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pie šimtas katalikų vadų 
pasirašė pareiškimą, ku
riuo jie reikalauja praves
ti naują konstitucijai prie
dą, kuris leistų sudaryti 
naują NRA.

Naujoji NRA turi turėt 
daug platesnes teises negu 
pirmoji.

Šį katalikų vadų darbą 
remia National Catholic 
Welfare Conference ir visi 
darbininkai.

Guyaųuil, Ecuador, —
Gruodžio 3, ant kaimo, 
Verde, Cocha nuslinko žą- 
mė. Kaimą visai palaido
dama su visais jo gyvento
jais. Kur buvo kaimas, da
bar tik nauja žemė, o kai
mo ir žmonių nei pėdsako 
neliko.

ITALIJA NEBESIUNČIA 
KARIUOMENES 

AFRIKON

MIRĖ ANGLIJOS 
KARALIAUS SESUO

London — Gruodžio 3 d. 
Anglijoje mirė Anglijos 
karaliaus Jurgio sesuo 
princesa Viktoria. Ji buvo 
nevedus. Del tos priežas
ties karalius pats negalėjo 
nei savo kalbos pasakyti 
atidarant Anglijos parla
mentą. Ją perskaitė Lor
das Hailsham.

TŪKSTANTIS NEREGIS
TRUOTŲ GYDYTOJŲ 

VALSTYBĖJE

- Massachusetts valstybės 
Medicinos Registravimo 
Taryba savo raporte pra
neša, kad šioje valstybėje 
yra arti 1000 iš 8000 gydy
tojų, kurie nėra registruo
ti.

Taigi taryba siūlo, kad 
pravestų įstatymą, kuris 
reikalautų gydytojus kas
met registruotis ir užsi
mokėti $2.00 registracijos 
mokesnį. Dabar tik reika
laujama užsiregistru o t i 
sykį ir po to skaitosi re
gistruotu visą gyvenimą.

Taryba įrodinėja, kad 
New York valstybė, prave- 
dus įstatymą, kad gydyto
jai registruotusi kasmet 
1926 m., išvijo iš valstybės 
šimtus šundaktarių.

Taryba tikisi, kad bilius, 
kurį ji įnešė bus priimtas.>

UŽSIMUŠĖ DU 
LAKŪNAI

. Washington, D. C. — 
Gruodžio \4, du Jungt. Val
stybių armijos karininkai- 
lakūnai užsimušė, kuomet 
jų orlaivis iš Bolling Field 
atsimušė į kalną.

Roma, — Gruodžio 4. 
Kariuomenė, kuri turėjo 
būti išsiųsta Afrikon, tapo 
sulaikyta Italijoj dėl na
minės apsaugos. Esant 
santykiams Italijos su An
glija ir Prancūzijos įtemp
tiems' dėl gręsiančio alie
jaus bei gazolino siuntimo 
Italijon uždraudimo,’ ka
riuomenė pasiliko naminei 
apsaugai, jei kiltų konflik
tas. Italijos laivynas ir-gi 
stovi užėmęs strategineą 
vietas ir jau yra pasiruo
šęs, reikalui kilus, veikti.

Italija šiuom tarpu jau 
turi milijoną gerai paruoš
tos kariuomenės.

NEVYKSTA SUDARYTI 
KLAIPĖDOS DIREKTO

RIJĄ

Klaipėda — Po ilgų kal
bų ir derybų, pagaliau, lyg 
ir prieita prie susitarimo 
su Klaip. seimeliu dėl nau
jos direktorijos sudarymo, 
kuri turėtų seimelio ir gu-. 
bernatoriaus pasitikėjimą. 
Direktoriją pavesta suda
ryti daugiausia balsų ga
vusiam rinkimuose į sei
melį atstovui Augustui 
Baldžiui. Jis, tačiau, iš 
karto negalėjo pasisakyti, 
ar jis sutinka, ar ne, ir 
prašė palaukti trijų dienų, 
kol jis galės duoti galuti
ną atsakymą.

P. Baldžius turi pasi
kviesti direktorijos nariais 
dar du asmenis. Šis užda
vinys jam yra labai nelen
gvas, nes iš šalies stengia
masi paveikti, kad jis 
kviestųsi tikrus vokieti
ninkus. Ta pat linkme dir
ba Karaliaučiaus radiofo
nas ir spauda.

Paskutinėmis žiniomis, 
A. Baldžius direktoriją su
daryti atsisakė.

L. VYČIŲ ŠVENTI CHICAGOJE
Lapkričio 3 d. š. m. Chicagos vyčiai ir jų rėmėjai uždėjo vainiką ant mū

sų tautos didvyrių Dariaus - Girėno paminklo. Tai gražus mūsų jaunimo dar
bas.

Paveikslai kairėj vaizduoja vainiko uždėjimo momentą. Vainiką deda p. 
Monika Žibaitė-Petraitienė, L. V. Centro sekretorė ir Juozas Poška, Chicagos 
apskričio pirmininkas.

Viršuj — dešinėj: J. Poška kalba prie paminklo. Apačioj — dešinėj: Chi
cagos vyčiai — veikėjai, dalyvavę iškilmęse prie paminklo.

Didžiosios Valstybės ^iulo Naują
Taikos Planą Italijai-Ethiopijai

LAUKIAMA DIDELIO 300 BADAUJANČIŲ MO
TERŲ REIKALAUJA 

PAŠALPOS
MŪŠIO

Asmara, Eritrea, —
Gruodžio 4 d., Italijos karo Worcester, Mass. — Tris 

šimtai moterų, Worcester 
ERA darbininkių, kurios 
buvo tris savaites be algų, 
išbadėjusios susi rinko 
miesto rotužėn reikalauti

Londonas — Britanija ir 
Prancūzija siūlo Italijai ir 
Ethiopijai naują taikos 
planą.

duos Italijos diktatoriui.
•Teisu iis neoriims tai Ita- plecn} uzPUoluno ant Itali- UjaFuždės naujas’ sankci-'j08 kariuomenės Makale 

J | fronto sekcijoj. Manoma,
Tas pats su Ethiopija. i k?d. Ethiopiečių karinome- paiįįos; 

Ji turės priimti, nes jei ne- ?e iatu bai^a“a sukoncen- 
• -J • • truoti didziulen atakon.priims, tai ir jai uždės , Tx i i įankmifls Siuom tarpu Italų kanuo-

Naujuoiu Planu siūloma meaė,sutinka vis Wau 
kariaujančiom valstybėm d/desmo pasipriesmimo 
apsimainyti žemėmis Ita- 18 ethiopiemų. Jų hunaii is 
Ii ja gautų ruožą žemės Ti-|n.etyc"l ‘talų ka

J & “v . * Inuomenes dalis ir dauggre provmciioj žemiau A-_ nridaro šiamdigrat linijos, Makale ir nesBaągumų pridaro. Šiam 
, v u I numatomam musiui ethio-
TOhtnr.Ho PieČia®S Vadovausiąs pato

karalius Haile Sellasie, ku-, 
ris jau yra atvykęs fron-, skurdo ir vargo, 
tan ir savo stovyklą įstei-l 
gęs. Šis laukiamas mūšis 
turėtų būti nulemiantis.

Sovietai Priešinasi Susitaikymui
KAUNAS —- Pranešama, kad mėnuo atgal kaip 

Lietuvos vyriausybė pradėjo slaptas derybas su Vo*> 
kietija. Tas įvykęs patarus Klaipėdos konvencijos sig
natarams. Lietuva buvo verčiama pakeisti režimą 
Klaipėdos krašte.

Vokietija, kaip praneša spauda, jau sutikusi nu* 
traukti ekonominį boikotą prieš Lietuvą ir atidaryti 
rubežius prekybos vedimui.

Lietuva gi sutikusi paskelbti amnestiją daugumai 
iš 80 nuteistų vokietininkų, kurie už sąmokslą prieš 
Lietuvą buvo karo teismo nubausti.

Kaune plačiai kalbama, kad prieš Kalėdas vokie
tininkai jau bus laisvėje.

Lietuvos ministerių kabinetas svarsto amnestijos 
klausimą. Tai ir bus tautininkų valdžios “gudrumas”, 
“tautiškumas” ir “drąsa”.

Sovietų Rusijos atstovas Lietuvai Karski grįžo iŠ 
Maskvos Kaunan ir jis atlankęs Lietuvos užsienių rei
kalų įstaigą, ir ilgą laiką kalbėjosi su valdininkais. IŠ 
patikėtinų šaltinių sužinota, kad Karski pareiškęs* 
j°g jo valdžia yra priešinga Lietuvos taikymuisi su 
Vokietija.

Bostono Provincijos Kunigų 
Kablegrama Smetonai

JO EKSCELENCIJAI
LIETUVOS PREZIDENTUI
ANTANUI SMETONAI

Bostono Kunigų Vienybės Provincijai skaudu dęl 
katalikiškų organizacijų, uždarymo ir pasaulio spau
dos žeminančių, kompnt  ̂vi
Popiežiaus atstovą, nesutvarko bažnytinių santykių. 
Gelbėkit Lietuvos garbę.

Kun. P. Juškaitis, Pirmininkas, 
Kun. S. Kneižis, Raštininkas.

PENKI KALINIAI BANDĖ 
PABĖGTI

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO PIETŲ

Darbininko Radio Programa įvyks kaip papras
tai, šeštadienį, gruodžio 7 d., 5 vai. po pietų, šį šešta
dienį programą išpildys Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. lį^t. par. Radio Grupė, Cambridge, Mass. Daini
ninkų grupė yra sekanti: Vedėjas muz. M. Karbaus
kas, M. Grybaitė, F. Karbauskaite, E. Jakutis, O. Bin-

Ethiopija gauna mainais 
ruožą teritorijos išilgai 
Prancūzijos Somalila n d 

’rubežiaus įnimant Assab 
‘uostą, tuo laimi tiesioginį 
.į jūres išėjimą.
| Pietinei Italijai siūloma 
, beveik visa Ogaden pro
vincija ir didelė dalis Ha- 
rar provincijos, bet nenu
traukiant teritorialių ry
šių su Eritrea.

Ethiopija pasilieka ne
priklausoma, bet Tautų 
Sąjunga kontroliuotų pa
siūlytą pagelbą pravedi- 
mui būtinų reformų admi
nistracijoj.

Prancūzijos ir Anglijos 
atstovai, šeštadienį sueis

Beeinant dvi moteris ap
alpo.

Miesto Šelpimo depart- 
mentas pažadėjo pasiųsti 
maisto.

Viena iš moterų pareiš
kė, kad jos du vaiku per 
24 valandas neturėję mais
to.

Baisu ir pamąstyti, kad 
turtingoje šalyje tiek daug

So. Boston, Mass.
Gruodžio 3 d. iš Mass. 

valstybės kalėjimo, Char- 
lestown’e bandė pabėgti 
penki desperatai kaliniai. 
Apie 9:30 iš ryto, kuomet 
kalėjimo civilis tarnauto
jas Richardo atvyko su di
džiuliu troku atveždamas 
kalėjimo dirbtuvėms reik
menų. Penki kaliniai už
puolė ant jo ir geležimis 
užmušę sulipo trokan. 
Nors kiti sargai ir ištiki
mieji kaliniai bandė juos 
sulaikyti, bet jie peiliais ir 
gelžgaliais save apsigynė, 
sunkiai sužeisdami ban

džiusius juos sulaikyti ii?: 
pasileido į kalėjimo var
tus. Su įsibėgėjusiu troktt 
lengvai pramušė pirmuo
sius ir antruosius vartus,; 
bet čia atvažiuojantis kį* 
tas trokas juos sulaikė iį 
jie iššokę pasileido bėgti. 
Tuom tarpu buvo pakel
tas aliarmas ir apie keli 
šimtai policistų ir gaisri
ninkų pribuvo, kurie stt 
kalėjimo sargais greit ap
supo pabėgusius kalinius 
Boston & Maine geležinke
lio “freight Yards” ir du 
iš jų nušovė, o kitus tris 
sugavo ir atgal kalėjiman 
grąžino.

Visi penki pildė ilgų me
tų bausmes ir visi turi il
gus ir kriminalius rekor
dus.

PAMINKLAS KUNIGUI

KARALIUS MATO REI
KALĄ SUSTIPRINTI 
ANGLIJOS APSIGY

NIMO JĖGAS
VAJUS PRASIDĖJO VISU SMARKUMU

dar pasitarti. Tikisi gauti 
dar prieš šeštadienį Mus- 
solini atsakymą.

Anglijos karalius savo 
kalboje, kurią skaitė lor- 
^as Hailsham, atidarant 

čius prieš metus laiko mi-1 Anglijos parlamentą pa-

Grįžęs iš Sov. Rusijos 
kun. Juozapas Kazakevi-

re ir buvo palaidotas Kau
no kapuose. Jam pastaty
tas gražus paminklas Kau
no kapuose.

DAUGIAU NEBESI-

brėžė* reikalingumą susti
printi Anglijos tautines 
apsigynimo jėgas, kad pa
laikius tarptautinį presti
žą. Taipgi pareiškė, sutiki
mą dabartinei Anglijos 
vyriausybes vedamai poli
tikai. .

Italijoj yra įsisteigusi 
draugija kovoti su keiks
mais. Krautuvėse, miesto

AREŠTUOTI ĮTARTI 
ŠNIPINĖJIMU

geliūtė, J. Sutkiūte, B. Sutkiūtė, P. Remeika, J. Kali
nauskas, j. Kačėnas, K. Samalis, A. Guzevičius, J. 
Mockevičius ir akompanistė Stasė Bayko. Visus kvie
čiame pasiklausyti. Pasukite savo radio aparatus ant 
1410 kilocycles ir klausykitės gražių dainų, muzikos 
ir kalbų iš stoties WAAB, Boston, Mass.

— Kar. Teismo prokura
tūrai perduota Suvalkų kr. 
neramumų nauja byla, ku
rioj kaltinamaisiais trau
kiami 28 žmonės.

soduose iškabinti tos 
draugijos plakatai: “Ne
keikite”. Popiežius nese
niai tą draugiją pagyrė- ir 
ragino ir toliau su keiks
mais kovoti.

Alksnėnų km., Punsko 
valse, broliai Tamaševičiai 
areštuoti ir išvežti kaip į- 
tarti šnipinėjimu svetimos 
valstybės, naudai*

Sekmadienį, gruodžio 8 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Pranciškaus par. salėje, Lawrence, Mass, įvyksta va* 
jaus prakalbos. Kalbės įžymus kalbėtojas kun. Pr. V, 
Strakauskas, Lowell, Mass. par. klebonas. Jo kalba 
bus iliustruota gražiais paveikslais.

Kaip girdėti, Lawrence smarkiai ruošiasi atakon. 
Jie žada nepasiduoti nei didžiulėms kolonijoms.

BOSTONE VYKSTĄ MOBILIZACIJA. — Bosto
nas yra užsispyręs šiemet niekam nepasiduoti? Jie no
ri laimėti aukščiausi balsų skaičių ir pirmas dovanas.

ATEINA ŽINIŲ Iš WORCESTERIO. — Worce®- 
teriečiai mano suorganizuoti tokią vajininku armiją, 
kuri nugalėsianti visas kolonijas. Dabar vajininkų 
priešakyje stovi p. Blavackas, Matas Jurkėnas ir kiti.

WESTFIELD SMARKIAI ORGANIZUOJASI.— 
IŠ Westfieldo gauta žinių, kad vadovaujant klebonui 
kun. V. Puidokui ir Jurgiui Naudžiui, vajininkai orga
nizuojami visu frontu. Jie sako “nors mūsų kolonija 
maža, bet mes nepasiduosime”! \ /

PROVIDENCE, ir kitos kolonijos taipgi Smarkiai 
ruošiasi prie vajaus. -J; ’ - j?
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kančią dieną įvyko pietūs 
klebonijoje.

Gerb. mūsų išeivijos va

’ nihinkus-es, kurie ir nepri-1 j 
klauso ar nepriklausys,’ 
prie choro. Yrą noras su- J 
daryti milžinišką Li)S Me- C 
tinį Koncertą.

DIDELE ŠVENTE

; TAISOMĘ1R PARDUODAME RAŲIOS

GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. S0. BOSTON 0558

Tnž. Stasys Beleskas, Ssr. * 343 W. Broadway, So. Bost#i, Mass? ' ‘

7 ĮVAIRUS ^ELBIMAI *
BROADWAY LŲMBER 

CO.
Lentos, durys langai ir kitokia 

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

Brangus LDS. Nariai ir “Darbininko”nariu bažnytiškas įrašy
mas.

Abiejų bažnytinių drau-Gruodžio 4 d., Gerb.
m. K. Urbonavičius, vy- ~ ----- ----------- ~-------
tusias redaktorius “Dar- Atvažiuodavo bo, posto-jkų Bažnyčios švente, Ne- riai yra dideli. Garbė už

“, 'Studentų Žo- ,?.u 5\asine kalto Prasidėjimo Panos tai yra mūsų jaunimui ir
io” ir ‘^Kunigų Vienybės ^stediemais — sel^ad16- Marijos. Lietuviai katali- jų dvasios vadui kun. K.

m. K. Urbonavičius, vy-

linko”.

savo viloje, Thompson, Ct.
Sekmadienį, gruodžio 8 Abiejų bažnytinių drau- 

a., įpuola didžiulė Katali-'gijų įstojaučių narių bū-
Skaitytojai!

iripn?, daugelio, laikraš-1niais- Iki atšils jis Thomp- ^aį turį ypatingą pamal- 
1 bendradarbis, Kunigų ®?n,an tevažiuos _ retkar- durną prie, Dievo Motinos.

Jenkui.

enybės Draugijos Pirini
nkas ir lietuvių kalbos 
akytojas Marianapo 1 y 
•įžo South Bostonan vi
ekai apsigyventi per žie- 
ą, Tą įvykį pažymėti se-

čiais. Linkime mūsų vete- Todėl jie Marijos šventėse 
ranui darbuotojui geriau- gausiai eina į bažnyčias ir 
šio žiemavojimo. ĮprĮe sakramentų.

ŠVENTOS BARBOROS I ŽAVEJANČIOS PAMAL- 
GVVENIMAS SCENOJE D0S

ŠV. BARBORA

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.

Adresas: |
933 E. Broadvvay, H 

SO. BOSTON, MASS.
i.....................4

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS 6. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų : Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 
r ADVOKATAI

598 East Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3 
Residence:

16 Thomas Pk.,'Tel. S. B. 1043

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Mass

i

Gruodžio 8-tą dieną, baž- Gruodžio 8 d,, 2:30 vai. 
nytinėje salėje 7 vai. vak., p0 pietų, šv. Petro bažny- 
bus statomas scenoje labai Šioje, įvyksta, tiesiog, |a- 
gražus veikalas “Šv. Bar- vejančios Marijos Vaikelių 
boros gyvenimas”. Šis vei- (bernaičių - mergaičių) 
kalas So. Bostone bus pir-' Draugijos naujų narių pri
mą kartą vaidinamas, tad ėmimo pamaldos.
visiems bus geros progos I Tą pačią dieną, 7 vai. va- 
jį pamatyti. Vaidintojai iš kare, įvyks tokios pat j- 
Cambridge dirba išsijuosę, spūdingos pamaldos Mer- 
kad šį veikalą perstačius ginų Sodalicijos — naujų 
kuo sėkmingiau. Vadovau
ja seserys pasijonistės. Vi
si malonėkite įsigyti tikie- 
tus iš kalno.

Pelnas skiriamas sese
lėms, tad visi malonėkite 
šį kilnų darbą paremti, 
nes seselės tiek daug dėl 
mūsų darbuojasi. Kurie 
turite nusipirkę tikietėlius 
laimėjimui, prašomi daly
vauti seselių rankų darbo 
išdirbinių laimėjime.

Kviečiame visus,
Rengimo Komisija 

| PRADŽIA PRATYBŲ 

j Gruodžio 6 d., 8 vai. vak.. 
parapijos salėje, 492 E. 
7th St., So. Boston, Mass., 
art. R. Juška su savo dide
liu ir mylimu choru, pra- 
jdeda ruoštis prie LDS. Me
ilinio Koncerto, kurs įvyks 
sausio 19 d., 1936, Dan
gaus Vartų salėje.

Ten tam tikslui bus re
guliariai ir punktualiai lai
komos pratybos kiekvieną 
penktadienio vakarą, aš
tuntą valandą.

Šv. Petro bažnyčioje ku
nigai ragino eiti į tas LDS 

f Koncerto speciales praty-

Gruodžio 8 d,, 2:30 vai.

kare, įvyks tokios pat j

Tuoj po Sodalicijos nau
jų narių priėmimo pamal
dų, įvyks bažnytinėje sa
lėje tikybinis ilgas teatras 
Šv. Barbora, Seselių Pa- 
sionisčių ir kun. K. Jen- 
kaus priežiūroje. Ji yra di
delė šventoji. Jos gyveni
mas kaip Panos ir kanki
nės labai žmones dorina, 
Viso vakaro pelnas eis Se
serų Pasioniščių vienuoly
nui ir našlaitynui. įžanga 
mažutė.

PRANEŠIMAS

Tel. So. Boston 0823 
i LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
Arti Municipal BuildingĮ Arti Municipal Building | 

j 525 E. Broadway, S. Boston Į 
Ofiso Valandos f

: Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki Ę 
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-| 
Ėsas uždarytas eubatoa vakarais ir| 
| nedčldienials, taipgi seredomis nuo Į 

12-toa dieną uždarytas.
j Taipgi nuimu ir X-Ray |

Lietuvis Dantistas

DR. S. t. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą plieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedęliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Per ištisus metus laikraštis “Darbininkas” lankė 
Tamstų namus, du sykiu į savaitę, teikdamas įvairių- 
įvairiausių žinių iš plačiosios Amerikos, darbininkų 
gyvenimo, Tėvynės Lietuvos ir iš viso pasaulio.

“Darbininkas” buvo geriausias Tamstos draugas, 
patarėjas ir prietelius. Jis nori tokiu pasilikti ir to
liau.

Biagiasi senieji metai, su jais baigiasi daugelio 
“Darbininko” skaitytojų prenumerata. Taigi, nuošir
džiai prašome kaip LDS narių, taip ir “Darbininko” 
skaitytojų atnaujinti prenumeratą.

Dabar eina “Darbininko” vajus. Vajaus metu 
“Darbininko” kaina yra nupiginta iki $3.00 metams. ! 
Taigi, pasinaudikite proga!'

“Darbininko” Administracija.

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

xtea. 168 W. 7th St. 
Res,: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dienų ir naktį.

Šiuomi pranešu visuome
nei, kad išlaimėjimas laik
rodėlio, lapkričio 28 d., ne
įvyko iš priežašties nega
lėjimo surinkti visų tikie- 
tų; kurie buvo išdalinti 
pardavinėjimui. Negrąžin
ta dar 100 tikietų.

Taigi išlaimėjimas ati
dėtas iki gruodžio 29 die
nos ir įvyks toje pačioje 
salėje 492 E. Seventh St., 
So. Boston, Mass, 4 vai. po 
pietų.

Išleistojas,
P. P. Mikalauskas.

KAZIMIERIEČIŲ
BEANO PARTY

Visi Laukia Linksmų Kalėdų
i AUKSAI YRA TIKRA DOVANA.—Priduoda, daug' gražumo.
■ (1) Moterų ir Vyrų Laikrodžiai $9.50 ir daugiau.
■ (2) Žiedai nuo $1.50.
• (3) Setai Plunksnų ir Paišelių nuo $1.50 iki $15.00.
; (4) Vaiku ant rankų Laikrodžiai $2.50 ir $2.95.
! ŽIEDAI. BRANZALJETAI IR LAKETAI $1.00 IR DAUGIAU.

i Turime visokių Sieninių Laikrodžių, Sidabrinių peilių ir videlčių. 
Visokių dovanų ir už visokias žemas kainus.

TAISOME, MAINOME LAIKRODŽIUS IR
i ŽIEDUS.
j PERDIRBAME Iš SENŲ LAIKRODŽIU IR ŽIEDU I NAUJUS. 

VISKĄ G V AR ANT UO J AM E SULYG SUTARTIES.

: Parduodame visokiu Kompaniją Radios ir Lietuviškus Rekordus.

ROLAND KETVIRTIS $ Co.
Į 322 Broadvvay, ‘ South Boston.
f Telefonas: SOU-th Boston 4649.

I New (

IR

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuin 9753

lei. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Bružikas, S. J. Subdeako- nyčioje, West Broadway 
nu — kun. Vosilius MIC. 
Ceremoniorium —- kun. J. 
Plevokas. Sekmadienio va
kare iškilmingus mišparus 
laikė kun. J. Bakanas, dea
konu — kun. Dr. A. Bru
žas, subdeakonu — kun. P. 
Juras.

Pirmadienio vakare iš
kilmingus mišparus laikė 
kun. J. Juraitis. Deakonu 
buvo kun. P. Aukštikalnis, 
subdeakonu — kun. J. Vai
tiekūnas. Antradienio va
kare užbaigos mišparus 
laikė kun. K. Jenkus. Dea
konu — kun. P .Aukšti
kalnis S. J., subdeakonu— 
kun. J. Petrauskas. Pa
mokslus sakė Tėvas Bruži
kas, S. J.

Lapkričio 20 d. įvyko 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų beano party, pa
rapijos svetainėje. Dalyva
vo daug žmonių. Visi link
smai ir naudingai praleido 
laiką. Sesutėms Kazimie- 
rietėms liko, gražaus pelno. 
Reikia pažymėti, kad į šį 
vakarą buvo atsilankę la
bai daug ir svetimtaučių 
ir jie džiaugėsi tokiu būdu 
parėmę Sesutes. Dalyvavo 
nemažai ir mūsų profesijo- 
nalų ir biznierių.

Mūsų parapijos klebonas 
kun. F. Virmauskis labai 
daug prisidėjo ir parėmė 
šį vakarą. Dėkojame Gerb. 
Klebonui už paramą ir 
taipgi dėkojame visiems 
kitiems.

Rengimo Komisija.

NOVENŲ IR REKOLEK
CIJŲ UŽBAIGA 

įvyks sekmadienį gruo
džio 8, 3 vai. po piety. Visi 
dalyvaukite, kad įgyti vi
suotinius atlaidus.

So. Bostone.

Tel. ŠOU. 1437 
MILANO’S 

ČEVERYKŲ TAISYMO SAP A 
Geriausi Įtaisymai So. Bostone. 
Patarnauja lietuviams jau nuo 

1907 Metų.
Darbą atliekame belaukiant į 

15 miliutų.
KAINOS LABAI ŽEMOS 

Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto Iki 7 p.p. 

Suimtomis — 8 iki 10 vai vnk.
360 Broadvvay, So. Boston, Mass.

BROADWAY FRUIT 
' MARKETS

WHOLESALE & RETAIL
Švieži vaisiai, daržovės ir riešutai 

žemomis kainomis visuomet.
463 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU. 2761

SOUTH BOSTON 
STOVE EXCH ANGE

CAMBRIDGE, MASS

Du Berniukai tapo pa
gauti plėšianti aukų, dėžu
tes šv. Petro ir Povilo baž-

40 V AL. ATLAIDAI
Gruodžio 1—2 ir 3 dieno

se įvyko 40 vai. atlaidai. 
Kunigų iš visos Bostono 
apylinkės buvo atvykę pa- 
gelbon. Sekmadienį sumą 
pradedant atlaidus laikė 
Kun. A. Bublys MIC. Asis- 
toje buvo deakonu Tėvas

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS

409 Winsly St.
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčių 
Tel. Kirkland 9221.

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS 

y————■

Tol. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Oratorius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Bes. 
564 Kast Broadway, 

So. Boston, Mass.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

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

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

Tel. So. Boston 2923

ATIDARYMAS 
MEAT MARKET

PETER KISIELIS
339 Dorchester St.,

So. Boston, Mass.
(Corner Middle St.)

Geriausia ir šyiežiausla Męsa 
žemus Kainos. Uždyka pristatome.

Greitas patarnavimas.

REIKALINGAS JANI 
TORIUS. Atsišaukite tuo
jau į “Darbininko” admi 
nistraciją, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

Gurantuoti Aliejiniai Burnerlal—$7.75 
Dalys visokių ISdlrbysčly

Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams.
Pečius parduodame, perkam ir mainom 

Grindims patiesalai ir matrosai

269 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. GRADY

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

SPECIALISTAS
Baigęs N. Y, Universitete Medičiuos 
Kolegijų, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patieut Lowell Hospitaly, gydy
tojas City Dlspensary; gydytojas prie 
St John’s Uos pi ta lės; Medicinos eg- 
zamlnleris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. Ą. Gym.; A. O. 
Forestęrs of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vok. Nedėliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Tekphone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGbUnds 4855 
ROXBURY. MASS.

PEEKINS SQ. CĄSH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S,Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS 
918 E. Broadway 

Telephonę South Boston 9367

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

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASE VI6IUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES 

254 W. Broadway, So. Boeton
Tęl. Soų. Boston 2090

113 Ames St., Br.ockton, Mass.
Tel. Brockton 890

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS 
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį. 

Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną. 
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną. 

DEL INFORMACIJŲ ŠAUKITE 

Pašaukite
BATCHELDER WHITTEMORE 

834 Massachussetts Avenue, Boston 
Tel. HIGlands 1920

'S o

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash .......... ALGonqn-3108
Cambridge 4 Brattle  ........... KIRklnd-6820
Charlestown 161 MedfOrd CHA stoji-0086 
Dorchester 346 Talbot av.......... GBN eva-1350
Malden 69 Pleasant .............   MALden-6800
Norwood 269 Lenox............... NORwood*0764
Roslindale 6 Corinth...............P AR Jcway-3900
Roriindale 6 Corinth........ ...... PARkway.421O
Roxbuiy 09 Warren     HIG hlnds-6450 
South Boston 463 Broadvvay ... ŠOU Bos4830 
Bxeoutive OffiM 834 M«ss. »v. HIUhlnd«.182O 
Slgta j3uwiw» Honday» ........ KEN diom^IOO

•;A
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Gruodžio 6, 1985

Pabuskite!

■ ■>

DĄRMfriNKAŽ

’

Daugelis mūsų ilgai snaudėme, daugelis nuo priešų tik gynėmis. Laikas da
bar visiems stoti kovon. Visi darbininkais, esame, taigi stokime po “Darbininko” 
vėliava ir visi marš atakon!

Visur prie įvairių progų iki nobodumo, be rods, pripasakota ir prirašyta a- 
pie geros spaudos naudą ir blogos žalingumą. Visi tą gerai supranta. Visi: ir 
kunigai, ir eiliniai katalikai norėtų, kad gera spauda visur gerai praplistų, o blo
ga pražūtų. Bet kai visur, taip ir čia vien gerų norų neužtenka. Dievas reikalau
ja ir žmonių dalies, tai yra jų dArbo.

Brangūs šių žodžių skaitytojai, aišku, kad ir Tamstai Kristaus idėja brangi, 
o ji šioje gadynėje pasekmingiausiai plečiama per spaudą; tai-gi nepaskūpėk 
Dieviškai idėjai nors kelių valandų nuoširdaus darbo ir maldos. Žiūrėkite ką tik 
vienas žmogus gali padaryti. Efezo mieste apaštalų laikais buvo praplitę daug 
blogų knygų. Vienas tik šv. Povilas trumpu laiku padarė tai, kad efeziečiai, 
šventraščio žodžiais tariant: “Sunešė savo knygas ir sudegino visų akyvaizdoje. 
Apskaičius jų kainą, rasta, kad jos buvo vertos 50 tūkstančių dinarų (apie 7 tūk
stančiai dolerių), taip garbingai augo ir ir stiprėjo Viešpaties žodis”. (Apašt. 
Darbai 19. 19).

Dabar tiek daug katalikų, kad jei mes visi būtumėme nuoširdūs Kristui, ko
kį milžinišką darbą nuveiktume visi nuoširdžiai dirbdami!

Prasideda Vajus!
NUPIGINTA “DARBININKO” KAINA

Vajaus metu “Darbininko” kaina sumažinta iki $3.00. metams. Paprastai 
“Darbininko” kaina metams $4.00.

KONTESTANTAMS DOVANOS
Vajaus metu kontestantams — “Darbininko” platintojams už pasidarbavi

mą yra skiriamos sekamos dovanos:
Už 500,000 balsų .
Už 400,000 balsų .... $320.00
Už 300,000 balsų .... $210.00

KITOS KONTESTANTAMS DOVANOS:
Kurie iš Kontestantų gaus aukščiausią balsų skaičių, apart piniginių dova

nų, dar gaus sekamas:
1. Vieškambario baldus (Parlor sėt) vertės $100.00.
2. Paauksuotą 17 akmenų laikrodėlį vyrišką ar moterišką, vertės $30.00.
3. Rašomąją paauksuotą plunksną, vertės $5.00.
Norintieji pasidarbuoti “Darbininko” Vajuje, prašome išpildę šį Kuponą iš

kirpti ir prisiųsti mums.

$500.00 Už 200,000 balsų
Už 100,000 balsų

$120.00 
$ 50.00 

Už 50,000 balsų .... $ 25.00

G

Su gruodžio pradžia Lietuvių Darbininkų Sąjunga pradeda naujų narių ir 
“Darbininko” skaitytojų vajų. Taigi, visi kaip vienas stokime į katalikiškos 
spaudos platinimo darbą!

GERB. “DARBININKO” ADMINISTRACIJA!
Šiuomi prašau įrašyti mane į Kontestantų eiles 

ir prisiųsti platesnių žinių apie Vajaus taisykles.
Vardas Pavardė ...................................................
Adresas ..................................................................

Pennsylvanijos Žinios
LIETUVIŲ DIENA LAKEWOOD PARKE

Šiais metais rugpiūčio 15 d. Lietuvių 21-oji Diena 
pasisekė gan gerai. Iždininkas p. M. Lapinskas iš Ma- 
hanoy City ankščiau apyskaitos negalėjo patiekti to
dėl, kad kai kurios kolonijos iki šiam laikui buvo ne- 
atsiskaičiusios. Gerb. iždininkas Lapinskas pateikė 
sekančią apyskaitą:
ĮEIGOS:
Iš Lakewood savininko gauta

Mt. Carmel už tags ir pamaldų kol.
Mt. Carmel už guzikėlius
St. Clair už guzikėlius
Shenandoah už guzikėlius
Mahanoy City už guzikėlius
Minersville už guzikėlius
Frackville už guzikėlius
Girardville už guzikėlius
Hazleton už guzikėlius

Viso Jeigu

SCRANTON, PA.

$550.00 
147.65 

56.00 
48.85 
48.75 
46.35 
40.00 
35.00 
30.00 
11.25

$1013.85
IŠLAIDOS:

Už guzikėlius $111.85
Nuošimtis už guzikėlių pardavinėjimą- 63.21 
Vargon. Shierant už muziką ir garsinimus 21.26 
Sekretorei už darbą ir stamps 10.60
Policmonui už 1931 metus 5.00

PITTSBURGH, PA.l mieste daug yra “Darbi
ninko” skaitytojų, bet tu
rėtų būti keliais šimtais 
daugiau. Čia dar daug yra 
katalikų, kurie skaito vi-

jos Vilioję, Newtown, Pen-1 
na. Toji Akademija dar j 
mezga naujus žiedus, ji 
reikalauja daug medžiagi-! 
nes pajamos. Mūsų gailės-' ______
tingieji prieteliai vargiai! Sekmadienį, gruodžio 15 šokią bedievišką —■ gelto- 
gali įsivaizduoti kiek atsi- d.? 1935, tuojau po sumos, | nąją spaudą. Katalikai jau 
eina užlaikyti šią įstaigą. į šv. Juozapo bažnytinėje turėtų susiprasti. Lau-

Tad, gaudamos tokią su- svetainėje įvyks susirinki-' kiant šv. Kalėdų, kiekvie- 
mą jos paramai, džiaugia-1 mas. 
mės mūsų brangiųjų gera
darių duosnumu ir mel
džiamės, r 
kuris mato Jūsų gerašir- 
dingumą suteiktų

LDS. Narių ir “Darbinin
ko” skaitytojų žiniai

LDS. nariai malonėkite 
ateiti į šį susirinkimą ir

kad Visagalis, užsimokėti duokles, o ku-

Jums
rie norite užsiprenumeruo
ti arba atnaujinti laikraš-

pažadėtą šimteriopą atly- j-į “Darbininką” irgi gale*
ginimą.

Pennsylvanijos
Dvasiškiams, Darbuoto
jams, Rėmėjams ir vi
siems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie šios 
dovanos suteikimo esame 
įuoširdžiai dėkingos,

Šv. Kazimiero Seserys.

Gerb.
site lengvai tą padaryti.

Kiekvienas katalik a s 
darbininkas, turėtų pri
klausyti prie šios kilnios 
organizacijos, ir skaityti 
organą “Darbininką”, ku
ris katalikiškoj dvasioj gi 
na darbininkus ir kovoja 
už jų būvį. Nors mūsų

j nas turėtų savo namus ap
valyti nuo nešvarios spau
dos ir užsisakyti katalikiš
ką laikraštį “Darbininką”. 
Tad nepamirškite 15 die
nos gruodžio. Ateikite ir 
užsisakykite šį laikraštį, 
kuriame rasite daug me
džiagos sau pasiskaityti ir 
kitiems 

. kviečia 
mą.

L. D.

patarti. Visus 
ateiti į susirinki-

S. kuopos pirm.
S. P. G.

Viso Išlaidų $221.92
Pelno iš Lietuvių Dienos liko $791.93. Sulig dele

gatų nutarimo, tas pelnas tapo paskirstytas sekan
čiai:

1) Tėvų Marijonų Kolegijai, Thompson,
Conn. $263.97

2) Seserų Kazimieriečių Akademijai prie
Philadelphijos 263.98

3) Seserų Pranciškonių Akademijai prie
Pittsburgh 263.98

Minėtoms mokslo įstaigoms pinigai jau pasiųsti. Šelp
ti tas aukštesnes mūsų lietuviškas, mokslo įstaigas y- 
ra tai priedermė kiekvieno susipratusi© lietuvio — 
kataliko; gaila, kad kaikurie to nesupranta. Kaiku- 
rios kolonijos visai nepasidarbavo, kad daugiau pelno 
sudarius. Kaikurie įvažiuojant į parką atsisakė įsigy
ti “tag”. už 25c. Tikimės, kad kitais metais visos ko
lonijos uoliai pasidarbuos Lietuvių Dienai ir visuome
nė parems aukomis Lietuvių Dieną Lakewood Parke. 
Gryno pelno kasmet turėtų duoti apie $2000.00.

Kun. J. B. Končius,
Presos Komisijos Narys.

SO. BOSTON, MASS.
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass. s

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
į GRABORIUS - UNDERTAKER
į Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
į 258 W. BROADWAY,
i Telefonas SOUth
į BROCKTONO OFISAS:
į 16-18 Intervale Street,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠIRDINGA PADĖKA
C

Gavome $263.98 iš Lietu
vių Dienos, kuri įvyko

Lakewood Parke rugpiūčio 
mėn.

Ta graži suma yra dide
lė parama mūsų jaunai A- 
kademijai, Juozapo Mari-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

• irmĮninka — Eva MarksienS,
625 E. 8tb St., So. Boston, Mass. 
TeL So. Botson 1298

'Ice-pirmlnlnkė — Ona SlaurlenA* 
443 E. 7tb St., So. Boston, Mase. 
Tel. So. Boston 8422

'rot Rafit — Brone Clnnlenė, 
29Gould St, West Roxbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W *

rf’ln. Rafit — Marijona Markonlutfi. 
83 Navarre St, Rosi Indais, Mana

Tel. Parkway 0558-W 
ždlnlnkfi Ona Stanjnllntfe, 

105 West 6th St., So. Boston, Mase 
rvarkdarė — Ona Mizgtrdlenė,

• 1512 Columhln Rd., 86., Boston. Mama 
(ąsos Globėja — E. Janufionlenė.

1426 Columbla Rd.. So. Boston, Mana, 
iraugljn savo ausi rinki m tik laiko kas 
antra utarnlnkų kiekvieno mfinealu,

ŠV, JONO EV. BL. PAŠALPIN6 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice- pirm. ■*- V. Medonis,
21 Sanger St., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkus — .1. Gllneckls,
5 Thomas Park, So. Boston. Mass. 

Fln. Rdfitlninkas — Albf Nevlera.
1G \Vinfield Rt, So. Boston, Mass.

Iždininkas — P. Tuleikis,
109 Bo\ven St., Su. Boston; Mass. 

Maršalka — J. Zalkta.
T Wlnfle!d St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trfr 
čia nedėldlenj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos sniėj 492 
E. Tth Rt„ So Rostnn.

7:80 vai. vakare, pohalnytinfij avė 
tai nė j,

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininkų.

Florist's 
narys

Bile kada
Bile kur

Vienatinis bonsuotas 
Telegraph Delivery

* So. Bostone 
Pristatome gėles 

Telegrafu

THORNTON’S 
FLOWER SHOP

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukletai Ir Pagrabų gėlės 

—mūsų specialybė 
Tel. ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester St. So. Boston.

PADĖKA
Šiuomi reiškiame nuo

širdžią padėką gerb. kle
bonams ir veikėjams iš 
Schuylkill, Luzerne ir 
Northumberland pavietų, 
prisidėjusiems darbu prie 
21-mos Lietuvių Dienos, 
Lakewood Parke, Rugp. 
15 d., 1935.

Prie šio sėkmingo pikni
ko, kuris davė Šv. Pran
ciškaus Vienuolijai, $263.- 
98 pelno, prisidėjo sekan
čios lietuvių kolonijų pa
rapijos: Mt. Carmel, Gi
rardville, Shenandoah, Ma
hanoy City, Hazleton, Ta- 
maąua, Frackville, St 
Clair, Minersville.

Lai Dievas gausiai atly
gina visiems, kurie prisi
dėjo ar darbu prie Šio sėk
mingo pikniko, o mes iš 
savo pusės, melsimės už( 
šiuos geradarius.

Dėkingos,
Šv. Pranciškaus

Seserys.

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
dorybė. Napoleonas.

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

Washington St. 
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 1VALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

BALDUS
Perkraus- 

tome 
/ VISUR

PIGIAI 
GREITAI 

• SAUGIAI

FURNITURE CO. 
326-328 W. Broadway 

Tel. South Boston 4618

Telephone 
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

■E
TeL S. B. 2805-R j 

LIETUVIS

OPIOMETRISTAS)
Ifiegzamlnuoju akis f 
priskiriu aklniut- | 
kreivas akis atltie-1 
sinu ir amhli.|<»nlfi-: 

akose (aklose) akyse sugrąžinu: 
| Šviesų tinkamu laiku.
į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. i 
Į 447 Broadway, South Boston!

.... ..............    -ė

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Juistice o f the Peace
’ Visokios rūfilea ap d rauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

' Tel. Šou. Boston 1761
Residonce:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namu tel.; Šou. Boston 2483-W

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų it 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmČiau.

Automobilių ir Trokų 
Agentūra.

Taisome visokių Ifidlrbysėlų auto 
mobilius. ,Talsymu ir demonstravf 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eigbth St

SOUTH BOSTON, MASS.
loe. Kayočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

DARBININKAS
(THE WORKER) x

Published every Tuesday and Friday escept Holidays suoh as 
New Year, <3ood Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas ’
--------------  by ------- ------- • .

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR. C. ASSOOIATION OF LABOR 
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston? ;

Mass. under the Act of Mareh 8, 1870
Acceptauce for mnlltng at special rate of postage provldert for In Section 1108 

Act of Octobef 8, 1917. aųthorlaed on, Jųly 12, 1918
SUBSCRIPTION KATES: PRENUMERATOSKAINA:

Uomestic yearly ........................... $4.00 Amerikoje nietnmi ur&rhftd $4.00
Forelgn yearly ..................... .  $5.00 Užsieny metams ».v,^\,,iwv>..$5.00
Uomestic once pei* weėk yearly $2.00 Vienų kart savaitėje matams *, $2,00 • 
Forelgn once per yearly.. $2.50 ūisleny 1 kart aavaltOjr Mttama $2.00

DARBININKAS ’ ’
366 Weat Broadvay South Boahm, Mau.

Telephone South Borton 3680

PRENUMERATOS KAINĄ

Užsieny metams ,$5.00
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JEtARBIhinKAS
Vękiečįų
Pamėgdžioto j ąj

NU0du£W ^kyačįus gąui^jjąg žii^M ir ątaie- 
tys vis^ gąJ^us isilinautj perdęaimus, wą deltp ten
ka prieiti išvadą, fejd kataliku btikįp pletU¥PJe 
nsniui "blogąją. fląy neprieita prie ^Įtio 
laipsnį, kąį», pą^zd^i, Vokietįjgje, b$ W. tP> 
žingsnis po žingsnio, einama, ir matyt, kad kokia įgu
busi ranka diriguoja tą nuolatinį prieš katalikus uji
mą. Iš priespaudos metoęĮų ir linkmės ĘĮgu spręsti, 
įad viskas tempiama ant vokiško kųrpąU°v—‘Fini
kas gal peržiaurus ir perdaug jau primityviškas. Vy
riausias tikslas — tai grįžimas į pągpnyątę- VAki^Člg 
paziams katalikų tikėjimas persiaūras ir persvelriūs. 
Jiems reikia tokio, kurs pateisintų jų groboniškus ins- 
tįnktus. Taip be jokių ceremonijų yra pareiškęs pats 
Įąudendorf, buvusis aukščiausias yqkięčįų vaęĮąs $ą- 
sąuliniam karę. Jis be jokios ątpdąįros sąkp, kad vp- 
kiečiai pralaimėjo karą dėl krikščionybės, vadinasi, 
krikščionybė perdaug sušvelninusi brutališką vokie
čių energiją (sic!). Taigi krikščionių religija nėra tin
dama vokiečių tąutąi. Jai reikia grįžti prie senovės 
germaniškųjų dievų garbinimo.

Tas importuotas iš Vokietįjps pągpnizipąs ipątp- 
piai ima prigyti Lietuvos valdininkų idęąlogijoje. Sų- 
ętabmeldinti Lietuvą — tai perdaug jau aiškus jų tik
ėjas. Bet gan gramozdiškai jį praveda. Viena, kad ne- 
Ipgingai. Ir štai delko. Šiandie Lietuvoje viskas, kas 
ypkiška, be galo nepopuliaru. Tai suprantama, nes vo
kiečiai atkakliausi mūsų priešai. Bet gi priemonės ti
kėjimui persekioti Imamos iš Vokietijos ir, tur būt, 
gryno vokiečio ranka diriguojamos. Kodėl?

Antra vertus, uždarymas katalikiškų organizaci
jų, paneigimas spaudos laisvės ir tam panašūs pries
paudos būdai jau seniai atgyvenų sąvp naudingumą. 
Tie žmonės, kurie juos naudoja, gęųąį tai žino. Jie pa
tys didžiumoje yra buvę persekioti rusų valdžios ir y- 
ra pajutę geležinę priespaudos ranką, bet tas kaip 
tiktai ir išlaikė jų lietuvybę. Žiauri rusų priespauda 
daug mums padėjo tautiškai atsigimti. Tuo būdu 
praktika parodo, kad griežtos priespaudos ir draudi
mo metodą yra naudinga prispaustiesiems ir kenks
minga prispaudėjams. Ir dabar taip bus: spaudimas 
sukels reakciją, ir jei katalikų tikėjimas dar daugiau 
Lietuvoje sustiprės, tai tegu trumparegiai valdininkai 
nekaltina mūs, kad jų neperspėjome. K.

Nauji Ajnęrikos 
Plitikos Galiūnai

Turime galvoj du asme
niu, kurių vardas ir garbę 
čia dar tik nesenai iškilo, 
o jau vienas ir kitas turį 
milijonus entuzijastingų 
pasekėjų. Jie patys betar
piai neina j politiką, ųe- 
steįgią naujų politiškų 
partijų, tačįąu jįe turės 
milžiniškos įįąkflS į ątm- 
nančių metų J. A. V. pre
zidento rinkimus.

Tai Detroito Šv. Teresė
lės bažnyčios klebonas 
kun. Coūghlin’as ir Los 
Angeles senukas gydyto? 
jas Townsend’as.

Radįo kunigas Coughli- 
n’as jau nuo trejų metų 
garsus savo radio kalbo
mis, smerkiančiomis kapi
talistų egojizmą ir savo 
suorganizuotą piliečių fi
ga, kovojančia už didesnį 
socialinį teisingumą ir pri- 
skaitančią keletą milijonų 
narių. Visa kun. Coughli- 
n’o akciją būtų ganą §im- 
pątįnga, išskyrus tik jo 
siaurą nącijonalistinį nu
sistatymą, kada jisai agi
tuoja prieš Amerikos deji- 
mąsi į Tautų Sąjungą ir į 
Tąrptąųtįnį Haagps Teis
mą. Kaipo katalikų kuni
gui, rodos, neturėtų būti 
Švęsimas vijų tautų ir visų 
žmogių brolybes idealus, o 
kaipo protingam Amerikos 
patrijotui, rodos, pravar
tu būtų1 suprasti, kad izo
liacijos nuo viso pasaulio 
politika yra Amerikai ir 
žalinga ir negarbingą. Žą- 
lįnga dėlto, kad mūsų am

nps ekonomistų spegįglįstų 
įvairiais klausimais, į &i- 
PW3 nesudėjo tiflftą- 
piąi ir atsakytų. Patsai jo 
šalininkų įneštas į kongre
są įstatymų sumąųymas 
{psųįinko tįk fį-|ą dalį bal- 
sųojąnčių atstovų. Ątrpdė, 
kątf Kongresą^ jau Į^us $į- 
la$qjęs vis| guipąpppą. 
Tačiau ne. Towsendas dar 
nei manyti nemanė pasi- 
dųpti. Sau page|bpn jisai 
gąyp gaįių Žmogų, buvusį 
real eštate srityje biznierį 
Ęobetyą CįępĮpnįs’ą ir ėmė 
dar su didesniu uolumu c - . n: _ t
rinį^tį savo sekėjus, pie- 
ments’as pasirodė nepa
prastai gabus organizato
rius ir propagandistas. 
Kaip iš gausybės rago pa
sipylė po v}są kraštą 
Townsendlt’ų klubai. Tų 
klubų Amerikoje priskai- 
tprqą jąų per penkis tūks
tančius. Visi jie tarp savęs 
surišti, neveikia kas sau. 
Tačiau organizuojami lais
vai, įvairių žmonių grupių. 
Didesnio miesto, ar vieno 
distrikto klubai jungiasi į 
centralinį klubą. Visi Cęų- 
traliniai klubai jungiasi į

žiuje ųebegaįimą atsirųbę? 
žiųptį nuo visos žmonijos 
reikalų ir vargų. Ęąi šian
dien kitiems bloga, rytoj 
bus bloga ir tau. O padė
damas kitiems, tuo pat ir 
sau gera darysi. Amerikai 
bus daug sveikiau ir sau
giau, kada kiti kraštai 
džiaugsis ramybe ir gero
ve. Tada ir Amerikos biz
nis geriau seksis. O negar
binga toji politika yra dėl
to, kad Amerika turėtų vi
sų gąliipybių vadovauti 
žipoųijps progresui, gi už- 
Sidąry4ąpia nųp vįso pą- 
sąųlįo jį kaip tįk rocįo ne- 
priaųgimą prie yąidmęųs, 
kurį, rodos, patį Ąpvęizją 
jai skiria.

Antras galiūnas, tai se
nukas D-ras Townsend’as, 
apie kurio gražų projektą 
jau turėjau progos “Darbi
ninko” skaitytojams rašy
ti. Šis irgi skubinasi į pa- 
gelbą visiems vargstan
tiems žmonėms, manyda
mas išrišti gerovės mįslę, 
Iškovodamas visiems se- 
niaips virš 60 metų mėne
sines $200.00 pensijas.

Nesena; Townseųd’as bu
vo Detroite, ten matėsi su 
kun. Coughlin’u ir, kaip y- 
ra žįnpma, sutarė vięnąs 
kitą remtį.

Townsendo projektas jau 
buvę pereitą žięmą svars
tomas Wąsįįųgtono kon
grese. Spemjalrojė^komisi^ 
joje buvo apklausinėjamas 
pątąąį Townsėnd’as; buvo 
vargšas prispirtas prie Ne

vieną visos valstybės klu
bą; q valstybių klubai pri
klauso vienam iš keturių 
didžįųjų Centrų, kurie, 
randasi Washingtone, New 
Yorke, Chicagoje ir Los 
Angeles’e. Pagaliau viską, 
ir visus vienija du žmonės, 
Towsend’ąs ir Clements’as, 
kurie ir sudaro vyriausią 
Centrą, kurs pastovios 
vietos neturi, kilnojasi iš 
vietos į vietą, nes abudu 
vadai nuolat po Ameriką 
važinėja, organizuodami ir 
agituodami, palaiky darni 
tarp savęs nuolatinius ry
šius. Towsend’as ir Cle
ments’as pasisavino ir pri
taikė savo akcijai visą lig- 
šiol buvusį panašiam rei
kalui Amerikos technišką 
patyrimą. Ypač jie daug 
pasimokė ir pasisavino iš 
buvusių prohibicijonistų, 
kurie, kad ir nesudarė sa
vo atskiros politiškos par
tijos, tačiau savo laiku su
gebėjo taip paspausti ki
tas jau esamas partijas, 
kad*jos galutinai, buvo į- 
vykdžiųsįos visus prohibi- 
cijopistų planus ir įsaky
mus. Panašiu planu eina ir 
To^nsenditai. Jie panau
doja savo tikslams jau ži- 
pomą visų politiškų maši
nų baiiųe iš atžvilgio į ge
rai organizuotus politiš
kus k|ųbu,s. Jeigu yra nu
manoma, kąd tas ąr kitas 
pentralįnįs klubas priskai
to sau 5QQQ ųąrįų — su to
kia jėga kiekvienas kad ir 
rimčiausias ir stipriausias 
kandidatąs prįvalo skaity
tis.

Tęwsend’itai šiemęt savo 
plano vykdymą pradėjo 
nuo Detroito. Tenai visai 
nesenai buvo perrenkamas 
kandidatas į Kongresą. 
Nup respublikonu partijos 
buvo pastatyti balsavi
mams išviso penki kandi
datai. Prieš bąl^vįniųs at: 
pyko į Detroitą Towsen- 
d’as ir ėmė su kandidatais 
fartis, į<ąd Šu|||$ų remti 
fcongresė jo pensijų planą. 
peturi^ž^jĄeąpiejįx kandi
datai nematė reikalo skai
tytis su Tęyyųsepd’o pro
jektu įr nieko jąm nepažą-
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cįęjq. Penjctąs kandidata^, 
įS visų jąųnįausias, ir niį: 
HftR nežinomas, p. 
Mąin pąreįąkė savo viešpj 
Hąlbpj, kad jisai visomįg 
sąvo išgąįęjnis D-ro Towp: 
Sppd’p sppianymą remsiąs,. 
Pąktąyąs paleido į darbą 
visus sąVP klubus Deįypife 
iF P- supliekė yišųą 
savo konkurentus, gauda
mas vienas žymiai daugiau 
balsų, kaip visi keturi kiti 
kandidatai. Šitas faktas 
atkreipė dėmesį visų Ame
rikos politikos veikėjų į 
naują augančią jėgą. Jei 
bus eidama tuo pąčįu p|ą- 
nu ir toliau, galimas daik
tas, kad Townsend’o sekė- 
jąmsxbus lemta daug pa
sverti Amerikos pplitikpję- 
Jau ir pernai savo politiš
ką jėgą Townsendįt’ąi pą- 
rodė Californijos valsty
bėje, kada jie tik ten dar 
ir teturėjo geresnę sąvp 
organizaciją. 1934 m. rude
nį rinkimuose į kongresą 
praėjo visi tie kąndįdatąį 
(iš 20-ties net 17), kurie 
pažadėjo remti Towsęųd’o 
planą- Kada kongrese bu
vo balsuojamas Townsen-
d’o projektas — vien iš 
Californijos už projektą 
buvo paduota 17 balsų. Pa
našiai buvo tenai su gu- 
bernatoriaūs rinkiniais. 
Demokratų kandidątas į 
gubernatorius, garsus ra
šytojas Upton Sinclair, 
Californįjoj ląbąi popule- 
rus priešrinkiminėje kal
boje kritiškai atsiliepęs a- 
pie Towsend’o planą, kai
po į netikslų įr neįvykdo
mą. Tuo tarpų repųblikpnų 
kandidatąs Merriam nuo
širdžiai Toymsęndo 'planą 
užgyrė. Męr^iąm’ąs buvo 
išrinktas.

Žinoma, net jeigu ir pa
sisektų Townsend’o sekė
jams ateinančiais metais 
prastumti į kongresą di
delį savo sėkėjų skaičių — 
dar maža būtų viltis, kad 
sumanymas greitai virstų 
įstatymu.

Aj* šioks ar toks bus A- 
merikps prezidentas pp 
193fi m. — Kiekvienas be- 
ąbejo pastatys savo veto, 
net jeigu kongresas ir di
dele baĮsų dauguma tokį 
įstątymą Pribūtų- Planas 
tur būt ilgą laiką būtų 
mėtomas kaip futbolo 
sviedinys iš Kongreso į 
Baltuosius Rūmus ip atjjąl, 
bent iki tol, kol būtų aišku, 
jįad kraštas ekonopiiškai 
pajėgtų tą pepsjjų planą 
yykdytį. Pąsikąrtotų be a- 
bejo ta pati istorija, kaip 
su veteranų bonusais, nors 
įr reikia pripažinti, kad 
gausingų senatvės pensijų 
sumanymas yra krašte 
daug labiau popųlerus, 
kaip buvusiems karei
viams tūkstantinių cįovąnų 
išdalinimas.

Visi panašūs Amerikos 
sąjūdžiai, kaip kun. Goug- 
hlino, D-ro Townsend’o, 
arba vėlionies senatoriąus 
Hue Long’o sųdąrytąs są
jūdis geresniam turtij iš
dalinimui —- rodo vieną 
dalybą: Ąpiepkps žmonės 
yra nusivylę turinčiu val
dymu; nebetekdamikan
trybės jię tveriasi >by‘ko
kių gražesnių sumanymų, 
kad tik įvyktų gyvenįme 
daugiau teisingumo. Tą ki-

Auksines Smiltys
ginlf tyi,” Sąkp kųHjg8g.

“Bęt yra fgj^a-
lingi ątstątyųųri praiųpnės 
nanąų,?.

“Ąr jų trųksta gepąjąm 
Dieyųį?”

“žipipgųą nęątpoką ąąvo 
skolų pąldomĮpJ’.

“SJępko tikėjimo |ųio- 
gaų!” Rippriųęip kupįgas, 
“tu nieko neišstatai pavo- 
jun, išmėgink”.

Auksakalių sutikę, }f ku- 
prįĮinkąuioje 

forrąpję prękybipės ben
drystes sąlygas su geruo
ju pįevų, ąųtąrįąi|t, ka^ 
pusė pramones pplno, jęi 
pasekminga, eis Dievui.

Jaunasis žmogus pridėjo 
savo parašą prie popieros, 
o kunigas pasirašė vardan 
Dįęvo.

Sekančią dieną vienas 
skolininkas atsilygino mir
ties yąlandpje. Sąyaitę vę- 
lįąųs žyįpųų ųžsisąkyųiąs 
ątėjp j ųąpąųs, ir ręikąlin- 
gpų Išlaidos buvo užmokė
tos Pimpių k4 tįk sųgrą: 
žintais.

Darbąs buvo atliktas su 
neįtįkėtįną energiją ir ga
bumu; jaunasis žmogus 
sakydavo, kad jis jautėsi 
verčiamas slaptą jėgą. Tąį 
bųvp jo Bendrininkas, 
kurs pribuvo jam į pagel- 
bą. Pasitikėdamas šia pa
galba, kurią jis jautė tikru 
ir jaučiamu būdu, ir kuri 
rodos pądįdįnP jo suprati
mą, jo valią, jo taktą, jis 
tuoj atgavo, netiktai sma
gias įęįgas, bet turtą, ir 
jis buvo ištikimas savo 
bendrystes sąlygoms: kas 
metai jis davė beturčiams, 
per savo brolį, pusę savo 
įeigų.

* * *
Kodėl neišmėginti pana

šios bendrystes?
Kiekviena bendrysta da- 

leidžia prietelystę tarp 
bendrininkų ir bendrą ka
pitalą.

Į. Ėrietelystė iš Dievo 
pusęs. Ar nejaučiate, kad 
iš Jo pusės randasi tikra, 
jaųtyb ii* virš visa ko, pra
ktišką prietelystė? Ar Die
vas nęduoda jums Savęs 
visįųkąi? O prietelystė yra 
davimas savęs kitam.

IŠ jūsų pusės. A! jei‘abe
jojate atsiduoti Dievui, 
leisti Jam daryti kaip Jis 
nori su jumis, jei murma
te prieš tą, ką Jis atsiun
čia, prieš tuos, kuriuos Jis 
pastato apie jus, jūsų mei
lė nėrą tokia kokiai jai de
rėtų būti.

2. Ęendrąs k^pim3^ 
jūsų pusės, bus uolumas 
padaryme Dįevo žinoiųų; 
meijė pakentime ir mylėji
me Dievo vaikų, tai yra, 
jūsų artimo; ištikimas at
likimas kiekvienos dienos 
pareigų dvasioje pasidavi
mo Jo šventai valiai.

Iš. Dievo pusės. Aš neži
nau tikrai k$ PĮevąs su- 
tpjkS, Uet ąt Fbau, kad §y- 
M m rintei
sudarytą, sielą pątlpą ra
mybę, kąri prą^ąliųą visą 
susįrūpinįmą, stiprumą, 
kurio niekas negąji nugą-, 
lėti, ir stebėtiną' energiją 
visuose joę darbuose.

Jūs jaučiatės remiamais 
nematoma, bŽt galinga bū
tybę, ir visas jūsų darbas 
yra tikrenybėje geriau at- 
Hktąę.

(IŠ vertė 
4ftt. M.

xxąj.

Af esi Mite 
pateisi sujmi ąj I- 
f W SJ$iPį: f,Ie*Kfl- 
Mt? pieva 
lystes... a visa tai bus 
jums pridėta”? (Mato VI, 
33). 6 laidydami jį savo 
širdyje prįęš šyępčįąųsįą 
Sakramentą, ąr įąda sąr 
kėtė sau: šie yra žodžiai 
Pįevo kurs yra tįesa. Jei, 
tąį, aš dirbu (ie| Dievo, dėl 
Jo garbės, žodžiu, dėl Jo 
reikalų, Jis paims mane, 
pąaųo reikąlųs, piano rįi- 
pęstįs, ant Sayęs, ir kpkiu 
stĮpruipįi, kokįą rąąąybe, 
įp įaįme mano gyvenimas 
bus pripildytas!

Pasiklausykite sekančios 
pasakos:

Buvo du broliu kurie už
augo mylėdamu kits kitą, 
po motinus priežiūra; jie 
žaidė, studijavo, ir meldėsi 
drauge ikį laikas atėjo 
jiėpis pasįrinkti karjerą.

Vienas paliko kuųigų, 
antras tęsė savo tėvo pra
monę ir paliko auksakaliu.

Teisingas, gudrus, ir me
nininkas dirbėjas, jis tuoj 
turėjo didelį būrį pirkėjų. 
Jjs vienok, ant nelaimės, 
susidėjo su voki e či ų 
brangakmenių piaustyto- 
ju, kurs panėrė jį į tokį 
neapgalvotą spekuliavimą, 
kad pabaigoje šešių mėne
sių, atsidūręs ant bankru- 
to slenksčio ir su vargu ir 
negarba prieš jį, jis buvo 
beveik pasidavęs bevilčiai, 
kuomet jo brolis nusisku
bino pas jį ir sakė:

“Yra tau priemonė atsi- 
taisymui”.

“Kokia?” jis ųžkląųsė, 
ūmai pilnas vilties.

“Priimk turtingą, gudrų, 
ir teisingą bendrininką”.

“Bendrininkų su tokio
mis ypatybėmis daugiau 
nesiranda”.

“Aš žinau vieną”.
“Kurs?”
“Geriausis Dievas.”
Jaunas žmogus pasižiū

rėjo į kunigą su šypsena, 
kuri, rodos, sakė: Nesi
juok iš manęs.

“Aš nejuokauju; išmė

tančią nuotaiką rimti po
litikai įvertina ir skaitos}. 
piąi$įen| ųepęfdaų| svar
bu, kurios partijos žmogus 
bus Amerikos Prezidentas. 
Atrodo, kųd kiekvienas 
prezideųtąs bus jąų pri
verstas skaitytis su teisė
tais žmonių reikalavimais. 
Prez. Rooseveltas jaut
riau, negu kitas kuris bu
vęs prezidentas atjautė 
gyvenįmo pu|są. Jiąąi pi 
ir daugiau padarė darbo 
žmęnęms, kaip kiti jo 
pirmtakūnai. Tačiau ir ji
sai dar labai mažai tenu
veikė socialiniam teisingu
mui įvykdyti. Užsimojimai 
jo buvo gana gražūs, ir ga
lingi. Tačiau dįdžipjo ka
pitalo atstovai perdaug 
dar stiprūs ir gyvi. Rldū- 
mą Rposeve|to sumanymų 
jiems, rodos, pasiseks nu- 
knįai^tĮ Ręt > rimtą. kpyą 
už didesnį teisingunlą jaū 
pradėtą. Ji nebegąįės pasi
liauti. Uosis.
ĮQ35.XIĮ.2.

9.

m vmys pffli
PAŽAISLIO DIEVO

Prieš palikįĮąmąg Lietu
vą Įeit. F. Vąįtkffi sykių 
su ųąvp žmoųą gąp norėjo 
ap!ąnltyti Miįji Farii^ 
šveptAV? Visų
šventųjų djpųą ^0 1 vaV 
P9 pietjj lauke jq šųm*
tai mažųjų maldininkų, ąt- 
siskubinūsių jo sutikti įš 
Kauno, Petrašiūnų ir Pą- 
žaislio apylinkių. Tai buyp 
Eucharistijos Karžygiąįj 
kurie daugiausia meldėsį 
prie Pažaislio Stebuklingo? 
sips Dięyp Motinos už lą}? 
mingą Lltuąpįcos II skri
dimą. Dabar jie, sudarę 
dvi ilgas eiles nuo didžiųjų 
vienuolyno vartų iki pąf 
bažnyčias durų, džiaugs
mingai pasveikino, iškel
dami tautinių spalvų vėlią? 
vėleą ir šūkaudami: “Vą? 
lio, mūsų ląkūnas”. Leįt. 
Vaitkus susimąstęs perėjų 
pro iškeltų vėliavėlių špą? 
lięrius ir įžengę į šventovę, 
Pagkui jį rikiuotomis eilę? 
mis suėjp i** vfei mažieji jo 
didžiojo žygio rėmėjąį. 
Truputį pąsiiųeldęs prįę 
stebuklingojo Marijos pą- 
veikslo, Vaitkus įteikę 
Monsipj. V. Pąr^ni, šipę 
šventovės saugotojui, si
dabrinį Lįtuanicos II mo? 
delį, prašydamas jį paką- 
binti ppe Pięvo Motinos 
paveikslo, kaip jo padėką 
už atliktąją kelionę per 
klastingąjį Atlantą.

Kauno Eųchąris t i j o s 
Karžygiai, norėdami dar 
geriąu įsidėmėti šį reikš
mingą įvykį, pasiryžo čia 
pat pašventinti ir savo 
naująją vėliavą, šventina
mosios

vėliąyųs kūmais 
sutiko būti ’įiiį. Yftiflfųą 

ir p. Vaitkienę.
Tai bųyo. trumpos, bet į- 
spūdingps apeį^ps, kūfias 
atlikp mqpsmj. V. Pąrgisr 
o pąmokslą pąsąlįė “žvaig
ždės” redąktprįųs. T* Pau
kštys, S. J. Bo š}ų iškilmių 
v}si vąįkęĮiąi dar karią 
garbiai sukalbėjo 10 ‘Svei
ka, Marija’, dėkodami Die
vo Motinai už sutelktą pa
galbą Lituanicos II vai
ruotojui ir prašydamit kad 
Marija padėtų įr jieų^s vi
siems tapti tikrais Liętu- 
vos karžygiais. Tuomet p. 
Vaitkaį sų d}dęlįu susido
mėjimų aplėkė vienuoly
ną, pasiėmė keliolika atvi
rukų Pažaisliui atminti ir, 
pasivaišinę svetingųjų šv. 
Kazimiero Seserų vienuo
lyne, apleido šią jaukiąją 
šventovę. Bet prieš išva
žiuodamas Įeit. Vaitkus 
dar paprašė T. Paukštį at
laikyti Kaune vienas Mi
šias, kaip padėką Dievui 
už Jp pągąlbą.

To ką męs vądinąrųe me- 
degiipų pasisekimų ^alj 
kartais pritrukti, pieš 
daugiau' nęjaųciąme apsi- 
vyjįmų, kųpie kitais pa- 
žęmiuo mųą ir ątęmė mft" 
sų širdį; patiktai mes fsą? 
me visados ramūs, vįgądfis 
gatavi tęsti savo kasdieni
nę užduotį, bet esame tik
ri, kad yrą tikrą nąuda 
net nepaslsękW* *

Vėl, aš klausiu, ar nepa- 
mėgįnsįte ben^rystos su 
geruoju Dięvu^



. SMAtadieuli, &no&io G, 1933 & j-J
Tel. 2-8180 

A. J. KATKAUSKAS 
Dvi Puikios Krautuvės

UžlaikčĮnę puikjamiu drabu
žiu visai šeimynai Persitikrin
kite I Taipgi, paduodame RA
DIOS aparatus ir AbC ŠKAL- 

SIAMAS MAŠINAS.
873-376 MUlftury St. 

Worcester, Mass.

Geliu Ui Jūsų

pas

GEORGE’S FLO WER
30 Trumbull St.

Krautuves Tel. 5-1384 
" Jtamo Tel. 5-Š524 ’ 

"Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį į yisąs cįąljs pasaulio”.

' Dial 6-1944

PORE gPTIUAl GI).
ALBERT R. BARKERZ . * . v * * *. • • * * #*

Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akiiuų.

397 Mąin St., Worcester, Mass.

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVĖ

Jonas Ę. Kačinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žią tąvora. Pamėgykite mūši] 
patarnavimą. Už pristatymą 

nieko neskąitome.
844 Millbury St., Tel. 5-5746.

Tel. 3-5710

GREENWOO DAĮRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdiną visus.
WORępš’Į’ER, 

MASS.

I NATIONAL BOTTLING
COMPANY

| Lozoraičiai — Savininkai
| Išdirbame gerus minkštus gė- 
| rimus. Geriausias patarnavi- 
Imas vakarėliams ir piknikams 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
I AVORCESTER, MASS.

M. A. CIVINSKAS & UO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-343 Haręling St 
WORCESTER, MASS.

Atdara 
Dieną ir Naktį

Tel.
DiąJ-5-58Q8

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektrį- 
kihiąi GRĮJNOAįV Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIC

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

išsimdkėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury gt.,
WORCESTER. MASS.

GROCERNE ir BUČERNE 
* n* I* V s!", <• ■ «r. I ♦

JONAS ir ONA KUJMDROTĄI 
SAVININKAI

63 PENN AVĖ. IVORCESTER, MASS.
DIA£ 5-6367

DARBININKAS
.uy.,.... 1.

W orcester, Mass
wo$ V8RTG IW

LDS. 108 kp. metiniame 
susirinkime, £uris įvyko 
gruodžio 1 d., Aušros Var- 
tu ponijos salėję, nujar- 
ta rengti Balių 31 d. gruo
džio, sptinkąnt Naujus. 
Metus. Peinas bažnyčios 
baigimo fondui.

Bus muzika, užkandžių, 
dovanų ir Beano lošimas, 
įžanga 50c. Komisijon įei
na Juozas Glavickas, Ele
onora Džiaųgjenė, Domi- 
ninkąs Neveraąuskas, Jo
nas Aįl0ųppas, Įjįųdvikas 
Volungis, Teklė Tamošai
tienė.

Valdyba Naujiems me- 
tąms yra sekaųti:

Kazimieras Tamulevi
čius — Pirm., Eleonora 
Džiaugienė — Vice-pirm., 
Domininkas NeyęręĮąųs- 
kas — Prot. Raštininkas, 
Juozas (Jląvįckąs — Fin. 
Rašt. Kazimieras Kierei- 
ša — Iždininkas, Juozas 
Kirmila — Tvarkdarys;

Visi išvien pasižadėjo 
smarkiai pasidarbuoti va
jaus reikąląis. ^ik gąila, 
kąd platesnių informącįjų 
tą dieną neturėjome. Lau
ksim- Pernai ręzuiįątąį ne
blogiausi buvo, tat šįmej 
tikimės pądYigųbįnti skai
tytojų eiles.

Lietuvos Vyčių 116 kp. 
savo metiniame susirinki
me padarė “clean sweep”. 
Naują 1936, valdybą sųdą- 
ro visi jauni nąriai, tąd 
tikimės daug daugiau vei
klumo toj kuopoj, taip-gi 
daugiau Vyčių dvasios, ir 
bendresnio sugyven i m o 
parių tarpe. Vyčiai pradė
kite naujus metus su nau
ja platforma. Pareikštus 
mintys naujos valdybos 
duoda vilties, kad dideli 
darbai bus nuveikti bėgy
je 1936 m. Laikydamies 
vieningumo, atsieksite sa
vo tikslą.

Naują valdybą sudaro:
Adomas Kųdarauskas — 

Pirm., Jurgis Dubickas — 
vice-pirm., Bernardas Bą- 
rysas — Prot. Raštinin
kas, Antanina Kazlauskai
tė—Fin. Rašt., Jonas Mar
cinkus — Iždininkas, Wal- 
lace Akstinas — Tvarkdą- 
rys.

Buvusiai valdybai parei
kšta dėkingumas už gražų 
pasidarbavimą, gausiu del
nų plojimu.

Sausio mėn. 6-tą d. 1936 
m. įvyks instalacijos nau
jos valdybos, 8 vai. vak. 
Po susirinkimo buvo už
kandžiai po vadovyste p- 
lės Esteros Eidikaitės ir I- 
zabelės Baliųkoniū|ės.

Vardo Jėzaus I skyrius, 
kuriame priklauso bernai
čiai iki 17 m. amžiaus lai
kė savo metinį susirinki- 
mą ir nutarė turėti šįmet,

kaip ir pernai basket bąli 
ratelį. Jurgis Dubickas pa
skirtas manągeriu. Praė
jusį sezoną po jo vadovybe 
iš 23 losimų, vieną tik pra
laimėjo Jųnior skyrius.

Naują vąldybą sudaro:
Kazys Lapinskas —Pir

mininkas, Ąrnpjdąs yers- 
ląuslsąs — Vice-pĮrių., Al- 

Vfllujigi§ — Rast., 
KJepfas Ęukauskąs — Iž- 
dininkąs, Jonas Ščiglins- 
kas — TvąrĮędąrys.

Moterų Sąjungą ateinan
tiems metams darbuosis 
PO vadovybę sekančios 
valdybos:

Teklė Mažeikienė —Pir
mininkę, Sųzana Žemąitai- 
tįenė — vįce-pirm., Adelė 
Bąįsieąė — Rąštinįnkė, O- 
na Bįeliauskipnė — Iždi
ninkė, Eleonora Sapkiutė 
— Tvarkdarė.

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA• *. «

“MĮNSTREL SHOW”
Ląpkričio 27 d. įvyko šv.

Kazimiero par. choro li
tas “tylįnstrel Show”, po moterystės sakramentą 
vadovyste muz. Juozo K. priėmė p. Nicholas Pepper 
Žemaičip. Buvo puikus ir su p. Elzbieta Karkuziutė. 
įdomus. Žmogių buvo su-:Pamergė buvo jaunosios 
sįrįnjcę virš 800. Po ‘Mins-1sesutė, Stasia Karkuziutė; 
trei’ įvyko špkiai. Muziką pabrolis buvo Vicfor Qua- 
suteikę Johpiąy Cųtler ir ranto. Moterystės sakra- 
jo orchestra. Visas pelnas mentą suteikė kun. Aug. 
parapijai. Petraitis.

Arsenąult - Vasiliauskaitė 
PAĮITY” | Tą pačią dieną moterys- 

Worcesterio Tėvų Mari- tės sakramentą priėmė p. 
joųų Rėmėjų drąugįją, lap-1 Arskille Arsenąult su p. 
kričio 30.d., gurėjo.“Whist Jadvyga -Vasiliauskaite. 
Party”. .PeĮnas buvo skį-, Pamergė buvo Česlava Va
riantas kolęgijąi dėl staty-1 salaitytė; pabrolis buvo 
mp nąųji| miegamųjų kam- Stanley Beleskas. Motery- 
barių. Šis yąkąrėlis įvyko sįgs sakramentą suteikė 
Studepfų klubo kamba- kun. Aug. Petraitis, 
rįuose, 7:30 vai. vakare. I pielaszczyk - Kondrotaite 
Žmogių bųvp susirinkę1 ’ • 1
daugiau negu 150.

■ SUSIRINKIMAI

šv. Onos draug., p— 
džio 6, 7:30 vaį. vakare, 
bažnytinėje salėje. Rinki
mas valdybos.

Šv. VąręĮo Jėząus drąug., 
gruodžio 14, 7:30 vai. vaį., 
bažnytinėje svetaių ėję. 
Rinkimas valdybos. Visi 
nariai privalo ateiti.

L. R. K. Š. A., 41 kp. 
gruodžio J4, 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje salėje. Rinki
mai.

Lietuvos Vyčių, 26 kp. 
gruodžio 10, 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje salėje. Rinki
mai.

Keturdešimtes Valandų 
Atlaidai

Šv. Kazimiero par. įvyks 
40 vai. atląidai pradedant 
sekmądięnį per sum^,

Pianos — Radios
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON’S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. 49430 Mass. 

gruodžio 8 d. ir baigsis 
gruodžio 10 d.

Sekantieji kunigai sakys 
pampkslus per atlaidus:

Sekmadienio vakarą ku
nigas Juozas Valąntiejus, 
Waterbury, .Conn.

Pirmadienio rytą kun. 
Pijus Juraitis, Athol, Mas- 
sachussętts.

Pirmadienio vakare kun. 
Jonas Bakšys, Rochester, 
New York.

Antradienio ryte kun. V. ] 
Puidokas, Westfield, Mass.

Antradienio vakare, kun. 
Pranas Strakauskas, 
well, Mass.

VESTUVĖS
Kaip kiekvienais metais, konės Dienos kalakutų lai- 

tąip ir šiemet Worcesteris, mėjime, knygučių pardą- 
Mass., Pądėkos dienoje — 
(Thanksgiving Day) —pa
sižymėjo vestuvėmis. Šie
met šv. Kazimiero par. bu
vo 3 ir vienos šeštadieny, 
neskaitant kiti} vestuvių, 
kurios buvo kitose bažny
čiose.

Pepper — Karkuziutė
uajjm iviu v*, kjv. ,--------------- ------- --------u o—--z- -------------z

zimiero par. bažnyčioje, j Ona užbaigė vajų su 10

; vime pirmą ir antrą vietą 
i vėliai laimėjo Remeikių 
Ona ir Magdušauskų Emi
lija. Vajaus metu Onutė 
pardavė riet 18 knygučių, 

|bet ir Emiliutė nesnaudė 
I parduodama 17. Šįmet An- 
I tanas Keidošius visus nu- 
į stebino mokykloje pasiek- 

Lapkričio 28 d. Šv. Ka- damas 14 knygučių. Petkų

Irgi moterystės sakra
mentą priėmė p. Bladysla- 
vius Pielaszczyk su p. An
gelą Kondrotaite. Pamer
gė buvo Petronė Petroliū-| 

Sruo":tė; pabrolis buvo Juozas
Veštarąs. Moterystės sa
kramentą suteikė kun. A. 
Petraitis.

Npgent — Zostaitė
Lapkričio 30 d. šv. Kazi- 

mięro par. bažnyčioje mo
terystės sakramentą priė
mė p. Matthew Nugent su 
p. Floręncia Zostaitė. Pa
merge buvo Domicėlė Ra- 
galauskąltė; pabroliu buvo 
jaunosios brolis Paul Zps- 
tas. Moterystės sakramen
tą suteikė kun. A. Petrai
tis.

KRIKŠTAI
Bernadetč Abrąčinskaitė

Adolfas ir Alena (Čes- 
liūtę) Abračinskai nesenai 
susilaukė gražios dukrelės, 
kuri gruodžio 1 d. tapo pa
krikštyta gražiu Bernade- 
tės - Juzės vardu.

Krikštijo kun. Aug. Pet
raitis. krikšto tėvais bu
to: p. Viktorija Johnson 
ir p. Viktoras Jųsevičius.

ĄĮSĄĘGĮĄI SU UQNIMĮ!
Jei nori sužinoti kiek ža

los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę “At
sargiai su ugnimi”. Jos 
kąina tik 10c. Užsakymus 
Siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. E»roadwąy, So. Bos
ton, Mass.

Lo-
VĖL ČEMPIONĖS

Metiniam šv . Alfonso 
Mokyklos vaikučių Padė;

knygučių. Jasaičių pna ir 
Mildred Dunkiūtė pardavė 
po 6, o Alfonsas Čeplins- 
kas, Leonas Vilkas ir 2-rp 
skyriaus Raimondas Zin- 
zaletta pasižymėjo par
duodami po 5 knygutes 
kiekvienas. Visa mokyk
la šįmet pardavė 272 kny
gutes uždirbdama parapi
jai pelno virš $260. Garbė 
už pasidarbavimą priklau
so mokyklos vaikučiams, 
bet ypač pačioms mokyto
joms —Sesutėms Kazimie- 
rietėms. Sesutė Efremą, 
mokyklos vyresnioji, viso
kiais būdais, visokiais su- 
manimais skatino vaiku
čius prie didesnių pastan
gų. Vaikučiai reagavo su 
stebėtinomis pasekmėmis. 

KALAKUTŲ LAIMĖJI-
- MAS

Antradienį, prieš pat 
Padėkonės Dieną, įvyko 
laimingų numerių trauki
mas. Šįmet, gal pirmą kar
tą, abudu kalakutu laimė
jo svetimtaučiai. Nume
riai 9757 ir 5836 buvo iš
traukti. Ponai Fredrikai ir 
p-lė Meers iš Metropolitan 
Savings Bankos su šypse
na priėmė savo laimikį,!
padėkojo vaikučiams už dojo, kaip per pačio šliū- 
jų atvilkimą ir gardžiai, bo apeigas taip per šv. mi- 
papietavo “kalukutų die-!šias. Šv. Komunijos metu 
noje”. Kun. Mendelis pe- per mišias ėjo prie Dievo 
reitą sekmadienį bažnyčio- Stalo netik jąunayedžiai ir 
je išskaitė žymesnių kny- jų liudytoją!, bet taipgi a- 
gučių pardavikų vardus ir budu tėvai p-lės Vaškevi- 
nuoširdžiai dėkojo kaip čiutės, ponia Mendelienė, 
vaikučiams taip Sesutėms jaunojo motinėlė, ponia 
už jų vargus ir storones Pliuščikienė, iš Oakville, 
parapijos naudai. Conn. Krizostomo sesutė;

---- ----1| ir kiti jaunųjų giminės ir 
PADĖKONĖS DIENOJE prieteliai.

'» Nė Černauskai nė Men-
Padėkos deliai, kaip teko sužinoti,

IŠKILMĖS
Ketvirtadienį, 

dieną, musų bažnyčioje į- neturėjo didelių vestuvių 
vyko net dvigubos iškil-1 balių namie. Abiejų porų 
mes. 9 vai. ryte Petras pietūs įvyko pas jaunosios 
Čerųauskas ir Emilija Bo- tėvelius. Bobeliai ir Vaš- 
beliutė du gerai žinomi kevičiai turėjo sukvietę 
mūsų parapijos choro na- tik jaunųjų gimines, todė- 
riai, priėmė moterystės liai nebuvo to trukšmo ir 
sakramentą su šv. mišio- girtuokliavimo, kurs nere- 
rpis. Jaunųjų. draugai ir tai suteršia lietuvių vestu- 
cĮraugės grašiai giedojo’vių puotas. Gražiausia žy- 
šv. mišių metu. Kun. Ka-'mė šių abiejų šliūbų buvo 
zimieras Keidošius, choro šv. mišios. Tokia pradžia 
dvasios vadas, priėmė jau-1 ųąųjo gyvenimo turi at-

pavėdžių ištikimybes pasi
žadėjimus įr ątnašąvo šv. 
misiąs. Jurgis Galkaųskąs, 
senas Petro draugas buvo 
pabrolis, o Mąrijona, jau
nosios sesutė, atliko pa
mergės ųžduętį. Kadangi 
abudu jaunieji yra visiems 
Ęaltimoriečiams gerai ži
nomi įp visų mylimi, tai 
bažnyčia buvo arti pilna 
žmepių, kųrįe atėjo ne tik 
šliūbo pažiūrėti bet taipgi 
pasimelsti už jaunave
džius. Kaip Petrui taip jo 
žmonaį ŽVALGĄS linki il
giausių metų ir visų Dievo 
malonių.

dienos 
iškil- 
mūsų

MENDELIS IR VAŠKE- 
VICIUTĘ

Tą patį Padėkos 
rytą 10 vai. įvyko 
mingiausis šliūbas 
parapijos istorijoj, nes nęt 
7 kunigai buvo už alto
riaus grotelių, kuomet 
Krizostomas Mendelis paė
mė Oną VaškeviČiutę sau 
už gyvenimo draugę. Kun. 
dr-as Liudvikas Mendelis, 
jaunojo brolis, vadovavo 
bažnytinėse apeigose. Šliū
bo metu prie altoriaus sto
vėjo prelatas L. Stickney, 
ŠŠ. Jėzaus Širdies para
pijos klebonas, buvęs arki
vyskupijos kancleris ir 
Baltimorės katedros rek
torius, mūsų pačių patri- 
arka Klebonas kūn. Juo
zas Lietuvnikas, kun. Jo
nas Mendelis, antras jau
nojo brolis, kun. Antanas 
Dubinskas, kun. Kazimie
ras Keidošius ir kun. Vik
toras Dowgiala. Pa šliūbo 
apeigų sekė iškilmingos 
šv. mišios. Kun. dr-as 
Mendelis buvo celebrantas, 
kun. Jonąs Mendelis, dija- 
konas, kun. Antanas Du
binskas, subdijakonas, o 
kun. Kazimieras Keidošius 
—apeigų magistras. Pa
brolis ir pamergė buvo 
jaunojo brolis Juozas — 
City College New York 
mokytojas, ir Alicija, 
jaunojo sesutė — slaugė, 
ir iš New York. Ponai Ol
šauskai, abudu puikiai gie-

nešti savo palaimą. Svei-
kiname jaunavedžius, lin* i 
kipie jiems daug laįmęs b?. ■ 
turime viltį, kad ir kįti ; 
mąstantieji priimti mote- J 
rystės sakramentą, tai p^* 
darys su šv. mišių auką*

Žvalgas.

ŠV. ANDRIEJAUS 
VAKARAS

Į

Kitais metais gpros pa
rapijos moterys paskutini 
prieš adventą vakarą su
rengdavo vakarienę ir Spį 
kiųs Sesučių Kazimierįečių 
naudai, šįmet buvo pada
ryta permaina. Vietoj va
karienės buvo surengta 
kortavimų vakaras ir šo
kiai. Vakaro šeimininkes 
Stefanija Šilanskienė, Kct* 
tryna Kvedarienė ir Ona 
Antoševskienė dirbo pašf-^ 
šventusiai, kad uždirbti^ 
bent $100 Sesučių reika
lams'. Jų pastangos atnęšę 
pageidaujamus vaisius.: \ 
Mokyklos vaikučiai ir jų . 
mamytės ir nemažai prisi* : 
dėjo prie gražių to vakaro < 
pasekmių. Dovanos - prei- 
zai buvo tikrai išrinkti. ' 
Tik gaila, kad nesusirinko J' 
tiek žmonių kiek buvo ti- r- 
kėtasi. Tačiau tie, kurie 
susirinko visi gražiai pasi- 
linksmino. Juozas Kveda- / 
ra - tėvas ir sūnus, Jonas 
Jasaitis, Vincas Čeplins- 
kas, Melvinas Keidošius ir 
Jonas Mazurevičius — iš 
vyrų žymiai prisidėjo prie 
vakaro tvarkos. Tarp atsį- 
lankiusiųjų galima buvo ?? 
matyti daug ištikimų pa- " į 
rapijonų, kurie neapleidžia, 
beveik nevieno pąrapįjps į 
pąrengipiO- Sesutes dėkpja 
visiems ųž užuojautą ir J 
prižadą už jųps melstis-

B.K į

JO EKSELFNCUeS VYS
KUPO T. MATULIONIO 

MARŠRUTAS. <
Gruodžio 8 d. — pąs j 

kun. F. Garmų, 114 Spring < 
Garden, Easton, Pa.

Gruodžio 15 d. — Kulp- į 
mont, Pa.

Per Kalėdas — Mt. Car- v.- 
mel, Pa.

Nuolatinis J. E. Vyskupo 
T. Matulionio antrašas A-. 
merikoj: The Holy Cross 
Rectory, Mt. Carmel, Pa. j

VIENUOLINĖ LUOMĄ f
PAŠAUKIMAS
KUNIGYSTĖN

Jaunikaitis ar mergaitė . 
manantieji stoti į vienuo- \r- 
lyną ar norintieji arčiau '' 
susipažinti su savo pašau- .. 
kimu, įsigykite kun. P, / 
Saurusaičio parašytą kny
gą “Vienuolinė Luomą ir < 
patarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20 . . 
centų. Užsakymus siųski- 
te: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston,/ 
Mass.

DIEVO MOTINOS APSUj 
REIŠKIMAS ANT KAL

NO LA SALETTE i

Ką tik išėjo iš spaudos 
labai įdomi knygutė “Die- 
vo Motinos Apsireiškimas 
ant kalno La 'Salette*^ Ją 
parašė kun. Wolfgang J;

65 pusi., jos kainatik 25c. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 Wir Broad- 
way, So. Boston, Mass. :

■ i
- Y
Į



į Įjr«j^a&eiJs, Gtttodfio 6, Į935 darbininkas

f Įkas girdėti lietuvių 
KOLONIJOSE

CANTON, MASS
L: APSIVEDĖ

SVEČIAS
Gruodžio 1 d. 1935 m. 

netikėtas svečias atvažia
vo Lowell’yje. Jis visus 
nustebino, kuomet asista
vo Gerb. kun. Strakausko 
mišiose. Taip gražiai pa
tarnavo prie altoriaus, tar
tum kad senas, kunigas,— 
bet ne jaunas klerikas, 
Brolis Jonas Buja MIC. 
Keturi metai atgal, Jonas 
paliko Lowell’į ir nuvyko 
į Romą baigt mokslus.

į 5 Pereitą sekma d i e n į,
> gruodžio 1 d., Šv. Jono 
Ę bažnyčioje, Canton, Mass.,
C .apsivedė Apolinaras Ja- 
; "Žųiškis iš Stoughton, su A-

Mėle Liutkiūte iš Canton. f ■' -a * '
4 P-nas Januškis yra pa
sižymėjęs lakūnas ir lietu-

, vįąms žinomas kaipo Li- 
tūanicos ‘III’ vairuoto-

dalyvavęs Lietuvių Gaila, kad klerikas Jonas 
^ Dienoje, Thompson, Conn. negalėjo paviešėti ilgiau 
į. per dvejus metus.

tesnę mokyklą. Ji dirbo tis; finansų raštininku ■— 
dviračių dirbtuvės ofise—dabartinis Karolis Masai- 
Westfield Manufacturing tis ir Petras Samulevičius; 
Co. P-nas Balick buvo šv.1 iždininku — tas pats Ka- 
Kazimiero parapijos na- rolis Puzonas.
rys. Dabar jo tėveliai apsi- į Draugija nutarė laikyti 
gyvens Clintone. Jis baigė, balių Naujų Metų dienoje, 
Westfield High School ir j nariams ir jų šeimynoms, 
toliau ėjo mokslą North-“ 
eastern University. !

Mes linkime jaunave- Į 
džiams geriausios kloties j 
jų naujame gyvenime.

Jurgis Jonas.

LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio pusmetinis su» 
važiavimas Įvyks sekma
dienį sausio 26 dieną 1-mą 
vai. po pietį}, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švč. par.

{■ į Liudytojais buvo p-nas1 
f į. Liutkus, jaunosios^ brolis 
j irip-lė Kiaršytė iš Brock- 
į,. ton.
L ^Šaunius pietus surengė 
J įįįp. Liutkai, jaunosios tė- 

Į lėliai, savo namuose. Da- 
[ lyyavo giminės ir artimi 
< draugai.
( :Po “medaus mėnesio”, 
! jaunavedžiai apsigyvenu 
p. 2įįl Washington St., Can- 
Į j ton, Mass.
A “Linkime gražaus lietu- 
; Visko sugyvenimo. A. E. L.

pas mus. Klerikas Jonas 
| išvyko pas Tėvus Marijo- 
i nūs, Marianapolio Kolegi
jos, Thompson, Conn. Lin
kime klerikui Jonui gra
žiausių pasisekimų Ameri
koje.

LOWELL, MASS.

Naujas Langas bažnyčioje
Šią savaitę mes susilau

kėme naujo lango bažny
čioje. Biznieriai ir ūkinin
kai savo darbštumu jau 
surinko gana pinigų ir į- 
taisė naują langą. Jie sun
kiai darbavosi ir prakalta, 
vo rengdami vakarienes ir 
visokias pramogas, kad tik 
kuogreičiaU galėtų įtaisyti 
savo langą. Naują langą 
pašventins 7:30 A.M. prieš 
pirmąsias mišias. Valio 
biznieriai ir ūkininkai.

Brockton’o Biznio Apžvalga

L" > Sveiki mieli skaitytojai, 
,k čia jūsų draugas vėl pra- 
p neš, kas girdėti mūsų gra- 
į žiame mieste, Lowell’yje.

VVEATHER

JOHN A. WNTTEMORE'S
SON’S INC.

• Norwood Tel. 0764
Aplankykite Mūsų Sho'w Rooms 
PAMATYKITE NAUJUS 1&6

PACKARD
: DODGE

»■*. IR
‘ t PLYMOUTH

AUTOMOBILIUS
NORVVOOD MOTOR 

SALES 
Tel. 0061

117 Central St. Norvvood, Mass.

PASIŽYMĖJO
Padėkos dienoje, Alfon

sas Versiackas labai įspū
dingai pasižymėjo savo 
žaidimu footbalf'e. • Visi 
vietiniai laikraščiai pagy
rė Alfonsą. Alfonsas yra 
altoristas mūsų parapijo
je. Jai mes turėtumėm 
nors dar dešimt tokių kai 
Alfonsas, tai visas pasau
lis sužinotų apie Lowell’io 
lietuvius.

POLITIKA
Miesto paskutiniai rinki

mai įvyks gruodžio 10-tą. 
Kandidatai į majorus da
bartinis Mayoras Ray- mORyRiOę; svetainėje, 432 
mond H. Cowing ir konsul- Windsor St., Cambridge, 
monas Geo. E. Brady. Mass.

Westfield’o Lietuviai Visos kuopos kviečia- 
daugiausiai gyvena Ward mos dalyvauti. Kuopos, 
2. Du kandidatai čia dėl kurios dėl kokių priežaš- 
konsulmono vietos yra p- črų nedalyvavo, dabar ma
nas Jonas T. Powers ir p- lonėkite prisiųst savo dele- 
nas Danielius P. Williard. ĮSa^us įteikt Jiems gerų 

Paskelbta yra, kad West- sumanymų organiazcijos 
field’o “Taxpayers’ Asso- ' 
ciation”. bus atgaivinta. ■ _ 
Komitetas jau pirmam mi- *ŠOS 
tingui rengia programą, 
kurioje dalyvaus garsūs 
kalbėtojai. |

Lietuviai turi politinę, 
draugiją vardu Westfiel- 
d’o Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas. Ši organizacija pagel
bsti lietuviams tapti Ame
rikos piliečiais ir dalyvau
ja vietinėje politikoje. Val
dybą sudaro pirmininkas 
—Jonas Balulevičius; vice 
pirmininkas — Jurgis Ja- 
nulevičius; raštininkas — 
Antanas Rogers; iždinink. 
—Justinas Žala.

labui.
Kviečia LDS. N. Angli- 

Apskričio Valdyba:
Dvasios Vadas, 

Kun. S. Kneižis,
Pirmininkas,

J. Kumpa, 
Vice-Pirmininkė,

M. Urmonienė,
Iždininkas,

M. Grilevičius, 
Sekretore,

S. Valatkevičienė.

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ 
ALBUMAS DEL 

ORKESTROS

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

'LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS.

~ TEL. Norvvood 1503 
Montello Office:

i 10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas

• Užlaiko Vėliausios Mados 
OEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPTŲ

Vyrams Lietuvių išdirbtus
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 
f- Darbinius ir Šventadieninius

1152 Washington St., 
$orwood, Mass.

Tel. 3368

■ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

’** Taipgi užlaikome visokios 
rūšies rakandų.

? Laidotuvių Įstaiga:
124 Ame* Si, Brockton, Mass.

. Gyvenimo vieta:
^ Enterprise St., Brockton

LIGONIAI
Ona Alaburdaitė, sveiks

ta Šv. Jono ligoninėje. O- 
na pereitą savaitę sunkiai 
apsirgo ir turėjo pasiduoti 
operacijai. Ačiū Dievui, 
kad sveiksta.

Ieva Karsokienė vis sun
kiai serga. Ieva apsirgo šį
met po velykų ir dar vis 
serga.

Juozas Karsokas, Ievos 
vyras irgi pereitą savaitę 
apsirgo.

Tikiu, kad visi parapijo- 
nai nepamirš mūsų ligonių 
savo maldose.

Senas Dzūkas.

PRANEŠIMAS
P-nas Jurgis J. Nau

džius užėmė vedimą vieti
nio ofiso Vinco Lipinski ir 
Sūnaus, graborių. Vieta 
randasi ant 285 Elm St. 
Nuliūdime jie geriausiai 
patarnaus.

Ofiso laŪge galite maty
ti dėžutę su reikalingais 
daiktais Paskutinio Pate
pimo valandoj ir gražią 
Lourdo Panelės Švenčiau
sios uolą. Galite pas jį ši
tuos dvasiškus dalykus už
sisakyti.

Kas mėgsta groti lietu
viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai,! 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpė
tu!. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway. 
So. Boston, Mass.

CAHILL MOTOR CO. 
Brockton Dodge Dealers

Ši įstaiga randasi 69 
North Main St., Brockton, 
Mass. Telefonas Brockton 
—2342, kuris išimtinai 
pardavinėja DODGE auto- 
Inobilius ir Dodge trokųs. 
Taipgi jie yra pardavėjai 
ir Plymouth karų.

Aplankykite jų showroo- 
mį ir pamatykite naujus 
1936 metų' Dodge - Ply
mouth karus. Tamstos pa
matę Dodge automobilių į- 
sitikinsite, kad šį karą tu
rint galima sutaupyti daug 
pinigų. Dodge 1936 metų 
yra labai gražūs karai, e- 
konomiški ir lengvi drai- 
vinti.

Palygink Dodge karą su 
kitais karais, kurie parsi
duoda už $500.00, tai rasi 
didelį skirtumą. Jis yra 
padarytas iš gryno plieno, 
turi hydraulic stapČius... 
saugus ir turi labai gerą 
kontrolę.

Cahill Motor Company, 
turi įsitaisiusi didelę auto
mobiliams taisymo dirbtu
vę. Jie taipgi parduoda į- 
vairias automobiliams da
lis. Jie užlaiko automobi- 

>. liams pečius, tajarius viso- 
ikų išdirbysčių ir tt.

Taigi jei kas norite pirk
ti, taisyti ar pirkti kokių 
nors automobiliams dalių, 
kreipkitės į šią įstaigą.

• Skl.

CAHILL MOTOR CO.
Dodge-Plyniouth-Dodge Trokal 

Pasirinkimas vartotų Karų

69 N. Main St. Brockton
Tel. 2342

BAY STATE BAKERV
Aukštos Rūšies Kepykla 

91 FOSTER ST.
Tel. Brockton 3663

VVaterburio Raporteriui

Mums buvo begalo malo
nu skaityti Jūsų straipsnis 
VVaterburio žiniose “West- 
fielde per Keturdešimtę”. 
Linksma girdėti, kad kaip 
mums taip ir Jums., labai 
patiko mūsų klebono, kun. 
Vinco Puidoko graži tvar
ka. Meldžiame kitų kartą 
su mumis dalyvauti.

VVESTFIELD, MASS.
VEDYBOS

Petras A. Balick vedė p- 
lę Genevieve T. King, Pa
dėka vonės Dienoje, Šv. 
Petro bažnyčioje. Klebo
nas kun. J. G. Novowlsky, 
suteikė jiems moterystės 
sakramentą.

Pomergė buvo p-lė Vik- 
toria G. Balick ir pabroliu 
Vincas P. King, sesuo ir 
brolis jaunavedžių.

Jaunavedžiai išvažiavo 
“medaus mėnesiui” nepa
skelbdami kur. Sugrįžę ap
sigyvens Bostone, kur Pet- 

[ras turi valdišką darbą, 
j P-nia Balick gimė West- 
ahlde ir baigė vietinę aukš

Jaunimas Juda
Turėjo linksmą vakarėlį. 

Raudonos gėlės prisegtos 
prie krūtinių jaunų ir se
nesnių padidino vakaro 
linksmumą. Dėkuoja Šv. 
Kazimiero Draugijai už sa
lę. Dabar nariai Jaunimo 
Kliubo mokinasi teatrą, 
kurį los po Naujų Metų.

Rinkimai Valdybos
Sekmadienį, Šv. Kazimie

ro draugijos mėnesiniam 
susirinkime, sekanti e j i 
kandidatai buvo nominuo
ti naujai valdybai: pirmi
ninku — dabartinis Vikto
ras Jutkeyičius, ir Vaclo
vas Minkelis; vice-pirmi- 
ninku — Jonas Balulevi- 
čius ir Juozas Mažeika; re
kordų raštininku —• Jonas 
Žekonis ir Antanas Masai-

BELMONT FLOWER SHOP ACME ROOFING 00.

25

Gėlės dėl visokių dalykų 

Narys The F. T. D. A. 
Belmont St. Brockton 1690

ABOVE ALL SHINGLING CO.
Mes specelizuojamės

Etemit Timbertey Colonial Siding
Shingles

Seniausia “asbestos siding” 
Įstaiga Brocktone

1004 MAIN ST. TEL. 5620.

HOBART - FARRELL, 
Plumbing & Heating Co. 

Ine.
26 Court St., Brockton, Mass. 

TEL. 375.

J. EMMETT SULLIVAN & SON 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Telefonas Rockland 920 
Mandagus Patarnavimas

Funeral Home 41-45 E. Water St. 
Abington Rockland Hanover 

DR. F. H. WORTHING
Optometristas

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

Valandos: Pirmad., Antrad., Ket
virtadienį ir šeštad. 9 iki 6 vak. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

ABINGTON, MASS.

Mes specilizuojames stogų ir 
šienų apdengimu 

TEL. 249-W.

Tel. Brockton — 1076 
Darban Gurant uotas. 
MODERN

UPHOLSTERING CO.
Parlor setus darome ant 

užSakymų
Apdengiame ir pertaisome 

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

STENGEL’S 
DELICATESSEN

20 Legion Parkway, 
Brockton, Mass.

‘‘Maža Krautuvė su Dideliu 
Bizniu”

Čia galima gauti lietuviškų 
Valgių, 

Ir aukštos rūšies gėrimų.

Jei kiekvienas gautu, ko 
trokšta, kam tada būtų 
dar kai kas?

Jeigu aš turėčiau dvylika 
<ūnų, norėčiau, kad jie bū 
u ištikimi tėvynei.

BELMONT FLOVVER 
SHOP

Ši gėlių krautuvė randa
si adresu 25 Belmont St., 
Brockton, Mass. Telefonas 
Brockton — 1690. Ši krau
tuvė užlaiko gražiausias 
gėles dėl visokių atsitiki
mų, vestuvių, krikštynų, 
pagrabų, parių ir tt.

Ši papuliarė krautuvė y- 
ra narys nationwide servi- 
ee. Josios partarnavimu y- 
ra labai patenkinti, tiek, 
kurie kada nors yra iš jų 
pirkę gėles.

Jei norite suteikti savo 
giminėms, draugams ar 
mylimiesiems malonumą, 
tai geriausiai tą pareikšti 
gėlėmis. Jei jie būtų ir to
liausiai, ši krautuvė pris
tato gėles telegrama.

Gėlėmis yra tinkama pa
reikšti nuoširdumą savo 
motinos gimimo dienoje, 
pasiųsti savo žmonai ar 
sužiedotinei. Gėlės yra tin
kama pasiųsti sergančiam, 
kad suteikus džiaugsmą ir 
suraminimą.

Mes patartume visiems 
aplankyti šią krautuvę ir 
namatyti kaip jie gražiai 
užlaiko gėles ir kokį dide
lį pasirinkimą jų turi..

Skl.

NUO CIVILINIO KARO |
Farm Service Stores is- | 

torija siekia net 1860 m. « 
Ši farma turi didelį vardą 
ir gerą" reputaciją Visoje | 
Naujoje Anglijoje. |

Kada daugelis iš mūsų | 
draugų buvome maži vai",| 
kai ir mergaitės, kada ėjo- | 
me į grammar school, jų 11 
seneliai ir tėvai darė biznį | 
su Narragansett Milling | 
Company ar su J. Cushing | 
Company. Kaip senieji su > 
šia įstaiga darė biznį, tą[j| 
patį darė ir jų vaikai. 1932 j d 
m. virš minėtos kompani-j| 
jos susiliejo į vieną — 
Farm Service Stores Ine.

Šiandien, kaip ir pir
miau, ši įstaiga užlaiko 
aukščiausios rūšies sėklas, 
šieną ir trąšas. Reikia pa
sakyti, kad tie patys žmo
nės ir dabar šioje įstaigoje 
tarnauja, kurie tarnavo 
pirmiau anose firmose.

Šioje įstaigoje tos pa- j y 
čios .metados biznyje yra > | 
vartojamos, kaip ir prieš j u 
65 metus. Taigi, kam rei-|i 
kalinga šienas, trąša, ir IŠ 
seklės visuomet kreipkitės 1 
į šią įstaigą. Skl.

PASIRENDUOK KARĄ :
Pats draivink. ;

THEATRE PATIKINO

Pigi kaina mokasi nuo mailės.i
EAST ELM ST. GARAGE* i

Prie City Rali.
Tel. Brockton 988.

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunalkyk savo senus rakandus! 
Duokite juos mums apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visų eilę rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestrles, velours, 
mohair, damask ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

DEL KALĖDŲ PIRKITE DABAR į
Pirkdamas dabar sutaupysite laiką ir pinigų, j 

Dabar yra geresnis pasirinkimas. Mes turime Į- j 
vairų pasirinkimą žaislų dėl Kalėdų ir eilę baldų, i 

STOUGHTON FURNITURE CO.
On the Sųuare ’

Stoughton, Mass. j

$

H 

f J

£

i

y Taupykite Pinigus,
Kurie Yra Slidus

1936 CHRISTMAS CLUB

Main St. ir Court

BROCKTON SAVINGS BANK
Bankas ant kalno.

Nariams atsidaro Dabar

Farm Service Stores Ine. J
Šienas, Grudai Ir Vištoms Lesalas 

Trąšos, Žolės Ir Daržų Sėklos

Gera Rūšis, Pigios Kainos
51 FREIGHT ST., 
BROCKTON TEL. 114,

245 NORTH AVĖ., 
ROCKLAND TEL. 321.

RAILROAD AVĖ., 
STOUGHTON TEL. 54.
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VEIKALO ‘KANTRI ELENA” VAIDINTOJAI

Pangonijus. Pa-

Detroito Žinios

Nileo) Arbatai ir Kavai 
Virtuvas. Duoda pilnų 
skon|. Padarytas iš Py- 
rex ir garantuotas nuo 
trūkimo. Lengva išma
zgoti. 6 ar 8 puod. di
džio. $4.05.

\V estinyiiou.se Casscrole. — 
Su kuriuo galima virti, 
kepti ir šutinti, šis puo
das tinkųs'virti visokiems 
valgiams. Juodu porcelinu 
paiyvuotas, chrome padai
lintus, $5.95.

isnnbcam Alurinaster 
lengvas, gražios ivory 
spalvos su chrome ap- 
diiilinimuis, juodos ran
kelės. Bliūdukal žali, 
$22.50.

Vaidinimas įvyks gruodžio 15 dieną šv. Jurgio 
parapijos auditorijoj, Cleveland, Ohio. Pirmoj eilėj 
klūpo: p-lė Marijona Urbšaitė — Elenos rolėj; sėdi 
p-lė A. Sutkiūtė ir p-lė A. Garkauskaitė — Elenos vai
kučių rolėse; antroj eilėj iš kairės: p-lė B. Urbšaitė— 
Klarisos rolėj, A. Svetkauskas — kareivio, Jonas A- 
lekna — pasiuntinio, Juozas Sadauskas — turkų cie
soriaus, Pranas Bortnikas — Anglijos karaliaus En-

ŠV. PETRO PARAPIJA mas, sustojo pas vieną už- 
-----------  | eigos vietą ir iš ten eida- 

Į Detroitą paskutiniais mas neapsižiūrėjo ir jį 
laikais iš pietinių valsty-1 parmušė autom o b i 1 i s. 
bių privažiuoja daug dar- Smarkiai sutrenkė, nes gy- 
bininkų. Šie gudruoliai at- Įdytojai spėlioja, kad vie- 
važiavę, užsiregistruoja nos kojos kaulas įlaužtas, 
kaipo šio miesto gyvento-Jis guli Receiving ligoni- 
jai, nes daugelis dirbtuvių 
nepriima tų, kurie nėra 
šiam mieste nors kiek gy
venę. Šis apgaulingas užsi
registravimas’ buvo susek
tas ir registruotis daugiau 
nepriima. Nors žinoma, už- 
siregistruot visai negali 
uždraust, bet dabar regis
travimas yra atsargesnis.

nėję.

DXRBIWTNKAS

EDISON KRAUTUVĖJE

Dominto it Stmtioioh 
(įtteep. Labai gražiai 
padarytas sanvlčiams 
toasteris, taigi galima 
kepti pyrngalėini ir 
blynai, $8.95.

Tclct'hroii tta dinamas 
Laikrodis. Deputy mo
delio, kurio dėžutė juo
da ir ivory spalvos. 3 
colių laikrodžio lentelė 
su šviesiais krlinuvais 
numeriais $4.05.

riko, Paulė Glugodienė — Anglijos kar. motinos rolėj, 
J. Bortnikienė — Marijonos, Pranas Sutkus — Dūko 
rolėje; trečioj eilėj nuo puses: P. Kavarskas — karei
vio rolėj, Pranas Gailiūnas — kunigaikščio, Alfonsas 
Alekna — vyskupo, Petras Vitonis — Pangonijus. Pa
veiksle nėra Derlaus, J. Liutkiūtes, P. Janušaičio ir 
kitų. Kone visi vaidilos yra LRKSA nariai. Vadovau
ja Paulina Glugodienė.

Jo Ekscelencijai patar
navo vietinis klebonas ir 
kun. Žvirblis, kuris laikė 
ten misijas.

Kun. K. Žvirblis, kuris y- 
ra nesenai iš Lietuvos at
važiavęs, užsiima misijo
mis. Neužilgo pribus ir į 
Šv. Petro parapiją duoti 
misijas.

Hotpoint AC Malio Prosas 
Greitai {šyla, lengva prosyt, 
automatiškas. Turi thunib 
ręst, kortuotų guzikėll ir 
standų, $4.95.

Sieninė ar Stalinė Lem
pa. Jų gulimu vurtoti 
prie sienos ar stalo~ 
Bronzos ar ivory spal
vų. Labai gražus- abu- 
ž i finis, $1.95.

Motor Products Corp. di
delėj dirbtuvėj, kurioje 
dirba apie 4000 tūkstan
čiai darbininkų, buvo kele
tą savaičių sustreikavę, 
bet dabar rodosi “einama 
prie susitarimo ir neužilgo 
visi sugrįš į darbą. Streiko 
priežastis buvo ši: daugu
mas darbininkų dirbo nuo 
“štukų” ir gerai uždirbda
vo, bet juos permainė dir
bti nuo valandų. Darbinin
kai nesipriešino tokiam 
patvarkymui, bet tik buvo 
skundžiamasi, kad nusta
tyta permaža mokestis 
nuo valandos. Darbininkai 
irgi nesutiko, kad mote
rims būtų nevalia uždirbti 
daugiau 55 centų į valan
dą. Linkime darbininkams 
pasisekimo.

Bronis Zugzda, kuris lai
ko užeigą ant Springwells 
Avė., atsilankė vieną va
karą į “vištų bazarą”. Iš 
ten išėjęs gana anksti, bet 
nuėjęs tą pačią naktį, apie 
pirmą valandą ryto į ar
timą užeigą, Fred Hiks, ir 
ten susibaręs. Hicks Bro
niui uždavė per veidą. Bro
nis užpykęs nubėgo namo 
ir atsinešęs mažą šaudyk
lę, peršovė Hicks ranką. 
Policija jį tuojaus suėmė 
ir pasodino kalėjime. Iš to 
gali kilti didelė bėda, bet 
kaip atrodo, Hicks nestos 
teisme prieš Bronį. Jeigu 
taip būtų, tai Bronis leng
vai išsisuktų.

Vyskupas K. Plagans, 
kuris dvyliką metų buvo 
šioj diecezijoj padėjėju, 
tapo paskirtas į dioceziją 
Marųuette, Mich. Nors Vy
skupas Plagans esąs len
kas, bet visi jį mylėjo, nes 
buvo labai mandagus ir 
savo pareigas atlikdavo 
kuosąžiningiausiai. Linki
me Vyskupui Plagans ge
riausio pasisekimo.

Nekalto Prasid ėjimo 
šventėje, Šv. Petro bažny
čioje, per visas mišias kal
bės kun. Duncan, iš semi
narijos, apie katalikišką 
spaudą ir reikalingumą ją 
platinti. Pasiklausykim šio 
įspūdingo kalbėtojo, kuris 
yra labai interesuotas ka
talikiškos spaudos reika
lais.

Tą pačią dieną, trecią
i valandą po pįęt, bus prie-; kodėl ne! švendris išmušė 
mimas mergaičių į Marijos 234; Bražinskas 230; kiti 
draugiją. Per pamaldas irgi gerai mušė, kad žaidi- 
jaunįmo choras giedos mo skaičius buvo suvirš 
mišparus ir tinkamas gies-,900. Nežinia ar ilgai taip 
mes. Svečias kunigas pa-j seksis, bet Fetriniai nieka- 
sakys pamokslą. Prisius- dos nepasiduoda. Jiems 
kitę savo mergaites, jai pirma vieta paprastas da- 
dar nepriklauso prie šios 
draugijos. Lai pasirenka 
savo globėja Kristaus Mo
tiną.

J. E. Vyskupas Matulio
nis atsilankė Detroite ir 
Šv. Antano parapijoj su
teikė sutvirtinimo sakra
mentą. Vaikučiai galės pa
sigirti, kad tą malonę su
teikė jiems lietuvis vysku
pas.

Pamatykite didelį pasirinkimą Kalė
dinių dekoracijų ir eglučių setus.

Detroito lietuviai bowle- 
riai vėl vieni kitiems kailį 
pliekia. Vieną savaitę vie
ni pirmoj vietoj, kitą kiti, 
bet dabartiniu laiku Fetri
niai užėmė pirmą vietą. Ir

lykas.
Ratelių stovis sekantis:

Išlošė Pralošė
19 .
18

Šv. Petro
Goebels
Eck & Becker 17
Willis Baking 17
Laisva Valand. 16
Vyčiai
Brazis
Parkvįew
Žalias ir Auks. 12
Vincas & Petr. 11

15
15
12

11
12
13
13
14
15
15
18
18
19

V. Garbeginis,

Muzikams Naujiena

THE EDISON SHOPS
39 Boylston Street, Boston * 

Ir kitose 31 parankiose vietose.
Ir Elektrikinius ar Kontraktorius Dealerius.

Lawrence Biznio Apžvalgą
Balsuokite Už

ROBERT F. HANCOCK
Į MAJORUS

LIETUVIU DRAUGAS.
Dr. John. Dacy,

32 Lmvrence St., 
Uavvrence, Muss.

Nervuotas — Susierzinęs? 
štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE sutelks greitų pageliu). 
Tai yra tiesus nervų tinklų! tonikas 
ir veilda akstinų visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais ir nemaloniais. Suvaldyk savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai už
miršit bėdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Paimkit vi
so mėnesio trytmentų. už Vienų Dole
ri. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda it 
garantuoja visi aptiekorlal. Neatldė- 
1 loki t — gaukit bonkų šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
—Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir

UŽTIKRINSITE

U. s. GO VT
STAMP

džios

ESSEM PACKING CO. INC.
DAWRENCE, MASg.

NATIONAL DISTEIBUTION
Kiti produktai neturi yal- 

stempo Nr. 444. Kąda 
perkate mėsą, reikalaukite jJ.s- 
sen, ir žiūrėkite, kad būtų 
steftipas Nr. 444, ant kiekvieno 
produkto.

Keletai šios parapijos i šįmet vištįnįai lošimai 
lietuvių atsitiko nelaimės, r • • ................ •
Sakau šios parapijos, nes 
šiam gale miešto gyvena.

Jurgis Riškus, važiuoda
mas Chamberlain gatve, 
susimušė su automobilium 
kito žmogaus, ant kampo 
Chamberlain ir Lawndale 
gatvių. Vieni vieną kalti
na, kiti kitą, bet nelaimėje 
du žmonės buvo labai su
žeisti taip, kad vienas vos 
gyvas išliks. Dabartiniais 
laikais smarkiai baudžia 
tuos, kurie kitą užgauna.

Šią savaitę, J. Vasilius, 
gerai šioj parapijoj žino-

šioj parapijoj labai gerai 
nusisekė įr parapijai pelno 
liko suvirs keturi šimtai 
dolerių. Tai yra pusėtinas 
uždarbis. Priežastis gero 
pasisekimo yra darbštu
mas žmonių. Daug parduo
ta bilietų, komitetas ir 
jaunimo draugija sunkiai 
pasidarbavo, užtat už sa
vo darbą turi ką parodyt. 
Širdinga padėka jiems ir 
visiems atsilankiusiems 
žmonėms.

Bilietų traukimą laimė
jo: 394, 
1228 - 
1589 — J. Jenkisz.

— Lietvinienė, 
Baranauskaite,

Nesenai išėjo iš spaudos 
muzikališkas veikalas ‘Už 
Vilnių!’ parašytas J. Žile
vičiaus muzika prie J. Ste
ponaičio teksto. Veikalas 
labąi vaizdžiai primena tą 
laiką kuomet Amerikos le
gionieriai buvo nuvykę 
Lietuvon dalyvauti karuo
se dėl nepriklausomybės. 
Tas pats faktas yra Ame
rikiečiams įdomus ir pir
mutinis sceninis veikalas, 
kuriame tas yra įamžinta.

Veikalas užima kiek dau
giau negu valandą. Tyčia 
taip parašytas, kad tauti
niuose parengimuose liktų 
laiko kiek prakalboms ir 
panašiai. Tas veikalas tin
ka kaip minėjimui 16 Va
sario, Vilniaus gedulos, ir 
šiaip tautiniuose atsitiki
muose.

Čia yrą šaulių vadas ve
dantis kovas su lenkais; 
ponas, kuris susipranta 
veikiąs negerai prieš Lie
tuvą ir atsiverčia; Ameri
kos legionierių vadas su 
būriu; kanklininkas prana
šaująs Lietuvos visišką 
laimėjimą, studentas, jau
nimo būrys (choras) įr kt. 
Pastatyti lengvas ir nerei
kalauja ypatingų rūbų ar 
dekoracijų.

Solistai turi begalo gra
žias arijas tai pavieniui, 
tai su choru. Daugumas 
tų arijų tįnka ir koncer
tuose pavieniui dainuoti. 
Muzika turtinga ir įdomi 
savo kombinacijomis.

Begalo graži yra “Rau
da už Vilnių”, solo Dai
niaus, kur nevienam aša
ras ištrauks — “Kada gi

lietuvi atbusi?”
Žavingai gražūs yra vy

rų tribalsis choras su so
listo įžanga (peno, legio
nieriaus vado) kur muzika 
gyvai atvaizduoja žodžius 
ir teikia nepaprastą vaiz
dą, Mįšras choras turį ke
letą ugningų dainų įr turi 
progos pasirodyti pilna 
jėga, žodžių, šių metų bė
gyje, muzikos kurinių tar
pe, komp. J. Žilevičius įne
šė didelį įdėlį už ką muzi
kai, chorai ir visuomenė 
bus dėkinga autoriams, 
nes iki šiol panašaus kuri
nio dar mes neturėjome. 
Vasario 16 nębeužkalno, 
patartina su veikalu ar
čiau susipažinti ir įtraukti 
į nuolatinį, kas metinį mi
nėjimo repertuarą. Išleido 
žodžių autorius J. Stepo
naitis.

į GERA VALDŽIA
Išrinkdami

THOMAS F. GALVIN
j Commissioner Of Public Safety

Jis Yra įrodęs, Kad Tin
kamas Užimti Šią Vietą.

PASIRAŠO:
BART GALVIN,

30 Pearl St,

estinyiiou.se
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■ MASPETN, LI., N. Y.
BAŽNYTINIS KONCER- 

TAS
- Pereitą sekmadienį įvy
kę laike sumos Naujos 
bažnyčios šventinimas, o

. yakare 7:30 naujų Ham- 
r mond (Radio) vargonų 

/Įventinimas. Tąja proga 
! f>uvo surengtas tikrai gra

žus bažnytinis koncertas, 
kurį išpildė vietos par. 

-įįhoras, ved. muz. J. Tamo
šaičio, Šv. Jurgio par. cho- 

p įo grupė, ved. muz. J. 
r Brundzos ir Karalienės 
r r Angelų par. choro -grupė 
i ved. P. Dulkės. Solo giedo- 
h. jo: p. Tamošaitienė, p.

Brundzienė ir p. Morkus, 
flūetą, p. Pranckūnaitė, p. 
Banys, p, Hofmanas, p. 
Degutienė, p. Janavičiūtė. 
•į Programas buvo visu rū
pestingumu prirengtas. 

‘ Vargonais solo grojo ir a- 
kompanavo iš Hammond 
vargonų kompanijos as- 

į: niuo, kuris puikiai parodė 
j ; ’ naujų (radio) vargonų į- 
I vairias kombinacijas.

į’ Iš chorų sunkesnius vei
kalus atliko Karalienės 
Angelų par. grupė pagie
dodama Tui sunt coeli, Šv. 
Jurgio par. choro grupė 
tarsi apvainikavo visą 
koncertą su Mozarto ‘Mag- 
nificat’.
v Vargonų šventinimo a- 

... ’peigas atliko kun. Valan- 
į itejus iš Waterburio.
. x Manau, kad apie šį kon- 
? eertą bus smulkiau spau- 
K- doj paminėta. Vienas dva- 

aiškis išsireiškė, kad tokį 
' < gražiai prirengtą bažnyti- 
V nį koncertą, jis girdi pir- 

ihą kartą. Nors įėjimas į 
i . /bažnyčią buvo 50c., bet 

žmonių buvo perpildyta. 
Kolektos nebuvo.

Svečias.

Ė

i • 
i 
f

t -

f.i NEWARK. N. J.

Publikos prisirinkdavo 
pilnutėle svetainė, išski
riant porą parengimų, į 
kuriuos buvo laukiama vi
suomenės, bet išėjo prie
šingai. Kaltininkai turėtų 
patys susiprasti ir pakeis
ti savotišką taktiką, kuri 
nieko gero nelemia.

Lapkričio 21 d., buvo su- yra jauniausia duktė gan kšdami geriausius linkėji- 
rengusios bingo, bei mar-Į pasiturinčio žmogaus J. j mus. Taipgi kalbėjo solem- 
gumynų vakarėlį, kurs Skritulskio, kurio viena

HARTFORD, CONN. 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. Mičiunlenė,

gumynų vakarėlį, 
gražiai pasisekė. Publikos‘duktė yra p. M. Lopatto, 
buvo pusėtinai ir visi buvo Wilkes - Barre, Pa., o tre- 

liūdijo čia duktė p. A. Traceski, 
New Britam.

Taipgi lapkričio 28 d., 
padėkonės dienoj, kleb. A. 
Vaškelis surišo moterystės 
ryšiu panelę Aldoną B. 
•Ramanauskaitę su Jonu 
Kveseliu iš Newington, Ct. 
Aldona priklausė prie šv. 
Cecilijos choro, tad laike 
šv. Mišių gražiai 
giedojo. Laimingo 
mo lietuviškom 
porelėm.

patenkinti. Tai 
gausios katutės. Ypatingai 
visiems patiko merginų 
sutaisytas, vadinamas vir
tuvės benas. Programa bu
vo ilga ir įvairi, kurią iš
pildė jaunos mergaitės ir 

į berniukai. Visi gražiai pa- 
nekalbant sirodė savo pareigose. Pa- 

pamarginimus, už-'nelė A. Zdanytė gavo do-

Newark’o Moterų Rūtos 
Klubas, rengia kortavimo 
vakarėlį su dovanomis ir 
išlaimėjimais, 
apie 
kandžius ir saldumynus.' vaną už “tap dance”. An- 
Kiekvienas atsilankęs ga- trą dovaną už tą patį šo- 
lės šį tą išlošti. Šis paren- kį gavo A. Valinčiukė. Rū
gimas įvyks gruodžio 8 d., ■ tų pageidaujama rengt 
6:30 vai. vak., Šv. Jurgio t daugiau tokių vakarėlių 
Draugijos salėje, 180 New pridedant daugiau lietu- 
York Avė., Newark, ,N. J. 
Tikietas tik 35 centai.

Pelnas skiriamas Tė
vams Marijonams. Šis pra
kilnus darbas pirmu kartu 
rengiamas mūsų kolonijoj 
ir tikietų jau daug išpar
duota. Nenuostabu, nes 
rengėjos vienos iš gabiau
sių mūsų kolonijoj, o bea- 
bejo newarkiečiai žino ką 
reikia paremt. Gero pasi
sekimo.

viškumo. Lauksime.

BENDRA ŠV. KOMUNI
JA

Gruodžio 8-tą, Panelės 
Švč. Nekalto Prasidėjimo 
šventėje, sodalietės eis 
bendrai prie šv. Komuni
jos 8 vai. 30 m. per antras 
šv. mišias. Po piet trečią 
vai. darys viešus įžadus. 
Lai Dievas laimina jų gra
žius darbus.

choras 
pvveni- 
jaunom

Nors ir mus spaudžia be
darbė, bet Newark’o lie
tuviai nesijaučia taip blo- 
gai, nes pasibaigus šiltam 
vasaros orui, įvyko visa 

f eilė įvairių parengimų.
-Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

.t

r
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Teko nugirsti, kad mūsų 
vietinės LDS. kuopos na
riai galvoja, kaip pasek- 
mingiau pravesti LDS. ir 
“Darbininko” vajų ir ben
drai pasidarbuot katali
kiškos spaudos platinime.

Lietuvis.

IŠKILMINGOS VESTU
VĖS

Lapkričio 27 d., Šv. An
driejaus lietuvių bažnyčio
je įvyko iškilmingos gra
žios vestuvės, kurios, aš 
manau, tai retenybė lietu
vių tarpe.

Tapo sužieduota panelė 
Ona R. Skritulskaitė su 
Jonu V. Bendleriu iš Wa- 
terbury’io.

Visas bažnyčios vidurys 
ir altoriai, skendo žaliose 
palmose bei baltose gėlėse 
ir žvakių spindėjime. Vi
sas vidurinis bažnyčios ta
kas nutiestas baltu audek- 

Gražiai pasipuošę su
frakais keturi jauni vaiki
nai būtent: Dr. J. Obu- 

■ chowski, iš Hartford, A. 
i Matusevičius ir J. Ališaus- 
I kas iš Waterbury, J. Mor-

nizantai, dėkuodami vi
siems už surengimą puotos 
ir įteiktas dovanas.

Visi linksmai pasilinks
minę, skirstėsi į namus 
linkėdami p-nams Dama- 
šams sulaukti auksinio ju
biliejaus. Ten Buvusi.

ANKSTYVA MIRTIS
Padėkonės dienoje, mirė 

jaunas jaunikaitis Kastan
tas Mikulskas, 16 metų 
amžiaus, pasirgęs gan ilgą i 
laiką turint galvoje tun- 
nor. Paliko dideliame nu
liūdime tėvus, M. K. Mi- 
kulskus ir sesutę Aleną ir 
daug artimų giminių. Pa
laidotas iškilmingai su 
trejoms šv. Mišiomis,. ku
rias atnašavo Kleb. kun. 
A. Vaškelis, kun. P. P. 
Kartonas, ir kun. V. Ra
žaitis, šv. Marijos airių 
kapuose.

Lai Visagalis suteikia jo 
vėlei Dangišką Karaliją, 
pašaukus pas save taip 
jauno amželio. T. M.

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Eąuitable Service Bureau

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

ALEKS. KARLONAS
Oratorius ir Balsamuotojas 

Pilnai prisiruoSęs patarnauti 
kuoįteriausiai diena ir naktį 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Ohestnut St.
į Tel. NEW BRITAIN 675 R.

ATITAISYMAS 
KLAIDOS

Atitaisymas įsibrovusių 
klaidų apie Newarko cho
ro koncertą, kur . tilpo 
“Darbininko” 22 d. lapkri
čio, Nr. 90. korespondenci
joj pažymėta, “P. T. Mor
kus, žinomas brooklinie-
čiams sudainavo solo ir p. lu. 
A. Janavičiūtė, duetus su, 
p. Brundziene”. Turi būti:! 
“P. F. Morkus, žinomas 
brookliniečiams sudainavo 
solo ir duetus su p. Brun
dziene”. Kur kalbama apie ris iš New Britain, tvarkė 
A. Janavičiūtę, turi būti 
sekamai: “A. Janavičiūtė, 
Kar. Angelų par. solistė, 
atliko savo užduotį gerai 
ir gražiai”. Kalbant apie1
Apreiškimo par. ansamblį,! pato iš Wilkes Barre, Pa. 
kur minima; šį kartą ne-įr k. Balanda iš Waterbu- 
taip jau skaudžiai išėjo”. Irio. Moterystės sakramen- 
Turi būti: “netaip jau tą suteikė kleb. kun. A. 
sklandžiai išėjo.” Toliau,]Vaškelis, per iškilmingas 
kur minima apie tą patį, §v. Mišias, kurias jis atna- 
ansamblį pažymėta: “Kai-! gavo. Asistavo kun. J. Va
te galėjo būt ta, kad Pi- j lantiejus ir kun. P. P. Kar- 
jaus, kurio akomponuoja-plonas. Ceremonijų vedėju 
ma buvo scenoje”. Turi (buvo kun. E. Gradeckis. 
būti: “kad pianas, kuriuo Laike mišių, įspūdingai 
buvo akomponuojama, ne- giedojo panelė O, Katkaus- 
i kaitė iš Hartford., varg.

K. Žalnieraitis ir ponia O. 
Norkūnienė.

Vestuvių pokilis įvyko 
Sherttle Meadow Kliubo 
salėje, kur dalyvavo daug 
svečių ir rinktinių žmonių. 
Vestuvėse dalyvavo Go- 
vernor Lieutenant Frank 
Hayes, iš Waterburio.

Jaunieji medaus mėnesį 
praleisti išvyko į West In- 
dies. Sugrįžę apsigyvens 
Waterbury, kur J. Bend- 

Bažnyčios, ir Tautos reika- leris turi biznį —• vaistinę. 
------  | Panelė O. Skritulskaitė

P. BRUNDZIENĖ SVE
TIMTAUČIŲ TARPE 
Padėkos dienoje, lapkri

čio 28, Bronė Brundzienė 
buvo pakviesta pagiedoti 
laike šliūbo, kuris buvo su 
šv. Mišiomis, į šv. Mor
kaus bažnyčią, kuri randa
si prie Ocean Avė., Flat- 
bush, Brooklyn, N. Y. Sve
timtaučiai daug suteikė p. 
Brundzienei komplimentų 
už gražų giedojimą.

buvo scenoje, bet šalę sce
nos — žemai. Buvęs.

NEW BRITAIN, CONN

svečių susodinimą.
Jaunąją atvedė jos tėve

lis Jonas Skritulskas. Pa
mergė buvo jaunosios se
sers duktė, panelė M. Lo-

IŠ SODALDEČIŲ 
VEIKIMO

Šv. Andriejaus parapijos 
sodaliečių jaunų merginų 
draugijėlė gražiai darbuo
jasi. Prie jos priklauso vi
sos jaunos rinktinės mer- 

I ginos, susipratusios Dievo, 
Į Bažnyci
•luose. .

PAGERBIMO PUOTA

Gruod. 1 d. įvyko Meti- 
nis susirinkimas Šv. Jono ( 
Ev. Draugijos. Išrinkta 
valdyba ateinantiems 1936 
m. Pirmininku išrinktas 
jau per keletą metų sėk
mingai vadovaująs — Ka
zys Kasmonaitis, vice-pir- 
mininkas — Jonas Petruš
kevičius, Nutarimų rašt. 
taipgi jau per keletą metų 
buvęs — Petras Labanau- 

—------------r—.skas, fin. rašt. išrinktas
bažnyčioje 40 vai. atlaidai' naujas — Juozas Barolis, 
įvyksta gruodžio 8, 9 ir 10 (trečiu rašt. — Antanas 
d.d, Keturdešimtė praside- į Kaunietis, ižd. tas pats — 
da sekmadienį, Nekalto! Petras Elijošius, ižd. Glob.
Prasidėjimo šventėj gruo-1 —Antanas Urbonas ir Fe- 
džio 8 d., per sumą 10:30' Uksas Grigaitis, Maršalka 
A.M. Per visas atlaidų die-Į— Misiūnas, durų sargu— 

Antanas Matekaitis.
ši Dr-ja yra seniausia ir 

didžiausia šioje kolonijoje. 
Jau per keletą mėnesių bu
vo svarstyta, kad įsigyti 
nuosavus namus, kur būtų 
galima įrengti klubrūmis 
ir tt., bet apsvarsčius me
tiniame susirinkime, tapo 
atmestas tas sumanymas. 
Permatyta,kad būtų*pavo- 
jinga draugijai sudėti pi
ningus į “propertę”, nors 
turtas siekia $19,000.00 ir 
narių dabartiniu laiku yra 
virš 300, bet randasi daug 
ligonių, kuriems reikia ap
mokėti pašalpos.

Per šiuos 1935 m. mirė 
net 10 narių. Nariui mirus 
Dr-ja iš kasos apmoka 
$300.00. Iki šiol draugija 
jau yra palaidojus virš 80 
narių. Taigi draugijos ir 
yra pirmas tikslas aprū
pinti savo narius. Paren
gimų daug nerengia tik 1 
Balių ir 1 Pikniką per me
tus. Dabar draugijos meti
nis Balius įvyks Sausio 4 
d. 1936 m. ir kas metai Pa
dėkonės dienoje draugija 
užsako šv. Mišias už miru
sius narius. Lapkričio 28 
d. labai skaitlingai nariai 
dalyvavo mišiose.

Už organą turi pasiskyrę 
“Darbininką”, tik gal ko
respondento kaltė, kad a- 
pie šią Dr-ją mažai terašo
ma. Pasistengsiu parašyti 
dažniaus. Reporteris

PATERSON, N. J.
40 V AL. ATLAIDAI

Šv. Kazimiero parapijos

“ ~ ------ -------------
A.M. Per visas atlaidų die-1 
nas šv. Mišios bus 6:00 ir! 

į 9:00 A.M.; iškilmingi Miš
parai su pamokslu ir Pa
laiminimu Švč. Sakramen
tu bus vakarais 7:30 P.M. 
Pamokslus sakys geriau
sieji apylinkės pamoksli
ninkai. ‘ Išpažintis bus 
klausoma rytais prieš Mi
šias ir vakarais po pamal
dų. Išpažintims klausyti 
bus daug svečių kunigų. 
Geriausia proga.prieš Ka
lėdas sutvarkyti savo sąži
nę ir susitaikyti su Kris
tumi, atliekant išpažintį ir 
priimant Komuniją.

Tat nuoširdžiai kviečiu 
visus kaip Patersono, taip 
lygiai ir apylinkės koloni
jų lietuvius atvykti į bran
gius 40 vai. atlaidus pa
garbinti Jėzaus Švč. Sa
kramente bei pasinaudoti 
Jo teikiamomis Malonėmis 
ir priimti šv. Sakramen
tus.

Klebonas Kun. S. Stonis.

PARAPIJOS JUBILIE
JUS

Sekančiais metais sueina 
lygiai 25 metai, kaip Šv. 
Kazimiero parapija yra į- 
sisteigusi. Savo parapijos 
sidabrinį jubiliejų Pater- 
soniečiai yra nusistatę ap
vaikščioti kuo iškilmin- 

Įgiausiai. Ta proga norima 
gražiai nudažyti bažnyčios 
vidų ir sudėti spalvuotus 
langus. Todėl parapijos 
susirinkime išrinktas Ju
biliejinis Komitetas, į kurį 
įėjo apart klebono ir trus- 
tistų ex oficio, dar Kūli- 
kaitis, Jazulevičius, Sas
nauskas, Obelevičius, Gi- 
lienė ir Aleksienė. Be to 
dar kviečiamos visos kata
likiškos organizacijos prie 
to prisidėti. Dieve padėk 
darbą varyti pasekmingai.

Lapkričio 23 d., p-nų Po- 
vilanskų svetainėje, gimi
nės, draugai ir pažįstami 
surengė gražią puotą, p- 
nams Antanui ir Karolinai 
Damašams pagerbti, pro
ga jų vedybinio gyvenimo 
25 metų sakaktuvių pami
nėjimui. Svetainė buvo 
gražiai išpuošta, o stalai 
gėlėmis papuošti.

Svečių atsilankė apie 50. 
Šeimininkės buvo p-nios 
M. Jankevičienė, J. Tere
beizienė ir V. Damušienė. 
8 vai. vakare buvo priren
gta skani vakarienė.

P-nai Damašiai, kurie 
nieko apie šią puotą neži
nojo, buvo labai nustebin
ti ir net išgąsdinti, nes a- 
bu taip susijaudino, kad 
net apsiverkė.

Karolinį pamasienei i-J apžvalga iš kurios paaiš- 
. kėjo, kad L. Meno Teatras 

kurį prise- smarkiai dirba, ruošdama- 
_ L“ sis prie įvairių darbą.

L. Meno Teatro 
Susirinkimas

Lapkričio 19, 1935 m., į- 
vyko L. Meno Teatro su
sirinkimas, kurį atidarė ir 
vedė vice-pirm. E. Bartke
vičiūtė. Padaryta veikimo

teikta gražus, raudonų ro
žių “corsage”, 1 
gė J. Terebeizienė. A. Da 
mašui irgi prisegta raudo-F'^į^eno" Teatrą įstojo 
na rožė. . ■ -‘ - - -
„ Kalbas pasakė visi sve- kalauskaitė, kuri pasiža- 
ciai, apibudindami Dama- dėj0 da dirbti . ise- 
sų gražius darbus ir įsrei- kįmui. .EB

nauja nare tai Brone Sa-

MANO MARŠRUTAS

VIEŠAS KVIETIMAS LDS.
CONN. APSKRIČIO

KUOPOMS
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
sius narius įvyks tą pačią 
dieną, gruodžio 15, 8:30 
vai. ryte, Šv. Trejybės par

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

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. Cląir, 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.

Nuo geg. 6 iki 17, —
• 47 Montgomery pi., 
Paterson, N. J.

Nuo geg. 18 iki birž. 2,— 
207 Adams St., 
Newark, N. J.

Nuo birž. 3 iki 7, —
32 Dominick St., 
New York, N. Y.

Nuo birž. 8 iki 14, — 
Keyser Island, So. Nor 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo birž. 15 iki 24, — 
2601 W. Marąuette Rd. 
Chicago, III.

Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, — 
Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
Tėvas J. Bružikas, S. J

Jei nori sužinoti kadi 
bus pasaulio pabaiga i 
kokios jo bus paskutinė 
dienos, tai tuojau įsigy] 
knygutę; Ką mokslas gal 
pasakyti apie pasaulio pa 
baigą. Šią knygutę yrJ 
parašęs A. Jakštas. Jo 
kaina 10c. Su prisiuntimj 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 V 
Broadway, So. Boston 
Mass.
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