
r
Katalikas, kurs neremia katalikižkoi 

‘ spaudos, neturi teisSa vadintis gera Bažny
čios vaiku,

Vyskupas Kettelerii

j

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

EINA NUO 1915 METŲ

GERB. BENDRADARBIŲ 
DĖMESIUI

Kitą savaitę išeis tik 
vienas Darbininko nume
ris, būtent, antradienį. 
Taigi visų Gerb. Bendra
darbių prašome raštus sių
sti į tą numerį taip, kad 
gautume šeštadienio ryte. 
Vėliau prisiųsti raštai 
tilps po Padėkonės Dienos.

RIAUŠES LENKIJOJE

Varšuva — šiomis die
nomis įvyko kruvinos 
riaušės Lenkijos universi
tete ir agrikultūros moky
klose. Lenkai studentai 
puolė žydus studentus. Už
muštas vienas žydas stu
dentas ir vienas 13 metų 
žydukas. Daug sužeistų. 
Visos aukštesnės mokyk
los Varšuvoje uždarytos.

MIRĖ KETURIŲ 
POPIEŽIŲ GYDYTOJAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

866 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston 2680

KAINA 5 CENTAI.
sSOUTH BOSTON, MASS, PENKTADIENIS, LAPKRIČIO-NC^EMBER, 22 D., 1935 M., No 90.
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Lapkričio 23 d. Lietuvos Kariuomenė mini 17 metų sukaktuves.į Vilniuje 1918 metais buvo išleistas pir
masis įsakymas kariuomenę organizuoti, šis vaizdas parodo Lietuvos kariuomenė parade. Plačiau tilps ki
tuose numeriuose.

40,000 Dokų Darbininkų Planuoja General) Streiką
ŠIAURINES KINIJOS 

PADALINIMAS ATIDĖ
TAS

UTALIKAlįFILIPINŲ 
SALOSE

Italai Prisipažįsta 
Pralaimėję Kovą

..i
i

. i

Iš karo lauko Etiopijoj— 
Lapkričio 20 d. — Italų 
karo departmentas prisi
pažįsta, kad Etiopijos ka
riuomenė nakties metu už
puolė italų kariuomenę ir 
smarkiai ją sumušė arti 
Hauzien. Daug italų žuvo 
kovoje. Etiopiečiai paėmė 
63 italų trokus ir užmušė 
jais važiavusius kareivius. 
Tarp užmuštųjų yra italų 
kapitonas G. Rinaldi, ka
valerijos vadas.

Italų kariuomenė turėjo 
bėgti atgal į Anale.

Etiopijos kariuomenės 
vadas, Wehib Pasha, tur
kų generolas, sako, kad e- 
tiopiečiai tik dabar prade
da pulti italus ir jie atlai
kys Saša Baneth tvirtovę.

Šiauriniame fronte etio
piečiai taip pat stipriai 
laikosi.

Italų kariuomenės vadai 
sako, kad jie ruošiasi da
ryti kontr-ataką.

Etiopijos karalius Haile
Selassie apžiūrinėja savo kad tokių skundų nėra pa- 
karines jėgas šiauriniame duota ir nutarė apie tai 
fronte ir ruošiasi žiauriai 
kovai Tigre prvincijje.

reivio, neatsižvelgdama 
kiek jai kainuos ir kaip il
gai tęsis karas. f

Etiopija savo protesto 
pažymi, kad Italija negali - 
būti pateisinta dėl užpuoli
mo nepalankiose sąlygose, . 
kada ji perka pinigais e- __ 
tiopiečius vadus. Čia, ma
tyt, turi mintyje karaliaus . 
Haile Selassie žentą, Gug- 
sa, kuris parsidavęs ita
lams ir dabar kovoja prieš • ‘ 
savuosius. -

KLAIPEDOS RINKIMAI 
TEISĖTI

Los Angeles, Kalifornija 
—Uostų darbininkai pla
nuoja paskelbti generalį 
streiką, taip praneša In- 
ternati o n a 1 Lpngshore- 
men’s organizacijos orga- 

_ __ _ nizatorius.
i didingą vietą. Yra keturio-1 . Grasinamas streikas pa- 
| lika arkivyskupijų ir vys-į^es aPe_ ^>^00 darbinin- 
kuniiu ir viena anaštališ-^1 šio streiko gali bū-

Klaipėda — Klaipėdos a- ?: 
pygardos komisija buvo 
susirinkusi posėdžiui, ku- > 
riame turėjo konstatuoti, 
ar yra reikiamu laiku pa
duota skundų prieš, jos 
spalių 23 d. nutarimą, ku- £ 
riuo buvo atmesti skundai .. / 
dėl seimelio rinkimų ir tie 
rinkimai pripažinti teisė
tais. Komisija konstatavo, t

Krokuvoje suimtas ir į
Varšuvą nuvežtas čigonų c.-Nau-
karahus’ Lazans Kve- joj piu įn (, valstybėj 

tas. Kartu su juo suimti , v. ... : Katalikų Bazhycia užimadar 12 čigonų giminių va-| 
dų.

Policija ieškodama ketu- kupįių įr "viena apaštaUš-^1!' šio streiko gali bū- 
mių. Kinijos valdžia* sako, j ri,l dingusių 6—8 metų ka prefektūra. Filipinų sa- u suparaližuota apie 70%

Peiping, Kinija — Kini
jos valdžia susilaikė nuo 
paskelbimo autonomijos 
šiaurinės Kinijos dėlto,Romoje mirė 89 metų su- į 

laukęs profesorius Ettore >, , .. -
Markiafana, nuolatinis ke-|kad Japonijos atstovo pa
turiu paskutiniųjų popie- i siuntinybe išėjo be pasek- 
žiu gydytojas.

Medicinos mokslą Mar
kiafana buvo išėjęs Vokie
tijoje ir ilgai dirbo Rober-1 
to Kocho'institute, Berly
ne. Anatomijos ir patolo-1

, kad Japonijos atstovas ne-(amžiaus vaikų padarė kra-'los taip pat tUri apaštališ- į siuntinių pervežimas, 
turėjęs Tokyo Karo minis-Į čigonų tabore, Kveto delegatą.. Didžiausiai Darbininkai gr 

’ j terijos įgaliojimo tartis rezidencijoje. Bekratant bažnytinė dalis yra Mani-, streiku dėlto, kad
I dėl autonomijos. nelauktai rasta daug auk- iQg arkivvskuniia — turi kompanija siunčia laidėl autonomijos. los arkivyskupija — turi

grasina 
kad Gulf 

kompanija siunčia laivu O-
H1« so 1ydiniouse ir ivairi,J apie 1,480,000 katalikų. reSon gasoliną j Afriką I-Japonijoj kilo nepasiten- yaistybių monetomis, laik- ------Šios arkivyskupijos prie- talijos aviacijai.

gijos klausimais Markia- Innimas dėl Kinijos parei- ro^įų^ žiedų, briliantinių.§akvi-e vra .^kivyskunas- galį sulaikyti,
f ana buvo vienas is zy-, skimo ir Japonijos armi- sagų ir kitų brangenybių. M j n’Dohertv kurio I tik valdžia griežtai už
bliausiu Italijos autorite-. jos vadas pareiškę, kad |. padarytos kratos ir ki- o-įmtinė vra Airija Vvs drausdama išvežti gasoli- 4-11 isiaurmeie Kinnoie bus ___ *•___  x_i______ gimtine yra Airija, vys ... Ta._i.-_-_-

ETIOPIJA ATSISAKO 
PRADETLJ’AIKOSJĮE 

RYBAS SU ITALIJA

pranešti Klaipėdos kraštįo 
gubernatoriui ir paskelbti 
Klaipėdos krašto valdžius 
žiniose.

tų.
20 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 

UŽNUODYTOS SODA

šiaurinėje Kinijoje 
greitu laiku sudaryta 
ja valdžia.

bus 
nau-

Katalikai! laikraščių at
žvilgiu privalome turėtiSan Francisco, Kalifor

nija — Šią savaitę mirė jautresnę sąžinę. Išvaryki- 
nuo užnuodytos “baking te neutralią spaudą iš sa- 
soda” 20 žmonių. Policija |vo namų, nors ji lankosi 
ieško kaltininkų. Kaip ir ne atvirai, bet, kaip čigo- 
kas tą sodą užnuodino te-, nė, apsisiautusi nešališku- 
bėra misterija. Valstybės 
sveikatos departmentas iš
leido pareiškimą, kad vi-
sos seimininkes suneštų tarnyboje prekyboje, a- 
bakmgsodą, kurią pirkojmatef dirbtuvėse> mokyk- 
šiomis dienomis, kur bus iose, teismuose, valdžiavie- 
padarytas nuodugnus ty- tėse... 
rinėjimas.

-Jmo skraiste. Jūsų šeimose 
1 tesilanko grynai katalikiš
kas laikraštis; savo nusis
tatymą skleiskite visur: 

l a-

tuose Čigonų taboruose, 
kur rastas didelis sidabri
nių indų rinkinys kelioms1 
dešimtims žmonių, auksi- • 
niai retežiai ir tikras san
dėlis auksinių rublių ir . 
markių. Kitur rastas 
stambus briliantas, kelių 
tūkstančių litų vertės. Dar 
kitur, rastas ištisas žirgy
nas įvairiose vietose pa
vogtų arklių.

Bendra rastųjų daiktų 
vertė siekia 1.000.000 zlo
tų.

ną ir aliejų Italijai.

ITALIJA GRASINA 
AMERIKAI

Vyskupas K. Paltarokas.

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO JPIETŲ

Lietuvoj pertvarkomas 
automobilių judėjimas vi
same krašte. Tas daroma 

| saugumo ir patogumo at- 
į žvilgiu. Bus nustatytas 
jautovežimių ir arklių ve- 
ižimų judėjimas, pėsčių ė- 
į jimas ir gyvulių varymas.

Kaune, netoli dvasinės 
I seminarijos rūmų giliai 
.žemėse rastas didelis dur-šeštadienį, lapkričio 23 dieną iš radio stoties _ _________ , _____ _

WAAB, Boston, vėl turėsime progos klausytis gražių Ituvas, sveriąs 3 kilogra
mus. Tokie durtuvai buvo 
lietuvių vartojam! kovose 
su kryžiuočiais prieš 500- 
600 metų.

dainų ir kalbų. |
Prašome pasukti savo radio ant 1410 kilocycles! 

ir klausyti šiokios programos: !
1. Radio Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Pranešėjo ir 

Vedėjo kalba.
Jaunuomenės daina ............................. Jovaiša

Darbininko Radio Choras . c
Kalba Kun. Dr. A. Bružas,

Nashua Lietuvių Parapijos Klebonas.
Visur tyla ...........................................  Gruodis

Solo — Rapolas Juška;.
Šokim, šokim .................................

Darbininko Radio Choras
7. Laimė................... .........................

Solo — Antanina Grabijoliūtė
• 8. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai.

9. Mergužėlė mano...................  Čižauskas
Darbininko Radio Choras

Visiems patariame skelbtis Darbininke ir Darbi
ninko Radio Programoje. Remkime tuos profesijona- 
lus,biznierius ir draugijas, kurie skelbiasi, nes tuo jie 
remia Darbininką ir Darbininko Radio Programą.

3.

4.

' 5.

6. Žilevičius

Denza

NUBAUDĖ ŠOFERĮ UŽ 
SUVAŽINĖJIMĄ 

ŽMOGAUS

kūpąs W. T. Finnemann y- 
ra vyskupu pagelbininku. 
Pastarasis gimęs Vokieti
joje ir kokį laiką kuniga
vęs Chicagoj.

Kadangi ispanų ameri
kiečių karo sėkmėje ispa
nai misionieriai turėjo ap
leisti Filipinų salas, Baž
nyčia ne mažai nukentėjo 
dėl kunigų trūkumo. Ta
čiau didelė pažanga ir vėl nugalėjo Atlantą, 
padaryta, ypač paskuti? visi skridimai buvo tik iš 
niuoju dešimtmečiu.

Filipinų valstybės pir- girdėti, kad vėl esą rengia
masis prezidentas Manue- f ^as naujas skridimas į 
lis Quezon yra 1_______,
Keletą metų atgal jis grį 
žo savo protėvių Bažny
čion.

Prieš Amerikos okupacL 
ją salose buvo 2,137 mo
kyklos. šiandien gi yra 
7,671 viešoji mokykla.

Magellanas 1521 m. rado 
Filipinų salas ir 16 metų 
paskiau įsteigta Manilos 
vyskupija. Po septyneriųi“7p“yt7";“ pjį;

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TRANSATLANTINIAMS 

ŽYGIAMS MES 
ATSIREVANŠUOSIME
Kaunas — Sparnuotasis 

lietuvis jau ne vieną kartą 
Tačiau

Amerikos Lietuvon. Jau

katalikas i Kauną. Pradedama pama- 
- rj.’žu ir Lietuvoje kalbėti, 

kad atėjo laikas ir mums 
atsirevanšuoti mūsų bro
liams Amerikoje.

Šiuo reikalu Lietuvos Ai
do bendradarbis specialiai 
teiravosi pas karo aviaci
jos viršininką av. pulk, 

i inž. Antaną Gustaitį, klau
pdamas, ar negirdėti su- 
į manymų skristi iš Lietu-

Geneva — Etiopija pa
siuntė notą Tautų Sąjun
gai, kurioj griežtai pareiš-. 
kia, kad ji dabar jokiu bū
du nepradės taikos derybų 
su Italija. Ji nenori duoti 
Italijai progos padengti 
savo nusižengimus, kokius 
Italija yra padarius pulda
ma Etiopiją.

Etiopija yra pasiryžus 
kovoti iki paskutinio ka-

Roma — Italijos dikta
torius Mussolini šėlsta 
prieš Jung. Valstybes. Jis 
pareiškė, kad Jung. Vals
tybės nebus išimtis, jei 
jos, besilaikydamos nei* 
traliteto, dar labiau suvar
žys prekybą su Italija.

Kokių priemonių Italija 
imsis prieš Jung. Valsty
bes, tai šį kartą nepasako.

Daug Ko Laukiama
Lietuvoje

Lapkričio 6 
karo stoviui

Krikščionių 
ir Valstiečių

KAUNAS, 
dieną visam 
sustabdytas 
Demokratų
Liaudininkų partijų veiki
mas.

Jaunalietuviai savo kon-

Kaunas — Kauno Apyg. 
Teismas sprendė gana 
charakteringą šoferio Uzo- 
levičiaus bylą. Jis, važiuo
damas tarp Kauno ir 
Rumšiškių, suvažinėjo pro 
šalį ėjusį pil. Chmieliaus- 
ką, kuris netrukus mirė. 
Kauno Apyg. Teismas jį 
nubaudė 6 mėn. kalėti, be 
to, priteisė po 30 lt. mokė
ti suvažinėtojo žmonai ir 
vaikams.

metų vyskupija pakeista 
arkivyskupija.

Amerika atliko didelius 
darbus tarp filipinų valdy
dama salas, bet ispanai 
misionieriai pirmieji jų 
tarpan įnešė civilizaciją ir 
krikščionybę. Prieš tai ko
ne visi filipiniečiai buvo 
pagonys.

Gustaitis pareiškė, kad
tikrai yra numatoma a- 
merikiečiams lietuviams 
atsirevanšuoti. Skridi
mas iš mūsų į Ameriką 

bus.
Tačiau apie tai dar per 
anksti daug kalbėti.

—- Koks ir kada tas re? 
vanšas bus, plačiau pakai 
besime jo išvakarėse, — 
pareiškė pulk. Gustaitis.

KONTRAKTAS SU VO
KIETIJOS PLIENO KOM
PANIJA PANAIKINTAS

ferencijoje reikalavo, kad 
valdžia uždarytų ir Pava
sarininkų federaciją, jei 
ji nepasiduos “Tautos Va
do autoriteto vadovavi
mui”.

Taigi Lietuvoje pergyve
namas ypatingas momen
tas. Daug ko galima lauk
ti artimoje ateityje.

PREZ. ROOSEVELT 
IŠVYKO Į GEORGIA

Palestinoj surašinėjami 
žydai atvykę iš Lietuvos 
nuo 1919 metų pradžios.

Iki lapkričio m. pradžios D-----------------o------- - ---
iš Lietuvos sviesto šiais/dvi kėdės. Vienas Berlino 
metais išgabenta 10 mili- muziejus nori šiuos istori* 
jonų kilogramų. |nius daiktus atpirkti.

A. Panemunėje rasta 
gen. Hindenburgo stalas ir

New York — Praneša
ma, kad kontraktas sulyg 
kurio Vokietijos Kloech- 
ner Plieno korporacija tu
rėjo pristatyti 500 tonų 
plieno Tribprough tilto 
statybai tapo nutrauktas.

Kontraktoriai užsakė 
plieną Jonės & Laughlin 
Plieno korporacijoj, Pitts- 
burgh.

Taipgi švietimo Ministe
rija uždraudė vartoti 
Prancūzijos cementą mo
kyklų statyboje.

VVashington, D. C.
Lapkričio 20 dieną, prez. 
Roosevelt išvyko praleisti 
atostogas į Warm Springs, 
Georgia. Jis su savim pa
siėmęs įvairių dokumentų 
ir skaitlinių iš kurių prez. j 
Roosevelt studijuos vals- ■ 
tybės biudžetu 1937 m.

Per pirmąsias 141 dienas 
1936 metų, prez. Roosevelt , 
administracija išleido kas
dien maždaug $11,226,891 
daugiau negu gavo paja
mų. . <



Lągkrigio & W
šakojo Įdomių dalykų iš 
savo parapijos veikimb.Ketinęs žiniOsĮ^^

r tui

LDS. I KUOPOS
SUSJRINKIMAS

. įvyks antrądienį, lapkri
čio 26 d., 7:30 vai. vakąre, 
parapijos salėje, 492 E. 
Tth St Visi nariai kviečia
mi ateitį ir atsivesti nors 
po vieną naują narį prira
šyti. Ypatingai kviečiame, 
tuos narius, kurie yra už
silikę su mokesniais. Jeigu 

. negalite už visus metus ar 
kiek užsilikę užsimokėti, 
tai nors dalimis mokėkite, 
nes neužsimokėjusius tu
rėsime išbraukti iš kuopos 
ir pranešti Centrui, kad 
sulaikytų laikraštį “Dar
bininką”.
’ Jauskime pareigą daly
vauti susirinkimuose ir už- 
.simokėti už organą. Be to 
:mes turime pasidarbuoti, 
kad narių, skaičiumi pili- 
lenktume kitas kuopas.

Artinasi žiemos sezonas. 
Turime prisiruošti veiki
mui.

Taigi kuopos Valdyba 
Visus kviečia susirinki
mam

Komisijos pasiskirtę sa
vo darbus pradėjo entuzia
stingai dirbti.

PADĖKA

gražią naują bažnyčią 
ruošiasi statyti arba iš se
nos bažnytėlės, perdirbti 
modemišką svetainę ir 
mokyklą. Svetainėje bus į- 
rengta “bowling alleys”, 
kur jaunimas galės links
mai praleisti laiką.

TAISOME # PARPUODAME RADIOS .
GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO ŠHOP TEL. ap. BOSTON 0558' 

Inž. Stasys Beleskai, Sav. . 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ĮVAIROS SKELBIMAI

’ METINIS DARBININKO 
KONCERTAS

Ketvirtadienį, lapkričio 
14 d. 1935 m., 7 vai. vak.. 
“Darbininko” redakcijos 
kambaryje įvyko antras iš 
■eilės Darbininko Koncerto 
rengimo komisijos susirin
kimas.

Nutarta rengti Darbinin-, 
■ko Koncertas Sausįcįį9 d|, 
.1936 metais, Dangaus Var
gtų parapijos salėje, kam- 
-pas 4th ir T gatvių, So. 
-Bostone.

Tariu nuoširdų ačių kleb. 
kun. P. Virmauskiui ir 
mūsų parapijos kunigams 
už paramą, suteiktą besi
ruošiant vaidinti ir vaidi
nant kantatą “Broliai”.

Taipgi reiškiu padėkos 
žodį visiems gerb. sve
čiams kunigams už daly
vavimą parengime, nes tuo 
suteikėte mums moralę 
paramą.

Dėkoju broliams vargo
nininkams, kaip tai: Vis
minui, žemaičiui, Karbau
skui, Balsiui ir Tamulio- 
niui. Negaliu surasti tin
kamų padėkai žodžių.

Taipgi dėkoju solistėms 
— Grybaitei ir Mazgalie- 
nei ir akompanistei M. 
Treinavįčiū t e i. Ponams 
Kumpam ir Averkai už pa- 
rūpinimą lietuviško kos
tiumo; p. Vincui Kališiui 
spaudžiu dešinę už pagra
žinimą scenerijos; savo 
choristams ir solistams už 
nenuilstantį darbą prakti
kuojant ir tą vakarą dai
nuojant ir vaidinant reiš
kiu gilų padėkos ir pagyri
mo žodį. Dėkoju ir visiems 
tiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie suruo
šimo vaidinimo ir koncer
to, lapkričio 10 d., š. m.

Dėkoju visiems!
R. V. Juška.

MĖGĖJŲ VAKARAS

Sekmadienį, lapkričio 24 
d., 8 vai. vakare, St. Bri- 
gid's svetainėje, kampas 
O ir Bradway įvyks Šv, 
Petro parapijos choro A- 
MATEUR NITE. Choris
tai kviečia visus ateiti į šį 
vakarą, nes bus daug nau- 
jienybįų. Jau yra užsire
gistravę daug naujų daini
ninkų, muzikų, šokikų ir

šokikių, kurie nustebins 
savo gabumais visus. Bus 
ir lietuviška armoniką.

Sekmadienio vakare te
sueina, tesuvažiuoja lietu
viai ir lietuvaitės iš visos 
Naujosios Anglijos pasi
gerėti mūsų jaunųjų talen
tais. Toks vakaras tai 
naujienybė. Įžanga 25 cen
tai. Pelnąs chorui, kuris 
tarnauja ne tik šv. Petro 
parapijai, bet ir visai Nau
jajai Anglijai savo daina
vimu per radio ir parengi
muose.

Shenandoah, Pa
BROADWAY LUMBEB 

. CO.
Lentos, durys langai ir kitokia 

mrterijolM 
312 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
TĘL. ŠOU 9419

KALENDORIŲ IR

Katalogas 1936 m.
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass, 
..........................    ....b 
g Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS i

|DB, M. V. CASPER ]
| Arti Municipal Building Į
I 525 E. Broadway, S. Boston į
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I Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki | 
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snedėldieniais, taipgi seredomls nuo: 

12-tos dieną uždarytas.
Į Taipgi nuirau ir X-Ray 
(ii............................ ....i *

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAUJOS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Son Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS 
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel, 1761 Room 3 

Residenee:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

TeL So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME 

366 Broadvvay,
South Boston, Mass

GANGSTERIAI 
ŠAUDOSI

^Lapkričio 20 d., vakare, 
gangsteriai nušovė* tūlą 
Fred J. Thomas, gyv. So. 
End, Bostone. Jį nušovė 
Mattapan (Bostono prie
miesty) . Nušautasis turi 
kriminališką rekordą. Po
licija sako, kad Thomas 
buvęs gambleris ir grei
čiausiai kas nors iš gam- 
blerių gaujos jį nušovė už 
neištikimumą.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A, GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30’.‘lkii 5:30 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

NORI PANAIKINTI
SENATĄ

, Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ndo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

Šiomis dienomis atsto
vas Clarence N. Durant iš 
Lee įnešė Massachusetts 
legislatūron bilių, kuriuo 
nori panaikinti Senatą. 
Vadinasi, jeigu Duranto 
bilius būtų priimtas, tai 
Massachusetts valstybėje 
būtų tik atstovų butas (le- 
gislatūra) ir jame būtų 
per pusę mažiau atstovų. 
Tokiu būdu norima suma
žinti valstybės išlaidas.

IR

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUB) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai saukit: 
Algonųuin 9753

LANKĖSI

Šią savaitę lankėsi Dar
bininko Redakcijoj kun. J. 
Vaitekūnas, kun. P. Luns- 
kis ir kun. F. Norbutas.

Kun. Vaitekūnas papa-

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSH1S, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Sekmadienį, lapkričio 17 
d., mūsų chorai, prof. Gri
goraičio išmokinti ir diri
guojami, išpildė koncerto 
programą, viešoj High 
School mokyklos svetainė- 
jo. Koncertas buvo sureng
tas parapijos vargonų fon
do naudai.

Koncerto programoj da
lyvavo; mažųjų choras, 
vyrų choras ir didysis cho
ras. Dainavimas buvo la
bai harmoningas ir malo
nus klausytis. Šie solistai 
pasižymėjo: Albinas Gata- 
vetskas, didžiojo choro na* 

kuopos mėnesinis susirin-1 rys; Jonas Grigas ir An- 
kimas, įvyks sekantį sek-;tannia Mieiulytė, mažojo 
madienį lapkr. 24 d., 2 vaL 
po pietų Vyčių kambary.

Visi nariai kviečiami, 
skaitlingai dalyvauti.

Taipgi atsiveskite drau
gų prirašyti prie L. Vyčių 
organizacijos.

Kviečia Kuopos Pirmin.

L. VYČIŲ SUSIRINKI
MAS

L. Vyčių 17-tos Algirdo

CHORO ŠOKIAI
CAMBRIDGE, MASS— 

Penktadienį, lapkričio 22 
dieną, Hotel Commander, 
Harvard Square įvyks Ne
kalto Prasidėjimo Panos 
Marijos lietuvių parapijos 
choro šokiai. Gros Truman 
Carevv’s Broadcasting or
kestras. Šokiai prasidės 9 
valandą vakare. Vieta 
graži, drkf&tras geras, tai 
visiems bus labai gera pro
ga linksmai laiką praleisti.

Cambridge lietuvių pa
rapijos chorui vadovauja 
jaunas, gabus muzikas 
Mamertas Karbauskas. Šis 
choras yra pasižymėjęs 
savo dainavimu koncer
tuose ir per radio. Taigi 
rengėjai nuoširdžiai kvie
čia jaunimą ir senesniuo
sius gausiai suvažiuoti- 
ateiti į šiuos šokius.

Gausiu atsilankymu pa- 
remsime jaunimą - chorą 
moraliai ir materialiai.

MSI J ŠOKIUS PENK
TADIENĮ!

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

Apskrityje, mūsų tautie
tis ir kaimynas, Jurgis 
Gutauskas, po sunkios ko
vos tapo sumuštas keliais 
tūkstančiais balsų. Nėra 
abejonės, kad jis lengvai 
būtų gavęs jo siekiamąjį 
ofisą, jeigu tik demokratų 
partija būtų ji tiek parė
mus, kiek ir kitus rėmė. 
Rodos, kad lietuvis, ar len
kas, ar kitas svetimtautis 
negali jokiu būdu užsitar 
nauti demokratų ar respu
blikonų visaširdžio ben
dradarbiavimo.

choro nariai.
Lietuviškos mokyklos 

mokiniai, seserų pamokin
ti, suvąidįno vieno veiks
mo veikalėlį.

Prie koncerto taipgi pri
sidėjo p. Mikolas Slovic- 
kas, buvęs Philadelphijps 
Simphonijos Orkes t r o s 
smuikininkas. Savo groji
mu patiko žmonėms. Jam 
akompanavo su pianoforte 
p-lė Adna Jonės.

Nepaisant nepatogaus 
oro ir šlapumo žmonės 
skaitlingiau atsilankė į va
karą. Pabaigus vakarėliui 
visur buvo girdėti vien tik 
pagyrimo žodžiai.

Sekmadienį, lapkričio 10 
d., “Armisfice” dieną pa
minėti, mūsų bažnyčioj 
buvo laikomos mišios. Mi 
šių klausytų atsilankė A 
merikos Legijono nariai. 
Jų skaitlingas paradas su 
savo ir Amerikos vėliavo
mis, ir dalyvavimas mišio
se buvo labai įspūdingas.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Š Adresas: 
h 933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

Į Moko muzikos, piano 
r ir dainavimo. Specia- 
| les pamokas duoda 
i vaikams.

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas diena k naktį.

P-lė Elena Janųlevičiūtė. 
populiari sodalietė, choro 
ir vyčių narė, pasidavė ap- 
pendix operacijai, Loeust 
Mountain ligonbutyj, She 
nandoah. P-lė Janulevičiū- 
tei gerai pasisekė operaci
ja ir jos draugai-ės linki 
jai kuogreičiausiai pasvei
kti. “Pūtis”.

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St. 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
TEOwbridge 7880 
TROwbridge 6434

Ofisas:
Namai

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

ETel. S. B. 2805-R 
LIETUVIS 

įOPTOMETRISTASl
= ISegzamlnuoju akls|
! cSSMHIft! priskiriu akinius | 

kreivas akis atitie-j 
| ainii ir amblljonl§-|
į koše (aklose) akyse sugrąžinu| 
s Šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAiAKARNIS, O. D. Į 
| 447 Broadway, South Boston i 

š

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas diena ir naktį 
Fanerai Home ir Bes. 
564 Kart Broadway, 

So. Boston, Mass.

BALDUS 
Perkraus- 

tome 
VISUR
PIGIAI 

GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FUBNITURE CO. 

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 4618

ODEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU 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

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

Tel. So. Boston 2923

Politinė kova Schuylkiįl 
apskrityj dėl apskričio 
valdžios ir ofisų pasibaigė 
keturiems metams. Respu
blikonai išėjo laimėtojais. 
Shenandoah’o mieste de
mokratai veik visus ofisus 
pasiėmė. Dr. Kalinauskas, 
į mokyklų direktorius lai
mėjo didžiausiu skaičių 
balsų.

DR. GRADY

PIGIAI TAISOME 
STOGUS 

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & CO,
Taisome Visokias Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

Soath Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

SPECIALISTAS
.Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Loveli Hospltaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. Jolm’s Bospitalės; Medicinos eg- 
zaminleris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedėlioti! 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

JUOZAS M. mus

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

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

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

POVILAS BUSHMANAS
43 presoent Ąyenue, 

Telephpne Oolumbia 6702
29 Savin Rili Ayenue, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

PERKIRS SQ. OASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E.Broadway 

Telephone South Boston 9867

Mūsų patarnavimas neužsibaigia, kada mes pristatome New England Coke.

Mes užlaikome specialistus centralinio apšildymo inžinierius, kurie su malonumu Tamstoms patars ir paro
dys, kaip reikia kūrenti New England Coke, kad gavus geriausius rezultatus.

Šis patarnavimas yra'teikiamas veltui.

Pašaukite
BATCHELDER VVHITTEMORE

834 Massachussetts Avenue, Boston
Tel. HIGlands 1920

366 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES 

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Soū. Boston 2590

118 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390

Gyvcn. vieta; 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbla 2537

SKYRIAI:
Brighton 314 Wąsh. ..............  ALG onqn-3108
Cambridge 4 Brattle    KIRklnd-6820 
Charjęstown 161 Mpdford...... CHA ston-0086
Dorchester 346 Talbot av......... GENeva-1350
Malden 69 Pleasant .............. MALden-6800
Norwood 269 Lenos.......... . NORwood-0764
Roslindale 6 Corinth................PAR kway-3900
Roslindalo 6 Corinth................FAB kway-4210
Rorbiiry 99 Warren .............. 'HIGhlnds.6450
South Boston 468 Bw«4way..., gOU JSos-1830 
ĘsecRtive Office 834 Mass. av. HĮ(Įhlnd8-19$0 
Ifigbtg Sundayi Hohdays........ KĖK more-3100
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Savo Dienoraštį Pavarčius
Kiekvienais metais pa- ] 

leidus iš gimnazijos Kale-, i 
dų, Vęlykų ar vasaros a- J 
tostogoms, jas praleisti i 
keliaudavo pas mamytę, i 
kuri gyveno Nepriklauso- i 
moj Lietuvoj. Lenkų vai- į 
džia leidimo pereiti admi- i 
nistracijos liniją, su teise 
grįžti atgal, neduodavo, 
todėl tekdavo eiti slaptai. 
Ypatingų sunkumų per, 
vadinamą, rubežių pereiti 
ir nebuvo, nes jis vietomis 
buvo ir dabar tebėra tik 
paprastas vieškelis, kuriuo 
vaikščiojo vienos ir kitos 
valstybių sargybos. Tarp 
kitko, gerai pažįstami, dar 
prieš okupuosiant len
kams, vietos miškai, kurie, 
rodos, nepripažindami ru- 
bežiaus, dengė savo plačio
mis šakomis iš abiejų pu
sių vieškelį, lengvino perė
jimą.

Kaip ir visi kiti moks
leiviai, sulaukę Kalėdų a- 
tostogų, susirišau krepše
liu ką turėjau ir užsidėjęs 
ant pečių, kaip jaunas ka
reivis kuprinę, žengiau ge
ležinkelio stotin.

Praėjus penkiolikai mi
nučių po mano išėjimo iš 
bendrabučio, kuriame gy
venau kartu su kitais 'mok
sleiviais dundėjau lietu
viškais miškais lenkišku 
traukiniu. Tos nakties pū
gos ir aštrus sniego dū
mais pripildytas vėjas kė
lė manyje nerimą, kad ga
liu paklįsti ir lenkų sar
gybai be vargo patekti į 
rankas. Po trijų valandų 
važiavimo traukinys sus
tojo Valkinykų stotyje j 
Nenoroms išlipęs iš vago
no, “kiškio vieškeliu” žen
giau sniegu iki kaklo link 
rubežiaus. Rubežius nuo 
Valkinykų stoties vos a- 
pie viena amerikoniška 
mylia, arba kaip ten skai- 

• čiuojama, apie vienas su 
puse kilometro. Nors ir ne-

Vienatinis bonsuotas Florist’s
Telegraph Delivery narys 

So. Bostone 
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur

THORNTON’S
FL0WER SHOP

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukletai ir Pagrabų gėlės 

—mūsų specialybė
Tel. ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester St. So. Boston.

pirmą kartą vienas ėjau, 1 
tačiau tą kartą jaučiau ] 
kokia tai man nesupranta- ■ 
mą baimę ir nuo pat sto- ■ 
ties laikiausi visų galimų i 
atsargumo priemonių. Pri- i 
plaukęs tik ką suneštomis 
švelniomis sniego kopomis 
prie rubežiaus ir dar la- i 
biau į jas pasinėręs dai- , 
riausi į visas puses, kad 
nelikus keno nors auka. 
Drąsiai eiti per rubežių 
prie jo priėjus nevisuomet 
buvo galima. Pirmiausia 
reikėdavo pasekti kur ran
dasi sargyba, o vėliau tik 
per jį žengti, nes dažniau
siai sargybiniai pasislepia 
pavieškelėje tam tyčia įsi
taisytoje vietoje ir daug 
panašių “keliautojų” užei
ną ant jų. Toks mano tą 
kartą galvojimas neapvylė 
manęs, nes taip kaip už 
dvidešimts minučių lauki
mo, iš antros pusės krūmo 
pakilo lenkų sargybiniai ir 
užsidegęs cigaretą, nužin 
gsniavo vieškeliu miško 
gilumon. Ankščiau pykau 
ant gamtos peržiauraus su 
manim elgesio, bet tą mi 
nutę buvau dėkingas, o y- 
patingai tai pūgai, kuri 
tartum keno tai paliepta, 
užmaskavo mane, užkloda
ma storu papurusio sniego 
sluogsniu ir dėka to, sar
gybinio likau nepastebė
tas. Kelis sykius pasiyręs 
sniego bangomis, pasiju 
tau lietuvių pusėje. Pasi- 
liuosavęs iš pavojaus ka
ralystės, jaučiau esąs vi 
sas permirkęs ir išvargęs, 
bet jėgų man pridavė, tai 

pagalvojus kur einu ir ką 
ten nuėjęs rasiu. Rasiu tą, 
buri mane išbučiuos, švel- 
liom rankom prie savęs

> origlaus, — motutę...
Nejausdamas net su aš- 

' triomis sniegulėmis sumai
šyto smarkaus rytų vėjo: 

! išpustytų plentų, priduo 
' lamas sau vienumoje drą

sos su malda “Sveika Ma
rija...”, žengiau link kai
melio, kuriame motutė gy- 
zeno. Nors dar ir buvo an
kstyvas rytas, bet jame 
iau mačiau keletą pro lan- 
pis šviesų. Ak, kad ir mo
tutę rasčiau atsikėlusią, 
koks aš laimingas būčiau! 
Bet atėjo ir priešinga pir-

J. P. AKUNEVICB IR SUNOS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SO.Uth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Ėrockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarkslenG,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vice-pirmininkB — Ona SlaurlenS, I 
443 E. 71 h St, So. Boston, Mass. • 
Tel. So. Boston 8422

Prot RaBt. — Brone Ciunlenš, 
SOGould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkvvay 1864-W

Fln. Rašt. — Marijona Markoninte, 
83 Navarre St., Rosllndnle, Mass.

Tel.. Parkvvay 0558-W
Iždininko — Oną Stanlullute,

105 West Oth S t., So. Boston, Mase
Tvarkdare — Ona MizglrdlenG,

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

1420 Columbla Rd„ So. Boston, Mass.
Draugija savo auslrlnklmus laiko kas 

antrg utarnlnk* kiekvieno mCneilu,

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Viee- pirm. — V. Medonis,
i 21 Sanger St., So. Boston, Mass.
' Prot Raštininkas — J. Glineckls,
i 5 Thomas Park, So. Boston, Mass 
Fin. Raštininkus — Albf Nevieta,

10 Wlnfield St, So. Boston, Mass.
Iždininkas — P. Tuleikis,

109 Bowen St., So. Boston, Mass. 
MarAalkn — J. Zaikls,

7 Winflel(l St., So. Boston, Mara. 
DrnneIJa Įniko susirinkimus kas tre

čia nedPldien] kiekvieno mAnesIn.
2 vnl. po pietų, Parapijos snlšj. 492 
E. 7th St.. So. Boston. Msss.

7:80 vai. vakare, pobnžnytlnGj sve 
tainSj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pu protokolų raltinlnkf.

majai mintis. Ji pamačiusi 
mane visą permirkusį ir , 
išvargusį, ilgai laikys savo 
glėbyje raudodama. Aš to j 

nenoriu, ne! Jos išsiver
žusios dėl manęs ašaros 
kankina mane, slegia ma- ‘ 
ne ir ilgai jų užmiršt ne
galiu... Prisiminiau, kada 
ji mane paskutinį kartą į 
Vilnių važiuojant po vasa
ros atostogų, prie kiemo 
vartų palydėjusi, dreban
čiomis iš skausmo lūpomis 
ir ašarotu veidu, iškėlusi 
likimo iščiulptą sulysusią 
ranką, laimino mane: “Sū
nuti, tu mano paguoda... 
Aš gyvenu tik tave maty
dama ir maldoje tavęs ne
užmirštu,... Sūnuti, būk ge
ras, Dievas tave globos vi
sur... Mano jėgos silpnos, 
bet dar noriu gyventi dėl 
tavęs... Noriu matyt, kaip 
tu gyveniman prisiruoš!, 
tada man bus mirti leng
viau. Sūnuti, aš noriu, kad 
tu ten gyvendamas, nors 
sekmadieniais su tokiu 
kaip prie manęs švelnumu 
prie Panelės Švenčiausios 
prisiglaustum. Jos ir to
kios motiniškos rankos ir 
širdis ir Ji tave varge vi
suomet paguos... Neuž
miršk, sūnuti, neužmirši? 
kas tave dar be manęs taip 
gali paguosti... Sūnuti, aš 
tavęs lauksiu per Kalėdas 
pareinant, tik eidamas per 
rubežių stipriai rankoje 
laikyk Nukryžiuotąjį, jis 
tave, sūnuti, saugos...

Norėjau tada jai ką tai 
pasakyti, bet pamatęs jos 
atkištas, kaip išmaldos 
prašant, rankas ir ašarotą 

' veidą, vos ištaręs “Mamy
te!...” apsipyliau ašaromis

1 ir skausmas uždarė man 
lūpas. Nenorėdamas žiūrė
ti ant jos kančių, paėmęs 
:š vežiko botagą, sukirtau 
arkliui...

Taip begalvodamas prisi
artinau prie kluono ir at
sikėlęs vartus, žengiau 
kieman. Viduje mačiau ai
škiai šviečiant lempą, ku
rios pro langus apšviestą 
kiemo dalį, užstodavo koki 
tai šešėliai. Nenorėdamas 
būti mamytės greitai pa
stebėtų, tyliais žygsniais 
artinausi prie langų ir į- 
orastu savo parėjęs į na
mus įpratimu, norėjau pa
sižiūrėti ką mano brangio* 
ii mamytė daro.
— Kas čia? — dusliu vy

rišku balsu užklausė ma
nęs.
— Aš, Juozuk, — atsa 

kiau pažinęs brolį.
Jis nubraukęs nuo veido, 

rodos, prakaitą ir apkabi
nęs mane smarkiai alsuo
damas laikė savo glėbyje 
nieko nekalbėdamas. Jis 
niekada nebuvo toks liūd
nas kaip, kad tada ir aš 
'•esuprataų ką tai reiškė.
— Jau mamytė atsikėlė?

— norėdamas prakalbint 
išklausiau brolį.
— Miega, Jonuk, — atsa

kė brolis ir dar su didesniu 
susijaudinimu krito man į 
glėbį.

—- Kas yra tau, Juozuk? 
Pasakyk, man skaudu, pa
sakyk!...
— Jonuk, aš negyvensiu* 

Aš jėgų netekau... Aš... — 
ir sudribo po mano kojo
mis.

— Juozuk, nek a n k i n k 
manęs, pasakyk kas tau 
yra?... Ko tyli?..* — kren
tant ašaroms ant jo gal
vos keldamas nuo žemės 
maldavau brolį.
— Jonuk, aš tau nesaky

siu... Ko tu parėjai? Grįžk. 
Jonuk, grįžk, aš tau viąką 
parašysiu... 
čiau, grįžk 
maldavo brolis.
— Juozuk, kur mamytė?
— Ji vakar mirė...
— Kas?... Nesakyk taip, 

nesakyk! Juozuk, kaip tu 
sakei? Pakartok, aš negir
dėjau, pakartok!

Veltui klausiau. Nume
tęs nuo pečių maišelį bė- 
gau į bakūžę. Žvakių vai
niko mirksėjimas liudijo 
ją mirus...

Bučiavau, glosčiau, spau
džiau jos išsekusias ran
kas, kojas, veidus, bet ma
no motutė to nejautė, — 
jį buvo bejausmė. Padėjęs 
galvą ant jos krūtinės ir 
priglaudęs prie rąžančiu 
apsuktų rankų suskilusias , 
nuo vėjo lūpas, skausmui 
šildant krūtinę kalbėjau: 
“Motute, aš parėjau... Aš 
tavęs taip pasilgau... No
rėdamas tave pamatyti gi
liai sniegu bridau... Aš iš
vargęs, priglausk mane 
savo motiniškomis ranko
mis, priglausk!.. Pasakyk 
man dar nors vieną kartą, 

i tavo tiek daug kartų man 
į sakytus žodžius: “Sūnuti, 
■ aš gyvenu tik dėl tavęs... 
s Aš tavęs laukdama ver- 
į kiu...” Žiūrėjau į jos ran

kas, į rankas, kurios mane 
supo, nešiojo, penėjo ir 
glaudė prie savo širdies; į 
lūpas, kuriomis, -mane su
pant, lopšinę dainavo, sė
dint ant jos kelių, pasakas 
sakė, verkiant — juokino, 
bučiavo... Ašaros krisda
mos viena po kitos ant jos 
rankų, riedėjo pro rožan
čiaus poteriukus į juodus 
rūbus ir susimaišę su jų 
spalva, išnykdavo. Veltui 
susirinkusieji traukė nuo 
jos, aš buvau stipresnis už 
juos visus. Sustingęs bran
giosios motutės kūnas da
vė man nežemiškos jėgos 
prie jos laikytis. Nors ir 
buvo dvylikta valanda die
nos, bet aš dar tebesis- 
kundžiau motutei, kač 
man be jos gyvenimas bai
sus; glausdamasis prašiau 
nepalikti manęs, aš jau
nas ir dar neprisiruošęs. 
Minutei skausmas kaip ir 
praeina, bet mintis, kad ji 
manęs daugiau neglaus, 
varge nepaguos, nebus 
mano gyvenimo kelrody s, 
pagaliau, kad niekada ne
matysiu, degino man krū
tinę. Atvykus kunigui, 
maldavau jo: — Kunige... 
kunige, padaryk, kad ji 
nors vienai minutei būtų 
gyva. Aš jai noriu gyvai 
sudie pasakyti... Aš norių 
su ja gyva atsisveikinti. Ji 
man norėjo ką pasakyti... 
aš pertoli buvau, jei ir,sa
kė, aš negirdėjau... Ji ir aš 
dėl to kenčiam... Kunige, 
prašyk Panelės Švenčiau
sios Ji tai padarys. Ji at- 
gydys ją... Man motutė sa
kė, kad Panelė švenčiau
sia visų išklauso, bet aš 
šiandien jėgų neturiu. Ku
nige, nesitrauk nuo manęs, 
išklausyk mano prašymą, 
aš Jums padėsiu.. Kunige.** 
kunige, negiedok, palauk, 
kunige!... Dėde, padėk

k;j.ArtįttM.

Idėjos Broliams

■ito n.~

Grįžk grei- 
klupodamas

Neliūskime, broliai, kad spaudžią vargai, 
Nes daugel jau jų iškentėta!
Nušvys mums padangių aptemę rvtąi, 
Išauš mums dienelė skaisti įr šąulėtą! 
Jauni mes pamilom idėją karštai, 
Nors josios takai erškėčiuoti.
Tik pildykim norus mes josios šventai!
O pergalė bus vainikuota.
Nors daugel kelionėj mums priešų yra, — 
Mes jųjų neturim bijoti.
Tik viltį turėkim, žibėkim dora — 
Nedrys jie mums kelio pastoti! 
Neliūskime broliai!... O keskim dėjąs! 
Lai mūsų keliai erškėčiuoti...
Sukaupę galingas jaunystės jėgas 
Mes galim į priekį žygiuoti!

K. P. Lunskis

(Tęsinys)

Spauda

3. Išeiviai ir spauda. Lie
tuvis, kaip ir kiekvienas 
Amerikos ateivis, atkelia
vęs pasijuto nepaprastai 
aisvas. Ne vienas užmir

šęs, senovės, rūpesčius 
vargus begėrė vien gyveni
mo džiaugsmus. Rodos, ne
jautė pavojaus, kad pate
ko į naujus svetimtaučių 
girnas. Tačiau tarpe jų ra
dosi šviesesnių galvų, ku
rios pastebėjo ištautėjimo 
pavojų slenkant išeivnj 
^yveniman.

Todėl nestebėtina, kad 
ėmėsi lietuviško kūrybinio 
darbo. Jaunų jėgų nesigai
lėjo. Savo vargus aukojo 
visuomeniniam išeivių la
bui. Patirtus gyvenimo 
skausmus, kaišytus svajo
nėm auksinėm, aukojo 
tautybei ir bažnyčiai.

Steigė lietuvių vardu į- 
vairias organizacijas. Kur

man, nedenkit, aš;., aš, ku
nige, galėsi su ja daryti 
ką nori, tik kiek palaukit.. 
Aš noriu ant jos dar pasi
žiūrėti... Aš jos dar neiš
bučiavau... Motute, bran
gioji, motute!... Jie mane 
traukia nuo tavęs, motu
te!... Kunige, tu neesi ku
nigas, tu nenori su manim 
pasimelsti, kunige!... Vy
ručiai, pasigailėkit manęs, 
atidenkit... Aš prie jos nei
siu, aš tik noriu dar vieną 
sykį į ją pasižiūrėti... Dė- 
dute, padėk man, padėk... 
Aš netikiu, jus man ant 
kapų neatidengsit... Kuni
ge, aš tau tikiu, aš einu... 
Motute!.. Motute!.. Motu
te!..

Beširdžiai žmonės, aš jų 
klūpodamas prašiau, bet 
jie manęs neklausė, jie pa
žado neišpildė^ ir motutės 
daugiau neparodė... Jie gal 
galvojo, kad gerai padarė, 
tačiau mane nuskriaudė ir 
labai nuskriaudė, — žaiz
das mano padidino. Man ir 
šiandieną skauda. Kad per 
savaitę laiko niekur manęs 
be kitų neišleido, tą gerai 
darė, nes tuo laiku kiek
vieną minutę kildavo min
tis, nueiti ant kapų ir ten 
padėjus ant jos kapo gal
vą, ramiai pailsėti.

Laiminga ji, kad manęs 
šiandieną gyvenimo aud
rose nemato. Aš kovoju su 
juo vienas, tvirtai spaus
damas prie krūtinės Nu
kryžiuotąjį ir apart jo, 
niekas daugiau nesupran
ta, kodėl linksmą mano 
veidą ašaros drėkina*

J. Bedarbis.

ta drauge su tuo gyveni
mu, sutikime, kad jos ug- 
dymąs, gerinimas ir išplė
timas vienas svarbiau
sių išeivijos uždavinių* 
Lietuviškos, ypač katal. 
spaudos platinimas, ugdy
mas turi būti aktualus iš
eiviams. Ypač tuo privalo 
rūpintis išeivijos vadui — 
Šviesuomenė, kuri stovi iš
eivių religinio ir tautinio 
gyvenimo prišaky.

(B^d.)
ATSARGIAI SU UGNIMI!

Jei nori sužinoti kiek ža
los padaro skaitymas be- . 
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę “At
sargiai su ugnimi”. Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass*

išteklius ir sumanumas 
leido neapsiėjo ir be moks
lo židinių — mokyklų. Ma
ža to! Lietuvis jautė, kad 
dar trūko vienb dalyko, 
kurio taip troško alkana 
lietuvio išeivio širdis, bū
tent, lietuviškos spaudos 
ir laikraščio.

Bėgo metai, laiko ratai! 
Lietuvis nejuto, kaip išei
vių gyvenimo horizontuose 
užtekėjo spaudos saulė — 
laikraštis.

Tuomet lietuvis džiaugė
si, kad savo alkaną sielą 
galėjo maitinti lietuviško 
rašto mintimis. Džiaugėsi, 
kad savo šeimoje turėjo 
keliaujančią lietuv i š k ą 
mokyklą — laikraštį.

Vadinasi, lietuviškoji 
spauda Amerikoj ir mūsų 
išeivija yra viena su kita 
tampriai susijusi.

Todėl be savosios spau
dos mes negalime įsivaiz
duoti išeivijos ateities.1 
Kaip iki šiol, taip ir toliau, 
tik spauda padės palaikyti 
išeivių tarpusavio visuo
meninio veikimo ryšius.

Atsimindami, kad spau
da yra visūomenihio gyve
nimo reiškinys, kuris kin-
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Rusų Liekanos
Pąskutiniai įvykiai Lietuvoje rodyte rodo, kad 

ten kas nors negerai. Jau vis daugiau aiškėja, kad 
bruzdėjimas eiha ne vien viršūnėse, bet ir apačioj, 
liaudyje. Jeigu siunčiami valdžios atstovai kalbėti į 
įmones, kad nusiramintų, tai daroma tatai nebereįka- 
Jo. Bet kaip jie kalba? Ne tiek raminančiai, kiek gra
sinančiai. Sunku, girdi, visiems gyventi, bet reįkia 
nešti naštą nesiskundžiant, nes jei rėkausite ir triukš
mausite, tai mes parodysim. Taip paprastai Šneka tįe, 
kurie turi rankoje valdžios botagą ir mėgstą juom pa- 
Šmiguoti. Taip darydavo rusų caro valdininkai, taip 
tebedaro ir “laisvės” skelbėjai bolševikai. Ir mūsiškė 
tautininkų vyriausybė, neilgai galvodama, imasį tų 
pačių priemonių. “Mūsų tėvai jus mušė lazdomis, mes 
gi mušime pagaikščiais”. Ir pliekia klusnius žmones 
kaip tinkami. Nėra partijų, nėra organizacijų, nevalia 
kitaip alsuoti, tik tautininkiškai. Ir reikėjo-nelaimės, 
kad jie pasivadintų tautininkais — tautos meilės spe
cialistais. Gražūs specialistai... Pasirodo, kad šių lai
kų karjeristai tik vieno daikto reikalingi: susįrasti 
gražų- obalsį, patraukiančią akis iškabą, o po ta iška
ba elkis kaip tinkamas. Egoįstiškįąusi asmens intere
sai visuomet bus pridengti tautininkiška skraiste. Tik 
gyvenk ir norėk.

Kaip gaila, kad mūsų tauta neįstengia išravėti 
rusiškų paliekanų: griežto militariško žiaurumo ir ne
atsižvelgimo į mažesniojo žmogaus reikalus. Aš ponas, 
tu — tarnas, — tai stipriausias valdininkų argumen
tas. Ta “aristokratiška” dvasia tiek įsiėdė į mūsų val
dininkų kaulus, kad jie tik su savo gyvastimi ją pa
laidos. Žinoma, šiandien jau mokama pasvaidinti ir de
mokratiškais šūkiais, bet tai daroma tik gražiai for
mai išlaikyti. Esmė pasilieka ta pati: gyvas rusų.mi- 
nisteris ar činovnikas, tik lietuviškai kalbąs. Ta lietu
vių kalba išperka daug nusižengimų, daug už ją dova
nojama. Lietuviškai užkalbintas, žmogus suminkštė
ja. Bet kartais jau perdaug tas lietuviškas nuolanku
mas yra išnaudojamas, įr kantrybės stygos persitem
pia. Tada jau pavojinga lietuvį erzinti. Mūsų valdi
ninkams būtų gera turėti tai omenėje.

Na, mes juos kamuojam, baram, bet vieną dalyką 
užmirštam: jie kitaip neišmoko. Jie niekad nematė 
demokratingai tvarkomos valstybės. Tad įneikime į 
jų padėtį ir nuoširdžiai linkėkime, kad jie visi turėtų 
progos pabuvoti Amerikoj. K.

Nesižino Kas Esą

366 WBR0AWAY 
8®. BOSTON, MASS.

konstatuosime tą faktą. Kad pąs jus yra ftądas? Pri
verskite tai atšaukti tuos, kurie, patys ištyrę rašė ir 
teberašo apįe badą sovietijoj, tada ir mes atšauksime. 
Ko gi daugiau benorite? /

Tiek dėl atšaukimo. Bet ten yra ir daugiau prie
kaištų mano adresu. Prikišama mąn socialinis aklu
mas. Na, kai dėl to, tai čia ne man spręsti — tespren
džia skaitomoji publika. Tik tiek pasakysiu, kad api
būdinti bolševikų “žygdarbiams” reikią ne sociologo, 
bet psichiatro. Ir, ištiesų, kas jie per vieni? Kokia jų 
teorijos esmė? Komunistais prisipažįsta dar nesą, 
nors jau buvo bandę visu smarkumu užvesti komuniz
mą. Tam juk suvalstybino visą Rusijos turtą. Teko 
badauti. Tada griebėsi už NEP’o — naujos ekonomi
nės politikos: leido kiek laisvos pirklybos, grąžino pi
nigus, pradėjo santykiauti su kapitalistinėmis vaistys 
bėmis. Paskui subendrino ūkius, iš to rezultatas — 
naujas badas. Tada leido kiek privatinės nuosavybės 
— žemės sklypelį, karvutę. Dabar vėl skelbia, kad ko
munizmo dar esą toli ir todėl vėl pradėsią nuo prade
damosios socializmo mokyklos. Kadangi žemiausias 
socializmo laipsnis yra menševizmas, tai išeina, kad 
bolševikai virto kandidatais į menševikus. Na, ar gi 
reikia stebėtis, kad normaliam žmogui tenka tik nu
sišypsoti iš bolševikų teorijos? K.

Graži, Bet Neįvykdoma

Komunistai prisipažįsta nepasiekę ne tik sočia- ■ 
lizmo viršūnės — komunizmo, bet ir pačio socializmo 
vykdyme esą tik menki praktikantai ir per aštuonio- 1 
liką metų kruvino praktikavimo vos tik dasiyrę iki 
pradedamosios socializmo mokyklos. Komunizmas, 
aukščiausioji socializmo viršūnė, dar esąs labai toli. ' 
Nors visi žinome, kad bolševikai buvo užsirioglinę : 
ant tos komunizmo viršūnės kruvinojo teroro metu, 1 
bet jie tą baisų laikotarpį nori lengvapėdiškai likvi
duoti, pavadinti jį tik “kariniu komunizmu”, kursai 
“nebuvęs proletariato tikslas, o tiktai priemonė per
gyvenimui sunkumų ir siekimuisi socialistinės tvar
kos, komunizmo kaipo tikslo”. Čia kažkoks galvosū
kis: tikslas panaudotas kaipo priemonė tam pačiam 
tikslui atsiekti. Reiškia, pradėta iš kito galo, arba pa
daryta antras žingsnis, nepadarius pirmojo. Bet tiek 
to. Iš komunistinės “logikos” visko galima tikėtis. 
Pažiūrėkime, kaip apie tai, žodis į žodį, rašo bolševi
kų leib-organas:

“Bolševikai sakė ir sako, ir “Laisvė” rašė ir rašo, 
kad Sovietų Sąjunga šiuo tarpu yra dar tiktai kelyje 
į socializmą. Komunizmas, “socializmo aukščiausioji 
viršūnė”, pasak Kmito, dar stovi labai toli. Sovietai 
dar tiktai tebeina prie panaikinimo klasių, tebeper- 
aukli visuomenę, tebestato socializmo sienas. Dar, ži
noma, ims laiko, iki visas budinkas bjis užbaigtas, ap
taisytas, apdailintas. Bet prie to einama. Menama, 
kad dar Antrajam Penkmety j bus galima pasiekti pa
naikinimas klasių. Paskui prisieis jų liekanų išnaiki
nimas ne tik ekonomikoj, bet ir žmonių sąmonėj.

“Civilinio karo metu Sovietuos buvo įvestas kari
nis komunizmas, kuris nebuvo proletariato tikslas, o 
tiktai priemonė pergyvenimui sunkumų ir siekimuisi 
socialistinės tvarkos, komunizmo kaipo tikslo.

Taigi Kmįtas ir Ko., kuriems “atrodė, kad ji 
(SSSR) buvo pasiekusi pačią aukščiausią socializmo 
viršūnę, dabar turėtų prisipažinti buvę socialiai akli 
ir atšaukti tuos šmeižtus, kuriuos pasėjo prieš Sovie
tų Sąjungą ir pačią komunizmo idėją”.

Tai tau. Čia mes kėlėme Sovietų Sąjungą į pačią 
. aukščiausią socializmo viršūnę, ir štai ji pati prisi
pažįsta esanti to neverta ir reikalauja, kad mes tai 
atšauktume*. Ugi su dideliausiu noru! Sykį jaučiatės 
netinką užimti “socializmo viršūnę”, tai sveiki iš ten 

7 kraustykįtės. Piktumo nebus. Bet ką gi daugiau turi
me atšąuktįi? Kad (jūs nempkat vykdyt komunizmo iy 

‘ \ pradėjote darbą iš kito galci?'Bet jus pątjjsJ^tpąreiš- 
5kiate, tai ką gi čia beaįšauksi? Kad^ūs-kruvinai ei-

getės teroro metu? Bet tą atšaukti, tai būtų priešta
rauti istorijai. Kad pas jus yra daug klasių? Bet vos 

. tik patys paminėjote, kad dar tik manote jas kada 
nors panaikinsią. Kai panaikinsite, tai mielu noru

Svajone!
Amerika įvairių galimy- ] 

bių ir netikėtinumų šalis, i 
Gal dėlto čia daug galimy- i 
bių ir daug netikėtinumų 1 
yra, kad yra laisvė. Atėjo i 
į gajvą gera mintis, kad ir : 
keista, kad ir nepraktiška, i 
Tačiau, jeigu ji nesikėsina : 
ant tautos pagrindų ir ne- i 
sipriešina konstitucijai ir 
įstatymams — skelbk tą 1 
mintį kiek nori ir kaip no- 
ri: ir gerkle, ir plunksna, 
ir per laikraščius ir plaka- 
tais, organizuok tos min- . 
ties sekėjus, veik jos nau- I 
dai išsijuosęs — niekas 
tau netrukdys. Kuo dau- j 
giau pasekėjų gausi, tuo . 
didesnis bus tavo garsas ir 
įtaka ir galybė, ...na, o 
kartu su tuo visa kils ir 
tavo gerovė.

Panašų reginį matome 
čia, žiūrėdami į Dr. Town- 
sendo idėjos pasisekimą. 
Tai doras, geriausiu norų, 
lig šiol mažai kam žino
mas senukas gydytojas iš 
Californijos. Jam mat pa
gailo vargstančių senelių, 
kurie dažnai senatvėje bū
na ir savųjų apleisti ir val
stybės kaip reikiant neglo
bojami. O drauge su-tuo 
jį, kaip ir kitus, neramino 
ir skaudino taip ilgai nu
sitęsusi ekonominė krizė.

Ir va ką jisai sumanė. 
Lai kiekvienas, sulaukęs 
60 metų žmogus gauna iš 
valdžios mėnesinę pensiją 
— $200.00. Lai jis per mė
nesį būtinai visus tuos du! 
šimtu dolerių praleidžia, 
kaip tik jisai nori: praval- 
go, pragerę, pranešioja, 
pravažiųėja, prąperka, ar 
giminėms išdalina — tai 

1 jo dalykas; kad tik jisai 
visus tuos du šimtu dole
rių Išleistų. Mėnesiui praė- 

i jus jisai gaus naują eilinę 
pensiją... ir taip kas mė
nuo. Rezultatas būsiąs tas, 
kad visi seni žmonės bus 
kuogeriausįą aprūpinti, 
kad susišelps ir jaunesnie
ji, kad dar bedirbantiems 
senukams iš darbo pasi
traukus, jų vietą darbuose 
užims jaunesni bedarbiai, 
kad esant labai dideliam 
prekių pareikalavimui, ne- 
pžpraįtai padidės ir ga
myba: išnyks bedarbiai, 
visi fabrikai — kasyklos 
pilpų tempu pradės dirbti.

Iš kur valdžia ims tiek

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Pereitą šeštadienį, šv. 

i ?etro parapijos bažnyčįo- 
; e įvyko nepaprastos jung
tuvės. Moterystės Sakra
mentą priėmė šios parapi
jos narys Kąrolius Eulis-

iš
p. Veronika

Gary, 
Mažei-

se
kas 
rei- 
pre- 

kybinių tranzakcijų (pir
kimų, pardavimų) po 2 
centu nuo dolerio extra 
mokesčius — ir susirinks 
reikalingas kapitalas.

Su šiuo sumanymu dr. 
Townsend’as surišo dar ir 
kitą reikalą —tautos doro
vės reikalą; Reikia, sako, 
išleisti įstatymą, kad pen
siją galės gauti tik tie 
žmonės, kurie nebus sėdė
ję kalėjimuose ųž kokius 
prasižengimus. Rezultatas, 
sako, bus toksai, kad visi 
bijos kaip kažin ko pakliū
ti į kalėjimą ir elgsis kaip 
reikia.

Šį sumanymą senukas 
daktaras iškėlė dar tik 
pernai metais, o jau šiems 
metams besibaigiant nera
si Amerikoje šiek tiek di
desnio miesčiuko, kur ne
būtų Townsendo klubo. 
Organizuotų sekėjų jau 
priskaitoma milijonai. Or
ganizacijos leidžiamas sa
vaitraštis turi per pusant
ro šimto tūkstančių pre
numeratorių. Judėjimą re
mia labiausiai visi senieji 
žmonės. Tačiau nemaža y- 
ra pasekėjų ir jaunesniųjų 
tarpe. Keli kongreso nariai 
sumanymą remia. Town- 
send’as nemano organizuo
ti naujos politinės parti
jos. Tačiau rinkimuose 

i Townsenditai remia tik 
tuos, kurie pažadės bal
suoti kongrese už tą su
manymą. Atatinkamas į- 
statymo sumanymas kon-1 
gresan jau yra įneštas.

Tiesa Kongresas dar 
šiais metais išleido sociali
nės apsaugos įstatymą — 
aprūpinimui žmonių senat
vėje ir nedarbe. Susirin
kus per metų eilę reikia- 

i miems kapitalams — Fe- 
> deralė valdžia kiekvienam, 
• sulaukusiams 60 metų mo

kėsianti 15 dol. į mėnesį. 
Kitus 15 dol. galėsią mo
kėti atskiros 
(štatai).

Tačiau

pinigų, kad visiems 
niams pd 200 dolerių 
mėnuo sumokėt? Ogi 
kia tik uždėti ant visų

ųymas. Tik visa bėda, kad ( 
nepraktiškas, nes neįvyk- j 
domas. j

Senių, turinčių virš 60 ( 
metų, šįąme krašte . yra, , 
rodos, 8 milijonai SU. vįr- 5 
šum. Mokant kiekvienam 
tas mėnuo po 200 dol., iš
eina į mėnesį 1 milijardas 
ir 500 mil. dol., o į metus 
arti 20 mįlijardų dolerių. 
Jungtinių Am. Valstybių 
jiudžetas — dabar sie
kiantis penkių - šešių mįli- 
ardų turėtų išaugti iki 25 

milijardų. Iš kur valdžia 
ims tiek pinigų? Iš 2 centų 
nuo dolerio taksų? Jei sek
tųsi visas tranzakcįjas ap- 
taksuoti — gal per kurį 
aiką tokia suma ir susi
rinktų. Bet kiek būtų sun
kenybių su tokių taksų į- 
vedimu. Tačiau yra dąr 
vienas dalykas. Šiandien 
Amerikos pramonė nėra 
tiek pasiruošus, kad trum
pu laiku už tiek milijardų 
dolerių naujų prekių ir 
produktų prigaminti. Pa
uliaus jeigu ir galėtų — 
:ai neišvengiamai, tokiam 
milžiniškam pareikalavi
mui atsiradus, taip iškiltų 
greitu laiku visos kainos— 
sad ir tie du šimtu dolerių 
pasirodytų visiškai maži 
pinigai. Tikėjas nebūtų at
siektas, o tuo tarpu be a- 
bejo įvyktų suirimas kai
nų ir rinkų. Townsenditai 
tų sunkenybių nenumato; 
jie tik aklai tikį savo iš
svajotam rojui. Iš senukų 
labai lengva esą išgauti 10 
centų į mėnesį mokesčio, 
nes juk tuojau jie gausią 
po 200 dol. į mėnesy.

Tiesa,‘ judėjimo vadai, 
atsižvelgdami į rimtą kri
tiką, šiek tiek pakeitė pir
mykštį nusistatymą; jie 
dabar nebereikalauja ly
giai 200 dol. į mėnesį, bet 
busimąjį įstatymą formu
luoja taip, kad, girdi, bū
sią mokama iki 200 dol. į 
mėnesį, vadinasi gal pra
džioj užteksią ir žymiai 
mažiau.

Spalių mėnesį šių metų 
Chicagoje įvyko pirmoji 
visos Amerikos Townsen- 
ditų konferencija. Dar nie- 
kumet, nei vienos politinės 
partijos suvažiavimas ne
buvo taip skaitlingas, kaip 
toji senų svajotojų konfe
rencija. Septyni tūkstan
čiai be septynių (69993) 
delegatų buvo užregis
truota. Konferencijos nuo
taika buvo pakili ir entu- 
zįjastinga. Mažo ūgio, lie
sas senukas Townsendas 
patsai vedė konferenciją; 
jisai susilaukė didžiausių 
ovacijų. Plakatai skelbė, 
kad Amerika turėjo tik

kis įr mergina 
Ind„ 
kaitę.

Vestuyėse dalyvavo la
bai daug žmonių iš kitų 
miestų. Dalyvavo ir jauno
sios motiųa iš Gary ir jos 
dvi seserys, Ona ir Pran
cišką ir du broliai. Broliai 
ir sesrys buvo liudinin
kais. Taipgi dalyvavo iš 
Gary, p.p. L. Barisevičiū- 
tė, Pranciška Kazlauskai
tė; iš Chicagos buvo Pet
ras ir jo žmona ir p. Nor- 
bantienė.

Bažnyčia buvo labai gra
žiai papuošta.

nebranginame tos dova
nos, tai ji gali būti nuo 
mus atimta.

Šį sekmadienį įvyks Mo
terų draugijos susirinki
mas. Visos moterys ateiki
te, nes yra daromas naujų 
narių vajus. Būtų gerai, 
kad visos moterys prisira
šytų, o ypač iš jaunesnių
jų. Katalikėms moterims 
verta priklausyti prie ka
talikiškos draugijos.

valstybės

Townsenditai 
mano, kad ta pensija yra 
per maža ir kad toksai iš
statymas klausimo neišri- 
Ša.

Paviršium žiūrint — la
bai gražus ir kilnus suma-

Linkime 
jaunavedži a m kuoliuke- 
miausio gyvenimo,

Juzės ValenČįenės, 
Oid Forge, Pa.

Pereitą savaitę buvo iš
vykę į laidotuves pp. An
tano ir Petro Zimnickų 
šeimos. Palaidoję savo gi
minaitę įr pasisvečiavę pas 
artimuosius grįžo laimin
gai į Detroitą. Visos trys 
Zimnickų šeimynos paeina 
iš Penn. ir ten jie dažnai 
nuvažiuoja apsilankyti.

Visi Detroito lietuviai 
nuoširdžiai kviečiami atei
ti į taip vadinamą paukš
čių lošimą, kuris įvyks Šv. 
Petro parapijos svetainė
je, lapkričio 24, 25 ir 26 
dd. Bus ir įvairių pamar- 
ginimų. Parapijos komite
tui padės jaunimo draugi
jos vyrai. Jų mandagus 
patarnavimas visiems yra 
žinomas. Dovanos šįmet 
nepaprastos. Taigi Detroi
to lietuviai visi eikime į 
šv. Petro parapijos pareh- 
gimą.

Pereitą šeštadienį iš Švč. 
Sakramento par. bažny
čios palaidotas žymus ka
talikas, Frank Nąvin, Det
roit baseballininkų savi
ninkas. Jo laidotuvės buvo 
vienos iš didžiausių. Daly
vavo katalikai, masonai, 
žydai įr kitokį. Visi lygiai 
atidavė paskutinį patarna
vimą žymiąm vadui. Baž
nyčioje visi gražiai apsiė
jo; kada katalikai klaupė
si, tai tą patį darė įr ma
sonai. Vadinasi, pasielgė 
kaip džentlemonai. Bet jei
gu pasitaiko, kad iš mūsų 
vienas, kitas ateina į baž
nyčią taip vadinamas “pa
žangus”, tai nė nežino kaip 
apsieiti bažnyčioje.

Verta mūsų “pažangie
siems” prisižiūrėti kaip 
apseina inteligentai, kad 
ir kito tikėjimo arba visai 
be tikėjimo.

Detroito bowleriai vieni 
kitus smarkiai spaudžia. 
Fetriniai vis kyla į viršų. 
Pereitą savaitę Petrinių 
ratelis supliekė Vyčius; iš 
trijų lošimų gavo du. Pet
riniai dabar stovi antroje 
vietoje, ir, rodos, kitą sa
vaitę bus pirmoje.

Detroito lietuviai bowle- 
riai norėtų susiremti su 
kitų kolonijų lietuviais, 
kaip tai: Grand Rapids, 
Cleveląnd, Chicągo ar ki
tur. Mūsų sportininkai tu
rėtų progos susipažinti. 
Visi sportininkai važiavo 
iš Chicagos į Lietuvą dėl
to, kad neturėjo pažinties 
su kitais sportininkais.

Kas korėtų lošti su Det
roito bowleriais teatsišau- 
kia pas Šv. Petro parapi
jos kleboną, 8300 Long- 
vvorth, Detroit, Mich.

Kaip atrodo, tai Detroi
te bus linksmios Kalėdos. 
Darbai gerai eina, ir išro
do, kad iki po Naujų Me
tų taip eis.

Ateina Advento laikas, 
reiškia, pasiruošimo laikas 
Kalėdoms,

Nors nėra reikalinga 
taip užsilaikyti, kaip ga
vėnioje, bet vertą prisilai
kyti daugiau negu papras
tai, tuomet ir Kalėdos bus 
linksmesnės.

Susilaikymas yra nau
dingas tuo, kad daugiau 
centų atliks. - Tegul kiek
vienas pasiryžta nors ke
letą vakarų praleisti su sa
vaisiais namuose. Kas sek
madienis teateina mišių iš
klausyti. Per adventus pa
rodykime didesnį savo dė
kingumą Išganytojui, pel- 
ko Žmogus praranda savo

Jaunas kunigėlis važiavo 
gatvekariu. Gatvekariui 
sustojus, įlipo pusgirtis 
bedievėlis. Pamatęs kuni
gą, jis pradėjo pliaukšti. 
Jis sako “Aš netikiu, kad 
yra dangus; aš sakau, kad 
nėra dangaus”. Kunigui 
atsibodo klausyti tokių 
kalbų. Jis atsisukęs jam 
atsake: “Tai eik į praga
rą, bet nąan duok ramybę”. 
Bedievėlis nutilo.

IŠ TAUTININKŲ 
PAŠALINTI

Kaip rašo L. T. Žinynas, 
Betygalos apyl. M. Babo- 
nas, Marijampolės ąpyl. 
Juozas Natkevičius, Rasei
nių apyl. J. Čiapąs, be to, 
keli nariai laikomi išstoję.

NAUJOJI KVC VYR. 
VALDYBA

tris didelius žmones: Wa-Į tikėjimą? Ar dėlto, kad jis 
«h i n o* f n m n T.innnlnn J? /Jom/voho onSvUlLshingtoną, Lincolną ir i 
Tovvnsendą, kad Townsen- 
das yra didžiausias Ame
rikos geradaris.

Tris dienas paposėdžia
vę, gražių kalbų pasiklau
sę, senukai, visiškai paten
kinti, grįžo namon.
1935.XI.18. Uosis.

turi iš dangaus apšvieti
mą? Ne! Žmogus nustoja 
savo tikėjimo dėlto, kad 
jis laiku . neparodo savo 
dėkingumą. Adventų lai
kas, tai dėkingumo laikas. 
Atsiminkime, kad mums 
duotas tikėjimas yra tai 
Dievo dovana, Ir kada mos

taip pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas vysk. T. 
Matulionis, 1 vicepirm. 
prof. Pr. Dovydaitis, 2 vi
cepirm. kun. MieleŠką, se
kretorius ir ižd. dr. J. Lai
monas, II sekr. dr. Ign. 
Skrupskelis, kiti — valdy
bos nariai.

Jei kiekvienas gautu, ko 
trokšta, kam tada būtų 
dar kai kas?
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Katalikiškoji Spauda
Gražus. Įdomus Vaikučių 

Vakaro Programas

Mūsų parapijos veikimo 
kalendorius marguoja į- 
vairįų rūšių pramogomis, 
tačiau iš visų vakarų pir
mą vietą turim užleisti 
mūsų gražiai išlavintų 
mokyklos vaikučių prog
ramai. Trečias lapkričio 
sekmadienis jau iš anksto 
buvo skirtas mokyklos vai
kučiams ir tie vaikučiai, 
Sesučių Kazimieriečių pri- 
rengti, tiesiog žavėti žavė
jo susirinkusius. Pereitą 
sekmadienį Baltimorėje o- 
ras taip buvo biaurus, kad 
ir šuva nebūtų norėjęs listi 
iš savo būdos, vienok Bal- 
timorės lietuviai, iš praei
ties žinodami kaip meniš
kai Sesutės išmokina vai
kučius, gan skaitlingai su
sirinko į vaikučių vakarė
lį. Tie, kurie atėjo tikrai 
nebuvo apvilti. Buvo juo
kų ir ašarų — juokų iš į- 
vairių programos numerių, 
kaip tai MAŽYČIŲ šokio 
ir dainelių, MEŠKŲ panto
mimos, 5-to ir 6-to sky
riaus berniukų NEPA- 
PAPRASTOS Orkestros, 
arba 7-to ir 8-to skyriaus 
juokdarių PYRAMIDŲ: 
ašarų, kiekvienam prisimi
nus savo kūdikystės die
nas, girdint Čia gimusius 
mažutėlius gražiai kalbant 
lietuviškai.

(Tąsa).
g) POILSIO ŽVĮŲGSNJŲ

Katalikiškoji spauda nori mums duoti dąr vįeųą 
dalyką, būtent — gražių ir lįųkspųų po suųkaųsdar- 
bo poilsio pramogų. Poilsinio skąįtjrmo to|fcijĮiąs 
žmonėse, ypač jaunuomenėje, yrą Įabąį dįdjelįs.Su ko- 
kiu įdomumu neretai klausomės ilgais žiemos yąką- 
rais sakomos pasakos, su kokių nuoširduųin pąsąko- 
jami liuoslaikyje praeities atsįųiiųįnĮaį, tačiau daug, 
daug jums atmintinai nežinomų užrašytų pasakų, miQ- 
tikių paduoda laikraštis ir knygą. Įyąįpįausįų kilnių 
atsiminimų paliko įžymūs vyrai savo paštuose; eilės 
įvairių mokslo išradimų, naujienų, gyvenimo pageri
nimo taisyklių, diena dienon pądųodą laikraščiai, tai
gi nerasime tinkamesnio bū£įo sunaudoti linoslaiUL 
gerai pailsėti po darbo, kaip su kątaiikišįli ląikrąsčiu, 
ar knyga rankose.

Tik turime žiūrėti, ką skaitytų kad kartais vįeto- 
I je naudos nepadarytume sau blėdįes - žalos ir bereį-

PATSAI PROGRAMAS
Vakaras prasidėjo su j 

moraliniu veikalu Marija iPagelbėjo. Gienovaitė Bie- 
žaitė puikiai atliko ponios 
Varškienės rolę. Jos duktė 
Kaziutė — Eleonora Pe- 
čiuliutė; auklėtoja, Albi
na Vyšniauskaitė; sena či
gonė Veronika — Ona Ja- 
saičiutė; Rožė, Čigonės 
Pasisavinta duktė — Ma
rijona Baranauskaitė — 
visas galima įrašyti į ar
tisčių albumą. Susirinku
sieji negalėjo atsigerėti jų 
aiškia gražia lietuviška 
tarme. 7 ir 8-to skyriaus 
mergaitės visiems labai 
patiko savo Čigonių akį— 
patraukiančių spalvuotuo
se rūbuose išpildytų čigo
niškų šokių.

Juozas Zakarka gyvai 
nupasakojo berniuko var
gus suvalgiusio visą pa
vogtą pyragą, o Bistrickū- 
tįs ir Karčaųskūtis visus 
gana prijuokino savo mu
zika ir savo dainelėmis.

Nepaprastas švilpukas 
sudarė antrą programos 
dalį. Tomas - Alfonsas Če- 
plinskas — girioje suran
da užžavėtą švilpuką ir 
kiekvieną kartą jam su
švilpus, girioje jį aplanko 
nepaprasti svečiai. Visu- 
pįrma pasirodo Vaidelytės 
5-to ir 6-to skyriaus mer
gaitės, kurios Tomui pašo
ka. Sušvilpia Tomas antrą 
kartą ir štai išbėga gelto
nai pasipuošusios Mažytės 
1-mo ir 2-ro skyriaus mar
gaitės. Visi gėrėjosi, bet 
ypač mažyčių tėvai kaip

mikliai jos sekė muziką, 
kaip rūpestinai skaitė sa
vo žingsnius tos 6-tų ir 7- 
tų metų mergaitės. Dar 
kartą sušvilpus pasirodė 
Meškos — 3-eio, 4-to ir 5- 
to skyriaus berniukai — 
ir tai buvo, kaip čia sako-| 
ma, “some” meškos. Po to, 
3-čio ir 4-to skyriaus mer
gaitės Supinė Dainužę, o 1- 
mo ir 2-ro skyriaus Didie
ji mokiniai atliko Atvažia
vo Sveteliai. Nepaprastas 
5-to ir 6-to skyriaus or
kestras, vadovybėje Alber- 
L° KriPT b^° 01T KiS
kmgas. Juokdarių Byrami- įeį pUrvjnos dvasios romaną, kurie daugelio labai ne- 
dų statymas — 7-to ir 8-to išmintingai mėgiami. Laikas yra brangus ir jo turime 
skyriaus berniukų atliktas maža, taigi labai sumaniai juo turime naudotis. Yra 
užbaigė Tomo ir jo nepa- labai daug gerų raštų, kuriuos visą gyvenimą skai- 
nrasto švilpuko įvykius, tylamas nespėsi perskaityti, tai kam gi skaityti blo- 
Jonas Maskevicius kaipo s
Jonas ir M. Akelaičiutė —• KATALIKŲ PRIEDERMĖ SPAUDAI
Vaidelytė meniškai išpil- Dabar jau žinote, brangūs skaitytojai, ką duoda 
dė savo užduotis. Daina mums katalikiškoji spauda ir suprantate kokia dide- 
Gale Lauko Toli, sudainuo- lė° yra spaudos galybė ir reikšmė. Jei *norime, kad 
ta visos mokyklos choro, spaudos galybė nepasiliktų bereikšmė, nebylė raidė, 
užbaigė vakaro programą, tai iš savo pusės taipgi šį tą turime jai padaryti. Ką 
Kun. Mendelis, pirm užbai- gi mes tad katalikiškai spaudai turime duoti?
gos, tarė padėkos žodį 1- Visupirma mes turime katalikų spaudą įsileisti 
kaip Sesutėms, taip atsi- i ?avo namus! Į kiekvienus namus, į kiekvieną Seimą 
lankiusiems _  Sesutėms tur* Paeiti katalikų dienraštis, ar savaitraštis. Ame-
nž 111 triūsia ir nasišvpnti- rikos ir Lietuv°s katalikai to siekia ir jau netoli nuo ma cSankPXZs užlši0 tiksl°- Neleisk save ^vedžioti kalboms, kad kata- 
. w . . ,. . likų spauda mažai duoda žinių; ji duoda tiek, kiek tau
jų užuojautą ir įvertmimą pįĮjįaį gyvenimui užtenka; ji duoda tau geresnių žinių 
Sesučių darbo. Paskutinis, kr nemažįau> kaįp nekatalikų spauda. Neišsikalbinėki, 
bet gal didžiausias pagyri- bjOgOje spaudoje gali rasti daugiau skelbimų, 
mo žodis privalo būti tar- reįkaĮingų tąvo pareigose, amate. Daug,rduoda jų ir 
tas tėvams, kurie su dide- Į katalikų spauda, 
liu pasiaukojimu leidžia 
savo vaikučius lietuviškon 
parapijinėn mokyklon. Be 
jų pasiaukavimo toks gra
žus įvairenybių vakaras 
būtų tik sapnas, o ne tik
renybė.

Jurgis Mortavičius.

Sekmadienį, lapkričio 24 
d., Aųąpos Vartų parapijos 
svetainėje 6 yąį. vakare į- 
vyks Moterų Sąjungos 69 
kųppos vakarienė. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Visi nupšįpdžiaį kviečia
mi ateiti- Bus ir orkestras. 
Tąįgį prieš adventą, bus 
gera proga pasilinksminti.

Kviečia Valdyba ir 
Komisija.

ĮSTOJO I laivyną

tant; kasierius — Birutė 
Ališauskaitė, Stasys Va
linskas; fin. sekr. — Vin
cas Gražulis, Pranas Gin
tus ; auditoriais — Leonas 
Daučiūnas, Juoazs Kirk- 
lauskąs, Bronė Kirminiu- 
tė, Juęzas Zaparauskas.

Maršalką bus renkamas 
kitame .susirinkime.

Visi studentai ir studen
tės turi ateiti į kitą susi
rinkimą, kuris įvyks gruo
džio mėnesy.

Korespondentas M. Y.
Šįomis dienomis įstojo į 

Jung. Valstybių laivyną 
Alfonsas V. Daučiūnas, 
sūnus Jono ir Onos Dau- 
čiūnų, gyv. 49 Waverly 
gatvė.

Alfonsas yra baigęs šv. 
Kazimiero parapijos mo
kyklą 1930 m.; Commerce 
High School gaigė 1934 m., 
turėdamas tik 17 metų 
amžiaus. Bet negavęs dar
bo, įsirašė į laivyną.

Jis buvo veiklus jauni
kaitis, ypač studentuose, 
buvo net jų raštininku. .

Lapkričio 25 d. trauki
niu išvyksta į Newport, R. 
L Už trijų mėnesių grįžta 
į Worcester, kur praleis 18 
dienų su savo tėveliais, o 
po to bus paskirtas į Paci
fic fleet. Jis bus aviacijos 
mechanikų skyriuje. Lai 
Dievas jam padeda.

Korespondentas M. Y.

MINSTREL SH0W
Lapkričio 27 dieną, K of 

C salėje, Elm St. įvyks Šv. 
Kazimiero parapijos cho
ro “Minstrel Show”. Da
lyvaus chorai, solistai ir 
solistės ir muzikai. Vado
vauja p. muzikas Juozas 
Žemaitis.

Po dainų ir vaidinimų į- 
vyks šokiai. Gros John 
Cutles ir jo orkestras. 
Choras ir jo vadas nuošir
džiai visus kviečia daly
vauti.

Bilietų kaina 50 centų.
Choras ir Komisija.

SVEIKSTA

Pranė Mockevičienė, ku
riai padaryta sunki opera
cija Moterų Ligoninėje jau 
šiek tiek sveiksta. Pereitą 
savaitę ji galėjo grįžti į 
savo namus ir tikisi, kad 
neužilgo bus stipresnė ne
gu pirmiau. Ponia Mocke
vičienė visuomet buvo vei
kli sąjungiete ir altoriaus 
ir rožančiaus dr-jos narė. 
Visi apgailestauja jos ir 
linki greito pasveikimo.

Vincas
Westport, kitas visiems! 
gerai žinomas parapijietis, 
pradeda sveikti po staigios 
ir gan pavojingos operaci
jos, padarytos So. Balti- 
more General ligoninėje. 
Ligonis yra ištikimas ŠŠ. 
Vardo vyrų dr-jos narys 
nuo pat tos dr-jos įsikūri
mo mūsų parapijoj. Labai 
apgailestavo kadą jis ne
galėjo dalyvauti paskuti
nėje tos dr-jos oisterių ro- 
sto pramogoje. Jam irgi 
linkime veikiai grįžti pas 
savuosius.

Ambrazas iš

Sodaliečių Prieš - Adven
tinė Vakarienė

IŠ STUDENTŲ VEIKIMO

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St. ’
WORCESTER, MASS.

Atdara Tel.
Dieną, ir Naktį Dial-5-5898

* ' * * ? 4

D. MAŽEIKA
Geriausi, moderniškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių. savininkų KIRPYKLA ir 
barzdaskutykla.

D. MAŽEIKA ir J. JONAITIS
12 Vernon St., Worcester, Mas?.

1

“ Daugiausia Gėlių Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEŪRGE’S FLOWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 „ 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį j visas dalis pasaulio’.’.

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

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

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

Dial 6-1944

PO?E UPTICAL 60.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

397 Main St., Worcester, Mass.

2. Ieškodami pirkti knygą ar laikraštį visada turi
me eiti pirkti į katalikų vedamą knygyną, nes tuomi 
mes padedame jiems sunkiose ekonominėse sąlygose 
išsilaikyti ir nesame apsaugoti, kad jie neįbruks į mū
sų namus netikusių raštų.—

Kelionėje bei viešų užeigų namuose taipgi turime 
būti budrūs ir nepirkti kiekvieną pasiūlytą raštą, bet 
reikalaukime katalikiškų leidinių — katalikiškų laik? 
raščių bei knygų.—

3. Žinokime visų pirmiausia, kad nusiskundimas 
blogais laikais, blogomis knygomis, blogais laikraš
čiais nieko nepadės ir blogo nepašalins. Panaudokime 
moralę paramą katalikiškai spaudai. Pirmiausia —ne- 
padėkime blogui. Patys neprenumeruokin^e, nepirki
me, neskaitykime blogų knygų ir laikraščių. Tose 
krautuvėse, knygynuose, kioskuose, kur pardavinėja
mos blogos, bedieviškos knygos ir laikraščiai, niekuo
met nieko nepirkime. Boikotuokime raštus ir laikraš
čius įžeidžiančius katalikų tikėjimą, taip pat boiko
tuokime ir jų platintojus.

(Bus daugiau).

šokius, 
vyčius

narius

Lapkričio 12 d. įvyko šv. 
Kazimiero par. Studentų 
susirinkimas, klubo kam
bariuose. Sekretorius A 
Daučiūnas, Stasys Valins
kas išdavė raportus.

Nutarta rengti 
Kviesti chorą ir 
bendrai rengti.

Nominavo šiuos
valdybon: Pirmininku — 
Petras Parulis, Zenonas 
Balčiūnas, Juozas Bakai
tis; Vice - Pirm. — Aldona 
Urmonaitė, J. B. Stanišau- 
skaitė; Sekr. — Ona Lu- 
koševičiutė, kuri ir dabar 
eina sekretoriaus parei- 
gas? A. Daučiunui išvyks-

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

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

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

išsimokę.] imui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
WORCESTER. MASS

MODERNIŠKA UETUViy 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bučinskas, 
Savininkas

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

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

r i

kuoti parapijos trijų mė- 
nėšių veikimą. Jų vakarie
nė yrą paprastai paskuti
nė senuose metuose ir ka
dangi šį rudenį teturėjom 
vieną Riebulių vakarienę, 
tai manoma, kad sodalie- 
čių pramogon daugiau at
silankys žmonių, negu į ki
tus parengimus. Vakarie
nė prasidės 6 vai. vakare, 
o visiems pavalgius bus 
šokiai. Bilietas 75 centai,

Kaip kitais metais, taip 
ir šįmet, sekmadienį prieš 
adventus įvyks metinė mū
sų parapijos Sodaliečių va
karienė. Kąsmetą mergai
tės rūpinasi, kad apvaini*

Korta vimų Vakaras 
Sesučių Naudai.

Sesučių reikalams. Kadan- Metinis Mokyklos Kalaku- 
gi Sesutės daug pagelbsti 
mūsų parapijiniam gyve
nime, tai nėra abejonės, 
kad žmonės parodys joms

to Laimėjimas

Antradienį, lapkričio 26
savo dėkingumą skaitliu- d* traukimas laimin- 

! gai atsilankydami į vaka- ; numerį° metiniam mo- 
I rą, surengtą jų ypatingai Į tykios vaikučių kalakuto 
i naudai. ' laūnėjime. Per 6 savaites

šeštadienį prieš pat ad
ventą, lapkričio 30 d. alto
riaus ir ražančiaus dr-jos 
moterįs su Sesučių rėmė
jų pagelba rengia korta vi
nių vakarą Sesučių Kazi- 
mįeriečių naudai. Vakaras 
bus tuomi skirtingas, kad 
nuo 7:30 vai. iki 10 vai. 
bus kortavimas, o po tam 
įki vidurnakčiui bus šo
kiai. Įžanga tik 50 centų. 
Visas pelnas skiriamas

Pianos — Radios
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

GHARRON’S
Trumbull St. 
Tel. 49430

. Tel. 3-5710

GREENWOO OAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.

20 Worcester, 
Mass.

NATIONAL GOTTUNG
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai i 
Išdirbame gerus minkštus ga
rimus. Geriausias patarnavi
mas vakarėliams ir piknikams 

bei išvažiavimams. 7
Tel. 8-6525

495 Millbury St.,
WORCESTER, MASS. i
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ir mergaitės
kad tik dau-

I berniukai 
vargo, šalo, «««-

| giaus knygučių parduoti.
Girdėjau, kad gan karšta 

t kova virė dėl pirmos vie- 
Visų mūsų Baltimorie-' tos tarp Sesutės Marijonos 

čių mylimas vargoninkas 7-to ir 8-to skyriaus vai- 
ir muzikas vadas art. Jo
nas Čižauskas pradėjo lan
kyti žmones su Kalėdų py
ragais. Jau aplankė Belair 
Road, Curtis Bąy ir kitas 
užmiesčio dalis. Kaip ten
ka girdėti, jis visur yra 
gan maloniai sutinkamas 
ir visi taria pasitenkinimo 
žodį už jo darbą čia Balti- , 
morėje. Visi vėl laukia5 
Kalėdinio laiko, kadą ga«l 
lės girdėti širdį - žavėjau-1 
čias kalėdines giesmeles, i

P. ČIŽAUSKAS IR 
PLOTKELES

kūčių ir Sesutės Efremos 
5-to ir 6-to skyriaus mo
kinių. Antradienį išgirsim, 
kurie gavo viršų. Bus taip 
pat įdomu žinoti kas šįmet 
laimėjo čempijonatą. * Re- 
meikių Onutė tyliai kant
riai dirba išsijuosusi, kad 
laimėtų. Pamatysim!

žvalgas.

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei.

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SĄVININKAI
63 PENN AVĖ. VVOBCESTER, MASS*

DIAL 5-6367

THE PEOPLE’S
| SAVINGS BANK

Dfaugiško Patarnavimo ISąpkas J
450 Main Street, Worcester, Mas»* j

Skersai Gatvės Nuo City Hali k ;

tau.
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* KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTELLO, MASS. tų gyvavimo sukaktuves. 
Padekonės Dienoje, lapkri
čio 28 dieną, Lietuvių sve
tainėje, kampas Vine ir 
Main Sts., 7 vai. vakare į- 
vyks tos draugijos metinis 
balius su šokiais tas suka
ktuves paminėti. Gros Bil- 

i ly Stevens orkestras. Tą 
vakarą į draugiją įsirašy
mas nupigintas.

N. P. P. Švč. Moterų ir 
Merginų draugijos pirmoji | 
pirmininkė buvo p. Juzė' 
Kašėtienė. Po jos kelių 
metų pirmininkavimo tapo 
išrinkta p. Marijona Juš
kienė, muziko Rapolo Juš- 

i kos mamytė; po jos buvo !

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

; LDS. 2-ros kuopos, mė
nesinis ir extra susirinki
mas, įvyks antradienį,

. gruodžio 3 dieną, 1935, Šv. 
Roko parapijos svetainėj, 
7:,val. vakare.

Prašome visų būtinai da
lyvauti šiame svarbiame 
susirinkime, kaip narių, 
taip ir prenumeratorių, 
nes turime daug svarbuj 
reikalų aptarti mūsų orga
nizacijos labui. Taipgi bus 
naujos valdybos rinkimai.

Dar kartą primename; . . . , _ . -
tiems, kurie dar neatsily- Plrmln“ke ^siene, 
gino už laikrašti “Darbi-OnaKasetalte’kurldgiau- 
ninką”, kad ateitų j šj su-'slal Jra P>™minkavus, 
sirinkimą ir atsilygintų, 
neš kitaip būsime priversti 
sulaikyti laikraštį.

Atsiveskite ir naujų na-' 
rių prirašyti, nes nuo 
gruodžio 1 d. 1935 metų 
jau prasideda vajus ir pri- . . .
rašymas bus palengvinto- j Per trls metys gabiai veda

i draugijos reikalus.
Valdyba. I Tai^į draugij°s valdyba 
___ j ir baliaus rengimo komisi- 

DRAUGIJA MINI SAVo ja ^e.da visas pastangas,
25 METU GYVAVIMO j kad sl°s,garb‘ng°s drau?1-

• švetkaitė (dabartinė ponia 
Čirukienė), Morta Šilans- 

jkiutė (dabartinė ponia 
Blaževičienė), Margareta 
,Sinkevičiūtė. 1

; : mis sąlygomis.

SUKAKTĮ

K .

7

/

MASS.

Tel. Brockton — 1076 
Darbas Garantuotas. 
MODERN 

UPHOLSTERING 00.
Parlor setus darome ant 

užšakymų
Apdengiame ir pertaisome 

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

STENGEL’S 
DELICATESSEN

20 Legion Parkway, 
Brockton, Mass.

“Maža Krautuve su Dideliu 
Bizniu”

Čia galima gauti lietuviškų 
Valgių,

Įr aukštos rūšies gėrimų.

DR. F. H. WORTHING 
Optometristas

Room 206, 142 Main St.
Tel. 1046, Brockton, Mass.

|Valandos: Pirmad., Antrad., Ket- 
jvirtndienį ir šeštad. 9 iki 6 vak. 
j Trečiadieniais pagal sutartį.

Taigi, kada jums reika-

P-nia Cronin yra baigus

KETURIASDEŠIMTS 
VALANDŲ ATLAIDAI

liatai iškėlė šaunias ves
tuves.

HOBART - FARRELL, 
Plumbing & Heating Co. 

Ine.
26 Court St., Brockton, Mass. 

TEL. 375.

LIGONIAI .
Paralyžiaus liga serga 

šie: Simonavičienė, Vols- 
kus, ir Adomaitienė. At
minkime juos maldose.

Brockton’o Biznio Apžvalga
DEL KALĖDŲ PIRKITE DABAR

Pirkdamas dabar sutaupysite laiką ir pinigų.
Dabar yra geresnis pasirinkimas. Mes turime j- 
vairy pasirinkimą žaislų dėl Kalėdų ir eilę baldų.

STOUGHTON FURNITURE CO 
On the Sąuare 

Stoughton, Mass.

HOBART - FARRELL 
Į Plumbing & Heating Co., 
? Ine.
I 

i Jei nori kad gerai sudė- 
i tų centra'linį apšildymą, 
ar aliejinį pečių, pašauk 
HOBART - FARRELL, 
Plumbing & Heating Com- 
pany, Ine., 26 Court St.,

i Brockton, Mass. Tel. 375. 
I The Hobart - Farrell
Company yra patyrę plum 
bėriai visokiuose darbuose 
per daugelį metų. Jie yra 

: pasirengę duoti Tamstoms 
darbų aprokavimus, ne

įžiūrint, ar darbas būtų di- šį biznį. Jie yra jau virš 
delis ar mažas. Jie užlaiko dvidešimties metų šiame 

į aliejinius burnerius dėl biznyje, kuriame įgijo di- 
mažų ar didelių namų. A-'delį vardą dėlei gero ir 
liejinių burnerių yra dide- Į nuoširdaus patarnavimo.

į lis pasirinkimas.
■ Jie yra abu praktiški linga atlikti plumberio 
I žmonės, kurie tarnavo kai-[darbai, tai pašauk juos, o 
; po Journeymen per dauge- tikrai jų darbu būsite pil- 
į IĮ metų pirm negu pradėjo nai patenkinti. Skl.

BAY STATE BAKERY 
Aukštos Rūšies Kepykla 

91 FOSTER ST. 
Tel. Brockton 3663

KUN. P. V. STRAKAUSKAS,
Šv. Juozapo lietuvių parapijos (Lowell, Mass.) klebo-

UI" ‘. Pastaroji ir nas» vienas iš L.D.S. organizacijos steigėjų ir didis 
' dabar yra pirmininkė. Ji į lietuvybės gaivintojas mūsų išeivijos jaunimo tarpe.

i • i i • _•___ I Pprpita vasara Kun Rtrolrniięilrjic lanlrnai nipHnp

Šįmet Nuolatinės Pagel
tos Panelės švenčiausios 
draugija mini savo 25 me-

A
I

coLDEsrjyiTĮM
JOHN t. WHITTEMORE’S

SON’S INC.
Norvvood Tel. 0764

Aplankykite Mūsų Show Rooms 
PAMATYKITE NAUJUS 1936 

PACKARD
DODGE

IR 
PLYMOUTH 

AUTOMOBILIUS 
NORVVOOD MOTOR 

SALES
Tel. 0061 

117 Central St. Nonvood, Mass.

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORTCOOD, MASS. 
TEL. Nonvood 1503 

į Montello Office: 
* 10 Intervale St.
- - • • TEL. Brockton 2005

IR

i 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.
.Ei — , III I ......................

Tel. 3368

' ADAM WAITEKUN AS
LIETUVIS GRAB0RIUS

‘ Taipgi užlaikome visokios 
rūšies rakandų.

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

25 Įtoterprjbw St., Brockton

jos jubiliejų tinkamai at
žymėti.

Montelliečiai laukia Pa- 
dėkonės Dienos, kurioje į- 
vyks jubiliejinis balius.

Draugijos valdyba ir ko
misija kviečia lietuvius ir 
lietuvaites ir iš kitų kolo
nijų gausiai atvykti.

Baliaus rengimo komisi
joje yra: Antanina Trei- 
navičienė, Alena Jezukevi- 
čienė, Teofilė Akstinienė.

Tretininkų draugija taip 
pat nesnaudžia. Štai perei
tame susirinkime nutarė 
rengti “beano party”, 
gruodžio 11 d. Draugijos 
nariai smarkiai darbuoja
si, pardavinėja tikietus, 
kad tik daugiau pelno pa
darius naujos svetainės 
statymui.

Beano rengimo komisi
joje yra: Juozas Jezukevi- 
čius ir Antanina Treinavi- 
čienė. Rap.

LOS ANGELES, KALIFOR
NIJA IR APYLINKĖS

Pereitą vasarą Kun. Strakauskas lankėsi pietinė
se ir vakarinėse Jung. Valstybių dalyse ir yra nufo
tografavęs labai gražių ir įdomių vaizdų.

Šiomis dienomis kun. J. švagždys, LDS. Centro 
Pirmininkas ir Kun. P. Juras, Vice - Pirmininkas bu
vo nuvykę pas Kun. Strakauską, jį kviesti su paskai
tomis LDS. kuopoms.

Kun. P. Strakauskas, kad ir apsunkintas įvairiais 
parapijos darbais, bet matydamas būtiną reikalą L. 
D.S. organizacijai padirbėti, kurios nuoširdžiu rėmė
ju yra per 20 metų, sutiko aplankyti kiekvieną lietu
vių koloniją, kur tik jis bus kviečiamas.

Kun. P. Strakauskas yra žymus mūsų jaunosios 
kartos prelegentas.

LDS. Centro Valdyba džiaugiasi gavus Kun. Stra- 
kausko sutikimą skaityti paskaitas, organizuoti LDS. 
kuopas ir senas kuopas sustiprinti. Dar labiau nu
džiugs visi LDS. nariai, sužinoję, kad jie turės progos 
išgirsti Kun. Strakauską kalbant apie Amerikos įdo
mybes ir t.t.

Kun. P. Strakauskas yra išsitaręs Kun. Švagž- 
džiui ir Kun. Jurui, kad jis jau turis dvi paskaitas pa
ruošęs ir galis jas skaityti, pailiustruodamas gražiais 
ir Įdomiais vaizdais.

Vadinasi, Naujosios Anglijos lietuviai turės pro
gos ne tik klausytis įdomių paskaitų, bet ir pamatyti 
gražiu paveikslų.

Tikimės, kad neužilgo galėsime paskelbti Gerb. 
Prelegento, Kun. P. Strakausko paskaitų maršrutą.

nors miškuose darbą..
Labai dažnai pasitaiko, 

kad darbininkai bekalbė
dami apie įvairius projek
tus susiginčija. Prižiūrėto
jai patėmiję, tuojaus iš
skirsto į skirtingas vietas. 
Tai Los Angeles ir apylin
kės gerybės ir grožybės, 
romantiški svajojimai nu
eina niekais kaip darbo 
neturi. Daugelis mano, kad 
atvykęs į Los Angeles, į 
Hollywood gaus aktoriaus 
darbą ir gyvens karališ
kai, bet taip nėra.

Bet man neteko sutikti 
nė vieno žydo, kuris dirb
tų sunkius darbus kalnuo
se. Patyriau pas žydus sti
prią vienybę. Jie savie
siems neleidžia skursti ir 
badauti. Jie vieni kitiems 
oadeda įsistiprinti. Jie ge
riau vieną kitą dieną pa
bus alkani, bet savo brolį 
sušelps.

Štai Hitleris pajudino 
žydus. Ką jie daro? Rėkia, 
šaukia ir savo šauksmu iš
judino visą pasaulį. Bet 
mes lietuviai ką darome, 
kada Hitleris
mums, mūsų tėvynei 
tuvai? Nieko, beveik, 
daro mūsų Konsulai?

Lietuvių vienybė, 
šauksmas dausose. Jeigu
vienam nelaimė, tai kiti 
juokiasi ir sako: ‘Tam kel
mui taip ir reikia’. Man la
bai nemalonu apie savus 
taip rašyti, bet kitaip ne
galiu. Rodos, senovėje taip 
nebuvo. Plačiau apie tai 
gal kitą kartą parašysiu.

PARAPIJOS METINIS 
BAZĄRAS

Šv. Kazimiero parapijos 
metinis bazaras pavyko.| 
Klebonas kun. V. Puido
kas džiaugiasi, kad visi 
parapijiečiai taip gražiai 
tą parengimą parėmė. Y- 
patingai paskutinį vakarą, 
tai buvo pilna viršutinė ir 
žemutinė salė.

Bazare laimėjo dovanas 
šie: $10.00 J. La; $5.00 — 
T. J. Organs; $3.00 Ste- 
phen Garlo; $2.00 Mrs. A. 
Gasson.

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

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

Seniausia krautuve Broektone

AGMEROŪFINGCO.

Mes specilizuojamčs stogą ir 
sienų apdengimu 

TEL. 249-W.

j Čia gyvenimui namai be- 
! veik visi yra įrengti su 
baldais dėl šeimynų. Trijų 
ar daugiau kambarių a- 
partmentai. Nuoma nuo 
$12 iki $25 ir $35 mėne
siui. Pavieniams pilnai į- 
rengtas vienas ar du kam
bariai su virtuve kainuoja 
nuo $7.50 iki $15 ir dau
giau į savaitę.

Namai beveik visi pilni.
Čia yra įvairių biznių. 

Bet viskas, išskyrus mais
to produktus, brangiau ne
gu rytuose. Didelių fabri
kų čia nėra. Gabenama iš 
rytiniii ir centralinių vals
tybių. Tai brangiai atsiei
na parvežimas. Yra labai 
daug skalbyklų. Bet už iš 
skalbimą reikia brangiau 
mokėti negu kur kitur. 
Mat Čia daugiausiai dėvi 
baltus drabužius, tai skaL 
bėjai turi daug darbo.

j. Jeigu Čia pirksi.automo-

bilĮ, tai užmokėsi mažiau-, gauna $19.00 mėnesiui, o 
šiai $50.00 daugiau kaip > šeimynos pagal didumą, 
rytinėse arba cęntralinėse Pavyzdžiui, jeigu trys na- 
valstybėse.

Taigi iš to Gerb. Skaity
tojau suprasi, kad čia pra
gyvenimas nepigus.

Uždarbiai kiek mažesni , prie gatvių taisymo, žemės 
kaip rytinėse ir centralinė- kasimo, sodinimo įvairių 
se valstybėse. Mechanikai; daržovių, kurias paskui a- 
tai čia geriau uždirba, jei-itiduoda tiems patiems dar
gu kam papuola, įlysti Į; bininkams maistui, 
judžių studijas. Greičiau-1 
šiai įlenda per draugus, darbininkų miestas prista- 
Bet šiaip atvykusiam iš te kalnus nukasti, miškus 
kitur darbas gauti tai be- kirsti dykumose, kur pra- 
veik visai negalima. Taigi veda naujus keliūs. Tūks- 
natartina čia darbo ieškoti j tančiai darbininkų kasa, 
nevažiuoti, nes čia be ■ kerta, kala, skaldo akme- 
rekomendacijų jokio darbo' nis. Dirba kaip. kaliniai, 
negausite. Dirba 8 valandas dienoje

ir gauna po 50c. į valandą.
Pavieniai dirba po 4 ir 5 

dienas, o su šeimynomis 
dirba sulyg didumo nuo 5 
iki 15 ir 20 dienų į mėnesį. 

Tą darbą teko dirbti ir 
šių žinučių rašėjui.

Išsikalbėjęs sužinojau, 
kad dirba darbininkai iš į- 
vairių valstybių, bet dau
giausiai iš rytinių ir cen
tralinių. Daugelis čia at
vyksta su įvairiais projek-

riai šeimynos, tai gauna 
I $7.50 į savaitę ir tt.

Kas gali dirbti, sveikas, 
tai miestas duoda darbų

Dabar keletą tūkstančių

negausite.
Yra labai daug žmonių, 

kurie apsivylė ir turėjo 
viską išparduoti. Čia yra 
labai daug automobilių 
antrarankių pardavimui. 
Tas parodo, kad atvažia
vę čia yra priversti par
duoti, nes negauna darbo, 
o turi gyventi. Automobi
liai daugiausiai su rytinių 
ir centralinių valstybių 
“platės”.

Miestas Čia niekam pa
šalpos neduoda, kurie nėra1 tais ir pabuvus visi proje- 
išgyvenę trijų metų. Bet, ktai nueina vėjais, suban- 
ir tie, kurie gauna pašalpą krutija ir turi eiti mal
tai- turi skursti. Pavieniai ( dauti, kad valdžia duotų

grasina 
Lie- 
Ką

tik

VVESTFIELD, MASS.
AUKSINIS ŠLIUBAS
Kazys Skeivis ir jo žmo

na Domicėlė, gyvena Pitts- 
field, Mass., minėjo savo 
vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Abudu yra 72 
metų amžiau ir gerai at
rodo. Atvyko iš Lietuvos 
prieš 31 metus iš Sėdos pa
rapijos, Žadeikių kaimo. 
Jie apvaikščiojo savo 50 
metų vedybines sukaktu
ves šv. Juozapo par. baž
nyčioje, Pittsfield, Mass. 
Kun. V. Puidokas iš West-

Šiose iškilmėse dalyvavo 
sekantieji kunigai:

Iš Worcesterio — K. Va- 
sys, A. Petraitis, J. Baka- 
nas. Iš Atholio P. Jurai- 
tis; iš Kolegijos Dr. J. Na
vickas, A. Bublys, P. 
Skruodenis; iš Waterburio 
J. Valantiejus, J. Kripas; 
iš Hartfordo J. Ambotas; 
iš New Britaino A. Vaške
lis; iš New Haveno V. 
Karkauskas; iš Albany K. 
Strimaitis. *

Mes visi parapijiečiai e- 
same labai dėkingi sve
čiams kunigams už dvasi
nį patarnavimą ir kleb. 
kun. Puidokui už pakvieti
mą.

VEDYBOS
Alena Petkiutė ir An

drius Cronin iš Chicopee 
priėmė Moterystės Sakra
mentą. Kun. V. Puidokas 
atliko apeigas. M. Mana- 
saitė iš Worcester buvo 
pomergė, o Pranciškus 
Cronin iš Bostono buvo 
pabroliu. Svečiai dalyvavo 
iš Boston, Worcester, Har
tford, Greenwich village, 
Springfield, H o 1 y o k e, 
VVestfield.

Jaunavedžiai išvyko į 
Atlantic City ir Washing-

fild’o atnašavo jų intenci-. ton,D. C. Sugrįžę apsigy- 
jai šv. mišias. Dalyvavo vens 76 Belmont Avė., 
visi Pįttsfield’o lietuviai ir Springfield.
nemažai svetimtaučių. Po p-nia Cronin yra baigus 
bažnytinių iškilmių, jubi- vietines mokyklas: Bay

OSCARSONS 
UPHOLSTERING 00.

Išdirbėjai seklyčių setų. 
Taipgi taisome senus baldus ir 

matrosus
Matrosai pertaisomi už $3.00
Mes paimame ir pristatome

679 Centre St. Brockton
TEL. 7737

PASIRENDUOK KARĄ 
Pats draivįnk. 

THEATRE PARKING.
Pigi kaina- mokasi nuo mailės. 

EAST ELM ST. GARAGE 
Prie City Hali.

Tel. Brockton 988.

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
C O M P A N Y 

Nesunalkyk savo senus rakandus? 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visą eilę rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestries, velours, 
mohalr, damask lr tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

Path Institute ir Spring
field Civil Service Scbool. 
P-nas Cronin yra baigęs 
Cathedral High School, 
Springfield ir St. Anselm’s 
Kolegiją.

Linkime jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo.

Jurgis Jonas.
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Iš Musų Veikimo Centro
REZOLIUCIJOS l

A. R. K. Fedaracijos 25 Jubiliejiniam Kongresui 
Apvaizda atsiuntė pasauliui žinomą tikėjimo išpažin
toją ir kankinį J. E. vyskupą Teofilių Matulionį.

Jis savo prezentacija, savo pilnąją įkvėpimo žo
džiais uždegė atstovų norus, kiek jų išgalės neša, dirb
ti Dievo garbei ir žmonijos labui vykinant Federaci
jos aspiracijas ir idealus.

Todėl Federacijos Kongresas reiškia Jo Ekscelen
cijai didžiausio dėkingumo ir prisirišimo jausmus.

Kongresas prašo Jo Ekscelencijos suteikti Fede
racijai garbės, priimant mūsų prašymą tapti Federa
cijos Garbes Nariu. Taipgi prašo Jo Ekscelencijos pa
laiminimo šios organizacijos darbams ir užtarimo pas 
Viešpatį Jos reikaluose.

♦ * *
Antras dešimtmetis jau baigiasi, kaip Lietuva nu

sikratė svetimo jungo. Jau laikas ir mums galutinai 
nusikratyti kitataučių įtakos. Todėl Federacijos Kon
gresas iš savo narių tautiečių reikalauja:

1. Kad kiekvienas lietuvis išeivis remtų tik lietu
viškas - katalikiškas organizacijas ir savišalpos drau
gijas.

2. Kad lietuviai palaikytų lietuvius profesijona- 
lus, kaip tai: gydytojus, advokatus, technikus ir tt.

3. Kad lietuvio šeimos motina labiau rūpintųsi į- 
skiepyti savo šeimynai tautiškumo jausmą privačiame 
ir religiniame gyvenime, t. y., kad jaunoji karta pa
mylėtų visą tai kas yra lietuviška, nes tik tokiu būdu 
ilgiau išlaikysime lietuvio charakterį.

4. Kad kiekvieno lietuvio šūkis nuo šio Kongreso 
būtų: savi pas savuosius.

* * *
Kongresas, apsvarstęs Vilniaus vadavimo reika

lą ir įvertinęs Vilniui Vaduoti Sąjungos bei Vilniaus 
Geležinio Fondo pastangas, ragina savo skyrius viso
mis pajėgomis bei visais galimais būdais Vilniaus va
davimo klausimą remti ir su aukščiau minimomis or
ganizacijomis glaudžiausiai bendradarbiauti.

Vilniaus vadavimą į konkretesnę formą įstatyti, 
siūlo visoms draugijoms bei jų nariams Vilniaus Gele
žinio Fondo nariais tapti — Vilniaus pasus įsigyti ir 
pagal išgalę, nors po 5 centus kas mėnesį pirkti Vil
niaus ženklelius. Tuos centus iš narių rinkti pataria
ma kartu su duoklėmis.

Kur galima apdėti visus parengimus Vilniaus tak
somis ir už tas taksas rengėjams vietoje kvitos duo
ti Vilniaus ženklus.

Stengtis skleisti Vilniaus pasus bei ženklelius, jei 
galima, parapijinių mokyklų vaikų tarpe ir bendrai 
įsąmoninti Vilniaus klausimą jaunoje kartoje.

* * *
Imant dėmesin šių metų Tautinį Eucharistinį 

Kongresą rugsėjo 23—26 dd., Cleveland, Ohio, Fede
racijos Kongresas ragina savo skyrius, visas organi
zacijas ir draugijas ir visą mūsų išeiviją jame daly
vauti.
' 2. Federacijos Kongresas prašo lietuvių katalikiš

kos visuomenės aktyviau dalyvauti savuose kongre
suose, suvažiavimuose, iškilmėse bei parengimuose.

Didesniam ir platesniam paskleidimui A. L. R. K. 
Federacijos veiklos mūsų išeivijoje, ir sekmingesniam 
patraukimui į jos eiles išmokslintos mūsų čia gimu
sios inteligentijos, Federacijos Kongresas duoda gali
mybės ir Kongresan atvykusioms atstovams dalyvau
ti Centro Valdybos rinkimuose, harmoningoj santai
koj prie apskričių įr skyrių pareikšto kandidatų sąra
šo, pridedant ir užgiriant galutiną būsimiems metams 
Centro Valdybos personalą.

Išklausę Jo Ekscelencijos Vyskupo Matulionio 
reikšmingų žodžių apie katalikišką spaudą priimta 
sekanti rezoliucija:

1. Kad kiekvienas Federacijos narys, kuris dar 
ligšiol nebuvo užsiprenumeravęs lietuviško katalikiš
ko laikraščio, šiais metais būtinai užsiprenumeruotų.

2. Kad ne tik pats narys skaitytų, bet ir neskai
tančiam stengtųsi mandagiu būdu įpiršti lietuvišką 
katalikišką laikraštį-

* * *
Federacijos 25-tasis Kongresas, išklausęs Jo Eks

celencijos vyskupo Matulionio raginimo siųsti vaikus 
į lietuviškas katalikiškas parapijines mokyklas ir ap
svarstęs augančios kartos pavojus iš tikybinio įr tau
tinio atžvilgio, prašo Amerikos Lietuvių Katalikų vi
suomenės:

1. Kad ten, kur yra lietuvių parapijinės mokyk
los tėvai siųstų savo vaikučius į jas;

2. Kad tėvai savo vaikus,, siekiančius aukštesnio
jo akademinio mokslo, siųstų į lietuvių katalikų moks* 
lo įstaigas, kaip tai: Tėvų Marijonų vedamą Mariana- 
polio Kolegiją; šv. Kazimiero Vienuolyno Seserų ve
damas akademijas; šv. Pranciškaus Vienuolyno Sese
rų vedamą akademiją ir Kleb. Kum M- Kazėno įsteig
tą ir užlaikomą aukštesniąją mokyklą, Pittsburgh, Pa.

3. Ten kur nėra galimybių savo vaikus siųsti į lie
tuviškas mokslo įstaigas, pageidaujama, kad siųstų 
į lietuvių katalikų mokslo įstaigų įsteigtus ir vedamus 
vasarinius kursus.

Kadangi Moterų Sąjunga yra ne vien fraternalė, 
bet ir idėjine organizacija;

Kadangi moteris yra kaip šeimos, taip ir plačio
sios visuomenės natūrali auklėtoja;

Kadangi Amerikos lietuvių išeivijoje kai kur pa
sireiškia tikybinis ir tautinis abejingumas;

Todėl Federacijos Kongresas skatina moteris bei 
mergaites spiestis po Moterų Sąjungos vėliava ir taip
gi prašo Moterų Sąjungos padėti Motinai Bažnyčiai 
išauklėti jaunąją kartą katalikiškoje ir tautinėje dva
sioje.

♦ * ♦
Mes išeiviai, susirinkę į Federacijos Jubiliejinį 

Kongresą reiškiame savo močiutei - Lietuvai ir jos va
dams sūnišką prisirišimą ir drauge prašome:

1. Kad mūsų brolių - katalikų inteligentų ir darbi
ninkų teisės visuomeniniame ir kultūriniame gyveni
me būtų nevaržomos ir nesiaurinamos.

2. Kad Ateitininkai, baigusieji aukštąjį mokslą 
būtų lygiateisiai su kitais (kitokių pažiūrų) į bet ku
rią valstybinę tarnybą.

3. Ypatingai, kad liaudies kultūrintojams moky
tojams būtų duota laisvė prisidėti prie katalikiškos 
akcijos, katalikų jaunuomenės — “Pavasario” Federa
cijos veikimo bei auklėjimo.

* * *
Kadangi mūsų aukštesniųjų mokyklų įkūrimo ir 

buvimo tikslas yra tęsti ir brandinti katalikišką ir lie
tuvišką įsisąmoninimą mūsų jaunojoj kartoj, pradėta 
ir ugdyta lietuviškose parapijinėse pradžios mokyk
lose;

Kadangi mūsų lietuviška katalikiška visuomenė 
tiktai tam tikslui aukojo minėtus mokslo židinius ku
riant ir tebeaukoja juos palaikyti;

Kadangi šiandien šios aukštesniosios ir pradžios 
mokyklos šiek tiek pradeda nutolti nuo jųjų buvimo 

i tikslo;
Todėl Federacijos Kongresas pageidauja, kad tų

jų mokyklų vedėjai atnaujintų ir sustiprintų katali
kišką ir lietuvišką įsisąmoninimą.

* * *
Federacijos Kongresas išklausęs kunigo Jono Bal- 

kūno referato: “Federacijos skyrius parapijos gyve
nime”, reiškia referentui nuoširdžią padėką už gra
žias ir reikšmingas mintis ir prašo jo tas mintis pa
vesti spaudai.

Federacijos skyrių organizavimo klausimu nuta
ria:

a) Prašyti Kunigų Vienybės iškelti savo provinci
jose Federacijos skyrių atgaivinimo klausimą;

b) Raginti Federacijos apskričius ruošti lietuvių 
katalikų akcijos savaitę su paskaitomis, iškeliant sky
rių reikalingumą ir naudą parapijose;

c) Prašyti katalikiškų lietuviškų laikraščių re
dakcijų rašyti bei talpinti straipsnius apie katalikiš
ką akciją per Federacijos skyrius, aiškinant tikrąją 
jos prasmę, ypatybes ir veikimo priemones. Pasek- 
mingesnei propagandai vesti iš Centro Valdybos narių 
sudaryti Propagandos Komitetą;

d) Prašyti parapijų klebonu organizuoti skyrius 
parapijose, o kur randasi keblumų, tiesioginiai įrašyti 
savas draugijas į Centrą (kur galima per apskričius).

* * *
Kadangi tikintieji gausiai lanko šventąją žemę, 

kurioje visos tautos turi savo atstovybes;
Kadangi iki šiol lietuvių tauta savo atstovybės 

tenai neturi;
Todėl Federacijos Kongresas išklausęs Kun. D. 

Mikšio paaiškinimų tame dalyke, nuoširdžiai užgiriu 
kilnųjį sumanymą įsigyti tenai nuosavybę ir ją paves
ti Seserims Vienuolėms ir pasižada remtį visomis ga
limomis priemonėmis. Šį gražų darbą vykdinti pave
da Kun. D. Mikšiui. * *

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PARAPIJOS VAKARIENĖ
Norwood, Mass. — Sek

madienį, lapkričio 24 die
ną, vakare, įvyks Šv. Jur
gio lietuvių parapijos va
sarienė, kuri bus apvaini
kavimui parapijos metinio 
darbo. Tikimės, kad visi 
parapijiečiai ir rėmėjai, 
vietiniai ir iš apylinkės 
gausias dalyvaus šioje va
sarienėje. Apart skanių 
valgių bus ir programa: 
dainų, muzikos ir kalbų.

LOWELL, MASS.
REKOLEKCIJOS

Kun. Strakauskas, pra
dėjo trijų dienų rekolekci
jas tretininkams. Rekolek
cijos prasidėjo lapkričio 
17 d. ir baigėsi lapkričio 
19 d. Visos narės lankėsi 
šių įdomių rekolekcijų ir 
pasižadėjo laikytis klebo
no patarimų ir pamokini
mų. Lai Dievo žodis pasb 
lieka jų širdyse.

PENNY SALE

Mūsų Federacijos sky
rius rengia milžinišką Pen- 
ny sale, penktadienį, lap
kričio 22 d. 8 vai. vakare 
parapijos svetainėje. Bus 
gražių ir didelių dovanų. 
Komisija kviečia visus a- 
teiti. Įžanga dykai. Atsi
veskite savo draugus, 
tokio penny-sale dar 
buvo.

LIGONIAI

CAMBRIDGE, MASS.

teikite sekantį, lapkr. % 
3 vai. po pietų. ±

Vietiniai

EXTRA IŠ CAMBRIDGĘ.

Lapkričio 30, lietuvį 
bažnyčioj prasidės į Ne
kaltąjį P. M. Prasidėjimą 
Novena ir metinės parapi- 7 
jos rekolekcijos, kurios i 
baigsis gruodžio 8. Reko- :' ■. • 
lekcijų pamokslus sakys; . 
Tėvas Bružikas, Jėzuitas^ ■

Gruodžio 1 — 2 ir 3 bus, ? 
40-ties valandų Atlaidai^ 7 
Visi kaip vietiniai taip iš 
iš apylinkės lietuviai paą& 
naudokite tomis nepaprasj. 
tomis Dievo malonėmis 
dideliais atlaidais. , K. .

Bus daug kunigų su dvą-; ■ 
sine pagelba. Visiems bus. 1 
lengva šv. Sakramentą^ 
priimti. A 7'

Pamaldos bus rytais 8 į 
vai. ir vakarais 7:30 vąjĮ. ? 
Visi rūpinkitės gausiai a* Jį 
teiti. Vaidila.*;,, • ,

J
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Stasys Jurevičius, gyv. 
Lawrence gatvėj, sunkiai 
serga. Ponas Jurevičius 
buvo smarkiai pertrenktas 
automobilio pereitą savai* 
tę,

Antanina Vilkišiūtė guli 
Šv. Jono ligoninėje. Anta
ninai padarė pavojingą o- 
peraciją šeštadienio ryte 
Ji priklauso prie šv. Juo
zapo parapijos choro ir 
prie Merginų Sodalicijos.

CHORAS

*
Kadangi Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų 

Sąjunga vaduojasi Katalikų Bažnyčios dėsniais ir su 
Kunigų Vienybės užgirimu varo svarbų tarp jaunimo 
darbą;

Todėl Federacijos Kongresas reiškia pritarimą 
Vargonininkų kilniems katalikiškiems - lietuviškiems 
idealams ir ragina Federacijos skyrius leisti savo ži
nioje esantį jaunimą prie parapijų chorų ir dalyvauti 
dainų švenčių programose, ir taip pat paremti Vargo
nininkų Sąjungos mėnesinį leidinį “Muzikos žinios”.

* * ♦
Atsižiūrint, kad L. R. K. Susivienymas Ameriko; 

yra didžiausia lietuvių katalikų mišri fraternalė (sa
višalpos) organizacija, prie kurios priklauso vyrai, 
moterys ir jaunamečiai;

Kadangi L- R- K- Susivienymas yra saugi, milijo
ninio turto organizacija, pilnai, teisingai įgpildanti vi
sas savo obligacijas pomirtinių ir pašalpų išmokėjime;

Kadangi Susivienymas prisideda prie Amerikos 
lietuvių katalikų tautinės ir kultūrinės akcijos;

Todėl Katalikų Federacijos Kongresas ragina sa
vo veikėjus remti L. R. K. Suąivienymą agitacija ir 
gyyu darbu; ragina kiekvieną lietuvį, kataliką, kurio 
amžius prileidžia, apsidrausti L. R. R. Susivienyme.

(Bus Daugiau)

OPERETE - PASLAPTIS
Lapkričio 17, parapijos 

salėje Mažasis Choras pui
kiai išpildė gražų veikalėlį 
operetę — Paslaptis. Pir
miausiai klebonas kun. F. 
Juškaitis trumpa įžangine 
kalba pradėjo vakare. To- 
liaus vesti vakarą pavedė 
kun. J. Plevokui, vikarui. 
Mergaičių choras dainavo 
sekančias dainas: “Pieme
nėlis, Turėjo bobutė žilą 0- 
želį, Kada noriu verkiu, 
Žalia girelė, Atvažiavo 
meška, Kaipgi gražus, Mo
tulė mano, ir Saulutė te
kėjo”.

Sofija Gendviliutė daina
vo solo: Viltis ir Pas mo
čiutę augau”.

Genovaitė Jakutytė solo: 
“Lakštingalėlė ir žvaigž
dutė”. Duetą: Alena Puži- 
naitė ir Alberta Malinaus
kaitė — Plaukia sau Lai
velis ir Trįs sesutės. De
klamavo: “O Dainos” Br. 
Lipaitė ir.Bronislava Kar- 
nelaitė “Kodėl Žydai ne
valgo kiaulienos. Duetą 
gražiai sudainavo A. Moc
kevičiūtė ir J. Kontrimlu- 
tė.

Po dainų kalbėjo gerb. 
klebonas apie pasaulinius 
įvykius. Jis daug žingei
džių dalykų pasakė. Svei
kino Vargoninką M. Kar
bauską su gražiu progra
mų. Kun. J. Plevokas ne
mažai prijuokino publiką 
imituodamas “Pan Pade- 
rewskį” prie piano.

Pagaliaus Mergai Č i ų 
choras, p. M. Karbauskui, 
vargoninkui vadovaujant 
artistiškai išpildė operetę 
“Paslaptis”.

Tikrai buvo kuo pasige
rėti ir pasiklausyti. Garbė 
gerb. Vargoninkui M. Kar
bauskui už surengimą to
kio gražaus ir linksmo va-j 
karėlio.

Kadangi oras buvo labai 
blogas, publikos negalėjo 
daug ateiti. Todėl nutarta 
dar tą visą programą pa
kartoti sekančiame sek
madienyje tuoj po Mišpa
rų. Maždaug prasidės a--kny^ne^See^y’Broad- 
pie 3 vai. po pietų lapkri-jWay> So Boston, Mass.‘ r 
Čįo 24, parapijos salėje. I jos kaina 15c., su prisiunį 
Visi, kurie negalėjote ma-ltimu 20c. Knygutė turi 68. į
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JO EKSELENCIJOS VYS- ’ 
KUPO T. MATULIONIO j 

MARŠRUTAS
Chicagos ir apylinkes. ■ 

lietuvių parapijas J. E.: ji 
Vyskupas T. Matulionis 
baigs lankyti iki lapkričio 
15 d- ... -

Lapkričio 17 d. — pas 
kun. J. Šliką, 929 Erie A- 
ve, Sheboygan, Wis.

Gruodžio 1 d. pas kun. I, 
Boreišį, Vernon Highway. J 
& 25th St., Detroit, Mieli?

Gruodžio 8 d. — pas 
kun. F. Garmų, 114 Springf -į 
Garden, Easton, Pa.

Gruodžio 15 d.
mont^ Pa.,

“Tef Kalėdas — 
mel, Pa.

Nuolatinis J. E. Vyskupu 
T. Matulionio antrašas A- 
merikoj: The Holy Croąą - 
Rectory, Mt. Carmel,

Kulg-

MUSŲ JAUNUOMENES 
IDEALAI

Kad patraukti jaunimą J 
artyn prie grožio, priė 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš- - j 
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per- . / 
skaityti Kaune išleistą Pr. - 
Penkausko “Mūsų Jaunųo- 2 
menės Idealai”. Knygute 

t be galo įdomi ir vertinga ..įj 
kiekvienam jaunuoliui bėf - j. 
jaunuolei perskaityti. Ją: 
galite gauti “Darbininko”į

Mūsų choras parodė di
delę pažangą savo giedojv 
mu bažnyčioje.

Senas Dzūkas. 1 tyti praeitą sekmadienį a-1 puslapius.

Lawrence Biznio Apžvalgą
LAWRENCE, MASS.

Lapkr. 17 d. įvyko Šv. 
Pranciškaus par. bažny
čioje 40 vai. atlaidų užbai
ga. Šv. Cecilijos choras 
giedojo mišparus, vad. 
varg. A. Visminui.

Pamokslą sakė kun. Pra
nas Strakauskas.

LDS. narys.

DR. J. R. LĘAVITT 
Opton^tri»tas

Ofiso vai. nuo 9 iki 13 ir 
nuo 1 iki 5 vah po pietą

Sekipsdieuiais įr vakarais 
pagal sutarti. J 

674 A Essex Si. Law. 3|638

U. s. GOVT 
STAMP

NATIONAL DISTEIBUTION
Kiti produktai neturi vai-’ 

džios stempo Nr. 444. Kada 
perkate mėsa, reikalaukite Es-' 
šen, ir žiūrėkite, kad būtą 
stempas Nr. 444, ant kiekvieno, 
produkto.

ESSEM PACKING CO. INC.
LAWRENCE, MASS. .7

ESSEX HARDW ARE & PLUMBING SUPPLY Co. 
“Gyva Krautuvė”

T?L. 9000 UŽDYK4 PRISTATOME;
565 Essex St., Lorence

Plumbing - HcKtiūg • Elektrikjniai reikmenys
Carey stogams materijolas,
Bucas maliąvą . aliejų — VKrilįaį
Sienoms popįerą — statybai hardwaris ir įraąkiai.
SĖKLOS — daržams įrankiai ir trąšos. K

j;



WATERBURY, CONN. rios galite stengkitės atei
ti.

KLAIDOS ATITAISY
MAS

Pereitame numeryje per 
laidą buvo parašyta, kad 
akariene įvyks lapkričio 
7... tai klaidinga. Vaka- 
ienė įvyks šeštadienio va- 
are, lapkričio 30. Taigi, 
aieli, neateikite trečiadie- 
do vakare, bet šeštadienio 
rakarą 30. Ir jūs turėsite 
ąbai gerą laiką galėsite 
zalgyti ir gerti ir paremti 
gražiai savo parapiją.

Toji vakarienė bus isto
riška, nes bus svečių kuni
gų ir pasaulionių. Bus 
kaip ir paminėjimas 10 
metų Jubiliejaus mūsų 
naujosios mokyklos, ku
rioje mūsų vaikučiai moki
nasi. Vakarienė prasidės 8 
valandą vakare, šokiai 9 
valandą. Gros Young Me- 
lodians orkestras.

Teko man girdėti, kad 
bus daug lietuvių iš aplin
kinių miestų ir miestelių. 
Taigi nors mes waterbu- 
riečiai neatsilikime, bet a- 
teikime visi ir visos, jauni 
ir seni, o ten jus visus ma
tysiu ir žinau, kad po vi
sam jūs džiaugsitės, kad 
atėjote ir gražiai paminė
jote 10 metų jubiliejų mū
sų naujosios milžiniško
sios mokyklos, kurioj ran
dasi didžiulė mūsų salė ir 
bowling alleys.

BAZARELIS

VVESTFIELDE PER 
KETURDEŠIMTĘ

Užvažiavau netikėtai ir 
aš. Kaip neva šio laikraš
čio raporteris, negaliu ne
paminėti, nors tai ne wa- 
terburiečių žinios, bet man 
taip viskas ten patiko. Vi
same kame graži tvarka, 
už ką reikia pagirti klebo
ną kun. Vincą Puidoką. 
Dalyvavo daug kunigų iš 
Massachusetts, Connecti
cut, Thompson ir net New 
York. Gal neatsiminsiu vi
sų kunigų pavardžių, bet 
atsimenu, kad šie kunigai 
dalyvavo: Ambotas, Va
lantiejus, Strimaitis, Va- 
sys, Petraitis, Bakanas, 
Juraitis, Bublys, Kripas, 
Karkauskas, Vaškelis. Va
lio westfieldiečiai, garbė 
jums, kad taip gausiai rin
kotės į atlaidus. Matyti, 
kad Dievulis jus laimina 
ir jums padeda.

ną, (lovai užtiesalą). Kitos 
sąjungietės ir svečiai taip 
pat linkėjo Gerb. Jubilie- 
jatam ir jų sūnui ilgiausių 
metų.

Baigiant programą, pp.

mas. Kaltė galėjo būt ta, 
kad Pijaus, kurio akompa
nuojama, buvo scenoje. 
Bet tokiais atvejais pianas 
visai nereikalingas, jeigu 
ir pasitaiko detonuoti, tai 
ne taip jaučiasi. Brookly- Damašai dėkojo rengė-

pasitaikė labai blogas, nes 
visą dieną lijo, bet neatsi
žvelgiant į tai, Visi pasiža
dėjusieji ir iš kitų koloni
jų svečiai dainininkai da
lyvavo.

Tik pačių newarkiečių
tai didelis apsileidimas, ne teko girdėti tas pačias! joms sąjungietėms ir sve-
kad tmažai publikos jame dainuojant ir labai švel- • čiams už parengimą ir da- 
dalyvavo. Svetainę galėjo
pripildyt su kaupiu neatsi- P-lių Stagniunaičių due-l Dalyvavo šie: pp. Dama-

niai sudainavo. | lyvavimą.
I Dalvvav

žvelgiant nei į blogą orą, te silpnai buvo girdima ai-.šai ir jų sūnūs, pp. A. Te- 
nes tokių progų mažai ka-<tas. M. Stagniunaitė solo rebeizai, B. Jankevičiai, 
da pasitaiko. Čia buvo su- sudainavo gerai. Jos bal- Mikulskienė, Benzuvienė, 
sirinkę geriausios meno.sas nors nėra stiprus, bet j Vaite kunienė, Dobrovols- 
jėgos apylinkės kolonijų:! jeigu jį lavins, gali daug kienė, Blockienė, Kivitie- 
Šį koncertą galima pava- patobulinti. Elizabetho so-inė, Subatienė, Zalauskie- 
dinti dainų diena, nes viso listė V. Pranckečiutė ge- nė, Beganskienė, Dragu- 
buvo sudainuota apie 46 rai atliko užduoti. BAtoasjnaitienė, Čižauskienė, Sa- 
dainos. • gan stiprus, aiškiai taria šiene, Ragelienė, Stadulie-

Šįmet buvo manoma ne
rengti metinio didelio ba- 
zaro, bet ką darysi, kad 
geri žmonės nori ir prašo, 
kad būtų nors koks baza- 
ras. Užtai ir mūsų klebo
nas kunigas Valantiejus,- 
•būdamas Westfielde pas 
kunigą Puidoką keturde- 
šemtės valandų atlaiduose 
nepatingėjo nueiti ir nusi
pirkti bazarėliui daug da
lykėlių. Taigi bazarėlio 
dienos šįmet bus lapkričio 
27 ir 28 dienomis, o jubi
liejaus vakarienė 30. Taigi 
visi ir visos, kurie ir ku-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GRF.BLIMJCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuani'an Information Bureau
, 38 Park Row

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošes patarnauti 
kuojferiausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Ohestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Broliuko Jono, M.S. (La 
Salette) Sidabrinis 

Jubiliejus

Aną trečiadienį LaSalet- 
te Kolegijoje, Hartford, į- 
vyko smagi lietuviams ir 
LaSalette misijonieriams 
ir broliukams diena. Tai 
buvo paminėjimas 25 me
tų broliuko Jono, lietuvio, 
sukaktuvių kaip jisąi dir
ba ir tarnauja prie LaSa
lette Kolegijos ir misijo- 
nierių. Susirinko daug ku
nigų iš visos Naujosios 
Anglijos. Buvo netoli 50. 
Tai buvo kaip ir tautų ly
ga, nes buvo prancūzų, lie
tuvių, lenkų, airių ir kitų. 
Buvo gardūs pietūs ir visi 
gerai pavalgė, išklausė 
paskui klasiškų, nors 
trumpų prakalbėlių, ku
rias pasakė LaSalette Ko
legijos perdėtinis ir virši
ninkas lietuvis kunigas 
daktaras Mykolas Cibuls
kis. Jisai jautriai minėjo 
Broliuko Jono gabumus ir 
visus patarnavimus. Pami
nėjo ir broliuką Antaną 
(buvusį waterbur’iečių Šv. 
Juozapo parapijos zakris
tijoną) lietuvį, kuris per
nai šventė savo sidabrinį 
25 metų jubiliejų. Minėjo 
ir kitus bendrais žodžiais 
broliukus ir išaiškino jų 
gražų ir didelį prisidėjimą 
prie kunigų misijonierių 
darbo ir kolegijos.

Broliukas Jonas paskui 
kukliai pasakė prakalbėlę. 
Jisai dėkojo visiems už at
silankymą. Be kitų kunigų 
dalyvavo šie lietuviai ku
nigai: Mykolas Cibulskis, 
Lutkus, Abromaitis, Bru
žas, Bucevięius, Simonai
tis, Valantiejus, Kripas. 
Valio, broliukui Jonui!

NEWARK, N. J.
KONCERTAS PAVYKO

Lapkričio 17 d., parapi
jos * svetainėje, įvyko šv. 
Cecilijos- par. choro jubi
liejinis (30 m. kaip jis su
sitvėrė) koncertas. Oras

Daug vietos užimtų iš
vardyt tokį didelį dainų 
skaičių, kas ką išpildė. 
Paėmus programą į ran
kas, pamatai, kad tai ne 
programa, bet gražus — 
mažas albumėlis, nes 32 
puslapių, gražiais virše
liais ir puošia 28 įvairūs 
paveikslai ir 5-kios chorui 
dainos su gaidomis.

Trisdešimts metų choro 
darbuotė įrodo, kas per tą 
laiką choro buvo padary
ta. Programa prasidėjo aš
tuntą valandą ir tęsėsi li
gi vienuoliktai vai. nak
ties.

Pirmiausia vietinis cho
ras pagiedojo ‘Marija, Ma
rija’ ir kitas tris dainas. 
Choras gražiai sustatytas, 
choristai pasipuošę gėlė
mis na ir gražiai dainuoja. 
Dvi daini sudainavo choro 
solistė p. R. Juškaitienė. 
Atliko gražiai.

Gražiai pasirodė Pater- 
sono choras ved. muz. V. 
Justui. Choras nėra skait
lingas, bet harmoningai 
dainuoja.

Solo sudainavo p. An- 
dreičikas, M. Baubliūtė ir 
J. Spranaitis. Visi buvo 
tinkamai prisirengę savo 
dainas. Chorui didelė pa
spirtis turint tokius daini
ninkus. P. B. Brundzienė 
brooklinietė gražiai išpil
dė dvi dainas. Jos balsas 
gan stiprus ir švelnus. Jai 
buvo įteikta gražus gėlių 
bukietas.

P. T. Morkus, žinomas 
brookliniėčiams sudainavo 
solo ir p. A. Janavičiūtė, 
suetus su p. Brundziene.

Kar. Angelų par. solistė, 
atliko savo užduotį gerai 
ir gražiai.

Pirmą kartą teko išgirs
ti p. M. Petrauskaitę. Turi 
gražią balso medžiagą ir 
ją turėtų tankiau panau
doti. Kar. Angelų vyrų 
choras (jame matėsi netik 
iš kitų parapijų, bet net iš 
kitų chorų dain.) Jų dai
navimas labai karakteri- 
zuoja Lietuvos naktigo
nius. Dainuoja sutartinai. 
Ved. P. Dulkė. P. V. Ta
mošaitienė, iš Maspetho, 
kaip ir visuomet gražiai 
sudainavo.

Apreiškimo par. ansam
blis, ved. J. Jankaus šį 
kartą netaip jau skaudžiai 
išėjo, kaip buvo tikėtasi, 
ypač paskutinę dainą dai
nuojant “du broliukai ku
nigai” jautėsi dėtonavi-

žodžius. Bet ji senai žino
ma kaipo Elizabetho solis
tė.

Trio sudainavo trys se
sutės Baniūtės, Elizabetho 
choristės. Jų balsai nėra 
labai stiprūs, bet švelnūs 
ir lygūs, dikcija aiški. 
Joms patartina dažniau 
publikai pasirodyti.

Smuiku grojo Brazaus
kas. Jau pusėtinai prasila
vinęs muzikoj, turi neblo-Į 
gą techniką, iš ko galima 
spręsti, kad rimtai muzika 
užsiima. Užbaigoj vietinis 
choras sudainavo penkias 
dainas. Gale, chorui ir pu
blikai sugiedojus - Lietuvos 
himną tuoj koncertas ir 
užbaigtas.

Garbė priklauso vietos 
chorui, o ypač jo vedėjui 
p. A. Stanšauskui, nes ant 
jo pečių buvo visa šio kon
certo sunkumo našta.

Vaišingi newarkiečiai at
vykusius svečius skaniai 
pavaišino. Laike užkan
džių pasakė dėkingumo 
kalbas p. Stanišauskas, 
vietos kleb. kun. I. Kelme
lis. Komp. J. Žilevičiuj sa
vo kalboj pažymėjo, kad 
šios rūšies parengimai tu
ri didelės reikšmės. Užsi
mezga naujos pažintys. 
Dainininkai tarsi pereina 
kokią mokyklą, nes turi 
progos pasiklausyti įvairių 
asmenų dainavimo. Kalbė
tojas reiškė noro, kad to
kių koncertų būtų kuodau- 
giausia. Po užkandžių, 
kas norėjo dar pasišoko, o 
kiti skirstėsi į namus.

Garbė newarkieČiams už 
tokį parengimą. Priklauso 
garbė ir svečiams daini
ninkams bei muzikams, 
kad nepatingėjo ir nepabi
jojo tokio, oro, koks buvo 
pereitą sekmadienį. Girti
na ir tas, kad chorų vadai 
parodo viens kitam drau
giškumą. Buvęs.

BROOKLYN, N. Y.

nė, Gagienė, Zakarauskie
nė, Mikalauskienė, Sertvy- 
tienė, Katiliai, Gaigalai, 
Stankevičienė, Mankevi- 
čienė, Bakšienė, Klimienė.

Ten Buvus.

sius narius įvyks tą pačią 
dieną, gruodžio 15, 8:30 
vai. ryte, šv. Trejybės par 
bažnyčioje. Visi LDS na
riai tesusirenka išklausyti 
šv. mišių.

Girdėjau, kad hartfor- 
diečiai rengia margumynų 
vakarą su prakalbomis. 
Taigi visiems bus proga 
išgirsti daug naujienų ir 
išsinešti daug gražių įspū
džių.

Taigi dar kartą visus 
kviečiu dalyvauti šv. mi
šiose, apskričio suvažiavi
me, na ir vakarėlyje. 
LDS. Conn. Apskr. Rašt.

74 Belden St., New Bri
tam, Conn.

B. Mičiunienė,

C. BROOKLYN, N. Y

ŽAIDIMAS
Lapkričio 16 d. įvyko 

New Britain High school 
su Hartfordo High School 
football žaidimas. New 
Britainiečiai laimėjo 21— 
0. Pažymėtina, kad žaidė 
trys lietuviai jaunuoliai, 
būtent, Janušonis, Kubi
lius ir A. Palakauskas. 
Pastarasis labai pasižymi 
žaidimuose, laikydamas 
poziciją “left halfback”. 
New Britainiečiai šįmet 
išlošė devinis žaidimus, 
vienas išėjo lygiomis.

Sveikiname A. Palakaus- 
ką ir jo motinėlę ir linki
me iškilti moksle ir sporte.

PADĖKA
Brooklyn, N. Y. — Reiš

kiame nuoširdžius padėkos 
žodžius brangioms M. S. 
29 kp. sąjungietėms už su
rengimą taip vadinamos 
“surprise party” mūsų 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga ir už 
gražią* dovaną. Tos dienos 
įvykis visados pasiliks 
mūsų širdyse.

Moterų Sąjungos kuopa 
yra pasižymėjus gražiu 
veikimu ir narių tarpe gy
vuoja nuoširdus bendra
darbiavimas.

Dėkingi
Antanas ir Karolina

Damašai.

KULTŪRINIS PARENGI
MAS

Paminėjimui 15 metų 
Valstybinės Dramos Teat
ro veikimo Lietuvoj ir ar
tisto Vaičaičio mirties yra 
rengiamasi suvaidinti vei
kalą “Pabuskit Lietuviai”. 
Veikalas savo turiniu at
vaizduoja kaip lenkai kan
kino lietuvius, norėdami 
juos sulenkinti.. Gaidas 
tam prologui rašo mūsų 
žymus kompozitorius Žile
vičius. Lietuvių Meno®.Te
atras vaidins šį veikalą 
sausio 12 d. 1936 m. Ūki
ninkų salėj 101 Grand St.

M. J.

VIEŠAS KVIETIMAS LDS.
CONN. APSKRIČIO

KUOPOMS

Lapkričio 16 d. Moterų 
Sąjungos 29 kp. surengė 
savo narę ir jos vyrą pa
gerbti jų 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių 
proga gražų vakarėlį jų 
pačių namuose. Prisirinko 
daug sąjungiečių ir sve
čių.

Pirmiausiai kuopos pir
mininkė p. Ui Mikulskienė 
pasveikino pp. Damašus ir 
kuopos vardu įteikė dova-

LDS. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 15 d., 1935, 
Šv. Trejybės par. mokyk
los svetainėje, 399 Capitol 
Avė., Hartford, Conn.

Posėdžiai prasidės 1 vai. 
po pietų.

Visos LDS. kuopos nuo
širdžiai kviečiamos ir ra
ginamos išrinkti atstovus 
ir prisiųsti į šį suvažiavi
mą. Taipgi prašome paga
minti naudingų įnešimų ir 
pareiškimų iš savo kuopų 
veikimo.

Taipgi primenu, kad šv. 
mišios už gyvus ir miru

Sekmadienį, lapkričio 24 
d. įvyks Vaikelio Jėzaus 
draugijos 3 skyriaus kon
certas ir šokiai, parapijos 
salėje, 207 York St., 7 vai, 
vakare. Įžanga 50c.; vai
kams 25c.

J. Brundzos vedamas 
jaunamečių choras išpil
dys programą. Solo padai
nuos B. Brundzienė, o due
tą O. Revakienė ir M. Kra- 
Jikauskaitė.

Rengėjai visus kviečia 
dalyvauti.

RENGIA BALIŲ

Lapkričio 23 d., šeštadie
nį, L. Legijonieriai Stan
ley Ryiz 4 postas rengia 
balių 354 Park gat. lietu
vių svetainėj. Bus daug 
įvairumo. Gros lietuviškas 
orkestras. Įžanga dykai.

PASVEIKO

P. Kartonas, mūsų jau
nojo kunigėlio tėvelis bu
vo pavojingai susirgęs. Pa
sirgęs apie tris savaites, 
sustiprėjo ir vėl grįžo prie 
savo darbo. Sveikiname ir 
linkime stiprios sveikatos.

T. M.

Padėkonės Dienoje, lap
kričio 28 d. įvyks Gyvojo 
ir Amžinojo Ražančiaus 
draugijos kepurių balius 
ir šokiai, Šv. Jurgio para
pijos salėje, 207 York St.. 
7 vai. vakare. Įžanga iš 
anksto perkant tikietą 
40c.,‘ prie durų 50c., vai
kams 25c.

Už dvi gražiausias ir į- 
domiausias kepures bus 
duodamos dovanos.

Rengėjos nuoširdžiai vi
sus kviečia ateiti į balių.

NEW BRITAŪŪ CONN.

MANO MARŠRUTAS

Spalvuoti Judamieji 
Paveikslai

Lapkričio 14 d. mūsų ko
lonijoj p. J. Januškevičius 
rodė iš Lietuvos spalvuo
tus judamus paveikslus. 
Žmonių prisirinko gana 
skaitlingai ir visiems pati
ko. Kadangi šie paveikslai 
buvo parodyti rūpesniu 
kleb. kun. A. Vaškelio, tai 
jam už tai nuoširdžiai dė
kojame. Visi atsilankė ga
vo paragauti lietuviškų 
papirosų.

MIRĖ
Lapkričio 14, General li

goninėje mirė a. a. Juozas 
Markevičius 64 m. am
žiaus, pasirgęs trumpą lai
ką paliko nuliūdime žmoną 
Marijoną ir dukterį p. Oną 
Ciciulką, bei tris anūkus. 
Velionis kilęs iš Lietuvos. 
Punsko parap. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis 
šv. Marijos airių kapuose. 
Laidotuvėms rūpinosi mū
sų jaunas graborius A. P. 
Kartonas. Lai Visagalis 
suteikia Dangišką Karali
ją a.a. Juozo vėlei.

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

Nuo lapkr. 18 iki 24, — 
717 W. 18th Str. 
Chicago, III.

Nuo lapkr. 25 iki 29, — 
1078 W. Roosevelt Rd. 
Chicago, III. (poilsis).

Nuo lapkr. 30 iki gruod. 8, 
432 Windsor St., 
Cambridge, Mass.

Nuo gruod. 9 iki 22, — 
349 Smith Str., 
Providence, R. I.

Nuo gruod. 23 iki grd. 29, 
53 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

Nuo gruod. 30 iki sausio 4, 
So. Norwalk, Conn. 
(Keyser Island), poilsis.

Nuo sausio 5 iki 12, 
St. Vincent de Paul 
Church, Girardville, Pa.

Nuo sausio 13 iki 26, — 
Box 383, P. O. 
St. Clair, Pa.

Nuo sausio 27 iki vas. 2,— 
St. Louis Church, P. O. 
Gilberton, Pa.

Nuo vas. 3 iki 10, — 
624 Main St.
Sugar Notch, Pa.

Nuo vals 10 iki 23, — 
3230 So. Auburn Avė., 
Chicago, III.

Nuo vas. 23 iki 25, — 
1076 W. Roosevelt Rd„ 
Chicago, III. (poilsis).

Nuo vas. 26 iki kovo 8, —
5 Highfield Rd., 
Worcester, Mass.

Nuo kovo 9 iki 22, — 
46 Congress Avė, 
Waterbury, Conn.

Nuo kovo 23 iki 29, —
105 Main St., 
Athol, Mass.

Nuo kovo 30 iki bal. 12, 
20 Webster St., .. 
Brockton, Mass.

Nuo bal. 13 iki 18, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo bal. 19 iki geg. 5, — 
220 Ripley pi., 
Elizabeth, N. J.
Tėvas J. Bružikas, S. J,
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