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Katalikas, kurs neremia katalikiikoa 
spaudos, neturi teiste vadintis gera Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerls
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Aukščiausis Teismas Vėl Išėjo 
Prieš Prezidentą

SUGRIOVĖ AAA

LDS. Centro Valdybos
SUSIRINKIMAS

j Įvyks antradienį, sausio 
14 dieną, 7 vai. vakare, 
“Darbininko” Redakcijos 
kambary.

Prieš pat C. V. posėdį į-! 
vyks Darbininko Radio

Sukilimas Italijos Armijoje
Taigi Aukščiausias Teis

mas gal ir gerai, kad Į
- - Sesi

teisėjai prieš tris pasisa-j - ... . . , . i
kė, kad AAA neturi Jėga- Kom,s,Jos susirinkimas. | 
lės vertės.

Naujos Dalybos vykinto
jai su Prez. Roosevelt prie
šakyje planuoja kaip nors 
palaikyti AAA. Sakoma, 
kad jau suradę naują var-

VOS NEPRIGĖRĖ NUBAUDĖ ‘LIET. ŽINIAS*
SENATORIUS WALSH Už VIENUOLIU ŠMEIŽIMĄ

i

MIAMI, FLA. Sausio 8— 
Mass. valstybes senatorius

KAUNAS —Gruodžio 11 
Kun. J. Švagždys, Mass. valstybes senatorius d. Kauno apylinkės teisme 

LDS; Centro Pirmininkas. David I. Walsh vos nepri- buvo svarstoma Pažaislio 
_________ ’ gėrė besimaudy damas vienuolyno iškelta “Lietu-

KOVA PRASIDĖJO DĖL Miami Beach. Jį pagavo vos Žinioms” byla už b jau-
STATYMO NAMŲ 

SO. BOSTONE

WASHINGTON, D. C. — griauna kaikurias naujos 
Sausio 6 d. Jung. Valsty-dalybos įstatymus, 
bių Aukščiausias Teismas 
pripažino, kad AAA (A- 
gricultural Adjustm e n t 
Act) priešinasi konstituci
jai ir valstybės įstaty
mams ir kaipo tokis netu
ri legalės vertės.

Federalė valdžia AAA į-
statymu nuo gegužės mė-,dą. šiandien, sausio 10 d. 
nėšio, 1933 m. išleido dau- Washingtone suvažiuoja 
giau kaip vieną bilijoną ūkininkai ir jų draugijų 
dolerių neva ūkininkų pa- , atstovai pasitarti su Sekr. 
gelbai. Valdžia ūkinin- Wallafte ir kitais AAA vir- 
kams mokėjo už sunaikin- šininkais. Prez. Roosevelt 
tus ūkio produktus. Labai‘taip pat dalyvausiąs jųjų 
daug ūkio produktų sude
ginta, užarta, sunaikinta. 
Ūkininkai už visą tai gavo 
užmokėti, bet ir ūkininkai 
ir tarpininkai turėjo mo- Klaipėdoje bedarbių skai- 
kėti valdžiai mokesnius. čius žymiai padidėjo. Mat,

Produktų kainos pakilo, magistras paskyrė mažiau 
Vartotojai, kurių daugu- pinigų bedarbiams, be to, 
ma darbininkai, nebeišga- mažesnį mieste namų sta
le jo pirkti kaikurių pro- tyba, o dėl žaliavos stokos 
dūktų, nes darbininkų ai- vietos fabrikai sumažino 
gos kaip buvo, taip ir te- darbą. Dabar Klaipėdoje 
bėra mažos, palyginus su registruotų darbo įstaigo- 
pakeltomis kainomis už se bedarbių skaičius siekia 
produktus. iki 1.900.

i

konferencijoje.

1900 BEDARBIŲ
Klaipėda — Šiais metais

WASHINGTON, D. C.— 
Ketvirtadienį, sausio 9 d. 
prasidėjo namų savininkų 
byla District of Columbia 
tejsme dėl So. Bostono Old 
Harbor Village projekto. 
Samuel Silverman, buvęs 
Bostono miesto korporaci
jų departmento patarėjas 
atvyko iš Bostono kaip at
stovas kaikurių savininkų, 
kurie priešinasi tiems sa
vininkams, kurie iškėlė 
bylą teisme, prašydami, 
kad sustabdytų namų sta
tybą.

Vadinasi, District of Co
lumbia teisme atsirado dvi 
grupės namų savininkų, 
už ir prieš.

bangos ir buvo paskandi- rų šmeižtą, kurį jos buvo 
nusius, tik kaip vėl iškėlė paskelbusios apie kazimie- 
jis spėjo sušukti pagelbos,1 rietes rugsėjo mėnesį. Tei- 
Gyvybės sargai jį išgelbė- sme “Liet. Žinių” atstovas 
jo.

Į 
adv. Tornau pripažino, kad! 
straipsnis išspausdintas 

SENATAS UŽ VETERA-Į nepatikrinus žinių. Laik
rašty tvirtino, kad žinias 
patiekė G. Navaslauskai- 

WASHINGTON, D. C.— tė, vėliau tą pavardę teis- 
Jung. Valstybių Senatas me kelis sykius keitė. Da- 
yra nusiteikęs priimti ve- l‘ 
teranų bonų bilių, kurį re-1 ras vardas yra 
mia veteranų organizaci- ' kevičiūtė - Pranaitienėj 
jos. Atstovų Butas šį bilių buvusi teismo nuteista ir

NŲ BONUS

• v

Innsbruck, Austrija, — 
Sausio 8. Penki šimtai ita
lų kareivių, Pietiniame Ty- 

l rolyje, Merano kareivinė
se, sukilo, atsisakydami 
klausyti įsakymų ir vyk
ti į Afriką kariauti su E- 
thiopija.

Pašaukta fašistinė mili-1 
cija sukilimą numalšino 
po smarkaus susirėmimo. ■ 
Tame susirėmime du suki
lėliai tapo nukauti ir dau
gelis sužeistų.

Sukilėliai draskė Muso
linio paveikslus šaukdami:

(“Šalin su Musoliniu”.
i 

i 
i JAPONIJA PASIUNTĖįi! UlTIMATUMį KINIJAI

TIETSIN, Sausio 8 — J-
priims šiandien ir perduos dabar uždaryta Kalvarijos tempti Japonijos Kinijos 
«— į§ kurių santykiai dar labiau pa-Senatui. ' ‘bepročių namuos

Jeigu šį Veteranų - Vin- (buvo pabėgusi, 
son bilių priims Senatas ir j Taigi, tuo laiku 
pasirašys Prefcidentas, tai žinios” sėmė iš jos 
veteranams nereikės lauk-, Teismas pripažino

aštrėjo, kuomet Japonijos 
autoritetai pasiuntė ulti
matumą gen. Sung Cheh—“Liet.

žinias. Yuan, pirmininkui Hopei- 
Liet. caher politiškos tarybos.

ti 1945 metų, fcad gauti pi- žinias” už šmeižtą kaltas ultimatume yra šeši punk-

Važiuojam!
IŠLEIS NAUJUS PINI

GUS IR SUMAŽINS 
UŽDARBĮ

■ ■ <■ b

nigus, bet gaus tuojaus.
Kad apmokėti veter 

nams bonus, 
rėš išleisti apie du bilijo- įsakė

.as į—— > • ■

LONDONAS — Havaso 
žiniomis, paprastai gerai 
informuotuose SSSR klau
simais Londono sluoks
niuose teigiama, kad SSSR 
vyriausybė rengia visą ei
lę projektų, kuriais numa
toma padaryti žymių pa
keitimų SSSR ekonominė
je, finansinėje ir moneta
rinėje srityje. Esą, dabar
tinis piniginis vienetas bus 
pakeistas nauju. Nuo šių 
metų sausio mėn. smulkio
je prekyboje kainos bus 
sumažintos nuo 15 iki 40 
proc. Taip pat būsiąs šiek 
tiek sumažintas uždarbis. 
Reforma monetarinėje sri
tyje norima pasiekti svei
ko pinigo, kurio padengi
mas vis didėtų, progresuo
jant aukso pramonei ir 
bendrai gamybai.

Fašistinė milicija nuvei
kusi sukilėlius pati užval
dė kareivines, kurios ran
dasi prie pat Austrijos ru- 
bežiaus.

Tik per praeitą mėnesį 
apie 1500 italų kareivių iš 
Pietinio Tyroliaus pabėgo 
per rubežius į Austriją, 
Šveicariją ir Jugoslaviją.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Bavarijos Alpiuose 
tapo įsteigta net dvi kem
pės pabėgusiems italų ka
reiviams, kur jų esama 
subėgę apie tūkstantis.

Bėgimas iš Italijos ka
riuomenės kareivių yra 
toks gausus, kad steigimas 
tokiems pabėgėliams spe- 
ciales stovyklas patapo 
butenybė. Kareivių bėgi
mas iš kariuomenės prasi
dėjo, tuoj kaip tik karas 
Italijos su Ethiopija pra
sidėjo.

Iš Romos pranešama, 
kad 10 Alpinių regimentai 
gavo įsakymą vykti į A- 
friką. Kadangi Alpiuose 
tarnaują kareiviai yra pri
pratę prie skystesnės at
mosferos ir prie aukštų 
kalnų, todėl jie labiau ir 
siunčiami Ethiopijon, kuri

ir ats. red. p. Bortkevičie- 
vetera- nę nubaudė 3 paroms a- 

ai valdžia tu-, rešto, 200 litų pabaudos ir 
pagarsinti teismo 

s yra, sprendimą laikrašty.
- • * •

2000 PWA MECHANIKŲ 
SUSTREIKAVO“Darbininko” koncertas čia pat. Bilietų pardavė

jai sako, kad dauguma žmonių perka brangesnius bi
lietus, nes nori gauti rezervuotas vietas. Perka ir pi
gesnius, nes visi iš anksto pirkdami gauna 10c. pigiau. 
Patariame visiems nusipirkti iš anksto.

Iš visų Naujosios Anglijos kolonijų bus gausi re
prezentacija “Darbininko” koncerte. Taip ir reikia, 
nes suvažiavę į koncertą galės sueiti į pažintis ir jas 
atnaujinti.

Ketvirtadienio rytą “Darbininko” Redakcijon at
silankė muzikas p. Rapolas Juška, generalis “Darbi
ninko” koncerto programos vedėjas ir tvarkytojas ir 
papasakojo naujausiu žinių iš Naujosios Anglijos lie
tuvių muzikų-vargonininkų susirinkimo, kuris įvyko 
trečiadienį, sausio 8 d.. Worcestery nas muziką p. Juo
zą Žemaitį, buvusį LDS Centro valdybos narį.

P-nas Juška sako, kad visi muzikai entuziastin-j 
gai rengiasi koncertan, moko dainininkus ir daininin
kes dainuoti.

“Darbininko” Koncerto programoje dalyvaus de
vynios grupės dainininkų, viso anie 250 jaunuolių Pa
rinktieji dainininkai ne tik atskirai dainuos, bet su
darys vieną bendrą chorų chorą ir baigant programą 
sudainuos patrijotinę dainą “Vilnius” — Vanagaičio 
ir užbaigs Lietuvos himnu.

Atskiroms dainininkų grupėms vadovaus šie mu
zikai:

So. Boston — muzikas R. Juška; Brockton —mu
zikas R. Juška; Cambridge — muz. M. Karbauskas; 
Lawrence — muz. A. Visminas; Nashua — muz. J. 
Tamulionis: Noorwood — muz. A. Šlapelis; Providence 
— muz A. Giedraitis; Worcester — muz. J. Žemaitis; 
So. Worcester — muz. J. Balsis.

Taigi “Darbininko” Koncertas bus toks, kokio 
dar nėra buvę. Apie 250 jaunuolių sudarys chorų cho
rą, o kartu su jais atvyks dar tiek pat, ar daugiau, jų 
draugų. Vadinasi vien jaunimo bus virš 500. Jeigu 
jau jaunimas yra taip užinteresuotas “Darbininko” 
koncertu, tai senesnieji turėtu būti dar labiau užinte- 
resuoti. Sekmadieni, sausio 19 dieną į South Bostoną 
suvažiuokime visi iš visur. Tebūnie mūsų tautinė dai
nų šventė. Suvažiuokime pasiklausyti gražių dainų, 
susipažinti su kitų kolonijų lietuviais ir lietuvaitėmis 
ir jau pažįstami, atnaujinti ir sustiprinti pažintis.

Pakartojame: Sekmadienį, sausio 19 d.. Dangaus 
Vartų parapijos svetainėje, kampas “I” ir E. 4th Sts., 
South Bostone įvyks “Darbininko” Koncertas arba 
kaip daugelis sako, Naujosios Anglijos lietuvių dainų suėmimu pasipiktinę net tingesni 
šventė. “ .

I

NAUJAS VIEŠKELIS

SALAKAS, Zarasų apsk.
Šį rudenį vietos vals

čiaus savivaldybė pravedė 
naują vieškelį, einantį nuo 
Salako per Unguriškius, 
Grybiškius ir Degučių val
sčiaus sienas. Kitais me
tais vieškelio tiesimo dar
bus dirbs jau Degučių val
sčiaus savivaldybė. Šito 
vieškelio pravedimo sala
kiečiai jau seniai laukė. 
Mat, jį pravedus, žymiai 
palengvėjo susisiekimas 
su Zarasais.1

kad "veteranai nenori lauk
ti 1945 m., bet jie nori 
gauti pinigus, kurie jiems 
priklauso už tarnybą ka
riuomenėje Pasaulinio Ka
ro metu, dabar.

tai. Reikalaujama atsipra
šymo už vėliausiai padary
tą įsišokimą, suimti 50 ka
reivių, kurie kaltinami iš- 
dxaslįpĮe..jąponų_kraųtu-jir-gi. yra labai ^kalnuota 
vės Taku mieste ir praša- šalis, o kareiviai matyti 
linti įvairius kiniečių mili- bevelija bėgti svetimon ša-
tarius viršininkus.

BOSTON, MASS. — Sau
sio 9 dieną daugiau kaip- 
2000 namų statybos ama-i 

STALINAS ŽADA VESTI tininkų, kurie dirbo prie! 
_______ iPWA namų statybos. 

“Uustrowany Kurjer Co- Streikuoja dėlto, kad PWA 
dzienny” praneša, kad Sta-( viršininkai duoda pirme-

lin, nei vykti kariauti A- 
frikon.

HAUPTMAN MIRS 
SAUSIO 17 D.

TRENTON, N. J. —Bru- 
Jno Richard Hauptman, ne

legaliai atvykęs šion šalin

i

ITALAI ATSTUMTI
ATGAL 50 MYLIU

ADDIS ABABA, Sausio
— Ethiopijos kariuome

nė atsiėmė iš italų didžiu
lę Tembien apylinkę į va
karus nuo Makale. Jų ata
kos privertė italus greit 
nešdintis atgal be ypatin
go pasipriešinimo. Italai 
pasitraukdami sudeginę 
visus kaimus.

Per kėlės savaites tęsėsi 
smarkūs mūšiai, kur e- 
thiopiečiai jau buvo puoli- 

kybos įmonių. Verslo rūši-įniuje kas savaitė didėja, kais, o italai tik gynėsi, 
mis įmonės taip skirstosi:; Šią savaitę mieste užregis- .Taipgi ethiopiečiams sekė- 
103 pirmos rūšies, 2,466 truota bedarbių jau yra si pastumti italus atgal ir 
antros, 11,246 trečios, j 5150. Takkaze upės apylinkėje.
5,515 — ketvirtos ir 2.000 
— penktos rūšies. Dau
giausia visų įmonių yra 
stambesniuose miestuose: 
Kaune, Šiauliuose, Panevė
žyje, Marijampolėje ir Ra
seiniuose.

Šiais metais įmonių skai
čius kiek padidėjo. Įsteigė 
daugiau smulkesnių pre
kybos įmonių.

i

linas žada antrą kartą ves-'nybę darbininkams, kurie ^o ie ys’ urs uvo ras*as 
ti. Mirus pirmajai žmonai,! gauna pašelpą iš valdžios, a kūdikio'
Stalinas buvęs labai nuliu-;o ne unijos darbininkams- ™e_ .eg ų 
dęs ir gyveno labai santū-, amatininkams. Streikuoja ! u e 17 d. nakS
riai bei kukliai. Bet praei- unijistai. 
tais metais jo gyvenimas______ ~
pasikeitęs. Jis pradėjo įdo- LIETUVOJE YRA 21,330 
mautis viena gražia Mas- PREKYBOS ĮMONIŲ
kvos baleto šokėja, 24 me
tų Semionova. Apie šį ro
maną kalbėjo visa Mas
kva. Bet niekas negalėjo 
suprasti/ kodėl po poros 
mėnesių gražioji šokėja 
buvo perkelta į Leningra
dą. Pasirodo, kad Stalinas 
vėliau įsimylėjęs į savo se
kretorę Nadiją Kaganovi- 
čiutę, labai gražią moterį 
ir nutarė ją vesti. Vestu
vių diena jau esąs netoli
mos ateities reikalas.

BALDŽIAUS DIREKTO
RIJA IR TOLIAU ATLEI 

DINEJA LIETUVIUS

8

. kėdėje, sausio 17 d. naktį.
Exekucijai prisiruošimai 
jau

Pagal išpirktus verslo 
liudijimus, šiais metais 
Lietuvoje veikė 21,330 pre-

v •

— v •

daromi.
\------------------- •

VILNIUJE 5150
BEDARBIŲ

Bedarbių skaičius

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA 5 VALANDĄ

PO PIETŲ

Šeši ginkluoti plėšikai 
atvykę su dviem trokais į 
N. Y., N. H. & H. geležin- 

South Bos-

šeštadienį, sausio 11 d., 5 valandą po pietų iš ra- 
'io stoties WAAB, Boston, Mass. vėl išgirsime gražių 

lietuviškų dainų, muzikos ir kalbų. Gros “Keturių Ka
ralių” orkestras.

Taigi 5 vai. po pietų pasukime savo rodyklę ant 
1410 kilocycles ir klausykimės “Darbininko” Radio 
Programos.

Draugijos ar kuopos, kurios nori, kad jų paren
gimai būtų sėkmingi, tesiunčia pranešimus Darbinin
ko Radio Komisijai, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Skelbimų kainos visiems ir visoms prieinamos. 
Skelbtis “Darbininke” ir per radio Darbininko Radio 
Programoje apsimoka. Paremkite Darbininko Radio 
Programą skelbimais, o Darbininko Radio Komisija 
parems visus, pranešdama tūkstančiams radio klau* 
sytojų apie parengimus ir biznius. Remkime vieni ki
tus.

ii

Klaipėdos krašto direk
torija, be jau ankščiau pa- 

j minėtu aukštų autonomi
nės valdžios valdininkų lie 
tuvių, šiomis dienomis iš kelių kiemą,
tarnybų dar atleido direk- tone, paėmė ir nuginklavę 

Naciai pagrobtąjį lietu- J torijos referentus — J. A- du geležinkelio policistus 
vių vachmistrą Kaušą lai- nysą, J. Grigolaitį ir uos- įsimetė į uždengtą troką 
ko ypatingai stiprioj prie- to policijos viršininką nuvežė į East Bostoną ir' 
žiūroj. Jam nori primesti Karšaitį. Į jų vietas, kaip paleido. Kiti likę su dides- 
kažkokius kaltinimus. Jo manoma, bus paskirti ak- niu troku apiplėšė trauki- 

1 “Einheitslistės” nį, pasigrobdami už $5000 
| veikėjai. | cigaretų.dalis vokiečių. 1
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Penktadienis, Sausio .10 jL- 1936 . .
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VIETINĖS ŽINIOS
NUOŠIRDŽIAI AČIŪ! I Aūik .. .V . v, 4" , 1 _

11
ŠVOGERIAI BIZNYJE

_______
Šiomis dienomis nupirko 

ir uždarę pertaisė naują 
lietuvišką užeigą, kurią, 
pavadino “DIAMOND CA- j

-- DARBĮNINKĄS • - * ~ ,*r
-

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

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

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

So. Boston, Mass.—šiuo-
mi LDS 1-mos kuopos var-, . . v._ koncertui programą,du tanu nuoširdžiai aciu 1,^1.tariasi su —Kun. Pr. V. Strakauskui '

Bostone salė, parūpinti į- FE” p. p. Albertas Nevie- čio draugija kaltino K. 
žangos tikietai, gauta ar- ra ir Pranas Razvadaus- Paulauską už išaikvojimą 
tistas R. Juška rengti

Šis
kas. Jiedu yra švogeriai. draugijos pinigų. 
Pranas Razvadauskas yra 

visų kolonijų LDS. Centro iždininkas ir
v . . v. . . dvasios vadais ir jų chorų Lietuvos Vyčių Centro Vi-

uz skaitytą gražią paskai- ve<jėjais. Dvasiškiai prita- ce-Pirmininkas ir So. Bos- 
tą, sausio 7 d., Šv. Petro ria Muzikai pasižada su;tono kuopos pirmininkas.
par. saleje. savo choristais ir choris-

Ištikrųjų, kun. Pr. V.. tems išpildyti po progra- 
Strakausko paskaita te- mos dalį. Sudaroma 8 ko
moje “Katalikų Bažnyčia lionijų artistinės grupės; 

patys muzikai sudarys de- 
' vintąją. Su Žemaičiais ga
lima dainuoti: “Ir išsiša
kojo žalioji rūtelė į devy- 
nes šakeles: dešimta vir
šūnėlė”. Toji “dešimta vir
šūnėlė” pradžioje puikiojo 

■ koncerto bus trumpa įžan
ginė kalba.

Koncertas ir jo obalsiai 
išjudina visą Naująją An- 

Naujoji Anglija yra mil-g!ife- Jis skelbiamas baž- 
žiniška lietuvių katalikų !’yčio,se;. aprašomas “Dar- 
kolonija — tvirtovė. Ją į- 
judinti reikia nemažo da
lyko — nemaža pajėgų.

Štai, 19 d. sausio, Dan
gaus Vartų salėje, rengia
mas “Darbininko” metinis 
koncertas. Jis tai toji ga
linga pajėga, kuri išjudi
na tą milžiną, lietuvių 
Naujosios Anglijos visuo
menę.

LDS 1 kuopai užsimojus.

ir darbininkai” buvo be 
galo įdomi ir naudinga. 
Būtų gera, kad ir kitos 
kuopos pasikviestų gerb. 
prelegentą su šia paskai
ta.

O. Saurienė,
LDS 1-mos kp. pirm.

ISIJUDINA MILŽINAS

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus

317 E St. (kampas Broadtvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

Albertas Neviera yra taip 
pat LDS. narys ir žymus 
veikėjas draugijose ir yra 
jų valdybose.

Šiame numery 
“Diamond Cafe” 
skelbimas, kurį perskaitę 
sužinosite adresą.

Naujiems biznieriams 
linkime geriausio pasiseki
mo.

telpa 
didelis

KIBURIS PARDAVĖ 
BIZNĮ

i

BROADVVAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas 

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

nepadarys, tai teismas už-j biznierius Blinstrubas ati- 
dės jam kitokią bausmę. įdarė naują dastatytą val- 

K. Paulauskas yra bu- ‘ gyklą, kurią pavadino Bei- 
vę Sandaros redaktorium gian Village. 
ir sekretorium.

Atidarymo 
vakare įvyko specialus 

------------- ibankietas, sujungtas su 
Naujų Metų išvakarėse1 Naujų Metų lauktuvėmis.

K. Paulauskas buvo 1933 
ir 1934 m. minimos drau
gijos finansų raštininku. 
Jis priėmęs nuo narių mo
kesnius ir negražinęs 
draugijai. Nebaigęs rašti
ninką vimo termino, išva
žiavo New Yorkan dirbti 
tautininkų Susivieny m o 
organo spaustuvėje. Fi
nansų knygas palikęs val
dybai. Bet nieko nesakęs 
apie trūkumus. Valdyba' 
susekė trūkumas ir krei
pėsi pas advokatą patari
mų. Po to advokatas rašęs 
Paulauskui laiškus, kad 
atvyktų Bostonan atsis
kaityti. Sakoma, kad Pau
lauskas buvęs atvykęs, bet 
nesusitarę ar nėpasimatę 
su valdybos nariais. Tada 
draugijos valdyba • pasis
kundė policijai ir policija 
sustatė kaltinimo aktą 
prieš K. Paulauską.

Kiek laiko atgal policija 
pasiuntė savo atstovą New 
Yorkan ir Paulauskas bu
vo atgabentas Bostonan, 
kur jam buvo iškelta kri
minale byla.

Teismui bylą prirengė 
adv. Jonas Grigalius, turįs 
ofisą So. Bostone, kuris 
valstybės prokuroro buvo 
pakviestas tai padaryti.

Byla prasidėjo pereitą 
pirmadienį ir baigėsi ant
radienį Paulausko nenau
dai. Teismas įsakė K. 
lauskui grąžinti $220.00 
draugijai, iki vasario 3 d. 
š. m. Jeigu Paulauskas to

i

■ v

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

DABAR

PONAS KORITES,
I. J. FOX

LIETUVIŲ ATSTOVAS, 
SAKO:

Kad šis kailiniu išpardavi
mas yra geriausias negu ki
tais metais, nes:

1. Nupiginimai daug di
desni,

2. Pasirinkimas visokiu 
kailiniu daug įvairesnis,

3. Daugiaus geresnės rū
šies kailiniu už labai nupi
gintas kainas.

I

VISUOMET KLAUSKITE 
PONĄ KORITĮ

P-nas Koritis, I. J. Fox Co., 
lietuvių atstovas, padės jums 
išsirinkti gražius kailinius už 
prieinamą kainą.

Didelis Metinis

KAILINIŲ 
IŠPARDAVIMAS F. WAITKUS

LIETUVIS GRABORIUS 
409 WINDSOR ST. 

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią

Ofiso Tel. TRChvbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Varno Tel. TROwbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

PAS

I. J. FOXSenas biznierius p. Pet
ras Kiburis, LDS narys 
pardavė savo taverną Pet
rui Moliui prieš Naujus 
Metus. P-nas Kiburis žada 
kur nors įsitaisyti naują 
vietą.

_ Didžiausia 
KAILINIŲ IŠTAIGA 

Amerikoje

bininke”, garsinamas pla
katais, krautuvėse, dirb
tuvėse, salėse. Apie jį kal
bama skersai - išilgai po 
visą Naująją Angliją. Už
siinteresavę jaunų būriai 
ir pavieniai, jauni ir seni, 
profesionalai ir liaudis. Vi
si laukte laukia koncerto, 
kuomet iš visų Naujos An
glijos kampų giminės ir 
pažįstami galės pasimaty
ti. Kaikurie kviečia savuo
sius svečiuosną ir į kon
certą asmeniškais laiškais 
— net telefonu. Taip ir 
reikia. Kad dirbt, tai 
dirbt. Visiems! Visiems 
bus galima ir pasidžiaugti 
pasisekimu. -

Tokį nuodugnų Naujos 
Anglijos įsijudinimą ma
tant? galima spręsti jog 
KONCERTE bus daug 
žmonių, kad ir blogiausias 
pasitaikintų oras. O jau, 
jei geras oras būtų, tai pa
sėkos būtų 100%.

Dirbkime! O ateis 19 d.j 
Ruoškimės į nepaprastą 
“Darbininko” koncertą.

I
NUBAUDĖ PAULAUSKĄ

Pereitą antradienį pasi
baigė kriminale byla Com- 
monvzealth vs. Kazimieras 
Paulauskas. D.L.K. Kęstu-
3' ..0
Į Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS 

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

Į 525 E. Broadway, S. Boston 
| Ofiso Valandos
j Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo J.30 Ųn 
i“ ir'nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
| sas uždarytas subatos vakarais ir 
| nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Į Taipgi nuimu ir X-Ray
PI.—•........  ........................................g]

i

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
664 East Broadway,

So. Boston, Mass.

I

i

I

QUEEN ANN LAUNDRY,

Girkite ^kailinius 
išsimokėjimui

INC.
LIETUVIŲ SKALBYKLA

Skalbiame ir prosiname visokius 
! drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

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

Tel. So. Boston 2923

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVAR1SKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:3O po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

S •E

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass

X
X

| 
ė

MIRĖ
Sausio 7 d., Carney Hos- 

pitalėje, mirė Juozapas Ši- 
lalis, 52 metų, gyvenęs 170 
Silver St.

Amerikoje pragyvenęs 
38 metus. Paliko sūnų ir 
tris dukteris. Palaidotas 
su šv. mišiomis iš Šv. Pet
ro bažnyčios, Šv. Benedik-i 
to kapuose, sausio 9 d., 9 
valandą ryte.

PAIEŠKAU savo pus
brolio Kazimiero Vengro, 
kuris prieš 25 metus buvo 
Lietuvoje. Dabar girdėjau,
ikad gyvena Arlington, 
Mass. Prašau atsišaukti: 
įLiudovika Vengriutė - Ru- 
dzinskienė, 1258 Union A- 
ve., Route nr. 3, Laconia, 
N. H.

EXTTČA!!*!

Lietuvėms, kurios pirks per 
Pirkite kailinius DABAR išsi- p.na Koriti, bus duodama 10% 
mokėdami lengvomis mokesti- nuolaidos
mis per 1936 metus.

K

Lietuvių Skalbykla 
WHITE BROOK 

LAUNDRY
Dry and Wet Wash 

SKALBINIAI
Geras patarnavimas. Mes ap
tarnaujame: So. Bostone, Dor
chester, Cambridge, ir kitur.

89 BROOKSIDE AVĖ., 
Jamaica Plain

TEL. JAMAICA 1175
y

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. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieuą.

(pagal sutartį)

F»en«fnii« bonsuotat Florist’s 
Telegrapli bclircry narys 

So. Bostone 
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur

THORNTON’S 
FLOVVEK SHOP 

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės 

—mfisų specialybė 
Tel. ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester St. So. Boston.

| 411 WASHINGTON STREET į
| 4-TAM AUKŠTE---------------------------------- BOSTON, MASS. z

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”.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataikau.

Ofiso Valandos: 2-^-4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Tel. Trowbridge 6330.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

I

MEAT MARKET

PETER KISIEUS
339 Dorchester St., 

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

Geriausia ir šviežiausia Mėsa 
Žemos Kainos. Ufclyka pristatome.

Greitas Patarnavimas.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
ROKBURY. MASS.

REIKALINGA 
AGENTŲ 

imrdavinėjmo trejų devy- 
šakną ir galingos mos- 
Geras pelnas. Raitykite

tuojau: Deken's Ointment Co., 
Hartford, Conn.

Dėt 
nerią, 
ties..

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrasiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2596

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

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

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

Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną.
• A.

Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną.
DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

BATCHELDER WH1TTĖMORE
834 Massachussetts Avenue, Boston 

Tėl. HIGlands 1920

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash.................. ALGonqn-3108
Cambridge 4 Brattle ..............  KIRklnd-6820
Charlestovn 161 Medford___ CHA ston-0086
Dorchester 346 Talbot ar.......... GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant ..........  MALden-6800
Norvood 269 Lenox............. .  NOR wood-0764
Roslindale 6 Corinth............... PAR kway-3900
Roslindale 6 Corinth----------- PAR kway-4210
Roibury 99 Warren ............. .. HIG hlnds-6450
South Boston 463 Broadvay ... ŠOU Bos-1830 
Executive Offlce 834 Mass. ar. HIG hlnds-1920 
Hights Sundays Hohdays----- KZH more-8100
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305 W. Broadway, So. Boston, Mass
Vyrus ir Moteris Kviečia Atsilankyti ir Pasilinksminti

Savininkai:
Albinas P. Neviera ir Pranas Razvadauskas

Pereitą sekmadienį pra-Įir kun. Kazimieras Keido- 
šius buvo mišių dijakonas 
ir subdijakonas. Po evan
gelijos, kun. dr-as Mende
lis palinkėjo visiems lai
mingų šios garbingos die
nos sukaktuvių ir pasakė 
šventei pritaikintą pamok
slą. Šv. mišių metu para
pijos ‘choras/ vadovybėj 
artisto Jono Čižausko, or- 

' chestrai akompanuojant, 
giedojo kalėdiniam laikui 
pritaikintas giesmes. Baž-

|gal jie nežino, kad tas 
į “prašmatnus” Kalėdų Dė- 
l dūkas tai buvo visiems pa- 
i rapjiečiams gerai žinomas 
veikėjas Jonas Kairys, se
nas giesmininkas ir teatrų 
vaidintojas. Jonas prisi
rinkęs pilną krepšį savo 
paties išmislytų “štukų” 
galėtų byle kur žmonės 
juokinti. Tad, ponas Kairy, 
ateinantį veikimo sezoną, 
neužmiršk pasiūlyti va
karą Veikimo Kalendo
riaus Leidėjams, kad ir nyčia buvo prikimšta žmo

KALĖDŲ DIEDUKAS ' šįmet buvo nepaprastos. 
Vienam mokiniui jis atve
žė paprastos drapanų į 

kyklos vaikučiai visi, gerai' džiaunamos virvės galą ir 
mokynosi nuo rugsėjo mė-1liepė jam virvukę mamei suaugę žmonės gautų taip'nių, kurių didesnė dalis ė- 
nesio, tai paskutinę šio atiduoti: kitam atvežė linksmai pasijuokti, kaip jo prie Dievo Stalo šv. Ko
rneto mokslo dieną, gruo- muilo šmotą su kuriuo lie- kad mūsų mokyklos vaiku- munijos metu, 
džio 20 d., ankščiau negu!į ~ "............................ ‘
paprastai, Kalėdų Dedu-,kas rytą išsimazgoti: 
kas aplankė mūsų berniu
kus ir mergaites. Tas Ka
lėdų Dėdukas šįmet tikrai ku. Mergaitėms ir turėjo 
buvo nepaprastas. Mat iš 
tolimo šiaurės krašto at
važiavęs, tai jis visko at
sivežė, Beglostant jam sa
vo didelę baltą barzdą iš
lėkė iš jos visiems gerai 
žinomas žvirblis. Bekal
bant ir besikasinėjant 
jam, šmakšt iš rankovės 
išlindo gyvas žiurkiukas. 
O dovanos to Dėduko ir

MOKYKLOJE
Kadangi šv. Alfonso Mo-

v v • pė jam rankas ir ausys čiai prisijuokė gruodžio 
dar 20 dieną.

kitam padavė dešros galą, 
kad nevalgytų mokslo lai-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Bažnyčia pati buvo gra
žiai išpuošta žaliais vaini- 

Dėkingas Berniukas. įaįs> 0 didysis altorius bu- 
--------------vo paskendęs gėlėse. Bet- 

GLORIA IN EXCELSIS įėjaus stainelė gyvai at- 
DEO--------------- vaizdavo Dievo Sūnaus į-

----------- sikūnijimo paslaptį. Ten 
Kalėdų linksma šventė matėsi visiems Marijos 

šįmet musų parapijoj pra- džiaugsmas ir Juozapo rū- 
ėjo su paprasta iškilme, pesnis gimusiu linksmai 

__ _/___/! Kūdikėliu, 
‘ivyko kalėdinis muzikalis Ten visiems buvo primin- 

“’i koncertas, o pačiam vidur- 
naktį bažnyčios šviesos 
buvo užgesytoš, ir štai pa- 
jsigirdo zakristijoj širdį- 
pakeliantį “Adeste Fide- 
ies”. Iš lengvo, vienas po 
kitam, su degančiomis__ _______ ___ _____
žvakėmis, baltuose suta- numylėjo. Šv. Alfonso Bet- 
nuose su baltais kalne- liejus yra gal gražiausias 

' m n i« ; v. v-r. zsrvvics Tivz-»C>_ • . j •  ~ - • A _

vo paskendęs gelėse. Bet-
ypatingų dovanų. Vienai 
atvežė juodą kaip katilo 
dugną lėlę; kitai ypatingą) 
saldainį — taip, kad visi 
vaikučiai išsižioję tik lau
ke kas bus toliaus. Net ir Kūčių vakarą 11:30 vai. į- šypsančiuosiu 
kunigų neužmiršo —vi- • • • •’ ’•
siems po gerą cigarą atve
žė — op. Čižauskui tai net 
du “lolly pops” įteikė, 
Kaip teko išgirsti vaiku
čių kalbas, tai beveik visi 
vienbalsiai nutarė, kad šį
met turėjo įdomiausi Kalė
dų Dėduką iš visų metų 
kaip jie lanko šv. Alfonso 
mokyklą. Dar ir šiandien

ta, kad pirmi Dievo Sū
naus garbintojai tai buvo 
prasti vargingi piemenė
liai. Kalėdų dieną ne vie
ną mamytė atsivedė savo 
Jonuką ir Marytę, kad pa
rodytų kaip mus Dievas

riais ir raudonomis juos- visam Baltimorės mieste, 
tomis pradėjo išeiti alto- Kalėdų šventė minėta mū- 
riaus berniukai. Jų kūdi- sų bažnyčioje atnešė daug' 

(kiški balseliai, kviečianti džiaugsmo visiems. Ne iš 
tikinčiuosius eiti į Betlie- vienos kaip vyro taip mo-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ kiški balseliai, kviečianti džiaugsmo visiems. Ne iš 

ADRESAI
3VJ0N0 EV. BL.FA4ALTINC *»’ kad išvysti naujai gi- terš krūtinės išsiveržė at- 

musį Išganytoją, tikrai sidusėjimas “Ačiū, Tau 
priminė tos pirmos Kalėdų Dieve, kad man leidai gim- 

angelų giesmę. - * - —
Giedodami jie apėjo apie 
bažnyčią apsistodami prie 
p-ražiai pastatytos staine-

dota Te Deum.Laudamus.
Tačiau trečiadienį, naujų sidėjo katekizmai visiems 
metų vakarą, parapijos parapijos vaikučiams, ku- 
choras turėjo milžinišką rie nelanko Šv. Alfonso 
balių. Šv. Alfonso erdvin- parapijinės mokyklos. Pir- 
ga svetainė buvo kimšte ma Šv. Komunija ir Dir- 
prikimšta jaunąja, karta, i mavonė įvyks tą pačią 
Šokiai prasidėjo 8 vai. ir’ 
tęsėsi iki vidurnakčio.

Kun. Keidošius choro 
dvasios vadas ir Jonas Ja
saitis choro dr-jos pirmi- 
jninkas dirbo rūpestingai 
ir nuoširdžiai, kad viskas 

, nusisektų. Nors įžanga bu
vo gan pigi, vyrams 35c., 
o mergaitėms 25c., nors 
muzikantams reikėjo už
mokėti virš $60, tačiau 
nuo pramogos pelno para
pijai liko arti $75.

Manoma, kad Kun. Kei
došius su savo gabiais pa
dėjėjais paims į savo glo
bą ir Zuikučių Balių Vely
kų pirmadienį. Tai dvi į 
pramogos, kurias galima • 
pavadinti jaunųjų šventės.; 
Nežiūrint kur jie pralei 
džia laiką kitais metų lai
kotarpiais, bet naujų me
tų vakarą ir antrą dieną 
velykų visi keliauja į šv. 
Alfonso svetainę. Čia se
nos pažintys yra atnauji
namos, čia seniai nematę 
viens kito, draugai vėl su
eina prisiminti senus lai
kus. Tad kun. Keidošiui ir 
jo štabui linkime gražių 
pasekmių ir su Zuikučių 
Baliu! B. K

li 
dieną, sekmadienį, gegužės 
3 d. Katekizmų pamokos 
įvyksta kas sekmadienis 3 
vai. po pietų. žvalgas.
a

NUOTRUPOS

Į MUZIKAS 0
B RAPOLAS JUŠKA 8

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

vaikams.
Adresas:

933 E. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas

| sinu ir
Į koše (aklose) akyse 
: šviesų tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. Į
Į 447 Broadway, South Boston į

akiniu* 
akis atitie 
amblijoniS- 

sugrąžinu

j

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
C0NSTABLE

Jmtice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
E. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 1761

Residence:
120 Marine Rd., So. Boston 

Namu tel.: Šou. Boston 2483-W

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo v «eta:

1 Hamlin Street 
ir E Eiehth St 

SOUTH BOSTON, MASS 
7oe. Kapofiunat ir Peter Trečioko* 

savininkai

*

598 I NE VIENINTĖLIS 
DAKTARAS

Tel. ŠOU 1436

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

Patarnauja lietuviams jau nuo 1907, 
Darbą atliekame belaukiant i 15 min.

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

Subatomis — 8 iki 10 vai vak.
360 Broadway, So. Boston, Mass.

BET NĖRA GERESNIO 
SPECIALYBĖJE 
Imant širdies. 
Kepenų, Pilvo, 
Slogos, Patrūkimo, Reu
matizmo ir visokias Krau
jo. Nervų, Odos ir K To
niškas abiejų lyčių ligas.

Patarimai veltui 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų ir kančių.

Or. Grady, 327£,T£. 
Valandai: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

N- " ------

SAVO

Plaučių 
Inkstų

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva MarkslenS,
625 E. 8th Su So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vice-plrminlnkS — Ona SlaurienA 
443 E. 7th SU So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot, Rašt. — Brone Cfnnienė, 
29Oould SU Weat Roibury, Mass. 
Tel Parkway 1864- W

Fin. RaSt — Marijona Markonlutė, 
33 Navarre SU Rosllndale, Mase. 

Tel. Parkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlulfntė. 

106 West 6th St, So. Boston, Maso
Tvarkdart — Ona Miagtrdienė, 

1512 Columbia Rd., 8o„ Boston. Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonlenė. 

1426 Columbia Rd., So. Boston, Maaa.
Draugija savo susirinkimus laiko kaa 

antra utarnlnk* kiekvieno mėnesio.

DRAUGIJOS VALDYBA
i ’irm. — J. Petrauskas,

24 Thomas Park, So. Boston, Mass. nakties
| Vice- pirm. — V. Medonis,

21 Sanger SU So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas Park, So. Boston. Mass. 
Fin. Raštininkas — Albf Neviera.

16 W in field St., So. Boston, Masa 
Iždininkas — P. TuleiUs,

109 Bowen SL, So. Boston, Mass. 
Maršalka — J. Zaikis,

7 Wlnf1eld SL, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čia nedėldtenj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pirtį). Parapijos salėj. 492 
E. 7th St_ So Rogton.

~~~~ ' “ tuvnikas buvo7:30 vai vakare, pobažnytinėj avėtsinaj. i tas: jo paties
Visais draugijos reikalais kreipkite i Antanai

1 pas protokolą raitininką. ,KUH. Antanas

ti kataliku!”

NAUJŲ METŲ BALIUS
Baltimoriečiai užbaigė

darbininkas
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays sueh aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiviflg and Christmas 
------------- by -------------

SAINT JOSEPH S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
l Entered as seeond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870 
paliko dide- Acceptance for mailing at special rate of postage provlded for In Section 1108 

Art of Oetober 8, 1917. snthorized on Jnly 12. 1918

Sekmadienio vakarą po 
ilgos ligos mirė p-lė Ona 
Griučkunaitė. Kaip gėlelė 
buvo nuskinta pačiam gy
venimo pavasary. Tik 22 į 
metų amžiaus, viengimė

lės. Čia atgiedoję paskuti- metus maldingai, o dukrelė Vinco ir Onos
ni punktą, savo giesmės naujus metus pradėjo Griučkunų, paliko dide- 
iie suėjo į sanktuariją. triukšmingai. Antradienį liam nuliūdime savo tėve-

Prasidėjo šv. Mišios. Šv. Sylvestro, paskutinioj liūs ir prietelius. Buvo pa- 
, Klebonas kun. Juozas Lie- dienoj senų metų dienoj, laidota su trejomis mišio-l 

celebran- bažnyčioj, vakare buvo at- mis penktadienio rytą. į 
krikštyti kalbėtas rožančius, paša- Amžiną atilsį duok jai 

Dubinskas kytas pamokslas ir sugie-, Viešpatie!

SUBSCRTPTTON RATES: 
Domestic yearly ..........................
Foreign yearly ..........................
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly.. $2.50

$4.no
$5.00

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ......................$4.no

Užsieny metams .......................... $5.00
Vienų kart savaitėje metama .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

DARBININKAS

r

/



Penktadienis, Sausio 10 d., 1930

TELEPHONE
2680 DA^BI^I^AS VV. BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Sovietai Žygiuoja
Į Kapitalizmą

Taip vadinamieji sovietų udarnikai (darbininkai, 
kurie stengiasi padirbti daugiau negu iš jų reikalau
jama) neriasi iš kailio, kad nuveiktų daug daugiau 
negu yra jų uždavinys ir tuomi duotų pavyzdį kitiems 
darbininkams. Ir tąip, vienas jų Ąleksiej Stochanov, 
angliakasys, užsimojo parodyti, kad jis, dirbdamas 
daug sunkiau ir ilgesnes valandas, gali iškasti anglio 
penkis sykius daugiau negu eilinis darbininkas. Tuo 
savo neapgalvotu uolumu jis pakerta kojas kitiems 
ir baisiai apsunkina ir taip jau pernelyg sunkią ruso 
darbininko būklę. Sovietų komisarams tik to ir reikia. 
Jie nurodo į tokio udamiko pavyzdį ir reikalaują iš 
kitų panašaus produktyvumo. Tuo būdu sovietų dar
bininkų “uždaviniai” nustatomi vis didesni ir komisa
rai, kaip tie Egipto faraonai, krauna vis didesnias ant 
jų pečių naštas. Tai daroma antrosios “piatilietkos” 
užsimojimams įvykdyti. Tos nuolatinės “piatilietkos” 
(penkių metų planas) sudaro pastovų komisarų vajų, 
kad tik greičiau sovietų valstybė įstotų į kapitalistų 
eilę. Tuo reikalu kun. Coughlin taip sako:

“Sunku pasakyti, kaip ilgai Rusijoje išsilaikys 
sistema raginanti darbininkus dirbti po 12 ar net 20 
valandų į dieną... Rusai su priespauda gerai apsipra
tę. Pas mus dėl to kiltų revoliucija. Tačiau vienas da
lykas yra aiškus: sovietų valdžia žygiuoja į kapitaliz
mą. Jau mes priaugom prie tos nuomonės, kad valsty
bė turi tarnaut darbininkams, o ne darbininkai vals
tybei”.

Mokąs atydžiai tyrinėti darbininkų klausimą ir 
gerai susipažinęs su jų reikalavimais, kun. Coughlin 
labai tiksliai nurodo, kad sovietijoje einama ne tuo 
keliu. Ten daroma kosmarkiausia agitacija, kad dar
bininkai kodaugiausiai pasišvęstų, kad išsižadėtų net 
reikalingiausių gyvenimo patogumų ir dirbtų kol a- 
kys jų kaktoje žiba, kad tik jų vaikams būtų geriau. 
Ta viltimi darbininkai ir vadovaujasi. Jie, išbadėję ir 
pusplikiai, sielojasi ir dirba ilgiausias valandas, bet 
nenumato, kad tuomi stato galingą kapitalizmo vals
tybę, kuri laikys juos vergovėje ilgus, ilgus amžius. 
Jie — noroms ar nenoroms — jau prisiėmė tą princi
pą, kad sovietų pilietis yra bejėgis valstybės vergas, 
neturįs nei nuosavybės, nei ląisvės nei valios. Rusijos 
darbininkai atstatydina senoviškojo Egipto faraonų 
galybę. Valstybinis sovietų kapitalizmas visiškai pa
žabojo darbininkų laisvę. K.

damas tokį “atvirą” tikę ji-1 šia visus žmones lygiai 
mo išpažinimą mano sau, ■ traktuoja. Josios vadai 
kad tai “tikri Bažnyčios remdamiesi Kristaus mok- 
mokslo gynėjai ir jiems'slo teisėmis, visiems, vie- 
tiesiog turėtų būti ‘atverta nu ir tuo pačiu atveju, vie

nodą drausmę taiko. Reli- 
Be abejo Lietuvos tauti-1 ginis žmonijos auklėjimas, 

ninkai ir jų jaunalietuviai katalikų Bažnyčiai rūpėjo 
triubijo ir triubis į visas įr rūpės kol švies pasauli- 
keturias i “ ’
kad “mūsų ideologija pa- ir sieks netik bažnyčioje, nuncijum (pasiuntiniu).

Vatikanas tiesiog durte 
Katalikų dūrė Lietuvos tautininkė- 

Bažnyčia su savo^ vadais iįams j akis, bet jie nema- 
(episkopatu) prišaky ne- į0 Protestantai latviai su 
daugiau ko reikalauja ir Vatikanu rado .bendrą kal- 
nori. Jie reikalauja laisvės bą — sutartį. Tik Lietuvos 
katalikų jaunimo organi-) tautininkų “vadai”, kurie 
zacijoms, — r-±i—i—-_____________
1 J 11 J k **'

bromą į viečnastį”.’

r

Žvilgsnys į Lietuvą
_____________ t

Tautiškoji jaunimo są
junga savo suvažiavime. 
Kaune, pasisakė, kad ‘Jau
nalietuviai niekuomet ne
kovojo ir nekovos su tikė
jimu, nes mūsų organiza
cijos ideologija pagrįsta 
Kristaus mokslu. Bažny- 

rašė. Tačiau kiek prisime-! čios autoritetas ir tikėji- 
nu nepalietė vieno klausi- mas mums (suprask jau
nio, būtent, taip “aukštai” | nalietuviams) taip pat itin 
vertinamo jaunalietuvių; rūpėjo ir rūpės”. Gal ne 
Bažn. autoriteto. I vienas skaitytojas maty-

Kaž kaip netikėtai į ma- ■ 
no rankas pateko Lietuvos! 
tautiško jaunimo (jauna
lietuvių) suvažiavimo re
zoliucijos. Apie patį suva
žiavimą ir minimas rezo
liucijas Amerikos lietuvių 
spauda, rodos, nemažai

Parašė Daniel A. Lord, S. J. Vertė Gintaras.

Moterystė

KUN. J. KARALIAUS 
PREMIJUOTAS VERTIMAS.
L » . z < ’ . ' ’ ■ * » • i \

DIEVAS DALINAS SAVO GALYBE
Žmonijos atžvilgiu, jųjų santarvė daug 

ką lemia. Jiems duota galybė pagimdyti visą 
eilę dar negimusių gentkarčių. Be to, jųjų už
duotis yra ne tik rūpintis žmonių giminės pa- 

• U__________ V _ X - - * ________ • . a • 1 • v’______ • _ _ Tk’t_____

Dievas norėjo, kad ir žmonės dalyvautų tve
riamajam Jo darbe.

Savaime suprantama, kad Dievas galėjo 
žmones sutverti iš žemės, it Adomą. Užuot to, 
Jisai leido jiems tvėrimo darbuose sandarbiau- 
ti, priduodamas kūrybinių jėgų, kad jie pagim
dytų Jam sūnų ir dukterų.

Kūdikiui gimus, motina žino, jog ji, dėka 
Dievui, įvedė pasaulin naują ypatą, kurioje 
spindi neapkainuojama siela. O tėvas, paimda
mas kūdikėlį į savo rankas, aiškiąi jaučia, kad 
čia Dievas ir jis sutarimo veįkime .bendradar
biavo, ir kad jo sūnūs yra amžinybei4 skiria
mas. Taigi, ir tėvas ir motina sandarbiavo su 
Dievu naujam žmonijos nariui sutverti.

Stebėtina, kad Dievas dalinas su padarais

Arratą (dabar jau vys^-[baudos Mr įkalin>maš redaktorių ir neįsileidimas užsu
pąs) darbavęsis kelis me
tus Lietuvoje, negalėjo su 
tautininkais susitarti. Ko
dėl nepriėjo jokių teigiamų 
rezultatų? Sarmata lietu
vių tautai iš tautininkų 
pusės. Sarmata lietuvių 
tautai, kad buvęs Vatika
no atstovas Lietuvai, tapo 
perkeltas, (su paaukšti
nimu vyskupo šventimais)

pasaulio šalis, nė šviesi saulė. Ji to siekė j protestantišką Latviją

grįsta Kristaus mokslu ir bet ir už bažnyčios sienų. 
Bažnyčios autoritetu”. Ir Lietuvos y-*-1*1” 
Šiuo atvęju pravartu pri
siminti, kad bolševistinės 
Rusijos konstitucija skel
bia visiems savo šalies pi
liečiams laisvę. Tačiau gy
venimas rodo ką kitą. Mi
nėtos laisvės ten neieškok.

Tuo dar nenoriu Lietu
vos jaunalietuvių tupdyti 
ant vienos laktos su Rusi
jos raudonaisiais. Tai tik 
palyginimas. Tačiau vis 
vien perdaug akyplėšiška 
didžiuotis tuo ko neturima 
arba tuo kas minama po 
kojų. Vargu kur kitur be
rasime tiek prieštaravimų, 
kaip “J. L.” suvažiavimo 
rezoliucijose. Tiesiog ne
galima suprasti, ką tautiš
koji sąjunga laiko Bažny
čios autoritetu. Nemažiau 
nesuprantamas ir neaiškus 
jų tikėjimas. Tikėjimas 
paremtas vien žodžiais yra 
miręs. Sąmoningas katali
kas kitaip manyti negali, 
nes tai būtų perdaug liute
riška. Tad neužtenka pa
sakyti, kad “mūsų organi
zacija pagrista Kristaus 
mokslu... ir tikėjimas itin 
rūpi”, bet reikia tai įrody
ti savo darbais. Man esant 
Lietuvoj teko patirti, kad 
daugeliui iš jų, religija vi
sai nesvarbu. Tai ką be
kalbėti apie tai, kad jiems 
religijos atstovų — Bažny
čios autoriteto žodis būtų 
svarbus ir daug gyvenime 
reiškiąs.

Kristus apaštalams ir jų 
įpėdiniams suteikdam a s 
aukščiausią Bažnyčios val
dymo galę pažadėjo su jais 
pasilikti iki pasaulio pa
baigai. be to dar pridūrė: 
“Kas Jūsų klauso manęs 
klauso”.

Apskritai imant Katali
kų Bažnyčia vadovauda
masi Kristaus mokslo dva-

Vatikanas tiesiog durte

reikalauja, temoka šūkauti “ mums rū- 
kad mokslo sodybose — pį Bažnyčios autoritetas”, 
mokyklose moksleiviams neranda bendros su Vati- 
katalikams būtų duota lai- kanu kalbos.
svė katalikiškam organi- Vargu Italijos dučė _ 
zaciniam veikimui ir auk- Mussolini būtų tiek įsigi_ 
lėjimuisi. Tačiau tautiško- . .
ji partija ir “J. L.” su sa
vo “vadais” nenori apie 
tai nei klausyti. O savo su
važiavimuose rado vietosi 
pasigirti pasauliui, kad' - ~ 
girdi, “mums (jaunalietu-dr j( 
viams) Bažnyčios autori-' 
tetas itin rūpi”. Kur jų lo
gika?!

Jei jiems taip rūpi Baž-'liks pliki žodžiai be darbų, 
nyčios autoritetas, tai ko-J Jie turėtų atsiminti minė- 
dėl iki šiol su Šv. Sostu ne-to Italijos vado posakį: 
rado bendro veikimo pla-j“Kas kovoja prieš religiją 
no? Kodėl iki šiol su Vati-jvisuomet pralaimėjo ir 
kanu nerado dar jokios iš- į pralaimės”. Čia nei kiek 
eities sutvarkyti perdėm’nesvarbu ar toji kova yra 
palaidus ryšius? Kodėl (tiesioginė ar netiesioginė. 
Vatikano atstovas Mns. j Kl. Širvys.

nio katalikų laikraščių, kada jie kiek pakritikuoja ne» 
tikslią vyriausybės politiką.

4. Aikvojimas valstybės iždo, mokant pensiją to
kiems asmenims kaip dr. Jonas Šliupas, ar duodant 
valstybinę tarnystę tokiems ponams kaip Račkauskas. 
Teikiant privilegijas ne tik nieku neužsitarnavusiems, 
bet ir neigiamai pagarsėjusiems asmenims, Lietuvos 
vyriausybė pritrūko lėšų geresniems ir savo garbę 
vaduojantiems tikslams, būtent, grąžinti skolas ar 
bent sumokėti nuošimčius Jungtinėms Amerikos Val
stybėms, kas žemina Lietuvos vardą Amerikoje ir su
daro daug nemalonumų čia gyvenantiems lietuviams. 
Kaikurie tai net pasirįžę iškeisti Lietuvos bonus į A- 
merikos dolerius, nes dėl netikslios dabartinės vyriau
sybės politikos pradėjo nepasitikėti Lietuvos ateitimi..

Nemalonu skaityti tuos protestus ir dar nemalo
niau būtų juos ištisai atspausdinti, bet mes negalime 
nesiskaityti su visuomenės reikalavimais ir apie tai 
užtylėti. Taigi lauksime, kol padėtis visiškai paaiškės, 
ir vieno tų protesto autoriaus, p. Tautmylos, atsipra
šome, kad jo protesto ištisoj formoj kol kas nedėsime, 
bet pasilaikysime rezervoje.

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
Mussolini būtų tiek įsigi
jęs savo tautos simpatijų, 

a'[jei nebūtų italų valstybės 
su Vatikanu suvedęs vie- 
įnybėn. Kodėl gi Lietuva 
' negali rasti panašios, su 
į Bažnyčios vadais išeities? 
r jei ji neras, tai aišku, 

i kad Lietuvos tautininkų 
“vadų” šūkiai “mums rūpi 
Bažnyčios autoritetas” pa

likas darbininkas. Prašau 
prisiųsti man keletą kvitų 
knygelių. Mes Worceste- 
riečiai nemanome pasiduo
ti Southbostoniečiams”.

Dayton, Ohio. — Naujai 
' atvykęs į Daytono lietuvių 
katalikų parapiją kun. L. 
Praspalius klebonauti ra- 

“Prašau kiekvieną

• v

Dėl Reiškiamų Lietuvos 
Vyriausybei Protestų

'
Į “Darbininko” redakciją vis dar siunčiama pro

testų dėl patėviško bei pamotiško Lietuvos vyriausy
bės elgesio su katalikų organizacijomis ir dėl kitų ne
tikslumų, kurie sukelia nepasitenkinimo ir susierzini
mo mūsų išeivijoje.

Akyvaizdoje to fakto,

So. Boston, Mass: — Pe
reitą savaitę iš Philadel- 
phijos pasirodė M. Kilmo- 
niutei didelis ‘priešas’ Vy
tautas Andjurgkas, kuris 
jai rimtai pagrūmojo. Bet 
Marytė atsakė, kad ji ne
bijanti Vytauto. Ji sako:
“aš esu pasiryžusi nors ir j 
su “didžiausiu” priešu sto- 
ti į kovą ir nemanau kam penktadienį siuntinėti man 
nors trauktis iš kelio . pO egZ, “Darbininko”.

LDS 1-mos kuopos kon- gįa “Darbininkui” yra la- 
testantas Vladas Brazaus- bai plati dirva Aš noriu, 
kas pereitą savaitę prisivi- kad kiekvieno lietuvio ka- 
jo kun. P. Lunskį. Jis uia- į-ayko namuose rastus lai- 
no neužilgo jį pralenkti ir kraštis “Darbininkas”, ku. 
siekti pirmų pozicijų. rįs gįna darbininkų reika- 

Westfield, Mass. — Jur- lūs. Taipgi, stengsiuosi va
gis J. Naudžius šią savai- jaus metu padirbėti, kad 
tę prisiuntė nemažai naujų gavus gerų energingų vaji- 
skaitytojų. Jurgis žada ninku”.
lenktyniuotis su Lawren- Linkime naujam klebo- 
cu. Westfielde dar yra ir|nuį geriausio pasisekimo, 
kitas stiprus kontestantas i 
— V. Minkelis, kuris dar
buojasi gauti naujų LDS 
narių.

Cambridge, Mass. — Šią Į skaitytojų,

Philadelphia, Pa. — Šią 
savaitę Vytautas Andjurg- 

i . kas vėl gražiai pasirodė
I prisiųsdamas daug naujų
į Cambridge, Mass. — Šią skaitytojų, bet M. Kilmo- 

kad Pavasarininkai kol savaitę šauniai pasirodė niutės dar toli nepasivijo 
kas dar neuždaryti ir Ateitininkams vargais - nega- Cambridge’ietis A. Zavec- jeį Vytautas taip energin
iais buvo leista viena diena konferencijai laikyti, kas gandamas keleto tūks- gaį dirbs, netruks atsisto- 
stambiausioji protestų priežastis, rodos, savaime tu
rėtų atpulti. Deja, taip nėra. Priežaščių protestams 
dar daug tebeliko. Katalikų prispaudimo kryptis es
mėje palieka ta pati. Štai jos pasireiškimai:

1. Spaudimas katalikų moksleivijos, pataikavi
mas gi laisvamaniška jai.

2. Ujimas katalikų mokytojų ir primygtinas rei
kalavimas, kad jie priklausytų laisvamaniškajai pro
fesinei Sąjungai.

3. Cenzūravimas katalikų spaudos, piniginės pa-

Savo Galybe. Dar labiau nuostabu kai kuni
gams įteikia galybę nuodėmėms atleisti. Be 
galo nesuprantama kaip paprasta duona ke
liais žodžiais tampa Išganytojo Kūnu. Juk ir 
moterystėje Dievas savo tvariniams suteikia 
kūrybines jėgas. Regis, kad Jis laukia iš žmo
nių bendradarbystės, ir kad, laikui bėgant, jie 
galėtų pagimdyti vaikus, kurie savo eile valdy
tų pasaulį, ir galutinai taptų piliečiais dangiš
kosios Jojo karalystės.

Kadangi žmonės turi tiek daug valdžios, 
liečiant ne vien žemę, bet ir patį dangų, dar 
[aiškiau pasirodo, kodėl Dangiškasis Tėvas ir

laikymu, bet ir išauginti dangui žmonių. Nes Bažnyčia moterystę laiko šventu bei svarbiu 
į dalyku. Lankydąmąs vestuves, Kristus ne be 
•prasmės ten padarė pirmąjį savo stebuklą, ir 
iškėlė moterystę į Sakramentą. Nenuostabu 
tad, jog Bąžnyčia taip rūpestingai saugoja ją 
nuo visokių pavojų.

Gyvybė gi šventas dalykas, o moterystė— 
gyvybės anga. Vien tik per moterystę sielos 
tegali įeiti gyvenimam Taigi, moterystė šventa 
kaip ir pati gyvybė, ir svarbi kaip ir žmogaus 
siela.

tančių balsų. Cambridge įį pirmose kontestantų ei- 
-i- •_ i a__u. a_. jjgSe Taipgi Philadelphijo-

V. je smarkiai darbuojasi F. 
Kondrotas.

Vajaus Vedėjas.

juda ir kiti kontestantai.
Worcester, Mass. —

J. Blavackas rašo: “Wor- 
cesteriečiai jau smarkiai į- 
sijudina. Neužilgo pradė
sime lankyti lietuvių ka
talikų namus. Mes steng
simės, kad “Darbininką” 
skaitytų kiekvienas kata-

stos visados daugiau padarys”. Tampa užganė
dinti, kuomet sūnūs užauga kai beržai, o duk
relės išrodo lyg lelijos. Atvanga juodu padrą
sina, kuomet jaučias, jog ne vieni juodu tedir
ba.

Jųdviejų veikimui pasibaigus, o vaikams 
sukūrus savo šeimas, juodu jaučias kaž kaip 
linksmi, lyg tas ūkininkas, kai piūtis sunešta 
ir kluonai pilnai prikrauti. Tartum, patsai Jė
zus jųdviejų laukia, kad galėtų jiemdviem at
silyginti už gražų ir naudingą gyvenimą.

Kataliko pažiūra į moterystę yra graži ir 
įdomi. Tačiau, nekatalikui vedybos tiesiog įtar
tinos. Nenuostabu todėl, kad net pats gyveni
mas tokiems įtartinas, ir moterystė — gyveni
mo anga. Be to, jie trauko pečiais kai kalbama 
apie nemirtiną sielą. Kadangi Sutvėrėjo jie ne
pripažįsta, aišku, jog jie negali suprasti kaip 
Dievas žmogui duoda valdžią kūrybiniame vei
kime. Klaidatikiams gyvenimas be prasmės ir 

i be tikslo, ir žinoma, būtinai turi jie paniekinti 
moterystę — gyvenimo slenkstį.

Jeigu gyvenimas jiems ką nors reikštų, 
gal tai būtų, kad jąme yra puiki proga kūniš-

ŠTAI KUR LAIME kiems savo geiduliams patenkinti. Kadangi
Neatsižvelgiant į visą eilę, sunkumų, ves- gyvenimas jiems esti trumpas laikotarpis prieš 

tuvės lemia jaunajai porai laimės pertektinai, mirtį, todėl jie negali gerbti moterystės, kuri 
Pirmąjį džiaugsmą patiria jie iš namų sutvar- palaiko gyvybę. Nei jiems žmogaus kūnas 
kymo, o didžiausią — kai pamato savo naujai šventas, nei jie pripažįsta nemirtingos sielos, 
gimusį sūnų. Iš vien bedirbant, jie žino “kai du kurią Visagalis Sukūrė dangui.

Dievas ir Tėvynė 
Reikia mums mylėti, 

Tada ir vargelis 
Bus lengviau kentėti 

K. C.
TIK NE TA PATI KALBA

Tarpe katalikų ir netikinčiųjų nė kalbos 
negal būti, nes jie skirias vienas nuo kito ne 
tiktai gyvenimo klausimu, bet ir pačia jojo 
reikšme; o tik per moterystę atsiranda gyvy
bė. Vaikai katalikams svarbūs dėlto, kad turi 
sielas, kurios taip yra brangios, jog net pat
sai Kristus už jas mirė. Gi netikintieji, kurie 
sako: “Sielų nebėr”, ir “Kristaus mirtis jo
kios vertės neturi”, be abejo būtų nenuoseklūs, 
jei pripažintų, būk vaikučiai turi amžiną vertę.

Dauguma žmonių apsiveda. Juk Dievas ir 
‘prigimtis taip ir nusprendė. Žmonijos ateitis 
pareina nuo to, ar žmonės pasiduos tam natū
raliam palinkimui. Žmonijos naudai, Visagalis 
didelei katalikų daugybei duoda pašaukimą 
Savo tarnystėm Jie daro skaistybės apžadus, 

Į ir tuomi tampa moterystės tvirčiausia apsau
ga.

Skaistybės apžadai yra didi vestuvių šven
tumui parama. Gundomi iš visų pusių prieš 
jungtuves, jaunuoliai imasi galvon, kad ir jie 
gali būti skaistūs, nes turi jie prieš akis vie
nuolių pavyzdį. Ir vedusieji, kai ištikimybė 
pradeda susmukti, paima naujų jėgų iš pavyz
džio kunigų ir seserų-vienuolių, kurios prisie
kę moterystės malonumų išsižadėti. Taigi, ka
talikų skaistybė yra tvirčiausias šulas, ant ku
rio remias vedybų šventumas ir tvirtumas.

(Bus daugiau).
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Worcester, Mass dps platinimo komitetas 
Tamstai partrauks iš Re
dakcijų.

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
PARAPIJOS METINĖ 

ATSKAITA
' . . i. X X

Sausio 5 d., kleb. kun. A. 
Petraitis skaitė visiems 
metinę parapijinę atskai
tą. Pajamų buvo $18,747.- 
30; išlaidų $18,136.45; Ūko 
$610.85. $2500.00* užmokė
ta skolos. Dar liko $26,500. 
00 skolos.

Padaryta nauja tvarka 
prie durų. Parapijiečiai į- 
eidami į bažnyčią dės pini
gus į tam tikras dėžutes. 
Prie durų bus kolektoriai 
ir išmainys pinigus. Nau
ja tvarka prasidės nuo šio 
sekmadienio.

. -
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Valgiais aukavo sekam 
.... ■ .. .• X I. .

tieji:
Vincas Repicka, Royal 

Baking Co., Jonas Struc- 
kas, Worcester Soda Co.. 
Ona Šuklienė, Wilben Bot- 
tling Co., W. Baranauskas, 
Vincas Buda, Juozas Kar- 
lonis, Vincas Mitrikas, Jo
nas J. Žalanskas, Pranas 
Čiupas, B & K Capital 
Market, Kauno Duona, Jo
nas Špokas, Bačinskas 
Market, Am. Lietuvis, p. 
Donila, p. Petrauskienė, p. 
L. Beleckis, Jonas Kun
drotas, Jonas Patinskas, 
Antanas Kondrotas, Thom 
pson Cafe, Juozas K. Že
maitis, Juozas Dapkūnas, 
Antanas Pauliukonis, Jur
gis Palaima.

Per kalėdas buvo sušelp
ta 50 šeimynų valgiais 
pinigais.

lis. Bus programa, kurią 
išpildys gabūs artistai. Or
kestras gros lietuviškus 
tokius, r 
kandžių ir gėrimų. Busi 
duodama dovana už ge- 
riausį lietuvišką šokį

G. A. V.

TeL 2-8186

A. J. KITKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuves

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

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St 

Worcester, Mass.

Kviečiame visus 
atsilankyti, o mes malo
niai patarnausime.

Katalikai, remkime 
vąją spaudą. 
Katalikiškos spaudos 

Platinimo Komitetas.

Bus gardžių už-
ną (Savickiutę) Baress, O- 

vakare, ną (Savickiutę) Reece ir 
Margaretą Savickiutę.

! Gedulingas pamaldas šv. 
Šv. Vardo Marijos drau-' Kazimiero baž. laikė kleb. 

gijos susirinkimas įvyks ' 
pirmadienį, sausio 13 d., 
7:30 vai. vakare, bažnyti
nėje salėje.

įvyks penktadienį sausio 
10 d., 8:00 vai.
bažnytinėje salėje.

I
I

LDS 7 KP. SUSIRINKI
MAS

LDS. 7 kp. susirinkimas 
įvyko sekmadienį, sausio 
5 d. Valdybon išrinkti se
kantieji : pirm. Vincas Bla- 
veckas; vice-pirm. Madg. 
Urmonienė; prot. rašt. — 
Matas Jurkėnas; fin. rašt. 
p. Ščiuka; kas. p. A. Ma
žukna; tvarkdarys — Vla
das Rimša.

Į apskričio suvažiavimą 
vyks sekantieji Vladas 
Rimša, Magd. Urmonienė, 
Jonas Grigas.

Tuomi ir baigėsi susirin
kimas.

SUSIRINKIMAI

sa-

AUŠROS VARTŲ PARAP.kun. Aug. Petraitis.
Grabnešiai buvo: Anta

nas Larusso, Stasys Savic
kas, Kazimieras Savickas, 
Vincas Burdulis, Jonas 
Puzaras, ir Juozas Metric- 
kas. Palaidota šv. Jono ka
pinėse.

Šv. Vardo Jėzaus drau
gijos susirinkimas šešta
dienį, sausio 11 d., 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėje. Tą pačią dieną 
visi nariai eis išpažinties 
ir sekmadienį per 9:45 mi
šias “in corpore” priims 
Komuniją.

VESTUVES -

KALĖDŲ AUKOS LAB
DARINGAI DRAUGIJAI I

LRKSA. 41 kp. susirin
kimas įvyks šeštadienį, 
sausio 11 d., 9:30 vai. va
kare, bažnytinėje salėje.

“WHIST” ir “BEANO” 
PARTIES

Šv. Onos draugija ren
gia “Whist” ir “Beano” 
vakarėlį, sausio 16 d., 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėje.

Bilietų kaina 35 centai 
asmeniui. Visus kviečia 
valdyba ir rengėjos.

Jazombski — Eimanavi-
, čiūtė

Sausio 1 d., Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje 
moterystės sakramentą 
priėmė p. Valantinas Ja
zombski su p. Elena Emi- 
navičiute. Pamergė buvo 
jaunosios sesuo Bronisla- 
va; pabroliu buvo Petras 
Eimanavičius. Moterystės 
sakramentą suteikė kun. 
Aug. Petraitis.

• v •
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Blaivininkų susirinkimas

LAIDOTUVĖĖS 
Ona Savickienė

Sausio 2 d. savo namuo
se, 576 Franklin g-vė, pa
simirė Ona Savickienė, 41 
m. amžiaus. Nuliūdime pa
liko du sūnų, Petrą ir Juo
zą, tris dukteris: Mari jo-

PRANEŠIMAS
LDS. 7 kuopos komite- 

! tas ir katalikiškos spaudos 
platintojų susirinkimai į-1 
vyksta kiekvieną sekma
dienį, tuojaus po mišparų, 
Šv. Kazimiero par. salėje.

Todėl kas iš gerbiamųjų 
norėtų užsirašyti laikraštį 
“Darbininką” mes noriai 
patarnausime. Prie to ga
lėsite užsirašyti ir kitus 
laikrašč i u s : “Draugą”, 
“Laivą”. Taipgi kas norė
tų užsisakyti knygų, spau-

Kalėdų aukos Labdarin
gai draugijai sušelpti var
gstančias šeimynas yra 
sekančios:

Kun. Aug. Petraitis — 
$11.00; Liet. U. Klubas — 
$10.00; Šv. Jurgio dr-ja — 
$5.26; Šv. Vardo Marijos 
dr-ja — $5.00; Veronika 
Basaitienė — $5.00; Liet. 
Vyčių — $4.00; Moterų są
junga — $4.00; Birutės 
dr-ja $3.81; Blaivininkų 
dr-ja — $3.70; Šv. Vardo 
Jėzaus dr-ja — $3.67; Šv. 
Liudviko dr-ja — $3.25; 
Šv. Petronėlės dr-ja — $3. 
15; LRKSA. 41 kp. — $3.- 
06; Liet. Moterų klubas— 
$3.05; Šv. Kazimiero dr- 
ja — $2.64; S. L. A. 57 kp. 
— $2.01; Šv. Onos dr-ja — 
$2.01; Antanas Karpavi
čius, M. D. — $2.00; L.R. 
K.S.A., 318 kp. — $1.71; 
sekanti po vieną ($1.00) 
dolerį: Jonas Bačinskas. 
Petras Katauskas, Vladas 
Žedanauskas, Juozas Mor
kūnas, Vincenta Zinkienė, 
Juozas Žuromskis, ir Kat- 
rina Kvarajienė.

ŠEIMYNIŠKAS 
VAKARĖLIS

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
dorybė. Napoleonas.

t 
I

MANO MARŠRUTAS

X

ir

Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos nauja valdyba šir
dingai kviečia visus atsi
lankyti sekmadienį sausio 
12-tą dieną, šeštą valandą 
vakare į Lietuvių Klubo 
svetainę. Tenai bus links
mas, šeimyniškas vakarė-

v •

“Daugiausia Gėlių. Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEORGE’S FLOWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo TeL 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį j visas dalis pasaulio”.

LDS. 108 kuopa surengė 
parapijos naudai Naujų 
Metų sutiktuvių balių. 
Daug svečių dalyvavo ir 
gražiai linksminosi. Buvo 
net svečių iš Bostono, Phi- 
ladelphijos ir apylinkės 
miestelių. To baliaus su
rengime ir visame darbe 
daugiausiai triūso padėjo 
sekantieji asmenys: pp. J. 
Glavickas, J. Čižius, J. 
Kirmilas, P. Aišnora, P. 
Vaškelevičius, B. Tamule
vičius, P. Kosulis, K. Ta
mulevičius, D. Neverdaus- 
kas, K. Kureiša ir ponios 
E. Džiaugienė, T. Tamo
šaitienė, G. Mencevičienė, 
M. Katinienė.

LDS. 108 kuopos šiems 
metams išrinkta sekančio
ji valdyba: Pirmininkas 
K. Tamulevičius, vice-pir- 
mininkė E. Džiaugienė, fi
nansų raštininkas J. Gla
vickas, protokolų raštinin
kas D. Neverdauskas, iž
dininkas K. Kureiša, iždo •< 
globėjos T. Tamošaitiene 
ir E. Džiaugienė, maršal
ka J. Kirmilas. Naujoji 
valdyba deda visas pas
tangas, kad išplėsti “Dar
bininko” vajų. Pradžia jau 
yra gera, bet dar toli ga
las.

• v
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IŠPARDAVIMAS!
NAUJŲ 1935 MODELIŲ

WESTINGHOUSE REFRIGERATORIŲ

1886

r

BOSTON EDISON

50 n. IŠTIKIMAI APTARNAUJAME ELEKTROS R1 31.1,1

Parodytas
lis DL-78-7.8 kub. 
įhMij įtalpos—re- 
guliarė kaina 
$254.50 dabar — 
$219.50.

SUMAŽINTA 
$15 iki $25.

nnms didžiumą bostono

i
i

I

9

KETURI POPULIARAUS DYDŽIO MODELIAI
PARSIDUODA

$149.50
$164.50
$189750 
•$219750

porceHnj iš yiciaus).

DYDIS
5.4 ktib. p<M. 
0 kub. p«lt;
G.7 knb. pėd.
7.8 kub. piki.

BL'VO KAINA 
$1(®.5O 
$179.00 
$224750
$254.50

SUTAUPAI
$20.00
$15.10
$35.00
$35.00

MODELIS
D-54
D-00
DL-67
DL-78

(Visi modeliai turi Dulnx iš viršaus užbaigiau ir

NEREIKIA ĮMOKĖTI — 3 METAI IŠSIMOKĖJIMUI
Lengvi išsimokėjimai Edison Service Klrjantams. 
Mažas priedinis mokestis imant ant išsimokėjimo.

THE EDISON SHOPS
39 Boylston St. Boston

Ir kitose 32-jose parankiose vietose.
Ir pas Elektrikinius ar Kontraktorius Dylerius.

— .
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- 3*

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuo birž. 15 iki 24, — 
x 26Q1 W. -Marduette Rd.,

Chicago, m:
Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, — 

Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
Tėvas J. Bružikas, S- t

Dial 6-1944

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

atsilankykite pas mumis dėl 
akiniu.

397 Main St., Worcester, Mass.

MODERNIŠKA LIETUVIU 
KRAUTUVĖ 

Jonas B. Bačinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žių tavorų. Pamėgykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

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

Tel. 3-5710

i GREENWOO DAIRY
.Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
VVORCESTER, 

MASS.

Per Naujus Metus mūsų 
(Aušros Vartų) klebonas 
išdavė parapijos atskaitą. 
Praėjusiais metais visi i 
nuošimčiai ir bilos atmo
kėta, skolos sumažinta j 
$500.00, ir Naujiems Me
tams parapijos ižde likę 
$1381.69. Apart to dar y- 
ra bažnyčios išbaigimo 
fonde $5000.00. Tai graži! 
pažanga. Seniaus negali
ma buvo nuošimčių spėti i 
atmokėti, o dabar net nau
jas fondas kaip ant mielių 
auga. Dabar mūsų visi 
žmonės pradeda geriau su
siprasti, eina išvien ir iš
tikimai remia savo bažny
čią. Gerai, kad mes turime 
sumanius ir darbščius dva
sios vadus. Šiais metais vi
si pasiryžo dar smarkiau 
darbuotis, kad bažnyčią 
tuoj baigti. R.

I

i 
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NATIONAL BOTTUNGl
COMPANY

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

bei išvažiavimams.
Tel 3-6525

495 Millbury St,
WORCESTER, MASS.

I 
| | 
jIĮ
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THE GREMO BREWING
COMPANY 

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGER - PORTER- 

DRAUGHT & BOTTLES 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS 
Miscoe Spring Water Company 

199 Summer St. 
Woreester, Mass.

Pianos — Radios 
GRUN0W 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

20
CHARRON'S

Trumbull St. Worcester, 
Tel. 49430 Mass.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai. Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W šaldytuvai
GLENW00D ir ATLANTIC 

t ■ • 

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

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

PRANEŠIMAS
Šiuomi turime garbes 

pran esti Gerb. Lietu
viams, kad mes atidarė
me naują brovarnę, ku
rioje pradėjome dirbti 
vieną iš geriausios rū
šies alų. šį alų jau galė
sime parduoti Kovo mė
nesyje.

Mes kviečiame aplan
kyti Šią naują mūsų j- 
staigą ir pamatyti kaip 
moderniškai ir švariai 
viskas yra įrengta. Mū
sų įstaigos adresas yra, 
81 Lafayette St., Wor- 
eester, Mass.
BROCKET BREWING

COMPANY
Anthony Pinkevich, 

Prezidentas
Worcester, Mass.

GROCERNE ir BUČERNĖ

JONAS ir ONA KUNDROTAI
SAVININKAI

63 PENN AVĖ. VVORCESTER, MASS.
DIAL 5-6367

DEGTINES KRAUTUVE i
Visokios rūšies degtinės nuo 60c. iki $3.00.

Visokios rūšies alus už keisą $1.65 iki aukščiau. !
• I

Gin nuo 6Oc. ir aukščiau.
ALBE£T IANDOLI, sav. 

Tarpe 342 ir 344 Grafton St. 
WORCESTER, MASS.

..... .
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PRANEŠIMAS [ris įvyks sausio 26 d., j atsiliepė apie LDS. organi- 
Cambridge, Mass. Atsto- zaciją p. Jurgis Kuzas, 

• y _ y _ _ 1_ a » v • _ __ -y I “

mas, T. Versiaekas, V. Di- mus veikėjas, 
dikienė, A. Kazlauskienė 
ir Vi. Paulauskas.

LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio pusmetinis su
važiavimas įvyks sekma
dienį sausio 26 dieną 1-mą 
vai. po pietų, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švč. par. 
mokyklos svetainėje, 432 
Windsor St., Cambridge, 
Mass.

Visos kuopos kviečia- visi pasiklausyti, nes bus 
mos dalyvauti. Kuopos, svarbių klausimų iškelta 
kurios dėl kokių priežas
čių nedalyvavo, dabar ma
lonėkite prisiųst savo dele
gatus ir įteikt Jiems gerų 
sumanymų organiazcijos 
labui.

Kviečia LDS. N. Angli
jos Apskričio Valdyba: 

Dvasios Vadas,
Kun. S. Kneižis, 

Pirmininkas, 
J. Kumpa, 

Vice-Pirmininkė, 
M. Urmonienė, 

Iždininkas, 
M. Grilevičius, 

Sekretore,
S. Valatkevičienė.

vais išrinkti šie: J. Šauki-;buvęs raštininkas ir žy- 
moc 'P VaraionVoo I mile

Tikimės, kad atsiradus 
daugiau norinčių atgaivin
ti LDS. kuopą, ši kolonija 

LDS. 97 kp. prakalbos vėl bus ant darbininkų 
ir paskaitos įvyks sekma- žemlapio. 
dienį, sausio 12 dieną, baž
nytinėje salėje. Tesueina

i

Končienė, P. Tribuliaus- 
kienė.

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems rengėjams, auko
tojams ir dalyviams už 
tokią gražią paramą šv. 
Roko parapijai. Rap.

CAMBRIDGE, MASS.

Brockton’o Biznio Apžvalga

•

LOWELL, MASS.
Sausio 5 d., bažnytinėje 

svetainėje įvyko LDS. 97 
kuopos susirinkimas. Nu
tarta rengti prakalbas ir 
paskaitas. Paskaitą su pa
veikslais apsiėmė skaityti 
kleb. kun. P. Strakauskas, 
o kalbėtoją gauti iš Cen
tro.

Nutarta siųsti atstovą į 
LDS. Naujosios Anglijos 
apskričio suvažiavimą, ku-

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 tVALNUT AVĖ. 
Tel. Nortvood 1020

Iš sakyklos buvo praneš
ta, kad p. Antanas Kuni- 
giškis yra agentu ir jis 
pasirengęs visiems užra
šyti katalikiškus laikraš
čius. Jis yra populerus 

įj. darbuoto- 
___ Padėkime jam pasi- 

bendras frontas darbuoti katalikiškos spau 
tai dos darbe.

Antano Kunigiškio žmo- 
kurie bus aiš- na yra jau ketvirti metai

svarbių klausimų iškelta 
i ir išaiškinta. Neramumai
visame pasauly ir mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. Karas, choro narys 
fašizmas, komunizmas ne-i jas. 
darbas, 
prieš visokius izmus, 
darbininkams yra dienos ! 
klausimai, 
kinami ir nurodyta kurio miesto ligoninėje. Jis su 
fronto darbininkai turi lai-. dideliu pasišventimu ją 
kytis. lanko ir kartu veža savo

„ „ _---- :----- . , du vaikučiu parodyti ser-
pondentą, kuris “Darbi- &
ninke” bara jaunimą, kad SESUTĖS MOKYTOJOS

i jis yra atšąlęs nuo lietuvy-
Istės ir nepriklauso prie Sv. Jurgio par. mokyklos 
lietuviškų draugijų. Sesutės Mokytojos gražiai

_______ darbuojasi, kad išplatintų 
LDS 97 kp. valdybon iš- laikraštį “Darbininką”.

rinkta tie patys, būtent: Kas sekmadienis du gabūs 
I Pirm. — J. šaukimas, raš- mokiniai padeda prie baž- 
tininkas — T. Versiaekas, nyčios parduoti “Darbinin-
Pirm. — J. šaukimas, raš- mokiniai padeda prie baž-

’ ką”.
Yra ir daugiau veikėjų, 

Darbininko Koncertan kurie rūpinasi laikraščio 
Važiuosime Automobi- “Darbininko” išplatinimu, 

liais (Tikimės, kad kiekvieno lie-
Susirinkime susitarta tuvio kataliko namuose 

važiuoti į Darbininko Kon- bus “Darbininkas”, 
certą, sekmadienį sausio 

i 19 d. automobiliais. Taigi 
kas nori bendrai važiuoti 
tepraneša kuopos valdy 
bai. Koresp.

ižd. — Ad. Dzedulionis.

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos choro mėnesinis 
susirinkimas įvyko, sausio 
5 dieną, šį susirinkimą 
pradėjo malda, p-lė Petro
nėlė Sutkiutė, pereitų me
tų pirmininkė. Apart kitų 
nutarimų svarbiausią lai
ko dalį užėmė naujos val
dybos rinkimas.

Šiems 1936 metams į val
dybą įėjo sekantieji na
riai: pirm. Konstantas Sa- 
malis, vice-pirm. Stefanija 
Baykaitė, kasininkė pasi
liko antriems metams Juli
jona Sutkiutė, rašt. Petras 
Šakalis ir maršalka Povi
las Remeika.

Penktadienį, sausio 10-tą 
dieną tuojaus po šventos 
valandos parapijos svetai
nėj įvyks “Beano Party”. 
Choristai-ės sparčiai dir
ba, pardavinėdami tikie- 
tus. Visi ketiname pasima
tyti “Beano Party”. Jūsij 
korespondentai.— 
Emilija Jakučiutė ir

V. J. S.

I

I

GLEVELAND, OHIO

IHEAT
COLDEST

SON’S INC.
Norwood Tel. 0764

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORM'OOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

IR

Tel. 3368

ADAM WAITEKUN AS
LIETUVIS GRABORIUS 
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvltj Įstaiga:

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

25 Enterprise St., Brockton

WM. H. BASSETT CO.
Vieninteliai Brocktone 

PONTIAC PARDAVĖJAI 
Taipgi agentai Oldsmobile ir 

Chevrolet 
Pamatykite m ūsu showrooms 

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

Tel. 700.

DELMONT FLOWER SHOP
Gčlės dėl visokių dalykų
Narys The F. T. D. A.

25 Belmont St. Brockton 1690

PASIRENDUOK KARĄ
Pats draivink.

THEATRE PARKING

Pigi kaina mokasi nuo mailesj 
: EAST ELM ST. GARAGE ’ 

Prie City Hali.
Tel. Brockton 988.L;

HOBART - FARRELL, 
Plumbing & Heating Co. 

Ine. *
26 Court St., Brockton, Mass. 

TEL. 375.

ABOVE ALL SHINGLING CO.
Mes specelizuojamės

Eternit Timbertey Colonial Siding 
Shingles

Seniausia “asbestos siding” 
Įstaiga Brocktone 

1004 MAIN ST. TEL. 5620.

DR. F. H. WORTHING
Optometristas 

Room 206, 142 Main St.
' Tel. 1046, Brockton, Mass. 
.Valandos: Pirmad., Antrad., Ket
virtadienį ir šeštad. 9 iki 6 vak.

Trečiadieniais pagal sutartį.

tojų. Ponia Pranciška A. j veidų jų tarpe. Norinčios 
Minkuvienė, vėl išrinkta ■ įsirašyti tesikreipia pas 
pirmininkė. Ji draugijos pirmininkę Julę Jutkiutę. 
vardu kviečia visas mote- Draugija nutarė laikyti 
ris į jų skaičių prisidėti.

CAHILL MOTOR CO.
Dclgp-Plymouth-Dolge Trekai 

Pasirinkimas vartotų Karų

69 N. Main St. Brockton
Tel. 2342siuvimo ratelio susirinki- 

[ mus kiekvieną ketvirta
dienį. Prisirašykite mer
gaitės ir kurios nemokate 
siųti ir mėgsti, išmoksite.

Pranciškus D. Volskus

J. EMMETT SŪLLIVAN & SON
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Telefonas Rockland 920 
Mandagus Patarnavimas 

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

GĖLĖMS AUKOS
Jaunimas prisidėjo prie| 

papuošimo altorių Kalė-1 
doms. Choras ir Jaunimo profesįonaiai. pas mus su- 
Klubas aukavo po penkinę sivienyjo kaikurie gydyto- 
dėl gėlių. t jai, pasįrinkdami sau cen-

trą pas ponią Marvin W. 
Naujas Profesijonališkas ;Wynne> į0 Northelm St.

Patarnavimas Telefonas 771.
Westfielde susiorganiza- Jeigu jūsų gydytojas y- 

vo Profesijonalų Centrinis ra nariu ir jo negalite pa- 
Biuras (The Professional siekti, tada kreipkitės prie 
Exchange). Tai ne naujas šito biuro, nežiūrint kada, 
dalykas, nes daug miestų, dieną ar naktį. Biuras ži- 
didelių ir mažų, turi pana- no kur jį surasti ir suteiks 
sius biurus. Jums šitą patarnavimą

Tokius centrus sutveria dykai, 
tarp savęs įvairios rūšies

WESTFIELO, MASS.
VIENYBĖJE GALYBĖ
Mūsų parapijos parapi

jiečiai pradėjo Naujus Me
tus, klebono kun. Vinco 
Puidoko paraginti, dar
buotis vienybėje. Paragino 
visus tapti nariais vienos 
ar kitos iš parapijos drau
gijų. Pareiškė kaip šian
dien pasaulis labai skaito
si su organizuotais žmo
nėmis.

Gruodžio 18 d. mirė sir
gęs plaučių uždegimu Jo
nas Juknevičius. 61 m. am
žiaus. Palaidotas iškilmin
gai, gruodžio 21 d., 1935
m. su bažnytinėmis apei
gomis.

i Jonas Juknevičius išgy
veno šioje kolonijoje 45 
metus. Apsivedė gegužės 
mėn., 1900 m. Paliko dide
liame nuliūdime žmoną, 
du sūnų; Praną ir Joną ir 
4 anūkas, pusbrolį Jurgi 
Juknevičių New Yorke.

Laidotuvėse patarnavo 
graborė Adelė Jokubaus- 
kienė, 6622 Edna Avė.

P. Glu-nė.

II

Šios kolonijos lietuviai 
labai susidomėjo laikraš
čiu “Darbininku” ir jo va
jumi. Daug naujų skaity
tojų gavo “Darbininkas”. 
Girdėjau, kad ir daugiau 

Į žmonių žada užsirašyti, 
nes Darbininkas yra pačių 
darbininkų leidžiamas ir 
yra darbininkų geriausias

| vadas ir draugas.
Per du sekmadieniu mū- 

Įsų kleb. kun. G. Vilkutai- 
tis, kun. F. Andziulaitis ir 
kun. Kazimieras Petrei- 
kis aiškino žmonėms kata
likiškos spaudos reikalin- 

; gumą, naudingumą ir 
• svarbumą ir ragino, kad 
visi užsirašytų “Darbinin
ką” ir kitus katalikiškus 
laikraščius.

I

Dabar yra laikraščio 
“Darbininko” vajus, tai 
gera proga užsirašyti nu
piginta kaina, 

i Prieš tris metus į šią ko
loniją pareidavo daug dau-j 
giau laikraščio “Darbinin
ko” egz., nes gyvavo LDS rįos peĮną rengėjai pasky- 
51 kuopa. Kuopa apmirė, rg §v Rofco par. naujos 
bet nemirė. Dar ir šiandien svetainės statybai, 
yra darbininkų lietuvių,] žmonių buvo iš No. A- 
kurie nori kad LDS. orga
nizacijos kuopa gyvuotų, 
ijie rūpinasi ją atgaivinti 
ir sustiprinti. Dieve, jiems 
padėk. Ypatingai gražiai

MONTELLO, MASS.
Sekmadenį, sausio 12 d.. 

Švento Roko parapijos 
salėje, 7 valandą vakare 

! įvyks judami kalbamieji 
paveikslai, užvardyti: ‘My- 
stery Liner” su Noah Per- 
ry, žymiu aktorium. Bus 
parodyta ir komedija. 
Gros “benas” gražiai ir 
garsiai. Kviečiame visus 
ateiti.

Sausio 5 d., North Abin 
gtone, Am. Legion svetai 
nėję įvyko vakarienė, ku

“DARBININKO” DIENA
Kleb. kun. V. Puidokas, 

pereitą sekmadienį, pamo
kslus sakė apie spaudą. 
Paskatino visus sekti pa
vyzdį senovės krikščionių, 
kurie laikydamės Šv. Po
vilo Apaštalo žodžių. Pa
žymėjo kaip nesąmoningai 
elgiasi kaikurie katalikai, 
kurie sunkiai uždirbtais 
skatikais remia savo prie
šų spaudą. Mūsų klebonas 
paragino, kad užsiprenu
meruotų “Darbininką”.

Klebonas atnaujino savo 
prenumeratą, užsirašė p. I. 

į Gegužis ir p. P. Minkuvie- 
,nė. Kviečiame kitus užsi
rašyti “Darbininką” nupi
ginta $3.00 kaina ir pradė
ti Naujus Metus kaipo 
platintojai geros spaudos.

JAUNIMAS MOKINASI
KOMEDIJĄ

Lietuvių Katalikų Jauni
mo Klubas mokinasi “Ka
rolio Teta” triveiksmę ko
mediją. Jurgis J. Naudžius 
vadovauja.

Ponas Pranciškus D. į 
Volskus vaidins advokato; 
rolėje. Praeityj jis parodė; 
savo gabumus Jono šmiko vyko žinoma Tibeto (Vi- 
rolėje, kur vadovavo varg. dūrinėje Azijoje) tyrinėto- ne veikia savotiška baga- 
Juozas S. Januškevičius.

Pelnas eis į Klubo Namų ir su spauda pasidalino sa- 
Fondą. Jaunimas darbuo- vo įspūdžiais, patirtais ta- 
jasi, kad įsigytų tinkamą me iki šiol mažai 
klubo namą, kuris sustip- me, paslaptingame krašte. Ši pareiga privaloma vi
rins vienybės ryšius tarp 
Westfield’o jaunimo.

Jurgis Jonas.

Paslaptingas Kraštas Apie 
2.400 Metrų Aukštumoj

Neseniai Londonan par-^vad. ‘bagažo taksos’. Kaip 
" ,'tr-. ir visam Tibete, Latschee-

ja Aleksandra David-Neel žo privilegija: kiekvienas 
pro kaimą pravažiuojantis 
keleivis turi teisės reika- 

ištirta- lauti savo bagažui nešikų.

PACKINg
444 f

U. S. GOV’T į
STAMP

NATIONAL DISTRIBUTION
Kiti produktai neturi vai- j 

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

ESSEM PACKING CO. INC.
LAWRENCE, MASS.

bington, Abington, W. Ha
nover, Middleboro ir Mon
tello.

Rengėjai buvo šie: Me
džiai, Perekšlys, Končius, 
J. Saulėnas, Butėnas, Tri- 

1 buliauskas, Čepas, Pelec- 
kai, A. Valeikis, J. Čepai
tė, P. Petrauskaitė, G. 
Saulenaitė, E. Baranaus
kaitė, A. Peleckas, J. Sau
lėnas, J. Gientickas, A 
Tribuliauskas, P. Kunejus.

Aukavo vakarienei šie: 
P. Jomantienė, P. Černie
nė, P. Karpavičienė, P.

VEIKLI ŠV. ONOS 
DRAUGIJA

Ši draugija keletą kartų 
savo intencijai metuose 
užsako šv. Mišias ir taipgi 
kartą metuose atmena mi
rusias nares. Narei mirus, 
visos priima šv. Komuniją 
jos intencijai. Taipgi narės 
rūpinasi bažnyčios puoši
mu. Dėka draugijos pasi
šventimui, praeitais me
tais parapija įgijo penkis 
naujus arnotus ir dvi ko
pas.

Šv. Ona yra Patrone Mo
terų. Būtų didelė garbė ir 
dvasiška nauda jeigu visos 
parapijos moterys priklau
sytų prie šv. Onos garbin-

Labai įdomūs jos pasako- siems gyventojams, nuo 
jimai yra apie santvarką jos gali išsipirkti tik la- 
vieno Tibeto kaimo, kuris bai turtingi asmenys, 
vadinamas Latscseenu.

Visas tas kaimas išmėty

, . Ži
noma, nešikai gerai atlygi
nami, o tą uždarbį jie turi 
įnešti į bendrą kasą.

Nepadeda jokie aiškini
mai, kad uždirbti pinigai 

da iš 90 narių. Jos tikslas vadinamai Bhuton, (kas priklauso nešikui, kad jis 
yra grynai dvasiškas. Mo- čiabuvių kalboje reiškia turi pirkti žiemai kailinius 
terys ir mergaitės, norin-:“perkūnų kraštas”). Kai- ar kitką. Taryba nepripa- 
čios pasirinkti tobulybės mo socialinį gyvenimą ga- žįsta jokių išimčių, 
kelią, patartina priklausy- lima pavadinti savotiškai Nemažiau keista yra 

komunistišku. Kaimui va- iaukų įstatymas, pagal ku- 
‘dovauja tam tikra taryba, rj iaukų darbus turi pra- 
susidedanti iš 13 žymesnių dėti visi tą pačią dieną.

Laukai yra skirtingose 
didžiausias aukštumose, todėl vienur 

i yra valgymas, rugiai ankščiau prinoksta, 
šią valdybą vesti organi- Tam skiriamos visos kai- tuo tarpu kitur dar būna 
zaciją 1936 metais. Tiktai mo iždo įplaukos. Kai tik žali. Taip pat darbai ir už- 
vienas naujas narys ran- gaunama kiek pajamų, baigiami pagal komandą, 
dasi valdyboje, asmenyje tuojaus taryba perka jau- Ir. jei skirtu laiku kas ne- 
pono Simono Melešiaus, čių arba avių ir svarbiau- suspėjo nuimti visą vasa- 
kurs likosi išrinktas re- šioj aikštėj s ruošia puotą, rojų, daugiau neturi teisės 
kordų raštininkas. Kiti Įstatymai nurodo, kad “ -A- t:
valdyboje yra: pirm. Vik-jpuota yra bendra: joje ga- 
toras Jutkevičius; vice- Ii dalyvauti visi piliečiai. į 
pirmininkas Vaclovas Min- Tačiau iš tikrųjų yra ben- 
kelis; finansų raštininkas 
Karolis Masaitis; iždinin
kas Karolis Puzinskas.

ROŽANČIAUS DR-JA
Praeitą sekmadienį po

Mišparų, bažnyčios salėje ^as tarp kalnų, 2400 met- 
įvyko Rožančiaus draugi- aukštumoj ir priklauso 
jos susirinkimas. Ji suside- valstybėlei, žemėlapiuose

ti prie tos draugijos.

KAZIMIERINES 
VALDYBA

Sekmadienį Šv. Kazimie
ro draugija išrinko būvu- rūpestis

gyventojų.
Gyventojų

piliečiai.

jo liesti ar nuganyti. Jis 
paliekamas lauke nors gy
vuliai ir dvėstų badu.

“D. L.”

MARIJOS VAIKELIŲ 
DRAUGIJA

Kviečiamos visos mer
gaitės nuo aštuonių iki ke
turiolikos metų prisirašy
ti į šitą draugiją. Narės 
labai nori matyti naujų

dras tik katilas. Geresnius 
kąsnius gauna turtingesni 
ir įtakingi asmenys, tuo 
tarpu proletariatas turi vo Motinos Apsireiškimas 
nflsifpnkinti vipn ?--- i-i- ... -

Ką tik išėjo iš spaudos 
labai įdomi knygutė “Die- 

turi vo Motinos Apsireiškimas 
pasitenkinti vien kaulais, ant kalno La Salette”. Ją 
Kai bendroji kasa turi ma- parašė kun. Wolfgang J 
žiau pajamų, gyventojai 
kviečiami tik arbatai.

“Iždo” pajamas sudaro 
įvairūs šaltiniai. Pav., ne-_______
mažai pajamų turima iš way, So. Boston, Mass.

paraše kun. vvoligang J 
Fortier, išvertė kun. Ig. A. 
Abromaitis. Knygutė turi 
65 pusi., jos kaina tik 25c. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad-
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ŠIAME KONCERTE DALYVAUJA DEVYNIOS
GRUPES DAINININKŲ:

1. So. Boston, Mass. — vadovaujant muz. R. Juškai,
2. Brockton, Mass. — vadovaujant muz. R. Juškai,
3. Lavvrence, Mass. — vadovaujant muz. p. Visminui,
4. Nashua, N. H. — vadovaujant muz. J .Tamulioniui,
5. Norvvood, Mass. — vadovaujant muz. A. Šlapeliui,
6. Providence, R. I.—vadovaujant muz. A. Giedraičiui,
7. Worcester, Mass. — vadovaujant muz. J. žemaičiui,
8. S. VVorcester, Mass. — vadovaujant muz. J. Balsiui,
9. Cambridge, Mass.—vadovauj. muz. M. Karbauskui.

Sekmadienį, Sausio-Jan. 19d., 1936
Dangaus Vartų Parapijos Salėje

Kampas E. 4-tos ir “I” Gatvių, So. Boston, Mass.

Pradžia 7:00 Vai. Vakare

Koncerte Dalyvauja Įžymiausios Dainininkų bei
» , f W

Dainininkių Pajėgos

BENDRAI VISĄ PROGRAMĄ TVARKO p. R. JUŠKA

Šis koncertas tikrai bus nepaprastas, nes koncer
to programą išpildys rinktiniausios devynių parapijų 
meno pajėgos.

Tikietų kainos: 50c., 75., ir $1.00. Brangesnės vie
tos yra rezervuotos. Tikietus perkant iš anksto galima 
gauti pigiau: 40c., 65c., ir 90c. Tikietų galimą gauti 
pas “Darbininko” vajininkus - veikėjus ir “Darbinin
ko” administracijoje.

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME Į ŠĮ 
KOLONIJŲ KONCERTĄ!

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
■ - • ‘ į"'- 3 _3 3 . 3' ' ' ' ' -r.- M . - •

mimui i

PITTSBURGH, PA.
IŠ ŠV. KAZIMIERO 

PARAP. DARBUOTES

gerais darbais. Pavasarė
lyje j°s gyvenimo (ji su
laukė tik 20 metų am
žiaus) Dievas nuskynė šią 
skaisčią leliją dėl savęs ir 
pasiėmė ją į dangų, kur ji 
laimingai gyvens — ir žy
dės per amžius.

Laidotuvės įvyko šešta
dienį, gruodžio 21-mą iš 

(Šv. ] 
bažnyčios. Šv. Mišias lai
kė kunigas kleb. A. J. Sin
kevičius. Laike šv. Mišių 
Leonardas Mąslaus kas 
grojo trombone solo “Nea- 
rer My God To thee” (Ar
čiau Prie Tavęs, Mano 
Dieve).

Velionė paliko nuliūdi
me tėvelį ir seseris Mari
joną, Aleną, Dolorosą ir 
brolį. Laidotuvėse dalyva
vo daug žmonių. Jas tvar
kė graborius Maslauskas 
iš Plymouth. Kun. A. Sin- 

, kevičius palydėjo į Šv. Ka
zimiero kapines, Muhlen- 
burge ir suteikė paskutinį 
palaiminimą. Grabnešiais: 
Petras Tomkevičius, Pr. 
Mazūras, Vincas Serafi
nas, Mykolas Petravičius, 
Gabrielius Kabildis ir Jo
seph Glowiak. Gėles nešė 
Alvira Stabuliutė, Marė 
Makoski, Lillian Glovviak, 
Gertruka Petravičiūtė ir 
Monika Novitskaitė.

Auksinę atmintį palikai, 
mylima Viktorija, dėl savo 
jaunų draugių, kurios su 
tavim taip graudžiai per
siskyrė. Amžiną atsilsį tau 
ir lai visados žaliuoja ir 
žydi tavo kapelis. Ilsėkis 
Viešpaties ramybėje amži
nai. “Jaunystė išnyksta, 
žmogaus meilė i 
draugystes ir draugai.lyg 
lapeliai medžio prapuola— 
bet Dievo meilė niekados 
neprapuola!” ,

Kaz. S_S-N. Pa.

Besiartinant “Darbinin- 
Į ko” Metiniam Koncertui, 
i kuris įvyks Sausio 19, š. 
m., Dangaus Vartų parapi- _ 

Kazimiero parapijos j°s salėje, kampas 4th ir L 
gatvių So. Bostone, kon-" 
certo rengimo komisija iš-” 
siuntinėjo tikietus į visas: 
artimesnes kolonijos, kad£ 
plačiau būtų paskleista ti- 
kietų pardavimas. Kadan
gi komisija pasidrąsina*, 
su savo bizniu kreiptis V'- 
tuos asmenis, kurie gal ir 
nesitikėjo to darbo gauti, 
tai ji pasiuntė tikietus ne
rezervuotų sėdynių ir iš 
žemesnių kainų. Bet komi
sija prasižengė prieš tuos 
asmenis, nes tuojaus buvo 
gauta žinių, kad prisiųs
tom pirmųjų eilių rezer
vuotus brangiuosius tikie
tus. Prašymai buvo išpil
dyti. Kiek kurie prašyto
jai kokių tikietų reikalavo 
jiems ir buvo pasiųsta. -

Tikimės, kad visi, kurie " • 
tik pageidauja rezervuotų 
sėdynių teiksis pranešti f 
komisijai, kuri visus rei
kalavimus patenkins.

! pi jos svetainėje gruodžio1 patiko nelaimę. Antanu- 
129 d. buvo labai skaitlin-.kas, dvylikos metų am- 
’gas ir gyvas Pittsbugho žiaus, buvo pavyzdingas 

Aną savaitę visos mūsų federacijos apskričio me- 5-to skyriaus mokinys Šv. 
seserys mokytojos buvo tįnįs susirinkimas ir kad Juozapo par. mokykloje, 
išvažiavusios kelioms die- vienbalsiai išrinko tą pa-l L_________________
noms į motiniškąjį namą valdybą ateinantiems rinko išklausyti šv. mišių 

____________________________________ į ir buvo uz- 9:00 vai. Sv. Misiąs laike 
nėms rekolekcijoms. Su- g-įrti uolūs ir geri darbai mūsų klebonas kun. J. Ku- 
grįžo visos sveikos ir link-

- ..

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
MOKYKLOS

paskirta nauji maršalkos 
1936 metams: Jonas Gai
lys, Stasys Pakrosnis, Jo
nas Palmeris ir Jonas 
Laukaitis. Taipgi ir patsai 
komitetas pasiskirstė pa
reigas. Juozas Navickas, 

i kaipo gavęs didžiumą bal- 
sų vadovaus įvairiose dar
buotėse, Pranas Zimantis smios, pakelta dvasia pra- 
raštininkas. Komiteto kam 
barius prižiūrės ir tvar
kys Adomas Jaškunas, jis 
taipgi vadovaus “unijai” 
ir prižiūrės Adomo Sodo 
tvarką per vasarą. Bus ‘u- 
nijos’ pirmininku. Jonas 
Čubis ir Stasys Simonavi- 
čius tvarkys “unijai” pasi
linksminimus poilsio laiku 
sulig jos prižiūrėtojaus 
nurodymų. Petras Baršku
tis prižiūrės politikos rei
kalus, Antanas Sikorskis 
visokia meistrystę, o Jo
nas Skistimas elektros 
šviesą ir dratus. Reikia 
pažymėti, kad šitame susi-

Taipgi rinkįme dalyvavo taipgi ir

I

v •Mokyklos vaikučiai susi
• v

Užpereitą sekmadie n į 
mūsų dziakonas kun. J. 
Greiner V. F. po Mišparų i 
priesaikino naujus Bažny
čios Komitetus: Juozą Na
vicką, Praną Zimantį, Jo
ną Čubį, Stasį Simonavi- 
čių, Petrą Barškėtį, Joną 
Skistimą, Adomą Jaškūną 
ir Antaną Sikorskį. Taipgi 
pasakė jiems pritaikintą 
gražų pamokslėlį, primin
damas jiems jų pareigas, 
kaipo Bažnyčios Komite
tų, kad jie visados išvien 
sutartinai su klebonu vi
suose parapijos reikaluose 
darbuotųsi, būtų pavyz
džiu visoje parapijoje, va
dovautų parapijos pramo
gose ir darbuotėse, visame 
darbe pasireikštų meilė, o 
ypač su vargšais. 
sutartinai sulig klebono jęUn gkripkas, seserų ka- 

ipelionas ir uolus mūsų pa
rapijos pagelbininkas. Už- 
jsibaigus susirinkimui visi 
patenkinti ir pakeltu ūpu 
išsiskirstė su geriausiais 
pasiryžimais. Čia reikia 

; dar priminti, kad sulig 
Pittsburgho vyskupystės 
surėdimo klebonas yra ko-

v •

Mt. Providence pusmeti- 19^ T,.-,sr.s ir buvo už- 9:00 vai. Šv. Mišias laikė

dėjo irbus lytin-
I

I

pereitų metų? ras. Tėvelis taipgi pasakė
Kad dabar turime šaltą gražų pamokslą. Vaikučių 

choras labai gražiai giedo
jo. Visi Švč. Vardo Jėzaus 
Draugijos nariai dalyvavo 
laidotuvėse ir išklausė šv. 
Mišių. Grabnešiai taipgi 
buvo iš Švč. Vardo Drau
gijos: Jurgis Rauba, Pran
ciškus Gvazdausks, Vin
centas Bunevičius,. Ber
nardas Kurapka, Vilardas 
Čepaitis, Jonas Klebaus- 
kas.

Gražiai ir tvarkingai pa
tarnavo laidotuvėms geras 
parapijonas p. I. J. Norei
ka. Ilsėkis ramybėje, An
tanuk! —“Juzytė”.

PLYMOUTH, PA.

I -
gas ir gražus pabaiga ge
gužės mėnesio, todėl so
dinkime daug daržovių.

Kad tėvai, kurie turi du
kteris ir nori jas gražiai 
išauklėti nuo pusmečio 
mokslo, kad Šv. Pranciš-

dinę mokyklą. Vaikučiai 
džiaugėsi, kad tos pačios 
seserys sugrįžo. Aukštes
nioji mokykla prasidės ti
ktai Trijuose Karaliuose. 
Reikia pastebėti, kad mū
sų aukštesnės mokyklos, 
kaip bernaičiai^ taip ir ^aus Akademija yra pi

I

mergaitės įsirašo į suau
gusiųjų chorą. Tai labai 
gražus ir girtina darbas. 
Sausio 7 d. Šv. Kazimiero 
Choras su augštesnės mo
kyklos mokiniais persta- 

1 tys operetę “Šventoji Nak- 
i

nurodymų turi vadovauti 
visame Katalikiškame Vei
kime pasauliečių apaštala
vime. Ant galo palinkėjęs 
naujam komitetui laimin
gų Naujų Metų ir palai
minęs juos užbaigė prie
saikos apeigas.

Paskui visi komitetai su
savo kunigais susirinko į miteto pirmininku ir para- 
knmitetu mitinei! kamba- Diios iždininku. Dieve

giausia ir prieinamiausią
Kad katalikiškos moky

klos būtinai reikalingos 
dėl nustatymo jaunuolių 
būdo ir geresnio išlavini
mo.

. - Kad katalikų mokyklostis”. Tai pirmą syk musų i mokiniai gauna daugiau 
atsižymėjimų nuopelnų 
(prizų) negu viešų mokyk
lų vaikai?

Kad Pittsburgho Fede
racijos apskritis rengia iš
kilmingą paminėjimą Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Dienos vasario 16 d., Lie
tuvių Piliečių svetainėje, 
Jane St? Žvalgas.

*

I

I

%

komitetų mitingų kamba
rius naujoje Šv. Kazimiero 
svetainėje pasitarimui ir 
suplanavimui ateinančių 
metų darbuotei. Apsvars
čius įvairius reikalus ir 
planus prieš išsiskirstant 
po šio pirmo susirinkimo,

pijos iždininku, 
jiems visiems padėk mei
lėje ir vienybėje pasidar
buoti didesnei Dievo gar
bei sielų išganymui ir pa
rapijos naudai. Kame mei
lė ir vienybė ten ir Dievo 
palaįma.. N. ir P.

aukštesnės mokyklos mo
kiniai suvaidins tokį vei
kalą. Jei pasiseks, tai be 
abejo tokių perstatymų 
pasirodys ir dažniau, tat 
reiktų visiems tą jaunuo
lių darbą paremti ir tuomi 
juos labiau paskatinti prie 
darbo. Šaltis kaip sugrie- 

| bė Pittsburghą, taip ir šal
do jau antra savaitė, ir 
nei kiek neatleidžia. Brrrr, 
kaip šalta... Net mūsų la- 
baratorijoje žuvis puode 
sušalo, Džio, nei dinamitu 
negalėjo ledų pralaužti. Z.

NE JAUGI TU DAR 
NEŽINAI?

Kad Šv. Kazimiero para-

SCRANTON, PA.
Gruodžio 30 d. buvo liū

dna diena šv. Juozapo par. 
mokyklos1 mokiniams, nes 
tai įvyko laidotuvės moki
nio Antano Jokūbaičio, 
kuris besivažinėdamas su 
rogutėmis gruodžio 26 d.,

A. A. VIKTORIJA 
DOUGERTAITE

Liūdna pranešti, kad 
sunkiai sirgus per 9 die
nas plaučių uždegimu, Vi
ktorija Daugertaitė, 314 
Gardner g-vė, persiskyrė 
su šiuo pasauliu gruodžio 
17-tą d„ ir sugrižo pas sa
vo mylimą motinėlę, kuri 
mirė daugiau kaip metai 
atgal. Viktorija buvo jau
na ir skaisti mergina, ge
ros širdies ir linksmo bū
do, labai .rami ir kantri. 
Ji buvo tikra Lietuvos le
lija, nes augo ir žydėjo su

kalavimus patenkins.
Prašoma adresuoti: 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. _»

KADA BUS PASAULIO ; 
PABAIGA? ~

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygute: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio oa-

v

išnyksta, pasakyti apie pasaulio na- 
išnyksta, baigą. Šią knygutę yra ; 
lugai.lyg parašęs A. Jakštas. Jos jjr

kaina 10c. Su pristurttimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, .. 
Mass.

A

A
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T Rytinių Valstybių Žinios
Prisimink *

reiškė širdingą padėką at- vienas kitam linkėjo links- 
silankiusiems. mių švenčių ir džiaugėsi 

geresniais laikais. Detroito Žinios“Tėvyne, tu laisva”. Koks'PRIEŠ NAUJUS METUS
tai buvo tada džiaugsmas! 
Numesti vergijos pančius
ir alsuoti laisvai, būti ne-' party bei šokiai įvyko lau- ir iki gavėnios kiekvieną 
priklausomu, džiaugtis gy- kiant Naujų Metų, šv. An- penktadienį, vakare įvyks 
venimu, — troškimas išsi- driejaus parapijos salėje, šokiai jaunimui ir suaugu- 
pildė. Taip, išsipildė, ta Visi praleido linksmai lai- siems. Jaunimo šokiai bus 
laimės šventė yra Vasario ką.

v •

v •

Nors šiandien mes esa-

Kai kiekvienas žmogus, 
taip lygiai ir atskiros tau
tos bei šalys turi įvairių 
savo praeities pergyveni
mų, kurių tarpe vieni bū
na įspūdingi, malonūs, gi 
kiti liūdni ir skaudūs.

Šia tema kalbant, pra
vartu pažvelgti ir į mūsų 16-toji. diena. Lai ši diena 
pačių, dar visai netolimą mūsų tarpe per amžius 
tautos praeitį, kuri pri- keliauja iš lūpų į lūpas, 
mins mums tuos laikus, lai skamba ir aidi tolimais 
kuomet lietuvis troško ateities keliais, pasiekda- 
džiaugtis savo gyvenimo ma mūsų kartų kartas, 
laisve, kuomet jis mokėjo kaipo nemirtina tautos at- 
ir norėjo mylėti savo tė- mintis.
vynę.

Bet deja, nelemta jam me svetimoj šaly, atskirti 
tai buvo, nes tais laikais nuo mūsų brangiosios tė- 
slankiojanti niūrūs vergi- vynės toli, už plačiųjų 
jos šešėliai slopino ir tem- vandenynų, bet savo šir- 
dė mūsų tautos šviesą, o dyse mes taip arti jos, jog 
iš sunkiai alsuojančios lie- jaučiamės žaliuojančių lan 
tuvio krūtinės nūnai vien kų, miškų kvepėjimą ir 
tik skausmu tryško lieps- skambančias jaunimo dai- 
nojanti tėvynės meilė ne- nas.
žinomais ateities keliais. | Kalbant apie Vasario 16- 
Taip nelaisvės pančiais su-tąją, kaipo Lietuvos Ne
rakinta, per šimtmečius priklausomybės šventę, čia 
mūsų tauta kalėjo, tačiau ir norėčiau priminti, kad 
gyveno ištvermingumu ir Did. New Yorko ir N. J. 
viltimi, nes žinojo, jog ALRK Federacijos Aps- 
drąsūs Lietuvos sūnūs, ne- kritys nutarė atitinkamai 
pabūgs priešo aštraus ją paminėti.
kardo ir by dieną narsiai 
atrems prieš jį savo krūti
nę. Ir ištikrųjų, ta diena 
atėjo! Stiprybės dvasioj 
susikaupus, skausmų, au
kų, nesigailėta, nes drą
susis lietuvis žinojo, jog 
savo gyvybę aukoja tėvy
nės atpirkimo aukurui. Ir 
ištikrųjų, daugel ištikimų 
sūnų, dar visai be laiko, 
amžinai užmerkė akis ir 
mielai pasirinko šaltų ka
pų ramybę, nes į juos nu
keliavo su drąsia, karžy
giška ir nekalta šypsena, 
tėvynės meile papuošta.

Galop, perkūnijos, žaibai 
aprimo, apsiniaukusi pa
dangė pragiedrėjo ir iš jos 
tada jau tryško auksiniai 
saulės spinduliai, kurie da
žė laisvosios Lietuvos lan
kas. Čia skamba varpai, 
gaudžia trimitai, žygiuoja 
Lietuvos sūnų grandinės.'
gi virš minios galvų plėvė- vo jaunimą, nes jaunimas, 
šuo ja aukštai iškelta, mū- tai mūsų tautos pamatai 
sų numylėta trispalvė vė- ant kurių statoma ateities 
liava. Erdvėn veržiasi tvirtovė.— 
džiaugsmingi šauksmai: Fed. Propag. Sekretorius.

j Kun. Pakalnis, F. Aps
kričio pirmininkas ir Ap
reiškimo par. klebonas, 
mielai sutiko ir leido šiam 
paminėjimui panaudoti 
Apreiškimo par. salę. Tai
gi šiais metais, Vasario 16 
dienos paminėjimas įvyks 
kai minėjau Apreiškimo 
par. salėje, No. 5th ir Ha- 
vemeyer sk. Brooklyne, 
kur parapijų chorai, pasi
puošę tautiniais rūbais, at
liks koncertinę programą 
Bus ir solo dainininkai ir 
viša eilė pasižymėjusių 
kalbėtojų.

Nors dar yra laiko, ta
čiau iš anksto rengkimės 
šiam paminėjimui, suras- 
kime būdus kaip iškilmin
giau jį apvaikščiojus ir 
visi ruoškimės skaitlingai 
dalyvauti.

Ypatingai raginkime sa-

NEW BRITAIN, GONN.
SERGA LDS NARYS
Gruodžio 30 d. staiga su

sirgo pavojingai A. Gurs
kis, ilgametis LDS narys.) 
Susirgo dirptuvėje bedirb-1 
damas. Jam prasimušė 
kraujas, šiomis dienomis 
ligonio sveikata gerėja.

A. Gurskis turi labai rū
pestingą bei pavyzdingą 
žmoną ir sūnų Juozuką, 
kuris yra klieriku. Kalėdų 
šventes praleido pas savo 
tėvelius. Linkime A. Gurs- 
kiui atgauti sveikatą ir 
grįžti vėl prie savo šeimy
ninio gyvenimo ir sulauk
ti laimingai savo sūnelio 
kunigystės šventimų, ku
riam beliko tik metai mo
kytis. Laimingų sėkmių ir

tau, Juozeli, pasiekti užsi
brėžtą tikslą.

VAKARIENE VIENUO
LĘ PAREMTI

Sausio 4 d., Šv. Andrie
jaus parapijos salėje įvy
ko vakarienė tikslu parem
ti Seselę Reginą iš Nukry
žiuotojo Jėzaus Vienuoly
no, kuri siekia aukštesnį 
mokslą.

Seselės Reginos motina 
su kitomis savo dukrelė
mis atsilankiusius svečius 
gražiai pavaišino skaniais 
valgiais. Laike vakarienės 
pareikšta daug gražių 
minčių. Kalbėjo kun. P. P. 
Kartonas, klierikas J. A. 
Gurskis, graborius A. P. 
Kartonas. Vienuolės moti- 

O. Klasavičienė, pa-

VAKARAS
SLRKA. 109 kp. Card

PARAPIJOS ŠOKIAI 
Pradedant sausio 10 d. ŠV. PETRO PARAPIJA Atsiminkime jo vėlę savo jui už taip nuoširdų ben- 

maldose. dradarbiavimą).

I

Pelnas paskirtas pu- naujoje svetainėje prie ge- 
M. ros orkestros, kuri yra 

pasižymėjusi mieste dide
liuose viešbučiuose ir šo
kių svetainėse. Įžanga bus 
nedidelė. Jaunimas turėtų 
gausiai lankytis ir savo 
draugus svetimtaučius pa
sikviesti. Suaugusiems šo
kiai bus senoje svetainėje 
prie Lietuviškos orkes
tros, specialiai pakviestos. 
Turint savo erdvę vietą, 
net dvi svetaines, turime 
remti Tiktai Savo Įstaigą, k -r • • J • w • •

siau su parapija. T.

ROCHESTER, N. Y.
KALĖDOS

Šios praėjusios Kalėdų 
Šventės buvo pas mus la
bai linksmios, nes pirmu 
sykiu Piemenėlių Mišios į- 
vyko naujoje erdvioje baž
nyčioje. Didysis altorius 
buvo paskendęs elektros ir 
žvakių šviesoje. Mūsų baž
nyčios didysis altorius yra o Neiti Kur Kitais įeliaiš, 
originalus. Altorius pada- Vedančiais Į Maskvą, 
rytas gotiško styliaus iš 
medžio, spalva balta ir au
ksinė. Vyduryje yra dide
lis 10 pėdų aukštumo kry
žius su pilno didumo ken
čiančio Jėzaus pavidalu. 
Tasai kryžius atvaizduoja 
ne mirusį, bet kenčiantį 
Jėzų ir yra replika to 
garsaus Limpias (Ispani
joje) Stebuklingo kry
žiaus. Kančios akys yra 
Aureola krikštolinės ir, 
žiūrint, išreiškia gyvumą 
ir kentėjimą. Žemiau yra 
bronzinis Tabernakulis, o 
viršuj tabernakulio vieta 
įstatymui ŠŠ. Sakramento 
su žodžiais Sanctus iš tri
jų šonų, viršuj to yra 
bronzinis su kryžiumi. A- 
biejuose šonuose 
kulio yra angelų 
lai. Nuo vienos 
zokristijai aukso 
yra parašas “Christum Je- 
sum Crucifixum Venite 
Adoremus”. Taipgi šonuo
se altoriaus yra atvaizdai 
angelų gražiame piešinyje 
(Mūrais).

Tasai altorius yra ar
chitekto George F. Lorenz 
architektūros ir įtaisytas 
visų nevedusių vaikinų ir 
merginų per pasidarbavi
mą p-lių Onos Pranckūnai- 
tės ir Izabelės Rovaitės, 
kurios sunkiai dirbo vaik- 
ščiodamos po namus, rink 
damos aukas ir per viso
kius parengimėlius surin
ko $1,336.31c. ir įtaisė tą 
puikų altorių ant kurio au
kaująs patsai pasaulio At
pirkėjas.

Per šias Kalėdų šventes 
tasai altorius sužibėjo vi
soje savo grožybėje ir su
teikė nepaprastą - jaudi
nantį įspūdį.

12 vai. vidurnaktį sugau
dė vargonai, Choras už
giedojo “Vidury Nakties”; 
seka procesija, po to iškil
mingos šv. Mišios, kleb. 
kun. Bakšio pamokslas. 
Choras, vadovaujant prof. 
K. Baziui, iškilmingai gie
dojo Josef Gruber Festi- 
val Mass, pridedant pie
menėlių giesmes. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Kle
bonas visus širdingai svei
kina Kalėdų šventėmis, o 
žmonės išėję iš bažnyčios

Šią savaitę giedotos šv. 
mišios įvyks už a.a. Juoza
po Sirvydo vėlę. Mišias už
prašė Jaunimo draugija, 
kurios pirmininku yra 
Mindaugas Sirvydas, velio
nio sūnus.

Juozapas Sirvydas daug 
metų praleido Amerikoje 
ir buvo laikraščių redak
torium. Jis dėl silpnos 
sveikatos išvyko į Lietuvą 
ir ten užbaigė kelionę. Jo 
sūnus Mindaugas yra ge
ras šios parapijos rėmė
jas, o duktė p. Molienė pri
klauso prie Šv. Antano
parapijos. Atsiminkime jo Šį šeštadienį įvyksta ves

tuvės Antano Kish ir Jė- 
vos Rokutės Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Ji yrą 
duktė Adomo Roko, kurie 
yra trys broliai šioje para 
įpijoje: Adomas, Justinas 
ir Steponas. Pastarasis y- 
ra graborius. Visi trys y- 
ra geri parapijos rėmėjai.

Prieš Kalėdas įvykęsPetrikas Lowe, šios pa
rapijos narys, mirė Naujų jaunimo vaidinimas pavy- 
Metų dienoje. Palaidotas ko. Kurpavičiutės ir Juo- 
iškilmingai. Kun. Valaitis zuniutės duetai visiems 
atnašavo šv. mišias, o vie- patiko. Visi vaikučiai ga- 
tinis klebonas pasakė pa- vo nuo Kalėdų dieduko 
mokslą. Velionis buvo 79 dovanų. Taipgi mūsų pa
rų. amžiaus. rapijos klebonas dovanų

■nuo jaunimo choro ir drau 
1 gijos. Aleksandro Vasi
liausko dainos visiems pa
tiko. Dvi dainas parašė 
vietinis klebonas.

Ona Banonienė, 
10125 Barron St. 
susirgo. 
Keletą kartų. Nors
sunki, bet yra vilties, 
ji pasveiks.

gyv. 
sunkiai 

Kunigas atlankė 
liga 
kad _________________ \

Kalėdos buvo

taberna- 
pavyda- 
iki kitai 
raidėmis

pra- 
Or-

S.L.R.K.A.
SLRKA. 103 kuopa 

deda rodyti gyvumo, 
ganizatorius Jonas F. Jok-
šas darbuojasi vajuje, kad 
tiktai daugiau narių pri
traukti. Dvasios vadas 
klebonas kun. Jonas M. 
Bakšys deda savo spėkas, 
kad kuopa veiktų didelius 
darbus ir atneštų garbę 
Dievui ir Tėvynei. Dieve 
gelbėk Jiems atsiekti savo 
tikslą 1936 metais.

■ - • Vyturys.

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, sausio 12 d., 

Lietuvių parapijos mokyk
los svetainėje, kampas 
Broad ir Capitol Avė. į- 
vyks koncertas ir vaidini
mas. Iš Waterbury atvyk
sta artistų ir dainininkų 
grupė, vadovaujant komp. 
p. A. Aleksiui. Vaidins 
juokingą komediją “An
driaus šelmystės”. Daini
ninkai sudainuos daug 
gražių naujų dainų. Po 
vaidinimo ir koncerto seks 
šokiai. Rengia LDS 6 kp.

Rengėjai nuoširdžiai vi
sus kviečia ateiti, pamaty
ti gražaus vaidinimo ir pa
siklausyti gražių dainų. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Sausio 19 d., toje pačio
je svetainėje, 7 vai. vaka
re p. Januškevičius rodys 
judamus paveikslus. Ren
gia LRKSA. 89 kp. Paveik
slai iš Lietuvos. Taigi visi 
kviečiami ateiti ir pamaty
ti gražių vaizdų iš Lietu
vos.

vėlę savo maldose.

Šv. Petro Jaunimo drau
gija prisiuntė gėlių prie 
Antano Švendros brolio 
lavono, kuris mirė Meksi
koje ir buvo pervežtas i 
Detroitą laidoti. Palaidota 
iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios. Jis buvo 31 m. am
žiaus. Paliko žmoną ir tris 
vaikus. "Celionio tėvai rū
pinosi palaidojimu. Patar
navo graborius S. Rokas.

i Detroite
ilinksmios. Daug žmonių 
per ilgą laiką nedirbę 
prieš Kalėdas gavo darbus 
ir šventėms užsidirbo ke
letą dolerių. Taigi žmogus 
užsidirbęs Kalėdoms nesi
gailėjo kaip jis juos pra
leido. Jau seniai kaip Det
roite tiek pinigų šventėms 
buvo praleista, kaip prieš

į pereitas Kalėdas. Kad tik 
darbai pasilaikytų ilgesnį 
laiką.

I

nijoje lankėsi Sesutės 
Pranciškietės pas savo tė
velius. Jų Vienuolyne pasi
rinkto vardo nežinau, bet 
jos yra baigusios mūsų 
parapijos mokyklą ir jų 
pavardės buvo šiokios: Le
onavičiūtė ir Guoberiutė.

š.

BROOKLYN. N. Y.
Sekmadienį, sausio 12 d. 

įvyks 3-jų veiksmų dramos 
“Lietuviai Pabuskite” vai
dinimas.

Sekmadienį, sausio 12 d., 
5 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje įvyks Moterių 
Sąjungos 29 kp. “Bunco- 
Riešutų Party” ir šokiai. 
Kas daugiausiai gaus rie
šutų, tas laimės dovaną 
prie stalų. Bus ir “door 
prize”. Įžanga 35c. Pelnas 
parapijai. Gros Juozo Avi- 
žionio orkestras. Rengėjos 
kviečia visus atsilankyti.

Rašt.

Hartfordo lietuviai labai 
gražiai praleido šv. Kalė
das. Tėvas Bružikas savo 
turiningais pamokslais pa
traukė labai daug žmonių 
prie Dievo. ;

--------- ) 
Pereitais metais su dar

bais buvo neblogiausiai, 
bet artinantis naujiems 
metams kompanijos daro 
apskaitliavimą, tai ir dar
bai sumažėjo.

ALEKS, KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuojreriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R

LANKĖSI SESUTES 
Švenčių proga šioje kolo-

Cortlandt 7-4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row 

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7 
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA ’ 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

Moterų draugijos balius 
ir vajus labai gerai pavy
ko. Visi linksmai praleido 
laiką, nes buvo graži tvar
ka. Gana daug narių įsira
šė į draugiją. Pažymėtina 
šios: J. Jurgelaitienė, M, 
Butkienė, H. Zelenkienė, 
V. Vasiliauskienė, V. Ki- 
bertienė, K. Sirvailienė, 
M. Brazinskienė, J. Micie- 
lienė, M. Malinskienė, H. 
Malinskienė, M. Kernakie- 
nė, B. Francisienė, M. Kli- 
mienė, A. Žemaitienė, D. 
Belskienė. Moterų draugi
ja yra vienatinė draugija 
prie kurios moterims ver
ta priklausyti.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Moterų Sąjungos 54 kp. 

veikėja rašytoja, Centro 
valdybos narė, buvus Mo
terų Sąjungos pirm. Julė 
Medinienė ir p. J. Medinis, 
gruodžio 31 d. 1935 m., su
silaukė naujo šeimynoj 
nario 8 svarų sūnų. Ponia 
J. Medinienė ilsis Fordo 
ligoninėj. Laimingai jai 
pasveikti ir vėl darbuotis.

Rep.
i _ __________ _______________________

I

Kun. Vincas Masevičius, 
IŠv. Petro parapijos klebo
nas visiems savo parapi
jiečiams linki geriausių 
Naujų Metų. Per keletą 
metų daug sunkumų per
gyvenome, bet Naujus Me
tus pradeda su nauja ir 
stipria viltimi. Pirmiausiai 
mes turime viltį savo Su
tvėrėjuje, kad jis mūsų 
neapleis. Taipgi mes pada
vę rankas vieni kitiems 

I pasitikime, kad vieningai 
dirbdami nudirbsime dide- 
llius darbus. Pereitus me- 
i tus labai linksmai, naudin- __ i.

KA TIK ATSPAUSDINTA 
TRYS NAUJI GIES- 

MYNĖLIAI

gai ir dievobaimingai pra
leidome. Tiesa, netekome 
a.a. Jurgio Bražinsko, Ber- 
nice Ratušiutės, bet buvo 
toki Dievo valia. Jurgis 
buvo parapijos komitete, 
o Bernice katekizacijos 
mokytoja.

Ta proga dėkoju “Dar
bininko” Redakcijai, kad 
mūsų parapijos žineles tal
pino. Mes visi savo dėkin
gumą galime išreikšti 
“Darbininkui”, jį užsira
šydami ir platindami, kaip 
vieną iš geriausių lietuviš
kų katalikiškų laikraščių. 
(“Darbininko” Redakcija 
nuoširdžiai dėkoja Šv. Pet
ro parapijos žinių rašyto-

1. Naujas Giesmynėlis, — 
(Pirmoji Dalis) Adven
tinės ir Kalėdinės gies
mės. žodžius ir melodiją 
parašė Seirijų Juozas— 
harm. Juozas Žilevičius, 
kaina 50c.

2. Naujas Giesmynėlis, — 
(Trečioji Dalis A.) Ge
gužės mėnesio giesmės, 
žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, 
kaina 25c.

1-3. Naujas Giesmynėlis, — 
(Trečioji Dalis B.) Švč. 
Sakramento gies m ė s. 
žodžius ir melodijas pa
rašė Seirijų Juozas — 
harm. A. Kačanauskas, 
Kaina 15c.
Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

ATSARGIAI SU UGNIMI!
Jei nori sužinoti kiek ža

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