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HITLER NUSISUKA NUO 
NUO PAGONIZMO

Berlynas, Vokietija — 
Diktatorius Hitler susipra
to ir padarė žingsnį atgal 
nuo pagonizmo, kurį jis 
buvo užsimojęs pravesti 
visoje Vokietijoje. Šian
dien Hitler jau pareiškė 
kaikurių vokiečių pagoniš
kam judėjimui ir reikalau
ja, kad jie sustotų vykdę 
savo paikystes.

Hitler pasisakė už krikš
čionybę po to, kai pereitą 
savaitę jį aplankė ir su 
juo turėjo pasikalbėjimą 
naujas Berlyno katalikų 
vyskupas grafas Conrad 
von Preysing - Lįchteneg- 
gmoos.

Tuoj po tokio Hitler pa
reiškimo apie krikščiony
bę, protestantų bažnyčios 
reicho ministeris Hans 
Kerrl išleido tokį pareiški
mą: »

“Reicho kancleris Hitler, 
dr. Hjalmąr Schachto — 
valstybės banko preziden
to ir ekonomijos ministe- 
rio, patariamas, pasisako, 
kad jis ves nacionalsocia
listų partiją tik pozity
viais krikščionybės ke
liais, bet ne prieškrikščio
niškais takais”.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Providence, R. I. naujos bažnyčios šven
tinimo vaizdas. Pačiame viduryje skaito maldas J. E. Vyskupas 4 P. Keough, 
D. D., jo kairėje stovi kun. J. Švagždys, LDS Centro Pirmininkas ir Katali
kų Federacijos Dvasios Vadas, vyskupo dešinėje stovi kun. K. VaJys, Aušros 
Vartų parapijos (Worcester, Mass.) klebonas ir šalę j0 stovi kun.lj. Vaitekū
nas, Providence lietuvių parapijos klebonas, kurio pastangomis ir parapijiečių 
duosnumu pastatyta nauja bažnyčia. t

PRANCOZIJA IR ANGLIJA 
TARIASI DĖL LAIVYNO 

ŽYGIU

PREZIDENTAS SUSIRŪ
PINĘS NEDARBU

MEKSIKOSiVYSKUPAI 
IŠLEIDO GANYTOJIŠKI

Londonas — Spalių 31

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis prez. Roose-

HITLERIO SARGAI 
REMIA PAGONIZMĄ

Berlynas — Hitlerio išė
jimas prieš pagonizmą tik 
padrąsino jo specialius 
sargūs, kurie dar šlykš
čiau pradėjo šmeižti Kata
likų Bažnyčią ir Jos galvą 
Popiežių. Pagonizmo gar
bintojai leidžia laikraščius 
ir juose prirašo visokių 
šlykštybių apie krikščio
nybę;

Tas parodo, kad diktato
rius Hitleris yra bejėgis 
suvaldyti pagonizmo gar
bintojus.

3,500,000 Bedarbių 
Gaus Darbus

DARBDAVIAI PASTATE 
MILICIJĄ PRIEŠ 
STREIKIERIUS

Mannington, Kentucky

Washington, D. C. — Be- TT-’-1 “ ----- —
darbių šelpimo adminis- prezidentui pažymėjo, kad 
tratorius Hopkins įsakė skaičius šelpiamųjų bedar- 
viešųjų šelpimo darbų vai- bių, nežiūrint gerėjančių 
stybių administracijoms i- laikų, ne tik nesumažėjūį

Hopkins savo raporte j
• 1 i •__ - V- — ‘

Spalių 30 d., William Coal ki gruodžio 1 dienos pri- bet žymiai padidėjo. V 
'Mine kompanija pasišaukė statyti prie darbų darbi-! Prez. Roosevelt bedaf- 
j valstybės miliciją saugoti Įlinkus, kurie yra šelpiami, biais ir nedarbu labai suS$į 
kasyklas nuo streikierių ir Administratorius Hopkins rūpino ir tuojaus sušaukę 

streiklaužius, pareiškė prez. Roosevelt, keletą konferencijų ir riĮ

Prez. Roosevelt bedarr--^

' apsaugoti i 
kuriuos atsigabeno iš kitų 
miestų.

Kompanija, reikalauda
ma milicijos, įrodinėjo, 

Į kad streikieriai organi- 
• zuojasi ir gabena darbi- 
i ninkus iš kitur, kad užpul
ti kasyklas ir iš jų išvytų 
streiklaužius.

Streikieriai ramiai 
streikuoja ir streiką lai- 

, mėtų be riaušių, jei jų ne
išprovokuotų streiklau
žiais ir milicija.

Spalių 29 d. riaušėse su-

sau

kad jis iki gruodžio 1 die- industrijos vadais turėjo 
nos pristatys prie viešųjų pasitarimus. Gal kas norg; 
darbų 3,500,000 dabar šel-iiš to ir išeis, bet labai 8^. 
piamų bedarbių. I be jojama.
----------------------------------------------------------------------------------------- —-”-»•

Rooseveltas Eina į Talką 
Tautų Sąjungai

MAINIERIŲ STREIKAS 
ALABAMOJ

Šiomis keista 15 darbininkų. Riau-uavuvuuo Mexsea City — Šiomis teisia xo uaroiuinKų. niau-
velt turėjo keletą konfe-l Mexico ~ Šiomis noliciia labaii .. J . , dienomis Meksikos Epis-- žiaunai puolė darbininkus.dieną Prancūzijos ir An-.rencijų su industrijos va- , x x ,.v

glijos karo laivyno virši-'dais dėl padauginimo dar- kopataf lsleido^ ganytojis- 
ninkai tariasi kaip Pran- bų privatinėse įstaigose. Iką laiskjb kuriame isdes- 
cūzija galėtų pagelbėti Prez. Roosevelt kalbėda- ^0Ipa PareiSos
Anglijai, jeigu-ją pultų^mas įrodinėjo, kad indus,- kaip —
talija. Šis pasitarimas iš-'trijos produkcija“'pasiekė tma pa^etis^is dokumen-

cūzija galėtų pagelbėti

eina iš Prancūzijos pre- jau 90% to kas buvo pen- 
miero Lavai pasižadėjimo ki metai atgal, bet tik 82% 
10 dienų atgal padėti paša-1 darbininkų tedirba dirbtu- 
linti nesusipratimus tarp vėse ir tik 74% tegauna 
Anglijos - Italijos dėl ka- algų darbininkai, negu jie 
ro laivyno Mediterranean gaudavo 5 metai atgal, 
jūrėse. ! 1 -----Prezidentas pageidauja.

i

i

PANAIKINO BAUSMES
• STREIKIERIAMS

VVashington, D. C.—Pre
zidentas Roosevelt ir Valš* 
tybės Sekretorius Hull pąi 
darė griežtą pareiškimu 
kuris yra lygus nutraukiu 
mui prekybos su Italija./ ’

Prez. Roosevelt įspėja 
Amerikos biznio įstaigas^ 
kurios ligšiol darė biznį: 
su Italija, kad jos nutrau
ktu, nes valdžia seka ne 
tik tiesioginį, ^siuntimą ą- 
biem kariaujančiom • vals
tybėm, bet ir persiuntimą 
iš kitų valstybių. t

Šis prez. Roosevelt pa-; 
reiškimas patenkina Euro-: 
pos valstybes, kurios pą~! 
skelbė Italijai boikotą.

Birmingham, Alabama— 
Šiomis dienomis Margaret 
apylinkėse mainierių strei 
ko lauke įvyko riaušės. 
Gub. Graves pasiuntė vals
tybės miliciją prieš strei
kuojančius darbininkus. 
Keletą darbininkų užmuš
ta riaušėse. Būtų labaųge- 
rai, kad pasiųstoji milici® 
ja išvaikytų streiklaužius 
dėl kurių darbininkai ne
gali vesti ramiai kovos

tas pasirašytas spalių 8 d., 
bet viešai paskelbtas tik 
spalių 18 d. dėlto, kad Vys- Relief biuras, gavęs dau- 
kupai norėjo sugretinti su gybę prašymų nuo nesuin- . „ darbdaviug 
peticija- prez. Cardenas, teresuotų asmenų, kad pa- lp ♦ . .
kurioje reikalavo panai- naikintų bausmes, kurios DARBININKAI PROTES- 

' kinti įstatymus sulig ku-buvo lygios pašalinimui TUOJA PRIEŠ AUSTRI-

New York — Emergency

kad darbininkų algos tu^ kataIikai persekiojami nuo viešųjų darbų 3,500 JOS FAŠISTŲ VALDŽIĄ
VD.NIAUS SIUVĖJAS-'tu lygutis produkcijai. v..™
KARIUOMENES PULKO

VADAS
Be to samdymas darbi-

ir varžomi.
Peticijoje reikalaujama

ninku privatinėse įstaigo- Katalikų Bažnyčiai lais- 
|se turi padidėti, sako pre- vės, kad Ji galėtų atlikti 

ir

JAPONIJA GRASINA 
KINIJAI

darbininkų, kurie pereitą 
savaitę sustreikavo dėl at- 
leidimo nuo darbo kaiku- mis dienomis pasirodė la- 
rnj darbininkų, prašytojus peliai, kuriuose smerkia- 
patenkino ir bausmes pa-1»» dabartinė fašistinė vai- 
naikino. Vadinasi grąžino džia. 
darbininkams pirmenybės 
teises.

Vienna, Austrija — šio-

Abromas Zagrovskis, zidentas. 
trečiaeilis jaunas siuvėjas ... -
mėgo sportą ir knygas, svetimšalių legijonan. 1931 
1927 m., tėvui mirus, jis m. jis pakliuvo beduinų 
iąbėgo Paryžiun ir įstojo nelaisvėn ir virto vergu, 

i Jam darbo sąlygos buvo 
i tiek nepakenčiamos, kad 
i Z. nutarė bėgti. 5 dienas 
jis klaidžiojo^ dykumose, t ną suruoštoj Kūdikių Gel- 

i kol apalpusį užtiko ethio-! bėjimo Draugijos arbatėlė- _ 
j piečių pasienio^ sargyba. Į je buvo pagerbtas F. Vait- padaryti tyrinėjimą kny- 
i Jos viršininkas žydas ir su fcus# Arbatėlę globojo K. gynuose, kurie siuntinėja 

šeštadienį, lapkričio 2 d. iš radio stoties WAAB Garbės pirm. p. Smeto- šlykščias knygas ir žurna- kad katalike darbininkai
turėsime progos išgirsti solistę iš Worcester, Mass., p.; 
Genovaitę Rutkauskaitę ir p. J. Tamulionį iš Nashua, 
N. H. Taipgi dainuos solo muzikas Rapolas Juška.

Taigi šeštadienį, 5 valandą po pietų pasukime sa-:
vo radio aparatą rodyklę ant 1410 kilocycles ir klau-' - tą
sykime gražhį dainelių ir kalbų.

1. Stoties branešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo ir

Pranešėjo kalba.
3. Dainelės ..............................  Liaudies

Solo — Genovaitė Rutkauskaitė
4. Ten kur Nemunas banguoja .

Solo — J. Tamulionis
5. Rytas......................................

Solo — Genovaitė Rutkauskaitė VOs per Atlantą turėtų at-
6. Solo Pasirenkant Muzikas Rapolas Juška, likti kuris nors Lietuvos
7. Darbininko Radio Komisijos Pranešimas. Į
8. Margaritos šokis .............................. Vanagaitis lietuvybei šiaurės Ameri-

Solo — J. Tamulionis
9. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai.

10. Kur bakūžė samanota .........................
Solo — Genovaitė Rutkauskaitė

Darbininko Radio Koncertas įvyks sekmadienį,

savo misiją dvasiniame 
socialiame gyvenime.

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO PIETŲ

PAŠVENTINO 
“LITUANICį II”

Kaunas — Spalių 10 die-

KAMPANIJA PRIEŠ
ŠLYKŠČIAS KNYGAS

New Yorke — Pašto ins
pektoriai gavo įsakymą

i Jos viršininkas žydas ir su Arbatėlę globojo K. gynuose, kurie siuntinėja

Dėl šių lapelių labai su
sirūpino valdžia ir taip pat 
Tėvynės gynėjų organiza- 

: ei ja. Pastarosios vadas, 
pulk. Walter Adam išleido 
pareiškimą, kad ant lape
lių atspausdinta organiza
cijos emblema 
leidimo.

Lapeliuose

yra be jos

pareišk i a,

iškai. Po kelių dienų jis nienė. F: Vaitkui sutikus, lūs jauniems berniukams tylėjo ir laukė kokios nors 
jau buvo Ethiopijos karais ' “Lituanica H” tapo atida- ir mergaitėms. permainos, bet laikas atė-

j o po kelerių metų — kari*'ryta ir pašventinta. Pa-! Kilrov P. Aldrich vv- kalbėti v?ešai’ Prisimi“ 
ninkas. Dabar jis vadovau- šventinimo apeigas atliko rmStn i nunokto- nus kanclerio Dollfuss pa-

ja visam pulkui ir yra la- kun. v. Mieleška. Atlikus ^ius ftareiškė savo nasrel- žadėjimus, kad darbinin- 
nusiteikęs pašventinimo apeigas, p. hinfnb^T reikalai neturi būti pa-

neigti naujoje Austrijoje.
“Kol dar neviską prara

dome, mes atsišaukiame j 
visus krikščionis darbinin
kus priešintis HeimwehrYj 

sako

prieš italus.

KAS TURĖTŲ TREČIĄ 
KARTĄ SKRISTI PER 

ATLANTĄ
Kaunas — Vaitkus, šne-

Tokio —Šiomis dienomis: 
Japonija pasiuntė Kinijai W 
griežtą reikalavimą, k^ ' ^ 
ji užgniaužtų propagandą 
prieš Japoniją, kad suda
rytų ekonominį bendra? 
darbiavimą, ir kad su Jay 
ponijos pagelba, jeigu bų« ; 
tų reikalinga, sulaikytų 
komunistų įtaką Mongoli
joj- S-

Kadangi dabąr visa Eu? 
r opa užimta Ethiopijos -Jį; 
talijos karu, tai Japonijai 
yra geriausia proga statjr? 
ti reikalavimus ir pulti Ki-v 
nij^

Galimas daiktas, kad Kir 
nija priims Japonijos reį* 
kalavimus ir sudarys bėp? 
drą frontą prieš komuni^, 
tus, o tuo pačiu ir prieš 
komunistinę Rusiją.

Kinijoj komunistinis jtt* # 
dėjimas pasidarė nebepa*^ j 
kenčiamas. Gal būti ir pa* , m 
ti Kinijos valdžia nori ap* > 
sivalyti nuo raudonųjų. į S

pašventinimo apeigas, P-bininkams> kad jie padvi
A. Jasiunas paskaitė svei* gubįnįų tyrinėjimą siun- 
kinimą F. Vaitkui. ; čiamųjų skelbimų pašta. ’

—— — | jis sako, kad New York e-
KARINIS ORLAIVIS JSąS centras šlykščiausios
NUKRITO STTnir^ <^audos <<Jeigyu tikmes _

Spalių galėsime apvalyti knygy- ™ '

kinimą F. Vaitkui.

NUKRITĘS SUDEGE
Dayton, Ohio. Kačanauskas kėdamas su “Trim.” atsto- Dayton, Ohio — Spalių Taneliu leidėiai

vu, pareiškė nuomonę, kad 30 dieną, Amerikos di- nus> ^ai uies padarysime”,.vu» -Vertimas trečią skridimą iš Lietu- džiausiąs bombomis oriai- sak° Aldrich. “Jeigu nega- VTCF-PREZTDFN- 
vis iš 200 pėdų aukštumos losime padaryti su dabar-, 
krito, susidaužė ir sudegė, tiniais įstatymais, tai mes _______

(lakūnas. Tai daug padėtų Vieną lakūną' užmušė, o dėsime pastangas pravesti . ^okio-—Jung.-Valstybių 
4 *• keturis sužeidė, šis oriai- haujus įstatymus’. • ______ ___ “____

koje sustiprinti, o perskri-| Vis buvo naujas ir kainai Pašto inspektoriai, gavę’ir atstovų buto pirminin- 
dimas su tokiu lėktuvu, vo apie pusę milijono jį labai daug skundų nuo te- kas Byrns nuvyko į Japo-

TAS JAPONIJOJE

| vice - prezidentas Garner
šiais metais Marijampo

lės ir apylinkės gyventojai
Šimkus kaip Lituanica H, nebūtų pastatyti. Major Hill juo vų, tūlą Levine patraukė niją. Ten jie lankėsi pas maža turės bulvių. Delp^*« 

toks sunkus. Ipakilo išbandyti, bet nepa- į teismą ir jį nubaudė trim Japonijos mikado Hirohi- didelio vasarą lietau^ bifl- W
Lietuvoje Vaitkus nori vyko ir jis pats tapo mir- metas į kalėjimą už-parda- to. Japonijoje Jung. Vals- vės supuvo, ir dabar SVėl- « trian ■nnhnt-i IrinL- laio -- i --- 5£i_- ----- . . . t . - i , - *- viršininkas visur, kų bulvių tik pusę kasda- W 

[vaišino. Imi teranda. T
lapkričio 17 d., 4 vai. po pietų, Aušros Vartų parapi- ilgiau pabūti, kiek leis jo Įtinai sužeistas ir po kiek vinėjimą šlykščios spau- tybių 

”r ** • piniginiai išteklia!. [laiko mirė ligoninėje. [dos.joj, Worcester, Mass.
įeis ju į tinai sužeistas ir pu 

piniginiai išteklia!. [laiko mirė ligoninėje.
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mažinu mūsų darbuotės nušvieti
mui.”...................... •

Rojono komisija, kun. S. 
Draugeliui vadovaujant, 
ntitarė atnaujinti Statisti
nių žinių rinkimą ir surin
kus jas atspausdinti kny-

p " LANKĖSI |
E. - f ■—■—•
Bjjšią savaitę Dąrbininko 
E įądakcijoj lankėsi žymūs 
F pečiai,' būtent, Kun. Dr. 
^JįjNavickas, Marianapolio 
^Ailegijos rektorius ir kun. j S0Je-

Draugelis, vyriausias’ ------ -—-------
; Statistinių .žinių rinkime SO. BOSTON’E ĮVYKSTAĮ- •. « i- .. TDVC CirATJ

••.tįjo į LDS. Centro Valdy-Į
’b&s susirinkimą ir prieš jį;
pradedant, Naujosios An-;

* įvijos Rajono Komisijai1 
p gįdarė pranešimą. Jis sa-
f ■r _

f•’Jal?iau vcrtina mūsl} krutami paveikslai, 
fifabsttkos darbą, negu mes pa- , ‘

Visi rimčiausi Lietuvos vadai ^ams o vai. p.p., 
1 h^Jnokslminkai labai vertina sta- siems 7 Vai. vak.

Kolonijose kuriose matė

. darkytojas. Pastarasis a-į SEKANTI TRYS SVAR
BUS IR PUIKŪS
PARENGIMAI

? Vt> pareiškime pažymėjo.

Lapkr. 3 d., šv. Petro pa
rapijos bažnytinėje salėje, 
W. 5th St., rodomi iš Lie
tuvos spalvuoti garsiniai 

vai- 
suaugu-

pripildys visą ŠV. Petro 
bažnyčią, y

Draugijos jubiliejinis ba
lius įvyks lapkričio 9 d., 
Lietuvių salėje.

Visi * nariai, ypatingai 
Šv. mišių, be jokios išim
ties privalo ateiti ir iš
klausyti. Rašt. J. Glineckis

P.S. Po pamaldų marguo
jant iš bažnyčios draugi
jos nariams, A. Peldžius 
nufilmuos visą draugiją, 
kurie bus rodomi bažnyti
nėje salėje ir kitose kolo
nijose. Todėl, visi draugi
jos nariai prašomi daly
vauti pamaldose.

TAI$QME ĮR PARDUODĄME JtADIOS
GARSIAKALBIAI STANLEY’? RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway» So. Boston, Mass.

NUOMAI OaOJAME-™^™^ “”1
dykai.

Cambridge’iečiai lietu
viai, nors jų koncerte ne-

Cambridge, Mass.—Spą- 
ių 20 dieną, N. P. P, Švč. 

Lietuvių pąrapijos ba&y- iugTūvoAetTabai'buTO 
~ patenkinti koncerto prog

rama. Taigi pertraukoje
tinėje svetainėje, įvyko
Darbininko Radio Koncer-
tas. Koncertą išpildė gerb. Parėmti"Dar-
kleb. kun. P. Juškaicio pa- bjninko Radio Programą,

ų i>Įnokslmmkai labai vertina sta-
tJB&ką, kaip mokslišku žvilgsniu, (

S t^p ir jos panaudojimu praktiš-
L ^gyvenimo reikalams. Buvau at- S1UOS paveikslus labai gl-

Pas Lietuvos Prezident4 ria juos. Jie naudingi ir į FOoną A. Smettoą, kalbėjau su
f ministeriu Pirmininku Ponu Tū- Vaikams matyti.
į heliu, švietimo Ministerių.Ponu Lapkričio 10 d., 7:30 vai.
i TŠmkūnu, Centralinio Statistikos , 
t Bįūro Direktorium Ponu D. Mi-
' ojlta, prof. Rimka, prof. V. Bir- ]

žf§ka, Jo Ekscelencija Vilkaviškio \
Vyskupu A. Karosu, su Lietuvos

■’l^italikių Moterį] Sujungi] Sąjun
ga, kuri reprezentuoja 100,000 :

' Lietuvos organizuotų moterų, su
"yB^talikų Veikime Centrų, Tauti- i

ninku Sąjunga, Šaulių Sąjunga ir
Vilniui Vaduoti Sąjunga.
laikraščiai: Mūsų Laikraštis, 

*Mūstj Kraštas, Trimitas, Mūsų 
Į Vilnius, Moteris. Šaltinis, Kan- 
l tsįdis (juokų laikraštis) pasiža-

pašvęsti puslapį ar nors ir

V į

Tol. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M. V. GASPER |
Arti Munieipal Building Į

525 E. Broadway, S. Boston |
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki j
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-s 

. šaš uždarytas subatos vakarais ir| 
| nedSldieniais, taipgi seredomis nuo f 

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

3

3

V

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A. f A.
JUAZAFINA 

CIGLINSKIENĖL?L ■
I* &•' Minint liūdnas a. a. Juo- 

£zafinos Ciglinskienės mirties 
£ 2traukaktuves, Lapkričio 4 d., 
r ^R-val. ryto, šv. Petro bažny- 
| * oloje įvyks gedulingos eg- 
| ^žekvijos ir šv. Mišios už a. 
| ? a. Juozafinos sielą. Visus gi- 

-aninęs ir pažįstamus kviečia- 
£ me dalyvauti tose iškilmin- 
| į gose pamaldose.
F Nuliądę
I:.-. GIMINĖS.

vak., Dangaus Vartų para
pijos erdvioje salėje, šv. 
Petro parapijos choras va
dovaujant art. R. Juškai, 
rengia nepaprastai reikš
mingą ir turiningą Paliau
bos Dieną minint Koncer
tą, kurio programoje bus 
Kantata “Broliai*’ ir ope
retė- ‘Nugrimzdęs Dvaras’. 
Bus ir svečių solistų ir so
lisčių. Pelnas parapijai.

i Lapkr. 16 d., vakare, šv. 
Petro parapijos salėje, 492 
E. 7th St., Šv. Vincento a 
Paulio Labdarybės Drau
gija rengia nepaprastą 
beano. Pelnas bus nupirkti 
vargdieniams Kalėdų Dė
žes — Xmas Baskets.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po pietų Ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

1. L. KAPOČIUS
1 . _

251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomls nuo 9 iki C vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

r ADVOKATAI

Spalių 31 d., savo na
muose, 1 Page Court, mirė 
Valerijonas Petrikas, 42 
metų. Paėjo iš Ilakių para
pijos. Amerikoje pragyve
no 30 metų. Paliko tris sū
nus. Palaidotas bus šv. 
Benedikto kapuose, lapkr. 
2 d.

DR. L LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS 

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuin 9753

i
i

f ■ Prisiekęs Advokatas

■JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

» sus legalius dokumentus 
$7 E St. (kampas Broadway) 
l-** South Boston, Mass.
•U.I.

^ęlefonas: Šou Boston 2732 
Namą: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
-- ADVOKATAS

598 East Broadvvay, 
PSO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

:-**■» Residence:
16>Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

’•
. r

■

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
«■ DARBININKO NAME

■ 366 Broadway,
South Boston, Mass

E
E

1

JONINĖS JUBILIEJUS

. Švento Jono Evangelisto 
Blaivininkų Pašelpinė Dr- 
ja iškilmingai pradės mi
nėti savo 25 metų gyvavi
mo jubiliejų su šv. mišio- 
mis. Šv. Mišios, draugijos 
intencijai, bus šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje 9:30 
vai. iš ryto. Visi nariai su
sirinks į bažnytinę salę 9 
vai. ryto ir ten susitvarkę 
su draugijos ženklais ir vė
liava maršuos bažnyčion.

Šv., misiąs laikys ir pa
mokslą sakys lietuvių iš
eivių patriarkas kun. Ka
zimieras Urbonavičius.

Jubiliejaus paminėjimui 
draugija išleido gražią 
knygelę, (ją atspausdino 
Darbininko spaustuvė) ir 
išsiuntinėjo savo nariams.

Kadangi Šv. Jono Ev. BĮ. I 
Pas. Draugija yra didžiau
sia pašalpinė d-ja Bostone, 
tai manoma, kad jos nariai

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq., 

Cambridge, Mass.

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas

312 W. Broadway
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

JOSEPH W. GASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass. 
Office: TeL S. B. 1437 

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

Patarnavimas dien$ ir naktį.

Joseph M. Scannell
ŠEŠTO WARDO KANDIDATĘ Į

<
r

CITY COUNCILLORH S

LIETUVIŲ DRAUGAS

BALSUOKITE UŽ

Tol. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius- Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res. -i _
564 EMt Broadvray,

So. Boston, Maii,

>

te

kviestas Darbininko Radio 
Choras, Solistai-ės, vado
vaujant muzikui Rapolui 
Juškai ir akompanuojant 
p. Marijonai ■ Treinavičiū- 
tei.

Dainų programos tar
puose kalbėjo pp. J. Kum
pa ir A. F. Kneižys. Įžan
ginę kalbą pasakėt kleb. 
kun. P. Juškaitis.

Darbininko Radio" Komi
sija nuoširdžiai dėkoja 
kleb. kun. P. Juškaičiui už 
nuoširdų pakvietimą dainį-

Spalių 27d., miesto ligo
ninėje, širdies liga, mirė 
Ona Armonienė 40 metų 
amžiaus gyv. 33 Ward St.( 
So. Boston, Mass. Ameri
koje pragyveno 22 metu. 
Paliko sūnų Joną, tris se
seris ir brolį Kazimierą 
Šauklį. Palaidota spalių 30 
d., 9 vai. ryte, iš šv. Petro 
bažnyčios Naujos Kalvarb 
jos kapuose.

Patarnavo grab. D. A. 
Zaletskas.

jie labai nuoširdžiai tą pa
darė sudedami $16.10.

Darbininko Radio Rėmė
jais įsirašė šie: • *

Kleb. kun. P. Juškaitis 
$5.00; po vieną dolerį: A, 
Zaveckas, „ B. / Vitkauskie
nė, H. Kaleva, M. Stulpi
nienė, A. Jankauskas, Ma
tas Norbutas (kiek laiko 
atgal jis yra davęs $5.00); • 
po 50 centų: S. Bugnaitis, 
M. Bogušienė, V. Jakas,
L. Liaukinienė, S. Vaitkie
nė, P. Jankauskas, J. Mor
kūnas, J. Mockevičius; po 
25 centus: O. Pilkonienė,
M. Mockevičienė, M. Jaku
tienė, A. Beigienė. Viso su 
įžanga Cambridge’iečiai 
Radio fondan sudėjo $26. 
lO.JTaigi visiems koncerte 
dalyvavusiems, o ypatin
gai įsirašiusiems į Darbi
ninko Radio Programos 
rėmėjus nuoširdžiai dėko
jame.

bėti, kurs savo kalboje pa
reiškė ir nurodė reikalą 
katalikams vyrams orga
nizuotis (Jo pareikštos 
mintys telps kitame nume
ry antrašte: ‘Katalikai 
Vyrai Organizuokimės).

Po. kalbos sekė diskusi
jos, kuriose visi susirinku
sieji gyvai dalyvavo. Dis
kusijoms labai sumaniai 
vadovavo vakaro vedėjas 
kun. J .Plevokas, nes jis 
benorinčius įsikarščiuoti 
mokėjo, kaipo geras tėvas 
vaikučius maloniais žo
džiais apmalšinti. Po dis
kusijų buvo išreikšta pa-

geidavimų ir prašymų, 
kąd tię, kurie rūpinosi šios 
konferencijos surengimu, 
paprašytų vietos klebono, 
kad jis pakviestų kurį nors 
iš gyvuojančio Liaudies U- 
niversiteto prelegentų su 
releginio turinio paskaita. 
Tuomi konferencija ir 
baigėsi. Rap.

Lietuvis Anstolis — Oonstable 
Lioitatorius

ROMAN J. VASIL
Apdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas
1 409 Broadvvay, Room 4 

South Boston, Mass.
Telefonas: Parkway 1735-M.

GEORGE A. MURRAY

Kandidatas į City 
Councillor

Brangus Balsuotojau:— 
Neužilgo bus rinkimai. Vi
si galvas suka ir galvoja, 
ką čia išrinkus į miesto 
valdininkus. Pora metų at
gal, aš stačiau savo kandi
datūrą į miesto valdinin
kus ir gavau iš Tamstų 
daug paramos. Dabar vėl 
kreipiuosi į Tamstas pra
šydamas, kad ir šiuo tar
pu mane paremtumėte.

Aš esu baigęs Šv. Petro 
ir Povilo parapijinę moky
klą ir So. Boston High 
School ir Suffolk Law 
School. Esu narys Massa- 
chusetts Bar ir U.S. Court.

Aš esu aktyvus politiš
kame judėjime šeštame 
Warde ir turiu išsilavini
mą, patyrimą ir visas kva
lifikacijas užimti City 
Councillor vietą.

Jei aš būsiu išrinktas į 
šią vietą, stengsiuosi kuo 
geriausiai atlikti savo pa
reigas ir patarnuti savo 
žmonėms. Taigi, atėjus 
balsavimo dienai, balsuo
kite visi už mane.

George A. Murray.
Skl.

NAUJA KRAUTUVE

CHARLIE & CHRIS
454 Broadway, So. Boston. 

TIRE & BATTERY SERVICE 
• Tesdeo gasolinas ir aliejus 
ATDARAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Automobiliams šildytuvai $6.75
Exide Batteries nupiginta 

kaina
Radios vertės $74.00, 

dabar už $10.00
Tel. Sb. Boston 4000-4001

Vienatinis banguotas FtorisVa 
Teleyraph Delivery narys 

So. Bostone 
Pristatome gėlės Bile kada

Telegrafu Bile kur
THORNTON’S 

FLOWER SHOP 
John J. Hayes, savininkas 

Vestuvių bukletai Ir PagrabųgSlfis 
—mūsų specialybe

Tel. ŠOU Boston 3198 
111 Dorchester St. So. Boston.

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR 
PIGIAI

GREITAI 
SAUGIAI

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

t Telefonai:
Ofisas: * TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6484

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

Spalių 27, įvyko katalikų 
vyrų konferencija, kuriai 
vadovavo kun. J. Plevokas. 
Vakaro vedėjas, atidaręs 
konferenciją visų pirma 
perstato S. Bugnaitį kal-

IŠSIRENDAVOJA grocemė ir 
provizijų krautuve, 108 C St. ir 
6th St. Dveji dideli langai ir šal
dytuvas. Renda $15.00 į menesį. 
Vieną mėnesį duodama dovanai. 
Atsišaukite Mr. Keenan, 396 
Broadvvay.

REIKALINGA moteriške prie 
namų darbo. Gera vieta. Atsišau
kite: Silver’s Dept. Store, 1491 
Dorchester Avė., arti Field’s Cor 
nėr, Dorchester arba telef. Blue 
Hills 4065 tik sekmadienį.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

' Tel. 3- B. 2805-R Ė
I LIETUVIS * I

|0 PTOM ET RISTAS!
> ISegzaminuoJu aklsf 

priskiriu akinius i 
kreivas akis atltie-| 
einu ir amblijoniš-Ė f koše (aklose) akyse sugrąžinu | 

1 Šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. BAŠAKABNIS, O. D. j 
I 447 Broadway, South Boston |

š

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA 
Skalbiame ir prašiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimą už pigią kalną.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
constable

Justice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda Ir 

slogas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namutel.: Šou.Boston 2483-W

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadvay, So. Boston, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & GO.
Taisome Visokias Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

tei-

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Tel. So. Boston 9459

REARDON’S
FLOWĖR SHOP

Užlaiko vestuves bukietus 
pagrabams gėles.

JOSEPH W. REARDON
487 Broadway, So. Boston,

Mass.

JUOZAS M. OHIS

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

366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

DR. GRADY

Automobilių ir Troką 
Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kavočiunąą įr Peter Trečiokas 

savininkai

SPECIALISTAS
Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegija, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamllton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary ; gydytojas prie 
St John’s Hospitates; Medicinos eg- 
zaminieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. (į A. Gym.; A. O. 
Fojresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, diena, ‘nuo 7—8 vak. NedSliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

TeL Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTUNDCO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjus gerą minkštų 

gėrimą.
107 W. Sirth Street, 

So. Boston, Mass.
Namai; 181 D. St., So. Boston

So. Boston, Mass. —Spa
lių 31 d. atsidarė nauja šil
kų ir kojinių krautuvė — 
CLĘAR-WEAV?E, 423 W. 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass. Įsisteigus šiai krau
tuvei gayo darbą ir dvi lie
tuvaitės: M. Kavolaitė ir 
J. Kalvaįskaitė. Šioje 
krautuvėje dabar vyksta 
didelis kojinių ir šilkų iš
pardavimas. Taigi, ponios 
ir panelės pasinaudokite 
šia proga. •* • Skl.

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius dulktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moką, nes jie parduoda Šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimų matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Oreaoent Arenu®, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel, HIGhlauda 4855 
kOXBURY.MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltraiiūnas, 8av.

49OBroadway, Tel.3.Boston8120

K. ŠIDLAUSKAS
918 B. Broadway

Tąlephone South Boston 9367

S. BARASEVIČIUS IR ; 
SUNOS

Seniausias ir Savistovia šios 
Valstybė

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
, BALSAMUOTOJAS 
Gyvuoja 26 metai. Patarnavi

mas dieną ir naktį. 
turi Notaro teisės

i Ofisai:
254 W. Br0adww, 8a toton ! 

Tel. Šou. Boston 2590 Į ;
113 Amei St, Brockton, Maas.
!. Tai Brockton 390 !
! Girvetiamo/i vieta: [
Į 838 Dorchester Ava. ! > 
! Tai. OolumHa -
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Musų Mirusieji
Šių dienų mokslas ir iš- mis Skaistykloje, ne vien 

radimai stebina mus. 
tolimiausiomis 
šalimis, ne rastu, ne ko-|galbos. Mes 
kiais ženklais, bet gyvu I Dangaus šventų jų užtari- 
žodžiu galima kalbėtis. Tai mo ir jie meldžiasi už mus. 
žmogaus proto galybė. Ta-j Dangaus šventieji ir tikin
čiau toliau jo protas nebe-. tieji ant žemės meldžiasi 
išranda priemonių susinę- Į už sielas Skaistykloje, kad 
Šimui su tais su kuriais jos greičiau pasiektų savo 
mes norime. O Krikščionių tikslą.
tikėjimas ir meilė pasiekei Brangus yra mums mi- 
daug toliau. Jis nutiesė Ii-irusieji. Kur jie, Danguje 
nijas netik į tolimas šalis, ar Skaistykloje kenčia, ti 
bet į kitą pasaulį, į anapus tkrai nežinome. Žinome, 
grabo gyvenimą. Per auk-,kad gyvenime jie nebuvo 
sines maldų vielas tikėji-^be nuodėmės. Nukeliavo į 
mas sujungia mus su Dan-. amžinybę su. mažomis nuo- 
gaus Šventaisiais ir vėlė- dėmėmis arba pilnai ne-

Su, pasikalbėjimui, bet taipgi 
pasaulio J suteikimui reikalingos pa- 

šaukiamės

spėję atsilyginti Dievo tei
singumui už Savo didžias 
nuodėmes. Į Dangų niekas 
sutepta įeiti negali. Tos 
sielos kitame pasaulyje tu
ri atlikti laikiną bausmę.

Skaistykloje sielos ken
čia ir jų kančios yra dide-

SSSKKEM

Pennsylvanijos Žinios
PHODELPH1A, PA.

Pietvakariniame miesto 
krašte, apie 9 mylios nuo

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS, JONO EV‘ BL’
PO GLOBA MOTINOS ŠVč. 1

Pirmininkė — Evu Marksleuė,
G25 E. 8th SL, So. Boston, Mus s.
Tel. So. Botson 1298 i

Vlce-plrmlnlnkė — Ona Siaurienė.
443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422

Prot. RflAt. — Bronė Clnntenė,
29Gould St., VVest Roxbnry. Mass.
Tel Parkvvay 1864-W

Fin. Rašt. — Marijona Mnrkonlutė,
33 Nnvarre St., Rosllndale,_ Minis.

Tel. Parktvay 0558-VV
Iždininkė — Ona Stnniullutė,

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

1512 Columbla Rd., So., Boston, Mass
Kasos Globėja — E. JanuSonienė.

1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas

Antra ntnrnlnka kiekvieno mėnesio.

1 DRAUGIJOS VALDYBA
. Pirm. — J.

24 Thomas Park, Šo. Boston, Mass. 
,Vice- pirm. — V 
' 21 Sanger St.,
Prot. Raštininkus — J. Glineckis,

5 Thomas Park, 
Fin. Raštini u kas -

15 \V'.nfield St.,

l'etniuskas,

Muzika CLEAR-WĘAVE Veltui suvinirai "

DIDELIS ATIDARYMASviai jau rūpinasi savo baž
nyčios įsigijimu. Rengia 
vakarus ir aukoja, kad tik 
įsigijus bažnyčią.

Ypatingos padėkos užsi
tarnauja už pasidarbavi
mus kun. Dr. V. Martuse- 
vičiuš, pp. Žemaitis, Iva
nauskas, Čepulis, Karbau- 
skienė. Jų pasidarbavimu 
įjau sudaryta graži suma 
pinigų naujos bažnyčios 
statymui.

Todėl kiekviena jautri 
[širdis linki jums, westphi- 
ladelphiečiai gražiausių 
pasekmių besidarbuojant 
Dievo, tėvynės ir lietuvių 
naudai ir garbei. M. T.

Clear-Weave Hosiery Stores, Ine.
423 W, Broadvvay

KETVERGE - PETNYČIOJE - SUBATOJE -
lės; kentėjimai Skaistyk- §v; Kazimiero lietuvių pa
loje yra didesni už visus I rapijOs, tarp 86 ir Limberg 
žemiškus kentėjimus. •Kad bulivardo yra nemažai ap- 
žmogus žinotų kaip baisios sugyvenusių lietuvių. Per 
yra Skaistyklos kančios, laiko jie neparodo jo- 
jis velytų visą savo amžių kio ypatingo veikimo, tar- 
kentėti visas žemiškas sį Įaukė progos ir atitin
kančias, ne kaip vieną die- kanči’o laiko.
ną Skaistykloje. “Baisu y- gtai metai atgal tos mie- 
ra patekti į gyvojo Dievo ;g^0 dalies lietuviai parei- 
rankas” (Žyd. 10, 31). jkalavo, kad klebonas kun.

Tikėjimas mums sako JI- Valančiūnas įvestų lie- 
kad mes toms vargšėms 
sieloms galime pagelbėti, 
galime sutrumpinti jų 
kančių laiką. “Šventa ir iš
ganinga mintis melstis už 
mirusius”. Tos minties ve
dama Katalikų Bažnyčia 
įsteigė visų mirusių atmi
nimo dieną arba Uždušinė, 
Bažnyčia ragina, kad gy
vieji ištiestų pagalbos ran
ką minusiems ir tas nelai
mingas sielas ištrauktų iš 
kančių ir nuvestų į amži
ną laimę.

Priemonės sieloms gelbė* 
ti yra visiems žinomos. 
Maldos, pasninkai, apsima
rinimai, šv. mišios, Komu
nijos, geri darbai, ypač vi
suotinų atlaidų pelnymas.

Kiekvienas mes turime 
mylimų jau mirusių. Ar 
negirdime kaip jie šaukia
si : “Pasigailėkite manęs, 
pasigailėkite manęs, nors 
jūs mano prieteliai, nes 
Viešpaties ranka palietė 
mane” (Job. ,19, 21). Būki
me jiems gailestingi, nors 
per šį mėnesį melskimės 
už sielaš Skaistykloje ken- 

' čiančias”. T.

žemiškus kentėjimus. Kad

kentėti visas

bulivardo yra nemažai ap-

Štai metai atgal tos mie-

Spalių 31, — Lapkr. 1 ir Lapkr. 2.

Clear-Weave didžiausios kojinių ir šilkų 
Krautuvės Naujoje Anglijoje yra pasirengusios 

patarnauti jums.

SPECIALUS BARGENAI

’. Medonis,
So. Boston, Mass.

So. Boston. Mass.
— Alb'.' Nevieru.
So. Boston, Mass.

Tuleikis,
10!) Bo\ven St., So. Boston, Mass.

'Maršalka — J. Zaikis,
i 7 \Vinfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedėhlienj kiekvieno mėnesiu, 
' 2 vai. po pietŲ. Parapijos salėj. 492 
Į E. 7rb St.. Sn Boston.

tuviškas pamokas vai
kams, nes jiems pertoli at
vykti į šv. Kazimiero lie
tuvių mokyklą. Taigi pa
mokos ir buvo įvestos. Ne
gana to, lietuviai parodė 
tiek darbštumo, kad jie iš
prašė nuo J. E. Kardinolo, 
kad jiems duotų kunigą, 
kuris aprūpintų juos dva
siniais reikalais, kad sek
madieniais atlaikytų šv. 
mišias. Ir tas tapo įvykdy
ta. šiandien West Phila- 
delphiečiai labai pagarsė
jo.

Vienybėje galybė. Lietu-

KULPMONT, PA,
Gerbiamieji Vientaučiai. 

Kreipiuosi į Tamstų gerą- 
valią ir prašau Tamstų, 
kad lapkričio-Nov. 5 dieną 
savo balsus atiduotumėte 
už mane į Northumberland 
County Coroner’io vietą. 
Aš Tamstoms kuo nors už 
tai atsilyginsiu.

Dr. A. J. Ancelawicz

7:30 vai. vakare, pnbnžnytfnėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na” urotoknlu raStlnlnke.

Detroito Žinios

Pirmos rūšies Q Q Tikro
kojinės sporos UZ^OC šilko

Viena pora 48c.
Service or Shiffon

Fui!
Fashioned

FULL FASHIONED KOJINES QfĮ
Gryno šilko Service or Shifon <7 C

DARBIF(ipi)<AS
(THE WORKER) s

Published every Tuosclay and Friday except Holidays sueh as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee bay, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------------- by --------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION'OF LABOR
Entered ns secnnd-class mutter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston. 

Mass. under the Act of Mareli 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage providod for in Section 1103 

Act of October 8, 1917. authorized on .Inly 12, 1918
I ’RFNUMKRATOS KAINA : 

Amerikoje metams . 
Užsieny metams ................... .
Vien:} kart savaitėje metams
Užsieny 1 kart savaitėje metams S2.00

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ......................... $4.00
Foreign yearly ......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly.. $2.50

$4.00
$5.00
$2.00

Moko muzikos, piano 
|r dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Mass

Talephone South Boston 2680

Balsuokite uz

Praktiškas Žmogus

Biznierių Kandidatas

J. E. Tamulynas, 
535 E. Fourth St. 
So. Boston, Mass.

BATCHELDER WHITTEMORE
834 Mass. Avė. Boston, Mass. |

Highlnds 1920 I

SCHOOL COMMITTEE | 

MBERT P. M'CULLOCH ‘š

Jo vardas Sąraše Antras Nuo
Galo

Tel. Brockton 2316

SMITU UPHOLSTĖRING
C O M P A N Y 

Nesunaikyk savo senus rakandus’ 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visą eilę rakandams apdanga- 
Jų, kaip tai: tapestries, velours. 
mohair, damask ir tt.

16 Belmont Street, 
' BROCKTON, MASS.

ŠV. PETRO PARAPIJA
Šios savaitės * šeštadienį 

bus mirusius atminti die
na arba Uždusinę. Tą die
ną kiekvienam kunigui yra 
leista atlaikyti po trejas 
mišias, sieloms skaistyklo
je. Kokia* yrą-'padėtis mū
sų mylimųjų, atsiskyrusių 
nuo mūsų tik vienas Die
vas težino, bet mes žinom, 
kad kiekvienas - už savo 
nuodėmes turi pilnai atsi
teisti. Gyvendami šiame 
pasauly mes visi, dėl mūsų 
silpnumo, nusidedam Die
vui. Mes žinome, kad po 
mirties pačios sielos nega
li sau pagelbėti, nes Jėzus 
sako, kaip medis puola, 
taip jis turi gulėti, ateina 
naktis kada negalima dir
bti.

Bet mes gyvieji toms sie
loms galime pagelbėti savo j ,

[maldomis, o ypatingai šv.jvicius ir kun. Valaitis. 
| mišių auka. Užtat Uždusi-1 
' nes proga mes atsiminki- 
,me mūsų mirusius. Auko- 
ikime sieloms šv. mišias 
Atsiminkime savo maldo
se sielas skaistykloje.

----------------------------------

Tikro Šilko 
SLIPS 

Dancettes

Taffenu
SLIPS

Chemises

93c 59c
Mėgstąs ar išsiūtas 2 už $1.00

M.

tis žaidė su kitais vaikais. 
Jie bežaisdami uždegė me
džių lapus. Vaikutis per
daug arti priėjo prie ug
nies ir jo kelnutės užside
gė. Iš vaikelio pasidarė 
stulpas ugnies. Kaimynai 
pąmatęK_ątbėgą^ir ant de
gančio vaiko užpylė kibirą 
vandens ir tokiu būdu už
gesino ugnį. Bet vaikas 
baisiai apdegė. Maža vil
ties, kad vaikas išliktų gy
vas. Taigi tėvai drauskite 
vaikams žaisti su ugnimi.

Šios savaitės pirmadienį 
iš Šv. Jurgio par. bažny
čios palaidotas Jono Tyler, 
garsaus judamųjų paveik
slų aktoriaus tėvas. Sūnus 
negalėjo iš Hollywood at
vykti į laidotuves. Laido
tuvėse kleb. kun. J. Čižau- 
skui pagelbėjo kun. Mase-

| Pereitą savaitę baisiai
' apdegė penkių metų vai
kutis, sūnus Antano Juš
kos, gyv. Bank St. Vaiku- reigas.

Pereitą savaitę palaido
tas iš Šv. Petro par. baž
nyčios a.a, Juozas Malins- 
kis, kuris per penkioliką 
metų dirbo Dunausko mė
giny čioje. Nors palaidotas 
su bažnytinėmis apeigo
mis, bet gyvendamas buvo 
apmiršęs savo tikėjimo pa-

6 Wardo Kandidatą

GEORGE P. DONOVAN
Į City Councillor

BALSUOKITE UZ

Mr. George P. Donovan yra gimęs ir augęs So. Bostone. Mokslus ė- 
jęs Lavvrence School, Boston Trade High School, Lowell Institute, Stan
ley College ir Suffolk Law School.

Yra narys St. Vinęento de Paul Draugijos, Knights of Columbus ir 
daugelio kitų draugijų. — .

George P. Donovan yra labai prielankus lietuviams ir vertas lietuvių 
paramos. Taigi, atėjus rinkimų dienai, balsuokite.už George P. Donovan,

CLEAR WEAVE
423 W. Broadway 
So. Boston, Mass. > * •>

Senelis kunigas Provi- dirbo ūkių darbus ir ve! 
dence ligoninėje suteikė 
velioniui paskutinius Sa
kramentus.

Vargas kunigams kai pa
sitaiko laidotuvės tokių 
žmonių, kurie nepriklauso 
prie parapijos. Todėl labai 
dažnai pasitaiko piktumai 
su klebonais. Delko negali 
priklausyti prie parapijų 
kiekvienas lietuvis? Kiek
vieno lietuvio kataliko yra 
šventa pareiga priklausyti 
prie parapijos.
Tėvai privalo ir savo vai
kus auklėti katalikiškoje 
dvasioje. Tiesa, yra nema
žai agitatorių prieš Dievą, 
Bažnyčią, bet neatsirado 
nė vieno, kuris galėtų sa
vo agitaciją paremti rim
tais argumentais. Vienas 
iš blogiausių dalykų, tai 
prieštikybinė spauda, kuri 
nuodija žmogaus protą ir 
silpnesniuosius suklaidina. 
Taigi skaitykime ir platin
kime gerą katalikišką 
spaudą.

Tėvai Karolio Euleskos 
ir Veronikos Mazakiutės 
praneša, kad jiedu susita
rė apsivesti. Karolius yra 
iš šv. Petro parapijos ir y- 
ra posūnis Aleksandro Ma- 
sevičiaus, o mergina paei
na iš Gary, Ind. Jungtuvės 
įvyks Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje. Būrys merginų 
Atvyks iš Gary į vestuves.

Detroite darbai biskį pa
gerėjo. Daug darbininkų, 
kurie per kiek laiko nedir
bo, vėl buvo pašaukti dar
ban. Bet žiemos metu su
važiuos darbininkai, kurie

bedarbių skaičius padidės.^

Šiuo laiku Šv. Petro pa-£ 
rapijoj apsistojo kun.> 
Johnson, kuris dabar labai, 
reikalingas, nes klebonas 
dar nepergeriausiai jau
čiasi. • "~>

Nepamirškite, kad Šv.į 
Petro parapijos baząras’į“? 
vyks lapkričio 3 iki 10 diė-.: 
nos vakarais. Visi ateiki-.- 
me ir atsiveskime sava r 
draugus. Buvo kalbos apie 
statymą naujos bažnyčios^ 
bet tas labai daug priklaų-2- 
so nuo parapijos vakare- 
lių ir bazarų. Taigi nepra-v 
leiskime šio bazaro. £

GERIAUSIA SKAITYTI

Surasta, jog aiškiausiai; 
atrodo raidės spausdintos; 
juodais dažais geltoname?'; 
popieryje. Įvairiais ban-*‘ 
dymais nustatytos spalvų? 
kombinacijos šia tvąrkafĮ 
1) juodais geltoname, 2); 
žaliais baltame, 3) raudo-; 
nais baltame, 4 mėlynais; 
baltame, 5 baltais mėlyna-C 
me, 6) juodais baltame, 7) | 
geltonais juodame, 8) bal- * 
tais raudoname, 9) baltūis 
žaliame, 10) baltais juoda-; 
me, 11) raudonais geltona
me, 12) žaliais raudoname; 
13) raudonais žaliame. Da
bar pas mus įsivyravęs 
būdas spausdinti juodais 
dažais raides baltame po
pieryje stovi tik 6 ;
■ i»   iI—iii .n.n.. ,, u j uli iii li.w,in.l.ilii n

Jei kiekvienas gautų, kę
dar kai kas ?
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p Mussolini* ir Hitleris
. ... _____

Mussolinio žygiai Ethiopijoje susidarė su sunkio- 
kliūtimis. Italų kariuomenei tenka žygiuoti per 

štus kalnus — 8—9000 pėdų virš jūrių paviršiaus 
^■kelionė ypač įkiri, kad tokioj aukštumoj labai sun
ku kareiviams alsuoti. Nėra vandens, o karščiai sie- 
įda virš 100 laipsnių Fahrenheito. Prie tų sunkumų 

aidėta kieta karionė su puslaukiniais arabais, ku- 
maįtinosi žalia mėsa, kad daugiau ištvermės ir 

Žįąurumo turėtų. Arabai ginasi atkakliai ir italų pro
gresas menkas. Tuo tarpu karas kainuoja milžiniškas 
Sttmas, o čia Tautų Sąjunga jau skelbia boikotą Itali
jai, Prancūzija jau sutiko su Anglijos nusistatymu 
prieš Italiją, ir .boikotas formaliai vykdomas. Prieš 
tųkią opoziciją Mussoliniui pasilieka tik dvi alternaty
vi: nusileisti, ar pulti visu smarkumu, kad karą ko- 

£ greičiausiai užbaigtų. Mussolini pasirinko antrąją iš- 
| eitį ir rengiasi dar smarkiau pulti. Tai lengva pasaky- 
|iį, bet kad puolimas būtų pilnai sėkmingas, jam rei- 
p kia paimti Ethiopijos sostinę Addis Ababa, kuri ran- 
|dasi pačiam valstybės vidury — 400 mylių nuo dabar
tį tinių italų pozicijų. Tai tolima ir sunki kelionė...
| Tuo tarpu Hitleris žiūri, klauso ir — pyksta. Ita- 
| lija daug yra nusidėjusi Vokietijai. Kitados buvo jos 
| talkininkė, bet Didžiojo Karo metu perėjo priešų pu- 
1 šen. Vokietija negali to užmiršti. Bet tiek to. Italijos 

valdžia pasikeitė. Hitleris ir Mussolini, nors toli - gra
žu ne vienminčiai, abu yra fašistai ir, reikalui iškilus 
galėtų būti talkinjnkais. Bet Mussolini pergreit šoko 
kariauti. Hitleris labai norėtų eiti jo pėdomis ir pulti 
Klaipėdą ar Austriją, bet jis kol kas neprisirengęs. 
Desperatiška Vokietijos finansų padėtis neleidžia da
ryti stambių kariškų užsimojimų. Prie to, keista Hit
lerio politika sukėlė prieš jį žymią piliečių dalį. Sunku 
•tikėtis karą laimėti, kada valstybės viduje neramu.
Dabar Vokietija nevieninga, nes labai susierzinusi ir 

— alkana.
Antra vertus, Mussolini, pradėdamas nepopulerų 

- karą su silpna Ethiopija, iš judino. Tautų Sąjungą, ku
ri parodė drąsos imtis griežtų priemonių prieš Italiją. 
O Hitleris kaip tik laukė Tautų Sąjungos mirties ir 

“ ant tos vilties jis statė savo planus: pulti Klaipėdą ir 
į Austriją, ta mintimi, kad Tautų Sąjunga nepajėgs 
t jam pasipriešinti. Dabar Mussolini atgaivino Tautų 
| Sąjungos autoritetą. Kaip gi Hitleriui nepykti? K.

-

M

fAm. Darbo Federacijos
E■ - • -g—"1 * •L Fvoiiucija
s (Iš mūsų VVashingtono 
r Korespondento).

fJ'Visi Amerikos laikraš
čiai šį tą paminėjo (kai 
kurie ir plačiai parašė) a- 
pie šiųmetinį — dar tik ne
įsenai pasibaigusį Ameri- 
Ss Darbo Federacijos su-

Žiavimą. “Darbininko” 
aitytojams gal bus įdo- 

jimt sužinoti šiek tiek pla
kiau apie šį suvažiavimą. 

DAJ?BIpIJ<)<AS
Įtnerikos Darbo Federaci
ja ligšiol sudarė atskiros 
tautinės ir tarptautinės 
(National and Internatio
nal) darbo unijos, sudary
tos 'pagal atskiras darbo 
rūšis (crafts). Viename 
net ir neperdideliame fab
rike buvo kėli, net ir kelio
lika lokalų atskirų unijų. 
Tie lokalai sekė savo Cent
rus ir su kitais - to paties 
fabriko darbininkų / loka- 
lais veik nieko bendra ne
turėjo.

Atskiroms darbo uni
joms tokia tvarka buvo 
gana patogi, juo labiau, 
kad į jas susijungė dau
giausia tik kvalifikuoti 
darbininkai, sugebėjusieji 
iškovoti sau visai neblo
gas darbo sąlygas. Tos w 
nijos sudarė t. v. darbo a- 
ristokrątiją.

Tačiau visam darbinin
kų judėjimui ir kovai už 
geresnę ateitį, tokia atski
rų — pagal darbų rūšis — 
unija (craft unions) tvar
ka mažai buvo naudinga. 
Ji labai apsunkindavo ko
vą už geresnes sąlygas, 
Kada fabrike tik viena 
darbininkų dalelė (vienos 
unijos lokalas) pastato sa
vo reikalavimus, arba išei
na į streiką, darbdaviams 
lengva streiką laimėti. Už
tenka tik vieton nedidelio 
streikierių būrio nusisam
dyti pakankamą skaičių 
streiklaužių.

Negera buvo tvarka ir 
atžvilgiu darbininkams 
reikalingo solidarumo. Juk 
visi to ar kito fabriko dar
bininkai sudaro vieną dar
bo šeimą. Visų jų reikalai 
yra bendri ir solidarūs. 
Norint gi dar platesnius 
regračius apimti, ir visi 
tos pačios pramonės darbi-
ninkai (pav. anglies, auto
mobilių, siuvėjų ir t. p.) 
taip pat sudaro vieną tik 
žymiai didesnę ir platesnę 
šeimą, kuri taip pat turi 
jausti savo reįkalų ben
drumą.

iš visos eilės panašių su
važiavimų šis išsiskyrė 
tuo, kad jame ypač ryškiai 
pasireiškė kova tarp senų
jų, labiau konservatyvių 
Federacijos veikėjų ir tarp 
jaunųjų, pažangesniųjų,
Kovota labiausia dėl sutei
kimo Federacijos čarterio 
t. v. pramoninėms uni
joms.

Klausimas buvo nebe 
naujas. Kaip žinoma, A-

Tad jau gana senai iški
lo klausimas steigti unijas 
ne atskirų amatų (crafts), 
bet atskirų pramonių pa
grindais (industrial u- 
nions).

366 W. BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

ši nauja idėja ypač buvo 
svarbi ateiviams ir visiems 
nekvalifikuotų darbų dar
bininkams. Pramoninės u- 
nijos davė galimybės ir 
jiems visiems prie . unijų 
priklausyti. Panašiais pa
grindais yra suorganizuo
ta kietųjų anglių darbinin
kų unija (United Mine 
Workers of America). A- 
teiviams darbininkams šis 
klausimas ypač yra opus. 
Dabar jų daugumai Am. 
Darbo Federacija yra ne
prieinama. Federacija ir 
nesirūpina jų pritraukti.*) 
Iš visų 40 milijonų Ameri
kos darbininkų, Federaci
ja vos tik nepilną dešimtą 
dalį tesutrauke į savo ei
les. Jos narių skaičius ne
auga, bet rodo net palin
kimą mažėti.

Pramoninių unijų kūri
mąsi labai paskatino N.R. 
A. (Naujas Pramonės At
sigavimas), įvestas prezi
dento Roosevelto. Įstaty
mai buvo pareikalavę iš 
darbdavių pripažinti ir įsi
leisti darbininkų unijas. 
Tiesa, daugelis darbininkų 
buvo darbadavių priversti 
prisiimti paternales, darba 
davių diriguojamas unijas, 
tačiau buvo nemaža ir to
kių vietų, kur darbdaviai 
prisiėmė ir pramonines u- 
nijas. Bet visas reikalas 
užkliuvo Amerikos Darbo 
Federacijoj.

Dar pereitų metų Fede
racijos suvažiavime San 
Franciseo mieste, John Le- 
wis, Anglekasių Unijos 
Vadas, Charles. Howard — 
spaustuvininkų, Sidney Hi- 
llman, Ravid Dubinsky — 
siuvėjų unijų vadai ir kiti 
agitavo, — tiesa, dar ne 
viešai — prieš amatų uni
jas. Vis dėlto jiems pasi
sekė pravesti Sąn Francis
eo suvažiavime* nutarimą, 
kad būtų leista organizuo
tis pramoniniais pagrin
dais automobilių, cemento, 
gumos ir aluminijumo

*)Šių metų Federacijos 
suvažiavime Teamsterių 
unijos atstovas Daniel To- 
bin pavadino nekvalifikuo
tus darbininkus šiukšlė
mis.

I Širdingas Ačiū! j
I Šiuomi noriu pareikšti širdingos padėkos | 
| žodį Darbininko Radio Chorui ir jo vadui Muz. S 
I Rapolui Juškai už puikią koncerto programą, g 
| kurią pas mus išpildė sekmadienį,-—Spalių 27. i 
g Nashua’s Lietuviai mėgsta klausytis Dar- g 
“ bininko Radio Programos šeštadieniais, todėl | 
g jiems įdomu pamatyti veidus — asmeniškai su- | 
| sipažinti su dainininkais-ėms, kurių balsai kas g 
g savaitę jiems atnešdavo gražias lietuviškas | I daineles. Atėjo, pamatė, pasiklausė, ir — gere- | 
| „ josi. Ypatingai jiems buvo malonu pažinti šį J 
g šaunų būrelį jaunuolių — čia gimusių ir augu- g 
I šių — kurie netik savanoriai atlieka gražų lie- I 
g tuvišką darbą išpildydami Darbininko Progra- j 
I mos muzikališką dalį, bet ir pasišvenčia patys | 
| per šitokius koncertus surasti lėšų tos progra- p 
I mos palaikymui. |
g Tebūnie man leistina čia truputį ir savai- | 
I siaįs pasigirti. Vietinė L.D.S. kuopa svečius | 
i priėmė širdingu svetingumu; mūsų Radio Gru- | 
g pelė, su jos vadu Varg. Jonu Tamulioniu prie- | 
(šakyje, draugiškai prie programos prisidėjo,— | 

o Nashua’s lietuviai, netik gan skaitlingai į H 
koncertą atsilankė, bet ir savo aukelėmis nesi- | 
gailėjo Darbininko Radio Programą paremti. B

Ž Širdingai aciu visiems uz malonų vakarėlį! |
I Kun. Antanas Bružas, M. S. |

darbininkams.
Tačiau Federacijos pre

zidentas William Green ir 
kiti valdybos nariai nusu
ko sprandą šiam nutari
mui. Jie nei manyti nema
nė jo pildyti. Aluminijuiho 
ir cemento darbininkams 
visai nedavė čarterio, o au
tomobilių ir gumos (rub- 
ber’io) darbininkų unijoms 
davė tik aprėžtą čarterį, 
leidžiantį priimti į unijas 
tik nekvalifikuotus darbi
ninkus. Be to dar preziden
tas W. Green išsiutinėjęs 
konfidencijalų laišką savo 
organizatoriams su ins
trukcija neraginti kvalifi
kuotų darbininkų į tąs uni
jas dėtis.

Šių metų D. Fėderacijos 
suvažiavime Atlantic City 
ir iškilo visoj platumoj 
pramoninių unijų klausi
mas. Labai daugelis dele
gatų karštai ir energingai 
reikalavo pripažinimo ir 
Čarterio pramoninėms uni
joms. Kovai vadovavo an
glekasių vadas John Le- 
wis. Žodžiu kovos įkaršty
je J. Lewis net apsikumš- 
čiavo su karpenterių (dai- 
lydžių) unijos prezidentu 
Hutcheson’u, supykęs ant

• ' į : I. •

tarimų Buvo pasmerkta 
Vokietijos nacių1 politika, 
išgriovusi darbininkų uni
jas. Buvo nutarta boiko
tuoti vokiečių prekės, ne
dalyvauti kitais metais 
Berlyno Olimpijadoj ir su
organizuoti pašalpų darbi
ninkams, nukentejusiems 
nuo nazių teroro.

Buvo pasmerktas Itali
jos fašistų žygis užkariau
ti Ethiopiją.

Suvažiavime komunistai 
susilaukė vėl savo pipirų 
dozos. Priimta rezoliucija, 
draudžianti komunistus 
rinkti į valstybių ir centro 
valdybas ir delegatus.

Buvo nutarta reikalauti 
ir remti Valstybių konsti
tucijos pataisą, kad Kon
gresas galėtų išleisti būti
nojo mažiausiojo atlygini
mo įstatymą (minimum 
wage) ir socialinio sau
gumo įstatymą. Taip pat 
buvo nutarta išreikalauti, 
kad Federalė valdžia ištir
tų veikimą detektyvų, 
samdomų darbininkų st'rei 
kams laužyti — ir visą ei
lę kitų nutarimų. Tiek 
šiam kartui.
1935, X. 25. Uosis

VOKIEČIAI PYKSTA, 
KAD LIETUVA UŽSAKĖ

ANGLIJOJ GINKLŲ

jo už tai, kad tasai dėjo 
pastangų visai neprileisti 
šio klausimo prie svarsty
mo.

Tiesa senoji darbininkų 
aristokratų gvardija su W. 
Green priešakyje dar at
laikė savo pozicijas. Įneši
mas nepraėjo. Už jį buvo 
paduota 10,924 balsai, 
prieš — 18,025 balsus. Vis 
dėlto šisai balsavimas pa
rodė žymiai padidėjusias 
jėgas pažangesnių darbi
ninkų, kurių atstovų tarpe 
buvo daug labai gabių ir 
iškalbingų žmonių, Nėra a- 
bejonės, kad didelė darbi
ninkų dauguma stovi už 
pramonines unijas.

Šisai suvažiavimas daug 
ko pamokė ir senosios 
gvardijos šulus. Jie turės 
visu rimtumu persvarsty
ti unijų klausimą. Reikia 
manyti, kad po metų - ki
tų pramoninių unijų idėja 
ims viršų. Tų unijų yra 
daug ir šiandien, tik kad 
Am. Darbo Federacija lig- 
šiol atkakliai atsisakydavo 
išduoti joms čarterį. Net 
329 unijos tokio čarterio 
reikalavo ir negavo.

Suvažiavimas padarė ir 
visą eilę gerų ir drąsių nu-

“Berliner Boersen-Zei- 
tung” paduodamas “Sun- 
day Dispatch” žinią, kad 
Lietuva užsakiusi Angli
joje ginklų 100.000 svarų 
sumai ir kad didesnė šios 
ęumos dalis esanti skirta 
lengviesiems tankams įsi
gyti, kurie būsią panaudo
ti Klaipėdos krašto sienų 
apsaugai, reiškia didelio 
nepasitenkinimo. Girdi, 
Lietuvos apsiginklavimas 
Vokietijai nesvarbus, bet 
svarbu tai, kad šis apsi
ginklavimas einąs su An
glijos pagelba. Girdi, pa-' 
kaktų jau Lietuvai tos pa
ramos, kurią ji turi iš Ma
skvos. Nejaugi Londonas 
manąs tokiu būdu paska
tinti Lietuvą labiau žiūrėti 
Klaipėdos vokiečių teisių? 
Visokiu atveju tai esąs 
nuostabus nusivokimas a- 
pie signatarinės valsty
bės teises, .kurs pasireiš- 
kiąs šituose ginklų prista
tymuose Lietuvai.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis 
■į .

Sv. Kotrina Ricci
t’-- " ~ 1
I Sv. Kotryna Ricci gimė balandžio 13 dieną, 
1522 metais. Jos gimtinė buvo dailiame Flo- 
hrencijos mieste, Italijoje. Jos šeima garsėjo 
Svetingumu ir bičiulinga pirmenybe visuose 
?ltiomų sluoksniuose. Jos tėvas buvo įžymus 
^lankininkas ir turtingas prekininkas. Kotrynai 
jaunant dar mažytei, mirė jos šventa motina, 
į įji- buvo per jauna suprasti geros motinos ne
tekimą.

- f-" Kotrynos tėvas neužilgo susituokė su kita 
• pavyzdinga moterimi. Tai išėjo Kotrynos nau
dai, nes pamotė buvo geros širdies žmona, taip 

į pat pamaldi ir meilinga, kuri dideliai pamėgo 
feavo vyro jaunutę dukrelę. Ta maldinga pamo- 
įtė netrūkus patėmijo, kad Kotryna buvo visai 
pdtokia ir nepaprastu savo būdu ir pasielgime 
gjąbai skyrėsi nuo kitų mergaičių. Ji buvo malo- 
|pij rodė šventumo atspindį ir mėgo laisvą lai- 
Sįą praleisti pati viena, atsiduodama pąmaldu- 
£jnui. O gera pamotė, matydama tokį kilnų jau- 
Eš podukros pavyzdį, ją tenkino, gražiu savo 

vyzdžiu pratino, ir drąsino prie ištesėjimo 
hiosė dorybeše-ir ątšidavimo gyventi šven,- 
(e tobulybėje.

Pasiekusi pilno subrendimo, Kotryna pa- 
ęė įžadą tapti vienuole ir visą savo gyvenimą 
kojo Dievišką jam Išganytojui, kurį taip la

bai numylėjo iš pat mažens. Toks Kotrynos pa
siryžimas nepatiko jos tėvui. Mat, jis sąmana- 
vo, kad geroji jo dukrelė yra per jauna, kad 
tokiame jauname amžiuje galėtų žinoti savo 
pašaukimą ir pati viena jį pagrįsti visam savo 
gyvenimui. Be to, tėvas turėjo kitokius suma
nymus savo dukters ateičiai. Jis troško, kad jo 
duktė atsižymėtų ir būtų šviečianti žvaigždė 
parinktoje aukšto luomo žmonių draugovėje, 
kad susituoktų su kunigaikščiu, kad būtų tur
tuolė ir pagerbta visame krašte.

Tačiau, niekas negalėjo palaužti Kotrynos 
tvirto nusistatymo ir pasiryžimo. Jos pamotė 
dar prigelbėjo podukros šventiems žygiams. Ir 
Dievas parodė taip, kad kilnioji mergelė nuga
lėjo visus priešingumus dėl savo pašaukimo. 
Ir sukakus trylikos metų amžiaus, ji įstojo į 
Domininkonių vienuolių ordeną Prato mieste.

Per visą novicijato laiką ir tapusi vienuo
le, Kotrynos nuolankumas ir šventumas perėjo 
aštrius tyrimus ir nugalėjo, visas sunkenybes, 
Ji pati šventesniai ištobulino savo būdą ir lai
mėjo kitų vyresniųjų vienuolių pagarbą ir mei
lę.

Kai susilaukė dvidešimt metų amžiaus, iš 
Išganytojo ji apturėjo gausių malonių nuosta
tais ir^istišką^atž^igiais.Taibuvo’ŠV^GŽ- 
venios mėtas, kai Kotryna turėjo apreiškimą 
apie Išganytojo kryžiųojimą. Tame apreiškime 
ji aktualiai regėjo Viešpaties Jėzaus kančios 
visas eigas ir kaičią įnirtį — taip, lyg ji pati

būtų dalyvavusi Kalvarijos baisioje tragedijo
je. -■*

Paskui ji tą apreiškimo regėjimą apsaki
nėjo kitoms vienuolėms su nepaprastu gyvumu, 
detaliai pabrėždama visus Išganytojo kentėji
mus ir smūgius ir Nekalčiausios Jo Motinos 
sopulius ir skausmus, kai buvo liudininkė Kry
žiaus Kelyje į Kalvariją. Vienuolės, kurioms 
ji išdėstė to nepaprasto apreiškimo regėjimą, 
klausėsi su nepaprastu atsidavimu. Šventosios 
regėjimas buvo taip aiškiai apsakytas, kad 
vienuolės, besiklausydamos, matė visa, kas į- 
vyko, ir rodėsi, kad jos pačios dalyvauja bai
sioje Nukryžiuojįmo tragedijoje. ,

Kotrynos atsidavimas ir pamaldumas į Iš
ganytojo Kančią buvo be galo didelis. Dėl to ji 
labai kentėjo ir turėjo po gydytojo įsakymu 
liktis lovoje per paskutines dvi šv. Gavėnios 
savaites. O per dvyliką-metų ji regėdavo tą pa
tį apreiškimą kiekvieną penktadienį ir apturė
davo šventus stigmatus arba žaizdos ir erškė
čių vainiko ženklus kairiame šone,

Šventosios kentėjimai buvo labai skaudūs, 
bet ji visa kentė be jokio pasipriešinimo ir iš
metinėjimo. Ji dažnai tardavo: “Aš esu išsiil
gus kentėti visus skausmus, kad sielos galėtų 
netrūkus matyti ir garbinti Atpirkėją”. Jos vi
si pasijukojiiftaFir-gerieji* darbai buvo visada 
aukoti išlaisvinimui Sielų iŠ Skaistyklos kan
čių. Per jos vienybę su Išganytojo kančią, ji pa
tyrė, kaip didelė yra Jėzaus meilė kenčiančioms 
sieloms ir kiek daug jos kenčia Skaistykioje.

Kotrynos antgamtiniai apreiškimo regėji
mai po dvylikos metų daugiau nebesikartojo, 
nors šventoji ir visa vienuolija maldavo jų at
naujinimo. Tur būt taip įvyko iš Dievo Apvaiz
dos parėdymo, nes didelės žmonių minios atsi
lankydavo į vienuoliją ir dėl to vienuoliškojo 
gyvenimo ramybė ir maldingūmas buvo truk
domas. Iš arti ir iš tolo visokių luomų žmonės 
keliaudavo, girdėdami apie stebuklingus ap
reiškimo regėjimus ir patys trokšdami juos pa
tirti.

Po to Kotryna Ricci neliovė šventoje tobu
lybėje tvirtėti. Be to, ji buvo išrinkta eiti aukš
tas pareigas vienuolijoje ir gale ji vienbalsiai 
buvo išrinkta ordeno viršininkė. Su atsidavi
mu atlikdama kiekvieną skirtą pareigą, ji nie
kada nepamiršo visą aukoti didesnei Dievo 
garbei ir sielų išganymui, o ypatingai sielų iš
laisvinimui iš Skaistyklos kančių.

Kotryna Ricci mirė šventąja mirtimi ir 
stebuklai kartojosi prie jos karsto. Bažnyčia 
ją paskelbė šventąja ir maldingi žmonės į ją 
meldžiasi, melsdami, kad ji pas Dievą juos už
tarytų ir teiktų malonių, kad kentančias sielas 
skubiau išlaisvintų iš Skaistyklos kančių;, Tuo- 
«ii ji yra galingoji užtarytoja pas Dievą.

į Domininkonių vienuolija, kur šv. Kotryna 
Ricci praleido savo gyvenimą, lig Šiol yra išli
kusi, bet nūnau žinoma, kaipo šv. Kotrynos 
Vienuolija. Taip užvardinta, kad pagerbti 
Šventąją. Ten ir jos lavonas yra laikomas di
džioje pagarboje.
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M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.

Atdarą Tel. •
hieną ir Naktį Dial-5-5898

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA

D. MAŽEIKA
Geriausi, moderniskiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininkų KIRPYKLA ir 
barzdaskutykla.

D. MAŽEIKA ir J. JONAITIS
12 Vernon St., Worcester, Mass.

VANITY 
STUDIO 
Lietuvis 

FOTOGRAFAS 
PR. ŠATAS 

Puikiausi 
Paveikslai už 

žemiausią 
Kainą

PAMALDOS
Penktadieny ir šeštadie

ny įvyksta didelės pamal
dos visose R. K. bažnyčio
se. Tat ketvirtadieny išpa
žinčių klausymas bus: vai
kams 2:30 vai;, suaugu
siems 3:30, ir vakare 7:30 
vai. vakare. 7:30 vai. miš
parai ir pamokslas.

Penktadieny šv. mišios 
iš ryto 5:15; vaikams 7:30 
ir Suma 9:00 vai.

šeštadieny šv. mišios: 
5:30 vai.; 6:00 vai.; 6:30 
vai.; 7:15; 7:45 ir suma 
9:00 vai.

zimiero parapijoj. Linki
me jiems gražaus, ir malo, 
nauš šeimyninio sugyveni
mo ir laimės!

Ikasalaitė - Sargent
Tą pači^ dieną, šeštadie

ny, spalių 26 d., Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje, 
moterystės sakrame n t ą 
priėmė p. Robertas Sar
gent, 28, su p-le Vanda I- 
kasalaite, 22. Moterystės 
sakramentą suteikė kun. 
Aug. Petraitis. Jaunave
džiams liūdininkais buvo 
p. Juozas Mall^tt ir p-lė O- 
na Sereikaitė.

LAIDOTUVES

TAMAS SINKEVIČIUS

MYKOLAS GRAŽULIS

Trečiadieny, spalių 23 d. 
Miesto ligonbuty pasimi
rė Mykolas Gražulis, 52 m. 
amžiaus. Velionis paėjo, iš 
Kalvarijos parap., Lietu
vos. Čia Amerikoj'gyveno 
ilgą laiką ant 49 Planta- 
tion g-vės. Spalių 26 dieną 
tapo palaidotas šv. Jono 
kapinėse.

Kazimiero par. bažnytinė
je svetainėje. Pirmininkas 
Petras Katauskas atidarė 
ir vedė susirinkimą. Iš
klausyta Raportai ligonių 
lankytojų. Nutarta suvar- 
gusiems duoti pašalpą.

“Whist party” pavyko. 
Žmonių buvo apie 300. Su
sirinkime prisirašė keturi 
nariai. Korespond.

SUSIŽIEDAVO
GABUS STUDENTAS

- ----- . •— T

Studentas Bronius Le
keckas gavo stipendiją tę
sti mokslus New Hampshi- 
re universitete. Jis buvo

nas AlavoŠįus, Elz. Aukš
tikalnytė, V. Augustinavb 
čiūtė, Alfonsas Kūnigdnis, 
Joiias Bašinskas, Vincas 
Kereišis ir Viktoras Sta- 
liulionis.

Lietuvos Vyčių 26 kp. 
džiaugiasi pasekmėmis ir 
dękoja visiems dalyviams 
ir rėmėjams už paramą.

ATVYKO Iš LIETUVOS

24 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

“Daugiausia Gėlių Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEŪRGE’S FLOWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį į visas dalis pasaulio”.

Tel. 2-8186

A.J. KITKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausių drabu
žių visai* šeimynai. 'Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA- 
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

. Worcester, Mass.

Po nelaimingo susižeidi- 
mo, spalių 18 d. miesto li- 
gonbuty pasimirė Tarnas 
C. Sinkevičius, 68 m., gyv. 
2 Grammont g-vės. Velio
nis buvo gimęs ir augęs 
Lietuvoje; Worcestery iš
gyveno apie 47 met.

Nubudime paliko žmoną 
Jievą'(Ališauskaitę), tris 
sūnus: Joną, Antaną ir 
Juozą; keturias dukteris: 
Marijoną Lattimer’ienę, 
Margar. Alikonienė, Oną 
Mičiulienę, ir Blan. Mille- 
rienę; du broliu: Teodorą 
ir Lauryną Lietuvoje. Iš
kilmingas pamaldas už ve
lionį įvyko Aušros Vartų 
parap., kurias laikė klebo
nas’ kun. K. A. Vasys, kun. 
S. J. Vembrė ir kun. J. J. 
Bakanas. Palaidotas tapo 
šv. Jono kapinėse. Amžiną 
atilsį duok jam Viešpatie1

Antanas Kliudžius»
Trečiadieny, spalių 16 d. 

miesto ligonbuty po sun
kios ir ilgos ligos pasimi
rė Antanas Bliūdzius, 77 
m. amžiaus. Velionis ilgą 
laiką gyveno pas savo gi
minaičius p. Kardoką, 21 
Barclay g-vės. Spalių 18 d. 
su bažnytinėmis apeigo
mis, kurias atlaikė kun. S. 
J. Vembrė, tapo palaidotas 
Notre Dame kapinėse. 
Grabnešiais buvo: Jonas, 
Antanas, Juozas Kardo- 
kai, V. Karašauskas. Lai
dotuvėse maloniai patar
navo graborius p. Juozas 
Dirsa.

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
dorybė. Napoleonas.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

KRIKŠTAI
Alena Rožė Struckiutė

Ona Stulgaitytė (Anna 
Johnson), juristė, kuri dir
ba Mahaney (mayoro) & 
Moynihan advokatų firmo- vienas iš aštuoniolikos lai- 
je susižiedavo su Louis H. mingųjų studentų, kurie 
Rocheleau.

Šiomis dienomis atvyko 
iš Lietuvos Elzbieta Judei- 
kis. Ji atvyko pas p. A. 
Nakueius į Gardner, Mass.

nė, Pacipavičienė, PaŠukienė, O. 
Parulienė, K. Statkienė, K. Step- 
oinskienė, Senauskienė, M. Schu- 
kienė, E. Thompson, O. Valatke- 
vičienė, O. Zurinskienė, Zinkienė, 
Jankauskienė, Gavaisienė, Blake 
St. Market.

Moterų Sąjung. 5-ta kp.
A. Barauskienė, O. BrozienS, O 

Gaidienė, O. Galevičienė, M. Kra^ 
pavickienė, V. Lutkiėnė, L. Na£ 
taravičienė, O. Puišieųė, O. SL 
dabrienė, F. Sipavičiūtė, M. Ui> 
monienė, M. Verbšienė, M. VaitL 
kunienė.

Šv. Petronėlės Draugija, Am* 
brozevičienė, Citipienė, Jurgelio* 
menė, Kazlauskienė, Katsievičie* 
nė, Stalulioniene, Valatkevičienė,

Jack Darcy F. Nat. Store, John 
J. Lian A. &P. Store, Frank J*. 
Grigas, George Goyette, Kuehins* 
kas, W. F. Troy F. Nat. Store, 
A. Abračinskas.

Taigi už širdingai suteiktas au
kas maloniai dėkoja kun. Klebo
nas ir vakarienės rengimo komi
sija.

Gerasis Dievulis teatlygina 
jums šimteriopai!

Tinginystė —jauno žmo
gaus kapai. Jf. SicjM'nL

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame 
savo draugams ir pažįsta
miems už atjautimą laike 
Marcelės Degesiūnienės li
gos ir už atlankymą ligoni
nėje. Dėkojame pp. Palai- 
mienei, Kuzmickienei, Jo- 
vaišienei, Babrauskienei. 
Puišienei, Židanavičienei, 
Dr. Berginui, Babrauskai- 
tei ir kitiems už atlanky
mą ir gėles.
Jonas ir Albina Degesiūnai

gavo stipendijas.'
Bronius Lekeckas yra 

Kazimiero ir Magdalenos 
Lekeckų, gyv. 33 Barclay 
St. sūnus. Jis mokosi inži- 
nieryšfės.

PARAPIJOS
VAKARIENE

LANKĖSI

Šiomis dienomis Worces- 
tery lankėsi ristikas Vla
das Biekša.

BALIUS PAVYKO

SUSIRINKIMAS

Labdarybės draugijos 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyko spalių 15 dieną, Šv. -------  —.. —~>! .... ■

Spalių 17 dieną įvyko 
Lietuvos Vyčių balius, ku- 
ris labai gražiai pavyko. 
Daug jaunimo - vyčių bu
vo iš Aušros Vartų para
pijos ir kitų kuopų.

Rengimo komisijoje bu
vo šie: B. Sidabraitė, Jo-

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radioš ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
GLENWOOD ir ATLANTIC

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kainą. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

Dial 6-1944

POPE OPTICAL CO.

Juozui ir Marijonai (Si- 
niauskaitei) Struckams 
rugsėjo 28 d. gimė didoka 
ir graži dukrelė, kuri spa
lių 27 d. tapo pakrikštyta 
maloniu Alenos - Rozalijos 
vardais. Krikšto sakra
mentą suteikė kun. S. J. 
Vembrė. Krikšto tėveliais 
buvo p. Ignas Šimonis ir p. 
Viktorija Struckienė. Lai
mingai ir sveikai auga ir 
stiprėk Alenyte!

ŠLIŪBAI

VALDŽIA
Worcesterio Piliečiai, išbuskite! Visi 
turite žinoti, kad rinkimai čia pat. 
Norint, kad Gera Valdžia tęstų savo 
darbą ir toliau, kiekvienas pilietis 
privalėtų ateinantį Antradienį' bal
suoti už šiuos kandidatus. Jie stovi 
už Worcesterio miesto valdžios val
dymo namų principus.

ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pa? mumis dėl 
akinių.

397 Main St.r Worcester, Mass.

. .........................    R

(NATIONAL BOTTLING!
COMPANY

j Lozoraičiai — Savininkai | 
i Išdirbame gerus minkštus gė-| 
irimus. Geriausias patarnavi-Į 
Imas vakarėliams ir piknikams| 

bei išvažiavimams.
į Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
WORCESTER, MASS. I

Zabarauskas - Pasipavi- 
čiūte 

šeštadieny, spalių 26 d. 
šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, moterystės sa
kramentą priėmė p. Karo
lis Zabarauskas (Rome), 
26, su p-le Alena Pasipa- 
vičiūte, 21. Moterystės sa
kramentą suteikė kun. S. 
J. Vembrė. Jaunavedžiams 
liūdininkais buvo p. Alfon
sas Pasipavicius ir p-lė A- 
dėlė' Kavaliauskaitė. Jau
noji porelė “medaus mėne
siui” išvyko Ne\v Yorkan; 
sugrįžę apsigyvens šv. Ka-

FOR MAYOR
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G
Antradieny, spalių 22 d., įvyko 

metinė Šv. Kazimiero parap. va
karienė, kuri pavyko įvairiais 
žvilgsniais ir parapijai davė mil
žiniško pelno — apie vakarienės 
eigą buvo rašyta praeitame ‘Dar
bininko’ — numery. Dabar šir
dingos padėkos žodis priklauso 
sekantiems asmenims už jų šir. 
dingas aukas Šv. Kazimiero para
pijai, būtent:

Buehler Bros.; Brodeur,’ U. Z.; 
B. and K. Capitol Market; John 
Bachinskas and Son; Bill’s Spa; 
G. Boepple Co.; Budish and Ka- 
plan Co.; Matthew Cinsky; 
Chesna and Sehuka; Cohen Ba- 
kery; Clinton Bakery; Chicago 
Dressed Beef Co.; C and S. AVho- 
lesale Ine.; Colonial Ice Cream; 
J. Depkunas; Joseph J. Dirša; 
Empire Beef Co.; Food Specialty 
Co.; H. Freeman and Co.; Free- 
man’s Bakery, Ine.; S. George 
Fruit Co.; Greenwood Dairy; Am 
tanas Kandrotas; C. A. King Co;; 
John A. Kundrotas; Anthony 
Kerais; K. and W. Groceries; Lu- 
rier and Hutehinson; H. Miller; 
McGovern of Cudahy; J. F. Mc
Donald Cb.; National BdkingCo.; 
New England G. S. Co.; Natio
nal Bottling Co.; Publix Fruit 
Co.; George Palaima; John Pa- 
tinškas; Anthony Paulukonis; 
Royal Bakery Co.; Riley’s Bake
ry; Snider Dressed Beef Co.; E. 
T. Smith Co.; H. Schanberg; kit
kas Fruit and Vegetables; M. Wi- 
ner Co.; Whitman’s Greamery; 
Carl Wiegert; Wilben Bottling 
Co.; E. Zinkienė.

Arenta, Bueinskienė, Bu 
dvikai, Burinskieųė, Cipulauskas, 
Daugėla, Drugtienė, Diriginčius, 
Džiaugienė, Grenda, Giedraitis, 
Jakštis, Kerbelis, Kavaliauskai. 
Kvedarienė, Kupčinskai, Kamai- 
tienė, Kaveekai, Kaseilius, Kanse- 
revieienė, Šateikienė,. Menseins 
kas, Mačiulis, M., Morkūnienė, 
Matukaitis, Wm., Nevulis, Nelmo- 
kas, S., Palevičius, Petrila, S., 
Rutkauskienė, Rugienis, A., Stul- 
gaitis, Starkis, Sinkevičius, A.. 
Stolgaitis, A., šilalienė, V., Šium- 
skis, Stelmokas, Špakauskas, A., 
Stelmoką, šteiva, Tamkus, Ur
ban, A., Ulevičius, Vosylius, Va 
luckis, Vasiliauskas, Vitkus, We 
letkus, A. F., Wispallys, Yenčius, 
A.,

Tėvų Marijonų 12 Skyrius:
O. Gudinavieienė, V. Parulis, 

V. Rimša.
St. Casimir’s Women’s Sočiai 

Club, J. Abračinskas, M. Bajo- 
rinas, A. Barauskas, A. Brokevi- 
čius, A. Chuplis, J. Carrol, P 
Chaplick, M. Delonis, H. Dauba
rą, J. Glodis, V. Ginkus, A. Gra
bauskas, Gudzevieienė, J. Jakutis 
A. Krupp, A. Katauskas, Kupstie
nė, J. Kulbokas, M. Korsac, Mr. 
and Mrs. P. Karoblis, A. Lukoše
vičius, A. Milius, A. J. Miller, J. 
Mąttrick, D. Mahony, Mr. and 
Mrs. A.' Peterson, A. Puzar, J. 
Puzar, Mr. and Mrs. J. Roglis. 
V. Rupka, M. Šimonis, B. Siko. 
ris, J. Thompson, Wm. Thompson, 
M. Žemaitis,

Šv. Onos Draugija, A. Baraus 
kienė, A. Bakanienė, K. Bendora- 
vičienė, P. Blavaekienė, F. Bui- 
vidiepė, O. DauČienė, M. Gražu- 
lienė, O- LundŽiuvienė, O. Lenayi • 
ciene, K. Mitrįkienę, Paulauskie-

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. > Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330
Gyveninio Vieta: 

8Ž^U4LNUT AVĖ. 
T61." Norvvood 1020

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS*) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

MORRIS SHOE STORE
— Lietuvis Savininkas - 

Užlaiko Vėliausios Mados 
ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 

Vyrams Lietuvių išdirbtus 
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 

Darbinius ir šventadieninius
1152 Washington St., 

Norwood, Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton

MODERNIŠKA LIETUViy 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bučinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žią tavorą. Pamėgykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

nieko neskaitome.
344 Millbury St., Tel. 5-5746.

Pianos — Radios
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON^
20 Trumbull St. Woroester, 

Tel. 49480 Mau.

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63PENNAVE. IVOKCESTER, MASS.

DIAL 5-6367

FOR StHOOL COlS nUUELat-LRRGE

WORCESTERIO TAXAI WRCESTOO DARBAMS
Republikonų miesto Komitetas, 

Jacob A. Goldberg, Pirmi, 
4 Guild Road.

i THE PEOPLE’S
į SAVINGS BANK
| Draugiško Patarnavimo Bankas
| 4ĮJ0 Main Street, VVorcester, Mass.
j , Skersai Gatves Nuo City Hali
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KUR MANAI GYVENTI?
KOLONIJOSE

&
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI BROCKTON’O BIZNIO APŽVALGA
DUBININKO RADIO 

KONCERTAS
Nashua, N. H. — Sekma

dienį, spalių 27 d., šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj 
įvyko Darbininko Radio 
Koncertas. Programą išpil
dė Darbininko Radio Cho
ras, Solistai ir Solistės, va
dovaujant muzikui Rapo
lui Juškai ir akompanuo- 

'<• . jant p. Marijonai Treina- 
vičiutei ir Šv. Kazimiero 
parapijos Radio Grupė, va- 

/ dovaujant muzikui J. Ta- 
i mulioniui. Tarpuose kalbė- 
" jo p. Pr. Razvadauskas, D.

Averka ir A. F. Kneižys.

Didžiausia padėka už su
darymą tos gražios nuotai
kos priklauso Nashua Kle
bonui Kun. Dr. A. Bružui, 
LDS. 65 kp. valdybai, ko
misijai ir šeimininkėms, 
tos kolonijos jaunimui ir 
jo vadui p. J. Tamulioniui.

Jeigu manai gyventi A* 
menkoje, įsigyk Amerikos 
pilietybės popieras, nes 
lengviau gausi darbą ir se
natvėje pragyvenimui pen
siją. Atvažiavimo dieną ir 
laivo vardą dėl savo kos- 
tumerių aš surasiu veltui, 
kurie ateis į mano drabu
žių krautuvę. Kurie kreip
sitės laišku tuo klausimu, 
tai prisiųskite $1.00 išlai
doms.

Amerikos piliečiai, ku-

Ląįvai dideli — greiti, o 
laivakortės pigos. Krautu
vė atidara ir vakarais.

Petras Bartkevičius 
(Agentas)

678 N. Main St., 
Montello, Mass.

LEON W. RAND
Autorizuotas Fotografas 

Imame“visokias fotografijas ir 
gražiausio kūdikio kontesui 

skiriamos dovanos $220.
Pabandyk Juos

153 Main St. Tel. 7740.

KUŠKI HEALTH SYSTEM
Esame Specialistai 

Eledro - Gariniu Mineralinių 
Vanų ir mankštinimų.

INFRA-RED BAKING 
Jalmar Kiiski, Vedėjas 

153 Main St. Tel. 2336.

IRIS PHARMACY
BROCKTONE DIDŽIAUSIAS

DRUG STORE
Specialia išpardavimas 

$2.50 Užkandžiui dėti skrinutė 
su Vecum bateliu, dabar už

• > ■ $1.39. '

ii

MIRĖ
Šiomis dienomis mirė 

staiga V. Treinavičiūtė, 13 
metų amžiaus. Palaidota 
parapijos kapuose. Ji pri- rie esate pasiturę, galite į' 
klausė prie Marijos Vaike 1 * * L± - ’
lių draugijos. Teilsisi ra 
mybėje.

Ameriką atsikviesti savo 
tėvus, brolį arba seserį.

Tel. Brockton — 1076 
Darbas Garantuotas.
MODERN 

UPHOLSTERING CO.
Parlor setus darome ant 

užsakymu 
Apdengiame ir pertaisome

VELTUI APSKAIČIAVIMAS
H. Colding, sav. 173 Main St.

ŠIS BANKAS VISIEMS
Taupyk su mumis

BROCKTON SAVINGS BANK 
Main ir Court St.

DUNLOP TIRE & 
RUBBER CORP. .

Vartok ‘Dunlops’ dėl saugumo

EMIL JOHNSON, Sav.
72 Legion Parkway

Brockton 8640

OAMPELLO COOPERATIVE 
BANK

1106 Main St., Franklin Bldg., 
Campello, Mass.

Tel. 2197
Parsiduoda Šerai.

Už įdėlius nuošimčiai mokami 
SKOLINA PINIGUS DEL 

NAMŲ
58 metai biznyje.

rėš gerą progą pasilinks- Į AUfDCMPf
minti metiniame bazare, «-M„nCWUt, lilHad.Artinasi Padėkonės Die

na. Tą dieną įvyks mūsų Kazimiero parapijos,

tė ir K. Miškinytė.

lapkričio 8-tą, 9-tą, ir 16- 
tą, Lietuvių salėje. Prasi
dės nuo šešių i
dvylikos. Kiekvieną vaka
rą šoks jauni, šoks ir seni,

Providence lietuvių pa
rapijos bažnyčios šventini
mo iškilmėse dalyvavo ke
letą nashua’iečių. Sugrįžę 
visi džiaugiasi ir dalinasi 
gražiais įspūdžiais.

Parapijos bazaras pavy-

parapijos choro metiniai
Žmonių buvo daug ir vi- šokiai. Choras smarkiai 

si ^programa buvo pa ten-(ruošiasi visus svečius pri- 
kinti. Kalbėtojams prisi-^mti maloniai ir juos pa
minus apie Darbininko Ra- tenkinti. Šokių Komisijoje 
dio Programos rėmimą ir yra: Jonas Sabaliauskas, 
•pakvietus įsirašyti į rėmė- Antanas šoka, Julė Gaidy- 
jus, rasta daug pritarėjų. 
Viso su įžanga Nashua’ie- 
Čiai sudėjo $47.05. Darbi
ninko Radio Programos 
Komisija visiems nuošir- 

. džiai dėkojo ir dėkoja.
Prieš koncertą ir po kon

certo Nashua LDS. 65 
kuopa, o ypatingai Kleb. 
Kun. Dr. A. Bružas labai
nuoširdžiai ir maloniai ko. Kleb. kun. Dr. A. Bru- 
'dainininkus(kes), jų vadą, ^as bažnyčioje visiems dė- 
kalbėtojus ir tos grupės u_ž dalyvavimą 
šoferius kartu su vieti-iir narpTnlTnn Teramins 

niais dainininkais priėmė 
ir pavaišino šaunia vaka
riene prieš koncertą, o po 
koncerto užkandžiais ir 

<■ gėrimėliais. Ja u n i m a s
■ r (svečiai ir vietiniai) labai 
j draugiškoje nuotaikoje 
j šnekučiavosi, juokavo ir 
1. dainavo. Pasakyta gražių 
-5 kalbų. Ypatingai gražiai 

kalbėjo kleb. kun. A. Bru- 
y? žas ir abiejų chorų vadai, 

muzikai Rapolas Juška ir 
J. Tamulionis. Jie reiškė 
pageidavimą, kad abiejų 

; chorų jaunimas tą gražų 
vienybės darbą palaikytų 
ir toliau, kad chorai pasi-

ir parėmimą parapijos.
Žmonių buvo ir iš kitų 

miestų, kaip tai: Lowell, 
Manchester, Haverhill.

Šiais metais įvyko viena 
iš pasekmingiausių meti-

ir tęsis iki':nŠ vakarienių šv. Pran-

McGLIN'CHEY & 
RUSSELL

FUNERAL HOME 
Tel. 254-R; 446 Main St. 
Pagrabams patarnavimas ir 

Automobiliai.

J. J. KELLEHER ACME ROŪFING CO,
Akinių Pritaikinto jas
Darba atlieka atsakančiai

68 Main St. Tel. 1066

ABINOTON, MASS.

Mes specilizuojamės stogu ir 
sienų apdengimu 

TEL. 249-W.Į ciškaus parapijos, spalių 
20 d., 5 valandą jau žmo- 

sk«bėj° svetainėje.
visų skoniui. • ‘ |kad Sautų Vletą-Ikl 6- bu- 

Galima sakyti, kad šitas vo ki“šti“ai, P* 
bazaras bus iš apylinkės svetaine. Kaikune nekan- 
lietuvių suvažiavimas -itre3nieJi turėjo grjzti na- 
Easthampton, Northamp- ™0- 
ton, Pittsfield, Sprihgfield,! Rūpestingos šeimininkės 
Holyoke, ir Thompsonvil- pagamino valgių dėl 500— 
le. Westfield’as turi už 600 asmenų.
garbę būti šitų kolonijų! A skanuminl} buvo 
centru j kur, laikas nuo įr muzikalė programa ir 
laiko apylinkių lietuviai kalb Dalyvavo miesto 
suvažiuoja. Mums labai aldininkai: majoras Wal. 
malonu yra priimti vieti- ter A Griffi Fire chief 
mo klebono kun V. Puido-|Frank A/Sulli Alder, 
ko širdingą kvietimą, kad man John T Kilc A1. 
šįmet visi parapijos reme-, derman Adam Eberhardt 
jai dalyvautų bazare! !ir Alderman Thomas F.

,.bazal!a?į.Galvin. Iš svečių pažymė-
- r x . .. . -. , . įtini: kun. 'J. Petrauskas iš1
mus tai*įBrocktono> Tėvas Alfonsas pamokinanti. Vakaro pel- 

Tėvas Gabrielis, kun. J. nas skiriamas “Darbinin-
Pauliukonis, p-nas Jaka-iko” naudai. Taipgi kalbės 
vonis iš Brockton ir kiti. 1 - - - - — —

^Vakarą atidarė rengimo 
komisijos“’pirmininkas K. 
Vencius ir perstatė prog-

*Buvo laimėjimų’ir graži'[įvyks kelias’ dienas priešu 
programa. J. Widner ir B. 
Budak buvo laimėtojais.

Darbai pagerėjo. Tik ne- 
žine ar ilgam. Jeigu taip 
būtų ilgesnį laiką, tai dar
bininkai galėtų ramiau gy
venti.

WESTFIELD, MASS.
40 V AL ATLAIDAI

Lapkričio 10 dieną su 
suma prasideda lietuviu

mainydami suruoštų kon- §v Kazimiero parapijoj 40
j.'. certus, vakarėlius. Jauni- 
H inas gerb. vadų pareiški

mus labai entuziastingai 
■/. ' priėmė ir savo kalbose už- 
U ‘ gyrė.

Taigi nashua’iečių nuo- 
p Širdumas ir vaišingumas 

sužavėjo jaunimą, Bosto- 
p- niečius. Jaunimas labai į- 

vertina senesniųjų pastan
gas ir norus palaikyti jį 

f., lietuviškoje dvasioje, ir jis 
į tokiu pasiliks.

vai. atlaidai. Baigsis 12 d. 
lapkričio mišparais.

Prašau ne tik artimiau
sius apie Westfieldą gyve
nančius lietuvius pasinau
doti tomis Dievo malonė: 
mis, bet ir tolimesnėse ko
lonijose gyvenančius.

Kun. V. Puidokas

METINIS BAZARAS
Kaip kasmet, taip šįmet 

parapijiečiai ir svečiai tu-

didatai atsilankys. Reikia i 
pažymėti, kad šitie rinki
mai bus labai įdomūs.

Į Majoro vietą kandida
tuoja moteris — ponia A. 
Burke. Tai yra pirmas 
toks atsitikimas miesto is
torijoj. Dabartinis Majo
ras Cowing irgi yra kandi
datu. Šįmet jisai baigia 
antrą tarnybą. P-nas Jur
gis J. Naudžius, mūsų pa
rapijos jaunuolis, kandi
datuoja konsulmonu.

Jeigu yra tokių, kurie 
dar neįvertina lietuvių 
tautos ir jos piliečių, lai 
atsilanko į mūsų bazarą ir 
pasiklauso miesto politi
kierių. Jie jums pasakys 
kokie išmintingi, meilūs, 
darbštūs, gražios išvaizdos 
yra broliai lietuviai.

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

Lawrence Biznio Apžvalga
BR0ADWAY MATTRESS CO.

i

BACK BAY STUDIO
Paveikslai traukiami 

' DIENĄ ir NAKTĮ

277 Jackson St. Lawr. 28828

DR. J. R. LEAVTTT
Optometristas

Ofiso vai. nuo 9 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vai. po pietų 

, Sekmadieniais ir vakarais 
pagal sutartį.

574 A Essęš St. Law. 31623

1

Aukštos rūšies matrosai !

Specialistai perdirbėjai
440 Broadway, Lawrence 29846

ESSEX HARDVVARE & PLUMBING SUPPLY Co. 
Gyva Krautuve”

Phimbing - Heating - Elektrikiniai reikmenys.
Carey stogams materijolas,
Lucas maliava — aliejai — vamišiai
Sienoms popiera — statybai hardwaris ir įrankiai.
SĖKLOS — daržams įrankiai ir trąšos.
TEL. 9000 —— UŽDYKA PRISTATOME

565 Essex St., Lawrence
“THE HOUSE OF BETTER SERVICE”

JONO KMITO EILĖS

Pack”. Vadovaus medici- darė Alena Didikaitė, Ale
nos studentas P. Zareckas. na Saulioniūtė, ir V. Ba- 

’ kūnas.
Prie draugijėlės turėtų 

priklausyti daugiau para
pijos mergaičių ir berniu
kų, nės po kelių mėnesių 
didesnės mergaitės įstos į 
sodaliciją, o tada kas nors 
turės užimti jų vietas.

P-lė I. B. P.

Maldos Apaštalystės Dr- 
ja pasiryžo įtaisyti langą1 
bažnyčioje. Kas antrą ne- 
dėldienį turės pramogėlę 
fondui sukelti.

Mirtos Šakelė.

WASHBURN BAKERY 
INC.,

PUIKŪS KEPĖJAI
DUONOS ir PYRAGŲ

507 Pleasant St.
Tel. Brockton. 5401

LOWELL, MASS.
“BAŽNYČIA KATAKUM- 

BOSE”
Ateinantį sekmadienį, 

spalių 3 d. 7:00 vai. vaka
re, parapijos, salėje įvyks 
gražūs judamieji paveiks- 

į lai “Bažnyčia Katakumbo- 
,se”. Paveikslai įdomūs ir

igerb. klebonas kun. Pr. V. 
! Strakauskas. Įžanga 25c., 
vaikams 10c. Visus nuo
širdžiai kviečiame daly-

N0RW00D, MASS.

Namų: Ofiso:
Tel. 7933 Tel. 4009

STEPHEN C. 
VISHINSKAS

Advokatas
63 Main St., Brockton, Mass.

Šv. Cecilijos choras (Šv. 
Jurgio lietuvių par.) ren
gia metinius šokius, penk
tadienį, lapkričio 8 dieną? 
Sočiai Hali, prie pat Ju-| 
nior High School. Jau pa
samdytas geras orkestras, 
Šokių komisijoje yra: pir
mininkas V. Babilas, V, 
Balutis, pp. S. Smilgytė, A. 
Okulavičiutė ir Ona Gai- 
duliutė.

DR. GEORGE 
WAKELING

Osteopathic Specialistas
Gydytojas ir Chirurgas

Tik pagal sutartį
50 Ash St. Tel. Brockton 4776

ramos vedėju- jauną medi- vauti.
cinos studentą, P. Zarecką. i '

Komisiją šios vakarienės' VESTUVES 
sudarė sekantieji: — K.| Spalių 26 dieną, 9 valan- 
Venčius, P. Bruzgutis, S.‘dą ryte Šv. Juozapo para- 
Padvarskas, J. Jankaus-1 pi jos bažnyčioje su iškil- 
kas, F. Volungevičius, Armingomis šv. mišiomis, 
Aurila. šeimininkės: p-j kleb. kun. F. W. Strakaus- 
nios J. Zapenienė, L. Ven- kas sušliubavo p. Petrą 
čienė, U. Jerackienė, V. Kasparavičių iš Hudson, 
Černiauskienė,, U. Stun-'N. h. su p-ie Ona Petke- 
džienė, M. Rudienė, R. Ku- vičiute. Jaunavedžiai, jų 

tėvai ir giminės priėmė šv. 
Komuniją.

P-lė Ona Petkevičiūtė 
priklausė prie Merginų So- 
dalicijos ir prie bažnytinio 
choro. P-lė Ona buvo dora 

i ir pavyzdinga mergaitė.
Jaunieji išvažiavo į New 

York praleisti ‘Medaus 
Mėnesį’.

Linkime naujai porelei 
gražaus sugyvenimo.

klienė, L. švenčionienė ir 
J. Čirienė.

Prie stalų patarnavo pa
nelės C. Arminaitė, O. Ak- 
stinaitė, M. Zapenaitė, O. 
Astrauskaitė, M. ir A. Son- 
gailaitės, J. Tamašauskai
tė, O. Veličkaitė, O. Kvara- 
ciejutė, E. Butkevičiūtė, A, 
Zenavičįūtė, E. šimoniutė, 
J. Savičiutė, E. Griškevi- 
čiutė, R. Miliauskaitė, A. 
Jerackaitė, A. Bagdonaitė. 
D. Slasek, M. Turonienė ir 
A. Arlauskaitė.

| Pelno liko virš 4 šimtų 
dolerių.

Tai gražus mūsų išeivi
jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių'rinki
nys.

“DARBININKO” Adm.

Lawrence šią vasarą a- 
tostogavo naujai įšventin
tas kun. Juozas Pauliuko- 
nis, M. I. C. Spalių 25 d. 
išvažiavo atgal į Romą 
siekti aukštesnių mokslų.

HALLOWEEN PARTY
Marijos Vaikelių Hallo- 

ween party, kuri įvyko 
spalių 27 dieną, labai pui
kiai pavyko. Programa su
darė iš šokių, dainų ir pia
no solo.

Visi turėjome “swell ti- 
me”, o ypatingai berniu
kai, kurie buvo įsitėpę sa
vo veidukus.

Taipgi buvo skiriamos 
dovanos už gražiausią ir 
juokingiausią prijuostę.

P-nas P. Zareckas yra 
labai susidomėjęs “Cub- 
bing” ir nori pradėti “Cub §įas dovanas laimėjo Ago- 
Pack”. Greitu laiku tiki ta Drėvinskaitė ir Bronis

Spalių 20 d. pp. Emilija 
ir Mykolas Stelmokai mi
nėjo savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuves.

Pasitaikė, kad p. Stelmo
kai buvo išvažiavę pasiva
žinėti, tai svečiai ir vieš
nios, kaimynai, susirinko 
į jų namus juos pagerbtų. 
Sugrįžę rado visus jų na
muose ir kaip nustebo su
žinoję tikslą.

Pp. Stelmokam svečiai 
ir viešnios pareiškė daug 
nuoširdžių linkėjimų ir į- 
teikė dovaną.

Dalyvavo šie: pp. Balu
čiai, Nevierai, Vięsulai, 
Gaigalai, Blažiai, Adomai
čiai, Janavičiai, Dargvai- 
niai, Jenkevičius ir Bal
nys. Pp. Kamilienė ir A. 
Smilgienė buvo šeiminin
kės. Ponia Adomaitienė 
buvo toastmasteriu.

Pp. Stelmokai yra žymūs 
veikėjai Šv. Jurgio para
pijoje ir uolūs laikraščio 
“Darbininko” skaitytojai 
ir rėmėjai. P-nas Stelmo
kas paeina iš Žiežmarių 
parapijos, Antakalnio kai
mo, o p. Stelmokienė (Je- 
sulaitytė) iš Alytaus, 
Mikščiūnų kaimo.

Jubiliejatam linkime ii- 
1 giausių metų.

D0WD FURNITURE CO. Ine. j 
Congoleum, rūgs 36X54 —98c. I 

pirmiau buvo kaina $1.67
335 Warren Ąve.
prieš Motor Reg. I
Tel. Brockton 600 I

Seniausia krautuvė Broektone |

M. H. WALSH D AIRY
Gamintojai geriausios rūšies 

PIENO ir SMETONOS 
Specialia vaikams pienas 
348 Oak St. Brockton 2110

OSCARSONS 
UPHOLSTERING CO.

Išdirbėjai seklyčių setų.
Taipgi taisome senus baldus ir 

matrosus
Matrosai pertaisomi už $3.00
Mes paimame ir pristatome

679 Centre St. Brockton
TEL. 7737

pirm. Alena Jasonytė, Ona 
Pazniokaitė, V. Adomaity
tė ir M. Uždąvinytė. Ši ko
misija parašys istoriją nuo 
draugijos įsikūrimo ir iki 
šių dienų. Po to bus išrin
kta kita komisija. Sodalie- 
tems pasižadėjo padėti ir 
kleb. kun. S. P. Kneižis.

Taigi jei kas turi kokių 
patarimų, žinių, tai tepra- 
neša komisijai, kuri malo
niai priims ir padėkos. So- 
ddliečių istorijos komisi
ja, 36 St. George Avė., 
Norwood, Mass. E.d.M.

---- —-------------•——— Į-— • —---------- ------------ —— ua vicvinorkaiLU u juiuiho-
366 VV. Rroadway, |mės jog vaikai nuo 8 iki iava Svenčioniutė.

12 metų sudarys “CubĮ Programos komisiją su-South Boston, Mass.

Merginų Sodalicija šv, 
Jurgio parapijoj pradėjo 
nepaprastą darbą, jos ra
šys savo draugijėlės isto- 
riją. Komisiją sudaro šie:

Tur būt, daugiau yra 
žmonių, kurie daug gerų 
progų yra pražiopsoję, 
kaip žmonių, kuriems jų 
tikrai nebuvo.

La Beaumelle.
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REP. WILUAM A. MOLLOY
KANDIDATUOSI

16 METU BIZNYJE EXECUTIVE GOVERNOR’S COUNCIL 
BANKO DIREKTORIUS NASHUA N. H.

BALSUOKITE

uz
i

Thomas J. Grigas

J. GRIGAS 6 WARD 
Kandidatas į 

SCHOLL BOARD 
PRANEŠA

Thomas J. Grigas pareiš
kia, kad jis stoja kandida
tu j Board of Education.

Jis visiems yra gerai ži-

susirū'pinęs darbininkų rei
kalais. Jei jam pasiseks 
gauti vieta valdžioje, jis 
yra pasirengęs stoti už lie
tuvius darbininkus parū
pindamas "

! Taigi lietuviai, atėjus rin-
jiems darbų. | 
lai, atėjus rin- *

'kimų dienai Lapkr. 5, visi y
[balsuokite už John D. Du-!|nomas darbuotojas politiš-l DaiBUOK“e uz n Y* ~ I 

koje dirvoje, ypač rinkimų San’ Ka(ka P* ™>inis busl| 
metu daug dirbo šeštame llsrin^as * Assessonus;! 
Warde. 'kreipkitės pas jį, o jis su g

i , . . S

LIETUVIS KANDIDATAS Į

BOARD OF EDUCATION

IŠRINKITE

ALVIN A. LUCIER
P-nas Grigas yra gimęs 

šiame mieste ir aktyvus 
narys keletos draugijų. Jis 
gyvena 54 Kinsley St.

Lietuviai, paremkite rin
kimų dienoje — Lapkričio 
5, p. Grigą, kuris yra lie
tuviams daug pasitarna
vęs. Būdamas valdžioje jis 
gins lietuvių reikalus. Tai
gi, visi lietuviai kaip vie- 
našr^arsubkite už Thomas 
J. Grigas.

malonumu tamstoms pa 
dės.

^Nashua’ieciai

NASHUA MAJORUS

BALSUOKITE
UŽ

Frank J. Cyrgalis
f Kandidatą į Aldermanus-At-Large ji

Jonas Tūbinis — Dugan 
yra lietuvis kandidatas į 
Asessorius. Jis yra labai

Paremkite Tuos Kandida 

tus, Kurie Garsinasi

e

BALSUOKITE Į MAJORUS

uz

i

JERRY J. HAGGERTY

4

vimą. Aš žiūrėsiu, kad žmonių namai nebūtų ap

krauti dideliais taxais.

Už tai visi balsuokite už JERY J. HAGGERTY.

I

U

BALSUOKITE UŽ

TŪBINIS

JOHN D. DUGAN
KURIS YRA KANDIDATAS Į

ASSESSORIUS

širdies, kad pagerinus žmonių būvį.

Aš stengsiuos sutvarkyti nuosavybių {kaina-

Jei aš būsiu išrinktas į Majorus aš dirbsiu iš

Jis lietuviams yra gero padaręs daugįajbnegu kiti buvusieji Nashua 
miesto majorai.

Jis yra teisingas, prieinamas ir labai darbštus.
- > į i .

Jisai rūpinasi žmonių gerove ir jų ateitimi* Jei jis bus išrinktas, jis 
rūpinsis ir toliau.

LEONARDAS G. VILIŠKA 
ir TOM GRIGAS.

“Darbininke’

Tel. 1956-W.
BALSUOKITE

JOSEPH Puž
MICHAELIONIS

Lietuvis Graboriusi JOHN C. BARRY
26 Kinsley St.,

į KANDIDATĄ Į ALDERMONUS

6 WORD j! 
! „ d

NASHUA, N. H.

Geras ir mandagus 
Patarnavimas.

$

BALSUOKITE UŽ Balsuokite už
LIETUVIAI BALSUOKITE 

už

LIETUVIUS KANDIDATUS

LEONARDA VELIČKA
IR

THOMĄ GRIGĄ JOHN J. McCAUGNEY
Kandidąitft |,Board of ĖDVOATION 

Jisyra geras lietuvių, draugas.

I
GEORGE E. KIMBALlJ

| ASSESSORIUS 
I *

George E. Kimball 5

Spring St. yra kandidatas 

į assesorių boąrdą. Jis yra

gimęs ir augęs Nashua ir 

turi per daugelį metų pa* 

tyrimą kaipo turtų įkai-
• ■ * ? \ y- ’■ *• v

nuotojas.j
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Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, GONN.i^’p^S^ 

Sutvirtinimo Sakramentas ^uvo perkalbėtoju. Jis 
. Pereitą sekmadieni, spa-jimt aa kun. žebrio UŽ0 

lių 27 d. musų parapijos‘W1 
bažnyčioje lankėsi J. E.
Hartfordo diecezijos vys
kupas ir suteikė sutvirti
nimo Sakramentą dviem 
šimtam vaikučių ir keletai 
suaugusių.
• Tai bu^o labai gražus į- 
spūdis kai tiek daug jaunų 
berniukų ir mergaičių pri
ėmė Sakramentą. Sutvirti
nimo tėvais buvo p. J. Va- 
linčienė ir J. Poškus. Daly
vavo vietiniai kitataučiai 
klebonai ir šie lietuviai 
kunigai: J. Valantiejus, J. 
Abromaitis, A. Vaškelis, 
P. P. Karlonas.

žmonių buvo pilna baž
nyčia.

J. E. Vyskupas pasakė 
du pamokslu: vieną vaiku
čiams, o kitą suaugusiems, 
pareikšdamas džiaugsmą 
dėl taip 
jaunimo 
kos.

Taigi
priklauso už šią pavyzdin
gą tvarką mūsų dvasioj 
vadams, būtent: kleb. kun. 
Vaškeliui ir kun. P. P. 
Kartonui.

Vaikučiai priimdami Sa
kramentą pasižadėjo ne-

• vartoti svaiginančių gėri
mų iki 25 metų amžiaus.

Legionierių Vakarienė
Spalių 27 d., 8 vai. vaka

re įvyko L.L. 4-to posto S. 
Razdevičiaus vakarienė,

. Šv. Andriejaus parapijos 
salėje, paminėti vienų me
tu gyvavimą. Toastmaste- 
riu buvo kleb. kun. A. Vaš 
kelis. Pasakyta daug gra
žių kalbų. Kalbėjo kleb.

.kun. Vaškelis, V. Viduki- 
nas, kap. Jurgėla iš Brook- 
lyn, lakūnas Kiela ir kun.

. S. Draugelis, kuris ką tik 
sugrįžo iš Lietuvos ir pas 
mus netikėtai atvyko.

Taipgi buvo kalbėtojų ir 
kitataučių. Kalbėjo ir vie
tiniai profesionalai advo
katai T. Kubilius ir A. Po
vilaitis. Keletą žodelių pra
tarė ir tėveliai, kurių sū
nūs žuvo karo lauke ir da- 

s bar jo vardu įsteigtas pos
tas.

7- Mažytė M. Liktoraitytė 
pasakė eiles. Gražiai su
dainavo O. Norkunienė, J. 
Milinauskas ir K. Kava
liauskas. ^Akompanavo mu-

- Žakas K. Žalnieraitis.

gausaus būrelio 
ir gražios tvar^

nuoširdi padėka

ir

Jis yra buvęs N. Y. Uni- Laidotuvėse dalyvavo 
versitete ir mokėsi medici- daug giminių ir pažįsta- 
nos, bet susilpnėjus svei
katai, jis turėjo mesti mo
kslą. Kilęs iš Shenandoah, 
Pa. Mirė sulaukęs 52 mętų 
amžiaus.

mušėjus, , Montvidą 
Kiaulėną.

Antanas ir Julijona (Jasaityte) Pastarnokai

mų. Lai Visagalis suteikia
jam dangų. T. M.

NEW HAVEN, CONN.
Spalių 13 d. š. m. .pasi

darbavimu Vilnių Vaduoti 
Sąjungos skyriui ir visų 
lietuvių veikėjų, pasekmin
gai surengtas, Vilniaus ge
dulo paminėjimas.

Dalyvavo daug žmonių.
Rengimo komisija nori 

ištarti širdingą ačių vi
siems, kurie prisidėjo prie 
išpildymo programos šia
me parengime.

Ačių p-nui V. M. Čeka
nauskui už pasakytą gra
žią kalbą.

Taipgi širdingai ačių 
kun. V. P. Karkauskui už 
patrijotišką kalbą, kuri 
sužadino kiekvieno širdį 
prie didesnio veikimo; Šv. 
Kazimiero parapijos cho
rui ir jo vedėjui'p. V. Sta- 
ševičiui ir jo dukrelei p-lei 
C. Stasevičiūtei už dainas 
ir akompanavimą; p-niai 
A. Vokietaitienei už gra
žias daineles; p-lei O. Še- 
mataiteį už daineles ir p- 
lei O. Danusiutei už akom- 
panavimą; LDS. Chorui ir 
jo jaunam vedėjui p. J, 
Latviui; prof. Martui T. 
Reynolds už akompanavi
mą p. A. Vokietaitienei.

Vienu žodžiu ačių vi
siems, kurie atsilankė ir 

šio vakaro 
įvykdini-

juos, kad jie imdami šliū-JASAITYTfiS - PAS
TARNOKO ŠLIŪBAS jbą su šv. mišiomis davė ir 

________kitiems pavyzdį kaip rei- 
Užpereitą šeštadienį, spa- kia moterystės, sakramen- 

lių 19 d. mūsų parapijoj į- tą priimti, ir palinkėti 
vyko dar vienos pavyzdin- jiems ilgiausių metų pilnų 
gos vestuvės. Visiems ge- Dievo malonėmis, jų nau- 
rai žinomas jaunuolis An- jame pašaukime, 
tanas Pastarnokas ir p-lė 
Julijona Jasaitytė priėmė 
moterystės sakramentą su 
šv. mišiomis. Jaunosios 
brolis Jonas, mūsų parapi-! 
jos choro pirmininkas bu-J 
vo pabroliu, o Julijonos Jos vyrams gerai binomas 
gera draugė ir parapijos (vyriausias dvasios vadas 
choristė, p-lė Anastazija Palatas Petras Ireton, pe- 
Štreimikiutė, buvo pamer- reitą trečiadienį, tapo 
gė. Pusryčiai ir pietūs įvy- konsekruotas vyskupų. Jis 
ko jaunosios tėvelių Jasai- eis pareigas vyskupo padė- 

___  "NT-i___  j_ T?nnrl ATSv-criniIrva

Žvalgas.

PRELATO PETRO IRĘ- 
TON KONSEKRACIJA

Visiems šš. Vardo Dr-

viškus ir amerikoniškus 
šokius. Buvo net malonu 
žiūrėt, kai senesnieji kartu 
su jaunesniaisiais, šoko lįe 
tuviškas polkas. Gražios 
dovanos buvo suteiktos 
kaip “Door prizes”.

Visi pašokę ir pasilinks
minę iki vėlumos, grįžo j 
namus pilnai patenkinti.

Šešėlis.

C. BROOKLYN, N. Y.
IŠ ŠV. JURGIO PARAP.

Moterų Sąjungos 35 kp. 
pagerbė savo darbščią pir
mininkę, p. M. Brangaitie- 
nę, Spalių 26 d. suruošė 
“surprize party” p. Bran- 
gaitienę pagerbti, p. Ru
činskienės namuose. Daly
vavo beveik visos šios kuo
pos narės.

Ponia M. Brangaitiene 
pirmininkauja jau 12 me
tų. Kam teko būti pirmi
ninku ar pirmininke, tai 
supranta ką reiškia būti 
pirmininke per 12 metų.

Ji yra labai daug pasi
darbavus; labai daug yra 
parašius žinučių į katali 
kiškus laikraščius.

S'ąjungietės reiškia nuo
širdžią padėką p. Brangair 
tienei už pasidarbavimą.

Kuopos vardų įteikta p. 
Brangaitienei graži dova
na. Linkime jai sveikatos 
ir energijos darbuotis ir 
toliau; * Vox.

BROOKLYN. N, T.
darbiniu- 

energingai

prisidėjo prie 
pasekmingumo 
mo.

AČių visiems
kams, kurie
dirbo.

Vakaras davė pelno $47.
40, kurie pasiųsti Vilnių 
Vaduoti Sąjungai.

Vilniaus Pasų ir ženkle
lių parduota už $13.00.

Rengimo Komisija,
V. Alksninis,
V. Norkūnas,

F. Rumskas,
M. Jokubaitė.

Lietuviu Meno Teatras
Paminėjimui 15-os meti] 

lietuvių Dramos veikimą 
Lietuvoje Liet, meno T. 
vaidins veikalį “Pabuskim 
Lietuviai”. Šį gražų veika
lą Lietuvių Meno Teatras 
mano suvaidinti Brookly* 
ne Sausio 12 d., 1936 m.

PATERSON, N, J.

APSAKYMĖLIAI
PAGALBOS MALDA

Sykį, viena dievota mergaitė, apmąstydama Die
vo gerumą ir Jo suteiktų malonių gausumą, iš gilu
mos širdies sušuko:

“O mano Dieve, ką atiduosiu Tau už visą ką man 
esi davęs?”

Ir Dievas jos širdžiai atsakė: “Mano duktė, vieną 
dalyką tu gali padaryti, kuris Man atlygins už tą vi
są ką esu tau padaręs. Gelbėk skaistykloje 
čias sielas. Aš jas myliu, ir Mano širdies 
troškimas yra matyti jas danguje. Tačiau 
singumas reikalauja, kad jos skaistykloje
už savo ydas, už kurias dar Man pilnai neatsilygino. 
Tu savo maldomis gali jas išgelbėti iš kančios vietos 
ir atsiųsti į dangų”.

Mergaitė atsakė: “Mano gerasis Dieve, aš gelbė
siu tas sielas, ir prašysiu kitų už jas melstis, kad jos 
greitai nueitų pas Tave”.

. kenčian- 
didžiausis 
Mano tei- 
atkentėtų

TUŠČIOS MOTINOS AŠAROS
Palaidojus savo vienatinį sūnų, motina dienas ir 

naktis griaudžiai verkė. Niekas negalėjo jos suramin
ti.

Kartą ji turėjo šitokį regėjimą. Rodos, ji matė 
būrį gražių berniukų, apsivilkusius skaisčiais rūbais 
ir pilnai linksmi. Ji atidžiai žiūrėjo į praeinantį būrį 
tikėdama jų tarpe pamatyti ir savo sūnų. Tačiau jo 
ten nebuvo. Kuomet visi praėjo pasirodė ir jos sūnus, 
vienas, toli atsilikęs nuo kitų. Jis ėjo Ubai sunkiai, 
tarytum, neštų kokią sunkią naštą.

“Mano sūneli, kodėl tu ne kartu su anais gražiais 
berniukais, ir kodėl tu taip sunkiai eini?”

“Žiūrėk, mama, žiūrėk, kokią naštą aš turiu neš
ti. Tai yra tamstos ašaros.- Jos man nieko gero nepa
darė,, tik sulaikė dasigauti kitų berniukų. Mama, jei 
tamsta manęs verki, tai verk atsiduodama Dievo šven
tai valiai. Eik, ir užprašyk, kad šventos mišios būtų 
atlaikytos už mane, tada ta našta bus nuimta nuo 
manęs ir aš galėsiu būti anų gražių berniukų tarpe”.T.

ĮVAIRENYBES
6

KOKIE KIAUŠINIAI
MAIŠTINGIAUSI

Mirė Po Sunkios Ligos
Spalių 26 d., General li

goninėje po sunkios opera- 
. oi jos mirė stambus biznie
rius Mateušas Malinaus- 
kas. Jis turėjo vaistinę 
vardu “City Drug Store”.

-• Paliko nuliūdime žmoną 
c Aleną ir pusseserę Kuku- 
. raitienę; Palaidotas iškil- 
-. mingai iš šv. Andriejaus 

par. bažnyčios su iškilmin- 
gomis šv. mišiomis, kurias 

; Atnašavo kĮėb. kun. Vaš- 
kelis; asistavo kunigas 
,0’Brien ir kun. P. P- Kar- 
Jonas Švč. Marijos kapuo-

■ , se.; .7
; ’ • A.a., Mateušas buvo ga-
• ' G.'

čių namuose. Nebuvo daug 
publikos sukviesta, bet 
viskas pradėjo pavyzdin
gai. Labai malonu pasvei
kinti jaunavedžius, pagirti

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

m S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

LIETUVIS GRABORIUS 
ir Balsamuotojas 

637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai; Pagrabus paruošiu.

Nuo $75-—$100—$150 ir 
ausčiau

Tel. — 8outH 0088

jėjo Richmond, Virginijos 
vyskupijoj, kur vyskupas 
Brennan jau arti trįs me
tai kaip serga. Prelatas I- 
reton buvo didžiulės šv. O- 
nos parapijos klebonu ir 
atsižymėjo ŠŠ. Vardo vyri] 
dr-jos veikime per 25 me
tus. Arkivyskupas Mikolas 
Čurley. buvo konsėkrato- 
rium, o vyskupai O’Reilley 
iš Scranton ir Ryan, Kata
likų Universiteto Rekto
rius, buvo jo padėjėjai. 
Vyskupas Ireton, kaip vy
skupijos kunigų taip ŠŠ. 
Vardio dr-jos vyrų, buvo 
didžiai gerbiamas ir myli
mas, Viši džiaugiasi, kad 
Šv. Tėvas įvertino jo nuo
pelnus paskirdamas jį į a- 
paštalų įpėdinius.

Balfimorės Kronistas.

Paterson’o Šv. Cecilijos 
choro metinis balius įvyko 
spalių 20, parapijos salėje.

Šia proga, rengimo komi
tetas, kuris susideda iš 
Povilo Dutkaus, Jono Bau
blio, ir varg. Vinco Justo, 
vardu Šv. Cecilijos Choro, 
taria širdingą ačiū visiems 
atsilankusiems į šį balių. 
Choristai buvo maloniai 
nustebinti kai pamatė, kad 
suaugusieji parapijonai ir
gi gausiai atsilankė į šį 
balių ir suteikė paramą.

Laike baliaus, -šv. Cecili
jos choras, vadovaujant 
muz. V. Justui, sudainavo 
keletą lietuviškų dainelių, 
kurios susirinkusiems la
bai patiko. .....

Mūsų parapijos salė per 
šį balių buvo perpildyta. 
Teko matyt svečių ir iš ki
tų miestų, kaipo Cliffside, 
Bayonne, Elizabeth ir 
Newark.

Svetainė buVo labai gra
žiai choristų išpuošta. Ge
ras orkestras grojo lietu-

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row

Prieš City Hali
NEW YORK, N. Y. '

Room 405-3-7
Eąuitable Service Bureau

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktj 
.visiems Connectieut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas .T. K. Iš Montreat, Cnnadn ra
šo, kad Jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liūdynins, jis buvo atsiųs
tas liųosn jo valia. Daug kitų pra
nešti- panašius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais' kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir tuvi gyduolesį 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų. apetitas prastas nrba 
turi vargo .su nemalimu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudų 
| keletą dienų. Mes žinome, kftd pa- 
tnrsit ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vienų Doleri. Parduoda visi ap- 
tlekorlat su garantija' grąžinti pini
gus; jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų. '

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuomiotojų vidurių 25 c. 

.ir Wc, ;________

Iš visų žmogaus varto
jamų kiaušinių maistin- 
gesniais laikomi vėžlio 
kiaušiniai. Vėžlio mėsos 
sriubą gastronomai laiko 
gardžiausiu valgiu. Kiauši
nius valgo tiktai turtuoliai 
ir mėgėjai.

KAI STIKLINIS
KAMŠTIS UŽSIKEMŠA

žai žmones nugąsdino ' 
| “kraujo sniegas”, kaip da- 
1 bar ne kas kita, kaip pa
prastas sniegas, susimai
šęs su algiais (smulkučiai 
pusiau gyvulio, pusiau au
galo diegai.)

1811 mt. Saksai didžiai 
nusigando, pamatę juodą 
sniegą. Italijoje toks pat 
sniegas pasirodė 1856 ir 
1892 m. Tai buvo sniego 
ir mažų juodų vabalėlių 
mišinys.

ir negalima jo ištraukti, 
tai reikia įstatyti butelis 
į drungną vandenį kakle
liu žemyn ir vanduo palen
gva šildyti. Gerai įkarštė
jus, išimti ir pamėginti, ar 
kamštis nepasiduoda. Jei 
ne, vėl įdėti į vandenį ir 
šildyti, kol kamštis bus 
galima ištraukti.

TAI BENT TESTAMEN
TAS!

“KRAUJO SNIEGAS”

1820 met. vienoj sostinėj 
advokatas,* pašaukęs vie
ną gražią dieną notarą, 
diktavo jam savo testa
mentą. Trumpai ir aiškiai 
jis pavedė visą savo turtą 
bepročių aiškiai jis pavedė 
visą savo turtą bepročių 
namams. Notaras nuste
bęs klausė paaiškinimo 
dėl šio beprotiško žygio. ĮPrancūzas Sošyr (Saus- 

sure), vienas iš pirmųjų tai advokatas atsakė; “Aš 
užlipusių ant Mont Blanc negalėjau padaryti geres- 
kalno viršūnės, 1760 me- nio testamento, nes šį tur- 

ku- 
teis- 
Tad 
ran-

tais savo tolesnėje kelio- ‘ tą gavau iš bepročių, 
nėję Prancūzijos Savo jenų rie, tąsydamies! po 
kalnuęse užėjo raudoną mus, man sukrovę, 
sniegą, kuriuo buvo pa- nutariau jį palikti jų 
dengti ištisi kalnų plotai, koše”.
Tuo pačiu laiku raudonas ’ ——------ \
sniegas buvo pastebėtas'.-y... r__ f . nei vienam, kuris jų ver- Pirenejų^ Karpatų ir Ura- įaa jr pafs moka būti 
lo kalnuose. Tąsyk ne ma-1 draugu.
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