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..... Liaudies.

šeštadienį, sausio 12 d., š. m., 2 vai. iki 2:30 vai. 
po pietų iš WAAB radio stoties (1410 kilocycles) į- 
Vyks penkta iš eiles Darbininko Radio Programa.

Pasukime savo radio ir klausykime maždaug Šio
kios programos:

1, Stoties pranešėjo kalba.
• 2. Darbininko Radio Programos Vedėjo kalba.

‘ 3. Per tamsią naktelę................................ Liaudies. 
Kvartetas.

------ 4.-a) Jeimanemyli...............•....Denza. 
b) Lakštingalėlė Kačanauskas.

Solo M. Mazgalienė.
5. Kąs nuramins man širdelę........ J. Ą. Žemaitis.

Duetas: J. Antanėlis ir R. Juška.
6. Kalba.
7. Motuš motule

Kvartetas.
8. a) Ko liūdit sveteliai-------- . .......... Petrauskas,

b) Už šilingėlį...... ....... ...... ............. Petrauskas,
Solo Juozas Antanėlis.,

9. Aš lietuvaitė _____________ .... J, A. Žemaitis.
Duetas: M. Mazgalienė ir O. Valeckaite.

10. Ant kalno karklai siūbavo ...............Liaudies.
Kvartetas.

Ši programa skirsis tuo, kad ją išpildys tik ketu
ri dainininkai, būtent, Darbininko Radio Programos 
vedėjas Rapolas Juška, M. Mazgalienė, O. Valeckaite 
ir Juozas Antanėlis. #

Pažymėtina, kąd Kalėdinės Darbininko Radio 
Programos klausėsi' net ir. tolimųjų Connecticųt vals
tybės kolonijų lietuviai. P-nas Štasevičius iš New Ha- 
ven, atvykęs Darbininko Administracijom pareiškė, 
kad Kalėdinę programą lengvai gavo, klausėsi ir visi 
gėrėjosi. Kitų programų negali girdėti, peš nei vienos 
Bostono stoties negali gauti. Tas parodo, kad kuri 
norsComaeetieat valstybeje radio stotis prisijungė 
WAAB ir leido Darbininko programą sava klausyto-

' -r
Taigi klausykime šios programos ir savo įspū

džius parašykime Darbininkui, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. arba į WAAB stotį.

VIETINES ZINIO SI

. Pirmadienio vakare as
tuonių metų kimštisvai
kas, David Moy Dow, ra
do šimtinę gatvėje. Polici
ja ieško savininko. Kapi
tonas Joseph McKinnon 
sako, jei savininkas ‘ greit 
neatsiras, šimtinę atiduos 
vaikui, kuris ją rado.

BANDĘ PABŪGTI KALI
NIAI PAGAUTI

Sausio 9, keturi kaliniai 
bandė pabėgti iš Charles- 
town kalėjimo, bet tapo 
pagauti. Pagautieji yra: 
Lawrence E. Boldway, Wi- 
lliam Baker, Thadeus Za* 
krzewski ir Joseph Leves- 
que. Kaliniai pabėgimui 
buvo puikiai pasiruošę: 
turėjo pasigaminę medi
nius "revolverius**, švini
nę paipą, 30 pėdų virvę ir 
kopėčias. Matyt turėjo ir 
daugiau “pagelbininkų” 
ar iš vidaus ar iŠ lauko, 
kad tokių prietaisų galėjo 
įsigyti. Du kalėjimo sar- 

' gus primušė su geležine 
paipą iki sąmones neteki
mo. Bet ant kalėjimo sie
nos juos pamatė .kitas 
sargas ir paleido šūvius į 
orą ir sukėlė triukšmą. 
Tuomet policija apspito

visą kalėjimą ir kalinius 
surado ir vėl patupdė.

PRISIPAŽINO VOGĘS 
SENUS DAIKTUS

VVashington — Kongre
so atstovas John P. Hig- 
gins iš. Bostono reikalau
ja, kad Kongreso užsienių 
reikalų komisija kuovei- 
kiaušiai svarstytų jo rezo
liuciją, kuria reikalauja, 
kad Jungtinės Valstybės 
tuojaus nutrauktų diplo
matinius santykius su Me
ksika ir atšauktų ambasa
dorių Josephus Daniels. •

“Galutinas tiksiąs da
bartinio teroro Meksikoje 
yra panaikinti visiškai ti
kėjimą toje šalyje**, kalbė
jo atstovas Higgins. “Ma
no nuomone yra, kad ne
paisant užsienių reikalų 
ministerio Hull pareiški
mo, kad mūsų valdžia ne
gali kištis į MęJcsikos rei
kalus, mūšų valdzuupasi- 
renka sau tą Valdžią", ku
rią ji pripažįsta ir ji gali 
tą pripažinimą atšaukti to 
kios valstybės, kuri bruta- 
liškai ištremia dvasiškius, 
uždaro jų bažnyčias, nu
savina jų turtus ir žudo 
bažnyčios narius, kaip, 
kad gruodžio 30 d. kada 
penki katalikai buvo nu
šauti, išeinant iš bažnyčios 
po pamaldų”.

PRANCŪZIJA IR ITALI
JA SUSITARĖ

Chester W. Campbell 
Slaptosios policijos tapo 
suimtas ir prisipažino pa
vogęs senų daiktų turin
čių vertę $20,000.

Campbell nepersenai bu
vo paleistas iš kalėjimo, 
kuriame jis išbūva' 6 me
tus savo 12 metų paskir
tos bausmės už vogimą 
daiktų, turinčių vertę kaip 
senienos (antigues). Pa
leistas jis vėl grįžo prie 
savo seno amato — vagi
nėti iš turtingųjų namų 
senovinius daiktus. Tik 
tas jo darbas neilgai jam 
sekėsi. ‘ '

STUDENTAI GAUNA 
PAŠALPA

Boston, Mass. — George 
W. Šcoot, MasSachusetts 
valstybei ERA adminis
tratoriaus padėjėjas pra
neša, kad šioje valstybėje 
apie 4000 studentų gauna 
pašalpos iš valdžios 1 kas 
mėnesi po 51,675 dolerių. 
Bostono Universitete dir
ba 764 Studentai prie val
džios darbų ir gauna pa
šalpą. *

* vagi-

Southbrfd^ Mass., — 
Vietinės „ unijos 
kuopa savo susirinkime, 
480 balsų prfeįF2, nutarė 
nenutrauktT strėiko JHą* 
mitom Wočlen kompani
jos dirbtuvėjė.Taigi strei
kas bus tęsiamas toliau.

Fabrikantai yra pareiš
kę, kad jie y$ū; nusistatę 

 

dirbtuves llkįrkhioti pirm 
negu jie m 
kams. Dirb ryesė dirba 
paprastai api^dū tūkstan
čiai darbiniu Ii? jei dirb
tuvė būtų likviduota, tai 
būtų didis -smūgis visam 
miesteliui, ūĄs’šis pabri- 
kasyra vte Jįįelė stam
biausia įmonlpisame mie
stelyje.

Streikas š ____
je prasidėjo lapkričio 14 
d., bet dirbtuvėj Vis dirbo 
iki gruodžio 11 d. kada dėl 
kilusių riaušių^ dirbtuvė 
tapo uždaryta, t /

Baltimore,4įd  ̂— Viena 
Jersey veislės į &ąrye, ku
rios'sa

•• Rymas—Italija ir Pran
cūzija, susitarė, bet sutar
ties nepaskelbė. Tik mano
ma, kad greitu laiku abi 
valstybės pakvies Vokie- 
tją į bendrą pasitarimą ir 
pasiūlys Vokietijai didin
ti savo kariuomenę iki 
300,000 karių ir leisti vo
kiečiams turėti karišką a- 
viaciją ir tankų, jei pasta
roji sutiks grįžti į Tautų 
Sąjungą. :

RIAUŠES SAARO 
' KRAŠTE .

- Sausio

darbinin-

ie dirbtuve

KE KONGRESUI VIRŠ 
AŠTŲONIŲ BILIJONŲ 

^BIUDŽETĄ

Wa8hington — Sausio 7, 
Prezidentas Rooseveltas 
patiekę Amerikos Kongre
sui Sekančių metų biudže
tą, kuris prasidės nuo lie
pos 1 d., 1935 m. iki birže
lio 30,1936 metų. Reika
laują $8,520,000,000. Vien 
tik nedarbui prašalinti bei 
sumažinti reikalauja Kon
greso paskirti keturis bili
jonus dolerių, beveik pusę 
visų kitų valdžios išlaidų. 
Tie pinigai, sulig Roose- 
velto nusistatymo būtų 
sunaudoti viešų darbų 
pravedimui, o prie tų dar
bų būtų samdomi Šios ša
lies bedarbiai.*

Jei Kongresas šį biudže
tą priims, tai deficitas per 
tuos metus sieks $4,528,- 
000,000.

I' ; /__________

ORLAIVIS UŽMUŠĖ

London — Didžiosios 
Britanijos valdžia, sausio 
§ d.į pasiėmė globoti visus 
sveiko kūno darbininkus, 
kurių savaitinė /alga yra 
mažesne kaip 25 doleriai.

Tuomi Bedarbių biuras 
pasiėmė pereigą—mokėti 
kiekvienam bedarbiui tam 
tikrą atlyginimą kas Sa-

TEISMAS PRIEŠ NRA.

staiga pagarsėjo,’..'.kuomet 
ji “atsivedė^ išsykio. tris 

■ veršiukus. Pašauktas 'ant 
greitųjų veterinorius ra
do, kad karvė tvarkoje,i o 
veršiukai visai normalūs, 
tik truputį mažesni kaip 
paprastai.. *h-

Kąrachi,. Indija — Sau
sio 8 d. laikekariuomenės 
manieytų krltbkariškaT 
’orlaivis ir krisdamas pa
taikė į kareivius iš kurių 
11 buvo vietoje užmušti ir 
11 Sunkiai sužeisti. Lakū
nas H. C. Sircar ir jo pa-* 
gelbininkaš buvo lengvai 
sužeisti. Orlaivis sudaužy
tas į šipulius.

Wašhington — Aukš
čiausias Amerikos Teis
mas išnešė pirmą savo 
svarbų nuosprendį prieš 
NRA. Minėtas teismas pa
skelbė, kad NRA provizi- 
ja, kuri suteikia preziden
tui teisę aprubežiavimui 
kiek kuri valstybė tegalį 
aliejaus pagaminti ir iš
vežti į kitas valstybes yra 
priešinga šios šalies kons
titucijai ir todėl nelegali. 
Tai esąs Kongreso atsisa
kymas nuo savo teisės ir 
pavedimas jos preziden
tui, kas esą nelegalu su-: 
lig Šios šalies konstituci* 
jos. Kapitalistai Šio teis
mo/ nuosprendžiu labai 
džiaugiasi. I

BILIUS PRIEŠ SVETIM-" 
ŠAMUS

vaitę kada jis, be savo 
kaltės, neturės darbo. A- 
piė 17 milijonų darbinin
kų, kurie atstovauja apie 
34 milijonus žmonių bus 
apdrausti nuo nedarbo. 
Viso gyventojų Anglijoje 
-yra 45 milijonai. — -

Šie mokėjimai bedar
biams nebus formoje pa* 
šalpos ar aukų, bet bus 
teisė, kurią kiekvienas tos 
kategorijos darbininkas 
turės ir gaus algą iš vai* 
džios kada jis neturės dar* 
bd. « -

Raudonieji Vėl Praliejo Kraują

Saarbruecken
9 d., Čia naziai ir jų prie* 
šininkai įsikarščiavę buvo 
pradėję riaušęs, kurioą 
greit buvo policijos ir ka
rių likviduotos.

Nazių oponentai buvo 
pradėję mėtyti agitaciji- 
nius lapelius Waterlod 
gatvėj, kur randasi nazių 
centras. Naziai sužinoję 
apie jų priešų darbą, kaip 
Širšės pasipylė į gatvę ir 
prasidėjo antausių daužy
mą ir dėka greitų policijos 
įsimaišymo, kraujo pra
liejimas išvengtas, f

Mexico, D. F. — Sausio išsklaidyti. 
8 d. kova už tikybą pasi
darė dar rimtesnė kada 
penki asmenys tapo nu
kauti laikė demonstraci
jos prieš raudonmarškinių 
radikalų organizaciją. Ka
talikų .. Bažnyčia atvirai 
pasmerkė valdžios socia- 
lištišką mokslo programą.

Minia, susidedanti iš pu
santro tūkstančio asmenų, 
daugiausiai studentų, puo
lė raudonmarškinių orga
nizacijos raštinę, reika
laudami atsistatydinimo 
Tomas Garrido, raudoh- 
marskinių organizacijos 
steigėjo ir valdžios žemės 
ūkio ministerio, kuri kata
likai kaltina nušovime 
penkių katalikų dvi savai
tės atgal, jiems išeinant iš 
bažnyčios Coyoacan prie- 
miestyjė.

. Raudonmarškinių rašti
nėje buvo užsibarakadavę 
26 tos organizacijos na
riai ir jie pradėjo šaudyti 
į minią, nušaudami pen
kis ir sužeisdami 22asme- 
nis. Minią įniršusi tokiu 
pasielgimu akmenimis iš
daužė langus ir nuplėšė 
raudonmarškinių vėliavą.^ 
Pagaliau • policijai ir ug-

Tuo pačiu laiku, ištrem
tas Popiežiaus legatas, 
Msgr. Leopold Ruiz y 
Flores iš San Antonio, Te
stas, kuris paskelbė gany
tojišką laišką, kuriame jis 
prataria katalikams neleis
ti savo vaikų į tas mokyk
las, kur socalizmas yra 
mokinamas. Meks i k ds 
konstitucijai neseniai bu
vo pridėta pataisa^ kuri 
reikalauja, kad socializ
mas būtų mokinamas vi
sose viešose mokyklose.

Washington —. Sausio 9 
d., Kongreso atstovas 
Dies, demokratas iš Texas 
valstybės įnešė Kongre- 
san įstatymo sumanymą, 
kuriuomi iš Amerikos bū
tų deportuojami apie trys 
milijonai svetimšalių.

Šiam tikslui atsiekti, į- 
statymo projekte numa
to paskirti 50 milijonų do
lerių įstatymo vykdihi- 
mūi.

Tokiam įstatymo proje
ktui kiekvienas šviesus 
pilietis turėtų pasipriešinu 
ti. ’

DR. (“JAFSIE”) CON* 
DON LIUDIJO PRIEŠ

HAUPTMAN*A

Flemington, N. J. — Ei* 
nant garsiai Hauptman’o 
bylai, kurs kaltinamas 
Lindberghų kūdikio pavo* 
gimė ir nužudyme, visų 
domė buvo nukreipta į se
nelį Dr. Condori’ą. Kaip jis 
liudijo? Juk jis vedę dery
bas ir užmokėjo $50.000- 
už vaikučio gražinimą.

Sausio 9 d., prokurorai ,: 
Wilentž' tiesioginiu būdu 
.apki^usinejotęwe. Dt. j 
.Ctondoną^.P&arasIaW®FZf? 
jo, kad Richąrd liauptf d 
man esąs tas pats VJohn’*“ 7 
su kuriuo jis vedė dery
bas ir šv. Raimundo kapi
nėse užmokėjo $50.000 už 
nurodymą, kur Lindber- 
ghas gali rasti savo kūdi* 
kį. Jis apibudino, kaip jis 
naktį kapinėse kalbėjęsis 
su paslaptinguoju "John** 
ir kaip krūmams sušlamė* 
jus jo "John** peršoko per 
kapinių sieną ir pasileido 
bėgti į Courtland’o Par
ką, nes manęs; kad ten bu* 
vo pasislėpęs policininkas.. . 
Condonui užtikrinus, kad 
čia policijos nėra, tai jie* 
du susėdę parke ant suo
lo ir virš valandos laiko ' 
išsikalbėję ir jis išsiderė* 
jęs, kad pirm jam užmo* j 
kėsiant pinigus, kad J 
“John** prisiųstų jam kū* į 
dikio miegamąjį rūbelį, j 

mas, kad jis turi reikalą j 
su tikrais kūdikio vagi* j 
mis. "John** tą rūbelį pri* 1 
siuntė, kurį Lindberghas J 
pažino kaipo jo kūdikio, f 
Tuomet kitą naktį nuvyko 3 
su Lindberghų ir užmokė- i 
jo $50.000. Tuomet gavo J 
nurodymus vykti į tam ti* .1 
krą vietą, netoli Jtfarthas.. J 
Vineyard, kur rasią kūdi- į 
kį ant laivo. \ -J

Kitas žmogus teisme pa- J 
žino Hauptmaną, kaipo J j 
žmogų kurį jis matęs Lin* | 
dberghų namų apylinkėje, J 
dienoje kūdikio pagrobi* 1 
mo, .3

šiai bylai galo dar ntai* J| 
mato, neš tik šioipiB 
nomis keturi. liudininkai ^ 
apleidorEuropą.kad dab>;a« 
vauti šioje byloje m 
hiate nerodymai*. a?

GYDYTOJŲ STREIKAS
Havana Havanos li

gonių gydytojai nutarė 
ryt išeiti į streiką, kad | kuris būtų kaipo įrody* j 
paremti studentų gydyto
jų reikalavimus.

DarMninko Dovana Darbininkams
“Darbininko** prenumerata vajaus metu tik $3.00 

metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba at
naujinti “Darbininko** prenumeratą. Seni ir nauji 
prenumeratoriai gauna $1.00 vertės knygų iŠ paskelb
to kątalogo dykai. Naudokitės proga. Kaš negali užsi
mokėti prenumeratos ir kas supranta pareigą platinti 
katalikišką spaudą, tas gali ne tik sau prenumeratą 
užsidirbti, bet ir sau gerą savaitinę algą pasidaryti.

Prikalbink 5 naujus skaitytojus Darbininkui ir 
turėsi sau $3.00 už prikalbinimą Siųsk Darbininko 
Administracijai už 4 naujas prenumeratas $12.00, o 
už penktąją $3.00 pasilik sau. > ■ t.

DARBININKO PRENUMERATOS KAINA’ 
VAJAUS METU . >

Amerikoje metams .(du kart savaitėje)’ $3.00‘ 
Užsieny metams (dukart savaitėje) $4.00 

\ Amerikoje metams (Vieną kart savaitėje) $.1.50
Užsieny metams (vieną kart savaitėje) $2.00
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uz. j. kalinauskas■

GYVENIMO 
Tftt Parkway 1864-W

Irisiėkęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokiais provas. MfO vr- 

. sttš Tegalins doknriferittfš 
317 Et Sf. (kampas Uh,oa'dway)

Sriuth Boston, Mto.
'■ Tėlefėnas: Šori Boston 2732 

Nte<s taftot 2474

Gruodžio 8 d., tyte mirė 
Bostono Kolegijos rekto
rius kum Pritrick ' J.

ADVOKATAS
4 * Darbininko” Nartiė 
(antros lubos, Room 1) ž 

866 Br0adway, So. Eoaton.
Tel, So; Boston 965?

UostomoOfisas:
69 State St., Boom 326 *;

Tėl. Uubhard PS96 . 
Gyvenimo; 33 Ronefflont .fjtrėef, 

T»I. Talbot 2878 Dorche^/ lf as<-

Td. So. Boston 8520 ‘ I 

ADVOKATAI ŠALNAI j 

dabbikinuo name: < i į 
SČ6 Broadway,‘ | 

SouthEo«ton,iJiw; {
k ’ ," - ' *■.**'<■** tll

JUOZAS CUNYS;
. ADVOKATAS

. ■ j

414 Broridway, S. Bostorr, Mtiss!
į - . . .i

s •••..!

VIETINES ŽINIOS
MIRĖ KUN. CUNNIN- 

GHAM

•- - ’ T . * *’

MfistltiNfm

Kun. Francis A* Cunnin- 
gham, 73 metų amžiaus, 
buvęs ŠV. Leono parapi
jos" klebonas, Dorchestery- 
je, sausio 9 d. iškilmingai 
palaidotas. Laidotuvę S e 
.dalyvavo Šimtai kunigų ir 
tūkstančiai parapijiečių.

NETIKĖTAI MIRĖ BOS
TONO KOLEGIJOM RĖK- 
TORIŪS KW. McHUM

Mtfterų &įftaigoš, 13 Kp. 
METINIS SUSIRINKI-

• MAS- 
Įvyks 

Sausio (Jau J 15/1935 
Bažnytinėje Svetainėje 

5th Si, Šo. Boston Mass. 
7:30 vai. vakare

Visos nares kviečiamos 
ateiti į susirinkimą.------ ----

»w
McHugh, Jėzuitas. Jis ras
tas ftėgyvak lovoje,; Mir- 
ties priežastimi buvo -Šir
dies ligą. Diedą prieš tai, 
garbingas velionis, kaip 
paprastai/ atlikinėjo savo f 
ktodieninesjyirGigas, kai 
po, Vedėjas Žymios šioj a- 
pylinkėj mokslinės įstai
gos. Jo tokią Aulgi mirtis 
sUjaUdinO o
ypatingai; studentiją. Jis 
Bostono Kolegijos rėkto* 
tirim išbuvo 14 ritėtų ir vi
sų Studentų buvo aukštai 
gerbiamas ir labai myli* 
mriš.- / ; ’ - *

Velionis palaidotas ket
virtadieny iš Nekalto Pra- 
aidėjimoBažnyčios, (So. 
Bnd.) į ŠV. Kryžiaus ka
pus Worcester, Mass. Lai
dotuvių pamaldas atlaikė 
Kolegijos prezidentas, Ve- 
ry Rev. Louis . J. Gallag- 
hen *

MOTERĄ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

j Tel, So. Boeteft O®! T 
| LIETUVIS DANTISTAS i 

ĮB. M. V. ČAIŽEI Į 
Į Arti MunicipaI BuiMin^ i 
| 525 B. Broadway, S, Boiton | 

J. DfUo Valandot, | 
Inuo 9 1H 12 ryte ir nuo l JO tt>| 
|5 ft nuo .6 iki 8 vai. vakare- .Utt- a 
f to uždaryto tosto* vakarai# ir j 
įnedfidtoniafa, taipgi neredomM rtoo Į

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVAfflSM (GALIHAUŠKAŠJ
Tek So. Boston 2Š69

414 Brdadway, šo. rioaton
Oflsatf atdaras nno lO’ fkl 12 vaf, 
ryto, nuo 1:30. iki ffiSO įo pietų ir 
nuo 6 iki 6' X vakare, šventą dieną 

pagal Guaitarfmii.

MUZIKAS
RATOI.AS 3VSKA

į Moko muzikos, piano 
ir dsihavimo. Specia- 
Įes * pamokas duoda 

vaikams.
L ^A^resas:
1 933 E. Broadwtty, 

SO. BOSTON, MASS.

I advokatas

I IMIUAM H. HEAIEY ® ’ . .
18 Treriiotit St,

Rodm 131,

. riošton, Mass.

Tel : LAFayette. 3448 • •

Ū.AĮTAjAį .
< MGEA J. ABIZAIO

Tel. Devonshire 7906 
OFISO VALANDOS: 

, 51-4ir 7-8 P. M nantįbl5 E. 5th 8t. 50 Į 
Boston, Mass. Palaidotas ; 
iš Šv. Petrą bažnyčios Šw. 
Benedikte kapuose sausio 
9 d. 9val. ryte.

KOJ4

Julius Onslcas, 48 , me-

ROOMSlfrf

iM dtasys Beleskas, &v.

TAlŠbME IR PARDUČDAMK KADIOŠ 4
STANLEY’S RADIO 8HOP . Tat.SO.BOOTOHfMSK

P-LE ANTANINA GRA- 
BIJOLIŪTE, solistė, darb
šti ir ilgametė choro Vei
kėja, rengiamųjų choro 
metinių šokių tikietų tvar
kytoja. Josios pąsidarba- 
Vimri datig išdalinta ir iš- 
parduota tikietų šių metų 
Šokiams, ktitiė įvyks šau
lio%r&, 19Š5, gtažiojė 
Repėttory Bariroom salė
je, 264 fiųrittugtdh Avė., 
Boštėn, Mass.

------------ .. . r

DALG SERGA PLAUČIŲ 
UŽDEGIMU

Muminius ro south 
BOSTON*

DIDELIS susidomėji
mas CHORO ŠOKIAIS

čtestėf AVė., DeStefteno 
Paper Co. dirbtuvėje iiete^ 
ko kojos. MUŠlni; įjffcf ku* 
rios jis dirbo, įtraukė jo 
koją ir, sutriuškino. Nu- 
vežtas Cttmey .Kgoftiiisa.

LIETUVIS AUTOMOBI- 
LlAtS JUEtAiUlfittl

' metų amžiaus,. gyv.ii5$L .
W. 3rd St . eidamas Old .

, Colony gatvė patiko pelais- 
mę.- Ji pertrenkė automo- 
bilte fe
vėžtšs ligbiiift^. Autdmo- 
biliriue v&iiuotoju buvo . 
Jėfen A. Relly iš Arling- t 
ton, Mass. .

jVAIRBŽ SKELBHUAI
MUZIKOS MOKYKLA

Juozas Juškevičius, 277

iet Šo. Boston 2600 . 
tiduvis dantistas

A. L BAPUUIljS
251 W. Broadwąy, So. Boston
Ofiso valandos nuo O iki 12,-puo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 0 y, v. 
Seredotaifs tufo Iki' 12 v, dieną. 
S ubą t orais nuo S> iki 6 vai. .vakare. 
Nedaliomis nno flr iki 12 vai. dieną.

(pagal Sutartu

Bostono miesto ligoninė 
šiudmi tarpu yra perpil
dyta ligoniais. Lovos sta
tomos net takuose. Gydy
tojai pastebėjo, kad ser
gančių plaučių uždegimu 
ligonių skaičius^ žymiai 
padidėjus. Tas parodo, kad 
šiuom laiku daugelis ser
gą, gripu iiį plaučių 'tižde-

• Šv. Petro parapijos ch> 
re šokiai įvyks sausio 23 

| d./ gražioje ir erdvioje Re- 
[pėrtory salėje, Ž64 Hun- 
tington Avė* Šis choras y- 
rą žymus savo giedojimu 
ir dainavimu. Jo dvylika 
riatių sudarė Darbininko 
Radio Programos chotą,. 
kuris savd dainomis žavė
jo per keturis šeštadienius 
rUdio klarisytojus. Choro 
vadas p.* Rapolas Juška y- 
ra ir Darbininko Radio 
Programos Vedėjas ir jiš 
prižada Visiėms choro šo- 

Į kiUdse r/gėiod tiriie’*. Šo
kiuose gloš “Bėstonfariš” 
orkestrai. Dalyvauki m e 
Viši. . *

i

BALDUS
Perkrsrtrt-

(T ; VISUR 
PIGIAI

W. Gi^EITAf 
SARGIAI

LITHUANiAN v 
FURNITURE CO. 

#26*328 W. Broadtvay 
Tel. South Boston 401#

i M, Treinavlčlutė, moky
toja, moko muzikės pianui į 

Ji yra baigusi 
FAELT1M PIAMOFORTK- '

KOMGIJ4

i 444 M Sixth Street, 
SmBoston, Jfess.

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray 
Tel. South;_Bo?ton v'271^ 

. Jei neatsiliepia taOaūkit:
7 Aląonąum 9753 . x 

584 E. Broadway.
į • - South Boston; Mass. '

VĖL NORI ĮTRAUKTI 
SHARKEY

Antanas Poplis, 23 metų 
amžiaus, sunkiai susižei
dė ranką namuęše plauda
mas malkas. Jis yra Dr. 
Lrifidžiauš priežiūroje.

, Stasys Štrakauskas, 17

Tel. Trowbridge 6330.

I JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠY$> 

lietuvis gydytojas'
Ofisą Valandos: 2—4 fr. 6^-8

278 Harvard Street, 
kamp. Imnan arti Central SU.y

Cambridge^ Mass,x

remti,: tas draugijas; ku
rios femia ^Darbiniriką”.

*TWWiufe^ Adm.

Antradienį; sausio 8 d., 
įvyko Lietuvos Dukterų 
po _globa Motinos švč. dr* 
jos susirinkimas, kuriame 
nutarta daug svarbių da
lykų, ši draugija yra vie-; 
na iš didžiausių ir turtin
giausių moterų draugijų. ’* 
Kviečiame visas moteris j 
šią draugiją įsirašyti.
. Draugiją šelpia ligones 
ir pavargėlius,-žodžiu, kas 
tik vertas, pagalbos krei
piasi; tas būna sušelptas. 
- Lietuvės Dukterų drau
gija kasmet pasirenka, są- 
ivp organu laikraštį Darbi- 
nifiką, ir šiame susirinki
me nutarta p*rie kiekvie
nos progos remti Darbi
ninko Radio Programą,

BALIUS
šeštadienį, sausio 19 d. 

įvyks šios draugijos meti
nis balius. Visos narės tu
ri ateiti į šį balių ir pama
tyti naiijienybių. Yra pa
imta vienas iš geriausių 
orkestras. Kviečiame į šį 
balių ateiti visus Šo. Bos
tono - Bostono ir apylin
kių lietuvių ir lietuvaites. 
Bus visiems daug . links- ■ 
mumo it malonumo. Bilie-' 
tų kaina lygi Vyrams ir
moterims —35 centai. Mo * ? 
terys teatsiveda vyrus ~ i 
tegul visi pamato moterų 
šiirengtą naujiėnybių va
karą. . . . į

Balius įvyks parapijos 
Svetainėje, 492 E. Seventh į 

St Svetainės prižiūrėto
jas viską taip sutvarkė, 
kad tik būtų dangau vie
tos svečiams patogiai ir 
maloniai laiką praleisti.

Valdyba ir narės smar
kiai darbuojasi, kad baliu
je Visriš .svečius patenki- 
rius patarnavimu ir prog
rama’. Bus skanių valgių 
it gėrimų.

Kitą parengimą nutarę 
rengti vasarą, būtent, pik^ 
niką. ' ,

Kviečiame Visas nares 
.draugijos Valdybai padėti 

t darbuotis, o pamatysime 
kaip mūsų draugija augs 
ir stiprės'. . Narė; , 
.' Dėkojame draugijai Už 
paramą. Ji yna pavyzdžiu 

1 kitoms draugijoms. Pata
riame ir prašome , visų

Boston, Mass. — Sausio 
9 d., Max Baer; dabartinis 
Sunkiojo syorio pasaulio 
čėmpijonas - pasirašė su
tarti ateinančią vasarą 
kumšeiuotiš Bostone bile 
su kutino kumštininku dėl 
čempijėnatė. Ma ri o m a, 
kad mūsų tautietis Jack 
Shąrkey (Žukauskas) bus 
jo oponentu. •- /

Jei Jaėfc Sharkey butų 
į skirtas Baerui oponeritu, 
tai musų tautietis vėl gau- , „___ , , _ _____ ,____
tų progą likti čeiripijonu. t mmiu i

Ve op'eračijrii Miešto ligo
ninėje.

Piktadariai ąrte vaikė
zai išmušė Šv. Ražanciaųs 

I par. bažnyčios langą. Po
licija 4 tyrinėja. Langas 
brangus 'ir parapijai pa- 

Į daryta* daug nuostolių.

MERE

f Stanislovas Zaveckis, 73 Į 
į metų, mirė miesto ligoni- Į 
neje, sriūsio 7 d. Paėjo iš l 

\ Daugų parapijos. Ainėri- [ 
koje pragyveno 33. Pati-j 

—-;—- --' ;—. -. !

CASPER PHARMACYJnc

LIETUVIAI VAISTININKAI
• *■ . • 1 ‘ .

.u. >u^

Turėdami registruotus vaistininkus John 
Cfiisper irjosephC.Greene, mes didžiuojamės sa
vo sugebėjimu tinkamai ir rffpėstingai sutaisyti 
vaistus sulig gydytojų, receptais.

Parduodame visokius vaistus, gyduolėj žo
les, Šaknis ir 1.1. Taipgi parduodame visokiu ei- 

. garų, cigaretę, tabako, saldainių ir gėralų. \

Lietuviams iŠ South Bostono, apiėhnhes ir 
tolimesnių vietų užtikriname prielankų, teisingą 
ir mandagų patarnavimų.

011 Broadway, So, Boston, Mass.
TELEFONAS SOUTIK BOSTON &4S7 v ,■

4

SAMU Uėmesiuh
Savininkai! Jeįu jūsų “Pro. 

pertės” prižiurejmia aplinkybe 
yra sunkokos, aš turiu nauję 
manymą, kaip jūsų našta gali 
būti palengvinta. Turiu 80 metų 
patylimo tokiais reikaMis. T&gi 
pranešus mah, jūsų "propertSs“ 
bui kaip ir parduotos.- Aš dar. 
buojuosi tik Bostone, Brightone 
ir Cambridge. Del platesnių .žinių 
prisiekite žnairi sžtvo iiškų adfė-

& kado ai galjžiri jūs niaiyti 
geriausia! Aaii^iMkiš Liri 

Periktadieniais. RHyltftt feiškus: 
Mr. F, K; A, o-o ^Darbininkao” 

866 W. B'roadway,: So. Loštom .-
Jtfass ■

KOKSAI $11.75
NĖRA GERESNIŲ

GėritftM Aiherikos 
Rimtieji Angliai 

$1&50 
ir'..""'’ ir

BRIQUETS$10.30

State Briouet Co. 
:■• 187 Bernard St, DorcHater 
i Tmt2626" • • ' * ,
liįįMjaiihįaĮįj;;1

LIETUVIS GBABORlUS
CHARLES CHASAS

(RĄŽYS cAšašx /
1 Ofisas: 4Č9 Windsor.Št.

Tel:

Namai:
.Tel:

G&mbMdgė; Ifasš. -

|. ■ Tek S. B.- 2905-R j
Į L IŽ O Vi A ? •«loiiEtimo

ISėgtoamitatofa 
priskirta . i ■ 
kreivos aklė aŪtto- 

... _ statt U atolfjofflflP i ■ 
I koše (aklose)' akyse sugrąiinri 

iWiešt tinkamu Mfkn.
J* C VAŽAŽtONlBr 6. »/ '

f

409 Windsor Jt. 
University 4116 .

167 WashingtonSt.
University 9921

JOSEPH w, m 
(KASPARAS)

GRAB ORIUS
494 E. Bf^tdmjy, . 

Sentk Doriem; lito.
Office: Tel. Š; B. 1437

A». IBS W. ,7(h St
;. Res.: Tel.S.B. 3&60
' Pštarririvinto dienį ir naktį

Tel, South Aosion <^15

Graberiv* * BaKamuelojat 
Pait&rriaviifias dieifią fr iakų 

.-.iui.'ĖtokM 
. 564 Ėaat Urėidvriiy,

So, Bčitori, Bito.

db

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
r ADR
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS

po Globa motinos šVč.
PirtoliilĖkS Eva MaYfcšfeng, 

r 625 E. 8th SU So. Boston, MaSA 
: Tei. So. Botson 1208.
Vice-pitminlnk? — Ona Siauriau#,'

44& E. 7th SU So. Boston, Stoto.
Tat Sol Boston 8423

Ptet BaMt. — Brone Ctanlto,

Flh. — Nterijon* MarkontotO, 
83 NavMrre 8t., Ro»Undafc, Mum 

ttėl. Barkrvuy 0K8AV .
Iidlntok« — Ona SOihtaliute, 

i 105 AVe«t 6th St„ So. Boiton, Mm*'. 
'ivarkdarS —, Ona Ml«iirdtw6, 
. 1512 Coluinbk M, Be., Borto*, to

Globoj* — H. JaatritonleąC,
. l426CotumbtoBJ., Sd.Boaton, 
Dfangija «nvo maitinklMn* Milto tol

VALENTINA MINKIENE 
•_ Duoda piano murins pamo- 

,kas vfl.ilm.Tng ir suaugusienut 
Vartoja naujausią metodą mO- ;

■Jktoimo. Mokta* :
pttoią A < -

Baigusi Naujos Anglijos
- Konservatoriją 
IhGiB.idĮmf

912 E. Broadwajr, So. Boston.
Tel. Šo; Boston 8317. -

7:80 vali, vakare, peteinstinej ave- 
turtūSj. :

Visais draugijom reikalai kreljj?klt&J 
rtotoKbht totlūinkg. .

av. joūo sm. bu pa*alh»4 
. D-JOS VALDYBA

Pirmi —■ J. Petraasto . -.
1 24 thoto* Pto, So. BMtoBk Uto

ViWOPSlumbte ito*.
Ptob BaKitf&ta# ** J. GUūecM*.

i 5 Thčmas -Park, So. Boatoa. Malt., 
m Rattitrfnkas — Aib. Wito,

16 Wiafi*W St, Scfc ’Borton, Mto

I306 W/ Brosdwsy • 
so. boston, mass.

JUOZAS M.W 
f LAIKRODININKAS 
į tedriodu įvĮifŪuiW» .riOili 

iUfcžiritas ir’ sfdrifcriiitte dbdfc-’ 
tus. Td&$ tejtataiMra.

bayview
MOlOft SMCĖ

’falDoms vradkhį MWirby«tq.aW 

■tso vieta: •• - . • ;

/•*. K*toto<u to«r ttoMto
■ • . „ , tolntokat .

iĮ**F*Miii rw iim m *r>
----- -—.I..i.............. L,,*.,, I, ...... a.

tffitoita

| įla nedžldM ktekvhno rc&mlo, 

antrą utarnlnk^ kįekthao v K. 7th SU So, .Boston, Uu*

Ant antrą luhą

r
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Neš? Vilkas, Nunešė ir Vilką I
/.Zinovjev (Apfelbaum) ir Kamenev (Rošenfeld) 

atsiyrė, Solovkųos^./ žydeliai - Įęęmunjstai pakliuvo Į 
į seną nišų vienuolyną. Tikra likimo ironija. Vienuo- 
lynų# plėšė, naikino ir tenai patys pakliuvo. Dabarti
nis nevainikuotas rusų imperatorius Stalinas -TJfiu-l 
gaŠvill (kaukaziėtis-gruzįnas) pasielgė pilnai sjilig ca
rų tradicijos: savo sosto “sopemikus” — kompetito-l 
rius sugrūdo į jų riuteriotą vienuolyną. Taip yra pa-į 
daręs Petras I su savo sešere Sofija. Jis taip pat buvo 
paskyręs savo sūnų įpėdinį Aleksį priverstinai stoti 
į vienuolyną, bet galop jį nuteisė mirti. Canį dvasia Į 
ir Kremlio tradicija pilnai pavelde ir dabartinius Ru- [ 
sijos valdovus-kpmisarus. Jie nepakenčia nė mažiau
sio nutolimo nuo savo siaurų komunistinių pažiūrų ir 
administratyviniu keliu, be teismo, kemša savo politi-1 
nius priešus ne ten, kur “pipirai auga”, bet ten, kur t 
maitinama supuvusiomis žuvimis.

Kremlio ponai mėgina pateisinti savo kruvinus 
Žygdarbius — žudymus daugiau kaip šimto žmonių 
už nužudymą vieno Kirdvo — tuomi, kad būk tai esąs 
“baltgvąrdiečių” sukilimas prieš sovietų valdžią. Be- 
reikalo. Kas gali pavadinti Zinovjevą ir Kamenevą 
.“baltgvardiečiais”? Zinovjevas—tai vienas ir stam
biausių komunizmo tėvų. Anuo metu, kai generolas 
judenič buvo beeinąs ant Petrogrado ir buvo jau už
ėmęs Carškoje Sblo, Zinovjevas su Trockiu išvystė 
daugiausiai sumanumo ir energijos tam “revoliucijos 
lopšiui” apginti. Trockio ir Žinovjevo įsakymai buvo 
duodami griežtu imperatorišku tonu ir nieks neišdrį
so ne tik jiems priešintis, bet nors kiek pakritikuoti. 
Tie įsakymai be ceremonijų iškoneveikdavo raudon
armiečius už jų bailumą, kad “kaip avių pulkas beg- j 
davo nuo Judeničo junkerių”. Galop juodu su Troc
kiu perorganizavoir sustiprino raudonąją armiją I 
tiek, kad ji atrėmė Judeničo puolimą, žodžiu, Zinovje
vas buvo dešinėji Trockio ranka. • ■/.

Tas pats Zinovjevas uoliai palaikė sudribusią so- 
’ vietų administraciją didžiojo bado metų. “Duot jiems 
pakankamai juodos duonos, tai jie užsimanys baltos, 
gavę baltos, jie panorės ir mėsos ir visų gyvenimo pa- 

.. togųmų ir galų gale pradės kištis į mūsų politiką^ Ne. 
Lengviausia valdyti pusbadžius žmones”, «— Zinovje-1 
vo žodžiai. Dabar jam, vargšui, iš bado teks pačiam 
tuos žodžius suvalgyti. Nešė vilkas, nunešė ir vilką...

p ką gi imperatorius Stalinas? Nugi “laimingai” 
sau Kremliuje viešpatauja “krashos oėhranos” (rau
donosios sargybos) dabojamas. Kol kas..;.;

i Udarnikas. j

- kompetito-

Jrimaj . ne komunistiški, p 
Priešingai jis trokšta to, | 
ką komunizmas jam visiš- ! 

į kai užgina, būtent, turėti • 
privatinę nuosavybę. Tik- | 
rai, kiekvienas žemdirbys, I 
kada jis aria lauką, svajo- ! 

I ja ir trokšta ir tikisi su- ! 
I laukti dienos, kuomet jis į 
į dirbdamas galės sakyti; g 
mano žemė. Mažas jam te- 8 
ra patraukimas dirbti že- i 
mę, jei ji yra valstybės j 
nuosavybėj 1

“Neužginčijama”, rašo į 
Popiežius Leonas XIH, h 
“kad kiekvienas daibinin- j 
kas, dirbąs pelningą dar- Į į 
bą, griebiasi to darbo visų 
pirmą dėl pelno,‘kurį nori Į 
valdyti, kai savo nuosavy- į 
bę. . \ • H

“Išnuomuodamas savo !
jėgas bei darbą kitam, jiš j 
nori gauti už tai sau pra
gyventi reikalingų daly- L 
kų, vadinasi, darbininkas | 
nori už savo trūsą ne tik 
užmokeščio, bet ir teisės 
jį vartoti kai tinkama. |

“Tad jei jis, mažinda
mas savo išlaidas, kiek su-

Į taupo ir jeigu jis, norėda
mas tikriau tą savo sutau
pytą centą išlaikyti, nusi
perka už jį žemės, —- tat 
aišku, kad ši žemė ne kas 
kitą, bet tas pats darbi
ninko pelnas už darbą, tik 

į jaii kitokio pavidalo. Už
tat / šitaip įsigyta žemė 
liks darbininko galioje ly
giai kai užmokesnis už jo 

[darbą. . *
“Aišku, kad šitokia teisė 

ir yra teisė turėti nuosa- 
vaus nekilnojamo ir kilno
jamo turto. O komunistai 

I panaikindami atskiro žmo 
gaus nuosavybę, pablogi
na visų darbininku būklę, Į 

laisvę valdyti savo pelną 
kai norint, komunistai tuo 
atima darbininkams viltį 
ir galėjimą sau ir savo šei
mai sukrauti turto ir į ge
resnį gyvenimą prasis
kverbti.” .

Viena svarbiausių nuo-, 
savybių yra žemė. Užtat 
ją, nemažiau kai dirbtu-1 
vės, kasyklos, išvežiojimų 
priemonės, kartu su viso
mis industrijos ir komer
cijos nuosavybėmis, nuo
seklus komunistas turi 
apšaukti Komunistų vals
tybės bendru turtu. - |

Kai komunizmas miesto 
darbininkui nedaleidž i a 
turėti nuosavybės nei sa
vo darbo pelną kai norint 
sunaudoti, taip žemės nuo
savybė privalo būti atim
ta nuo ūkininko. Politiš
kieji komunistai prižada, 
juk ūkininkas galesąs dir
bti žemę, nors ji bus vals
tybės nuosavybė,-tačiau į- 
giję galę, jie pasielgia vi- 

[šai. kitaip. ..
Priežastis, dėl kurios 

žmonės priima komuniz
mą nėra tai, kad toks pri
verstinas kolektivyžmąs 
juos patraukia visai ne. 
Jie supranta, kad komu
nizmo režimą pasirinku 
jie bus valstybės vergai. 
O kas nori būti vergas! 
Darbininkai. nori turėti 
privatinę nuosavybę - vie
nok kada tai negalima, jie 
reikalauja nors bendros 
nuosavybės. Ištiktųjų, tai 
desperacija* o iie viltis 
stumia darbininkus į ko* 
munizmą.

| . (Bus Daugiau); |

perka už jį žemes,

Komunizmas ir Darbininkas
(LDS, kuopoms pas
kaita. Paruošė kun. S.

, Kneižis), ? J
Komunizmas skelbiąs e- 

' sąs vienatinė sistema, ku
ri rūpinasi darbininkų rei
kalais ir tik per ją vieną 
jis tesusilauksiąs geresnės 
būklės.

Popiežius Leonas XIH į 
tai atsakė, kad Komuniz
mo režimu pirmiausią ir 
labiausia nukentėsiąs pats 
darbininkas.

Kad pašalinu^ visus šių 
dienų vargus, Komunistai 
tvirtina, kad reikia panai
kinti nuosavybę, sudarant 
jos vieton iš tų privačių 
turtų visiems bendrą tur
tą, kurį valdytų ar savi* 
valdytų organai ar-valsty
bės vyriausybė. Šiuo pa
prastu kelių jie tikisi įves
ti žemėje laimę, dorybę ir 
broliškąją meilę. :

“Padarę žmonių turtus”, 
sako Popiežius Leonas 
XHI, “bendrus ir juos ly
giai visięms piliečiams da
lindami, jie galėsią page
rinti darbininkų būklę”.

Gerai dalyką suprasda
mas, Popiežius sako, kad 
toks klausimo sprendimas 
netik ginčo > nėišsklaido, 
bet jei būtų įvesta, tai 
darbininkas pirmiausia ir 
labiausia nukentėtų. Ko- 

: munizmas nepagerintų, o 
tik visų darbininkų būklę 
didžiai pablogintų.
BAŽNYČIOS RŪPESNIS

DARBININKU
Popiežius Leonas XIII

: pirmiausia stengiasi nuro- 
, dyti, kad komunizmas ar
ba kokioje nors formoje 
kolektivizmas pat i e m s Į 
darbininkams yra žąlin- Į 
gas. Jis nekalba kas atsi
tiks turtuoliui komunizmo 
režimu, bet ką susilauks 
darbininkas. Negalima sa
kyti, kad Bažnyčia nesirū
pina turtuoliu, nes ir jis, 
kai ir darbininkas, turi 
nemirtihą savo sielą išga
nyti. Bet darbininkui jos 
pagalba labiausiai yra rei
kalinga ir, jo reikalais 
Kristaus Vietininkas že
mėje, kai ir kiekvienas 
sielų ganytojas, yra di
džiausiai susirūpinęs.

Kiekvienas Dievo žmo
gus darbininke mato ar- 
Čiausį paveikslą To, Kuris 
Šventosios Dvasios pradė
tas, gimė iš Panos; Mari
jos, Betliejaus stainelėje, 
ir Nazarete gyvendamas 
ėjo Darbininko, dailydės 
pareigas. Ir pirmieji, ku
rie angelų buvo pakviesti 
Kristų pagarbinti, buvo 
Suvargę piemenys. Mums 
tatai yra aišku, kodėl Ba
žnyčios regimoji Galva 
Popiežius visuomet pir
miausia rūpinasi darbinin
kų reikalais. Kad darbi
ninką apsaugojus nuo di
desnio skurdo ir baisesnės 
Vergijos, Popiežius nūro* 
do Komunizmo dvasinius 
ir materialinius pavojus.
DARBININKO TROŠKI- I 

MAI
Tikrieji darbininko troš-1

DABAR PUOŠK SAVO NAMUS l1|

Įm įhiPi! I h* ii!
• <1, hn»

Sausio 6 d. mūsų bažny
čioje įvyko krikštas. Ro
dos, mažas .įvykis., Taip, 
bet šis yra įdomus tuo, 
kad nekatalikė, p. Nau«- 
bėrt, gyv. Longworth Avė. 
prikalbino savo kaiminką, 
kuri esanti katalike, bet

I atšalus, ir nesirūpino kū*
įg dikio apkrikštijimu. Ne* 
į B katalikė moteris sutvar- 
5 8 ke viską taip gerai, kad 
8 s kūdikis buvo apkrikŠty- 
j J taš. Toks įvykis sugėdina 
! j tuos, kurie neva vadinasi ’ 
į B katalikais, o nenori pildy- 
Į S ti savo pareigų.

Šis elegantiškas saliono kompletas susi- $
. dedantis iš sofkos, dviejų minkštų ke* Į ___ _

džių, staliuko ir lempos tik — ' ' ■ ’ •

Jau. 18 metų, kaip mūsų krautuvė tarnaują Bostono ir apylinkės lietuviams. Mū
sų krautuvėje rasi didį pasirinkimą visokiu namų rakandų, o jei krautuvėje nerasi to
kių baldų, kurių nort tai mes nusivežžįme į Bostono sandėlius, kur pasirinkimas yra 

. didžiausias 'visoje Naujoje Anglijoje. 1

TAMSTAS NUSTEBINS DABARTINIS BALDŲ 
KAINŲ PIGUMAS

Parduodame už" grynus pinigus Ar dabar pirksi baldų ar iie, 
| ir ant išsimokėjimo. kviečiame užeiti pasižiūrėti.

LITHUANIAN FURNITURE CO.
■. A-.. -. A. AŠMENSKIS, Vedėjas '

326-328 W. Broadvray, So. Boston, Mass.
TELEFONAS: SOUTH BOSTON 4618

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA Šv. Petro parapijos mi-

i - ŠV/Petro lietuvių para-
1 pija nors. .yraJ mažiausia 
iš visų trijų čia gyvuojan
čių lietuvių parapijų, bet 
pereitus metus užbaigė la
bai sėkmingai. Metų ats
kaita parodo* kad bąnkoje 
liko suvirs $2300, / Jokių 
skolų nėra. Parapijiečių 
tarpe yra gražus ir drau
gingas sugyvenimas ir ge
ras parapijiečių aptarna
vimas. Klebonas, užjaus
damas savo žmones, yra 
visiems parapijiečiams dė
kingas ir linki geriausių 
pasekmių šiais naujais 
metais. Dėkojo parapijie
čiams už Kalėdų dpvanė- 
les, \ ypatingai .< jaunimo 
draugijai ir jaunimo cho-

Įrui. /■ ..
Naujus- Metus prade* 

dant, klebonas prašo, kad 
žmonės skaitytų; lietuviš
kus laikraščius, o ypatin
gai tuos, kurie paduoda 
šios parapijos žinias. Ta- 
me dalyke Darbininkas; 
mums per pereitus metus 
labai gerai patarnavo ir 
taip pat gerai patarnaus 
per šiuos metus. Linkime 
visiems žmonėms linksmų 
ir laimingų Naujų Metų. 
Mūsų linkėjimai biskį pa
vėluoti, bet per šventes 
paštas buvo, labai užvers
tas, bet nuo dabar Darbi
ninkas kas sekmadienis 

[ laiku pribus.

tingas įvyks sausio 20 d. 
Prašome visų parapijiečių 
ateiti, nes į šį metinį susi
rinkimą renkasi vyrai dėl 
prižiūrėjimo parapijos per 
šiuos metus. Parapijiečiai 
ateikite ir perstatykįte ge
riausiai žinomus vyrus. 
Pereitais metais visi vy
rai gerai patarnavo ir už
tat klebonas ir visi para* 
pijiečiai yra dėkingi. , Ne
pamirškite metinio para
pijos susirinkimo.,

Šv. Petrė draugijos me
tinis susirinkimas įvyks 
sausio 13 d. išrinkimui 
valdybos, tuojau po pas
kutiniųjų mišių. Sįįsi na
riai susirinkite, k ih* pas- 
ku nerugotumėte.

Moterų NeperstojanČios 
Pagalbos draugija savo 
metiniame susirinkime iš
rinko sekančias nares J 
valdybą:. pirm. O. Apoįs- 
kiene; viee-pirm. p. Viltra-, 
kienė; rašt. p'. Dulskierie; 
ižd. pasiliko p. Locįenė. 
Išrinkusios gerą valdybą* 
Užtikrina visiems, kad per 
šiuos metus bus daug nu
veikta. .

Jaunimo draugijos me
tinis susirinkimas buvo 
gyviausias ir sėkmingiau
sias iš visų susirinkimų 
per visus metus.
'' Sekanti nariai išrinkti į 
valdybą: pirm. Mindaugas

Sausio 13 d. Marijos 
jaunimo Sodalicija in cor- 
pore priims šv. Komuniją. 
Pereitais metais Sodalici
ja labai gražiai pasirodė 
parapijos darbuose, ypa
tingai bazaro metu. Be to 
mūsų jaunimas paroda sa
vo gabumus ir vaidinimu 
ir lietuviškomis dainomis,

Šervydas; viee-pirm. Jo
nas Grigas; rašt. pasiliko 
Jonas Alkeyičius. Jis iš
rinktas vienbalsiai. Perei
tais metais draugi ja smar
kiai veikė. Jos parengimai 
buvo didžiausi parapijos 
istorijoj. Šįmet gero pir
mininko vadovybėje taip
gi draugijai seksis dar
buotis. . ’

Jaunimo draugija sau
sio 16, d. rengįa lošimo 
kaulukais ir pinochle va
karėlį su geromis dovano
mis ir užkandžiais. Daly
vaukite. •

Karolius Mičiulis, pla
čiai žinomas muzikas* ser
ga ir guli ligoninėje. Li
goniui esą kiek geriau. Pa* 
sigesime Karolio mūsų So-.| 
kiuose ir vestuvėse.

Pereitą savaitę sunkiai 
susirgo p. Grigienė, Kaži-1 
miero Grigo žmona. Gydy
tojas Siurba tikrina, kad 
ji pasveiks, bet kol kas te
beguli. Linkime jai greito 
pasveikimo. \

Kitą šeštadienį Šv. Pet
ro par. bažnyčioje įvyks 
trejos vestuvės. Devintą 
vai. ryte apsives Norber
tas šernus su Mątildą Se- 
veliute. Po to Juozapas 
šabus su Florencija La* 
zarskaite; ir iškilmingai 
apsives Viktoras Mat ule vi? 
čius su Emiliją Stasiuke- 
vičiute. Kunigai Valaitis | 
ir Ging patarnaus. ‘

šv. Vardo (jaunimo)’ 
draugijos nariai in corpo- 
re priims šv. Komuniją 

[ sausio 20 d. Nors ši drau
gijėlė Jaunutė, bet Alfre
do Kibarto ir kitų valdy
bos narių vadovybėje gra
žiai pasirodė įr duoda vai
kams gražų pavyzdį.

Į Kun. Le'onas Praspalius, 
kuris per keletą mėnesįų 
buvo vikaru Šv. Petro,pa
rapijos, ir kurį žmonės ia* 
bai pamylėjo, dabar dar
buojasi Rytinėje Detroito 
dalyje. Jis iš mūsų parapi
jos ’ buvo nukeltas į Šv. 
Gabrieliaus parapiją. Ten 
išbuvus keletą mėnesių, 
tapo perkeltas į Rytinę 
parapiją^ kur jam kuoge- 
riaųsiai* sekasi. Linkime

1 kun. Praspaliui geriausių . 
pasekmių. .

■* Ką .veikia Detroito bow- 
leriai? Kaip girdėt,- vi 
siems gerąi sekasi, šeši iš 
jų žada vykti Chicagon ir 
parodyti savo pajėgas. 
Tarpe tų šešių,' išrodo, kad 
trys bus iš Šv. Petro para
pijos, būtent, kapitonas 

■ Antanas šveiidrys, Jurgis 
Bražinskas ir Tarnas Rė
mas. Pusmetis jąų pasi
baigė ir štai kaip rateliai 

[stovi: ? .. . ' .
Į išlošė pralošė

“ : 7.
9 

11 
15 
16 
16 
16 
17

šv. Petro par. 20 
D. B. Brazis. : 18 . 
Balta Rožė 16 

[Vyčiai • 12
Liet, užeiga U 
Gus & Frank 11 
Bill&Pete 11 
šv. Jurgio par. 10
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoji} paramos. 

Į .Visi garsinkite “Darbininke”. *

Kalėdos 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai iiplaukimai 
perCOPENHAGĄ. 
Viši kambariai ii 
lauko* su maudyk 

nėmiš.
k loformdJtp 

klauskite pas
ĮS^ vietini semtą 

■ arta

1
U*1' 

stata atmt B U08TON
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HEARSTO KALBA APIE KOMUNIZMĄ

t

Žydrus Atoėrfkos publlėistas, WilĮiam Randolph 
Hearšt (žydas), turįs savo Žinioje ir nuoėavyl^je ke- 

J * lėtą gfafebMtrsftį Amerikos laikraščių, savo kįlfcdje 
pėf rOdib; ŠŠtiBiė’ 5/ šių Metų, štai ką pasakė apie kO- 
ihUfliŽžną RAM joj:

i.

i

oje. Toji klasė btivo be 
konstruktyvaus suge-

Ir Dr.Ammende taip pat paaiškina. Jis sako (aš 
jį cituoju Žodis į žodį):

“Vte&r galintos pajėgos, dabar sumobilizuotos 
;uo tikslu, Kad atimt nuo ūkininkų grūdus, veikia 
griežtai pagal planą, išdirbtą Kremliuje kėlėtą mėne
sių atgal. Pats iŠmitimas industriJOs distrikfų gyven
tojų, didelių miestų maitinimas, išlaikymas komunis
tųpartijos narių,raUdonoslos armijos ir grūdų eks
portas — svarbiausias Šaltinis sovietųsąjungai gaut

mingo grudų paėmimo vajaus”.
Kokiais1 būdais išplėšiami iŠ rusų kaimiečių grū- 

: dai, kad tefmeOktų badauti? • • , ?
■; Harold Denny, tusų korespondriftap į Nėw York 
TiiNes, pareiškia, Kad ryšium! su Šių metų grūdų plė
šimo vajum ^— panaudosiu Čia Jo paifės’ žodžius — 
“eina tokia smarki kova, kokios pasaulis tur būt dar 
nėra matęs”. Jis toliau pastebi, kad grūdų plėšimo 
vajus yra Vedamas soVfėtų valdžioš “kaip tikras ka- 
ro metu pudlimaB”. .•

Dr. Ammende tiems pareiškimams paremti sako, 
kad tas “tragiškas importas” yra tame, kad kiekvie
nam kaimiečiui, atėmus nuo jo grūdus, “nepalieka 
užtektinai išsimaityti iki kitos žiemos”;

Tai toks atsakymas, gerbiamieji; Štai kur prie
žastis, kad nuo penkių iki dešimts milijonų rusų ūki
ninkų miršta dėl bado kas metai.

Jie miršta/kad komunizmas ir komunistai išši- 
laikytų, kad raudonoji armija, išmistų, kad tiranija 
proletariato, — netinkamiausio, nešėkininfiįusio ir 
matomai, nežmoniškiausio visuomenės elemento — 

j būtų varoma toliam
‘ O iš kur laukiama tam geležiniam proletariato 

de^pbtižiniiĮ paf atnos. Iš kur pasitikima tolesnio pa- 
Taikymo žmogžudingbš raudonosios armijos priespau
dos? Kas pasirūpins tuo, kad Rusija gautų taip rei- 
Rėfingų Užsienio pinigų biadriai savo tiranijai palai
kyk ir savo nežmoniškai if moiiumentaliai Nevyku
siai valdžiai ištęsėti? .

Nugi, žinoma, mes Amerikos vaikai; mes paniė- 
kinfi Amefikdš būržųjdi, mėš Amerikos fatmėriai — 
broliai jų lavonų, pūvančių Rusijos gatvėse; mes pa
niekinti ir diskredituoti kapitalistai t mes suklaidinti 
ir suklydę laisvosios respublikos palaikytojai. Mes; 
paikieji irij^drūiitiškl laisves ir šėli-
ninkai "išlnus tai laukiama aukų palaikyti bruta- 
iiškiausiam ir kraugeringiausiain despotizmui, koks 
kada nors yfa pažeminęs ir suteršęs Dievo žemę.

. Daugiau žmonių yra žuvę Rusijoj dėl bado per 
du metu, negu per. penkis skerdynių metus pasauli
niam kare, ir pasitikima, kad mes ateisim į pagalbą 
Kremliui; tam lavonų namui, pastatytam iš kaulų ir 
cėfnentuotam nekaltų, krauju. Iš mus laukiama, kad 
išgelbėtume tą niekšišką ir piktą plosimo ir žudynių 
sistemą/ kad tie komunistai galėtų mums atsimokėti 
besiveisiant mūs šaly ir gėlų galę plėšiant ir žudant 
mus pačius. Mes, mūsų pačių nelaimei, turėtume gel
bėti sovietus nuo teisingo. įtūžimo i ’ jų prispaustųjų 
žmonių. Ir kaip mes turime sovietus gelbėt? Dr. Am
mende duoda Į tai atsakymą. Jis nurodo gelbėjimo 
būdą. Mes turime juos gelbėti musų javų perteklium.

. “Ekonotaisfai,— sako Dr. Ammendę (čia vęl jį 
cituoju žodis į žodį) — nežino, kur dėti tą perteklių, 
kurs prisideda prie jūsų pačių ūkininkų apsūnkini- 
mo, ir tai atrodo, logišku atsakymu”.

Dr. Ammendė toliau pareiškė, kad tragiškiausia 
žyme 1933 m. bado, buvo ta> kad “milijonams žmonių 
bemirstant badu Ukrainoj” ir kitose krašto dalyse, 
apie 70 imli jonų bušelių grūdų — tiksliai 68,893,323 
bušelių, sulig Jungtinių Valstybių Prekybos Departa
mento — buvo sovietų išvežta užsienin, kad gauti iš 
ten pinigų.. , ; . .
’ ■ “Siera jokios abejonės, -r— sako Dr. Ammende 
kad išvežtieji grūdai būtų išgelbėję kelių, milijonų 
žmonių gyvastį”. 4

i

k '

L'

džios konttolį. Ar toji RlUŠė, mažiausiai sumaninga 
tvarkyti SaVo rČikalus, geriausia tinka Vėsti tautos ■ 
rėikahfs? . f ■ ■

Pažadėtoji proletarinė utopija (šapatiohių kritš- j 
tas) Rusijoj turėtų tai įrodyti. Ji įrodo, ir, Kaip ink- į 
tyt, fteViskaė gerai einasi ibj utopijoj. į

Nežiūrint Rušijės sdviėtų užtikrinimo, ten yra 
požymių kylančios revoliucijos prieš naują vyriausy- 

... Vienas aukštas valdžios viršaiti^ būva revolhicio- 
niėffų nužudytas. Šimtas septymolika taip vadinamų 
sąibdkšlininkų buvo valdžios nugalabinta , dėl protes
te priėš žiaurią ir nekompetentingą (netikusią) vy
riausybę.

Maskvoje penki žmonės buvo sušaudyti už vdgi- 
mą dupriok ir septynioliką daugiau buvo įmesta kalė- 
jlfnan at .ištremti Sibiran Už tokį pat nusikaltimą. Du 
tūkatdbčiu ūkininkų vienoj dienoj buvo raudonosios 
arffiijoS Nužudytų ir daug kitų, ištremtų iš savo na
mą; pabėgo į Afganistaną. Koks buVo tų ūkininkų nu- 

'f sikąltifiias? Tai visai nebūtų skaitoma nūšįkaltnNu 
šioj Mūsų kapitalistinėj šaly. Jie tik norėjo apšaugb- 

J. ti nud godžiosids raudonos armijos tiek savo grūdų, ’ 
kad jiems netektų badautirUž tai raudonoji arrtiija ' 

. siaudė juos kulkosvaidžiais ir sudraskė į šmotelius 
A IBRtufų bombomis; Ir savo Žiaurumui pilnai užbaigti,- 

raUdoAdji arini ja pastatė prie sienos KeturiolĮką kai
mo viršaičių ir visus sušaudė — tvarkos, drausmės ir 
klusnumo dėlei. - - ' .

Taigi, kaip Matote, gerbiamieji, žudymai Rusijoj 
- praktikuojami. Tėn gifdėt revoliucijos atbalsių. Ten 

■ ttrinū žudomi politiški oponentai. Yra ten ir bądo. Ų- 
2 tupija be maisto ne taip Jau maloni plėšiamiesiems ir
- net patiems plėšikams;

Gerbiamieji, šitoj kalboj aš nė vienoj vietoj, nė 
vienoj ypatingoj formoj, nepatiekiu savo publikacijų, 
kad NėManyOnętj {jegįkalbamieji faktai yra mano 
miomdnės įttkoje. Ištiesų, mano nuomonė pilnai pa
grįstą faktais. Aš rūpestingai patiekiu žinių iš kon- 
servatiškiausių ir patikimiausių šaltinių, kurių mano 
įtakū ųėpaMėkia. .

Aš pakartoju, kad Rusija badauja dabar ir bada
vo pirinlam Jei jūs;tam netikit, tai perskaitykit pa- 
tėiŠknną Dh'Efaaldd Aminendė, filpusį New York Ti- 
mes; ne taip jau seniai; tik iugp. 4 pėreitų metų. Dr. 
Ammėndė yra svarbus ašmuo. Jis ąutoritėlingai kal
ba; Jis yr^ Komiteto pirmininkas Rusijos šoviėfamš 

./•" sušelpti. ’
į. Jis yra pasakęs, kad M. Sovietų Sąjungoj 
V u w išrftirė milijonai žmonių dėl pavėluotos pašalpos”. Df. 
į Ammendė parodė fotografijų, ofioiaiiai, anot jo pąi- 
į . gamintų,' kUrioš atvaizduoja kūnus dėl būdo Mirusių 
{ kaimiečių, gulinčius šaiygatvių grabutėse. “Pereitais 

j.,-. Metais; ~ Sžtko Dr. Ammeūde buvo pripažinta,- kad 
derlius buvęs geras. Bet ir tai būvo apskaičiuojamai 

J Racb nUū penkių iki dešimties milijonų žmonių mirė
a1 • d^l bado”. Aš čia vartoju paties Dr.Ammende žo- 
į’ ■.džius.
y ! “Šį rudenį ir žiemą — tęsia toliau Dr. Ammende 
r .. mažių - mdžiaUŠią buA taip pat blogą”. Tai reiškia, 
f , Kad daf penki ar dešiititS milijonų žmotiių išmirs dėl 
į bado. It tas viskas įvyksta proletarinėj utopijoj: 
t Tokia nelaiminga būklė išsivystė iš to “kiblaus
į bandymo” į^ėšti komūnižmą, tą optimistinę avantiū

rą, beyaldant taip vadinamam idealistiniam proleta
riato dęspotizinui/ kurį kaikurie lunatikai norėtų ir v * .» « • . . 'šioj saly pamėgdžioti.

Prie to, tos visos kankynės/ badNs ir Uriiiu įvyks- 
tantiėji isimfimai atsitinka ešsfit rieffiOždm gėrbuVmi. 
Pėtraš Khrisaiifov, Sovietų ŠąjUngOŠ atstovas W£- 
shingtone,.neseniai yrą pasakas: “Nežiūrint sausros 
kaiRuriosė. srityse, laukiama, kad 1934 M.; derlius ne'- 
apsileis 1933 m. detliui”. tad pasifbdOi kad 19$3 m. 
dėrlfuš btiVo pakankamas;. o vienok nuo penkių iki 
dešimta milijdiių kaimiečių mirs badu Šią žiemą. Kaip 
tas galima? Jus klausiat. Įr aš kiaušiu., . /

‘ R; K^ssior, getdi žinomas Maskvos POlifbiuro na- 
rfcf suteikia tam kiek paaiškinimo savo pafeisKinie 

. prieš Ukrainos komunistų partijos plenumą.
“Mes Žinom iŠ prityrimo, — sako p. Kbššidf, šu- 

lįgSovietų?oficialaus organo “fzviėstija” pranešimo j 
-i- kad glūdų klaUširtias ‘yra ne fik tflįie, ic<įk$4yra 
deriitiB, bet daugiau Ūme, kiek grūdų mes galėsime 
paimti. Tai —sako p. Kossidr — yrk Svarbiausia. O 
kiek mes grūdų paimsime, tai pareina nuo mūs”, —. 
reikšmingai užbaigia p, Kossior.

į 
/ -

. t Už sunkiausią darbą džiaugtųsi gavęs į dieną $3, 
a Čiž tik reikia pavaikščioti po lietuviškas Šeimynas 
irpėr fisą dfeftą tik galima prikalbinti Ū rtaujus skai
tytojus “Darbininkui”. žiūrėk, jau turi $3 pelno, nes 
j redakciją atiduosi už4 skaitytojus, o penkto mokes
nis palieka platintojui. Taigi bedarbiai j darbą! Gali 
ir pasisakyti, kad bedarbis, tai jautresnės širdies žmo
gus pasigailėk it užsirašys, ^iktw pinigų pepragerk 
ir- Ras girtuoklis tie rtemėgink fai daryti, n^s |ik pa
gadinsi Visą platinimą ir pakenksi sauir redakcijai.

Penkta prenumerata duodama platinto jui tik ga
vus 4 naujus prenumeratorius skaitytojus “flarbi- 
ninkiii”. Gera proga visiems padirbėti kilniame darbe.

• r

■/ sako p. Kbssidr — yrži svarbiausia. OK-

tik kelių milijonų,-r- sako Dr. Ammende lengvai, Ittfc ŠV. RAŠTi) VAtKŲ 
bę£ užbaigia nuliūdūmai: /‘Jų gyvastys rieWvb išgėl- " "
Bėtoį^v " ' • ' • ;

“Kai dėt manęs Sako Dr. Ammende — tai tu
riu įdėlio malonumo bąštętoetj Kad bažnyčių fe ręli’ . ; T
kinių organizacijų Vadai Jurig. Vmsty^Žsė prisilaiko [ valdytojas, kiek ankščiau 
tob MibBonte, kad klausimas pąfelpbs^yietų Šąjun- -----— 
g’cri žtdbnfems tūri būti rišamas nepriklausomai nuo 
politiškų sumetimų, kaipo giriai įūnianitarme prob- 
lėtua^. , *■ ;> r. •

kaip mėš galim^ žiūfėti f įą Klausimą “nėpri- į 
kiaušdinaį nuo politiškų sūmėtimų’*< kaip m0 gali- 
inė teikt pagelbos ir patoghfnd komunistų gaujai, ku
rie žudo ir plėšia nekaltu^ ūkinirikūš, kad gaut “už
sienio pinigų” prdlętąriaio' Vyriausybė! paremti ir iš
laikyti raudonajai armijai, kuri tą pfolėtafat, palaiko 
valdžioje? t j •

Nestebėtina, kad Leninas yfa- pasakęs:
“Proletariato diktatūra yra niėkas kita/ kaip Į da atėjo velykoš viešai su 

nė Jokios rūšiės įstatymais ir absoliučiai nėjokiomis Ižinties ir sakratnentų. Lai- 
taisyklėmis”.

M Nestebėtina, kad Komunistų infėfnacibMliniO Į su nustebimu, 
komiriterno kongresas yra pareiškęs: ■ ( • •[ * ■

“Męs atvirai paskelbiam, kad mūsų tikslas gali 
būt atsiektas tik jėga nuverčiant visą tradicinę socia- 
lę tvarką”. . '

z Štai ir Stalinas viešę j kalboj į Amerikos komu
nistus sako: ’ - '. . *

’ • ■ ■. , t . f • .

“Amerlkės kėmūništų partija turi būti pataisy
tair šubdlšeVikinta. Tam tikslui mes turime darbuo
tis, kad Sukurtume tikrai rėvoliučionietiškus kadrūs' 
(bfemšj if tikrai rėvoliučionierišką proletariato va- __ ________ _
doVybg kuri galėtų Vesti daugelį milijonų Amerikos Toliau turi rtipintis, kad 
darbininkų į rėvėliučibnin^ klasių kovą”; vKikaiknygbš gražias vie-

J^a, Imšvbsiės AMėrikob piliečiai, ar mes noriMe Į tas atmintinai iŠinoKtų.

tarinio Šaly t Ar mės norim diktatūros, paremtos ant [jokioj mokyklos bibliotė- 
ireriboto riėtėisūtumd ir netvafkdindš jokiomis taisyk- K6j. Ji per ŠifntmeČių šim- 
iemis? Ar mės norim mūsų tradicinės tvdtfeoU shgrio- tinečiuš lieka visada ndu- 
yūno? . ' . ■ I Ja. Tai didžiausia ir fėįka-j

Ar tikrieji Amerikos darbininkai norėtų būti ve- lingiausia visų Knygų, dėl 
idąini į.reyoliuęionmę kiasiį kbvą? Ar mūsų žąfmėriai to kad ji' dievišką yfa. 
Nori Mirti bddu paremiant raudonąją ąriNiją, tą Su- [TaUioš vyridušybe, nori 
tėpfą kraūjū armiją, Kūrį paękUi juos Žudys? ; . [tuo būdu vaikus it per tai

Ar mūšų sumanūs biznieriai, kurtė šūkūre šios italų tautos dVašią į lik- 
šdlieš turtą, ųori būti apiplėšti ir išvaryti iš biznio riausį Kelią atvesti, kuriuo 
organižubtos gdiijos .netaupių ir nerangių nęiŠmdnė- Į eidama tėvyne * pasiektų

ulėj gauja žiaurių žudytojų? Kas gi nori [bes”. . * .
---- fg tikro tai -yra išmin-

į KOMUSSOLINI

[ Mūssbimiyra Italijos

I tkfp jb ir popiežiaus1 buvo 
[kilę kai kurie nėsūsipfš.- 
tiinąi. Bet vejiau pamate, 

r Kad tautą valdyti be tikė- 
Į Jimo neįmanoma* O’ kovo- 
ti su bažnyčia yrane Ras 
[daugiau Kaip sau pačiam 
[kenkti.

Dėl to greitai tas visa
galis Italijos valdovas su- 

įsigriebė ir atitaišė anks- 
Įtesnius negerumus. O ka-

„ / "J ./ ■ - L ■
valdžia paremta ant pajėgos ir nieku neapribota ~ Į visa Šeimyna priėjo išpa-

taisyklėmis”. Į kraščiai pasauliniai rašė

[ štai dabar1 Neperseniai 
Jiš išleido aplinkraštį visų 
mokyklų direktoriams kur* 1 

I primena didelį šv. Rašto 
reikalingumą auklėjime.

r Tam rašfe skaitome.
r “Visi.profesoriai ir ftio- ' 
kylėjai turi Skaityti Naų- 

[jąjį TėštaMėNtą, supažin
dinti Vaikus šit ta dieviška 

| Knyga ir jiems paaiškinti

darbinirikų į revoliueioninę klasių kovą”. Į vkikai knygos gražiNs vie-
Iją, jūisvbsiės AMėrikdŠpiliečiai, ar mes noHPae [ tas atmintinai išmoktų.

žiauriosklašiūėš v'ald&š, įkurtos nevykusioj pfolė- Tos knygos Nėiiiri Stokoti 
tariate Šaly? Ar mės norim diktatūros, paremtos ant jokioj mokyklos bibliote- 
įrertboto riėtėisėtumo ir Netvafkdtodš jokiomis taisyk- fcėj. Ji per ŠifntmeČių šim- 
iemiš? Ar mėsnorim mūsų tradicinės tvatkoš sbgrio- tinečiuš lieka visada ndu- 
vūnb^ *‘ ■> ’■ tM didžiausia:'frfėika*

Ar tikrieji Amerikos darbininkai norėtų būti ve- tingiausia visų Knygų, dėl 
įdomi į.reyoliuęioninę kiašiį kbvą? Ar musų žąfmėriai to kad ji' dievišką yfa. 
Nori mirti feddū paremiant raudonąją armiją, tą šū- Tautos vyriausybė, nori 
teptą kraūjii armiją, Kiiri paękiii juos žudys? ; . [tuo būdu vaikus it per tai

Ar mūšų sumanūs biznieriai, kūfiė sukūrė šios italų tautos dVašią į tik- 
Šaiies turtą, nori būti apiplėšti ir išvaryti iš biznio f riausį kelią atvesti, kuriuo 
organižubtos gaūjos,netaupių ir nerangių' neišmanė- eidama tėvyne * pasiektų 
Hų? mūsų tVafkūs politiški vadai nori būt pakėis- aukštos it tikros didy- 
ti t^VoiĮucipnHiėjgauja žiaurių žudytojų? Kas gi nori bes”.
ŠTUviho.kdhmnistų’dešpotUąno mūsų laisVoj Amerll Iš tikro tai yra išmina 
koj, nėbėAt keli neišgydomi nepašitenkėliai, keli tuš- į tiės žodžiai, išėję iš to vąl- 
čiagalviai kolegijų mokiniai ir keli pašliję svyruoliai dovo lūpų. Nenutoldama 
kėlegijų ptofėšoriai, kurie moko neprityrusius jau- nuo Kristaus nurodytų ke- 
nūdliūš, kad komunizino plėšimai ir grėbimai yra ~ Ifų, kiekvieni valdžia ga- 
Dievė, atleisit už Žodį — idėblogija. lės šuštipreti ir pasiekti

. Žinoma, Sovietai sakys, kad p. Harold Denny, ru- visuotinės gerovės, 
sų korespondentas į Nėw York Times, melubja; kad . . .
.Dr* Ewaide‘ Ammęndė, garbės sekretorius ptie Tarp- 
taūtiftės'Komisijos rusų baduoliams .sušelpti, Meluo
ja; kid Jo Emiriencija kardinolas Innitžeri tos Komi
sijos pirMininkas, meluoja; kad oficialinės Dr. Am* 
mendes fotografijos meluoja; kad ofieialiniš sovietų 
organas “Izviestija^’ meluoja; kdd p. Koššior, gerai 
žinomas Maskvos Politbiuro narys, meluoja; kad visi 
meluoja; Kad Rusijoj nėra nei bado, nei priespaudos, 
nei žudymų; kad Rusijoj nėra nieko kito, kaip tik ra
mybė ir gerbūvis; fūika ir pasitenkinimas nieko ki
to, tik broliška meilė ir jautrus susirūpinimas visų 
gerovė. ■ - .. ‘ •

; # Bet, nežiūrint visiško trūkumo laisves Rusijoj^ 
nezimint uždraūdimo laisvo žodžio ir yisišKo'panaitt 
niMb laisvos Spaudos, nežiūrint kariškos cenzūros ir 
Visatinio tėforižind, — tiesa pamažėliu pradeda Sunk
tis iš Rusijos. ■ '■ ■

O tiesa yra tokia, kad revoliucija jau pribrendus, 
badas nesulaikomai plečiasi salyje, egzekucijos tai 
paprastas; Reiškinys, žudymai yra valdžios diehotvar- 
kėj ir itąd tautinė komuniimo spalva kasdieną Šlakš-1 
tomą pavaldinių Rraujū, kad būtų aiškesnė, tiesa yra j 
tokia, kad proletariato valdžia,.— valdžia nesuma- 
niausio ir nesąžiningiaušio: visuomenės elemento — 
valdžia minios — Valdžia tamsos,-gobšumo, tiranijos 
ir terbrižino — despotizmas, “nėribojaMas jokiais j- 
statymkiš ir absoliučiai nevaržomas jokiųMis taisyk
lėmis” — yra balsus- nėpašisekimas ir tokiu privalo 
ir užšipėlno bšti.

Aš iMniatj,’ gėfbiamiejiy kad ėšatė norėję išgirsti 
pilną,* nevaržomą tiesą. Man malonu, kad ši laisvoji 
M ūsų šalis man leidžia tariistoins ją pasakyti.
1 Bolševikai mums prikaišioja^ kad pirmiau paduo

tosiom “Darbininko^ Žinios apie badą Rusijoj esą ne- 
telsingos; kad tai tik sena pasaka apiė 1920-21 m. ba
dą; kad dabar Rusijoj bado nėra, nęs derlius esąs la- 
bfti geras. Perskaičius W. R. Hėarsto. Raibą, paremtą 
paskMtob^t^sMitytbjkmš. neteks 
abejoti, kad Rusijoj badas yra kaip ir buvęs — ne dėt 
defliaun stokos, bet dėl nežitioniškų sovietų vajdžiOs 
rekvizicijų, kurias vykdant daug nekalto kraujo pra- J 
liejama.-r-t Red/. i

■Ai,W r. itli riMUi■■ 11 r. i *.i.i  u**—«

Tikrą draugą pėr sielvar* į 
tą pažinau

PRADŽIOJE
Roma džiai 

lybėje ir gat 
tūkstančių sa

, DABAR IR- 
įgeši savo ga- 
bėje. Keletas 
vo aštrioje vai-

UZrlvJv Iclltkv H 
kurie neturėj 
svės. Jų likit 
tėti ir mirtį t 
dytais už ieš

o teisės nei lai* 
eas buvo: kėn- 
irba butinužu- 
kojimų paleng-

virimų; \ 
. žydas būv< 
teises/ bejėg

) be laisvės, be 
įš po Romos

| jungu, uauge 
lė ir atsidaV 

1 gyvenimui, 
ma. pasiliko

jus ir jų nupuo- 
ė pagoniškam 
Tačiau, didžiu* 
ištikimi Dievui

ir Meldėsi į 
Jiė tvirtai til 
IlslaišVintojas

ęratiašų Dievą, 
tėjo, kad ateis 
i, Vadas, kuris

iiaveiuuva juuo lo pu 
jungo. Psalmėmis if maldo
mis jie prašė ir laukė Jo at-
ėjimo. . ■

Jis .atėjo, 
kūnu ir gyvė 
žmogaus gy 
Ir šviėšį Šri

Žodis stojosi 
no tarp mūsų, 
itybš if šviesa, 
ęčia

o tamsybė jc 
atėjo pas sa\ 
ji Jo nėpctėi 

[ Stebėtina 
1 slaptis... Bet

>s nėapima.. Jis 
mostus, o saviė- 
Nė,
Betliejaus pa
tiems, kuri e Jį

[priėmė Jis jiėris davė galios 
[būti Dievo vaikais, tiems, 
[kurtė tiki į Jo vardą. Taip
El’VB'k'CV.ztiuuvv prauttH. 
[visados...

ACvljJ a*
... T.
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Katalikiškoji Spauda
Šiandiena nuėjus kur į susirinkimą ir pasikląu- 

, sius kalbų, paėmus laikraštį Ir jį perskaičius, visut 
girdima ir randama kartojant žodžius: spauda, kata
likiška spaudą, kūrkime katalikišką spaudą... arba 
spaudos galybė ir panašiai. ’

Bet ar visi suprantame ką reiškia tie žodžiai, 
spauda, Spaudos galybė, kurkime katalikišką spaudą 1 
Deja, dauguma katalikų net gerai nežino, kaš yra 
Spaudą, o jei ir žirio, tai hevišuomet tinkamai tai Į- 
Vertina, nevisūomet tinkamai paremia katalikišką 
skaudą it dėlto jinai yra silpną, tūotarpu kai žydiško
ji ir bedieviškoji spauda yra galinga it stipri. Nes ty- 
dai, masonai ir bedieviai pirmiau ir gėriau suprato 

-----spaudos reikŠmę ir nieko nesigaili jai remti. 
Visti pirmiausią reikia pažymėti, kad žodžiu 

“SPAUDA” suprantama visa tai, kas yra spausdina
ma. Taigi spauda vadiname įvairias knygas, ypač 
brošiūras, atsišaukimus, laikraščius, skelbimus ir tt.

Senovėje tokios spaudos, kaip dabar męs turime, 
dar nebuvo. Žinome, jog spaudą išrado Jonas Guten- 
bergaš apie 1450 m. Pirnia taip pat buvo raštų, bet 
jie buvo nė spausdinti, bet rašyti ant pergamento, pa
piruso, ant vaško arba molio lentelių. Šitoks darbas 
reikalavo daug triūso ir darbo. Išradus spaudą, išra
dus popierį, dabar išsyk galimą atspausdinti tūkstan
čius, ,’milionus egzempliorių.

Ne tiek muihs svarbu žinoti, kas yra Spauda, 
kiek sužinoti, kokia ji yra, jos reikšmė ir mūsų, kata
likų, pafeigoš Jai. - .

Visų pirmą, kokie yra raštai? Raštai yra geri ir 
blogi. Kokių yra žmonių, tokių yra ir raštų tokia 
spauda. Popieris yra ląbai kantrus: ant jo galima nu
piešti ir Dievas, ir velnias, galima rašyti tiesą ir me
lą. jis tyli.

Bendrai imant spaudą galima padalyti į tris gru- 
peš: i) gadinančią, nėdorus jausmus ir samprotavi
mą žadinančią, t. y., bedievišką spaudą, 2) bespalvių, 
bepartinę spaudą ir 3). ugdančią žmogaus tikėjimą ir 
dotą —- katalikišką spaudą. \

ei .(Bus- daugiau). .. -r? ;

VAlAtMA IĖ VJkJJHrtJ fttftlSIJA
femojė eiliji ii kaSMI: (hih — iž& gloMJa; ViabM IČtteflis — plnniiitaitki, kun.

S. X Vembre Dvsti°6 Vado,; Jonas Bašinskas' raštininkas. ,
. Antroj# eilėje r—; Antaiž(i TaifttdeVIŽiti< -A boimta “n^.p^niV

“ ninkė ^ Viktorija AngustinavičitHė, rel&st«r B&oVar;-- nmuttMą raštininkai. (Juozas Bačyp 
dihinkas, n-IS Birute AliŽausktUit — iždo globėja, Adomas Taba tauskas maršalka, ju nėra. 

ČioiiĮi ftrtograf.) . ■ • L

ATJVOKAtE P-L® bM

f i lietuviškoj - patriotinė
je dirbo dirvoje. Nesenai 
sykių su savo broliu Juo
zu, 38, užsirašė ištisiems 
metams ^Darbininką”, ku
rį, sakosi, labai , mėgsta 
šktoįtyti ir klausyti jo pfb- 
gramų pėr i adio.

t Advokatei p-lėi Čnaf, 
linkime ■ geriausio pasise
kimo ir kloties advokatū
ros darbuose!. ;

■ y.

šv. vKrdo JĖ^AŪŠ 
DRAUGIJA J’

Šį sekmadieių sausio iŠ A šv, 
Vardd Jėzaus Draugija, apvaikš
čios sd,vo metinį švėntęi Visi na
riai draugijos 8usfriflks po biž- 

prieš-trečiai riiišiag ir “ in

I

% KAZIMIERO PAR-JA suomeniniame veiki m ė, 
buvusią Sąjungos Centro

SĄJUNGOS DARBUOTE
Šeniaus veikli ir skait

linga Moterų Sąjungos 5- 
toji kuopiu buvo pastarai
siais metais kiek apsnū
dus, tąčiaus, jau pradėjo

pirm, p. Veroniką Liutkie- 
nę* ■ ■

Antra komisijos narė, 
kurios Veikimas užima 
pldčią sritį; tai dąfbščloji 
p. Ona Sidabrienė. Trečio
ji narė; dar nežinomi pa-atgyti, rotiyti uiciesnio ati- 

sirūpinimo vidujine kuo
pos tvarka; parūpo ir aį)-

jėga brganižacijbs Vėli
me, tai jaunutė ir naują

švietės reikalai ir pasku
tiniam susirinkime išrink-

narė p-lė Genovaite Vaite- 
kūnaitė, duktė mūsų ilga
metės darbuotojos Sąjun-

J^pSVlCĘOS JtVOHUSljA^ 

kuri sudarys planus įgy
vendinimui Sąjungos auį> 
šČiausiojo tikslo — skleis-

gos ir kitų organizacijų 
labui, p. Marcelės Vaite- 
kūnienės.

Tfjpiaiis iflimoš mintvsti Apšvietą moterų iąrpe.
ir laki. vaidentuvė p-lės

Ypatingai džiuginantis 
dalykas, kad pavyko kuo-

Genovaitės, sujungta sii

pai išrinkti ‘ ir Apšvietos 
Komisiją ir įtraukti atgal

musų Veteranių giliu pa
tyrimu ir teisingu įverti-

į aktyvų Veikimą į kuo- nimų iškylančių problemų,
pos veteranės, * tai veiklią sudarys tokią pajėgą, kad
ir rimtą darbuotoją pasi- išjudins ir kiečiausias už-
žymėjusią savo taktika vi- siiųdėlės.

®®®eee®®e®wee®e»H

THE PEOPLE’S
SAVINGS BANK

Draugiško PatarireAvimb BanĖas 
t ■ '

.4^0 MAIN STREET ‘

WORCESTER,MASS.

Skersai Gatvės Nuo City Hari
J

j- • ' . . ’ i’ . , , . ’ ■ ' ' ' > ’

Wdrcėšfėriš pasižymi ne 
tik skaitįiumi lietuvių ta-'

taipgimoir°savo ' geroku 
skaičiumi inteligentijos. 
Čia rasime netik vyrų in
teligentų, bet taip gi įr 
moterų, panelių. Štai iš to 
gražaus būrelio randasi 
advokatė p-lė Ona Stulgai-, 
tytė, arba Johnson, kaip, 
•Od ją .Čipnši dauguma 
vadina. Ji yra gimusi 
W6reesf ery, Mašš., rugsė
jo 1 d. 190S m. is gerų ka
talikų lietuvių tėvų Pran
ciškaus ir Uršulės Bobi- 
riaitės. Pradžios mokslus 
ėjo miesto mokyklose ir 
klasinėje aukštesnėje mo
kykloje —; Ciassicąl high 
scbool. Būdama hetuvai- 
te, per kėiioliką metų lan
kėsi ir Šv, Kazimiero pa-: 
rapijos vakarinėje mokyk* 
loję. Turėdama didelių ga- 

; bumų stojo ■ į North Eas- 
tern UniVersity šcndol 6f 
Law, kurį lŪŽf met. baigė 
su L. L. Ė. laipsnių, d 1928 
met. tapo nare Masšachu- 
setts Bar’d ir jai buvo su
teikta galimybe advokatės 
— praktikantės U. Š. Dis- 
trict Court’e.

Dabartyje dirba advoka
tūros darbą prie (dabar
tinio mayoto) Mahoney & 
Mbynihah, 320-324 Šltofet 
Bldg., tolėf. 45387, piišd.

P-lė Ona yra gan - gabi 
advokatė; todėl ir pataria
ma lietuviams teismo Rei
kaluose kreiptis prie jos 
viršminėtu,adresu. Jį yra; 
gera katalikė ir visuomet 
priklausė ■. prie Šv.; . itazį- 

. niiero 'piaRapijos. Uhikui e-. 
sant darbavosi prie lietu
vių draugijų; jmv. Labdn- 
ringčs, ir ateityje žadto 
dar smarkiau paėidarbuo-

Sausio ;6 dieną LDŠ, 
kuopa laikė savo, mėnesinį 
stisirinkimą. į Darbuoto jai 
pridavė savo raportus iš 
vajaus pirmineigos. Pasi
rodo, kad sekasi gerai, 
kuopa augUj “Darbininko” 
skaitytųjų’ šeima vis didė
ja* Šiame laike . Štai ką? 
kiąįs nariais ir “Darbinin
ko” skaitytojais padidėja: 
Alfonsas Galčius 
Juozas Stoškus 
Mbūika Katilienė 
kazihųęraš jakŠtyš 
Matė. Pajaujienė

corperė ’ ’ aaMŽtufe į. bažnyčią- 
Laike-trečią iiaišių. ptiims žv. ko* ^iktorija Salemėhe 

‘ Viktorąš Saikia , 
ard^^ętębę^ą < . • 
Petras Sąvage \ 
Jurgis, Maščinskas 
Johąs Meškinis 
Vžfclovąš Borisas 
fefraš Šntorskiš 
Juozas Augustinavičius 

: dnūfras Škamarakas 
Liudvikas Volungevičius 
Jonas Grigas -

Petras Šilahskis 
. Ir vis dar auga. Kitam 
numeryje bus daugiau.

Mūsų klebonas kūn. K. 
A. Vasys praeitą sekma
dienį išdavė parapijos at
skaitą. Šiems metams pa
rapijos ižde liko $922,29, 
bet skblos nieko neatmo* 
kėta. Klebonas ragino pa
rapijoms šiais metais 
smarkiau darbuotis, gęF 
riau susiprasti, kad gali
ma būtų nors kiek skolos 
atmokėti.
■. 7,111 ■!■■■■■ r’r.iii iĄ Įiin’i.Įii *i 

jo energijos pilnas į pir
mininkus ponas Vladas 
Rimšas - pirm. M. K. 
Vaitekūnas; finansų raš
tininkas ponas Parulis; 
protokolų raštininkė M. 
Urmonienė; kasininkė po- 
nia Kundrotiene; kasos 
Globėjos ponia Landžiu- 
vienę ir Morkūnas. Kores
pondentė, M. K. Vaitekų- 
hienėf .* Tat> sveikiname 
naujus ir senus valdybos 
narius, ir linkime, kad šie 
mėtai dar pasekmingesni 
būtų jūsų pasidarbavime.

Korespondentė

maniją./ ‘
Žeštid vafiare įvyks išrasi* 

rinkimasSv.^Vardo Jėzavidrau* 
gįjoft. šis susirinkimas yra labai 
svarbns/nėsreikia išrinkt’vh- 
kiančią komisiją ir pasvaršiytl 
mėtinis balius įr daug kitų svar
bią dalykų. -

Vyrai, kurie dori įsir^yt | šv. 
Vardo Jėzaus draugiją ateikit į 
šį susiririKin|, Kuris prasidės 
pusė po septintos ir bus pobaž- 
riytinėj salėj. (Sausio 12, 1935).

' /Jr A: K>

MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
DRAUGIJA

Marijonų Skyriaus Su
sirinkimas įvyko 16-tą 
gruodžio 1934. Susirinki
mą atidarė gerb.pirm; J. 
GūdzevičiUs štt malda 
Perbėgus praėjusių rietu 
darbuoti paslrbdė iš ra
portų, kad Marijonų 12- 
tas skyrius nuveikę dide
lius darbus. Jąu baigė su- 
daryti savo kvotą, kas bu
vo nutarta Tėvų Marijonų 
seime 1933 metais, būtent, 
kad<kiekvienas skyrius tu
rėtų padaryti po$300, pa- 
dengimui lėšų tiems ber
naičiams, kurie turi .gabų- 
mų, o dėl finansų negalį 
eiti aukštesnius mokslus. 
Tat reikia tarti giliausios 
padėkos žodį buvusiam 
pirm. J/GudzėviČįtĮįūž jo 
taip rūpestingą it taktiii- 
gą vadovavimą per ištisus 
metus! ■ < - -

Taipgi padėkos žodis 
tenka ir kitiems valdybos 
naflimš, nės ir jie sutar
tinai dirbo visokiuose pa
rengimuose. V.
-i. 1935 ifietai bųS|he* 
btogesųh nes vsldybodįė- ■ ■•■■■■ *•. .. . .

; , tDŠ. kuopk Aušros Var
tų parapijoje Naujų Metų 
sutikimui sūreiiįe whist, 
party.’- Pelnas skiriamas 
buvb pusiau kuėpai ir pu- 
siaū parapijai. Visi links
mai ir smarkiai Raliavo jo. 
ir dvyliktai valandai iš
muštos, Naujus Metus pa- 
sVėiklno; Visi išsiskirstė 
Nors žmonių neperdau- 
gitomi bkvb- visgi . pirą- 

' pijįf petod teko 91&0&. 
Čia Žmonės if pasilinksmi
no ir pfeltogf naudingai Uu- 
ėjfy kURMfiŠ gėriau bėgu 
kiti^ kad svetitniėma neša.
-■ Šv.'^imynėlės palaipinė 
vyrų ir moterų draugiją 
savb metiniame suvirinki
me nutarė eiti Velykinės 
KOmunijbs ir Šiaip drau- 
gijos iškilmėse visados in 
cotpore. Pas rims yra to
kių pasalpinių dfaugijų, 
kurių nariai bijo išpažin
ties ir komunijos, o Šioji 
draugija * matome ne tik 
tų dalykų nesibijo, bėt net 
viešai in corpore reiškia 
savo pagarbą, Gatbė šiai 
draugijai ir visį katalikai 
turėtų dėtis prie šios 
draugijos. Dabokitės sla
pukų draugijos, nes jos 
veda prie bolševizmo.

AfttahUS it Ona Kažake- 
viČiai susilaukę sūnėus. 
Sausio 6 dieną kun. J. Ba- 

c kanas pąkrikštyjo SU- 
; teikė naujai gimusiam Le- 
Onardo - Jurgio Vardą. 
Kūmais buvo Juožaš 
tavičius ir Elena Listavį- 
čiutė. Kazakevičiai yra 
prakilni Katalikiška. * šei
myna Aušros; Vartų para
pijoje.

Gruodžio 30'dieną 1934 
metais Aušroš Vartų baž
nyčioj Agnieška Čepkaus- 
kaitė susituokė su Harol
du Stidsen. Vedybų apei
gas atliko kun. J. Bąka- 
bas. Pabrolys buvo Alfre
das Volline, b pamergė 
Juzė Čepkauskaitė, Gaila 
kad lietuvaitė ištekėjo už 
svetimtaučio, bet. visgi 
šiame atsitikime turime 
pagerbti ponią Agniešką, 
kad jiji visgi mokėjo savo

MODERNIŠKA LIETUVIŲ
Muk

UŽLAIKO ’
JONAM ^ BAŠINSKAS

. (SŪNUS).
344 Millbury St7 Tel. 5*5746

Namiį, Ūkių, Pirkimo, Parda- 
viiną Reikalus Veda'

JONAS V. BAČINSKAS
(TĖVAS)

CHARBONNEAU'S
Catliolic Art Shop and

UbOkSTdĖB

“Darbininko

kč3, RažanČiaį ŠtovyToa, ška- 
.plferiii, *awSaW lt Ačmai

Sulig Jnsų Reikalavimo i
TAISOME LAIKRODŽIUS

10 TmnbuU Bt.,. W«roMUr
.H ! r - I ii Ni i iMiiiiiiiiii NĮih

ii. kurie skelbias:

sužiedotinį prikalbinti į 
catąlikų tikėjimą, ir,neteė 
kėjo už jojo pakol netaįl 
kataliku. Harold Stid 
priėmę t katalikų tikėjimą 
n*' apsikrikštyjo Aušroj 
Vartų bažnyčioje.

M e—i...,,,, i ’ I, H.,,,, Įj. jį 
į., imi I. ,1 -Ii-į

F. A, MM, OJ 
(VElKSNER)

ZiUTtrVis gydytojas į 
96 Verton 8t, TėM.7816j

Ofiso Viliamioo: 
1043, 2*4 Dienos,—6-8 Vakarį 

SEKMADIENIAIS

Uftt 6-6758, Nftmai M. 4-91*f I 
” 8-370O

FWK j,, mus
. WMtA$ AS ■ ' j

OffieA: ' v • <

«SSW ■
81aW Oldg. ' . MASS. :

Tel-5.5452, Namai-Tel. 6-207M

ANTHONY J. MILtER'
AbVčkATĄS

Office ’• ’ 1

4061.408' WORCESTER-

Slater Bldg. MASS. *

Tel. 5-2576 karnai: 2-091^

>RŽ, W, TAMIMNIS
ADVOKATAS J

Offičė: * . ’ J

527 ’ _WORQESTaRJ 
Slater Bldg. MASS. 1

Tel. 43501 arba 4-3865 1

JUOZAS J. DIRSA ! 
* Uraborius ir Balsamuotojaš ’J 

“Fanerai Pariors“ ir Namatj 
' ■ . . . ant r ’ • ’ - • d

13 MlotortM st. J 
Išnuotnojam Automobilius d 

. Visokiems Reikalams. J

< '14 - ----- - •—r------ -—' rjm

ttHHOTUM i 

įOAS č£EKms.Savtai  ̂

Š VefbonŠt. M 

VIĖNINTĖLIS 3
• t ■

WORČESTEĖtO 
fOtogra^

OfeEEN MOUNiAlft.
; DAIRY .-1 

SAVININKAS — JUOKAS '
. ■ ' . BALTRAMAITIS

AVorcester To AVebster RofcčL
Visokią Valgią, Užkandį irj 

; . Gėralą 3
PARDUODA < j 

f Kai-tik Pravažiuosi Pimą J 
“TRAFFIC LIGHT” UirfįhJ

TAtttSRS A OLKAMKB^ 

M*rtiw Kutaokai k J 
. ^Jaok XU«r SavininĮtl J 

■ Siuva Naujas, Taiso it nh 
senas drapanas ir futrtt $ 

teriautiM llatuda 
Tol. 56034; 345A erafUMTii



5*ttiktaiiieni«, Saulio 11 A, 1835 DARpINIKKAS

Worcesterio Žodis
ŠV.UZMMUP.

Šiai darbuotojų grupei lin-Į
kime geriausių pasekmių KTIVgOS UOVGIldl 
katalikižkoė spaudos ’plaU > > ■
tinimo dftrhe 4 /" .•

—-____ Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir Darbininko va-
IAHinTHVČQ jaus metu kiekvienas lietuvis; gali gauti naudingų 
uhuU IUTCu knygų dykai. LDS. naujas ar senas narys, užsimokė-

A A, fcs $3.00, gauna $2.00 vertės knygų dovanai; Darbi-
SEguo maria Apolinara ninko naujas ar senas skaitytojas, užsiprenumeravęs 

arba atnaujinęs prenumeratą metams ir užsimoke
i (ALENA kukausKAITĘ) jęS g&oo, gauna $1.00 vertės knygų dovanai.

Praeitą ketvirtadienį Woroe* ~ 
terį apianki littdna Žinia, kad 
Ghicagoe Seserų Kaiimieriečių 
Vienuolyne mirties ingelas nūs- 
kynl vieną gražiausių gilelių, 
būtent, tą dieną mirt Sesuo Miu 
rija Apolinara Alena Teofilį* 
ja Kukamkaitš. Ji gimi Woroe«- Į 
tery, šv* Kasimiem parapijoje, 
rugpitičio mėnesį^ 8 dieną 1916 
met. iš dievobeinUngų tėvelių 
Vincento ir Uršulės Raliauskai- 
Us, 132 Millbury g.vta. Pradžios 
mokslus baigi šv. Kasimiero pa
rapijinėje mokykloje 1932 met, 

Į vienuolynan įstojo vasario 10 d. I 

[ mais, stropumu ir dievotumu, už

I čiai ir seselės ją vadina “žven- 
I toji Alenytė”. Paliko didžiame

i 
| mamytė Uršulė mirt 2 metai at- 
| gal), brolius— Joną,\87, Vincen- Į 

tą, 35, Antaną, 22, ir 4 seserys— 
Marijoną, 82, Oną, 27, Agotą, 24, 

- -. - Į ir Marcelė, 23. |
- Petras| ke visų Sv. miSių buvo sa-| Seno )».' ApoWra iškUmfa- 

. , _____ . ___ " I tapo iŠ vienuolyno koplyčios
Kasos Globėjais: Petras | talikiškąją spaudą ir jos | palaidota liėturių šv. Kryžiaus

Ivenime: Pamokslus paša- i
- • ■ I o d. 193o m.

Viešpatie, duok anginos ramy- l 
bes ir paguodos džiaugsmą savo 
išrinktai ir numylėjai tarnaitei 
Apolinarai!

ANTANAS PAULAUSKAS
Antanas Paulauskas, 45 . met I 

Į amžiaus, iš 38 Barclay Str., mi- l 
rt sausio 45 d. ryte, po trumpos 
plaučių uždegimo ligos > miesto 
ligonhuty. Antanas atkeliavo A- 
merikon 1910 metAlš Kibgirių 
kaimo, Šaukėnų parap.;. Šiaulių 
apskr. Paliko žmoną Zofiją ir 6 
vaikuSįis, du brolius Aleksandrą Į 
Worcestery ir Vincentą Lietuvo
je ir tris seserys Lietuvoje.

su Šv. .mišiomis, kurias atlaikė |

ro parapijos klebonas.

ūgSi

Ji tapo . suorganizuotaj 
1922 met., turi du skyrių: 
pašelpinį ir labdaringą. Į* 
stojimas šion draugijon 
vos $1.00, pradedant nuo 
25 metų amžiaus; jaunes
niems tik 50c. "Ligoje pa
šalpos išmoka $5.Q0 savai
tėje, o pomirtinės duoda 
$150.00, 
$4.00 metams. Draugi ja y-J 
ra įkorporuota Mase, vals
tybėje, turr savo nuosavą 
“Maironio Parką” prie 
Quinsigamond ežero, Wor- 
cester, Mass., veržės $25.- 
000.00. Narių dabar pris- 
kaitoma virš 50 pašali
niame ir, 70 labdaringame 
skyriuose.

Draugija rūpinasi pa
vargėliais, našlaičiai^ ir 
benamiais;

Lietuviai! remkite, sto
kite darban, kad ši kilni, _ . . i
organizacija gražiai būjo- met. Parižymęj<rsavo g*bu- 
.V jL, jmrii, stropumu ir dievotumu, už
tų 1F augtų JUSų^ pačių irii&ndienmokykloi vaiku-

K

apie surengimą prakalbų 
su įžanga vargšų naudai, 
klausimas buvo* atidėtas 
po Naujų Metų; vietoj 
prakalbų pačiame susirin
kime buvo padaryta maža 
rinkliava ir čia vietoj su
rinkta net $19.00 kalėdi
niam neturčių Fondui, ne
skaitant ką jau buvo at
siuntę vietinės draugijos.

Toliau eita prie naujos 
valdybos rinkimų. Kun. A. 
Petraitis įnešė, kad palik
ti tą pačią, šauniai kilnų 
darbą, dirbančią valdybą, 
piešimas vienbalsiai pri
imtas. Tat naujos valdy
bos^ sekantiems 1935 met. 
sąstatan įeina: —
Pirmininkas —Petras Ka

tauskas, I naudai.

Vice-pirm.—Vincas Stan-| _ ___ _ _____________

kus, I PAMOKSLAI KATALI- | nuliūdime tėvelį Vincentą, (jos
Kasininku —Vladas Delio-1 KIŠKOS SPAUDOS 1 -

nis, REIKALE
Finansų rašt.—Vincas Ka-Į Gruodžio 16 dieną, šv. Į 

rašauskas, / j Kazimiero bažnyčioje, lai-1
Protokolų rašt. — 

. Milius,

_ Alavošius ir Petras | reikšmę šeimyniniame gy-1 
Lukoševičius,

Maršalka —Juozas Jųrke-1 kę didis katalikiškos spau- 
vičius, \ dos mylėtojas ir jos uolus I

Reikia pastebėti, kad platintojas “Woreešterio
—;r. ---------- .Labdaringa Draugija yra I žodžio” vedėjas (Dąrbi-

Ariušauskienė, ir Vincas viena iš veikliausių ir tur- ninke) kun. S. J. Vembrė.
/’“■ tingiausių katal. draugijų. P»mok81ininkas sav0

rininguose pamoksluose

LABDARINGA DRAUGI
k JA ' ‘

nkus.

<

bdaringos draugijos 
etinis susirinkimas įvy* 
r trečiadieny gruodžio 18 
Šv. Kazimiero parap.
rytinėje salėje. Daly- 

rv© abu vietiniai kuni- 
kurie įnešė gan daug 
mo darbuotėje.

f Susirinkime kalbėta apie 
praųgijos darbuotės bėga* 

reikalus, apie kuriuos 
mortus davė atskiros ko* 

įjos ir valdyba. Toliau 
ramstyta apie rengimąsi 

ti ąukų Kalėdoms ne- 
igoms šeimynoms ir 

įštaičiams. Ponas Jonas 
Kačinskas, mūsų labda

ras ir veiklūs biznieris, 
kad būtų iš anksto 

dėta rinkti kalėdines 
Ūkas pavargėliams ir ali
oto jų vardai būtų pas* 
elbti katal. laikraščiuose, 
lipo padėkos pąreiški- 

arba net ir atskirus 
ęms padėkos laiškus iš- 

ntinėti, kas ir buvo 
įbalsiaipriimta. Aukas 

Inkti išrinkta komisija: 
L P. Katauskas, V. Kara- 
luskas, p. Stepšinskiene,

nario mokestis

HjBB**BSBMHBBBBWnDSBnMBDfflnSBBB0MSSB8BIIUBSS8MZ8SBBnBSBHSBSSSBB|K

KAS GIRDĖTI.LIETUVIUI
KOLONIJOSE |

UMRENCE, M*SS.

koma pamokslai apie ka- gai tapo iž vienuolyno koplyčios

“SLEIGH PARTY”
Jaunų vyrų draugija. 

Naujų Metų dienoje, tu- 
Irejo žieminį kamivalą 
“Palangoje”. Nuvažiavo 
busais^kur jie ant ledo ir 
sniego praleido taip links
mai laiką ir taip jiems pa
tiko, kad dabar nori su
rengti antrą panašų (žie
minį) pikniką.

Sausio 20 d. rengia iš- 
I kilmingus pietus su prog
rama, Wiegels valgyklos 
svetainėj, prie • Essex gat
vės.

5!
. - . * ?!
ĮSTOK Į MUSŲ

5!uLuri.siiinu.5r ia>i.un 
’*'»*t *JK*T < F . -i!

Jau Laikas Tapti Nariu K
. !•

CAMBBID6E, MASS.
Nekalta Prasidėjimo Pa

nos Marijos parapijos
choras sinarkiai ruošiasi ; 

[prie metinių šokių, j kūrię 
įvyks, penktadienį, sausio 
11,1935, Repertory salėje, 
ant Ętantington Avenue,. 
Bostone. Orkestras bus 

I vienas iš geriausių šioje 
apylinkėje, būtent, Tru- 
man Carew’s Broadcas- 
ting orkestras. Šokimas 
prasidės devintą valandą 
ir tęsis iki pirmos. Įžanga 
tiktai 50c.

Darbšti ir energinga ko- 
| misija pasiryžus padaryti 
taip, kad šie šokiai būtų 
visais atžvilgiais pasek* 
mingi. Komisijon įėjo: pa
neles Petronėlė Sutkiūtė, 
jFIo^ncįja Kąrbauskaįte,___
Ona Bingelytė, Emilija 
Jakutytė, Ona Kalinaus
kaitė, Jonas Kačėnas, Ka
stantas Samalis, Jonas 

I Kalinauskas ir Jonas Gri* 
galiūnus.

Vienas darbštus choris
tas, Augustas Gužauskas, 
kuris labai- sirgo, dabar 
jau pasveiko, ir grįžo iŠ 
ligoninės. Tiktai dabokis 
“Augie”, kad vėl neatkris- 

i tum..
J. R. S. •

madienis skirtas vaiku
čiams^ ir Apaštalystės] 
Maldos draugijai; antras 
tai vyrų bendrosios komu
nijos sekmadienis; trečias 
tretininkų brolijos ir ket* 
jrirtas mėnesio sekmadie- 
nis skiriamas sodalietems 
ir Motinų Arkibrolijos na* 
rems.

Priscila. .

NASHUA, N. H. l
Lapkričio 21-24 įvyko 

parapijos bazaras (Ker
mošius), kuris nežiūrint 
laikų sunkybės, gana gra
žiai pavyko. Visi judėjo, 
krutėjo, veikė. Kurie ga
lėjo suaukavo dovanų, o 
kiti atėjo išmėginti savo 
laimę. Malonu pastebėti 
žmonių sutikimą ir vienin
gą veikimą,

Motinų Arkibrolija sau- 
šio 7 d. turėjo pamokas, 
kuriose kleb. kun. P. M. 
Juras aiškino iš Lietuvos 
istorijos ū* pedagogijos. 
Nutarė įtaisyti naujoj ba-. 
žnyčioje spalvuotą langą 
su Šv. Monikos atvaizdų. 
Sudarymui fondo nutarė 
turėti tris Whist parties, 
sausio 18; vasario 1; vas. 
15 dienose. S '

. Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių.? Šv: Jokūbas.

Mūsų sportininkai kiek
vieną sekmadienį po piet 
3 valandą žaidžia baskėt- 
balį su įvairiais tymais iš 
kitų miestų.

1 labai gražiai kalbėjo apie 
I spaudos galybę šių dienų 
žmonių gyvenime, ir kokią 
naudą atneša skaitymas 
gerų katalikiškų laiki^a^ 
Čių. Pamokslininkas r4>riJ 
minė, kad dar yra daug 
lietuvių, kurie skaito laik
raščius, neatsižvelgiant 
koks nebūtų jo leidėjas, 
arba turinys. Pamoksli
ninkas pareiškė vilties, 
kad ŠV. Kazimiero parapi
jiečiai prašajids visūs lai
svamanių leidžiamus laik
raščius iš savo lietuviškų 
namų, o skaitys vien ka
talikiškus. ”, .

Taip ir turėtų, būti, nes I 
kiekviena susipratusi šei
mininkė šluoja laukan lai
svamaniškus laikraščius. 
Todėl šiuo katalikiškos 
spaudos vajaus laiku 
kiekvieno je lietuviško j e 
šeimynoje lankos “Darbi- 
ninkas” ir kiti katalikų 
leidžiami laikraščiai.

Labai malonu prisimin- Į 
ti, kad šioje kolonijoje, 
prade j U s “Darbininko” 
va jų į 3 savaites laiko 
gauta virš 90 naujų Skai
tytojų “Darbininko**;' a- 
part to.daug parduodama 
prie bažnyčios sekmadie
niais ir namuose;

Malonu priminti, kad 
mūsų kun. S. J. Vembrėj 
jojo pagelbininkai, J* Kun
drotas ir p M. Urmonienė 
daugiausia pašvenčia lai
ko šiam darbui. Jie lanko
si į draugijų susirinkimus, 
kalbindami ir ūŽtaŠinėda- 
mi laikraščius, tai yraj 
renka naujus skaitytojus 
‘Darbininkui’* Minėti dar
buotojai savo uolumu 
džiugina visus katalikiš
kos spaudos rėmėjus 
ir prietelius. Todėl maty
dami jųjų pasišventimą 
jų eilesna stoja didesnis 
būrys spaudos platintojų.

KLEBONU DĖMESIUI!
’ Garas vargoninkas ir choro ve. 

dėjas’ suprantantis gerai gregd- 
riamką mušiką, Joftigęs mokslą 
Schola >4^taru*Lr9el^oj^ (di. 
plomu) ieško vietos. Jeigu kam 
iž gerbiamų Klebonų reikštų var- 
goninką prašau atsižauktĮ. / ’ ?

Jonas E.-Vaichaitis ' .
.? 424 Dean St., Šcrantop, Tą.. Į

.•Mokestis: 25 c., 50c., $1, $2, $3, $5, ir $10 į Savaitę. į!

BROCKTON SAVINGS BANK
; Kampas Main ir Court Streets

Nariams geram stovyje dar bus priskaityti 
' .. .Nuošimčiai..

Tel. 5911-W

GRABORIUS
LIETtJVIS 

PETRAS V. ABRAČINSKAs I

187 Ames St. I

MONTELLO, MASS.
Pagelbininkas / I

PONUI W. G. McGUNCHET

• “ . GRABORIUS

Greitas patarnavimas. Dėl mo
terų patarnauja moteris. į

į DARBININKAS
| (THE W0RKER)

ffcbli«hed every Tuesday and Friday except Holidays Bueh as 
$<ew Vear, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 
J Labor Day, Thankšgiving and GhristmM 

---------  — by —' -------- .
JOSWs UTHUANiAN R. O. ASSOOIATION OF LABOR

•d m Mcond-ciaMi matter SepL 12,1915 at the poat Office at Beatoj 
Maga, nnder the Act of Maroh 8, 1870

tance for maillng at. Bpeciąl rate of postage providad for in Sectlon 1103 
. Aęt>of Qctober 8, 1917, autboriMd on Jūly 12, 1918 .

MUB8CRIPTION RATEB:
ic yearly *4.00
yaarly. *5.00 

C OnCe per W^ek yearly *2.00. v leuę mlv ■Mvau.ejf? maunu* ..
once per week yearly.. *2.50’Ūlalany 1 kart savaitėje metama *2JB0 

DARBININKAS
Broądvay South Boston, Mmi.

Triephone South Boiton 2680

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje pietams ............ H00 
Ulsieny metime .............. <5.00 
Viens kart aavaltSje metama .. *2.00

-Ą----- - , Gruodžio 16-18 dd. įyy-I
. Maldos Apdjįjįl^^ė’s i ko 40 vai. atlaidai. Pirmą

................... vakarą Tėvas Bružikas 
pasakė gražų ir įspūdingą I 
pamokslą. Gerbiamas mi
sijonierius per visą savai
tę pas mus darbavosi ir 
daug dvasinės pagelbos 
mums suteikė,. Taipgi į 40 
vai. atlaidus buvo atvykęs 
pas mus seniai lauktas 
svečias — J. E. Vyskupas 
Matulionis. Gruodžio 17- 
tą pasakė pamokslą — gi 
18 vadovavo atlaidų už
baigime.- /

Kuopos Korespondente.

MONTELLO, M JSS,

; . s- • *c£ -

draugija pradėjo tikrąjį 
je ir tris seserys Lietuvoje. I apaštalavimo darbą. Pasi- 
_VelioniM palaidotas antradieny ryžusi užkariauti jaunuo- 
M Sv. . ąĄįiki u jaunosiofi prd.
kun. Aug. Petraitis, §v. Kaamie- , , . r...- ---• . moterkos sausio 6 d. atsi

lankė į Altaristų draugi
jos susirinkimą išaiškino 
Šv. Jėzaus širdies draugi
jos tikslus ir norus ir

ANTANINA MATUKAITIE-Į kvietė visus altoriaus tar- 
Nfi, 86 met. amž. senuolė žino- nautojus. Visi apie 30 tar- 
mos W<wcesterio dainininkės p J kaičių įsirašė į Maldos A- 

Įlfe Apolonyos stoikiūtės, pwi- paštalystgg draugiją/ 
tą rudenj ir šią žiemą pradėjo p . 
dažniau sirguliuoti, ne ypatinga 
kokia nors liga, bet senatve. Ji 
yra vedusi 63 mėtai; tam atgal 
Lietuvoje. Amerikon atkeliavo 
1914 met. sykiu su tavo vyru 
Juozu iž Liudvinavo parap. Su
valkų, ir dabartyje gyvena pas 

* savo dukterį p. Stoškus, 38 
Irvinu g-vės, kuri praeitą savai
tę ištisiems metalus užsirašė 
“Darbininką”. Linkime dar. ilgo 
amželio!

| LIŪDNI ATSITIKIMAI

Dvi Worcesterio Šeimos tūrėjo 
liūdnas Kalėdas ir Naujus Metus.

Kundrotų Selina gavo telegra
mą iž Cambridge. Mms, kad Jur
gis Noreika mirt Kalėdų rytą, aš
tuntą valandą be jokio sirgimo. 
Jurgis buvo ponios Uršulės (No- 
reikiutės) Kundrotienės jaunes
nis brolis, Liūdna buvo, nes se
niai ji ieškojo jo ir neperseniai 
atgftl jis buvo prižadėjęs aiva* 
žinot į Wbrcesterį pasįsvpčiuot 
pas gimines. Jurgis* buvo neve
dęs. Turėjo .50 metų amžiaus. Is 
giminių VToroerteryje palydėjo 
velionį, Petras ir Uršulė Kun
drotai, Jonas ir Petras Kundro
tai, ir Jonas. Zmejauskas. Kuni- ( 
gas J. Plevokas laikė šv. mišias, 
o veliopU buvo palaidotas Kalva
rijos Kapinėse.

Toj pačioj siūboj vėl atsitiko 
nelaimė. Paskutinę dieną gruo
džio mŽn. Juosas Buivydą gavo __ __________ _____
talėgrttną iš Montello Mass., kad] rinkimą susirinktų LD3. seni ir 
jo ilgši sergantis broli* Danie-J įguji nariai ir viri seni ir nauji 
liūs mirt ketvirtą vai. po piet.

Trijų Karalių šventėje 
per abejas mišias mūsų 
klęb. kun. P. M. Juras iš
davė apyskaitą iš dvasi- 

į nio parapijos stovio. Pa
reiškė didelį džiaugsmą, 
kad bėgyje . pereitų metų 
labai daug klaidatikių grį
žo į prieglobstį Motinos 
Bažnyčios. Iš grįžtančių 
8 reikėjo atnaujinti krikš
tą ir keturias vedybas pa
tvarkyti.

Džiaugiasi, kad einančių 
prie šv. Komunijos skai
čius žymiai padidėjo. Su
skirstymas draugijų ben- 

Į drosioms komunijoms sek
madieniais žymiai prigel- 
bėjOi Pirmas mėnesio sek* 
1,1,1 ■ ........................... 1 "l.. ■' " U

Ponas Buivydą tuojaus nuvažia- 
vo į Montello ir. padėjo palaidot 
jo brolį. Danielius paliko savo 
moterį ir du vaikus. Kunigas J. 
Petrauskas laikS Šv. mišias, o 
velionis buvo, palaidotas Kalva
rijos Kapinėse. J..A. K.

Nutarta Šaukti bendrų susirin
kimų sausio 13 dienų, tuojaus po 
mišparų, $v. Kasbiiiero par. salfi. 
je į kurį pakviesti Aušros Vartų 
parapijos LDS. kuopų. Prie to 

| paprašytij kad į.viršminštų susi*

Darbininko** »kaitytojii

LDŠ. 2 kuopos mėnesi
nis Susirinkmas įvyks 
sausio 15 dieną, 7:30 vai. 
vakare, parapjos svetainė
je. Kadangi Šis susirinki* 
mas yra svarbus, tai mes 
kviečiame būtinai atsilan-Į 
kyti visus kuopos narius 
ir prenumeratorius. Turu 
me. daug svarbių reikalų 
aptart mūsų organizaci
jos labui. Nepamirškime, 
gerbiamieji, kad jau ant
ras mėnuo eina Darbinin
ko vajus. Stokime darban!

O ar daug mes pasidar
bavome, kad vajus būtų 
pasekmingas? Ar daug 
mes gavome naujų skaity
tojų? Todėl sukruskim vi
si, nepraleiskime šio susi-* 
rinkimo. Ateidami atsi- 
veskime ir naujų narių, 
nes dabar vajaus metu vi
siems teikiamos lengva
tos. Platinkime katalikiš
kąją spaudą; Taipgi bus 
ir valdybos rinkimas 
Šiems metams.

Valdyba.

SYKES & SYKES
P. A' Sykei irB. Sykai ■ ;■
T.TFtTITVTAT ADVOKATAI 

OjKsm: ■■* *<■
SANB0RN BLOOt L 
681 Wtahington St. ■. 
N0RW00D,«AS8.
Tel. Nortrood 0380

Gyvenimo vieta t < '
32 Valant Avė* 

. Tėl. NohfoočI 1020 ‘ j

EOW. V. WMiBOW 
(WRUBUASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR

1000 Wtahington St * 
NORWOOD,MASS. 
TEL. Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale St. '
L TEL. Brockton 2005

LIETUVOSBONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonų ku
ponus už pilnus pinigus; 

j Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus j Lietuvą ir į Lenkis 
jų doleriais. Įgaliojimus ir, 
kitus dokumentus tvirti* 
nu, nes esu Viešas Nota ’ 
ras. Laikome vyrams ir \ 
moterims tvirtus ir pla* 
čius čeverykus (shoes); 
Jaunimui gražiausių šilki< 
nių marškinių. Krautuvė 
didele ir pilna visokio ta* 
voro. Beje, mūsų krautu* 
vS atdara ir vakarais iki 
9 valandai. Malonėkite

Amuioan Dry OooAi Am 
«78 Ho. Kata StrMt, 

MontoUo, Mm*.
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3HENAND0AH, P*. J. A; Karalių. Tap-gilan-

PARAPIJOS ŽINIOS
Kun. A. J. Degutis te 

kun K. A. Batutis eina 
per namus kūlėdodaini. 
Sauso 6 d., kun. A.- J. De
gutis laike mišias ir paša*

Shenandoah’e.

VYČIŲ VEIKIMAI
Vyčiai Šįmet* kaip ir ksš 

mei, surengė programą 
savo tėveliu pagerbimui. 
Daugelis vyčių, jų tėvų te 
draugų, atsilankė daly* 
všuti pfogramoje. P-lės 
Anastazija TUračiutė te 
KOnktaŪcijA Grigiūte, An
tanas Aukštinis ir mūsų 
vikarai uoliai darbavosi 
rengiant. šią programą. 
Programoje dalyvavo te 
iš kitų mieštų lietuviai.

. Programa: A. Miščins2 
kas ir Jonas Andrijaus-. 
kas, accordian ir smuikos 
duetas;’ *2. Mahanoy City 
Mergaičių kvartetas —su
dainavo: “AŠ Ęietuvaitė”, 
akompanavo Jonas Suže- 
lis; 3. Margarita Žardaus- 
kaite, Shubert’o — “Ra-

Ktiėf.. J. gdkevfčta, 
klier. J. Gandinamas te 
stud. J. Gibas grįžo Šv. 
Karoliais“ seminarijon po 
Žieminių atostogų. Kalėdų 
dienoje klier. ,J* Šukevį- 
Čius dalyvavo mišiose kaip 
feub*diatk6ū££ MkižėtiHeS 
parapijoj. KIier. J.Gati- 
dinskas dalyvavo mūsų 
Kalėdų mišiose kaip sub * 
diakonas; Stud/ J, Gibas 
buvo ceremonijų vedėjas, 
J. Žakevičius būvą sūb- 
diakonas Apipiaųsty mo 
Šventėje; J< Gandinsiąs 
buvo ceremonijų, vedė jas,

Klier'.- Eugenijus An- 
driUlidnis, Ph. D., Marią- 
napoiio lietuviųbernaičių 
kolegijos profešoriūš po 
&’aujų Sietų praleido feė* 
iteš dieftas savo tetu te 
dfliigų tarpe; jo brolis,

* Jiėtoiiimas, Marianepolio 
kolegijos studentas tegi 
pfkiėido savo Kalėdines a- 
tėstogas namie; abu grį
žo į kolegiją.

Kun. Andriūšiūs, MIC, 
ptaiėidO keletą dienų She- 
nandoh’e svečiuodamasis 
pas mūsų kleboną kun. Jc 
A.
šiuš, sausio 6 d., teikė Su
mą te pasakė grąžų te tu
riningą pamokslą..

. Štud. J. Mikšraitis, ; Mi- 
nėr sville, Mariąnapolio 
kolegijos moksleivis, atste 
tetekč pas jo btevusį te mū-

v ;'- • .ir fiii^nf

“Rą
žančius”; akompanavo f.- 
Služelis; 4. Vincas Stra
vinskas, smuikos solo; a- 
kompanavo p-lė Jonės; 5. 
Konstancija Grigiūte, ‘Ka
lėdų Deklamacija’; 6. Ma- 
hanoy ‘ City Mergaičių 
kvartetas: “Kur Nemunas 
ir Dauguva”; “Vai Gry
bai, grybai”; akompanavo 
J. Služeliš; 7. Lduise Bo? 
naberger “Tap Daftce’?; a- 
kompanavo, p-lė Jonės; 8. 
A.- MišČinskas te J. Andri
jauskas, v accordian te 
smuikos duetas; 9. J> Gti-

$kas,kornetosolo,

CEMENTĄ -PLYTAS 
GRINDIS 

MIS-LANGUS 
ift®

STOeAMS BENGTI 
MEDŽIAGĄ

WE€KING Č(hy IriČ.
66/Parker St. 

BĖOCKTON, MASS. 
Tel. Broekton363 

-SILENT GLOW 

aliejaus šunimi 
Už labai piginsi kainas

ir $43.00.
likrai gėriansis šMytu-

........ J^yvietoje. ..
UŽTIKRINTAS . ;

FATĖNKINIMAS

PETERSOM SHEET 
METAI GO.

' M0MEIjLO,.MASSJ

r- 'ii. ..... ' - 'n';i >i"/ n'

—t ■'H-r *
, , ■ ’ Ir » •“Draugui”. Jis yra įdėjęs 
daug kapitalo te darbą. 
Dėka kun. A. EŽerskio e* 
nergljai, pastangomis te 
kapitalu, “Draugas0 buvo 
išgelbėtas nuo mirties. Jis 

; te dabar sako: “Kad bū
čiau jaunesnis, apleiščiau 
savo parapiją ir važine* 
čiau po Ameriką platinda
mas katalikišką spaddą, 
bet jau nebepajėgčiau*.

Čia savo tįkros mokyk
los neturi, bet turi “moky
klą po mokyklos”, tai yra: 
kiekvieną dieną, kada1 vai
kai grįžta iš' viėšųjų mo- 

, kyldų, renkasi į parp. salę 
te paskui; Sesutės V..Jė- 
zaus Nukryžiuoto, dėsto 
lietuvių kalbą ir religiją. 
Klebonas mano, kad su 
laiku įsigysi^ tikrą savo 
mokyklą. Vaikučių lanko
si į lietuviškas fcleses virš 
lOfll

; Gruodžio 15 d. kun. E. 
Ežerskis buvo pakvietęs 
A. PeidŽių su judamaisiais 
rpaveikslais. Žmonių prisi- 
f rinko tiek daug, kad buvo 
apkibę net laiptai. Kun. 

j Ežerskis sako, kad jis pir
mą kartą tiėk daug publi
kos matęs, paveikslai vi? 
siėms labai patiko. Ypač 
'publika gėrėjosi paveiks- 

; lais apie Liufdą. .. •'
i *J Akmenėlis.

Norš sulyginamai lietu
vių Šiame mieste yra ne* 
datig, bet ItetiteiMi politi
koje labai aktyviai daly
vauja. Yra lietuvių miesto 
tarybos narių, policijos* 
viršininko padėjėjas te ap
skrities kontrolierius yra 
lietuvis/

čia gyvuoja sekančios 
draugijos: ŠV. Vardo, So- 
daliečių, ŠV. Juozapo vytų 
dr-ja, SLRKA ipų Alto
riaus, te par. choras veda
mas varg. A, Bulevičiaus. 
.Gruodžio 27 d. A.Pėl- 

džius rodė judamus pavei
kslus. Žmonių prišteiiiko 
pilna salė. Publika paveik? 
slais labai patenkinta.

Šriėš keletą metų Šis 
miestelis ftif ėjo Savo vii* 
dybą tetvarkėsi sūvstean^ 
kiai; Bei dabar prisijungė 
prie Wilkes - Barrez Šią- 
me miestelyje randasi a- 
pie 130 lietuvių šeimynų^ 
Čia klebonauja didelis ka
talikiškos spaudos apaš
talas — kum A. Ežerskis; 
Prieš kelioliką metų jisai 
daug dirbęs - dienraščiui 

Duryėa ytk nedidelis 
iniesteli^. Jame yra 9,009 
gyventojų. Jų tarpe yra 
virš 100 ir lietuvių šelmy-, 
iių. ęią lietuviai turi baž
nyčią te savo salę.

į ► Šiame miestely lietuviai 
pasistatė savo bažnyčią 
1909 m. Pirmutinis klėbo- 

} nas šios parap. buvo iš 
j Lietuvos atvykęs kun. Nė- 
varauskasv Nuo. 19^4 me
tų čia kebonauja jaunas, 
vikrus te labai malonaus 
būdo1 j. M. Pralotas Juo- 
z'aš Miliauskas. Pralotas 
yra vienas iš f jauniausių 
kunigų brantų vyskupi
joje; pfaiotūrą gavo 1931 
metais.

Ger^. pralotas yra at
vežtas iš Lietuvos ū mėtų, 
bet labai gražiai Vartoja 
lietuvi^ kalbą, tarytum, 
kad jis būtų Lietuvoj ban 
gęS mokslūs.
‘: Jis nevięn puikiai Veda 

j parapijos reikalus, bet 
nUOŠtedžiai globėja ir Jė
zaus Nukryžiuoto seselių 
Vienuolyną, Elihhurst, Pa.

L. DARBAI -- KIETŲJŲ 
ANGLIŲ KASYKLOSE
Kasyklose yra dirbama 

dieną te naktį.‘Tik čia var- 
:gas, kad tieji darbai yra 

; pakliuvę į politikierių ran
kas. Kas priklauso prie 
politikierių “genges”, tas 
dirba ir gęrai uždirba, bet 

J vargas, tam, kuris prie jų 
“genges” nepriklauso, tam 

t darbo nėra.

■ten

Art. Atarijoną Cižauskienė, ’ A.'L. R. K. Moferų 
Sąjungos Cenfro Pirtaminkę, žymi dainfninkė.

VARDO JĖŽAtJS gikubūiėt gerai gyVud-
VYRŲ DĘAUGMA

Visos dvasinės draugi
jos lošia svarbų vaidmenį 
parapijos gyvenime, ta^ 
čiau gal nėra svarbesnės 
draugijos,ne vienoj parą-, 
pi jo j, už ŠŽ. Vardo Jėįaus

, vyrų draugiją, šita drau-

nime. Tiesa, draugijos; 
pradžia buvo sunki. Tiki 
49 vyrų pirmą menesį iš
drįso viešai pasirodyti tos 
draugijos nariais; Tarp 
vietinių lietuvių, net te ge
rų katalikų, buvo įsigyve
nusi mintis, kad du ar tris 
kartus metuose eiti prie 
Šv. Komunijos pilnai už
tenka. Todėl tie pirmi 40 
ptemtakūnai turėjo daug 
nukęsti. Dirbtuvėse jie bu
vo pajuokiami ir pašiepia
mi. Bažnyčioje į juos kaip 
į kokius juodvarnius buvo 
žiūrima. Jiems buvo meta
masdavatkų vardas —- o 
pačiai draugijai būva pra- 
našaujamagreitamirtis. 
“Kaip ilgai gyvuos ta nau
ja vyrų draugija? Ar iš
laikys bent 6 mėnesius?” 
Taip netikri pranašai ra- 

i mino save, teisindami sa
vo apsileidimą ir tingėji- 
mą. Jie laukė draugijos iš
irimo, laukė tos dienos ka
da jie galės pasijuokti iš 
tų vyrų, kurie drįsadėti 
pamatus šiai svarbiai pa
rapijos organizacijai..

Tačiau jų norai neišsi
pildė: jų pranašystės buvo 
netikros. Draugija kas 
mėūešis didėjo te ėjo Stip
ryn. Rūpestingi, pilni p&- 
sišverifimo vyrai, kaip tai 
ValėrijoriūS ŠtrazdauskaA 
jobrolis Antanas/ Kūži- 
mieras TaųtėriS - Sūnūs, 
Feliksas Petkus, ' Jobas 
Stočkus te kiti tarė vyrų 
apaštalavimo darbą. Šiah- 
diėū, dėka jų pastangoms 

^m^ps 
Vūdo kun. Ant ano Dubins- 
ko štfmatetemūi, Draugija 
išdugo iki 300 narių. Vie
toj užimti 7 arba 8 sėdy
nės antrą mėnesio sekma
dienį, kaip tai seniau bu- 
davo/šiaūdfeū bėvędk pu
sė bažnyčiOsuzpildo vien 
tik Vyrai. Iš 300 priklau
sančių prie draugijos 75 
nuošimtis eina prie Dievo 
Stalo’ kas mėnesis. Kas 
antrą mėnesio sekmadienį

Komunijos sudaro reginį,- 
kuriuo gali džiaugtis kaip 
angelai, taip žmonės. ,

Šeši metai jau kaip gy
vuoja ta draugija mūsų 
parapijoj te vienam- tik 
Dievui tėra žinoma tas 
gerasy kurį ji nuveikė per 
tą laiką. Gražus mėnesi- 
teės Komunijos pavyzdys 
ne vieną vyrą patraukė 
prie Dievo, prie ištikinies- 
nio pildymo savo dvasinių 
priedermių. Kuriam iš 
Baltimoriečių nėra žino
mos metines į draugiją į- 
rašymo dienos, kuomet 
vaiiuČianis giedant tą pui
kią “Jėzau aš neesu ver-« 
tas” giėSinę, 200 Vyrų te 
daugiau, au rankomis die- 
vobaimifigai Sudėtomis 
ant krūtinių artinasi prie 
Dievo Štato ? Kas nelaukia 
tos dienos kada Ištikimy
bes Kryžiai yra teikiami 
tiems vyrams^ kurie per 
ištisą metą: neapleido nė 
vieno menesio Av. Komu- 
nijos? Kaip laiminga jau
tėsi ne yįena motina, ne 
viena žmona, kuomet šluo
stydama džiaugsmo. * aša
ras, ji matė . ąr tai savo 
sūnų Ar >tai saVo : vyrą

giją, kudinetgerai gyyUO- 
ja ptiValo . bųti te yrą gra
žiausia pazyba kiekvienos' 
parapijos. Šv. Alfonso pa
rapijos . žmoųės, i ypąč* 
dŽiątįS^ši ' šitą5 draugija. 
Nuq jda?fšikūri<o; mūšų 

■ parapijoj nt. ąimkuj- 
spetikiek gero .. ji.pądsu^. 
parapijos dvasintam gyve-

+

šk ALFONSO PARAPIJOS
ŠŠ. VARDO JĖZAUS DRAUGIJOS VALDYBA IfiSdr;

Iš kairės dešinėn.sėdi — Valerijonas Stfa^dateį-'^ 
kas — PirmmmkaS; Kita. Antanas DubinskaS —*' 
sipš Vddas; Kazys Tauteris — Maršalka. * •

Stovi — Johas Mazurevičius —• Vice - Pirininfnrt. j 
kas; Peliksas Petkūs •— Iždininkas; Antanas 
dauskaS — Raštininkas. ' .

^■=.

'V*. .

I
4

te. JONAS ČISAŪŠKAS; ŠV. 
Alpkonso lietuvių paf, (Baltinio/ 
iif MA.) vargaoitos, mu
zikas te dainitinkss,' • '
T""*"..."ni.i i . i ,

gaunant tą Ištikimybės 
Kryžių?

. Kaip vidujiniai, taip išo
riniai persimainė parapi
ja nuo Sš. Vardo draugi
jom joje įsisfeigimo;. Se
niau parapijos veikimo 
vyrų kaip te nebuvo, šian
dien nerja tos bažnytinės 
iškilmės, 1 tos parapijinės 
pramogos, kad nesijaustų 
tos draugijos, stiprį para
ma. Net atšilankusieji 
svetimtaučiai džiaugiasi 
tvarka; kuri yra palaiko
ma .didelių švenčių metu, 
kuomet visa bažnyčia eina 
prie Dievo Stalo, o tas tai 
y^a šš. Vardo, draugijos 
nuopelnas. Kalėdoms, Ve
lykoms, kitoms šventėms 
šš.; Vardo draugija, rūpi
nasi^ kad bažnyčia būtų 
tinkamai išpuošta. Pėr pe
reitus du metus šš. Vaido 
draugija dalyvavo gegu- 
žineje/ procesijoje. Kurs 
tik .matė gėrėjosi vyrų pa* 
sirodymu ir jų pasielgi
mu. Iš pramogų Š& Vardo 
Dr-jos naujo meto “Keta, 
rių Balius”, liepos 4 d. p^> 
rapijos piknikas ir rude- 
ninis “oistėrių rostąs” yra 
visiems. Baltiihorieeiams j 
gerai žinomi. Klebonas 
Lietuvninkas karts - kar- r 
temis viešai pareiškia, 
kad įsikūrimas ŠA Vardo 
draugijos Šv. Alfonso pa
rapijoj buvo laimingiau
sias įvykis mūsų parapi
joj. Sekmadienį, sausio .13 
d. pėr mišias 8:30. v. įvyks - 
įspūdingos apeigos iŠdali-1 
nimę Ištikimybės Kryžių/ 
Kaip tenka sužinoti net 
130 vyrų pereitais metais, 
nežiūrint vasaros karščių 
nė Žiemos Šalčių, neaplei
do nė vieno/ mėnesio Šv. 
Komunijos. Yra ir tokių 
ką per visus 6 metus nuo 
pjkt draugijos įsikūrimo 
neapleido ne vieno inėne- 

; sio šv. Komunijos, tai yra 
Katalikiška Akcija įgy
vendinama. Lai gyvuoja

mūsų ŠA Vardo dr-j6s>?. 
Dvasios Vadas kilu.
fanas Dubinskas, dabartį- - 
Uė šA Vąrio _ .Draugi^ 
Valdyba te 300 priklaų-.^ 
sanČių narių! Tegul šis. J 
19Š5 metas padvigubina. 1 
draugijos narių Skaitlių 

i Notldjtte.
MtiiiKiį či&tfskų tadesrtarf, it/* 

kata, aitneūjiirti senas pažintte si'^ 
battimorieSiaty įvyks grašiojė te* 
erdvingoje šv. Alphonso Eetuvhy ' 
par. svetainėje, sekmadienį, saūn* 
jfi6‘ 13 d., 7:3d vai. vakarė.

Artistu dižfcusk# ėug^Žiiiiąių; 
Baltimorėh sudarė : iema 
džiaugsmo'visiems. Viri, aekaąi’' 
trini laukia šio koncerto. Artis: * 
tams pagalbom eina žymesnieji ' 
choro nariai, kurie visiis patM 
fcihs savo juokais te komėdųer^: 
hite .

PasibėigUs kdhėėrttaėl pi'Ogra* . 
_mai, bus balius ir šokiai. Cte&fc 
gerai žinomo p. Keidošiaus or
kestras. 1 *

Būsiu te a£.
f Į| • V H- >-■-

. “Gerasy katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė taisl-

i ieftfdnai: 13S0. *

JONAS GREBL1AUCKAS
Grabinius ir Balsamuotojas 

423 & Faėa Street 
BALtlMORE/MD.

•j I -Vln J "n'iiTTi. rti JiHiiinl

KARŠTO VANDENS:
ŠILDYTUVAI i

totai teikti V*J

f karite vmm

# tą Mfc- 
tomobiMn, 

Vario šildytuvo kom. gmta 
arba “crackle” padengta.

įtalpos. ŪŽ įteA^įmą ro. 
kuojama atekitti.

Tirettenf'
Warren Avė. ai lAgMį

i ■K

MM
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Waterbury, Conn.
Fy LIŪDNA ŽINIA 
h Šiomis dienomis water- 
burieČiams ir kitiems išti
ko liūdna žinutė, būtent 
kunigas Juozapas Valan- 
tiejus nuvykęs vietinėn 
Švč. Marijos Ligoninėn 
pasidavė operacijai. Ope
racija padaryta. Klebonas 
jau eina geryn. Daug kur 
nigų jį aplankė ir taipgi 
prietelių ir parapijiečių. 
Tikimės greit susilaukti 
yėl mūsų tarpe savo kle- 
bono. Tegul Dievas jam 
duoda pasveikti.

* L.D.Š. 5-tos kuopos na
riai laike savo metinį susi? 
rinkimą. Narių susirinko 
gana skaitlingai. Gaila, 
kad nevisi nariai atsilankė 
>šį svarbų susirinkimą, 
Tikimasi, kad -,į sekantį 
susirinkimą, kuris bus vė- 
Įiaus pagarsytas “Darbi
ninke”, visi, seni ir nauji 
nariai atsilankys.
J Kad neįpuolus į letargi
jų miegą tapo išrinkta vei? 
kiamoji komisija iš sekan
čių asmenų: j. Bernotas, 
B. šiikauskaš, Z. Karalius, 
J. Jokūbauskas ir J. Toti- 
las.
' ’ Nutarta panaikinti kuo
pos mokestį, penkius cen
tus. Tai yra visi LDS; 5 
kuopos nariai-rės vieton.

r 35 mokės tik 30 centų į 
mėnesį, vien tik už laikra
štį. (Šiais metais visi na
riai moka Centrui tik 25 
ęentus į mėnesį.- .LDS. 
Centras).
t Prie kuopos prisirašė se- 
kanti asmenys: A. Baltru
šaitis, B. Vaitkevičius, A. 
įtulipinas,* T. Klimas ir J. 
Totilas. Ačiū ponui Šilkaų-

. skui už pasidarbavimą.
Šių mėtų kuopos valdy

bą cudaro sekanti nariai: 
pirm. J. Jokūbauskas, vi- 
ce-pirm. B, Šilkauskas, iž- 
įininku A^ šambaris, iždo 
globėjai Z. Karalius ir D.

•į Matas. , Nutarymų ir fi- 
; nansų raštininkas J. Toti- 
? las. Tvarkdarys P. Liubi- 
įpas. ■■■'-■

* J. Totilas, 
« • Kuopos Rast.

torių laikė mišias kunigai 
Gradeckas ir Kartonas*

MIRĖ JUOZAPAS 
KUDIRKA

Šiomis dienomis mirė 
vienas iš, seniausių para
pijiečių ir bene pirmutinis 
šios parapijos trustisas. 
Juozapas Kudirka, Jisai 
rėmė visus parapijos dar
bus. Paaukavo žemės dėl 
Bažnyčios statymo ir 
dahg kitų gražių darbų 
nuveikė Švento Juozapo 
parapijoj.

Graborius Jonas Dieli- 
ninkas patarnavo laidotu
vėse. Bažnyčioje buvo iš
kilmingos mišios, kurias 
laikė kunigas Gradeckas, 
asistuojant kunigams Kri- 
pui ir Kazlauskui, o prie 
šoninių altorių laikė mi
šias kunigai Vaškelis ir 
Karkauskas. Lai jo sielą 
ilsisi Viešpatyje. Jisai bu
vo žymus biznierius ir tą 
tą dieną kai mirė, ugnis 
ištiko jo tavęm ir jisai a* 
palpo ir mirė nuo cerebral 
hemorrage.

MARIJONA BUNGAR-
. . • -■ DIENEMiRE

. Šiomis dienomis palaido- 
t jome įžymią katalikę Ma- 
| rtjoną Būngardierię, gyv. 
t Glover Street. Ji buvo se- 
t pa parapijietė, išauklėjo 
f jeimyną labai gražiai, ka- 
f talikiškai. Visi eidavo pės- 
į tį nuo Clovęr St. į mūsų 
į Bažnyčią,. Tai gražus pa- 
I vyzdys ir sektinas visiems 
I lietuviams katalikams.
| Lai josios siela ilsisi 
| Viešpatyje. Mes reiškiame 
f. jos likusiai šeimynai šir- 
| dingiausios užuojautos. • 
g Laidotuvės buvo gra- 
t?iios. Patarnavo grab. įTo- 
| fias Dielininkas. Bažnyčio- 
| je buvo iškilmingos šven- 
į tos mišios, kurias atnaša- 
į yo kun, Kripas; asistavo 
^kunigai Wirkus ir Morkū- 
Ejtas, MIC. Prie šoninių al-

NEW BRITAIN, CONN.
Gruodžio 31 d., laukiant 

Naujųjų Metų, buvo su
rengta šv. Andriejaus pa
rapijos vakarienė, kurią 
rengė ir tvarkė kleb. A. 
Vaškelis ir kun. P. P. Kar
iūnas, kuris jam padėjo. 
Žinoma, prisidėjo ir kiti 
parapijonai, kurie savo 
aukomis širdingai prie va
karienės prisidėjo. Vaka
rienės programa, kuri 
prasidėjo 8-tą valandą va
kare ir tęsėsi iki pirmos 
valandos ryto, susidėjo iš 
šokių, dainų ir kalbų. Gro
jant S. VinikaiČio orkes
trui, visi linksmai pašoko.

Valgyti susėdo 10 vai. 
kviečiant klebonui. Para
pijos jaunų merginų pa
tarnavimas Ir šeimininkių 
pagaminti valgiai visus 
dalyvavusius vakarienėj 
patenkino, neš tai buvo 
galima pastebėti iš jų lin
ksmų veidų. .

Po valgymų, vakarienės 
vedėjas A. Neverdąuskas 
pakviečia parapijos “truš- 
tišus” pareikšti savo min-. 
tis. Iš “trustisų” kalbėjo: 
J. Butkauskas, A. Prane- 
kevičius, A. Miciūnas, K. 
Giedraitis, P. Grigienė, O. 
Jeniunienė, K. Žainiėraitis, 
- vargoninkas, A, Valin
ėms, jaunas graborius A. 
Kartonas, A* Venckūnas 
įr M. Neyulis.

Šv. Jono airių parapijos 
klebonas kun. D. J. Hut- 
chinšon, kuris savo kalbą 
pradėjo lietuviškai, o vė
liau publikai pasakę daug 
juokų angliškai. Duetas,v 
kurį sudainavo K. žalnie- 
raitis ir K. Kavaliauskas, 
taip patiko publikai, jog 
juos antrą kartą iššaukė 
padainuoti, ir palydėjo 
gausiais plojimais. Kalbė
jo ir. kum P. P. Kartonas.

Klebonas A. Vaškelis, 
užbaigdamas, palinkėjo vi 
siems širdingiausių linkė
jimų Naujųjų metų proga 
ir padėkojo visiems pasi
darbavusiems prie tos va
karienės, būtent: J. Šim
kui, kuris užlaiko švarią 
kepyklą, K. Giedraičiui, 
augintojui gėlių savo mo
derniškame šiltame darže
ly, J. Lastauskui, J. Pus- 
telninkui, J. Zavadskiui, 
J. Varkaiūi, S. Krikščiū
nui, V. Abecūnui, Brok- 
man ir Standard market, 
kurie užlaiko mėsą ir ki- 
tuš produktus ko švariau
sia, J. češkevičiuį, pieno 
pristatytojui, V. Varkalui, 
kuris užlaiko benzino sto
tį, graboriams: A. P. Kar
iūnui ir A. Venckūnui, J. 
Mikaliauskui, J. Malaškai, 
J. Rageliui, P. Miežlaiš- 
kiui, J. ŠukaiČiui, V. Vidur 
kimūi, B. jonūškai, J. Svi
rimu, E. Gedeinauskui, 
Zdančikui' (Šie užlaiko gę- 
rimus bei užkandžius) ; E. 
Tamošaičiui, V. Budnic- 
kui, J. Bendoraičiui, J. Ur- 
bononui, S. Stankui, J. Zi
gmui, M. K. Akelaičiui, S. 
Pąjamui, M. StrelČiunui, 
mūsų ūkininkams ir J, E- 
vanauskui geram plume- 
riui; J. Kavaliauskui, ku
ris patarnavę automobiliu 
aukų rinkime, šeiminin
kėms:. P. Grigienei, B. Te- 
niųkienei, M. Plųkienei, E. 
Gelevičienei, O. Rutkaus
kienei, K; Savickienei, K. 
Rižauskienei; ir mergi
noms, kurios labai gražiai 
papuošė salę. Visus išvar
dyti nebuvo galimybės,? 
bet širdingai ačiū visiems.

MAPLESHADE, N. J.

Darbininko Radio Programos Rėmėjai
Darbininko radio programos klausytojai jau pra

dėjo reikšti savo pasitenkinimą programa dovanėlė-! 
mis. Tai džiuginantis apsireiškimas. x

Antradienį, sausio 8 d., kun* P. Juras, Šv. Pran
ciškaus lietuvių par. klebonas (Lawrence, Mass.), 
LDS. Centro* Kontrolės Komisijos pirmininkas, atve
žė Centran $22.30 ir pareiškė, kad tai Katalikų Fede
racijos . skyriaus dovanele Darbininko Radio progra
mą paremti, “Dar ne viskas”, sako kun. Juras, “Law- 
renciečiai gerus ir naudingus sumanymus ir darbus 
visuomet remia,, gausiai parems ir radio programą.”

Iš Worcester, Mass. gavome šiokio turinio laiš
ką:__ :__ ‘

“Darbininko Radio Programai. f
“Pirmą kartą turėjau progą išgirsti “DaTbmin- 

ko” radio programą šeštadienį, sausio 5, 1935.
“Dr. Landžiaūs kalba labai naudinga ir būtų ge

rai, kad daktaras ir toliau patįektų panašių patarimų 
kaip užsilaikyti sveikatoje,’ "

“painų, kaip choro, dueto ir solo buvo malonu 
klausytis. Čia garbė priklauso p..R. Juškai. Garbė 
lietuviams turėti Radio programą savo kalboje. Yra 
girtinas “Darbininko” užmanymas ir vertas paramos. 
Prašau priimti ir mano mažą dovanėlę j Radio fondą’ 
$2.00. • . “Matilda Liutkiūtė, R. N.*’

P-Iė Liutkiūtė yra žymi Worceštery profesionalė 
— slaugė.. Ji . gimus ir augus, ir mokslus baigus Ame
rikoje, o kaip ji gražiai ir nuoširdžiai įvertina Darbi
ninko Radicuprogramą,

Dėkojame Lawręnce Lietuvių Katalikų Federaci- 
jos skyriui irp-lei Matildąį Lįutkiūtei už dovanėles, 
kurios kaip tik prisideda užtikrinti Darbininko Radio 
Programos pastovumą.-

giasi iškilmingai Naujus 
Metus pradėję. A *

Jo Ekscelencija Vysku
pas Teofilius Matulionis, 
gruodžio 28 df-'visitayo 
kleboną ir jo vikarus ku
nigus. Klebonas ir visi ku- 
nigai labai nuoširdžiai pa
sitiko jo Ekscelenciją ir 
priėmė Jo jautrięsios šir
dies sveikinimūs*

"■ ’ Kep.

Klebonas su savo vika
rais ir svečiais kunigais 
draugiškoje j nuotaikoje 

sutiko Naujas Metus kle
bonijoje

Maspetho įįleb, kun; J. 
Baikūnas pirmu kart taip 
jaukiai pamylėjo svečius 
kunigus Naujų Metų be
laukiant. Visiparap. kuni
gai ir svečiai nuoširdžiai 
Sveikino kleboną daug lai
mės linkėdami jam atras
ti Naujuose;; Metuose ir 
gausių Dievobmalonių-pa- 
laimos jo didėliuose para
pijos darbuose. \

STUDENTAI MOKOSI

TIKRAS STEBUKLAS
Gruodžio 21 dieną man 

važiuojant su savo sūnum 
į mano vyro brolio laido
tuves autobusų, ištiko gai
sras. Benzinas “tanke” už
sidegė. Liepsna pradėjo 
plisti ir buvo beveik apė- J savo susirinkime vienbal- 
mus žmones. Aš su tikru 
tikėjimu sušukau: “Sal
džiausioji Jėzaus Širdie,' 
gelbėk.” Ir liepsna stebuk
lingai nuo autobuso nukri
to ant žemės ir žmonės, iš 
bus’o, ugnies nepaliesti, 
tvarkiai išėjo. Tai tikras 
stebuklas. ,

Lai būna gerbinama Sal
džiausioji Jėzaus Širdis.

; J. .Poškiene,

MASPETH, LY.
SEKfBoferoS MMIJŠ ’ 
GRAŽIAI PRALEIDO 

MASPETHAS
Paskutiniam Šių metų 

sekmadienį Maspetho baž
nyčioje iškilmingai baigė 
"senuosius metus per su
mą. Šv. Mišias celebravo 
kleb. kun. J. Baikūnas; a- 
sistavo deakonas V. Gudo
ms ir kun. P* Lekešis. Pri
taikintą pamokslą pasakė 
kun. Lekešis. Maspetho 
lietuviai baigė senuosius 
metus giliais atsidūsėji
mais į amžinastį.

r Studentai paskutiniam 

šiai nutarė visu rimtumu 
mokytis lietuvių kalbos, 
rašybos bei istorijos. Tam 
girtinam darbui instruk
torium išsirinko kun, P. 
Lekešį. Kun. Lekešis su 
džiaugsmu priėmė jų 
kvietimą, pažadėdamas vi
sus jų kilniuosius norus 
pilniausiai patenkinti.

GRAŽIAI PRADĖJO 
NAUJUS METUS BAŽ-

ČIOJE
Naujų Metų dienoje pui

kiai išrėdytoje bažnyčioje 
iškilmingai žymėjo Naujų 
Metų pradžią. Per, 9 vai. 
misiąs gražų pamokslą 
pasakė kun.. P; Lekešis. 
Kleb. kun. J. Baikūnas sa
vo rimtoje kalboje parapi
jomis per visas mišias 
nuoširdžiai sveikino. Su-l 
mą laikė iškilmingai kūn. 
P. LekešiSį jam asistavo 
deakonas V. Gudonis ir 
kun. J. Baikūnas. Tikrai 
jaudinantį okazijai pritai
kinta pamokslą pasakė 
kleb, kun. Baikūnas. Mas
petho žmonės labai džiau-

HARTFORD, CONN.

WATERBURY SAVINCS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT ;

Brooklyn Office * k. •! > ' ; .. . . ;
•i.- ■ ’ ' >i

W&terbury’o Savifigš Banko* Brooklyn’o Skyrių* gali aprtt. j 
pūti tavo visu* banko* reikalu*. • j 

erote nuo Waterbury 
lyri’o Bankoje. Taipgi

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TBAVELER’S CHECKS

JFOREIGN DRAFTS

; j[ Tos pačios banko* khygutčs, kurias gv 
h Savings Bank galite naudoti ir Brookly 
J turime:
(Į '■ _ ____ .__________
H 

ji 

I!
Ateikite mes jum* patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. 

<. 793-797 Bank Sfc . -y

Sausio 13 d. įvyksta 
LRKSA. 89 kp. teatras ir 
koncertas, parapijos mo
kyklos svetainėje, 339 Ca- 
pitol Avė,, 6 vai. vakare. 
Vaidins Waterbury lietu
vių par' vaidintojai, komp. 
A. Aleksiui vadovaujant 
4 veiksmų linksmą kome
diją “Vedybų Priešai”. 
Kviečiami visi ateiti. Bus 
gražus vaidinimas ir su
dainuota naujausios dai
nos? iš Lietuvos. Įžanga 
35c. ir 25c. *

NEWARK, N. J.

Gruodžio 19-tą dieną į- 
vyko rengimo komisijos 
susirinkimas, kurtame ra
portas buvo priimtas su 
pataisymų ir buvo nutarta 
atspausdinti jubilieja u s 
knygučių. Apgarsini m ų 
kainos pakeltos iki 20-ties 
dol. už puslapį. Tuo mato
ma, kad popieris pa
brangs, bus geresnės rū
šies, viršeliai bus pagra
žinti ir daug iliustracijų ir 
paveikslų kaip tai, namas, 
kurioje parapija otganiza- 
vosiir atlaikė. pirmąsias 
pamaldas, senoji ir naujo
ji bažnyčia, mirusių: Vys
kupo Oconel, kun. B. Žin- 
džiaus, vysk. P. Bučio, 
vysk. Matulevičiaus ir ki
tų paveikslai j kurių suda
rys apie 50. ■ Prie to bus 
apžvalgos parapijos vyrų 
ir moterų visa istorija, ku
ri užima apie 40 lapų. Li- 
kusi knygos dalis bus pri- 
pildyta aukotojų vardais 
ir apgarsinimais. Knygutė 
turės istoriškos vertes ir 
pasiliks žmonėms atmin
tis. Todėl ir apgarsinimų 
kainos pakeitęs* Kaip jau 
buvo minėta bus j. E. vys
kupas T. Matulionis, vysk. 
T. Walsh ir apylinkes, o 
gal ir tolimesni kunigai. 
Be to bus ir Lietuvos ats
tovas Washington’e, mies
to majoras p. Brophy, 
konselmanas J. Kraulei ir 
kiti miesto valdininkai. ,

LDS. 14 kuopos susirin
kimas įvyks sausio 11 d., 
8 vai. vakare, šv. Jurgio 
draugijos svetainėje, 180 
New York Avė. Metinis 
susirinkimas. Visi nariai 
dalyvaukite pasitarti apie 
vajų ir kitus svarbius rei
kalus. .

Rašt.Jonas Daukšys

ELIZABETH, N. J.

rengiama vakarienė į ku
rią manoma pakviesti fy* 
mių svečių ir senatorių.

» PRANEŠIMAS

Šį rudenį labai daug 
žmonių pasimirė. Mirė 
turtingo biznieriaus Mar- 
cikonio žmona, kuri pri
klausė prie Šv. Rožančiaus 
Draugijos. Į šermenis su
važiavo daug giminių iš 
Brdoklyno, Amsterdamo, 
Baltimorės, Shenadorio ir, 
kitų miestų. Laidotuvėse 
patarnavo graborius Bra
žinskas. Taip pat mirė ir 
biznierius A. Rudakąs, 
kuris ilgą laiką sirgo. Pri
klausė prie šv. Juozapo 
draugijos. Palaidotas su 
bažnytinėm apeigom gruo
džio 20-tą dieną.

Sausio 6-tą dieną, sesu-1 
tėš rengia perstatin ėlį pa
rapijos naudai. Tad yra 
tėvų šventa pareiga už
jausti ir kO plačiausiai tą 
žinią išgarsinti.

LDS. Nr A. apskričio su
važiavimas įvyks sekma
dienį sausio 27 dieną, 1935 
m., Šv. Jurgio parapijos 
bažnytinėje salėje, St, 
George Avė., Norwood, 
Mass., 1-mą vai. po pietų. 
Malonėkite visos kuopęs * 
dalyvauti. Išrinkite atsto? 
vus ir Suteikite Jiems ge
rų sumanymų LDŠ orga
nizacijos naudai,

.Kviečia,
L, D; S. N. A. Apskričio 

yaldyba—r ■ r 
Dvasios Vadas ...

Itiiii. S. Kneižis 
Pirmininkas

VL Paulauskas
: * Raštininkas

> Tarnas Versiackas' 
Iždininkas'

& Čeikauskas.'
Tėvas Bružikas misijų 

metu platina katalikišką 
spaudą. Patariame per jį 
Užsisakyti “Darbininką”. .

REIKALINGA
Vyrą ar moterų, kurie intere

suojami į ką naują, kur su mažu 
Investmentu galima pasidaryti 
gerą biznį. Nenorėdamas užimt 
perdaug laikrašfiū vietos, platės- 
nią informaciją suteiksiu per lai
šką; Rąžykite sekantį adresą,

John J. Jesus 
288 St. John; St, 

New Haven, Oonn.

Telephone Stagg 2—4400 
NOTARY PUBLIC

ĮLEIS. RADZEVIČIUS
G R A B O RIU8

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, M. T.

Priešais Apreiškimo parapija* 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves* 
tuvšms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

NOTARY Telefoną*:
Public STagg 2-5043

M*TTHEW K BMUS
(BIELIAUSKAS)

“Darbininko” No. 93-me 
įterpta stambi klaida. At
spausta ^Dvidešimties** gi 
turėjo būti “Keturiasde
šimties” metų gyvavimo 
sukaktuves ir tt Vasario 24-tą dieną busi

Parapijos Keturiasde
šimties metų pubiliejaus 
sukaktuvėms paminėti,

GRABORIUS

J Graad Straet, 

BROOKLYN, K Y.

Pulkui lunitoadhd koętyėtot doo> 
d*mo* myllmhtn* jūmU <to* 
vaakl* Nulludlrfta jnlMbdoJ IcrŪP* 
klt*» pu .»«•* FoUmrrtaao' yr* 
ĮjftlkriMtM ir nt prtttoMu** kt.ūo
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