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“DARBININKO” VAJUS ĮSISIŪBUOJA
Montreal, Kanados vajininkai sako, nepasiduosi

me! — Gary, Ind. pasiryžę laimėti pirmą dovaną — 
Bostoniečiai jau išsijuosę dirba. —- Kitos kolonijos ir
gi smarkiai ruošiasi — Kun. J. Bružikas prisiuntė 
daug naujų prenumeratorių. —

MONTREAL, CANADA. kad Worcestery baigiama 
—Gruodžio 10 d. F. Du- mobilizuoti vajininkų ar- 
bauskas štai ką rašo: “Ga- mija, kuri netrukus stos į 
vau Tamstų kvietimą į darbą. 
“Darbininko” vajų, ačiū.

Ethiopija Atmete Anglijos
Prancūzijos Taikos Pasiūlymą

LAWRENCE, MASS. —
Ištikrųjų, man labai malo- gįą savaitę užsiregistravo 
nu, kad ir mūsų kanadie- į vajų Sofija Rimaitė, kū
čių neaplenkiate. Mes mon- rį pereitame “Darbininko” 
trealiečiai stosime į Dar- |Vajuje labai smarkiai dir- 
bininko” vajų su visa ener- bo jį sako> kad §iame va. 

kad nepasilikus nuo kitų 
kolonijų. Mes esame pasi
ryžę iššluoti iš katalikų na 
mų bedievišką j

gija ir dirbsime išsijuosę, nepasiduosianti.
PROVIDENCE, R. I. — 

A. Dzekevičius rašo: “Pra
va.............. , cnnnrta sidėjus “Darbininko1

Mes stengsimės, kad kiek- jui, mesnemanomei pasi- 
vieno kataliko namuose duoti, 1™z1 
būsų laikraštis “Darbiniu-1 kolonijoms 
kas”, kuris gina darbinin-^kiek galėsime. Susiotgani- 
kų reikalUS”

GĖRY. IND. — Gruodžio
10 d. J. J. Aukštakalnis iš smarkiai dirba. Misijonie- 
Gary, Ind. štai ką rašo: rhis kun. J. Bružikas _šią 
“Prisiųskite man kuogrei- savaitę jau prisiuntė 10 
čiausiai platesnių žinių a- skaitytojų. Kitą savaitę 
pie vajų. Aš esu įgudęs žada prisiųsti daugiau.

BROCKTON, MASS. — 
dai. 1933 m. buvau “Drau- šią savaitę, Leonardas 
go” vajuje ir stovėjau pir- Kumpa, LDS 2-ros kp. pir
moje vietoje. Manau, kad mininkas, specialiai buvo 
aš dirbdamas ir “Darbi- atvykęs į “Darbininką” 
n?nk?” vaJuje nePasitrauk- vajaus reikalu. Jis štai ką 
siu iš savo pozicijos —bū- pareiškė: “Brocktoniečiai 
siu pirmoje vietoje”. ]yra pasiryžę šiame vajuje 

SO. BOSTON, MASS. — dirbti visomis jėgomis. 
Bostoniečiai jau išsijudino Mes manome suorganizuo- 
dirbti visu smarkumu. Ma- 
riiona Kilmoniutė, F. Kon- 
čiūtė ir O. Siaurienė jau 
šią savaitę pristatė daug 
naujų skaitytojų. So. Bos
tone dirba daug ir kitų 
kontestantų, kurių vardus 
paskelbsime vėliau.

WORCESTER, MASS.—į

duoti, kad ir didesnėms 
dirbsime

zavę stosime darban”.
KUN. J. BRUŽIKAS,

dirbti katalikiškai spau-|

RADID PROGRAMA IŠ 
KAUNO

PASMERKĖ 
INDUSTRIALES 

UNIJAS
LIETUVA SIŪLO LAKŪNUI 
VAITKUI $1751 MĖNESĮ

Paryžius, —Gruodžio 11, tas nėra žinomas, bet ma« 
Ethiopijos atstovas Pran-]noma, kad už taih^ Itali* 
cūzijai Ethiopijos vardu'■Ioi tn
griežtai atmetė taikos pro
poziciją pasiūlytą Musoli-_ 
niui ir Ethiopijai. Nors (Tai esą Imtų atlyginimas 
pilnas to pasiūlymo teks- (Italijai už pradėjimą gro-< 

boniškais tikslais karo. Be 
to, jei imperatorius Hailie 
Sellassie priimtų panašų 
pasiūlymą, tai ethiopiečiai 
prieš jį tuoj sukiltų ir jis 
greičiausiai netektų savo 
galvos.

Iš kitos pusės, Mussolini 
būk kaip ir sutikęs šį An
glijos - Prancūzijos pasiū
lymą laikyti, kaipo pama
tą tolimesniems taikos pa
sitarimams.

jai buvo siūloma puse E* 
thiopijos. Del to Ethiopi
ja tam griežtai priešinasi.VVashingtoių— Ameri

kos Darbo "/Federacijos 
jcu oruau- P^zidentas William Gree-

casting System radio tink-'ne’. Pasmerkė Industrialių 
lu transliavo Lietuvos ra-'"“™ ?rgamzayimą. Savo 
dio programą Amerikoje, smerkimą taikė atsiskyru- 
Tik gaila, kad Lietuva iš slam nuo Darbo Federaci- 
anksto nepranešė ameri-' įoa angliakasių vadui 
kiečiams lietuviams. Dau-.John LewiS«
gelis visai nežinojo, nes]
Lietuvos spaudas su ta ži- HAUPTMANN PRALAI- 
nia pasiekė po sekmadie’' MĖJO AUKŠČIAUSIAME 
nio.

Koncertinė programa 
buvo tokia: Jung. Valsty
bių Konsulas Kaune pers- derajįs Aukščiausias Teis- 
tatė Lietuvos švietimo mi-imas atmetė Bruno Haupt- 
msterj p. Tonkūną, kuris mann apeliaciją. Jis prašė 
trumpai kalbėio angliškai, i teįsm0 pripažinti, kad New 

Jersey teismas buvo šališ
kas ir kad jo byla turi bū
ti išnaujo sprendžiama.

Bruno Hauptmann advo
katai kalba, kad jie turį 
naujų įrodymų, kad nutei
stasis nekaltas.

Hauptmann-ui dabar be
liko prašy^^h^ėsHjaus- 
mę pakeisti <dsam gyveni
mui kalėjimu arba jeigu 
turi naujų įrodymų, kurių 
negalėjo įrodyti pirmame 

I teisme, atnaujinti bylą.
Detektyvai ir Hauptma- 

nno advokatai smarkiai 
darbuojasi, kad jį išgelbė
tų nuo elektros kėdės.

Pereitą sekmad i e n į,. 
gruodžio 8 d. 12 vai. 45 m. 
po pietų Columbia Broad-

angliakasių vadui

TEISME

VVashington, D. C. —Fe-

rti visus veikėjus-jas, kurie 
stos į “Darbininko” vajų 
dirbti visomis jėgomis. 
Mes tikimės, kad mūsų va- 
jininkai laimės pirmas po
zicijas”. P-nas L. Kumpa 
parvežė vajininkams kvitų 

i knygutes, kurias išdalys 
kontestantams.

Laukiame žinių iš kitų 
Iš Čia gauta žinių nuo p. kolonijų.
Blavacko ir p. Jurkėno,' Vajaus Vedėjas.

trumpai kalbėjo angliškai, 
sveikindamas Ameriką ir 
Amerikos lietuvius; solo 
dainavo Lietuvos operos 
artistė Vince Jonuškaitė- 
Zaunienė; taipgi dainavo 
Lietuvos valstybės operos 
choras, vadovaujant J. 
Štarkai.

Pageidaujama, kad atei- 
ty jeValstybės Radiofonai 
susitaręs transliuoti prog
ramas praneštų iš anksto 
Amerikos lietuvių spaudai.

KEISTAS ATSITIKIMAS 
JUROJ

Kaunas — Lietuvos val
džia pasiūlė lakūnui Vait
kui, kuris šiais metais lai
mingai perlėkė Atlantiką; 
pastovų gyvenimą Lietu
voje. Valdžia siūlo Vaitkui 
karininko laipsnį, Lietu
vos pasportą ir inžinie
riaus darbą • valstybės a- 
viacijoje su $175.00 alga 
mėnesiui.

Lietuvos įstatymai lei
džia amerikiečiui lietuviui, 
Amerikos piliečiui įsigyti 
ir Lietuvos pilietybę ne
prarandant Amerikos pi
lietybės. Bet Amerikos 
konsulas Kaune pilietybės 
klausimu susidomėjo ir 
pradėjo tyrinėjimą. Gali
mas daiktas, kad lietuviai, 
Amerikos piliečiai praras 
Amerikos pilietybę, nes 
sulig Amerikos įstatymų 
žmogus negali būti Ame
rikos ir kitos valstybės pi
liečiu.

Amerikos-konsulas Kau
ne jau atėmė Amerikos 
pasportus iš keliolikos a- kretoriuš. Prezidentas re-j buvo įteikti specialūs laiš-; 
merikiečių lietuvių, tarp zignavo, po triukšmingo t kai gavimui darbo prie; 
jų ir p. M. Balučio, buvu- politinių opozicionierių už- pirmos progos. /

LDS. Centro Valdybos

SUSIRINKIMAS
įvyks antradienį, gruo

džio 17 dieną, š. m., Darbi
ninko Redakcijos kamba
ry, 7 valandą vakarė. Die
notvarkėje bus Darbinin
ko Radio Programos klau-i 
simas, kurios sutartis bai
giasi gruodžio 15 dieną.

Kun. J. švagždys, 
LDS Centro Pirmininkas.

KUBOJ NERAMU

BEDARBIAI APGULĖ 
GUBERNATORIAUS 

REZIDENCIJĄ

Bostone, gruodžio 11, a- 
pie 200 bedarbių buvo ap
gulę gubernatoriaus Cur- 
ley rezidenciją, Arborway, 
Jamaica Plain, Mass. rei-' 
kalaudami darbo prie vie- 
šųjų darbų. Gubernatorius 

kurie numatomi sausio, 10 siųntėx,bedarbius t valsty* 
d., eis Kubos Valstybės se-Įbės kapitelių, Kur jiems

Havana, — Gruodžio 11, 
Kubos prezidentas Carlos 
Mandieta rezignavo ir pa
sirengęs apleisti Kubą. Mi- 
nisterių kabinetas jo rezi
gnaciją priėmė. Jo parei
gas, iki naujų rinkikių, |

Žinios Iš Lietuvos
“IŠRADĖJAI

Šiaulių, Radviliškio, Še
duvos jomarkuose ne vie
nam teko nupirkti karves 
su oro pripompuotais teš
menimis. Vienas žmogus 
pirko karvę Šiauliuose su 
dideliu tešmeniu ir parsi
vedęs namo ėmė milžti. 
Vietoje pieno pradėjo eiti 
oras, o pieno nė lašo. Il
giau palaikius pradėjo 
duoti pieno, bet labai ma
žai. Tuomet ir jis paėmė 
dviračio pompą ir pripom- 
pavęs pilną tešmenį oro 
pardavė Šeduvoj.

dautų, kad svetimšalių 
nuostatai nebūtų jiems 
taikomi.

Šiaurinėje Kaspijos jū
ros daly, pučiant nepapra
stai smarkiam šiaurės ry
tų vėjui, vandens lygis 
200 km. plote taip smar
kiai nusekė, kad 20 km. 
juostoje pasirodė jūros 
dugnas. Kelios dešimtys 
žvejų laivų,,kuriuose iš vi
so buvo 7.000 žmonių, pa
teko ant seklumos. Jiems

DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS BONy 

PRATĘSIMO
Prinokę Lietuvos Lais

vės Paskolos bonai yra iš-
MŪSŲ ARTISTĖS

GRĮŽTA Iš LIETUVOS

merikiečių lietuvių, tarp zignavo, pv
jų ir P- M. Balučio, buvu- politinių opozicionierių už- 
sio Lietuvos atstovo Ame- puolimo ant radio stoties 
rikai. ir jos sunaikinimo.

i Pagrobimas turtuolio 
PERSERGĖTA NUO ORO Nicolas Caslano Padilo ir- 

ATAKŲ gi skaitomas prie šių poli
tinių išsišokimų.

rikai.

Londonas — Čia gauta! 
žinių, kad Addis Ababoj1 
paskleistas persergėjimas, I 
kad esą Italijos orlaiviai] 
ruošiasi užpulti šią Ethio-' Gruodžio 10 d., Tatsfield, 
pi jos sostinę, todėl ten įvy- Anglijoj nukrito didelis, 

jkęs didelis bruzdėjimas,1 Belgijos pasažierinis lėk-1 
rrinronf nio i Irvnncioci i 4TrnSinvn *7!

GERE. “DARBININKO" 
BENDRADARBIU 

DĖMESIUI!
ŽUVO 11 ŽMONIŲ

Londonas, Anglija —

nes gyventojai kraustėsi į 
kalnus, kad nuo bombų pa-gelbėti buvo _panaudotos; per^amį (amortizuojami) sislėpus.

visos priemonės, tarp kit-1 kaį Lietuvos Finansų Mi- • --------------
Kaune’ taip irl LENKAI TERORIZUOJA

tuvas, kuriuo važiavo 7 
pasažieriai ir 4 įgulos na
riai ir visi tapo užmušti.

Kaunas, gruodžio 3 d. 
DULR telegrama —

Dainininkė Drangelienė 
ir pianistė Briedytė turė
jusios penkiolika pasek
mingų koncertų, gruodžio 
ketvirtą išvyko iš Lietu
vos ir vyksta atgal į Jung
tines Amerikos Valstybes, 
Tą pačią dieną išvyko taip 
pat Dr. Račkus, padovano
jęs savo vertingą muziejų 
Lietuvai. Su jais važiuoja 
skulptorius Rimša, kuris 
mano surengti įvairiuose 
Amerikos miestuose savo 
kurinių parodas.

Taipgi grįžta p. Jurge-
leisti samdyti toliau sve- iįene su sūnum Vytautu, 
timšalių buhalterių, pro-|kap# p, Jurgelos žmona. 

Laivas atplauks į New 
Yorką gruodžio 16 d.

NELEIS SAMDYTI SVE
TIMŠALIŲ BUHALTE

RIŲ IR KITŲ

Kaunas — Teko sužinoti, 
kad yra nusistatymas ne-

kuristų ir kitų įvairių tos 
rūšies specijalistų. Tokiu 
šiuo metu priskaitoma iš 
viso apie 120. Tiktai Lietu
voje dirbanti Amerikos ir 

■ kitų šalių lietuviai, kurie 
turi kitų kraštų pilietybę, 
bet dirba Lietuvoje, pagei-

maisto iš lėktuvų. Audrai Lietuvos Pasiuntinybėje 
pasibaigus, vanduo vėl Vašingtone. Tose pat įstai- 
grįžo atgal, o žvejų laivai g0Se yra daromi ir Lietu

vos bonų pratęsimai ilges
niam laikui iki 10 metų, 
tai yra iki 1945 metų. Už i bos. Prieš žydus judėjimas 
pratęstus bonus ir toliau' didėja. Varšuvos universi-

galėjo plaukti į krantą.

riams sudaryti gyvenan
čių vietose Lietuvos karo 
invalidų, Vyčių kryžiaus 
kavalierių, kovose sužeis
tųjų ir kovų dalyvių sąra
šus. Sąrašai siunčiami 
Šaulių sąjungos štabui, o 
būriuose užvedamos tam 
tikros knygos, į kurias ir 
surašomos šios garbingos 
pavardės.

SURAŠYS NEPRIKLAU
SOMYBĖS KOVOTOJUS

Kaunas —Šaulių s-gos 
vadas pavedė šaulių bū-

VIŲ SPORTININKAS 
PASIŽYMĖJO EUROPOJ. 
Kaunas, gruodžio 3 d.

Čikagietis boksininkas 
Knašas, kuris su kitais 
sportininkais šiais metais 
garbingai atstovavo Ame
rikos Lietuvius sportinin
kus sumušė stipriausius 
Latvijos ir Estijos boksi
ninkus.

bus mokama 5% metinių 
palūkanų.

Yra pagrindo manyti, 
kad didžiuma bonų yra už
silaikoma Amerikoje, o 
mažesnioji bonų sumos da
lis yra patekusi į Lietuvą 
ir į kitus kraštus. Palygi
nus pratęstų bonų sumą 
Lietuvoje su pratęstų bo
nų suma Amerikoje mato
me didelį skirtumą : pra
tęstų bonų nuošimtis Lie
tuvoje yra 4^2 kartus di
desnis negu pratęsimai A- 
merikoje.

Yra manoma, kad pas A- 
merikos lietuvius šiuo tar
pu dar yra 200*000 dolerių 
nepajudintų Lietuvos Lai
svės Paskolų bonų.

ŽYDUS

Varšuva, Lenkija —Šio
mis dienomis keliuose žy
dų namuose sprogo bom-

Miręs New Yorke tur
tuolis Lucius N. Littaur 
paliko Harvardo Universi
tetui $2,006,000. Iš tų pini
gų turėsią būti įsteigtas u- 
niversitete skyrius, kur 
būtų prirengiami vadai 
valstybinei tarnybai.

Šv. Kalėdų švenčių pro
ga, Kalėdinis. ‘Darbininko! 
numeris išeis kitą savaitę, 
gruodžio 20 d., 16 pusla
pių.

.Taigi Gerb. Bendradar
bių prašome Kalėdinius 
straipsnius siųsti dabar, 
kad gautume ne vėliau 
gruodžio 14 d., o korespon
dencijas, pranešimus irtt. 
siųskite, kad gautume ne 
vėliau gruodžio 17 d. š. m.

Iš priežasties šv. Kalė
dų švenčių tą savaitę išeis 
tik vienas “Darbininko” 
numeris, būtent, gruodžio 
27 d.

tetas tebėra uždarytas dėl 
studentų riaušių prieš žy
dus.

Žydų spauda rašo, kad 
lenkai naudoja Hitlerio 
taktiką prieš žydus. Tik 
Lietuvoje žydai užtariami 
valdžios.

AJPIE SĄŽINĖS LAISVŲ 
SSSR.

Tautų Sąjungos susirin
kimo proga “Pour la chre- 
tiente” organizacija įteikė 
Šveicarijos vyriausybei 
raštą pasirašytą 200.000 
asmenų, kuriame reikalau
jama, kad Tautų Sąjunga 
padarytų intervenciją SS
SR sąžinės laisvės pager
bimo klausimu,

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO PIETŲ

šeštadienį, gruodžio 14 dieną iš radio stotieš 
WAAB. Boston, Mass. vėl turėsime progos klausytis 
gražių lietuviškų dainų, muzikos ir kalbų. Programa 
įvyks 5 vai. po pietų ir tęsis visą pusvalandį.. Dainuos 
Darbininko Radio Choras ir Solistai (tės), vadovaus 
jant muzikui Rapolui Juškai ir akompanuojant Mari
jonai Treinavičiūtei. . , ‘ M

Kalbą pasakys kun. K, Vasys, Aušros Vaistų pa* 
rapijos (Worcester, Mass.) klebonas. ' ]

ši Darbininko Radio Programa bus metine, nes 
gruodžio 15 dieną sueina lygiai metai kaip Darbinin-I 
kas pradėjo transliuoti per radio lietuviškas dainas, 
muziką ir kalbas. . ;

Taigi šeštadienį, 5 vai. po pietų pasukime savo 
radio priimtuvus ant 1410 kilbcyčles ir klausykime 

‘ Darbininko Radio metinės programos.



t. >«njrt»dieni», Gruodžio iŠ, 1835.

llVIETiNES ŽINIOS
i

ŠIRINKIMAS
PUOŠIA ALTORIUS

' ĮšV. VINČENTO de P^AU-

i . Šv. Vėncento Pauliečio

B ’ TAlSOMR iR PARųbbb^M^RADFpS ’ ~

B ’ GARSIAKALBIAI . STANLEY’S radio shop TEL. SO. BOSTON 0558
B Inž. Stasys Beleskas, Sav.* 343 W. Broadway, So. Boston, Mau.

'ĮYAIROŠ SKELBIMAI
BROADWAY LUMBER 

CO.
Lentos, durys langai ir kitokia 

namams matėrijolas
šelpti vargšus draugijos 
valdybos nariai lanko na
mus suvargusių žmonių ir 
susirašinėja, kdd tinkartiai 
galėtų sušelpti, ypatingai 
šv, Kalėdų metu.

ši labdaringoji vyrų dr- 
ją ir šiaių metais rengiasi 
dalyti Kalėdų Dėžes.

Iš kur ji gaus tiek kitus

—■■ v . Sodalietės ir kitos alto-
■ Gruodžio 17 d., vai. vak., PU puošėjos padeda sesė- 
bažnytinėje salėje, įvyksta lems Jėzaus Nukryžiuoto 
Federacijos skyriaus susi- dabint altorius Kalėdoms, 
rinkimas aptarti seimelio Jos rūpinasi iievien gėlių 
ir vas, 16 d. ruošą, spau-, nupirkimu, bet ir naujų li
etos vajaus, draugijų pri- ninių įtaisymu. Tam tiks- __ .................._.......
klausymą ir kitus reika- lui jos rinks aukas, prie sušelpti? Kas penktadienis 
lus. Draugijų atstovai ma- > bažnyčios durų, gruodžio aukuoja patys draugijos

. lonėkite visi dalyvauti. At- 15 dieną. 
: siininkite, kad savo drau-

gajoms turėsite Fedetad- "DARBININKO METINIS

h Gruodžio 17 d., vai. vak..

Federacijos skyriaus susi- dabint altorius Kalėdomš.

H

j6s darbuotės atskaitą iš- 
dtioti.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.

Adresas:
933 E. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS 8. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

JOHN J. GAIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3 

'Residenee:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1046

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME 

866 Broadway,
South BOston, Mass

K

KONCERTAS
“Darbininko” metiniai 

koncertai visuomet esti į- 
doriiūs, bet šis iŠ visų įdo
miausias, nes jojo progra
moje dalyvaus apie 200 
dainininkų bei dainininkių.

Koncertas įvyks sausio 
19 d., 1936 m., Dangaus 
Vartų par. salėje kampas 
T’ ir 4th gatvių So. Bosto- 
n’e, Mass. Brangesnės 
koncerte vietos bus rezer
vuotos. Taigi, kurie norite 
gauti geresnes vietas, įsi
gykite tikietus iš anksto.

Tikietų platintojams do
vanos. Tikietų platinto
jams yra skiriama dvi gra
žios dovanos: Pirma dova
na gražus rankinis laikro
dėlis, vyriškas ar moteriš
kas. Antra dovana, fonta- 
ninės plunksnos setas.

Kuris-ri daugiausiai par
duos tikietų, gaus laikro
dėlį. Antras — setą. Dova
nos bus įteiktos koncerto 
dienoje.

Kurie-ios norėtų pasi
darbuoti, Darbininko kon
certo tikietų platinime, 
prašomi atsiliepti į “Dar
bininko” administraciją, 
366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

nariai, Išrenkama biednų- 
jų dėžė, bažnyčioje, prie 
durų. Draugija daro vieną 
parengimą kas metai Žmo
nės retkarčiais aukoja. 
(Dabar ponai Planskiai 
paaukavo drabužių). Gau
nama iš metinio “Boston 
Emergency Drive Fund”. 
Taip-pat gaudavo maisto 
ir drabužių iš valdžios.

šioji bažnytinė draugija 
veikia gailestingumo dar
bą tikrai — krikščionišką. 
Geriausios jai kloties ir 
Liriksmų Šv. Kalėdų. Te
gyvuoja tikras labdarin- 
gtimas.

i Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS Į 

ĮOR. M. V. CASPER | 
| Arti Municipal Building j 
Į 525 E. Broadvvay, S. Boston I

Ofiso Valandos
j Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 2 
= 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-| 
Ė sas uždarytas subatos vakarais ir ’ 
| nedęldienials, taipgi seredomis nuo | 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray |

Lietuvis Dantistas

ŪR. S. A, 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 L vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

KALĖDŲ PAMALDOS

Per šv. Kalėdas Šv. Pet
ro bažnyčioje Šv. Mišios 
bus laikomos šiomis valan
domis: 12, 6, 8:30, 9:30 ir 
11. Bus dar ketverios pri- 
vatiškai laikomos. Po su
mai seks palaiminimas su 
Švenč. Sakramentu.

TeL So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

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

(pąęul sutarti)

PADĖKA
Kun. K. lenkui

South Bostono Amžinojo 
Rožančiaus Draugija reiš
kia širdingiausią padėką 
gerb, kun. K. Jėnkui už 
taip stropiai priruoštą ir 
atliktą paskaitą “Kryžiaus 
Karžygiai”, gruodžio 1 d., 
Šv. Petro parapijos salėje,
South Bostone.

Paskaita buvo tiek įdo
mi ir žavinti, kad klausy
tojams geros dvi valandos 
atrodė trumputė valandė
lė. Visi atsilankiusieji tik 
vieną pageidavimą tereiš
kė, kad daugiau panašių 
paskaitų būtų.

Todėl, dar sykį tariame 
ačiū, mūšų uoliam ir pasi
šventusiam studijozui, ka
talikams įdomių klausimų, 
kun. K. lenkui

Amžinojo Rožančiaus 
Draugija.

PASNINKAS

Gruodžio 18, 20 ir 21 į- 
puola bertainio metų pas
ninkas.

PERMAINĖ TITULĄ

Brangus LDS. Nariai ir “Darbininko” 
Skaitytojai!

Per ištisus metus laikraštis “Darbininkas” lankė 
Tamstų namus, du sykiui savaitę, teikdamas įtairių- 
įvairiausių žinių iš plačiosios Amerikos, darbininkų 
gyvenimo, Tėvynes 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 “Datbiiiinko” 
skaitytojų atnaujinti prenumeratą.

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

“Darbininko” Administracija.

Depresijos metu Bosto
nas turėdavo vajų šelpti 
badaujančius. Tam tikslui 
susidarydavo Bostono Ma- 
yoro priežiūroje taip vadi-

SOUTH BOSTON 
STOVE EKCHANGE

Garantuoti Aliejiniai Burnerial—$7.75 
Dalys visokių ‘ išdirbysčių

Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams. 
Pečius parduodame, perkam ir mainom

Grindims patiesalai ir matrosai

269 Broadvvay, So. Boston, Mass.

BROADVVAY FRUIT
MARKETS

WHOLESALE & RETAIL
Švieži vaisiai, daržovės ir riešutai 

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

Tel. ŠOU. 2761

namas “Boston Emergen-I 
cy Campaign” komitetas*.

šįmet toks vajus įvyks, 
tik jo komitetas yra suda
rytas iš įvairių labdary- 
bių griupių reprezentantų 
ir vadinsis “Community 
Federation of Boston Dri
ve, 1936”.

Išaiškinimui “Communi
ty Federation of Boston” 
komiteto įvyks prakalbos 
ir judami paveikslai, šv. 
Petro par. bažnytinėje sa
lėje, W. 5th St., gruodžio 
22 d., 3 vai. po pietų. Įžan
ga dykai. Rinkliavų nebus. 
Visi kviečiami.

gų klausyti išpažinčių, 
3:30 v* po pietų, ir 7:30 v, 
vakare. Ragino, kad visi 
katalikai, pasinaudodami 
gera proga prieitų Adven
tinės išpažinties.

KALfiDI^IŠ VAKARAS

Šv. Kalėdų piririą vaka
rą, 7 valandą, Mafijos Vai
kelių draugija, priežiūro
je kun. K. Jenkaus, rengia 
Kalėdinį vakarą su puikia 
programa ir apščiomis do
vanomis. Bus net ir kapeli- 
ja. Įžanga 25c., vaikams 
10 centų.

KALENDORIAI

Parapijos Kalendoriai ką 
tik gauti iš dirbtuvės. Jie 
yra mažo fofrmato, pasta
tomi ant stalo ir pigūs. Pa
ranku juos yra siųsti laiš
ke kalėdinių dovanų. Jie 
yra ponios * Nąnartavičie- 
nes priežiūroje. Kalendo
riai parsiduoda po 15c., du 
už 25c. Pelnas nuo jų bus 
pusė Kalėdinėms Dėžėms 
ir pusė našlaitę sušelpti. 
Įsigykime po kalendorių 
sau ir kitiems. ,

ADVENTINĖ 
IŠPAŽINTIS

TEL. ŠOU 9419

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E,. Broadvyay, 

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

Zeg. 158 W. 7th St.
Res.: tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną Ir naktį.

F,WAITKUŠ
LIETUVIS GRAB0RIUS 

409 VVINDSOII ST. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčią 
Ofiso Tel. TROwbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkliind 9221 
Namo Tel. TR0wbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS .

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSRAS
Oratorius . Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes. 
664 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 2805-R I 
| LIETUVIS •> |

ĮOPTOM ET RISTAS f Išegzaminuoju akis
j priskiriu akinius
= kreivas akis antie-
| slnu (r amblljonlš-
f koše (aklose) ąkyse sugrąžinu 
2 šviesą tinkamu laiku.

S

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
447 Broadvvay, South Boston Į

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

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

vimą už pigią kainą.
7-9 Ęllery St., So. Boston 

Tel, So. Boston 2923

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Visi Laukia Linksmų Kalėdų
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) Vaikii ant rankų Laikrodžiai $2.50 ir $2.95.

ŽIEDAI, BRANZALIETAI IR LAKETAI $1.00 1B DAUGIAU.

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

TAISOME, MAINOME LAIKRODŽIUS IR 
ŽIEDUS.

PERDIRBAME Iš SENU LAIKRODŽIU IR ŽIEDŲ Į NAUJUS. 
VISKĄ GVARANTUOJAME SULYG SUTARTIES.

Parduodame visokių Kompanijų Kati los ir Lietuviškus Rekordus.

ROLAND KETVIRTIS & Co.
322 Broadvvay, South Boston.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Taipgi, pritaikau akinius. 
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712 

Jei neatsiliepia tai šaukit:
Algonąuin 9753

* Kunigai bažnyčioje skel
bė, kad gruodžio 23 d,, su
važiuos daug svečių kuni-

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmiausiai pralrtlkavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N, Y. Chirurgas 
Out-Patlent Lowell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospitalės; Medicinos eg- 
zamlnieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lovvell Y. M. O. A Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedaliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

827 TREMONT ST., BOSTON.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokias Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

Tel. ŠOU. 1437

MILANO’S
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA 
Geriausi įtaisymai So. Bostone. 

Patarnauja lietuviams Jau nuo 1907, 
Darbą atliekame belaukiant į 15 min.

KAINOS LABAI ŽEMOS 
Skrybėlės išvalome , ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p.

Subatomis — S iki 10 vai vak.
360 Broadway, So. Boston, Mass.

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

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

Tel. Trowbridge 6330.

JŪHN REPSHIS, M. U.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

ATIDARYMAS
MEAT MARKET

PETĖRKISIELI8
339 Dorchester St.,
So. Boston, Mass.

(Corner Middle St.) 
(Jeriausia ir Šviežiausia Mėsa 

Žemos Kainos. UŽdyka pristatome.
Greitas Patarnavimas.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
20 Savin HiU Avenue, 

DOR0HESTER. MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGM^nda 4855 
ROKBURY. MASS.

PERKINS SQ. OASH MARKET 
Povilas BaltraŠiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS 
918 E. Broadvvay

Telephone South Boston 9367

REIKALINGA Agentų
Del pardavinėjmo trejų devy- 

nerių, šaknų ir galingos mo.s- 
ties.. Geras pelijus. Rašykite 
tuojau: Deken’s Ointment Co.,

Hartford, Coun.

JUOZAS M. OIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIGIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES
LIETUVIŲ ORABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISĘS 

254 W. Broadvvay, Šo. Boston
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel, Brockton 3u0

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

SVARBUS NEW ENGLAN COKĖ 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. 

DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite
BATCHELDER WHITTEMORE 

834 Massachusketts Avenue, Boston 
Tel. HIGlands 1920

SKYRIAI:
Brigfrton 314 Wash.................ALGonqn-3108
Cąmtyridge 4 Brattle .............. KĮRklnd-^įO
Charlestovvn 161 Medford....... CĘĄ ston-(X$6
Dorchester 346 Talbot av. ........ eva-1350
Malden 69 Pleasant ........ .....  jiAL den-9ŠOO
Norwtwd 269 Lenos .............. NOR wood-0764
RbsUndale 6 Corinth................PAR k^ay-8990
Roslindale 6 Oorihth.......... . PARkway-4210
Roxbury 99 Wamn................ HIGhlndB-6450
South Bostoti 463 Broadway.... gOU Bos483p 
Executive Office $34 Mass. av. Blfchlnds-l.OįO 
Nights Sundays Holidays.......KEN more*8100
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PASIŲLYMAS VYRAMS
Žinios Iš Lietuvos

M. YČUI 50 METŲ

Duok Jai Ką Nors iš Elektrikinių Dalykų

Nenco Roaster — gali iš
virti visokius skanius val
gius, ekonomiškus, su e- 
lektra verda. Jame gali 
tilpti avies kojos, kumpis, 
višta ar kalakutas. Grei
tai verda. $16.95.

(leneral Electric Lai
krodis — sieninis ar 
lentyninis dėl knk- 
nlos vadinamas Chef 
Model. Visokių spal
vų. Pats užsisuka, 
$4.95.

Hotpoint Automatic Toris- 
trr — automatiškai su
džiovina sausainius ko
kius tik nori. Maža švie
sa pasako, kada sausainis 
gatavas, skambutis sus
kamba, Thermostat užda
ro srove, $111.00.

Wrstinffhoune J rf Jiistoma- 
tie Prosą, kurių gali nus
tatyti, kokį karštumo no
ri “viduje yra Sargas”, 
kuris reguliuoja. Chrome 
apdailinta, 6 sv., $4.95.

Lapkr. 13 d. Mart. Yčui 
suėjo 50 amžiaus metų. 
Per tą sukaktį jis buvo iš
vykęs į Klaipėdą. Yčas ne
trukus išleis, savo atsimi
nimų kitus du tomu. Iš vi
so numato išleisti 4 to
mus.
— Lenkai prie adm. lin. 

nušovė Novosiolkų k. gyv. 
lietuvį A. Vitkauską.

DVI NAUJOS 
BAŽNYČIOS
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iVesthujhoiisc Stmd irich 
(Irill — gražiai apkepins 
ssmvičius, galima kepti 
steakns, kiaulienų, kum
pį su kiaušiniais ir kitus. 
Gražus chrome padailin
tas. Lengvu užlaikyti šva
riai, $5.95.

rnivcrsal Heatiuy Pad su 
minkštu viršumi, turi 9 
pėdų conl ir tris šildo
mus sritčius. Genis pati 
už labai žemų kabių, $2.95

Šiauliuose, Vilniaus gat
vėje, atokiau nuo gatvės, 
gražioje vietoje jėzuitai 
pastatė laikinę bažnyčią. 
Ji yra gana didele, kaina
vo apie 100.000 litų. Vė- 
liau, kada bus pastatyta 
jėzuitų projektu o j a m a 
nuolatinė bažnyčia, dabar
tinė pastatytoji bažnyčia

bus paversta sale. Tikin
tieji bažnyčia labai paten
kinti, nes šis miesto kvar
talas dabar turės maldos 
namus patogiausioje vie
toje.

Palendriuose, Šiaulių ap
skritys, tarp Kelmės ir 
Šaukėnų, baigiama statyti 
bažnyčia, šią bažnyčią sta
to amerikietis kun. Am- 
brozaitis, žinomas “Gies
mių lobyno” autorius ir 
leidėjas. Kun. Ambrozaitis 
bažnyčią stato savo ūkyje, 
labai gražioje vietoje.

Bažnyčia statoma beto
ninė, nedidelė, bet gana 
graži visu savo stiliumi ir 
įrengimu. Prie durų: iš oro 
pusės, įmūryta rūdojo.gra- 
nito lenta su užrašu. Baž
nyčios projektus ir staty
bos darbus prižiūri Šiaulių 
m. inž. V. Bitė.

NAUJAS SPAUDOS 
ĮSTATYMAS LIETUVOJE
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Taipgi 
dalykų 
eglučių setų.

turime naujausių 
dėl dekuracijų ir

THE EDISON SHOPS
39 Boylston Street, Boston 

ir 31 kitose'parankiose vietose
Taipgi ir pas visus Elektrikinius ir Kontraktorių

Dealerius.
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IVIETINES ŽINIOS, i ir vakare, 7 vai. Paveiks- 
I I liūs rodys ir aiškins gabus

ifilmininkas p. A. Peldžius. 
•Pertraukos laike galėsite 
Į prisirašyti prie šv. Jono 
lEv. BĮ. Paš. Draugijos už 
'nupigintą įstojimą. Į šią 
pramogą kviečiame atsi
lankyti ne tik draugijos 
narius, bet ir visus kitus 
lietuvius. Nesigailėsite. Į- 
žanga tik 25c., vaikams 
10 centų. Kvieslys.

JONINE RUOŠIA KRU- mūs 
TAMUOSIUS PAVEIK

SLUS

paveikslai “Liurdo | 
Stebuklai”. Be to pamaty-' 

jsite Dariaus Girėno skri- | 
'dimą ir jų žuvimo vietą;
1 Klaipėdos atvada v i m ą, 

Paš. Vaitkaus skridimą, Pasau-/Šv. Jono Ev. BĮ. ...... ..... . ........ ...........
draugija minėdama savo linę parodą Chicagoje; Šv. 
25 metų gyvavimo jubilie- Jono Ev. BĮ. Paš. Draugi
jų, ruošia dar vieną pra- jos Jubiliejinę procesiją į 
mogą — kintamuosius pa- Šv. Petro lietuvių bažny- 
veikslus. Ši graži ir įdomi čią, ir kitokių įdomių daly- 
pramoga įvyks šį sekma- kų. Taigi, gal ir save pa
dienį, gruodžio 15 d., baž- matysite, o jei ne save, tai 
nytinėje salėje, So. Bosto- savo pažystamus priklau- 
ne. Bus rodoma, kiekvie- sančius prie miūėtos drau- 
nam tikinčiam žmogui įdo- gijos. Paveikslai bus rodo-

SPORTAS

Jai Gražiausia Dovana 
KALĖDOMS - TAI

I. J. FOX KAILINIAI
Merginos ir moterys gal nemėgsta nieko taip, 

kaip turėti ir pasidžiaugti vėliausios Paryžiaus 
mados kailiniais, o ypač Kalėdų metu.

Ponas Korites, I. J. Fox krautuvės lietuviams 
patarnautojas, padės jai išsirinkti geriausius kai
linius už prieinamą kainą.

Taigi, neatidėliokite kailinių pirkimo, — pir
kite dabar. Už juos galėsite lengvomis mokestimis 
išsimokėti kitais metais.
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P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

Prot RaSt, — Brone Clnnlėne, 
29GouId St, West Roxbury, Mass., 
Tel Parkway 1864-VV

Fln. Rafit — Marijona Mnrkonlute, 
33 Navarre St., Roslindtile, Mass.

Tel. Pnrkway 0558-W
Iždininke —‘ Ona StanluliutB,

105 West 6th S L, So. Boston, Mass
TvnrkdarO — Ona. MfzglrdlenG, 

1512 Columbia Rd., So„ Boston, Mass.
Kasos Globėja •— E. JannSonlenė. 

1426 Columbia Rd„ So. Boston, Mass.
Draugija Savo susirinkimus laiko kas 

antri utarnlnką kiekvieno menesiu,

Penktadienį, gruodžio 13 
d. Damo O’Mahoney susi
kibs su Ray Steele iš Glen- 
dale, Cilif., Boston Garden, 
kad apgintu sunkiojo svo
rio ristikų čampionatą.

Kadangi Danno O’Maha- 
ney po šių ristynių vyksta 
į Airiją, tai gal šis bus jo 
paskutinis pasirodymas.

Promoteris Paul Bowser 
privertė čampioną persi
imti su Ray Steele prieš 
išvažiavimą.

O’Mahoney ir jo mana- 
džeris McGrath mato Stee
le kaip pavojingą oponen
tą. Bet buvo priversti su
tikti. Taigi gali būti įdo
mios ristynės.ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE 

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirm. — J. Petrauskas,

24 Thomas Park, So. Boston, Mass
Vite- pirm. — V. Medonis,

21 Sanger St., So. Boston, Mass.
l’rot. Raštininkas — J. Gliueckis,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
I*Tn. Raštininkas —- Aib/ Neviera, 

16 Wlnfield S t, So. Boston, Mass.
' Iždininkas — P. Tuieikis,

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

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

čia nedėldlenl kiekvieno mėnesio, • Svončisims,
2 vai. po pletfl, Parapijos salėj, 492 fe*11 HVeilClcllIia,.
E. 7th St.. So. Bnetnn, Mass. i

CAMBRIDGE, MASS.
NOVENOS IR REKO
LEKCIJŲ UŽBAIGA

landų Švč. Sakramento a- 
doracijos atlaidai irgi tik 
prieš šią šventę įvyksta.

Rekolekcijų pamokslus 
šiemet sakė Tėvas Bruži- 
kas, Jėzuitas. Jo pamoks
lai žmonėms labai patiko. 
Per 40 valandų atlaidus 
rytais ir vakarais žmone- 
liai pripildė bažnyčią. Mi
si jonierius manė, kad 40 
vai. atlaidams užsibaigus 
iau žmonės liausis skait
lingai lankėsi. Bet antraip 
išėjo. Misijonierius taip 
žmones išjudino, kad lan
kymasis kaip rytais, taip 
ir vakarais nė kiek nesu
mažėjo. Prie šv. Sakra
mentų skaitlingai ėjo kas
dien per visą sąvaitę. Be
galo gražų įspūdi darė se
kmadienį, gruodžio 8, Ne
kalto Prasidėjimo šventė
je šeimų komunija. Tėvai, 
motinos su savo vaikeliais, 
kartu būreliais klaupė prie 
Dievo stalo. Džiaugėsi kle
bonas ir misijonierius kuo
met pamatė visus bažny
čioje esančius, einančius 
prie šv. Komunijos.

Gerbiamas Misijonierius 
toje dienoje labai gražius 
pamokslus pasakė. Po pie
tų 3 vai., užbaigoj buvo 
pilnutėlė bažnyčia. Misijo
nierius gyrė žmones už 
skaitlingą lankymąsi. Ska
tino gerame ištverti iki ki
tų rekolekcijų.

Buvo Priimama naujos i prieš“jam
| nares į Sodaliciją. Pnsira-1 pra(jedant eiti pareigaSj

arba pareikalauti atstaty
ti einant pareigas laikraš-

. Metinė lietuvių parapijos 
šventė, Nekalto Prasidėji
mo, kasmet yra iškilmin- 

. Šventės 
proga yra teikiama para- 

7:80 vai. vakare, pobnžnytinGj »ve pijieciams rekolekcijos ir 
tainej. ; novenos pamaldos į Nekal-

53SJ Si“'* tąjį Prasidėjimą. 40 va-

Kaunas — 1935 m. lap
kričio 16 d. išėjusiose “Vy
riausybės Žiniose” (510 
nr.) paskelbtas spaudos į- 
statymas. Įstatymas turi 
šias dalis: 1) Spaudinių 
spausdinimas ir išleidimas 
iš spaustuvės, 2) Spausdi- 
nių kalbos priežiūra, 3) 
Laikraščiai, 4) Užsieniniai 
spausdiniai, 5) Baudžia
mieji nuostatai, 6) Ben
drieji nuostatai.

Kadangi įstatymas yra 
gana ilgas, tai čia paduo
dame tik kaikuriuos jo pa
ragrafus.

§ 2. Apskrities viršinin
kas, /valstybės ar tautos 
saugumo arba kitų valsty
bės, ar tautos reikalų su
metimais, turi teisę sulai
kyti spaudinio išleidimą 
iš spaustuvės.

§ 10. Vidaus Reikalų Mi
nisteris, valstybės ar tau
tos saugumo arba kitų val
stybės ar tautos reikalų 
sumetimais, turi teisę:

1) uždrausti platinti 
spaudinius visur ar kaiku- 
riose vietose,

2) konfiskuoti spaudinį.
§ 29. Vidaus Reikalų Mi

nisteris, valstybės ar tau
tos saugumo sumetimais, 
turi teisę pašalinti laikraš-

PASINAUDO

KITE PEREITO 

MRNESIO NU

PIGINTO M I S 

KAINOMIS. AT

SALUS ORUI, 

KAILINIŲ KAI

NOS RUS PA

KELTOS.

extra111

LIETUVĖMS,

KURIOS PIRKS

PER

P-NĄ KORAITĮ

RUS DUODAMA

10% 

NUOLAIDOS

PLATUS 
PASIRINKIMAS

I. J. Fox visuomet už
laiko platų pasirinkimą 
geriausios rūšies ir vė
liausios mados kailinių.

i!

šė virš 40 mergaičių. Prie 
Šv. Vardo draugijos vyrų 
apie 20 prisirašė.

Per rekolekcijas nema-.010 redaktorių.
žai tapo išplatinta knygų] § 32. Ministeris Pirmi- 
ir užrašyta laikraščių, pinkas arba tas, kam jis 
Garbė tokiam misijonie- (tatai paveda, gali paragin- 
riui, kuris ne tik gyvu žo- ti laikraščio leidėją ir re- 
džiu Dievo Žodį skelbia, 
bet Jį platina ir per-gerą 
katalikišką spaudą.

Visi Cambridge lietuviai 
katalikai dideliai yra dė
kingi gerbiamam Tėvui 
Bružikui už gražius pamo
kinimus. Pasižadėjo mels
tis už misijonierių, kad jį 
Dievas sveiką laikytų, kad 
ir vėl pirmoj progoj galėtų 
misijas Cambridge’iuje 
skelbti. Buvęs.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Peace
Visokios rŪSles apdrauda Ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
• Residenče:

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

daktorių pagarsinti ar pla
čiau nušviesti laikraštyje 
tam tikrus valstybės ar 
tautos gyvenimo reiški
nius, uždavinius, siekimus, 
vyriausybės darbus bei su
manymus ir kitą, kas rei
kalinga valstybės valdy
mui, krašto apsaugai, kra
što santykiams su užsie
niais arba lietuvių, tauti
nio jausmo ir kuriamosios 
dvasios stiprinimui bei ug
dymui, taip pat įspėti apie 
tai, kas nagrinėti laikraš
tyje būtų žalinga tautai ar 
valstybei.

§ 33. Laikraščio redak
torius turi išspausdinti 
’aikraštyje straipsnį ar ki
tokį raštą, kurį Ministeris 
Pirmininkas arba tas, kam 
jis tatai paveda, reikalau-

i! ■

INC.

PONAS KORITES • 
ATVAŽIUOS Į NAMUS 
Su kailiniais. Tik parašy
kite jam laišką lietuviš
kai ar angliškai kokių 
kailinių ir sizo norėtumėt 
pamatyti.

£r?n£/uc4i4 oCa/uiedė -n
411 \VASHlNGiTON STREET

PRIEŠAIS “FILENE’S” BOSTON’E 4-tam aukšte

ja išspausdinti valstybes 
ar tautos saugumo arba 
kitų valstybės ar tautos 
reikalų sumetimais.

Reikalaujant raštą iš
spausdinti, gali būti nuro
dyta, kada, kurioje laikra
ščio vietoje ir kuriais 
spaudmenimis raštas turi 
būti išspausdintas.

§ 34. Ministeris Pirmi
ninkas arba tas, kam jis 
tatai paveda, valstybės ar 
tautos saugumo arba kitų 
valstybės ar tautos reika-r 
lų sumetimais turi teisę 
uždrausti bet kurį dalyką 
ar žinią spausdinti laikra- 
štyje. |

§ 39. Vidaus Reikalų Mi- 
nisteris, Valstybės ar tau- ( 
tos saugumo arba kitų 
valstybės ar tautos reika-l 
lų sumetimais, turi teisę’ 
sustabdyti laikraščio leidi-' 
mą ligi pusės metų arba į 
ir visiškai uždaryti laik-' 
raštį.

§ 46. Išleistą be leidimo 
laikraštį, kuris yra sustab
dytas arba uždarytas, ap
skrities viršininkas kon
fiskuoja, o jo leidėją^ re
daktorių ir vedėją tos 
spaustuvės, kurioje laik
raštis buvo išspausdintas, 
kiekvieną baudžia bauda 
ligi 5.000 lt.

’7T*T

Vienatinis bonsuotas F toris t’8 
Telegraph Delivery narys 

So. Bostone
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur

’ THORNTON’S
FLOVVER SHOP

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės 

—mūsų specialybė
Tel. ŠOU’Boston 3198

111 Dorchester St. So. Boston.

BALDUS 
Perkraus- 

tome
VISUR 
PIGIAI

GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 4618

Telephone 
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Automobilių ir Trobų 
Agentūra.

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS 
loe. Kapočiumi* ir Peter Trečiokas 

savininkai

444
PACKINg

NATIONAL DISTRIBUTION
Kiti produktai , neturi vai. 

džios Btempo Nr. 444. Kada 
perkate mėsą, reikalaukite Nik 
šen, ir žiūrėkite, kad būt$ 
stempas Nr, 444, ant kiekvieno 
produkto. •

u. S. GOV’T 
STAMP

ESSEM PACKING CO. INC.
LAWRENCE, MASS

*
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DARBIJUJt)<AS
DARBININKĄ B

2680
366 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. Ką Daro Gera ir Bloga Spauda?

ANTĮ-KOMUNISTINE 
MOKYKLA

Šv. Juozapo Kolegijoje, Philadelphijoje, Tėvai Jė
zuitai atidarė anti-komunistinę viešą mokyklą, kurią 
bet kds gali lankyti veltui, vadinasi, ne ta prasme, kad 
ten nieko neišmoks, bet ta, kad už mokslą nereikia 
nieko mokėti. Iš karto atsilankė tiek laisvų klausyto
jų, kad visiems nebuvo vietos. Iš to aišku, kad Ame- 

• rįkps publika labai susidomėjo dėstymu apie tikrą, 
nėmelagingą komunizmo esmę. Tokios mokyklos rei
kalą iškėlė labai paplitusi Amerikoje komunistų pro
paganda, kuri vienpusiškai skelbia apie komunistinės 
tvarkos “gerbūvį”. Kur plinta liga, ten reikia atitin
kamų vaistų jai išgydyti. Yra numatoma, kad anti- 
komustinė mokykla įgis tiek populiarumo, jog ir ki- 
tuose miestuose bus steigiami panašūs kursai.

Mėgstą laisvę amerikiečiai turės progos įsitikin
ti, kad komunizmas tą jų branginamąją laisvę visiškai 
paneigia. Mat, komunizmas yra tokią ekonominė teo
rija, kurią be galo sunku įvykdinti praktiškam gyve- 

77 nime, dėlto, kad ji reikalauja atsižadėti privatinės 
nuosavybės. Noras ką nors turėti ir ta nuosavybe 
laisvai naudotis yra taip giliai įsišaknijęs žmogaus 
prigimtyje, kad jį tik sU dideliausioms pastangoms 
tegalima kontroliuoti, gi tą nuosavybės jausmą vi
siškai išrauti iš žmogaus širdies tai vargu ir beįmano
ma. Yra, tiesa, pasišventėlių, kurie gera valia atsiža- 

; da nuosavybės. Tai vienuoliai. Jie tai atsiekia per iĮ- 
- gus lavinimosi metus ir tai tik su heroiškų pastangų 

pagelba. Taigi vienuoliai yra kompetentingiausi tik
rojo komunizmo žinovai, nes jie jį praktikuoja. Kiti 
žmonės, net ir patys komunizmo vadai mažai težino 
apie tikrojo komunizmo esmę. Vadinasi, jie moka a- 
pie jį gražiai pakalbėti, bet praktikoje tai jie yra tik 
paprasti mėgėjai - diletantai, ta prasme, kad mėgsta 
būti komunizmo įsakymo davėjais, ne vykdintojais. 
Galima sau pigiai įsivaizduoti, kad visokeriopų žmo
nių minia, su giliai jų širdyse įsišaknijusiais nuosa
vybės pradais, negali priimti komunizmo principų be 
prievartos. Kiekvieno galvoje savaime kyla mintis: 
kam aš turiu dirbti, jei iš savo darbo neturėsiu asme
ninės naudos? Tuo būdu, norint įvykdinti komuniz- 

: mą, tenka panaudoti prievartą. Iš čia aišku, kad ko
munizmas negali gyvuoti be prievartos bei diktatū
ros. Gi kiekviena diktatūra griežtai paneigia žmogaus 
laisvę. K.

Dviejų Frontų 
Akivaizdoje

t'-'

r.

Ateinančių metų Prezi
dento rinkimai Amerikoje 
žada būti nepaprastai gyvi 
ir įdomūs.

Viršui minėti du kovos 
frontai dar nėra pilnai su- 

• siformavę. Tačiau jau jie 
formuojasi ir nesunku nu-i 
matyti jų bendrus bruo
žus. Tie frontai tai dvi ū- 
kiškos sisteinos: nesenai 
dar išvidusi pasaulį, bet 
jau ūgterėjusi ir daug di
naminės jėgos rodanti e- 
konominė demokratija; ir 
tvirtai į savo tranšėjas įsi
kasęs neribotasis kapita
lizmas.

Dvi Amerikos didžiosios 
partijos: respublikonų ir 
demokratų ligšiol nereiš
kė savo atstovų socialinių 
ar ekonominių pažiūrų 
skirtumo: ir vieną ir kitą 
partiją valdė didžiojo ka
pitalo atstovai. Žymiau 
kiek tos partijos skyrėsi 
jų atstovų pažiūromis į 
protekcinius muitus. Pasi
taikydavo, jog kartais 
praeidavo į prezidentus, 
ar Kongreso bei Senato 
narius gana pažangių pa
žiūrų žmonės ir jie prida
rydavo tikriesiems valdo
vams rūpesčio, mėgindami 

? tas pažiūras vykdyti (Teo
doras Rooseveltas, Wilso- 

į nas, dabartinis preziden
tas)* Tai atsitikdavo dėlto, 
kad^r vienoj: ir kitoje, par
tijoje buvo gana stiprūs 

... progresyvų žmonių spar
dai.

Tačiau didžioji ekonomi
ne krizė įnešė daug naują

į Amerikos gyvenimą. 
Tarp 1929 ir 1932 metų 
nukrito skraistė nuo kapi
talistinės sątvarkos. Ji pil
nai parodė savo nepajėgu
mą. Tai davė progos šiek 
tiek pažangesnei demokra
tų partijai nušluoti respu
blikonus ir pastatyti ša
lies vadu tikrai pažangių 
pažiūrų ir humanišką žmo
gų Franklin D. Roosėveltą. 
Fr. Rooseveltas, patsai ga
na stambus kapitalistas, 
anaiptol negalvoja apie 
kuriuos nors radikalius 
pakeitimus ekonominėje 
sistemoje. Jam nuoširdžiai 
rūpi, kad kapitalistų pel
nai neišnyktų. Tik jam gal 
labiau, kaip kuriam kitam 
ligšiol buvusiam J. Vals
tybių Prezidentui arti yra 
prie širdies ir darbo bei 
vargo žmonių reikalai. 
Žmoniška užuojauta, arti
mo meilė, tai tasai aksti
nas, kurs vertė jį pasirink- 

; ti visų anų gana stanibių 
1 reformų kelią, kuris buvo 
1 nužymėtas reikšmingomis 
• raidėmis NRA., AAA., C- 
1 GC., NWA., FERA., ir k.

Amerikos turtuoliai tylėjo 
’ susiglaudę, nes lyg jautėsi 

kaltais, lyg pripažino savo 
1 silpnumą ir netikumą.

Tačiau, dėka paleistų a- 
. pyvarton naujų milijonų— 

krizė sušvelnėjo, darbai 
atsigavo, gamyba atgijo, 
korporacijų^, pelnai vėl 
stambiai ėmė didėti — at
gijo nuotaika ir pramonės 
karalių. Jie vėl ėmė kelti 
galvas, dairytis neramiai į

reformatoriaus Roosevelto ; 
padarus ir telktis į atkak- ] 
lią kovą prieš visus, kad ir . 
tolimus pasikesi n i m u s 
prieš jų hegemoniją, ir i 
Valdžią. Jie ypač nepaken- i 
čia tos bendros naujos i 
krypties, kad vyriausybė 
ima toliau vis labiau kištis ; 
į pramonės bei prekybos 
reikalus, kad ji užstoja < 
kartais darbininkų reika- 1 
lūs, ir kad ryžtasi regu
liuoti ir net gal mažinti jų i 
pelnus.

Tad šių metų pabaiga ir ' 
matė reiškinius visuotinos 
kapitalo magnatų mobili
zacijos prieš Roosevelto iš
augusią galybę ir įtaką. 
Nesenai New Orlean’e įvy- , 
kęs bankininkų suvažiavi
mas paskelbė nenumaldo- 
mą kovą visiems NRA. žy
giams. Tą pat tik dar grei
tesne forma ir piktesniais 
žodžiais tarė pramonės ga
liūnai, kurių virš tūkstan
čio posėdžiavo šiomis die
nomis New Yorke. Nieko ’ 
negelbėjo prez. Roosevelto 
bereikalingai užvestas su 
biznio vadais flirtas. Kaip 
finansų, taip ir pramonės 
bei prekybos vadai griež
tai stojo į kovą su Roose
velto kuriamais darbais.

New Yorke ypatingai 
smarkią kalbą prieš val
džios kišimąsi į pramonės 
reikalus pasakė vienas 
automobilių karalių Gene
ral Motor prezidentas Al- 
fred P. Sloan. Nenuosta
bus ir suprantamas’ tasai 
pyktis ir nerimavimas. 
Štai nesenai Associated 
Press (‘Washington Post’ 
gr. 6 d. 135 m.) paskelbė 
įdomų faktą apie General 
Motor korporacijos direk
torių algas. Pasirodo, kad 
du direktoriai gauna po 
du šimtų tūkstančių dole
rių su viršum metinės al
gos, aštuoni po šimtą su 
viršum tūkstančių, 13 po 
70 su viršum tūkstančių, 
20 direktorių po 25 tūks
tančius. Tik pereitais me
tais tas pats Alfred P. 
Sloan, prezidentas, algos 
ir bonusų gavęs $201,743, 
vice-prezidentas William 
S. Knudzen net $211.128 
ir t. p.

Kur gi bus ramūs tie 
žmonės. Juk ko gera, jei 
NRA. ir panašūs dalykai 
įsigalėtų — galėtų prieiti 
eilė ir prie jų “kuklių” pa
jamų, kurios galėtų pasi
rodyti gal kiek perdidelės.

Priešingos Rooseveltui 
jėgos kįla. Pamirštama, 
kas buvo dar tik prieš ke
letą metų. Krizė aiškina
ma kaip eilinis, visai pa
prastas reiškinys. Atsiga
vimas turėjęs vistiek atei
ti, kaip ateidavęs po kiek
vienos depresijos. Jisai, 
sako, būtų atėjęs ir ankš
čiau, prezidentas Roose- 
veltas, tik sutrukdęs, besi- 
kišdamas į pramonės ir 
prekybos reikalus. (Men
kas ir atsigavimas, kad 
dar apie 11 milijonų iebėra 
bedarbių).

Toms jėgoms pagelbon 
stoja Amerikos spaudos 
diduma. Tą spaudą turtuo
liai'juk kontrblitioja savo 
gerai apmokamais skelbi
mais. Pagelbon ateina net 
ir viršiausias Teismas, 
kurs graso paskelbimu,

jog beveik visos NRA. 
priemonės buvusios prieš 
Amerikos konstituciją.

Kas vadovaus atgimu
siam kapitalui 1936-tų me
tų rinkimuose — dar nepa
aiškėjo. Gal Kansas guber
natorius Landon, gal Ida- 
ho senatorius Borah, gal 
Vandenbergas,, gal vėl Ho- 
overis? Demokratų kandi
datas greičiausia bus vėl 
Rooseveltas. Tiesa, dešiny
sis demokratų partijos 
sparnas, vadovauja m a s 
Georgia gubernatoriaus 
Talmadge’o, varo smarkią 
akciją prieš NRA. ir Roo- 
seveltą. Jie nori suskaldy
ti ligšiol ištikimai demo
kratiškas pietų valstybes. 
Tačiau demokratų parti
joj, šiaip ar taip, kito aiš
kesnio kandidato, kaip da
bartinis prezidentas, nesi
mato.

Įdomi bus organizuoto 
darbo pozicija. Am. Darbo 
Federacija ligšiol savo po
litikos partijos nekūrė. Or
ganizuotas šalies darbas 
gal su laiku prieis ir prie 
savo partijos. Tą procesą 
galės pagreitinti naujai 
paimtoji kryptis, p. Lewis 
vadovaujamoji, — telkti 
visus darbininkus į pra
monines unijas. Tačiau 
šiaip ar taip, atrodo, kad 
dar šiuose rinkimuose or
ganizuotas darbas savo at
skiro kandidato • nestatys 
(jei neskaityti socialistų 
partijos kandidato, kurs 
visada labai nedaug balsų 
tesurinkdavo) ir todėl 40 
milijonų šalies darbininkų 
greičiaus bus pašaukti bal
suoti už RtJOsėveltą.

Katalikams darbinin
kams nelengva bus atiduo
ti balsą ir už Rooseveltą, 
nors gal kitos išeities jie 
ir neturės. Tenka tikrai 
apgailestauti, kad p. Roo
seveltas savo įprastąjį hu
maniškumą pamiršo, kai 
atėjo klausimas, Meksikos 
religinių persekiojimų. Or
ganizuoti J. Am. Valsty
bių katalikai buvo prašę 
prezidento tarti prie geros 
progos savo užtariamąjį 
žodį, kurs, nors ir švelniai 
tartas, beabejo būtų bu* 
vęs išgirstas keno reikia. 
Prezidentas, matyt, atsi
žvelgdamas į priartėjusią 
politinę kampaniją, atsisa
kė — greičiausiai partiš- 
kais bei politiškais sumeti
mais — tarti tą žodį. Rei
kia manyti, kad kiekvie
nas kitas prezidentas, ma
sonas ir nekatalikas, būtų 
pasielgęs panašiai. Nuo 
Jurgio Washingtono laikų 
Amerikos prezidentais be
veik visada buvo masonų 

, ložų žmonės. Tai stipriau- 
, šiai ligšiol organizuotoji 

žmonių grupė Amerikoje.
. Gal nevisada taip bus. Ta- 
. čiau dabar taip yra. Su tuo 
. tenka skaitytis.

1935. X. 9.
P. S. Naudojuos proga, 

kad atitaisyti vieną spau
dos klaidą, įsibrovusią ; 
mano pereitą straipsn 
“Nauji Amerikos politikos 
galiūnai”. Mano buvo pa
rašyta: “Amerikos žmonės 
yra nusivylę turčių valdy
mu”, išspausdinta gi buvo 
“Amerikos žmonės yrą nu
sivylę turinčiu valdymu”.

U.

(Kun. J. Bružiko, S* 1 
kalba per f adio gruodžio 
7,1935).

Uosis

Brangieji klausytojai! 
Aš Jums pranešu, kad ka- 
:alikiška spauda šaukia 
Jus visus į talką. Jūs gali
fė tapti visi misijonieriais, 
;ik mokėkite prikalbinti, 
tad tamstos kaimynas už
sirašytų katalikišką laik
raštį. Ogi moterys, kurios 
se reikalo aušina savo 
rtirnas besiginčydamos su 
vyrais, tik pamėginkite 
ginčų metu paduoti savo 
vyrui gerą laikraštį ar 
mygą. Gal tau duos per 
galvą su ta knyga, bet tu 
nukentėk, arba nusilenk, 
kad nepataikytų, o jis, pa
šėlęs knygą nuo žemės, 
pradės skaityti.

Katalikų Bažnyčia turi 
šventąjį Joną Columbino, 
kuris kartą grįžęs iš darbo 
juvo labai išalkęs. Žmona 
paprašė palaukti, girdi, 
tuojau būsią pietūs. Įpy
kę^ Jonas, kad reikia lauk
ti, trenkė smarkiai duris, 
apvertė keletą daiktų, iš
plūdo žmoną. Jau rodėsi 
po gyvenimo. Bet žmona, 
ramindama savo vyrą, pa
davė jam knygą apie Ma
riją Egiptietę, prašydama 
paskaityti iki pietūs bus 
paruošti. Bet kur tau. Įpy
kęs Jonas sviedė knygą 
žmonai į galvą tik ta spė
jo pasilenkti, ir knyga nu
krito į kampą. Vyrui pa
sidarė sarmata, pakėlė 
knygą nuo žemės ir ėmė 
skaityti. Kai pietūs gara
vo ant stalo, Jonas, dar nė 
negalvojo skirtis su kny
ga, taip jau buvo įdomus 
skaitymas. Jis atsiprašė 
žmonos, pradėjo daugiau 
gerų knygų ir laikraščių 
skaityti, pasidarė pavyz
dingas šeimininkas, išau
gino gerai vaikus ir jam 
mitus Bažnyčia paskelbė 
jį šventuoju. Šimtai tokių 
pavyzdžių, kur gera knyga 
ar laikraštis padarė ir da
bar daro gerą įtaką į ats
kirus žmones ir ištisas 
tautas. “Kristaus Sekimo” 
knygelė, sakoma, daugiau 
stvertųsi į gerą kelią žmo
nių, negu joje esama rai
džių.

Dabar privesiu pavyzdį 
iš blogų knygų ir laikraš
čių skaitymo. Vienoj Pa
ryžiaus darbininkų šeimoj 
įvyko šiurpulinga tragedi
ja. Bedievis darbininkas 
krykštavo ir džiaugėsi, 
kad galutinai ir žmoną pa
sisekė atkalbinti nuo tikė
jimo. Tai pasiekė versda
mas skaityti prieštikybi- 
nius raštus. Pareina kartą 
tasai darbininkas namo, 
žiūri, kad jo namus apsto
jusi didžiausia žmonių mi
nia.- Įeina nusigandęs į 
kambarį, ūgi žiūri, kad lo
voje guli sustingusi jo 
žmona, o šalia jos trys ne
gyvi vaikeliai. Pagriebęs 
nuo žmonos krūtinės gu
lintį raštelį štai ką pers- 

i kaitė: “Kol tikėjau į Die- 
i vą, dangų ir amžinąjį už- 

mokesnį, tai galėjau iŠkęs- 
i ti visą skurdą ir kančias.
■ Nuo'to laiko, kai mano 
• baisus budelis vyras išple-
■ še iš manęs tikėjimą, ta- 
. pau nelaiminga, Nematau

reikalo toliau gyventi. Ne*

noriu, kad ir mano vaike* 
liai sulauktų tokio likimo, 
—tegul verčiau negyvena! 
Dėl to nunuodijau vaikus 
ir pati save”.

Kaip gerų knygų ir laik
raščių pavyzdžiai tūkstan
čiams suteikia kitą gyve
nimo supratimą ir pakelia 
žmonių širdis prie kilnes
nio gyvenimo, taip blogų 
laikraščių rašytojai yra 
lyg budeliai, kurie pražudo 
žmogaus visokią yiltį į gy
venimą. Abejoji, tai klau
syk: 1908 m. gruodžio 11 
dieną Tridento mieste sa
vo kambary pasikorė 16 
metų berriiukas. Po jo ko
jomis gulėjo atidaryta 
knyga, kuri apie panašius 
dalykus rašė. Bedieviška 
spauda tokius dalykus tik 
ir paduoda: kur kas užsi
mušė, ar pasikorė, kas 
žmoną ir vaikus pametė 
nelaimėje, kas divorsą ga
vo ir tt. Tokius dalykus 
skaitydami žmonės panori 
ir patys pamėginti.

1847 metais St. Gallene 
buvo nuteistas mirti vie
nas žmogžudys vardu P. 
Wais. Prieš mirtį jis taip 
prakalbėjo į žmones: “Pir- 
miaus aš noromis melsda- 
vaus, buvau laimingas ir 
patenkintas. Bet blogos 
knygos pakliuvo į mano 
rankas ir sugadino mane; 
tokiame padėjime nepasi
baisėjau net padaryti 
žmogžudystę.

Brangūs klausytojai, da
bar “Darbininko” vajus. 
Kiekviena šeimyna parsi- 
kvieskite tą gerą turinin
gą, katalikišką laikraštį, 
o be pasigailėjimo varyk 
lauk blogą spaudą ir net 
neutralią, nes tokia spau
da negins kataliko reikalų 
ir tavo tikėjimo.

KAIP NACIAI APGAVO 
KATALIKUS

prieš “įgaliojimą įstaty
mą”. Tuo būdu buvęs su
teiktas labai didelis smū
gis Hitlerio diktatūrai.

Savo draugų akivaizdoje 
Hitleris atsakė Kaasui, jog 
jis laišką jau pasirašęs, 
bet jį dar turįs kontrasig- 
nuoti ministeris. Pasiunti
nys, kuris nunešęs laišką į 
vidaus reikalų ministeriją, 
— sakė Hitleris, — būvęs 
sulaikytas policijos kordo* 
no.

Po šio pareiškimo liūdy- 
tojų akivaizdoje centro 
partija balsavo už įstaty
mą. Tačiau laiškas niekuo
met nebuvo gautas. Visi 
pažadai buvo sulaužyti, 
katalikai tebėra persekio
jami, o vienas žymus jų 
vadas net nužudytas bir
želio mėn. 30 d. Tačiau a* 
pie tai nevalia rašyti...

katalikybės atgiji
mas RUSU TARPE

Vienos žurnalo ‘Morgen’ 
straipsnyje “Trijų tikybų 
persekiojimai”, rašytojas 
Emil Liudvig rašo apie žy
dų, katalikų ir evangelikų 
persekiojimus. Ypač sen
sacinga yra viena Emilio 
Liudvigo reveliacija, ku
rioj jis pasakoja, kaip na
ciai apgavo katalikus:

Ligi šiol nežinoma, kaip 
vokiečių katalikai buvo 
Hitlerio apgauti 1933 m. 
kovo mėnesį. Man tatai y- 
ra papasakojęs vienas iš 
garsiųjų centro vadų. Ano 
meto koalicijų Hitleris te
galėjo sudaryti su pagelba 
“įgaliojamo įstatymo”, ku
ris turėjo įgalinti jį palei
sti reichstagą. Tačiau tam 
jam buvo reikalingi centro 
partijos balsai. Hitleris 
todėl pats prižadėjo centro 
partijos vadui, prel. Kaa- 
sui, kad jo partija visuo
met turės veto tikybiniais 
klausimais ir kad jai nie
kuomet nebus trukdoma 
veikti. Briuning, buvęs 
kancleris, buvo atsargeS' 
his ir apdairesnis ir reika
lavo šio pažado raštu. Do
kumento išdavimas buvo 
nuolat atidėliojamas. 1933 
m. kovo m. 31 d., lemiamos 
reichstago sesijos metu, 
laiško dar vis nebuvo. 
Briuning tada pagrasė, 
jog jo partija balsuos

Rusams stačiatikiams 
katalikai jau nėra tokie 
svetimi, kaip Įcad būdavo 
seniau. Mat seniau prieš 
katalikus būdavo nusista
tę carai, juk jie būdavo 
veik popiežiais. Visi prisi
menam aną garsųjį seno
vės rusams posakį: “Boh 
na niebie, car na ziemlie” 
(Dievas Danguje, — caras 
žemėje). Tat suprantama, 
kodėl carai bijojo, kad po* 
piežiai neturėtų įtakos sta
čiatikiams. Gi dabar virto 
kiti laikai. Prisimenam, 
kiek popiežiai yra padarę 
stačiatikiams tremtiniams 
bei emigrantams gero. Na, 
užtat ir jie popiežių vadi
na savo tėvu. Didelis rusų 
emigrantų dienraštis Pa
ryžiuje “Vozroždienije” 
viename numeryje aprašo 
įvykusias katalikų pamal
das Romoje, kur dalyvavo 
ir stačiatikiai. Šv.* Petro 
Bazilikoj skaityta Visų 
Šventųjų Litanija, kurion 
įtraukta ir stačiatikių 
šventieji. Stačiatikiai tuo 
Popiežiaus žygiu labai pa
tenkinti. Minėtas dienraš
tis stačiai džiūgavo. Taip 
pat ir visi kiti rusų stačia
tikių laikraščiai reiškė di
džiausio pasitenkinimo.

Rusai mielai verčia į sa
vo kalbą didžiausius kata
likų rašytojų bei teologų 
veikalus. Taip antai, yra 
išėjusi Paryžiuje garsaus 
mirusio, kun. I. Bousąuet 
garsus veikalas “Eglise 
Grecųue” (rusiškai pava
dintas “Grečeskij Raško!“ 
— Graikų Bažnyčios ats
kilimas). Yra išleistų ir 
daugiau katalikiškų veika
lų ir jie, reikia pasakyti, 
rusų skaitytojų mėgiami, 
kadangi jųjų laidos tuojau 
išsibaigia ir prašosi pa
kartojamos. h.

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet būti 
linksmas ir turėti gerą 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tįlpsta 160 į- 
vairių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tik $1.00. 
Užsakymus siųskite;

“DARBININKAS” 
366 W. Broadttay,
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ŽINyNA-L
ADVENTAS

Advento metu, mūsų pa
rapijoj, triukšmingas vei
kimas kaip ir sumažėjo. 
Vakarienės ir baliai laukia 
Naujų Metų. Įvairios drau
gijos advento metu daro 
planus kaip praleis laiką 
nuo Kalėdų iki Užgavėnių. 
Ir štai tenka išgirsti, kad 
kun. Keidošius su parapi
jos choru Naujų metų pir
mą vakarą rengia nepa
prastą balių. Orchestras 
tą vakarą susidės net iš 9 
narių — bus stygų ir dū
dų — kas nors naujo, kas 
nors nepaprasto mūsų sve
tainėje. Įžanga tačiau bus 
visiems prieinama — 35c. 
vyrams ir 25c. panelėms. 
Iš to vakaro nesitikima 
daug pelno, tik kad visi 
atsilankusieji būtų paten
kinti. Geriausios kloties— 
lauksim pasekmių!

Čių yra skyriama pagarsi
nimams ir novėnos mal
doms; 10 minučių užima 
pritaikintas pamokslėlis; 
ir 10 minučių yra pašven
čiama palaiminimui ŠŠ. 
Sakramentu. Po kiekvienų 
novėnos pamaldų 
klausomos išpažintįs.

yra

Stebuklingo Medalikėlio 
Istorija

Stebuklingo Medalikėlio 
Novėnos Pamaldos Vis 

Daugiau Maldininkų 
Sutraukia

Pas mus, pirmadieniais, 
Stebuklingo Medalikėlio 
Novėnos pamaldos jau 3 
mėnesiai kaip yra laiko
mos du kart į dieną — 
12:10 vai. vidurdienį ir 
5:30 vai. po pietų. Per abu 
kartu arti 1000 žmonių at
lieka novėną. Kas pirma
dienis apturėtos malonės 
yra viešai paskelbtos ir 
skaitlius gaunančių savo 
prašymus vis auga didyn. 
Šiais laikais žmonės daž
niausiai daro novėną, kad 
gavus darbą. Jau ne vieną 
tokią malonę man teko iš
girsti išskaityta iš sakyk
los. Atsivertimai, sugrį
žimai prie sakramentų, pa
sveikimai fiziškai yra 
skaitomi tarp apturėtų 
malonių. Atsilankantieji 
ypač gėrisi pamaldų tvar
ka. Visa novėną teužima 
tik 30 minučių—10 minu-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Oratorius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BAETIMORE, MD.

24 metai pirm negu šv. 
Tėvas Pijus IX paskelbė 
Nekaltą Prasidėjimą P-lės 
ŠŠ. kaip dogmą mūsij šv, 
Tikėjimo; 28 metai pirm 
negu varginga piemenaitė, 
šiandien šv. Bernadeta, 
turėjo savo regėjimus Liū- 
rde, kuriuose šviesi Ponia 
užklausta kas ji per viena, 
Bernadetai atsakė: “Aš e- 
su Nekaltas Prasidėji
mas”, Paryžiuje, Šv. Vin
cento iš Pauliaus Meilės 
Dukterų vienuolyno koply
tėlėje, kukli naujuke —pa
laiminta Kotryna Laboure 
—turėjo trys nepaprastus 
apsireiškimus. Tai įvyko 
liepos, lapkričio ir gruo
džio mėnesiais 1830 me
tais. Visi be abejo apsireiš
kimai buvo svarbūs, ta- 
čiaus antras palaimintos 
Kotrynos regėjimas, įvy
kęs lapkričio 27 d. 1830 m., 
davė pradžią tai dievmal- 
dystei, kuri yra taip pla
čiai išsiplėtojusi katalikiš
kam pasauly.

Tai buvo apie 5:30 vai. 
po pietų, kad Kotryna įė
jo į koplyčią pasimelsti, 
kaip štai ji išgirdo šilki
nių rūbų šlamėjimą ir pa
matė iš dešinės sanktuari- 
jos įeinant jai jau pažįsta
mą Ponią. Kotryna pirmą 
kartą Ją regėjo liepos 18 
apie vidurnaktį. Šį sykį ta 
nepaprasta Ponia stovėjo 
ant debesų. Rankose Ji lai
kė kamuolį ant kurio buvo 
kryželis. Ponios rankų pir
štai buvo apmaustyti žie
dais, net po trys žiedus 
ant kiekvieno piršto, o tie 
žiedai buvo pilni brangių 
akmenų iš kurių žėrėti žė
rėjo šviesūs spinduliai. 
Bet ne iš visų. Užklausta 
Kotrynos tų spindulių rei-

kŠmės, Ponia jai paaiški
no, kad tie spinduliai tai 
buvo vaizdas įvairių malo
nių išprašytų per Marijos 
užtarimą, Tie akmenys, 
kurie neišdavė šviesos,- tai 
atvaizdavo prarastas ma
lones, dėlto, kad žmonės 
buvo nerangūs, arba tin
gėjo prašyti. Tos stebėti
nos Ponios asmuo buvo 
kaip paveikslas rėmuose.

Kotrynai bekalbant su ] 
ta gražia Moteriške, staiga 
vaizdas apsisuko, ir ant 
užpakalio to . nepaprasto 
paveikslo Kotryna pamatė 
dvi šitdi, vieną erškėčiais 
apvainikuotą, o kitą kala
viju pervertą. Virš tų 
dviejų širdžių matėsi dide
lė raidė M ant kurios sto
vėjo kryžius pastatytas 
ant pakojės. Apie kryžių, 
raidė M ir abi širdįs mir
gėjo dvylika žvaigždžių. 
Priešakinėje vaizdo pusė
je žvaigždžių vietą užėmė 
žodžiai “O Marija, be nuo
dėmės pradėtoji, melski 
už muš, kurie Tavęs šau
kiamės”.

Ta graži Ponia įsakė Ko
trynai, kad ji kreiptųsi į 
Paryžiaus Vyskupą, papa
sakotų apie savo regėjimą 
ir ragintų Jo Ekscelenciją 
atmušti medalikėlį Panelės 
ŠŠ. taip, kaip ji matė apsi
reiškime. Po dviejų metij 
tyrinėjimo, Paryžiaus Vy
skupas galutinai buvo pa
tenkintas ir pertikrintas. 
1832 metais pirmi meda- 
likeliai, sulig Kotrynos re
gėjimo, buvo atmušti, pa
šventinti ir žmonėms išda
linti. . Vaisiai tos naujos 
dievmeldystės buvo tikrai 
stebėtini. Marija teisingai 
nesigailėjo malonių savo 
garbintojams, taip, kad 
patsai Vyskupas pora me
tų vėliau negalėjo nė gana 
atsistebėti, nė gana atsi
džiaugti "dievmeldystės pa
sekmėmis. O tikintieji pa
tyrę gausių malonių per 
Marijos medalikėlio nešio
jimą ir Jos Nekalto Prasi
dėjimo garbinimą patį me
dalikėlį Stebuklinguoju.

Tokia tad buvo pradžia 
Stebuklingo Medalikėlio. Į 
100 metų ta dievmeldystė 
tiek padarė pažangos, kad 
šiandięn ypač tarp svetim
taučių retai rasi žmogų, 
kurs nenešiotų to medali
kėlio, nors gal jis ir nežino 
to medalikėlio istorijos. 
Mūsų lietuviai ir myli Ma
riją garbinti nešiodami 
Jos Stebuklingąjį medali- 
kėlį. Jei ne viešai, tai pri
vačiai laiko novėnas Jos 
garbei. Kun. Mendelis tu-

Worcester, Mass.
METINIAI 

SUSIRINKIMAI
me-Pilnųjų Blaivininkų 

tinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio 13, 
7:30 vai. vakare bažnyti
nėje salėje. Valdyba kvie
čia visus atsilankyti, nes 
bus renkama valdyba 1936 
metams.

L. Vyčių 26 kuopos me
tinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 15. Tai yra sek
madienį, tuojaus po miš
parų, bažnytinėje salėje. 
Valdyba kviečia visus da
lyvauti.

J Metinis “Darbininko”
f KONCERTAS

Sekmadieni, Sausio-Jan. 19 d., 1936
F

Dangaus Vartų Parapijos Salėje
Kampas E. 4-tos ir “I” Gatvių, So. Boston, Mass 

Pradžia 7:30 Vai. Vakare

fonsas Anašautskas. So
cialinis komitetas: Petras 
Sakalauskas, Marijona Ta- 
mošūnaitė, Stasys Kaman- 
dulis, Juozas Grigaitis, Ju
zė Povilaitė.

Susirinkimų uždarė pir
mininkas Petras Parulis 
malda.

Korespondentas M. Y.

BEANO
Šv. Kazimiero parapijos 

choro klubo centinis bea- 
no įvyks penktadienio va
kare, 730, mokyklos kam
bariuose. Įžangos tikietai 
10 centų, už kuriuos bus 
galima gauti dešimts sy
kių lošti. Choro klubo ren
gimo komitetas: K. Jagmi
nas Pirm.; A. Anusauskas 
Vice-pirm.; F. Paulauskai
tė nutarimų rašt.; O. Jag
minaitė turto rast.; B. Du- 
sevičiųs, ižd.; ‘ M. Kučins
kaitė ir J. Valinskas iždo 
globėjai, V. Bačkauskas 
sargas.

Choro klubas susirinki
mus laiko trecią penkta
dienį kiekvieno mėnesio, 
mokyklos kambariuose.

y

y

y

SUSIRINKIMAI

Šv. Vardo Jėzaus draug. 
gruodžio 14 d., 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėje svetai
nėje. Rinkimas valdybos. 
Visi nariai privalo ateiti.

LRKSA., 41 kp. gruodžio 
14 d., 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje salėje. Rinki
mai.

Šv. Vardo Marijos draug. 
gruodžio 16'd., 7:30 
vakare, bažnytinėje 
tainėje. Rinkimai.

KRIKŠTAI

vai. 
sve-

ŠV.- ONOS DR-JOS 
VEIKIMAS

Šv. Onos draug. susirin
kimas įvyko gruodžio 6 d. 
bažnytinėje svetainėje. Vi
sos narės nutarė dalyvauti 
40 vai. atlaiduose. Valdy
ba išrinkta.

Pirm. Marijona Sčukie- 
nė; Vice-Pirm. Viktorija 
Sinauskienė; Rašt. Magda
lena Dalionienė; Iždininkė, 
Felicija Kąndratavičienė; 
Maršalka Ona Landžiuvie- 
nė. M. D.

Pransiškus - Blažys
Pranas ir Margareta 

(Mathewson) Blažiai nese
niai susilaukė gražaus sū
nelio, kurs gruodžio 8 d. 
tapo apkrikštytas Pranciš
kaus vardu. Krikštino kun. 
Aug. Petraitis. Krikšto tė
vais buvo. p. Angelą Zaba- 
vičiūtė ir p. Vincas Zaba- 
vičius.

“FOOD SALE”
Moterų Sąjungos 5-ta 

kp. rengia food sale gruo
džio 14 d., Barnard Sum- 
ner Putnam Co., Main St. 
krautuvėje. Visos narės y- 
ra prašomos prisidėti. Au
kos bus priimamos penkta
dienį bažnytinėje svetai
nėje ir šeštadienį krautu
vėje. Visos prašomos atei
ti ir prisidėti pirkdamos 
ką nors. Sekančios narės 
padės parduoti: Ona Bruo- 
žienė, Viktorija Kučinskie- 
nė, Magdalena Delionienė, 
Veronika Kantakevičienė. 
Šis rengimas yra vadovy
bėje Magdalenos Urmonie- 
nės. ~ M. I.

KETURDEŠIMTE

Šv. Kazimiero par. baž
nyčioje įvyks 40 vai. at
laidai. Prasidėjo gruodžio 
8 d., su iškilminga suma, 
kurią laikė kunigai iš Ma- 
rianapolio kolegijos: Kun. 
Juozas Vaškas MIC.; dea- 
konu kun. Pranas Škruo- 
denis MIC.; sub-deakonu— 
kun. Antanas švedas, MI- 
C. Pamokslą pasakė kun. 
Aug. Petraitis, klebonas.

Vakare mišparus laikė 
kun. Jonas Navickas, MI- 
C. Deakonu buvo kun. Jo
nas Bakanas, sub-deako- 
nas — kun. Jonas Vosy- 

Leonaslius, MIC. Pamokslą paša-

STUDENTŲ VEIKIMAS
Šv. Kazimiero par. Stu

dentų mėnąąiųis susirinki
mas įvyko gruodžio 3, sa
vo kambariuose 8 vai. va
kare. Raportą išdavė sekr. 
p-lė Ona Lukosevičiūtė.

Buvo valdybos rinkimas.
Sekantieji išrinkti:

Pirm. — Petras C. Pa
rulis; Vice Pirm. — Sta
sys Kamandulis; Kasiems 
—Stasys Valinskas; Fin. 
Sek. — Pranas Ginkus; 
Kas. Globėjai — Juozas 
Kirkauskas ir F 
Daučiūnas; Maršalkos — kė kun. Juozas Valantie- 
Petras Sakalauskas ir Al- jus.

rėjo atspauzdinęs 1000 
Stebuklingo Medalikėlio 
novėnos knygelių, ir bai
gia jas jau parduoti. Jei 
kas dar norėtų vieną tų

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

Nuo vals 10 iki 23, — 
3230 So. Auburn Avė 
Chicago, III.knygelių įsigyti, tai vei- i XT ^nicago, iii.

ViaiI VaS. 23 iki 25, — 
i 1076 W. Roosevelt Rd., 

... i Chicago, III. (poilsis).
Baltimore,iNuo vas 26 iki kovo 8, — 

' 5 ffighfieM Rd 
Worcester, Mass.

kiai kreipkitės pas patį' 
kun. Mendelį 114 W. Sara-/ 
toga Street, —— 1 
Md. Knygelė kainuoja 10c. 
Su laiku tikimės, kad mū-' 
sų bažnyčia taps centras i Nuo kovo 9 iki 22, — 
Stebuklingo Medalikėlio! 46 Congress Avė, 
novėnos pamaldų Baltimo-! Waterbury, Conn. 
rėje.

MOTERŲ SĄJUNGOS- 
VEIKIMAS

Moterų Sąjungos 5-ta 
kp. laikė savo susirinkimą 
gruodžio 2 d., bažnytinėje 
salėje. Buvo renkama val
dyba. Mūsų gerb. pirm. M. 
Urmonienei atsisakius nuo 
pirmininkystės, į jos vietą 
išrinkta jauna slaugė, Ma
tilda Lutkiūtė, duktė Juo
zo ir Veronikos Lutkųv

Kadangi daug jaunų na
rių prisirašė, tad manoma, 
kad jaunoms narėms bus 
didelis džiaugsmas turėti 
p-lė Matilda pirmininke. 
Linkime naujai pirm., ge
riausiu pasekmių naujame 
darbe.

Vice - Pirm. Ona Bruo- 
žienė; Fin. rašt. Viktorija 
Ručinskienė, jau eina 10 
metus šiose pareigose; ■ 
Rašt. Magd. Delionienė; 
Kasierka — Petronėlė Ba-* 
činskienė; Kas. globėjai— 
Ona Piušienė ir p-lė Geno
vaitė Vaitekūnaitė; Mar
šalka — Elena Nevulienė. |

Po susirinkimo sureng
tas Kalėdų balius, kuriame 
visos narės pasidalino Ka
lėdų dovanomis. Tame va-1 
kare buvo pakviesta p. O-< 
na Pakštienė, kuri trum
pai kalbėjo. Po to buvo už
kandžiai ir trumpos kalbos 
ir tuomi užsibaigė šis va
karėlis. M. I.

fa

Koncerte Dalyvauja Įžymiausios Dainininkų bei 
Dainininkių Pajėgos

Visus Nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti RENGĖJAI |
h

M

B. K

MANO MARŠRUTAS
Jeigu kam reiks adreso, 

prašau išsikirpti:
Nuo gruod. 9 iki 22, — 

349 Smith Str., 
Providence, R. I.

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

Nuo grhod. 30 iki sausio 4, 
Sp. Nonvalk, Conn. 
(Keyser Island) poilsis.

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

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

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

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

j Nuo kovo 30 iki bal. 12,
20 Webster St.,

1 Brockton, Mass.
iNuo 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, -F 
New York, N. Y. ' ‘ J

Nuo birž. 8 iki 14, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).
Tėvas J. Bružikas, S. J.

Pianos — Radios
GRUN0W 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metą patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON'S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. 49430 Mass.

Tel. 2-8186

A.J. KITKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuves

Užlaikome puikiausią drabu
žiu visai Šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA* 
DIOS aparatus ir ABO SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury Št.

Worcester, Mass.
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‘‘Daugiausia GSlią Už Jttsu 
Pinigus”

pas

GEORGE'S FIOWER
SHOP 

30 Trumbull St.
Krautuves Tel. 5-1384 

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

Dial 6-1944

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

atsilankykite pas mumis dėl 
akinją.

397 Main St., Worcester, Mass.

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVE

Jonas B. Bašinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome Švie
žią ta vorą. Pąmėgykite mūsą 

■ patarhdviiKą. ”Už pristatymą 
ąįejco neskaitome.

344 Millbury St., Tel. 5-5746.

Tel. 3-5710

GREENWOO DAIRY
Mūsų pienas ir smetona 

užganėdina visus. 
’ WORCESTER, 

MASS.

NATIONAL BOTTUNGI
COMPANY |

Lozoraičiai — Savininkai | 
Išdirbame gerus minkštus gę-| 
rimus. Geriausias patarnavi-j 
mas vakarėliams ir piknikamsj 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St,
WORCESTER, MASS.

M. A. CIVINSKAS & 00.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.

Atdara
Dieną ir Naktį

I 3
I
a

Tel.
Dial-5-5898

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri* 
kiniai GRUNOW Šaldytuvai
GLENW00D ir ATLANTIC

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

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 MiUbury St,
WORCESTER, MASS.

I d' i i i ............ - i m......... i m ii’i.l. i ii i

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. TVOKCESTER, MASS.

DIAL 5-6367
I



kiems parengimams.
Pilypas.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

- ■ ■■■ DARBININKAS : „ -2 . . ' : ~

ir p^ Brockton’o Biznio Apžvalga
ir padarykime galą to-klauso prie skyriaus, kuris; ' ______ ■_________ ___________________*______™

gf su grasinimais, išplėšia iš| Mergaitės nuo aštuonių 
™ 111 Hnlav'iriAa Oiiom'hAGlyivinn'u.: m. >.4...

• TRADICIJINIAIFERAI
& Gruodžio 20, 21 ir 22,

PADĖKA WESTFIELŪ, MASS.

Gruodžio 20, 21 ir 22, Cleveland, Ohio — Lap- 
fIOSBj Šv. Roko par. salėje,kričio 16 dieną, Lietuvių
Brocktone (Mass.) įvyks- svetainėje įvyko bankietas 
ta Jinksmi f erai. Joną ir Kazimirą Skodžius 

_ pagerbti jų 55 metų yedy-
į SteponuKa^itaKa'zTu Gri“, b!nio gyvenimo sukaktu- 
r gu, Motiejų Svirsku ir kiJ vių proga. Jonas Skodis y- 
tais privežė iš ūkių viso- ra amžiaus, o jo 
kių gyvų sutvėrimų -viš-|?mona Kazimira 75 m. am- 
ty, ančių, žąsų, kalakutų į žiaus. Garbingi jubiliejatai

Adomas Česnauskas su

“Darbininko” Vajus
P-nas. Jurgis J. Naudžius 

ir Klebonas kun. Vincas 
Puidokas darbuojasi, kad 
išplatinus lietuviŠkį kata
likišką spaudą. Jų obalsis 
yra tas pats, kurs buvo 
senovėje to garsaus Ro
mos imperatoriaus Juliaus ba: pirmininkas Edvardas 
Cezaro — “Atėjau, pama- A. Gudauskas: vire-pirmi-L __ . _ ~čiau, pergalėjau”. Linki- trinkas p-lė Ona A. Atko>r ~ 700 ,r Brockton -

[vadinasi Marijos Vaikelių 
Draugija, čia valdyba su- 

; sideda iš pirmininkės — p- 
lės Julios Jutkiūtės, vice
pirmininkės — p-lės Vero
nikos Gecevičiūtės; rašti
ninkės — p-les Adelios Je- 
ruševičiūtės, iždininkes — 
p-lės Izabelos Jegelevičiū- 
tės.

VVM. H. BASSETT CO.
Brockton*s Exchisive

Pontiac Dealers

(CLASS1FIED ADV->

CHORAS
Parapijos Choro

Ši automobilių pardavi
nėjimo įstaiga randasi, 
262 Main St., Brockton, 
Mass. Tel. Brockton — 
3000. Ji išimtinai pardavi- 

| nė ja PONTIAC ir Oldsmo- ( 
į vile ir Chevrolet karus. 

valdv-!jie turi savo biznio skyrių 
y 31-33 Main St. Bridgewa- 

ter. Telefonas Bridgewa-

KOMPLIMENTAI Nuo

BROCKTON WHOLESALE
BEVERAGE CO. INC.
Pardavėjai Visokių 

Gėrimų — Vynų, Alaus
20 N. Montello St.,

i Brockton, Mass.

CAHDUL MOTOR CO.
Dodgp-Plymouth-Dodge Trokal 

Pasirinkimas vartotų Karų

69 N. Main St. Brockton
Tel. 2342

BELMONT FLOWER SMOP

-i ir tt. Parapijonkos žadėjo 
< pristatyti saldžių piragų ir 
■ gardėsių. Privalgius sal- 
? džių dalykų atsiranda ži- 
; noma troškulys ir tą bus 
f kuomi užgesinti.

Montellos apylinkės kai- 
inynąi tik laukia tų dienų 

> Ir rengiasi koskaitlingįau- 
sia pripildyti salę.

Fėrų rengimo komisija 
Hžiaugiasi iš pasisekimo ir 
žada net publiką priede 
palinksminti neapmoka
mai gražiais judamais pa
veikslais bent sekmadieny.

Kai laimės tuos 10 pauk- 
. Ičių, kurių progas laimėti 

pardavinėjamos dabar vi
sur pasirodys sekmadieny.

1 Toje dienoje įvyks trauki
mas.

Komisija prašo visų lie
tuvių ateiti praleisti pažįs
tamų tarpe linksmai va
karus, išmėginti savo lai- 

- Paikį ir paremti gražų nau- 
; įjos salės statymo užmany- 

mą. Komisija pilnai pasiti- 
l ki, kad geri žmonės pa

remdami tuos feras padi
dins fondą bent $400.

r
į-

t

Dirba visi kartu, dirba 
ir pavieniai: pav. p. Justi
nas Kulešius su savo žmo
na paaukojo antį, ją išlei
do loterijon ir atnešė salės 

į kason dešimtinę ir 85c.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 

į LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 AVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

P

JOHN A. WHITTEMORE'S
SON’S INC.

Norwood Tel. 0764

WEATHER

EOW. V. WARABŪW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale* St. 
TEL. Brockton 2005

■į

Tel. 3368

ADAM WAITEIUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

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

25 Enterprise St, Brockton

labai nustebo, kad juos, 
taip gražiai pagerbė. me jiems, kad pergalėtų čaitytė; raštininkas —Pr

Bankiete dalyvavo daug1 visas kliūtis ir Westfielde M. Jutkus; iždininkas —p-; Aplankykite šios krautu- 
svečių .Visi linksmai pra-! pavyzdingai paremtų vie- lė Ona A. Jonaitytė. Varg.jvės showroomius ir pama-, 
leido laiką. ; nintelį Naujos Anglijos Juozas S. Januškevičius ir tikite naujus 1936 metų1

lietuvišką ir katalikišką choristai su mielu noru PONTIAC, kurie yra vieni 
dėkojame laikraštį “Darbininką”.

WestfieldięČiai, pasiro- 
Mums buvo tikrai didelis i pykime kas mes esame, 
džiaugsmas ir malonumas. [ ^ai kiekviena šeimyna už-

Brangūs mūsų prieteliai 
ir draugai (ės), mes netu
rime žodžių išreikšti savo 
padėką už vaišes ir už do
vanas nuo bankieto $80.00 
ir kitas.

Dėkojame dukterei Onai 
ir žentui Adolfui ir sū
nums Jonui, Juozui ir Ka
zimierui ir jų žmonoms ir 
visiems anūkams, kurie 
patarnavo bankiete ir ap
dovanojo mus.

Dėkų programos vedėjai 
p. Luize ir visiems už ge
riausius linkėjimus. Šis 
bankietas liks mūsų at
mintyje iki grabo lentos.

Jonas ir Kazimira
Skodžiai.

Nuoširdžiai 
visiems bankiete daly-: 
viams ir jo rengėjams.!

LAWRENCE, MASS.

5176.

priims naujus narius. 'iš gražiausių ir ekonomiš- _ 
Mažasis choras gražiai kiaušių karų Amerikoje.

darbuojasi. Dabar rengia Į 1935 metais Pontiac bu- - 
vakarą. Bus lietuviškai ir vo skaitomas vienas iš. 
angliškai su šokiais, dai- gražiausių karų, kuris tu- 
nomis, ir muzika. Įvyks į rgj0 snVer Streak. Jie yra į 

tę paduoda Westfield’o ži-^uoj po Kalėdą. labai greiti ir ištvermingiJ
~ v ----------- jų yra padarytų 6 ir 8 ei- 55

! lin.derių-..s“ ka^si=

sirašo “Darbininką”. ‘Dar 
bininkas* kiekvieną savai-

nias. Paremkime. Dabar 
vajaus metu, prenumera
tos kaina doleriu pigiau, 
reiškia, {_ 
už tris dolerius metams.

* MISIJOS
Klebonas kun. V. Puido- • galima išvažinėti iki 100,-1

galite užsirašyti kas šitą savaitę buvo la- qqq mylių.
, bai užimtas. Dalyvavo, _ . , .
i Worcesteryje Keturdešim- j ^ai savY)e ontiac
Itės Valandų Atlaiduose, i tl\ri• j m _

- - - J 1. “Turrest Ton” Body
su dvasiniu by Fisher' NSra jokių siū'l 
_ . .. . lių nei įsikišimų. Stipriai

Jaunimas Bujoja
Lietuvių Katalikų Jauni- Sugrįžęs buvo nuvažiavęs 

mo klubas išsirinko naują į.Pittsfield’ą 
valdybą. Pirmininkas — 'patarnavimu Penktadieni 11 Edvardas A. Gudauskas;! Lsijonieriavp Northamp^^aS ir St°ral mSU‘ 
viee-pirminmkas — Jurgis ton’o lietuvių kolonijoje. Į 2. Enclosed Knee — Ac- 

,tion, kuris duoda galimy
bės lengvai valdyti karą.

3. Takiausias 6 ir 8 Ci- 
•_ linderių Motoras. Jis labai 
. tykiai traukia ir turi dide- 

11? jėgą.
| 4. Electroplated, Light 

r Pistons...
Šioje kolonijoje'įėjo ma- 

don privatiškos “parties”. 
Žiūrėk, kuriam nors agen
tėliui ar butlegeriui suėjo 
metinės vedybų, gimimo 
ar kitokios sukaktuvės, na 
ir “party”, ir eina kolek- 

Įtuodami dovanas. Tai sa- 
! vo rūšies raketas.
' Štai vieno farmerio kar
vė atsivedė veršelį, na ir 
surengė “party”.

“Party” rengėjai prisi
renka dolerių ir paskui 
priperka bačkų alaus, su
kviečia visus ir geria per 
naktį, o paskui ne vienas 
eidamas iš party namo iš
aria gatvę ar šaligatvį no
simi.

Pereitą pavasarį vienos 
mamytės dukrelė užbaigė 
kokią mokyklą. Mamytė 
užsimanė suruošti ‘party’. 
Bet nenorėtų, kad klebo
nas žinotų. Susirado sau 
dvi gyvanašles, kurios tą 
mamytę pamokino kaip 
oasiteisinti klebonui ir pa
sižadėjo suruošti party. 
Viena iš tų gyvanašlių yra 
atsižymėjus, nes buvo a- 
reštuota su svetimu vvru, 
o kita yra ekspertė stiklus 
tuštinti pas nezaležninkus. 
Prisidėjo ir trečia nezalež- 
ninkė.

Suruošė “party” ir tą pa
tį vakarą, kada įvyko pa
rapijos koncertas ir teat
ras. Parapijai nepakenkė, 
nes parapija padarė $70.00 
nelno, bet parodo kokių 
žmonių yra, kurie net ka
talikais vadinasi. Gėda to
kiems ar tokioms katali-'įį 
kams, kad susideda su to-!įĮ 
kiomis ir užsiima tokiais 
darbais.

Mūsų biznieriai baisiai 
smerkia tokias “party”, 
bet jie be visuomenės pa
smerkimo negali panaikin
ti, nes “party” rengėjos

J. Naudžius; raštininkas— 
p-lė Bronė S. Jonaitytė; 
iždininkas — Bernardas J. 
Minkus. Dvasios Vadas, 
kun. V. Puidokas pagyrė 
ir padėkojo senai valdybai 
už gražų darbą ir linkėjo 
naujai geriausios laimės. 
Iš kitos pusės, nariai visi 
dėkingi klebonui už dva
sišką vadovybę, be kurios 
vargiai viskas taip gražiai 
pavyktų.

Tuo jaus po Naujų Metų, 
Jaunimo klubas turės šo
kius. Jurgis j. Naudžius y- 
ra tos programos vadas. 
Ateityje pagarsins smulk
menas.

Marijos Vaikelių Drau
gija dabar turi du skyrių.,ra£įų dirbtuvėje. Jis labai! 
suaugusios priklauso prie norejo būti jūreiviu. Trys !■ 
Merginų Spdalicijos. Gali m§nesiai atgal tapo priim-! 
prisirašyti visos nuo ketu
riolikos metų amžiaus.
Jaunesnės, jeigu tik lan
ko aukštesnę mokyklą irgi 

i turi teisę būti narėmis. 
Valdyboje yra: pirminin
kė — P-lė Ona Baliukony- 
tė; vice-pirmininkė p-lė A-;

j Iena Jutkevičiūtė; rašti-

TRETININKĖS
Tai yra grynai bažnyti

nė draugija. Jos tiksiąs vi
siems gerai žinomas, tai 
yra: skatinti savo narius 
prie tobulesnio dvasinio! xickel-AHoy 
gyvenimo. Reikia, kadjjįeyra padaryti iš leng- 
daugiau parapijos gerų vesnio metalo, kad padi- 
moterų taptų nariais. Pir- dinti jėgą.
mininku yra p-nia Ona O-1 5. Padarytas su dideliu 
rintienė. komparmentu į kurį tilps-

--  ta extra tajaris, kurio ne- 
Jureivis Atostogauja išimate.

r / 6. Improved triple-sealed Jūreivis Patrikas V. Jut- Hydranlic Brakes _Tai y. 
kus sugrįžo pas savo tėve-ra geriausios išdirbystės 
liūs iš Newport, R. I. Na- 
vai Training Station. Pat
rikas baigė vietinę aukš- 

I tesnią mokyklą. Dirbo dvi-

ininkė — p-lė Ona Grigą-'

KALĖDOMS
Vynai ir Kiti Gėrimai 

NATIONALS BRANDS 
Žemos kainos 
HAYDEN’S

17 Centre Tel. 400

J. P. CREEDEN

PLUMBING COMPANY

Plumbing & Heating 
Kontraktoriai

Ward St. Tel. Brockton 669.

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
COMPANY

Nesunalkyk savo senus rakandus' 
Duokite juos mums apmufiti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visų eilę rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestrles, velours, 
mohalr, damask Ir tt.

16 Belmont Street, 
BROCKTON, MASS.

25

Gėlės dėl visokių dalyku 

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

J. EMMETT SULLIVAN & SON 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Telefonas Rockland 920 
Mandagus Patarnavimas

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

DR. F. H, WORTHING 
Optometristas 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ABOVE ALL SHINGLING CO.
Mes speeelizuo.įamės

Eternit Timbertey Colonial Siding 
Shingles

Seniausia “asbestas siding’’ 
Įstaiga Brocktone

1004 MAIN ST. TEL. 5620.

WM, H. BASSETT 60.
Vieninteliai Brocktone

PONTIAC PARDAVĖJAI 
Taipgi agentai Oldsmobile ir j 

Chevrolet
Pamatykite mūsų showrooms i 

262 Main St. Brockton Tel 3000 
31-33 Main St. Bridgewater į

Tel. 700. I

HOBART - FARRELL, 
Plumbing & Heating Co. ' 

Ine.
26 Court St., Brockton, Mass. 

TEL. 375.

PASIRENDUOK KARĄ ;
Pats draivink.

THEATRE PATIKINU
Pigi kaina mokam nuo mailės. 

LAŠT ELM ST. GARAGE 
Prie City Hali.

Tel. Brockton 988.

AGME ROOFING CO.
ABINGTON, MASS.

Mes špėčilizuojamės stogų ir 
sienų apdengimu

TEL. 249-W.

Tel. Brockton — 1076 
. Darbas Garantuotas.

MODERN 
UPHOLSTERING CO.

Parlor setus darome ant 
užsakymų 

Apdengiame ir pertaisome 
VELTUI APSKAIČIAVIMAS 
H. Golding, sav. 173 Main St.

BAY STATE BAKERY 
Aukštos Rūšies Kepykla 

91 FOSTER ST.
Tel. Brockton 3663

stapčiai, kada, buvo kur 
dirbami.

7. FulLLength Water Ja- 
ckets — Šis naujas įtaisas 
neleidžia užkaisti vande- 

! niui.
! 8. Convenient Jack Pads 

tas’ į V. S. Navyfj^i la- —Tai naujas pagerinimas, 
bai patinka naujos aplin-, liur*s duoda galimybės 
kvbės Gris gruodžio 27- Sreltal permainyti tajarj. kynes. Gris gruodžio zi Double K-Y Frame — 
tą. Sausio 2 d. bus siunc a-,gie tvfrt. frema- turf net 7 
mas j Kaliforniją. Patriko k giavones, kurios pri- 
tėveliai Westfielde užlaiko ,jU0(ja karui stiprumą.

j 10. Ali - Silent Syncro- 
Mesh Transmission—Nau- 

| jos mados transimssion 
| mainant šiftą nedaro jokio 
balso.

Žmonės pirkdami Pon
tiac, Chevrolet ar Oldsmo- 
bilfe automobilius, gali su
taupyti daug pinigų pasi- 

j naudojant GMAC PLANU 
| Perkant šiuo planu, reikia 
į! mokėti tik 6% už neužmo- 
įljkėtą balansą pridedant ap- 
g draudos išlaidas.
|i The Wm. H. Bassett Co., 
!j turi geriausią įstaigą au- 
«Į tomobilių taisymo. Taipgi 
•į jie užlaiko visokias auto- 
$ mobilių dalis.
į į i Norintieji įsigyti gerą

mažą gazolino stotį.
Jurgis Jonas.

DĖL KALĖDŲ PIRKITE DABAR
Pirkdamas dabar sutaupysite laiką ir pinigų.

Dabar yra geresnis pasirinkimas. Mes turime į- 
vairų pasirinkimą žaislų dėl Kalėdų ir eilę baldų.

STOUGHTON FURNITURE CO.
On the Sąuare 

Stoughton, Mass.

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
liūnaitė; iždininkė — p-lė nuo jo klaidos kelio, kas iš- 
Alena Samulevičiūtė; re- gelbės jo sielą nuo mirties 
daktorė Pranciška Jutke- ir apdengs daugybę nuodė- 
vičiūtė. 1 mių. Sv. Jokūbas

AUTOMATIC APPLIANCE CORP.
m “TOREDHEET” Tykus Oil Burner — Ekonomiš-' * 1 • *V^ "W M J •
U ■■■ I

i!

$

kas ir Produktingas — 
“MAYTAG” Skalbyklos Žemomis Kainomis — 

General Electric Šaldytuvai — Dalys visokių 
išdirbysčių Skalbykloms

Ši įstaiga randasi labai parankioje vietoje, 248 Main St., 
Brockton, Mass. Telefonas 3010. šioje įstaigoje galima gauti 
virš paminėtų namams reikmenų, kuriuos čia galite pirkti la
bai prieinamomis kainomis, ši krautuvė pardavinėja Maytag 
skalbiamas mašinas ir Torid-Heet aliejinius pečius. Automatic 
Appliance Coporation duoda gerą patarnavimą ir pas juos 
pirkti dalykai yra garantuoti.

S šiais laikais parankiausiai namus apšildyti su aliejiniais 
pečiais. Tinkamiausiai įsigyti Torid-Heet tykų pečių, kurie 
duos jums pilną pasitenkinimą.

i!

i!

Ateikite pas mus, o mes su malonumu nurodysime kaip

automobilių ar jį pataisy-| 
i 4-i i ri oi m »vi Iruziivily i4- Xo nnng ‘ti, visuomet kreipkitės pas 

įį|Wm. H. BASSETT COM- 
riPANY. Taipgi jei norite 

pamatyti gražių karų, a-. | pdlUdly LA giciziių rkcLl <L“ 
!j teikite į šią įstaigą ir pa-
<į! matysite 1936 karus.

Profesionalui, biznieriai, pramoninkai, 
kurie . skelbiasi "Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi guiBinkitea “Darbininke”.

Įsigykite Elektrikinį Pečių

SIOMS KALĖDOMS j
Į Dėl daugelio namų prieš Kalėdas yra reika- $ 
! linga visokių dalykų, jų tarpe reikalinga pečius.
; Jei manai pirkti pečių — pirk elektrikinį.
[ Tamstos galite nusipirkti elektrikinį pečių 
Į stebėtinai žema kaina, kurio šildymas labai mažai 
; kainuoja. Įsigydami elektrikinius pečius, sutaupy- 
[ site daug pinigų ir turėsite didelį parahkumą savo 
! namuose.

Su elektriką kepti yra daug smagiau ir ge
riau. Kada tokį pečių įsigysite^ tuomet pamatysi
te skirtumą. Pamatykite naujus pečių modelius ir 
nusipirkite vieną Kalėdoms.

BROCKTON EDISON CO.
36 MAIN STREET, BROCKTON, MASS.



fc.iiUdienis, '6nux& IŠ, IMS.
— ___ ...‘LŲM1

Pennsylvanijos Žinios
PHILMELPHIA, P«;

Gruodžio 7 d.» Šv, Ka
zimiero parapijoje baigėsi 
NoVėna prię Paneles Šven
čiausios Nekalto Prasidė
jimo. Kun, M. Praspalis 
pasakė gražius pamokslus.

Gaila, kad vyrai neskait
lingai lahkėsi ir nesinau
dojo jo’ pamokinimais.

Gruodžio 1 d. įvyko Ka
talikų Federacijos apskri
čio susirinkimas, šv. An
driejaus parapijos salėje. 
Nutarė pasiųsti protestą 
prezidentui Smetonai dėl 
uždarymo katalikiškų or
ganizacijų ir vąržymo ka
talikų veikimo Liėttitoje.

1936 m. 16 d. vasario, 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventę nutarė iškil
mingai minėti šv. Andrie
jaus parapijos salėje.

Užgyrė katalikų spaudos 
vajus “Draugo” ir “Darbi
ninko”, kurie tapo paskel
bti. Nutarta prisidėti prie 
vajaus ir visa energija pa
sidarbuoti platinant kata
likiškus laikraščius.

Gruodžio 15 d. įvyksta 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje 40 vai. atlaidai.

Dabar prasidėjo Šv. Ka
zimiero parapijos skolų 
mažinimo vajus ir tęsis iki 
vasario mėnesio.

Tam tikslui išleista ti- 
kietai dėl $200.00, kurie 
paskirstyti dalimis. Klebo
nas kun. I. Valančiūnas ir 
vikarai kun. Dr. V. Martu- 
sevičius ir kun. M. Pras- 
palius deda visas pastan
gas, kad vajus būtų sėk
mingas ir kviečia visus pa
rapijomis prisidėti prie va
jaus.

Užjauskime mūsų dva
sios vadų nuoširdų darbą 
ir remkime savo parapiją.

O. U.

PHILAOELPHIA, PA.

organą “parbihinką”, ku
ris katalikiškoj dvasioj gi 
na darbininkus ir kovoja 
iiž jų būvį. Nors iiiūėiį 
mieste daug yra “Darbi
ninko” skaitytojų, bet tu
rėti) būti keliais Šimtais 
daugiau, čia daf* daug yra 
katalikų, kurie skaito vi
sokią bediėvišką —• gelto
nąją spaūdą. Katalikai jaii 
turėtų susiprasti. Lau
kiant Šv. kalėdų, kiekvie
nas turėtų savb nainUs ap
valyti nuo nešvarios spati- 
dbš 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 patarti. Visus 
kviečia ateiti į susirinki
mą.

L. D. S. kuopos pirm. 
Š. P. fe.

Lietuviai darbuojasi vie
nybėje. O kur vienybė, ten 
ir galybė, Greitu laiku ža
da statyti bažnyčią. Tegul 
Jiems padeda Dievas.

Svečias.

SCHANTON, PA.
LDS. Narių ir “Darbinin

ko” skaitytojų žiniai
Sekmadienį, gruodžio 15 

d., 1935, tuojau po sumos, 
Šv. Juozapo bažnytinėje 
svetainėje įvyks susirinki
mas.

LDS. nariai malonėkite 
ateiti į šį susirinkimą ir 
užsimokėti duokles, o ku
rie norite užsiprenumeruo
ti arba atnaujinti laikraš
tį “Darbininką” irgi galė
site lengvai tą padaryti.

Kiekvienas katalik a s 
darbininkas, turėtų pri
klausyti prie šios kilnios 
organizacijos, ir skaityti

Šv. Juozapo parapija 
gražiai prisirengė prie Ad
ventų.

Lapkričio 24, 25, ir 26-tą 
dieną, mūsų parapijoje bu
vo laikoma Triduum. Kle-. 
bonas kun. J. Kuras pa
kvietė kun. Abromaitį pa
mokslus sakyti ir pamal
das laikyti.

Rytmečiais 7:30 vai. šv. 
Mišios buvo laikomos. 
Gerb. Tėvelis sakė gražius 
ir įspūdingus pamokslus. 
Vakare 7:30 vai. buvo lai’ 
komi Mišparai ir pamoks
las.

Sekmadienį ir pirmadie
nį buvo išpažinčių klausi-, 
mas. Labai daug svetimi) 
kunigų atvažiavo pagelbėk 
ti. Antradienio rytą visi 
mokyklos vaikučiai priėmė 
Šv. Komuniją ir išklausė 
šv. Mišių.

Didelį įspūdį darė graži 
ir tvarkinga procesija, ku
ri įvyko antradienio vaka
rą, tuoj po Mišparų. Joje 
dalyvavo daug kunigų, 
tarnautojai baltai apsiren
gę, mažytės mergaitės bal
tai pasirengusios — jos 
gėles barstė; mažyčiai ber
niukai ir mokyklos soda- 
lietės.

Scrantoniečiai ilgai ne
užmirš šitų gražių brangių 
dienų, ir visuomet bus dė
kingi gerajam savo klebo
nui, kuris taip gražiai su
tvarko pamaldas mūsų sie
los naudai.

—“Juzyte”.

ATSARGIAI SU tGNDfoU

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

THfi mnRCH 0F GIFT TI1HE LEHDS TO HBV
£

ELEK, SANDWICH 
TOASTER

. Puikiai padarytas, 
ingrsiveriuotas vir
šuj. Chromium ap
dailintas. Šit <x>rd.

50c. Į SAVAITĘ

■ — ■~-u ■- '■ ■ k-- J J .^7 - -47, . , * .-iii t .

HM

$11.95

50c jį SAVAITĘ

Niekad nesudegs sausainiai. 
Reguliatorius uždaro elek
trą,, kada sausainis gatavas. 
Ant syk sudžiovina 3 sau
sainius.

3 RIEKUČIŲ AUTOMATIC 
TOASTER

* 198 MAIN ST., BROCKTON, MASS.

ELEKTRIKINIS 
WAFFLE IKON

su cord

$3.45
Stipriai padarytasis 
alumimim. šilumos 
myteris. Chromium 
apdailintas.

50 c. I SAVAITĘ

£ -T

■ ELEKTRIKINIS 
[PERKOLATORIUS

’ $9.95
Chrome padailintas 
Pęrkolatorius. Ga
rantuotas. 9 puodu
kų įtalpa. Cukrui, 
^metopai puodukai

50c. į SAVAITĘ

4 ŠMOTŲ MAN- 
NING B0WMAN 

URN SETAS sucord

$18.95
Apdailintas chro- 

S. 9 puodukų.
ric Urn saugus 

kranas. Cukrui, Sme
tonai puodukai ir 
taca.

50c. Į SAVAITĘ

<«. .vr.'Į -i'.- .J. A., 4$ tįDetroito Žinios

DUODAMA metams 
IŠSIMOKĖTI

Štai, čia yra gražiausių 
elektrikinių dalykų pasirin
kimas. Kainos mažos. Cash 
ar kreditan. Nėra skirtumo.

ŠV. PETRO PARAPIJA
Pereitą sekma dienį, 

gruodžio 8 d. Šv. Petro pa
rapijoje įvyko katalikiško 
laikraščio “Michigan Ca- 
tlioliė” vajus. Nors šis lai
kraštis yra Detroito kata
likų, bet anglų kalboje lei- 
džiariias ir mums lietu
viams ne visiems prieina
mas. Šioje parapijoje ne
mažai užsiprenumeravo. 
Yrą geras dalykas turėti 
savo namuose katalikišką 
laikraštį.

Bet mes turime gerų ka
talikiškų - lietuviškų laik
raščių, o ypatingai mes tu
rėtume susidomėti laikraš
čiu “Darbininku”, kuris 
taip pat paskelbė vajų, 
kad gautų hąujų skaityto
ju

Ką mums duoda “Darbi
ninkas” arba Ritas geras 
lietuviškas - katalikiškas 
laikraštis, tai esame girdė
ję pareiškimą, kad “laik
raštis yra pavargėlio žmo
gaus knygynas”. Kiekvie
nas tame laikrašty randa 
patarimų, žinių dėl savo 
gerovės ir naudos.

Pirmiausia lietuviškas 
laikraštis palaiko savo 
kalbą. Lietuviškas laikraš
tis yra geriausia pagelba 
tobulintis lietuvių kalboje. 
Lietuvių kalba, kaip ir_ki- 
tos kalbos, tobulėja ir tur
tėja. Laikraštis išpalengva 
supažindina savo skaityto
jus su naujais žodžiais, ir 
taip • skaitytojai pramoks
ta grynai lietuviškai kal
bėti.

Antras dalykas, tai, kad 
lietuviškas katalikiškas 
laikraštis išaiškina savo 
skaitytojams tikybos daly
kus. Labai dažnai nekata-

1400 DOWN On Any Purchase Up to s50
Kay’s krautuvėse gdliina pirkti kreditan taip pigiai, kaip ir cash. 
Nereikia mokėti nuošimčio. Nėra extra mokesčių — Nėra kolektorių.

S veikata*Brangus T urtas
Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

DAUGIAUS VAIKŠČIOK
— TAI SVEIKATOS

GELBĖTOJAS
John L. Rice, Gydytojas Prle® ^karienę yra daug
Sveikatos Komisijonie- 
rius New Yorko Miesto.

kelis blokus, tai ima gat- 
vekarį arba automobilių. 
Trumpas vaikščiojimas

DARBININKAS
(THĘ W0XKER)

Ppblisked every Tųesčtay diid Friday eicept Ųolidays such aa 
New Year, Good Fridąy, MęmoriaĮ Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPŲ’S LITHŪANIANR-C.ASSOCIATIONOF LABOR
Entered as secoud-ęlass niutter Sępt. 12, 1915 at the post Office at Ėosion. 

I\Iass. uudėr the Ąet of Mūreli 3, 1870
Aceeptuiice for mąiliug at speclal rate of yostage provlded fdr ln Sed.lon 1103 

Act of October 8, 1917, autborized on July 12, 1918
SUBSCKIPTION KATĖS 

Dojneatic yearly ...... ............... ..
Forejgu yearly .......... ...............
Domėsite oųce per weeK yearly $2.00 vieną kart savaitėje metama .. $2.00 
Ėoteign once per week yearly.. $2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

DARBININKAS
356 Weat Broadway South BOiton, Maw.

Telephonė South Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams................ .. $4.00
Užsieny metams .......................... $5.00

likiški laikraščiai šmeižte į - 
katalikus* Jeigu neturėtu- 
me savų katalikiškų laikį^ 
raščių, tai negalėtume tų^ > 
šmeižtų atremti.

štai, sakysime, darbi- : 
ninkai dirbtuvėje skrlau-^ 
džiami. Unijos pirminiu- 
kas katalikas išveda dar- /į 
bininkus į streiką. Ema/* 
derybos su darbdaviais. ‘ 
Katalikas vadas, matyda- ' 
mas, kad galima daugiau^ 
gauti neęu siūloma, neši- * Z 
taiko. Prisiskaitę riekatafc * ' t 
kiškų laikraščių daroiriiri- -į 
kai pradeda savo vadui 
priešintis ir jį įtarti, kad - 
jis esąs Popiežiaus tarnas-• 
ir jis norįs parduoti dar-. 
bininkus. Rezultatas: strėį - 
kas baigiasi pralaimėjimtU- f 
nes darbininkai nepasiti-. i 
kėjo savo vadui; Vadinasi,, 
laikraščiai, kurie tik pa- r 
taikauja minioms, kurių'/ 
redaktorių ir leidėjų tiks- ./ 
las tik šmeižti tikinčiuo
sius, kad apmalšintų savo ’' 
sąžinę, kuri neduoda jiėiris ’ / 
ramybės, neleidžia darbi- 
ninkams vieningai kovoti-- 
su išnaudotojais. - *

Laikraštis ‘Darbininkas’ ’ 
yra lietuvių katalikų dar-... 
bininkų nuosavybė. Kiek-. .... 
vienas LDS. narys yra. J 
“Darbininko” savininkas * 
leidėjas.

“Darbininkas” paduoda. ; 
žinių iš visų kolonijų ir iš 
viso pasaulio. 1

“Darbininke” kas savai- \ 
tę telpa žinių ir iš mūsų" " 
parapijos. Labai daug ži-"’ 
nių telpa “Darbininkė” iŠ" ’’ 
Lietuvos, ypatingai dabar," 
kada tautininkų valdžia" 
uždarinėja Lietuvos kata-/ " 
likų organizacijas ir gy-' 
vuojančioms neleidžia vei-” 
kti.

Jeigu kas iš parapijiečiųA 
norėtų padirbėti katalikiš-1 • 
kos - lietuviškos spaudos"1"/ 
platinimo darbe, tai prašo
me kreiptis pas savo para
pijos kleboną. Padirbėki
me “Darbininko” vajuje., i 
Užsiprenumeruokime laik
raštį “Darbininką.” i

mirė nuo plaučių uždegi
mo, kuri liga užpuolė ty
mais sergančius.

Tėvų - kraujo pagydiji- 
mas sulaikys tymais ser
gančius nuo plaučių užde
gimo ir nuo kitų blogų pa
sekmių. Naudotis šituom 
brangiu pagydijimu reikia 
pašaukti šeimynišką gy
dytoją kaip tik manai, kad 
vaiką tymai grąsina, ne
lauk pakol jis jau apser
ga.. Gydytojas ištrauks 
mažą dalį kraujo iš rankų 
abiejų tėvų ir įČirškys į li
gonį. . Liga bus lengva ir 
plaučių uždegimas vaiko 
neužpuls.

Kiekvienas vaikas, kuris 
tik priėjo prie tymais ser
gančio, turi būti lovon pa
guldytas ir visi vaikai nuo 
to kambario sulaikyti. Tas 
sulaikys ligą. Mėdikališ- 
kas mokslas dar nežino, 
kaip nukreipti ligą, kaip 
jau yra daroma su difteri- 
ja. Bet tik žinome kad tė
vų kraujas paprastai • su
laiko plaučių uždegimą, 
kas daugumoje atsitikimų 
seka tymus. Mes irgi žino
me, kad kuomet vaikas pa
sveiksta nuo tymų, tai ta 
liga jį vėl niekad neužsi- 
kres.‘

Pereitą sekmadienį ap
krikštytas kūdikis Jono ir 
Marės Dulskių. Dulskiai 
jau keletas metų kaip ve- : 
dę, bet garnis tik dabar 
juos aplankė. Sveikiname.

Krikšto tėvais buvo Jo- 
nas Locius ir Marg. Miko-. 
nytė. Kun. J. Oalk iš Flint, " 
Mich. suteikė krikštą. :

KODĖL TYMAI YRA
RIMTA LIGA

Dr. John L. Rice, New
York Miesto Sveikatos

Korinsijonierius.
sveikesnis pripratimas, ne
gu sėdėjimas kedėje. "Tik 
pabandykite nors trumpai 
pavaikščioti ir matysite 
kaip pagerės sveikata.

Pabandykite vaikščioti 
nors dalį kelionės į darbo 
vietą kas rytą. Pradėk ry
toj ir pertoli nevaikščiok 
tik kelis blokus, kad nors 
ir turi apleisti namus ank- 
ščiaus kas ryt, bet tas vis
kas užsimokės geresnėj ■

kad 
liga.

Neturime manyti, 
tymai yra nesvarbi 
Jeigu vienas vaikas ta li
ga yra užkrėstas, tai mo
tinos lai neleidžia kitiems 
vaikams prie sergančio 
prieiti. Per daug motinų 
tiki, kad visi vaikai turi 
kada nors tymais sirgti ir 
kuo greičiaus jie apserga, 
tai tuo geriaus, ir todėl 

pviUKuua, ta. ““jSTOikatofe Kasdien hiski kuomet tik vienas vaikas 
viskas padaro vaikščioji- apserga tai jos leidžia vi-

-r . . . . .. . sus kitus vaikus prie ligo-
U1C111 vui uaudiiuvn. avie!- .... - ■» ,7 jnio prieiti norėdamos, kad ziame ore vaikščioti kelis i . / „ .< / ,1 uiai irai Irai io iirzai l/roctii

Vaikščiojimas verčia la
bai daug muskulų judėti, 
verčia vaikščiotoją giliaus 
kvėpuoti ir pagreitina 
kraujo cirkuliaciją. Kiek
vienas iš tų yra tonikas 
kūnui, ir kadangi žmogus 
vaikščioja šviežiame ore 
su nuolatine scenos ir 
žmonių permaina, tai tas

mą svarbiu sveikatos gel
bėtoju.

Kuo smarkesnis vaikš
čiojimas, tuo geresnės pa
sekmės. Tas nereiškia, kad 
žmogus turi prisilaikyti 
prie kokią greitumo rekor
dų, bet tik reikia, kad vai-1 
kščiojimo gauname tik 
tiek, kiek jame įdedame. 
Pakelk galvą, pečius į už
pakalį atmesk, liuosai nu
leisk rankas prie šonų, 
pradėk su gera postura.

Per daug žmonių šian
dien višdi nevaikščioja. 
Jeigu jie turi eiti norš tik

ilgiaus vaikščiok.
dienį vėl pabandyk švie

blokus, "o jeigu turi links
mą draugą tai‘dar geriau.

Pabaigoje savaitės pasi
rink kokią vietą ir ten 
pėĮcščias nukeliauk, bet 
antrą savaitę toliaus eik ir 
trečią dar toliaųs. Bet nie
kuomet nevaikščiok iki 
nuovargio.

Kaip laimingas tasai, 
kuris negimė vergu, ir ta
sai, kuris išmokytas nebū
tį svetimos įtakos įrankių.

Uoton.

visi vaikai ja užsikrėstų 
sykiu. Tai pavojingas nu
sistatymas, nes ne visi 
vaikai nuo tos ligos lygiai 
pasveiksta. Visai ne. Ypa
tingai šiais metais daug 
vaikų tymais serga. Šių 
metų pirmų šešių mėnesių 
statistikos vientik New 
Yorko mieste parodo, kad 
net 100 vaikų numirėmųo 
tos ligos. Bet mes gerai ži
nome, kad tos skaitlinės 
yra net apie tris Syk di
desnės' nes daug vaikų nti-

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutines 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. šią knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Pąrbipinkas”, 366 W. 
Broądway, So. Boston, 
MUSŠ. . ■ '

Pereitą trečiadienį palai- • 
dota iš Šv. Jurgio par. b’až-’/ 
nyčios M. Dapkus, 40 iri.-r 
amžiaus. Laidotuvių 
maldas atliko kleb. kun<v 
Masevičius ir kun. Valai- -’ 
tis. Žmonės gausiai daly
vavo.

Ponia Robins, viena iš/ 
geriausių šios parapijos 
katekizacijos mokyklos 
mokytojų, važiavo 'savo 
automobiliu į mokyklą. - 
Privažiavus raudonas švie 
šas, sustojo. Didelis tro- • 
kas, smarkiai važiavęs, Į 
negalėjo greit sustot ir 
trenkė į p. Robins karą. 
Visą automobilio šoną su
daužė ir p. Robins sužaidė. 
ji nuvežta ligoninėn, kur -V 
gydytojai apžiūrėję parei
škė, kad jos sprandas esą 
sužeistas.

V-------- ’ ’ J
Šią savaitę lietuyirii bow- 

leriii rito prieš Šv. Elzbie
tos par. vyrus. Fetriniams - 
nepavyko. Jie pralošė per: 
37 pins. Išrinktieji bowle- 
riai taip pat pralošė.
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PROVIDENCE, R. I. j stovus ir svečius kunigus'įžanga ir laikai blogi, bet'labai žema, tai priklausy-|Pinkevičių, Martį, Water-| kuris buvo per dvi savai-
iiuviu nu j h i įkalbėti, j publikos buvo tiek atsijan- ti pačiam, kaipo šeimos būry majorą ir Conn. Vai- ‘ -

Į Laike kalbų ir sveikini-! kę, kad ir didelėj naujoj galvai ir šeimos nariams stybes leitenantą guberna-
—---------T ~ —j —  o— u— n *»'"’* —
suteikta ir dovanų, žy-1 sutalpinti. Tas parodo kaip “juodiesiems ricieriams1 
miausia dovana buvo tai brangiai parapijonys įver
nuo parapijos. Ren. kom. | tina savo kleb. kun. J, A. čių pavyzdį ir rimtai ap- 
parūpinta: bukietas gėlių, Vaitekūno gerus darbus ir1“’—-----

pasišventimą. Rap<

ii v f kalbėti.

BANKIETAS KLEBONO 
PAGERBIMUI mų, mūsų klebonui buvo,salėj negalima buvo visų “geltonajai ąrmijai” arba

Imkite, broliai, iš utikie-
r Lapkr. 24 d., Šv.1 Kaz. 

parapija surengė savo kle- 
bonui kun. J. Vaitekūnui dovanoms apkabintas. Pa- 
pagerbimo bankietą, kuris rapijos varfu atitinkamą 
įvyko naujoj bažnytinėj I eilę pasak§ B. oiočiutė ir 
salėj. Programa susidėjo^ Akulavičiukas, padavė 
iš dainų, muzikos, sveiki- |dovaną klebonui. Taipgi 
nimų ir kalakuto vakarie- buvo suteiktos dovanos

-nes. Publikos buvo virš' uo par. Choro, Vyčių kp.,
- kurių buvo sve->gv onos draugijos, nuo to

Čių iš kitų miestų ir vieti-1vakaro rengėjų, Altoriaus'
■t draugijų atstovai, draugijėlės ir nuo Dong- šaJėje~41 Čapitol”Avė’.”tai 

veckų Šeimos.
į Kalbėtojais buvo svečiai:,0 ne Mokyklos salėje, kaip 

----- įbuvo apskr. rašt. skelbta.
| Antras dalykas, tai dėl 

kauskas iš Lowell, Mass.,*susidėjusių kliūčių, vaka
re, programos LDS nebus, 
nes yra Moterų Sąjungos 
vakaras.

Kadangi metinis suva
žiavimas, tai laukiama 
daug atstovų su gerais, 
naudingais įnešimais.

? A. J. Pateckis.

nių draugijų
Reng. kom. pirm. V. Balu- 
koniui pakvietus kleb. ku
nigą J. A. Vaitekūną iš

p •.

■

»-

F.

HARTFORD, CONN.
Pranešimas LDS. Conn. 

apskr. delegatams, kurie 
važiuos į Conn. apskr. su
važiavimą gruodžio 15 d. 
Sesijos įvyks bažnytinėje

yra užpakalyje bažnyčios,

galvokite, kokia spauda 
nedarytų gėdos jūsų na
mams 1936 metais.

Katalikiška spauda na
muose — tų namų palai
ma, o ką duoda priešingo
ji, tai jos skleidėjai ir la
bai norėdami duoti trum
pą ir gražų atsakymą, bet, 
deja, jo neranda, nors ir 
rasti negali. U.

klebonijos ir įėjus salėj, jį|^un* švedas-iš Thomp-, 
pasitiko 4 mažios mergai- son» Connų kun. P. Stra-j
tės H. Balukoniutė, H. A- 
vižiniutė, M. Avižiniūtė ir 
H. Ablačinskaitę. Joms ly
dint kleboną į garbės kė
dę, choras dainavo ‘Ilgiau- 
siij metų’. Klebonui atsisė
dus į kėdę, garbės sargais 
buvo 4 berniukai: B. Aku- 
lavičiukas, V. Balukoniu- 
kas, J. Mecuniukas, ir R. 
Avižiniukas. Kada jie visi 
sakė eilę “Ačiū tau Dievu
li”, tuom tarpu M. Tama
šauskaitė atidengė Rengi
mo kom. parūpintą, gra
žiai papuoštą kleb. kun. J. 
A. Vaitekūno paveikslą, 
pasakydama eilę “Kaip 
linksma”. Po tam grupė iš 
8 panelių sudainavo “Pa
gerbkime Vadą”. Rapolas 
ir Milda Avižiniai padai
navo “Pučia vėjas”. Dai
navo ir A. Žideckaitė ir O. 
Našleniutė. Sekė lošimėlis 
“Čigone pagrok”. Perstatė 
8 panelės. Čigonės rolėj 
buvo J. Žideliutė.

Sekantieji dainavo due
tą — O. Lukšiūtė ir O. 
Juškaitė, Marijona ir An- 
tosia Avižiniutės. Solo dai
navo V. Racevičius ir vieš
nia iš Worcest‘er, Mass., P. 
Putelienė, kuri labai gra- 

. žiai pasirodė.
Tuoj prasidėjus vakarie

nei, grojo J. Rutkevičiaus 
orkestras. Po vakarienės 
reng. kom. pirm. V. .Balu
konis paaiškinęs to vakaro 
tikslą, perstatė vakaro ve
dė jum kun. J. Vašką iš 
Thompson, Conn., kuris 
pasveikinęs kleb. kun. J.

- A. Vaitekūną, pakvietė 
iš eilės įvairių draugijų at-

g.i*£ ■
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LIETUVIŠKA
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

ALEKS. KARLONAS
. Graborius ir Balsamuotojaa
Pilnai prisiruoses patarnauti 
kuoReriatisiai dieną ir naktj 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams;
716 Stanley St. arba 

278 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

kun. Bakanas iš Worces- 
ter, Mass. ir p. Razvadau- 
skas, L. Vyčių Centro val
dybos narys iš So. Boston, 
Mass. Visi kalbėtojai lin
kėjo klebonui kuogeriau-l 
sios laimės ir stebėjos kaip 
buvo galima į tokį trumpą 
laiką, tokią puikią bažny
čią pastatyti.

Įvairių draugijų atstovai 
sveikino ir išreiškė klebo
nui gerus linkėjimus. .Pa
rapijos trustistai — A. O. 
Avižinis ir B. Stražnickas, 
nuo Pašelpinės D.L.K. Ge- 
demino — S. Rusas, nuo 
L. Pil. Klubo — B. Simo
naitis, nuo Šv. Jono d-jos, 
V. Bankauskas ir E. Čio- 
čys, Šv. Onos — T. Turo- 
nienė, Choro — J. Kupre
vičius, P. Kairys, ir M. 
Valaičiūtė, Vyčių kp. —J. 
Juknevičius ir M. Bulou- 
kaitė, Valgių gaminimo at
stovė — J. Balukonienė, 
Altoriausdraugijėlės —V. 
Džekevičiukas.

Paskutinis kalbėjo kleb. 
kun. J. A. Vaitekūnas, ku
ris širdingai dėkojo vi
siems parapijiečiams, sve
čiams ir rengėjams už to
kią gausią paramą — sta
tant naują bažnyčią.

Bankieto rengimo vy
riausio kom. nariai: Pirm. 
—V. Balukonis, Rašt. —E. 
čiočys, Ižd. — Turonienė, 
Ižd. pag. — B. Stražnic
kas.

Muzikalio programo ren
gėjai, M. Tamašauskienė, 
(Br. J. Baniui padedant), 
Valgių gamintojos — J. 
Balukonienė, ir p. Dong- 
veckienė. Stalų prižiūrėto
jos — J. Dongveckaitė, J. 
Matuzaitė ir E. čiočienė. 
Darbininkės-ai — V. Abla- 
činskas, E. Ablačinškienė, 
V. Mencunas, A. Mencu- 
nienė, S. Rutkevičius, E. 
Rutkevičienė, A. Zlotnie- 
nė, A. Adomonienė, J. Cil- 
cienė, J. Mecunienė, R‘. Ge- 
cevičienė, P. Bužinskas, H. 
Cironkienė, M. Virbickai- 
te, T. Bobelevičiutė, M. 
Švedaitė, J. Kairiūtė, B. 
Kairiutė, T. Rudžiūtė, M. 
Tamašauskaitė, M. Akula- 
vičiutė, S. Ablačinskaitę, 
A. Alukoniutė, L. Klimai- 
tė ir K. DzekeVičienė.

Nors rengėjai daug triū
so padėjo, bet savo tikslo 
atsiekė, kad ir $1.00 buvo

NEW BRITAIN, CONN
LRKMS. 38 kp. rengia 

bingo ir card party, gruo
džio 14 dieną, Šv. Andrie
jaus parapijos salėje, kam
pas Stanley ir Church Sts. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Sąjungietės smarkiai 
darbuojasi, kad šis vaka
ras pavyktų, kad svečiai ir 
viešnios būtų maloniaį pri
imti. Atsilankę į šį vakarą 
ir laimėję lošimuose gaus 
gražių ir brangių dovanų.

Taipgi bus užkandžių ir 
minkštų gėrimų. Patarna
vimas užtikrintas, nes So- 
dalicijos draugijos mergi
nos pasižadėjo ateiti ir pa
gelbėti sąjungietėms.

; Rengėjos kviečia visus 
gausiai ateiti šeštadienio 
vakare į bingo ir card va
karėlį.

MIRĖ
Gruodžio 2 d., 11 vai. ry

te mirė Marijona Moris, po 
tėvais Baikauskaite, 45 m. 
amžiaus. Palaidota gruo
džio 4 d., 2 vai. po pietų 
Šv. Marijos kapuose.

Velionė nepriklausė nei 
prie draugijų, nei prie pa
rapijos. Sirgo ilgą laiką 
vėžio liga. Palaidota be 
bažnytinių apeigų. Gaila 
matant tokius įvykius.

T. M.

UTIGA, N. Y

DARIAUS - GIRĖNO 
FONDO VALDYBOS 

POSĖDIS

Ketvirtadienį, gruodžio 
19 d., 8:30 vai. vakare Ap
reiškimo parapijos salėj į- 
vyks svarbus Dariaus-Gi
rėno Fondo valdybos po
sėdis. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti.

A. J. Mažeika, sekrt.

Baigiantis šiems metams 
utikiečiai susįrūpino ir 
stato sau klausimą, kokia 
spauda jų namus turės 
lankyti ateinančiais—1936 
metais.

Šių metų gruodžio mė
nesio 15 dieną, kviečiamo 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
vietos skyriaus susirinki
mo proga visų bendrai tuo 
reikalu bus pasitarta ir 
kas norės kokį laikraštį 
užsisakyti, tas galima bus 
padaryti vietoje pas įga
liotus asmenis. Apie spau
dos reikšmę utikiečiai la
bai gerai supranta ir dėl 
jos daug aiškinti netenka. 
Jie žino, kad yra žema ir

VVATERBURY, CONN.

torių Praną Hayes, jo raš
tininką poną Kelly, Anelę 
Bendlęriutę. Visų kalbos 
buvo linksmos ir gražios 
ir visi bei visos linkėjo 
jaunajai porelei geriausių 
dienų. Paskui buvo šokiai. 
Tai buvo klasiška sueiga 
ir lietuviai tuomi galėjo 
tikrai pasirodyti svetim
taučiams , nes ten buvo 
smetonėlė. ’ .

Jaunavedžiai išvažiavo į 
West . Indies ir Panama 
praleisti “medaus mėnesį”. 
Linkime jiems per šį laik
raštį geriausių saulėtų die
nų. Tai .pavyzdingas kata
likiškas lietuviškas šliūbas 
ir kiti lietuviai ir lietuvai
tės galėtų gražiai pasimo
kyti. Kai sugrįž, tai gy
vens VVaterbury, Highland 
Avenue.

tęs. Matyti buvo gana 
daug žmonių ir klebonas 
kun. Kazlauskas labai 
džiaugiasi, kad pasisekė, 
Daug darbo reikėjo padėti 
ir daug dirbo bazare. Rei
kia pasveikinti ansoniejie- 
čius, kurie taip gražiai ir 
vieningai moka darbuotis 
išvien su savo dvasios 
du.

KETURDEŠIMTĖ 
BRlDGEPORTE

va-

BAZARAS PASIBAIGĖ

Bendleris - Skritulskiutė
Užpereitą trečiadienį, 

lietuvių Šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje, New 
Britam, Conn. įvyko jung
tuvės. Apsivedė p. Bendle- 
ris su p. Skritulskyte. šliū- 
bą davė kun. klebonas A. 
Vaškelis. Jam asistavo 
kun. Valaritiejus. Cėremo- 
nijorium buvo kun. Gra
deckas.

Vargonais grojo vargo
ninkas gerb. K. Žalnierai- 
tis. Giedojo gražiai radio 
artistė ir vietinės katedros 
giesmininkė Ona Katkaus- 
kaitė (Ji turi savo studio. 
kur duoda lekcijas daina
vimo ir giedojimo, mokyk
loje prie Šv. Juozapo Ka
tedros) . Taipgi giedojo 
Mrs. Narcum.- Panelė Ma-Į 
re Lopetaitė iš Wilkes-Ba-1 
rre, giminaitė, buvo pa
mergė, o advokatas Klia- 
rensas Balanda buvo pa
broliu. Kiti, kurie asistavo 
buvo: advokatas Juozas 
Ališauskas iš Waterbury, 
Antanas Matasevičius irgi 
iš Waterbury, Dr. Jonas 
Obuchowskį iš Hartford 
ir Juozas Morris iš New 
Britain.

Po bažnytinio šliūbo bu
vo pietus Shuttle Meadow 
Golf Clube. Susirinko apie 
150 garbingų svečių. Po 
pietų ceremonijų vedėjas 
adv. Lopatto iš Wilkes- 
Barre, kuris yra apsivedęs 
su kita Skritulskaite, bu
vo toastmasteriu. Jis pa
kvietė šiuos kalbėtojus: 
Kun. Valantiejų, Vaškelį 
ir Karloną, advokatus: 
Michael Blanšfield iš 'VVa
terbury, teisėją Traceki 
(New Britain’o, kuris irgi 
apsivedęs su kita Skrituls
kaite) , daktarus' Praną 
Aukštakalnį (Hill) ir Sta- 
nislovaitį iŠ VVaterbury, 
biznierius poną Skritulskį,

Šiomis dienomis mūsų 
bazaras pasibaigė. Turėjo
me tiktai dvi dienas. Tai 
buvo seredos ir ketvergo 
vakarais. Oras nekoks bu
vo ir per Padėkavonės 
Šventę daug Vestuvių ir 
šiaip šeimyniškų suvažia
vimų sutrukdė bazaro pa
sisekimui. O šeštadienio 
vakare, naujoj salėj turė
jome vakarienę. Žmonių 
buvo apie 150. Priežastis 
gal tame, kad Padėkavo
nės šventė ir kiti parengi
mai tą patį vakarą buvo 
kitoj salėj. Gaila, kad pa
rapijos toji vakarienė bu
vo tą patį vakarą. Rengė
jai privatiškų vakarėlių 
turėtų nerengti " tuo pačiu 
laiku kaip parapija. Rei
kėtų geriems žmonėms su
sirūpinti, kad nekliudžius 
parapijos veikimams. Mi
nėtasis vakaras, kuris bu
vo kitoj salėj labai pasise
kė ir matyti, kad rengėjai 
jau iš anksto buvo rengę, 

I tai perdaug negalima kal
tinti. Bet gerieji katalikai 
ir parapijonai turėtų pasi
klausti savo klebono ar 
nėra tą vakarą parapijos 
parengimų. Tada bus ge
riau ir parapijai ir priva
tiems, nes žmonės lankosi 
į visų, ir yra Waterbury 
gana lietuvių, kurie remtų 
ir parapiją ir kitus. Taigi 
lietuviai parapijonai, tai 
neužmirškite ateityje ir 
jums ir mums bus getiau 
ir pasirodysime susipratę. 
Reikia padėkoti čia vi
siems biznieriams ir pavie- 
niems, kurie aukavo, ku
rios ir kurie taip sunkiai 
dirbo ir kurie atsilankė... 
vienu žodžiu visiems ta
riam ačiū, kad neužmiršo 
ateiti, aukauti ir padirbėti. 
Norėčiau visų vardus pa
vardes talpinti, bet dar jų 
negavau. Kai gausiu, pa
skelbsiu.

Lankėsi daug žmonių. 
Altoriai ir pati bažnyčia 
padarė labai gražaus įspū
džio... ir per procesiją kai 
mergaitės gieda papunk
čiui su choru buvo labai į- 
špūdinga. Buvo daug sve
čių kunigų, kaip tai kuni
gai: Sjtonis, Simonaitis, 
Balkūnas, Aleksiūnas, Ka
zlauskas, Ambotas, Vaške
lis, Kripas, Karlonas, Ra
žaitis, Gradeckas, Valan- 
tiejus, Karkauskas, Pan
kus, Gauronskas. Pamoks
lus sakė kunigai: Gradec
kas, Simonaitis ir Stonis. 
Iškalbingi pamokslininkai. 
Daug žmonių ėjo išpažin
ties ir šv. Komunijos.

Studentų kambariuose 
kas trečiadienio vakarą y- 
ra lietuvių kalbos pamo
kos. Dar daug vietos yra 
kitiems ateiti ir pasimoky
ti. Ypatingai kviečiu stu
dentus ir studentas. Vis
kas dykai ir galima nau
dingai praleisti žiemos il
gus vakarus. “Keep busy”, 
o ilgoji žiemužė bežiūrint 
prabėgs.

tymo. Kiti mažesni mies
tai turi, o mūsų kolonija, 
būtinai turėtų turėti.

Olga Gečioniute, labai 
populeri lietuvaite mūsų 
parapijoje iš laimėjo pen
kis šimtus dolerių Bank 
Nite, vietiniam teatre. Tai 
buvo jai surprizas. Mes 
džiaugiamės su ja, kad ji 
išlaimėjo. Aš žadėjau jos 
paveikslą į laikraštį įdėti, 
bet negavau fotografijos. 
Waterburiečiai ją gerai 
pažįsta, nes ji labai popu
leri ir darbuojasi prie Mo- 
ving Pictures parapijoj.

“Don’t spend it all in one 
place, Olga”.

MINSTREL SHOW
Metinis Minstrel Show 

šįmet įvyks kada nors 
1936 metuose greičiausiai 
Lincoln’s Birthday, Vasa
rio 12 d. Jau daug talentų 
turime iš savo jaunimo. 
Šįmet Jonas Stokes, kuris 
vadovauja, stengsis gauti 
kuodaugiausiai talentų iš 
vietinių lietuvaičių ir jau
nimo. Tai bus dėl mūsų Šv. 
Juozapo par. Našlaitnamio 
naudos, taip, kaip pernai. 
Taigi toje dienoje ‘date’ų* 
nedarykite kitur, bet nusi
pirkite tikietą or ateikite 
į minstrel show. Bus ir šo
kiai. Gros Brinksman’s 
orkestras.

TRENTON, N. J.

■X -

Iš Ansonijos Padangių

Aną vakarą su kunigu 
Gradecku nuvykom į An- 
sonia, parapijos bazaran,

Profesorius Aleksis man 
pasakojo, kad Vasario 16, 
Lietuvos Nepriklausomy
bės šventėje jis su choru 
ir veikėjais jaunimu stato 
naują veikalą “Už Vilnių”. 
Patriotiškas kūrinys, pa
rašytas Steponaičio, o mu
zika Žilevičiaus. Lauksime.

O studentai pradės la
vintis suvaidinti naują 
trijų aktų komediją “Be
dančių Bėdos”. Parašė tū
las Dėdė Jonas. Vaidins 
kada nors žiemą.

Neužilgo išeis iš šv. Juo
zapo parapijos spaustuvės 
Dėdės Jono parašyta ko- 
medijėlė: “Tėtis rašo gro- 
matą į Krajų”. Parsiduos 
po dešimtuką. Kas norėtų 
tai gali gauti pas kun. Kri- 
pą, Waterbury.

Visi Waterbury dabar 
gerai dirba. Lietuviai ma
tyti džiaugiasi irgi su sve
timtaučiais, kad beveik vi
si dabar dirba. Gal Dievu
lis duos, kad bus šįmet la
bai linksmos Kalėdos.

Vaikučiai turi eiti dabar 
šeštadieniais į šv. Juoza
po par. Mokyklą dėlto, "kad 
mokykla vėliau atsidarė 
dėl paralyžiaus.

Mūsų vaikučiai jau pri
sirašė prie Parochial Lea- 
gue Basketball League. 
Waterbury.

Su didžiuoju rateliu ar
ba K. of L. tai dar nežinia, 
bet būtų labai gaila jeigu 
vvaterburieČiaį neturėtų

Šios kolonijos lietuviai 
labai norėtų turėti savo 
parapiją. Jie tuo rūpinasi. 
Yra gerų ir susipratusių 
lietuvių katalikų, tik labai 
išsiskirstę gyvena. Žmo
nės labai vaišingi. Tą aš 
patyriau besilankydamas.

CAMDEN, N. J.
Šioje kolonijoje darbuo

jasi kun. Virbickas. Žmo
nės yra malonūs, tik dau
gumoje suklaidinti ir nu
tolę nuo Bažnyčios.

pertTmbom.j.
Gražus miestelis. Žmo

nės gerai dirba. Bedarbių 
mažai. Beveik visi yra ka
talikai ir mus pakeleivius 
labai maloniai priėmė ir 
pavaišino.

BURLINGTON, N. J,
Čia gyvena mažai lietu

vių, bet visi labai gražiai 
sugyvena ir svečius malo
niai priima.

Nemylimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas. J. K.. Iš Montreal. Cauadu ra' 
So. kad Jum daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas iiOdymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitų p.ra- 
ne5a panašius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas- Ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vųrgo su neniaUmu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudų. 
| keletu dienų. Mes žinome, kad pa* 
tarslt ir kitam. Menesio trytmentas 
už Vienų Doler|. Parduoda visi ap« 
tlekorlai su garantija grąžinti pini* 
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkietėjimo imkit-—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoja vidurių 25c. 
ir 50c.
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