinga operetė, kurioje 
dalyvaus vienas iš Detroi-

būsianti sudaryta dar iš 
fanatiškesnių lietuvių, ku
rie dar daugiau spaus 
Klaipėdos krašto vokie-; 
čius. Kai kurie Karaliau
čiaus vokiečių laikraščiai 
net ėmė melagingai triuk
šmauti, kad Klaipėdoje 
būsianti įvesta kariška 
diktatūra, nes direktorijos 
pirmininku, esą, būsiąs 
paskirtas vienas pulkinin
kas.

Tačiau čia suminėtieji į 
vokiečių spaudos melagin-1 
gi balsai užsienuose ne
randa atgarsio.

TtVO J. BRIMDCO, S. J. 
MISIJOS

Nuo 16 gruod. iki 23, 119 
Temple St, Nashua, N. 
H.

vakarui.
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AUŠROS VARTŲ PAR-JA

“DARBININKO” VAJUS.
Aušros Vartų parapijos LDS. kuopa savo mėne

siniame susirinkime, gruodžio 2 dieną, gyvai svarstė 
LDS, narių ir “Darbininko” vajų. Mūsų klebonas pas
katino visus dirbti ir išdėstė planus kaip pasekmin- 
giau vajų įvykdinti. Visi entuziastingai pritarė ir pa
siryžo dirbti. Klebonas pasižadėjo iš sakyklos para 
ginti žmones remti katalikiškąją spaudą ir prenume
ruoti “Darbininką”. Išrinkta komisija iš Kazimiero 
Tamulevičiaus, Bernardo Tamulevičiaus, Domininko 
Neverdausko, Petro Vaškelevičiaus, Juozo Glavicko, 
Eleonoros Džiaugienės, Teklės Tamošaitienės ir Kazi
miero Kureišos, kurie bėgyje dviejų savaičių aplan
kys visas šios parapijos šeimynas ir kalbins įsirašyti 
į LDS. kuopą ir užsisakyti “Darbininką”; kiti gi visi 
mūsų kuopos nariai pasižadėjo, kur tik pasisuks, kal
binti užsirašyti “Darbininką”, taip, kad kiekvienas 
narys bent po vieną prenumeratorių pristatys.

KLEBONO PAMOKSLAS
Praėjusį sekmadienį mūsų klebonas, kun. K. A. 

Vasys, per visas mišias sakė pamokslus apie spaudą. 
Išdėstė žalingumą nekatalikiškos spaudos, pavyz
džiais iš Meksikos, Ispanijos, P.usijos ir Prancūzijos, 
nurodė ką geltonoji spauda yra blogo padarius. O iš 
mūsų lietuvių gyvenimo kalbėjo: “Iš kur atsirado pas 
mus bolševikai laisvistai ir kiti ir tai, ar ne iš gelto
nosios spaudos? Kodėl katalikiškos draugijos su šven
tųjų vardais tapo laisvamaniškomis, kodėl mūsų mie
ste katalikų draugijas valdo laisvamaniai ir net vie
noje draugijoje kilo klausimas išmesti katalikiškąją 
vėliavą ir pakeisti draugijos šventąjį vardą, ir mažai 
buvo kas gintų? Dėlto, kad nekatalikiškoji spauda 
paėdė katalikų jautrias gysleles ir kad mūsų draugi 
jas valdo išgamos, laisvamanių apsvaigintos valdy
bos”. Ragino šluoti lauk nekatalikiškąją spaudą iš na
mų, o jos vieton įvesti katalikiškąją. “Katalikai, sto
kite į darbą, gana miegoti, šluokite lauk iš namų dvo
kiančią spaudą, meskite lauk iš draugijų valdybų lais
vamanių pakalikus, ir lai visur vadovauja katalikai 
ir žydi mūsų tarpe katalikiškoji spauda”. Taip gra
žiai išdėstė katalikiškos spaudos reikalingumą ir būti
numą, taip entuziastingai kalbėjo, kad žmonės net 
verkė ir pats klebonas ką tik neapsiverkė. Po tokių 
žodžių žmonėse didžiai pakilo katalikiškas ūpas. Visi 
tik ir kalba: nejaugi mes būsime mulkiai, duosimės 
laisvamaniams valdyti, ar šluosime lauk viską lais
vamanišką ir parodysime kaip mes katalikai galingi. 
Girdėtis, kad daug žada užsisakyti “Darbininką”. 
Dieve duok, kad geri norai darbais virstų.

KUN. J. BAKANAS,

j sakė graži] turiningą pamokslą 
Laike šv. mišių iš Jo Ekscelenci-

! jos rankų šimtai žmonių priėmė 
j Šv. Komuniją. Didysis altorius 
turtingai buvo papuoštas gyvo
mis gėlėmis. Šiam papuošimui 
parapijonys dėkingi, šv. Kazimie
ro Seselėms, kurios čia taip gra
žiai darbuojasi.

J. E. KALBĖJO JAUNIMUI
Tą dieną trečią valandą po pie 

j tų Šv. Kazimiero par. salėje Jo 
I Ekscelencija kalbėjo jaunuome 
nei, kurios susirinko virš 600 as
menų. Džiaugėsi Jo Ekscelencija 
pamatęs tiek daug šios parapijos 
katalikiško jaunimo. Sakydamas, 
kad didelis skirtumas yra tarpe 
•Rusijos jaunuomenės. Jis pareis 
kė, kad Rusijoje jaunimui viešai 
susirinkti draudžiama (katal:kiš 
kam). Prie to džiaugėsi Jo Eks 
celeneija. kad Amerikoje lietuviu 
jaunimas gražiai vartoju savo te 
vėlių lietuviškąją gražią kalbą.

i

DAKTARAS PRANAS 
VAIŠNORA, M. D.I

Į

I

Aušros Vartų parapijos vikaras, nuoširdus LDS. ir 
“Darbininko” rėmėjas. Vajų užgiria ir remia.

PRAKALBOS SUAUGUSIEMS
7:30 valandą vakare Jo Eksce

lencija sakė prakalbą suaugu
siems žmonėms. Tūkstantinė mi
nia \Voreesterio lietuvių susirin
ko paklausyti Jo Ekscelencijos 
kalbos. Jo Ekscelencijai pribu
vus. minia atsistojo Vyskupą pa
gerbti. Klebonas kun. A. Petrai
tis pratarė keletą žodžių publika’ 
ir prašė jo Ekscelencijos kalbėti 
Svetainėje buvo Įvesta garsiakal 
biai.

PRAKALBOS
Šiame laike eina LDS. vajus ir Moterų Sąjungos 

vajus. Aušros Vartų parapijos kuopos sutarė rengti 
bendras paskaitas su programa sekmadienyje, gruo
džio 16 dieną, 4:30 po pietų, bažnyčios salėje. Prakal
bų tikslas supažindinti žmones su gyvenimo bėga
maisiais klausimais, ir išjudinti vajų. Čia bus proga 
žmonėms įsirašyti į LDS., į. Moterų Sąjungą ir užsisa
kyti “Darbininką”. Kalbėtojais pakviesto ir pasižadė
jo dalyvauti kun. J. Vaitekūnas, p-lė U. T. Jokubaitė 
ir adv. K. Tamulionis.

ŽINUTĖS
Aušros Vartų bažnytinis cho

ras savo metikiame susirinkime 
išrinko naują, sekantiems me 
tams, valdybą. Valdybon įeina; 
B. Borisas pirmininkas; J. Beie- 
nis, vice - pirmininkas; A. Kaz
lauskaitė, protokolų raštininkė; 
V. Rakickaitė, finansų raštiniu ■ 
kė; J. Kukauskas, iždininkas ir 
J. Gudukas maršalka. Choras nu
tarė padaryti narių vajų, kad pa
didinti choras. ' ir pasiryžo tuoj 
po naujų metų suvaidinti gražią 
operetę.

Džiaugytė, iždininkė; Adelė Pi- 
gagiutė, maršalka. Sodalicija pa 
siryžo sekančiais metais smarkiau 
darbuotis ir vėl Gavėnios metu 
patiekti gražų religinį vaidinimą.

Marijos Vaikelių Draugija me
tiniame susirinkime išrinko se
kančią naują valdybą: Marijona 
Gudukiutė, pirmininkė; Irena 
Keršiutė, raštininkė; Virginija 
Volungiutė. iždininkė. ,

.....................—

Sodalicija sekantiems metams 
išrinko tokią valdybą: Pranė Ba
nionytė, pirmininkė; Elena Nedz 
veekaitė, viee - pirmininkė; Ane
lė Smolskitrtė, raštininkė; Darija

Aušros Vartų Draugija tai 
; smarkiausia bažnyčios labui dar- 
■ bininkė. Savo metiniame susirin

kime išrinko tokią naują valdy
bą: Anielė Nedzveckienė, pirmi
ninkė; Teodora Debeikienė, vice- 
pirmininkė; Agota Bobinienč ra
štininkė; Marijona Kubcrtavičie- 

. nė, iždininkė; Domicėlė Anusevi- 
čienė ir Domicėlė Skemiškienė, 
Kotryna Pilipavičienė. Draugija 
perbėgus praėjusių metų darbuo
tę. atranda, kad labai pasekmin
gai darbuotasi. Whist partės. pi 
knikai davė gražaus pelno, o y- 
patingai paskutinė whist partė 

Į sukirto visas kitas, šioji draugi
ja yra didelė parapijai parama 
ir čia priklauso tik darbščiausios 

i ir prakilniausios moterys.

Aną savaitę įvyko pas mus ne
paprastas atstikimas. Atlėkė iš 
New Yorko dideliausias garnys 
ir atnešė pp. Pranui ir Paulinai

dė p-lę Mary Gumauskai- 
tę, diplomuotą nursę-slair- 
gę iš St. Francis Hospital 
N. Jersey.

Grįžęs Amerikon 1933 
m. spalių 15 d. apsistojo 
Worcestery, Mass., 96 Ve
rnon St. (tel. 5-7810).

i Laimingos kloties gar
siam daktarui Worceste- 

iriečių tarpe!

Bubliams šešių mėnesių didumo 
sūnų. Tėvai didžiuojasi savo sū
numi ir taip saugoja, kad net 
patys pereitą šeštadienį atnešė 
pakrikštyti ir patys buvo kū
mais; prisibijo, kad kas neatimtų 
tokio gražaus sūnaus. Sūnelis au
ga graliai, jau dantys dygsta ir 
pradeda mokytis advokatūros: 
kad riktels, tai net sienos dreba. 
Neužilgo ponas Advokatas susi
lauks sau įpėdinio. Šiuomi žygiu 
ponai Bubliai parodė savo kilnią 
širdį ir aukštą dorovinį jausmą. 
Kas myli vaikus, tai nesugedimo 
ženklas, tai žmogiškumo aukštu
ma.

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
BAŽNYČIOJE

į Gruodžio 2 dieną šv. Kazimie- 
i ro bažnyčioje vienuoliktą valan
dą buvo iškilmingos pontifikalės

• Šv. mišios, kurias atnašavo pat
sai Jo Ekscelencija Vyskupas T. 
Matulionis. Kun. S. J. Vembrė 
buvo garbės dijakonu, kun. J. 
Bakanas, garbės subdijakonu. 
kun. P. Skruodenis, M.l.C. Šv. 
mišių dijakonu. ..įdier. E. Andru-

, lionis, Ph. D. — Subdijakonu, 
: kun. A. Petraitis — Arkidijako- 
> nu, kun. J. J. Jakaitis M.l.C., 
Tėvų Marijonų Provincijolas pa-

Prie to geraširdžiai parapijonys 
Jo Ekscelencijai sunešė daug ku 

' nigiškų dovanų, ateidami i salę, 
į Jo Ekscelencija ilgai kalbėjo apie 
i Rusijos darbininkų gyvenimą ii
kaip bolševikų rojuje žmonės gy 
vena. Bolševikėliai iš J. E. kal
bos suprato, kad Rusijoje nero 
jus, .bet tikras pragaras. Todėl ir 
komunistai turėtų prakrapštyti 
savo akis, o ne šmeižti tų. kurie 
sako teisvbe.l • 1

Imtų daug laiko ir vietos laik
• raštyje jeigu viską galima būtų 
į surašyti ką J. E. kalbėjo.

CHARBONNEAU’S
Catholic Art Shop and

BOOK STORE
Lietuviškos Maldaknygės, Žva
kės, Rašančiai, Stovy los, Ška-. 
plieriai, Paveikslai ir Rėmai

Sulig Jūsų Reikalavimo 
TAISOME LAIKRODŽIUS į

Tel. 54516
10 Trumbull St.,. Worcester

I F. A. VAIŠNORA, M. D.
(VEIKSNER) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
96 Vernon St., Tel-5-7810

Ofiso Valandos:
10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakare 

SEKMADIENIAIS 
, : SULYG SUTARIMO

WORCESTER, MASS.

JAUNIMO DOVANA 
JO EKSCELENCIJAI 

j
Marytė’ Tamošūnaitė sveikino

I

vardu Studentų šios parapijos; 
Vineas Kereišis —•’ L. Vyčių jau 
nuomenės vardu pasveikino J. E. 
ir įdavė dovanėles.

Po prakalbų Jo Ekscelencija 
visiems suteikė palaiminimą su 
Švč. Sakramentu bažnyčioje.

Žmonės ėjo i namus pilnai pa 
tenkinti.

Gyvuok Jūsų Ekscelencija il
giausius metus!—

Dusmeniškis

Aušros Vartų parapijos (So. Worcester, Mass.) basketball ratelis šiais me
tais vėl susitvarkė ir yra pasiruošęs su bile rateliu stoti į kovą, kas norėtų su 
šiuo rateliu lošti, teatsišaukia pas šio ratelio prižiūrėtoją kun. J. Bakaną, 15 
Highfield Rd, Worcester, Mass.

i

Worcesteris šiandi e n 
džiaugiasi turėdamas sa
vo tarpe lietuvį daktarą, 
kuris yra geras ligų spe • 
cialistas ir žmogus labai 
malonaus būdo. Daktaras 
Pr. Vaikšnora - Weiksner, 
gimė spalių 6 d., 1901 me
tuose, Franklin’o mieste 
N. J. Pradinį mokslą-gra- 
mar school baigė North 
Bergen, N. J., o aukštesnį 
mokslą — high school ir 
college — ėjo Cliffsidc 
Park, N. J. Jausdamas pa
šaukimą medicinos moks- I 
lams, stojo Georgetowr. < 
Univeristetan, Washing- j 
tton D. C., kurį ir baigė 
1928 met. su B. S. ir M. D. 
laipsniu.

Baigęs mokslus jauna? 
daktaras tuojau užsiima 
medicinos praktika: dirba 
Berwind Maternity Clinic, 
New York City; Intemed- 
Ambulance Casualty Hos
pital, Washington D. C.; 
St. Joseph’s Hospital Par- 
kersburg, West Virginia; 
Sacred Heart Hospital. 
Allentown, Penna. Norė
damas labiau pažinti tą 
mylimą kraštą, iš kurio y- 
ra kilę jo tėveliai, jo gam
tą ir medicinos mokslą la
biau pagilinti, daktaras 
sumano atlankyti Lietuvą. \ 
Tenai jis netik užsirašei 
Vytauto Didžiojo Univer
sitetan studentu prakti- 
kantu laike beveik 2 metų 
bet taipogi nenuilstamai 
dirba Kauno miesto ligoni
nėje, Karo ligoninėj, Rau
donojo Kryžiaus ligoninėj 
su garsiais Lietuvos gydy
tojais ir chirurgais: Dr. 
Kuzma, Dr. Oželis, Dr. 
Blažys, Dr. Kudirka,
Tercijonu, Dr. Bagdonu ir 
kitais Daktarais nepasi
tenkino vien tik sausomis 
universiteto studijomis, ir 
nuobodžiu ligonbučio dar
bu, jis taipgi surado gra
žaus laiko pabuvoti Lietu
vos kurortuose Palangoje, 
Klaipėdoj, 
mieriečių 
gimnazijoj, 
senatorijoj 
Kalvarijoj.
merikon, daktaras moks
lo reikalais yra aplankęs 
Karaliaučių, Berliną, Dre 
sdeną, Pragą, Vieną, Ve-, 
neciją, maloniai buvo pri
imtas audiencijoj pas Po
piežių Pius XI Vatikane. 
Genevoje, Nicoje, Marcil- 
lej, Lione, Paryžiuje, Lon
done. Savo kelionėse pri
tyrė daug nuotikiu ir pri
tyrimo praktikos.

1932 .met. liepos 23 d. 
Jersey City, daktaras ve-

Dr.

Seserų Kaži 
vienuolyne ir 

džiovinin k ų 
Panemu n ė j, 

Grįždamas A-

Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-9141 
” 3-3760

FRANK J. BOBELIS
* ADVOKATAS

Ofi’ice:

638-642 WORCESTER,
Slater Bldg. MASS.

Į--------------------------------------------------------------------

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

Office
406-408
Slater Bldg.

WORCESTER
MASS.

Tel. 5-2576 Namai: 2-0911

KAZ. W. TAMULIONIS
ADVOKATAS

Office:

527 
Slater Bldg.

WORCESTER, 
MASS.

Tel. 43501 arba 4-3865 ‘

JUOZAS J. DIRSA
Graborius ir Balsamuotojas 

‘‘Funeral Parlors” ir Namai 
ant

13 ELLStVORTII ST.

Išnuomojam Automobilius
Visokiems Reikalams.

I 
♦GREEN MOUNTAIN 

DAIRY

•itiI
tiiiį _
M'ORCESTER To AVEBSTERj 

ROAD
! Visokių Valgių, Užkandžų ir •

Gėralų
PARDUODA

| Kai-tik Pravažiuosi Pirmą 1 
“TRAFFIC LIGHT” kairėje, j

SAVININKAS — JUOZAS 
BALTRAMAITIS

MODERNIŠKA UETUVIŲI t t

i t <
t 
I

KRAUTUVĖ
UŽLAIKO

JONAS B. BAČINSKA8 
(SCNUS)

I 344 Millbury St. Tel. 5-574( 
| Namų. • Ūkių, Pirkimo, I’arda
• * - " * ~ '
iI
• /i

vimo Reikalus Veda
JONAS V. BAČINSKAS

(TĖVAS)

Remkite profesionalus ir 
nierius, kurie skelbiasi 
rinko” “Worcerterio žody”
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darbiniu ras

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SHENANDOAH, PA.

PARAPIJOS NAUJIE
NOS

Klebonas kun. J. A. Ka
ralius ir pagelbininkai ku
nigai A. J. Degutis ir K. 
A. Batutis, dalyvavo ke- 
turdešimties valandų at
laiduose, Šv. Juozapo pa
rapijoje, Mahanoy City.

Kun. J. A. Karalius da
lyvavo ceremonijose,

monijomis. Po ceremonijų n’e, 
įvyko 
Švč. Sakramentu.

* * *
VYČIŲ VEIKIMAS

Vyčių surengtas korta- 
vimo vakaras sėkmingai 
pavyko. Daugelis žmonių 
atsilankė ir buvo paten
kinti tvarkingu vakaro ve
dimu ir gražiomis dovano- 

1 mis, tarp kurių buvo ir to- 
1 nas anglių.

pa- j šeimininkės vytės, ku-

i

i

a •
’S Gyvojo Rožančiaus ir Šv. Pran- 

■j ■ ciškaus III ordeno draugijų. Iš- 
Į . kilmingos laidotuvės Įvyko gruo- 

I džio 10 d. Giedotas šv. Mišias 

laikė vietos klebonas, kun. dr. J. 

B. Končius; prie šoninių altorių 
laikė kun. J. Čepukaitis iš Phila

delphijos ir vietos vikaras, kun. 

J. P. Klimas. Tose laidotuvėse 

dalyvavo ir daugiau lietuviij, ku

nigų iš tos apylinkės, kurie su

važiavo suteikti paskutinį patar

navimą pamaldžiai moteriškei.

būdu negali pažinti, kad 
jis yra amerikietis. Prieš 
porą metų, kada atėjo kle
bonautų, tai suvalkiečiai 
savinosi, kad jis yra su
valkietis, o kauniečiai — 
kad kaunietis, o pasirodė, 
kad jis Philadelphietis. 
Jis begalo yra 
būdo ir didelis 
kas.

Šioje parap.

i ........................ .......................
________ ,

Sekantiems metams i valdybą 

tapo išrinktos sekančios: pirmi

ninkė, Marė Leskauskiutė; pirma 
- pirmininkė, Ona Saveiko- 

antra »viėe - pirmininkė,

»
Alberta Dambauskiutė

Tad, susitarę, kė, Viktorija Zvirbliutė ir trus- 
sugriovė šias tisai, Emilija Kelminskiutė, Ma- 

“ mainu”, ku ■

netoli Shenandoah’o 1 dirbtuvėse, ir parduoda kitiems •
> už gerą pelną j 

Taip išsivystė, kad galėjo sam- , 
dvti ir po keletą darbininkų. ' viee 

Šis, šių gudresniųjų, elgimasis. ’ niutė; 
nepatiko kitiems nepriklausau- Valerija Staveckiutė; 

tiems iriainieriams, nes numušė 
anglii] tono kainą, 

šie nepriklausomi, ...... ,
dirbtuves- ir keletą “mainų”, ku ■ rė 
rios dirbtuvėms parduodavo ang- dokiutč.

mažiau negu kiti ' Metinis bankietas naujų narių 

j pagerbimui įvyko gruodžio 9 d.

programa ir 
i naujų narių priėmimo ceremoni

jos. Sodaiietės surengė du gra

žius vaidinimus; vienas buvo an

glų kalba, kitas lietuvių. Anglų 

kalba vaidinimas: “Meet the 

Countess” — Mrs. Bain — Leo

ną Shierant. Peggy Bain — Ele- 
anor Zoretski, Mrs. Allen — E- 

mily Sidaras, Annie — the maid, 

Alberta Dembauskas, Countess 
Olga — Florenee Mačionis. Lietu, 

vių kalba — “.Julytė” — Ponia 

Bernotienė — Elena Vasiliaus

kaitė. Julė — Viktorija Zvirbly- 

i tė, Ernestina — Suzana Jeremi- 

I čiutė. Grafienė Ranzofa — Vale- Bažnyčia ir mokykla sto- 
rija Staviekytė ir Grafienės tar- ; vi ant labai aukšto kalno. 

I naitė

kaitė.

Vaidinimui užsibaigus prasidė

jo bankietas, kuriame, apart vie

tos kunigų dalyvavo svečias ku

nigas iš Philadelphijos. 
Čepukaitis. Gražias 

ke svečias kun. J. 

Sodaliečių dvasios 

dr. J. B. Končius.

Garbė Sodalietėms ir jų valdy

bai, kad taip gražiai ir sumaniai 

išvien veikia ir sugeba padaryti 

tokius gražius parengimus.

Mažųjų sodaliečių yra apie 90 

narių, kurias globoja šv. Kaži 
’ miero sesutės.

atliko ceremonijas naujų narių ’ ---------------------
priėmimą ir pasakė atitinkamą A. A. Rože Baidokienė pasimi- 

pamokslą. rė gruodžio 6 d. Ji priklausė prie lietuviškai kalba.
' ,«r. .-■» » v- " " ~ ~ _,r —

palaiminimas su išdavė įsakymus uždaryti bootlegeriams

visas nepriklausomų mai- I 
nierių “kasyklas”, nes esą; 
jos pavojingos jų kasyk
lai.

2,000 neprik 1 a u s o m ų 
mainierių susirinko ir sus
tabdė darbininkus, kurie 
šį darbą turėjo atlikti. lfe u- , y ,___
Antru kartu buvo išduota ’ mainieriai reikalauja, 

įsakymai tą darbą atlikti šis mainierių pasielgimas rodo, ! Buvo labai graži 

ir Šį kartą darbininkai a- I nenorą, kad, nors ir maži kapita 

tėjo su valstybės policija, i vistiek neišnaudotų jų dar
■’* 1 '. “Pūtis”

i

i-

/ X ! --------------------------------------------------------- ------------r | VKzJVF OU V pVllVlJUj

gelbstant vyskupui, Aprei- rios surengė šį sėkminga bet vėl turėjo grįžti to i bo savo naudai-
škimo parapijos bažnyčios kortavimo vakarą 
šventinime, Frackville.

* * ♦

buvo: darbo neatlikę, 
p-lės: Konstancija Grigai
tė, Margareta Rolinavičiu-

JUDAMIEJI PAVEIKS- tė, Petronė Vosyliūtė, A- būti atliktas tap0 
LAI . : nastazija Tariutyte, Elena ■ suardytas

P-nas A. Peldžius atvy- ir Viola Šmičiutės.

9
I 
I

malonaus 
baikinin-

sekretorė.
kasinin -1 dos dukrelė Katarina Baido-

kiutė buvo tai pirmoji lietuvaitė kauja veteranas, Jonas Mi 
___ Amerikoje, įstojusi 1906 m. į katavičius per 27 metus, 

ė Bučinskaitė ir Domicėlė Ker- naujai organizuojamą pirmutinį puikiai išiavinęs 3
chorus. Jis išauklėjo gra
žią šeimyną. Vienas sūnus 
yra daktaru, viena duktė 
Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyne, vienas sūnus irgi 
šiemet baigs daktaro mok
slus. Jaunesnysis lanko 
parapijos mokyklą.

Kadangi šioje apylinkė
je anglių kasyklos labai 
mažai dirba, tai mainieriai 

I — angliakasiai atsidarė 
“savo mainas”. Jie be 
kompanijos ‘lockos’ patys 
pradėjo kasti iš mainų an- - 
glis ir pardavinėti miestų 
gyventojams, ir kaip gir
dėtis, jie daug pigiau ang
lis pardavinėja ir nekurie 
neblogą biznį varo. Anglių 

: kompanijos norėjo sustab
dyti ir neleisti darbinin
kams kasti anglių, bet ne
pajėgė. Darbininkai parei
kalavo, kad kompanija a- 
tidarytų kasyklas, arba 
ne, tai jie — darbininkai 
patys kas anglis ir parda
vinės. Taip ir pasiliko, 
kompanijos kasyklų neati
darė, tai darbininkai pa- 

’ tys dabar kasa ir pardavi
nėja.

vargonin-

i lietuvaičių šv. Kazimiero vienuo-j 

lyną; jos vardas dabar yra Se

suo M. Elzbieta. Kadangi toji se

sutė jau apie dvidešimts penkis 

metus darbuojasi lietuviii parapi

jinėse mokyklose šviečiant ma

žutėlius, tai todėl kunigai jos 

motinėlės pagerbimą ir, kad jai 
užuojautą išreikštų, skaitlingai 

suvažiavo Į tas laidotuves. X.“Steam - shovel’is” su ‘ liluUii I uAnmtLy r Ai 
kuriuo šis darbas turėjo ■______
u-.j.: mainieJ gyvojo rožančiaus dr-ja

Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos- 

Gyvojo Rožančiaus draugija yra 

viena iš didžiausių draugijų; pri.» 

jos priklauso apie 210 narių. To

ji draugija atsižymi veiklumu i?

( darbštumu parapijos parengi- < 

I muose bažnyčios naudai. Gruo
džio 2 d. buvo tos draugijos me- Į 

tinis susirinkimas ir sekantiems 

metams išrinko sekančią valdy

bą : pirmininkė, Marijona Simniš- 

kienė; viee - pirmininkė, Marijo

na Karveekienė; sekretorius, Ro

zalija Ryan; kasininkė, Marijona 

Vitiene ir trustisai, Marcelė Bar- 

tašienė. Marijona Dereškevičienė 

ir Juozas Jenulevičius.

Pereitam susirinkime įvy-' visur_šioje apylin-
ko metiniai rinkimai. Se- ! kčje visais būdais šie “ne- 
kantieji buvo išrinkti vai- priklausomi mairiieriai” 
dybon: Albinas Matulevi- kovoja už savo teises užsi- . r . .. _ __čius, pirmininkas; Pranas dirbti sau šiokį - tokį pra- 
Treigis, vice - pirminin gyvenimą.

ko mūsų parapijon paro
dyti įdomius judamuosius 
paveikslus. Rodymas įvy
ko airiu mokyklos svetai-«- */
nėję, gruodžio 5d. Keletą 
šimtų žmonių dalyvavo.

Paveikslai buvo įvairaus kas; Margareta Rolinavi 
žmonėms patinkančio tu- 

e .. rinio. Parodyta: “Klaipė
dos Atvadavimas”; “Liur- 
do Paslaptis”, “Dariaus ir 
Girėno Lėkimas Lietu
von”: “Pasaulinė Paroda” reto jos: Morta Navickiū- nepriklausomi 

ir dvi komedijos.♦ ♦ ♦ 
E ? SODALIETĖS

Gruodžio 8 d., Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, iš
kilmingas sodaliečių priė
mimas įvyko mūsų bažny - 
čioje. Apie 50 naujos na • j 
rėš priimtos su gražiomis nija 
ir patraukiančiomis cere- anglių kasyklą Shamoki-

čiutė, raštininkė; Petronė 
Vosyliūtė, kasininkė; Kon
stancija Grigaitė ir Anas
tazija Tariūtytė, finansų 
sekretorės. Knygų peržiu-

“Pūtis”

NEPRIKLAUSOMI MAINIE- 
RIAI

„ ___________ i mainieriai,

tė, Ona Smolčiutė, ir Adė- vadinami “bootleggeriai”, 

i lė Stepulaitytė. Išrinktieji.dami. kur randasi an£ns 
j užims savo vietas naujiem
metam prasidėjus.

* # *

NEPRIKLAUSOMI
NIEKIAI

Stevens anglių kompa- 
pasiketinus iškasti

MAI-

| Šiose apylinkėse net ir nepri

klausomi mainieriai susitaria. Šie

kitaip 

žino- 

nieko 
! nepaisydami, iškasa sau skyles, 

išdirba anglį ir parduoda, kad 

tik sau gyvenimą ir maistą už

dirbtų. .
Jų tarpe randasi ir gudresnių, draugiją’įi^’is’nlujų

kurie pastatę sau savo rūšies 

“breakers” — anglių išdirbtu- 

ves, perka anglis nuo šių kitų 

mainierių už kelis dolerius, su
daužo ir švarina anglis šiose 

----- s---------------- i - — ---------J. _£•_ _

SODALIEČIŲ DRAUGIJA
Didžiųjų Sodaliečių draugija 

turi apie 160 narių; šiemet Ne
skaito Prasidėjimo Panelės Šven- 
i čiausios dienoj* gruodžio 8 d. į tą 

‘ i narių. 
Septintos vai. mišių metu, vietos 
klebonas, kun. dr. J. B. Končius 

-■ - - 1

MINERSVILLE. PA.
Minersville randasi daug 

lietuvių. Čia lietuviai turi 
galima sakyti, didžiausią 
parapiją iš visų tautų.

— Magdalena Gudeliaus- žmogui nepratus vaikščio-
I ti po kalnus, tai labai sun
ku ant to kalno lipti.

Lietuviai turi moderniš
ką, naują mokyklą ir gra
žią, erdvingą salę. Ši mo
kykla yra vedama Seselių 
Kazimieriečių. Parap. ran
dasi apie aštuonios katali
kiškos draugijos, kurios 
lenktyniuojasi veikime.

Čia klebonauja kun. Kle
vinis, o asistentu yra kun. 
A. Ažukas. Kun. Klevinis 
nors yra Amerikoje gimęs 
ir augęs, bet labai gražiai I Dvasia daro kūną turtin- 

Jokiu gu. w Šekspyras.

kun. J. 
kalbas pasa- 
Čepukaitis ir 

vadas, kun,

• v

t

seną radio
BERMAN RADIO COMPANY
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PHILCO 45L
$59.95

62 STUART ST. 30 TREMONT ST.20 STUART ST.
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49 STEBĖTINAI GRAŽŪS NAUJI MODELIAI
PHILCO RADIOS

PHILCO 29X 
$75.00
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GERIAUSIOS BOSTON’E
KAINOS NUO

$20 iki $600
LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

$20.00

Perkant naują radio daug atrokuojame už jūsų

NAUJAS PHILCO 201X 
HIGH FIDELITY RADIO

RADIO INŽINIERIAI NUO 1918 

3 KRAUTUVES BOSTONE:
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62 STUART ST. KRAUTUVE ATDARA IKI 9 VAL. KAS VAKARĄ



CAMBRIDGE, MASS.
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Užeikite Į Musų Krautuvę

ARBA

Telefonuok 880 -■ 881

CORCORAN SUPPLY CO
I
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Jubilėjinių iškilmių me-

į--

I 
I

I

Į 
I

Di-
ro

■

300 MONTELLO ST., BROCKTON, MASS.

ALTORIAUS TARNŲ K0RTA- 
VU«O VAKARAS

Kiekviena?

rapija džaugi

tuw. V. WAKAbUW
į V V )

1U4J.4.UV1.U X£i

btiMUCLM U V X Urf 2SdO
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AUKVvVUly, ALd.O£>. 

TEL. Norvvuod 1UU3 

jio u ienų Miiice:
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TEE. UrucKtuu ZUUU

Padaryk žie
mos laiku va
žinėjimą pa
togiu Įvedant 
karšto van
dens šildytu
vą savo au
tomobiliu.

Vario šildytuvo korys. Kroma 
arba “crackle” padengta, 
dėlės Įtalpos. Už Įrengimą 
kuojama atskirai.

$4.95

da Kalėdų dieną aukoti savo šv. 
Komuniją.

Altoriaus Tarnas.

glifai tvarkoma pa
rapija džaugiaB ir didžiuojasi sa

vo altoriaus tarnais.. Klebonas ir 

parapijiečiai rūpinasi, kad tie al

toriaus tarnai būtų kaip'tik- lai
mingi iš šio atžvilgio. Jau trys 

i metai kaip jų didis geradaris 

i vietinis graborius p. Jonas Greb- 

liauckas aukoja kasmetą po $100 

jų reikalams. Taip pat atsirado 

rūpestingų gerų moterų, kurios

Garden St.) .Kaina $1200.00 cash. 
Be jokių mortgsčių. Kreipkitės: 
Oor. iot^A^GreettSL.^^L-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS

Jei kas tariasi esąs m; 
dingas ir nesuvaldo, savo l 
žuvio. to maldingumas ti 
Čias. Šv. Jokubi

Nuo Reumatiškę
Skausmų 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EKPE 
Pain-Expe neriu 

k . palengvina ak,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

, ir išleista 
gražioje Jubilėjaus pami
nėjimo 80 puslapių knygo
je.

Prie Jubilėjaus pilno pa- 
Gruodžio 8, 9, ir 10 die- sisekimo daug prisidėjo 

nomis minėta parapijos į-.Jo Ekscel. Vyskupo T. 
sikūrimo 25 metų Jubilė- Matulionio dalyvavimas, 
jus. Nuo pat pradžios ru
dens jau buvo rengiamasi 
prie tinkamo to Jubilėjaus 
paminėjimo. Klebonas rin
ko įvairias žinias sudary
mui parapijos istorijos. 
Daug per tuos 25 metus 
nuveikta. Suorganizuota 
parapija. Išbudavota ir į- 
rengta bažnyčia. Kleboni
ja iš lauko ir vidaus per
taisyta. Vienuolynas nu
pirktas ir įrengtas. Sese
rys pakviestos. Mokykla 
atidaryta. Daug įvairių 
pagerinimų, patobulinimų 
padaryta. Skolos atmokė
ta. Visi svarbesni įvykiai

PARAPIJOS SIDABRI
NIS JUBILEJUS

KARŠTO VANDENS
ŠILDYTUVAI

Thermostats nuo 95c ir 
aukščiau

Winter Fronts... 98c.

Tire stotie
SERVICE STORES, Ine.
Warren Avė. at Legion 

Parkway
Phone Brockton 239

Kalėdos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola

tiniai išplaukimai 

per COPENHAGy 

Visi kambariai iš 

lauko, su maudy

nėmis.

Informacijų 
klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

The CorcoranSupplyCo.of Brockton
__ \

Praneša Kaip Įsigyti Naują Maudynę ir 
Namui Apšyldyti Įtaisus

B 1
S ■

sVirš minėtomis dienomis 
Jo Ekscel. Vyskupas lai
kė pontifikales Šv. Mišias. 
Gruodžio 8 d., Nekalto 
Prasidėjimo dienoje už vi
sus šios parapijos steigė
jus, šelpėjus bei rėmėjus 
atnašauta šv. mišios.

Gruodžio 9 įvyko ponti- 
fikalės Šv. Mišios už visus 
dabartinius gyvus parapi
jiečius. Buvo tai Dievui 
padėkos pamaldos už vi
sas Dievo malones per 
tuos 25 metus apturėtas. 
Pamaldos buvo labai įspū
dingos. Niekas iš lietuvių 
šioje bažnyčioje tokių pa
maldų nebuvo matę. Jo 
Ekscel. Vyskupo graži, 
maloni, dievota išvaizda 
visų širdis kelte kėlė prie 
Dievo.

Prie šių prakilnių dvasi
nių pamaldų žmonės buvo 
prirengti per dešimties 
dienų rekolekcijų laiką, 
kurias skelbė Tėvas Domi
ninkonas Bonaventu ras 
Pauliukas. Jo pamokslai 
buvo nuoširdūs, aiškūs ir 
vedanti prie Dievo. Jo iš
vaizda taipgi buvo dievo
tai susitelkusi.

Per tas tris dienas labai 
daug žmonių ėjo prie Šv 
Sakramentų. Buvo nema
žai tokių, kurie per dauge
lį metų nebuvo buvę, da
bar grįžo.

Gruodžio 10, įvyko iškil
mingos pamaldos, egzekvi
jos ir Šv. Mišios, kurias J. 
E. Vyskupas atnašavo už 
visus per 25 metus miru- 
rius parapijiečius.

Jubilėjinėse pamaldose 
nebuvo niekas užmirštas. 
Buvo atminta šios parapi
jos įsteigėjai su kun. J. j 
Krasnicku priešakyje, visi 
aukotojai pirmais parapi
jos įsikūrimo metais, i 
Taipgi ir visi dabartiniai | 
parapijiečiai su kun. P. j 
Juškaičiu ir jo pagelbinin- i rankdarbių paroda, — 
ku vikaru kun. Jonu Ple-i “BaJtic Art and Handi- 
voku vadais ir visais au- eraft Exposition”, — di- 
kotojais, kaip skoloms at- džiausioje miesto krautu- 
mokėti, taip ir įtaisytojais vėje, “May Company”. 
įvairių daiktų bažnyčiai, i Parodos atidarymo me- 
Atminta ir visi šios para- , tu pasakė trumpas prakal- 
pijos mirusieji.
buvo girdėti, kad niekas Į tovas ir p. Neff, pirminin- 
nebuvo pamirštas.

tu bažnyčia ir altoriai bu
vo nepaprastai gražiai iš
puošti. Didysis altorius si
dabriniais papuošalais ir 
baltomis gėlėmis buvo ar
tistiniai išpuoštas.

Mergaitės, procesijose 
dalyvaudamos, taipgi bu
vo gražiai baltai apsiren
gusios. Svetainė, kurioje i- 
vyko Jubilėjinė vakarienė 
taipgi buvo puikiai išpuoš
ta. Visokeriopą papuoši
mo darbą atliko Seserys 
mokytojos Jėzaus Nukry
žiuotojo. Didelė garbė 
širdinga padėka joms 
jų triūsą priklauso.

(Bus Daugiau)

BAŽNYČIOS IR SALES 
IŠPUOŠIMAS

sekant Co r c o r a n 
Planą įsigyti nau
jausios rūšies minė
tas įtaisas ne tik 
bus pigiausia, bet 
mūsų ekspertai pa
gelbės išrišti visus 
detalius dykai, kaip 
tas įtaisas įsgyti 
naudojant Federal 
Government N. H. 
A. Plan of Finan- 
cing. Jūsų pripras
tas ‘plumeris’ galės 
vis tai įtaisyti taip, 
kaip jūs norėsite.

PLANAS TAS TOKS:
1- mas. Mūsų prityrimas iš- 
skaitliuos visus darbo deta
lius.
2- ras. Jūsų pačių plumerrt 
patieks jums savo sąskaitą 
už darbą ir Įtaisus.
3- čias. Mes pagelbėsime iš
dirbti išmokėjimo planą. 
Mūsų pagelba jums nieko 
nekainuos.

ATLETIKA ŠV. ALFONSO 
SALĖJE

Jau du mėnesiai kaip, dėka 8- 

to skyriaus Mokytojos Sesutės 

Marijonos rūpesčiui ir kun. Men- 

delio pagalbai, mūsų parapijos 

berniukai ir mergaitės gali lavin

tis atletikoje. Pirmadieniais p-lė 

Jėva Magdašauskaitė, gerai Bal

timorės žinoma atletė, moko pa
rapijos mergaites įvairių gimnas
tikos dalykų; o antradieniais, tai 

Jonas ir Antanas Urlakiai rūpi

nasi berniukais. Moko virtimų 

“tumbling”, pyramidų . statymą 

ir rištinių. Kun. Mendelis nupir

ko 4 dideles “mats” ant kurių 

tinkamai galima lavintis. Gan 

skaitlingai atsilanko kaip berniu

kai, taip mergaitės jiems skirtais 

vakarais, nes nė jokios Įžangos 

nė jokių duoklių nėra imama. 

\Tiena sąlyga yra statoma vi- 

■ siems, norintiems naudotis para- 
’ pijos svetaine, tai yra, kad būtų 
' kas sekmadienis bažnyčioje mi

šiose 8:30 vai. ryte. Su laiku ma

noma surengti programėles mūsų 

jauniems gimnastams viešai pasi- 
j rodyti. Parapijiečiai reiškia pa

dėkos žodį kaip p-lei Magdašaus- 
kaitei, taip Jonui Urlakiui už jų 

pasišventimą vaikučių naudai. 

Laukia tik progos kuomet jie 

i viešai pasirodys, kad tą stivo dė
kingumą jie galėtų savo gausiu 

; atsilankymu įrodyti,

Vienas iš Atletų.

je nežinomajam kareivų 
bus pastatytas didelis gr 
žus paminklas. Lietuvi 
visuomenė šią riiintį uoli 
remia ir nori kuo gražia 
šiai įamžinti nežinomo 
kareivio atminimą.

— Vienas Klaipėdos kr 
što gyventojas, Lietuv 
pilietis Spingys nesijau 
damas kaltu neseniai n 
vyko į Tilžę, kur jį voki 
čių policija areštavo. V 
kiečiai Spingį įtaria 
valstybės išdavimu, b 
ligšiol jam jokių kaltii 
mų dar nepateikė. Man 
ma, kad Spingio suėmirn 
yra vokiečių kerštas 1 
priešvalstybinių gaivai 
suėmimus Klaipėdos kra 
te. Tai nebe pirmas atsil 
kimas, kad vokiečiai suii 
tų Lietuvos pilietį legali 
perėjusį Lietuvos - Voki 
tijos sieną. Tsb.

ir 
už

LIETUVOS RANKDAR
BIŲ PARODA CLEVE- 

LANDUI PATIKO

KUN. MENDELIO PASKAITA 
ŠV. ALFONSO SALĖJE

Sekmadienį gruodžio 16 dieną 
7:30 valandą vakare kaip Pa- : 
žymėta Parapijos XTeikimo Kalen

doriuje, įvyks kun. Dr-o Mende- 
lio paskaitą su spalvuotais pa
veikslais apie “Naujos Sandaros 

•Palikimą”. Tai bus pirma tokios 

rūšies paskaita mūsą parapijoj. 

Jau daugiau kaip du metai kaip 

kun. Mendelis renka iš įvairių 

šaltinių tinkamus paveikslus šiai 

paskaitai. Virš 200 spalvuotų vai

zdų bus parodyta sekmadienio 

vakarą, kurie labai gražiai pa- Į 

aiškina tą brangiausi Naujos ' 
Sandaros palikimą, būtent, šv. mi

šių auką. Kun. Mendelis šiai pas

kaitai įsigyjo kun. Keith. Tėvo , 
Jėzuito, ypatingai priruoštas 

“slides” ir girdėjo tą garsų misi- 

jonorių aiškinant šv. mišių auką 

įvairiose vietose net tris kartus. 

Į šią paskaitą yra kviečiami visi 

Baltimorės Lietuviai. Jokios j- 

žangos nebus.

REIKALINGAS 
VARGONINKAS 

Reikalingas tuojaus g 
ras vargoninkas. 

Kun. J. Čižauskas, 
1313 Westminster Avė. 

Detroit, Michigan.

ADVOKATAS 
202-203 Coombs Bldg.
3 Washington Square
HAVERHILL, MASS.

Telefonas: 6080

351 Essex St., Lawrenoe, Mas 
Room 38, Gleason Bldg.

Tel: 26137

SYKES & SYKES
P. A Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington St. 
NORWOOD MASS.
Tel. Nonvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020DAR VIENAS NAUJAS LIETU
VIS KUNIGAS BALTIMORĖS 

VYSKUPIJOJE
Šeštadienį, gruodžio 8 d., gauta 

kablegrama iš Romos, kad Jonas 

Mendelis, kun. Dr. Mendelio bro

lis, liko tą rytą Kardinolo Mar- 

chetti įšventintas kunigu. Tuoj 

po įšventinimo jis prisiuntė savo 

kunigišką palaiminimą kleb. Lie

tuvninkui, kitiems šv. Alfonso 

kunigams ir visiems šv. Alfonso 

parapijos žmonėms. Kun. Jonas 

Mendelis gan gerai yra pažįsta

mas Baltimorės Lietuviams, nes 
būdamas dar kleriku jis kelius 

kartus lankėsi Baltimorėje ir da

lyvavo parapijos įvairiose iškil

mėse.
Kun. Jonas Mendelis pasiliks 

Romoje iki birželio mėnesio baig

ti teologijos mokslus. Vasarą jis 

mano atlankyti Lietuvą ir ten at

našauti pirmas iškilmingas šv. 

mišias. Po kelių savaičių poilsio 
jis sugrįš į Ameriką darbuotis 

kur jį Baltimorės Arkivyskupas 

paskirs. Ilgiausių metų ir gausių 

vaisių naujo Levito darbams 

Kristaus vynyne!

Novicijus.

surengia vieną kortavimo vakarą 

tų paeit] altoriaus tarnų naudai, 

paprastai antrą advento penkta
dienį. Todėl mūsų altoriaus tar

nai, kuomet jiems reikia kur vie

šai pasirodyti, ar tai kokiose pro

cesijose arba bendruose apvaikš- 

čiojimuose, kaip tai įvyksta kas 

metą Kristaus Karaliaus šventė

je, tai mūši] vaikučiai yra išski

riami kaip gražiausiai aprengti 
iš visų parapijų altoriaus tarnų.

Penktadienį, gruodžio 14 d. į- 

vyko adveittinis kortavimo vaka

ras altoriaus tarnų naudai. Gera
širdės parapijietės ponios K. Kve- 

derienė ir E. Česnienė nuo XV. 

Lombard St., Mockevičienė Pra
nė nuo Belair Rd., S. Šilanskienė 

nuo Glyndon Avė., Adomaitienė 

Petronė, Juozapaitienė Stasė ir 
Šliburienė nuo Hillins St., pasi

šventė pašeimininkauti tą vaka

rą. Jos surinko daug gražių do

vanų ir išplatino daug tikietų. 

Altoriaus vaikučiai patys ir ne
snaudė. Jų pirmininkas Stasys 

LeikUs pardavė net 30 tikietų. Į 

vakarą atsilankė virš 200 žmo 

nių, ir manoma, kad vaikučių 

reikalams liks virš $100. Klebo

nas ir patys vaikučiai taria nuo
širdų ačių kaip p. Grebliauckui, 

taip visoms šeimininkėms ir ki

tiems, kurie rūpinasi jų reikalais. 

Už savo geradarius vaikučiai ža-

siuntė pasveikinimo tele
gramą.

i Parodos atidarymo die
ną vien lietuvių pas May 
Co. atsilankė virš 1000. A- 
pie parodos atidarymą 
Clevelande sužinota vos 
kelios dienos pirmiau. Ne
paisant to, visa lietuvių 
kolonija žinojo apie bū
siančią parodą. Klebonai 
kun. Vilkutaitis ir kun. 

Malonu i bas: miesto^ mayoro ats- Karužiškis nuoširdžiai pa
rėmė parodos idėją. Ponia 
Ona Michelich, Federaci
jos veikėja, p. K. S. Kar
pius, redaktorius, inž. P. 
J. Žiurys kitiems pade
dant, sudarė veiklų paro
dos patronizatorių komi
tetą, kuris yra davęs to
kias geras pasekmes. Po
nas L. Bonyhard, Lietu
vos ir Estijos komercinis 
agentas, nuoširdžiai pasi
darbavo parodos pasiseki
mui.

Cleveland, Ohio.—Gruo
džio 3 d. čia buvo atidary
ta Lietuvos ir Estijos 

paroda, —

kas Chamber of Commer-
I

ce. Nuo lietuvių kolonijos 
parodą sveikino adv. P. V. 
Česnulis. Lietuvos gen. 
konsulas P. Žadeikis at

75 Stnte Street 
ROSTON

PARDUODU
Pirmutinės ir vėliausios išdir- 

bystės Lietuviškų Plūgų. Kiek
vienam yra žinoma, kaip geri yra 
Lietuviški Plūgai. Aš užtikrinu 
jums, kad būsite patenkinti nusi
pirkę mano darbo plūgų. Aš pri
siunčia jums reikalaujant, jeigu 
norite lengvai ariančio plūgo.

F. Aitutis,
455 Cross St.,

Bridgewater, Mass.

Dienraštis “Cleveland 
Plain Dealer” iš gruodžio 
2 d. parašė ilgoką straips
nį apie lietuvių ir estų dir
binius.PARSIDUODA Taipgi plačiai ,
laikraštis “The CleXn.irid-
Press” parodos atidarymo 

• dienoje. , 
u . ■

Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju
‘ir pigiai Pagrobus paruošiu 

Nuo $75—$100—$150 ir

LIETUVOS ŽINIOS
— Lapkričio 23 d. suėjo 

16 metų, kai susidarė pir
masis Lietuvos kariuome
nės branduolys. Sukaktu
vių proga, Kaune, Karo 
muziejaus sodely su dide
lėmis iškilmėmis bus pa
laidotas nežinomas Lietu
vos kareivis, žuvęs per ne
priklausomybės kovas. Ki
tų kraštų pavyzdžiu neto- 

J limoje ateityje ir Lietuvo-

SveiKatos Apurauua 
Siipuejusieius žmonelių 

Apie oc. meno j
NUGA-TUNE įrodė esąs sveiKutos l 
drauda daugentu nusilpusią vyrą 
luotenj. lai tikras touiKas, ku 

! gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusi 
nėjusius organus. Atrodo, kad vii 
kūnas reaguoja trytmeutą. Janu, 
tės dvasia sugrįžta nustipusiems 
seniems. NUGA-TONE sumanui 
nervus, raumenis ir nusilpusias ori 
nūs, kurie tapo nerangūs arba 
dalinai aktyvūs. Nervnlgumas paš> 
narna, nes NUGA-TONE turi gydi 
les, kurios veikia kaip tonikas i n 

i v». sistemą, ŠĮ tikrą toniką parduo 
visi aptiekoriai su garantija sug 
žinti pinigus nepatenkintiems resni 
tais. Pilno mėnesio trytmentas už V 
ną Dolerį. Gaukit bonta Si atidi 
Nnsistebėstte ką Ji jums padarys.

Nuo užkietėjimo imkit — UGA-I
— idealų TJuosuotoJą vidurių 
50c.



iPenktadienis, Oruodžio 14, 1934 a

ytinių Valstybių Žinios
Dongveckaitei -Turoniuih 

sudariusiems naują pa
vyzdingą lietuvišką šeimą 
visi providenciečiai džiau
gdamies linki, kad jiems 
žydėtų laimužė ilgiausius 1 
metus. Svečias.

BROOKLYN, N. Y.
f

NAUJA JAUNA LIETUVIŠKA PORELĖ
Iš kairės dešinėn stovi: jaunavedžiai pp. Juozas Turo
nis ir Teresė Dongveckaitė - Turonienė ir pajauniai, 
jaunosios sesuo Julija Dongveckaitė ir Petras Baba- 
vičius. Jaunavedžiai yra LDS. organizacijos nariai.

Jaunai porelei linkime sukurti gražią lietuvišką 
šeimynėlę.

PROVIDENCE, R. I.

tfATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT

Brooklyn Office

IŠ APREIŠKIMO PARA- į 
PUOŠ »

Gruodžio 6 d prasidėjo | 
trijų dienų pamaldos prieš $ 
Nekalto Prasidėjimo Šven- *; 
tę. Pamaldas laikė vietos | 
klebonas kun. N. Pakai- $ 
nis. Nors jis ir norėjo 
kviesti kunigą svečią toms 
pamaldoms, bet Sodalietės šventei bažnyčia

1
I

ii
ii 
ii
iiWaterbury’o- Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū

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

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

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

793-797 Bank St.

s
is

džiai. Tuomi baigėsi vaka
rėlis.

Reikia pažymėti, kad 
rengimo komitetas parodė 
savo galybę, surengdamas 
šį vakarėlį. Komitetą su
darė sekantieii: Bertha » •/ 
Broškiutė, Ona Stankiutė, 
Ona ir Marė Stagniunaitės 
ir Pranas Raugalas.

HARRISON-KEARNY, NJ.

i

iI
Is

i

Telenhone Stass 2—4-109 
NOTARY PVBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
.BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdan Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

81 
j

I

1
i

VOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNTUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,
BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliudimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinama kaina.

Lietuvių, P. šv. Sopulin
gos parapijoje. 40 valandų 
atlaidai prasidės sekmadie 
nj gruodžio 16 d.

Pastangomis vi e t i n i o 
klebono kun. L. Vaicekau
sko, nupirkti nauji vargo
nai, laike virš minėtų at 
laidų bus pašventinti, ir 
pirmu kartu gros, valdo
mi vietinio vargoninko, F. 
Hodelio.

pamaldoms, bet Sodalietės šventei bažnyčią ir alto- ciškaus, Lietuvos Vyčiai, 
per savo susirinkimą visos riai buvo kuopuikiausiai Altoriaus draugija, para- 
prašyte prašė, idant pats 
klebonas atlaikytų tas pa
maldas, nes jos įvertina 
savo kleboną dauginus ne
gu svetimą. Todėl nors ir 
nenoroms, mūsų klebonas 
apsiėmė. Ir jo gražūs pa
mokslai labai patiko netik 
Sodalietėms, bet ir vi
siems, kurie jų klausėsi. 
Kiekvieną vakarą gražiai 
visos Sodalietės rinkosi į 
pamaldas.

Dienoje Nekalto Prasi
dėjimo, per 9 v. mišias, vi
sos ėjo bendrai prie Šven
tos Komunijos. Po Komu
nijai įvyko bendri pusry
čiai klubo kambariuose. 
Tuose pusryčiuose dalyva
vo vietos kunigai ir suvirs 
šimtas Sodaliečių. Laike 
pusryčių buvo dar ir gra
ži programa, kurią suren
gė mūsų gabus jaunas vi
karas kun. J. Kartavičius. 
Pusryčių metu kalbėjo 
klebonas kun. N. Pakalnis 
ir kun. Kartavičius. Kle
bonas savo labai linksma 
kalba ir maloniu balsu su
žavėjo mergaites, todėl, 
kad dar jos niekad nebuvo 
girdėję savo nąujo klebo
no vien tik į jas kalbančio.

*

Vakare įvyko naujų na
rių priėmimas. Mišparus 
atlaikė klebonas, o pritai
kinta pamokslą pasakė 
kun. Kartavičius ir klebo
nas.

Prie Sodaliečių prisirašė 
apie keturios dešimtys 
naujų narių. Todėl mūsų 
draugija smarkiai padidė
jo skaičiumi, ir visos, kaip pri8 savo bažnyčios, ku- 
jaunesnio taip ir vyresnio rioje padarė pirmą lanky-

liaus visi parapijonai.
Procesijos buvo skaito

ma dalyvių virš tūkstan
čio lietuvių, kas labai ste
bino pačius Maspethiečius 
ypač svetimtaučius, nes 
niekas net manyti nedryso 
kada nors pamatyti taip 
skaitlingą ir tvarkią gat
vėmis lietuvių procesiją

HARTFORD, CONN.
Vaidinimas gerai pavy

ko ir darė malonų įspūdį. 
Kadangi vaidintojai buvo 
visi choristai - daininin
kai, tai giesmelės išėjo la
bai gerai harmonijos at
žvilgiu.

* * #

Komedija “Balon kritęs, 
sausas nesikelsi” publikai 
patiko, nes New Britaino 
vaidintojai gražiai vaidi
no. Ypatingai p. Valinčius
— Daudonio rolę puikiai 
vaidino. Onutės rolę vaidi
no p-lė Razaičiutė; Vai- 
sonuko — p. B. Kazakevi
čius: Dadzvilo — p. K. 
Žalnieraitis; Radzvilienės
— p-lė S. Matulytė; Lajie- 
niaus — K. Kavaliauskas; 
Magdės — p-lė A. Jurkū
naitė; Jono — p. J. Mali
nauskas. Direkt. režisie
rius p. K. Žalnieraitis, var
goninkas.

* * *
Kalbėjo Kun. Vaškelis
Pertraukoj kalbėjo New 

Britaino liet. par. kleb. 
kun. Vaškelis. Jis pagyrė 
Sąjungietės už jųjų su
rengtą gražų vakarą ir pa
vyzdingą veikimą.

* * *
Garsino “Darbininko” 

Vajų
Gerb. Jonas Mančiunas 

kalbėjo trumpai apie laik
raščius, spaudos svarbą ir 
naudą. Jis išaiškino “Dar
bininko” vajų ir ragino vi
sus pasinaudoti proga už
siprenumeruojant papigin- 

į ta kaina laikraštį “Darbi
ninką”. Patarė užrašyti 
savo draugams ir gimi
nėms Amerikoje ir Lietu
voje gyvenantiems “Dar
bininką” Kalėdoms kaipo 
Kalėdinę dovaną.

♦ * ♦

Malonios Sąjungietės
Verta pažymėti, kad 

mūsų miesto moteris są
jungietės veikia labai pa- 

| vyzdingai; dažnai suren
gia pramogėles ir sceniškų 
veikalų vaidinimus. Teko 
man proga susipažinti su 
Moterų S-gos 17 kp. vei
kėjoms, pirm. gerb. p. 
Mančiuniene, komiteto na
rėmis poniomis Elijošiene, 
Petrukevičiene ir kitomis.

Sąjungiečių, L. Vyčių ir 
Jaunų Vyrų veikimas.
Vietos Moterų S-gos 17 

kp. narės surengė graži] 
vakarą. Suvaidinta du vei
kalai: ‘Kalėdų išvakarėse’ 
ir ‘Balon kritęs sausas ne
sikelsi’.

Pirmąjį veikalėlį vaidi
no vietos parinkti vaidin
tojai : Ūkininko Antano 
rolę vaidino p. Jonas Man
čiunas; jo sūnus Stasio — 
p. Edvardas Mančiunas; 
duktės Onos
Sakadolskaitė; Magdės — 
p-lė Valerija Kaunietaitė; 
tarnaitės Katrės — p-lė 
M. Bajerčikiutė; ūkininko 
žmonos Antanienės
Sintautienė. Direkt. Rėžis, 
buvo p. V. Burdulis.

•

išpuošti gyvomis lelijomis, pijos abudu chorai, paga- 
Nepaprastą įspūdį sudarė 
Sodaliečių — mergaičių į- 
ėjimas bažnyčion procesi
jos formoje iš virš 150 na
rių.

Misijonierius susijaudi
nęs pasakė du pamokslu 
taip širdingai, kad maspe- 
th’iečiai sako: “Tokių pa
mokslų nesam girdėję net
Lietuvoje”. Užbaigoje pa- Maspethe. Vietos policijos 
mokslų, Tėvas Bružikas i- 
rašė 48 naujas mergaites 
į Sodalicijos draugiją. Da
bar Maspetho lietuviai 
džiaugiasi didžiule Sodali
cijos draugija. Pamaldų Garbinkime Švenčiausį Sa- 
užbaigoje buvo teikiamas kramentą ir Kursai Ken- 
palaiminimas su Švenčiau- tėjai” 
siu Sakramentu iškilmin
gai — su asista. Bažnyčią 
ir altorius gražiai papuošė 

Į Altoriaus draugija, gėles 
aukojo Sodaliečių ir Alto
riaus draugijos ir šiaip 
pavieniai asmenys. Vi
siems klebonas dėkuoja.

* * *
Sekmadienio vakare, 

gruodžio 9 d., šventųjų 
I Metų Jubilėjinės Misijos 
iškilmingai baigėsi su baž- tolimesniame gyveni m e. 
nyčių lankymu procesijos Mes, ir svetimtaučiai ge- 
formoje ir eisena gatvė- rai pastebėjome to pilno 
mis.

J. E. Vyskupas Molloy 
davė ypatingą leidimą Ma
spetho lietuviams dėl vi
suotinų atlaidų gavimo, 
lankyti tik tris bažnyčias 
ir po vieną kartą. Tas pri
vilegijas Maspetho lietu
viai misijonieriaus para
ginti — įvertino. Po pie 
tų, 2 vai. rinkosi žmonės

v • skadronas suteikė gražų 
lietuviams patarnavimą 
procesijos eisenoje. Ypač 
sutartinis lietuvių jaudi
nantis giedojimas k. t.

gerbiama daugelio rimtų 
kitataučių tarpe.

P-lė Dongveckaitė pre
numeruoja visus Ameriko
je leidžiamus katalikiškus 
laikraščius ir net tris laik
raščius gauna iš Lietuvos. 
Jos knygyne randasi daug 
ir gerų lietuviškų knygų, 
kurias nors ir būdama už- 
sieėmusi visuomeniniais 
darbais, randa laiko pas
kaityti. Kaip rimtai ši lie
tuvaitė žiūri į gyvenimą, 
parodo tas dalykas, kad ji 
nekartą yra išsireiškusi, 
jog ji niekad nesituoksian- 
ti su ne lietuviu nepaisant 
kas jis toks būtų. O susi
tuokti su ne lietuviu dėl 
savo asmenybės gražių y- 
patybių p-lei Teresei yra 
buvę labai daug progų. 
Tai pavyzdys tūkstan
čiams čia gimusių mūsų 
jaunuolių, kurie šiame 
taip svarbiame dalyke į 
tautybę ir dažnai net į re
ligiją mažai tekreipia dė
mesio.

Juozas Turonis yra gi
męs Providence, bet dar 
mažas buvo parveštas Lie
tuvon ir užaugo Nočios 
parapijoje, Vilniaus kraš
te. Jis yra pilnai susipra
tęs lietuvis, karštas tėvy
nainis. Nepakęsdamas len-1 scenoje 23 d. gruodžio. Vi- rė visi gryžę į savo bažny- 
kų vargi jos prieš keletą sos bandys padaryti tą va- čią ir kartu Misijų užbai- 
metų grįžo Amerikon. Bet karą pasekmingu, nes vi- gimą. 
jei tik vilniečiai imtų gin-; sas pelnas yra skiriamas 
klą pliekti lenkus p. Turo- parapijos naudai, 
nis tuojaus atsirastų pir
mose kovotoju eilėse. Jis 
visuomet pasiryžęs net 
mirti už Lietuvą. Jis yra 
labai gabus deklamatorius 
ir teatrų lošėjas, kaip ir 
jo žmona Teresė. Rodos, 
kad L. Vyčių kuopos loši
mai juodu taip suartino, i 
kad tapo neišskiriamais 
gyvenimo draugais.

Kaip teko nugirsti pp.

DONGVECKAITĖ
— TURONIS

Lapkr. 28 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioje P-lė Te
resė Dongveckaitė su Juo
zu Turoniu priėmė mote
rystės sakramentą.

Altorių ir visos bažny
čios išpuošimas; ypatin
gas giedojimas; daugybės 
žmonių atsilankymas, visa 
liudija, kad tai ne papras
tos, bet rinktinės poros 
jungtuvės.

P-lė Teresė Dongveckai
tė, duktė susipratusių že
maičių Kazimiero ir Tere
sės (Urnikaitės) Dongvec- 
kų yra gimusi Brighton 
Mass. Dar jai mažai tebe
sant jos tėveliai atsikėlė į 
*Rhode Island valstybę. 
Pirmiau buvo apsigyvenę 
Philipsdale, o paskui Pro
vidence, kame ir tebegyve
na.
..Žvelgiant visą providen- 

ciečių paskutinių kelių 
ifietų viešą veikimą tuo
jaus aiškiai pasireiškia 
p-lės Daugveckaitės asme
nybė. Daugiausiai jos pas
tangomis buvo atgaivinta 
ir dabar puikiai veikia Lie 
tuvos Vyčių kuopa. Jai 
riižmininkaujant išaugo,
' bai pavyzdingai susi- 

t varkė ir sulietuvėjo para- 
įajos choras. Šv. Onos dr- 
jc je p-lė Teręsę yra buvu
si vienintelė narė iš čia 
p. gūsių mergaičių, nesi
drovinčių, darbuotis su 
daugumoje jau senyvomis 
m oterimis. Ji nuolatos es- 
t tos dr-jos ar pirmininke 
a if raštininke, dabar eina 
birm. pareigas. Bendrai 
■Įsame kolionijos veikime 
p-lė Teresė visuomet esti 
ūmiausia veikėja. Ji visur 
Bvisada pasireiškia šim- Turoniai ruošiasi vasarą 
:ą įošimčių lietuvaitė, o Atlankyti Lietuvą. Dieve 
ir įlindo būti mylima ir jiems padėk.
Ilįlflv’ •«'>*.E' • ,
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jaunesnio taip ir vyresnio j' * - - - - -
skyriaus gražiai darbuoja- mo" stotį. Kitas bažnyčias 
si. Ir dabar yra rengiama k. t. šv. Kryžiaus lenkų ir 
gražus teatras ‘šventa Ce- šv. Stanislovo airių ir ket- 
cilija’ kuris bus statomas virtą paskutinę stotį pada

Už tat valio Sodalietėms.
S. N.

k. t. Šv. Kryžiaus lenkų ir

Maspethas tik dabar su
žinojo kaip didingas lietu
vių skaitlius jame gyvena. 
Lankymo Bažnyčių eisena 
buvo gražiai klebono su
tvarkyta. Procesijos eise
noje priešaky nešė kryžių 
su akolitais prie šonų, pa-

kitose Bažnyčiose 
sukėlė svetimtauč i a m s 
stebėtino pasigerėjimo, o 
tas viešas religijos paro- 
davimas ir taip sutartinas 
ir skaitlingas, pilnai įrodė 
lietuvių širdyse esanti gy
vą, tikėjimą.

Dvasiniai atgimę Maspe- 
tho lietuviai, kuris taip ai
škiai ir viešai pasireiškė 
šiose misijose, laikykimės 
tos vieningos sutarties ir

vieningumo pradžią prie 
jo glauskimės visi, nes di
deli parapijos darbai atlie
kami tik visų pilnu susi
pratimu ir susijungimu į 
vieną kūną - bendru para
pijos darbą.

Rep.

C. BROOKLYN, N. Y.

p-lė Ona

P-

MES PARDUODAME
CEMENTU - PLYTAS 

GRINDIS 
DURIS - LANGUS 

ŠINGELIUS 
IR 

STOGAMS DENGTI 
MEDŽIAGA

CHELSEA BUILDING
VVRECKING CO., Ine.

66 Parker St. 
BROCKTON, MASS. 

Tel. Brockton 363

VYČIAI VEIKIA
Ketvrtadienį, gruodžio 6 

d. Šv. Jurgio par. salėje, 
207 York St., Centrai 
Brooklyne, įvyko, Lietu
vos Vyčių N. Y. ir N. J. 
Apskričio sporto skyriaus 
Bunco ir kortų vakarėlis.

Vakarėlis buvo tikrai 
pasekmingas — dalyvavo 
gražus būrelis jaunimo, 
kurs labai gražiai ir pavy
zdingai praleido vakarėlį. 
Programa buvo paįvairin
ta su basketball lošimu, 
kuriame dalyvavo 49-ta ir 
12-ta kuopos. Lošimą pra
dėjo N. Y. ir N. J. Vyčių 
Apskričio basketball lyga.

Šv. Jurgio par. Vyčių 
49 kuopa nugalėjo 12-tą

S

Is

IŠVALYMAS 
ir SUPROSYMAS

SIUTUS AR SUKNIAS
Dabar tik už

Novenos ir Šventųjų Metų
Į Jubilėjinės Misijos Baigė- skui juos sekė misijonie- 

«i sn Procftsiia i rius ir visi parapijos kuni 
gai. Vėliaus visos parapi
jos draugijos su bažnyti
nėms vėliavoms, k. t. So- 
dalicijos, Šv. Ražančiaus, kuopą — santykiu, 47—9. 
Šv. Vardo, Šv. Petro ir Po- Po basketball lošimo į- 
vilo, Šv. Vincento, Apaš- vyko kortų ir bunco party 
talystės Maldos, Šv. Pran- —< po tam duota užkan-

si su Procesija
šeštadienio vakare gruo

džio 8 d., su didžiausiom 
iškilmėm, Tėvas Bružikas 
S. J. baigė novėnas prie 
Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Švenčiausios. Žmonių buvo

„.^.perpildyta bažnyčia. Tai-

s

2 Pašaukite:

COLONIAL 
CLEANSING SERVICE

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