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Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Hitlerininkai V ei Šėlsta Dėl Klaipėdos Krašto
PRANCUZIJA PASIRY
ŽUS PARDUOTI SAARĄ

Saarbruecken — Saar— 
Teritorija. Čia sužinota, 
ne visai patvirtinta žinia, 
kad Prancūzija yra pasi
ryžus parduoti Vokietijai 
ginčijamą Saaro teritori
ją. Buk įvykęs susitari
mas tarp Hitlerio ir Pran
cūzijos Užsienio Reikalų 
ministerio Pierre Lavai.

JIM MALONEY — POLI
CININKAS

Miami, Fla. — Visiems 
žinomas South Bostono 
airių sunkaus svorio kum
štininkas, Jim Maloney, 
kurio trejos kumštynės 
su mūsų tautiečiu Jack 
Sharkey nemažai jaudino 
airius ir lietuvius, dabar 
priimtas Miami mieste po
licininku. Jis paskirtas 
prie trafiko.

Tas faktas parodo, kad 
depresija skaudžiai palie
tė Maloney. Kuomet kum
štynių sportas “žydėjo” 
šioj šaly, Maloney buvo 
turtingas, turėjo net kele
tą biznių. Už vienas kumš
tynes paimdavo po kėlės 
dešimtis tūkstančių ir net 
100 tūkstančių dolerių. 
Dabar trafiką turi tvar
kyti kartoj Floridoj už kė
lės dešimts dolerių savai-

ŠULINY PRIGĖRĖ 
ARKLYS

RUOŠIA 40 VAL. DARBO 
SAVAITĖS PROJEKTĄ

Washington —NRA. vir
šininkai ruošia projektą 
dėl įvedimo 40 valandii 
darbo savaitės į apie 400 
įvairių išdirbyščių sutar
tis (codes). Kadangi orga-

Piluona, Kauno apskr.— 
Šiame kaime Įvyko toks 
atsitikimas. Ūkin. Marcin
kevičius atvažiavo pas šio 
kaimo gyventoją Kerną- 
zicką kažkokiais reikalais.
Arklį pririšo prie tvoros nizuotieji darbininkai, per 
netoli šulinio, o pats įėjo Amerikos Darbo Federaci- 
trobon. Arklys pasibaidė ją reikalauja Įvesti visoje 
šuns ir šoko ant šulinio. 
Rentinys lūžo ir arklys su 
didžiausiu triukšmu įsi
vertė į šulinį. Šulinio būta nes 30 vai. darbo savaitė 
gana gilaus ir arklys pri- esanti

Amerikos Darbo Federaci
ją reikalauja įvesti visoje 
šalyje 30 valandų darbo 
savaitę, tai NRA pasisku
bino su kontr-pasiūlymu,

RASTA TRIJŲ MERGAI
ČIŲ LAVONAI PENN- 
SYLVANIA GIRIOSE
Carlisle, Pa. — Čia gi

riose, netoli kelio užtikta 
baisus radinys 
mergaičių lavonai sugul
dyti šalę vieno kito ir 
blankietukais prideng t i. 
Mergaičių amžius nustaty-

neįmanoma šiuo 
tarpu, ir jos fabrikantai 
jokiu būdu neprisileisią. 
Kai kurie-gi mano, kad 36 
valandų darbo savaitė bū
tų priimtina abiem pusėm 
ir žymiai sumažintų be
darbių skaičių. Tik tam V 
priešinasi kai kurios fab
rikantų grupės, kurių įmo-

gėrė. Arklio lavoną pavy- 
j ko vos-ne-vos ištraukti 
sukvietus pusę kaimo gy

ventojų. Arklys buvo ver
tas 300—400 lt.

Į tėję. Tuo atžvilgiu, mūsų 
tautietis Šarkis daug ge
resnėj padėty — tebegy
vena gražiame palociuje ir nėse dirbama į parą trys 
biznį pasekmingai varo.
Taigi lietuvis, Šarkis, ne trumpesnes 
tik sporte nuveikė airį, 
bet ir ekonominiame gy
venime sumanesniu pasi
rodė.

Kovos su lyties ligomis 
Įstatymu Jugoslavijoj pa
naikinta prostitucija. Jei 
buvusios prostitutės su
gaunamos vėl užsiimant 
prostitucija, griežtai bau
džiamos.

Gerb. Vajininkams

J. E. VYSKUPAS MATU
LIONIS GRĮŽTA NAU- 

JON ANGLIJON
• v •

Berlynas — Vokietijos 
propagandos ministerija 
vėl pradėjo kampaniją ti
kslu neva gelbėti kituose 
kraštuose gyvenančius vo
kiečius. Vokiečių laikrač - 
čiai deda žinias stambio
mis raidėmis iš Prahos, 
Čekoslovakijos apie čekų 
studentų kovas su vokie
čiais studentais.

Hitlerininkų kampanija 
ypatingai yra nukreipta 
prieš Lietuvą, kuri kalti

nama už vokiečių “kanki
nimus” Klaipėdos krašte, 
ypač kalėjimuose. Rašo
ma, kad kaliniai mušami 

i ir kankinami, kad išgavus 
I Jų prisipažinimą. Sakoma, 
' kad Klaipėdos kalėjimuo
se esą apie 130 vokiečių.

Tikrenybėje tik priešval
stybinis gaivalas kalėji
muose.

Vadinasi vokiečiai ne
rimsta dėl Klaipėdos.

Lapkričio 28 d., iš Chi- 
cago išvyko i Naująją An
gliją J. E. Vyskupas T. 
Matulionis.

Jis pirmiausiai sustos 
Worcester, Mass.

tas: vienas 7—8 metų, ki-■ Antradieni, gruodžio 4 
tos 10—11 metų, trečios d- bus Haverhill; gruodžio 
15—16 metų. Tyrusieji la- 5 d. — Norwood, Mass; 
vonus gydytojai, konsta- gruodžio 6 d. — Montello, 
tavo, kad mergaitės nužu- Mass. 
dytos. Mergaičių asmeny-i 
be, bei iš kur jos paeina 
policjai dar nepavyko nu
statyti. Nei kokiu būdii 
jos tapo nužudytos, gydy
tojai negali tikrai pasaky
ti. Viskas apgaubta dide
liu paslaptingumu. Tą pa
čią dieną, Duncansville’je. 
apie 75 mylios nuo mer
gaičių lavonų rasta šautu
vo kulkomis nužudytus 
vyrą ir moterį, kurių as 
menybę ir-gi dar nepavy
ko nustatyti.
Ar tos dvi nužudytos gru- 

•pės turi ką bendrą, polici- 
j jai dar nepasisekė nusta
tyti.

MERGAITĖS IŠ BOSTO
NO<

trijų

I

PREZ. ROOSEVELTAS 
PRIEŠINGAS TAKSŲ 

DIDINIMUI

Mažiausia Darbininko Alga 
Turėtu Būti $2500 —Sako 

Katalikų Kunigas
i 
I

šiftai po 8 vai. Įvedus 
valandas, jų 

visą aparatą reiktų iš nau Į 
jo pertvarkyti. Tas esą 
būtų labai žalinga. Prie• 
kokios išvados bei sutar- Į 
ties bus prieita dar neži
noma, bet matyt, kad dar
bo valandos bus trumpina
mos.

VVarm Springs, Ga. — 
Prezidentas Rooseveltas 
buvo pasikvietęs žymes
nius Senato ir Kongreso! 
vadus pasitarimui ir nus
tatymui programo dėl se
kančio Kongreso ir ap
svarstymui sekančio biud
žeto. Kuomet kai kurie pa
davė sumanymus padidin
ti taksus, tai prezidentas 
tam griežtai pasipriešino.

MOTERIS SU AKMENI- 
NINE ŠIRDIMI

STREIKIERIŲ RIAUŠĖS
Los Angeles, Cal., — A- 

pie 200 streikuojančiųjų 
tramvajų konduktorių ir 
motormanų buvo pakėlę 
riaušes vidurmiesty. Sus
tabdė trafiką,, skebais o- 
peruojamus tramvajus ap
vertė, elektros vielas nu
karpė ir padarė didelį su
mišimą prisikimšu šioj 
miesto daly. Pašaukta po
licijos rezervai, kurie tu
rėjo vartoti ašarines bom
bas minios išvaikymui ir 
apmalšinimui. Tame triuk
šme 8 tapo areštuoti.

Streikas tebesitęsia.
LIEPIA MUŠTI_KRIMI

NALISTUS

j BOSTON, MASS. —
Katalikų kunigas Dr. 

Francis J. Haas, iš Was- 
hington, D. C., kalbėda
mas Ford Hali Forume, 
sekmadinio vakare, parei
škė, tūkstantinei ir labai 
“margai” publikai, kad 
mažiausia darbininko me 
tinė alga šioj šaly turėtų 
būti $2500. Nes tik tiek 
darbininkas gaud amas, 
prie dabartinių gyvenimo 
aplinkybių, galėtų žmoniš
kai su šeimyna pragyven
ti, ir šiek tiek dėl senatvės 
bei ligos susitaupyti.

Sumanus samdytojas, 
neturėtų būti apsunkintas, 
mokėdamas savo darbinin
kams žmonišką atlygini
mą, o jei kuris negali iš
vesti savo biznio ar pra
monės, be skriaudos savo 
darbininkų, tai toks turė
tų būti išstumtas iš savo 
užsiėmimo. Toliau, kun. 
Haas kalbėdamas temoje: 
“Rights and Wrongs in 
Industry” pareiškė, kad 
nuošimčiai turėtų būti ma
žesni, pelnas mažesnis, di
desnės darbininko paja
mos ir paveldėjimai ap- 
taksuoti — tai esą būtinos.

— ap- priemonės pritaikymui A- 
merikos produktyvės sis
temos prie šeimyninio gy
venimo reikalų. Kun. Haas 
yra direktorius National 
Catholic school of Sočiai 
service.

Los Angeles, Cal. — Dr. 
Harold Brum, kurs padarė 
vienai moterei, Mrs. Regi
na Bramy, 40 m., ypatin
gą širdies operaciją, kal
bėjo chirurgų, širdies ligų 
specialistų, susirinkime, 
kuriame dalyvavo virš 100 
gydytojų, apie minėtą o- 
peraciją. Jis sakė, kad 
medicinos mokslui yra ži
noma tik šeši atsitikimai, 
kur žmonių širdys buvo 
suakmenėjusios. Laike o- 
peracijos, pasiekus aukš
čiau minėtos moters širdį, 
rasta, kad dalis jos šir
dies, buvo apdengta akme
nine calciumo pluta. Kaip 
jam pasisekė tą calciumo 
plutą atskelti ir išimti, tai 
širdis tuoj pradėjusi ge
riau veikti. Šis esąs vienas 
iš tų retų atsitikimų, kur 
širdis apsidengia akmenė
jančia calciumo pluta.

Mrs. Bramy, po operaci- būti jo krauju apšlakštyti. 
I jai jaučiasi geriau nei Jau laikas esą sustoti tole- 
prieš operaciją.

Taigi, pasirodo, kad po
sakis “jis turi akmeninę 
širdį” gali būti faktinai

Greyhound buso vairuo
tojas (šoferis) Paul M. 
White esąs beveik tikras, 
kad jis tas tris mergaites 
vežęs busu iš New Yorko 
iki Harrisburg, Pa. ir kad 
jos turėjusios ti kietus iš 
Bostono. Jos keliavusios 
su viena moterim. Kitas 
buso vairuotojas Sylves- 
ter, tvirtina, kad mergai
tės panašios i tas tris mer- 

čia baigė gaites, kurias jis vežęs sa
vo busu iš Bostono į New 
Yorką, vienos moters glo
boje. Bet policija jų ma
nymus perdaug rimtai ne
ima ir daro investigaciją 
savo keliu.

Ši šiurpulinga ir dar ne
išaiškinta tragedija sūdo- 

o paskiri iki’ 1928 mino ir jodina šalį.

MIRĖ A. A. KUNIGAS 
ANTANAS TYRULIS

Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir laikraščio?‘Dar-

Š. m. spalių mėn. 4 dieną 
Juozapave mirė kunigas 
Antanas Tyrylis. Velionis 
gimė 1858 m. Krinčino pa
rapijoje. 1873—1877 m.

bininko” vajus prasideda gruodžio 1 d. ir tęsis iki ko- mokėsi Šiaulių gimnazijoj, 
vo 1 d., 1935 m.

Vajaus metu bus prirašinėjami nauji nariai prie minarijon, teologijos stu- 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir užrašinėjamas lai- ! dijas 
kraštis “Darbininkas”. LDS. seni ir nauji nariai, ku-| Kunigų pašventintas 1881 
rie užsimokės už visus metus $3.00, gaus dovanų kny- m. Pradedant 1882 m. pen- 
gomis $2.00 vertės; kurie dėl kokių priežaščių nega- kis metus vakaravo prie 
lės užsimokėti už visus metus, bet mokės po 25 centus Ušpalių parap. bažnyčios 
mėnesiui, tie nariai, nauji ir seni, gaus dovanas kny- ir du metu prie Joniškio 
gomis $2.00 verts pasibaigus metams.

Prenumeratoriai, nauji ir seni, kurie vajaus metu 
užsimokės už visus metus $3.00, gaus dovanas knygo
mis $1.00 vertės. Prenumeratos kaina trumpesniam 
laikui, t. y. pusei metų bus $2.00, 3 mėnesiams $1.00.

Užsimokėjimas vajaus nustatytomis kainomis 
skaitosi nuo gruodžio 1 d., 1934 m. Bet užsimokėti va
jaus nustatytomis kainomis gali dviem, trims ir dau
giau metų iš anksto.

Vadinasi vajus bus naujų ir senų narių, naujų ir 
senų prenumeratorių. Visiems lygios teisės.

Nauji nariai, įsirašydami i Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą įstojimo nemoka; moka tik mėnesinius mo
kesčius.

Taigi pasiprašę Aukščiausiojo palaimos pradėki
me darbą nuo pirmos dienos. Neužsiregistravusieji re
gistruokitės.

Išpildykite žemiau paduotą blanką ir ją pasiųs
kite Centrui, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Įstojęs Žemaičių dvas. se-
X •

f

bažn. 1889—1898 m. ėjo 
pareigas Jonavos bažny
čios kurato. Nuo 1898 m. 
klebonavo Kvėdarnoje iki 
1914 m., <
m. Pašušvyje. Tais metais 
gavo leidimą gyventi Tel
šių vyskupijoje. Čia, eida
mas Juozapavo bažnyčios 
kurato pareigas, mirė ir 
tapo palaidotas.

NETURTINGIEJI GALI 
GERIAU VAIKUS IŠAU

KLĖTI NEI TURTUO
LIAI

New York — New Yor
ko miesto Policijos Komi- 
sionierius Lewis J. Valen
tine, kalbėdamas 200 de
tektyvų, liepė pagautus 
kriminalistus su m u š t i 
taip, kad jie bijodami a- 
rešto ir sumušimo, kraus- 
tytųsi iš New Yorko. Jis 
nenorįs daugiau matyti 
pagautus kriminalistus, 
atrodančius tarytum jie 
būtų ką tik iš barbemės 
išėję, bet norįs juos maty
ti gerai apkultus 
daužytus. Rodydamas į ką 
tik pagautą ir švariai at
rodantį žmogžudį, komi- 
sionierius sakė, kad jo šio 
švarūs drabužiai turėtų

Vardas Pavardė

Adresas ...

z

LDS. NARYS ....... “DARBININKO” PRENU
MERATORIUS .......  RĖMĖJAS .......

(Jei esi narys, ar prenumeratorius, ar rėmė
jas, tai pridėk prie savo pareiškimo kryžiu
ką).

Prašau įrašyti mano vardą į Katalikiškos Spau
dos Platintojų Sąrašą.

Parašas................................................

ŽIAURUS PASIELGI
MAS

Spalių 21 d. 4 vai. p. p. 
Pašušvio nuov. policinin
kas Inbrazas atvyko į Ma
žuolių kaimą paimti iš ū- 
kininko Bolio Marcinkaus 
aprašyto turto (gyvulių) 
išvaržymui. Ūkinin kas, 
norėdamas to išvengti, pa
sipriešino. Tarp jų kilo 
ginčas, ir įvyko nelaimė. 
Policininkas nesulaikyda
mas pykčio, revolverio šū- 
ziu iš užpakalio ūkininkui 
paleido kulipką į pečius ir 
vietoje nukovė. Jaunuolis 
28 m. amžiaus. Policinin
kas vietoj areštuotas. .

New York — Preziden
to Roosėvelto žmona, kal
bėdama iš Warm Springs, 
Ga., apie vaikų mokymą 

' pasakė, kad neturtingiems teisingas, 
tėvams esą lengviau išau
klėti savo vaikus praktiš
kais, nei nuo keno nepri- Į 
klausančiais ir sumaniais,! 
nei turtingiems. Čia prezi
dento žmona pataisė, kad 
ji neturinti mintyj tų, ne
turtingų, kuriems trūksta, 
net paprastų gyvenimo 
reikmenų, bet tokius, ku
riems pragyvenimui už
tenka, bet švaistytis nega
li. Toliau patarė auklėjant 
prisilaikyti kaip galima 
daugiau paprastumo ir 
vengti perdidelio vaikų le
pinimo.

SUSILAUKĖ ANTRO 
KŪDIKIO Į 48 VALAN

DAS

ravus visokius bomus, plė
šikus, rakietierius, žmog
žudžius, kurie užpuldinėja 
ir plėšia ramius ir dorus 
piliečius. Tokie turį būti 
išnaikinti ir išvyti iš New 
Yorko. Lai geriau vagis 
būna nuneštas “bakse” o 
ne policininkas, — sakė 
Valentine.

RADO PUODĄ SU AUK
SINIAIS PINIGAIS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TURKIJOJ

Brackley, Anglija, lap
kričio 26, Mrs. Leslie Da- 
niels, šeštadieny pagimdė 
3y2 svarų kūdikį — mer
gaitę. Už dviejų dienų mės drebėjimas sunaikno 
(48 valandų) pagimdė ki
tą, sverančią 5 svarus. 
Sulig gydytojų, toks esąs 
labai retas atsitikimas, 
bet galimas, kad tarp dvy
nukų gimimo praeitų dvi tebesitęsia, kas labai bau- 
dienos. I gina vietos gyventojus.

Istanbul, Turkija, — Že-

I

14 kaimų sename Kurdis
tane, pietrytinėj Turkijoj.' 
Nelaimėje žuvo ir tapo su
žeista apie 100 žmonių. 
Žemės sukrėtimai dar vis

Dublin, N. H. — čia miš
ke pasekmingai surasta 
žemėje užkastas puodas 
su auksiniais pinigais su
moje $2160.

Kaip šis “fantastiškas” 
radinys rastas, paaiškino 
advokatas Howard B. La- 
ne. Prieš metus laiko mi
rusios Mrs. Agnės Paršo- 
no paliktuose daiktuose, 
rasta laiškas nurodantis 
vietą, kur esą, užkasta nu
rodyta suma pinigų. Se
kant duotais laiške nuro
dymais pradėta kasinėti 
ir surasta “bindzų” puo
das pilnas aukso pinigų.



Penktadienis, Lapkričio 30, 1934 DXRBimtI.8 • f r ~ 2.

VIETINES ŽINIOS DAKTARAI
9

Viskas įvyks^ažnytinė- 
je salėje 7:30 vai. vakare.

Įžangos nebus. P. R.

ADVENTAS

JUOKELIAInai nupirkau už $2.98 suk- kiu būdu išvengtų siuntė- 
nelę ir pasiunčiau jai Lie- jai daug iškaščių ir nema- 
tuvon, lnir už tą suknelę 
pareikalavo muito 76 litus 
(Amerikos pinigais sulig ___________
dabartinio Lietuvos litų ko patirti, kad kun. P. M. 
kurso bus apie $12.50). juras pasiuntė daug kny- 
Taipgi pasiunčiau 10 yar- gų j Lietuvą Švietimo Į- 
dų medžiagos, už kurią čia staigoms ir tuos siunti- 

nius Lietuvos muitinė ap
krovė labai dideliais mo-

I

lonumų.
Juozas N. Medinis. Ligoninės pacientas (suvynio

tas apraišais, Į kaimyną ligor.į 

gretimoje lovoje): 

manai, kad tamstos 

aplankyti tamstą?”

Kaimynas ligonis: 

ligoninėje”.

Ligoninės pacientas: “Ką — 

judu abu vienu kartu?”

Kaimynas: “Taip, bet ji tą 

pradėjo”. (“Karikų turen”, Os

lo).

OR. ROGER J. ABIZAIDI .... .........................................

• vestuvių, nedaro pasilink
sminimų Advento uždrau- j 
stomis dienomis. Jie dau
giau meldžiasi ir mokosi 
apie Kristaus pirmą atėji
mą ant žemės ir vėliausi 
atėjimą Į jų širdis.

Adventas taip pat yra 
r-! 

gijos pradžia. Bažnyčia 
pačioje pradžioje savų 
metų kaip ir baigoje stato 
savo tikintiesiems pasku
tinius daiktus prieš jįj a- 
kis. Pereito ir šio sekma- - 
dienio mišiose skaitome 
Šv. Evangeliją apie busi-] 
mą pasaulio pabaigą ir pa
skutini visos žmonijos tei- 

! smą.
Kristaus žodžiais ir au

toritetu Bažnyčia Įrodo, 
kad pasaulis praeis su vi
somis savo žavinčiomis 
grožybėmis.

Todėl ji kreipia savo sū
nus ir dukteris į dvasinius 
tikėjimo dalykus, kurie y- 
ra amžini.

* Su šiuo sekmadieniu, 
įruodžio 2 d., prasideda 
Adventas. Yra tai laikas 
dvasinio susikaupimo Šv. 
-Kalėdoms. Katalikai per 
-Adventą susilaiko nuo iš-* 
•siblaškymų. Jie nekelia bažnytinių metų jos litu

• »

Tel. Devonshire 7906 . s

OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

UGNIAGESIAI ATGAI
VINO DUJOMIS PRL- 
TKOŠKUSĮ ŽMOGŲ

PRIERAŠAS: Mumarte- “Ar tamsta 
žmona ateis

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

vaikams.

S©©©©©©©®®®©®©©©©*

MUZIKAS
•O.

i Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS Į

IDR. M. V. CASPER I:<
f • (KASPARAVIČIUS)
Į 525 E. Broadway, S. Boston ė
i Ofiso Valandos
Ė Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki i 
= 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-j 
Įsas uždarytas subatos vakarais ir: 
Ę nedėldieniais, taipgi seredomis nuo;

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

Frederick Bruce 60 m. 
buvo pritroškęs “monoxi- 
de” dujomis savo gara- 
džiuje South St., Roslinda- 
le, bet pašaukti ugniage
siai po valandos darbo su 
pulmotoru atgaivino.

' iŲ

UŽPUOLĖ IR APIPLĖŠĖ 
ŽMOGŲ MIESTO SODE 

t

“Ji pati yra

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAI
J JUOZAS CUNYSI

5

E ADVOKATAS

I

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Harry Gongai ves iš So. 
End, tapo užpultas trijų 
valkatų, miesto sode ap
muštas, apiplėštas ir pa
leistas. Plėšikai norėję net 
overkautą nuvilkti, bet ne
pavykę.

REKORDŲ KOMISIO- 
NIERIUS BERAŠTIS

Į 

Ė
I
6

414 Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO
Tel. Parkway 1S64-W
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIHIIIIIIIIIIIIMiaiIlMIltHugJ

t

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus

317 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namu: Talbot 2474 ’ ?

Ypač per Adventą kata
likams reikia daryti gerą. 
Vieni tik gerieji darbai 
nepranyks, mirties nepa- 
bugs, bet seks paskui mus 
net i aną gyvenimą ir Die
vas nušluostys nuo jų a- 
kių kiekvieną ašarą ir 
mirties daugiau nebebus, 
nei dejavimo, nei šaukimo, 
nei skausmo nebebus dau
giau; nes kas pirma buvo 
— išnyko. (Apr. 21, 4).

I

-ę.
ADVOKATAS

WILLIAM H. HEALEY
18 Tremont St., 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

1L E.

-4

-

•I

-

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
60 Statė St., Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Iiosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

5-
I Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass

i 
į■ 
į

E

4

IŠVAŽIUOJA CHICA- 
GON

Kun. Jonas G. Vosylius 
MIC., kurs So. Bostone at
laikė primicijas ir porą 
savaičių čia paviešėjo, 
parėdymu savo viršininke 
Amerikos Marijonų Pro
vincijolo kun. Jono J. Ja
kaičio, MIC., važiuoja Chi- 
eagon. Jis yra laikinai pa
skirtas asistentu pas kle
boną kun. Mačiulioni,' M. 
I. C. Išvažiuoja sekmadie
ni po pietų. Pažistamieji 
sauthbostoniečiai nuošir
džiai linki naujam dvasios 
vadui pasekmių jo šventa
me pašaukime ir dažnaus 
atsilankymo i So. Bostoną

ĮDOMŪS DEBATAI

L. Vyčių vietinė kuopa, 
sekmadieny, gruodžio 2 d.. 
rengia debatus temoje- 
“Kur geriau auklėjamas 
jaunimas, Lietuvoje ar A- 
merikoje ?”

Pastaruoju laiku, dažnai 
girdime grūmojimus ir ne-

QUINCY BALSUOTOJŲ DĖMESIUI!

Išrinkite

THOMAS J. Mc GRATH
MAYORU

QUINCY, MASS.

9

L. White,
Quincy, Mass.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
Į :30 iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. v. 
Šeredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakarė 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS '

X-Ray
-k a

a.™

i

IR

į

Tel. South Bbstofi’2712

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

o

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Amerikoje užmo k ė j a u
$7.00; Lietuvoje parūkavo ______
muito 80 litų (Amerikos kesčiais, kad nė tos kny- 
doleriais sulig Lietuvos Ii- g0S įįek nevertos. Be to 
tų kurso bus maždaug a- buvo visiškai beverčių 
PĮe $13.40); arba vėl pa-j knygų, kaip tai: senų žur- 
siunčiau fontaninę plunk- najų įr katalogų, daugu- 

ma prieškariniais laikais 
ta; Lietuvoje spausdintų, bet 

ir tuos apkrovė muitu.

Paul Blanshard, commi- 
ssioner of accounts of 
New York City, kalbėda
mas Old South Forume. 
Bostone, apie Amerikos 
didmiesčių finansinę būk
lę ir komplikacijas iškėlė 
kurijozų, kokių pasitaikę 
politikierių valdomuose 
miestuose. Pavyz d ž i u i 
New Yorke, Brooklyn’o 
miesto rekordų komisio- 
nierius Hymie Shornstein, 
kiifio metinė alga esanti 
net S7500 esąs beraštis, t. 
y., nemoka nei skaityti, 
nei rašyti. Kuomet jis pa
prašęs rekordų komisio- 
nieriaus parašyti savo pa
vardę, tai jis parašęs “He- 
snin”. Kuomet jam pada
vęs čekĮ su jo neva para
šu, tai ir to savo “parašo” 
negalėjo perskaityti.

pasitenkinimą mūsų jau 
nimu. Už tat vyčiai nūs 
prendė surengti debatus ir

AR VERTA SIUSTI 
DOVANAS LIETUVON?
Detroit, Mich. — Labai 

dažnai gauname laiškų iš 
Lietuvos, prašant siųsti 
dovanų iš Amerikos. Pra
šo giminės. Bet pasirodo, 
kad neverta siųsti, nes 
Lietuvos valdžios muitinės 
siunčiamas dovanas įkai
nuoja taip, kad ir pati do
vana nėra tiek verta. Štai 
pavyzdžiui, aš savo moti-

pažiūrėti, ar jaunimas 
kaltas ar išauklėjimas?

Apart debatų bus rodo
mi paveikslai daugiausia 
iš okupuotos Lietuvos, i 
kur bus įdomu kiekvienam 
pamatyti.

Debatoriai gerai pasi
ruošę stovi vieni prieš ki
tus. Debatuos: F. Grande- 
lytė, D. J. Averka, S. Še- 
iefkaitė ir stud. E. Bukau
skas

I

i

I

KOKSAI $11.75
NĖRA GERESNIŲ

1 --i. ■

Geriausi Amerikos
Kietieji Angliai 

$12.50
BRIQUETS $10.50

sną, už kurią čia Ameriko
je užmokėjau $1.50, 1‘ 
muito parūkavo 4 litus 
(maždaug 70 centų).

Aprukavus viską, aišku, 
kad nėra jokio išrukavimo 
siųsti Lietuvon dovanų, i 
nes siunčiamos dovanos 
nėra tiek vertos kiek už 
jas reikia mokėti muito, j 
Be to, žmonės Lietuvoje 
litų neturi ir jie negali 
siuntinio išpirkti iš pašto. 
Negalėdami išpirkti, do
vanas gražina atgal arba 
palieka muitinėje, kur tos 
dovanos parduodamos iš 
varžytinių.

Jeigu Lietuvos valdžia 
uždaro duris ir sušelpimui 
savųjų, tai ko galima lau
kti iš tokios tvarkos. Man 
teko siųsti Įvairių siunti
nių į kitas valstybes, bet 
tokių aukštų muitų niekur 
negirdėjau. Kitose valsty
bėse daiktą Įkainuoja su
lig jo vertės ir brangiau
siai reikia mokėti 35%.

Lietuva aukštu muitu 
atšaldo geriausių patrijo- Į 
tų pasiryžimą ir norą pa
gelbėti saviesiems. Kartą 
pasiuntęs _ jau kitą kartą 
nebesiųsi, aes'ileapsimoka. 
Lietuvos Atstovybė ar 
Konsulatai turėtų paskel
bti viešai kokius daiktus 
galima siųsti Į Lietuvą ne
mokamai ir kokių daiktų 
visai negalima siųsti, ir 
kaip geriausia siųsti, kad 
išvengus aukštų muitų ir 
visokių nemalonumų. To-

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko muzikos pianu 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street, 
So. Boston, Mass.

DU GERI NUPIRKIMAI
CITY POINT — 3 šeimynų na

mas su visais įtaisais ir krautuve 
ant pardavimo. Taipgi, kitoj vie
toj Kriaučio biznis, kuris jau iš
dirbtas per 20 metų. Kainos pri
einamos. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja. Kreipkitės 
pas Charles Zakarian, 623 E. 
Sixth St., kampas L St., So. Bos
ton, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

GRABORIAI |

Bay Statė Briąuet Co.
187 Bernard St., Dorchester

Talbot 2626

Graborius - Balsamuotojas

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

So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

DIXIE KOKSAS
Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 

I)IXIE KOKSŲ krovinio Įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — šis yra didžiausias krovinys 
koksu, kada buvo vežamas į Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Naujausis ir geriausis 
kuras, kada jūs esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.

DIXIE KOKSAS, $11.75 su atvežimu už toną

WHITE FUEL CORPORATION
900 East First St.,

Tel. SOUth Boston 4500

Į Lietuvą
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai 

Patogi kelionė
Kalėdinė Ekskursija 

Laivu ‘ FREDERIK VIII ’ 
iš New Yorko

Gruodžio 8
Ekskursijos vadas

K. Falek Rasmussen

Didelis Nupiginimas
už specialę

Abį pusi ekskursijos tikietų
Kainų ir naujas išplaukimų są 
rašąs 1935 metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba

SCANDINAVIAN-
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS

(KAZYS ČASAS)
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

Ofisas :

Tel:

Namai:

Tel:

Cambridge, Mass.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUi
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

S

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vice-pirmininkė — Ona Siaurlenė, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422

Prot Rašt. — Bronė Clunienė, 
ŽOGotild St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W •

Fin. Rašt. — Marijona Markonlutė, 
33 Navarre St, Roslindale, Mass. 

Tel. Parkvvay 0558-W •
Iždininkė — Ona Stanfnliutė, 

105 Wėst 6th St, So. Boston, Mass
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 

1512 Colnmbla Rd., So„ Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonienė. 

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 
' anjrų otarhttfki Metviėno mėnesio,

Važiuojame Visur ’

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beieskas

(Savininkai)

Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro

la Automobiliams Radio ir tt.

414 W. Broadway, Room 1
Tel. S. B. 0558

S ...................................... o
Tel. S. B. 2805-It £

LIETUVIS I

OPTOM ETRISTASl
Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

: koše (aklose) akyse 
= šviesų tinkamu laiku.
j J. L. PAŠAKARNTS, 0. D. i 
= 447 Broadway, South Boston = 
a..-...........................  š

akinius 
akis atitie- 
amblijoniš- 

sugręžinn

Į VALENTINA MINKIENĖ į
• Duoda piano muzikos pamo-* 
•kas vaikams ir suaugusiems.* 
•Vartoja naujausią metodą mo-*
• kinimo. Mokina klasišką ir po- j
• prastą muziką.

Studio adresas:» •
J 912 E. Broadway, So. Boston. • 

Tel. So. Boston 3317.

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite į krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

652 Broadway, So. Boston, Mass.
(Metropolitan Printing Co.)

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
HOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo- ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth' St. 

(SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Pcter Trečiokas 

savininkai

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINB 
D-JOS VALDYBA

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

Viee- pirm. — V. Medęnis,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Giineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Neviera,
16 Wlnfield SU, So. Bostyn, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zuikis,
7 Winfleld SU, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
1<in nedėldienj kiekvieno mėnesio,

2 vai. po piettj. Parapijos salėj, 402 
KTth SU, So. Boston, Maus. "

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

366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W. Broadway, 
Ant antrų iubų 

So. Boston, Mass.



LAIKAS!
J

ACTNATIONAL HOUSINGTE THE

UNCLE SAM NURODYS JUMS BUDUS KAIP PAGERINTI SAVO NAMUS

7~

BIRD PLASTIC CEMENT and ROOF COATING

z

/

v

Yra patvarios, nepraleidžiančios 

drėgmės ir pigios. Nors lengvos svo
riu,' bet stiprios ir ilgai laikosi.

NATIONAL 
HOUSINGACT 

Suteikė galimybės 
dėl musų apdeng
ti naują stogą

PATAISO IR REMODELIUOJA JŪSŲ NAMUS

UmCuĘ SAN GALI PACF1FETI 
JUMS APD ENGTI NAUJĄ STOGĄ

t

THE NATIONAL HOUSING ACT duoda jums galimybės 
pradėti DABAR savo namų remodeliavimo ir tai
symo darbą, kurį jus atidėliojate jau taip seniai. 
Nes esame pasiruošę jums nurodyti kaip lengva 
įsigyti BIRD’O STOGĄ arba BIRD’O MEDŽIAGOS 

sienoms apmušti-Pastatyti ekstra kambarį pas

togėj arba rūsy
Izoliuoti stogą arba visą namą

BIRD SHINGLES and ROOFING

Yra geras investmentas. Tai “gar
bingas namų apvainikavimas” mo
kąs apsaugos dividendus ir teikiąs 

f

grožio per daug metų ateity.

BIRD SID1NG

Panaikina reikalingumą ir išlaidas 
dažnai mauavoti namus, priduoda 
namams grožį ilgesniems metams ir 
padidina namų vertę.

Mes noriai pagelbėsime apskaitliuoti, kiek atseis 
jūsų namų remodeliavimas ar taisymas, be jokių 
jums obligacijų. -

Peržiūrėk žemiau nurodytus BIRD’O PRODUK
TUS ir tuojau telefonuok arba pats atvyk pas 
mus į ofisą ir mes jums apie tai smulkmeniškai 
išaiškinsime.

BIRD
NEponsET 

PRODUCTS

Prailgins jūsų namų stogo gyveni
mą, sulaikys tuos varvėjimus, kurie 
kiekvienam namų savininkui bran
giai kainuoja, ir prašalins reikalin

gumą daryti didesnius taisymus.

BIRD WALLBOARDS and INSULATING BOARDS

“ GROSSMAN-BROCKTON “
* f 69-73 NORTH MONTELLO STREET t

• r t

 j



DAĘBIJHJX)CAS
-

Kun. Ignas Zimblys Spauda I

I

v -

SUPAGONTEJĘS

• v

f

te.

Gyveniman Pažvelgus
v •

J. p. p.

I

t

suiai sano, Kaa Bažnyčia .------ . —---
atgyveno savo dienas. Ko- ^etl Paminklų, bet matyt.'

I

“Dar-

nno
$5.00

“kraujo ir rasės
;” — kurs

“Geras katalikiškas laik
raštis vra nuolatinė misi- •» 

ja”.-

stos darban, tai neabejo
jame, kad vajus duos gra
žių rezultatų.

KUN. F. VIRMAUSKIS, bininko” skaitytojais, bet 
LDS. DVASIOS VADAS,'vistiek jie stengsis gauti 
ŠV. PETRO PARAPIJOS naujų ir atnaujins se- 

nuoširdžia?, niems.

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ......................
Užsieny metams ....... ..................
Vieną kart savaitėje metam* .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

DARBININKAS
•66 West Broadway South Boston, Mass.

' Telephone South Boston 2680

DARBIJUJX)CAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holiday3 such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, independence Day, 

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

6AINTJOSEPHS LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION 0F LABOR
Eatered aa second-class matter Sept. 12, 1915 at the poet office at Boston, 

Mass. nnder the Act of March 3, 1870
Acerptance for maillng at apedal rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on Jnly 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES: 

OMaeatic yearly  ................... $4.00
ĮJorelgn yearly......................  $5.00
Oomestlc once per week yearly $2.00 
’oreign once per week yearly.. $2.50

Penktadienis, Lapkričio 30, 1934

TELEPHONE 366 W. BROADVVAY • 
SO. BOSTON, MASS.

Nė vienoj istorijos epochoj nebuvo tokios įtemp
tos ir tokios rafinuotos idėjų kovos, kaip mūsų gyve
namais laikais, nes niekuomet žmonių mintys neturė
jo tokių gerų susisiekimo priemonių, kaip masinis raš
tingumo pakilimas ir periodinės spaudos išsiplatini- 
mas visuomenės tarpe. Periodinės spaudos populiaru
mas, jos panaudojimas idėjos kovai plačiausiu mastu 
ir sukčiausiu būdu turi gerų ir blogų ypatumų. Gera 
spauda auklėja moralinę žmonių sąmonę; o bloga 
spauda ją demoralizuoja. Mūsų laikais periodinė 
spauda virto arena, kurioje grumiasi gėris su blogiu, 
tad iš tos arenos jokiu būdu katalikai negali ir neturi 
moralinės teisės pasitraukti, jei nenori būti Kristaus 
išdavikais arba kovojančiais Jo Bažnyčios dezerty
rais. Kas turi populiaresnę spaudą, tas turi daugiau 
įtakos visuomenės sąžinei.

Mums, katalikams, turi rūpėti, kad visuomenės 
sąžinėje viešpatautų Kristus Valdovas, kad žmonių 
sąžinė vadovautus religiniais ir moraliniais Kristaus 
įstatymais, tad katalikiškos spaudos rėmimas ir jos 
platinimas sudaro svarbiausią ir švenčiausią mūsų 
pareigą. Mūsų pačių ir mūsų visuomenės sąmonę turi 

1 veikti tik katalikiškos mintys; mūsų gyvenimiškai o- 
rientacijai turi kelią rodyti Kristaus Valdovo įstaty
mai; mūsų spauda turi ginti Kristaus įstatymus ir 
skiepyti visuomenei tų įstatymų meilę. Jei visuome
nės sąžinei vadovaus laicistinė, antireliginė ir 
materialistinė spauda, tai anarchija moraliniame gy
venime nuolat augs ir stiprės. Kas nemyli Kristaus 
Asmens ir Jo įstatymų, tas negali ir savo artimo my
lėt. Tai puikiausiai rodo tas faktas, kad bolševikų Ru
sijoj, nacių Vokietijoj ir dar kai kur šnipais apstaty
ti ir “savo” žmonės, nes iš tiesų ten tikrai savų žmo
nių kaip ir nėr. Antikrikščioniška neapykanta laiki
nai gali grupę žmonių sujungti, bet toks sujungimas 

K. nėra pastovus, nes kiekvienas krikščionybės priešą? 
— daugiausia rūpinasi tik savimi ir savo vienminčius 

laiko tik priemone savo asmeniniams interesams pa- 
1 tenkinti. Tikroji artimo meilė, tikrasis žmonių Bolida

is A 'T'T? T? T A T T 7 7W A rūmas eina iš bendros meilės Kristui ir Jo nustatytai 
1 X moralinei gyvenimo tvarkai. Žmogaus prigimtis yra

--------  pirmpradės nuodėmės apgadinta'ir todėl fatališkai 
negalais nusikratę bolše- linksta į moralinę anarchiją. Jei pasitaiko stambių 

moralinių nusikaltimų katalikiškai išauklėtų žmonių 
tarpe, tai kas būtų, jei visuomenės auklėjimosi pa- 
grindan būtų padėta geltonoji, nihilistinė, laicistinė 
ar materialistinė spauda!.

Neužmirškime, kad šiais laikais spauda dažniau 
ir daugiau kalbina žmonių sąžinę, negu kunigai per 
pamokslus. Kunigai paprastai tik per šventes save 
pamokslais kalbina žmonių sąžines ir tik tų, kurie a- 
teina į bažnyčią, o spauda vis dažniau ir dažniau lan
ko žmones jų privatiškuose butuose ir ten pat teigia
mai ar neigiamai veikia jų sąžinę, jų gyvenimišką o- 
rientaciją, tad katalikiška spauda eina pamokslinin
ko padėjėjo pareigas ir todėl turi būt laikoma svar
bia ir būtina krikščioniško apaštalavimo priemone.

Taigi nevertas garbingo kataliko vardo tas, kas 
abejingai žiūri į katalikiškos spaudos platinimo vajų, 
kas nesišaukia katalikiškos spaudos į kovą už Kris
taus viešpatavimą visuomenės sąžinėje. J. Gs.

"P. B.”

Krikščioniškas idealas yra taip kilnus ir aukštas, 
kad jį pilnai pasiekti nėra galimybės, nes toksai žmo
gus būtų lygus Kristui, kurs prieitų prie tokio tobu
lybės laipsnio, kad jau toliau eiti nebūtų kur. Katali
ko idealas, kad ir nepasiekiamas, bet siektinas, ir tie, 
kurie jo siekia, nustato kitiems pavyzdį. Kaip maža 
tokių žmonių ir kaip jie mums brangūs! Ypač jei jų 
randasi tokioj materializmo ir technokratijos šaly, 
kaip mūsiškė Amerika. 0 vis dėlto ir čia tokių žmo
nių atsiranda.

Vienas tokių idealistų yra kun. Ignacas Zimblys, 
Šv. Jurgio parapijos klebonas, Philadelphia, Pa. Jis, 
toks kuklus ir vengiąs pasaulio garbės, be abejonės 
nustebs, išskaitęs savo vardą “Darbininke”. Bet šiuo 
atveju kun. Zimblys neturėtų nėkiek nustebti dėl vie
šo paminėjimo, nes jis yra kaltininkas net trijų su
kaktuvių: 50 metų amžiaus, 25 metų kunigystės ir 15 
metų metų klebonavimo Švento Jurgio parapijoje. 
Tos trys iškilmės sukanka šiais metais, ir džiaugsmin
gi parapijiečiai nuoširdžiai linki savo mylimam kle
bonui ilgiausių metų ir gausiausios Dievo palaimos.

Prie tų linkėjimų nuoširdžiai prisidedam ir mes, 
“Darbininko” skaitytojai. Kiek- kun. Ignacas Zimblys 
yra nuveikęs savo parapijoj, mes tik ištolo tegirdim 
ir tik mažą dalelę jo darbų težinom. Bet turime prieš 
savo akis jo bendrą charakterio bruožą: neilstantį 
uolumą, beribį pasišventimą ir kilnų idealumą. Žmo
gus su tokiais ypatumais nestovi ant vietos — jis 
nuolatos dirba ir tobulėja, ir jo vyriausias tikslas — 
tai žmonių dorovinė gerovė. Eidamas tuo principu, 
kun. Zimblys negali praeiti pro katalikų spaudą, jos 
tinkamai neįvertinęs. Ir jis ją remia visu uolumu. 
“Darbininkas”, nors atstui nuo jo gyvenąs, yra jam 
kaip artimiausias kaimynas, — tiek nuoširdžios pa
ramos jam teikia. Taigi telaimina Tave Dievas, uolu-; 
sis darbuotojau!

Sulig Austrijos Kardino
lo Innitzerio žodžių, dabar 

. Europoje viešpatauja sa
votiškos rūšies materializ
mas 
materializmas' 
savo tautos rasę iškelia 
aukščiau natūralaus tei
singumo ir net paties Die
vo įstatymų. Jis priden
giamas nacionalizmo bei 
tautybės skraiste, nors iš- pastangų. Jei jis dabar ne 
tikrųjų tai yra gryniau- toks dar pavojingas, tai 
sias pagoniškas materia- tik dėlto, kad jam ragai 
lizmas. Taigi krikščionis- dar neataugo.
kųjų tautų vadai, išvien Lenkai, idėjiniai vokie-

vizmo, pakliuvo į fašizmo 
varžtas. Fašizmas netolie- 
sia toks pat žiaurus, siau
ras, griežtas, netolerantin- 
gas, kaip ir bolševizmas. 
Nuo fašizmo kurstymo vo
kiečių tauta virto tokiu 
pat įniršusiu buliumi, ku
riam suvaldyti 20 metų at
gal reikėjo viso pasaulio

kųjų tautų vadai, išvien
su Katalikų Bažnyčia, tu- čių priešai, kažkokiais kei- 
rėtų visomis pastangomis stais, tur būt menkai ap- 
kovoti su rasine beprotys- galvotais sumetimais, gal

vatrūkčiais seka vokiečių 
Ištiesų, šiandie Europa pėdomis. Vieni ir kiti su

yra neprietelingų tautų sirgo “antžmogių” liga. Jų 
lopšys, kurs jau dabar ne- rasės esą geriausios pa- 
be ramus lopšys, bet gin- šauly, nors vokiečiai su 
kluota stovykla. Reikia neslepiama panieka į len- 
tik bet kokiai tautai, kad kus žiūri. Tų dviejų tautų 
ir mažiausiai, padaryti politika labai pavojinga 
provokaciją, ir tuojau pra- Europos taikai vien dėl to 
sidės peštynės aršesnės 
dar negu Didžiojo Karo 
metu, nes tais laikais ėjo' 

. tik varžytinės tarp slavų-1 
vokiečių-francūzų, dabar 
gi ant politiškos arenos 
atsirado daug naujų vąls-i 
tybių, kurių neviena nėra 
pilnai patenkinta. Vienos 
yra tikrai nukriaustos, ki
tos mano esą nuskriaus
tos, trečios gi nepatenkin
tos tuo, kad permažai ga
vo. Tie nepasitenkinimo 
jausmai uoliai ugdomi 
žiauraus nacionalizmo ug
nimi, ir jei dabar iškiltų 
karas, tai jis būtų smar
kesnis negu 1914-18 m.. 
nes prisirinko daugiau 
keršto medžiagos.

Visoj toj Europos suiru
tėj daugiausiai pasireiškia 
vokiečių ir lenkų užsimo
jimai. Vokiečiai, vargais - Panevėžio vysk. Paltarokas.

Naumiesty j pastatė Ku
dirkai paminklą. Aišku, 
su iškilmėmis atidarė ir 
be to, patį miestą pavadi- 

l no, berods, Kudirkos Nau
miesčiu.

Labai puiku.
Deja, Kudirka, tokių, 

šulai tako,’ kad Bažnyčia Seriau būt«, su‘i!'®s nat“:

perdaug išbujojusio mate
riališkai pagoniškojo na
cionalizmo.

Katalikų Bažnyčia šau-Į 
kia tautų vadus prie tvar
kos. Deja, materializmo

kia nesąmonė! Ar jie jau švarią ”uo visokių Obu- 
nė tiek neišmano, Kad ęhovų, Zvierevų ar Niem- 
sveikas protas niekados cl®0Y'į ie uv3- 
savo dienų neatgyvena? ! Prieš karą Basanavičius, 

K Kudirka ir kiti mums 
......... —. -.— n i brangūs vyrai, kovojo 

“Žinokite, kiekvienas kata- prieš įvairius “Kruglodu- 
likas, kurs be reikalo perka, rovus”, “Vakchannalijus” 
skaito, namuose laiko Jjlogą ir panašius rytų Europos 
laikraštį ar knygą, ne tik •' 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 

^nuodėmę pasisakyti, bet ir 
I patampa katalikybės reika- 
ilų išdavėjas, didinąs įtriešų
jėgas.”—

typus, šiandie Lietuvos 
ponai neapseina be jų.

Pasakyk, kuriam aukš
tosios Kauno ponijos na
riui, kad vis dėlto, būtų 
galima surasti jei nege
resnės balerinos už Niem- 
činovą, tai bent nemenkes-

laikyti lietuvišką meną,1 
lietuvius menininkus.

Ponai, perdaug skaudi 
ironija!

Ir tam pačiam “Lietuvos 
Aido nunieryj dejuojama, 
kad “inteligentas jaučia 
noro dirbti tik ten, kur 
užmoka. O visuomeniškąjį 
kultūros darbą jis sabo
tuoja”.

Gaila, labai gaila, kad 
inteligentai nenoriai dirba 
neapmokamą kul t ū r o s 
darbą. Bet pirma išvalykit 
Lietuvą nuo vioskių “cho- 
vų” “evu” “mannų” ir po- 
našių “kultūros” nešėjų ir 
tik tada statyk reikala
vimus tikram lietuviui in
teligentui.

Padarykit “visų sričių ir 
visokį sabotažą netoleruo
tiną ir negalimą.”

♦

Naujo karo debesys vėl 
slankioja. Žmonija tiek 
dvasiniai, tiek fiziniai dar 
neatsigavo nuo pereito pa
saulinio karo sukrėtimų, 
tačiau dar baisesnis lau
kia netolimoj ateityj.

Tautų Sąjunga bejegė, 
laivynų sutartys nepavy
ko, dėl Saaro ginkluojasi 
ir prancūzai ir vokiečiai, 
rytuose nerimsta Japoni
ja, neapsileidžia ir Ameri
kos Jungtinės Valstybės, 
žodžiu, įvairiausios sutar
tys, kurios, deja, tol galio
ja, kol atstovas grįžta na
mo.

nės iš jaunųjų lietuvaičių, 
jie pamanys, jog tau, taip 
sakant, “ne visi namie”..

Tačiau Lietuvos teatrui 
ar baletui kuriantis nei 
ponios ar panelės Niemči- 
novos, nei pono Obuchovo, 
nei kitų panašių Lietuvos 
“kultūrininkų” nebuvo.

Kiek pamenu jų nebuvo 
nė 1930 metais. Vadinasi, 
kaip žvaigždės iš dangaus 
nukrito. Ir štai 1934 m. 10 
mėn. 24. “Lietuvos Aide” 
skaitom: “Ketvirtadie n į 
dalyvaujant Niemčinovui, 
Obuchovui ir Zvierevui, 
baletas “Miegančioji gra
žuolė”.

Argi tai ne lietuviška” 
Juk nebereikalo Kauno te
atrą vadina “Valstybės 
teatru” ir valstybė skiria
didžiules sumas jo palai- yra sunkiau gauti naujų 
kymui. Juk tai Tautinio narių ir prenumeratorių, 
meno šventovė. Reikia pa- ‘ nes daugumą yra

Valstybių karo išlaidos, 
palyginus 1913 m. išlai
doms, nepaprastai padidė
jo. Pavyzdžiui, Japonijos 
padidėjo 338%, U. S. A.— 
190,9%, Didžiosios Brita- 

(nijos 48,8%', Ital. 26,3% ir 
taip toliau.

Vadinas, šaukiam tai
kos, bet ruošiamės karui. į

♦ ♦ *

Nutley, N. J., pp. Dauž- 
vardžių namuose, įvyko SviaciST^LietuvJs

~ 4.
LIETUVOS CIVILINĖ 

AVIACIJA ŽENGIA 
PIRMYN

Ligi 1930 metų Lietuvo
je buvo tik rako aviacija. 
Gi civilinė aviacija pradė
ta daugiau rūpintis tik į- 
sisteigus Lietuvos aero 
klubui. Jis tuojau pradė
jo civilinę aviaciją propa
guoti ir jai vadovauti. Y- 
pač didelį susidomėjimą 

. . _.___ _____ ——_- _ J visuo-pereitais metais jsikūru-; menėje ^jg 
sios Lietuvių Profesionalų i Dariaus ir Girėn0 žuvi- 
Draugovės metinis susi- ' mas AtIanto nugalėtojų 
rinkimas. žygis ir jų mirtis sukrėtė

Sveikintina, kad ponai visą mūsų tautą ir paska- 
profesionalai organizuoja- tino ja gyviau domėtis 
si, ypač, kai jie vienu tik- aukštesniais siekimais, 
siu pasistatę “visapusiai 
pažinti Lietuvių ir Ameri
kos kultūros ir jas inter
pretuoti Amerikos lietuvių 
visuomenei”, tik gaila, 
kad susirinkimas baigtas 
‘lietuvišku krupniku’ (ku
rio ir lietuviškumas abejo
tinas. Kągi, pagaliau, po
nai, pats žodis “krupnik” 
reiškia?).

Argi vertėjo, ponai pro
fesionalai, interpret u o t 
lietuvių kultūrą “lietuviš
ku krupniku ir kitais lie
tuviškais gyvumo bei link
smumo pridėčkais” (ko
kie tie kiti pridėčkai buvo Butkevičius. Kinaitis, 
nežinoma) ?

z

Pasakysiu visai nevyku
si interpretacija.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
IR 

”Darbininko” 
VAJAUS TELEGRAMOS

KLEBONAS 
remia Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos ir Darbinin
ko vajų ir linki geriausio 
pasisekimo.

Mūsų organizacijos dva
sios vadas,' pradedant 
gruodžio 2 d., kas sekma
dienis sakys pamokslus a- 
pie Katalikiškąją Akciją t. 
y. apie katalikškąją spau
dą ir tt.

LDS. 1 kp. taip pat nuo
širdžiai remia vajų ir na- 

; riai pasižadėjo darbuotis, 
kad prirašyti kuodaugiau- 
siai naujų narių ir “Darbi
ninkui” prenumeratorių.

P-lė M. Kilmoniutė, uo
li spaudos platintoja jau 

Įstojo vajaus darban.

I Lavvrence, Mass. — šv 
Pranciškaus lietuvių par. 
Federacijos skyrius par 

: kartotinai pareiškė, kad 
Į visų draugijų atstovai 
darbuosis LDS. ir “Darbi
ninko” vajuje. Kleb. kun. 
P. Juras labai nuoširdžiai 
remia vajų ir pats stoja 
darban, kaip ir pereitame 
vajuje.

Taipgi p-lės Sofija Ri
maitė ir Izabelė Zolubaitė 
jau eina į namus užrašinė- 

. damos “Darbininką”. Jų 
distriktas: Lawrence. So. 
Lawrence pradėjo darbą 
p. Jokūbas Zenavičius.

Tas parodo, kad Law- 
rence ir šiais metais entu
ziastingai stoja darban. 
Žinoma, šiais metais jiems

Šitai palengvino ir Lie
tuvos aero klubui vykdyti 
jo pasiimtus uždavinius. 
Tuojau susirado ir dau
giau lėšų civilinės aviaci
jos reikalams, nes į klubo 
rėmėjus įsirašė apie 80.- 
000 žmonių.

Lietuvos aero klubas 
jau treti metai laiko civi
linių lakūnų mokyklą, ku
rią ligi šiol baigė ir civili
nio lakūno vardą gavo 22 
asmenys. Penki asmenys 
civilinių lakūnų mokyklą 
baigė ir diplomus gavo 
šių metų spalių 21 dieną.

VVaterbury, Conn. ruo 
šiasi pajudinti žemę. Va
jaus darban stoja nenuils
tantis Lietuvių Darbiniu - 
kų Sąjungos 5 kp. rašti
ninkas p. Petras Jakubau
skas. Jis rašo:

“Kaslink vajaus, mėgin
siu ir aš padirbėti — pa
vaikščioti po namus. Gal 
aš pasekmių didelių ir ne
turėsiu, bet nuostolių ne
padarysiu. Toliaus sakau, \ 
'kad labai geras Tamstų 
sumanymas ir mes visi 
Lietuvių Darbininkų Są
jungos nariai turėtume 
nors kiek pasidarbuoti. 
Prasti laikai, bet dirbda
mas vis gali ką nors pa
gauti. Linkiu pasisekimo.

Petras Jakubauskas”
Dėkojame p. Jakubaus

kui už linkėjimus. Spau
dos platinimo darbas yra 
kilnus ir jeigu tik visi lie
tuviai katalikai, pasiprašę 
Aukščiausiojo palaimos.

Ašmenskas ir Žaltauskas. 
Lietuvos aero klubas 

jau antri metai Kuršių pa
maryje, ties Nida, laiko 
sklandymo mokyklą. Joje 
mokoma lakioti bemotori- 
niais lėktuvais — sklan
dytuvais. Sklandymo mo
kykla yra lyg pradžios 
mokykla civiliniams la- 

i kūnams paruošti. Gabes
niems sklandy tojams 

, daug lengviau išeiti lakū
nais. Ir šiemet gavusieji 
diplomus čia suminėtieji 
5 jaunuoliai yra pirmiau 
baigę sklandymo mokyk- 

i lą ir tas jiems žymiai pa
lengvino tapti civiliniais 
lakūnais. Pažymėtina, kad 
Nidos sklandymo mokyk
los vedėjas aviacijos at
sargos majoras Pyragius 
šią vasarą sklandytuvu 
išsilaikė ore 12 vai. 35 mi
nutes ir tuo būdu sumušė 
Pabaltijo, lenkų, anglų ir 
daugelio kitų kraštų skla
ndymo rekordus.

Dabar Lietuvos aero 
klubas turi 3 lėktuvus ir 6 

” sklandytuvus. Klubas ruo
šiasi ateinančiais metais 
dar žymiai išplėsti savo 
reikšmingą darbą civili
nės aviacijos bei priešlėk
tuvinės apsaugos srytyse. 

Tsb.
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LAIKAS SUSIPRASTI
(Tęsinys)

t

Tvirtinti, kad svaiginan
tieji gėrimai priduoda 
tvirtumo, būtų tuščia kal
ba, nes ne vieną ir ne du. 
bet šimtais kartų buvo į- 
rodyta, kad toks negerian
čių darbininkų skaičius 
padirba kur kas daugiau 
darbo už tokį pat skaičių 
geriančių. Šimtą ir tūks
tantį kartų įrodyta, kad 
blaivieji žmonės, gerian
tieji tik tyrą vandenį, kur- 
kas tvirtesni ir sveikesni 
už tuos, kurie vartoja 
svaiginančius gėrimus.

Sakoma, kad degtinė šil
danti, bet ir tai netiesa. 
Kiekvienas žino, kad įsi
gėręs žmogus, tiesa tar
tum sušįla, bet tik trum
pam laikui, o paskui daug 
greičiau sušąlą už blaivų
jį žmogų.

Yra tvirtinančių, kad 
kur-kur, o per laidotuves, 
krikštynas, vestuves, atsi- 
skirtuves, perkant ar par
duodant niekaip negali 
apseiti be degtinės; bet tai 
irgi yra melas, nes ir to
kiuose atsitikimuose rei
kia blaivios, o ne nustoju
sios proto galvos. Juo 
svarbesnis dalykas, tuc 
rimčiau, atydžiau ir su 
šviesesne galva reikia jį 
svarstyti ir atlikti. Negali
ma sakyti, kad geriančiam 
būtų kenksminga visai nu
stoti gerus svaiginančius 
gėrimus. Dažnai pasitaiko 
pastebėti, kaip geriantieji 
žmonės pakliuvę į kalėji
mus, ten apseina visai be 
jų ir tai jiems eina tik 
sveikatos naudai.

Negalima prirodyti, kad 
svaiginantieji gė r i m a i 
žmogų linksmintų. Visi ži
nome kuo vertas girtuok
lio. linksmumas. Kaip su
šilęs nuo degtinės tuojaus 
dar labiau* atvėsta, taip ir 
įsilinksminęs nuo jos, 
trumpam laiku i praėjus,

v •

WILUAM KIAUŠIS. JR.
ADVOKATAS 

202-203 Coombs Bldg.
3 Washington Sąuare
HAVERHILL, MASS.

Telefonas: 6080
351 Essex St., Lawrenoe, Mass 

Room 38, Gleason Bldg. 
Tel: 26137
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SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOCK
681 Washington St.
N0RW00D, MASS.
Tel. Norwood 0330

. Gyvenimo vieta:
32 Walnnt Avė.

Tel. Nonrood 1020
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pasidaro . dar liūdnesnis. 
Gana tik užeiti į smuklę, 
prisižiūrėti kas ten darosi, 
kada įstikinusi kaip degti
nė linksmina žmogų. Apie 
svaiginančių gėrimų kenk
smingumą nėra nei ko kal
bėti. Kiekvienas nusimano 
ir žino, kokios žalos jie 
daro žmonių kūno ir sie
los sveikatai.

(Daugiau Bus)

E

E

i 
i

IR VIS DĖL GIRTAVIMO

Kaip pusbonkis suėdė 1 
karvę. — Neseniai į vieną 
Kauno prekyvietę atvyko 
vienas ūkininkas ir atvedė 
parduoti karvę, už kurią 
gavo nemažą pinigų sumą, j 
Ten pat turguje sutiko ne- • 
pažįstamą ūkininką, kuris 
jį užkalbino. Išsikalbėjus, 
paaiškėjo, kad abudu par
davę po karvę ir kiekvie
nas gavęs daugiau kaip po 
200 litų.

Ta proga susitarė išger- j 
ti pusbonkį. Nepažįstama
sis, pirmiau pasisakęs iš 
kurio krašto, “fundijo”, o 
pirmasis žadėjo atsilygin- į 
ti kitu pusbonkiu kitoj: 
vietoj, nes abiem buvo pa
keliui. ]

Pasivaišinę abu išėjo, 
bet pakeliui ūkininkui pra
dėjo svaigti galva ir juodu 
nutarė susėsti ant griovio 
krašto pasilsėti. Tačiau iš 
to “ pasilsėjimo” ūkinin
kas pabudo tik kitos die
nos rytą. Nepažįstamo 
draugo nebuvo nė kvapo. 
O kartu su juo buvo din
gę ir už karvę gauti pini
gai. Pasirodė, kad tai bū
ta gero sukčiaus, kuris 
tam ūkininkui į degtinę 
buvo įdėjęs nuodų ar ko
kių migdančių miltelių. 
Taip pusbonkis suėdė kar
vę. Argi protinga ? — Iki 

| ko gali nueiti girtuoklių 
| palinkimas geiduliams pa- 
j taikauti. parodo vieno 
! miesto kelių kalinių bepro
tiškas darbas, kurie dirbo 
kalėjime čebatų dirbtuvė
je. Pridėję druskos į “she- 
Hac”, jie iškėlė alkolį į vir
šų ir išgėrė apie dvi kvor
tas alkoliaus. Nuo to mirė 
keturi kaliniai. Argi tas 
aiškiai neparodo kiek sme
genų turi žmonės, kurie 
geria svaiginančius gėri
mus.

KAS SAKOMA APIE 
GIRTUOKLYSTĘ

* r
Tel. 5-2576

KAZ. W. TAMULIONIS !
i 
į
I
i
I

j

ADVOKATAS

390 Main St.
WORCESTER, MASS

“Aš Nepaisau
Kaip Salta

Jau 32 metai, kaip buvo tokia šal
ta žiema, kaip pernai, bet D. & H 
Cone-Cleaned Anthracite apšildė 
mūsų namus. Tai tikrai parodo, 
kad didžiausiems šalčiams, ji tin- 

jkamiausia anglis.”

LAWSON CO AL and GRAIN CO.
Tel. Brockton 6445

YARDAS IR OFISAS: 64 AMES ST., MONTELLO, MASS.
m

ttz:

................................................

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

_______________________ ■■—- A

PRAKALBOS
WORCESTER, MASS.
SPAUDOS VAJAUS 

PRAKALBOS
Visuomeniškas susirin

kimas ir prakalbos įvyks 
lapkričio 30 dieną, tuojaus 
po vakarinių pamaldų, šv. 
Kazimiero par. salėje.

Šiose prakalbose ims da- 
lyvumą įžymiausi katali
kai kalbėtojai. Todėl kvie
čiame skaitlingai dalyvau
ti. Įžangos nebus.

I

I

I

“A, tu nematoma vyno 
dvasia, jei neturi, vardo, 
aš tave pavadinsiu vel
niu”. Shakespeare’as. 

į “Gėrimas yra tai dar ti- 
! kriausias ligšiolinis atraš
ytas pragariško principo į- 
i sikūnijimas”. Tarnas Car- 
i lyle.

“Girtuoklystė yra nedo
rybė, kuri visa galva per
viršija visas kitas nedory
bes mus apsunkinančias. 
Taip tvirtinti nėra tai iš
kalbumas arba perdėji
mas, nei fanatizmas”. 
Kardinolas Manning.

“Uždaryk langą nuo 
saulės, o atidarysi gydy- 

' tojui.” Italų priežodis.

Užprašyta Sekantieji 
Kalbėtojai:

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. A. Petrai
tis, kun. S. Vembrė, “Dar
bininko” redaktorius A. 
F. Kneižys, adv. A. Mile 
ris, adv. Tamulionis, prof. 
J. Kandrotas, muz. J. Že
maitis, A. Mažiukna, J. 
Bačinskas, M. Ščiukas, A. 
Pauliukonis, J. Palaima.

Į šias prakalbas kvie
čiame visų katalikiškų 
draugijų komitetus ir na
rius ir visą katalikišką vi
suomenę, ųes komitetas 
nutarė gauti nemažiau 
kaip 500 naujų skaitytojų 
“Darbininkui”. Todėl sto
kime visi į darbą, o dirb
dami vienybėje iššluosi- 
me visus laisvamaniškus 
laikraščius iš katalikų na
mų.

Vyrai pajudinkime že
mę. Visi į 30 dienos LDS. 
rengiamas prakalbas. Bū
siu ir aš. Reporteris.

V. , » / ’-J * f >v

SO. WORČESM MASS.

v •

po sumos įvyks LDS. 108 
kp. susirinkimas, bažnyti
nėje svetainėje. Bus va! 
dybos rinkimas. Svarbiau
sias šiame susirinkime 
klausimas bus, tai Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
ir Darbininko vajus. Pe-

. reitame vajuje, mes nebu- 
i vome paskutiniai, taigi ir 
šiame vajuje turime pasi
darbuoti.

Kaip girdėt LDS. nariai 
jau dabar turi po keletą 
naujų narių. Vajaus metu 
visi energingai stosime 
darban. Mes turime apva
lyti namus nuo blogų raš
tų — laikraščių.

Kalėdos čia pat. Laik
raštis “Darbininkas” yra 
geriausia dovana čia Ame
rikoje ir Lietuvoje.

Visus narius nuoširdžiai 
kviečiame susirinkiman.

Valdyba.

Gruodžio 2 d., tuojaus

LOWELL, MASS.

kienė, Mar. Kasminienė, 
Vin. Valentinas, O. Šimo
nienė, J. Žukauskas, J. Se- 
riackas, Kast. Kmilnickas.

Praėjo seniai laukiama 
vakarienė... paliko savo 
malonumus ir gražią dva
sią.

Visas šios vakarienės 
pelnas yra skiriamas Šv. 
Juozapo lietuvių parapi-« 
jai. Valio Šv. Juozapo pa
rapijos ūkininkai. Lauksi
me daugiau jūsų tokių su
rengimų.

Gerai Pavalgęs

orchestras išpildė t didelę 
dalį vakaro programos.

Adomas Kasparavičius, 
Vincas Valentinas, Stanis
lovas Kašėta ir Kastantas 
Banevičius ūkininkai gas
padoriai begalo daug pri
dėjo prie surengimo šios 
vakarienės. Per kelias sa
vaites pardavinėjo bilietė
lius, rūpinosi įvairiais su- į 
rengimo dalykais. Manau 
per vakarienę galėjo jie 
pasidžiaugti gražiomis pa-. 
sėkmėmis.

Būtų neteisinga apleisti | 
nepaminėjus rūpestingu
mo ūkininkių moterų, ku
rios per visą savaitę pirm 
vakarienės taip širdingai 
virė ir kepė valgius. Gar
bė ūkininkėms Rozalijai 
Kasparavičienei, Anasta
zijai Petkevičienei, Mari
jonai Stelmokienei ir jų 
pagelbininkams Kastantui 
Banevičiui ir Onai Kmil- 
nickienei.

Jaunos ir gabios ūkinin
kų dukterys sėkmingai ir 
begalo mandagiai tarnavo 
prie stalų. Jų- sutartinu- 
mas ir malonumas prie 
kiekvieno atsilan k u s i o 

į žmogaus paliko nedilstan- 
Įčią žymę svečių mintyse 
Garbė p-lėms Marijonai ir 
Onutei Petkevičiut ė m s, 
Stanislavai Kaspar a v i- 
čiutei, Marijonai Baumi- 
liutei, Elenai ir Amelijai 
Kašėtaitėms, Veronik a i 
Sasnauskaitei, Elzbiet a i 
Ramanauskienei, Jiev a i 

i Kay, Bronislavai Marku- 
nienei, Pranciškai Banevi
čienei, ir Ameliiai Bandze- 
vičiutei.

Iš kitų miestų dalyvavo 
nemažas būrelis svečių. 
Prie garbės stalo sėdėjo 
Jonas ir Urš. Vervečkai iš 
So. Bostono, Ona Verveč- 
kienė iš Avon, Mass., Julė 
Kasparavičienė iš Dorche
ster, Mass., Pranciška Za- 
letskienė iš So. Bostono, 
Marijona Siurviliutė iš 
Nashua N. H., Elena Za- 
letskaitė iš So. Bostono, 
Justina Karbauskienė iš 
So. Bostono, Mykolas Nor- 

i kūnas iš Lawrence, Mass.
Svetainė irgi buvo artis

tiškai papuošta kokuruzų 
lapais ir rudens ąžuolo la
pais. Šį darbą atliko ūki
ninkų sūnūs Juozas Kas
paravičius ir Juozas Pet
kevičius.

Sekantieji ūkininkai au
kavo valgius bei daržoves: 
Iš Cillinsville, Jonas Žu- 
rys, Andriejus Kasalaus- 
kas. Jokūbas Pučis, Jonas 
Baumila, Adomas Danile
vičius, Martinas Petkevi
čius, Cecilia Bujienė, Sta
sys Buja, Silvestras Buja, 
Liudvikas Stakeliunas, A- 
domas Kasparavičius, St. 
Nedzveskas.

Ūkininkai iš Tewksbury: I 
Juozas Nedzveskas, Ber
nardas Stelmokas, Juozas 
Stančikas, Vincas Žilionis. 
Stanislovas Kašėta, Vla
das Biekša, Antanas Bun- 
zevičius, Mikolas Sasnaus
kas.

Ūkininkai iš Kenwood, 
Mass.: Ignas Kasteckas, 
George Kay, Mik. Kinde- 
revičius, Elzbieta Rama
nauskienė, Juozas Baumi
la, Kastantas Banevičius, 
J. Narinkevičius.

Ūkininkai iš Chelmsford, 
Mass.: J. Gulbickas, Zig
mas Naruševičius, J. Vyš
niauskas, J. Banulis, J, 
Jančiauskas, Mar. Kačins-

kurie puošė stalus. Jaunos 
ūkininkų dukterys laike 
vakarienės mandagiai ir 
kukliai patarnavo prie 
stalų.

Muzikalę dalį programos 
surengė vietos vargonin
kas Emilius Šlapelis. Vie
tos Šv. Juozapo parapijos 
mažesnio choro narės P- 
lės Elena Saulinaitė, Ele
na Didikaitė, Elena Baku- 
naitė, Sophia Kriaučiunai- 
tė ir Jie va Paulauskaitė 
linskmino atsilankus i u s 
svečius savo maloniomis 
dainelėmis.

Linksma buvo matyti, 
kad Lowellio miesto ga
biausias tenoras Ramund 
Kelly. Šv. Petro parapijos 
vargoninkas1, atsilankė ir 
savo žavinčiu balsu sudai
navo keletą gražių daine
lių. Taipgi pasirodė pirmą 
kartą mūsų lietuvių tarpe 
šios kolonijos lakštingala 
p-lė Magdalena Fagan. į 
Manau kiekvienas atsilan
kęs girdėjo balselį, kokio 
retai tegalima girdėti.

Svečiai kalbėjo: kun. 
Dr. Bružas, Šv. Kazimiero, 
Nashua lietuvių parapijos 
klebonas, advokatas Juo
zas Vervečka iš Avon, 
Mass., Mykolas Norkūnas 
iš Lawrence, Mass., Wal- 
ter J. Hickey ir Jonas Do- 
noghue (lietuvių didžiausi i 
prieteliai) širdingai parei
škė svarbą turėti ūkinin
kus savo tarpe. Vienas iš

!
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ŪKININKĘ VAKARIE
NE

Kasmet mūsų kolonijos 
ūkininkai surengia vaka- 
rienę parapijos naudai, šį: kalbėtojų apgailės tavo 
metą irgi neatsiliko nuo valdžia taip mažai dė- 
savo metinės užduoties. , mesio kreipia į ūkininkų

Sekmadienio vakare lap- j vargus ir sunkų prasimu- 
kričio 25-tą dieną įvyko ū- įšimą. Anot kalbėtojo: “A- 
kininkų vakarienė. Žmo-, timk ūkininkus nuo ūkių 
nių atsilankė 237 Dau-, jp visa tauta badu išmir- 
giausiai ūkininkai ir jų tų.” 
šeimos. Patys ūkininkai 
gaspadoriai darbavosi per 
kelis mėnesius norėdami 
sėkmingai savo užduotį 
atlikti. Jų moterys gabios 
virėjos irgi nemaža darbo 
pridėjo prie gaminimo į- 
vairių-į vairiausių valgių,

Negalima pamiršti nepa
minėjus orkestros, kuris 
laike vakaro linksmino 
žmones sutartina ir links
ma muzika. Hipolito Va
lentino Ispanų balalaiki; 
orkestras ir J. Kasmano

HUDS9N, MASS.
SUSIRGO LDS. KUOPOS

i

PIRMININKAS
Šiomis dienomis staiga 

susirgo Antanas Sedliavi- 
čius, LDS. kuopos pirmi
ninkas. Jis nuvežtas Mall- 
boro ligoninėn, kur jam 
padaryta operacija.

Linkime mūsų organiza
cijos nariui p. Antanui Se- 
dliavičiui pasveikti.

* * *

P-nia Tatarunienė taip 
pat nuvežta ton pačion li
goninėn ir jai padaryta o- 
peracija.

sjj į:

Juozas Stanina eidamas 
paslydo ir taip smarkiai 
griuvo, kad net šonkaulis 
truko. Dabar jau antra sa
vaitė kaip guli namuose. 
Gaila žmogaus.

Linkime visiems ligo • 
niams kuogreičiausiai pa
sveikti.

* * 3j6

SVEIKSTA
Ona Šatienė po sunkios 

operacijos ir išgulėjus 6 
savaites šv. Jono ligoninė
je, Lowell, Mass., grįžo į 
namus ir eina geryn. Misi- 
jonierus kun. Abromaitis 
buvo atėjęs pas ligonę į 
namus išklausė išpažinties 
ir suteikė Komuniją.

Gal Dievulis duos jai iš- 
sveikti, kad Ona Šatienė 
vėl galėtų stoti Sąjungie- 
čių veikiman.

Darbininko Skaitytojas
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 

verti skaitytoju paramos.
Visi garsinkitės “Darbininke”.

PARSIDUODA
3-j’i lubu nuosavybė ant 503 

block No. lOth Street (arti Spring 
Garden St.). Kaina $1200.00 cash. 
Be jokit; mortgačiu. Kreipkitės: 
B. B. Leider & Co., Ine. N. E. 
Cor. lOth & Green Sts., Phila. Pa.

CLIFFORD’S
SERVICE STATION

VIRTUVES PEČIAUS 
ALIEJUS — 7i/2c.

Taipgi parduod
LYNN ALI
S1LDYTUVUS

Tel. 6394
♦

588 No. Main St, .
BROCKTON, MASS.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtou St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norvrood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005



Perkant naują radio daug atrokujame už jūsų seną radio

RADIO INŽINIERIAI NUO 1918

3 KRAUTUVES

62 STUART ST. KRAUTUVE ATDARA IKI 9 VAL. KAS VAKARĄ

Vėl PHILCO, pasaulye daugiausiai parduoda
mas radio, sumuša visų vertės rekordus Įsigyk 
sau radio dabar, pakol Kalėdinis pasirinkimas 
dar neišsemtas.

NAUJAS PHILCO 201X 
HIGH FIDELITY RADIO

The Sensational New 1935

Iš viso pasaulio galima pagauti balsų beskait- 
linių valandų su nauju 1935 PHILCO Radio! 
Išsivaizdinkite sau kiek daug malonumo jus 

su savo šeimyna turėsite su šiuo vėliausios 
rūšies radio, kaip išgirsite viliojančias progra- 

os, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, 
kitų užsienio kraštų visame pa-

mas iš Anglij 
Argentinos ir 
šaulyje- vis tai pridėčkas prie jūsų myliamiąu- 
sių Amerikoniškų programų. Balsas yra nuo* 
stabiai gyvas ir natūralūs, kuri tik tas garsus 
Patented Inclined Board gali duoti.

Pasirinkite iš 49 stebėtinai gražių naujų 

modelių 

KAINOS NUO

\

20 STUART ST 
BOSTON

62 STUART ST 
BOSTON

A musical instrument of ąuality

120 iki $600
V isos kainos gali būti permainvtos be pranešimo

30 TREMONT ST 
BOSTON

Radio!

I

' iii
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[UŽTIKRINTAS PATENKINIMAS

-
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NAMŲ SAVININKAI, TAUPYKITE PAS GROSSMAN’Ą!
GROSSMAN’O PREKIŲ ĮVAIRUMAS, PERKANT SUTAUPYMAS, VISA TAI PIRKĖJO NAUDAI!

TIK KĄ GAVOME!apsirūpink dabar:

Statymui

%

$65.00

Ar jums rūpi, kaip praleisite šių 
žiemų? Mūsų šildymo inžinierius 
atvyks į jūsų namus ir suteiks 
geriausius nurodymus kokios šil
dymo priemonės bus geriausios ir 
ekonomiškiausios. Tik juos pasi
kvieskite laišku ar telefonu. Už 
patarimus nereikalauja jokio at
lyginimo.

kalingus pataisomus, bet Marė 
pasakė Antanui, kad visi jos 
kaimynai perka pas GROSS
MAN’Ą ir ji žino, kad ten 
“gali pirkti ir daugiau ir pi
giau”.
O, jei taip, tai eikime tenai 
tuojau.

Asbestus, Cementas ir Paipų. Ap
dengimo Medžiaga.

Visokios Rūšies Vaivos. Bile Ko
kios ir Visokios šildymui Lie

čiančios Priemonės už 
Pigiausias Kainas!

/

HOT Ala I HEATING * 
FURNACEI BOILEHS

18-Inch Firepot

Antanas nutarė, kad deliai 
pinigų stokos turi atidėti rei-

RADIATORIAI — DŪ
MAMS PAIPOS

ŽIEMOS LANGAI
Pas mus pigiausi Sykį užsi
mokėjęs jau kitų išlaidų netu
rėsi Tai daug sutaupys šildy
mo išlaidų. United Statės Bu- 
reau of Standards ištyrimu, 
vartojant žiemos langus su
taupoma nuo 25 iki 50 
šimčių kūrenimo išlaidų.

VISOS MAUDYNĖMS 
PRIEMONES

Didelis tų priemonių pasirin
kimas užtikrina, kad gausite 
sau labiausiai patinkantį ir 
už pigiausią kainą jums rei
kalingą maudynei dalyką. Vi
sokių rūšių ir didumo virtu
vėn “sinkos” labai pigiai

1000 žemomis kainomis tuale
tams dalių. Pirmos rūšies me
džiaga.

* dis “sinkų” pasirinkimas duo
da mums galimybės parduoti 
aukštos rūšies 42 colių “ sin
kų ” ir “tray” nepaprastai pi
giai tik už SI Q 75
Be Įrengimo 1O'

nuo-

KOMBINACIJINĖS DURIS 
ŽIEMAI IR VASARAI 

Įsigijęs sietines (screen) vasa
rai ir nuo audros žiemai du
ris, nereikės turėti dviejų du
rų ir mainyti kas sezoną., nes 
toii kombinacija atstos abejas. 
TCEATHER STRIPPING par- ' 
duodame už ............. lc. pėdą.

$|9.25

Be sėdynės

Acid’ui atsparūs 
Tikros Vertės

j

Geležies Reikmenys. Visa Eilė Visokių Rusių Paipų. Mes Supiaustome Ir Gvintuoja 
me Paipas Sulig Jūsų Reikalavimų

Žodžiu Viskas Nuo Rusies iki Stogo

69-73 NO. MONTELLO ST.
TELEPHONES:

BROCKTON 5030-5031 GROSAM A N’S - BROCKTON =JLJr*X m X K/X 1 VAŽIUOKITE MŪSŲ KIEMAN

-- *-* ■

ir Vyčių kuopos nariai. Jie 
belenktyniuodami padarė 
nemažai pelno parapijai.

Programa buvo įvairi.
Suvaidinta dviejų veiksmų

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PREKES PRISTATOME VISUR DYKAI
----------- -—U- ------------

CAMBRIDGE, MASS.

LAWRENCE, MASS.

Detroito Žiniosnė, Zaveckienė, Kirslienė, j 
Kalinauskienė, Kisielienė, 
Ribokienė, Povilaitie n ė, 
šeškauskienė ir Bucelevi- 
čienė. Gaspadorius P. Ki- 
sielis. Jam padėjėjai: Jur
gis Mockevičius ir A. Vai- 
siauskas. .

Vakarienėje apart ska
nių valgių bus graži pro
grama. ,

Kalbės Jo Eksc. Vysku
pas. Bus ir daugiau kalbė
tojų. Pasirūpinkite tikie- 
tus iš anksto įsigyti. Ti- 
kietų kaina tik S1.00.

Kad Sidabrinis Jubilie
jus būtų dvasiniai naudin
gas, lapkričio 30, prasidės 
visiems parapijiečiams re-

■ kolekcijos ir Nekalto Pra-
■ sidėjimo Novena. Rekolek 
cijų pamokslus skelbs Tė
vas Bonaventūras Pauliu- 

I kas, Dominikonas. Jis šio
je kolonijoje dar nėra bu
vęs. Kur tik jis skelbė , mi
sijas visi jo pamokslais 
gėrėjosi. Todėl visi skati
nami dalyvauti visose virš 
minėtose pamaldose. Pa
mokslai rytais bus tuoj 
po 8 vai. mišių; vakarais 
7:30 valandos.

ŠVČ. SAKRAMENTO 40 
VAL. ATLAIDAI

Pradžioje rekolekcijų 
gruodžio 2—3 ir 4 įvyks

ŠV. PETRO PARAPIJA Rezultatai: išlošė pralošė
------ 4

5
7
7
8
8
9

10

11
10

8
8
7
7
6
5

D. Brazis 
Šv. Petro 
Balta Rožė 
Gus & Frank 
Šv. Jurgio 
Vyčiai 
Bill & Pete 
Lith. Užeiga

8 komedijėlė “Neklauža d a 
Kazytė”, Vaidino šie: A.
Jezavitaitė, J.- Vasiliūnai- Svč. Sakramento 40 vai.

11 ė, A. Grudzinskaitė, A.' atlaidai. Pagelbon bus 
Vasiliunaitė, P. Peleškytė. daug kilnigų, visi galėsite

rūpino Sakramentais An
taną Gurskį.

Ponas Kuklevičius, Mid- 
dleton ligoninėj sveiksta.

I. Kekutienė ir M. Velič- 
kaitė vietinėse miesto li
goninėse turėjo operaci-

LIGONIAI
Teko sužinoti, kad mū

sų parapijoj yra keletas 
ligonių, kurie serga gana 
pavojingai. Mūsų klebonas jas. Sveiksta, 
kun. P. M. Juras lankėsi 
Danvers ligoninėje ir ap-

________________________

v •

i

J. Grudzinskas., J. Macelis, be vargo išpažinties priei- 
m . . . . . . ti. 40 vai. atlaidai prasi-
Taipgi jaunesniųjų cho- dės 33^^ gruod. o 

ras sudainavo keletą da!- su suma; baigsis gruodžio

Šio miesto gyventojai 
gavo malonių žinių. First 
National bankas ir Guar- 
dian bankas prieš Kalė
das išmokės visiems pil- 

! nai, kurie turi pinigų tuo
se uždarytuose bankuose 
iki $300.00; kurie turi
daugiau kaip $300.00, tie tą pažinsi.

Tikrą draugą per sielvar-nelių. Programai vadova
vo ir chorui dirigavo var
goninkas p. A. Šlapelis. į 
Parapijiečiai patenkin t i 
varg. p. šlapelio darbuote.

♦ * #

Merginų Sodalicijos dr- 
jos narės kas trečiadienis 
sueina į savo kambarius, 
bažnytinėje salėje, pasi- 

I mokyti siųti, mėgsti ir 
dirbti įvairius rankų dar
bus. Vedėjomis šio gra
žaus darbo yra: Angelė 

į Pazniokaitė, Emilija Čei- 
kutė ir Marijona Uždavi- 
nytė.

4, 7:30 vai. vakare su iš
kilmingais mišparais ir 
procesija

t

SIDABRINIS PARAPI
JOS JUBILIEJUS

Gruodžio 8 ir 9 dd. lietu
vių Švč. Panos Marijos 
Nekalto Prasidėjimo pa
rapija minės Sidabrinį Ju
biliejų. Tą sukaktį atitin
kamai paminėti yra ren
giama įvairi programa, 
šeštadienyj, Nekalto Pra
sidėjimo dienoje. 10 valan
dą ryte bus iškilmingos 
Pontifikalės Šv. mišios už 
visus gyvus senus parapi
jomis. Šv. Mišias laikys 
Jo Eksc. Vyskupas Matu
lionis. Kitos šv. mišios to
je dienoje bus 5, 7 ir 8:00 
valandomis. Vakare iškil
mingi mišparai.

Sekmadieny, gruodžio 9 
d. Šv. Mišios bus 7—9 ir 
11 vai. Suma 11 vai. bus 
už visus dabartinius para-

džiaugėsi lietuvių gražia pijiečius. O pirmadieny, 
dvasia. Misijas atminti su- gruodžio 10, 9 vai. ryte 
organizuota Apaštalavimo bus iškilmingos šv. mišios 
Maldos draueiia. kurios cm nar'mVtri JAmia iiJ iri ai i c

i gaus 20%. Kurie gavote 
pasirašyti blankas, pasira
šykite be jokios baimės, 
nes tas pasirašymas ban- 
kom duoda teisę atmokėti 
visus pinigus tiems, kurie 
turi iki $300, ir dalį turin
tiems daugiau, bet tas pa
sirašymas nepanaikina di-. 
dėsnių sumų pinigų.

įf įfi į:

j Jaunųjų Choras, Nekal- 
I to - Prasidėjimo šventėje 
giedos mišparus. Mišparai 
įvyks ne šeštadienį, bet 
sekmadienį, 3 vai. po pie
tų. Po mišparų bus vail ^f^HtECKING CO. 
bazaras.

Jaunųjų choras taip pat 
turės budelę bazare, kur 
išleis savo darbo puikią 
antklodę. Be to, bus duota 
proga laimėti metinę ‘Dar- j 
bininko’ prenumeratą.

Jaunimo klubas bazare 
taipgi turės budelę. Tokiu 
būdu jaunimas rodo dide- 

I lį palankumą parapijai.
* ♦ *

Pereitą savaitę apsivedė 
Vincas Pontus su Elzbieta 
Moskeliute; apsivedė Jo
nas Kish su Mare Jokomo- 
vičiute. Abu šliubai buvo 
be jokių iškilmių.

♦ ♦ ♦

Šv. Petro par. bowleriai 
lenktyniuojasi. Pereitą sa- i 
vaitę Jurgis Bražinskas 
turėjo daugiausiai pointų 
— 533; T. Rėmas už^mė 
antrą vietą — 527.

LANKO PARAPIJIE
ČIUS

Mūsų klebonas lanko sa
vo parapijiečius — kalė
doja.

/ -----------------------------

RADIO FONDUI
Federacijos skyrius 

gruodžio 2 d. rengia “Pen- 
ny Sale” radio fondui. Lie
tuviai nekantriai laukia 
“Darb.” radio pusvalan
džio.

i MUsctftf'c
”5 Stote Street

ROSTON

Kaledos 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ.
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

Sekmadienį, lapkričio 18 
d. įvyko paskutinis para
pijos fėrų vakaras. Daly
vavo daug žmonių. Fėruo- 
se labai gražiai darbavosi 
Šv. Ceclijos choro nariai

E. d. M.

WEST LYNN, MASS.

PEREITĄ sekmadienį, 
lapkričio 25 d. airių baž
nyčioje užsibaigė misijos 
lietuviams, kurias skelbė 
kun. I. Abromaitis. Misi
jos buvo pasekmingos. Už
baigiant misijas kun. J. 
Skalandis ir misijonierius

Maldos draugija, kurios su egzekvijomis už visus 
tikslas stiprinti nariuose mirusius parapijiečius.
tikėjimą.

Kun. J. Skalandis pasi
žadėjo atlaikyti tos drau
gijos intencijai pamaldas1 
kas mėnuo, pradedant 
gruodžio mėnesy. Pamal
dos įvyks Jėzaus Vardo 
airių par. bažnyčioje. Pa
maldų laikas bus paskelb
tas vėliau. Rap.

Mirė Morkus Bucelevi- 
čius, 54 m. amžiaus, gyve
nęs 518 Westem Avė., 
Brighton. Palaidotas Pa- 
dėkonės dienoje, 9vaL su 
trejomis mišiomis.

CHORO WHIST PARTY
Antradienio vakare, lap

kričio 27 d., choras turėjo 
nepaprastą Whist Party. 
Žmonių buvo daug. Dova
nų turėjo užtektinai, 
riausia dovana — tai 
vas KALAKUTAS.

Ge 
gy

APSIVEDĖ
Jonas Tiebiera su Tofile 

Stočkiute, lapkričio 25.

BANKIETAS
Gruodžio 9, sekmadienio 

vakare 6 vai., gražiomis 
spalvomis išpuoštoje pa
rapijos salėje įvyks nepa
prasta vakarienė. Gaspa-I
dinės yra apsiėmusios tą vietinėje lietuvių bažny- 
vakariene surengti sekan- čioje. Laimingos kloties 
čios: B. Žilienė, Bačinskie-naujame gyvenime.

j

EJ.

I
3

I

MES PARDUODAME
CEMENTĄ - PLYTAS 

GRINDIS 
DURIS - LANGUS 

ŠINGELIUS
IR 

STOGAMS DENGTI 
MEDŽIAGA 

CHELSEA ĖUILDING 
Ine.

66 Parker St. 
BROCKTON, MASS. 

Tel. Brockton 363

IŠVALYMAS 
ir SUPROSYMAS

SIUTUS AR SUKNIAS
Dabar tik už

Pašaukite:
| COLONIAL
ĮcLEANSING SERVICE

271 No. Main St., J 
f Dirbtuvė: 188 Court Stn 
Į TEL. BROCKTON 7908
E • •MM!



DARBININKAS 8.Penkiadienis, Lapkričio SO 1934

THOMPSON, GONN. morth, Pa.; v-pirm. — P. 
Skeivis, Brockton, Mass.: 

•'rašt.
— Marianapolio Žinios — Philadelphia, Pa. Trečias
KŲN. P. STRAKAUbKO metas: pirm — P. Venc- 

PASKAITA lauskas, New York, N. Y.;
v-pirm. — P. 
Chicago, III.; 
Grina, Lawrence, 
Antras metas pirm. — P. 
Pranskevičius. Pirmas me
tas: pirm. — A. Markevi
čius Waterbury, Conn.; v- 
pirm. — L. šimutis, Chi
cago, III.; rašt. — V. At- 
kočius Worcester, Mass.

Lapkričio 20 d. kolegi
jos studentai turėjo gar
bės klausyti paskaitos, ku
rią skaitė Lowell’io lietu
vių parapijos klebonas ku
nigas P. Strakauskas. Pa
skaitos tema: “Ar Jauni
mas Pasiliks Katalikiš
kas?” Anot gerb. prelegen
to šis klausimas yra vie
nas iš aktyviausių, svar
biausių, šių dienų klausi
mų, nes kur tik nežiūrė- 
sim, matysim, kad di
džiausi priešai apsiaučia 
jaunimą, kad jis pamestų 
savą tikybą. Šį ^avo parei
škimą gerb. prelegentas 
patvirtino realiais faktais

Kun. P. Strakauskas va
saros metu lankė įvairias 
vakarų 
damas 
mui.

Kun.
dentai taria 
šią ačiū, 
gerb. prelegentas prižadė
jo, studentams vėl duot’ 
progos susipažinti su šių 
dienų aktyviausiais klau
simais.

kolonijas skaity- 
paskaitas jauni-

Strakauskui stu- 
nuoširdžiau- 

ir prašo, kaip

“PADĖKOS DIENOS 
ATOSTOGOS”

Atsidėkodami Viešpa
čiui už Jo suteiktas malo
nes metų bėgy, ' kolegijos 
vyriausybė paskelbė kele
tą dienų atostogų. Kaiku- 
rie studentai išvyko pas 
savo tėvelius, gimines, su 
jais pasisvečiuoti.

I

VISAI NAUJA ATMOS
FERA KOLEGIJOJE 
Sugrįžus kolegistų Tė

vui, kun. Dr. Navickui, tas 
tamsus debesys, kuris ko
legijoj siautė per keletą 

j savaičių praėjo. Visi links- 
\ mi, net visas kolegistų gy

venimas atsimainė.
Kaip malonu buvo vėl iš

girsti mūsų Tėvo balsą, 
nors Jis mus ir bara, bet 

| tai mums malonus, nes ži
nome, kad yra tas, J 
mes mylime visa širdimi.

Tat kiekvieną ryt, dėko- 
£ jam Aukščiausiajam, kad 
F sugrąžino mums Tėvą. Ži- 
[ noma, Tėvas Navickas y- 
- ra dar ligos suspaustas, 
F bet esame įsitikinę, kad 
i Jis greit pasveiks, nes mes 
į to maldaujam ir norim.

—

SKYRIŲ VALDYBOS
NARIAI

Keletą savaičių atgal 
prižadėjau patiekti visų 

įkyrių, klasių valdybų na- 
j nūs ir iš kurio miesto jie 
| kilę, šeštas metas: pirm. 
B— A. Mažukna Worcester, 
’ Ivless.; v-pirm. — J. Vil- 
čiauskas, Waterbury, Ct.: 
rašt. — A. Miciūnas, Chi- 

‘ cago, m.; penktas metas: 
pirm. — S. Aleksandravi
čius, Chicago Heights. UI.: 
v-pirm. —J. Gudanavičius, 
Worcester, Mass.; rašt. — 
J. Augūnas, Worcester, 
Mass. Ketvirtas metas: 
pinų. — L. Gilys, Wav-

• v

T. Kazlauskas,

MUZIKALIŠKA DRAMA
Sekmadieny, lapkričio 

18 d. studentai Julius Sta
nkus, Vincas Parulis ir 
Bronius Voveris suruošė 
muzikališką dramą, kad 
studentus palinksminus. 
Programoje apart studen-

Balčiūnas, 
rašt. — J.

Mass. tų dalyvavo kolegijos rek
torius kun. Dr. Navickas, 
kun. A. Būblys ir mokyto
jų fakulteto nariai.

Šiai muzikališkai dramai 
žodžius parašė stud. ... 
Stankus ir parinko atitin
kančias dainas.

|DVI BALTIMORĖS ŽY 
MIAUSIOS PARDAVĖ

JOS

daug ateityje. Už metų ar
ba kitų parapijos draugi
jos susilauks dviejų uolių 
oagelbininkių. V alio Re- 
meikiutei ir Magdašaus- 
kaitei! Tegul jų garbingas 
pavyzdys paskatina ir ki
tus prie panašaus darbštu
mo! Novicijus.

Kasmet prieš Padėkonės 
Dieną šv. Alfonso Mokyk
los vaikučiai turi kalakuto 
laimėjimo kontestą moky- 
klos naudai. Kasmet kai- 
kurie mokiniai parduoda 
po 10 knygučų ir daugiau. 
Bet šį met dvi panelės y- 
pač pasižymėjo savo dar
bu. Ona Remeikiutė — de
šinėje —septinto skyriaus 
mokinė perviršijo, visus, 
parduodama net 28 kny
gutes. Antra vieta teko E- 
milijai Magdušauskaitei, 
penkto skyriaus mokinei, 
kuri pardavė 25 knygutes, i 
Kadangi kiekvienoje kny- ! 
gutėje randasi 20 numerių 
po penktuką, tai parduoti 
pažymėtą skaitlių reikėjo 
daug darbo ir pasišventi
mo. Per pietus, po mokyk
lai, šeštadieniais tos dvi 
mergaitės vargo siūlyda-

KUNIGO MENDELIO 
KORTAVIMO VAKARE

LIS

Programą išpildė stu- kad Dievas grąžintų kun. 
dentai J. Stankus ir Sta- Dr. J. Navickui sveikatą, 
sys Grafas, vaidintojai. Kun. Dr. J. Navickas yra 
kolegijos rinktinis choras Studentų ir Profesionalų 
ir kolegijos orkestras. ; Sąjungos Įsteigėjas ir jo- 
Bronius Mažukna (L. K.) sios Garbės Narys.

------------- ! Kun. Jonas Bakšys, ku-
MASPETH; L. L, H Y. iris dide’is. jaunimo* 1 pnetelis, pasakė nepapra

stai gražų ir jaudinantį 
pamokslą apie Studentų ir 
Prefesionalų Sąjungos pa
grindinius idėjos princi- 
pus.

Vakare, Šv. Jurgio par. 
svetainėje įvyko iškilmin
gas bankietas, kuriame 
dalyvavo šimtas parapijos 
studentų, draugi}, profe-

• sijonalų, rėmėjų ir daug 
žymių svečių. Vakarą gra
žiai vedė Studentų kuopos 
pirmininkas Bernar d a s 
Rumbutis.

! Studentų bankieto šei
mininkės buvo ponios M. 
Bazienė, J. Valeskienė ir 
A. Žukauskienė. Šios nuo
širdžios rėmėjos paruošė 
nepaprastai skanią vaka
rienę ir joms tikrai pri
klauso didžiausia garbė 
už jų nepaprastą pasidar-: 
bavimą. Visi svečiai f ! 
kuopos nariai stebėjosi susirinkimas, 
vakarienės gardumu. Stu- daUg narių, 
dentų kuopos valdyba ir Bunco party raportu, ku-

r !:

WATERBURY SAVINGS BANK
WATEKBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office
U Waterbury’o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū

pinti tavo visus bankos reikalus.
Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGN DR AFTS

Šventųjų Metų Jubilie
jinės Misijos, Maspethe, 
lietuvių parap. jau prasi- 

j dėjo antradienio vakare 
7:30. Reikia tikėtis, kad 
šių metų misijos Maspethe 
bus sekmingiausic-s. Tai į- 
rodo net pati jų pradžia. 
Misijonierius Tėvas Bruži
kas. S. J., Dieve apdovano
tas ypatinga iškalba, pa
traukimu ir įtikrinimu tie
sų. kurias žmonėms skel
bia, sudaro nepaprasto į- 
spūdžio klausytojams.

Gaila, kad Maspetho lie
tuvių bažnyčia maža, to
dėl didžiuma klausytojų 
nesutelpa bažnyčios vidun, 
bet noriai klausosi, ir šal
čio metu būriai sustoję 
lauke prie durių ir langų.

Misijų tvarka: rytais 
Mišios 6, 7, 8 ir 9 valando
mis. Po paskutinių mišių 
pamokslas. Vakarais 7:30 
pamaldos ir pamokslai 
Labai svarbu žinoti tai, 
kad penktadienio vakare 
7:30 misijų metu pradės 
laikyti Novenas prie Ne
kalto Prasidėjimo Pan. 
Švenčiausios. Pirmoje vie
toje Novenos bus taiko,- 
mos Marijos Dukterų 
draugijai - Sodalietėms, 
antroje vietoje Novenos 
taikomos visai Maspetho 
parapijai, taip, kad užbai
goje misijų gruodžio 9 d., 
misijonierius rengiasi visą 
Maspetho parapiją paves
ti ypatingai Pan. šven
čiausios Gobai. Maspetho 
žmonės labai susidomėjo 
misijoms ir daro savo kil
niuosius pasiryžimus ver
tai išnaudoti visas teikia
mąsias progas ypač kiek- 
vienas-na daro Novenas 
prie Pan. švenčiausios Ne
kalto Prąsidėjimo, Šventų
jų Metų Jubilejąus metu, i

Šių misijų metu ypatin
gas dėmesis atkreipiamas 
į parapijos visų draugijų 
nepaprastą vajų: k. t. nau
jų narių prirašinėjimą į 
draugijas. Klebonas tikisi, 
kad misijoms užsibaigus 
Maspetho parapijos visos 
draugijos galės pasidžiau
gti įžymiu padidėjimu 
naujų narių skaitliumi.

Rep.

t
14

į) Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. 
| 793-797 Bank St.

I
I

i
Ii 
i 

t

mokiniai ir profesionalai, parsiduos po 25 centus.
Po visos programos įvy- Komisija 

ko šokiai ir pasilinksmini- darbais ir 
mai iki vėlumos. Visi skir- kia. 
stėsi namon linksmi, bet 
labai pavargę, sakydami
viens kitam, kad tai buvo baigė. Pelno padaryta a- 
gražiausias ir įdomiausias pie $1,700. Sulig parapi- 
bankietas parapijope.

pasiskirs t ė 
smarkiai vei-

c *
Parapijos bazaras pasi-

*

Lapkričio 21 d. Įvyko 
Moterų Sąjungos 29 kp. 

Dalyvavo 
Pasidžiaugta

jiečių skaičiaus turėtų bū
ti daugiau, bet yra ir to
kių, kurie skaitosi parapi
jiečiais, bet parapijos rei
kalais nesirūpina.

* *
Gruodžio 1 d. Įvyks visų 

draugijų balius, kurio 
pelnas skiriamas nupirki
mui anglių, apšildymui 
bažnyčios, mokyklos, kle
bonijos ir sesučių namo.

nariai širdingai dėkoja 
mūsų geroms rėmėjoms; 
Ponioms Bazinei, Vales- 
kienei ir Žukauskienei. 
Joms padėjo dar sekantis 
komitetas: Bern ardas 
Rumbutis, Enoch Urbo
nas, Al. Stugis, Juozas Ci- 
ckevičius, Izabelė Rovaitė, 
Evelyn ir Florence Stan- 
ley - Stankečiutė, Jonas C. 
Morkūnas, Pranas Kaza
kevičius, Jozefina Samoly- 
tė, Joana Kazakevičiūtė, 
Edvardas Sirius, Elena 
Norkeliutė, Julia Vilimai
tė, Lillian Bitinaitė, Mary
tė Brown - Baranauskaitė, 
Celia Stanley - Stankevi
čiūtė, Franc. Kavoliutė, 
Lillian Berkauskaitė, Jus
tina Stašaitytė, ir kiti.

Kalbėtojai buvo žymiau
si katalikų vadai New 
York valstybėje: kun. F. 
Ehman, šv. Andriejaus 
Seminarijos Profesorius ir 
Mr. Charles Tucker, Chan- 
cellor of the Knights of 
Columbus. Abudu pasakė 
labai įdomias kalbas.

Taipgi dalyvavo Studen
tų kuopos didžiausi rėmė
jai: ponas Robertas Šere- 
lis, kuris turi Sherelis 
Coal ir Coke Co. ir Stasys 
Jonaitis su žmona ir p. Ig
nas Kairis su žmona. Juo
du turi North Dairy Co. j 
Šie žmonės ir kiti, kaip po
nas Juozas Braknis ir tt. 
yra Studentų kuopos žy
miausi rėmėjai ir yra 
daug padėję Studentams 
savo moraline ir finansine 
parama. Studentai jiems į bažnyčią. Parade daly- 
taria širdingą ir draugiš- vaus ir parapijos vaiku- 
ką padėką už jų paramą. 
Taipgi dėkoja ir visiems 
kitiems draugams ir rė
mėjams.

Po bankieto . įvyko ne ; Naujų Metų visos šviesos 
. . k i •- j _____ ____________  paprastai gražus ir specia- degs vakarais iki jubilie-

ciaafr. &v. Mišias ir visi kuopom lūs “Floor Show”, kurį pa- jaus programa užsibaigs,
studentai (ės) priėmė Šv. ruošė Gladys Bliss Dan- Programa bus atspausdin- 

Novicijus. -Komuniją. Pasime 1 s t a, cing School, Clinton Avė. Į ta knygutės formoje ii

• v

r

Vienas gal iš sėkmin
giausiai pavykusių korta- 
vimo vakarų šį sezoną tai 
buvo kun. Mendelio kortų 
vakaras, pereitą, penkta
dienį, lapkričio 23 d. Ne
žiūrint blogo oro, nes lijo 
per visą vakarą, žmonių 
susirinko arti 300, arba 
dvigubai negu atvyksta i 
paprastus parapijos ren-| 
giamus kortų vakarėlius, i 
Padaryta labai gražus pel
nas, siekiąs arti S200.

Nors vakaras buvo ren
giamas kun. Mendelio var
du, tačiau visi vakaro vai - j 
šiai buvo pervesti parapi
jos naudai.

Visa to vakaro garbė 
priklauso sekančioms mer
gaitėms, kurios atliko sun
kius prisiruošimo darbus, 
būtent, panelėms Onai ir 
Mari jonai Radzevičiu- 
tėms, Emilijai Glebiutei, 
Rožei Beinoriutei, Emili-

• v •

, . muic,aiLC0 vaitu ciuiyua’ = • • t-\ i • x • • ••
kur; mos prie bažnyčios durų g1 Padzukiutei ir poniai rni at. * Elen. Radzevičiūtei Blum.
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laimėjimo bilietus. Ne sy
kį jos buvo kaikurių žmo
nių išbartos, ne sykį joms 
buvo atšakia, tačiau ne- 
nusimindamos jos ištvėrė 
iki galui.

Sesutės ir kunigai nega
li atsigerėti šių dviejų 
mergaičių darbštumu. Jų 
pasišventimas parapij o s !,e P' “.uęju punaudai dabarties, pr Ada to vakaro nusekime ga

Jos surinko virš 150 dova
nų, išpardavė apie 200 ti- 
kietų prieš tą vakarą ir 
vedė visą vakaro tvarką. 
Jei ne lietus, tai atsilan
kiusiųjų skaitlius būtų 
daug didesnis.

Iš kitų parapijiečių, ku
rie žymiai prisidėjo prie

j

j

rį išdavė O. Dobrovolskie- 
nė. Pelno parapijai liko 
$106.90

Moterų Sąjungos kuopa j 
dėkoja sąjun gietėms ir 
biznieriams už aukas.

* * *
Spalių 28 d. įvyko dva

sinė puota. Sąjungietės 
priėmė bendrai Komuniją. 
Po mišių įvyko bendri pus
ryčiai. Dalyvavo kleb. ku
nigas N. Pakalnis ir kun. 
Kartavičius.

* * *
Gruodžio 4 d. pas p. Su- 

batienę įvyks Moterų Są
jungos 29 kuopos bunco 
party, 8 vai. vakare. Kvie- 

, čiame visas sąjungietes ir 
i viešnias atvykti.

Adresas: P-nia Subatienė 
127-08 — 88th St. 
Jamaica, L. I.

KELRODIS: Imkite Ja
maica, L. I. karą ir išlipki
te prie Metropolitan Avė.

Sąjungietė

REIKALINGAS
VARGONINKAS

Reikalingas tuo jaus ge
ras vargoninkas.

Kun. J. Čižauskas, 
1313 Westminster Avė., 

Detroit, Michigan.
(t I II 11(111* t*« t ((ttCItlItlf t (t 1(11 •«(!•«((••« I*

Telephone Stagg 2—4409
1 NOTA R V PURLIO

| ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

i Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

ĮParsamdau Automobilius Ves 
Į tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

ELIZABETH, N. J,

I

Įima paminėti jaunuolius: 
Jurgį Kamarauską, Joną 
Bružinską ir Jonį Mazu- 
revičių. Vincas Čeplins- 
kas, Jonas Jasaitis,, Felik
sas Petkus ir Vladas Stra- 
sdauskas žiūrėjo, kad visi 
atsilankiusieji būtų paten
kinti prie baro. Septinto 
ir aštunto skyriaus mer
gaitės, taip pat kaikurios 
šv. Alfonso mokyklos a- 
lumnietės, atliko svarbų 
darbą “markerių.”
, Kun. Mendelis su kuriuo 
man teko kalbėti labai 
džiaugiasi gražiais vakaro ________ ___________
vaisiais ir dėkoja visiems, gOS Garbės Narys, atlaikė 
sidėjo prie to vakaro gra 
žiu pasekmių.

ROCHESTER, N. Y
STUDENTŲ METINĖ 

ŠVENTĖ
Sekmadieny, šv. Jurgio 

Parapijoje, Studentų kuo
pa iškilmingai šventė sa
vo metinę švęntę.

Rytą, kun. Jonas Bak
šys, Studentų kuopos Dva
sios Vadas ir Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studen
tų ir Profesijonalų Sąjun-

Dvidešimties metų para
pijos gyvavimo sukaktu
vėms paminėti Rengimo 
Komisija jau turi paruo
šus planus. Jubiliejus pra
sidės sausio 1 d., 1935 m. 
Pakviesta apylinkės kuni
gai ir J. E. Vyskupas T. 
Matulionis ir vietinis Vys
kupas J. Walsh.

Prie klebonijos bus pas
tatyta platforma. Draugi
jos organizuojasi sudary
ti paradą eiti organizuotai

v • •ciai.
Kalėdų vidunakty baž

nyčia bus iliuminuota ir 
tęsisi iki Naujų Metų. Nuo

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STflgg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS

660 Grand Street, 
BROOKLYN, N. Y.
Įrengtos dvi koplyčios duo- 
mylimiems pašarvoti do- 
Nuliudimo valandoj kreip-

Paikiai 
damos 
variai, 
kitės pas mus. Patarnavimas yra
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ĮSIGYK SAU NAMUS
Į metus laiko NAMAI PA- 

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokiu namę: di
deliu, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Brome, Maspethe ir kitur. PAR- 

• DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKfi- 
JTMA. Likutis kaip renda Ne- 
praleisk šios progos’ ATEIK ar 
RAŠYK: S AMAS WTTTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BROADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
svlvania 6-6378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!
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