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Sveikinimai “Darbininko” 
Radio Programos 

Dalyviams
“DARBININKO” Radio programa pereitą šešta

dienį praėjo sėkmingai. Programa, kiek girdėt, vi
siems patiko. Kitą šeštadienį, tuo pačiu laiku, būtent, 
nuo 2 vai. iki 2:30 vai. po pietų iš stoties WAAB 
(1410 kilocycles) radio klausytojai turės progos išgir
sti Kalėdinę programą. Programa tilps Kalėdiniame 
numery, gruodžio 21 d. Tą numerį visi įsigykite, nes 
bus labai įdomus, gražus ir turiningas, 16 puslapių.

“DARBININKO” vadovybė gavo daug sveikini
mų telephonu ir žodžiu, už kuriuos tariame darbinin
kišką dėkų. Gavome sveikinimų ir laiškais, kurių da
lį čia dedame. Visiems sveikinusiems dėkuojame. Pa
tariame visiems klausytis “Darbininko” Radio Prog
ramų kas šeštadienį ir parašyti kaip patiko. Gerai ar 
blogai, rašykite. Rimta kritika naudinga ir reikalirų- 
ga.

RADIOKLAUSA

Preitame šeštadienį, gruodžio 15 d., 2 vai. po pie
tų, Worcestery pasukęs savo radio ant 1410 kilocycles, 
gavau iš Bostono stotį WAAB. Ir štai, o džiaugsmas’ 
Išgirdome Lietuvių Darbininkų Sąjungos organo 
“Darbininko” LIETUVIŠKĄ radio programą. Progra
ma buvo gan įvairi ir labai gerai girdėjosi, žinoma, 
ten, kas turi įsitaisęs gerą aparatą. Visos kalbos, dai
nos buvo imponuojančios ir žavinčios. Teko girdėti, 
kad daugelis lietuvių šeimynų tą pusvalandi, praleido 
prie radio.

Lauksime kas šeštadieny tos brangios valandos. 
Tikimės, kad gavę inspiracijos ir drąsos, gal ir Wor- 
cesterio lietuvių katalikiškoji visuomenė įstengs ką 
nors panašaus įvykdyti ateity. O pajėgų ir paramos 
tokioj didelėj kolonijoj netruktų!!’

Tiesa, stotis WAAB ateityje skelbs profesionalus 
ir biznierius, kurie garsinasi “VVorcesterio žodyje”.

- Klausykite!
Worcesterio žodžio Darbininke Redaktorius.

Pasitraukė Klaipė 
dos Direktorija
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KARAS ESĄS “RAKE
TAS”

z ■ ■ ■ I ■

New York — Buvęs Ma
rines Corps generolas

; Smedley D. Butler kalbė
damas Enąuirers Discus- 
sion klube pareiškė, kad 
karas esąs “raketas”, nes 
jis būdamas armijoj treč
dalį šimtmečio vyresniuo
ju matęs kaip daugelis ka
rų prasideda ir baigiasi, 
todėl jis dabar ir pašven- 
čiąs savo dienas bandyda- i 
mas suardyti tą “rakieti-
riavimą”. toliaus sakė, Į Klaipėda — Gruodžio 3 
kad kai kurie net agituo- i a. Klaipėdos krašto guber- 
ją pradėti karą su Japoni- ’ natorius naują direktori
ja, kaipo būdą panaikini
mui depresijos.KUN. JONAS J. JAKAITIS.

Tėvų Marijonų Vienuolijos Amerikoje Provincijolas, 
“Darbininko” bendradarbis ir didis jo ir Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos rėmėjas ir prietelis, šiandien 
mini savo 25 metų kunigavimo sukaktuves. Gerb. Ju- 
bilėjatui linkime ilgiausių metų.

UŽMUŠK KETURIUS 
JAUNUOLIUS VYKS

TANČIUS I BAŽNYČIĄ
DU JŪREIVIAI ŽUVO 
GELBĖDAMI KITUS

New York — Gruodžio 
15 — Kuomet įnirtęs aud
rų supamas šiaurės Atlan- 
tikas baigė skandinti bri-

Klaipėda. — Gruodžio 1 to nepadarė, aš randu, 
d. Reizgio vadovaujama kad geriausia būtų išeitis 
Klaipėdos krašto direkto
rija gubernatoriui įteikė 
savo atsistatydinimą. At
sistatydinimas priimtas. 
Kol bus sudaryta nauja 
direktorija, gubernatorius 
pavedė ligšiolinei direkto
rijai ir toliau eiti parei
gas.

DIREKTORIJA SUDA
RYTI PAVESTA BRU- 

VELAICIUI

ją sudaryti pavedė krašto 
seimelio nariui Jurgiui 
Bruvelaičiui.

UŽ MEDVILNĖS 
KONTROLĘ

iš susidariusios padėties 
atiduoti Tamstos dispozi
cijai man suteiktas Klai
pėdos krašto direktorijos 
pirmininko pareigas”.

Klaipėdos krašto guber
natorius, remdamasis di
rektorijos pirmininko ,M. 
Reizgio, pareiškimu ir 
Klaipėdos krašto statutu

t (17 str.), gruodžio 1 d. at
leido Reizgį nuo direktori
jos pirmininko pareigų ir 
pavedė jam eiti tas parei
gas, kol paskirs naują di
rektorijos pirmininką. At
leidimo rašte gubernato
rius direktorijos nariams 
pareiškė padėką už nuo
pelnus Klaipėdos kraštui.
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Gruodžio 15, 1934 
Darbininkui • So. Boston, Mass.
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
GERBIAMIEJI:—

•

Kaip išgirdau pirmą Dubininko Radio Katalikų 
programą, man taip paty& dainos, kad net ir apsi
verkiau. Labai gražiai choras, po vadovyste p. R. Juš
kos, sudainavo.

Vedėjas tos programos ir taipgi LDS. Centro Pir
mininkas kun. J. švagždys labai aiškiai kalbėjo.

Kad ir ligonis esu, bet pusę man sveikatos sugrį
žo kaip išgirdau tokią gražią programą.

Gal geras Dievulis duos sulaukti kito šeštadienio, 
kad galėčiau vėl išgirsti jūsų programą.

Linkiu iš širdies gero pasisekimo visai organiza
cijai.

Simonas J. Kavolis,
LDS. Narys ir “Darb.” Skaitytojas.

Gruodžio 15, 1934. 
Darbininkas,
366 West Broadway, 
South Boston, Mass.
GERBIAMIEJI:—

Komplimentuoju Darbininką už puikią šios die
nos radio programą. Kunigo švagždžio kalba buvo be 
galo turininga ir įspūdinga. Artistas Juška vedė va
landą su aukštu atsižymėjimu; jo balsas nereikalavo 
didesnio aiškumo ar malonumo. Dėl panelės Grybai
tės išreiškiu gilias komendacijas: jos balsas jo grožy
bė sykiu sujudino ir nuramino. Choras pilnai paten
kino ir toliau išreiškė Artisto Juškos gabumą.

Valio, Darbininkui už tokį puikų parodymą Lie
tuvybės ir progreso; lai Darbininko Radio Valanda 
gyvuoja ir stiprybę semia iš patenkintų klausytojų, 
iš kurių, aš vienas, lieku,

Su gilia pagarba,
Charles J. Kalinauskas.

Gruodžio 15, 1934 
Cambridge, Mass.

Išgirdę pirmą kartą iš stoties WAAB Rapolo Juš
kos sveikinimą, kun. švagždžio kalbą ir dainininkų

Keturi jaunuoliai dir
bantieji CCC kempėje, 
New Marlboro, Mass., vy- tu prekinį IŽlvą Usworth, 
kdami j Šv. Petro bažny
čią, Great Barrington, 
Mass. klausyti šv. mišių 
tapo užmušti ir 7 sunkiai * 
sužeisti. Nelaimė įvyko; 
kuomet 16 jaunuolių atvi
rame troke, sningant ir 
slidžiu keliu vyko į Great 
Barrington išklausyti Šv. ’ 
mišių. Leidžiantis nuo au
kšto ir stataus kalno vadi
namo Three Mile Hill, jų 
trokas pradėjo slysti, at
sisuko skersas ir slysda
mas kliudė sale kelio sto
vinčius cementinius stul
pus, iki galutinai susidau
žė. Išmesti jaunuoliai ke
turi iš Bostono vietoje ta
po užmušti, septyni sun
kiai sužeisti, o kiti liko 
sveiki arba lengvai sužeis
ti. Sužeistieji nugabenti į 
Fairview ligoninę. Jie visi 
tikėjosi gauti atostogų 
Kalėdoms ir tąją proga 
aplankyti savo tėvelius ir 
namiškius ir todėl visi bu
vo gerai nusiteikę. Užmuš
tųjų amžius 18 — 19,

du heroiški Antverpo jū
reiviai nuo savo prekinio 
laivo Jean Jadot pasileido 
mažu laiveliu prie skęs
tančio laivo ir paėmę dvy
liką žmonių įrėši atgal. 
Bet didelė banga juos už
liejo apversdama jų laive
lį ir tie du narsuoliai su še 
šiais gelbėjamaisiais nus
kendo. Kitus šešis pasise
kė išgelbėti.

NEW YORK’AS IŠKIL
MINGAI PRIĖMĖ PRO
VINCIJOS GYDYTOJĄ
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Pietinėse valstybėse bu
vo balsuojama ar palaiky
ti ant toliau valdžios kon
trolę ant auginamos med
vinės, ar ne. Devyni prieš 
vieną balsavo už palaiky
mą kontrolės arba taip va
dinamo Bankhead akto, 
priimto praeitoje kongre
so sesijoje. Sulig to akto 
valdžia nustato tam tikrą 
kvotą, būtent, kiek šios 
šalies industrija gali su
naudoti medvilnės, tai tiek 
ir auginti, o ne daugiau.

.Tokiu būdu išvengiama 
medvilnės perviršiaus ir 
kainų nupuolimo. Už ne
auginamą medvilnę au 
ginto jai gauna tam tikrą 
atlyginimą.

HITLERIO TRAUKINYS
SUVAŽINĖJO BUS’Ą

z

Traukinys,

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
TURKIJOJ

Instanbul —Gruodžio 16 
d. Tshapadjur apylinkėj, 
rytų Anatolij įvyko smar
kus žemės drebėjimas, ku
riame žuvo apie 100 žmo
nių ir sugriauta apie 50 
kaimų.

New York — čia atvyko 
paprastas provincijos gy
dytojas iš Ontario Cana- 
dos, Dr. A. R. Dafoe. Jis 
iškilmingai ir oficialiai ta
po priimtas kaipo labai 
žymus svečias. Dr. Dafoe, 
būdamas paprastu provin
cijos gydytoju labai pa
garsėjo, kuomet jis pagel
bėjo ‘garniui’ atnešti Dio- 
n’ų šeimai penktinukus. 
Šis atsitikimas yra labai 
reikšmingas medicinos is
torijai, nes pirmą sykį at
sitinka, kad penki kūdi
kiai sykiu gimę visi gy
ventų ir augtų. Dion’ų 
penkios dukrelės gražiai 
auga. Nors jos pirm laiko 
gimė, bet Dr. Dafoe suma
numu ir rūpestinga prie
žiūra jų visų ir motinos 
gyvybė išsaugota.

Berlynas
kuriuo važiavo Vokietijos 
diktatorius Adolfas Hitle
ris suvažinėjo bus’ą prie 
Verden, Hanover. Bušu 
važiavo skrajojanti teatro 
trupė. Iš tos trupės 15 ta
po užmušta, o keturi su
žeisti.

Ši žinia Vokietijos spau
dai buvo uždrausta skelb
ti. Tik propogandos minis
teris Goebbels savo kalbo
je šią žinią atskleidė pri
mindamas, kad Apvaizda 
išgelbėjusi jų vado (Fueh- 
rer) gyvybę.

LENKAS PRISIPAŽINĘS 
KALTU

REIZGIO DIREKTORI
JOS PASITRAUKIMO 

RAŠTAS

MASINIAI AREŠTAI 
VOKIETIJOJ

švelnius balsus, tas viskas mus džiugina, klaususius 
tos programos, kad galėsime girdėti tikrai lietuviškai 
ir katalikiškai švarių kalbų ir dainų.

Linkime viso labo savo Vadams katalikiškoje dir
voje.

. : Su pagarba,
Zaveckių šeima.

Berlynas —Diktatoriaus 
Adolfo Hitlerio slaptoji 
policija, gelbstint Elite 
milicijai, areštavo ir su
kimšo į kalėjimus tarp 
500 ir 700 vyrų, kurie ne
va vedę nedorą ir nemora
lų gyvenimą. Slaptoji po
licija padarė medžioklę sa- 
liunuose, valgyklose, vieš
bučiuose ir net privačiuo
se namuose.

Areštavo žymių žmonių 
ir net užimančių aukštas 
vietas nazių organizacijo
je.

Valymas einąs visu

Klaipėda — Gruodžio 3 
d., Klaipėdos krašto direk
torijos pirmininkas Reiz- 
gys įteikė šitokio turinio 
atsistatydinimo raštą:

“Atsižvelgdamas i tai, 
kad Klaipėdos krašto sei
melis, sušauktas Tamstos 
aktu iš š. m. liepos mėn. 
19 d., liepos mėn. 27 d. po- 
sėdin nesusirinko mano 
direktorijos deklaracijos 
išklausyti, ir, vėliau šauk
tas seimelio pirmininko ini 
cijatyva, rugsėjo mėn. 6 
d. posėdžiui taip pat nesu
sirinko ir matydamas, kad smarkumu. Kuo tas valy- 
dėl tos padėties negalima 
būtinų priemonių imtis 
nei viešiesiems krašto fi
nansams tvarkyti, maži
nant krašto gyventojų 
mokesčių naštą, ir krašte nuo Stalino “prie sienos”, 
išlaidas, nei imtis teisėtu 
priemonių administracijos ' 
aparatui pertvarkyti bei 
leisti kitus kraštui įstaty
mus, aš randu, kad reikia 
ieškoti išeities iš susida
riusios padėties.

Nors seimelis nėra kliu-į 
dęs mano direktorijai val
džios funkcijas vykdyti, 
nes, galėdamas kiekviena 
dieną, t y. nuo liepos mėn. 
17 d., mano direktorijos 
darbus sukliudyti nepasi
tikėjimo jai pareiškimu.
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Peabody, Mass. —Radus 
tarp dviejų odos dirbtuvių 
ant tako lavoną tūlos Mrs. 
Florence R. Pierce, 49 m., 
tapo suimtas Bronislaw 
Sobocyenski, 23 m., iš Sa- 
lem’o. Po ilgo policijos 
kvotimo lenkas Sobocyen
ski prisipažinęs susimušęs 
su Mrs. Pierce, nes jam 
girtam esant ji bandžiusi 
jo pinigus pavogti.

mas baigsis? Greičiausiai 
nauja revoliucija, kuri vėl 
nuneš nemažai gyvybių.

Vadinasi Hitlerio valy- 
masis mažai kuo skiriasi

SUOMIJA SUMOKĖJO 
SKOLĄ AMERIKAI

Helsinkis, — Vyriausias 
Suomijos banko direkto
rius pranešė, kad Suomija 
gruodžio 15, sumokėjo vi
są skolą Jungtinėms Vals
tybėms ratą su palūkano
mis. Suomijai teko su
mokėti 228.538 dolerius.

Nieko neveikti — reiškia 
mokytis daryti blogą.

Bedarbiai Atsiliepkite
I DIENĄ $3, Į SAVAITĘ $21, Į MĖNESI 84 

DOLERIAI
Už sunkiausią darbą džiaugtųsi gavęs į dieną $3 

čia tik reikia pavaikščioti po lietuviškas šeimynaio
ir per visą dieną tik galima prikalbinti 5 naujus skai
tytojus “Darbininkui”, žiūrėk, jau turi $3 pelno, nes 
j redakciją atiduosi už 4 skaitytojus, o penkto mokes
nis palieka platintojui. Taigi bedarbiai j darbą! Gali 
ir pasisakyti, kad bedarbis, tai jautresnės širdies žmo
gus pasigailės ir užsirašys. Tik tu 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
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L. D. S. KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

L. D. S. 1-mos kuopos 
priešmetinis susirinkimas 
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 nariu 
sutarimo, priklauso vie- 
ningesnis veikimas kuopo
je. Taigi nei vienas neap
leiskime šio susirinkimo ii 
tą gražų ir kilnų organiza
cijos darbą tęskime toliau

LDS 1-MOS KUOPOS 
PRAKALBOS

Gruodžio 16 d. š. m. 7:3< 
vai. vak., Šv. Petro par 
bažnytinėje salėje įvyke 
LDS. 1-mos kuopos “Dar 
bininko” vajaus reikali 
prakalbos.
/ Į prakalbas pakviest: 
kalbėti, mūsų išeivijos va 
das kun. K. Urbonavičius 
pagrindinis kalbėtojas ku 
nigas S. Vembrė iš Wor 
ėesterio, J. Kumpa ir Pr 
Razvadauskas vietiniai.
~ Įvertindami 'South Bos 
toniečiai katali kiškom 
spaudos reikšmę gausia' 
Susirinko ir atydžiai sekė 
kalbėtojų teikiamas min
tis ir nėra abejonės, kač 
tuojaus pasirodė gražu;' 
vaisiai, nes matėsi p-nelė 
M. Kilmonytė turėjo gra
žaus darbo per visą vaka-

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.
j, Adresas:

933 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

.................. . . ............... ......... ■-» 
rą rašydama užsisakymų 
“Darb.” pakvitavimus.

Gražiakalbis kun. S. J. 
Vembrė tikrai atsidavęs 
katalikiškos spaudos pla
tinimo darbui, pasakė la
bai įdomią ir turiningą 
kalbą. Kalbėjo net 45 mi
nutes ir kad būtų kalbėjęs 
kitą tiek, tai būtų nepas
tebėtą, nes kalbos turinin-; 
gumas labai visus įdomi
no.

Gražiai atsiliepė ir p. P. 
Razvadauskas Vyčių or
ganizacijos žymus veikė
jas ir LDS. Centro iždinin- 
ras, apie atsidavusį jauni
no pritarimą “Darbinin
ko” vajui.

Garbingas mūsų vadas 
X. Urbonavičius, to vaka- 
’o vedėjas patiekė žinių 
spaudos galingumo, imda- 
nas pavyzdžiu persigan- 
iusius sovietų komisarus, 1 
įurie apsikaustę geleži- 
iais cenzūros retežiais, 

bijosi leisti laisvės žodžiu; 
r paskleisti teisingų žinių 
įpie savo smurtiškus dar
bus.
Giliai įvertindamas spau- 
los reikšmę priminė, kad 
sus ip r a tusiem s ir savo
spauda apsirubež i a v u- 
siems 
baisus 
metamas į mus šlamštas, 
nes susipratęs katalikas 
jo neremia, nei į rankas 
įeima. Todėl ir yra būtina 
urėti kiekvienoje katali
kiškoje šeimoje katalikiš
ką laikraštį “Darbinnką”., 

Apie LDS. ir “Darbinin-!
- ro” vajų ir susipratusį ka-; 
'zaliką kalbėjo Jonas Kum
pą, buvęs mokytojas Vil- 
įiaus krašte ir dabar dir
bąs “Darbininke”.

Vakaras užsibaigė su 
pakeltu ūpu ir reikia tikė
tis, kad southbostoniečiai 

i įsi judins į didelį katalikiš- 
j kos spaudos platinimo 
darbą. Rap.

t

katalikams nėra 
jokis bedieviškas

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906 

OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

George H. Bigelow, Mass
achusetts General Hospi- 

' tai vedėja.
o ---------------- -—
MOTERIS UŽSIMUŠĖ 

ELEVATORIO DUOBĖJ

23 IŠGELBĖTA IŠ 
DEGANČIŲ NAMŲ

ss»

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. Y. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas su ha tos vakarais ir 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALYARISK!
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1 :3O iki 5:3O po pietų h 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą diena 

pagal susitarimą.
į <

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W Broadway. So Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu< 
l :30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartj)

Į Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSH1S, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
10fiso Valandos : 2—4 jr 6—8

278 Harvard Street, 
ikamp. Inman arti Centrai Sq-, 

Cambridge, Mass.

išrokavimais padaryti.
Mat, naujam gubernato

riui Curley užėmus vietą 
Hultmanui teksią pasi
traukti. todėl jis ir pasis
kubinęs padaryti naujus 
paskyrimus ir paaukštini
mus. •i■——

CLIFFORD’S
I

? SERVICE STATION

VIRTUVES PEČIAUS 
ALIEJUS — 7*/2c.

Taipgi parduodame:
LYNN ALIEJAUS

I

r

■ šildytuvus
Tel. 6394

588 No. Main St,
BROCKTON, MASS.

Federacijos 3-čiojo sky
riaus mėnesinis susirinki
mas įvyksta antradienį, 
gruodžio 18 d., tuojau po 
LDS. 1-mos kuopos susi
rinkimo, parapijos svetai
nėje, 492 E. 7th St., So. 
Boston.

Visi organizacijų atsto
vai dalyvaukite susirinkit 
me, nes reikės išduoti ra
portai kiekvienai dr-jai. 
kurią jūs atstovaujate, jų 
metiniuose susirinkimuo
se. Taigi visi į susirinki
mą išklausyti raporto kas l 
nuveikta per pereitų metų 
laikotarpį.

NORĖJO SUVAŽINĖTI 
POLICININKĄ

i

I 
I

& Į

Tūla Beatriče Lashway, 
gyvenanti 40 Green St. 
Cambridge nuvyko į Ex- 
change Building, 53 Statė 
St. aplankyti jai pažįsta
mo namo sargo, Robert F. 
Atwood. Minėtas sargas 
ją radęs elevatorio duobė
je negyvą. Kaip ją ta ne
laimė ištiko nėra žinoma-

VĖL PASIRINKO “DAR
BININKĄ” ORGANU

Kilęs naktį tuščiuose na
muose gaisras Ant Savin 
Hill Avė., Dorchestery, 
greit išsiplėtė užimdamas 
ir šalutinius namus ant 
kampo Pleasant St. Polici
ninkai pastebėję gaisrą 
prikėlė miegančius gyven
tojus ir tokiu būdu išgel
bėjo 23 asmenis, o jų tar
pe ir vieną aklą moterį.

Gruodžio 11 d. įvyko 
Lietuvos Dukterų draugi
jos, po globa Motinos Šv. 
priešmetinis susirinkimas, 
kur buvo išrinkta sekan
tiems 1935 m. valdyba ir 
padaryta daug kitokių 
svarbių nutarimų.

Valdyba išrinkta ta pa
ti, tik kelius naujus išrin
ko į Board of direktorius. 
Nutarta vėl imti “Darbi
ninką” organu; rengti me
tinius šokius.

Šokiai įvyks sausio 19, 
1935 m. parapijos svetai
nėj, septintos gatvės So. 
Boston Mass. Kas svar
biausia tai paskelbtas va
jus priėmimui naujų na
rių. Jaunos knergaatės pri
imamos nuo 16—-25 m. 
amžiaus dykai ir be gydy
tojo paliudymo; o nuo 25 
— 45 m. įstojimo pusę ir 
su gydytojo paliudymu.

Tai dabar yra gera pro
ga visoms, kurios dar ne
priklauso prie Šios draugi
jos prisirašai, ir kitas pa
kalbinti, nes šita draugija 
yra viena iš seniausių mo
terų draugijų ir yra ge
riausiame finansini ame 
stovyje. Sek.

Du vyrai vogtu karu va
žiavo Sixth St., South Bo
stone. Kuomet policinin-1 
kas Craig bandė juos su
stabdyti, tai jo ką tik ne- 
suvažinėjo. Jis paleido į 
juos keletą šūvių. Bet va
giliai vistiek pabėgo.

Į DAR NESURANDA 
BIGELOW’O li __________

i

.5

4*
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SUSIRINKIMAI

Antradienį, gruodžio 
d., 7:30 v. v., parapijos sa
lėje 7-toje gatvėje įvyksta 
LDS. kuopos svarbus susi
rinkimas.

Ten pat, po to susirinki
mo tuoj įvyks lygiai svar
bus Federacijos skyriaus 
susirinkimas.
> Trečiadienio vakare į- 
vyks susirinkimas Mergy- 
nų Sodalicijos, savame 
kambary.

18

TAISYS ARMY BASE 
SOUTH BOSTONE

Army Base, kurs randa
si prie Summer St., Soutb 
Bostone bus taisomas. 
Tam tikslui iš Washingto- 
no per PWA paskirta 
$896,000. Dar nenuspręs
ta,. ar tiesioginiai samdyti 
darbininkus.

31 asmuo. Išrodo, kad 
žmonės nuo. heatsargių 
automobilistų žuvo it kare 
nuo kulkų.

UŽMUŠĖ GIMTADIENY

Daniel McGee, gyvenąs 
132 Webster Avė. Cam
bridge linksmai žaidė švę
sdamas savo šeštą gimta 
dienį. Jam bežaidžiant ga
tvėje ant jo užvažiavo tro- 
kas ir jis vietoje tapo už
muštas.

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONĄ
Pranelis

i

I

t

COLONIAL
Įcleansing service
Į -.j 271 No. Main St.,
| Dirbtuvė: 188 Court St.,
Į TEL. BROCKTON 7908

1

IŠVALYMAS 
ir SUPROSYMAS

SIUTUS AR SUKNIAS
Dabar tik už

Šv. Vincento de Paulio 
"įkyrius išdalins kalėdines 
ointines (X-mas baskets) 
biednoms šeimynoms. Tik 
skyriaus pirmininko K. 
Šidlausko įgaliotos šeimy
nos galės pintines gauti.

✓ DIDELIS GAISRAS 
FITCHBURGE

šeštadieny, Fitchburge, 
sudegė didelis ir gražus 
High School namas, kurio 
vertė siekia $750,000. Ge
sinant gaisrą vienas ug
niagesių tapo užmuštas, o 
keli sužeisti.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuviu ūkininkų. Sąjunga 

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

Atsibus West Bridgewater 
Town Hali, 

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

Įžanga Dykai

TĖVO J. BRUŽIKO, S. J. 
MISIJOS

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

Nuo 24 iki 30, 259 N. 5th 
St., “Brooklyn, N. Y.

Nuo 30 iki sausio 6, 1935 
m. 243 So. 8th St., Rea- 
ding, Pa.

Nuo sausio 6 iki 13, St 
Louis Church, Mazvil- 
le, Pa. (Gilberton P.O.)

■ Nuo sausio 14 iki 27, 25’2 
i ' N. 5th St., Brooklyn. 

N. Y.
Tėvas Bružikas misijų 

Per praeitą savaitę vien metu platina katalikiška 
Massachusetts valstybėje spaudą. Patariame per ji 
automobiliais užmušta net užsisakyti “Darbininką”.

REZIGNAVO RECEIVE
RIS

Herbert Pearson, recei- 
veris uždarytojo . Federal 
National Banko per tris 
metus, padavė savo rezig
naciją. įo ^ ^^ ija įeis 

 

galion, kuometkitas bus 
paskirtas jo vieton. 1 

į

PER SAVAITĘ UŽMUŠ
TA 31

I1

DR.

KOKSA1111.75
NĖRA GERESNIŲ
Geriami Amerikos 

Kietieji Angliai 
$12.50

GR ABORI Al JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS 
494 E Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį

BRIQUETS $10.50

MES PARDUODAME

CEMENTĄ - PLYTAS 
GRINDIS 

DURIS - LANGUS 
ŠINGELIU3

IR

STOGAMS DENGTI 
MEDŽIAGĄ 

CHELSEA BUILDING 
VVRECKING CO., Ine.

66 Parker St. 
BROCKTON, MASS. 

Tel. Brockton 363

■

CHOCOLATES
Or

\7 | Ib 25 cents
, / 2 lb». $1.00

Nepaprastas 43 saldainių ir 34 
skirtingo skonio rinkinys kiekvie
name svare. Patraukiančiai sudė
tos į speciales Kalėdines dėžutes.

Yra tai didžiausia šeimyninė dė
žutė Amerikoje.

SILENT GL0W
ALIEJAUS ŠILDYTUVAI

ZUž labai pigias kainas 
kaip tai: $19.50, $29.50 

ir $43.00.
Tikrai geriausis šildytu
vas parduodamas pre- 

p kyvietoje.
UŽTIKRINTAS 

PATENKINIMAS 
Ė PETERSON SHEET 

i f METAL GO.
749 No. Main St, 

| MONTELLO, MASS. 
TeL 42-W

Kol kas nei policijai nei 
šiaip civiliams ieškoto
jams nepassekė surasti 
paslaptingai dingusio Dr.

Bay Statė Briąuet Co.
187 Bernard St., Dorchester

Talbot 2626

Valdyba.

NAUJI PASKYRIMAI 
BOSTONO POLICIJOJE

<

Bostono Policijos Komi- 
sionierius Hultman polici
jos departmente paskyrė 
šešis naujus kapitonus. Į 
paaukštindamas juos iš lei 
tenantų. Kapitoną James 
R. Claflin paskyrė deputy 
superintendentu tegalima
me departmente.

Politikos žinovai sako, 
kad Šie nauji Hultman’o 
paskyrimai esą politiniais

DIXIE KOKSAS

Tel. Soutb Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Ree.
564 East Broadway,

So. Boston, Mau.

GOit.iN

Mūsų pačių vardu baltose dė
žutėse.

Mayflower
CANDY SHOP
186 Main Street

BROCKTON, MASS.
b

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
KALĖDOMS

K^icndoriai, Paveikslai, Kortelės 
Pavieniais ir Biznieriams.

Užeikite į krautuvę arba laišku 
klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

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

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

DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už toną

WMITE FUEL CORPORATION
900 East First St.,

Tel. SOUth Boston 4500 ■ . '

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
626 E. 8th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pirmininkė — Ona Siaurienė,
443 E 7tb St, So. Boston, Mass.
Tel. So.‘Boston 3422

Prot RaSt — Bronė Ciunienė,
29Got»ld St, West Roibury, Mass.
Tel Parkway 1864-1V

Fin. Rait — Marijona Markoniutė,
33 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkvay 0558-VV
iMlninkė — Ona Staniui lutė,

105 West 6th St. So. Boston, Mass
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Oolumbia Rd., 8o, Boston, Mase.
Kasos Globėja — E. JanuSonienė.

1428 Columbia Rd., So. Boston, Mass. Į
Draugija savo susirinkimus laiko kas

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

1:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve^ 
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raStinlnkę.

SV. JONO EV. BL PASAtPINfi 
OJOS VALDYBA

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

Vice- pirm. — V. Medums,
143U Uolumbia Rd, S. Bustou, Mass. 

Prot. Kaštluinkas — J. Gliueckls,
5 Thomas Park. So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Aib. Neviera.
16 \Vinffetd SU, So. Boston, Mass.

Iždininkas -i A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway. So. Boston. Mass. 

Maršalka - J. Zalkta,
7 VVinfieid St., So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedftdtenj kiekvieno mėnesio, 

_ 2 vaL po piety. Parapijos salėj. 492
t antrą utarntnką idekrieno aeCnesto. E. 7tb St, So. Boston, MaM “*

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik 
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.
-------- - ---- .-r.-r ■ -r-n,‘ , -

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE, 

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadway, 
Ant antrų lubų

80. Boston, Mass.
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KALVIS
Br. Orūnas.

Dun - dan - dun, tai priekalas skamba 
Nuo plieninio kūjo trenkimo, 
O žiežirbos lekia į kalvės lubas, 
Voratinkliais ir suodim apaugusiais. 
Ir rankos pūslėtos, paraudę, 
Dar spaudžia tą kūjį stipriau. 
Darbuojas, bus veikalas baigtas 

Netrukus, krūtinė alsuoja sparčiau. 
Įkaitęs, nudegęs jo veidas, 
Ir akys jo mėto žaibus.
Netrukus juk veikalas baigtas, 
Ir lūpos tada aguonom nušvis.
Dun - dan - dun, tai priekalas skamba 

Užgautas jo kūjo, stipruolio.
—Dar kartą, dar kartą, sušeria da, 
Bus veikalas baigtas, palaima veide.

JAUNUOLI.

Jei, kas sužeistų skaudžiai tau širdį 
Pervertų peiliu krūtinę,
Pažvelk, kad kenčia begalo ir-gi 
Suspausta tavo tėvynė!

Jei sunkaus darbo imtis žadėtum 
Drebėtum naštą prisiminęs, 
Pažvelk, ar tuomi gelbėt galėtum? 
Nuvargusiai savo tėvynei.

Jei vargai ir nuliūdimai,
Prispaustų tavo krūtinį, 
Nenustok dirbęs savo jaunime,
Laukia močiutė tėvynė!

Gvaizdikas.

Lenk Medį, Kol Jaunes

p A R B 1 Į N R A S •
tauto Didžiojo Universite
to garbės profesoriui Pet
rui Leonui. Jis yra kilęs 
iš Suvalkijos, ūkininkų 
šeimos. Mokėsi ir drauge 
lietuviškame darbe dalyva 
vo su žymiausiais lietuvių 
atgimimo veikėjais. Už 
lietuviškąjį darbą prieš 
didįjį karą buvo net vals
tybinės tarnybos nustojęs. 
Nepriklausomoje Lietuvo
je p. Leonas kelis kartus 
buvo ministeriu ir užėmė 
kitas atsakingas pareigas. 
Jis paruošė pirmosios Lie
tuvos konstitucijos ir stei- 
giabiojo seimo įstatymų 
projektus. Organizuojan
tis Lietuvos universitetui, 
p. Leonas tuojau stojo į

riuose miesteliuose jos 
pardavinėjamos po 2 litu. 
Nors dabar viskas Lietu
voje pigu, bet tokios kai
nos ūkininkams yra nuos
tolingos ir atima norą ką

Žinios Iš Lietuvos
— Nidoje yra nedidelis žąsis išvežti, tai Lietuvoje 

žvejų uostas. Neseniai bu- jos labai atpigo ir kai ku- 
vo pradėtas jis tvarkyti: 
tvirtinamos uosto kranti
nės, kalami poliai, deda
mos fašinos ir kita. Visus 
darbus manoma baigti dar 
šiais metais. Ateinančiais
metais Nidos uostą numa- nors gaminti, bei auginti, 
tomą pertvarkyti iš pa- Dabar, matydama tokią 
grindų. Jis bus padarytas padėtį, Lietuvos vyriausy- 
gražiu ir patogiu keleivi- bė projektuoja įsakyti vi
nių uostu. Išilgai Kuršiu siems valdininkams pirkti 
marių bus pastatyta 200 žąsis ir tuo palaikyti jų 
metrų krantinė keleivi
niams laivams, o dabarti
nis uostas bus atiduotas 
tik grynai žvejų reika
lams.

kainas bei padėti ūkinin
kams. Išleidus šį abiem 
pusėm naudingą ir origi
nališką parėdymą, tektų 
Lietuvos valdininkus-prieš mokslo darbą ir ilgą laiką
Kalėdas “apdovanoti tam 
tikrais žąsų čekiais ar bo- 
nais.— Lietuvos ūkininkai šie 

met priaugino daug žąsų.
Kadangi vokiečiai jau vi- , _ Spalių w d 3ugjo 70 
sai subiednėjo ir žąsims metų žymiam Lietuvos 
pirkti neturi pinigų, o į teisininkui, advokatui ta-
kitus kraštus irgi sunku rybos pirmininkui ir Vy- kais klausimais.

vadovavo teisių fakulte
tui. 1923 metais Petras 
Leonas buvo išstatytas 
kandidatu į Lietuvos prezi 
dento vietą. Dabar jis ver
čiasi advokatūra ir dažnai 
spaudoje rašo visuomeniš- 

Tsb.

X

3.
— Neseniai į Klaipėdos; senfelde, Dvareliškiai 

uostą atplaukė Sovietų ! 
Rusijos laivas “Ufa” su 
popiermalkėmis. Pasirodo, 
kad tuo laivu atplaukė bu
vęs garsiojo “Čeliuskino” 
pečkurys Borisas Kukuš- 
kinas, 21 metų amžiaus.

113 LIETUVIŠKŲ KAI
MŲ VARDŲ PAVADINT! 

VOKIŠKAI

Herrendorf, Erubiškiai — 
Hopfendorf, Ežerupiai —‘ 
Valddorf, Lazdynai — Ne- 
uvald ir tt.

Naujas Tilžės Keleivis 
praneša, kad paskutiniu 
laiku Rytų Prūsuose 113 
lietuviškų kaimų pavadi
nimų pakeista vokiškais 
vardais. Lietuviški Ašmu- 
vaitkūnai pavadinti Acht- 
feld, Apšermininkai — Al- 
mentai, Aleksai — Grot- 
feld, Ališkiai — Valdorf, 
Ambrasgiriai — Valdblin- 
den, Ulpeša — Tranaten- 
ber, Augustaičiai — Reh- 
vald, Būdviečiai — Scho- 
envald, Druskiai — Lin- 
denhigel, Dūmai — Ost- 
valdė, Dručiaukiai — Ha-

ALYTUS *

Dygsta Grybai
Kadangi šiemet labai šil

tas ruduo, tai miškuose 
daug dar dygsta įvairių 
grybų. Paskutiniu laiku 
pradėjo dygti rudmėsės, 
kurias gyvenantieji prie 
miškų renka ir marinuoja 
žiemai.

Pademarklinyje žmonės 
begrybaudami suranda go
resniuose miškeliuose tik
rųjų juodgalvių baravykų. 
Čia niekas neprisimena to= 
kių laikų, kad lapkričio 
mėnesy augtų baravykai.

v • 1

KITAS NEPAPRASTAS KAY PIRKINYS
NAUDOKIS SAVO KREDI1U. PASIRUOŠK KAI EDOMS
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Ten kur Nemunėlis link
smai šaipydamos su Ven
ta pliuškena savo vandenį, 
kur plačiašakiai ąžuolai 
kelia drąsių žemaičių gar
bę kerodami, kur lakštutė 
ir anksti rytą ir vėlų va
karėlį savo dainelę užtrau
kia — stovėjo sena, niūri 
Vingėlos pilis.

Neramus gyveno Vingė- 
la. Ne linksmai praleisda
vo dienas, bet grūmėsi su 
piktais kryžiuočiais sun 
kiais akmens kirviais, ar 
varstė vilyčiomis greituo
sius elnius.

Džiaugsmo valandėlė
mis, ar priešą nuveikus, 
ar plačiaragį briedi par-j 
vežęs pilin, diegė karžy
gio dvasią savo sūnui, vos 
trečius metus baigian
čiam, Danylai. Auklėjo 
Vingėla savo sūnų, ir lau
kė iš jo ne gėdos sau, bet 
didvyrio garbės. Ir neapsi- žilą savo barzdą atsidūs- 
riko. |

Tik septynioliktiems me
tams praūžus pro seną 
Vingėlos pilį jojo ant lai
bo, gfažaus žirgo jaunasis 
Vingėla - Danyla, vesda
mas bajorus karan. Jis at
rodė, kaip sakalas išauk
lėtos aukštos uolos pa
kriaušėje, kur ne šiltų 
plunksnų, nei lapų minkš
tų patalas paklotas, bet > _ 
šaltas, plikas akmuo buvo 1' 
šaunaus jaunikaičio lova. įuoiirdžiai prašome remti tao.

Nuo pat mažens Vinge- profeiionaitu fr biznierių*, kun* 
bukas buvo saugojamas w
nuo lepumo, nes senas j?
Vingėla suprato, kad lepu-;Tokin wdu biznierius da> 
mas didžiausia žmogaus geriau supras, kad skelbtis “Dar 
nelaimė, o kartais net mir- Mninks“ apefanofca.

tis. Todėl jaunam arui ne 
kartą teko šaltą naktį pa
lapinėje praleisti, ar ny
kioje girioje su lokiais be
sigrumiant pasveik i n t i 
pirmutiniai saulutės spin
duliai.

Ir dvidešimts metų tu
rėdamas Danyla, grūmėsi 
ne blogiau, kaip jo tėvas, 
su priešais.

Džiaugėsi senis Vingėla, 
matydamas savo sūnaus 
karo garbe nupelnytu lau
rų vainiku pasipuošusi ir 
geidė, kad tokia pat sau 
gyvenimo linksmint o j a. 
gražią kunigaikščiukę su
rastų.

Ir buvo ko džiaugtis se
nam, prityrusiam Lietu
vos lokiui Vingėlai išauk- 
lėjus tokį, drąsiems žemai
čiams arą. Patenkintas 
buvo savo uždavinio išpil
dymu, ir glostydamas jau 

davo atsiminęs seną lietu
vių tiesą: lenk jnedį, kol 
jaunas, o palenksi, kaip 
norėsi.

Jaunasis Vingėla - Da
nyla gąsdino savo priešus 
geležine ranka ir lamdė 
neklaužadas skambi o j o 
plieno kardu.

Edvardas Bukauskas—
So. Boston, 1934.X.29.

Gerb. skaitytoji; ir prietehv
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PAPUOŠK SAVO STALĄ KALĖDOMS

PILNAS SETAS DĖL 12
SU DIDŽIAUSIA LĖKŠTĖ KALAKUTUI PADĖTI

Visiškai tobulas piety kompletas tikro elegantiškumo, maloniai bal
tos spalvos indai stalui papuošti, gėlių vaizdais su turtingomis auk
so linijomis ir paauksuotais kraštais.

12 PUODELIŲ

12 LĖKŠČIŲ

12 SRIUBAI LĘKŠ.,

1 SOSO INDAS

1 CUKRUI INDAS

12 LĖKŠTELIŲ

100
DALIŲ

PIETUMS
SETAS

19 5

50c PERKANT

50c
Į SAVAITĘ

ARBA $2.00 MENESIUI

12 DUONAI, SVIE
STUI LĖKŠČIŲ

SOSO LĖKŠTĖ1

1

1

INDAS SMETO
NAI

INDAS DARŽO
VĖMS

/

12 DIDESNIŲ LĖK
ŠČIŲ

6 KOŠEI LĖKŠTĖS
1 LĖKŠTĖ MĖSAI
1 DENGTAS IN* 

DAS
1 DIDŽIULE 15 CO

LIŲ LĖKŠTĖ

. ATIDARYTA ŠEŠTADIENIO VAKARAIS

▲
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Antradienis, Gruodžio 18 d., 1934 . 4.
TELEPHONE

2680 DAĘBIJUJ^AS 366 W. BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

KUN. J. J. JAKAITIS TU KATALIKAS?
Šį mėnesį Tėvų Marijonų Provincijolas Kun. J. 

J. Jakaitis švenčia 25 metų kunigystės sukaktį. Jis 
užbaigė Seminariją Montrealy, Kanadoj, kur ir buvo 
iššvęstas kunigu 1909 m. Tuoj po įsišventinimo grįžo į 
Springfieldo vyskupiją, atlaikė primicijas šv. Kazi
miero bažnyčioje Worcesteryje ir buvo paskirtas vi
karu į Clinton, Mass. Ten išbuvęs kiek laiko, tapo 
perkeltas klebonauti į Worcesterį, Šv. Kazimiero pa
rapijoj. Ilgai ir garbingai ten išklebonavęs, pagaliau 
įstojo į Marijonų vienuoliją ir šiais metais buvo pa
keltas į Provincijolus.

Tokia buvo, trumpais žodžiais kalbant, gerb. Pro
vincijolo gyvenimo ir darbuotės eiga mūsų išeivijoj. . _ . .
Bet jeigu tuos trumpus žodžius ištęstume į biografi- ste^£e , Y"
nius rėmus, tai išeitų keli tomai jo garbingų darbų 
sąrašo. Žinoma, trumpame straipsnelyje negalima nė 
užsimoti atpasakoti jo nuopelnų Bažnyčiai ir tautai. 
Bet publicisto uždavinys čia ytin lengvas, nes žmo
nių akyse dar tebestovi garbingi Provincijolo žygiai 
katalikiškoje dirvoje. Tenka tik paminėti kun. J. J.; 
Jakaičio vardą, ir visi jau žino, kad tai kalbama apie 
garbingą buvusį Worcesterio kleboną, kurs, galima 
sakyt, sukūrė beveik iš nieko dideliausią mūsų apy
linkėje parapiją, pastatė be skolos didelę ir puošnią J 
bažnyčią, parapijos mokyklą ir labai tinkamai į Šven- 
to Kazimiero šventvietę partraukė Šv. Kazimiero Į 
seseles - mokytojas, pastatė joms erdvų modemišką 
namą, subūrė parapijiečius į didžiulę, vieningą kata- į 
likišką pajėgą, kurią mokėjo ne tik sukurti, bet ir 
palaikyti karštu, ištvermingu uolumu. Ir tą viską 
ugdė ir laistė pilnosios blaivybės plėtimu, kurios ir 
pats yra ir buvo didelis gerbėjas ir mėgėjas ir nori, 
kad ir visi kiti ją laikytų kilnios minties ir krikščio
niškosios dorovės pagrindu.

Jo visuomeninė darbuotė — dalyvavimas Tau
tos Taryboj, Tautos Fonde, Federacijoj, ypačiai tais 
įspūdingais laikais, kuomet ėjo karšta kova ir agita
cija dėl Lietuvos nepriklausomybės — tie visi jo dar
bai, kurių tik išvardymas užimtų visą puslapį, pla
čiai yra žinomi jį gerbiančiai ir jam dėkingai visuo
menei.

Dabar vieši politiniai dalykai kiek atslūgo, nu
sistovėjo. Bet kun. Jakaitis nenuleidžia rankų ir ieš
ko vis platesnės dirvos,, kur galėtų mūsų tautai vi
suomet tarnauti. Tokią dirvą jis surado, nes tapęs 
vienuoliu, jis jau visas savo pajėgas atidavė Dievui 
ir Bažnyčiai. Atsiskyręs nuo pasaulio, jis vis dėlto 
jame gyvena ir darbuojasi jo sudorinimui, sukultūri
nimui ir, kas svarbiausia, jo išganymui. Telaimina 
Dievulis jo kilnius darbus ir suteikia jam amželio 
švęsti dar ne vieną jubilėjų! K.

• v

Ekonominis Vargas
Sovietijoj

TAI VEIK!
■

_______________________

jis klauso, ką ji draudžia,

Kaip rašytojas nesu- kas? Tas yra veiklus ka- 
prantamas be rašymo, talikąs, kuris, pasak Šven- 
skaitytojas be skaitymo, to Ignaco, jaučia su Baž- 
siuvėjas be siuvimo, gy- nyčia, mąsto su Bažnyčia, 
dytojas be gydymo, moti- dirba su Bažnyčia. Pas jį 
na be vaikų, namas be šie- viena širdis, viena dvasia, 
nų, taip tikras katalikas viena mintis, viena ranka 
nesuprantamas be katali- su Bažnyčia. Ką ji sako 
kiško veikimo. /

Katalikų Bažnyčia yra nedaro, tai Kristaus Įstai- 
tobula draugija, kurią į- gal Kaip kūno narys klau

so galvos, taip katalikas 
Bažnyčios valdžios.

Kaip indi jonas iš jautru
mo ausies supranta priešą 
ir pajunta draugą. Jis pri
deda ausį prie žemės ir iš 
dundėjimo, nors jis vos- 
vos girdėtųsi, supranta^ 
susivokia, kas daryti, taip 
katalikas turi jautrią ausį 
Bažnyčios balsui. Veiklus 
katalikas nelaukia, kada 
jam bus paliepta daryti 
jis pats susipranta.

Kas neveiklus ir nejaut
rus katalikas, jam ilgai 
reikia ką nors aiškinti, iki 
jis priims Bažnyčios žo
džius, o priėmęs, neilgai 
juos savo širdyj laikys 
koks vėjas papūtė, ten jis 
pasviro, sudie su kataliku, 
o! jis katalikas, kur čia 
tau! Jo tėvai katalikai, jo

Kristaus kū- 
katalikai yra 
kūno nariai, 

tai turi būti

ra mistinis 
nas, dėl to 
to mistinio 
Jei nariai, 
veiklūs, nes Kristus, galva 
to kūno, yra gryniausias 
veikimas (actio pura).

Katalikas be veikimo y- 
ra lavonas be gyvybės. 
Lavonui netinka žmogaus 
vardas, jeigu vadina, tai 
taip tik sau iš papratimo, 
nes kadaise ten buvo žmo
gus, taip kataliko be vei
kimo negalima vadinti ka
taliku, jeigu vadinama, tai 
tik iš inercijos, iš paprati
mo. Tokie žmonės kai kur 
ir vadinami “Šiaudiniai 
katalikai, vardo katalikai, 
metrikų katalikai, neva 
katalikai ir tt.”

Kas yra veiklus katali-

kad pirmaeilinis bolše-
tai kova prieš tikėjimą ir bedievy-

Mes visados tvirtinom, 
vizmo tikslas

Jaės plėtimą. Į ekonomini klausimą visai neatkreipia
ma dėmesio ir toj srity viskas palikta likimui. Seniai 
jau tai žinomas faktas, kad raudonojoj armijoj, toj 
bolševikų tvirtovėj, yra vedama įtempta bedievybės 
propaganda. Kiekvienam naujokui - rekrūtui duoda
ma pirmiausia instrukcija ne militariniam išsilavini
me, bet bedievybėje. Tuojau kemšama jam į rankas 
visokių pigios rūšies bedieviškų brošiūrų, kraunama 
į galvą pasakos apie dvasiškių turtus, plėšimus ir 
smaguriavimus (tikrumoje tai vargšai “batiuškos”

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.
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Užeikite į '‘Darbininko” ofisą.

Atdaras nuo 9 vai. ryto iki 6 vai vakaro

ARBA SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

žmona ar vyras katalikai.. 
Suėjo su laisvamaniu, jau 
jis ką kitą kalba. Tą patį 
vandenį, kurį prieš valan
dą gėrė, jau jis spiaudo, 
tą patį tikėjimą, kurį ne
va gynė, dabar pajuokia.

Nelaimingas Kristaus 
mokinys Judas, meilikavo- 
si prie Mokytojo, kada bu
vo su apaštalais, kaip tik 
kiek pasitraukė, žiūrėk, 
jau-jis su Kristaus prie
šais. Tikri Kristaus apaš- 
štalai to nepadarė, jie lai
kėsi su Kristum, nors rei
kėjo dėl savo Mokytojo ir 
gyvybę padėti ir visi mie- 

i Jai atidavė. Tą patį pada
rė milijonai tikinčiųjų per 
19 šimtų metų. Jeigu ku
ris valandėlei ir pasitrau
kė, ar išsigynė, kaip pav. 
Petras, bet vargšas visą 
savo gyvenimą apgailesta
vo padaręs tą klaidą.

Imkime tuos, kurie skai
to, perka, užsirašo Bažny
čios draudžiamus raštus. 
Kas turi Bažnyčios dva
sią, niekad to nepadarys, 
nes jis turi jautrią ausį 
Bažnyčios balsui. Kaip jis 
gali imti Bažnyčios drau
džiamą daiktą? Kaip ne
tinka, jei ligonis neklauso 
gydytojo parėdymo, o vis
kas tėvo ar motinos! Bet 
tūkstančius kartų labiau 
netinka, jei katalikas ne
paiso Bažnyčios nurody
mų, kuri jau tiek amžių 
mokina ir ganėtinai paty 
rimo turi, ji žino, kas ti
kėjimui kenkia, kas ne. 
Argi gali katalikas duoti 
nors centą tai redakcijai, 
kuri kovoja su Bažnyčia? 
Tas pat ir su Bažnyčios 
priešų pramogomis.

Gyvas katalikas ir veik
lus nesnaudžia, jis užside
ga Kristaus Karalystės 
praplatinimu ant žemės. 
Jis atsimena, kad Kristus 
pasakė “Eikite ir skelbki
te Evangeliją visam su
tvėrimui”, Bet jis mato, 
kad vieni kunigai negali 
ir nespėja tų žodžių išpil
dyti. Jis skubinasi į pagal
bą. Jis prisideda^; prie ka
talikiško veikimo.\Įstoja į 
kurią nors katalikišką or
ganizaciją ir dirba ne sa
vo garbei, bet Kristaus 
Karalystei ir sielų išgany
mui.

Dalyvavimas apaštalavi
me yra didelė garbė ir au
kštas pašaukimas. Ne visi 
gali tapti kunigai ir vys
kupai, bet visi gali pasida
ryti dalininkai to luomo. 
Kristus pasakė: “Kaip 
mane Tėvas siuntė, taip aš 
jus siunčiu”, o vyskupai ir 
kunigai gali panašiai sa
kyti į kiekvieną gerą ka
taliką: “Kaip mus Kristus 
siuntė, taip mes jus siun
čiame”... Iš to dabar aiš
ku, kad katalikai veikėjai 
yra apaštalų įgaliotiniai, 
nes patys apaštalai nevi- 
sur gali suspėti ir visus 
pasiekti. Dalyvauk sutar- 
tyj su kunigu veikime, bū
si apaštalo įgaliotinis — 
apaštalas.

Imkime dalyką konkre 
čiai. Kunigas parašo kokią 
pamokinančią gražią kny- 

Į gėlę, arba katalikišką 
spaustuvė išleidžia nau
dingą katalikišką laikraš
tį. Žiūrėsime, ką dabar da
rys uolus, veiklus katali
kas - apaštalas? Jis trokš
ta Kristaus Karalystę pra-

I

vos alsuoja, , badu bedvėsdami ir drebėdami dėl gali
mųjų kas momentas sušaudymų) ir ypatingai dabo
ja, kad “novobrancas” — naujokas nepasirodytų kur 
nors arti cerkvės bei bažnyčios, nes tuomet jam ne 
gyvenimas. Kaip pasakoja buvęs aviacijos viršyla 
Treninas, ta bedievybės agitacija raudonojoj armi
joj ypatingu smarkumu varoma pastaraisiais lai
kais, nes bolševikai su pasibaisėjimu pastebi, kad jų 
armija, daugumoje susidaranti iš smaugiamųjų “kol
chozais” ūkininkų vaikų, jau pradeda gerokai bruz
dėti ir rodyti nepasitenkinimo. Taigi bolševikai ma
no, kad armijos bedievybė juos išgelbės. Neišmanė
liai! Ar gi jie neatsimena, kad su bedievybės pagal
ba jie patys suardė caro arki ją? Tuo pačiu ginklu jie 
patys save nužudys.

Ekonominė darbininkų būklė, kaip jau buvo pa
sakyta, yra palikta gailestingam likimui. Deja, eko
nominiuose dalykuose likimas visai negailestingas. 
Čia jei nemoki verstis, tai pražūsi. Bolševikai ekono
mijoj verstis nemoka, dėlto ir skursta ir žūva. Ar jų 
komisarai nemokšai, ar kriminališki apsileidėliai — 
sunku išspręsti. Veikiausiai, kad ir vieni ir antri. Jų i 
pačių laikraščiai aimanuoja deį apverktinos darbi
ninkų būklės sovietuose.

Laikraštis “Rabočaja Moskva” sako, kad vienos 
dirbtuvės darbininkai netoli Maskvos sugrūsti kaip 
silkės bačkoje: 43 žmonės gyvena vienam kambary 
30 kvadratinių pėdų didumo. Viens per kitą turi 
šliaužti į “narus” (tam tikros palėpės žmonėms mie
goti).

Geležinkeliečių laikraštis “Gudok” praneša, kad 
140 geležinkelio tarnautojų gyvena sulūžusiuose ba
rakuose tokioj padėty, kad iš desperacijos pasiuntė 
reikalavimą pagerinti jų būklę, o toki prašymai so
vietijoj gręsia kalėjimu ar net sušaudymu. Bet varg
šai tur būt verčiau nori būt sušaudyti negu taip gy 
venti.

“Legkaja Industrija” praneša, kad “Raudono
sios Rožės” šilkų dirbtuvėje ant vienos “udamicos” 
(ypatingai uolios darbininkės) užgriuvo lubos.

“Molot”, įžymus Rostovo-na-Donu laikraštis 
praneša, kad iš 1100 studentų tik 238 pasiliko gyven
ti bendruose barakuose. Kiti dėl nepakenčiamų sąly
gų iš ten pasišalino ir priversti samdytis būtus už 
labai aukštą kainą, ir dėlto priversti badauti. Bara
kuose 238 studentams yra tik 87 antklodės (blankie- 
tai) ir nevienos paklodės. Barakų užvaizdas visuo
met girtas.

Archangelsko laikraštis “Pravda Sievera” pa
duoda žinių apie mokytojų gyvenimą. Jų maistas 
taip šykštus, kad kiekvienam tenka tik 10 svarų mil
tų į savaitę ir beveik niekad negauna arbatos nė cuk
raus. Daugelis jų neturi kerosinos ir priversti kelti 
ir gulti su saulute.

Tai tokios tokialės iš “ekonomiškojo sovietų ro
jaus”. K.
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bet jis taip pat žino, kadi VOKIEČIAI TEGALĖS 
ne visi jo klausys, jeigu Į 
jis užsilips kur pamokslus 
sakyti, o tam ir tinkamo į 
mokslo neturi. Bet štai ką 
jis sugalvoja. Jis parapi
joj organizuoja gerų kny
gų ir laikraščių platinto
jus. Jis gerai žino, kad jis ; Vokietijon mažajam sie- 
tuo būdu didelį ir -galingą 
pamokslą pasakys ir tai 
ne vieną kartą, bet tiek 
kartų, kiek tasai žmogus 
skaitys tą laikraštį ar 
knygą. Pamokslą ir ge
riausio pamokslininko už
simirš, o knyga bus prie 
jo daugelį metų.

O ką jis daro su tais, 
kurie neina bažnyčion, ne
klauso pamokslų ir net 
katalikiškų laikraščių ne
skaito, ką sakau, net yra 
didelis Bažnyčios priešas 
ir daugelį užkrečia bedie
vybės raugu. Uolus katali
kas nenusimena, bet stoja 
į darbą. Jis karštesnius 
katalikus paprašo, kad 
kurią dieną, sakysim, pir
mame penktadienyj ar se
kmadieny priimtų už tą 
nelaimingą asmenį šv. Ko
muniją, o ypač paprašo, 
kad mažiukai vaikučiai 
tai padarytų, nes nekaltų 
širdžių maldos kur kas ga
lingesnės. Be to jis suren
ka ir užprašo keletą sudė
tinių šv. Mišių už to ne- 
laimingo atsivertimą. Jis 
pats, arba suranda koki 
geradarį, kuris paaukoja 
keletą litų ir štai išrašo 
tam žmogeliui gerą kata
likišką laikraštį Iš karto 
tasai žmogus, gavęs kata
likišką laikrašti, lyg už
pyksta, gal net pirmą ant
rą numerį suplėšo, bet to
liau piktumas atsileidžia, 
paima laikraštį į rankas, 
pasižiūri paveikslų ir kas 
svarbiausia jau vieną kitą 
žinutę paskaito... pradeda 
patikti, atsimena vargšas 
savo jaunystę ir štai iš 
liūto pasidaro avinėlis, o 
kurį sekmadienį, ar per 
atlaidus jau mūsų žmoge
lis klupoja prie klausyk
los langelio.

Ką kunigas kartais ne
gali padaryti, tai padaro 
geri uolūs katalikai. Kuni
go nė iš tolo tokie prieši
ninkai neprisileidžia, o su 
paprastu žmogum jie lei
džiasi ir į ginčus ir pa
draugauja, o geras katali
kas išnaudoja kiekvieną 
progą. Jeigu jis pats nega
li, tai supažindina su tuo. 
kuris gali tą žmogų atver
sti, arba perkalbėti.

Duokite tokių uolių ka
talikų parapijoj nors 20, 
pamatysite, kaip kunigui 
bus lengva darbuotis! Bet 
sąlyga, kad jie darbuotųsi 
tik su kunigo leidimu ir 
po kunigo priežiūra, nes 
jie ne kas kita, kaip kuni
go pagelbininkai ir perlgu.

IŠ LIETUVOS ĮSINEŠTI
PRODUKTŲ TIK UŽ 8 

MARKES
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Vokiečiai išleido naujas 
taisykles dėl nešamų mai
sto produktų iš Lietuvos

nos susisiekime. Jos pra
dėjo veikti nuo lapkričio 
19 d.
Kiekvienas Vokietijos pi

lietis, turintis maisto kor
telę,. galės vieną kartą į 
savaitę laiko ir tik vienu 
kartu parsinešti iš Lietu
vos Vokietijon 3 klgr. 
maisto produktų, bet tik 
tokių, kuriems netaikomas 
muito tarifas. Be to, dar 
2 kg. daržovių; bendras 
kiekis 5 kilogramai, ta
čiau įnešamų produktų 
vertė per savaitę laiko ga
li siekti aukščiausiai 3 m.

—■ Tragingai žuvusio did
vyrio lakūno St. Dariaus 
motina iš Chikagos at 
siuntė laišką į Šiaulius sa
vo giminėms, kuriems ji 
pranešė, kad ateinančią 
vasarą ruošiasi atvažiuoti 
į Lietuvą aplankyti savo 
sūnaus kapą.

nieką kitą jie negali gauti 
apaštališko įgalio j i m o, 
kaip per kunigą, nes Kris
tus tiesioginiai tik apašta
lus įgaliojo ir siuntė po 
visą pasaulį, bet neužgy
nė, kad apaštalai turėtų 
savo pagelbininkus ir pa
darytų juos savo, nuo 
Kristaus gauto, apaštala
vimo dalininkais. Dėl to 
mes matome jau apaštalai 
turi tokius pagelbininkus, 
laiškų siuntėjus - nešioto- 

: jus. Šv. Povilas savo laiš
kuose mini kelioliką savo 
pagelbininkų ne tik vyrų, 
bet ir moterų

i Šiais šventais Metais tu
rėtų visi katalikai susior
ganizuoti į katalikišką ak
ciją, kuri nėra kas , kita 
kaip bendradarbiavimas 
apaštališkoj darbuot ė j, 
dalyvavimas didelėj ir 
garbingoj Kristaus pa
siuntinybėj čia ant žemės. 
“Ateik Tavo Karalystė” y- 
ra obalsis to veikimo.

Šv. Tėvas vasario mėne
sį 1935 m. jau garsina 
maldomis už katalikišką 
akciją. Kristaus Vietinin
kas kalba, mes klausyki
me. Stokime į katalikišką
ją akciją. Įsirašykime Į 
kurią nors katalikišką or
ganizaciją ir dirbkime.

Švenčiausioji Jėzaus Šir
dis jau lyg pailso belauk
dama iš katalikų pusės 
uolaus veikimo. Nelauki
me, kad dar kas mus ra
gintų.

J. Bružikas S. J.

Dvasia daro kūną turtin- 
Sekspyras.
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DARBININKAS
(THE W0EKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, independenee Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
--------------  by --------------

SAINT JOSEPH'S LITHŪANIAN R. C. A880CIATI0JT OF LABOR
•ait-red aa mcdckI-cImi* manėt Sepu 12, 1915 at tbe p<>st office at Boaton, 

Mass. nnder the Act of March 8, 1870
septance for mailių# at speciai rate uf piKtage pruvioed for in Section UOS 

Act of October 8. 1917. authortted on Jnly 12. 1918
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-Mieatlc yearly ........................... >4.00 Amerikoje metams ............ >4.00
oreign yearly............................... >5.00 Cisieoy metama  ........................ 15.00
•omestlc once per veek yearly >2.00 Viena kart savaitėje metam .. >2.00 
'orel<a once per «reek yearly. >2.50 UMeny 1 kart aarait£je metam >2J0

* platinti žmonių širdyse.
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KUN. JONAS J. JAKAITIS M. I. C.
>

“Pagimdys vargai galiūnus, 
“Ugnimi uždegs krūtinę!”

— Maironis.
Pakilo lietuvių tauta iš šimtmečių miego, nusi

kratė Lietuvos valstybė vergijos pančius, išaugo A- 
merikos lietuvių išeivija į galingą susipratusią visuo
menę. Mūsų tautos vargai, dainiaus Maironio žodžiais 
kalbant, pagimdė tautos galiūnus — ugnimi uždegė 
jų krūtinę. Mūsų tautos vadai, sekdami amžinas idė
jas, sukūrė kultūringą lietuvišką vienetą pasaulio 
tautų eilėse. Tą kūrybos darbą dirbo šiaudinės pasto
gės sūnūs; kiekvienas jų su šiuo darbu susijęs yra 
brangus mūsų visuomenei, kuri, būdama dėkinga sa
vo geriems vadams, neužmiršta prisiminti jų skaisčių 
asmenybių ir jųjų nuveiktųjų darbų. Vienas šių gar
bingų mūsų visuomenės vadų, kuris gruodžio 18 dieną 
švenčia savo kultūrinio darbo ir kunigystės sidabrinę 
sukaktį, yra kun. Jonas J. Jakaitis, M.I.C., Amerikos 
Tėvų Marijonų provincijolas. #

JAUNATVES DIENOS
Kun. Jonas Jeronimas Jakaitis gimė birželio m. 

24 d. 1886 m. Zanavykų krašte, Bridžių kaime, Sintau
tų parapijoje, anuomet Naumiesčio, dabartiniame ša
kių apskrityje. A. A. kun. Jonas Katilius savo krikš
tasūnį, gimusį Šv. Jono dienoje, pakrikštijo savo 
brangvardžiu — Jonu. Daug įtakos į pp. Jakaičių šei
mą turėjo p. Jakaitienės, Jonuko motinos, brolis p. 
Saliamonas Banaitis. Didelis idealistas - patrijotas p. 
S. Banaitis nebėgo svetur, bet įsikūrė Kaune. Čia ji
sai įsteigė savo spaustuvę, leido knygas - laikraščius, 
uoliai dalyvavo visame lietuviškame kultūriniame 
Kauno gyvenime. Saliamono Banaičio namai tapo tar
tum lietuviškas židinys, iš kurio tautinis susiprati
mas plito plačiai po visą Lietuvą, žinoma, šitokia pp. 
Banaičių tautinės sąmonės būklė žymiai atsiliepė ir Į 
pp. Jakaičių namus.

Jaunasai Jonukas, užbaigė iš senovės garsią za
navykų “daraktoriaus akademiją” Griškabūdyje, išsi
ruošė į gimnaziją. Pradinio mokslo mokytoją p. Gyli 
kun. J. Jakaitis visuomet minėdavo su giliausia pa
garba kaip daug nusipelniusį žmogų švietimo ir au
klėjimo srityje. Vienintelė Lietuvoje parapija dau
giausia davusi kunigų Lietuvos Bažnyčiai yra Griš
kabūdis. Nemaža nuopelnų gražaus pavyzdingo auk
lėjimo tenka ilgamečiui “daraktoriui” p. Gyliui. Auk
štesnius mokslus J. Jakaitukas ėjo Petrapilio ir Jel
gavos gimnazijose. Paskui įstojo į Seinų kunigų se
minariją, kur išėjo filosofijos mokslus.

’ ‘ 4 v rs

Kun. Juozo Jakščio, Worcester, Mass. parapijos 
klebono, kalbinamas, atvyko į Ameriką. Jojo gerasai 
prietelius klebonas pasiuntė jauną kleriką į Montrea- 
lio seminariją mokintis teologijos. Čia jisai ir baigė 
dvasinius mokslus, įšvęstas į kunigus 18 d. gruodžio 
1909 m. Primicijas jam iškėlė iau naujas klebonas ku
nigas Bukaveckas. Dvasinė vyresnybė kun. Jakaitį 
paskyrė į Clinton, Mass. vikaru, pavesdama jam ypa
tingai rūpintis tenykščių lietuvių ir lenkų dvasios rei

kalais. 1913 m. kun. J. Jakaitis buvo paskirtas klebo
nu Šv. Kazimiero parapijoje Worcester, Mass.

DVASIOS VADAS
Ateidamas kun. J. Jakaitis į Worcester klebonau

tų rado kleboniją, bažnyčiai skiepą ir nemaža skolos. 
Po penkiolikos metų intensyvaus darbo Worcester, 
Mass. lietuviams pastatė puikią bažnyčią, didelę mo
kyklą, įgijo seselėms vienuolyną, jaunimui namus, 
nupirko naujai Aušros Vartų parapijai vietą — gar
sųjį Gedimino Kalną ir ištaigų Maironio parką. Visas 
statybos darbas buvo atliktas grynais pinigais, para
pijai maža skolos tepatikus. Kiek tai visa kainavo 
sveikatos ir pasiaukojimo tasai tegali suprasti, ku
riam panašus darbas teko dirbti.

Amerikos lietuvio kunigo darbas anais laikais 
nesibaigė statyba. Reikėjo daug dėmesio kreipti, ne
paprasto uolumo įdėti į dvasinį - tikybinį parapijie
čių gyvenimą. Jam teko esamąsias draugijas palaiky
ti, naujų suorganizuoti — visur dalyvauti ir vadovau
ti. Savo nepaprasta iškalba ir gabia plunksna, jau
natvės energijos kupinas, varė plačią tikybinio ir kul
tūrinio gyvenimo vagą. Savo darbštumu ir nuopelnais 
jisai užėmė pirmą vietą Amerikos lietuvių katalikų 
viešame gyvenime. Jisai spietė apie save daug jaunų 
pajėgų, traukdamas juos į katalikišką lietuvišką dar
bą, teikdamas jiems savojo žavėtino idealizmo. Šian
die Naujoje Anglijoje visa eilė kilniųjų mūsų kunigų 
yra kun. J. Jakaičio prototipo tikrieji ir garbingieji 
dvasios vadai.

VISUOMENĖS VADAS
Keldamas savo parapijos dvasinę ir medžiaginę 

būklę, rado užtektinai laiko rūpintis plačiais visuo
menės reikalais. Patsai būdamas idealistas, jisai jau- į 
tė ir žinojo, jog žmonių gerovė priklauso jų idealiz
mo. Todėl daugiausia dėmesio jisai ir kreipė į mūsų 
idėjinės organizacijas.

Kam nežinomas tautos girtuoklybės skurdas? i 
Čia tai jisai ir stojo į darbą savo visu uolumu, remda-; 
mas ir platindamas blaivybę. Šv. Kazimiero parapijo
je blaivininkų kuopa skaitė šimtus narių. Visas Blai
vininkų Sus-mas pasiekė tūkstančių. Kad ši minia iš
laikytų blaivybės idėją ir ją išskleistų plačioje išeivi
joje buvo reikalingas akstinas - žadintojas - laikraš- i 

tis. Tokį tai blaivybės laikraštį “Tautos Rytą” ir įstei
gė kun. J. Jakaitis, pirma patsai jį redaguodamas, 
paskui perleisdamas jį kitiems vienminčiams — kun. 
Jeronimui Valaičiui, kun. J. Navickui, kun. P. Jakai
čiui. Kada Jungtinėse Amerikos Valstybėse tapo įves
ta prohibicija, blaivybės idėja neteko pagrindo; prohi- 
bicija pakirto blaivinimo organizacijas ir visą didžią
ją Amerikos šalį paskandino girtuoklybėję

Kaip kiekvienas idealistas yra jaunimo mylėto- j 
jas, taip ir kunigas J. Jakaitis rėmė Lietuvos Vyčių 
ir Moksleivių Sus-mą, pavesdamas jiems susibūrimo i 
centrą — namus. Neturėdamas dar savos mokyklosi 
kiekvieną vasarą, suruošdavo vasarinę mokyklą, ku
rioje mokindavo 3—4 studentai, kuriuos jis išlaikyda
vo. Ši priemonė daug prisidėjo prie to, kad Worcester 
jaunimas šiandie kalba gražiai lietuviškai. Nevienas 

(Tęsinys 6 pusi.)

Vėl Kalėdos ir vėl A & P 
krautuvės yra pasiruošusios 
teikti Tamstoms gardžiausių 
maisto produktų.
MAIŠYTĮ RIEŠUTAI Mišinys: Walnuts, Pecans, 

Brazils, Filberts ir Almonds sv. 19c 
2 pakeliai 8 uncijų

t

Amerikos T. T. Marijonų Provincijos Provincijolui, Kunigui 
Jonui Jeronimui Jakaičiui

(25 metų kunigystės proga).

Jau dvidešimts penketas metų praslinko, 
Kaip pasižadėjo jis Dievui tarnaut.
Įstojęs garbiojon eilėn darbininkų, 
Ką sau ir kitiems trokšta laimės išgaut.

Jaunasis Levitą tur priešus galingus:
Tai velnias, pasaulis ir kūno jausmai.’
Kova tai sunki! Vargu likt ištvermingu! 
Daugybė skausmų — retai rodos džiaugsmai!

Ant žingsnio kiekvieno klasta jįjį tyko! 
Paliaubų negaun’ nė vienos valandos! 
Tačiau, garbingai mūs levitą išliko 
Ant jam paskirtos, taip šviesios aukštumos!

Jo šūkis tai meilė! Karatai ji liepsnoja
Ir siekdama Dievo vis kilsta aukštyn,
Energijos tiekia, stiprumo kovoje,
Varu verčia žengti pirmyn ir pirmyn!

Ši meilė jau daug iš vargų išvadavo 
Ir leidė ant kojų stiprų atsistot! 
Šioj meilėje Dievui ir artimui savo 
Jis randa galingąjį ginklą kovot!

Jo meilė pasirenka sau per vadovę
Mariją, Globėją visų kunigų,
Tiesiog Ji prie dangiškos veda gerovės, 
Pamoko, darbuotis kaip reik’ dėl žmonių!

Ir štai, mūs levitą jau vad’s katalikų!
Jau stoja darban, pasiryžęs tvirtai 
Gint Dievą, tėvynę nuo tų užpuolikų, 
Ką mok’ lietuvius suvyliot taip gudriai!

Jis Dievui pastato puikiausią bažnyčią 
Vardan to Globėjo brangios Lietuvos, 
Kazimiero švento, ką velnio vilyčias 
Atmušt sugebėjo prie “Vartų Aušros”!

Lietuviams saviems maldai knygą sustato, 
Kad žmonės priprast’ dangaus melsti karščiau,

. Vargų prislėgti maldoje sau lengvatos 
Rastų, sualsuotų krūtinė lengviau!

Mokina savuosius gyventi vienybėj, 
Sutvarko tiksliai įvairias draugijas, 
Aplėpusiai širdžiai įdiegia gyvybės!
Ir štai, slinkst žemyn velnio čia vergija! 

Malonėj jis auga pas Dievą ir žmones! 
Amerikoje vard’s jo aidė ja plačiai! 
Pagerb’ vyskupai, kunigai, pasaulionys! 
Tačiau, nuo garbės nusigrįžta karčiai!

Šalin garbė, turtai! Tolyn nuo pasaulio! 
Aukoja save jis Lelijai Dangaus!
Tolyn nuo klastų, visų vylių, apgaulių! - 
Tolyn nuo garbės išdidumo tingaus!

Turtus ir jausmus jis Marijai aukoja! 
Pilnai pasiduod’ vadovybei kitų!
Pakilsta dangun vienuolyno tyloje, 
Nežemišku džiaugias įgytu turtu!

Jis mato, kiek daug jau lietuvių čia žuvę!
Jam rūpi tėvynė, brangi Lietuva! 
Kolegiją perka jaunuoliams lietuviams,
Pakilt’ kad lietuvių dvasia ir kalba!

Į Provincijolus pakeltas akyliai 
Daboja, kad viskas tvarkoje eitų, 
O ypač prispaudžia vienuolius viršytas, 
Mažiesiem pavyzdžiu tikru kad šviestų!

Įvertint jo nuopelnus Dievas tik gali 
Ir Tą, kuriai jis taip tarnauj’ nuoširdžiai. 
Laisvai Jiems aukoja ir protą, ir valią, 
Visad į Juos kreipias tikrai pamaldžiai!

Toksai tatai vyras išsirituliavo 
Iš jauno levitos darbštaus, pamaldaus! 
Tad, reikia sušukt jam: “Gyvenimą savo 
Keliauk dar ilgai, kol pasieksi dangaus!” 

Snaudalis.

Mince Meat Queen Anue pak. 10c 
Bell’s Seasoning pakelis 9c
A & P Pumpkin No. 24 ean 10c 

• A & P Sųuash. 2 No. 24 eans 25c 
' Mince Meat AVhipple’s 2 sv. 29c
Vyšnios Maraschino 5 un. st.. 14c
Rudas Cukrus 2 po 1 sv. pk. 15c 
Stickney’s Stuffing pakelis 10c
Friend’s Mince Meat blėkinė 25c
C & B Plum Puddin«r blėkinė 35c

Gėrimai
Grape Juice A & P kvortos 15c 

2 A & P pints 25c
Cider Į gal. 25c; galionas 39c
Yukon Sparkling Vanduo di

di bonkalOc; 3 mažos b. 25c
Cigarėtai ir Tabakas

Lucky Strikes, Chesterfields.
Prince Albert l svaro dėžė 79c 
01d Gold, Carnels kartonas $1.20
Union Leader 1 svaro dėžė 69c
Granger 1 svaro dėžė 75c
Edgeworth 4 sv. 56c; 1 sv. $1.09

LAYER FIGS
PECANS 
WALNUTS
KIETI SALDAINIAI MAIŠYTI 
CRANBERRY SAUCE Ocean Spray 
MINCE MEAT None such
R & R PLUM PUDDING 1
DĖL MONTE Seeded RAZINKAI 
DĖL MONTE be sėklų RAZINKAI 
CRISCO 3 svaru dėžė 53c

19c
svaras 29c 
svaras 25c 
svaras 21e 

2 kenai 33c 
pakeliai 25c

1

2
svaro kenas 25c

2 pakeliai 15c 
2 pakeliai 13c 
svaro dėžė 19c

SPARKLE 6 pure fruit Gelatin Flavors pakelis 5c 
RUMFORD BAKING P0WDER 16 uncijų dėžutę 27c
YUKON GINGER ALE Įtalpa 2 bonkos 28 uncijų 15c _ 
STUFFED OLIVES ENCORE puskvortė stiklinė 39c
PLAIN OLIVES ENCORE puskvortė stiklinė 29c
ANN PAGE BAKING P0WDER 16 uncijų dėžutė 19c 
RAJAH CURRANTS
PASTRY MILTAI Sunnyfield 
PILLSBURY CAKE MILTAI
KVIETINĖ DUONA Made from

2 pakeliai 25c
5 svarų maišas 19c 

pakelis 27c 
vvhoic wheat

and white flour kepalas 8c

MII TAT SUNNYFIELD 24Ą sv. ullLi 1 Al FAMILY maišas

MILTAI TD“
i I

4 
I

I

93c
M.17

SVIESTAS

TAUKAI

SUNNYFIELD 24Į sv.
PASTRY maišas

PILLSBURY’S BEST 4 m
244 sv. maišas *1*10

SILVERBROOK PRINTS

PAKELIUOSE ar L1UOSA1

KIAUŠINIAI WILDMERE SELECTED

svaras 32c

BEKONAS SILVERBROOK SLICED

Pulled Figs sv. 23c; sv. pak. 25c
Marvin Pitted Dates 2 sv. pk. 25c

2 ix) 8 uncijas pakeliai 25c 
Dromedary Peel pakelis 10c 
Walnut Meats 8 un. dėžutė 39c

3 unciju dėžutė 19c 
Salted Peanuts Ispanų pak.

Agurkai
Saldūs arba maišyti 
Saldūs “Standard” 
Rūkštūs arba Dili 
Dili “Standard”

kvorta 
kvorta 
kvorta 
kvorta

9c

29c 
21c 
19c
15c

2 svarai

tuzinas

svaras

29c
25c

29c

SALDAINIAI Gypsy or Guarantee 1 svaras dėžė 35c - 
Worthmore 1 svaras 25c 
po 7 | uncijų dėžutės 25c 

stuka 29c
didi dėžė 19c . 

bunka 29c

DROMEDARY DATES 2 
ANN PAGE FRUIT CAKE 
MARSHMALLOW FLUFF 
FOSS’ EKTRACT 
RAJAH EXTRACTS 
RAJAH SPICES pakelis 9c
LUX TOILET MUILAS dovanų pak. 6 šmoteliai 39c

GUARANTUOTOS MĖSOS A & P NARKETUOSE
ŠIOS KAINOS IKI KETVERGO, GRUODŽIO 20 I>.

PORK CHOPS

STEAKS PORTERHOUSE arba SIRLOIN

STEW MEAT
SHOULDERS

CORN-FED STEER 
BEEF FOR STEWING

WILDMERE svaras

TZ AT A l/" T TT1 A T p<LIK SAVO UŽSAKYMU 
IVnJL^jruV V 1 FTi T A & P KRAUTUVĖJE

Scotch Ham supiaustyta sv. 29c
Hamburg 
Livenvurst 
Frankforts
Minced Ham 
Bologna

2 svarai 29c
Firor svaras 25c

Skinlcss svaras 23c
2 svarai 25c
2

Žuvis
svarai 25c

SQUASH
svaras
svaras

8c
23c TURNIPS

HADD00K šviežia
Swordfish Fancy
Pollock Fresh-steak or sliced

Mlat of Sole.2 šios Kainos Yra Bostone ir
' ! FLOUNDER VARIETY
ĮLr _____
* - —................................ -

FOOD UORES

ORANGES NAVELS extra didi tuzin. 35c

svaras 2cHUBBARD

svaras 2cYELLOW

NAUJI KOPŪSTAI 2 svarai 7c

Apylinkėje

OBUOLIAI STAYMAN

Vaisiai ir Daržovės—

4 svarai 19c
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fAtsimenu Tamstos Clin- ry klebonavimą, kur dai-. vyskupui grąžinant ir vie-

Jisai

O’ ; <

KALĖDOMS

GERIAUSIOS BOSTON’E
*

seną radio

jausti 
darbu

ilgai ilgai. Tepildosi Die
vo valia su mumis visais.

Kun. Pranas V.

! gystės Jubilėju.
Atsimenu Tamstą svei- Tevadovausi mums dar

KUN. JONAS J. JAKAITIS, M. I. C.

49 STEBĖTINAI GRAŽŪS NAUJI MODELIAI

Sveikinimai Tėvui Jakaičiui

tį taip labai reikalingo po
ilsio.

Atsimenu aš Tamstą iš
ugdytos parapijos raktus

dabartinę malonią naštą 
daryti ko garbingesne 
Dievui ir ko naudingesne 
žmonijai. Norus turiu.

Nuoširdžidi sveik i n u

62 STUART ST. ■ 30 TREMONT ST

&

RADIO INŽINIERIAI NUO 1918

(Pradžia 5 pusi.)
moksleivis neprasilenkė su kun. J. Jakaičiu, nepaty
ręs jo duosnumo ir paraginimo darbuotis savų žmonių 
gerovei.

Jisai dalyvavo visose mūsų organizacijose, vi
suose jų seimuose, paprastai užimdamas vadovaujan
tį vaidmenį. Katalikų Federacija, Kunigų Vienybė, 
L. K. Sus-mas, L. D. S., Blaivininkų Sus-mas, jaunime 
organizacijos — visos patyrė jo palankumo, visose ji
sai nemaža pasidarbavo. Čia jau netenka kalbėti apie 
vietines VVorcester, Mass. kolonijos įvairias draugi
jas. Jojo darbštumas apsiekė ir kitas Mass. valstybės 
lietuviškas kolonijas, kurios dar nebuvo susiorgani
zavusios į parapijas.

Tinkamai vertindamas spaudos galybę, stambio
mis aukoms prisidėjo prie laikraščių ir knygų leidimo, 
savo lengvos plunksnos gausiais straipsniais užpildė 
mūsų periodinės spaudos skiltis, šimtus dolerių sudė
jo į anų laikų “Draugo” bendrovę, “Tautos Rytą”. 
“Darbininką”, ir kitus laikraščius. Tiktai vienos mal
daknygės — “Ramybė Jums” išleidimas jam kainavo 
per tris tūkstančius dolerių, kurios pilną jisai paau
kojo Seselių Kazimieriečių vienuolijai.

išeivijos vadas
Kada kilo didysis karas ir Lietuvai blykstelėjo 

laisvės spindulys, kiekvienas lietuvis, mylįs savo tė
vynę, stojo jos reikalų ginti. Mūsų išeivijos žmonės 
sudėjo šimtus tūkstančių dolerių Lietuvos nepriklau
somybei iškovoti. Suorganizuota Tautos Fondas, Lie
tuvių Informacijos Biuras ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Tas visas organizuotas aparatas dirbo vienam 
tikslui — Lietuvai laisvę grąžinti. .

Tokiam dideliam darbui reikėjo ne vien tiktai di
delių sumų, bet ir gabių žmonių, kurie sugebėtų tą
sunkų darbą dirbti. Šių išeivijos vadų pačioje pirmo- misijonieriaus pareigų. Ilgų metų pastoracijos prakti- 
je eilėje pasirodė kun. J. Jakaitis, atsistodamas pryša-! ka ir žavi iškalba teikė didelio pasisekimo misijose, 
kyj Tautos Fondo ir Amerikos Lietuvių Tarybos. Di- Tuo pačiu laiku jam buvo pavesta Rytuose nupirkti 
džiuose Chicagos ir New Yorko seimuose, įvairių or- numatytoji kolegijai nuosavybė Thompson, Conn. ši 
ganizacijų metiniuose kongresuose bei seimuose lietu- užduotis jam labai gerai pasisekė: jojo tai nuopelnas, 
vių katalikų visuomenė žiūrėjo į kun. J. Jakaitį kaip kad prieinamomis sąlygomis buvo galima įsigyti Ma- 
i vieną savo žymiausių vadų, pavesdama jam atsako- rianapolio kolegija, kurios naudai jisai iš anksto, įsto- 
mingiausias pareigas. Garsiame Amerikos lietuvių damas į tėvų marijonų vienuoliją, buvo pavedęs savo 
pasimatyme su Jungtinių Amerikos Valstybių prezi-. visą turtą.
dentu Wilsonu mūsų delegacijos pirmininku ir kalbė- I Kiekviena vienuolija, sulig šv. Bažnyčios įstaty
toju buvo kun. J. Jakaitis. į mais, kas šešeri metai renka savo naują vadovybę.

Jisai vykdavo konferuoti su tuometiniais Ameri- Nenuostabu todėl, kad Amerikos tėvai marijonai save-

Aukštai Gerbiamas Pro- Kanados didmiestį matyti 
vincijole, Mylimas Tamstą įšventinant į am- 

Drauguti:— - žinus kunigus. Patyrėme
----------daug džiaugsmo iš šv. Jo- 

Didžiai Gerbiamas mū-! kubo Katedros grožio, iš 
sų patriarka, Tėvas K. Ur- šventinimo įspūdingų pa- 
bonavičius bakstelėjo maldų, iš Tamstos kuni- 
man, kad antradienį suei- giško palaiminimo, pašne- 
na dvidešimts penki metai kėsio ir pasižadėjimo už 
Tamstos gražaus ir nau •! mus mišias atlaikyti — 
dingo kunigavimo. melstis. Dėkų už tai ir da-

Atsimenu tą saitą gruo- bar. 
džio aštuonioliktos dienos 
rytą, kada su a.a Kazimie- Lone vikaravo uolę . 
ru Bajorinu atkeliavome darbuotę, bendradarbiavi- 
iš St. Laurent kolegijos į mą spaudai, mokymą, pra-

SVEIKINU GARBINGĄ JUBILIATĄ 
KUN. JONĄ J. JAKAITĮ

Lai gerasis Dievas ir toliaus laimina Jubiliato 
darbuotę. Lai Jis teikia jam geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus, ir pagaliaus laimėti amžiną užmokestį — 
garbės vainiką — danguje.

Ad Multos Annos!
Kun. F. Juškaitis.----------------------------------------------------------y ---- ------  

kalbiavimą, pamokslinin- katoje nusilpusį ir ieškan- 
kavimą ir visokeriopą lie
tuvių budinimą.
- Atsimenu Tamstos be
galo energingą Worceste-

nuodamas būriai senus ir nuolynan einant.
Galutinai aš atsimenu 

ky tus į naudingą veiklą Tamstą nepaprastu būdu 
Dievui ir artimui. , pasveikusį ir matau gar-

Atsimenu Tamstos dide- bingiems Amerikos Tū
lį duosnumą studentams vams Marijonams vado- 
ir visą Tamstos mums ge- vaujantį. 
rūmą, vaišingumą, priete Lieka man giliai 
lingumą. Kiek daug ir da- pareiga maldomis 
žnai mūsų Tamstą apspis- ir turtu padėti Tamstai 
davome ! Suskaitau apie 
penkiasdešimts, tuoka r t 
pas Tamstą malonių ty
kančių klierikų, studentų 
bei studenčių.

Atsimenu Tamstos mil - Tamstą miels įkvepėjau 
naują savo* dvasios polėkiams akiratį — vienuoliją, žinišką visuomeninį veik- su šventu Tamstos kuni- 
kur jisai galėtų patsai lavintis tobulybėje ir laisviau Įr dalyvavimą ■
darbuotis Amerikos lietuvių gerovei. 1930 m. kun. J.
Jakaitis įstojo į tėvų marijonų vienuoliją.

Pasigilinęs asketinėse lavybose ir pasiruošęs nau
jam gyvenimui, dvasinės valdžios buvo paskirtas eiti

kos įtakingiausiais žmonėmis, kaip Colonel House, ■ 
kuris vairavo visai Amerikos politikai, su senatoriais 
C. Lodge, D. Walsh ir kitais įžymiais asmenimis. Šios 
aplinkybės parodo kokį svarbų vaidmenį mums svar
biausiais laikais vaidino kunigas J. Jakaitis, 
buvo išeivijos vadas pilna to žodžio prasme.

KILNUSIS IDEALISTAS
žmogus plačių užsimojimų nesitenkina siaura 

darbuotės dirva. Kun. J. Jakaitis, išugdęs Worcester, 
Mass. Šv. Kazimiero parapiją į turtingą ir tvarkią 
bendruomenę, ieškojo platesnės dirvos savo lakumui. 
Idealistas, paneigęs gyvenimo turtus ir ištaigas, rado

mitu-'
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NAUJAS PHILCO 201X
BIGE FIDELIU RADIO

LENKAI SAVINASI LIE
TUVĮ MOKSLININKĄ

Pereito šimtmečio vidu
ry dideliais išradimais ir 
moksliniais darbais Pietų 
Amerikoj plačiai pagarsė
jo profesorius Ignas Do
meika. Įvertindama jo di
delius mokslinius darbus. 
Čilės vyriausybė Domei
kos vardu pavadino Andų 
kalnyno dalį, kai kuriuos 
viršukanius ir vietas. Do
meikos atrastas masyvus 
balzganas mineralas taip 
pat pavadintas domeikito 
vardu. Prof. Domeika 46 
metus profesoriavo Čilės 
valstybėje, Santiago uni
versitete.

Garsusis mokslininkas 
yra gimęs ir augęs Lietu
voje. 1884 metais jis buvo 
atvykęs Lietuvon ir čia 
viešėjo 4 metus. 1888 m. 
vėl. grįžo Čilėn ir po kele- 
rių metų Santiage mirė ir 
ten palaidotas.

! Dabar lenkai savo spau
doje kelia aikštėn prof. 
Igno Domeikos, kaip mok
slininko ir tyrinėtojo nuo
pelnus. Tačiau Domeikos 
palikti dokumentai įrodo, 
kad jis buvo tikras lietu
vis ir save visur lietuvių 
vadindavo. Mat, lenkai sa
vo senu papratimu savina- 
si kiekvieną pasižymėjusį 
lietuvį.

Jei kas tariasi esąs mal-

seime, kuris įvyko Romoje pereitų 1933 metų liepos 
mėnesyj, savo vadu — provincijos tarybos pirminin
ku arba provincijolu — išsirinko daug Amerikos lie
tuviams katalikams nusipelniusį kun. J. Jakaitį.

❖ £ įc

Kun. J. Jakaičio, M.I.C., darbų daviniai yra dide
lis indėlis mūsų kultūriniame gyvenime. Jojo skaisti 
asmenybė pažadino nevieną idealistą pasekti jojo pra
mintais takais. Susipratusi visuomenė pilnai įvertina 
šios dienos gerb. Jubiliato nuopelnus mūsų išeivijai ir 
todėl reiškia jam savo dėkingumo jausmus bei ge
riausių linkėjimų sveikinimus, kad jisai dar daug pa-' dingas ir nesuvaldo savo be
sidarbuotų savo žmonių gerovei ir sulauktų sveikas žuvio. to maldingumas tuš- 
ir laimingas švęsti savo auksinio jubilėjaus. J. N. 'čias. Šv. Jokūbas.

c» »s r / r: ’į-

PHILCO RADIO’S
z

PHILCO 29X 
$75.00

KAINOS NUO

$20 iki $600
LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

> $20.00

Perkant naują radio daug atrokuojame už jūsų

PHILCO 45L 
$5935

BERNĄ N RADIO COMP AN Y
3 KRAUTUVES BOSTONE: 20 STUART ST

62 STUART ST. KRAUTUVE ATDARA IKI 9 VAL. KAS VAKARĄ
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I KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
I KOLONIJOSE

PARAPIJOS SIDABRI
NIS JUBILE JUS

i :----------------------

JUBILĖJAUS BANKŽE- 
TAS

Gruodžio 9, 6 vai. vaka
re parapijos salėje įvyko 
nepaprasta vakarienė — 
Jubilėjinis bankietas. Val
gių buvo daug ir skaniai 
pagaminti. Kalakutų mė
sos valgė kiekvienas iki 
sočiai. Prie kalakutų buvo 
ir kitokių valgių. Juos vi
sus pagamino senos Cam
bridge gaspadinės, kurios 
mažne visos, per 25 metus 
darbavosi. Vakarienės ga- 
spadorius buvo p. P. Ki
sielius.

Šoje puotoje dalyvavo J. 
E. Vyskupas Matulionis

daugelis kunigų ir pasau- 
lionių. Daug įvairių kalbų 
bei svekinimų pasakyta. 
Visųpirma gerb. Klebonas 
trumpai atpasakojo 25 
metų darbuotę prie kun. 
kun. J. Krasnicko per aš 
tuonis metus ir kun. Juš- 
kaičio per 15 metų. Dėko-' sisekimų.

_ ___ ______ . . w . i ____ •____ x

laimintų, ūgdintų parapi- 
. ją ir kad teiktų gausiausių 
savo dangiškų malonių iš
tikimiems ir dievobaimin
giems Jūsų parapijiečiams 
yra mano nuoširdi mal
da”.

W. Card. O’Connell, 
Archbishop of Boston**.
Jo Ekscelencija Guber- 

natoriuš negalėdamas bū
ti prisiuntė sveikinimą, 
kuriame širdingiausiai lin
ki parapijai geriausių pa- 

' sisekimų.
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•KARŠTO VANDENS
ŠILDYTUVAI

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

korys. Kromu
crackle” padengta. Di-

jo J. E. Vyskupui už daly
vavimą šiame Jubilėjuje. 
Toliaus vieną po kitam iš
šaukė kalbėti. Pirm kalbų 
vietinis choras, p. vargo- 
ninkui M. Karbauskui va
dovaujant, išpildė dainų 
programą. Dainavo “Il
giausių Metų”, “Kur bėga 
Šešupė” ir “Vilnius”. Gie
dojo “Garbinkit Dievą” ir 
“Marija, Marija”. Reikia 
pripažinti, kad choras la
bai gražiai ir harmoningai 
savo užduotį atliko.

Solų irgi netruko. P-nas 
A. Jodaitis dainavo “Zum, 
Zum” ir “Mano laivas” 
Petrausko. Jis turi labai 
gilų žemą balsą. Dainavo 
neblogai. P-lė Margarieta 
Grybaitė dainavo “Mano 
Gimtinė” ir “Kur bakūžė 
samanota” — Šimkaus. 
Ji nebereikalo vadinama 
Naujosios Anglijos lakš
tingalėle. Savo gražiu bal
seliu žavėte žavėjo visą 
publiką.

Vario šildytuvo 
arba “ 
dėlės įtalpos. Už Įrengimą ro- 
kuojama atskirai

”4.95
Thermostatsnuo"*95čir 

aukščiau
Winter Fronts... 98c.

Tirt stone
SERVICE STORES, Ine.
Warren Avė. at Legion 

Parkway
Phone Brockton 239

KALBOS IR SVEIKINI-
MAI

Pirmiausiai Klebonas 
perskaitė Jo Eminencijos 
Kardinolo sveikinimą šio 
Jubilėjaus proga. Sveiki- 

yra šioks: 
Juškaiti:— 
kad Nekalto 
parapija

v •
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75 Stntp Street
BOSTON

Kalėdos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuo’a 
tiniai išplaukimai 
per COPENIIAGĄ 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klnnskite pus 
vietinj agentų 
arba

nimo turinys 
“Gerb. Tėvas

“Sužinojęs, 
Prasidėjimo 
Cambridge minės savo įsi-
steigimo sidabrinį Jubilė- 
jų, gruodžio 8,9, ir 10, šia 
proga malonu man Jumis 
ir gerus parapijiečius 
sveikinti su geriausiais 
linkėjimais ir kartu siun
čiu savo laiminimą.

“Kad Dievas ir toliąus

PARDUODU
Pirmutinės ir vėliausios 

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

F. Aitutis,
455 Cross St., 

Bridgewater, Mass.

išdir- 
Kiek-

b

i’ PARSIDUODA
3-jų lubų nuosavybė ant 500 

block No. lOth Street (arti Spring 
Garden St.) .Kaina $1200.00 cash.

Pasirašė De VVitt C. De
Wolf.

Gubernatoriaus rašt.
Sveikinimas Praloto J. 

V. Miliausko iš Durea, Pa. 
“Nuoširdžiai sveikinu 

Jumis su Jūsų parapijos 
Sidabriniu Jubilėjum. Ma
niau būti pas Jumis, bet 
aplinkybės neleido. La 
Dievas laimina Jus visus” 

Prel. J. V. Miliauskas
Kun. H. J. Vaičiūno svei

kinimas iš Cicero, III.
Sveikinu su geriausiais 

linkėjimais parapijos si
dabrinio Jubilėjaus proga. 

Kun. H. J. Vaičiūnas.
R. M. Russell, Miesto 

Majoras žadėjo tikrai da
lyvauti, bet negalėjo. Jo 
linkėjimus perdavė — adv. 
Roche.

Policijos viršininkas T. 
Leahy asmeniškai sveiki
no, linkėdamas gausiausių 
Dievo palaimų ir dar truk- 
šmingiau švęsti auksinį 
jubilėjų. Dr. Cassidy sve- 
kino Cambridge mokyklų 
perdėtinio vardu. Linkėjo 
dar labiau augti, didėti ir 
tobulėti”.

Sveikino keletas gerų ■ 
prietelių pramoninkų: L. i 
Fraizer ir A. Kimball, A. 
Potembergas senas para
pijietis ir zakristijonas 
savo linkėjimuose trum
pai apibudino praeities is
toriją ir vėlino senų para
pijiečių vardu ateityje pa
rapijai geriausios kloties.

Sekantieji kunigai asme
niškai sveikino: Dr. A. 
Bružas, M. S. iš Nashua, 
N. H. P. Strakauskas, J. 
Švagždys, K. Jenkus, P.

■ Virmauskis, K. Urbonavi
čius, B. Pauliukas, O. P., 
J. Jakaitis, MIC. Provinci
jolas ir Jo Ekscel. Vysku-

, pas Matulionis. Visi linkė- 
i jo tai vienoje tai kitoje
■ formoje parapijai sulaukti 

auksinio jubilėjaus. Kun. 
J. Jakaitis, MIC., daugiau
siai apibudino praeities į- 
vykius. Jo Ekscel. Vysku
pas nuoširdžiai sveikinę 
kaip kleboną, taip ir pa
rapijiečius su šiuo garbin
gu įvykiu ir linkėjo gausių
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1. 95 Nuošimčių tyrus
2. Duoda Nuo 20 iki 30 Nuošim
čių Daugiaus Šilumos Kiekvienoje 
“Shovelful”
3. Mažiau Negu Bačka Pelenų 
Lieka Nuo Kiekvieno Tono

Nėra kuro, kuris parsiduotų taip 
greitai per garsintą kalbą, kaip 
Cleercoal. Tūkstančiai Naujos 
Anglijos vartotojų, žino, kad 
Cleercoal išpildo visus pažadėji
mus. ;
Jis tikrai yra 95 nuošimčių ty
rus — be jokių skalų ar kaulų. 
Kadangi jis yra tyrus, tai jis 
douda nuo 20 iki 30 nuošimčių

v •

daugiaus šilumos, negu paprasti 
“anthracitai”.
Mažiau, kaip bačka pelenų lieka 
nuo tono. Pamėgynkite vartoti 
CLEERCOAL ir beabejo sutik
site, kad jis yra geriausias “an- 
thracite”, negu jūs esate kūre
nę, ir atsieis daug pigiaus, nes 
mažiau reikia dėl užšildymo jū
sų namo.

Telefonuok savo orderį
CLEERCOAL

šiandie — reikalaukite

l

WALENT COAL COMPANY
CANTON ST., WEST STOUGHTON, MASS.

PETEB WALENTUKEVICH, Prop.
Tel. 296-W or 296-B

Dievo palaimų visiems.
Be jokiu mortgačių. Kreipkitės: 
- - - - - - - Ine. N. E.B B. Leider & Co.,
Cor. lOth & Green Sta., Phila. Pa.

Tel. 5911-WTel. 5911-W

GRABORIUSGRABORIUS
LIETUVIS

Linkėjimams ir kalboms
užsibaigus, Klebonas nuo
širdžiai dėkojo visiems da
lyviams už atsilankymą,
aukotojams už aukas, dar
bininkams ir gaspadinėms
už didelį triūsą valgių ga
minime. “Lai gerasis Die
vas visiems gausiausiai

LIETUVIS

PETRAS V. ABRAČINSKAS

187 Ames St.

MONTELLO, MASS.

Pagelbininkas

PONUI W. O. McGLINCHEY

GRABORIUS

pilna bažnyčia. Visas cho
ras giedojo iškilmingas 
šv. mišias.

Po bažnytinių iškilmių 
įvyko iškilmingi pietūs Šv. 
Kazimiero dr. svetainėje.

Laike pietų kun. Puido
kas pasakė jaunavedžiams 
sveikinimo kalbą, raginda
mas jaunimą sekti jauna
vedžių pavyzdžiu, nesives
ti su svetimtaučiais, bet 
lietuvis su lietuve.

Po visų iškilmių jauna
vedžiai išvyko trumpom 
atostogom.

♦ * ♦

Lapkričio 29 d. Šu. Ka
zimiero bažnyčioje priėmė 
moterystės Sakramentą 
Teodora Kundrotaitė ir 
Edward Whalen. Jaunoji 
yra baigus aukštuosius 
mokslus ir dabartiniu lai- 
ku sekretoriauja pas ad
vokatą Ely. Iškilmingos 
vestuvės įvyko pas jauno
sios tėvelius.

* * *
BAZARAS PAVYKO
Lapkričio 29, 30 ir gruo

džio 1 dd. įvyko Šv. Kazi
miero parapijos metinis 
parengimas - bazaras Šv. 
Kazimiero salėje. Nors pa
sitaikė lietingas oras, bet 
kaip vietiniai, taip ir apy
linkės lietuviai gražiai su
sirinko. Visi susirinkusie - 
ji malone šeimyniška nuo
taika linksminosi. Darbi
ninkai parodė nuoširdų 
darbštumą ir pasišventi
mą parapijos labui.

PARSIDUODA
ANT GREITŲJŲ

Viena Laivakortė Į Lietuvą ir 
atgal. Priežastis: pardavėjas dėl 
tam tikru aplinkybių negalįs da
bartiniame laike išvažiuoti. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės į 

‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administraciją
W. Broadway, So. Boston, 

Massachusetts.

Nuo Geliamu 
Sąnariu

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EAPELLERĮ 
Paiis-Expellcris visuomet 

palengvina skausmus
vakare, Sacred Heard pa
rapijos bažnyčioje įvyks 
Apaštalavimo draugijos 
pamaldos. Tai bus lietu
viams vyrams ir mote
rims.

Bus pamokslas ir palai
minimas Švč Sakramentu.

Tuoj po pamaldų bus 
klausymas išpažinčių. Tai 
gera proga visiems lietu
viams pasiruošti tinkamai 
Šv. Kalėdoms.

Šios pamaldos bus kaip 
ir išbandymas, kad pama
tyti kaip žmonės atsilieps 
ir ar yra nuoširdūs, kad 
tokios pamaldos ir ateity

tos. Kunigai eidami savo 
pereigas nusikalsta prieš 
tuos įstatymus ir kemša
mi į kalėjimus. Kunigų 
dabar kalėjimuose yra 
virš šimto. Prie caro nebu
vo Rusijoje laisvės, bet jos 
dabar labiau nėra.

Kalėjimuose gyvenimas

JO EKSCEL. VYSKUPO 
KALBA

Gruodžio 1C, parapijos 
salėje 7:30 P. M. vakare 
kalbėjo Jo Ekscel. Vysku
pas T. Matulionis. Klebo
nas perstatydamas bran
gų svetį kalbėti, širdingai 
prašė, kad Jo Ekscel. pa
sakytų mums kokia dabar tikrai nepakeliamas. Dirb- 
Rusijoje Katalikų padė
tis? Kaip tikintieji perse
kiojami? Koks tikrumoje 
yra tas darbininkų ‘rojus’ 
bolše viki joje? Koks dar
bininkų būvis: Kiek gauna 
algų etc. Koks kolchozų 
gyvenimas? Kokia kalinių

v •
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ti reikia sunkiai, o valgy
ti duoda labai mažai. Ne
bereikalo kaikurie rankos 
pirštus pasidėję ant kala
dės nusikerta, kad taip 
sunkiai nereiktų dirbti.

Jo Ekscel. žodžiai ilgai, 
ilgai pasiliks mūsų širdy

REIKALINGAS
VARGONINKAS 

Reikalingas tuojaus ge
ras vargoninkas.

Kun. J. Cižauskas, 
1313 Westminster Avė., 

Detroit. Michigan.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

padėtis? Koks valgis, guo se. Visi pasižadėjo melstis įvyktų lietuvių kalboje.

I

atlygina už viską,o aš ne- 
liausiuos meldęsis, kad 
meilė ir vienybė mūsų tar
pe būtų ir ant toliaus kaip 
ji buvo iki šioliai. Nes tik 
meilėje vienybė, o vieny
bėje — galybė’. Baigiantis 
choras sudainavo Lietuvos 
himną. Jo Ekscel. Vysku
pas sukalbėjo maldą. Visi 
skirstėsi namon sotūs ir 
pilni prakilniausių minčių.

lis, drabužiai ir tt.?
Jo Ekscel. aiškiai be jo

kių komentarų faktais ir
tuos klausimus atsakė. Iš
vada žmonės išsinešė to
kią, kad Rusijoje bolševi
kai ne rojų įsteigė, bet.
pragarą. Darbininkas žmo
gus netur jekios laisvės
darbą pasiskirti.

Maisto gauna mažai, o 
nusipirkti brangu. Drabu
žius labai prastus dėvi, ge
resni labai brangus. Nuo
savybes tik po mažą na
melį tegali įsigyti.

Tikėjimas “neva” nėra 
persekiojamas, bet šalies 
įstatymai toki, kad jo
kiam tikėjimui nėra vie-

už Rusiją, kad Dievas ją
išgelbėtų. Buvęs.

VIEŠA PADĖKA

Taigi aš kviečiu visus
ateiti ir pasinaudoti adven

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi noriu tarti šir-

dingiausią padėką visiems
Jubilėjinės vakar i e n ė s
darbuotojams-joms, auko-
tojams-joms. Prisiminsiu 
visus tuos geradarius prie 
Dievo Altoriaus atnašau
damas Šv. Mišių atnašą.

Kan. P. Juškaitis, 
Klebonas.

N.

tinėmis pamaldomis ir pa
siruošti priimti į savo
širdis Kristų, Taikos Ka
ralių —

Kun. Jonas Skalandis

MESTFIELD, MASS.
.VESTUVES

Lapkričio 24 d. šv. Kazi
miero Bažnyčioj priėmė 
moterystės Sakramen t ą 
Pranas Adomaitis ir Ane
lė Atkočaitytė. Kadangi 
jaunoji buvo choriste ir 
veikli parapijos darbinin - 
ke, tai laike iškilmingo

Gruodžio 20 d., 7:30 vaL.šiiubo prisirinko
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PUBLIC

Jaunų Vyrų Klabąs
Vietinis Jaunų vyrų klu-

s
2
1

C. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas • 
STagg 2-5043

Mortok 
Albert 
Ševelskis 
Broškis 
Vaidelis

ar knygą, ne tik 
Bažnyčios įsaky- 

turi per išpažintį 
pasisakyti, bet ir 
katalikybės reika-

mišias šv. ir pra- 
į jaunuosius; 

laike 11 v. prabils 
kitus ir po visam

Tclenhone Stacg 2—4-109 
NOTARY PURI .TO

dėl 40 vai. atlaidų, kurios prasi

dės mūsų bažnyčioje sekmadienį, 

gruodžio 16 dieną.

Susirinkimą užbaigė kun. Vai

cekauskas su malda.

ytinių Valstybių Žinios

Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

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

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DRAFTS

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi-- « 
ja”.—
“Žinokite, kiekvienas kata

likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį 
nusideda 
mams ir 
nuodėmę 
patampa
lų išdavėjas, didinąs priešų 
lėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas.

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St. (į

CHORAS
Dievo Motinos Sopulingos pa

rapijos choro mėnesinis susirin
kimas įvyko gruodžio 5 dieną. 
Nauja valdyba išrinkta ateinan
tiems metams: A. Jankus išrink
tas pirmininku; B. Šavkonis, vi- 
ce-pirmininku; M. Jankauskaitė, 
raštininkė; A. Pakston. iždinin
kė. Susirinkime dalyvavo mūsų 

. klebonas, kun. L. Vaicekauskas.
tolių pridarė svetainėje rūmuose — Liet. Mokyk- choro balius • pavyko. Dabar 

, be trindami grindis laike, los name. Įžanga tiktai 25 choras mokinasi naujas giesmes i 
• - .i t f

— MARIANAPOLIO ŽINIOS —
KUN. J. J. JAKAITIS, MIC. 

KOLEGIJOJ

Kun. J. Jakaitis, Amerikos Ma

rijonų Provincijolas, kuris per 
pastaruosius mėnesius dirbo vie

nuolijos darbą Chieagoj, atvyko 

į Marianapolį. Gerb. Provincijo

las tikisi Marianapoly švęsti Šv. 

Kalėdas ir sutikti Naujuosius 

Metus.

i! 
i!

i

MATTHEW P. B ALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai Įrengto* dvi koplyčios duo
damos mylimiems Šarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj kreip
kitės pas mos. Patarna vlman ym 
attikrinta* Ir nž prieiname kalnu.

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

šParsamdau Automobilins Ves- 
| tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

GRUODŽIO AŠTUNTA 
Gruodžio 8 d. išpuola Panelės 

Švenčiausios Nekalto Prasidėjimo 
šventė. Kadangi ši diena yra Ma
rijonų vardinės, tai šventė buvo 
iškilmingai švęsta.

Ryte įvyko iškilmingos šventos 
mišios, kurias atnašavo kun. P.

Raporteris XYZ. Skruodenis, MIC. Per šias mišias I 
------------------- pritaikintą pamokslą pasakė. Ma

li i DDIOflkl VC A D Al V Al I rijonų Provincijolas kun. J. Ja- nAnnioulVKtAnnTj N Ji kaitis mic.
------------- ! ---------------

STUDENTŲ KUOPOS SUSIRIN
KIMAS ,

Sekmadieny, gruodžio 9 d. įvy
ko studentų kuopos plenumo su
sirinkimas. Susirinkimą atidarė 
pirm. A. Mieiūnas, sukalbėdamas 
maldą ir įteikdamas dienotvarkę 

Susirinkime buvo priimti Stu
dentų Kuopos sekcijų raportai.' 
Paaiškėjo iš raportų, jog sekci
jos smarkiai varo savo darbą pir
myn.

Nutarta surengti Kalėdinę pro- ,

DRAMOS SEKCIJOS PIRMA

SIS SUSIRINKIMAS
Plenumas davė Dramos sekci

jos nariams privilegiją išsirinkti 

savo pirmininką. Iki šiol plenu

mas savo sekcijoms rinkdavo 

pirmininkus.

Dramos ratelio valdybą sudaro 

šie asmenys: pir. — Stankus, 

v-pirm.: A Bambalas, rašt — A. 

Dranginis. Pakviestas mokytojas 

Jonas Pilipauskas Garbės pirmi

ninku.

Susirinkimo svarstymai buvo 

atkreipti į rengiamąjį veikalą. 

Kolegijos studentai pereitais me

tais važinėjo po įvairias Naujos 

i Anglijos kolonijas su veikalu 

'“Du Vainiku”, tai nutarta ir 

šiais metais kitą veikalą suvai

dinti.

Susirinkime buvo išrinktos į- 

vairios komisijos, kurios galėtų 

šį sumanymą kuosekmingiausiai

Brugis 
Zaborskis 
T. Belauskas 
Dainaravičius

KVOTIMAI

Gruodžio 11 d., Kolegijoj pra

sidėjo pirmosios mokslo metų da

lies kvotimai. Kolegijoje mokslo 
metas yra suskirstytas į tris da
lis. Kvotimai tęsėsi apie astuo

nias dienas.

Kvotimams pasibaigus studen

tai vyksta praleisti Kalėdines a- 
i tostogas pas savo tėvelius. Grįž

ta po Nauji) Metų.

I 
I
| ja mokytojas J. Pilipauskas.

Bronius Mažukna (L. K.)
*

I
I

I

Antradienis; Gruodžio 18 d., 1934
—- DARBININKAS

X

8.
®“------------------------- ------------------------------------

ILGAI LAUKIAMAS 
VYSKUPAS PAS MUS
Bridgeportiečiai ir apy

linkės lietuviai iš Stam- 
ford, New Canaan ir k. 
susilauks retą svečią as
menyje J. E. vyskupo T. 
Matulionio, kurs atsilan
kys pas mus 23 d. šio mė
nesio, paskutiniame Ad
vento sekmadieny. Toje 
dienoje 9 v. Vyskupas at
našaus 
kalbės 
mos-gi 
į visus 
suteiks savo Ganytojišką 
palaiminimą.

Nėra reikalo rašančiam 
minėti, jog didelis susido
mėjimas šiuo įvykiu ran
dasi ne vien tik pas kata
likus ir už tai vietos lietu
viai privalo būti dėkingi 
Jo Ekscelencijai už sutiki
mą neaplenkti šios kolio
nijos.

parapijų ansambliai, vyrų Laukaitis 
chorai ir solistai-ėš. Gražulis

Toliau, kalbama “Ame
rikos” reikalais ir užgiria- 
mas jos vajus. Į —

Paskiau, apsvarsčius vi
sus Fed. Apskričio reika
lus ir veikimo planus, nu
tarta gavėnios laiku, pra
dedant jos pirmu sekma
dieniu, Apreiškimo Šv. Pa
nelės par. auditorijoj ren
gti paskaitas bei diskusi
jas įvairiais gyvenimo ir 
veikimo klausimais.

Fed. Apskr. valdyba pa
su- reigomis pasiskirstė šiaip: 

pirmininkas kun. N. Pa
kalnis, vice - pirm. K. Vil
niškis, protokolų ir Finan
sų sekretorius J. Tumaso- 
nis, iždininku pasilieka 
Vitkus, visas korespon
dencijas, publikacijas ir 
su draugijoms susirašinė
jimus veda S. Lukoševi
čius,

Didž. New Yorko Fed. 
valdybos posėdis baigėsi klubą, kur susirenka kru 
9:45 vai. vak.

S. Lukoševičius

šokių. O esama gražaus 
jaunimo: Kai kur net lie
tuviškai pasigirsta: Supa
žindino mane su virš mi
nėtomis moterėlėmis irgi 
komitete veikė ir prakai
tavo, tai vienur, tai kitur 
pasirodydamos. Prie už
kandžių patys garbingieji 
draugijų nariai prakaituo
dami aptarnavo svečius 
Tik kažin kur ėjo pelnas 
iš aptiniojo bufeto, kuris 
irgi buvo publikos apgul
tas? Šokius gi, muzikavo 
lietuvis J. Okulionis. Jis 
nusiskundė, kad lietuviai 
daugelyje atsitikimų pra- 

, i —ję kviestis svetimtau- 
•Sako, oui -įug Q kuomet norį dyka;

IŠ DIDŽ. NEW YORKO 
FED. APSKR. VALDY

BOS POSĖDŽIO
NUGALĖJO MASPETHO

VYČIUS

Sekmadienį, gruodžio 9 
d., 49-ta kuopa. N. Y. ir N. 
J. Vyčių Basketball lygos 
antrame lošime nugalėjo 
stiprią Maspetho Vyčių 
jauktą — santykiai, 20— 
13. Šis antras laimėjimas 
parodo, kad 49-ta kuopa, 
centrai Brooklyne, tai nė
ra menkiausia kuopa spor
te.

Š. m. gruodžio mėn 10 
dieną, 8 vai. vak. “Ameri
kos” redakcijoj įvyko Di
džiojo New Yorko Federa
cijos Apskričio valdybos 
posėdis, kuriame dalyvavo 
kun. N. Pakalnis, K. Vil
niškis, J. Tumasonis ir S. 
Lukoševičius.

Apkalbėjus visus bėga
muosius apskričio reika
lus, nutarta sekantis Fed. 
Apskričio susirinki mas 
šaukti sausio mėn. 25 d., 
1935 metais, 8 vai. vak. Į 
Apreiškimo šv. Panelės 
parapijos auditorijoj, ir i
asmeniai prašyti visų kie- Klumbis 
bonų, kad jie paragintų Belauskas 
visas savo parapijose e- RaUgalas 
sančias draugijas prie Fe- Bagdonas 
deracijos Apskričio pri
klausyti.

Taip pat nutarta skelbti 
laikraščiuose apskričio su
sirinkimus, jo veikimą ir 
susirinkime dal y v a v u- 
sius atstovus.

Į Fed. Apskričio susirin
kimus draugijos gali siųs
ti vieną atstovą nuo drau
gijos ir po vieną nuo 25 
narių ir jų dalies. Taip gi 
buvo apkalbėta Lietuvos 
Nepriklausomybės Vasa
rio 16 dienos šventės mi
nėjimas, kuris nutarta pa- 
daryti vasario 16 dieną, 
1935 m. Apreišk. šv. Pan.! 
parapijos auditorijoj 7 va
landą vakare, kalbėtojus 
numatyti palikta Fed. Ap
skričio susirinkimui.

Be to, dar buvo apkalbė
ta ir ateinantis Ryt. Vals
tijų Lietuvių Katalikų sei
melis, kuris įvyks š. m. 
gruodžio 30 d. Apreiškimo 
par. aud., Brooklyn, N. Y.

Šiuo reikalu kiek pasita
rus, K. Vilniškis pranešė, 
kad po seimelio tuojaus 
vakare bus ir “Amerikos” 
rengiamas vakaras, ku
riam jau paruošta ir pa
kviestos gabiausios vietos
ir iš toliau meno jėgos,, Augustinas

Abu “box scores”:— 
PIRMAS LOŠIMAS 
Šv. Jurgio p. Vyčiai 

F 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
2 
0

G
3
2
8
1
2
O 
O
4

P
7
4

18
2
5
1
2
8

40 7 47
Aušros Vartų p. Vyčiai 

P
0
6 
0
2
1

G 
O 
3 
O 
1 
O

F 
O 
O 
O 
O
1

4 19 
ANTRAS LOŠIMAS 
šv. Jurgio par. Vyčiai 

P
4 
6
2
1
7
0 
0
0

Klumbis 
Belauskas 
Raugalas 
Bagdonas 
Brugis 
Zaborskis 
Dainoravičius 
T. Belauskas

G
1
3
1 
O
3
O 
O 
O

F
2 
O 
O
1
1 
O 
O 
O

8 4
Maspetho Vyčiai 

F
1
0
0
1
0

i

Augustinas, J. 
Januškis 
Blecka
Cibulskis 
Girdis

G 
1 
O 
O 
o 
o

P
3
0
0
1 
o
4

Neseniai teko 
šioje kolonijoje ir nuste
bau dideliu jos veikimu, 
nors spaudoje mažai apie i 
tai rašoma. Štai jų keletą 
suminėsiu.
— Neseniai turėjo Soda- 

lietės šokių vakarą. »Ka- 
dangi yra virš šimto gra
žių merginų susiburusių,* 
tat nėra ko kalbėti apie j— 
vaikinų stoką. Sako, buk c 

iSlldi"?aS j aį"papigtata tuosyk
būtinai reikalauja, kad O- 

• kulionis griežtų. Jei nesu
tinka, tai patriotizmą pri- 

Okulionis dar 
jaunas, bet gerai prasila
vinęs muzikoje vyrukas, 
groja labai dažnai pas sve
timtaučius. Sako jis: “ka
žin, ar gerai seniai daro 
mus jaunuosius savus vai
kus, išmainydami į sve
timtaučius grojikus?”.

Pastaba vietoje. Tat va
karų rengėjai, tą pamąs
tykite.
— Labai plačiai kalbama 

apie parapijos 40 metų ju- 
bilėjų. Sako, būsiąs toks 
didelis per Kalėdas ir 
Naujųjų Metų vakare ap- j 
Vi

; vausią vyskupai, paraduo
sią draugijos, kad senieji 
yra susirūpinę kaip vietas 
galės gauti bažnyčioje. 

Svečias iš toliaus.

jaukus -'SU gardžiais už
kandžiais vakaras. Salės 
papuošimas stebinęs vi
sus. Sako dabar rengiasi kaišioja? 
kokį tai vaidinimą po Ka
lėdų.
— AlumnieČiai irgi nepa

siduoda. Turi gražų savo

voje laiką praleisti. Nese
nai turėjo šokių vakarą. 
Jaunimo buvo taip pat di- 

’ delis būrys.
— Vyčiai nors irgi prie 

, parapijos skaitosi prisi
glaudę kaip ir pirmutinės 
draugijos ir turi Dvasios 
Vadą, bet kodėl tai savo 
parengimus iš parapijos 
svetainės perkelia į “Lais
vės”. Tur būt ten “lais
viau”?!
—Aną sekmadienį buvęs 

didelis parengimas “Lais
vės” svetainės naudai. Pu
blikos buvę pferpildyta. 
Net programa buvusi la
bai kultūringa. Labai me
niškai pasirodžiusios se
sutės Buniutės (trio) su 
dainomis. Visi nustebo 
pirmą kartą tokį dainavi
mą išgirdę. Venskus su A- i 
gentu juokų prikrėtę ir y- 
patingai sujaudinę iki a- 
šarų “ubagai” su armoni
ka savo senoviškomis dai- 

*nomis. (Agentas su sese
rim Venskiene). Ig. Bud- 
reckis buvęs vakaro vedė
jas ir kalbėtojų buvę la
bai daug. Ypatingai pasi
žymėjusios savo širdinga 
kalba ir veiklumu svetai
nės labui Koniutienė ir 
Gedminienė. Tai smarkios . 
moterėlės, kurios kaip 
svetainės, taip ir parapi- d.'vakl^“ gausite”^'na?- 
jos parengimuose murus 
verčia. Sveikintina. Toks 
judviejų sutarimas yra 
gražus pavyzdys visoms 
moterėlėms, kurios mėgs
ta šnekėti viską kritikuo
ti, bile tik nieko neveikti.
Reikėtų didesnių kolonijų skiria-
moterėlėms nuo šių dviejų mas naujos Bažnyčios sta. 
pasimokyti. Sako likę gra- tybai.

WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

centų; bus teikiamos do
vanos visiems pasižymėju
siems lošėjams ir užkan- 
džiai.

I Klubas nesenai įsisteigė, 
bet gerai gyvuoja, auga 
narių skaičium labai spar- 

’ čiai. Klubiečiai dėkingi sa- 
. vo kleb. kun. J. Ambotui, 
kuris labai daug paramos 
davė klubui. Klubiečiai or
ganizacinis vajus jau pra
dėtas, tikimasi, kad neuž 

j ilgio klube bus apie 
šimtai narių.

* * *
Lietuvos Vyčiai

Vietinė Lietuvos Vyčių 
kuopa turi basket bolės 
jauktą, kuris laike pasta
rų keletos metų lošia labai 
svarbią rolę Hartforde 

vaikščiojimas, kur daly- miest° sporto ratelių tar
pe. Mūsų Vyčiai yra pasi
žymėję basket bolės loši
me, buvo čiampionai Hart
forde.

Dabar prasidėjus basket 
bolės sezonui, mūstj vyčiai 
pasekmingai lošia nuveik- 

j darni visus oponentus ir 
stovi pirmoj vietoj visų 
Connecticut sostinės Hart
fordo basket bąli jauktų; 
dar nei vieno losimo ne 
pralaimėjo. Vietos ameri
konų spaudoje jie figūruo
ja ir teikia garbę visiems Į 
Hartfordo lietuviams ir 
kartu sau. Valio mūsų Vy
čiams!

* * *
WS Skyriaus vajus

Vietinis Vilnių Vaduoti 
S-gos skyrius veikia. 
Gruod. mėn. pradėjo vajų 
platinimui Vilniaus pasus 
ir ženklelius; vajaus dar
buotojų tarpe veikia gerb. 
Pirm, p-lė E. Povylaitytė, 
sekr. p-lė Penkauskaitė ir 
buvęs Pirm. p. S. šrupša. 
Teko patirti, kad jiems 
darbas gerai sekasi. Jie 
lankosi liet, draugijų na
rių susirinkimuose užvi- 
zuoja pasus ir platina Vil
niaus ženklelius.

Klaščiaus 
Programa 
“Pypkoriu 
Vakaras” 

ristynės ir 
tvirčiausių

Pypkoriu ir Tabakorių 
Vakaras

Maspetho parapija ren
gia nepaprastą programą 
gruodžio 21 d. 
salėje, vakare, 
skamba taip: 
ir Tabakorių 
Prie to bus 
kumsčiavimai
lietuvių. Bus tikrai įdomi 
programa. Rezervuotose 
vietose įžanga 75 centai. 
Nerezervuotose vietose tik 
50 centų. Klausykit, visi 
pypkoriai ir tabakoriai, 
visi atsilankę gruodžio 21

ją geriausią pypkę ir ta- 
j bokos dovanai. Vaiku
čiams, moterims ir mer
gaitėms skiriami kiti sur- 
pryzai, todėl visi pagelbė- 
kite Maspetho parapijai 
savo atsilankymu, nes vi-

Kviečia Maspetho 
Pypkoriu Komitetas

žaus pelno.
— Užpereitą sekmadienį 

“Laisvės” svetainėje buvo 
visų draugijų parengimas 
parapijos naudai — anglių 
užpirkimui. Čia teko man 
dalyvauti ir visą ką iki 
šiol parašiau - sužinoti. 
Žmonių buvo pilna svetai- bas rengia Kalėdinę pra- 
nė. Senesnieji ‘smokavojo’ mogą, aChristmas Cai*d 
ir ‘karštus šunyčius’ kan- Party”. šis vakarėlis į- 
kino. Jaunieji daug nuos- vyks 20 d. gruodžio klubo 
tolių pridarė svetainėje rūmuose

$ 
U 
U 
U 
a 

u

gramėlę. Kadangi per Kalėdines 

atostogas gan didelis skaičius 

studentų dėl kelio tolumo turi 

praleisti savo atostogas Kolegijo

je, tai kaip tik ir pridera šiokį 
vakarėli suruošti. Ši nutarimą į- 

vykdrnti išrinktas komitetas.

Svarbiausias šio susirinkimo 

nutarimas buvo įkurti Dramos 

Sekeiją. Iki šiol visais dramos 

reikalais rūpinosi pats Plenumas. 

Kad palengvinus Plenumui ir 

kad Įgyjus didesnių vaisių, nu

tarta Įkurti atskirą sekciją, ku

rios tikslas bus vien rūpintis dra

ma. Nutarta šią sekciją formaliai 

Įkurti toj po plenumo susirinki

mo.

Vilniui Vaduoti 
gos, susirinkimas 
trečiadienį gruod. 19 d., 
Šv. Vardo draugijos salėj. 
6 Davės Avė Visi nariai 
ir kapitonai prašomi atsi
lankyti, ypatingai kapito
nai turi neatbūtinai atsi
lankyti ir išduoti atskai
tas, kiek turi Viniaus pa- i 
sų išpardavę, nes atskaita 
reikia siųsti Lietuvos Kon
sulatui.

Pereitame Kearny mies
to savivaldybių rinkimus 
laimėjo Demokratai, ir 
nuo naujų metų, miesto 
tvarka pereina į demokra
tų rankas, respublikonai 
valdė miestą per 36 metus, 
ir dabar skubiai iki naujų 
metų mėgina perleisti tam 
tikrus tarimus, kad suvar
žius demokratų galę po įvykdinti. Šiam darbui vadovau- 

naujų metų, svarbiausia, 
kad demokratai negalėtų 
pamainyti savų žmonių po 
naujų metų. Tas atrodo 
nelabai švari politika. Rin
kimuose nors neoficijališ- 
kai demokratus rėmė Lie
tuvių Šv. Vardo Draugija.
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