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MIRTIES DEKRETAS OPOZICIJAI LIETUVOJ
NAUJAS ŽEMĖS DRE

BĖJIMAS HELENOJ
PAREIŠKIMO NELEIDO 

SPAUSDINTI

Helena, Montana —Lap
kričio 6 dieną šiame mies
te naujas žemės drebėji
mas pridarė daugiau nuo
stolių. Daug kaminų nu
vertė ir apardė keletą na
mų. Bet šį kartą nė vieno 
neužmušė.

DEL LIETAUS ITALAI 
PRIVERSTI SUSTABDY jį”.

TI KARĄ Į

Kaunas — “L. A.”, tau
tininkų oficiozas praneša, 
kad “irgi 17 d. rytą Rytas, 
Lietuvos Žinios ir dar kai 
kurie laikraščiai jau buvo 
besiruošią V. Prezidentui 
adresuotą raštą spausdin- 

|ti. Atatinkami vyriausy- 
bės organai, sužinoję apie 

I tą keistą opozicinės spau- 
! dos sumanymą, sustabdė

LAIVYNO KONFEREN
CIJA PASKIRTA 
GRUODŽIO 5 D.

London, Lapk. 6.-—Tarp
tautinės Laivyno konfe- 

' rencijos diena nukelta nuo 
• gruodžio 2 iki gruodžio 5 
Į d. Tas nukėlimas datos pa- 
i darytas, kad davus progos 
Japonijos atstovams laiku 
atvykti.

ITALIJAI® ANGLIJA*
negalį Nusitarti

Londonas Anglijos-I- 
talijos įtempti santykiai 
tebėra kaip buvę, prane
ša premjeras Mussolini ir 
Sir Eric Drummond. Am 
glijos ambasadorius Ro
moje, kad įvykusioje kon
ferencijoje’ beprieita prie 
susitarimo. I

Roma —Pranešama, kad ■ 
tauriniame karo fronte 
Etiopijoj italai buvo pri-i 
versti sustabdyti karą 
lietaus.

SUĖMĖ VOKIEČIŲ 
AGENTĄ

dėl

ĮSTEIGE RADIO 
SUSISIEKIMĄ

Washington, D. C., Lapk. 
6, Laivyno sekretorius 
Swanson pranešė, kad A- 
merikos atstovybė Addis 
Ababoje, Ethiopijoj pasi
statė savo radio stotį, su 
kuria pradėjo daryti tie
sioginį susinėsimą su Wa, 
shingtonu.

NULYNČTAVO 
REVOLIUCIONIERIŲ

Vera Cruz, Lapkr. 6, Me- 
xico, Jose Lucas, preziden- 
tas “Kaimynų Komiteto”, 
kurs prieš tris mėnesius 
sukilime buvo užėmęs vie* 
tos valdžią Federalei ka
riuomenei tvarką atsta
čius, jose tapo nulynčiuo- 
tas pakariant po medžiu.

Kaunas — Spalių 12 d. 
valstybės saugumo polici
ja Kaune sulaikė vokiečių 
agentą Augustiną Stasiū
ną, atvykusį iš Vokietijos 
pasimatyti su savo agen
tais ir gauti žinių. Kratos 
metu pas Stasiūną buvo 
rasta žinių apie mūsų ka
riuomenės paslaptis, ku
rias jis turėjo nugabenti 
Vokietijon. Slaptąsias ži
nias Stasiūnui surinko jo 
rezidentai Kaune.

Drauge su Stasiūnu su
laikyti ir du jo bendradar
biai — ryšininkai: Gusta
vas Blechertas, žemdirbys, 
gyv. Kirkilų km., Kidulių 
valse., Šakių apskr. ir Ka
rolis Naginonis - Chodake- 
vičius, gyv. Kaune, Uk
mergės pi. 50a. Kvota tuo 
reikalu spalių 17 d. baigta 
ir perduota teismui.

HITLERIS SEKA JUNG
TINES VALSTYBES
Geneva —Vokietijos dik

tatorius Hitler pranešė 
Tautų Sąjungai, kad Vo
kietijos valdžia laikysis 
tokio pat nusistatymo 
prieš kariaujančias valsty
bes, Italiją ir Etiopiją, 
kaip Jungtinės Valstybės. 
Tautų Sąjungos sankcijų 
komitetas daro išvadą, 
kad Vokietija talkininkaus 
Lygai, kad privertus lai- 

ikytis sankcijų.

LIETUVIS ETIOPIJOS 
FRONTE APMOKO 

NAUJOKUS

PASITRAUKĖ

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO PIETŲ

šeštadienį, lapkričio 9 d. iš radio stoties WAAB, 
Boston, Mass. vėl turėsime progos išgirsti Darbininko 
Radio Chorą, Solistus ir Solistes, vadovaujant muzi
kui Rapolui Juškai ir akompanuojant p. Marijonai 
Treinavičiūtei.

Taigi šeštadienį, 5 valandą po pietų pasukime sar 
vo radio aparatus ant 1410 kolocycles ir klausykime 
šiokios programos:

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

Pranešėjo kalba.
3. Užtekėjo menulėlis..................

Darbininko Radio Choras ■
4. Ne bile kieme ..........................

Solo — Adomas Barauskas
5. Čia kraštas liūdnas..................

Darbininko Radio Choras
6. Paukšteliai ....................   Žemaitis

Duetas — Antanina Grabijoliūtė ir
Sofija Jokubauskaitė.

7. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai.
8. Klip, klap........ .....................................  N.N.

Krečia boba aguonojus ........................  Kovas
Darbininko Radio Choras

.. Kovas.

Pocius.

N.N.

• “Rytų.; Pastas” xąšo, .kad 
ukmergietis lietuvis Z. 
Paltarokas tarnauja Etio
pijos kariuomenėje ir šiau
rės fronte apmoko etiopie- 
čius naujokus. Jis dabar y- 
ra seržantas ir stovi netoli 
Sokatos miesto.

Europiečių karininkų e- 
tiopiečių kariuomenėj yra 
gana daug. Jų algos labai 
aukštos: mažiausia alga 
35 frankai į mėnesį ir vi
sas išlaikymas.

Etiopiečiai pasiryžę žūt
būt atremti italus ir net 
iš jų atimti Eritrėją. Etio- 

1 piečiai turį daug talisma- 
i nu ir nebiją mirti.
I Šiaip gyvenimas esąs 
i nuobodokas. Vakarais nė
ra kas veikti. Kareiviai 
dainuoja, o karininkai 

| kortuoja ir geria... Tai ir. 
Į visa pramoga.
| Seniau minimasis Zig
mas Paltarokas, kurio lai
ško ištraukas įdėjo “Rytų 
Paštas’*, tarnavo prancūzų 
svetimšalių legijone, 5 me
tus ištarnavęs, gavo meda
lį, paskum pradėjo basty
tis po Afriką ir galop įsto
jo į abisinų armiją.

Klaipėda —| J. Ęruvelai-, 
tis, Klaipėdoj krašto di
rektorijos pirmininkas į-! 
teikė Klaipėdos krašto gu-1 
bernatoriui fcurkausk u i, 
atsistatydinimo raštą, lap-1 
kričio 4 dieną.

Klaipėdos -'krašto gub. 
Kurkaūskas tariasi su vo
kiečių partijos Einheltslis- 
te atstovais dėl sudarymo 
naujos direktorijos.

Kaip žinomė, Klaipėdos 
kraštą valdo direktorija, 
kuri atsako prieš Klaipė
dos krašto seimelį. Taigi 
dabar vokietininkams lai
mėjus rinkimas, greičiau
siai jiems^bjisį pavesta su
daryti ir direktoriją.

RINKIMAMS PRAĖJUS

IŠRADO LĖKTUVĄ, KU
RIS GALI PANERTI

WORCESTERIEČIU IR APYLINKES LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

Sekmadienį, lapkričio 17 dieną, 4 valandą po pie
tų, Aušros Vartų parapijos svetainėj, Highfield Road, 
Worcester, Mass. gerb. kleb. kun. K. Vasio užkviestas 
Darbininko Radio Choras .vadovaujant ir programo
je dalyvaujant muzikui Rapolui Juškai, išpildys Dar
bininko Radio Koncerto Programą.

Darbininko Radio Choras savo dainavimu pasi
žymėjo per radio. Taigi kviečiame visus pamatyti ir 
pasiklausyti to choro ir solistų dainavimo svetainėje. 
Koncerto programa prasidės lygiai 4 valandą po pie
tų. Įžanga 25c.; vaikams 15 centų.

, Kaunas, Lietuva, Lap-1 Lietuvos nepriklausomybės prie. 
kriČio 6 d. — Lietuvos tau- šai ir tamsus neatsakingi elemen- 
tininkų valdžia, gavus o-j tai.
pozicijos vadų pareiškimą Nelengvesnė ir nemažiau pa
de! susidariusio pavojaus' vojinga darosi mūsų valstybės 
valstybėje ir dėl ekonorni- būklė kitų valstybių tarpe. Maža 
ilių sunkumų, paskelbė jai Lietuva turi išlaikyti žūtbūtinę 
mirties dekretą. | kovą, už savo nepriklausomybę ir

Karo komendantas už- atremti nedraugingų kaimynų 
draudė veikti Krikščionių 
Demokratų ir Liaudininkų 
partijom Lietuvoje. Paliko 
tik pilniausią laisvę veikti 
Tautininkų partijai su jos 
vadu, prez. Smetona prie
šakyje.

Krikščionių Demokratų 
ir Liaudininkų partijų va
dai, gavę draudimą veikti, 
ant greitųjų susirinkę nu
tarė persikelti į Klaipėdą, 
kur Kauno komendanto 
draudimas nepasiekia.

Vadinasi, tautininkai pa
skelbę mirties dekretą o- 
pozicijai Lietuvos nepri
klausomybę išstato į dar 
didesnį pavojų.

imperialistinės politikos siekimus 
ir Ineta, planinga, sistematingų

DARBININKAI 
LAIMĖJO BYLI

Ra-Bridgeport, Conn.
bhor Bathrobe kompanija 
iškėlė • bylą streikieriams. 
Ji reikalavo, kad teismas 
uždraustų pikietuoti pine 
tos kompanijos dirbtuves.| , .y. . . _ . IVFO UJU. ŲLUVCfl

da“ Sata S* ’ "" teisinas kompanijos rei;

i

kalavimą atmetė.
Streikierių vadas teisme 

įrodė, kad visi darbininkai 
išėję į streiką ir kad kom* 
panijos reikalavimas yra 
tik tam, kad streiką sulau
žyti. L

Vidinio susitvarkymo darbe ir 
kovoje dėl nepriklausomybės iš
laikymo Lietuva galutinoj išva
doj gali pasikliauti tik savo pa
čios jėgomis, tiktai savo gyvento
ju pasiryžimu, susitvarkymu ir 
visų gyvųjų pajėgų suderinimu.

Mes čia pasirašiusieji, kuriems 
teko stovėti prie valstybės vairo 
nepriklausomos Lietuvos kūrimo
si ir kovų dėl jos laikais, šių, gal
būt sunkiausių, mūsų tautos ir 
valstybės gyvenimo valandų, kuo
met gręsia tokie pavojai viduje ir 
užsieniuose, jausdami ir supras
dami atsakumą, kurį mes drauge 
su visais krašto gyventojais neša
me už Lietuvos laisvę, nepriklau
somybę, už mūsų tautos jauno
sios kartos likimų, kreipiame da-

ETIOPIJOS KARIUOMENE
SUMUŠĖ ITALUS

*
i
-
j

j

Addis Ababa, Etiopija^-- 
Praneša, kad Makale etio-*- 

| piečiai smarkiai sumušė i-į? 
1 talus. Vienas etiopietiš SĮJ- 
i šaudęs 400 italų kareivių* ^ 

bartinės vyriausybės dėmesį į bū-l JtahjOS kariuomene jau 
.tiną reikalą neatidėliojant, nedel- buvo, įžengusi į Makale,- 

Kauno “L. A.”, tautiniu- siant imtis tinkamu metodų ir bet nakties metu etįopię*.
Ičiai puolė Makale ir išvijo 
'i-Ė-nliio la i+alii .

valstybėm gyvenimo parodo, kąd mušta. _ ___ •
'ypač kritiškais laikotarpiais ne '' ~-■ ■ ------------------
didelė piliečių grupė nepajėgia iš-

TAUTININKŲ OFICIO
ZAS SMERKIA PAREIŠ

KIMĄ PREZIDENTUI 
PASIRAŠIUSIUS VADUS

kų valdžios oficiozas labai 
nachališkai puola Lietuvos 
piUečitį daugumos vadus 
už pasirašymą pareiškimo 
prezidentui Smetonai, bet ___ ____ _____________
paties pareiškimo . bijosi j spręsti didelius valstybės uždavi- 
paskelbti visuomenei. Pa- nius. Kad sąmoningai tiksliai val- 
sirašiusiųs vadus priskiria ' ' ' ' ' ' -
prie tautos išdavikų. Juos 
net kaltina dėl ūkininkų 
sukilimų, dėl Universiteto 
vadovybės atsistatydinimo 
ir dėl kitokių nenormalu
mų Lietuvoje. Gal ir .dėl p. 
Lapėno, tautininkų vado 
areštavimo už šmugelį p. 
tautininkai' paskelbs kal
tais opozicijos vadus?

Žemiau perspausdiname 
“tą baisųjį” pareiškimą 
prezidentui, kad skaityto
jai galėtų patys spręsti ko 
siekė Lietuvos ex-prezi- 
dentai ir ex-premierai.

priemonių valstybei gelbėti. ciai puolė Makale ir įSVJlO/ 
Praeities patyrimas iš mūsų italus. Dešimts italų UŽ*

dytų valstybę, kad tinkamai tvar
kytų visą tautą liečiančius klau
simus, valdytojai turi remtis vi
sos tautos pasitikėjimu, pritari- 
,mu ir visos valstybės jėgų koor
dinavimu bendram valstybiniam 
darbui, šiandien yra tokia būklė, 

. kad visos sąmoningos tautos jėgos

Pereitą antradienį, lap
kričio 5 dieną kaikuriose 
valstybėse įvyko miesto ir i 
valstybės rinkimai. Dau
gumoje laimėjo demokra
tai, bet buvo ir tokių vie
tų, kur respublikonai pa
sistūmė pirmyn. Respubli
konai sako, kad įvykę rin
kimai uždavę smūgį demo
kratams, ypatingai Prez. 
Roosevelt. Bet demokratai 
nenusimena ir sako, kad 
nieko panašaus, ir kad tai 
buvo galima tikėtis. Taip 
ir yra, nes balsuotojai žiū
rėjo ne į prezidentą, bet į 
asmenis, kurie kandidata
vo. Taigi šių rinkimų re
zultatais negalima skelbti 
pasitikėjimą ar nepasitikė
jimą valdančiąjai partijai.

Bostone daugumoje lai
mėjo demokratai. Worces- 
ter laimėjo mayoro vietą 
respublikonas. New Yorko 
valstybėje taip pat keletą 
vietų daugiau laimėjo res
publikonai.

Demokratų partijai pasi- Į_______
tikėjimas ar nepasitikėji- į Lietuvos vietose tokio judėjimo, Dekretu paskelbiąs šta
mas bus pareikštas tik ki- kad ir nebuvo, bet kaimo būklė j tūtas taikomas tikrosios

LIETUVOS PREZIDEN* 
TO DEKRETAS 
KARIUOMENEI

Kaunas — Spalių 16 die
ną prez. Smetona paskelbė 
kariuomenės draus mes 
statutą, kurio vykdymas 

i paliekamas viršininko ab-
BUVUSIŲ PREZIDENTŲ soliučiai galiai. Dekrete 
IR MINISTERIŲ PIRMI- sako: “Karinė drausmė y- 
NINKŲ PAREIŠKIMAS 
PONUI RESPUBLIKOS

ra griežtas, tikslus ir są
moningas karinių įstaty
mų, statutų ir įsakymų 
vykdymas, nežiūrint nei 
asmeninės naudos, nei pa
vojaus gyvybei”.

Toliau sako: “Neklusnu
mui ar kitai netvarkai val
dinių tarpe sutvarkyti, 
viršininkas turi imtis visų

Ekonominis krizis, pasireiškęs 
visuose pasaulio kraštuose, skau
džiai palietė ir Lietuvą,. Mūsų 
krašto ekonominė būklė kasdien 
darosi sunkesnė. Ypač mūsų pa
grindinės ūkio šakos, būtent že
mės ūkio būklė, darosi tokia sun- priemonių, pavartodamas, 
ki, kad Suvalkijoj kilo gaivalin- reikalui esant, jėgą ir giri- 
gas ūkininku bruzdėjimas. Kitose klą.” •

j

.1

Ryga — “Rits” praneša, 
kad latvių mašinistas — 
technikas Garbens išrado 
kombinuotą lėktuvą, kuris 
galįs ir panerti. Tas lėktu
vas yra 10 metrų ilgumo. 
Jam aptarnauti reikia 
dviejų asmenų. Tas lėktu
vas, nepapildydamas kuro, 
gali 5 vai. išbūti ore ar 
vandenyje. Garbens^ žada 
savo lėktuvą pastatyti per 
iy2 metų ir pavesti jį lat
vių pajūrio sargybai.

Dekretu paskelbtas sta- 
. . . „11____ _ll„„l_j

tais metais valstybės rin- ir ten nelengvesnė. (tarnybos kariams, atsar-
žemės ūkio krizis palietė pre- gos kariams ar atsargon 

kybą, pramonę ir kreditą. Nervin- įskaitytiems asmenims, 
gurno banga kyla ir griebia vis kai jie pašaukti į atsargi- 
platesnius ir gilesnius gyventojų nių tikrinimą kai atlieka 
sluogsnius ir dar labiau pasunki-j karinius pratimus, kai mo- 
na krašto ekonominę būklę. Kraš- bilizuojami arba kai patys 
to pajamoms einant mažin, vals- įstoja tikrojon karo tarny- 
tybės finansų būklė • darosi vis 
sunkesnė ir mažina lito padengi
mą. Tatai, nervina indėlininkus 
(depozitorius) ir dėlto indėliai iš 
bankų bėga, kreditas eina siau- 
ryn, o drauge eina siauryn ir 
krašto gamyba. Be viso to, sklin
da žinios apie valdininkų nesąži
ningumą, turimų vietų išnaudoji
mu <

Sunkios krašto būklės ir ekono
minio skurdo slėgimui piliečius 
tyko panaudoti savo tikslams

turi būti suburtos, nes tik Šit© „ 
būdu galima būtų išvestį 
bę iš dabartinių ekonominių, ti-< 
nansinių ir politinių sunkumų. ’

Gyventojų masės reiškiamo g&i- ' 
valingumo nepasitikėjimo admi<; 
nistracinės represijos nepašalins.. i 
Tam reikia valstybę įstatyti 
normalią, teisėtą tvarką. Šiandien' 
valstybei yra reikalinga vyriau- j 
sybės iŠ asmenų, kuriais galėtų^ 
visai pasitikėti plačioji visuome-<?| 
nė. Nestatant mūsų valstybes J -J 
dar didesnį pavojų, šiandien ne- 1 
belaikąs gelbėtis administraciniais; 1 
paliatyvais. Vyriausybei reikaliiu. ; 
ga dirbti bendrai su tautos ats
tovybe. Tokia atstovybė, pašauk-, 
ta į valstybės darbą, galėtų sSV 
burti reikalingas moralines ir įū- 
telektualines tautos jėgas padėti 
vyriausybei vesti ir tvarkyti vals- 

i tybės reikalus ir surasti būdus 
bei priemones valstybės saugu
mui sustiprinti, pasitikėjimą at
statyti ir sunkųjį krizį lengviau 
pakelti. Reikalinga vieša, nuo vy-.. 
riausybės nepriklausoma valsty
bės lėšų racionalaus eikvojimo ir 
valstybės turtų valdymo kontro* < 
lė. Taip pat reikalinga, kad vie
šoji visuomenės nuomonė galėtų 
pasireikšti per laisvą, tik teismui 
atsakingą spaudą. * ’

Todėl mūsų giliu įsitikinimu, 
neatidėliotinai turėtų būti suda
ryta tautos pasitikėjimą turinti 
vyriausybė, kuri tuojau sušauktų

,Į

J

■i

kiniuose.

MIRĘS LAIMĖJO 
RINKIMUS

Altona, Pa. -v- Lapkričio 
d. rinkimuose laimėjo 

kandidatas, D. M. Sėli, ku
ris mirė lapkričio 2 dieną. 
Jis buvo išrinktas į moky
klų tarybą.

5

Žuvusio transatlantinio 
lakūno Dariaus duktė Ni- 
jola įstojo į Kauno gimna
ziją. Jos motina mokyto
jauja A. Panemunėje pra
džios mokykloje.

bon — nuo atvykimo kari
nės vyresnybės valdžion, 
kai gydomi garinėse ligo
ninėse, kai atsargoje bū
dami dėvi karinę unifor
mą, karo belaisviams, ka
ro invalidams, kai jie gy
vena karinėje įstaigoje ar
ba kai dėvi jiems nustaty
tą uniformą, ir krašto ap
saugos ministerijos civili
niams tarnautojams ir 
darbininkams.

tautos atstovybę, išrinktą iš Lit- j 
tuvos piliečių laisvai pastatytų 
kandidatų Lietuvos valstybės 1 
konstitucijos nustatyta tvarka.' , a
A. STULGINNSKIS, į 1 
Buvęs Respublikos Prezidentas.' 1 
DR. GRINIUS,
Buvęs Liet. Respub.Prez. ■ 
MYKOLAS SLEŽEVIČIUS, / • -8 
Buvęs Ministeris Pirminiu. , . ’ • W 
PR. DOVYDAITIS,. ; į »
Buvęs Ministeris Pirm. ‘
Ė. GALVANAUSKAS,
Buvęs Ministeris Pirm, ' J
ANTANĖ TUMĖNAS, «

LKONA8 1IETRA8,
Buvęi JMna,

KAUNAS, 7 * .
1935. X. 14. L •

«
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[VIETINES ŽINIOS i ' TAISOME IR PARPUODAMK RAŲIGS
| GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558 

j Inž. Stasys Belaikąs, Sav. 1 848 W. Broadway, So. Boston, Masi.

MŪSŲ "OPERA"

įįanijų, kurios žiemos me- 
Iti didmiesčiuose, perstata

Milžiniškas Jubiliejinis
sus mūšį šviesūnus ir 
smetonėlę, — ir su svetim- 

. taučiais vedusius, Garbė
g:|£ Randasi Amerikoj, kom- yra kviesti į šį koncertą 
tSaniJų, kurios žiemos me- net - svetimtaučius. Jie į* 

JŲ didmiesčiuose, perstata vertins tokią gerą muziką* 
iarsiŲju muzikų' didelius Visų sutraukimo dėlėi 

f vadinamus “ope- padaryta pigoka įžanga^
^oųus”. Juos, išpildo gerai būtent: 50c. ir 35c., vai- 

išmokę, pirmos eilės artis- kams 15C,
F-Jaį*ės. Juos finansuoja me- i Pelnas Šv. Petro parapi-
< iįo bei kultūros mylėtojai, jaL visi yra nuoširdžiai 

įmokėdami brangią įžangą, kviečiami į šią Bostono 
atvažiuodami iš tolo, —ir lietuvių “operą”.

5 didelius asmeniškai tam -- . ...
" turtus aukodami.
/ S į Mes bostoniečiai, lietu

į^ai, turime savišką ”ope- j nn U U PAŲDCD 
aJKą”, tai Paliaubos Dienos | U“°rLn
/ livakarėje programą. ' į 
f; “Darbininko” Radio ir J 

-■ Jįv. Petro parapijos chorai, į 
Vadovaujant art. R. Juš- j 
;Sai, tinkamai išmoko mū-! i 

didžiojo muziko Sas- i 
' hausko KANTATĄ “BRO- \ 

ĘlAI” ir gabaus St. Šim- ' 
įJkaus gražią operetę “Nu- 
į grimzdęs Dvarąs”, ir tiks-
< Ižai suvaidins šiuos du kla- 
t ginius veikalus sekmadie- 
jįiįt) lapkričio 10 d., 7:30 v.l 
į VaĮc, Dangaus Vartų para- 
^'jgijDs erdvioje salėje, T’ ir 
į 4th gatvių kampo, So.

įįoston, Mass.
Tokius veikalus galima 

Vaidinti net svetimtaučių 
: 4&rpe, ir tikėtis gausios 
; Audiencijos.

Be šių dviejų gražių ku
lnių dar dainuos, pasi-i 

. lenkant veikalus, muzikai! 
Žemaitis, Balsis, Tamu- 

j Honis, Visminas su savo 
ęįipristais ir pats art. R. 

Į Silška, kuriam šį rudenį 
jmęjo metai kaip sėkmin
gai darbuojasi So. Bosto- 

:. rne. Dainuos panelė M. Gry- 
į baite, M. Mazgalienė ir k. 

Tokios mužikališkos, iki 
. Šiol nebūtos, vaišės, kurias 

gulima pavadinti mūsų “o- 
pera” ir į kurias net iš to- 
Įo suvažiuoja dvasininkai 

V'Pasaulionys, turėtų su-! 
r; telkti visus didžiojo Bos-| 
tbno lietuvius įnimant vi- 

... .

f GHARLIE & CERIS
- 454 Broadway, So. Boston. 
TIRE & BATTERY SERVICE 

i JTesaco gasolinas ir aliejus 
ATDARAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Automobiliams šildytuvai $6.75 
*Exide Batteries nupiginta 
:.į; kaina

Radios vertės $74.00, 
' ■ ' dabar už $10.00

Telv So. Boston 4000-4001

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas 

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

Sus legalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadway) 
>. South Boston, Mass. 
r Telefonas : Šou Boston 2732 
;?-■ Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

, ADVOKATAS
< 598 Kast Broądway, 
SO. BOSTON, MASS.

rTel. 1761 Room 3
Residence:

;16 Thoma3 Pk., Tęl. S. B. 1043 

r .; T«l. J3o. Borton 8520

BROKATAI ŠALNAI
C DARBININKO NAM®

,*»■< 866 Broadw»y,
South Boiton, Mali

j Tel. So. Boston 0828
| LIETUVIS DANTISTAS

Arti Municipal Building 
525 E. Broadway, S. Boston 

Ofiso Valandos
Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 Iki 

Ir nuo C iki 8 vai. vnkare. Ofi
sas uždarytus subatos vnkarnlM ir 
nedekilenials, taipg: set-edomls nuo 

1‘2-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

Lietuvis Dantistas

DR, S. A. GALVAR1SKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisus iitdiiras nuo 10 iki 12 vnl. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų ir 
uuo 6 iki 9 l. vakare, šventi) dienų 

pagal susitarimą.

251

Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUS
W. Broadway, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1 :3O iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v, 
Se vedomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagul sutarti)

IR

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712 

Jei neatsiliepia tai šaukit:
Algonąuin 9753

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 kitokis 
namams materijolas 

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

S

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIU 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
. Graborius - Balaamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Rei.
564 Kast Broadvvay,

So. Boston, Mmi,

JONAS L. PETRAUSKAS, 
dabartinis draugijos pirmininkas ir draugijos 
čarterio narys. Priklauso prie draugijos nuo 
1911 metų. Beveik nuolat eidamas įvairias val
dyboje pareigas daugiausia vice pirmininko ir 
daug pasidarbavęs draugijos auginimui; iš tri
jų atvejų buvęs jos pirmininku. Draugijos Ju
biliejaus iškilmes ruošiant yra Ruošimo Komi
sijos veikliausias narys, kaip iškilmingo ba
liaus ruošime, taip ir šios knygelės spaudai pri- 
ruošime.

IŠKILMINGAS SIDABRI
NIO JUBILIEJAUS 

BALIUS

Šv. Jono Ev. BĮ. Paš. Dr- 
jos iškilmingas Sidabrinio 
Jubiliejaus balius įvyks šį 
šeštadienį lapkričio 9 d., 
Lietuvių Salėje, kampas E. 
ir Silver gatvių. Šį kartą 
nei vienas negalės skųstis 
ankštumu, nes salė paim
ta didesnė. Tikrenybėje 
dvi salės: apatinė ir viršu
tinė, tųdel vietos visiems 
užteks ne tik pasišokti, 
bet ir pasivaišinti. Kadan
gi šis balius ruošiamas 
paminėjimui 25 metų dr- 
jos gyvavimo, tai visi na
riai privalo atsilankyti ir 
jame dalyvauti. Bus gera 
muzika, visokių užkandžių 
ir kitokių įvairumų, todėl 
draugijos vardu visus 
kviečiu atsilankyti.

Rast. Jonas Glineckis.

GRAŽIAI PASIRODĖ
Lapkričio 3 d., Lietuvių 

Šv. Petro bažnyčioje, 9:30 
vai. iš ryto buvo laikomos 
Šv. Mišios Šv. Jono Ev. 
D-jos intencijai paminėji
mui tos draugijos 25 metų 
gyvavimo. Tose mišiose 
draugijos nariai gražiai 
pasirodė labai skaitlingai 
dalyvaudami.. Užpildė di
desnę pusę bažnyčios. Šv. 
Mišios atnašavo ir puikų, 
tai progai pritaikytą, pa
mokslą pasakė kun. K. Ur
bonavičius. Anot žinovų, 
tai pirmu kartu tos drau
gijos nariai taip skaitlin
gai susirinko savo intenci
jai šv. mišių klausyti. Tai 

j sveikintinas reiškinys.
Jonietis.

DIDŽIULIS TORTAS
Kepėjas K. Plevokas ke

pa milžinišką gimimo die
nos keiką (birthday cake) 
Šv. Jono E v. BĮ. Draugi
jai. Tas keikas bus išstaty
tas tos draugijos Sidabri- 
nįo Jubiliejaus baliuje,

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano j 
ir dainavimo. Specia-1 
les pamokas duoda j 

vaikams. |

'Alfredas: J
933 Ę. Broadvvay, |

SO. BOSTON; MASS. I

Lietuvių salėje, lap. 9 d. 
Ant jo degs 25 žvakutės. 
Visi atsilankiusieji galės 
tą nepaprastą keiką pama
tyti. ir paragauti, kuomet 
jis bus piaustomas ir dali
namas. J.

KVIEČIAMI D-JŲ PIR
MININKAI

Teko sužinoti, kad į Jo
ninės Jubiliejinį balių, 
kviečiami visi draugingi 
pašalpinių draugijų pirmi
ninkai atstovauti tame ba
liuje savo draugijas. J.
BOWLING RUNGTYNES

Lietuvos Vyčių 17 Algir
do kuopos bowleriai turės 
taip vadinamas bovvlerių 
rungtynes, antradienio va
kare, 9 vai., lapkričio-12 
d., savose bowling alleys, 
137 Emerson St. Visus 
kviečia ateiti. S.M.B.

MIRĖ
Lapkr. 4 d., iš priežasties 

nelaimės, Lawrence Memo- 
rial ligoninėje mirė Stanis
lovas S. G. Sadauskas, 45 
metų, gyv. 252 E. 8th St., 
So. Boston, Mass. Jis paė
jo iš Vabalninku parapi
jos. Vedė Marijoną Česnu
levičiūtę, šv. Petro bažny
čioje, S. B., 16 metų atgal. 
Amerikoje viso pragyveno 
26 metus. Paskutinius 12

A. f A.

ANTANAS RUDZINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu Lapkričio 7 d., 12:05 ry
te, sulaukęs 45, m. amžiaus. 
Išgyveno Amerikoje 27 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus: Joną: ir Edvardą, 
2 dukteris: Oną Wisniews- 
ki, Eleną, ir brolį Joną, ir 
seserį Oną Martavich.

Kūnas pašarvotas 159 W. 
3rd St. So. Boston, .Mass. 
Laidotuvės įvyks Lapkričio 
9 d. iš namų 8 vai. bus išly
dėtas Į šv. Petro par. baž-1 
nyčią, kurioje įvyks gedu
lingos mišios už a. a. Anta
no sielą. 9 vai. Jfo pamaldų 
bus nulydėta^ į Naujos Kal
varijos’kapines; ;

Npošądžįai kyiečiame vi
sus giminėli ir fjažjstamus 
dalyvauti šiose gedulingose 
pamaldose.

Nuliūdę
Sūnuj, duĮĮctfryg ir 

vipi gindnčs.
Laidotuvėms 1 patarnauja 

graborius D. A, Z&letskai, 
Tel. South Boston, Q815,

RENGIA ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE DRAUGIJA B

Šeštadienį, Lapkričio-Nov. 9,1935 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, E. ir SILVER GAT. SO. BOSTON, MASS. 0

šis Jubiliejinis Balius yra rengiamas paminėti 25 metų draugijos | 
gyvavimo. Rengimo komisija yra pasirengusi svečius kuo puikiausiai pri- g 

. imti. Bus gera orkestrą, kuri gros lietuviškus ir angliškus šokius. Visi | 
galėsite linksmai laiką praleisti ir pasišokti. Taipgi bus skanių užkan- g 
džių, kokių iki šiol baliuose dar nėra buvę. |

Draugijos vardan komisija maloniai visus kviečia atsilankyti. Ba- | 
liūs tęsis nuo 7 vai. iki vėlyvos nakties. Įžanga maža — vyrams 35c., | 
moterims 25c.

metų jis dirbo medinių mišių auką; dėkojame Šv. reiškė mums užuojautą ir 
skrynių dirbtuvėje — Box Jurgio draugijai ir jos na- sukalbėjo poterius už a.a. 
Factory, Medford, Mass. r*ams už dalyvavimą šer- 
Ten jį “elevator” mirtinai i nfle?^se A* laidotuvėse ir 
suzeide lapkr. 4 d. Jis pali- me giminėms, kaimynams 
ko sūnų 12 metų, tris bro- j ir pažystamiems už dvasi- 
i:..- : : byrėtus (šv. mišias) |

ir už mums pareikštas už-1 
uo jautas; dėkojame vi
siems už dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse ir, 
už gėles; bendrai dėkoja-1 
me visiems, kurie mums 
kokiu nors būdu pagelbėjo 
toje liūdesio valandoje. 
Dėkojame ir graboriui p. 
Warabow už mapdagų ir 
nuoširdų patarna v i m ą. 
Taipgi dėkojame Moterų 
draugijai (N. P. P. ŠVČ.) 
ir jos narėms, .kurios mė
nesiniame susirinkime IŠ

liūs ir seserį. Palaidotas iš 
Šv. Petro bažnyčios, lapkr.
6 d., vai. ryte, Naujos Kal
varijos kapuose.

N0RWD0D, MASS.
NUOŠIRDI PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią 

padėką kleb. kun. S. P. 
Kneižiui už dvasinį patar
navimą laidojant mūsų 
mylimą tėvą ir vyrą a.a. 
Čeiką; dėkojame draugi
joms Šv.; Vardo, kuriąs na
riai vadovaujant kleb. ku
nigui Kneižiui atėjo į na
mus ir sukalbėjo bendrai 
rąžančių ir taip pat už šv.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ 

Katalogas 1936 m. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pds — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadvvay, So. Boston, Mass.

IŠSIRENDAVOJA grocernė ir 
provizijų krautuvė, 108 O St. ir 
6th St. Dveji dideli langai ir šal
dytuvas. Renda $15.00 į mėnesį. 
Vieną mėnesį duodama dovanai. 
Atsišaukite Mr. Keenan, 396 
Broadway.
S"",'....

Tel S. B. 2805-R Ė 
LIETUVIS

ĮoptometristasĮ
| Ižegzaminuoju akis Ė
I priskiriu akinius |

kreivas akis atitie-1 
| ginu |r amblijonlš-:

f koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
z šviesų tinkamu laiku.
i J. L. PAŠAKARNIS, O. D. = 
| 447 Broadvvay, South Boston Į

—'B"111* 1

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR 

k PIGIAI 
Į GREITAI 
■ SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 4618

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moką, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bite kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS 
48 Oreioent Avonue, 

Telflphone Oolumbh 6702 
29 Savin Hilį Avęnue, 

MASU. 
45 81.

Tel BIGhUndi <855 .. 
ROXBŲRY.MA88.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Peace
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine RčL, So. Boston 
Namu tel.: Šou. Boston 2483-W

@ s°t1Fn
BAY VIEW

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų 
Agentūra.

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St 

tSOUTH BOSTON, MASS.
Joe. KapoČiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegijų, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamllton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospitalės; Medicinos eg- 
zamlnieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. Ą. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—0, dienų, nuo 7—8 vak. Nedalom 
nuo 10—12 ryte, Patarimas dykai, 

327 TĘEMONT ST., BOSTON.

FURKINS 8Q. OASH MAUKSI 

Povilas BaltraŠiūnai, Sav, 
490Broadw» T»KS.Bo«km8i20 

lfiy I I 1 "A<'||"T ;

K. *ID^U8KA8 
018 B. Broadmy 

Tilephone South Boiton 9367

RENGĖJAI

Čeikos vėlę.
Nuliūdę 4

Emilija Čeikienė, sūnus 
Kazimieras ir dukterys 
Emilija, Genovaite ir 
Ona.
Vienatinis banguotas Florist’s 

Telegraph Delivery narys 
So. Bostone

Pristatome gėles Bile kada
Telegrųfu Bile kur

THORNTON’S 
FLOWER SHOP

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukletai ir Pagrabų gėlės 

—mūsų specialybė
Tel. ŠOU Boston 3198

111 Dorchester St. So, Boston.

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

143 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

HUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame Ir prosiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimų už pigių kainų.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel.' So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
SO, BOSTON, MASS.

S. BARASEVICIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMU0T0JA8
TURI NOTARO TEISES 

254 W. Bmdvay, So.-Boiton 
Tel. Šou. Boiton 2580

1|8 toj; - , gftjlck . 
Tel Brookton 310

tfyveiK tfetat 833 D6reh«tėr Avė. 
1>1, Colmnblu 258t
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Pennsylvanijos Žinios
GIRARDVILLE. PA. visiems kunigams už gra

žius pamokslus.
Sekantieji kunigai buvo 

atsilankę: D. Mikšys, P. 
Mockus, V. Mikaitis, P. 

Keturdešimts Valandų Česna, P. Laumakis, S. 
Atlaidai Švento Parapijoj 'Norbutas, V. Matulaitis, 
įvyko spalių 27, 28, 29 dd.i^r- J- Končius, J. Klimas, 
Bažnyčia per visas tris A* Alauskas, I. Valančiū- 
dienas buvo pilnutėlė. At-;nas» Cepukaitis, S. 
laidai prasidėjo su iškil- Struckus, J. Miliauskas, J. 
mingomis šv. Mišiomis, ‘ Kundreckis, J. Sinkevičius, 
kurias atnašavo parapijos k. Mendelis, M. Boyle, J. 
klebonas kun. M. Dauman- Monoghan, J. Bruckman, 
tas. Po mišių įvyko proce
sija visų parapijų vaiku
čių ir virš 30 Altoriaus 
Tarnautojų.

Sekmadienio vakare 7 
vai. įvyko iškilmingi miš
parai. Celebravo kun. V. 
Matulaitis, iš St. Clair;j 
jam asistavo kun. S. Nor-'

Keturdešimts Valandų 
Atlaidai

Keturdešimts

L. Mendelis, M. Boyle, J.

ir M. Daumantas.
Juozas A. Greblikas.

PHILADELPH! A, PA.
KAS NAUJO ŠV. KAZI

MIERO PARAPIJOI
O kas? Švento Kazimie

ro parapijos choras rengia
butas is Frackvilles ir kun. pa(įįo Party ir Šokius. 
J. Mikaitis iš Tamaąua. ---- * *_ *
Pamokslą pasakė kun. J. či“10 j ‘ 7 VaLv’akare’

— i* Mt. -_l_L _ 7 C i . __ t.
Pirmadienio ryte, 9-tą Kazimiero mokyklos sve 

vai. iškilmingas mišias lai- fcaineje, 331 Earp St. 
kė kun. V. Matulaitis iš St. 
Clair; kun. S. Struckus iš 
Eynon pasakė pamokslą. 
Vakare mišparus laikė 
kun. P. Mockus. Jam asis- j 
tavo kun. A. Alauskas ir 
kun. P. Laumakis iš Ma- 
hanoy City. Pamokslą pa
sakė kun.Dr. L. Mendtlis 
iš Baltimorės.

Antradienio ryte sumą 
laikė kun. P. Mockus; pa
mokslą sakė kun. D. Mik
šys iš New Philadelphijos. 
Mišparus laikė kun. P. Če- 
sna; japi asistavo kun. J. 
Klimas iš Mt. Carmel ir 
kun. D. Mikšys iš New 
Philadelphijos. Pamokslą 
pasakė kun. J. Kundrec- 
kas iš Luzerne'. Po pamok
slo įvyko giedojimas Visų 
Šventų Litanijos ir Proce
sija. Procesijoj dalyvavo 
visi parapijos vaikučiai ir 
Altoriaus Tarnautojai ir 
visi kunigai.

Per atlaidus Altoriai bu
vo išpuošti gyvomis gėlė
mis, kurias aukavo para- 
pijonai. Altorius išpuošė 
Seserys Prąnciškietės iš 
Mahanoy City, kurios per 
keletą dienų sunkiai dir
bo, kad viskas būtų tvar
koje. Garbė joms.

Švento Vincento Parapi
jos Choras, vadovystėje 
vargoninko L. Šorio, labai 
gražiai giedojo per Mišias 
ir Mišparus. Dar tokios 
muzikos šitoj parapijoj 
žmonės negirdėjo.

Parapijonims pati k o, 
kad per tokį trumpą laiką 
jisai išlavino chorą.

Parapijos Klebonas kun. 
M. Daumantas labai links
mas, kad jo parapijiečiai 
atliko išpažintį ir priėmė 
Šv. Sakramentą per šiuos 
Atlaidus.

Širdingai 
siems gerb. 
atsilankymą

J. Mikaitis iš Tamaąua.

Klimas iš Mt. Carmel.
Kada? Nedėlioję, lapkri

Kur? O! visi žino. Šv,

P. p. BRONISLOVAS IR ONA (KUDIRKAITĖ) 
ČERVOKAIKiek įžanga, Visai maža! I

Į Radio Party dykai —1
I Į šokius 25c.
! Ne dažnai parapijos cho- kramentą Šv. Jurgio lietuvių parapijos (Norwood, 
ras rengia tokius parengi- Mass.) bažnyčioje, spalių 12 d., š. m. (Vestuvių platus 
mus, todėl nuoširdžiai! aprašymas tilpo “Darbininko” No. 82).
kviečia visus parapijiečius | Ponia Červokienė (Kudirkaitė) yra žymaus vei- 
atsilankyti, o choras už- į kėjo, LDS. organizacijos Garbės Nario p. Vinco Ku- 
tikrina, kad kiekvienas! dirkos duktė. Pp. Kudirkai savo veikimu yra pasižy- 
praleis linksmai vakarėlį. ; mėję ne tik Norwoode, bet ir visoje Naujoje Anglijoje.

Z. "S,

Ši graži lietuviška porelė priėmė Moterystės Sa-

PITTSTON, PA.

KAS GIRDĖT LIETUVIU 
KOLONUOSE

PADĖKA
Nashua, N. H. — Sekma

dienį, spalių 27 d. Gerb. 
Kunigo Daktaro Antano 
Bružo, Nashua lietuvių pa
rapijos klebono pakviestas 
Darbininko Radio Choras 
išpildė koncerto programą. 
Programoje dalyvavo ir 
vietinis Šv. Kazimiero pa
rapijos Radio Choras, ku
ris labai gražiai yra užsi
rekomendavęs Gerb. Ra
dio Klausytojams per ra
dio ir kurio vadas ponas J. 
Tamulionis ir pereitą šeš
tadienį dainavo.

Nashua lietuviai, gausiai 
susirinkę į koncertą, labai 
buvo patenkinti programa 
ir jie savo pasitenkinimą 
parodė gausiais aplodis
mentais ir įsirašymu Dar
bininko Radio Programos 
rėmėjais. Jie Darbininko 
Radio fondan davė pris- 
kaitant įžangą $47.05. Tai 
graži parama. Rėmėjais į* 
sirašė šie:

J. Mikelionis, graborius, 
V. ir T. Mikučionai, real- 
estatininkas, Vladas Pau
lauskas iš Lowell, A. Grn 
gas, Antanas Zautra, 
L. Norkūnas, S. Ulčickas

1 Ponas Bronislovas Červokas yra taip pat “Darbi-1 ^avė po vieną dolerį. 
(ninko” skaitytojas ir veiklus narys jaunimo organi-! p0 -qc javė- p Karosa 
1 zacijose. Jo a a. tėvelis yra buvęs veiklus LDS. narys R skliutienė( ' P.‘ Gaidis^ 

;K. Nadzeika, T. Grigas, J. 
Tamulionis.

Po 25c. davė: P. Grigie
nė, A. Gurokienė, Z. Au- 
gūnienė, J. Januškevičius, 
P. Valenskas, N.N., Čepli- 
kaitė, M. Akstinas, L. Ve
lička, A. Kvaraciejus, B, 
Aitauskienė, A.’ Gumbrevi- 
čius, R. Ilkevičius, M. No- 
rinkevičius, J. Averka, M, 
Grauslienė, P. Julkevičia, 
J. Džiaugis, O. Jakelionie- 
nė, O. Malevičįenė, J. Poš- 
kevičius.

Visus rėmėjus apvaini- 
kavo $5.00 Klebonas Kuni
gas Daktaras A. Bružas.

Taigi visiems koncerte 
dalyvavusiems, o ypatin
gai įsirašiusiems Darbinin- 

■ ko Radio Programos rėmė 
jais tariame nuoširdų 
čių.

, Jam mirus, sūnus Bronislovas ir jo mamytė pasiliko 
i nuolatiniais “Darbininko” skaitytojais ir rėmėjais.
i Taigi šiai gražiai ir darbščiai lietuviškai porelei 
1 linkime laimingo gyvenimo. Teseka jūsų pavyzdį mū- 
isų jaunimas,„ kad lietuviai su lietuviais, c?

PROKLAMACIJA 
VISIEMS

Lapkričio 17, 18 ir dd 
» • • • i M- ICV14.AAA AAACJiiO* U.CLV.I 1AVVU.V1C11 DU, *Sv. Kazimiero parapija mi-; —_-----------—*—------------------------------- ---------------

nes- savo įsikūrimo auksinu hiiėjihė dvasia yra apėmus miūtė, Margarieta Baldau- 
jubilėjų. Tai yra pirmuti-ne tik parapijiečius, bet ir įskaitė, Pranė Kederiutė, 
nė lietuvių parapija Ame- visuomenę ir yra viltis, j Ona Matuzuniutė, Anelė 
rikoje, kuri mini 50 metų ^ad jų surengtas vakaras iSurdokiutė, Leoną Bakšiu-
jubilėjų. v ! neš garbę Šv. Kazimiero

Nuo birželio mėnesio, š.j parapįjos jaunimui.
m., pirmininkas Jurgis
Laukaitis, su komitetu, su-
sidedanciu is 100. asmenų.Idarbuotojai: Motiejus Viz- Marijona Bartkiūtė i/Ka-
atstovaujant religine r,gaitis graborius Kazi. tarįna Veršauskaitė, Ka-

Broliam Smalenskam a 
sistuos “c ar d party

tė, p-nios Marijona Žukie- 
nė ir Margarieta Krikščiū
nienė.

šie" prįe Bingo asistuos p-lės

■A—
CLEAR WEAVE

VISAS MIESTAS KALBA
APIE CLEAR VVEAVE BARGENUS

Tiktai Penktadienį ir šeštadienį

Full Fashioned
KOJINES

?£” 39c pora
VISOKIOS SPALVOS IR DIDŽIO

2 Už

1

RINGLESS
Pirmos Rūšies 

KOJINES 57c.

$r10

CLEAR-WEAYE
— 4pi>įtrsj

J.25REG. 79c. CLEAR-RAY
SUPS 66c 2 P0R0S už

Pasiųtos - Apmegstos - Leisuotos - Nudailintos
VISOS UŽ 29c.
RAYONS

A - ^l 004 uz

VISOS UŽ 39c.
RAYONS

Q - 4J1003 uz f

t
Į

.5

dėkuoja vi- 
svečiams už 
į pagelbą ir

pašalpines lietuvių drau- į mįeras Kižis;. p-lės Alena 
gijas Pittstone, laiko susl" Qreblikiutė, Marijona Viz- 
rinkimus kas dvi savaites., ga^ė, Ona Lutkevičiutė, 
Visi įnešimai yra rupestin-, ^orįa Beruiiutė, Ona Mar
gai studijuojami, kad lssi'’|gįu|įonįu^ Alena Kruš- ------
vystytų geros pasekmes,.nauskaite, Margarieta Ri-įgaus kapai. Jf. Sigurni. 
kurios atžymėtų sį jubile- 
jų-

Pirmutinis jubilėjaus va
karas įvyks sekmadienį, i 
lapkričio 17 d. Tai bus, 
“card ir bingo party”, va-| 
dovaujant Sodalietėms ir į 
šv. Vardo draugijos na-; 
riams. Juozas ir Antanas 
Smalenskai yra to vakaro 
vedėjai.

Šių draugijų nariai entu
ziastiškai dirba, kad vaka
ras pavyktų. Jie yra pa- 
skirę duoti prie kiekvieno 
kortų stalo auksu apvilktą 
lėkštę kaip dovaną. Jų ju-

zys Zewatąuskis, Kaz. Sei
lius, Leo šaukštis, Pranas 
Želinskas, AL Kiškis.'

Tinginyste — jauno žmo-

v

k &

a-

N0RW00D, MASS

REG. $1.09
VISOKIO STILIAUS
PAJAMAS, GOWNS

93c

ŠILKO AR SATINO 
DANTIES 54c.

2 už $1°°

CLEAR VVEAVE
423 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Dainininkams akompa
navo p. Julijona Vilkišiū- 
tė. Taipgi pp. J. Vilkišiūtė 
ir Joana Vasiliunaitė išpil
dė pianu duetą.

Žmonių buvo pilna sve
tainė. Rap.

WESTFIELD, MASS.
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis bazaras prasidės 
lapkričio 9 d. ir tęsis lap
kričio 16-tą. Šokiai kiek
vieną vakarą. Klebonas 
kun. V. Puidokas kviečia 
visus parapijos rėmėjus iš 
toli ir iš arti atsilankyti.

i

J
i

'J
3

5

bonas jau paskelbė pirmus 
užsakus.

P. Jurgis J. Naudžius; 1 
Jaunimo klubo narys, kai-j 
bėjo mėnesiniame susirift-l 
kime Katalikiškos Akcijos j 
Draugijos, Šv. Trejybei 
lenkų parapijoj. Kalbėto- j 
jas pareiškė kaip galirila į 
tapti veikliu rėmėju Kata
likiškos Akcijos. įį

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINL 
DRAUGIJOS VALDYBA .

j Birm. — J. Petrauskas,
I 24 Thomas Bark, So. Boston. Mass. j 

VicO- pirm. — V. Medonis, 
j 21 Sanger St., So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkus ,i. Gliueckls, 

r 5 Thomas Park, So. Boston, Mass. >
Fln. Raštininkas — Albr Nevlera, ■ 

16 \Vlnfield St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — P. Tuleikls,

109 Bowen St., So. Boston, Muša. 
Maršalka — J. Zalkis,

7 IVlnfield St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, .
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 71 h St.. So. Boston, Mass.

7:80 vai. vakare, pobalnytinčj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalai# kreipkitės 
pas protokolų raltinlnkę.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBĄ MOTINOS ŠVČ,

Pirmininke — Eva Marksiene, 
625 E. 8th S t., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vice-plrminlnke — Ona SlnurlenC, 
443 E. 7th St., So. Boston, Maso. 
Tel. So. Boston 3422

Pro t Bašt. — Brone Ciunlene, 
29Gould Št., West Roxbury, Mass. 
Tel Parkvvay 1864-W

Fln. RaSt. — Marijona Markoniutfi, 
83 Nnvarre St., Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininko — Ona Staniui lute,

105 įVėst 6th St., So. Boston, Mass
Tvarkdare — Ona MizglrdienO, 

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

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

antra utarnlnką kiekvieno mCneslo,

If YOU ORDER

^9^ tfu WINTER 
PRICE PRCTECTION PlAN

BACHELDER WHITTEMORE
834 MASS. ’AVĖ. BOSTON, MASS.

HIGHL'NDS 1920

Sekmadienį, lapkričio 3 
d., Šv. Jurgio par. svetai
nėje įvyko Šv. Cecilijos 

I choro vakarėlis. Choro mė- 
! gėjai suvaidino du veika- 
liuku: “Kuprotas oželis” 
ir “Kurčias žentas”. Abi 
komedijėlės buvo paįvai- 

irintos dainelėmis.
. 1 Komediją “Kuprotas o- 

iželis” vaidino šie:.Onytės 
I rolėje — O. KarnilaitėJo- 
jnelio — V. Balutis; Moti
nos —O. Pazniokaitė; Naš- 

ilio — P. Nevinskas; Pirš
lio — K. Navikas.
' “Kurčias žentas” vaidin
tojai buvo šie: Dilbos 
į (kurčias) rolėje, p. muzi- 
|kas A. Šlapelis; Alenos 
į (dukters) —- S. Navikaitė; 
Simono (tarno) — F. Gi- 
kis; Kazio (jaunikaičio)— 
J. Glebauskas; Sargo —K. 
Tavikas; Kaimiečio — P. 
Nevinskas.

VisLsavo roles gerai atli
ko, bet ypatingai gerai Su
vaidino kurčio tėvo Dilbos 
rolėje p. muzikas šlapelis. 
Jis pasirodė labai geru ka- 
miku.

Lietuvių Katalikų Jau
nimo Klubas ateityj turės 
savo salę. Komitetą suda
ro šie: Edvardas A. Gu
dauskas — sumanymo įne- 
šėjas, Alena H. Atkočaity- 
tė ir Jurgis J. Naudžius. 
Klubo pirmininku yra Ber
nardas Minkus.

Ponas ir ponia Petkai 
paskelbė jų dukters, Ale
nos Eleonoros šu Andriu 
M. Cronin susitarimą. Kle-

Šv. Kazimiero draugijos’ 
buvusio pirmininko Antą-J 
no Sabonio žmona nesvęį- 
kauja. Prašoma, kad visį. 
parąpijonai atmintų Onos 
Sabonienės intencijai savą 
maldose. •

Jurgis Jonas • -;

JONO KMITO EILĖS
1

Tai gražus mūsų išeivi* 
jos įžymaus poeto kun. K, 
Urbonavičiaus eilių rinki* 
nys» * C

“DARBININKO”
366 W. Broadway,

South Boston, Mass.

i 
y
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Beteisiai Piliečiai

I
įĮ Laisvamaniai aimanuoja, kad Lietuvoje nėra ci-
rfįlinės metrikacijos. Yra tokių, kurie norėtų civiliniai 
apsivesti, o Čia tas nelegališka. Kas nekrikštyja vaikų, 

J Jąm nėra kaip juos įregistruoti į piliečių skaičių. Tai 
ęsanti baisi neteisybė ir skriauda laisvamaniams, nes 

r tuo būdu jtj vaikai patampa beteisiais piliečiais. Lie- 
| tavos vyriausybė, girdi, klausanti kunigų ir virtusi vi- 
įi fiai klerikaliąka.
£ Kad Lietuvos vyriausybė būtų klerikališka, tai 
Į jau tikra naujiena. Ištiesų nuostabu, kad tautininkiš- 

koji Lietuvos vyriausybė, visame kame antiklerikališ- 
Į ia, civilinės metrikacijos klausime nei iš šio nei iš to 
f virstų klusniu dvasiškijos įrankiu. Juk civilinė metri
kacija būtų pati parankiausia tautininkams, iš kurių 
Susidaro didžiuma Lietuvos valdininkų. Kaip gi jie eis 
prieš savo interesus? Taigi grynas absurdas tvirtinti, 

įkad civilinės metrikacijos reikale vyriausybė klau- 
.„santi dvasiškijos kurstymų. Ji turi turėt kitokių prie- 
feščių, visai nepriklausomų nuo dvasiškijos nuomo
nės.

į »Bet gi ta pati laisvamanija, kuri taip griežtai ko
voja dėl savo vienminčių teisių, visai kitą giesmelę 

p gieda, kuomet klausimas eina apie pilietiškas kunigų 
-teises Meksikoje, ar šiaip jau kokioj šaly, kur perse- 
klojama tikėjimas. Mūsų laisvamaniai čia pritaiko vi- 
4ŠI kitą principą. Jie griežtai stoja engėjų pusėje. Ku- 

. nigams, girdi,' nereikia duot pilietiškų teisių ir štai 
j delko: jie nemoka valstybės mokesčių, neina karei- 
Į viavimo pareigų, neaugina šeimynų ir esą prisiekę iš- 
[ tikimybę Romai. Del tų priežaščių kunigai privalą pa- 
[ likti beteisiais piliečiais.
į V. Bot tos visos priežastys yra ar tai melagingai į- 

temptos, ar vaikiškai sugalvotos. Juk dvasiškija taip 
-j^t moka valstybės mokesčius, kaip ir visi kiti pilie
čiai. Meksikoj ar Rusijoj dvasiškiai sumoka daug 
daugiau, nes turi samdytis atimtąsias savo bažnyčias,

• Vadinasi, už sukonfiskuotą turtą duoda dar duokles. 
Kai dėl kareiviavimo pareigų, tai, pavyzdžiui, Pran
cūzijoje dvasiškiai jas atlieka kaip ir visi eiliniai pi
liečiai. Amerikoj tų pareigų nėra nė dvasiškiams, nė 

rpąsaulionims, nes čia armija susidaro iš savanorių, 
f ^et karo metu dvasiškiai registruojasi drauge su ki

tais ir karo lauke kapelionai stoja į frontą ir aukoja 
Savo gyvastį. Kai dėl auginimo šeimynų, tai kiekvie
noj valstybėj yra šimtai tūkstančių nevedusių žmonių, 
a ir iš vedusiųjų daug pasitaiko bevaikių. Ar tai ir 

/jiems reikia atimti pilietinės teisės?
įį; Prisiekimas ištikimybės Romai — tai nelemtai 
’ nugalvota melagystė. Visų pirma, Roma priklauso Mu- 
sšoliniui. Kuris dvasiškis, be Italijos kunigijos, yra 
prisiekęs jam ištikimybes? Jei čia kalbama apie Vati- 

; kaną, kaipo nepriklausomą valstybę, tai nėviens kuni- 
p gas nėra jam prisiekęs. Kunigai privalo būti ištikimi 
dvasinei savo vyriausybei tik tikėjimo dalykuose, a- 
piė bet kokią politiką nėra nė kalbos. Jei laisvamaniai 

įįfetą ištikimybę norėtų sulaužyti, tai, žinoma, čia jie 
-susidurs su griežtu pasipriešinimu. Bet tas nieko ben- 
į^fca neturi su valstybės bei pilietybės reikalais, nebent 
' tuo atžvilgiu, kad tikįs asmuo — pasaūlionis ar dva- 
į aiškis — yra geresnis ir ištikimesnis pilietis už neti- 
^kintįjį.
L-// Taigi matome, kad tie skysti ir prastai sugalvoti 
|Fp]įiekaištai yra diktuojami ne sveiko proto, bet grynos 
| neapykantos. Bet — pykčius blogas patarėjas. Kur 
į kas naudingiau pykčių savy sugromuliuoti, nekaip, ei- 
[ Ūąnt jo nevykusiais patarimais ir darant nesąmonin
gus išvadžiojimus, pastatyti save ant juoko.

Tačiau nieko šiame pa
saulyje nėra pilnai tobulo. 
Devyni seniai, nors ir rin
ktiniai nepartiški, garbin
gi ir nepaperkami vyrai— 
Vis dėlto ir jie gali paklys-

K.

Devynių Senių

(Mūsų Washingtono 
<; Korespondento).

konstitucijos sargai, kurie 
tik tam ir gyvena, kurie iš 
to duoną valgo, Inirie nie
ko nebijo ir nieko nereika
lauja, nes paskirti iki gy
vos galvos ir tinkamai ap
rūpinti— šitie klaidos ne
praleis ir tvarką pagal

‘ .Kas dien net po kelis 
į kartus tenka man praeiti 
[ pro naujus milžiniškus 
| balto marmuro rūmus, dar 
{tik šiemet baigtus statyti I _ _
i (pradėta 1932 m.). Jie ve- konstituciją atitaisys. Ga-
Į ria ąkį savo baltumu, puo- 
Įšmimu. Jie atsiejo kraštui 
įmilijono dolerių. Gal
uojantieji Amerikiečiai tų 

.pinigų nesigaili, nes tuose 
ranūruose saugojama jų db 

’ dysis' krašto turtas — ša
lies konstitucija. O konsti
tucijos saugotojai — tai 

J seniai, 
tkščiausiojo J. A. Vaisti

nį Teismo nariai, skiriami 
gyvos galvos Valsty- 

^JPrezidento.'-GaK pasL 
rščiuoti, suklysti Ame- 
os kongresas; gali pre* 
ėntas neapsižiūrėjęs pa- 
j parašą po ant greitų- 
iškeptų įstatymų. Bet

•devyni garbingi 
/Aukščiausiojo J. /

Ii prezidento Baltieji Rū
mai rūstauti ant jų, gali 
viešoji krašto opinija su
kilti prieš juos — jie liks 
nepajudinami savo parei
gose, visada ištikimi kons
titucijos sargai. Jiems jė
gų priduoda jų vedamieji 
obalsiai, išrašyti didelė
mis raidėmis frontinėse 
rūmų dalyse: “Lygus tei
singumas pagal įstaty
mus” ir “Teisingumas — 
laisvės saugotojas”*).

*) “Eųųal Justice under 
Law”, “Justice Guardian 
of Liberty**.

Kada tenka jiems rišti 
sunkus klausimas, aę tas 
ar kitas išleistas įstaty
mas atitinka konstitucijos 
raidę ir dvasią — jie turi 
dažnai vaduotis savo poli
tiniais įsitikinimais, savo 
socialinėmis bei ekonomi
nėmis pažiūromis. O juk 
toms jų pažiūroms nėra 
jokios tikros neklaidingu
mo garantijos. Tad Ame
rika dažnai ir esti liudi
ninkė, kad tų devynių se
nukų balsai pasidalyja, 
kad dažnai 
svarbos klausimą nusveria 
tik vienas balsas (5 prieš 
4). Bet tasai vienas nusve- 
riantis balsas esti kartais 
taip galingas savo pasėko
mis, jog kartais nulemia 
krašto likimą ta ar kita 
linkme. Nenuostabu tad, 
kad Amerikoj visada buvo 
gyvas klausimas Viršiau
siojo Teismo Reformos. 
Reformos sumanymai ėjo 
ta linkme, kad Viršiausio
jo Teismo sprendimams a- 
pie kurio nors įstatymo 
konstitucingumą neturėtų 
užtekti paprastos balsų 
daugumos (5 prieš 4), bet 
kad reikėtų bent dviejų 
trečdalių balsų (6 prieš 3), 
ar net 7 prieš 2.

Šis klausimas labai yra 
svarbus ir darbininkams. 
Nuo senai jau darbininkų 
organizacijos ir jiems pa
lankioji šviesuomenė ko
voja už įvedimą įstatymų 
keliu visuose darbuose ma
žiausio būtinojo atlygini
mo (minimum wage). Ki
tuose pramonės kraštuose 
toksai įstatymas jau se
nai veikia ir darbininkai 
iš jo turi daug naudos. 
Tiesa, žymi darbininkų da
lis turi didesnį uždarbį, 
negu tasai nustatytas bū
tinasis mažiausias uždar
bis. Tie didesnieji uždar
biai nenumušami, jie ir pa
silieka. Bet, tuo įstatymu 
pasinaudoja dideli skaičiai 
tokių darbininkų, kurie 
gauna tik bado algas, iš 
kurių jie negali žmoniškai 
ir pragyventi. Tokiems al
gų pakeitimas iki ano 
žmoniškojo minimumo ir 
jiems duoda galimybės 
žmoniškai pradėti gyventi. 
Ir patiems darbadaviams, 
pačiai pramonei toksai į- 
statymas yra naudingas. 
Nes kada pakyla darbinin
kų algos, tuo pat padidėja 
jų perkamoji jėga; pramo
nės gaminiams prasiplečia 
rinka, pribūna naujų pir
kėjų ir pramonė iš to turį 
naudos.

Naujoji Zelandija pirmo
ji priėmė šitokį įstatymą 
dar 1894 m., ją tuojau pa
siekė Australija (1896 
m.). Anglija pradėjo šį į- 
statymą taikinti nuo 1909 
m. Tokį pat įstatymą ne
trukus išleido Kanada. 
Norvegija, Švedija, Argen
tina ir Pietų Afrika.

Amerikoje pirmoji Mas- 
sachusetts valstija (1912 
m.) tokį įstatymą priėmė, 
tik už jo nepildymą ne- 
Skirdama darbadaviams 
bausmių, o nutardama pa
skelbti spaudoje visuomet 
nei tą įstatymą laužam 
Čhfe. Kitos betgi valstijos, 
kurion viena po kitos pa
našų įstatymą priėmė, pa
skyrė ir bausmes darba- 
Viams to įstatymo nepil-

didžiausios

dantiems. Tos valstijos bu- ? 
va: Arizona, Arkansas, 1 
California, Colorado, Dis* i 
trict of Columbia, Kansas, j 
Minnesota, Nebraska, ( 
North Dakotą, Qregonf 
South pakota, Texas, U- : 
tah, Washington ir Wis- : 
consin. Daugumoje tų val
stijų įstatymas reikalavo, 
kad algos būtų nustatytos 
oficialių komisijų, padeda
mų patarėjų Tarybos ar
ba konferencijos, sudary
tos iš darbadavių, darbi
ninkų ir publikos atstovų. 
Keturios gi valstijos (Ari
zona, Arkansas, South Dė
kota ir Utah) pačiame į- 
statyme nurodė, koks tas 
mažiausis būtinasis atlygi
nimas turi būti.

Įstatymas gražiai ėmė 
veikti ir buvo abiem pu
sėm aiškiai naudingas.

Tačiau netrukus kai kas 
. ėmė jau kelti abejonių, ar 
šisai įstatymas atitinka 
Konstituciją. Mat, penkto
ji ir keturioliktoji tos kon
stitucijos patašė draudžia 
Kongresui ir atskiroms 
valstijoms priimti by ko
kius įstatymus, kurie kam 
nors atimtų “gyvybę, lais
vę ar nuosavybę ne įstaty
mų keliu” (vvithout due 
process of law). Nustaty
mas iš anksto* algos dy
džio, kad ir mažiausio — 
jau, sako, varžo kontrakto 
laisvę, suprask laisvę dar- 
badavio mokėti bado algą 
— ir gali kėsintis ant jo 
nuosavybės, jo pelno.

Prasidėjo puolimas to į- 
statymo pirma atskirų 
valstijų teismuose. Teis
mai beveik visi įstatymą 
pripažino teisėtu, pagal 
konstituciją. Tačiau dėl 
(Oregono valstijos tokio 
įstatymo buvo apeliuota į 
Viršiausį teismą (1917 ‘ 
m.), kuris pirmuoju savo 
sprendimu įstatymą pa
tvirtino, tiesa tik 4 prieš 4 
(pirmininkaujančio balsas 

1 nusvėrė; Viršiausio Teis
mo nario Brandeis teisme 
nebuvo), (ačiau po šešerių 

: metų (1923 m.) byla vėl 
buvo iškelta Viršiausiame 

i Teisme ir šį kartą penkiais 
> balsais prieš tris (Brante- 
i s’o vėl kaž kodėl nebuvo) 
i Oregono įstatymas buvo 
• pripažintas priešingu kon

stitucijai. Tokiu būdu jų 
žmoniškas ir teisingas į- 
statymas paliovė veikęs 
visose tose valstijose, ku
riose jisai buvo priimtas.

Nepoilgo buvo pripažin
tas nekonstituciniu ir įsta
tymas, draudžiantis vaikų 
darbą.

Panašus atsitikimas bu
vo su šio Kongreso išleis
tu įstatymu (NRA), tvar
kančiu pramonės santy
kius. Įstatymas nustatė 
mažiausią atly ginimą 
($14.00 savaitei), vertė 
darbadavius pripažinti 
darbininkų unijos ir prisi
imti tam tikrą pramonės 
kodą (taisyklių rinkinį). 
Įstatymas įvedė į darbo ir 
kapitalo santykius bent 
šiek tiek teisingumo ir 
žmoniškumo. Bet NRA 
priešai nesnaudė; tuojau 
atsirado šen ir ten teisejų, 
pripažinusių šį įstatymą 
neteisėtu ir dar šiais me
tais mūsų garbingi devyni 
seniai (šį sykį visi vien
balsiai) pripažino NBA 
pareikalautus kodus — 
priešingus konstitucijai. 
Viršiausiame. Teisme jau 
yra visa eile kitų bylų, su* 
rištų su Prezidento ir kon
greso veikla pakelti Šalies

gerovei — visiems jiem? 
graso panašus likimas.

Tad nenuostabu, kad ir 
vėl iškilo klausimas, kąip 
būtų galima tuos seniukus 
apvaldyti. Galima būtų 
pravesti naują konstituci
jos pataisą, bet tai labai 
ilgas, keblus ir brangiai 
atsiekiantis kelias. Mėgi
nama surasti lengvesnių 
kelių ir būdų. Sekančiai 
kongreso sesijai jau yra į* 
nešta 4 projektai konstitu
cijos tuo reikalu pataisų ir 
3 tam tikri įstatymai. Se
natoriai Norris įnešė kon
stitucijos pataisos projek
tą, kad pripažinti įstatymo 
nekdnstitucirigumui reikia 
bent 7 balsų iš 9. Atstovas 
J. H. Tolan iš Kalifornijos 
siūlo pataisą, kad Viršiau
sias Teismas tik tokių į- 
statymų konstitucingumą 
spręstų, dėl kurių jo atsi- 
klaus arba Prezidentas, 
arba kuris nors iš dviejų 
Kongreso Rūmų.

Įdomų pataisos pasiūly
mą davė New Jersey’s gu
bernatorius Hoff manas. 
Jisai siūlė pataisą, kad vi
si Kongreso išleisti ir Pre
zidento pasirašyti įstaty
mai turi būti dar patvir
tinti Viršiausiojo Teismo, 
ir tik tuomet galėtų įsiga
lėti.

Mėginimų aprėžti Vir* 
šiausiojo Teismo teises bu
vo ir seniau. Bet kongre
sas tų bandymų nepraleis
davo, šalies opinijoje kaž 
kaip instinktyviai būdavo 
pusėj Viršiausiojo Teismo 
teisių, žiūrėdamas į jas, 
kaip į savo saugumo ga
rantiją.

Viršiausias Teismas čia 
veikia jau nuo 1789 metų, 
t. y. jau ąrtipusąntro šim
to metų.

Dabartinių teisėjų su
vestinis amžius yra 630 
metų, tai yra kiekvienam 

, vidutiniškai išpuola po 70 
, metų. Jauniausias turi 60 
, metų; seniausias Brandeis 
į 79 metų. Teismo pirminin- 
. kas Hughes turi 73 metus.
! Yra New Yorke labai į- 
S domi ir naudinga visuome- 

nes įstaiga: “Amerikos 
viešosios opinijos Institu
tas’*, įsteigtas ir vedamas 
Dr. Gallup’o. Įstaiga rim
ta, nepartiška ir gana pa
tikima. Dr. Gallop’as su
galvojo mokslišką ir gana 
teisingą būdą tirti žmonių 
opiniją įvairiais svarbiau
siais klausimais. Kas sa
vaitė laiškais ir privačiai 
apklausiama tarp 100.000 
ir 200.000 piliečių įvairiau
sių luomų, profesijų ir pa
žiūrų, laikantis tam tikrų, 
gyvenimo nurodymų pro
porcijų.

Praeitą savaitę Institu
tas uždavė klausimą: “Ar 
Tamsta femtumei princi
piniai Viršijusiojo Teismo 
galės apribojimą — kad 
paskelbti Kongreso išleis
tus įstatymus priešingais 
konstitucijai?”

Iš šimto kelių dešimtų 
tūkstančių apklaustųjų — 
53% pasisakė prieš V. Tei
smo teisių apribojimą, 
31% pasisakė už ir 16% 
susilaikė puo atsakymo.

Kuo baigsis dabar iškilu
si minčių kova dėl Vir
šiausiojo Teismo galių 
netrukus žinosime.
1935. XI. 4. Uosis.

Lietuvoje
Šiais meteliais rudenėlis' išskris James Janušaus- • ♦ • v TTV ' 1 T-.l-kas. Juk jisai žadėjo 

skristi tuojau, kai tik iš
skris Vaitkus. Tat laukia
me Tamstos pažado, Mis- 
ter James, ištesėjimo. Juk 
kiekvienas garbingas žmo- 
|gus savo pažadą išpildo. 
'.Nejaugi būsi toks negar-

tai jau tikrai gražus. Už 
tai žmonės nuoširdžiai dė
koja Dievui. Juk visus ja
vus sausai nurinko, suėmė 
ir suvežė. Na, gi mūsų 
žmoneliams ko gi daugiau 
bereikia. Tik visa bėda, 
kad už visą pavasario, va-..... w 
saros ir rudens darbą gaus bingas, kad savo pažado 
tik keletą centų. Juk dą-j neištesėtum. Laukiame ir 
bar žemės ūkio gaminius labai laukiame ir linkime 
taip maža tevertina, kad Tamstai pasisekimo, jei 
apsaugok Dieve. Gi tuo ' 
tarpu visa tai, kas reika- i 
linga ūkininkui, yra gana 
brangu. Tat nenuostabu, 
kad ūkininkai bruzda prieš 
vyriausybę. Žinoma, Čia 
vyriausybė tegalėtų padėti 
tik tuo, kad sąžiningiau 
tvarkytų reikalus, kad iš 
anksto užkirstų kelią įvai
riems išeikvojimams, kad 
būtų griežta kontrolė. Kad 
įvairūs ordenais dekoruo
ti vagys nešvaistytų pini
gų, kurių mūsų šalyj ir 
taip tėra maža. Štai, turi-i 
me įvairius tituluotus vi
suomenės veikėjus, ku
riems seniai turėjo būti 
sudarytos bylos. Tuo gi 
tarpu jų šunybės tepaste
bėta tik tada, kai jų išeik
votos sumos pasiekė de
šimtimis ar net šimtais mi
lijonų. Juk už tuos pinigus

Tamsta ketini garbingai 
savo žodį ištesėti.

Vilniaus vadavimo rei
kalai kol kas, atrodo, lyg 
ir užmiršti, mat esama ki
tų lygiai svarbių aktuales
nių reikalų: Klaipėdos 
kraštas, nepriklausomybės 
išlaikymas. Juk nereikia 
pamiršti, kad vokiečiai vis 
galanda ir galanda dantis, 
barškina ir barškina gink
lus, grąsina ir grąsina. Tat 
žmonės vis neramūs, mat 

! tikisi galintį prasidėti ka
rą.

Milžinui Dėdei Šamui ne
reikėtų būti užsimerku
siam dėl dabartinių įvykių 
Europoj. Jis neturėtų lai
kytis nuošaliai, bet eiti 
laikos apaštalo pareigas. 
įJuk mizerijos Europos 

- . - - valstybės milžino Dėdės
galima daug gero musų sa^0 galingo balso, ma- nnlnlnf nn /Jo wcr4-i ’Ti/icjo • .J3 . . .nau, išsigąstų ir tarp sa

vęs nebekariautų. Juk visi 
taiką mylintieji yra dėkin
gi prezidentui W. Wilso- 
nui, pradėjusiam žygius 
prieš vokiečių. Juk Didysis 
Karas būtų nežinia kada 
pasibaigęs, jei ne Jungti
nės Šiaurės Amerikos Val
stybės. Tat Dėdė Šamas ir 
dabar turėtų karų mėgė- 

; . . jams pagrąšinti, kad ne-
bereikes. Gi tada jie pini- būįu bereikalingai lieja- 
gų turėdami ir gyvena sau mag kraujas.

...........

šalelei padaryti. Tiesa, 
jiems sudarytos bylos. 
Juos nuteis. Tačiau iš jų 
pinigų neiškrapštysi. Jie 
mokėjo vogti, tai mokėjo 
ir slėpti. Jie pasėdės kele
tą metų 
švenčių 
vardinių 
bausmės 
mos ir 
jiems sėdėti jau visai ne-

kalėjime. Tautos 
ar Tautos vado 
progomis jiems 

vis bus mažina- 
mažinamos, kol

be jokio rūpesčio. Jie sau 
vėl galės įsigyti turto, ka- ' 
dangi jie atliko savo baus
mę, tatai iš jų turtas jau 
nebebus atimamas. Arba, 
dėl visa ko, jie įsigytąjį 
turtą užrašys žmonos ar 
vaikų vardu ir tada vals
tybė drąsiai jiems gali sa
kyti: “Sudiev, rudi. Mur- 
ziau, palydėk”. Juk iš jų 
pinigų neiškrapštysi. Na, 
arba jei jau aferistas yra 
koks visuomenės “veikė
jas” (žinoma, tam tikros 
visuomenės), tai jis galės 
būti ir visai išteisinamas, 
arba nuteisiamas lygtinai.

Vaitkaus at skridimas 
nesudarė tokio įspūdžio, 
kaip kad būtų įvykę, jei ji
sai nebūtų nutūpęs Airi
joj. Juk tada visą jo skri
dimą sekė visa Lietuva. 
Gi dabar jo priėmimuose 
dalyvauja tik Kauno mies
tas. Nors, tiesa, jo priėmi
mai transliuojami per 
Kauno radio, tačiau radio 
klausytojai jau taip nebe-jūįjeiįs mūrinis tvartas ir 
sidomi. Taip ilgai lauktas pasamdyta speciali akmis*

ĮDOMUS POSAKIS
Senesni krekenaviečiai 

vartoja posakį: “Saugok, 
Dieve, nuo Ramygalos ba
lų ir Padaleckio šunų”.

Ramygalos pelkės plačiai 
žinomos, o prieš karą tos 
apylinkės keliai buvo visai 
neišvažiuojami. Nieko 
nuostabaus, kad žmonės 
balų bijo.

Įdomesnė antroji posa
kio dalis apie “Padalec- 
kio šunis”.

Didelis, 400 ha, Padalec
kio dvaras, dabar visas iš
parceliuotas, yra devintam 
kilometre nuo Krekenavos 
— Truskavos vieškelio.

Prieš karą to dvaro savi
ninkas Padaleckis laikyda
vo visą puskapį įvairiausių 
veislhj labai žiaurių šunų, 

i šunims buvo pastatytas 
IrJidolic! rrinrinic fvnrtftS ir

» f •

^Tur būt, dauginu yra 
žmonių, kurie daug gerų 
P ę u y r a pra^opioję, 
kaip žmonių, kuriems jų 
tikrai nebuvo..

LaBeaumelle.

ir atidėliotas antrasis skri
dimas vis palengva nebete
ko tos reikšmės, kurią bū
tų turėjęs seniau. Visuo
menė pasijuto turinti rei
kalą ne su rimtais žmonė
mis, bet su pinigų siekian
čia šaika. Ar tik ne ta sai
ką kalta, kad Vaitkus tu
rėjo skristi taip vėlai ir 
tada, kąi Atlantas pasida
rė ypatingai neramus. Tie* 
sa, vis buvo kaltinamas 
Atlantas, kad vis buvęs 
neramus. Ale vis gi buvo 
bent vieną kitą dieną nu- 
siraminęs. Man atrodo, te* 
dą “neramus** Atlantas 
buvo daug ramesnis, nei 
dabar, kai Vaitkus buvo 
priverstas skristi.
■’ Dabar laukiame, kada

trinė jiems globoti ir pri
žiūrėti. Kai paleisdavo iš 
tvarto nakčiai šunis, tai 
net to dvaro ordinarinin
kai bijodavo nosį iš kume
tyno iškišti^

Jei keliaudavo naktį vie
škeliu keleivis, šunes mirti 
nai sukandžiodavo. Nevie
nas mirė Padaleckio šunų 
apkandžiotas ar liko inva
lidu. Krekenaviečiai turė
dami reikalų Truskavoje 
neidavę į ją tiesiu keliu, 
bet sukdavo aplinkui — 
pro Ramygalą, kad aplem 
ktų Padaleckio šundvarį. 
Todėl ir sugalvojo žmonės 
Šį iki Šiai dienai plačiai 
Šnekamą posakį*

.................. ... > t—i*, ■
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MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bašinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žią. tavorą. .Pamėgykite mūsų 
patarnavimą,.’ Už pristatymų 

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

4 WORCESTERIO ŽODIS f

Pianos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINTAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metą patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais 

CHARRON’S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. 49430 Mass.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.

Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
Dial-5-5898

D. MAŽEIKA
Geriausi, modemiškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininką KIRPYKLA ir 
barzdaskutylda.

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

“Daugiausia Geliu Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEŪRGE'S FLOWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun- 
tinj j visas dalis pasaulio”.

NAUJAS LIETUVIŲ 
KLUBAS

Praeito mėnesio pabai
goje Worcesterio šviesuo
menės tarpe tapo organi
zuotas naujas klubas so
ciali© ir kultūrinio dėsnių 
pamatais. Spalių 31 d. lai
ke vakarienės Mayfair 
viešbuty tapo formaliai 
sudaryta klubo vadovybė: 
Daktaras - dantistas An
tanas J. Karpavičius, pir
mininkas; advokatas Pra
nas J. Bobblis, vicepjrm.; 
Jonas Čenys sekretorius ir 
Alfonsas J. Navickas, ka
sininkas. Vykdomąjį komL 
tetą sudaro: J.. A. Ąmbro? 
zevičius, J. A. Koniirotas, 
adv. K. V. Tamulonis, J. J. 
Dirsa ir J. K. Žemaitis.

Klubas kitą susirinkimą 
turės lapkr. 21 d. Mayfair 
viešbuty.

Iki šiol kluban įsirašė: 
T. Stockus, J. Bielanis, V. 
Jasper, J. Čenys, J. Kebliu- 
skas, J. Ambrozevįčius, Al. 
Manasas, dent. A. Karpa
vičius, A. Navickas, K. Ta
mulonis, B. Ališauskas, 
daktaras Pr. Veikšnoras, 
V. Vieraitis, V. Lukoševi
čius, J. Noreika, J. Kon- 
drotas, F. Navickas, V. 
Borysas, A. Juknevičius,
J. Borysas, A. Valkavičius,
K. Zinkus, Al. Pauliuko- 
nis, J. Dirsa, D. Šimkus, 
Pr. Bobbelis, J. Ginkus, P 
Parulis, J. žemaitis, Al. 
Vaškplevičius, T. Šimkus 
ir J. J. Žemaitis.

PAGRABAI

Vincentas Kupstas
Lapkričio 2 d. anksti ry

tą po trumpos ligos atsis
kyrė su šiuo pasauliu ilga
metis Worcesterio gyven
tojas, Vincentas Kupstas, 
70, šv. Kazimiero draugi
jos per 18 metų pirminin
kas. Nuliūdime paliko 
žmoną p. Marijoną F. (Gi- 
Įinskiutę) sūnų Vincentą; 
dvi dukterį — p-lę Izabelę 
ir ponią J. Crowe iš Brad- 
fordo; brolį - Juozą Water- 
bury, Cohn.; ir keturias 
seseris -Lietuvoje. Iškil
mingas pamaldas už velio
nį atlaikė kleb. kun. Aug. 
Petraitis antradienio ryte 
9 vai. Jose taipgi dalyvavo 
ir kuii. Pr. .Strakauskąs

ŠLICBAI

su mamyte iš Lowell, Mas J Rože Beinoriutė. Choro
sachusetts. Grabnešiais 
buvo: A. Ciaska, A. Kašė
ta, R. Pupką, M, Backū- 
nas, J. BeneškeviČius, ir 
M. Druskis.

Tapo palaidotas Notre 
Dame kapinėse, patarnau
jant svetimtaučiui grabo- 
riui;

ŽEMES DREBĖJIMAS

Lapkričio 1 d. 1:05 vai. 
ryte Worcestery, Mass, 
buvo jaučiamas ir girdi
mas žemės drebėjimas. 
Nuostolių jokių nepadarė, 
tik geroką žmonių skaičių 
prikėlė iš miego. Sakoma, 
kad neužilgo vėl pasikar
tos, panašus žemės drebėji
mas.

dvasios vadas kun. Kazi
mieras Keidošius atnašavo 
šv. mišias ir atliko kitas 
bažnytines iškilmių apei
gas, •

Tą pačią dieną 5 vai. po 
pietų, Jurgis Pastarnokas 
ir p-lė Margareta Thomp
son sudėjo ištikimybės į- 
žadus vienas kitam prie 
kun. Mendelio. O sekantį 
šeštadienį, lapkričio 2 d., 
Juozas Pakalniškis ir Emi
lija Raguckytė prie ketu
rių liudytojų kunigų pasi
žadėjo vienas kitam iki 
mirties. • Visiems jaunie-

ATVIRAS L AKRAS P. V.
M. KLAUSUčIilI-ra-

NAUSKUI

ŽINYNAS
PIRMAS BALTIMORĖS 
DZIMDZIŲ VAKARAS

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL-

372-376 MiUbury St. 
Worcester, Mass.

Baliukonytė - Jarzowski.
Antradieny, lapkričio 5 

d., šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje moterystės sa
kramentą priėmė p. Jonas 
Jarzowski, 28, su p-le Ma
ryte Baliukonytė, 22, gyv. 
37 Columbia g-vės. Mote
rystės sakramentą suteikė 
kun. S. J. Vembrė. Jauna
vedžiams liudininkais bu* 
vo p. Fr. Farrell ir p. B. 
BaČkauskaitė. Laimingo 
sugyvenimo ir laimės jau
najai porelei!

Tel. 3-5710
Dial 6-1944

POPE OPTICAL 00.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

397 Main St., Worcester, Mass.

GREENWOO DAIRY
Mūsų pienas ir smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.

I NATIONAL BOTTLING
COMPANY

Į Lozoraičiai — Savininkai
I Išdirbame serus minkštus gė- 
|.rimus. Geriausias patamavi- 
Į mas vakarėliams ir piknikams 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

Į 495 MiUbury St.,
Į WORCESTER, MASS.

Profesionalai, biznieriai,.pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke" tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkjtSs “Darbininke".

MIUBURY FURN1TURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GR1JNOW Šaldytuvai.
GLENWOOD ir ATLANTIC

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

išsimokejimui.
Dial 2-5936

178-200 MiUbury St.,
WOROESTĘR, MASS.

GROCERNĘ ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
WORCESTER, MASS

DIAL 5-6367
63 PENN AVĖ.

Kadaise Tamsta “Ameri
kos Lietuvyje” ėmei labai 
uoliai girti bolševikų “ro
jų”. Tamsta remdavais 
“Current History” bendra
darbių rašiniais bei p. 
Walter Duranty atsiliepi
mais apie bolševikiją. 
Tamsta sakydavai, girdi, 
reikia tikėti tįk profeso
riais bei mokslininkais. Aš 

siems ŽVALGAS linki ii- gi sakau, reikia tikėti 
glausiu metų gyventi ,šan- kiekvienu teisingo žmo- 
taikojč ir neužmiršti nei gaus žodžiu, jei tįk jis, yra 
savo Tautos, nei savo Pa
rapijos. , ■ •

MUSŲ MIRUSIEJI

Pereitą savaitę-net trys 
ir mūsų tarpo atsiskyrė su

t
p, W. Duranty teisingai, 
aprašinėti vengia. Be to, 
Tamstai labai patariu per- i: 
skaityti firmos Josef Koe- 
sel, Vokietijoj, Kemptene, f 
išleistą knygą “Das rpfe 
Impenum", kurios auto- 
rius taip pat visą amžių 
pragyveno Rusijoj ir da-/ 
bartinej Sovietijoj. SįbSf 4 
knygos autoriui uete^o 
Sovietijoj kęsti vargo, X 
dėl Jis prieš bolševil$S ųė- 
ra principiniai nusistatęs, 
Užtat Jis ir rašo tijc įą£‘ 
ką matęs. Gi matęs Jis yrA 
labai daug. Todėl ši knyga 
yra labai objektyvi. Biįty 
gera, jei Tamsta Ją išvers* - 
tum į lietuvių kalbą.

KATALIKŲ PERSEKIO
JIMO PASĖKOS RUSIJOJ

Maskva, Rusija — 1917 ~ 
metais prieš bolševikų re* 
voliųpiją Rusijos imperi- ; ’ . 
joj Buvo šios katalikų vys
kupijos su kunigų semina- y. 
rijomis:

Mogilevo arkivyskupija ‘ 
su Minsko apaštališka ad-j 
ministracija.

Vilniaus vyskupija.
Telšiųfarba Žemaičių Vy- v 

skupija.
Lucko žitomiro vyskupi

ja.
Tiraspolio vyskupija'bu ’ 

vyskupo rezidencija Sara
tove.

Atstačius Lietuvą, .^Lat
viją, Estiją ir Lenkija su- - 
siskaldė visos vyslcuprįbs, 
išėmus Telšių, tari pilnai 
ateteko įsikūrusiai Lietu
vos valstybei. Vilniaus vy- - 
kkupijbš ’viena dalis teko 
Lietuvai, kita — lenkams, f 
Rusijos ribose beliko visa ‘ 
Tiraspolio vyskupija ir ♦ 
Mogilevo su Minsku ir j 
Lucku žitomiro vyskupijų 
didžiosios dalys.

Štai, šiek tiek įdomios, 
statistikos:

1917 m. Mogilevo su Min- . 
sku arkivyskupijoje buvot * 
473 kunigai, 337 bažnyčios ; 
ir koplyčios ir 1,160,546 X 
tikinčiųjų (katalikų).

1935 metais vaizdas toli ' 
kitokis. Iš visų kunigų be
likę tik 16. Nemažas Jų 
skaičius ; turėjo apleisti -• 
Rusiją. Kiti apkaltinti, ar
ba deportuoti, arba iŠ- 
tremti į sunkiuosius dar* : 
bus. Keliolika grąžinta - 
Lietuvai, Lenkijai ir Lat- : ’ 
vijai mainais už komunis
tus kalinius. Ne mažas ku
nigų skaičius žuvo sun
kiuosiuose darbuose, arba 
kalėjimuose. Visam Sibire 
išlikęs tik vienas kunigas. 
Jis yra Omske.

Lucko Žitomiro vyskupi
joje prieš bolševikų iškili
mą buvo apie 527,000 ti- C 
kinčiųjų. 1917 m. buvo 582 
bažnyčių ir koplyčių. Su* 
prantama, buvo ir pakan
kamas skaičius kunigų. /• 
Šiandien ten nėra nė vie- :■ 
no. 1932 metais buvo dar 
26 kunigai. Jie visi vieni 
paskui kitus suimti ir W* 
po “negeistini” asmenys 
ištremti kitur. Kijevo mie
ste yra dvi katalikų para* ; 
pijos, bet nėra kunigų. y.

Tiraspolio vyslmpUoJa -X 
1917 m. buvo 2?3 bafoy* > 
čįos ir koplyčios, 181 kimi* ' 
gas ir 38^,066 ;
Šiandien ten beBfcę 
Ii kunigai ir tie varžomi 
hiekvienam žingsnyje* / X

Tokios tai B^ygioė - 
persekiojimų pasėkos sov.

bpiševikai 
žiauriau sparti W 
kinčiuosius katalikus. W 
jie neišplėš tikėjimo iž 
Žmonių Širdžių. ' . <

matęs ir patyręs tai, ką 
sako. Tiesa, tiek anie pro
fesoriai, tiękųįu Duran- 
ty yra matę Sovietiją. Ta
čiau jų maršrutui kelias 
buvo paruošiamas. Jie tat 

šiuo’ pasaulių”, būtent,’a. a^ i viso gyvenimo Sovietijoj 
Teklė Rabašauskienė, Jur-' nematė. Tuo gi tarpu da- 
gis Kašinskas ir Augusti-ibar yra Amerikoj Jo Eks- 
nas Ruikys. Pirmoji buvo celencija vyskupas, Te6fi- 
65 metų amžiaus moteris, | liūs Matulionis; Jisai matė 
gan tvirta, ir jei ne plauktai, ko nematė anie "Cur- 
čių staigas uždegimas, tai rent History” ponai, nei p. 
dar .galėjo^ gyventi. Ištiki-,.Duranty. Jisai veik vi

są savo amžių pragyveno 
Rusijoj, matė prieškarinę 
Rusiją ir daug pergyveno 
Sovietijoj. Jam teko savo 

kun. Dubinskas prie šoni- pečiais patirti Sovietijoj 
nių altorių tuo pačiu laiku na®^‘ . m
atnašavo šv. mišias.

A. a. Jurgis Kašinskas 
tik 53 metus buvo išgyve
nęs, tačiau ilga širdies liga 
užbaigė jo dienas. Paliko 
dideliam nuliūdime žmoną 
ir keletą vaikučių. Laido
tuvės įvyko pirmadienį, 
lapkričio 4 d. Kun. Kazi
mieras Keidošius atlaikė 
šv. mišias ir nulydėjo kū
ną į kapines.

A.a. Augustinas Ruikys 
tai buvo vienas iš .seniau
sių mūsų kolonijos gyven
tojų. Jo mirties dienoje 
kaip tik jam sukako 80 
metų. Nedora vėžio liga 
badu numarino senelį. Pa- 

i liko dideliam nuliūdime 
savo žmoną ir užaugusią 
šeimyną. Laidotuvės įvyko 
trečiadienį dalyvaujant 
trims kunigams. Palaidoti 
visi trys Holy Redeemer 
kapinėse.

Nors ir ne iš lietuvių 
bažnyčios buvo palaidotas, 
tačiau negalima nepaminė
ti a.a. Antano Pečiukaičio, 
jaunuolio 28 metų, kurs po 
ilgos ir slaptingos ligos at
siskyrė su šiuo pasauliu 
pereitą savaitę. Čia mirtis 
išplėšė tėvams sūnų, žmo
nai vyrą, o vienų metų sū
neliui — tėvą. Sūneliui 
kaip tik suėjo vienas me
tas amžiaus tėvo mirties 
dienoje. Antanas 10 metų 
atgal buvo veiklus vytis, 
gabus muzikas, visiems 
gerai žinomas ir visų my
limas.' Mes likusieji kaip 
už Antano Pečiukaičio sie
lą, taip už Teklės Rabą- 
šauskiepės, Jurgio Bašins
ko ir Augustino Ruikio 
sielas, ypač per šitą lapkri
čio mėnesį/ turėtume daž
nai atkartoti “Amžiną at
ilsį duok jiems Viešpatie”,

ŠS. VA^PO MĘTĮNIS 
OISTĘRIŲKOSTAS

ŠŠ. Vardo vyrų dr-ja sa- 
vo metinės įsikūrimo su
kaktuvės kasmet mini ant-

ma Šv. Alfonso parapijos 
narė, buvo palaidota su 
trejomis mišiomis. Kun. 
Mendelis prie didžiojo al
toriaus, o kun. klebonas ir

čius savo bąikomis ir savo 
naturališkumu ant tiek vi
siems patiko, kad juos 

Vienas gal iš juokingiau- skaitė vertais Šyvos Ku
šių vakarų įvyko pereitą melęs juokdarių konku- 
sekmadienį, lapkričio 3 d., Į rentais. Ateityje gal išgir- 
kuomet mūsų parapijos sįm apįe Baltimorės kriau- 
choras, vadovaujant p. Jo-' čių juokdarius lankančius 
nui Čižauskui išpildė pir-' lietuvių kolonijas vietoj 
mą Baltimorės •DZIMDZIŲ'inainierių. Tie jaunuoliai
-vakarą. Programa prasi-j turi daug gabumų, kurie 
dėjo su gan įdomiu veika- į žada daug, jei tik jie neap- 
lu “Biznis be pinigų”. P-lė tings ir nesustos lavinęsis. 
Anastazija štreimikiūtė 
biznio savininkė; p-lė Čes- 
niutė ponia Taukinė; p-lės 
Marijona Radzevičiūtė ir 
Olga Matulionytė čigonė; 
p-lė Jankunaitė ir Jonas 
Remeikis Stebas ir Stebie- 
nė; Margareta Anulaitė ir.
jos draugė kaipo deklama- k0 svečiams, had po kelis 
torkos — visos puikiai iš- j kartus reikalavo atkartoti, 
pildė savo roles. Jurgis viso vakaro nuotaika bu- 
Galkauskas buvo tobulas j vo puiki. Atsilankiusieji, 
vakaro tinginys; Alfonsas j vįsi išėjo užganėdinti, dė- 
Adomaitis pasirodė gan kodami pp. Čižauskam už 
gabus girtuoklio rolėje ;l jų pasišventimą, už jų j 
Juozas Juknelis visus pri-itriūsą, kad palinksminusi 
juokino su savo smuikos' Baltimorės lietuvius. Dar 
dėže, kurioje nešiojo tik | vįsj lauksim ponios Mari- 
mažą dantų armonikėlę, jonos Čižauskienės vaka- 
Jonas Mazurevičius su ma- ro, pažymėto parapijos 
ža kepuraite, sulaižytais veikimo kalendoriuje po 
stačiais ūseliais ir nepa- Naujų Metų. Galima tikė-

Vakaro programa užsL 
baigė su keliomis daino
mis, išpildytomis viso pa
rapijos choro. Čia tai p. 
Čižausko darbas ir gabu
mai pasirodo majestotiš
kai. Dainos ir jų meniškas 

I choro išpildymas taip pati-

I Aš labai patariu Tams
tai, pone Klausuti, nuvykti 
pas Jo Ekscelenciją ir su
sirašyti visą, ką tik iš JO 
lūpų apie Sovietiją išgirsi
te. Tas mintis labai patar
čiau patiekti ir “Amerikos 
Lietuvio” skaitytojams. Jo 
Ekscelencijos liudijimai a- 
pie Sovietiją yra daug tei
singesni, nei visų tų, kurie 
už pinigus rašo bolševiz
mui panegyrikas. Aš ma
nau, Tamsta būsi tiek ab- 
jektyvus, kad sutiksi apra
šyti ir bolševizmo užkuli
sius, kurių Tamstos ado
ruojami ponai “Current 
History” bendradarbiai ir

ro, pažymėto parapijos

prastu ploščiumi atrodė 
tikras artistas. Juozas Bu
delis norėjo gauti kasie- 
riaus darbą, bet jau pervė- 
lai atėjo. Visi veikalo daly
viai buvo nepaprastai ap
sirengę ir jų veiksmai pil
nai tiko jų rolėms.

Po to sekė vyrų kvarte
tas. Stasys Benešiūnas, Jo
nas Stočkus, Petras Čer- 
nauskas ir Juozas Jukne
lis linksmai sudainavo ke
lias daineles, kurios labai 
patiko susirinkusiems. Ta
čiau vakaro pirmą dovaną 
ar tik neteko keturiems 
Markso broliukams - dur- 
niukams .Siaurusąitis, Če-

tis ką nors naujo , nepa
prasto. Lauksim!

NAUJOS MUSŲ 
PORELES

šeštadienį rytą,, spalių 
26 d. priėmė moterystės 
sakramentą su šv. mišio
mis visiems gerai žinomas 
jaunuolis Jonas Pazneika 
ir p-le Eugenija Kisieliūtė. 
Jonas per porą metų buvo 
vice-pirmininkas mūsų pa
rapijos ŠŠ. Vardo vyrų dr- 
jos; kaip jis, taip jo žmo> 
na priklausė prie parapijos 
choro. Pabroliu buvo Jau- 

t nosios brolis Mikolas Ki- 
sna, Budrys ir Aleknavi-1 sielius, o pamerge tai p-lė

Skersai Gatvės Nuo City Hali ;

THE PEOPLE’S

SAVINOS BANK
Draugiško Pątarnavimo Bankas

450 Main Street, VVorcester, Mass. 1

rą lapkričio sekmadienį 
skaitlingu dalyvavimu prie 
Dievo Stalo ryte, o milži
nišku oisterių rostu po 
pietų. Kaip tik sekmadienį 
lapkričio 10 d., tuoj po su
mos, parapijos mokyklos 
kieme įvyks 6-tas metinis 
oisterių rostas. Tai yra ne
paprasta pramoga. Už 1 
dolerį žmogus gali valgyti 
kiek nori nuo 1 vai. po pie
tų iki 6 vai. vakare. Atsi- 
lankusieji gauna žalių, 
“štimuotų” ir keptų oiste
rių, lietuviškų dešrų, ko
pūstų ir įvairių kitų val
gių — vis už tą patį dole
rį. Kun. Dubinskas, dr-jas 
dvasios vadas, valdyba ir 
“rosto” komisija tikisi, 
kad šįmet didesnis ir skai- 
tlingesnis BaltimorieČių 
būrys atsilankys į šitą 
pramogą, negu kitais me
tais. ŠŠ. Vardo Šv. Alfon
so parapijos dr-Jos oiste
rių rostas yra gan plačiai 
pagarsėjęs. Tad galima ti
kėtis gražių vaisių. Linki
me! žvalgas.

^ekfoąM:Flwą 1550.

IONASGREBLIAUGKAS
Gnaboyiui ir BeJiamubtojM 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.



.. DARBININKAS &Blfelį^enis, Lapkfečio 8,1G35

Įkas girdėti .lietuvių
KOLONIJOSE

LAWRENGE, MASS susidedantis iš dviejų vie
no veiksmo teatrėlių ir 
koncerto. Šiuomi parengi- 

t, Sekmadienį, lapkričio 2 mu rūpinasi gerb. vargo- 

ciškaus par. salėje įvyko1 ro vedėju buvo p-nas K. 
mažojo choro parengimas, Vencius.

| Žmonės labai patenkinti, 
grįžo į namus.

Padėkos žodis priklauso 1 j . • • • A V 1 -vi=abars^Brockton’o Biznio Apžvalga 
de yra $2,000.00 padėti, 
bankoje. Parapijiečių nuo
taika labai pakilus. Gali
mas daiktas, kad iki pava
sario turėsime visus pini
gus ir galėsime darbą į>ra-, 
dėti.

Šio miesto politikieriai 
taip pat ateina mums pa- 
gelbon. šiandien net du 
kąndidatai į miesto mayo- 

i * su auka ir
prie naujos svetainės sta- linkėjimais. Fred D. Rowe 
tymo. Parapijiečiai yra nu įteikdamas auką pareiškė: 
sistatę eiti per namus ir have every
rinkti aukas. Jau aukavo ;success įn your proįect. 
šie daug pasidarbavę as- You are doing a fine work 
menys parapijoje: Juozas for Brockton” 
Treinayičius, Bonifacas Ta| Kitas . kandidatas, tai 
mulevicius, Feliksas Vove- Daniel K Collins, pridė- 
1J!S’ .^rijūną Jeskelevi- jęg auką; rašo šiaip: “I. 
ciene, Rozalija Eitaviciu- i sįncerely hope that your 
tė, Martinas Audijaitis, A- pregent drive for funds 
domas Česnauskas, R. Jar- be a success, and that 
molavicius, O. Pileckiene, |n a skort time it will be 
Pranas Adomaitis^ J. Dūk- p0SSįbie for you to start 
sta, Alena Norkiūtė, Za- erectįOn of your New 
gurskienė, Petras Tūbelis, pa^įsį ĮĮaų

Sincerely yours, 
Daniel K. Collinsh

Taip, nauįos svetainės 
nori lietuviai, bet to mums 
linki ir kitataučiai, kurie 
supranta, kad šiais laikais 

1 graži moderniška svetainė 
j mums reikalinga. Taigi tu- 
i rėdami paramą iš visur, 
'mes savo tikslą atsieksi
me. Rap.

Taipgi pamatysite Da
riaus ir Girėno išskridimą 
iš Chicagos, žuvimo vietą 
—Soldino mišką ir Chica
gos pasaulinę parodą.

Pelnas eis naujos bažny
čios fondui. Įžanga 25e., 
vaikams 10c. Rap.

MONTELLO, MASS,
$4 6 vai. vakare, šv. Pran-įninkąs A. Visminas. Vaka- 
Aiakniia Tini. nnlnnn fiTYrlm '___ _____Jie ♦ _ 1___________ _________ - tz Šv. Roko parapijos žmo

nės be jokio triukšmo ir 
didelės agitacijos rengiasi j ^“atsišaukė*

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

Washington St. 
Norvvood, Mass. 

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 VVALNUT AVĖ. 
Tek Norwood 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St. 
TEL, Brockton 2005

Sekmadienį, lapkr. 10 d. 
po mišparų įvyks Maldos 
Apaštalystės pramoga.

Narės sunkiai darbuoja
si, kad kuogreičiausiai su
keltų fondą įtaisymui nau
jo lango.

Sodalicija, spalių 30 d. 
turėjo “Halloween Party”. 
Gražus būrys atsilankė ir 
visos turėjo “good time”.

Daugiausiai darbavosi 
šios narės: B. Baubaitė, J. 
Savičiutė, I. Zalubaitė, A. 
Bielevičiutė, A. Tamašaus- 
skaitė, A. Jerackaitė.

Dovaną už gražiausi ko- 
stumą gavo p-lė J. Zinke
vičiūtė.

Katrina Daukantaitė, Leo-; 
nardas Kumpa, Juozas Ka
šėta, Kazimieras Grigas, 
Polikarpas Liola, Mykolas 
Svirskas, A. Bobulis, Sa
vickas.

: 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.

Šv. Cecilijos choras ren
giasi prie koncerto ir teat
ro, kuris įvyks lapkr. 24 d.

Mirtos Šakelė.

PROVIDENCE, R. I. CŪLDEST

i

WEATHER

, Tel. 3368

ADAKWAITEKUNAS
f LIETUVIS GRABORIUS

Taipgi užlaikome visokios 
; ' rūšies rakandų.

Laidotuvių įstaiga:
-124 Ames St., Brockton, Mass.

Gyvenimo vieta:
. 25 Enterprise St., Brockton

“LIURDO STEBUKLAI”
I

Sekmadienį, lapkričio 10 
d., 7:30 vai. vak. naujoje 
parapijos salėje įvyks gra
žūs judamieji paveikslai. 
Bus rodoma “Liurdo Ste
buklai”. Filmos nutrauk
tos Liurde, kur Panelė 
Švenčiausia apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Be to, pama
tysite iš Lietuvos istoriš
ką filmą “Klaipėdos Atva
davimą”, kurioje pamaty- 
l.site kaip lietuviai atėmė 
I Klaipėdą iš prancūzų.

Fred Simonds Krank Simonds

DUNLOP TIRE & 
RUBBER CORP.

Vartok ‘Dunlops’ dėl saugumo 
EMIL JOHNŠON, Sav. 

72 Legion Parkway 
Brockton 3640 V

IRIS PHARMACY
BROCKTONE DIDŽIAUSIAS 

DRUG STORE 
Specialia išpardavimas 

$2.50 Užkandžiui dėti skrinutė 
su Vecum bateliu, dabar už 

$1.39.

SIMONDS GARAGE
Simonds broliai pradėjo 

savo biznį iš mažo, bet dė
lei jų gero žmonėms pasi- 
tarnavimo, biznis augo 
kaip ant mėlių. Iš sykio jie 
turėjo garadzių, kuriame 
tilpo tik 2 karai, o dabar 
jau gali sutalpinti 50. Jau 
15 metų kaip jie yra karų 
taisymo biznyje ir 10 me
tų, kaip pardavinėja auto
mobilius.

Jie tik vieni Stoghtone 
pardavinėja Chevrolet ka
rus ir daugeŲs lietuvių y- 
ra iš jų pirkę. Taigi, kam 
reikalinga automobilius, 
kreipkitės pas Simonds

Garage, 287 Washington | 
St., Stoughton, Mass. Skl.

D0WD FURNITURE CO. Ine.
Congoloum. rūgs 36X54 —98c. 

pirmiau buvo kaina $1.67
335 Warren Avė.

j prieš Motor Reg.
♦ j
| Seniausia krautuvė Brocktone

Tel. Brockton 600

AGNE ROOFING CO.
ABINGTON, MASS.

Mes specilizuojamės stogų ir 
sienų apdengimu 

TEL. 249-W..

ATVAŽIUOJA Į S. B.
i IV W _  C'*

JOHN A. WHITTEMORE'Sk™ Dr. k. m. s.: 
i Nashua klebonas nukelia 
savo parapijos parengimą 
vieną savaitę vėliau, kad 
galėtų su būriu savo para
pijiečių atvažiuoti į So. 
Bostoną pasiklausyti Kan
tatos “Broliai” ir “Nu
grimzdęs Dvaras”, lapkr. 
10 d., 7:30 vai. vak., Dan
gaus Vartų parapijos 
vioje salėje.

SON’S INC.
Norvvood Tel. 0764

Aplankykite Mūsų Show Rooms 
PAMATYKITE NAUJUS 

PACKARD 
DODGE 

IR - 
PLYMOUTH 

AUTOMOBILIUS
NORVVOOD MOTOR 

SALES 
, Tel. 0061

117 Central St. Norwood, Mass.

1936

Lavvrence Biznio Apžvalga
ESSEM PACKING CO., 

INC.
tų. Reikia pasakyti, kad 
dėlei nuoširdaus žmonėms 
patarnavimo Mr. Stanley 
Meisser ir Mr. John Sni- 
gorski ši įstaiga įgijo la
bai gerą vardą ir sparčiai 
plėtojosi biznyje.

Ši įstaiga turi savo išra
dimą, kaip palaikyti mėsą 

. Ši įstaiga labai smarkiai nuo sugedimą, tas yra di- 
\ ąuga dėlei josios gero pa- delis šiai įstaigai pliusas.

*------ ‘ J----------; “ • Ši įstaiga yra labai šva-i
rų aukštos rūšies produk- riai užlaikoma. Kiekvienas i

, Ši įstaiga randasi 101 
Beacon St., Lavvrence, Ma- 

š ssachusetfs. Tel. 7149. Es- 
sem Packing Co. ofisai y- 
Įja ant Broadway, telef.

. 31801.

tarnavimo ir duodamų ge-

PACKINg U. S. GOV’T 
STAMP

NATIONAL DISTRIBUTION
Kiti produktai neturi val

džios stempo Nr. 444. Kada 
perkate mėsą, reikalaukite Es- 
sen, ir žiūrėkite, kad būtų 
stempas Nr. 444, ant kiekvieno 
produkto.

ESSEM PACKING CO. INC.
LAWRENCE, MASS.

iš .Tamstų yra kviečiamas 
apsilankyti ir pamatyti 
Essem Plantą.

Mes vendijame mėsas sa- 
ivo namuose ir jas paruo- 
' šiame, kad jos būsų labai 
skanios ir ilgai laikytųsi 
nesugedusios.

Reikia pasveikinti ES
SEM PACKING CO. vedė
jus už jų sumanumą, ir pa- 

• sisekimą auginant biznį. 
“ | Jei norite geros mėsos, 

i pašaukite Lawrence 31801 
I arba 101 Beacon St., Lavv
rence. Worcesterio, So. 
Bostono gyventojai gali 
kreiptis pas vietinius bu- 
čierius. Skl.

JOHN A. WHITTEMORE’S
SON’S INC.

ĮSTEIGTA 1880
Ši įstaiga randasi Nor- 

wood, Mass., kurios anglių 
sandėlis yra 269 Lenox St., 
o ofisas 710 Washington 
St., tel. 0764. John A 
Whittemore’s Son’s Ine. 
šioje apylirikėje turi gerą 
vardą ir didelį pasitikėji
mą. .

Ši fįrma yra viena iš di- 
džiausiu, kuri stengiasi 
žmonėms duoti gerą patar
navimą ir geriausius ang
lius. Ji užlaiko pilną pasi
rinkimą visokios rūšies 

į anglių, kaip tai: Blue Coal 
Kan. Prof. F. Kemėšis^ • Clear Coal, Franklin Coal, 

LDS. Garbes Narys ir Įi New England coke ir tt. 
steigėjas ątvykęs į Jung. ši firma turi aštuonius 
Valstybes apsistojo Wa- trokus, kurie išvežioja an- 
shington, D. C. glius. Tik pašaukite, o an-

Taigi Vilnių Vaduoti Są- gliai tuojau bus pristatyti 
■jungos, Vilniaus Geležinio Kadangi John A. Whit- 
Fondo ir kitais reikalais temore’s Son’s Ine. yra se

nai biznyje, tai jie žino ko- 
: kie angliai yra geriausi už 
tai visi, tie kurie iš jų per-

Brockton — 1076 
Darbas Garantuotas.
MODERN 

UPHOLSTERING CO.
Parlor setus darome ant 

užsakymu
Apdengiame ir pertaisome 

VELTUI APSKAIČTA V IMAS 
H. Golding. say. 173 Main St.

Tel.

I ♦

j WASHBURN BAKER Y j INC.,
PUIKŪS KEPĖJAI

DUONOS ir PYRAGŲ 
507 Pleasant St.

j Tel. Brockton 5401

erd-

kreipkitės šiuo adresu:
Very Rev. F. Kemėšis, 

640 East Capitol St.,
Washington, D. C.' ka—pilnai yra patenkinti.

BALSUOKITE UŽ DANIEL R. COLLINS, 
DEMOKRATĄ

PRIMARY DIENOJE, NOV. 12, 1935 
KANDIDATĄ Į MAJORUS

ESSEX HARDWARE & PLUMBING SUPPLY Co. 
“Gyva Krautuvė”

Paveikslai traukiami 
DIENĄ ir NAKTĮ

277 Jackson St. Lawr. 28828

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

565 Essex St., Lavvrence 
“THE HOTJSE OF BETTEB SERVICE”

♦

DR. J. R. LEAVITT ;

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

Sekmadieniais ir vakarais 
pagal sutartį.

574 A Essex St. Law. 31623

Optometristas

BACK BAY STUDIO

Tikras darbininkų žmo
nių Atstovas, Mr. Col
lins praeities darbai įro
do, kad jis tikras darbi
ninkų draugas ir užtarė
jas. Jei jis bus išrinktas, 
jis stengsis visa-širdimi 
pagerinti darbininkų bū
vį ir jiems daug padėti.
Vienas, Kuriuo Galima 

Pasitikėti!
Darbininkai ture s i t e 
progos balsuoti, kuris 
buvo ištikimas ir pasi
liks tokiu ant visados!
Frank L. McGlincey, 
Belmont St. Brockton.

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
C O M P A N Y

Nesunaikyk savo senus rakandus' 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visų eilę rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestrles, veiours, 
mohulr, damask Ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

i

i

OSCARSONS 
UPHOLSTERING CO.

Išdirbėjai seklyčių setų. |
Taipgi taisome senus baldus iri 

matrosus |
Matrosai pertaisomi už $3.00 }
Mes paimame ir pristatome »

679 Centre St. Brockton I
TEL. 7737 <

M. H. WALSH DAIRy!
Gamintojai geriausios rūšies | 

PIENO ir SMETONOS j 
Specialis vaikams pienas | 

348 Oak St. Brockton 2110 !

Balsuokite už
DR. HENRY F.

WESTON
Į School Committee t

Jis turi daug patyri- š 
mo kaip tvarkyti mo- 0 
kyklas. Jis moka taxus 
ir supranta mokytojų 
reikalus. Balsavimai — 
Lapkr. 12 d.

Frank Kanevski, 
Porter St.

I KODĖL LIETUVIAI TURĖTŲ BALSUOTI UŽ
| CHARLES McCAFFREY,
I DEMOKRATŲ KANDIDATĄ Į BROCKTONO 
t MAJORUS

Dėl to, kad Charles McCaf- 
frey yra tikras lietuvių drau
gas.

Dėl to, kad Charles McCaff- 
rey yra patikimas. Jis savo pa- I 
reigas atliko gerai, kada jis ] 
buvo 6 Wardo konsulmanu ir j 
aldermonu. <

Dėl to. kad Charles McCaff- < 
rey yra didelis draugus ir prie- ! 
telis darbininkų, kurie dirba ] 
batų dirbtuvėse. Jam buvo pa- ; 
siųlytas kolektoriaus darbas < 
$40.00 į savaitę, bet jis neėmė S 
šio darbo, kad neišėjus prieš | 
dirbtuvių darbininkus. • g 

Dėlto, kad Charles McCaff- e 
rey ne pažadėjimų, bet darbo | 
žmogus. . S

LIETUVIAI, PAŠUTINKITE DEMOKRATĄ Į MAJORUS I 
FOR .................. ................             f
MAYOR — CHARLES McOAFFREY ..... .........  ...JC |

Francis Gilbride. |

NOMINUOKITE Mayor HORACE BAKER
Jis Lietuviams Yra Gero Padaręs Daugiau, Negu Kiti Buvusieji Brockton’o Miesto Majorai. Jis Yra Teisingas Frank Kanievski
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DKRBIN’INKKS

MAUAVOJIMAS DAŪG KAINUOJA ĮWil
MiMUk 1

BIRD - BRIC IR WEATHERTEX SIDING
. i

GRAŽŪS IR PRAKTIŠKI

IR
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DUODAMA

TRIMS METAMS IŠSIMOKĖTI

Dėl Informacijų S

BIRD
INSULATED BRIC SIDINC

Telefonuokite, BROCKTON S030
COLORFUL ROO FS 

HEXAC0NA. §js stogas yra gražus, 
SHINGLES stiprus ir ekdnomiškas.

If

GROSSMANS - BROCKTON
• * 0 ii

Namų Savininkai, pasinaudokite šiuo puikiu pasiųlijimu ir gera proga, kurią teikia

NATIONAL HOUSING ACT
IR

BIRD & SON, WALPOLE, MASS
Tamstos Dabar Galite

Papoušti Savo Namus, 
Kad Jie Atrodytų Gražiai, 
Puikiai Ir Kad Juose Bu-
tų Jauku Gyventi.

BIRD
DOUBLE TWIN SHINCLES 
PROTECT AND EĮEAUTIEY YOUR 

HOME

Ateikite Pas Mus Ir 
Pamatikite Pilną Pasirin
kimą BIRD’S Spalvuotų 
Produktų. Žinokite, Kad 
Mes Esame Pasirengę Tam- 
stoms Nuoširdžiai Patar
nauti.

į 
f 

• » icv

“Visko Nuo. SKlepo Iki Stogo”

GROSSMAN BUILDING SUPPLY CO.
60-73 No. MONTELLO STREET BROCKTON, MASS.

•F

t 4.



C. BROOKLYN, N. Y. pranta ir už tad nesilanko.! tras, vadovaujant p-lei C. tuvių šv. Andriejau^ para-
TV X V *_ *■ -** -   J“1 f * v • — » • v • » .. _ * e

40 V AL. ATLAIDAI 
GRAŽIAI PRAĖJO

E ' Spalių 27 d. šv. Jurgio 
f parap. bažnyčioj prasidėjo 
t 40 vai. atlaidai. Vietos kle-' 
| bonas kun. Paulionis dar, 
| ■ prieš tai buvo prašęs, kad 
t; altorių papuoštų sodalie- 
Kf tęs. Jos, nors ir ne visos, 
| \ bet atsirado būrelis, ku- 

rios paklausė ir gražiai pa- 
r ._ puošė, vadovaujant sesu- 
į- tems Pranciškietems iš E- 
f. • lizabeth, N. J., kurios čia 
g J atvažiuoja šeštadieniais pa 
į mokyt mūsų vaikučius. Al- 
E : toriai traukė į save kiek- 
|■ - vieno akį, taip buvo sko- 
| . iiingai papuošti, tarsi be- 
| žiūrėtum ir besigėrėtum 
F . jais.

Nemaža garbė priklauso 
ir toms moterims, kurios 

. prisidėjo prie tokio didelio 
darbo, kaip bažnyčios iš- 

p mazgojimas ir apšvarini- 
f.- ; - mas. Ištikrųjų, tai didelio 
i. į . pasišventimas tokiam dar- 
' > bui. Ir vos tik šešios tą 
k : darbą atliko. Tokiam dar- 
/ - bui būt gera, kad ir vyrai, 

kurie nedirba, kad prisidė
tų. Jos nors ir nemaža nu
vargo, bet dirbo iš pasi
šventimo Tam, Kuris čia 
išbuvo 40 vai. viešai su 

. mumis chrizantemomis pa
puoštame altoriuje.

Procesija taipgi davė 
gražaus įspūdžio, nes, ma- 

; tyt,. kad buvo rūpestingai 
parengta.

Choras gražiai ir harmo
ningai • giedojo komp. J. 

t Žilevičiaus parašytus miš
parus, kurie yra gražūs, 

x bažnytinio stiliaus ir tuom 
yra savotiški; kad galima 
giedoti (norint) ir pakai- 

’ tomis: sopranai su altais 
i ir tenorai su bosais. Jie y- 
. ra dar rankraštyje ir ‘lau

kia’ leidėjo. Padarė į klau
sytojus didelio įspūdžio, 

- kuomet du vakaru choras 
užtraukė Mozarto “Magni-

< ficat.” Už choro tokį gie
dojimą priklauso garbe 
chorui ir vedėjui J. Brun-

> dzai. Laike atlaidų ir visą 
savaitę buvo misijos, ku- 

L rias vedė kun. A. Mešlys, 
Jėzuitas. Gabus pamoksli
ninkas, nors čia gimęs ir

Bet šis bandymas parode, 
kad toks pasakymas, tai 
tik yra jų pasiteisinimas. 
Kas lietuviškas bažnyčias 
pripildys ųž 20 metų? Gai
da, kad taip yra.

Laike atlaidų ir misijų 
parapijonai skaitlingai 
lankėsi bažnyčion. R.

Stasevlčiūtei, gražiai gro ,pijos.
jo. Į At a. Mateušas Malinaus-

Kalbas pasakė kun. V.. kas paliko turto vertės a- 
P. Karkauskas, F. Rums- Ipie $200,000.00.
kas, ir M. Jokubaitė. Visi 
apibudino p-nų Norkūnų 
gražius darbus ir išreiškė 
geriausius linkėjimus.

Taipgi kalbėjo ir solem- 
nizantai dėkodami visiems 

iuž surengimą puotos ir į- 
teiktą dovaną.

Lai Sutvėrėjas jam atly
gina amžiną ramybę dan
gaus karalystėje.

r~

i-
rC

p-

r

į

V.

Moterų Sąjungos 35 kp. 
narėms tariu nuoširdžią 
padėką už surengimą man P-nam Norkūnam įteik- 
“surprise party”, spalių 26‘ta dovana gražus — Mie- 
d. pas sąjungietę p. KuČin-! gamoje kambario setas, 
skienę ir už taip brangias 
dovanas, kurias man įtei
kėte kuopos vardu ir šios 
narės asmeniai: M. Kučin- 
skienė, A. Kazlauskienė, B. 
Meželienė, J. Jeseskienė, I, 
Kazlauskaitė. Taipgi dėko
ju prisidėjusioms sąjun- 
gietėms su valgiais, būtent 
M. Folgmonienė, A. Savic
kienė, M. Puzauskienė, O, 
Limantienė, T. Jakupčio- 
niehė, S. Jakupčionytė, V. 
Kulikauskienė, B. Baras- 
nevičienė, O. Rugenienė, 
S. Kazlauskienė, O. Sa- 
muolienė.

Aš nerandu žodžių kaip 
išreikšti savo dėkingumą 
mano sesutėms sąjungie- 
tems. Todėl dar kartą kaip 
moku, taip reiškiu nuošir
džiausią padėką visoms. 
Teatlygina jums Dievas už 
jūsų gerą širdį ir linkėji* 
mus.

M. Brangaitienė, Pirm.

NEW HAVEN, CONN.
PAGERBIMO PUOTA
Spalių 21 d. š. m. Šv. Ka

zimiero parapijos svetai
nėje, draugai, giminės ir 
pažįstami surengė gražią 
puotą, p. Vladui ir Gertrū
dai Norkūnams pagerbti, 
paminėjimui 35 metų su
kaktuvių jų vedybinio gy
venimo.

Svetainė buvo gražiai iš
puošta vėliavomis ir gėlė
mis, stalai taipgi papuošti 
gėlėmis ir žvakėmis, kas 
darė malonų ir jaukų įspū-

Svečių atsilankė apie 
300, kurių tarpe matėsi iš 
Waterbury, A n s o n i a, 
Branford, Bridgeport ir 
Nęw Haven.

augęs, bet taisiklingai kal
ba lietuviškai. Tai pavyz
dys čia gimusiam jauni
mui. Jis savo balso stipru- 
mu patraukia kiekvieno 
domę į savę. Misijos užsi
baigė pereitą sekmadienį 
labai įspūdingai, ypač kuo-

“Bed Room Sėt”.
Vladas ir Gertrūda Nor

kūnai sukūrė savo šeimy
ninį gyvenimą 35 metai 
atgal, išaugindami gražią 
ir pavyzdingą šeimyną, 4 
dukreles, Oną, Aleną Žiū- 
rienę, Elzbietą ir Marytę; 
3 sūnus: Joną, Vladą ir 
Juozą. Jie turi nuosavą 
namą, kuriame kas tik at
silanko, tai gauna progą 
patyrti p-nų Norkūnų 
draugiškumą ir svetingu
mą.

P-nai Norkūnai yra geri 
ir susipratę lietuviai vi
suomet remia aukomis ir 
darbais visus tautos ir 
bažnyčios reikalus.

Taipgi daug mielaširdin* 
gų darbų atlieka tarpe 
vietos gyventojų.

P-nas V. Norkūnas yra 
daug pasidarbavęs dėl Šv. 
Kazimiero parapijos, nes 
per ilgą, laiką buvo jos 
trustistu.

Taipgi reikia pažymėti, 
kad p-nai Norkūnai pri
klauso prie visų katalikiš
kų organiazcijų bei drau
giją-

Vakare atsilankė į šią 
puotą policijos viršinin
kai: Captain Egan, Sar- 
geant White su žmona ir 
dukrele, kurie išreiškė sa
vo linkėjimus p-nam Nor
kūnam.

Visi smagiai šoko links
minos ir skirstėsi į namus 
linkėdami p-nam Norkū
nam laimingai sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Širdingai sveikinu ir' aš 
ponus Norkūnus, linkiu 
sveikatos, Dievo palaimos, 
dirbti labui savo šeimos, 
Bažnyčios ir tautos, ir 
sveikiems sulaukti auksi
nio jubiliejaus. M.

IŠ LRKMS. 38 KP. 
SUSIRINKIMO

Šv. Andriejaus parapi
joj yra taip pat tikybos 
pamokos trečiadieni a i s, 
ketvirtadieniais 4 vai. po 
pietų, o sekmadieniais po 
antrų mišių, 9 vai. ryte. 
Tik gaila, kad tos pamo- 

[ kos ne lietuvių kalboje 
Į dėstomos, Ar nepergreit

• jai greit pasveikti. Ji yra mes amerikone jame?

O Jenienė. Linkime joms 
geriausių sėkmių.

Atstovės iš apskričio su
važiavimo išdavė rapor
tus. Sužinojome, kad aps
kritis stovi gerai finansi- 

; niai:
Viena kuopos narė, M. 

Ravickaitė serga. Linkime

i pavyzdinga lietuvaitė, pri- 
' klauso prie daug katalikiš- 

„ . 1 kų draugijų ir yra laikraš-Pereitą sekmadieni jvy-- * -A . /skaitvtoia
ko Moterų Sąjungos 28 kp.|C1° Uarbuunk0 skaitytoja, 
susirinkimas. Nutarta ren
gti kortavimo vakarą, i 
gruodžio 14 dieną, šv. An-, 
driejaus lietuvių parapijos 
svetainėje. Pelnas pusiau
su parapija. Komisijon įė- kučiai bent tris kartus į 
jo šios: J. Janušonytė, A. 
Tamošaitienė, E. Rulienė

VAIKAMS PAMOKOS
Hartfordo diecezijos pa

tvarkymu, kuriose parapi
jose nėra mokyklų, tai vai-

savaitę susirenka mokytis 
tikybos dalykų.

kadMalonu pažymėt, 
mūsų vargonininkas p. K. 
Žalnieraitis duoda daina
vimo pamokas vaikučiams 
antradieniais po pietų 4 
vai. ir šeštadieniais 9 vai. 
ryte. Patartina visiems 
siųst savo vaikučius nors 
dainų pasimokint lietuviš
kai. Sveikiname p. Žalnie- 
raitį.

Tiesą Mylįs.

rioms valstybėms prieš 
Lietuvą. Savo parengtus 
skundus kitų, valstybių at
stovams įteikia neva “klai
pėdiškių” vardu, kai tuo 
tarpu pats Meyeris nedrįs
ta grįžti į Klaipėdą, kur 
yra prasikaltęs, kaip vals
tybės išdavikas. Meyeris 
buvo paskutiniojo seimelio 
pirmaeilis vokiškosios fra
kcijos narys ir krašto di
rektorijos mokyklų pata
rėjas.
Meyeris iš Karaliaučiaus 
dirigavo 
kus sudaryti “vieningą” 
sąrašą ir kokios taktikos 
laikytis einant į seimelio 
rinkimus.

Paskutiniu laiku

einheitslistinin-

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

Pereitą savaitę apkrikš
tytas p. Bekampių kūdi
kis. Krikšto tėvais buvo p. 
Bekampienės brolis ir se
suo iš Scranton, Pa. Krik
štas buvo atidėtas iš prie
žasties p. Bekampienės tė
vo mirties. Palaidotas 
Scrantone.

keletą savaičių patarnavo 
šioje parapijoje, klebonui 
susirgus, gavo vietą Wy- 
andotte, Mich., kur jis ei
na vikaro pareigas. Jis-yra 
dėkingas šios parapijos 
žmonėms ir klebonui už 
paramą.

ĮŽYMŪS anglai - 
LIETUVIAI

Jaunimo draugijos ir 
Marijos draugijos komisi
ja sunkiai dirba šią savai
tę bazaro“ dūrbe. Jai pri
klauso didėlė padėka.

Ponia Ratušienė ir O’- 
Neil su Marijos draugijos 
narėmis praleido daug va
landų besiuyinėdamos ap- 
klodę dėl bazaro. Darbas 
užbaigtas taip, kad net 
malonu žiūrėti. Laimėjusia 
bus tikrai laimingas ga
vęs tą apklodę. Nepraleis
kite progos *pamatyti tą 
gražų darbą. Ponios Ratu* 
šienės priežiūroje šios 
merginos dirbo: Ona Nice- 
liutė, Agnieška Baranaus
kaitė, Anelė Baranauskai
tė, G. Ratušiūtė, F. Ratu- 
šiutė, Aldona Zimnickaitė, 
Irena Zinąnickaitė, D. Juo- 
zuniutė, A? Kurpavičiūtė, 
Ona Apolskiutė, J. Apols- 
kiūtė, _ J. Klanauskiutė. 
Garbė toms mergaitėms už 
jų darbą.

Šį sekmadienį, baigiant 
bazarą, bus išleisti bilie
tais dėl vištienos dienų. 
Visi parapijiečiai paimki
te po pundelį tų bilietų iš
platinimui ir tokiu būdu

neturi vienybės ir stiprios 
darbininkų organizacijos. 
Štai pažiūrėkime į darbi
ninkus, kurie yra pametę 
tikėjimą: jie nesirūpina 
darbininkų būvio pagerini
mu, bet puolasi šmeižti ti
kinčiuosius. Jie tai skaito 
svarbiausiu darbu.

Vadinasi bedieviai dar
bininkai patys sau neria 
retežį ant kaklo.

Lietuviai katalikai pri
valo būti pavyzdžiu ki
tiems.-Skaitykite ir platin-

pritrauksite daug žmonių i kitę vienintėlį lietuvių dar- 
iš visur .į šios parapijos 
lošimą. Kasmet išplatinus | 
bilietus susirenka pilna j 
.svetainė, taip bus ir šįmet, i 
Lošimas bus per tris va-( 
karus.

bininkų laikraštį “Darbi
ninką” ir dėkitės į Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

MEYERIS PABĖGO NUO 
LIETUVOS TEISMO

Šv. Petro parapijos bow- 
leriai vėl atgauna savo po
zicijas. Pereitą savaitę su
pliekė savo priešus tris 
kartus. Antanas Litvaitis 
puikiai lošė. Jo skaičius 
buvo 222. Kapitonas Šven- 
dris taipgi smarkiai plie
kė ir gavo suvirs 200. Kaip 
atrodo Fetriniai vėl laimės 
čampionatą.

Lenkų spauda džiūgau
dama praneša, kad du žy
mūs anglai, broliai Gelgu- 
dai, vienas artistas, rėži“ 
sorius ir vyriausias teatro 
vedėjas Londone, kitas — 
anglų radio BBC stoties 
dramatinės dalies atsakin
gas viršininkas, prisipa
žįsta esą lenkai. Tuo tar- . 
pu puikiai žinoma, kad 
Gelgudų pavardė yra seno- 
ninis lietuvių didikų var
das, grynai lietuviškos kil
mes, nuo žodžių gelti ir gu
das, ir kad Nemuno deši
niajame krante yra Gelgu
dų pilis. Gen. Gelgudas bu
vo vienas 1831 m. sukilėlių 
lietuvių kariuomenės vadų 
ir pasižymėjo kovose su 
rusais. Galutinai jis su sa
vo kariais buvo priverstas 
peržengti prūsų sieną ir 
tenai gavo galą. Dabar to 
Lietuvos didiko palikuonis 
lenkai savinasi, tvirtinda
mi, kad jų pavardės skam
ba grynai lenkiškai — 
rdzennie polskie nazvisko 
— ir kad jų neįprastame 
vidutiniam anglui tempe
ramente atsispindi slavų 
dvasia. Žinoma, lietuvišku
mo abejuose broliuose išli
ko nedaug, nes jų motina 
buvo anglė, lygiai kaip ir 
jų pačių šeimos yra suan
glėjusios. “M. V;”
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Kaunas — Kariuomenės 
teismas spalių 8 d. buvo 
paskyręs nagrinėti klai
pėdiškio Richardo Mejerio 
bylą, kurioje jis yra pa
trauktas atsakomybėn už 
valstybės išdavimą ir šni
pinėjimą. Kadangi R. Me- 
yeęis iš gyvenamosios vie
tos yra pasišalinęs, išvy
kęs į Vokietiją, į teismą 
neatvyko, o jo laiduotojas, 
dr. Fritzas Meyeris, nors 
buvo paragintas pristatyti 
R. Meyerį į teismą, bet ne
pristatė, tai kariuomenės 
teismas nutarė F. Meyerio nuo jo klaidos kelio, tos iš- 
padėtą 3.000 litų sumoje gelbės jo sielą nuo mirties 
užstatą konfiskuoti valsty
bės iždo naudai, kardomą
ją priemonę R. Meyeriui 
pakeisti, paskiriant areštą 
ir jį ieškoti publikacijos 
keliu.

Richardas Meyeris, kaip 
žinoma, gyvena. Vokieti jo-, 
je ir ten varo prieš Lietu- i 
vą kiršinantį darbą. Jis, 
neretas savox “peticijomis”, 
ir “memorandumais” įvai-

Pereitą savaitę prie ke
lio Eloise rastas negyvas 
žmogus. Kaip jis patiko 
nelaimę tikrai nėra žino-, 
ma, bet, rodos, bus auto
mobiliu užmuštas. To žmo
gaus kišenėje rastas laiš
kas, lietuviškai rašytas, 
bet tiek aptrintas, kad ne-'] 
buvo galima perskaityti 
adreso, tai nežinomas nei 
jo vardas, nei iš kur paei
na, bet iš laiško spėjama, 
kad bus lietuvis.

Taip atsitinka, kai žmo
gus niekur nepriklauso. Iš
rodo apie 40 metų am
žiaus.

Šeimininkės ' p-nios O. 
Rumskienė ir M. Bakaitie- 
nė, ir visos tarnautojos 
buvo pasipuošusios baltai: 
vyrai, kurie patarnavo, 
taipgi baltai.

2-trą vai. po pietų buvo 
prirengti skanūs pietai. 

; . met buvo teikiamas krikš- P-nai Norkūnai, kurie vi- 
įto įžadų atnaujinimas. <

Kuomet užgeso elektros puotą, buvo labai nuste- 
: šviesa ir tik liko rankose binti, ir kartu išgąsdinti, 

abudu, taip susijaudino, 
kad net apsiverkė.

Orkestrai grojant, Jubi- 
liejatai nulydėti prie sta
lų, kur jų kėdės buvo gra
žiai papuoštos vainikais, 
ir rūtomis. Visas stalas a- _ 
pipintas rūtoms rodosi i/ General ligoninei (New 
kiekvienam priminė tik- Britain, Conn.) po $2,000.- 
ras lietuviškas vestuves. 00; dviem našlaitnamiam

P-niai Gertrūdai Norkų-) po $1,000.00; savo pusse- 
nienei įteiktas gražus bal- šefei ir savo žmonos tėvu- 
tų Gardinia “corsage”, ku- kui po $2,500.00;
rį prisegė p-lė M. Jokūbai- giminaičiams, gyv. Miner- 
tė. Taipgi ir p^nui V. Nor- sville, Pa. po $5,000.00; li- 
kūnui prisegta balta Gar* j kusį turtą paliko savo 
dienia. žmonai Alenai, po tėvais

_ . Atsilankė klebonas kun.]Pakušiutei, kurios tėvas
šiai, pęs šiaip jie .teisinasi, V. P. Karkauskas. iyra lietuvis, o motina len- 
kad lietuviškai mažai su- Valgant pietus orches-|kė, bet jie laikosi prie lie-

NEW BRITAIN, CONN.
MIRĖ TURTINGAS 

LIETUVIS

sai nieko nežinojo apie šią

degančios žvakės, kurias 
tūrėjo visi atsilankę, kaip 
vyrai, taip ir moters, tai 
nenoroms mintis nuskren
da į tuos krikščionių per
sekiojimo laikus, kuomet 
jie pamaldas laikydavo 
taip vadinamose “kata- 

_ kūmbose”. Gaila ir graudu

A. a. Mateušas Malinau
skas, kuris po trumpos li
gos mirė spalių 26 d., sa
vo testamente nepamiršo 
ir lietuvių šv. Andriejaus 
parapijos, paskirdamas jai 
$1,000.00. Taipgi po $1,- 
000.00 paliko dviem lenkų 
bažnyčiom ir vienai airių 
bažnyčiai; šv. Pranciškaus 
ligoninei (Hartford, Ct.)

Pirmadienį įvyko Jauni
mo draugijos susirinki
mas. Nors bazaro laikas, 
bet jaunimas susirinkęs 
nutarė, kad to mėnesio 
mokesniai turi būti pralei
sti bazare. Tuo jie suteikė 
naudingą parapijai vaka
rą. Džiaugėmės, kad jauni
mas remia parapiją.

Jaunimas nutarė rengti 
vakarėlį, kurio rengimo 
komisijos pirmininkas pa
sirinko Mindaugą ir Oną 
Širvidus ir nariais: Vladą 
ir Aleną Malinauskus, A. 
Švendrį ir Julę Petraus
kaitę.

Kas sugrąžina nusidėjėlį

ir apdengs daugybę nuodė
mių. Šv. Jokūbas.

į. pasidaro, kad mūsų jauni- 
L.‘ ,mąs taip mažai tekreipia 

domės į pamaldumą. Gal 
į jie save tokiais ‘mokytais’ 

Skaitosi ir nemato reikalo, 
Mes tas jiems atrodo per
daug. Jaunimui pataikau
jant, buvo vakarais sako- 
mi ir anglų kalboj pamok-

šešiems
J r.

kad lietuviškai mažai su-

Šv. Vardo (jaunimo) 
draugijos mėnesinis šv. 
Komunija įvyks sekmadie
nį, lapkričio 10 d. Tesusi
renka visi, nes tai yra tos. 
draugijos narių pareiga. 
Gražiausias jaunimo pavy
zdys, tai mėnesinė Komu
nija.

Nors Detroite dirbtuvėse 
šiuo laiku pusėtinai dirba, 
bet dar yra daug žmonių 
be darbo, o ir dirbantieji 
mažai uždirba. Yra vyrų, 
kurie dirba senų geležų 
kiemuose ir gauna tik 15

Kun. Johnson, kuris per

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams

NUGA-TONE stimuliuoju nusilpusius I 
organus. Tai puikus pilvui tonikas , 
gerinąs apetitą Ii* padedąs malimui.

? m • i__ . „ISkatina plaukimą šyvą pilve Ir Žar-Centų į Valandą, lai baisu ynose. Vidurių judėjimas paslliuosuo* 
ir pamąstyti, kad žmogus 4a- nvga-tone veikme j siniį is- xxxxxv6uvm Snukta energiją jos jvab
turi taip sunkiai dirbti uz • -
taip mažą atlyginimą. Bet 
darbininkai dirba sukandę 
dantis ir sako: “Nors sun
kus, darbas,, bet vis gauni 
duonos kąsnį”. Taip deda
si todėl, kad darbininkai

rloms funkcijoms. Sveikstant po sun« 
klos ligos, tat yru stebėtinas tonikas.

: Imkit NUGA-TONE Šiandien; Persi- 
'tikrinkite Šio tonlko Nauja galiu.
Mėnesio trytmentas tik už Vieną Do
leri. Pasėkos garantuotos arba pink 
gal grąžinama. Parduodu visi nptle-. 
koriai.-----* ■ “ ’ • — ■ ‘ t

Nuo užkietėjimo imkit-UGA-SOL1 
—■ Idealą Lluosūotoją vidurių 25e. t 
I r 50c,

n8.iwnr>»fi AMfcMi.

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bumu
38 Park Row

Prieš City Hali 
NW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Equitable Service Bumu

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

IŠTAIGA

ALEKS. KARIŪNAS
Oratorius ir Balsamuotojas

Pilnai b prisiruoš patarnauti 
kuoKeriausiai diena ir nakti 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St arto 

" -•• šTs tumu 
TeL NEVY BRITAIN 675 R.
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