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Paryžius, gruod. 9, — 
Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris, Yvon Del- 
bos, kalbėdamas j radika- 
Jų-socialistų partijos kon
gresą, kurios jis yra na
rys pasakė, kad “Vatika
nas daro drąsius žygius 
pasaulinei taikai ir lais
vei”. Paryžiaus korespon
dentas patėmija, kad pir
miau niekada radikalų 
partijos narys negyrė Po
piežiaus darbų savo par
tijos nariams. Šiandieną 
kiekvienas protaująs žmo
gus žiūri j Katalikų Baž
nyčios Vadą, kuris teisin
gai nurodo žmonijai kelią 
i laisvę ir taiką tarp tau
tų. Noromis ar nenoro
mis ir radikalai - socialis
tai Popiežiaus galingą į- 
tekmę mato ir jo darbus 
Įvertina.

rusijojeIalšavimai
NEREIKALINGI

KUN. C0UGHLIN4S
KALBĖS FER RADIO

Detroit, Mich. Gruod.
Kun. Charles Coughlin 
pareiškė, kad po Nauju 
Metų vėl pradėsiąs kalbėti 
per radio. Detroito Arki
vyskupas Mooney jam su
teikė leidimą būti atsa
kingu redaktorium Sočiai 
Justice laikraštuko. Dabar 
visas laikraštukas bus 
Kun. Coughlino priežiūro
je; už kiekvieną straipsni 
jis bus atsakingas.
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ATSIRASTU DARBU 
TRIMS MILIJONAMS

DARBININKŲ

New York, Gruod. 9, — 
Laikraštis Nevv York Ti
mes paskelbė, kad Rusijo
je besiartinant “demokra
tiškiems” rinkimams, gruo 
džio 12 d., beveilF visur te- 
siranda tik vienas kandi
datas. Žmonėms nereikės 
ilgai galvoti, ar svarstyti 
už kurį balsuoti, nes kiti] 
nėra. Sovietų komisaras 
Kalininas, kalbėdamas 
žmonėms praeitą savaitę 
Leningrade pasakė: “Dau
gelis Rusijos piliečių sa
kys, kad neverta eiti bal
suoti, nes tėra tik vienas 
kandidatas ir jis vistiek 
bus išrinktas... Bet tai y- 
ra didelė klaida taip gal
voti. Aš jums atvirai pa
sakysiu, kad jei jūs visi 
eisite balsuoti, tai dauge
lis fašistų vadu susirūpins 
ir sakys “Žiūrėkite, jų ne 
Lik kariuomenė galinga, 
bet visi piliečiai stovi už 
kariuomenę”.

Šią savaitę visuose Ru
sijos miestuose ir mieste
liuose piliečiai suvaromi į 
susirinkimus klausytis to 
vieno kandidato kalbu, pa
raginimu, kad už ji bal
suotų. Užbekistane vienas 
vyras kūtėje pakorė savo 
žmoną, kada ji norėjo eiti 
į rinkimų susirinkimą. Ki
tas vyras nuplėšė nuo sa
vo žmonos visus drabu
žius ir pasakė, kad jei no
ri eiti i susirinkimą, tai 
eik nuoga. Abu vyrai a- 
reštuoti.

GREEN TURIS PLANĄ 
SUGRIAUTI CIO

Buffalo, N. Y. — Ameri
kos Darbo Federacijos 
prezidentas Green, kalbė
damas Brotherhood of 
Railway and Steampship 
raštininkų konferencijoj, 
pareiškė, kad jei greitu 
laiku negalės susitaikyti 
su CIO, tai jis turįs planą 
visiškai sugriauti CIO. Jis 
nesutiksiąs, kad CIO įeitų 
į Amerikos Darbo Federa
ciją lygiomis teisėmis. 
William Green nusiteiki
mas nieko gera nežada 
darbininkams. Jeigu tų 
dviejų darbininkų organi
zacijų vadai nesusitaikins, 
tai ne vadai nukentės, bet 
darbininkai. Taigi darbi
ninkų pareiga daryti 
spaudimą į vadus, kad jie 
susitaikintų.

Ne\v York, Gruodžio 9. ■ 
Lamont du Pont, prezi
dentas Du Pont de Ne-' 
rnours Kompanijos, kalbė
damas i susirinkusius ša
lies industrijos vadus ua- 
sakė, kad Amerikos indus
trijos pramonės padidini
mui yra pasiryžusios išlei
sti dvidešimts penkius bi
lijonus dolerių. Apie trys 
milijonai darbininku gau
tų darbus, tik reikalinga, 
kad valdžia industrijoms

J. E. KARDINOLAS WILLIAM O’CONNELL, 
gruodžio 8 d. minėjo 78 m. amžiaus sukakti.

Popiežius Tikriausias
DarbininkųUžtarejas

SLĖPĖ VYSKUPO
NUŽUDYMU

Ryga, Latvija, Gruod. 9, 
Iš patikrinančių šaltinių 

; sužinota, kad Sverdlovske, 
; Uraluose, buvo pašautas 
• Vyskupas ir už kelių die- 
I nu mirė, žmogžudys sako, 
■ kad pravoslavų vyskupas 
J darbavosi valdžios nuver
timui. Bedievių organiza
cija nusamdė advokatą 
apginti žmogžudį.

ŠV. TĖVAS POPIEŽIUS 
ATLIKO REKOLEKCIJAS

Vatikanas — Popiežius 
Pijus XI visą savaitę pra- 

į leido rekolekcijose. Kun. rx . j n ...i -v Righini, jėzuitas buvo JoPagrindas rlčllCS ir Pasitikėjimo Y ra j šventenybei patarėjas re
kolekcijų metu.
POLICIJA Išvaikė SĖ

DINČIUS STREIKIE-
RIUS

Tikėjimas į Dievą
BOSTON, MASS. gruod. 9, — Savo gimimo die- i 

duotu pastovų užtikrini- nos proga, Jo Eminencija Bostono 
ma, kad mokesčių suma nam O’Connell, išgyvenęs 78 metus 
būtu nustatyta pastovi, ir so prityręs, pasakė, kad šiandieną 
nežiūrint, koks būtu vai- Jos nelaime, iš kurios visos kitos paeina, yra nutoli- 
džios nustatymas darbi- mas nuo tikėjimo. Jis sako: “Atimk nuo žmogaus ti- 
ninkų atlyginimo ar darbo kejimą ir jis pasidarys panašus i laukinius žmones; 
valandų, tik kad būtų pa- atmesk tikybini mokslą ir įvesi neapykantą Į žmonių 
stovus, kad industrijos širdis. Šių dienų pasaulinė liga yra neapykanta. Kiek- 
žinotų ateitį ir galėtu da- vienoje gyvenimo srityje, ar tai būtu or^smižacrjose, 
ryti planus ir juos vykdy- ar darbininkų reikaluose, ar pramonėje, negalės būti 
ti. Žinoma, tas užimtu gal sugyvenimo ir taikos iki žmonės nesugrįš Drie tikėji- 
kelius metus laiko, bet ša- mo. iki neišmoks vieni kitus mylėti ir užjausti. Ta- 
lies vadai tokį sumanymą 
pilnai užgiria.

Kardinolas Wil- 
amžiaus, daug vi- 
didžiausią žmoni-I
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RADIKALAI NUŽUDĖ 110 
KUNIGU£

Malaga, Ispanija, Gruod. 
9, — Diecezijos laikraštis 
praneša, kad Malagos die
cezijoje Ispanijos radika
lai nužudė 110 kunigu, 75 
nuošimtį vienuolių, kada 
jie ta provinciją valdė. Iš 
328 diecezijos bažnyčių tik 
42 išliko nesunaikintos.

MAŽINS ALGAS DARBI
NINKAMS ČEVERYKŲ 

DIRBTUVĖSE

Haverhill, Mass., Gruo
džio 9, — Penki tūkstan
čiai darbininkų gaus ma
žesnes algas, nes kompa
nijos yra priverstos nu
mažinti čeverykų kainas, 
kad galėtų konkuruoti su 
kitų šalių kompanijomis. 
Čeverykų fabrikų darbi
ninkams algos bus suma
žintos 12 ir pusė nuošim
čių.
FORDAS SAVO FABRI

KUS APSTATĖ POLI
CIJA

čiau be tikėjimo tai nebus galima atsiekti.
“Kada žmonės pripažins Dievą už savo bendrą 

Tėvą ir į žemiškus dalykus žiūrės amžinybės akimis, 
tada jie atras tikrą laimę žemėje. Yra veikalas vardu: 
“Tu negali tai su savim pasiimti”, tas išreiškia mano 
dabartinę minti.

“Mes jaučiame daug nelaimių, mes smunkame, 
nes mes ieškome žemiškųjįj dalykų ir tas sukėlė mūsų 

i širdyse neapykantą ir nepasitikėjimą, šiandien žmo
gus nebeturi laiko su žmogumi pasikalbėti anie dva
sinius dalykus ir už tai vieni kitiems nebeužsitiki. 

: Pamatas meilės ir pasitikėjimo yra tikėjimas į tik- 
jrąjį Dievą. Pirmiau tas buvo, vėl sugrįš. Po dabarti
nio nuouolimo bus atsikėlimas. Taip buvo pirmiau, 
itaip vėl atsikartos. Žmonės sugrįš prie dvasiniu daly- 
įkų, jie supras, kad negalima laimingai gyventi netu- 
Įrint meilės bei užuojautos savo artimui. Jų tikėjimas 
į Dievą ir artimo meilė panaikins visas neapykantas 
ir kerštus, kurie šiandieną naikina mus.

“Šiandieną mums yra labiausia reikalingi doro
vės didvyriai, žmonės, kurie dorai gyvena ir nesibijo 
viešai tai parodyti. Tikėkite man, šiandieną visos ne
laimės, kurias žmonės kenčia, kurios neleidžia jiems 
sudaryti vienybės yra neapykanta. O, kad jie tik su
grįžtų prie tikėjimo.

“Aš noriai atiduočiau savo gyvybę už Dievo gar
bę ir žmonijos taiką ir laimę”.

i
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Detroit, Mich., gruod. 9, 
Darbininkų unijos vadai 
nori įtraukti Fordo kom
panijos darbininkus į uni
ją. Jie yra pasiryžę ei
nantiems iš darbo darbi
ninkams išdalinti lapelius, 
kuriuose aiškinama uni
jos reikalingumas. Fod&as 
savo dirbtuves apstatė po
licija, kad tokių lapelių 
neleistų dalinti. Kompani
jos darbininkų unijų bijo, šauti.

Ispanijoj Saudosi iš Orlaivių
Madridas, Ispanija — 

Gen. Franco lakūnai ap
šaudo Barceloną ir kitus 
radikalų tebekontroliuoja-į 
mus miestus. Radikalų i 
valdžios lakūnai taip pat 
iš orlaivių apšaudo nacio
nalistų stovyklas. Daug 

ižmonių žuvo Barcelonoie. 
Radikalai lakūnai išmetė 
tūkstančius bombų ant 
Paima (miestas ant sa
los), kur esą daug italu 
kareivių stovi ir laukia 
pašaukimo nacionalistams 
į pagelbą. Sakoma, kad 
trys nacionalistų ir vienas 
radikalų orlaivių tapo nu-

f

Madrido apylinkėje daug 
žmonių užmušta, kada na
cionalistai pradėjo ataką.

BUFFALO 11 COLIŲ
SNIEGO

Buffalo, N. Y. — Trečia
dienį, gruodžio 8 d. įvyko 
smarki audra, kuri supa- 
raližavo visą susisiekimą. 
Tai buvo didžiausia snie
go audra, kokios nėra bu
vę per 10 metų. Per 24 va
landas* prisnigo 11 colių 
gilumo sniego. Kadangi 
miestas nebuvo pasiruo
šęs, tai dėl audros ir snie
go buvo nutrauktas visas 
rusisiekimas.
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VVashington, D. C. Gruo- komunizmo išsiplatinimo. 
džio 9, — Amerikos Vys- Jie sako: “Popiežius Pijus 
kupai savo metiniame su- XI nurodo reikalingumą 
važiavime Washingtone taikos tarp darbo ir kapi- 
pareiškė, kad “tikriausias ialo. Jis drąsiai reikalau- 
varguolių ir darbo žmonių ja, kad darbininkams būtų 
užtarėjas ir prietelis yra duodama pilna laisvė susi- 
Popiežius Pijus XI”. Toks organizuoti, susidėti i u- 
vyskupų pareiškimas, da- nijas; Jis reikalauja, kad 
bar yra visuomenės spau
dai paduotas.

Vyskupai ispėja. žmones, 
sakydami, kad “visoki a- 
gitatoriai didina žmonėse 
nepasitenkinimą ir nera
mumą, kuris ir taip jau y- 
ra nemažas dėl ekonomi
nės netvarkos. Jie sako, 
kad jei tuo laiku Komu
nistai su savo veikimu dar 
neišeina labai plačiai, tai 
tik dėl to, kad jie laukia 
patogaus momento. Nete;- 
singa ekonominė tvarka
yra priežastis bedieviško daryta pastovi taika”.

darbininkams būtų moka
mas teisingas atlyginimas, 
kad darbo sąlygos būtų jų 
sveikatai ir luomui, kad li
goje ir senatvėje jie gautu 
pašalpą. Tikriausias šian
dieną pasauly visų vargšų 
ir darbo žmonių užtarėjas 
ir prietelis yra Popiežius 
Piius XI”.

Vyskupai taip pat apgai
lestavo nesutarimus tarp 
dvieju didelių darbininku 
organizacijų ir išreiškė 
vilti, kad “greitai bus su-

Japonai Užėmė Nankingo Vartus
Jersey City, N. J. —

Šiomis dienomis čia Įvyko 
pirmas “sėdėjimo” strei
kas, kuris užsibaigė i vie
ną valandą. Policija, suži
nojus apie sėdinčiųjų 
stręiką, streikięrius išvai
kė, pareikšdama, kad “čia 
ne Maskva. Jūs neturite 
teisės pasisavinti svetimą'kapus 
nuosavybę”.

SOVIETU VADAS GRA
SINA PRIEŠAMS

Maskva, gruod. 9, — 
Rusijos karo ir laivyno 
komisaras maršalas Voro- 
šilovas, kalbėdamas Mins-į 
ko mieste, grasino išnai
kinti visus socializmo 
priešus.

SUOMIJA SUMOKĖS 
KARO SKOLAS

AREŠTAVO 57 DARBI
NINKUS PRIE FORDO 

DIRBTUVIŲ

Shanghai, Kinija — Ja-' 
ponijos kariuomenė smar
kiai puola Kinijos sostinę 
Nanking. Kiniečiai, gerai 
apsiginklavę, ginasi nuo 
užpuolikų, bet maža viltis, 

i kad jie atlaikytų japonu 
spaudimą. Japonai jau 
užėmė Sun Yat-Sen di-

> ir Chilin 
vartus, Nankingo išlauki
nę sieną.

Amerikiečiai pasiruošę 
bėgti iš Nanking.

Japonai baigia apsupti i žtai priešinasi unijai. Ur.

Detroit, Mich. — Gruo
džio 8 d. prie Fordo dirb
tuvių areštavo 57 darbi
ninkus, United Automob1- 
Ie Workers of America 
narius už pikietavimą ir 
dalinimą lapelių. Unijos 
vadai nori suorganizuoti 

; Fordo darbininkus, bet 
1 dirbtuvių viršininkai gric- f . - w . . . . . .

I

Nankingą. Japonijos karo ja tikisi bylą lamėti teis- 
, vadovybė pranešė užsienių 
diplomatams, kad jie sa- 

j vo valstybių karinius, pre
kybinius laivus ir savo pi- 

i liečius ištrauktų iš Kini- 
‘ jos koncentracijos sto
vyklų, nes vėliau jie nebus 

, atsakomingi už įvykius.
Jung. Valstybių ambasa- 

I da jau išsikraustė iš Nan- 
' kingo.

Europoje eina gandai, 
kad Kinija ir Japonija 

gruodžio 15 d ji karo sko-j Pradės taikos derybas, bet 
los dali sumokėsianti; iš oficialių žinių nėra. Kini- 
trylikos skolingų vaistyk J°J pramatomas be kraujo 
bių, tik ji viena Amerikai i praliejimo valdžios per- 
temoka. Amerikos spauda 
ją už tai išaukština. Kaip 
mums būtų džiugu, kad 
Lietuvos valdžia tai pada« 
rytų. Tas lietuvių preštiža 
labai pakeltų.

VVashington, D. C. Gruo
džio 9, — Suomijos val
džia praneša Jungtvniu 
Valstvbių valdžiai, kad 

los dali

versmas.

PATARIA SVETIMŠA
LIAMS APLEISTI KINI 

JOS SOSTINĘ
4 ________________

Shanghai, gruod. 9, — 
Japonijos valdžia patarė 
visiems svetimšaliams ir| 
nekovojantiems kinie
čiams apleisti Kinijos sos
tinę Nankingą, nes jie nu
sistatė ją paimti ir nega
li užtikrinti gyventojams 
apsaugos. Japonų kariuo
menė jau visai arti sosti
nės ir reikalauja Kiniečių 
pasiduoti. Tačiau Kinie
čiai sutraukė čia geriausia 
savo kariuomenę ir žada 
kovoti iki galui. Manoma, 
kad kiniečiai netekę savo 
sostinės nebeturės pasiry
žimo su Japonais kovoti.

me.

TEISMAS NUBAUDĖ 
ZARUOLĮ

Šiame 
tūlas

27 m.
St. ’r

Lovvell, Mass. — 
mieste areštuotas 
James K. Zaruolis, 
amž., gyv. 49 Clair 
kaltinamas už pardavinė-

i jimą akcijų be leidimo. 
Teismas Zaruolį nuteisė 
81000. Jis apeliavo, ir tei
smas jį paleido uždėjus 
81000 kaucijos. Zaruolis 
pardavinėjęs. Kay Shoe 
kompanijos akcijas, ku
rios jis buvo iždininku.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 11 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa WCOP, Boston, Mass. 
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 arba 
112 kilocycles ir klausytis gražių dainų, muzikos ir 
kalbų. Biznieriai skelbkitės Darbininkų Radio prog
ramoje.
Ęr.........................................................................................................................................................................................................
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LDS. NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!
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Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skai
tytojų prenumerata baigiasi gruodžio ir sausio 
mėnesiuose. Taigi nuoširdžiai prašome neužvilkti 
mokesčių — užsimokėti laiku, kad nereikėtų ra
šinėti paraginimų.

Ta ingi prašome LDS kuopų sekretorių, kad 
paragintumėte savo kuopų narius, kad jie arti
miausiame susirinkime užsimokėtų savo duokles,

“Darbininko” Administracija.
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iviETiNES žinios! sėsi su dideliu pasigereii-

J, E. KARBINOLO GUGU- !
NELL GIMTADIENIS ! Gruodžio mėn. 6 d. šv. 

Petro parapijos gražiai iš
puoštoje svetainėje, sep
tintos gatvės southbosto- 
niečiams buvo suteiktas 
nepaprastas malonumas. 
Mat, jiems buvo perstaty
ta ką tik atvažiavusi į 
Bostoną žymi Lietuvos O- 
peros žvaigždė, panelė Ma
rijona Rakauskaitė. Jos 
atvykimas Amerikon yra 
nepaprastas tuo, kad. nors 
ir čia gimus, jos tikslas 
yra supažindinti Ameri
kiečius su lietuviška kul
tūra ir menu dainos srity
je. Paprastai lietuviškos 

nešė-

Gruodžio 8 d. J. E. Kar
dinolas William O’Connell 
minėjo savo gimimo dieną, 
78 m. amžiaus. Jo Emi
nencija iš ryto atnašavo 
šv. mišias Katedroje; pa
šventino du kataliku na
mu, ir dalyvavo Katalikių 
Moterų Lygos surengtoje 
arbatėlėje, kur pasakė tu
riningą kalba apie pago 
nizmą ir madų verges, ku
rios daugiau rūpinasi ma
giškais parėdais, kaip re
ligija.

Jo Eminencija jaučiasi kultūros Amerikon 
geroje sveikatoje, ir 79 jai yra ten 
metus pradėjo su. šypsena čia matėme 
ant veido.

mu apie savo Išganytojo 
gyvenimą šioje žemėje ir 

: Viešpatavimą danguje.
! Todėl, šiuomi reiškiu 
širdingą padėką vardu A- 
paštalystės Maldos Drau
gijos kun. K. Jenkui už 
šią taip naudingą mums 
paskaitą ir jo triūsą ir pa
sišventimą ją priruošiant.

Ieva Marksienė, pirm.

darbų. Kompanijos nebe
gauna užsakymų, nės iš 
kitų šalių; privežama pigių 
čeverykų. Pavyzdžiui šį
met iš Čekoslovakijos į A- 
meriką buvo įvežta trys 
milijonai porų moteriškų 
čėvėrykų. Darbininkų va
dai reikalauja, kad val
džia uždėtų didesnį muitą 
ir taip sulaikytų užsienių 
išdirbinių įvežimą.

LANKĖSI KLEBONIJOJ

SUSILAUKĖ SŪNAUS

Lapkričio 23 d., Petronė
lei ir Silvestrui Strokam 
“garnys” atnešė gražų sū
nelį. Motina ir kūdikis 
jaučiasi gerai. P-nas S. 
Strokąs yra So. Bostono 
biznierius. Jis turi valgo
mų daiktų parduotuvę — 
Klondike Market, 371 W. 
Broadvzay.

Art. Marijona Rakaus
kaitė, atvykus į Bostoną, 
iankėsi Šv. Petro lietuvių 
par. klebonijoje pas kleb. 
kun. P. Virmauskį, kun. 
K. Urbonavičių ir kun. K. 
Jenkų. Ketvirtadienį, 
gruodžio 9 d. vakare, Mu- 
nicipal Building svetainė
je art. Marijona Rakaus
kaitė 
moję.

dalyvauja progra-

SUŽEIDĖ B. CUNIENĘ 1 Krikštotėvu buvo p. Pel-J 
„ 4. •S'.r-ai— džiaus mokyklos laikuiKetvirtadieny gruodžio nuoširdus dra ku„‘

9 d. p. Brone Cuniene, ad-; Pranciškus Juras gv 
vokalo Juozo Cumo zmo- Prancižkaus par. kIebo. 
na vyko j a. a. Antano nas LaWrence Mass., kū- 
Kaino laidotuves Vaziųo- ma _ ia JuK p,lode. 
jant jyyko mrtomoMio Benž iš South Bostono, 
neiaime ir toje nelaimėje 6 val vakare PeldžilJ 
skaudžiai sužeista ponia namuose įvyko krikštvnu 
Gumele Ji nuvežta i Fo- puota kurloje da!yvtavį 
res_ . ‘ 18omnę- sekantieji svečiai: kun. P.Reiškiame pp. Cumam Ju kįn p.virmauskis, 
užuojauta ir tatame p. kun , gvagždys. Vyriau- 
Cunienei issveikti. sias Darbinfnkg Re/ kun
DĖLEI ANTANO KAI- K. Urbonavičius, kun. P.

RIO MIRTIES Juškaitis, kun. Al. Bub-
* * “ 1™, ’UO., kun. dekanas

Kapočius, kun. dr. Jogmi- 
i nas, MIC., kun. K. Jenkus,
■ kun. Aukštikalnis, pp. 
Puodeliai, pp. Ulevičiai,

■ pp. Siauriai ir adv. Ciūnys 
i su žmona.

Po vaišių

GRABORIAi

I

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gvven vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

n H t A R J i

t.
25) W Broadway. So Boston
■ >fis<> valHinlos nuo 9 ik! 52, nuo 

30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
sPre<iomU nac 9 iki 12 7. 
<nbi!tomis nn<> 9 Iki 6 vai. vakare. 
Noilėlir.mls nuo 9 Iki.12 vai. dienų.

( pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS I 
‘>fiso Valandos: 2—4 ir 6—8j

278 Harvard Street, 
fcamp. Inman arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.

6tI

gimusieji, o 
ir išgirdome 

e vynai, lietuviška dvasia 
persunktą čia gimusią pa
nelę. Susipažinimo su ger
biamąja viešnia vakarėlis 
gražiai pavyko. Po užkan
džių, klebonas kun. P. Vir
mauskis nuoširdžiai pa
sveikinęs gerb. viešnią, 
nerstatė jai dalyvius, ku
rių tarpe buvo ir vietiniai 
kunigai, profesionalai ir 
parapijos veikėjai. Paga

liau pati artistė išreiškė 
savo džiaugsma ir dėkin
gumą.

Vakarėlio rengėjai: po
mpai J. Kasparai, W. Skud

riai, R. Juškai, Poškai, K. 
Šidlauskai, Ponia Mark
sienė, panelė Drobavičiūt.ė 

panelė Zulonaitė. Rap.ir

I

4 VALSTYBĖS RANKOS
PASIDALINS $3,000,000

LANKĖSI

Ii

Tel. S. B. 2805-R š
LIETUVIS i

OPTOM ET RISTAS1
e

Išegzaminnoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

akvse sugrąžinu

KUN. P. JURAS
SO. BOSTONE

12i Sekmadienį, gruodžio
d... 3 vai. po nietu., Šv. Pet- K v“ro par. bažnytinėje sve
tainėje

i

j koše (aklose)
= šviesą tinkamu laika. Į
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
i 447 Broadway, South Boston ;

t• »trft(»»• »• tilt»«»*»• «•««•»• e•»utiifitHHH E

bažnytinėje
kun. P. Juras, 

Law”ence lietuvių parapi
jos klebonas, kalbės Pran
ciškonų - Tretininkų su-1 
rengtose prakalbose. Ren
gėjai kviečia visus lietu
vius ir lietuvaites daly
vauti ir išklausyti gražios 
ir turiningos kun. P. Juro 
kalbos.

Boston, Mass. — Gruo
džio 8 d., teismo paskirtas 
rnasteris, Arthur Black 
tyrinėjo uždarytos Fede- 
ral National bankos san
tykius su kitomis uždary
tomis bankomis, būtent, 
Inman Trust (Cambrid
ge), Bancroft Trust (Wor- 
cester), Lawrence Trust 
(Lavvrence), Brockton
Trust (Brockton). Maste- 
ris pripažino, kad Federal 
National bankas turi at
mokėti paminėtoms ketu
rioms bankoms 83,000,000. 
Taigi Federal National 
bankos turtas sumažės 
83,000,000, kuris ir taip 
buvo neperdidžiausias. 
Maža viltis, kad tos ban
kos depozitoriai gautų 
kiek iš likviduojamo tur
to. Bet 4 kitų uždarytų 
bankų depozitoriai gali 
♦tikėtis dividentų.

Antradienį, gruodžio 7 d. 
Darbininko redakcijoj lan
kėsi art. Marijona Ra
kauskaitė, lydima pp. 
Siaurienė ir Zaletskienės. 
Art. Rakauskaitė, kuri 
ketvirtadienį, gruodžio 9, 
koncertavo Municipal 
Buildinge, labai gerai nu
siteikus. Iš Bostono vyks
ta į New Yorką, kur sek
madienį, gruodžio 12 d. 
koncertuos. Gruodžio 15 d. 
laivu “Queen Mary” iš
vyksta į Lietuvą, kur jos 
laukia Lietuvos Valstybi
nė Opera. Art. Marijona: 
Rakauskaitei linkime lai
mingos kelionės.

reiškiame pp. Januso- tys, 
niams gilią užuojautą,

Juozą, Barbora ir visa 
Gailiūnų šeima.

JAUKI KRIKŠTYNŲ 
PUOTA

Sekmadienį, gruodžio 5
d., 3 vai. p. p. Šv. Petro šnekučiavo, 
par. bažnyčioje kleb. kun. ir palinkėję 
Pr. Virmauskis apkrikšty- '~ =
jo Antano ir Petronėlės 
Peldžiu sūnų Richardo ir 
Pranciškaus vardais.

LIETUVOJE YRA PER 
įooo Auto mAšinų

svečiai Dasi- A 
palose whist 
pp. Peldžiam 

ir jų šeimai geriausio pa
sisekimo, geroje nuotai
koje išsiskirstė namo.

Rap.
• i

v •

Iš Lietuvos

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA prie namų. dar

bo mergina ar moteris. Alga pa
gal susitarimą. Mažu vaiku ne
turime. Gerai merginai pastovi 
vieta. Atsišaukite 38 Minot St., 
Neponset, Mass. (ant antrų, lubu).

ĮDOMI PASKAITA

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048_____________________

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentu?
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

APKRIKŠTIJO GUB. 
HURLEY DUKTERĮ

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knvga 

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. .Toje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
i: lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu 81.00. Pinigus ge
rinusiai siųst Money Orderi, arba po
pierini doleri laiške. Adresas:

PAl'li MIKALAUSKAS
248 IV. I-’ourth St.. So. Boston, Mass.

(15-101

Nekalto Prasidėji m o 
šventėje, gruodžio 8 d., 
Sacred Heart par. bažny
čioje apkrikštijo gub. 
Charles Hurley dukterį 
vardais Eilėn Sarah. Krik
što tėvais buvo teisėjas 
Monahan ir p. Alma Bou- 

s dreau, ponios Hurley ilga
metė draugė.

Gruodžio 5 d., bažnyti-, 
nėję salėje, Apaštalystės 
Maldos Draugija buvo su- 

i ruožus iliustruotas pa-' 
; skaitąs temoje: Kristaus ;
Pėdomis. Paskaitą įdomiai

i skaitė kun. K. Jenkus. Ji ; Visoje Naujoje Anglijoje 
buvo puikiai paruošta, čeverykų dirbtuvės daug 
Paveikslai spalvuoti aiš- darbininkų atleido nuo

ČEVERYKŲ DIRBTU
VĖS ATLEIDO DAUG

DARBININKŲ

Boston, Mass. Gruod. 9,

PRISTATAU ALŲ IR 
TONIKį ‘ 

parengimams 
.. Patarnavi

mas skubus.
C. BARISAS

220 E St., So. Boston 
Tel. ŠOU 9328

įvairiems 
ir į namus

I

4 * MBaM <

MALDAGNYGES
“Pulkim Ant Kelių”, juodais odos apdarais $2.50 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros ........ $1.30
„Maldų Rinkinėlis”, juodais odos apdarais ...$L50 
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais .75 
“Maldų Rinkinėlis”, baltais celoloido apd.........90
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

apdarais .......... •........................................
“Jėzau, Pas Mane Ateiki”, specialė mažytė 

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai....................

“Naujas Aukso Altorius” .............................. $1.00
' Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

.60

.40

v

RADIO — REFRIGERATORS — WASHING MACHINES

| STANLEY RADIO COMPANY
355 W. Broadvvay 1044 Wash., Norwood

Tel. Šou. 0558 Tel. Norwood 1498-W

Telepbone
SO. BOSTON 

1058

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Trokę 

Agentūra.
Taisome visokią išdirbysffly auto- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E Eighth St. 

6OUTH BOSTON, MASS.
Kapočiumi* ir Peter Trečiokai 

savininkai

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTtVfe

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

I PIGIAI

GREITAI
SAUGIAI

UTHUAN1AH FVRNITVRE CO.
326-328 AV. Broadvvay, So. Boston

Tel. SOUth Boston 4618

3GSCJt3C%3G3S3G3S3£3S3»>

JOSEPH W, CASPER j 
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir i 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC
494 East Broadway

South Boston, Mass. 5 
Tel. ŠOU Boston 1437 jį 
Residence: 198 M St.
Tel ŠOU Boston 3960

Patarnavimas Dieną ir Naktį į 
^XXX3SXXXXXXKXX3C369CXX»G£XX3^.

ma darbininkų stoka, ypa
čiai bulviakasio metu. Sta
tistikos biuro duomeni
mis, šiais metais viduti
niškai darbininkui su 
darbdavio maistu mokėjo 
3,10 lt. per dieną, pernai 
tuo pačiu laiku mokėjo

Lietuvoje įvairių me-; 
chanizuotų susisiek i m o 
priemonių kas kart atsi
randa daugiau. Oficialiai 
paskelbtomis žiniomis, au
tobusų Lietuvoje iš viso y-2,60 lt. Darbininkui su są
rą įregistruota 300, ; 
sunkvežimių 480 ir moto- pernai — 3,60 lt. Moterims 
ciklų apie 1.340. darbininkėms šiais metais

Palyginus su praeitais su valgiu mokėjo_2,40 lt. 
metais visų šių susisieki-! 
mo priemonių skaičius žy
miai padidėjo. Autobusų 
padidėjo net apie 40, au- 
tosunkvežimių 130 ir mo- ; 
tociklų apie 200. Visai 
naujų autobusų įregis
truota 40, autosunkveži- 
mių per 140 ir motociklų 
apie 250.

Kaune šiuo metu yra 445 
privat. automobilių, 96 
taksiai 69 autosunkveži- 
miai ir 76 autobusai.

Iš šių duomenų galima 
spręsti, kad Lietuvoje iš 
viso yra nemažiau kaip 
100 šoferių.

Turimomis žiniomis apie 
700 šoferių yra aprūpinta 
pastoviu darbu..

NAUJOJI VVS VADO
VYBĖ

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Remkis tuos profesio- 

_. . OA . nalus ir Biznierius, kurie 
auto-Įvo maistu mokėjo 4,30 lt., c:aVQ skelbimais remia

pernai — 2,05 lt. Tuo tar
pu žemės ūkio darbininkų 
stokos nejaučiama.

JUOZAS M. DILIS

V •

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.KAUNAS — VVS XII j 

Suvažiavimas nuoširdžiai j 
sveikina Jus, Jungtinių A-j 
merikos Valstijų, Pietų Į 
Amerikos, Didžiosios Bri
tanijos ir kitų pasaulio 
kraštų lietuviai, dėkoja' 
Jums už paramą, kurią; 
teikiate sunkią lenkų oku
paciją nešantiems vilnie-! 
čiams ir per VVS visam 
Vilniaus vadavimo darbui, 
džiaugiasi Jūsų dalyvavi
mu VVS užsienio skyriuo
se ir kitose patriotinėse 
organizacijose, Jūsų spau
dos vilnietiškais straips- 

į niais ir informacijomis ir 
1 tikisi, kad visų lietuvių 
bendromis suvienytomis 

; pastangomis greitai bus 
išvaduotas iš lenkų pries
paudos visas okupuotasis 
kraštas su Lietuvos sosti
ne Vilniumi.

f ~ * 3 _ -------- ---  '  ■ ■ . .—
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lapkričio 15 d. posėdy pa
siskirstė pareigomis: 

Centro Komitetas: —
Pirmininkas — Juozas Pa- 
pečkys, I vicepirmin. — 
Antanas Juška, II vice
pirmin. — Jonas Navakas, 
Iždininkas — Balys Vit
kus, Nariai —Marcelė Ku- 
biliūtė, Fabijonas Kemė
šis, Dovas Zaunius, Pet
ras Babickas.
Vilniaus Geležinio Fondo 

Komitetas
Pirmininkas — Fabijo

nas Kemėšis, Vicepirm. — 
Povilas Brazaitis, Iždinin
kas — Adomas Kupcikevi- 
čiūš, Sekretorius —• Vin
cas Kauža, * Narys — Jo-' 
nas kalnėnas.

WS Revizijos K-ja
Pirmininkas — Mečislo

vas Kviklys, Vicepirmin. 
— Alfonš. Mažonis, Sfekhe- 
toriūs — Petras Petronis, 
Nariai — Balys žygelis, 
Andrius Randomanskis.

Kiek Uždirba Žemės C 
Darbininkai

Rudens žemės ūkio dar
bams kai kuriose vietose 

•šiais metais buvo jatiČia-

BIG
WRTTE FOR MO OTHER DES4&NS SENT«EE Į
MEMORIAL GRANITE CO.-1 1S» MAMCOCK ST^ Quincy, Mass. ■Br

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

T

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

5 OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND

| SHAWMUT GINępppf 11 CSHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. 1A/1HLiD Kvorta $1.19

| GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09 
Bay Statė Alus — 3 kenai už 25c.

DYKAI PRISTATYMAS Į NAMUS
Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

KLAIPĖDA

THE SUPREME WAVE
TOBULAS PERMANENT BE DRATŲ 

NESUDARO NESMAGUMŲ 
BE CHEMIKALIŠKO ŠILDYMO

REGULIARĖ KAINA 
$7.00 

SPĖCIAL KAINA
$3.50

IKI GRUODŽIO 20, 1937
CASPER’S BEUATY SAJLON

Tel. ŠOU 4645 So. Boston, Mass.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
DARBININKy ATLYGINI
MO IR VALANDŲ BILIUS I

I 
I1VVashington, D. C. gruo

džio 9, — Yra viltis, kad 
Kongresas priims įstaty
mą darbininkų atlyginimo 
ir darbo valandų reikale. 
Mrs. Mary Norton, pirmi
ninkė kongreso darbo sky
riaus komisijos Washing- 
tone pareiškė, kad komisi
ja jau turi sudarę bilių ir 
greitai bus įteiktas Kon
gresui. Ji atmetė Ameri-i 
kos Darbo Federacijos I
prezidento Green įteiktą 
eilių. Originalis bilius, ku
ris buvo sudarytas Black-; 
Connery, reikalauja, kad ■ 
Kongresas paskirtų tam j 
tikrą komisiją ir ji pagal 
industrijų ir valstybių su
darytų įstatymus. Ameri
kos Darbo Federacija bu
vo griežtai priešinga, nes 
sako, komisija pridarys 
visokių netaktų. Gi tuo 
pačiu metu CIO tai užgy- 
rė.

Jeigu Kongresas priimtu
įstatymą, kuriuo darbi- POTVYNIAI 
ninkams būtų mokama ne
mažiau 40 centų į valandą 
ir darbo valandos būtų ne-| 
daugiau 40 į savaitę, tai vyniai, kurie kilo dėl dide- 
toks įstatymas darbiniu- h0 ir smarkaus lietaus, 
kams gyvenimo nepage- nusinešė keliolika žmonių 
rins. Jei darbininkas te- gyvybių ir pridarė didelių 
gaus tik §16.00 į savaitę nuostolių centralinėje ir 
šiais laikais, jis jokiu bū- šiaurinėpje Graikijoje, 
du negalės išlaikyti savęs 
ir savo šeimos. Jei toks i- 
statymas pereitų, tada 
darbdaviai ir pasiteisintų 
mokėdami tik 40 centu Į. 
valandą.

projekte sakoma, kad bū
tų mokama nemažiau 40 
centų į valandą, tai išro
do, kad jis reikalauja vi
siems, kurie tik kokį nors 
darbą dirbtu. Norima 
greitu laiku plačiai apim
ti. Kodėl Kongresas nega
lėtų perleisti įstatymo, 
kuriuo Darbo Skyrius pa
darytų tyrinėjimus įvai
riose industrijose, sužino
tų kodėl darbininkams 
mažai mokama, kokios y- 
ra toje apylinkėje pragy
venimo kainos ir tada pa
gal tų žinių Darbo skyrių 
nustatytų mokesnius.

į
lII

j
i i i

1

Sekma
gruodžio 12 d.. 5 

vai. po pietų įvyks Baltos 
Lelijos choro radio prog
rama iš WH0M, Jersey 
Citv stoties. Programą iš
pildys Baltos Lelijos vyru 
choras. Patartina visiems 
pasukti radio rodyklę ant 
1450 kilocycle's.

Kearny, N. J. 
dienį,

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

DARBININKAS

o
n; 2

Bernardas Koraitis

3rieškaledinis Kailinių
IŠPARDAVIMAS
Prieš Kalėdas I. J. Fox kompani;oje eina didelis kalinių išpardavimas, kuriame galite 

sutaupyti daug pinigu. Taigi, nelaukite ilgai, tuojau ateikite Į I. J. Fox krautuvę ir klaus
kite Eernardo Koraičio, kuris yra. šios kompanijos lietuvis atstovas. Per B. Koraiti pirkda
mos kailinius sutaupvslte 10 nuošimčių. B. Koraitis yra kailinių expertas, kuris pritaikins 
kailinius taip, kad kiekvienas galės pasigrožėti ir pasidžiaugti.

Prieš Kalėdas I. J. Fox kompanija specialiai turi didelį kailinių pasirinkimą naujausių 
madų. D.?bar kailinius galite pirkti nupiginta kaina ir su mažu imokėjimu. Taigi, šiandien 
ateikite į mūsų krautuvę ir pamatykite pasaulyj? puikiausių madų kailinius.

NEATIDĖLIOKITEL 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios Į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

■■■■■■m

PRIDARĖ
DAUG NUOSTOLIŲ

I
i

*Į

—±J

GERB. DARBININKO BEN
DRADARBIU DĖMESIUI
Kalėdinis Darbininko nu

meris išeis padidintas, i- 
liustruotas ir tik vienas 
numeris tą savaitę prieš 
Šv. Kalėdas. Gerb. Ben
dradarbių prašome straip
snius, vaizdelius, kores
pondencijas ir kitokius 
raštus, skiriamus tam nu
meriui, siųsti taip, kad 
gautume penkta dieni, 
gruodžio 17 d., o vėliausia 
šeštadienį, gruodžio 18 d., 
š. m.

j Po Šv. Kalėdų tą savaitę 
taip pat išeis vienas nu
meris ir tai bus paskutinis 
šių metų numeris. Taigi 
Naujųjų Metų numeriui, 
kuris išeis ketvirtadieni, 
gruodžio 30 d., visus raš- 

. tus prašome siųsti taip, 
i kad mautume pirmadienį

• v

Athens, Graikija — Pot-

$30.5500,000 NAUJU
NAMŲ STATYBAI

90 nuošimtį išlaidų, kv.- simatė. 
rios sudaro už nugriovi- gydyto 
mą senų laužų ir pastaty
mą naujų namų, 
ma paskirstyta 
Pittsburgh — §10,000,003- kelio* išėmęs 
Detroit — §10,000,000; supylė jo burnon mažą 
Brideenort, Conn. — §3,{degtinės buteliuką, kurį 
600.000: Svracuse, N. Y J gydytojas su savimi turė- 
— S2,500,000; Jacksonvil- jo ir pasiėmęs paprastą 
•e, Fla. — §1,000,030; Cn- aštrų peilį, padarė savo 

■ lumbus, Ohio — SI.500, draugui gana didelę kai- 
000: Annaoolis, Md. — “''■■■—° 
§400,000.

DARBININKŲ NELAI
ME VILNIAUS KRAŠTE

▼ 1 • ■
JIS t-’ ■ mri > t• •. ... *

vo draugo mirt'0? pavo
Toji su-i nieko nebelaukdamas, p 

šiaip: Į vilko savo draugą į šalį 
iš kišenės

• e*

•-» _- v
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pa-

z
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mėsos ir labai mažai VISA EILE KOMUNISTŲ gruodžio 27 d š. m. 
-orios. BYLŲ LENKIJOJE Dėkojame visiems

L

NOBELIO PREMIJA 
VITAMINŲ SURADĘ IUI

VVashington, D. C. —
Reikia žinoti. Jung. Valstvbiu viršmin- 

kad dolerio vertė keičiasi, kai paskirstė S30.500.00'') 
Bet kas svarbiausia pra- kaikuriems miestams nau- 
gyvenimo kainos kyla. Ir ju namų statybai na^al 
jei įstatymas neatsižvel- Wagner - Stea^all įstatv- 
gia į permainas gyvenime, rm. kuri Kongresas nriė- 
tai jis darbininkams nepa- me pereitoje sesijoje. Įsta- 
gelbės, bet pasuinkins gy- tymas leidžia federalei 
venimą”. Toliau, įstatymo!valdžiai skolinti miestams

riajame šone operaciją 
Vieton higieniško medici
nos bandaže, jis pavartojo 
operacijos žaizdai surišti 
paprastas nosines skara- 

! les, o viršų, — kad nepa- 
i leidus krau ją iš širdies ve- 
; sėlių ir didžiųjų kraujo 
į venų, — stipriai surišo su- 
; draskytais nuo savo kūno 
baltiniais (marškiniais).

Tuo tarpu, kai jis pa- 
jisįbaigė primityvę savo ope-

i
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ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių 
Angliškai-Lietuvišką žodvną (Dictionary). Jis 
turi 399 puslapius. Apdarytas §2.25, be apdarų — 
SI 50. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą 
skaičių teturime.
Darbininkas, 366 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Dėkoiame visiems Gerb. 
Bendradarbiams už Bara
ma laikraščiui “Darbinin- 

i kui”.i Varšuva — Visoje eilėje 
Lenkijos miestų lapkričio j 
15 d. buvo svarstomos di
delės bylos prieš komunis
tus. Baltstogės apygardos 
teismas išvažiuojamoje 
sesijoje Bielske Podlasky- 
je nuteisė 31 komunistą 
nuo vienų iki 10 metų ka-i 
lėti sunkiųjų darbų kalėji
me. Krokuvos teismas nu
teisė 11 komunistų —Kro
kuvos anglies kasyklų 
darbininkų — nuo vienų 
iki dvejų metų kalėti. Jie 
buvo kaltinami siekę vals
tybės perversmo. Zamos- 
cio, Vidurinėje Lenkijoje, 
teismas nuteisė 16 komu
nistų nuo vienu iki ketve
rtų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Du kaltinamieji

dėl jų nėr jauno amžiaus 
buvo išsiųsti į pataisos 
namus.

Nobelio dovana už me
diciną šiemet teko vengrų 
mokslininkui, Szegedo u- 
niversiteto (Vengrijoj) 
profesoriui Szentgvorgy- 
ui, ąuris surado vitaminus 
C ir P. C vitaminas apsau
go ir gydo nuo skorbuto. 
P. vitaminas apsaugo nuo 
odos ir gleiviniu kraujavi
mo. Be to, paskutiniuoju 
laiku prof. Szentpyorgyi 
išradęs naują vaistą nuo 
cukrinės ligos.

MIRK maršalo uba- 
REVIČIAUS BROLIS

Kaip žinoma, Sovietų 
Rusijoj sušaudyto su ki
tais maršalais lietuvio U- 
barevičiaus brolis gyveno 
Užpaliuose, buvo felčeris. 
Po brolio sušaudymo J. 
Ubarevičius jautęsis blo
gai, vis buvęs nusiminęs, o 
šiomis dienomis mirė.

Varšuva — Netoli vien 
Vilniaus krašto kaimo 
darbininkai lauko rado 
dar nuo didžiojo karo už- 
silikusį artilerijos sviedi
nį. Kai vienas iš darbinin
kų sviedinį pajudino, 
sprogo ir užmušė tris as-j raciją, — kelių ištolo pa

stebėjo atvažiuojanti au
tomobilių. Gydytojas su 

: mo- 
ssuodamas, davė nelaimės 
{ženklą, —ir automobilius 
) sustojo. Operantą, reikėjo 
vesti 18 anglišku mylių 
kelio, kol privažiavo gy
ventojus ir rado artimiau
sią ligoninę. Ten tas pats 
gydytojas kartu su juo 
važiavęs, 
operacijų siūlais ir visa 

į kita, kas ligoniui reikalin
ga padarė. Po 2 savaičių 
laiko, ligonis visiškai pa
sveiko ir išvyko nampn.

Už ta didvyrišką žvgį, 
Dr. Haimburges vėliau 
Vienos Gydytojų Institu- 

! te, tapo andovanotr s 
Pranciškaus Juozapo I 
laipsnio auksiniu krvžiu- 
mirė medicinos profeso
riaus laipsniu.

J. Br'keviČius

PASIKĖSINIMAS 
PRIEŠ STALINĄ

menis.

. i

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda svie 
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120 I

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkali 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV. JONO EV. BL. PASALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagiilys, 
601 6th St.. So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas Nevieni,
16 IVinfleld St., So. Boston, Masa. 

Prot. Rašt. Jonas GI 1 nerkis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa. 

Fin. Rafit. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tulelkls, 
t 109 Bowen St., So. Boston, Mass. 
, Maršalka Jonas Talkia.

7 \Vlnfleld St., So. Boston, Masa. 
Draugija laiko susirinkimus kas t re 

čia nedčldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pletij. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St., So. Boston, Mass.
/--------------------------------------------------

7:30 vai vakare. pobažnytlnėj sve 
rainėj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raStinlnke.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarksfenS,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienfi, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot Rašt. — Bronė Cnnlenė,

29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-1V.

Fin. Rašt — Marijona Markonintė, 
4115 IVashington St.. Roslindale, Mass.

Tel. Parkwny 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnllutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tva-rkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Roston. Mass.
Kasos Globėja — Ona Slanrlenė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarninka mėnesio.

PIRMUTINĖ SAVO RŪŠIES 
OPEPACUA PASAULYJE

Reuterio Telegramų A- 
gentūra iš Vienos, Austri
joje, praneša, kad vienas 
jaunas austras gydyto
jas, Vienos mieste, — Dr. 
Haimburges, sulaukęs ru
deniniu atostogų ir ku
riam laikui pasiliuosavęs 
nuo savo tarnybos parei- 
?u vienoje Vienos miesto 
ligoninėje, sumanę pėsčias 
pasivaikščioti po savo šą
li. kad būtų jauki ir ne
nuobodi jo kelionė. — tam 
tikslui jis prisikalbino vie- 

buvusį savo mokslo 
Tai’ni draugą, visa kas 41- 
'msnei kelionei yra reika- 
i;nga apsirūpinę, abu iške
liavo. Jau jiedu laimin
gai buvo atkeliavę iš Vie
los į Styri jos Provinciją, 
kuri yra gana toli nuo so
stinės. Diena buvo labai 
šilta. Staiga Dr. Haim
burges kelionės draugas 
sustojo ant kelio beėjęs 
ką tai neaiškaus ištaręs 
sudejavo, ūmai krito ant 
žemės ir neteko sąmo
nės... Tai matydamas jo 
draugas Dr. Haimburges, 
vienu akymirksnni prie jo 
nrišokęs, atplėšė jam nuo 
krūtinės drabužius, ir ant 
greitųjų pradėjo savo 
draugą egzaminuoti, kas 

i jam atsitiko. Netrukus jis 
nustatė, kad jo draugą 
staiga pagavo aopendici- 

iris. Jam ūmai reikėjo pa
daryti operacija. Aplinkui 
kelią toje vietoje buvo tik 
kalnai, miškai ir pūsti, 
neapgyventi laukai, žmo
nės gyveno gana toli ni o 
tos vietos; ant kelio taip 
gi nė gyvos dvasios ne-

I

I
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susiuvo žaizdą

Žiniomis, suomių laik
raščio “Huvdstadbladet” 
Maskvos korespondentas 
rašo, kad Maskvoje, be ki
tų, suimtas ir Stalino as
meninis fotografas Inse- 
nas. Esą, Insenas savo fo
tografijos aparate buvo į- 
dėjęs pragaro mašiną, ku
lia norėjęs susprogdinti 
Staliną, tačiau prieš i am 
vykstant fotografuoti Sta
liną buvusi padaryta kra
ta, per kurią ta mašina ir 
buvo rasta aparate. Toliau 
tas pats korespondentas 
rašo, kad Maskvoje eina 
masiniai suėmimai; dau
giausia suimama vokie
čiu. Tsrr» kitu suimti: lėk- 
riimi fabriko direktorius 
^inaiskis. laivvno vir
šininko nadėjėjc” Joffė.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.
.

Sullivans Lięuors Store į
295 VV. BROADVVAY, TEL. ŠOU 9772 j

3

/■ UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERITY VVINNER 100 Proof 1 m. Senumo

I KVORTA — $1.25
Ruginė Straight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25 
California Grape Brandy didelis butelis už $1.25
GIN kvorta ......................................................99c.
RUM už pt. — 69c. — kvorta.......................$1.25

ALUS GARRISON
BAY STATĖ 3 kenai 90 proof degtinės

už 25c. Kvorta — $1.09

KAIP APSAUGOT’ DAN
TIS nuo puvnm

“Frankfurte Z-e’tung” 
rašo, kad P: Morfe įvy
kusiame d-vūi gvdvtoiu 
kongrese, kuriame dalyva
vo i,200 vokiečių ir 200 
užsienių gydytojų atsto
vų, geriausia priemonė 
dantims nuo puvimo ap
saugoti, pripažinta kieta 
duona. Ji ne tik stiprinan
ti dantų šaknis, bet ir pa
dauginanti seiles, kurios 
burnoje išnaikina bakteri- 
jas, gadinančias dantis.

Net lengvai pakepinta 
balta duona esanti daug 
geresnė tiems, kurių silp
ni dantys, negu visai švie
žias pyragas. Daryti ban
dymai su 143 Kelno vai
kais parodę, kad tos prie
monės labai tinkamos. Vi-, 
sų blogiausius dantis turį Į 
miestiečiai, kurie valgo

i

I
i

LDS N. A. APSKR. ATS
TOVŲ PARENGIMAMS

SURINAMAS CREMO ALE
ATKELTAS

Įvyks sekmadienį, gruo-' 
džio 12 d., š. m., 2 vai. po 
pietų, “Darbininko” patal
pose. 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. i

f ši susirinkimą kviečia
mi visų LDS Naujos An
glijos kuopų atstovai bei 
valdybų nariai, taipgi šv. 
Roko parapijos atstovai, 
iš Montello, dalyvauti pa
sitarimuose.

Šioje atstovų konferen
cijoje bus nutarta kada 
turėsime LDS apskričio 
nutartus turėti parengi
mus ir kokiose vietose.

Po šio susirinkimo aps
kričio parengimų komisi
ja turės progos pradėti 
naują darbą sekantiems 
metams.

Jonas Kumna, 
Apskričio Pirmininkas 

Tanias Versiackas, 
Apskričio Sekretorius. f

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavermis ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausiu miežių ir tinkamai įsendftitas.

X

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brevving Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

i

■
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Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as 
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OP LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8. 1917, authorized on July 12, 1918
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Domestic yearly ............
Foreign yearly ..............
Domestic once per week 
Foreign once per week

......... $4.06
......... $5.00
yearly $2.00 
yearly $2.50

DARBININKAS

i

PRENUMERATOS KATNĄ; 
Amerikoje metams .................. I,
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams

$4.00

$5.00

S06 West Broadway, South Boston, Mass 
Telephone SOUth Boston 2680

Kova Su Komunizmu
Ispanijos vyskupai pasiuntė laiškus viso pasau

lio vyskupams apie tikrą tikėjimo padėtį savo tėvy
nėj. Komentuodamas tuos laiškus, italų laikraštis 
L’Osservatore Romano štai ką pareiškia;

“Kova prieš Bažnyčią tai įžymi ypatybė civilinio 
Ispanijos karo... Pasiryžta Bažnyčią panaikinti ir už
gesinti, ne kaip kokį žiburėlį, kurs neaiškiai mirga 
oro atakos metu, bet visiškai ją uždaryti, kaip mirš
tančio žmogaus akį. Dvidešimts tūkstančių bažnyčių 
buvo sudeginta bei išniekinta, 80 nuošimčių dvasiški- 
jos išžudyta, gaudyta su šunimis ir šaudyta kaip žvė
rys medžioklėje”.

Tie tragiški faktai dar kartą Įrodo, kad kruvinų
jų komunistų vyriausias tikslas yra išnaikinimas tikėji 
mo ir dvasiški jos, o jų ekonominės neva pastangos tai 
tik priedanga, kuri labai nevykusiai mėgina prideng
ti jų kruvinas žudynes ir barbarišką civilizacijos nai
kinimą. Visoms tautoms gresiąs komunizmas tai tar
si totorių ir turkų užplūdimas, prieš kurį visa krik
ščioniškoji Europa andai turėjo sunkiai kovoti, kol 
tą pavojų galutinai likvidavo. Šiandie toks pat užda
vinys stovi prieš civilizuotą pasaulį. Nėra šalies, kuri 
nebūtų priversta kovoti prieš tą moderniška epidemi
ją. Kai kurioms šalims jau pavyko komunizmo pavo
jų bent laikinai pašalinti, bet dauguma dar su juo 
grumiasi, kaip su kokia sunkia liga.

Brazilija tuo atžvilgiu buvo gana laiminga. Ji e- 
nergingai griebėsi komunizmą likviduoti ir, rodos, sa
vo tikslą atsiekė. Naujas Brazilijos Prezidentas, Ge- 
tulio Vargas, trumpai pažabojęs komunistų užsimoji
mus, sutvarkė šalį ir patiekė naują konstituciją, kuri 
suteikia piliečiams lygias teises ir sąžinės laisvę. Tuo 
būdu ir Katalikų Bažnyčiai pripažintos pilietiškos tei
sės ir pilna laisvė. Reikia žinoti, kad 1891 m. revoliu
cinė Brazilijos konstitucija buvo atėmusi nuo Bažny
čios per amžius įgytąsias teises. Antroji 1934 m. kon
stitucija tas teises Bažnyčiai gražino, gi pastaroji, 
šiais metais priimta konstitucija tą laisvę vėl pa
tvirtino.

Kalbėdamas į armiją, karo sekretorius gen. Dut- 
ra pareiškė, kad Dievas Brazilijoj nebus užmirštas ir 
kad šalis pageidauja to paties Dievo, kurį skelbė pir
mieji Brazilijos misijonieriai, Tėvai Jėzuitai Anchieta 
ir Nobrega. K.

DarbininkųN uolatiniai 
Rūpesčiai

i

kitų S Sveikiname, Kun. Coughliną 
įvežti pigių išdirbinių-pro- -------
dūktų. Kitose šalyse, kur Kun. Coughlinas po 
pragyvenimas yra pigus, Naujų Metų vėl kalbės per 
darbininkai gali dirbti už radio. Milijonai vėl girdės 
mažą atlyginimą. Žinoma, jo kalbas ir geriau pažins 
tada kompanijos išdirbi- Katalikų Bažnyčios moks- 
nius gali nebrangiai par- lą. Jis kalbės, kaip pa
duoti. Pramonininkai, no- reikšta, politiniais, ekono- 
rėdami turėti sau didesnį miniais ir socialiniais 
pelną, neįma Amerikos iš- klausimais, 
dirbinių, bet juos persi- Kun. Coughlinas šiomis 
traukia iš kitų kraštų, dienomis pasirodė tikras, 
parduoda juos aaug pi-' ištikimas, paklusnus Die
giau ir sau didi pelną pasi- vo Bažnyčios kunigas. Ka
daro. Taip dalykams ei- da Union for Sočiai Justi- 
nant, šios šalies dirbtuvės ce vadai kėlė protestus 
yra priverstos darbinin- prieš Arkivyskupą Moc
kus nuo darbų atleisti, ney, ir šaukė, kad neklau- 
Tuo reikalu valdžia turėtų sytų vyriausybės, nes tai 
išleisti griežtesnius įstaty- i žmogaus valios varžymas, 
mus, kuriais būtų reika- laisvės atėmimas, kun. 
laujama aukšto muito už Coughlinas per laikraš- 
užsienių išdirbinius.

Darbininkas randa ir i 
kitų priežaščių dėl ko jis 
neteko darbo, bet tcs avi; 
yra svarbiausios. Tačiau 
jam labai rūpi, kaip ne
darbo metu, jis galės pra
gyventi. Tiesa, po Naujų 
Metų 21 valstybė pradės 
nedirbantiems darbinin
kams mokėti savaitinę al
gą. Čia yra jam suramini
mas, bet ne pilnas.

NEDIRBANTIEMS 
ATLYGINIMAS

Iki Naujų Metų daug 
darbininkų bus be darbo. 
Sausio 1 d., 1938 m. bus 
daugybė darbininkų, kurie 
daugiau kaip šešius mėne
sius jau buvo be darbo. 
Jie nebus toki laimingi, 
kaip Antanas Žukauskas, 
apie kurį praeito penkta
dienio “Darbininke” buvo 
rašyta. Nė vienas iš tų, 
kurie buvo be darbo apie 
šešius mėnesius, negaus 
iš Nedarbo Apdraudos 
fondo savaitinės algos. 
Nedarbo Apdraudos fon
das mokės , savaitines al
gas tik tiems bedarbiams, 
kurie išdirbo tris dalis 
šių, 1937 metų. Dešimts 
milijonu darbininkų, kurie 
jau nedirba nuo pat depre
sijos laiko Nedarbo Ap
draudos atlyginimu nega
lės pasinaudoti.
ATLYGINIMO LAIKAS

Daugelis nedirbančiųjų 
negalės gauti algos per še
šiolika savaičių kaip gaus, 
sakykime, Antanas Žu
kauskas. šešiolika savai
čių tai ilgiausias laikas 
per kurį nedirbantieji ga
lės gauti- algą į vienus 
metus. Netekęs darbo dar
bininkas iš Nedarbo Ap
draudos algą tik po trijų 
savaičių tepradės gauti, ir 
jei po šešiolikos savaičių 
nesuras darbo, ir iš ten 
pašalpos nebegaus. Bet ki
ti darbininkai negaus nei 
per visą šešioliką savaičių. 
Kokį laiką nedirbąs dar
bininkas gaus algą iš Ne
darbo Apdraudos fondo 
priklausys nuo jo visų me
tų uždarbio. Pirmą negu 
Nedarbo Apdraudos fon
das jam pradės mokėti sa
vaitinę algą, jie sužinos 
kiek jis į metus uždirba. 
Tą jo uždarbį jie padalins 
į šešius ir tada tik tą su
mą išdalins į savaitinę al
gą. Taip pavyzdžiui, jei 
Petras Morkūnas per 1937 
metus išdirbo devynius Į 
mėnesius ir gaudavo po 
dvidešimts dolerių į savai
tę, tai jis per tuos metus 
iš viso uždirbo septynius 
šimtus dvidešimtį dolerių. 
Dabar padalink tą sumą 
ant šešių ir gausi šimtą 
dvidešimtį dolerių. Tai 
Petras Morkūnas nedarbo 
metu ir tegaus iš Nedarbo
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pavyzdžiu pamokė pasaulį 
paklusnumo vyresnie
siems. Sveikinu jį! Nėra 
abejonės, kad jo pasielgi
mas ir pasidavimas savo 
vyskupui visus Katalikus 
nudžiugino ir jie su dides
niu atsidėjimu jo kalbų 
klausys. Tikrai, jei Kata
likai, kurie kun. Coughli- 
no kalbų klauso, parodytų 
tokį paklusnumą ir ištiki
mybę Katalikų Bažnyčiai, 
tada visas katalikiškasis 
veikimas eitų sparčiau ir 
sklandžiau. T.

LENKAMS IK JHŪSŲ 
HIMNAS PAVOJINGAS

čius viešai pareiškė: ‘Kaip 
ištikimas Katalikų Bažny
čios kunigas, aš noriu vie
šai pareikšti, kaip daug 
sykių privatiškai sakiafi, 
kad aš didžiai apgailes
tauju, juk mano radio kal
bų nutraukimas sukėlė 
tokią viešą sąjūdį. .

“Aš esu ištikimas savo 
Bažnyčiai ir prašau savo 

i draugų ir visu klausytojų 
nustoti šaukę tuo tikslu 
masinius susirinkimus ir 
nesiųsti jokių protestų 
Detroito Arkivyskupui ar 
Šventajam Tėvui Popie-i 
žiui”.

Ir tikrai, kaip ištikimas 
Bažnyčios sūnus jis pasi
duoda ir klauso savo vy- 

! resniųjų. Tas kun. Cougli- 
lina nadarė visiems bran
gesniu asmeniu. Jis savo

i
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APSAKYMĖLIAI

Tūkstančiai darbininkų dirbto pelno dalį atiduoti, 
šiomis dienomis sugrįžta tada, žinoma, 
iš dirbtuvių nusiminę, nes nės pagerinimu 
nežino kada vėl bus prie rūpinasi, viena, 
darbų pašaukti. Bedarbių 
skaičius kas savaitę viso
je šalyje didėja. Susirūpi
nęs darbininkas savo atei
ties likimu klausia: “Ko
dėl nedarbas slegia visą o jūs, darbininkai, žinoki- 
šalį?” I
NEDARBO PRIEŽASTYS

Darbininkas suranda, be 
ilgo galvojimo, daug šių 
dienų nedarbo priežaščių. 
Tačiau, jis teisingai nu
jaučia, kad viena iš svar
biausių nedarbo priežaš
čių tai apsunkinifhas kom
panijų ir į 
mokeščiais. Valdžia turi 
išleistą įstatymą, kad vi
sos pramonės ir įmonės 
privalo kasmet sumokėti 
į jos iždą tam tikrą sumą 
pinigų nuo padaryto pel
no. Ir tas mokesnis yra 
gana aukštas. Tas, žino
ma, trukdo kompanijoms 
ir pramonėms plėstis. Už 
padarytą pelną jos norėtų 
savo pramonę išplatinti, 
padidinti, įvesti įvairius 
pagerinimus, gi dabar, ka
da valdžiai turi mokėti 
“surplus tax”, reiškią, už-.

jie pramo- 
nelabai 

kad neži
no, ką valdžia toliau da
rys, o antra, turtuoliai sa
vęs nenuskriaus. Pelną su
sidės sau i bankas, pramo
nės išplatinti nesirūpins,

i lės. Gyvenimas parodė, 
kad valdžios įstatymai 
žmonių į laimę ir gerovę 
neatveda. Valdžia išlei
džia įstatymus tikslu dar
bininkų gyvenimą page
rinti, jiems reikale pašal- 

i pa duoti, uždeda mokes
čius kapitalistams, bet nu- 

.F i Kenčia vis tie vargšai dar-įr įmonių valdžios ... bimnkai. Jei kompanijoms 
‘ - i reikia mokėti aukštus

i valdžiai mokesčius ir jos 
mažiau pelno teturi, tai 
jos sumažina išlaidas, at
leidžia darbininkus nuo 
darbų jr mažesnį skaičių 
darbininku priverčia sun
kiau ir ilgiau dirbti.

Prezidentas Rooseveltas 
reikalauja, kad šalies 
Kongresas sumažintų už
dėtus įmonėms,ir pramo
nėms mokesčius. Reikia 
tikėtis, kad Kongresas tai 
įr padarys.

< v

Rašo T.
į kalbėtojai turėjo kalbėti 

šimtmety,! jų reikalais. Vienas kalbė
tojas liūdnu balsu sako: 
“Mūsų gyvenimas vargin
gas; turtuoliai prieš mus; 
valdžia apie mūsų reikalus 
daug kalba, bet maža ką 
tedaro; ir tikrai, rodos, 

| kad ir šitas amžius yra

BŪK ŠVENTAS
Tryliktame 

Anglijoje, gyveno dievotas j 
vyras su savo žmona. Die
vas jų gyvenimą palaimi
no duodamas jiems sūnų, 
kurį jie apkrikštijo vardu 
įves. Tėvai džiaugėsi sū
numi ir norėjo, kad jis bū
tų geras ir doras. Labiau- • prieš mus, nes tai amžius 
šia apie jį rūpinosi moti
na. Mažajam vaikučiui ji 
dažnai sakydavo: “įves, tu 
turi būti šventas”. Vaiku
tis taip dažnai girdėdamas 
tuos žodžius nekartą klau
sė: “Mama, kas yra šven-Į 
tas ? Kaip aš galiu būti 
šventas?”

Motina, pasisodino jį ant' 
kelių, jam sakydavo: belojau, tamsta 
“Vaikeli, šventasis yra tas, 
žmogus, kuris Dievą myli 
labiau už visą ir užlaiko 
visus Dievo įsakymus, kad 
paskui, po mirties, galėtų 
su Juo danguje būti”.

Vaikutis atydžiai klau
sydavo motinos pamokyk sės”, 
mų ir dažnai jai sakyda
vo: “Gerai, mamyte, aš 
būsiu šventas; aš mylėsiu 
Dievą iš visos širdies ir vi
sa savo gyvenimą mėgin
siu Jam įtikti”.

Tėvas ir gi labai gražiai 
jį mokindavo. “Mano sū
neli”, jis sakydavo, “tavo 
mamytė sako tau kaip rei
kia Dievą mylėti, aš tave 

į mokysiu kaip reikia mylė
ti visus žmones dėl Dievo, 

, nes jie visi yra Dievo su
tvėrimai ir Jam labai 

j brangūs”. Ir kadą jis ei
davo šelpti pavargėlių, ka
da nešdavo išmaldą betur
čiams, vesdavosi drauge 
ir savo mažą sūnelį, kad 
jis matytų gerus darbus 
ir pats panorėtų užaugęs 
taip daryti.

Ir taip, tėvų gražiai iš
auklėtas, įves tapo šven
tasis.

Prieš Vėlines Vilniaus 
Storasta buvo pašaukęs 
pas save du lietuviu vi
suomenės veikėjus, kun. 
Čibirą ir vyriausį skauti
ninką Slieką ir perspėjo, 
kad šiais metais lietuviai j 
kapinėse negiedotų himno, 
nes tai draudžiama. Bet 
jaunimas savo vyresnybės 
nepaklausė ir himnas di
dingai praskambėjo ties 
mirusių lietuvių veikėjų 
dr. Basanavičiaus, P. Vi
šinskio, dr. Alseikos, M. 
Čiurlionies, Petro ir Emi
lijos Vileišių, Pelevičienčs 
ir kun. Kraujalio kapais 
Rasų ir Šv. Petro ir Povi
lo kapinėse, taip pat, kaip 
ir kitais metais. Maldinin
kams skirstantis policija 

' suėmė apie 20 asmenų, į- 
tartų šiame “priešvalstv- 

ibiniame veikime”.

f
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Filo de patrujo

Lietuvos Kaime
— Šalin spragilas! —
— Moterų darbimetė — 
—■ Ko bijomasi kasdien?
— Atėjus Kalėdoms.

Žymiai atsimainė kaimo 
veidas. Kas prieš dvide
šimt, tris dešimts metų iš-i 
keliavo užjūriu, tas par-J 
vykęs į senąją tėvynę ne
belabai bepažintų savo J 
kraštą, neberastų gimtojoj 
kaimo. Ne tik naujos so-! 
dybos, šviesesnės trobos, j 
čerpių stogai pašalino šiau; 
dinius, bet ir miškelių,- 
krūmų vietose ištisos dir-

Apdraudos fondo tik šim
tą dvidešimtį dolerių. Jis 
gaus po dešimtį dolerių į 
savaitę, bet tik per dvyli
ką savaičių.

Toliau, jei Petras Mor
kūnas dirbo ten, kur darb- . ..

i
i

'išradimų ir pagerinimų; 
j mašinos išstumia darbi
ninkus iš fabrikų. Aš ne
matau geresnės ateities 

i darbininkams, nes visi 
prieš mus”.

Iš vieno svetaines kam
po tuo tarpu atsistojo vie
nas suvargęs darbininkas 
ir tarė: “Gerbiamasis kai

li žmirša i 
pasakyti, kad Dievas yra 
už mus, kad Dievo Sūnus, 
Jėzus Kristus buvo Dar
bininkas, kad Jo įsteigtoji 
Bažnyčia, per du tūkstan
čius metu gynė ir gina 

j mūsų reikalus ir mūsų tei-

Svetainė skambėjo nuo 
rankų plojimu; ir skirstė
si darbininkai su šypsena 
ant veidų ir džiaugsmu 
širdyse.

MARYTĖS RANKOS

Marytė buvo trylikos 
metų; ji buvo vyriausioji 
iš septynių vaikų. Jos mo
tinėlė mirtinai sirgo. Pa
sišaukus Marytę prie sa
vęs ji sakė: “Marytė, grei
tai aš tave apleisiu: Die
vulis mane jau šaukia pas 
saye. Gaila man jūsų visų. 
Maryte* dabar tu turėsi 
užimti mano vietą: tu da
bar būk motina vaikams. 
Būk kantri su tėveliu, ži
nai, koks jis geras, ir ka
da jis pareis namo, girtas, 
būk jam gera ir maloni, 
nieko nesakyk. Laikyk vi
sus vaikus sykiu, neleisk 
jiems visur vaikščioti, da
bok juos. Aš žinau, tau 
bus laibai sunku, bet ge- 
riausis Dievulis ir Šven
čiausioji Motinėlė Marija 
tau* padės”. v

Už keletos dienų Mary
tės motinėlė nuėjo pas 
Dievulį. Mažoji Marytė 
ištikimai pildė motinėlės 
prašymą, dirbo visą namų 
darbą ir mokė savo bro
liukus ir sesutes Dievulį 
mylėti ir Jo įsakymus pil
dyti. Tačiau tas darbas 
mažajai Marytei buvo per 
daug sunkus. Už dviejų 
metų po motinėlės mirties 
ji sunkiai susirgo. Kada 
kunigas jai teikė paskuti
nius Sakramentus ji sakė: 
“Tėveli, aš bijau mirti, 
man, rodos, aš nieko gero 
nepadariau, tai ar Dievu
tis mane priims į.dangų, 
kur mano mamytė yra? 
Aš tiek daug darbo turė
jau namuose, kad kartais 
vėlai vakare poterius be
kalbėdama užmigaavau. 
_ .. motinėlės prašymą 

Bet už vis la- pildžiau kiek galėjau; tė
veliui buvau maloni ir 
kantri, broliukus ir sesy
tes laikiau sykių, bet man, 
rodos — o, Tėveli-, kokius 
gerus darbus aš galėsiu 
Dievuliui parodyti?”

Išmintingas kunigas Da- 
ėmė Marytės rankas ir ta
rė: ‘'Marytė, parodyk Die
vuliui savo rankas”

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

vos juoduoja. Ir nežiūrint, 
kad gyventojų nemažėja, 
— duonos užauginama žy- 

i miai daugiau. Kodėl ne- 
; bekuliama rankomis, —
• spragilais, nebenorima 
kulti arklinėmis kūlėjo
mis, bet sakoma nebeapsi- 

imoka kitaip kulti, kaip su 
javus valančiomis, žibalo 
varykliais ar traktoriais 
varomomis mašinomis. 
Taip arklio darbas palen
gvėja, ir ūkininkas labiau 
patenkintas.

Gal kas pamanys, kad 
taip savo darbus tvarko 
tik stambesni ūkininkai? 
Anaiptol. Ypač kuliant i 
mažažemis turint daug pa-! 
prasčiau kelis kilogramus! 
žybalo nupirkti, negu ark
lį .darbui nusamdyti.

Užtat iki Advento užsi
baigia su kulimu visi di
dieji ūkio darbai, talkos ir 
pokiliai. Po Kalėdų šven
čių lieka vestuvės. Šiokio
mis dienomis traukiama 
į mišką parsivežt visiems 
metams kuro ir įvairios 
statybai medžiagos.

O ką gi moterys ir mer
gelės žiemą veikia? Taip 
jos dirba gryčioje, bet į- 
temptai, skubėdamos. Ant Į 
jų Dėčių gula visos šeimos 
apdaras. Baltiniai, kas
dieniai drabužiai ir išeigi
niai rūbai. Jos verpia 
kiauras dienas prie rate
lio iki pavasario. Žinoma., 
nemažai atiduoda suverpti 
linų ir vilnų į verpyklas, 
bet audžia tik namie, sa
vo staklėse. Dabar nami
niai rūbai madoje. Ūkinin-

• kaitės,
austi, ir neretai padaro į- 
vairius mylelius taip gra
žiai, kad jų neatskirsi nuo 
gamintų audimo fabrikų.

Dabar dažnai sutiksi-ne 
gražiai 
lininės

v •
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davis nemokėjo valdžiai į 
Nedarbo Apdraudos fon
dą, tada jis netekęs darbo, 
jokios algos iš to fondo 
negauna. Kaikurie darb
daviai yra valstybių pa- 
liuosuoti nuo mokesčių į 
Nedarbo Apdraudos fondą 
ir, žinoma, jų darbininkai 
negaus algos. Kaikurios 
valstybės sekančius darb
davius paliuosavo nuo 

i mokesčių į Nedarbo Ap
draudos fondą: 1) Ūkinin
kus; 2) tuos, kurie samdo 
mažiau kaip keturius dar
bininkus; 3) tuos, kurie 
veda nepelningas įstaigas, 
kaip tai, bažnytines, lab
daringas, moksliškas etc.; 
4) kurie nemoka valstybei 
mokesčių už savo darbi
ninkus uždirbančius dau
giau kaip tris tūkstančius 
dolerių į metus.

Visa tai apsvarstęs dar
bininkas mato,: kad vals
tybė ja mne, kažin kokią 
pagalbą pažada. Neberei- 
kalo tat jis netekęs darbo vieną panelę, su

I

I

aidžiai susirūpina.

I

GERIAUSIAS UŽTARĖ
JAS

Buvo prakalbos. Į sve
tainę susirinko daugybė 
darbininkų žmonių, nes 

drobės kostiumu. Ir iš 
karto pamanytum, kad tai 
ne bile kokios medžiagos 
rūbai. Pirktinius rūbus,— 
sukneles nešioja daugiau
sia vasara, kuomet karš
ta.

Prie kasdienių darbų pa
vargusi lietuvaitė neuž
miršta nė knygos ar laik
raščio. Ypač iš jaunesnių
jų — savo mokyklose au
klėtų — yra nemažai pa
mėgusių knygą. Į organi
zacijas uoliai, taip pat, ei
na, tik dabar veikiantis į- 
statymai nepilnametėms 
mergaitėms neleidžia va
dovauti ir dirbti nekliudo
mai draugijų valdybose.

Kaimas nepamiršta ir 
domisi pasaulio įvykiais, 
net neramumais tolimuose aš 
kraštuose, f 
biau prisibijo kivirčių 
tarp artimesnių valstybių 
Lietuva turėjo nelaimės į- 
sikurti tarp šių dienų ne
ramių kaimynų.

Atėjus Kalėdų šventėms 
kiekvienas laužys plotke- 
lę ir gal daugelis prisi
mins savo brolius anapus 
Atlanto., Lygiai taip pat. 
bent vyresnieji nors aki
mirksniu įsidėmės savo 
brolius tolimam Lietuvos 
kaime. -

i
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mokinasi gražiai

T. austu ' naminiu,
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Didėlių Socialinių <

rųąi. ^įlaužytos kįėtvs,

’ v‘ ■' " 1 Tortaš. j> trr?—r~ ,.i«ų n daržinės, tvoros. Turtas
ąoąp6 buvo imąmas be jokios a-
SSSR;, pyskaitos įr gi-obstomas.
gyvenu dajnai kalbama]vjenasmeni SkjnSšu 
„ -«--4oįe rašo- skundlJ da nete,sėt0 tįr|S

aa atėmimo valsčiaus sovie-
ir sovietu spaudo.
ma.- Šakoma, 
žmoguęxneišųąudo ja^ųo- tag įepriimjavo. Turtą e- 

darbo žmonių laimėj SSŠR 
tautų-lgimė, yra. tvirtesnė, 
negu viso pasaulio tvirto
vės. Deja, gražus, žodžiai 
jokiu būdų nesuderinami 
su tikrove. Biurokratai 
eksploatuoja žmonių dar
bą, biurokratai sauvaliau
ja. Leisime kalbėti fak
tams. štai vieno teismo 
protokolo ištrauka: “Visi

*1

inė visi, kas norėjo: kol
chozų pirmininkai, pavie
niai brigadieriai, pavieniai 
kolchozninkai...” ($oy. 
Just.). Šitaip sauyąlįavo 
sovietų pareigūnai Kursko 
srity. Bet tai ne vieninte
lis atsitikimas.

Lepelio rajone (Gudijoj) 
vadovybė atvyko į Matiu- 
žino kaimą ir pareikalavo 

kaitinamieji 1935-36 m. i- iš vienos , moters šimto 
Žuliai laužė socialistinį tei- rublių užsilikusių mokės-, 
singumą ir Stalino žemės Čių. poteris negalėjo tuc- 
ūkio artelės statutą^, o tai n jau sumokėti reikaląuja- 
pat, piktam panaudodami mų pinigų, todėl pradėtas 
savo padėtį, grobė valšty- kraustyti jos turtas. ~ 
bes lėšas. Per tą laika jie 
neteisėtai apdėjo mokes
čiais 219 vienašmenių ūkių 
iš 434, t. y. 51 proc. visų 
vienašmenių ūkininku. Iš
ieškant mokesčius buvo 
vartojamos masinės re
presijos. Represijos oavar- 
totos prieš 107 ūkius, iš 
kurių atimta viskas iki 
vaikų marškinių,.. keptu
vių. viso 50.000 rubliu su

i t
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vo atimta pagalvės, bul- 
bės, karvė. Žmonės buvo 
pąudziami su pagrindu ir 
be pagrindo (“Izvięstija” 
55 Nr. 1937 m.)., “Ant ra- 
pijiŲ.ir nipkp neįtariančių 
Kalugos miesto gyventojų 
gąlyū iš dosnios milicijos 
Viršininko Goriąčevo .ran
kos pabiro baudos, šioje 
veikloje su Gūriačevu var
žosi jo pavaduotojas Sa- 
mosenkę, pasu skyriaus 
viršinįnkąs Geimantas ir 
net visa miesto sovieto ad
ministracine kom i s i j a 
(“Izv.” 64. Nr. 19.37 m.).

‘‘Rugpiūčio .18, d. vėlai 
vakare brigadirių Fomi- 
hych pakvietė į kolchoze 
“Špartak” valdybą. Ten 
jau buvo kolchęzo pirmi
ninkas Budenščiko v a s, 
selšovieto pirmininkas Ro- 
ja.vas. kolchozo brigadi- 
riai ir žiaurios išvaizdos

— _____ ■

Pennsylvanijos Žinios

Ra
jono komiteto pirmininkas 
darė turto įkainavima. o 
kiti krovė jį į vežimą. Bu
vo paimti keturi šienikai, 
įkainoti no pusrublį, švar
kas, įkainotas taip pat 50 
kap., si jonas, grikių kruč
uos, grybai, bulvės, drus
ka. Vertingiausias daiktas 
pasirodė pačios šeiminin
kės paltas, įkainotas 4 
rub. Iš kitu gyventoju bu- 
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Round-fhe-World Sėt 
EMERSON Model AM-131 
Snr-fube AC-DC Superheterodyne. Pleyt 
en«fwhere. American, Foreign, and 
Police caUt.' AH advance features. Hand- 
some hand rubbed Walnut cabinet.

JT *3*. aen.

and

I

EMERSON Model. AC-149 
Am«ric«n Broadcaif*. Ali Police C«ll*, 
Amateur and Aeroplane Stations. 
Rve-tube AC Superheterodyne With 
ell letest developments. Balrelite cabinet.
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Hear the Sensafional 
Nęw Emerson Invention 
The "MIRAČli TONE 

CHAMBER"
Detign Patarti Panding)

Entirely new type of 
Speaker Grille vrith 
Tone BI e n ding 
Chamber. Givet 
egualized reception 
of ell roke end in- 
strument tone*.

"Re-Create* the Artirt in Your Home."

(M«ch4nic4l

Emerson Radios from 
$14.95 UP

r~

*

On EASY TERMS 
"there ere Emerson sefs for every pul
pose and every purto. Come in end 
compare.
ii r r - * - - . - — -- - -

UNION ĖLEGTRICAL SUPPLY 00. INO.
92 rtlGli STREET, BOSTON, MASS.

SAMŪEL KAUĖMAN, Prez. ir Kasininkas 
telefonas Liberty 2337 . . .

žmogus, kuris pasirodė e- gerai 
sąs Tiukalino rajono ko-; 
miteto pirmininko pava-' 
duotojas Rytovas.

Kai tik pirmininkas ati
darė susirinkimą, Rvtovas 
grasindamas pareiškė:

— Aš atvykau su spe
cialiu pavedimu. Kas ne
klausys mano paliepimu— 
atiduosiu teisman.

Po šitokios įžangos sve
čias įsakė brigądieriams' 
pranešti apie derliaus suė
mimo eigą. Kai pašaukė 
Fominvch, geriausia kol
chozo brigadierių, jis išta-: 
rė keletą žodžiu ir pasi
traukė į kertę, klausyda
masis Rvtovo grasinimų.

Skaityklos vedėjas išdrį
so replikuoti:

— Jūs važinėjate tik ko- 
liotis ir grasinti, o ne pa
dėti.

Tu dar mane mokinsi,--! 
sušuko Rytovas... ir Įsakė į už jų 
siesovieto pirmininkui:

— Išvaryk jį, algos ne
mokėk.

Po viso to Fominych su
grįžo namo ir nasikorė 
(“Izviestija” 227 Nr. 1937 
m.)”.

Sovietų “demokratiją"’ 
iliustruoja šis faktas. Vie
name kolchoze susirinki
me dalyvauja partijos ra
jono komiteto sekretorius. 
Kad niekas neprieštarau
tų, veiklesni kolchozninkai 
suimami ir laikomi kol 
pasibaigs susirinkimas. 
Kitame susirinkime rajo
no atstovas pareiškia:

— Jei kas agituos prieš
— tuojau pasodinsiu.

Arba:
— Jei tu dar pleoėsi, 

ryt teks eit į miliciją.
Dėl sauvaliavimo dau

geliui sovietų pareigūnų 
buvo iškeltos bylos. Ta
čiau tik dalis sauvaliauto- 
jų atsiduria teisme, nes 
nukentėjusių skundai daž
niausiai nepasiekia tikslo. 
Vienos bylos metu buvo 
kalbama, kas yra kolchozo 
šeimininkas. Liudytojas 
Michailovas aiškino.

— Pagal įstatymą, turė
tų būti šitaip. Kolchoze 
turėtume mes būti šeimi
ninkai, — pagal įstatymą. 
Bet praktikoje yra atvirk
ščiai. Mes turime dirbti, o 
jie, ką nori, tą daro. Jų 
visa valia.
— Ar jūs nesiškundėte— 

klausia teismo pirminin
kas.
-- Skundėmės ne vieną 

kartą, bet nieko iš to ne
išėjo.. Mes skundžiamės, o 
jie atvažiuoja Į kolchozą 
ir mūsų sąskaiton girtuo
kliauja (“Krasnaja Gaze- 
ta”, VIII-27).

Oriechovo medviln ė s 
tresto bendrabutyje nusi
žudė mergina darbininkė. 
Paliktame laiške ji rašė:

f

I

tai

r
dokitės ja, ypač jūs Penn- 
silvanijos lietuviai ir leis
kite j ją savo dukreles, c 
pasidžiaugsite. Taip, čia 
jos lavinamos visais ąt- 
žvilgiais. Čia daug dėme
sio kreipiama ir į muziką, 
kuri visoms yra privaloma 
ir gabiai Seselei muzikei 
jas lavinant jos daro ir 

j muzikoje sparčią pažangą, 
le, Pa. klebonas, asistuo-l Jos kas sekmadienis gra- 
jaųt kun. P. Ląumakiui,! žiai pagieda per mišias. Y- 
Readingo, Pa. klebonui ir pač gražiai pasirodė šie- 
kun. dr. Martusevičiui, šv.Įmet akademikės Šv..Ceci- 
Kazimiero par-. asistentui. 
Pamokslą, sakė kun. M. J. į 
Brundza, Kazimieriečiu į 
kapelionas iš Newtown, 
Pa. apie katalikišką akci
ją. Ant rytojaus Sumą 

j giedojo kun. K. Klevins- 
kas, Minersville, Pa. kle
bonas, asistuojant kun. 
Laumakiui ir kun. Martu- 

rariai sumokėjo naujiems sevičiui. Pamokslą 
metams ir metinį mokestį,! kun. Laumakis apie 
kuom labai gėrėjosi kun. žintį.

Vakare antruosius 
parų s celebravo kun. 
Zimblys. Šv. Jurgio parap. 
klebonas, asistuojant kun. 
1. Valančiūnui ir kun. M. 
Brundzai. Pamokslą sake 
kun. P. Garmus, Kaštono,

žiūrą, kad apginti tą taip 
svarbų katalikams teolo
gijos - filosofijos fakulte
tą. Be pirmininko ir be 
vietinio klebono dalyvavo 
susirinkime dar šie kuni
gai: kun. I. Valančiūnas, 
kun. I. Zimblys, kun. -T. 
Čepukaitis, kun. dr. V. 
Martusevičius ir kun. Ba
lutis • iš Philadelphijos, 
kun. M. J. Brundza. Ka
ži mieriečių kaneliona^ iš 
Newtown. Pa. ir kun. Vir
bickas iš Camden, N. J. 
Buvo ir valdybos rinki
mas, tačiau išrinkta ta pa
ti: pirmininku kun. E. 
Paukštys ir sekretorium, 
drauge ir iždininku —kun. 
dr. V. Martusevičius. Visi

• V

•* *i •

jo parapijiečiai jo sutik
tuvių puotoje”.

Nors parapija tur ir ne
maža skolų, tačiau kun, 
Čepukaitis pasiryžęs 
trukus pradėti 
liaują bažnyčią, 
jiems. padėk!

Iš vakaro pirmuosius 
mišparus celebravo kun. 
M. Daumantas, Girardvil-

ne
statyti 
Dieve

sake 
išna-

CHĖSTER, PA,
KETUKDEsIMTf-S

- ATLAIDAI
Nedidelė yra lietuvių 

parapija, tačiau rūpestin
go ir dabštaus klebono 
kųn. E. Paukščio gražiai 
tvarkoma, ir vedama, turi 
gražią nedidelę bažnyčią 
ir kleboniją.

Lapkričio 28. 29 ir 30 
dieno'mis ten buvo ketur- 
dešimtės atlaidai. Kaip jie 
gražiai ir iškilmingai pra
dėjo! Kaip gražiai buvo 
papuoštas altorius. Kaip 
parapijiečiai uoliai juos 
lanke ir jais naudojosi, 
nes visi atliko išpažinti. 
Tai tur būt klebono buvo 

naruos ti ir visas
dienas ėjo prie komuni
jos. Kad visi jais dvasi
niai pasinaudojo, yoač 
pirmą vakarą, kuomet bu- statyti tame pavyzdžiu ir 
vo ir Kunigų Vienybės, kitoms provincijoms, Bu- 
Philadelrhijos provincijos, vo svarstyta ir Liaudie:, 
susirinkimas.

; t

Dalyvavo Kunigų Vieny
bės Pirmininkas

Į kunigų susirinkimą tei
kėsi atvykti ir Kunigu 
Vienybės pirmininkas ku
nigas J. Balkūnas, Mas- 
petho, N. Y. klebonas, ku
ris, gavęs tikru žinių iš 
Lietuvos, aiškiai nušvietė Balkūnas 
teologijos-filosofijos 
kulteto stovį, T 
vos katalikai nuskriausti, 
ir kad Amerikos Kunigų 
Vienybei reikėtų, ir toliau 
siųsti Lietuvos vvrinusy- 
bei protestus i r Lietuves 
katalikams padėti kovoti 

katališką pasaulė-

Balkūnas.. sakydamas, kad 
jūsų provinciją galėsiu

miš-
I.

Jijos dienoje, suruošdamos 
šv. Cecilijos pagerbimui 
koncertą, nes šv. Cecilija 
yra muzikos globėja. Tąjį 
pirmąjį šiemet savo kon- 

tcertą akademikės pavedė 
Seselės’M. Vincentos, savo 
auklėtojos, pagerbimui.

Programos vedėja buvo 
Elena Eremičiutė. Kon
certe buvo išpildyta, net. 
15 punktų. Ir taip: Pir
miausiai Elena EremiČiutū 
trumpai paparakojo šv. 
Cecilijos gyvenimą. Pas
kui ėjo giesmės: Marijos 
Varpelis, Prieš ta.ip didį 
Sakramentą ir šv. Juoza
po giesmė, kurias gražiai

■ išpildė akademikių choras.
Barbora Danisevičiutč 

paskambino piano solo. 
■. Kurkaus- 

i kaitė ir vėl Barbora 
.....v.. _ __ ė gražiai

eitoms provincijoms, 
vo svarstyta ir 
laikraščio reikalas, tačiau 
paaiškinus, pirminink u i 
kad laikraščio Didimar 
brangiai atseinąs. prašyti 
pirmininko, kad Liaudies 
skyrių įvestų ‘Amerikoje’ 
Susirinkimas praėjo labai 
g v va i

40 Vai. Atlaidai 
Pirmą vakarą kun. 

celebravo 
fa- mišparus choras gražiai 

kad Lietu- pagiedojo. Pamokslą sakė 
kun. M. J. Brundza.

Antrą dieną pamokslus 
sakė kun. Keidošius iš 
Baltimorės. Md. ir kun. F. 
Garmus iš E a stono. Pa. 

■Užbaigiant atlaidus gra
užų pamokslą pasakė' iškal- 
ibingas kun. Mendelis, Bal- 
iimerės administratorius.

i Atlaidai praėjo iškilmin- 
igai.' Atlaidų pasisekimu 
patenkinti parapijiečiai, o 
ypač jų klebonas.

-Chesteriečiai, gvvenkite
1 ir toliau atlaidų dvasia, o 
; Kristaus ramybė Ka^do- 
i se nužengs auti jūsų... 

Bijūnas.

I

I

I

J. 
ir

Pa. klebonas apie švent 
bendravimą.

Be minėtų 
atlaiduose 
kun. V. 
CIair. Fa.

Atlaidai

ntųjų
! J— --- ----------------------- J

kunigu aar ■ pagkui Alic’ ja 
dalyvavo

Matulaitis, 
klebonas, 
praėjo labai 

kilmingai ir geroje dvasi
nėje nuotaikoje. Duok Die
ve šv. Andriejaus parapi
jiečiams ir toliau toje 
dvasioje gyventi ir stip
rėti... Bijūną-

NEWTOWN, PA,

ir
St-; nisevičiutė 

skambino duetą.
iš- ----- — -

I

I

i
i

Į

i
i
i

Da- 
p?-

gra-

, “Aš daugiau šitaip gyven
ti negaliu. Kur pasisuksi, 
visur nelaimė, tiek gamy
boje, tiek kitais atžvil
giais” “Legkaja Industri
ja” (148 nr.) šios savižū- 
dystės proga rašė: “Su pa
niurusiu smalsumu ir ne
pasitikėjimu sutinka šios 
naujos merginos darbinin
kės retus fabriko lankyto
jus. Fabriko komitetų va
dovams. o, pagaliau, ir 
miesto komitetui jos —tik 
apyskaitų vienetai, o ne 
gyvi žmonės. Bedvasis va
dovavimo stilius apima j 
visas vadovų grandis”.

Faktai iš sovietų gyveni
mo griauna visus teigimus 
apie “gerą įr linksma gy
venimą”. Socializmas ža
dėjo pašalinti visas socia
lines negeroves, bet iš jo 

I pažadu nieko neišėjo. Tie
sa. nėra kapitalistų, bet 
pasiliko beveik visos kapi
talistinės santvarkos ne
gerovės, prie kuriu prisi
dėjo $ar daugybė naujų.’ 
Visa tat kas padaryta So
vietuose neturi nieko ben- 

įdro su socialiniu masių iš
laisvinimu. Socializmas i 
iigšiol pasirodė bejėgis iš- 

! spręsti socialines proble
mas. Darbas.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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i. LAIVAI

366W
TEL. JD-Bū/IGrCž^oT
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PHILADELPHIA, PA,
ATLAIDA!

Lapkričio 30 d. šv. An
driejaus parapijoj buvo 

; bažnyčios globėjo, šv. An
driejaus atlaidai. Kaip 
gražiai ir iškilmingai jie 

i praėjo. Kaip stengėsi pa- 
; rapijiečiai jais pasinaudo- 
' ti, atlikti .išpažintį ir pri
imti šv. Komunją. Kain 
gražiai Seselės Kazimie- 
rietės papuošė bažnyčią, 
ypač didįjį altorių. Kaip 
gražiai parėdyti vaikučiai, 
kurių buvo, pilna presby- 
terija. Kaip iš vakaro, 
taip ir atlaidų dienoje 
bažnyčia buvo prisikim
šus tiiknčiųjų. Tai suma
ni ir rūpestinga klebono 
kun. J. čepukąičio, ranka 
viską kuogražiausiai tvar
ko ir palaiko. Jis, taip sa- 

i kant, laiko savo saujoje 
visus parapijiečius, kurie 
jį, gerbia, myli ir klauso. 
Charakteringa, kad jam 
išvažiavus šiemet atosto
gų, į kelionę apie pasaulį, 
parapijiečiuose pasklydo 
gandas, kad jų klebonas 
vyskupu sugrįšiąs. Taip^ 
tur būt jis yra labai jų 
mylimas. Taip, jie jo su 

Į dideliu išsiilgimu laukė 
! sugrįžtant ir jam sugrįžus 
iškėlė jo pergerbįmui šau
nią puotą ir džiaugėsi.] 
“Mes buvom per 7 męn. 
tarsi našlaičiai, gi dabar 
vėl mums linksma, kad su
laukėm savo Tėvą, kalbė-

Toliau vėl choras 
žiai išpildė lietuviškas 
dainas: Kur Nemunas ir 
Dauguva, šaltvšius. Ar aš 
tau, sese nesakiau. Du 
Broliukai Kunigai ir O 
kaip gražu čia, gražu. Po 
tam Darata Kapčiūnaitė 
paskambino: Lietuviškas 
šokis, no kurio vėl choras 
gražiai sudainavo: Ko liū- 
di, berželi ir Audėjos. Po 
tam vėl Alicija Kurkaus- 

. kaitė, ta mūsų virtuoze, 
gražiai žavėjo publiką savo skam-

SESERŲ KAZIMIERIE-
ČIŲ AKADEMIJA

Kas nežino Vilos Juoza
po Marijos, kur yra Sese
rų Kazimieriečiu : 
vedama mergaičių akade- binimu solo iš Bethoveno, 
mija! Taip, čia jos gražiai Mozarto ir Shuberto sona- 
mokslinamos ir dar grą- .tų. Užbaigoje buvo įde- 
žiau lavinamos. Džiaugiasi mus: “Amatorių momen- 
tėvai, kurių dukrelės čia tas”, kur visos akademi- 
mokosi. Kai susitikus tė- kės turėjo, taip sakant, 
vėlius paklausi ar paten-, pcerit “per šerengą” ir 
Kinti yra dukrelių lavini- kiekvieną ką nors pas- 
mu, tai visi vienaip atsa- kambinti. Na, čia buvo ir 
ko: “Kur čia nebūsim pa- gardžių juokų. Koncertas 

įtenkinti, kad Seselės taip tęsėsi pusantros valandos 
gražiai čia jas auklėja ir i ir užbaigtas Tautos him- 
mokina, kad tik mūs mer- nu. Koncertas pavyko la- 
gaitės prisitaikintų. Ma- bai gražiai. Dievas teat- 
no dukrelė buvo visai ne- pildo Seselėms už gražų 
sukalbama, sako viena , mūsų lietuvaičių lavini- 
motina, o kaip čia metus i rną ir auklėjimą, ir ačiū a- 
pabuvo — visai kitokia kademikėms už gražią 
sugrįžo”... Tautiečiai, nau- pramogėlę^.. Bijūnas.

■■■■•• . i- r i į •
KADA SIUNČIATE PINIGUS Į KITAS ŠAUS

Mes Tamstoms galime patarnauti

PARDUODAME BRAUTUS VISUOMET
— S'

GARDNER SAVINOS BANK
f r i - . ♦,»?Gardner, Mass.> 29 Parker St.

Z - . -

l BATCHELDER WHlTTEMORE GOAL GO.

t

t.

834 MASS AVĖ.
fcbŠTON
Hig 1920

>rchester Avė- 
vf. • . »«♦ V I v.-
So. Boston, Mass.

Tel 1830 SOUth Boston.
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KOLONIJOSE I

Į KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
Ei

NAUJA LIETUVAITĖ 
ADVOKATĖ

? SO. WORCESTER, MASS.

SBEC

Athol, Mass. — Šios ko
lonijos lietuviai susilaukė 
naujos lietuvaitės profesi- 
jonalės advokatės. Lapkri
čio 3 d. tapo prisaikinta 
adv. L. N. Jekimavičiutė 
(Yakim). Ji gavo pilnas 
advokato teises Massa
chusetts valstybėje.

Adv. Jekimavičiutė yra 
baigus Athol mokyklas; 
per du metu mokėsi Por- 
tia Kolegijoj ir 4 metus 
Portia Law School, Bos-I^ 
tone su garbės pažymėli-1 
mais. i -

Adv. Jekimavičiutė (Ya-I .

~~~ ". -V-i. : ~ ' •—----r ~ 2 — - —— • ——— •_ _ . . __ ----------------------

kim) atsidarė ofisą Green- 
fielde, kur ji maloniai pa
tarnaus tos kolonijos lie
tuviams. Ji yra pirmutinė 
advokatė mergina iš A- 
vhol ir Greenfield. Linki
me jaunai advokatei ge
riausio pasisekimo profe- 

i sijoje. SLS
i I

I

i

»

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
f SANBORN BLOG K

Washington St. 
Norwood, Mass.

T<-1. .Nonvood 0320 

flyveiiim') Vieta: 
32 WAI.NCT AVĖ. 
Tel. Nor'vood 1020

331 Smith St., 
PROVIDENCE, • R.

TeJenhone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

MOTERŲ VAKARĖLIS
Lapkričio 30 d. pp. Knei- 

žių namuose, 50 Cottage 
St. įvyko Moterų Sąjun
gos kuopos “Bea.no’’ va- 

| karėlis. Dalyvavo apie 40 
i moterų ir merginų. Buvo 
i daug ir gražių dovanų. 
Žaidimo vedėja buvo p. 

" 'Valerija Rakauskienė (A-

CHORO VAKARAS
Aušros Vartų parap. 

choro parengimas, Įvykęs 
lapkr. 28 d., paliko vi
siems, kurie tame vakare 
dalyvavo, neišdildomus i- 1 
spūdžius. Nors visą dieną 
lietus lvjo, vienok žmonių 

| priėjo arti pilna didžiu1" 
parapijos svetainė (spė
jama 500 žmonių).

Tai buvo pirmas choro 
perstatymas, vadovystėje 
naujo vargonininko muz. 
J. Čižausko, kuris vos 5 
mėnesiai kaip darbuojasi 
šioje parapijoje. J tą 
trumpą laiką padaryta pa
žanga muzikos sritvje ir 
abelnai parapijos veikime, 
kad net visi stebėsi.

i
Minėtas parengimas su

sidėjo iš operetės “Gudri 1 
Biznierka” ir koncerto. 
Žymesnes roles vaidino 
choro gabesnieji nariai :■ - - - - - - |

I

Idomaityte). p. A. Kneižie- p-Jės _Katinaitė, M. Lapin- 
! nė ir jos mamytė p. V. Ko- s^aitė, ir A. Dubickaite. 
hanskienė pavaišino daly- sav9 juokingais nuda-

vimais ir dainomis suge
bėjo publiką prijuokinti, i

Choro gabusis pirm. J 
Marcinkus, B. Borisas, T. 
Stoškus, J. Jankauskas. J. 
Bielanis ir J. Matačinskas 
taip artistiškai savo už-

ves skaniais užkandžiais. į 
! Visas dovanas padovanojo 
Sąjungietės ir jų draugės. 
Vakarėlis praėjo gražioje 
nuotaikoje.

Moterų Sąjungos kuopos
i valdyba ir vakarėlio ren-
I gėjos nuoširdžiai dėkoja davinius atliko (visi turi 
i visoms už dovanas.
I

T.
i
i

if

c IfORO TCHIST PARTY
Gruodžio 2 d., parapijos 
/etninėje Įvyko šv. Ceci- 

Whist Party. 
nemažai žmo-

EDW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NOi:\VOOI). MASS 
TEL Norn-ood 1503
Montello Office:

10 Intervale St
1 Hc H**<>«• k f <'f» h i;.

IR

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
VVorcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

R G A VICT9R.
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrumbuH St.
VVorcester, Mass

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada .Jums reikalingi aki 
niai, leiskite mums išegzami 

loti akis ir pritaikinti aki 
nius. Mes padarome dirbtinas 

į akis.
397 Main St. Tel. 6-1944 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass į

Tel. 2-3381 Domestic nnd
Delivery Imported Brnnds

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

USInlko Visokius alkoholinius 
garimus — degtinę. Vyną Ir Aly.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

• ijos choro
I )a lyvavo 
nių. daugiausia jaunimo i 
Buvo Įvairių dovanu ir 
laimėjusieji jomis džiau
gėsi.

MISIJŲ UŽBAIGA
Šv. Jurgio par. bažny

čioje šv. misijos vyksta 
sėkmingai. Žmonės gau
siai lankosi ir naudojasi 
Dievo malonėmis. Kun. A. 
Morkūnas, MIC labai iš
kalbingai skelbia Dievo 
žodi. Šv. Misijų užbaiga 
Įvyks sekmadienį, gruo
džio 12 d., 3 vai. po pietų. 
Patartina visiems gražiai 
ir naudingai užbaigti mi- 

I sijas.

I I
Lietuviška Vaistinė

Šios kolonijos lietuviai 
džiaugiasi susilaukė nau
jos lietuviškos vaistinės 
kurią atidarė Jaunas, su
manus vaistininkas n. An
tanas Mickūnas. Vaistinę 
navadino: Balch Druv
Store. Ji randasi 1140 
Washington St., kampas 
St. George Avė., pačiame 
lietuvių centre. CSN

VĖL OPERACIJA
Šiomis dienomis p. A. 

Kovaliauskui, valgomųjų 
produktu krautuvės savi
ninkui, vėl darė palei ausi 
operacija. Po pirmos ope
racijos buvo besveikstąs. 
bet vėl susirgo ir turėjo 
antrą kartą darvti opera
ciją. Dabar vėl jaučiasi 
geriau. Lai Dievulis 
džia n. Kovaliauskui 
sveikti.

v •
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I Mokytojas Feliksas Ba- 
bilas, kuris per kelis me
tus buvo mokvtojum We- 
thersfield (Connecticut) 
High School, pakviestas 
mokytoju j Norwood Se- 
nior High School. Tai pir
mas mokytojas iš South 
Nonvood ir pirmas lietu
vis užims aukštą vietą. 
Sveikiname mokytoją Fe
liksą ir linkime geriausių 
sėkmių. CSN

gerus balsus), kad atsilan
kiusieji iš juokų net iš sė
dynių ritosi. Ypač vieti- ; 
nės Vyčių kps. pirm. J. 
Belianis, kuris yra nepa
prastai dailus jaunikaitis, 
vaidinime buvo tain nu-* 
grimuotas, kad atrodė t’k- 
ras “žioplys”. Publika be- 

■ si juokdama net ašaras 
šluostėsi. Trumpesnes ro
les sferai išpildė p-lės Ta- 
mulionaitė, Jurgelionytė, 
Dirsaitė ir Bagdžiūtėį.

Koncertinėje programos 
dalvie . dalyvavo smuiki
ninkė G. Vaitekūnaitė. Ji 
savo gabumais visus stebi
no. Tekniškus, klasinius į 
kurinius taip puikiai išpil
dė, kad buvo net kelis kar
tus priversta pakartoti., 
Neklysiu pasakius, kad d- 
lė Vaitekūnaitė yra žvaig
ždė - smuikininkė. P-lė J. 
Mitrikaitė gražiai padai
navo kelias dainas, už ką 
buvo apdovanota bukietu 

| rožių. Muz. J. Čižauskas 
dainininkams ir smuiki
ninkei pianu akompanavo.

Pabaigoje svenoje pasi? 
rodė skaitlingas parapijos 
choras su savo vedėju. Pu
blika karštais aplodismen
tais priėmė ir po kiekvie
na daina entuziastiškai 
n] o jo ir šaukė pakartoti. 
Ypač visiems patiko ‘Var
pas’, paties vedėjo kompo
zicija.

Klebonas kun. K. Vasys 
pasakė labai gražią Įžan
ginę kalbą, ir po progra
mos išreiškė savo širdingą 
padėką skaitlingai publi
kai už jų drąsą tokiame 
blogame ore atsilankyti Į 
šią pramoga. Klebono pas
kutiniai padėkos žodžiai, 
teikiami pačiam chorui ir 
jo vedėjui, pridavė jauni
mui daug energijos dar
buotis parapijai ir tautai.

Dain. M. Čižauskienė, 
nors programoje nedaly
vavo, bet prie rengimo šio 
vakaro daug prisidėjo, už 
ką choras per painokas 
trukšmingai rankų ploji
mu jai padėkojo.

Kadangi dėl blogo oro 
daug negalėjo į ši vakarą 
atsilankyti, tai gi kad pa
tenkinti daugelį, kurie 
pageidauja dar kartą pa
matyti tą pačią programą, 
bus kartojama, po Naujų

v •

t

Metų. Diena bus paskelbta Choras reiškia užuojau-'j Ketvirtadienį, gruodž. 2 
. vėliau. tą narei A. Dubickaitei,' d. pas

------  jos dėdės a.a. J. Dubicko 
Vartų parap. mirties proga Detroit. Mi- 

chigan. Taipgi narei J. 
Nedzveckaitei, kurios ma
mytė sunkiai serga. P-nia 
Nedzveckienė yra viena 
šios parapijos darbščių 
moterų, priklausanti ke
lioms draugijoms ir A. L. į 
R. K. Susivienvmui 98 kp.

 __ * ; 
šeštadienį, gruodžio 4 iš _ , ..._____ ,v. _

Aušros Vartų par. bažnv- SekmadienĮ, gruodžio o, 
čios su trejomis mišiomis mu^. bažnyčios choras 
buvo laidojamas a. a. Pr. giedojo naujas misiąs. Vi- 
Lubinas. Kleb. kun. K. Va- s> SereJ0SI giedojimu, 
sys prie didžiojo altoriaus 
atnašavo šv. mišias. Prie | 
šoninių altorių: kun. Pui- i kurios mūsų 

šeštadieniais ir sekmadie
niais mokina vaikučius, 
rengia Kalėdinį perstaty
mą, kuris Įvyks sausio 9 
d., Aušros Vartų par. au
ditorijoj.

Aušros
choro metinis susirinki
mas Įvyks sekmadienĮ 
gruodžio 12 d., tuoj po su
mos. Pageidaujama, kad 

Į visi nariai pribūtų, nes 
bus renkama sekantiems 
metams valdyba.

biznierius Kielus 
buvo surengtas bankietė- 
iis, kur dalyvavo keletą 
žymesnių vietos biznierių 
ir profesionalų (Jų tarpe 
buvo ir muz. J. ir M. Ol
šauskai). Vaišinga ponia 

I Kielienė ne tik gražiai 
svečius priėmė, bet savo 
gražiu balsu padainavo ei
lę dainų. Beje, p-nas Kiela 
užlaiko aliejaus, anglių ir 
malkų bizni. Jo malonus 
būdas ir mandagus patar

Seserys Kazimierietės, 
parapijoj

dokas iš Westfield, Mass. 
ir vietinis vikaras kun. J. 
Bakanas. Žmonės gausiai 
susirinkę lydėjo j kapus. 
Laidotuvėse gražiai patar
navo graborius J. Dirsa. *

navimas versti verčia jo 
biznį remti.

I
Worcesterio vidurmies- 

tis tikrai jau rodo, kad 
Kalėdos nebetoli. Aplink 
miesto rotužę (City Hali) 
ir ištisai Main ir Front 
gatvėse pristatyta šimtai 
Eglaičių, tūkstančiais e- 
lektros lemputėmis ap
šviestų. ‘

žinių Rinkėjas.
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
-ai verti skaitytoju paramos.
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SODALiEČIU ŽINIŲ 
LAPAS Nr. 9.

ALTORIAUS IR ROŽAN
ČIAUS DR-JOS ŽINIOS

Metų balių parapijos isto
rijoj. Tai vienas vakaras 
metuose, kuriam Baltimo- 
rės Lietuviškas Jaunimas 
suplaukė į šv. Alfonso sa
lę. Bilietai pigūs, tik 40 
centų, o muzikantai tai y- 
ra geriausi visame mieste, 
Bob Craig ir jo padėjėjai.

ŽINIŲ - ŽINELĖS
Jonas Jasaitis ir Matas 

Franka, kurie buvo išvy
kę į Worcester, Mass. ap
lankyti savo giminių ir

• vpažįstamų, grįžo sveiki, 
parsiveždami su savimi 
daug gražių įspūdžių iš 
Lietuvių gyvenimo Nau
joj Anglijoj. Skundėsi tik, 
kad blogas lietingas oras 
trukdė juos išpildyme to 
maršruto, kurį buvo sau 
susidarę dar būdami Bal
timorėj. *

Kunigai džiaugiasi už
baigę metinį parapijiečių 
lankymą, nes surasti po 
visą miestą išsiblaškiusius 
lietuvius nėra lengvas, bet

Į būtinai reikalingas dar- kėlės, 
ibas. Kuomet politikieriai 4000. 
garsina, be tikrų žinių, 

‘ Baltimorėj esant 12 ir 15 
•tūkstančių lietuvių, mūsų 
kunigai, kurie turi surašę 
beveik visus lietuvius, ne
žiūrint jų tikybinių pažiū
rų, suranda jų tik apie 
5000, ir tai dar įskaitant 
mišrius šliūbus. Šįmet 
žmonės buvo ypač paten
kinti kunigų atsilankymu, 
kadangi jie atnešė gražų 
religinį kalendorių ir plot-

v •

Plotkelių išdalinta Gražus pagirtinas apsi- 
' r reiškimas! Mūsų parapi-

jinėj mokykloj yra skiepi- staus mistinio ^no> J° 
narna Katalikų. Bažnyčios ^suoUnos Baznyaos. 
misijų dvasia. 7 ir 8 sky- , Sekmadienj, bazrycl0.< 
riai savo kambaryje turi kun- Mendelis visų prašė 
ypatingą Misijų kampeli. Pradet! melst‘a u? nuslse- 
Ten kas savaitę mokiniai .mlsW Ypač ragino
skaito žinutes ir mato ya!kuc.m.s " sodahet„es «u’ 
vaizdus paimtus iš įvairių 
Katalikų Bažnyčios misi
jų kraštų. Pagirtina, nes

Susirinkime laikytam 
sekmadienį, lapkričio 28 
d.? Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-ja paskyrė iš 
draugijos iždo $20.00 vai
nikams papuošti bažnyčią 
Kalėdų šventėse ir $5.00 
mišių auką per misijas. 
Nutarta prisidėti kiek ga
lint prie išgarsinimo mūsų 
auksinio parapijos jubilie • 
jaus misijų, kurios įvyks 
tuoj po naujų metų dienos 
ir kurioms vadovaus tėvas 
Saliezietis kun. Albinas 
Drazdys.

2-ros Kuopos Kortavimų 
Vakaras

pačios dr-jos 2-oji 
surengė paskutinį

Tos 
kuopa 
’37 metų kortavimo vaka
rą, penktadienį, gruodžio 
3 d. Sekančios narės pa
tarnavo rengimo komisi
joj: Kotryna Kvederienė, 
Ohia Kisielienė, Marijona 
Kūlokienė, Pranciška Moc
kevičienė, Veronika Ma- 
sundukienė, Anielė Paš- 
kauskienė, Ona Pečiulienė 
nuo W. Fayette St. ir Ve
ronika Pugevičienė. Jos 
parėdė dovanų stalą ket
virtadienio vakare ir rū
pinosi visą tvarką penkta
dienį. Į talką sau pasi
kvietė ponią Rųkštelienę, 
ponus J. Kvedėrą - tėvą, 
J. Letkauską, V. Čeolins- 
ką. Bingo numerius šaukė 
Higinas Pečiulis ir A. Re- 
meikis. Žmonių buvo arti 
200, ir pelno parapijai li
ko $125.00. Sekantis kortų 
žaidymų vakaras įvyks 
net vasario mėn. ir bus po 
globa ir vadovybe kun. 
Antano Dubinsko.

Kun. Antano Dubinsko 
ir Sodalicijos Valdybos re
daguojamas Žinių Lapas 
Nr. 9, sekmadienį, gruo
džio 5 d. paduoda įdomią 
žinutę, kad 1937 m. net 1S i 
Sodalicijos narių priėmė' 
moterystės sakramentą, i 
Šios narės yra, Radzevi
čių Ona ir Marijona, Šum- 
skių Viktorija, Mikelaičių 
Ona, Žiūrų Ona, Mąstaus- i 
kų Ona, Kašinskų Marijo
na ir Ona, Leikų Marijo
na, Weisengoffų Adelė, 
Brazių Aldona, Pakalniš
kių Emilija, Valatkų Mar- 
gareta, Česnų Florencija, 
Ivoškų Veronika, Šantų 
Juozapina, Česnų Anielė ir 
Varnauskų Edna. Iki šiam 
laikui paprastai, jeigu So- 
dalietė . ištekėdavo, tai 
tuomi ir pasitraukdavo iš 
Sodalicijos. Jausdamos 
dar esanti per jauna įsira
šyti į moterų Altoriaus ir 
Rožančiaus dr-ją, ji likda
vo be jokių santykių su bi- 
le kuria parapijos dvasi
ne draugija. Pradedant su 
pirmu Naujų Metų sek
madieniu, Sodalicijai skir
tam, visos, kuomet nors) 
priklausiusios prie Sodali
cijos, vedusios moteris eis 
prie šv. Komunijos draug 
sy sodalietėmis, nes ar ve
dusi mergaitė ir moteris 
visuomet yra ir pasilieka 
Marijos dukrelė. Svetim
taučių parapijose tėra vie
na Sodalicija visoms. Mū
sų parapijoj buvo įkurtos 
atskiros dr-jos, kadangi 
jaunosios kartos ideologi
ja žymiai skiriasi nuo 
mergaičių ir moterų atvy
kusių iš Lietuvos. Kun. 
Mendelis pereitą sekma
dienį priminė, kad Nau
juose metuose per misijas 
tas dalykas bus tinkamai 
išrištas ir sutvarkytas.

kalbėti bent vieną Sveiką
Mariją kasdien, išprašy
mui Dievo reikalingos pa- 

svarbu visiems jau anksti laimos tam svarbiam mū- 
suprasti, kad mes visi e- sų parapijos gyvenime į- 
same nariai to paties Kri- vykiui. šauktukas

♦K

PRECISION ENGINEERED
IN EVERY DETAIL

14-point automatic tuning

Automatic frcųuency control

Automatic volume control

70 to 1 tuning X erni

Treble and bcss tone controls

Improved prccision tuner

Cushioned mounting

A. A. JULĖ BRUŽINS- 
KAITĖ HUSTER

Dar nėra mėnesio kaip 
ponia Ona Bružinskienė 
palaidojo savo mamytę 
Gendruta Aleksienę, kaip 
štai nelaboji mirtis vėl at- 
šilankė i tos šeimos tarpą 
ir išplėšė tik 22 metų su
laukusią jos dukrelę July
tę Huster. Ponia Huster 
mirė motiniško pašaukimo 
ir pasišventimo aukos. 
Jos sūnelis gyvas ir svei
kas, bet jo mamytė palai
dota pereitą penktadienio 
rytą. Nors vyras svetim
tautis - katalikas, tačiau 
sutiko, 1__ ______  __ w
palaidota iš mūsų bažny- dieniais po novėnos pa
čios kur ji priėmė šv. pir- ™aidų 5 vai. po pietų. Vi- 
mą komuniją ir užbaigė sos parapijos dainininkes 
uradinę mokyklą. Visi lai- V™ susidomėjusios jubi- 
dotuvių dalyviai giliai liejiniu koncertu ir nori 
jautė kaip motinos Bru- b^ie jo prisidėti. Galima 
žinskienės, taip velionės 
vyro liūdesį. Lai gerasis 
Dievas juos visus ramina 
ju skausmo valandoj! Be 
abejo visi, kurie pažino 
Julę Bružinskaitę - Hus
ter. atsiminę jos linksmą 
būdą ir jos draugiškumą, 
tars už jos vėlę: “amžinąjį 
atilsį duok jai, Viešpatie”.

.— - - — -....

I

Mūsų Parapijos Moterų 
Choras

Trečiadienio vaka r e, 
gruodžio 1 d. Moterų Cho
ro išrinkta komisija turė
jo posėdį §u mūsų parapi
jos vargonininku Gerardu 
Kaprišiūnu, kuriame buvo 
išrinktos dainos, kurias 
Moterų Choras sudainuos 
Auksinio parapijos Jubi
liejaus koncerte. Prakti-

Simply press a button marked 

with your favorite station’s call 

letters and the program comes in 

crystal clear, tuned to the sta- 

tion’s sharpest focus.

kad velionė būtų į kos bus laikomos sekma-

tik palinkėti geriausio pa
sisekimo šiame gražiame 
tautiškame darbe. Valio 
mūsų moterims!

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.

Naujų Metu Jaunimo 
RalruS

Y . ’ *Juozas Kvedera - sūnus, 
Naujų Metų Jaunimo Ba
liaus pirmininkas, ne 
snaudžia. Jis su savo veik
lia komisija jau po visą 
miestą turi išstatę Baliaus 
apgarsinimus, ir, kaip' 
girdėjau, turi virš 300 bi- 

i lietų išplatinę. Iš tų anks
tyvų ženklų galima tikėtis: 
vieno iš didžiausių Naujų 1

L 0 G S YOUR FAVORITE STATIONS
The new Westinghouse Precision Radio finds your favorite stations— automatically, in- 
stantly, accurately. Finds and reproduces the program with amazing fidclity of tone. 
Be sure to see the new Westinghouse, listen to it, compare it, feature by feature, 
then judge for yourself on these four simple points:

1. Living realness of tORe, whether turncd 
down to a whisper or with votume to fili an 
auditorium.

2. Westinghouse standards of ųuality that
will settle your radio buying for years to
come.

4. Moderate price —you‘ll find top radio pcr- 
formance at a price lower than you ever thought 
possible for a fine radio.

Your Westinghouse dealer will be glad to demonstrate . there are many varieties and 
styles to suit your tastc and your pocketbook. See the new Westinghouse sets before you buy.

Westinghouse
Union Electrical Supply Co., Ine 

92 High Street, Boston, Mass.
Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas Telefonas LIBerty 2337
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Rytiniu Valstybių Žinios Gaukite šį E K S T R A Užvalkala ir Jus
k I

į

-
A Gausite Tikrai ŠVIEŽIUS Cigaretus

Gruodžio 2 d., š. m mirė Juozas Kava
liauskas, 70 m. amžiaus,, gyv. Church St., 
Ne\v Britain, Conn., ilgametis LDS 36 kp. 
narys. Palaidotas gruodžio 6 d. iš Šv. An
driejaus parapijos. Paliko dideliame nuliūdi
me savo žmoną Amiliją, tris dukteris ir 4 a- 
nūkus.

LDS. Centras reiškia gilią užuojautą a.a. 
Juozo Kavaliausko žmonai, dukterims ir gi
minėms. Lai Aukščiausis a.a. Juozo vėlei su
teikia vietą dangaus karalystėje.

I

HARTF9R9, CONN.
LDS 6 KP. NARIŲ 

DĖMESIUI
Gruodžio 12 d., 2 vai. po 

pietų, parapijos mokyklos 
kambaryj, kampas Broad 
ir Capitol Avė. Įvyks LDS 
6 kp. pramogėlė. Visi na
riai kviečiami atsivesti sa
vo žmonas, o žmonos vy
rus. Bus trumpas susirin
kimas, o po to užkandžiai 
dvkai. Visi dalyvaukime.

LDS 6 ko. Valdyba.

! Trade School žaidikai; 
Kazys Baruolis, pereitais 
metais žaidė St. Thomas i 
Seminarijos ratelyj; Al- 
phonsas Gedutis ir broliai 
Robertas iyi Adolphan An- 
driliūnai. Edvardas Mažė
tas, gyv. 40 Nevvton St 
yra vyrų ratelio vedėju, ir

i Antanas Manikas, gyv. 
3C>9 Zion St. yra vedėju 
merginų ratelio.

Basket bąli rateliam lin
kime geriausio pasiseki
mo. " ' ZSH

AKELIS Dvigubai-švelniu OLD 
~ GOLDS vra vertas minutės pa- 
studijavimo. Tas pakelis ateina ap
vilktas EKSTRA Cellophane užvalka
lu. Jis yra DVILINKAI apvyniotas... 
du užvalkalai vietoje vieno. Bet tas 
dar ne viskas.

Nekatalikiški laikraš
čiai dažniausiai užpildyt i 
sensacijomis, o apie kata
likų veikimą nepaduoda. 
Dažnai telpa neteisingos 
žinios, o žmogus darbinin
kas neturi laiko ištirti ar
ta ar kita žinia teisinga, 
ar neteisinga. Yra pasa- 

I kyta, kad plunksna galin
gesnė ir už kardą. Tai tik
ra teisybė. Užtat naude • 

j kimės ta plunksna, kuri 
teisybę skelbia ir tą svl: 
turėsime didesnę galvbę. 
Taigi vajus katalikiškos 
spaudos lai vyksta ne vien 
anglų kalboje leidžiamu, 
laikraščiu, bet ir lietuviš
kų katalikiškų laikraščių.

Pereitą šeštadieni iš šio ? 
naraniios palaidotas as:. 
M. Dunauskas. Laidotuvių 
šv. mišias atnašavo kur. 
Pauliukas, kun. Keli v i f 
kun. McMann. Daug žmo
nių dalyvavo laidotuvėse. 
A. a. Dunauskas buvo s<- 
nas biznierius. Paliko nu
liūdime savo žmoną ir du 
sūnų.

BASKET BALI- RATE
LIAI

šeštadieni, gruodžio 11 
d., š. m. Švč. Trejybės par. 
basket bąli rateliai pradės 
sezoną, parapijos mokvk- 
los svetainėje, B^oad St.. 
kampas Capitol Avė. Vy
rų ratelis žais su Lietuvos 
Vyčiu rateliu iš New Ha- 

Connecticut Lietuvi’’ 
Katalikų Lygos žaidimuo
se už čemoijonata. Perei
tais metais čemniionatą 
laimėjo Hartfordo ratelis.

Merginų ratelis žais su 
Glastonburv Merginu ra
teliu pradžioje žaidimo 
7:30 vai. vakare. Merginu 
rateli sudaro šios mergai
tės: A. Kasmonaitytė, O- 
na Man.ikaitė, Margareta 
Šalkauskaitė, Alena Sa
kau skaitė. Adelė Kimon- 
raitė, S. Baukiutė, Gertrū
da Levinskaitė. Alena Be- 
kerytė, Darata Vi starta i- 
tė, Florencija Litvinaitė, 
Ona Jotautaitė, Estera 
Kasmonaitytė.

Vyrų ratelyj vra šie: 
Pranas Klimas, Hartford 
High School ratelio perei
tų metų žvaigždė; Anta
nas Staniulis ir Stasvs 
Gaysonas, buvę Hartford

MIRĖ ILG AMETIS LDS 
NARYS

Gruodžio 2 d., 8 va1, va
kare mirė Juozas Kava
liauskas, gyv. Church St. 
Jis buvo per keliolika me
tu LDS narys ir uolus ka
talikiškos spaudos rėmė
jas. Mirė sulaukęs 70 nr- 
tų amžiaus. Šioje šalyje 
pragyveno 46 metus. Pa
laidotas iškilmingai iš Šv. 
Andriejaus lietuvių par. 
bažnyčios, gruodžio 6 d.: 
su trelomis šv. mišiomis, 
kurias atnašavo prie di
džiojo altoriaus kleb. kun. 
A. Vaškelis; prie šoninių 
altorių kun. P. Kartonas 
ir kun. Kripas. Prie velio
nio karsto buvo sudėta 
daug dvasiniu bukietų.

Paliko nuliūdime žmoną 
Amiliją, tris dukteris. 4 
anūkus ir daug giminių. 
Paėjo iš Lietuvos, Simno 
parapijos.

LDS. 36 kp. už savo uo
laus nario vėto užprašė šv. 
mišias. Lai Visagalis Nu
teikia jo vėlei amžiną ra
mybe. Velionio šeimynai 
ir giminėms re’škia miia 
užuojautą. Liūdi šeimyna

Tįmykite, kaip moksliniai tie du 
Cellophane užvalkalai yra uždėti... 
taip, kad vienas užvalkalas užlipdo 
pakelio viršų, c antras užlipdo apačią. 
Niekur nėra atvirų siuliu... Tai era uz- 
d rąs, klimatą apsaugojus pakelis.

Tai yra stebuklingas padaras, šis 
pakelis! Jis suteikia jums ŠVIEŽIUS 
cigaretus, kur tik jūs pirksite juos. 
Ar tai klimatas būtų aukštas ir sausas. 
Ar tai klimatas būtir drėgnas ir mink
štas.

Jūs nerasite pakiuko Dvigubai-švtl- 
niu OLD GOLDS visai išdžiuvusių 
nuo šilumos nei išsiputusiu iki drėgnu
mo laipsnio dėl didelio apšarmojirao.

Nuvėsę cigaretai yra liežuvio degin
tojai ir gerklės erzintojai. Bet ŠVIEŽI 
cigaretai — tie švieži, Dvigubai-švel-

nūs OLD GOLDS—yra. priimnūs nuo 
ryto iki vakaro.

Reikalaukite Dvigubai-Švelniij OLD

GOLDS dėl ŠVIEŽUMO. Dėl pertek
lingo šviežumo pasaulio išrinktiniausių 
prizinio derliaus tabakų. Dėl naudin
gumo. Dėl teisingo susijaudinimo tei
singa kokybe, puikiausiais vietos ir 
turkiškais tabakais kokius tik pinigas 
gali pirkti.

JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S
naujame §250,000.00 Piešinių Konteste. Gaukite Įstojimo blanką ir visus detališkiimus bile cigaretų krautuvėje

Kontestas užsidaro vidurnaktį, 11 d. gruodžio, 1937
. ' ■ •’opvriirht, 1937, by I*. I.<>rill:ir<l <’<>.,

netekus gero tėvo, o LDS 
36 kp. uolaus ir pavyzdin
go nario.

Laidotuvių tvarką vedė 
graborius p. A. P. Karto
nas.

A

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

LANKĖSI GARBINGOS 
VIEŠNIOS

Pereitą sekmadieni šioje 
kolonijoje lankėsi Sesuo 
Regina Maria ir kita Se
suo iš Nukryžiuoto Jėzaus 
vienuolyno. Juodvi buvo 
mūsų parapijos bažnyčio
je. Sesuo Regina Maria 
mokytojauja Cambridge 
(Mass.) lietuvių parapijos 
mokykloje. Ji lankėsi pas 
savo broliuką Joną, kuris 
sunkiai serga ir randasi 
General ligoninėje.

Sesuo Regina Maria vra 
pirmutinė vienuolė iš Šv. 
Andriejaus lietuvių par. 
Nukryžiuoto Jėzaus vie
nuolyne. Džiaugiamės jos 
atsilankymų ir linkime 
jai sveikatos ir ištvermės 
sunkiame darbe. T. M.

veiksmo pertraukoje su-I 
dainavo Ona Bucevičiutė j 
ir Pranas Šimkus, kuris 
yra pasižymėjęs radio 
programose. Prano Šim
kaus dainavimas ir groji
mas taip žmonėms patiko, 
kad ji šaukė pakartoti. 
Solo dainavo p. M. Kripas. į 
Pianu akompanavo vi-1 
siems dainininkams p. 
Kripienė, parapijos var
gonininkė.

Šio vakaro pelnas pa
skirtas Seserims Pranciš- 
kietėms.

Pasibaigus vaidinimui, 
rengėjai ir klebonas už
kvietė svečius i Vyčių 
kambarius, kur buvo su
ruošti užkandžiai. Daly
viai dėkojo klebonui ir 
rengėjams už vaišes. Pasi
baigus programai, Hart- 
fordiečiai išvyko dainuo
dami i namus. MZH

B300KLYN. N. Y.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
»

i

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję Į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

ANSONIA, CONN.
HARTFORDIEČIAI IŠ

PILDĖ PROGRAMĄ 
Gruodžio 5 d. Hartfordo 

lietuviu parapijos grunė 
suvaidino veikaliuką “Ka
rolio Teta”. Dėl nedarbo 
žmonių nedaug tesusirin
ko, nors kleb. kun. V. 
Karkauskas labai gražiai 
ir nuoširdžiai ragino žmo
nes dalyvauti.* Vakare, 
prieš pradedant vaidinti, 
kun. V. Karkauskas pasa
kė gražią kalbą. Ragino 
tėvus siųsti savo vaikus į 
lietuvišką katalikišką mo
kyklą. Vaidinimą paįvai
rino gabūs dainininkai ir 
deklematoriai, Mikas ir 
Jonas Kripai. Duetą su
dainavo pp. V. Kaunietyte 
ir Ona Bucevičiutė. Antro

SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 29 kp. 

susirinkimas įvyks gruo
džio 15 d., 8 vai. vakare, 
parapijos svetainėj. Kvie- 
čiame visas nares daly
vauti.

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Sekmadienį, gruodžio 12 

d. šioje parapijoje prasi
dės katalikiškos spaudos 
vajus. Seminaristai ragins 
ir užrašinės katalikiškus 
laikraščius. Jie užrašinės 
anglų kalboje leidžiamus 
katalikiškus laikraščius. 
Mes lietuviai turime savo 
kalboje leidžiamus katali- 
kiškus laikraščius ir kai

Moterų Sąjungos 29 kp. 
‘Bunco Party’ įvyks gruo
džio 14 d. pas p. O. Bele- 
vičienę, 455 Ridgewood 
Avė. Visus kviečia daly
vauti. Aguona.

SURPRISE PARTY y
Gruodžio 4 d. p. Karoli

nos Damušienės gimimo 
dienos proga surengta, 
surprise party. Dalyvavo 
giminės ir jos pažįstami. 
Ji sulaukė 50 metų am
žiaus. Visi jai linkėjo su
laukti 100 metų amžiaus.

Buvusi.

Pereitos savaitės ar tri
dieni palaidotas a.a. J. Du- 
bickis, senas parapijieti . 
Sekmadienį, vakare, š-. 
Petro draugijos vyrai su
sirinko i šermenys ir va
dovaujant klebonui atkal
bėjo rožančių prie velionio 
karsto. Tai gražus pavyz
dys, ir tas liudija, kad ve- 

’lionis buvo tikras katali- 
i kas. Didžiausia dovana 
! įnirusiems, tai maldos p-

po lietuviai turime užsira
šyti, nes tai labai reikalin
gas dalykas turėti namuo
se gerą katalikišką laik
rašti, kaip tai: “Darbinin
ką”, Draugą, Garsą, Ame-į 
riką ir kitus. Mes trokš
tame žinių iš lietuvių ko
lonijų, iš viso pasaulio ir 

j tai teisingų žinių. Tokias 
| žinias paduoda katalikiški 
1 laikraščiai.

prašymas Dievo amžino a- 
tilsio.

Vietinis klebonas atna
šavo šv. mišias ir pasakė 
■jausmingą pamokslą, įrū
dydamas kaip staiga gali 
mirtis pakirsti mūsų kūno 
gyvybę. Prieš mirtį a. a. 
Dubickio klebonas aprūpi
no jį Sakramentais. Ro
dos, žmogus dar nebuvo 
blogoje padėtyje, bet už 
keliu valandų jau nebuvo 
galima susikalbėti.

Velionis paliko nuliūdi
me žmoną ir 5 suaugusiu; 
vaikus. Amžiną atilsis jo 
vėlei.

WATERBURY, CONN.
ART. RAKAUSKAITĖS 

KONCERTAS
Gruodžio 5 d. įvyko art. 

Marijonos Rakauskaitės 
koncertas, Šv. Juozapo 
lietuvių par. auditorijoje, 
įžanginę kalbą pasakė 
kleb. kun. J. Valantiejus. 
Programos vedėju buvo 
komp.- A. Aleksis. Art. 
Marijona Rakauskaitė la
bai gerai sudainavo kele
tą dainelių. Artistei įteik
tas gėlių bukietas. Jeigu 
artistė ir per naktį būtų 
dainavusi, tai publika bū
tų klausiusi, taip patiko 
jos dainavimas ir balsas

Taipgi dainavo vietinės 
dainininkės pp. Lušytės, 
Markevičiūtė ir choras, 
vadovybėje komo. Aleksio. 
Žmonių buvo pilna svetai
nė.

Gruodžio 10 d. įvyko 
Švilpukų kortavimo vaka
ras.

Gruodžio 14 d. įvyks mi
nėjimas 550 m. Lietuvos 
krikšto. Kalbės Amerikos 
redaktorius p. J. B. Lauč- 
ka.

Gruodžio 17 d. įvyks 
ALRK Federacijos 22 sky
riaus kortavimo vakaras.

Lapkričio 30 d. Chase 
Mfg. kompanijos dirbtu
vėse įvyko darbininkų bal
savimas priklausyti prie 
CIO, ar ne. Dauguma bai
sų nubalsavo nepriklausy
ti.

* Į

Gruodžio 3 d. p. Šilkaus-; 
kienei padaryta pavojinga 
operacija Waterbury ligo
ninėje. Ponia Šilkauskienė 
serga jau keturi metai. 
Dabar po operacijos atro
do neblogai. Tik ligonė la
bai susirūpinus, kad vyras 
nedirba ir iš miesto ne
gauna pašalpos. Pp. Pil
kauskai augina tris vaiku
čius, kurie lanko Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos 
mokyklą. Šilkauskai buvo, 
susitaupę kiek turto. Pir
ko namelį ir buvo užsidė
ję krautuvę. Užėjo nedar
bas ir taip visą ką turėjo 
prarado. Moteris susirūpi
no ir dėl to susirgo. Gal 
Dievas duos po operacijos 
išsveikti. Ponia Mažeikie
nė kiek prigelbsti pp. Šil- 
kauskams.

B. šilkauskas yra LDS 
5 ko. narys ir daug pasi
darbavęs ir dabar darbuo
jasi. LDS 5 kp. nariai pra
šo Dievo, kad p. Šilkaus- 
kienei grąžintų sveikatą.

Koresp.

Jonas Viltrakis, šv. Pet
ro draugijos narys, sun
kiai susirgo. Nariai ligoni 
atlanko ir gelbsti. Kaip 
gera ir naudinga priklau- 
svti prie geros draugijos. 
Linkime Viltrakiui iš
sveikti.

Detroite darbai dirbtu
vėse sumažėjo. Paprasta’ 
šiuo laiku gerai dirbdavo, 
bet šiais metais daug dar
bininku atleido iš dirbtu
vių, o kitose sutrumpino 
darbo valandas. Patartina 
dabar nevykti į Detroitą 
darbų ieškoti.

Pereitą savaitę bowlerių 
žaidimo valandos buvo 
permainytos dėl misijų. 
Tai gražus pavyzdys, kad 
jaunimas laisva valia ap
leidžia žaidimus, kad ga
lėtų dalyvauti misijose. 
Per misijas meldėsi už a. 
a. Dubickio vėlę, nes velio
nio dukrelės Margareta ir 
Marė priklauso prie boi
lerių. Gražus darbas kata
liku sportininkų.

Žaidimuose Litvaitis su 
savo Pijonkėmis liną į pa
danges. Lelijos šiek tiek 
artinasi, bet Rūtos ir Mė
tos, rodos, vvsta. Bet ga
las dar toli. Nuotaika tarp 
rateliu gera. Lai Pijonkės 
apsisaugo ja.

Profesionalai, nlznierial. pramonin
kai. kurie akelbinsi “Darbininke” tik
tai verti aknltytoip paramos.

Visi skelbkite "Thtrbtnfnke”.




