
Katalikas, kurs neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku. darbininkas

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

80UTH BOSTON, MAS&,

Štai Ką Rašo Tėvas Bruži 
kas Vajaus Reikalu

pyk $3 ir nusiųsk palaikymui 
•‘Darbininko”.

5. Jeigu kas mane jau “Dar
bininko” neimti, tai nors šiais 

! metais to dar nepadaryk. Jei ne, 
gali visiems metams, tai užsisa- 

I kyk nors pusei. Sakoma, jei Šv. 
Povilas gyventą mūsų laikais, tai

1. Brangus Skaitytojau! 1935 jis būtų kokių trijų laikraščių
metais “Darbininką” ne už pini- redaktorius, o aš sakau, ne! Jis 
gus užsisakyk, bet už DARBA? ne redaktorius būtų, bet platinto. 
Rask 4 skaitytojus, tada penktas jas, nes gali būti ir penkių įnik. 
būsi patsai ne už pinigus, bet už raščių redaktorius kas iš to, jei 
darbą. , gn žmonės neskaitys ką jis rašo.

2. Turėdamas galvoj Jubile- Tat visi i darbą šiais šventaisiais 
jaus metus nors tiek prisivenk, 
kad vieną skaitytoją tik gali ras
ti.

3. Jeigu vieno skaitytojo nera
si, tai prikalbink, kad keliese su
sidėtų.

4. Jeigu nė to negalėsi, tai rysi! 
šventais Metais kaip nors šutau-1

MANO ATSIŠAUKIMAS
Radęs “Darbininke” prašymą, 

kad skaitytojai atsiųstų patari
mų, kaip geriau sutvarkyti vajų, 
kad daugiau atsirastų “Darbiniu-! 
ko” skaitytojų, aš laikau už pa
reigą, štai ką pasakyti:

Jūbilėjaus metais!
6. Užrašys nežinant kokiam at

šalėliui, ar bedieviui Gal pirmus 
numerius suplėšys, bet toliau nu
sibos plėšyti, pradės skaityti, ir 
žiūrėk, koki patarnavimą pada

J. Bružikas S. J.

Susitarė Dėl Saar
Oficialiai pask e 1 b t a s1 ventojams lygias piliečių 

---- -x i----- , teises.Prancūzijos susitarimas 
su Vokietija dėl Saaro 
krašto, kuriame sausio 
mėnesyje įvyks plebesci
tas. Laike plebescito gy
ventojai balsuos ar jie no
ri pasilikti po Prancūzijos 
ar Vokietijos valdžia, ar ir 
toliau nori likti atskirai 
valdomu kraštu tam tik-| -“g. “™U-ros Tautų Sąjungos komi- Praėjo organizuoti pou 
sijos.

Prieš pasaulinį karą šis 
kraštas priklausė Vokieti-

I

ANGLIJA PRITARIA 
ORGANIZUOTI SAAROS 

ARMIJĄ

Geneva, — Gruodžio 5 d. 
su Anglijos pritarimu, 
Tautų Sąjungos Taryba

ciją palaikymui tvarkos 
Saaro slėnyje laike plebes- 
cito.

jai. Taikos sutartimi kraš- | Prancūzai davė pasiūly
tas buvo pavestas valdyti mą, kad tokia kariuomenė 
Tautų Sąjungos komisijai būtų sudaryta iš kareivių 
o anglių kasyklos atiduo-■ įvairių kraštų, išskiriant 
tos prancūzams. I tik Prancūziją ir Vokieti-

Šia sutartimi Vokietija ją, Angliją, Italiją irče- 
pasižada prancūzams su- koslovakiją pasiža dėjo 
mokėti 900,000,000 frankų 
ir 11,000,000 tonų anglių 
už kasyklas ir duoti vi
siems gyventojams lygias 
teises jei plebescitas paro
dytų, kad kraštas grįš Vo
kietijai; o jei gyventojai 
nubalsuotų, kad kraštas 
bus priskirtas prie Pran
cūzijos tai prancūzai su
tinka suteikti visiems gy-

prisiųsti savo karių. Buvo 
pakviesti ir Sovietai, bet 
Litvinoff’as nenorėjo duo
ti pasižadėjimo neatsi
klausęs savo valdžios.

Šis planas, sudaryti to
kią tarptautinę policiją, 
susidedančią iš 1000 įvai
rių kraštų karių, bus vyk
domas kaip tik bus gautas 
Vokietijos sutikimas.

v •

EXTRA
“DARBININKO” RADIO 

PROGRAMOS
Naujosios Anglijos lie

tuviai seniai pageidauja 
lietuviškų dainų ir muzi
kos programų per radio. 
“Darbininkas”, gavęs mū
sų vadų ir veikėjų pritari
mą ir paramą, pasiryžo 
pageidavimus patenkinti.

Pirma per radio progra
ma įvyks šeštadieny, 
gruodžio 15 d. nuo 2 iki 
2:30 valandos po pietų iš 
stoties W.AAB, 1410 kilo- 
cycles, 212.6 meters.

Tą dieną visi lietuviai 
teatsuka savo radio apa
ratus ir tesiklauso gražios 
lietuviškos programos.

‘Darbininko* Radio pro
gramose dalyvaus visos 
mūsų gabiausios artisti
nės pajėgos.

MANOMA, KAD PACIFI- 
KO LAKŪNAI ŽUVO.

Pritrūko Gazolino. Turėjo 
Nusileisti Vandenin

KUN. COUGHLIN, OR
GANIZUOJAMA UNIJA,
Jau Turi 200,000 Narių

TRAUKS “AGENTUS” 
ATSAKOMYBĖN

Honolulu —Trys Ameri
kos lakūnai, Leit. Charles 
T. P. Ulm, George Little- 
john ir Jack Skilling, pir
madieny, pakilo iš Oak- 
land, Calif. orlaiviu “The 
Star of Australia” skridi
mui per Pacifiką į Austra
liją. Pirmą sustojimą nu
matydami Honolulu salo
je. Bet nelaimei, tas jiems 
nepavyko, — paklydo, pri
trūko gazolino, ir turėjo 
su orlaiviu kristi vande
nin. Tikros jų nukritimo 
vietos nežinoma. Per ra
dio, lakūnai pranešė, kad 
jie paklydę, prašė duoti 
nurodymų per radio ir sa
kė, kad jų gazolinas bai
giasi. Paskui išleido pagal
bos šauksmą (S.O.S.). Už 
penkių minutų pranešė, 
kad leidžiasi vandenin ir 
prašė juos išgelbėti.

Už kėlės dešimts minu
tų pranešė: “Mas jau van
denyje” ir vėl pagalbos

DETROIT, MICH., — 
Kun. Charles E. Coughlin 
pranešė gruodžio 2 d., kad 
jo organizuojama Socialio 
Teisingumo Unija jau turi 
200,000 narių. Tiek laiškų 
gauta, jo raštinėn, kad aš- 
tuonių dienų laiškai guli 
neatidaryti, nors daug 
naujų tarnautojų buvo 
priimta darban.

RUSIJOJ SUIMTA 80 
“T

Norfolk County Grand 
Jury pašaukė 20 asmenų, 
prieš kuriuos bus bando
ma išnešti kriminalius ap
kaltinimus, už nelegalų 
mokeščių rinkimą. Tie 
žmonės “agentavę” norin
tiems gauti paskolas iš 
Home Owners Loan Cor- 
poration, tvirtindariii, kad 
jie turį politinę įtekmę ir 
tos įtekmės dėka galį gau
ti norintiems paskolą. Už 
tą savo “įtekmės” pavar
tojimą paskui atsilupę di
delius nuošimčius iš gavu
siųjų paskolas. Prokuro-Mask™ - Po nužudy- ma^o? kad

mui Sergei Kiroff o Rusi- ĮOks darbas yra nelegalus
jo] prasidėjo didelė ablava 
ant prieškomunistinių vei
kėjų. Iš Maskvos skelbia
ma, kad suimta apie 80 
“teroristų”, kuriems grę- 
sia greita mirties bausmė. 
Iš to skaičiaus 39 suimti 
Leningrado apylinkėje, o 
32 Maskvos. Įsakyta juos 
greit teisti ir bausti ir 
jiems atimta apeliacijos

ir už tai nori traukti atsa
komybėn.

AMUNICIJOS FABRI
KANTAI DARO DIDE

LIUS PINIGUS

. ...
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KUN. AUG. PETRAITIS,
Šv. Kazimiero par. klebonas, LDS. ir “Darbininko” 
rėmėjas, nuoširdžiai užgyrė LDS. ir “Darbininko” 
vajų.

Išnuomota Dariaus ir Girėno 
Žuvimo Vieta

KAINA 5 CENTAI 
___   " - •  »- - • 1 1 ■

Kruvinas Teroras 
Sovietijoj

VĖL 66 SUŠAUDĖ

MASKVA — Gruodžio 6 d., sovietų budeliai vėl 
sušaudė 66 žmones, iš kurių vieną moterį. Jie visi bu
vo kaltinami kaip teroristai sąryšyje su M. KirofFo 
nužudymu, kuris buvo Stalino dešinioji ranka.

Kaltinamuosius teisė slaptai Maskvoje ir Lenin
grade. Komunistų teismai neprileido advokatų ginti 
kaltinamuosius. Tuojaus po teismo sprendimo, nuteis
tieji buvo išvesti ir sušaudyti.

Leonid Nikolaeff, kuris yra kaltinamas M. Kiro* 
ffo nužudime dar tebelaikomas kalėjime be teismo. 
Jis būsiąs teisiamas vėliau. Sakoma, kad jį tiksliai 
laiko gyvą, kad iš jo galėtų išgauti kuodaugiausiai ži
nių apie sąmokslą ir sąmokslininkus.

Sovietai skelbia, kad nužudytieji buvę “balta
gvardiečiai” ir dauguma tų, kurie Leningrade buvę 
sušaudyti, atvykę į Rusiją per Latviją ir Suomiją; 
Maskvoje sušaudyti, atvykę per Latviją ir Lenkiją. 
Iš nuteistųjų vardų sprendžiama, kad dauguma jų bu
vo rusai. Jų turtas teismo sprendimu bus konfiskuo
tas.

Maskvos teismui pirmininkavo teisėjas Ulrich. Iš 
trisdešimties trijų kaltinamųjų, trys buvo laikomi to
limesniam tardymui, o likusiems buvo skirta mirties 
bausmė.

Leningrade teisme stojo 39 kaltinamieji, iš kurių 
36 buvo nuteisti sušaudymui.

Kiroffo lavonas buvo sudegintas ir jo pelenai bu
sią įmūryti prie Lenino karsto.

Tokios tai naujienos iš “darbininkų rojaus**.
Leonid Vasiljevič Nikolajev, 30 m., buvęs karštas 

komunistų partijos narys ir dirbęs valstiečių ir dar
bininkų inspekcijos biure. Jis tapęs prašalintas iš ko
munistų partijos ir vėliau netekęs darbo biure.

Taigi aišku, kad Nikolajev nebegalėjo pakęsti so
vietų komisarų kruvino režimo. Jis nušovė vieną iš 
žymiausių Stalino draugų.

Kiroffo nušovimas nugąsdino visus komisarus. 
Prasidėjo areštai ir šaudymai. Sušaudyta 10 raudon
armiečių ir dabar vėl 66 neva sąmokslininkai.

Galimas daiktas, kad sušaudė kelis kartus po 66, 
o tik skelbia pasauliui tiek.

Nuomos laikas—99 metai, sija, su inž. Landsbergiu 
Žuvimo vietoje bus pasta- priešakyje, Lietuvos pa- 
tytas granito paminklas ir siuntinybės Berlyne atsto- 

' vo lydima, apžiūrėjo vietą, 
kur žuvo perskridę per At- 

Berlynas -^rieš kelias lanto vandenyną lakūnai 
dienas į Berlyną atvykusį Darius ir Girėnas. Po ilge- 
Lietuvos aero klubo komi- snių derybų su vietos vai- 
_______________________  džios organais, kurių ži

nioje yra nelaimės vieta, 
komisija išnuomojo tą vie
tą 99 metams. Lietuva, 
mokės 10 markių nuomos 
metams. Išnuomota vieta 
yra 10 kv. metrų. Nuomos 
sutartis bus šiomis dieno
mis pasirašyta Berlyne. 
Toje žemėje bus pastaty
tas granito paminklas ir 
medinis kryžius.

Nelaimės vieta bus ap
tverta. Komisija yra nusi
stačiusi kuo greičiausiai 
pastatyti paminklą. Dėl 
granito paminklo iau susi
tarta su Soldino dirbtuvė
mis. Medinis kryžius bus 
atgabentas iš Lietuvos. 
Komisija -tikisi, kad pa
minklas lakūnams galės 
būti pašventintas jau atei
nantį pavasarį.

medinis kryžius.

POSTAS BUVO PAKI
LĘS 48000 PĖDŲ

Bartlesville, Okla.—Gar
sus šios šalies lakūnas, 
kurs vienas apskrido visą 
pasaulį, Wiley Post, savo 
lėktuvu, dabar specialei į- 
rengta skridimui į aukštį 
Winie Mal., buvo pakilęs 
apie 48,000 pėdų į aukštį. 
Tai naujas pasaulinis re
kordas. Ligšiol aukščiau
siai buvo pakilęs lėktuvu 
Leit. Renato Donati, Itali
joje, būtent 47,352.2. Post 
sako, kad už kelių dienų

IŠRASTA SERUMAS 
PRIEŠ VĖŽĮ

JUGOSLAVIJA DEPOR
TUOJA VISUS VEN

GRUS

šauksmas (S.O.S.) ir tuo-Į bandysiąs dar 10,000 pėdų 
mi nutilo jų radio. Tuoj 
pasileido kariški laivai, 
submarinai ir orlaiviai e- 
santieji Hawaii salų prie
plaukose nukritusiu lakū
nų ieškoti, bet ligšiol jų 
dar nepasisekė surasti. 
Ieškantiems laivams ir or
laiviams sunkumą sudaro, 
kad nežino tikros lakūnų 
nukirtimo vietos. Nors 
spėjama, kad nelaimė atsi
tiko 200 myliu nuo Oahų 
salos. Todėl pradeda ding
ti viltis juos gyvus suras
ti.

Leit. Ulm buvo patyręs

aukščiau pakilti, kur šal
tis siekia 70 žemiau zero. 
Post, kaip žinote, į savo 
kelionę aplink pasaulį iš
skrido iš to paties aero
dromo ir tą patį rytą, kaip 
ir mūsų, garbingos atmin
ties, lakūnai — Darius ir 
Girėnas.

DR. BISTRUI PADARE 
OPERACIJĄ

Kaunas — Dr. L. Bistras 
buvo greitosios pagalbos 
automobiliu nuvežtas į 

_____________ _____ Kauno m. ligoninę, kur dr. 
lakūnas ir prieš 7 metus Kuzma Jam skubiai pada- 
su Kingsford Smith pase- 
kmingai nulėkė iš Oak- 
land, Cal. į Australiją.

PO ŽĄSŲ REIKS PIRKTI 
PIENĄ

Kaunas — Po žąsų da
bar iškeltas naujas suma
nymas, kad, vietoj visokių

PAGAVO NUKAUTOJO 
PLĖŠIKO ŽMONĄ

London, — Dr. Thomas 
Lumsden, direktorius Lon 
don Cancer Research La- . _ , , s. .
boratories, paskelbė, kad tare deportuoti visus ven- 
jam pasisekė pagaminti gfps^gyveuancius Jugosla- 
serumą, kurs užmuša vė
žio ligos celes, o neliečia 
Sveikųjų. xo.o uaoiovm- - .. . - —.. .- . .
sergančio asmens celėmis, jr^1 ¥* kasdien vis daugiau 
Taip-pat užmuša vėžio ce-1 deportuojami. Isviso 
les gyvulyje, kuris tapo deportuosią apie 27.000 
tyčia vėžiu apkrėstas. Su Į klonių.
tuo serumu daromi toli- Virš 300 vengrų atsira-
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Belgradas, Jugoslavija -
Gruodžio 6 d., valdžia nu-

vijoje.
Apie du tūkstančiai jau

Tas "pasisekė 3™. !š Jugoslavijos išya-
x ___ tnrri iv* trio

rė apendicito operaciją. O- 
peracija padaryta pasku-1 
tiniu momentu. Sveikatos 
padėjimas rimtas.

I

58 SVARŲ VYRAS VEDE
425 SVARŲ MERGINĄ

Nevv York, — Midzetas 
Jack Gilicken, 35 metų,Essen, Vokietija — Kru-

ppo ginklų ir amunicijos vaisvandenių, arbatos ir k. sveriąs 58 svarus ir vieno 
fabriko savininkai, paten- tos rūšies gėrimų, būtų jardo aukščio įsimylėjo ir 
kinti pereitų metų nepa- imtas vartoti pienas. Jo apisvedė su Mildred Mon- 

pirkimą norima paskatin- ti 21 m. amžiaus sverian
ti panašiu būdu, kaip kad čią 425 svarus. Kaip jau-

nuo mirties bausmės teisė, j prastu pelnu, nutarė iš- pirki
Suimtieji laikomi balto- į mokėti dovanų kiekvįe-
sios gvardijos nariais. inam darbininkui nuo l&i- žąsis, nustatant, kas ir už nikis, taip ir jaunoji'ke- 

Kiroff*o lavonas busiąs ki 40 markių. Tarnauto- kiek jo turėtų per ta-m tik-, liauja po teatrus. Bedary- 
sudegintas antrad i e n y, jams bus išmokėta dova- rą laiką nupirkti. Klausi- darni praktiką dėl pasiro- 
Maskvos raudonojoj aikš- nų nuo 10 iki 25 nuošim- mui išspręsti studijuoja- dymo scenoje susipažino, 
tėj prie Lenino kapo. | čių jų mėnesinės algos. | ma medžiaga. I įsimylėjo ir apsivedė.tėj prie Lenino kapo.

Chicago — Paaiškėjo, 
kad nukautojo plėšiko Ba- 
by Face Nelson’o (Gillis) 
žmoną, lenkę, federaliai a- 
gentai pagavo Padėkonės 
dienoje, tik jos pagavima 
slaptybėje laikė. Norėjo iš 
jos gauti žinių apie kitus 
Dilingerio šaikos gaudo
mus plėšikus ir juos iš ne
tyčių užklupti. Toje Saiko- 
je figūruoja ir tūlas Alvin 
Karpis.

GAISRAS KRUTAMŲJŲ, 
PAVEIKSLŲ STUDIJOJ

Virš 300 vengrų atsira- 
mesni bandymai, su vilti- ’ keblioje padėtyje. Jie 
mi, kad pasiseks išdirbti buvo^išsižadėję vengrų pi- 
pasekmingus vaistus prieš 1 J
tą baisiąją ligą.

TRAUKIA ATSAKOMY
BĖN KAPITONĄ

Manchester, N. H. 
nados slaptoji policija su
rado ir su vietinės polici
jos leidimu areštavo, ra
miai ant ūkės gyvenantį, 
buvusi laivų kapitoną Wa- 
lter Harvison. Jis kaltina
mas už iškolektavimą iš 
Kanados valdžios $71,276.- 
72.

Mat, 1915 m. prie Airi
jos pakraščių, nuskendo 
jo laivas Gypsum Queen. 

' Po kiek laiko jis pareika-

•Ka

lietybės, norėdami priimti 
Jugoslavų pilietybę, bet 
dabar ir jie deportuojami. 
Vengrija atsisakė juos 
priimti ir dabar jie gyve
na traukinių vagonuose 
jugoslavų ir vengrų paru- 
’bežyje.

SVEIKINO CURLEY, 
KAIPO KANDIDATĄ Į 
PREZIDENTUS 1940
Worcester, Mass. —Val

stybės demokratų lyderiai 
buvo suruošę iškilmingą 
pergalės bankietą naujai 
išrinktam gubernatoriui 
James M. Curley. Bankie- 
tas įvyko Bancroft viešbu
ty ir jame dalyvavo apie 
1000 žymesnių demokratų 
iš visų Mass. valstybės 
dalių. Tame bankiete, Cur-

Burbank, Calif. — Gruo
džio 5. Warners Brothers, 
First National krutamųjų lavo iš Kanados valdžios 
paveikslų studijose buvo atlyginimo įrodydamas, 
kilęs gaisras, kurs padarė kad jo laivą 'nuskandino 
apie $300,000 nuostolių. Vokiečių submarinas. Val- 
Sunaikinta beveik pusė f 
studijų. Išviso jos apima vėliau'patyrė, kad' jo lai- i siantis Demokratų 
80 akrų žemės. Gaisre žu- vas nuskendo ne nuo vo-! datas į Jungt. V? 
——xx r*j-.y, f, r. X..Li-u. u. *.. -1 ET Axx 1 • , s - - - -■? x— • • j į

v uiueuių suujuiu uiaa. v tu- j ley buvo entu^iajsimgsu 
džia jam užmokėjo, bet sveikinamas, kaipo bū- -------x_- . ------ kandi

kiečių submarino torpe- i prezidentus 1940 mel 
dos, bet nuo audros. Todėl kuomet prezidentui Ro 
dabar ir traukiamas atsa- veltui pasibaigs an 

, komybėn už šią vagystę, terminas.
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VIETINĖS ŽINIOS
i ■ Petro parapijos bažnytM* UI ĮWDQ MOKYKI A !kėJo> kad daugelis tokiu 

nėję salėje įvyko vyčių Su- • r- "H1 pašalpgavių iš darbo išsi-

...................-..... a
V. Juška pasižadėjo taip 
pat -tą--vakarą- dalyvauti.

-J-į-r—-Klk. ;

LDS. KUOPOS PAREN- 
--GIMAS-

Prasidėjus LDS. ir “Dar-! 
būriško”- vajui, visur -pra-. 
sidėjo šiam tikslui paren-; 
girnai — prakalbos, kad 
geriau supažindinus visuo
menę su katalikiškosios 

vietinė LDS. kuopa rūpės- ^ruo<^° 9 dieną. Vyci’! 
tingai ruošiasi parengi- 27-tos kuopos gabi'"* 
mui, kuris įvyks gruodžio dintojai ' atvyksta 
16 d , 7 vai. vakare,-bažny
tinėje svetainėje. —

Šiame parengime, kalbė
ti apie katalikiškąją ąkęį- 
ją ir jos platinimą, jau pa
sižadėjo kalbėti kun. S. J. 
Vembrė iš Worcester’io, 
“Darbininko” redaktorius 
A. F. Kneižys, J. Kumpa 
ir daug kitų.

Programa bus paįvairin
ta margumynais. Muz. R.

NOKVVOOD’AS BOSTO 
NE

i

■ ” ■■

Taip, Norwood’o Vyčiai 
bus Boston’e sekmadienį,

DB. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7--& P. M.

3 Malden Street, 
Boston

rengtas vakaras: paveik
slų ir debatų. ■

Vakarą vedė ir tvarkė 
Pr. Bazvadanskas. •< > .

Kalbėjo kleb. kun. P. 
Virmaūskis' ir' pėrštatė į 
šį' vakarą’ 'atsilankiusį sve; 
čįą, kun. Vosylių, kuris ta
rė savo padėkos žodi 
southbostoniečiams už jų

■ * .

• F__________ —SSJL—

M. Treūiavįčiutė, moky
toja, moko muzikos pianu. 

Ji yra baigusi 
FAELTENPIANOPORTE

KOLEGIJĄ
444 E: Sixth* Street, 

So. Boston; Mass.

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.

27-tos kuopos gabieji vai-
. suvai-i 

■dinti veikalą “Suardytas 
Gyvenimas”. Tas veikalas! 
spalių mėnesyje suvaidin
tas Norwood’e ir tenai už- i 
sitarnavo aukščiausio pa
gyrimo. Tie patys vaidin
tojai vėl vaidins šį naują 
veikalą Šv. Petro bažnyti- 
lėje svetainėje, Fifth St.

Prasidės 7:30 vai. vak., j 
"engia Maldos Apaštalavi
mo skyrius, kuris pakvie- 
ė vaidintojus. Širdingai 
kviečia. visus atsilankvti.— * •-

Rengėjai. į

3LAIVININKAI VEIKIA

REIKALINGAS
VARGONINKAS

Reikalingas tuojaus ge
ras vargoninkas. 

Kun. J. Čižauskas, 
1313 VVestminster Avė., 

Detroit, Michigan.

ADVOKATAI
g-

I JUOZAS CUNYSl
ADVOKATAS|

Į 414 Broadway, S. Boston, Mass

Tel. So. Boston 0948Ii
iI i 
i

GYVENIMO !
Tel. Parkway 18G4-1V

HtHHtmtHimiiiHtiiiiiHmiiuiitiiuiiiHitmiiHiiHHiHmĮę

Prisiekęs Advokatas

HHUAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broachvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474
—
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į
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ADVOKATAS

I
J
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_______
Sekmadienį, 2 d. gruo

džio įvyko svarbus blaivi- 
įinkų 49 kuopos susirinki
mas. Atsilankė nemažas 
būrelis narių. Susirinki
mas buvo nustatytas atei- 
lančių metų veikimas. Pa
vasario pramatoma “Jubi- 
lėjinis Paminėjimas”, nes 
ateinančiais metais sueina 
25 metų gyvavimo Blaiv. 
Susivienijimo. Taipgi nu
barta surengti vaidinimą. ■ 
'šrinkta komisija surinkti 
nneles ir parašyti 49-tos1 
kuopos istoriją, kuri būtu 
skaitoma “Paminėjime” ir 
kėliau paduota spaudai.

Kuopos pirmininkė vie- 
:ai patvirtina “Darbinin- 
:o” pranešimą, kad ji pri
sidės prie “Darbininko” j 
vajaus — bet tik Blaivi-} 
rinkų vardu.

Naujon valdybon išrink
ta šie: pirm, p-lė M. Kil- 
moniutė; vice-pirm. ponia
S. Žukauskienė; rašt. p-lė 
M. Buzaitė; ižd. ponia M. 
Barauskienė; fin. rašt. A.
T. Jurgelaitis; iždo globk 
3-lė Varzinskaitė ir ponia, 
Togminienė; maršalka po-į 
ria Kalendrienė.

Tėvelis klebonas, kuo- 
oos dvasios vadas atsilan- Į 
kė ir pateikė keletą minčių j 
dėl ateinančių metų dar
buotės.i

A. J. Jurg.

I I II WI11IAM H. HEALEY
SIUVĖJAI IŠĖJO J 

STREIKĄ

i

s

1

18 Tremont St., 

Room 131,
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

I Į ::

|
S

J

Apie 700 kriaučių šapo- 
se dirbančių darbininkų 
ant Stuart St., Beach St., 
ir Harrison Avė. išėjo j 
streiką. Žymi dalis strei
kuojančių yra moterys.

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros luboe. Room 1) 

866 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
60 Statė St., Room 326

Tel. Hnbbard 9396 
Gyvenimo: 33 Roeemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mase.

j
i

3
i

I

Tel. .So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
'' DARfeTNINKO NAmŽ

866 Broadway, 
South Boston, 'Kau 
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CHRIS
v

CLUB

thur W. Guy rezignavo. 
Rezignavo tuo tikslu, kad 
užimtų prezidento vietą 
Worčester Mechanics Sa- 
vings bankoje.. __ _

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
^"^BOSTONĄ

suko, nes atsirado “gud
ruolių” kurie pasigaminę 
gumines antspaud&s^-už 
tam tikrą atlyginimą pri
deda tas antspaudas, pa
rodančias? kad pasalpga- 
vys tam tikrame departa
mente “atidirbo” už gau
namą pašalpą. Už tokių 
antspaudų pridėjimą, bei 
gavimą ir Kaitsunas suim
tas. Bet čia, anot policijos, 
dar negalas, nes seksią vi- 
visa eilė areštų už neteisin 
gą ėmimą pašalpos. Į šią 
aferą esąs įveltas ir vie
nas aukštas valdininkas, 
su kuriuo Kaitsunas susi
žinojęs. Pas Kaitsuną ras
ta net šešios “welfare” 
kortelės, gatavai užants
pauduotos.

i

Pranelis
Pereitą savaitę daktaras 

Landžius padarė sėkmin
gą operaciją p. Andriaus 
Strįckaus rankoje. Stric- 
kus yra 25 metų amžiaus 
ir gyvena 287 West Fifth 
Street.

vienos ar kitos pusės auk
lėjimo gerumą, bet jų už
davinys išnešt sprendimą 
apie debatorių pasirengi
mą.

Teisėjai atsižvelgė į te
mos artimiausį išnagrinė
jimą ir rado reikalo parei- 
kštį, “kad teisėjai ne
sprendžia iš debatorių įro
dymų, kur geresnis jauni
mo auklėjimas, Lietuvoje, 
ar Amerikoje, bet tik išne
ša rezoliuciją, apie debato
rių pasirengimą, artimiau
siai išvystanti temos klau
simą. Randa, kad Ameri
kos jaunimo auklėjimo de- 
datoriai - gynėjai laimi.

Rap.
PRIMUŠĖ POLICININKU

nuoširdų priėmimą jam 
grįžus iš Lietuvosr gi ypa
tingai dėkojo kleb. kma. 
P. yirmauskiui ir kuni
gams K Urbonavičiui ir 
K. Jenkui. Palikęs So. Bo
stoną kun. Vosylius tą pa
ti vakarą išvyko į Chica
gą.

Gražius paveikslėlius iš 
Thompson, Conn., Lietu
vos ir Vilnijos parodė, vy
čių Tėvas p. Norkūnas iš 
Lawrence, Mass.

Debatų tema: “Kur ge
resnis lietuviškojo jauni
mo auklėjimas Lietuvoje, 
ar Amerikoj#?”

Debatoriais buvo: p-lė 
Filicija Grendelytė ir Da
nielius Averka už Ameri
kos geresnį jaunimo auk
lėjimą, gi p-lė Stela Šajef- 
kaitė ir stud. Edvardas 
Bukauskas už Lietuvos 
geresni jaunimo auklėji
mą.

Teisėjais buvo net 5 
kviesti iš publikos tarpo, 
būtent: pp. A. Ivaška, J. 
Kumpa, stud. Rakauskas, 
mok. P. Galinis, B. Apšie- 
ga.

P-lė F. Grendelytė iš vi
sų debatorių arčiausiai 
laikėsi temos klausimo ir 
žiūrėjo, kad neperšokus ri
bų. Jos partneris D. Aver
ka sustiprino poziciją ir 
metė keletą puolimų Lie
tuvos jaunimo kertėn.

P-lė Stasė Šejefkaitė 
puikiai pasiruošus ben
dram auklėjimo klausime, 
kiek nutolo, nuo duotosios 
temos ir vėliaus ją apsun
kino, nes oponentai nebu
vo užversti tvirtais argu
mentais prieš kuriuos rei
ktų tylėti. Stud. Edvardas 
Bukauskas gražiai patiekė 
evoliuciją Lietuvos jauni
mo auklėjime, bet detalių 

Į pavyzdžių neišvar d i n o; 
1 reiškia pats nesprendė, 

sekreto- kur geresnis jaunimo auk-

i MtttiM w

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS i

DR. M. V. GASPER i
(KASl*AKAVTeiUS) j

525 E. Broadway, S. Boston | 
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki j 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir| 
nedėldieniais, taipgi seredomis nu<-Į 

12-t<>8 dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. 6ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 BFoadway, So. Boston

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
W. Broadway, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
I :30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną 
Subatomis uuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagsil sutarti)
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REZIGNAVO BANKŲ 
KOMISIONIERIUS

Massachusetts valstybės 
banku komisionierius Ar-

• v

Kuomet policini n k a s, 
John E. Striplin prašomas 
sesers, kad išvestų jos 
drolį iš tūlo naktinio Har- 
iorway Club ant Hyde 
Park Avė. Kada jis įėjo 
ten, tai šeši padaužos jį 
užpuolė ir labai primušė. 
Sudraskė jo drabužius ir 
nuginklavo. Dabar jis ran
dasi Forest Hills ligonbu- 
ty.

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentą 
arba

Vagiliai buvo pavogę p. 
Bronio Kontrimo automo
bilį. Apie tai buvo praneš
ta policijai, kuri po kelių 
valandų surado automobi
lį palikta ant Second St. 
Vagiliai ieškomi.

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534«E. Broadway. 
South Boston, Mass.

IR

I 
I
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Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.
• v

Louis La Rocca, sekreto- kur geresnis jaunimo auk- 
nūs - iždininkas bendros Į įėjimas, bet paliko teisė-

i tarybos Amalgam a t e d 
Į Clothing Workers of Ame- 
j rica, sako, kad kelios ša- 
dos turėjo užsidaryti ir ti
kisi, kad streikuojančių 
greitu laiku pasidvigu- 
bins. Streikieriai reikalau
ja, kad jų darbdaviai pil
dytų prez. Roosevelto nau
jai išleistą kriaučių ša- 

' ooms įsakymą, sutrumpin- 
i ti darbo valandas nemaži
nant atlyginimo.

KOKSAI $11.75
NĖRA GERESNIŲ

Geriausi Amerikos 
Kietieji Angliai 

$12.50
BRIQUETS $10.50

VYČIŲ VAKARAS

Sekmadienį, gruodžio

KAITSUNAS SUIMTAS. 
KAIPO DARBO KORTE 

LIŲ KLASTUOTOJAS
Frank Kaitsunas alias 

Fotios Scatsonas gyvenęs 
14 Laconia St. South End 
tapo suimtas Bostono sla
ptosios policijos, kaipo 
klastuotojas darbo korte
lių, kurios išduodamos iš 
miesto pašalpą gaunan
tiems.

Mat, kurie gauna iš mie
sto pašalpą kaipo bedar
biai, tai turi miestui už 
tai atidirbti. Dabar paaiš-

G R A B ORIAI

!

75 Statė Street 
BOSTON

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Važiuojame Visur

STANLEY'S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beieskas 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro 
a Automobiliams Radio ir tt.

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

a

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS

(KAZYS ČASAS)
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington St. 
University 9221

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:

Cambridge, Mass.

jams, kaip tuo tarpu teisė
jų uždavinys ne spręst

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

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

So. Boston, Mass.

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį

Bay Statė Briųuet Co.
187 Bernard St., Dorchester

Talbot 2626
..f

DIXIE KOKSAS
Ligšiolinis įkrovos rekordas tapo sulaužytas 

DIXIE KOKSŲ krovinio įtalpa, vežamu iš Alaba- 
mos ir Louisiana, dėl White Fuel Corporation, 
Boston, Mass. — Šis yra didžiausias krovinys 
koksų, kada buvo vežamas į Boston’o Uostą. — 
10,000 tonų vienu laivu... Nau jausis ir geriausis 
kuras, kada jūs esate vartoje... ir ŽEMIAUSIOS 
KAINOS.

USIOS

E KOKSAS, $11.75 su atvežimu už tonąDIXI1

WHITE FUEL CORPORATION 
’;900:tEastrFirsf St, *^ * *^* •' 

. Tel. SOUth Boston 4500
• 1 •’ ; !u.r *9 -w;

... ..........  o 
Tel. S. B. 2805-R į

LIETUVIS 1

OPTOM ET RISTAS]
Išegzaminuoju akis š 
priskiriu akinius i 
kreivas akis atitie- i 
sinu ir amblijoniš- i 

: koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
j šviesą tinkamu laiku.
\ J. L. PAšAKARNIS, O. D. \ 
; 447 Broadway, South Boston =

i VALENTINA MINKIENĖį
t ' Į
• Duoda piano muzikos pamo-i 
kas vaikams ir suaugusiems.»

j Vartoja naujausią metodą mo-i 
■ kinimo. Mokina klasišką ir pa- j 
j prastą muziką.

Studio adresas:
* i 
j 912 E. Broadway, So. Boston. Į

Tel. So. Boston 3317.

i i

KALĖDOMS
Kalendoriai, Paveikslai, Kortelės 

Pavieniais ir Biznieriams.
Užeikite į krautuvę arba laišku 

klauskite katalogo. 
Jonas Kerdiejus

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

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik 
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Telephone 
ĘO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERV1CE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo

7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve 
tafn<j.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, s®. Boston, Mass. 

Vite- pirm. ‘— V. Medums,
| 1430 Columbla RtL, s. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — J. Glineckls,

1 5 Thomas Park. So. Boston. Mass.
Fin. Raštininkas — Alb. Nevi era, 

16 iVinfield SL, So. Boston, Mass. 
iždininkas — A. Naudžiūnas,

885 E, Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka'— J. Zaikis. '

7 Wtnfield St., So. Boston, Mass. 
——----- — ---------------- ----- Draugija įniko susirinkimus kas tre-

M2«CoI»tnbfaRA. So. Boston, Maaa ras ned<dienį kiekvieno menesio.
L482

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva MarksienS,
625 E. 8th SU So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 1298

Vice-pirmininkS — Ona Siaurienė, 
443 E. 7tb St., So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 3422 *

Prot Rašt. — Bronė Ciunfenė, 
29Goulcl SL, West Rorbury, Mass. 
Tel Parkvray 1884-W

Fin. Rašt. —■ Marijona Markoniutė, 
38 Navarre St, Roslindale, Mass. 

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Štaninlintė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mixgirdieoė.

1512 Columbla R<L, So., Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. JanuSonlenė.

vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

dOUTH BOSTON, MASS 
Joe. Kapočiunąs ir Pcter Trečiokas 

savininkai

LAIVAKORČIŲ LR 
INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofista Naujoje Vietoje 

908 W. Broadvay, 
> Ant antrų inbų

So. Boston. Mam.
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KŲ MOKYMO

t

Viso

250 dol.
300 dol.
350 dol.
375 dol.

Arėjas Vitkauskas
JAUNYSTES SAPNAS

Lengvutis, kaip dvelkimas rožių 
Jaunystės sapnas — taip brangus, 
Gilus ir laisvas, kaip dangus, 
Ir pasipuošęs jausmo grožiu,— 
Tai tu, gyvenimo purvyne, 
Atminimu vilioja vis — 
Kai šilta vasaros naktis 
Vaidenasi sniegų kalnyne... 
Jaunystės karstą palydėjus 
Į amžinos mirties kapus, 
Vistiek jaunos dienos sapnus 
Minės šaka, kai lies ją vėjas: 
Vistiek raudose brolio — vėjo 
Jaunystės sapnas nenurims — 
Jis nuliūdimui širdį ims, — 
Jauni sapnai — jauna idėja...

K

*<

✓

1. 95 Nuošimčių tyrus
2. Duoda Nuo 20 iki 30 Nuošim
čių Daugiaus Šilumos Kiekvienoje 
“Shovelful”
3. Mažiau Negu Bačka Pelenų 
Lieka Nuo Kiekvieno Tono

Okupuotoje Lietuvoje 
ZERVYNAI, Varėnos Vai. vietos valstybinę mokyk- 

---------- | lą, tai susilauksią didelių 
DĖL LIETUVIŠKO VAI- nemalonumų.

Netrukus, po trijų dieni] 
Šio mėnesio 12 d. Varė- (X.15) į Zervynus atvyke 

nos policijos komendantas pats kom. Ostrowski, ku- 
Ostrowski buvo pašaukęs ris surašė protokolą ui 
į savo nuovadą vietos Lie- tariamąjį ne š v a r u m £ 
tuvių Šv. Kazimiero d-jos šiems ūkininkams: Petru: 
skyriaus pirmininką Petrą Tamulevičiui, Motiejui Ta 
Tamulevičių, kuriam pri
kaišiojo, kad kazimierie- 
čiai esą agituoją vietos 
gyventojus, kad jie neleis
tų savo vaikų valstybinėn 
mokyklon. Skyriaus pir
mininkas atsakė, kad zer- 
vyniečiai todėl savo vaikų 
neleidžia, kad tos mokyk
los mokytojas Gudelis ne
moka lietuvių kalbos. Ko
mendantas Ostrowski pa
grasė, kad jeigu zervynie- 
čiai neleisią savo vaikų į

mulevičiui, Jonui Tamule 
vičiui, Juozui Tamulevi 
čiui, Juozui Svirneliui, Jo
nui Vilkiniui ir Pranu 
Svirneliui. Išvykda m a : 
kom. Ostrowski pasakė 
kad zervyniečiai tokii 
“svečių” dažnai susilauk
sią.

Šio mėnesio 18 d. čia bu 
vo atvykęs apskrities mo, 
kyklų inspektorius, kuri: 
tardė vietos tėvus, kode 
jie savo vaikų neleidžia 
valstybinėn mokyklon. Tė 
vai inspektoriui pareiškė

V’

Maža Seimininkė
Kaip tik prasidėjo švis

ti, Katriutė pabudo, atsi
kėlė, apsirengė, papoteria
vo, prašydama Dievulį.! 
kad jai padėtų naujose pa 
reigose, paklojo lovą, iš
šlavė aslą ir sutvarkė 
kambarį. Pagaliau, kad į 
mamytė galėtų ilgiau mie
goti, nuramino triukšmau-! 
jančius broliukus ir sesu
tes. Juos nuprausė, paruo 
šė pusrytį. Atėjo ir mama.
— Kas taip gražiai viską Į 

sutvarkė? — paklausė ma- ’ 
ma, jėjusi į kambarį.

— Aš, mamyte, — atsa
kė Katriutė, bučiuodamaĮ ’

! mamos ranka. — Šiandien 
baigiau dešimtį metų.
— Ar, mamyte, atsimeni 

savo pažadėjimą? — pa
klausė Katriutė.

Džiaugėsi tėveliai, girdė
dami šiuos žodžius iš mer 
gaitės lūpų. Visi namiš-

J

Katriutė pabudusi mels
davosi už tėvelių ir kitų 
artimųjų sveikatą: Prašė 
Dievą sau visokių gėry
bių: norėjo gerai mokytis, 
būti geru pavyzdžiu savo 
jaunesnėms sesutėms ir 
broliukams. Visi Katriutę 
mylėjo ir laikė geru pavy
zdžiu kitiems.

Katriutė buvo laiminga, 
bet jai trūko vieno dalyko, 
neturėjo dar dešimties me
tų ir nekantriai jų laukė. 
Laikas bėgo lėtai, ji ne
kantravo, nes mama buvo 
pasakiusi, jog būdama de
šimties metų, galėsianti 
šeimininkauti.
— Vargšė mama, kiek ji

turi daug rūpesčių, kaip . 
kankinasi; kad greičiau 
sulaukčiau dešimties me- į 
tų, galėsiu mamą pava-! 
duoti, — galvojo Katriutė.

Tas laikas . jau buvo vi- i luPU- Y1S1. namis_.
sai arti. Dar reikėjo lauk-| kiai svf?e Katrlutes gi- 
ti dvidešimt keturių va-! Į““0 dešimties metų su- 
landų. Tos paskutinės va- kaktuves- 
landos Katriutei buvo ii- i Nuo to laiko Katriutė 
gesnės už kelis mėnesius, pavaduodavo mamą ir visi

— Rytoj būsiu dešimties Katriutę vadino maža šei- 
metų, — galvojo Katriutę, mininke.

Rytojaus dienai darė į- i Iš “Mokytojos Pasakoji 
vairius planus. mai.”

Koperatines Namų Draugijos 
Žiemių Amerikos Valstybėse

me mes, sunku užtikti Ir 
vis dėl to koperaciją ten 
yra. ‘Čia matysime kopera* 
ciją namų srityje.

Pats statistikos leidinys 
sako apie šią koperaciją

1
Nėra kuro, kuris parsiduotų taip 
greitai per garsintą kalbą, kaip 
Cleercoal. Tūkstančiai Naujos 
Anglijos vartotojų, žino, kad 
Cleercoal išpildo visus pažadėji
mus. •
Jis tikrai yra 95 nuošimčių ty
rus — be jokių skalų ar kaulų. 
Kadangi jis yra tyrus, tai jis 
douda nuo 20 iki 30 nuošimčių

daugiaus šilumos, negu paprasti 
“anthracitai”.
Mažiau, kaip bačka pelenų lieka 
nuo tono. Pamėgynkite vartoti 
CLEERCOAL ir beabejo sutik
site, kad jis yra geriausias “an- 
thracite”, negu jūs esate kūre
nę, ir atsieis daug pigiaus, nes 
mažiau reikia dėl užšildymo jū
sų namo.

Telefonuok savo orderį
CLEERCOAL

šiandie — reikalaukite

WALENT COAL COMPANY

2 \
t tą patį, ką skyr. pirminiu
1 kas policijos komendan
1 tui. Kartu jie pridūrė, kac 
— jie esą nuisuntę Mokyklų 
20 Kuratorijai prašymą, kur 

Draugijų skaičius prašę mokyt. Gudelį, kai- 
Vidutiniška mėnesinė nuo- po nemokantį lietuvių kai 
ma: 
Už kambarį:
4 doleriai
5 dol.
6 dol.
6,40 dol. 
6.75 dol.
7 dol.
8 dol.
8.60 dol.
9 dol.
10 dol. •
10.50 dol. 
10,70 dol.
11 dol.
11.50 dol. 
11,97 dol.
12.50 dol.
14 arba 14,50 dol.

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1

CANTON ST., WEST STOUGHTON, MASS.

PETER WALENTUKEVICH, Prop.

Tel. 296-W or 296-R

j bos, atsiimti ir duoti tin
kamesnį. Be to, tėvai sten 
gėsi faktais įrodinėti, ko 
kių vaisių duoda vaikam: 
jų mokinimas svetima ne 
suprantama kalba. Ta 

:čiąu inspektorius pasiliko 
neįtikinamas. Norėdama: 
vaikų tėvus įbauginti, ji: 
visus juos nubaudė sumo 
keti po 10 auks. Kartu dai 
pridūrė, kad jų yra prašy 
mo neišklausią nei kurą 
torija, nei ministerija, < 
jei ir toliau vaikų neleisią 
tai kitą kartą visus nu 
bausiąs sumokėti po 4( 
auks. Tuo ir pasibaigė tė 
vų ginčas su inspektorių 
mi.

Viso ......................   22 --------------
Draugijos, kurios patie- DUBINTAI, Lydos Aprkr 

kė žinias, tik keturios iš- 
i vardina gyventojus, khrie 
! laiko butą, tuo tarpu, kai 
kitos pasilieka vardą, gy
ventojas vadinamas nuo 
mininku (viena draugija 
turi tik kasmėnesinius 
nuomininkus). Taip pat, 
12 draugijų leidžia gyven
tojui savo butą perišnuo- 
muoti, o viena iš jų drau-

UŽDARĖ LIET. ŠV. KA
ZIMIERO D-JOS SKYRIŲ

Lydos apskrities storas 
tos nutarimu, šio mėnesic 
19 d. uždarytas vietos Lie 
tuvių Šv. Kazimiero d-jo: 
skyrius. Uždarymo prie 
žastys nurodomos tos, kač 
skyrius esą ilgesnį laiks 
neparodęs savo veiklumo.

Iš tikrųjų vietos skyriui 
stengėsi savo veikimą plė
sti, bet negalėjo. Pavyz 
džiui, nuo 1930 iki 193.' 
metų skyrius kelis kartu: 
stengėsi surengti lietuviš 
kus vakarus, bet vis ne 
gaudavo jiems leidimų 
Negalėdami rengti vaka
rų, skyriaus nariai dari 
susirinkimus ir rengė aka 
demijas. Be to, 1930 me 

. tais skyrius savo kaime

i

naujausios, kokios yra, ži- tatyta pagal kambarių ka kambario kaina yra 
nios. Jos rodo, kad dvi iš skaičių, laiptų plotą, vietą 500 dolerių arba mažiau ir 
tų organizacijų laiko vieš- ir kitus patogumo arba ne- tik 20 nuošimčių kaina sie- 
bučius gyvenimui, tuo tar- patogumo atžvilgius. Kai- 
pu, kai kitos 43 turi butų nos suma tuo būdu pasida- 
namus. Iš 25 draugijų, iš ro kiekvienam atskiram 
kurių Biuras gavo žinias butui kaip kaina, kurią nu- 

! 1929 metams, tik 6 buvo matęs gyventojas turi mo- 
sudarytos nuo 1925 metų keti ir kurios visumą jis 

; (kai Biuro paskutinis sta- turi pažymėti įdėdamas 
tistikos leidinys buvo iš- pinigus į draugiją. Tas į- 
leistas). Du kiti namų lai- dėlis gali būti mokamas 
kymo projektai pradėti arba visas arba dalimis.
1930 metais ir iki šio lai- kaip reikalauja įstatai.
ko nepažymėti Biuro ats
kirame leidinyje, yra čia 
toliau aprašyti.

Butų namai
23 organizacijos laiko 

butų namus, kurie, pagal 
žinias, turi paruoštus bu
tus gyvenimui, 2,306 šei
mynoms, ir turi nuosavy- 349 doi 
bę, kurios tikra kaina su- 359 
daro 10,845,386 dolerius. 499 doi"

Kai asmuo pasidaro na- 457 dol. 
riu namų draugijos, jis pa- 500 dol. 
siraŠo tam tikrai sumai 587 dol. 
pinigų, kurią užsibrėžusi 700 dol. 
draugija, padengti išlaidas 725 dol. 
kambariui arba butui,, ku- 835 dol. 
rį jis nori turėti. Tos ben- 1080 dol. 
droš išlaidos yra suslda- 1200 dol. 
riusios suskaičiavus kele- 1487 dol. 
tą veiksnių; bendrą žemės 1046 dol. 
kaina, statyba ir kitos iš-1 ■ 
laidos, su tuo surištos, i- Viso ......
mama
kiekvieno buto, kuri nūs- šimčių draugijų vidutiniš- 150 doL

v •

i

kia 1000 dolerių už kamba
rį.

Kai butas paimamas ap
sigyventi, iš nario reika
laujama išmokėti skirtu- džia gauti bet kokį pelną
mo sumą, o liekana įskai- iš perišnuomavimo. Viena- 
čiuojama kaip dalis mene- me name, 7 iš 17 butų iš
sineš “nuomos”, kuri taip nuomuoti nenariams. Ke 
pat padengia užlaikymo turiolika draugijų leidžia 
išlaidas, reikalą atlikimą nariui parduoti savo butą 
ir taip toliau. Paprastai už kiek jis gali, bet dvi

Draugijose, kurios šutei- bet koks pataisymas turi draugijos pasilaiko pirme* 
kė žinias, vidutiniai kam- būti padarytas gyventojo nybę juos pirkti, o viena 
bario kaina buvo ši: išlaidomis. Pradinis įmo- draugija pageidauja, kad

ir vidutiniškas
mokestis už 

parodyti šioje

Kaune yra namų, pasta
tytų kaip ir koperatiniu 
būdu: kelių asmenų sudė
tais pinigais. Pastačius 
namą, tie asmenys turi ja
me mutus. Toks koperati-
nis darbas plačiau yra iš- taip: 
siplėtojęs Žiemių Ameri- “Koperatinis namų sta- 
kos Jungtinėse Valstybė- tymas yra dar palygina* 
se. Pagal medžiagą iš ką mai mažai išsivystęs Jun- 
tik išteisto ten leidinio a- gtinėse Valstybėse.” 
pie statistikas, kurį leidžia Iš viso yra tiš 45 tokios 
valdžios Darbo Departa- įmonės Jungtinėse Valsty- 
mentas, paduosiu gana bėse, 2 Washingtone, D. 
vaizdų tokių draugijų ju- C., ir kitos Didžiajame 
dėjimą šalyje, kurioje buk New Yorke, vadinas dvie- 
neįprasta, kad kas* nors juose žymesniuose mies- 
koperatiniu būdu būtų vei- tuose. Žinios gautos Dar- 
kiama. Ten gerai gyvuoja bo Statistikų Biuro dėl 
įvairios kompanijos, iš at- studijavimo koperatinio 
skirų piniguočių, bet taip judėjimo Jungtinėse Vals- 
kaip koperaciją supranta- . cybėse 1929 metais. Tai

I

išlaidomis.
Draugijų kiekis dėjimas

170 dolerių 1
190 dol. 1
250 dol. 2
275—400 (pagal vietą) 1

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

mėnesinis 
kambarį 
lentelėje:

Draugijų skaičius 
Pradinis įmokėjimas: 
Už butą (dalį namo) 
500 dolerių 
580 arba 670 dol.
665 dol.
1000 dol.
1000—2400 dol.

2
1
1
1
1

1000,1000,1600, 2000 d. 1
1
1
1
1
1
1

i 1200 dol.
1250 dol. 
1400 iki 2000 dol.

Į1500 dol.
! 1700 dol. 
2000 doL 

20 Už kambarį:
kaip bazė kainai Kaip matoma, 60 nuo- 125 dol. 1

1

pirkėjas būtų draugijai 
priimtinas. Dvi kitos drau 
gijos leidžia parduoti bu
tus, bet viena draugija nu- gale pastatė Vytauto Di
stato pardavimo kainą, o j^iojo garbei paminklą, 
kitoje nariui draudžiama šiais metais skyrius su- 
uždirbti parduodant. Pen- rengė trijose vietose lietu 
kiose draugijose, jeigu na- viškus vakarus, tris aka- 
rys nori perduoti savo bu-! demijas ir huv0 padarę:
tą, jis turi jį gražinti drau
gijai, nes jis nėra buto sa
vininkas, bet yra tik nuo
mininkas.

Viešbučiai Gyvenimui
Abu viešbučiai gyveni

mui yra Washingtone, D. tos, tuo tarpu iš kitų =xy 
C., ir priklauso būreliui rių, pav., Pelesos, Seni, 
moterų, iš kurių beveik Druskinykų, buvo parei 
dauguma yra valdininkės, kalauta. į
Iš viso jos užlaiko kamba- „ , t ............... . 'J
—Profesionalai. biznieriai.HUS o80 asmenų. kurie skelbiasi “Parblnlnk kra

AvSfaa* VUfcan.Lac ,r*rtl šutytoji) p*nn-<*.trejas vitKausaas. | Vlgi “Darbuiakr. |

kelioliką susirinkimų.
Pažymėtina, kad nu 

1927 metų iki šiol Lyda 
apskrities storastija n 
karto nebuvo pareikalav i 
si iš šio skyriaus apyskai
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Cambridge Lietuvių
Šį mėnesį sukako 25 metai nuo įkūrimo Nekalto 

Prasidėjimo Pan. Švenč. lietuvių parapijos, Cambri
dge, Mass. Nors pati bažnyčia buvo pastatyta kiek 
vėliau, bet parapijos pradžia įvyko kaip tik gruodžio 
8,1909 m. Džiaugsminga tai buvo Cambridge’io lietu
viams diena, nes energingo kun. J. Krasnicko vado
vaujami, jie pasiėmė ant pečių didelę bet garbingą 
naštą ir nesiskųsdami nė kliūtimis, nė sunkenybėmis, 
atsiekė savo tikslą ir šiandie džiaugiasi tokią gražią 
nuosavybę įsigiję. Bažnyčia, klebonija, mokykla, se
serų namas —ir tas viskas beveik be skolos! Ištiesų, 
yra kuo pasidžiaugti.

Parapijos istorija yra aprašyta tam tikroj jubi
lėjaus knygutėj, kurią klebonas, kun. P. J. Juškaitis 
yra rūpestingai paruošęs. Čia paminėsim tik vieną ki
tą faktelį, kad žmonės atsimintų, kiek jie turėjo pa
kelti vargo ir parodyt didvyriško pasiaukavimo, kad 
galėtų sukurti žmonėms Dievo namą ir vaikučiams 
auklėjimo vietą. Nek. Pras. Pan. Švenč. Bažnyčia bu
vo pastatyta stebėtinai greitai. 1910 m. buvo pašven
tintas kampinis akmuo, o jau sekamais metais baž
nyčioje buvo laikomos pamaldos. Ir tai ne bet kokia 
laikina bažnytėlė, bet aukštas, erdvus Dievo namas, 
galįs įtalpinti daugiau negu tūkstantį žmonių. Žino
ma, toks milžiniškas užsimojimas buvo reikalingas 
didelių aukų iš neperskaitlingiausio parapijiečių bū
rio. Bet Cambridge’io katalikai buvo uolūs ir ištver
mingi. Jie linksmai pasiėmė ant savo pečių sunkią 
naštą ir Dievas juos už tai palaimino.

Tikras dvasinis atsigimimas ir katąlikiškos veik
los platesnis išsivystymas pilnai pasireiškė prie da
bartinio klebono kun. F. J. Juškaičio. Jis pirmas (kol 
kas dar ir paskutinis) įvedė šioj vyskupijoj lietuvių 
parapijinę mokyklą. Tas buvo padaryta prie labai 
sunkių sąlygų. Parapijos skola buvo didelė, patalpos 
tik teturėjo keturioms pradinėms klasėms. Bet didelis 
kun. Juškaičio sumanumas, uolumas ir energija su
gebėjo tas kliūtis iš pradžių apeiti, o paskui ir visiš
kai nugalėti. Šiandien patalpa mokyklai pilnai parū
pinta, didžiulis seserų namas įsigytas ir skola tiek su
mažėjo, kad į trumpą laiką ji visiškai išdils. Cambri
dge’io lietuviai džiaugiasi ir reikia pripažinti* kad jų 
džiaugsmas ne tuščias. Taigi linksmomis širdimis ir 
pakiliu ūpu jie švenčia sidabrini savo parapijos jubi- 
lėjų.

KUN. P. J. JUŠKAITIS,
Cambridge lietuvių par. klebonas ir didis LDS. ir 
“Darbininko” prietelis ir rėmėjas. Per kelioliką me
tų jis yra buvęs LDS. Centro Valdyboje. Šio -para
pijos Sidabrinio Jubilėjaus proga sveikiname gerb. 
kleboną, garbingai išklebonavusi per 18 metų Cam
bridge lietuvių parapijoj.

, GERB. KUN. JUOZAPAS KRASNICKAS. BUVĘS KLEBONAS 
Šioje parapijoje darbavosi nuo gruodžio 9 d., 1909 iki kovo 4. 1918

vakaruose koks lietuvis kunigas, kurs norėtų užimti šiame mieste 
parapiją.” ....

Tais pačiais 1908 metais, vasara, buvo padaryta lietuvių sura
šąs, Šeimų surado virš dviejų šimtų, pavienių kiek mažiau. Baigę 
censą, dudenop delegacija nuvežė ir Įteikė Jo Ekscelencijai Arki
vyskupui tąjį sąrašą. Šiuom kartu J. E. Arkivyskupas užtikrino, 
kad kaip tik gaus lietuvį kunigą, tuoj atsiųs Į Cambridge.

Po šio prižado lietuviai laukė dar vienus metus. Vienok lietu
viai darbuotis nenustojo. Sausio 10, 1909 m. sušaukė visų lietuvių 
susirinkimą, kuris Įvyko Instituto salėje East Cambridge. Susirin
kimui vadovavo M. Mazgelis. Kalbėtojų eilėse buvo p. J. Adomavi
čius iš So. Bostono. Rezultatai susirinkimo buvo — suorganizuoti 
parapiją. Vardas parapijai buvo duota Šv. Jono Krikštytojo. Vie
noje senoje knygoje radau sekantį užrašą: “Thįs book is for the 
purpose of narnės of members of the Lithuanian Roman Catholie 
Parish of St. John the Babtist in East Cambridge.. Mass., organi- 
zed January 10, 1909.” Nors parapija tapo suorganizuota, bet ne
turėjo nei bažnyčios, nei kunigo.

Lapkričio mėnesio pabaigoje, 1909, Į-Bostono vyskupiją atvyko 
iš Pennsylvanijos du lietuviai kunigai: K. Urbonavičius ir J. Kras- 
nickas. Pirmas tapo paskirtas organizuoti parapiją Lowell’i, o an
tras Cambridge’iuje. Gavę lietuvį kunigą Cambridge’iaus lietuviai 
pradėjo dar uoliau darbuotis. Su pradžia Ądventų, Bažnyčios Nau
jais Metais lietuviams prasidėjo ir pamaldos.-kurios kas sekmadie
nis įvykdavo Portugalų bažnyčioje, Portland gatvės. Ten lietuviai 
Dievą garbino suvirš metus laiko iki sąvo bažnyčios nepasistatė. t 

Pradėdami 1910 m., lietuviai, gerb; Kun. J. Krasniekui vado
vaujant,. turėjo viešą susirinkimą. Po apkąlbėjimų ir pasitarimų, 
nutarė, kaip greičiausiai statyti bažnyčią. • ’ -

PARAPIJOS VARDAS
Susiorganizavus parapijai, daug ginčytasi apie jos vardą. 

Kaip aukščiau minėta, sausio 10, 1909, parapijai vardą davė Šv. 
Jono Krkštytojo. Tas vardas bažnyčios autoriteto dar nebuvo už
tvirtintas. Dėlto priėjus prie galutino nustatymo parapijai ir baž
nyčios vardo, kun. J.' Krasnickas leido žmonėm balsuoti.

Švč. Panos Marijos Nekalto Prasidėjimo vardas parapijai gavo 
381 balsą.
. Kiekvienas balsas čia reiškė doleri. Kaip matosi Švč. Panos

i Marijos Nekalto Prasidėjimo vardas gavo daugiausiai balsų. Tas Į- 
I vyko kada kun. J. Krasnickas paklojo $350. Žmonių buvo 31 balsas 
už ši vardą. Taigi dabartinis vardas parapijai ir bažnyčiai tuoj 
buvo užtvirtintas. Susidarius gerai nuotaikai, buvo padaryta aukų 
rinkliava naujai bažnyčiai. Kiek tapo surinkta, užrašuose neparo
do. Turint jau pradžiai pinigų, J. E. Arkivyskupui leidžiant, kun. 
J. Krasnickas nupirko plotą žemės prie tVindsor St. ir Webster

K AlfDDTT'vr''TT’T A T TO t TT^'T'T tt ttt t ^ve kampo. Už žemę užmokėjo apie $4,400.00 p. E. H. Norton. Pa-
(, A Ari rS iv I J t r1. 1 A US I -I rL. 11 J V lt J» vasario sulaukę, ant tos žemės pradėjo budavoti plytinę bažnyčią,

kuri lešavo apie $35,000.00 Architektai buvo McGinnis ir Walsh. 
Generalis kontraktorius — p. Burns.

Kun. Juozapas Krąsniekas rūpinosi netik bažnyčią, liet ir mo
kyklą turėti. Todėį bažnyčią būdavo jo kartu su mokykla — taip 
vadinamą kombinacijos namą:— apačioje mokyklos kambariai, o 
viršuje bažnyčią. Statybos darbas ėjo sparčiai. Žmonės aukomis 
buvo duosnūs. Kai kurie šimtinėmis klojo. Apie vasario 22, 1911, 
bažnyčia jau buvo užbaigta.

Buvo pašventintas kertinis akmuo, bažnyčia ir prasidėjo pamal
dos. Mokyklai keturi kambariai ir svetainėje daug vėliaus baigta. 
Iškilmingas bažnyčios šventinimas įvyko gegužės 30. 1913. Šventini
mo apeigas ir Sutvirtinimo Sakramentą 265 asmenims suteikė ■ J. 
M. Vyskupas Andersonas, Bostono Arkivyskupo pagelbininkas.

PARAPIJOS VEIKIMAS
Lietuviai pasistatę bažnyčią dar uoliau veikė. Įvairių pramogų 

bei- parengimų būdavo nemažai. Pradžioje jie buvo sėkmingi: Vė
liaus dar prie kun. Krasnicko atsiradus nesusipratimams klebono 
ir parapijiečių tarpe, veikimas sumažėjo. Bet ir tada kun. -Krrfsnic- 
kąš nenuleido .rankų; Išbūdavojęs Bažnyčią, rūpinosi klebonija. 
1914 -metais' šalia bažnyčios nupirko trimis aukštais namą už 
$12,000.00. Sekančiais metais aptvėrė bažnyčią ir kleboniją gele
žine tvora, kuri ir po Aiai (Kenai gražiai atrodo.

KUNIGAI.

Švč. Panos Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos organizato
rium ir pirmuoju klebonu buvo kun. J. Krasnickas. Jis klebonavo 

—■ reiškia aštuonis metus "ir tris

i 
i

šv. Patricijaus (airių) klebonijoje.* Ten jis išgyveno, lietuviams Į 
tarnaudamas, iki gegužės 1922 m.

Pirmą gegužės sekmadienį, 1922 m. kun. P. Juškaitis persikė
lė prie lietuvių bažnyčios nuosavon'|klebonjjon gyventi; "Ūpas- visų 
Šimtu nuošimčių pas visus pakilo. Veilfimąs, kur buvo apmiręs, at
budo ir dar žymiai padidėjo. Tuoj buvo rengiamos Field Days, 
Bazarai, teatrai, koncertai skolų mažinimui. Didelės skolos tirpo 
kaip sniegas nuo šiltos pavasario siūlės.

Birželio mėnesio pradžioje J. E. Kardinolas atsiuntė kun. Fe
liksą Norbutą pagelbininku. kurs išbuvo iki rugsėjo 8, 1932. Jo vie
tą užėmė kun. Jonas Plevokas, kurs ir po šiai dienai tebevikarauja.

SKOLŲ ATMOKSJIMAS.
Uoliai ir vieningai visiems kartu su klebonu dirbant, skolos 

kas met mažėjo. Nuo gegužės iki Naujų metų tapo atmokėta $4000. 
skolos. Sekančiais dvejais metais po $4,500; o 1925 atmokėjo 
$11,000.00; 1926 — $5,000.00; 1927 — $2,000.00; 1928 — $1,000; 
1929 — $4.000; 1930 — $2.000; 1931 — $3,000; 1934 — $1000.

1925 m. buvo vajus skoloms atmokėti. Buvo paskirta kiekvie
nai šeimai po $60.00 Į metus sumokėti.

PARAPIJOS MOKYKLA •
Susimažinę skolą tuoj pradėjo lietuviai rūpintis sava parapiji

ne mokykla. Lietuvių kalboje pamokos tris kart savaitėje būdavo 
duadama vaikams iš viešų mokyklų parėjusiems. Tas buvo daromu 
prie klebono Krasnicko ir kun. P. Juškaičio. Vienok tuomi kun. 
Jiiškaits nebuvo patenkintas — norėjo būtinai Įsteigti nuolatinę 
astuonių skyrių parapijinę mokyklą.

1926 pavasaryje kun. P. Juškaitis rašo laišką seserims Kazi- 
mierietėms Į Chicagą, prašydamas ar negalėtų sekančiame rudenyje 
užimti Cambridge’iuje mokyklą? Gavęs pusiau teigiamą atsakymą 
tuoj rašė Jo Em. Kardinolui laišką prašydamas leidimo rugsėjo 
mėnesyje 1926, atidaryti mokyklą. Jo Em. Kardinolas tuoj leido 
pradėti mokyklą ir Šv. Kazimiero Seseris užtvirtino mokytojomis. 
Viskas ėjosi labai gerai; tik štai Šv. Kazimiero Sesers atsisako pra
dėti mokyklą šiais metais. Jos prašo dar bent metus laukti. Dar 
neturi ganėtinai Seserų mokytojų. Ūpas pas žmones ir kleboną buvo 
kad jau šiemet pradėti. Tuomet klebonas kun. P. Juškaitis, kreipė
si prie Jėzaus Nukryžiuoto Seserų. Jos apsiėmė, ir J. E. Kardinolo 
prašant tuoj jos tapo užtvirtintos. Rugsėjo 8 d. 1926 atsidarė Cam
bridge’iuje parapijinė lietuviij mokykla — vienintelė Bostono vys
kupijoje. Iškarto mokykla pradėjo veikti su keturiais skyriais. Kas 
met buvo pridedama po skyrių iki galutinai 1931 buvo pirma lai
da. Baigę šią mokyklą vaikai neturėjo bėdos stoti j aukštesnes mo
kyklas. Ten jie nebuvo paskutiniais, bet daugelis pirmutiniais. 
1932 metais Cambridge aukštesnės mokyklos principalas viešai mus 
mokinius išgyrė kaipo gabiausius anglų kalboje mokinius.

J. E. ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULEVIČIUS 
PAŠVENTINO MOKYKLĄ

Mes laikome už didelę garbę, kad rugpiūčio 16, 1926 m. Jo Eks
celencija Arkivyskupas Jurgis Matulevičius pašventino mūsų mo
kyklą. Tąja proga mokykloje pasakė gražų ilgą pamokslą. Jo žo
džiai rado atbalsį žmonių širdyse. Parapijinė mokykla tuomet pra
sidėjusi ir po šiai dienai puikiai gyvuoja.

SESERYS MOKYTOJOS
Klebonas negavęs Šv. Kazimiero Seserų ėmė Jėzaus Nukryžiuo

to Seseris. Mas 1921 m. Tėvas Alfonsas, C. P. pradėjo kurti. 1925 
m. buvo pirma profesija. 1926 m. keletas iš jų buvo jau, gerokai 
prasilavinusių. Į Cambridge’ių atvyko keturios mokytojos ir viena 
virėja. ___________ t

nuosavonjklebonjjon .gyventi; "Opas- visų 
pakilo. Veilfimąs, kur buvo apmiręs, at
ėjo. Tuęj buvo rengiamos Field Days, 

mažinimui. Didelės skolos tirpo

VIENUOLYNAS
Rengiantis prie mokyklos atidarymo, buvo rūpinamasi ir su 

Seserimis gyventi namu. Arti bažnyčios nupirkta keturių šeimų na
mas už $13,000.00. Pertaisymas, šilumos, šviesos ir kitų reikmenų 
sudėjimas lešavo arti $3000.00. Visą pertaisymo ir ištaisymo darbų 
patys parapijonai atliko vakarais iš dirbtuvių parėję. Aukšta ne
permatoma tvora visas vienuolynas aptvertas. Jurgis Baranauskas 
nupirko suvirš 30 gražių jovarų medžių, kuriais apsodintas vienuo
lynas.

CAMBRIDGE, MASS.
J. E. VYSKUPAS MATU 

LIONIS CAMBRIDGE 
PONTIFIKUOS

Jo Emin. Kardinolas lei
do J. E. Vysk. Matlioniui 
Cambridge lietuvių bažny
čioje atnašauti Pontifika- 
les Šv. Mišias gruodžio 8 
d., 10 vai. ryte ir 9 d., 11 
vai. Tose valandose J. E. 
Vyskupas laikys Pontifi- 
kales Šv. mišias už visus 
parapijiečius ir parapijos 
įkūrėjus.

Gruodžio 10, 9 vai. ryte 
Šv. mišios bus laikomos 
už visus mirusius parapi
jiečius.

PARAPIJOS SIDABRI
NIO JUBILĖJAUS IŠ

KILMINGA PUOTA

Gruod. 9, 6 vai. vakare, 
Parapijos salėje įvyks ne
paprasta puota. Apart 
skanių valgių — kalakutų, 
gražių dainų bus ir žingei
džių kalbų. Kalbės J. E. 
Vyskupas Matui i o n i s, 
kankinys už tikėjimą grį
žęs iš Rusijos; Kun. J. J. 
Jakaitis, Tėvų Marijonų 
Provincijolas, Gubernato
rius, Mayoras, Valst. Iždi
ninkas ir daugelis kitų 
garbingų svečių. Jubilėji- 
nis įvykis bus tinkamai 
paminėtas.

Dalyvaukite visi. Įžanga 
tik vienas doleris.

MIRUSIŲ ŽMONIŲ 
KŪNAI ŠVIEČIA

ŠV. PANOS MARIJOS NEKALTO 

PRASIDĖJIMO PARAPIJOS IR 

BAŽNYČIOS ISTORIJA

DVASINIS PARAPIJOS GYVAVIMAS
Pirmais aštuoneriais po parapijos įsikūrimo metais, dvasinis gy

vavimas nebuvo pakilus. Visos pajėgos buvo įtemtos į išorinės baž 
nyeios budavojimą. Tuomet nebuvo lietuvių misįjonierių. Amerikon 
atvykus Tėvui P. Kapucinui ir pradėjus misijas skelbti, ši kolonija 
nebuvo apleista. Tėvas P. Kapucinas davė misijas Cambridge’io 
lietuviams.

1917 antras misijas davė Tėvas Alfonsas - Pasijonistas. Nuo 
1922 metų kasmet esti misijos ir rekolekcijos. Daugiausiai jas yra 
skelbę Tėvai Marijonai: Kunigai Andziulis, Čikota, Kulikauskas, 
Vaitkevičius,, Bublys, česaitis, Urbanavičius, J. E. Vys. Būčys ir 
kiti. Jėzuitai tėvai: Bružikas, Mešlis, Aukštikalnis. Domininkonas— i 
Tėvas Bonaventūras Pauliukas.

Atsižvelgiant į tiek duotų misijų, rekolekcijų, novenų ir kitų i 
pamaldų, dvasiniai ši parapija labai aukštai stovi. Kas sekmadienis 
labai daug yra einančių prie Šv. Komunijos. Nemažas būrelis yra, 
kurie kasdien priima Švč. Sakramentą. Kasdieninės Šv. Mišios 
taipgi daugelio yra klausomos. Seniaus vienas kunigas būdamas i 
mažai turėdavo ką be. veikti, o dabar dviese turi užtektinai darbo. 
0 žmonių dabar mažiau nekaip pirma.

PAŠAUKIMAI
Dievo malonės vaisiai apsireiškė netik žmonių geruose darbuo

se, bet ir pašaukimuose.
Izidorius Kairys ir Leonas Praspalius 1918 įstojo j Marijonų 

vienuolyną. Pirmas nebaigęs noviciato mirė. Antras baigdamas, ap
leido, norėdamas eiti mokintis Į kunigus. 1933 m. baigė. Įšventintas 
ir darbuojasi Detroit’o vyskupijoje. Kun. K. Jenkus 1931 m. įšven
tintas — darbuojasi So. Bostone. Juozas Bucevičius — ir Alfonsas į 
Peredna prie La Salettų. J. Bucevičius jau už metų bus kunigu, j 
Peredna kiek vėliaus jei Dievas padės. Prie Pasijonistų yra Povi
las Ribokas.

Prie Šv. Kazimiero Seserų yra: Vincenta — Sesuo Apolonija ir 
Ona — Sesuo Einma — Bubliauskaitės, O. Ščiglinskaitė. Buvo dau
giau įstojusių, bet kitos sugrįžo

Prie Jėzaus Nukryžiuoto Seserų — yra sekančios:
Marijona Dailidžiukė — Sesuo Paula — ilgus metus buvo Mo- j 

tina perdėtine. Uršulė Dailidienytė — Sesuo Dolorosa. Anelė Biro- i 
naitė — Sesuo. Pranciška, Ona Kuklevičiutė — Sesuo Immakulata. 
Neseniai nuvažiavusios yra: dvi Benušaitės ir Šakaliutė

Matosi, kad Dievas laimina šią parapiją. Dieve duok dar dau- 
giau pašaukimu• ' . _ __ _ .
Iš Švenčiausios P. M. Nekalto Prasidėjimo Parap. Paminėjimas”.M

CAMBRIDGE’IUJE LIETUVIAI
g Su virš penkiasdešimts metų atgal kaip šiame miste lietuviai 
radėjo apsigyventi. Pradžioje buvo tik keletas. Greitu laiku lic- 
feriai čia dauginosi. Daugelis iš Lietuvos atvykę i Boston’ą ir ne- 
■adę patogaus darbo, ėjo per upę į Cambridge. Nemažai dar iš tų 
fcnųjų lietuviu šiandien tebėra gyvi, Juos visus- išvardyti per] 
■ag vietos užimtų.

Dvidešimto amžiaus pradžioje lietuvių' skaičius šiame mieste 
en buvo žymus. Jų dvasinius reikalus aprūpindavo kun. Gricius, 
gėliau kunigai Jonas ir Tarnas Žilinskai iš So. Boston’o.

• PARAPIJOS ISTORIJA '" 7
Ilgus metus Cambridge’iuje gyvenanti lietuviai priklausė prie 

Jo. Bostono šv. Petro lietuvių parapi jds. 1908 metais, lieturių skai- 
Eini padidėjus, jie pradėjo mąstyti apie įsisteigimą savo parapijos. . 
Eadangi tais laikais Amerikoje lietuvių kunigų' buvo stoka, tai pri-1 
įėjo laukti iki gaus lietuvį kunigą. Virš minėtais metais gavėnios] 
liuke keletas vyrų, atstovaudami visus šio miesto lietuvius, nuvyko 
juCBcfcono .***.’_ ”
į/Ketuvių parapiją Cambridge’iuje. Jo Eksceh 
pū maloniai atstovus priėmė. Savo kalboje .
■L kad kaip tik gaus lietuvį kunigą, tuoj pavelįs tverti parapija, j 1917 m., spalių 24* d. klebono pagelbininko pereigas eiti buvo 
itetovams išeinant, paliepė surašyti visus lietuvius Cambridge’iuje paskirtas kun. Praneiškus Juškaitis. Apleidus parapiją kun.. Kras- 
iyvenančius ir ieškoti kunigo. Tuomi reikalu Motiejus Mazgelis niekui, jis užėmė klebono vietą. Bet kadangi parapija buvo skolo- 
MS laišką dabartiniam mūsų klebonui, dar ©Pūčiam įtfiJkykTojė — se paskendus (skolos buto apie $50,000.00)" ir žmcrntų labai riešai] 
Fr ?>raisp Ųniycraitete, paraiso, Ind. Jis klauso “>r nesiranda tesilankydavo bažnyčion, tai kun. P. JuŠkaičiui prisėjo apsigyventi

Arkivyskupą W. H. O’Connell prašyti, kad leistų tvor- .
arapiją Cambridge’iuje. Jo EkscelfeHoija Arkiv. O’Con- ntK) gruodžio 1909 iki kovo -1918. 

Arkivyskupas pareis- mėhesius.

■ M
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ŠVČ. PANOS MARUOS NEKALTO J’RĄSIpSJ^O. BAŽNYČIA

Neseniai mirė prof. A. 
Fernau, vienas garsiausių 
pasaulyje radiologų.

Kada profesoriaus kūną 
pradėjo rėdyti laidotu
vėms, buvo pastebėta, kad 
jo kakta, veidai ir kaklo 
dalis šviečiasi melsva švie
sa, kuri buvo toki stipri, 
jog galima buvo nufoto
grafuoti net patamsyje.

Specijalistai ir jo ben
dradarbiai mano, kad šis 
nepaprastas reiškinys yra 
iššauktas sistemati n g u 
nuodijimusi radioaktyvė- 
mis medžiagomis. Prof. 
Fernau 25 m. iš eilės dir
bo su radiumu. Jo pirštai 
seniai jau buvo aktyvių 
druskų suėsti. Be to, jis 
turėjo įprotį dažnai glos
tyti rankomis savo veidą, 
ypač paskaitų metu.

Prieš keturis metus a- 
naloginis įvykis buvo dar
bininkės, kurioms nuolat 

i tekdavo tepti laikrodžių 
i ciferblatus radioaktyvia 
druska, laiks nuo laiko 
vilgindavo burnoje teptu
kus. Vienuolika jų mirė 
nuo užsinuodijimo radiu
mu ir jų kūnai švietėsi. 
Kada, po metų laiko, rei
kalaujant draudimo drau
gijai, reikėjo vienos jų 
kūną iškasti, 
kad ir tada jos kaulai 
spinduliavo melsvais spin
duliais.

• v pasirodė,

Dar praeitais metais 
Slovakų valstybinio rytų 
muziejaus • Košicuose va
dovybė paprašė Čiurlio- 
nies galeriją Kaune, kad 
ji tame muziejuje sureng
tų Lietuvos grafikos paro
dą. Čiurlionies galerija su
sitarusi su Lietuvos grafi
kais sutiko tokią parodą 
surengti. Tame muziejuje 
ligi šiol jau buvo 21 tautos 
grafikos paroda. Muziejus 
leidžia kiekvienos parodos 
katalogą, su iliustracijo
mis ir tekstu. Tsb.



SĖKMINGAS VAJUS KRIKŠTYNOS

Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-9141 
” 3-3760

Gruodžio 7 d., 1934
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Darbininkas, skaitydamas laikraštį ir rasdamas 
jame žingeidžių naujienų ir žinučių, nesigailės tapti 
nuolatiniu skaitytojum “Darb.” jis taipgi ragins sa
vo draugus, pažystamus skaityti ir gal ne vienas už-.' 
rašys saviškiams Lietuvoje. “Worcesterio Žodžio” ži- 
nių ir medžiagos tvarkymui L. D. S. W. yra skiriamas 
vedėjas ir redaktorius kun. S. J. Vembrė, o nuolati
niu agentu, žinių ir skelbimų rinkimui, yra skirtas p.' 
Jonas Kundrotas, iš 45 Coral g-vės, telef. 5-6367; jis 
pasiryžęs yra aplankyti kiekvieną lietuvį Worcestery.1

Tat kviečiame širdingai milžiniškan vienybės dar
ban korespondentus, profesionalus, biznierius, skaity
tojus ir bendrai visuomenę. O Dievuliui laiminant, a- 
teity pasirodys gražus pradžios darbo vaisiai — 

VALIO WORCESTERIS!!!

F. A. VAIŠNORA, M. D.
(VEIKSNER) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
96 Vernon Sti, Tei-5-7810

Ofiso Valandos:
10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakare 

SEKMADIENIAIS 
SŲLYG SUTARIMO 

WORCĘSTER, MASS.

KUN. S. J. VEMBRĖ,
Šv, Kazimiero par. vikaras, LDS. ir “Darbininko” 
rėmėjas. Vajų užgyrė ir stojo vadovavimo darban. 
Jis yra šio puslapio redaktorium. Džiaugiamės susi
laukę energingo ir pajėgingo spaudos darbininko. 
Sveikiname!

v •

“Worcesterio Žodis95

v •“Darbininkui” paskelbus savo vajų nuo gruodžio 
1 d. — iki kovo 1 d., tą žinią visas Worcesteris pers
kaitė su malonumu ir meilinga šypsena veiduose.

Nors kiekvieną metą artimiausias mums katali
kiškas laikraštis “Darbininkas” skelbė vajų, tačiau 
toks paskelbimas nedarydavo didelio Įspūdžio skaity
tojams. Kitų miestelių mažesnės lietuvių kolonijos pa
sišventusiai darbuodavosi tam naudingam ir prakil 
niam tikslui, tačiau Worcesteris pastaraisiais laikais 
buvo lyg apsnūdęs, lyg sunegalavęs, gal, tai dėl depre
sijos, gal ir kitų priežaščių vedamas. Tai faktas! Lai
kas atėjo atbusti ir stoti darban! Paskutiniais laikais 
vienas asmuo labai susirūpino katalikiškos spaudos 
platinimo reikalais ir tuo tikslu sujudino LDS. kuo
pas kurios turėjo net tris susirinkimus lapkričio mė
nesy. Nutarta: a) užprenumeruoti laikraštį “Darbi
ninką” kodaugiausiai, b) įtraukti i Darbininkų 
Sąjungą visas mūsų miesto profesionalų, biznierių ir 
darbininkų pajėgas, c) nuo gruodžio 1 d. atidengti 
“Darbininke” Worcesterio puslapi ir užvardinti ji 
“WORCESTERIO ŽODIS”.—

Kiekvienas laikraštis, kad būtų vadinamas sėk
mingu ir populiariu, reikalinga, kad jis turėtų fiaug 
skaitytojų, ir taipgi skelbimų — “advertisements” sa
vo špaltose. Iki šiol didžiuliame Worcestery nuolati
nių prenumeratorių buvo neperdaugiausiai' ir pavie
niais egz. parsiduodavp prie bažnyčių, arba viename- 
antrame knygų kioske. Kadangi Worcestery priskai- 
toma apie 15.000 lietuvių, žinoma Įvairaus plauko pa
žiūrų ir nusistatymo, tat ir dedamos visos geriausios 
pastangos ir priemonės, kad ši kolonija turėtų ma
žiausia virš 1500 nuolatinių skaitytojų ir apie keletą 
šimtų pripuolamų. <

Suderinus tinkamon darbuotėn visus šios koloni
jos darbuotojus ir korespondentus, kurių čia turime, 
ačių Dievui, geroką skaitlių, tik deja kartais rašančių 
nekatalikiškai spaudai, galima tikėtis gauti gražios 
medžiagos ir įvairumo ir mūsų vajaus laikraščiui. 
Worcesteris yra pilnas pajėgumo žydinčios išeivijos. 
Čia randasi dvi lietuviškos parapijos, keturi smarkūs 
kunigai, turime tris žymius advokatus, lietuvį dakta
rą, yra mūsų tarpe daug mokytojų, muzikų, vargonin- 
kų, dainininkų, orkestrų, katalikiškų draugijų, dide
lė katalikiška lietuvių mokykla, etc...

Štai medžiaga iš kurios galima pastatyti gražus 
katalikybės ir katalikiškos akcijos puošnus namas.

“Worcesterio Žodis” yra labai svarbus mūsų aky
se. Kodėl? Trumpai Sakant, visokis apsnūdimas, mig
la, tingėjimas ir apsileidimas dings, jei mes padarysi
me Worcesterio puslapį faktu. Įsigiję pastarąjį, galė» 
sime jame talpinti gyvų, lietuviškų, katalikiškų, Wor- 
cesterio ir apylinkės žinių-žinelių, kurios sužadins ir 
patrauks skaitytojus ir prenumeratorius.

Inteligentai ir profesionalai matydami, kad čia y- 
ra dirbama naudingas ir prakilnus darbas, nesigailės 
prisidėti prie jo raštais ir* skelbimais.

Korespondentai, gavę daugiau entuziazmo, ma
tydami skelbiamus jų raštus-raštelius; uoliau ir ap
sukriau darbuosis.

v •
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Vos kalioms dienoms praslin

kus po paskelbimo ‘‘Darbininko” 
vajaus, jau pasirodė labai gražūs 
ir sveikintini darbų vaisiai, ku
riais esą. nauji skaitytojai. Jų 
prirašymui pasidarbavo kųn. S. 
J. Vembrė ir buvęs Marianapolio 
Kolegijos profesorius p-nas Jonas 
Kundrotas. Džiaugsmas ima, kad 
šiuo vajumi bendradarbių ir pre
numeratorių pulkan yra sutrauk
ti visi katalikai, profesionalai ir 
biznieriai. "Darbininką” užsipre
numeravo :

1. Kun. Aug. Petraitis,
2. Advokatas Ant. Milleris,
3. Advokatas Kaz. Tamulionis.
4. Advokatas Pranas Bobblis,
5. D-ras Pr. Vaikšnoras, M. D.
6. Kun. S. J. Vembrė
7. Kun. Mykolas Vembrė, Lietu

voje.
8. Advokatas Juozas Vembrė, 

Lietuvoje.
Antanas Vembrė, Lietuvoje 
Domas Stankūnas, Lietuvoje 
Juozas J. Dirsa, graborius. 
Jonas Černius, fotografas. 
Martynas Kazlauskas, 
Jonas Bašinskas, biznierius. 
Vladas Rimša.
Kazys Zekas, dentistas, 
Paulina Balčiūnienė.
Jurgis Vosylius. 
Antanas Šimkūnas.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. Jonas Kundrotas.
21. Juozas Baltramaitis, 

Vincas Blaveckas.22.

Plačiasparnis, lietuvių mylimas 

paukštelis. garnys, beskrisdamas 

žiemavoti šiltesniuosna kraštuos- 

na, pakely pailsėtų sustojo Wor- 
cestery. ir kaikurias lietuvių šei

mynas apdovanojo gražiomis do 

vanėlėmis. Štai laimingos iš eilės 

šeimynos :
1. Tomas ir Joanna Peperiutė 

Ruseckai. nuo 33 į Barelay g-vės, 

spalių 4 dieną susilaukė gražios 

dukrelės, kuri lapkričio 11 d. ga

vo Alenos - Daratos vardą. Krik

što tėvais buvo Pranas Jankaus

kas ir Petronėlv Guarin. Krikšto 

sakram. suteikė kun. S. J. Vem

brė.
2. Juozas ir Ona Bendoraitė 

Laukaičiai, nuo 68 Waverly g-

; vės, spalių 16 d. susilaukė irgi 

j dukrelės, kuri lapkr. 18 d. gavo 
Į Onutės - Veronikos vardą. Krikš- 

’ to tėvais buvo Stasys Bendorai- 

i tis ir Julė Burdulytė. Krikšto 
i sakram. suteikė kun. Ąug. Pet- 

' raitis.

3. Juozas ir Adelė Jaruševičiu- 

te Aleksandravičiai, nuo 42 Penn 

Avė., spalių 20 d. susilaukė dido

kos dukters, kuri lapkr. 13 d. iš

sirinko Kristinos - Dianos vardą.

■Krikšto tėvais buvo Antanas Ja

ruševičius ir Ona Kirmilavičiutė.

SVEIKINAME VAJAUS 
DIDVYRIUS!

Gerbiamų biznierių Ir šiaip jau 
prenumeratorių vardai — naujų 
ir senų skaitytojų — bus skelbia i 
mi_ "Worcesterio Puslapyje” — ’ 
Nepasiduokite ir skubėkite papil 
dyti Worcesterio pulko vajaus 
kariuomenę!

40TĖS ATLAIDAI

Šv. Kazimiero parapijos bažny

čioje sekmadieny, gruodžio 9 d. 

su iškilminga Suma ir procesija 

prasideda 40 valandą adoracij;. 
Šv. Sakramento. Išpažinčių klau

symas suaugusiems: vakarais po 

mišparų ir rytais prieš šv. mi

šias, vaikučiams ir jaunimui pir 

madieny nuo 3:30 vai.
šv. Mišios rytais 5:15, 7, 8, 9 

vai., vakarais mišparai su pamo
kslais 7 :30 vai.

Kadangi 40-tė yra ypatingas 

laikas Dievo malonių įgijimui, 

tat ir kviečiama kodaugiausia 
lietuvių ivorccsteriečiu ir apylin

kės jomis pasinaudoti.

UŽKVIETIMAS

Moterų Sąjungos 5-ta 

rengia Valgių Pardavinėjime 

kermošėlį, (Food Sale), gruodžio 

13 dienų, 1934 m. Bamard. Sum- 

ner & Putnan Co. krautuvėj.
Šiuomi kviečiame visas Sąjun- 

gietes ir ne Sąjungietes iškepti 

skanių pyragų, o kurios negalėsi- 

i te iškepti, tai neužmirškite atei

ti nusipirkti.

Visas pelnas skiriamas Šv. Ka

zimiero parapijai. Todėl nuošir
džiai kviečiame paremti šį gražų 

darbą.

Nuoširdžiai kviečia 5-tos kp.
Valdyba

i

kuopa

VESTUVĖS
Giraitis—Simoniutė.

Vartų parapijos baž-

buvo — p-lčs Teo- 

Agnietė Simoniutės. 

— Juozas Šimonis.

Šeštadieny, lapkričio 24 d., am

žinu moterystės ryšiu tapo su

jungti p. Vincas Giraitis, iš 71 

Harrison gatvės su p-le Ona Si- 

moniute iš Speneer, Mass. šv. 

Mišias laikė ir moterystes Sakra

mentą suteikė kun. J. Bakanas 9 

vai. Aušros 
nyčioje.

Pamergės 
filė, Alena, 

pabroliais

Vincas Rasnas ir Vincas Laukus. 

I’o pamaldų jaunieji su svita nu- į 

sifotografavo pas lietuvį Worces- , 
terio fotografą p. Joną Černių, 8 ; 

Vernon g-vės.

Po vestuvių apsigyvens Šv. Ka

zimiero parapijoje. Sveikiname 

jaunuosius, sukūrusius grynai lie
tuvišką šeimyninį lizdelį, kaipo 

pavyzdį ateityje mūsų lietuvai- 

I tems ir jaunikaičiams!

i 
i

Leary — Kvaraciejutė
Lapkričio 12 d. š. m., p. Izabi* 

le Kvaraciejutė (Korosce) ište

kėjo už Jono E. Leary, liudinin

kais buvo Marytė Kvaraciejutė ir 
Eurikas Leary. Šv. Mišias laikė 

ir moterystės sakramentą sutei

kė kun. S. J Vembrė, 0 vai. Šv. 

Kazimiero parapijos bažnyčioje.

Germain — Paceukaitė

J. E. VYSKUPO T. MATULIONIO ATSILANKY
MAS WORCESTERY

Iš kaires dešinėn stovi: kun. A. Petraitis, J. E. Vysk. 
Matulionis, kun. S. J. Vembrė.

J. E, VYSKUPO T, MATU-1 A,v<ks,a;“ sus'r“k™ai' .taip 
. .......... ! 8* neužmirškite atsinesti mėnesi

nio mokesčio, kurios esate dar 
skolingos* už praeitus mėnesius, 

kadangi reikia subalansuoti kny

gas. Laikytis .tvarkos — tai gra

žiausi gyvenimo priedermė.

P. Alavoši-enė—Pirmininkė
K. Senkienė—Sekretorė

Lapkričio 29 dieną lydimas 

Tėvų Marijonų Provineijolo kun. 
J. J. Jakaičio čia atvyko Jo Eks

celencija Vyskupas Teofilius Ma

tulionis. Po trumpo poilsio pas 
svetingus Šv. Kazimiero pavapi 

jos kunigus, kleboną kun. A. Pe

traitį ir kun. S. J. Vembrę, lap

kričio 30 dieną Jo Ekscelencija 

atlankė garsiąją Šv. Kryžiaus 
Kolegiją ir Šv. Kazimiero para

pijos mokyklą. Mokyklos moki

niai, vadovaujant Seselėms Kazi- 

mierietėms. gražiai pasveikino J. 

Ekscelenciją kalbomis. J. E. ap

lankė kiekvieną kambarį Prakal

bėdamas Į vaikučius ir sveikinda

mas. pareiškė

damas, kad jų tėveliai savo dar 

bu ir aukomis 

pastatė tokią puošnią katalikiš

kąją mokyklą. Prie to pažymėjo, 

kad Rusijoje jaunimas neturi to

kių mokyklų.

džiaugsmą, saky-

savo vaikučiams

minstrelis puikiai nusisekė ir pa

rapijai davė pelno virš $300.00. 

Tik labai nemalonu, kad visas 

parengimas buvo anglu kalboje. 

Todėl nevisi buvo patenkinti, y- 
pač lietuviai ateiviai pageidauja, 

kad būtų ir lietuvių kalboje pro

gramos dalis. Girdėt, kad Vie

nuoliktas choro parengimas bus 
pusiau lietuviškas. Šiame paren

gime dalyvavo virš šimto choris- 
Į tų-čių. tat garbė mūsų chorui ir 

; jo vadui muzikui J. Žemaičiui. 

■ Čia noriu priminti, kad mūsų 

' choras surengia net keletą pana

šių Vakarėlių bažnyčios naudai.

MINSTRELIO KOMITETAS 

BUVO SEKANTYS:

Kun. A. Petraitis. Garbės pir 

mininkas. kun. S. J. Vembrė, ge- 
neralis pirmininkas, varg. J. Že

maitis, Direktorius ir Vedėjas.

GARSINIMŲ KOMISIJA:
Dr. J. Žemaitis, J. Grigaitis, 

J. Alavošius, J. Bačinska-s, A 

Ginkus, J. Banys, J. Bačkauskas 

KOSTIUMŲ KOMISIJA

A. Jugmanaitė, M. Kučinskaitė 

ir M. Keršytč.

TIKIETŲ KOMISIJA:

J. Dzidolika, J. Valinskas. 

Alinskaitė.

MUZIKOS KOMISIJA:

M. Lukošaitė ir A. Ginkus.
PROGRAMOS VEDĖJAI: 

J. Ginkus ir J. Grigaitis.

I
Lapkričio 16 d., p-lė Marytė ( 

Paceukaitė ištekėjo už Lauryno 

E. Germain. Liudininkais buvo 

Ona Kadeikiutė ir Arthur Du- 

mont’as. Moterystės sakramentą

ŠV. ONOS DRAUGUOS 
SUSIRINKIMAS .

i

R.

su-Šv. Onos draugijos metinis 

sirinkimas įvyks gruodžio 7 d. 
suteikė kun. Aug. Petraitis, kle- ■ vakare 7:3O bažnytinėje salėje, 
bonas, 9 vai. Šv. Kazimiero para- . Gerbiamosios draugijos narės: 
pijos bažnyčioje. Abu jaunieji y- i kiekviena narė turi atsilankyti į 

ra kilę iš AVorcester. Mass. i metinį draugijos susirinkimą, nes 

Į yra aptartina daugelis svarbių 

Į dalykų. Bus renkama valdyba a 

teinantiems metams. — tas labai 

Lapkričio 22 dieną šv. Kaži-1 svarbu ir reikalinga visoms daly- 

miero parapijos choro dešimtasis vauti.

PARAPIJOS MINSTRELIS

ADVOKATAS

Offiee:

638-642 
Slater Bldg.

WORCESTER 
MASS.

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER
I
i 
I 
t
i i

ADVOKATAS

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
ŠVENTĖ

šeštadieny, gruodžio 8 d., pri

puola šventė Nekalto Šv. Panelės 

Marijos Prasidėjimo šventė. Tą 

dieną- kiekvienas katalikas priva- 

* lo išklausyti šv. mišių, kurios bus 
i laikomos 5:15, 7:30 ir 9 vai. Miš- 

t parai vakare 7:30 vai. Penktadie- 

■ nv išpažinčių klausymas 3:30 
i vakare nuo 7:30 vai.
I

______________________——————————

L. D. S. PRAKALBOS

ii

i

t
i

Office

406-408
Slater Bldg.

WORCESTER
MASS.

Tel. 5-2576 ' Namai: 2-0911

KAZ. W. TAMULIONIS
ADVOKATAS

Office:

527 
Slater Bldg.

WORCESTER, 
MASS.

Lapkričio 30 dieną LDS. narių 

ir spaudos platintoji] -prakalbose 

žmonės nusidžiaugė, kada Jo Ek

scelencija Vyskupas, lydimas kle

bono kun. A. Petraičio, atvyko Į 

prakalbas. Nors po ilgos kelionės 

iš Chicagos atrodė pavargęs, bet 

prakalbų vedėjui p. J. Kundrotui 

paprašius, pasakė gražią kalbą a- 

pie katalikiškąją spaudą. Gale 

pareiškė: Malonu man čia su ju

mis dalyvauti ir matyti didelį pa

sišventimą katal. spaudos platini
mo darbe susirūpinusius. Po to 

kalbėjo adv. A. Mileris, kun. A. 
Petraitis, kun. S. J. Vembrė, ad

vokatas P. Boblis. adv. K. Ta
mulionis, M. Ščiuka, varg. J. Že- 

■ maitis. A. Pocius “Darb.” admi

nistratorius, V. Blavackas. Prie 

to gauta keletą naujų skaitytojų 

j ir garsinimų "Darbininkui”.

; Prakalbų Vedėju buvo prof. J. 

i Kundrotas. Dusmeniškis

IŠLAISVINO IŠ RETE
ŽIŲ

\ -------------------------

Ties Lenino mauzolėjum 
sūnus klausia tėvo:
— Tėveli, kas čia toks ?
— Čia Leninas palaido

tas.
— O kas toks tas Leni

nas?
— Didelis žmogus, 

saulinės revoliucijos 
das.
— O ką jis padarė?
— Jis išlaisvino mus 

retežių.
— Iš kokių retežių?

I — Na, pavyzdžiui, aš tu
rėjau prie laikrodžio auk
sinį retežį. Mama taip pat 
turėjo ant kaklo... Supra
tai?

Į

pa- 
va-

iš

1
f

“Kaip tamstos bičiulis leidžia 
laika savo kelionėje automobiliu Į 

je?”

“Puikiai. Aš gavau du laiškus 

iš jo — vieną iš policijos nuova

dos ir kitą iš ligoninės’’. (‘Tot- 

tenham Herald’).

Tel. 43501 arba 4-3865

JUOZAS J. DIRSA
Graborius ir Balsamuotojas 

"Funeral Parlors” ir Namai 
ant

13 ELLS\VORTH ST.
Išnuomojam Automobilius 

Visokiems Reikalams.

VERNON STUDIO į
■ •

į JONAS ČERNIUS-Savininkas ♦ 

Tel. 5-55751
♦

į VIENINTELIS
AVORCESTERIO

FOTOGRAFAS t

t
i i
« 
i ■

!

8 Vernon St.

* « GREEN MOUNTAIN 
DAIRY

1* SAVININKAS — JUOZAS į
BALTRAMAITIS

WORCESTER To AVEBSTEr!
ROAD

• Visokių Valgių, Užkandzų ir * 
Gėralų

PARDUODA ♦♦ J
• Kai-tik Pravažiuosi Pirmą 1 
{“TRAFFIC LIGHT’’ kairėje. įIMOOERNIŠKA LIETUVIŲ* 
’ KRAUTUVĖ !

UŽLAIKO ’ t
JONAS B. BAČINSKAS

(SŪNUS)
344 Millbury St. Tel. 5-5746
Namų. Ūkių, Pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda 
JONAS V. BAČINSKAS 

(TĖVAS)

i»♦ 
t t♦« 1

Renkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi “Darbininko” “Worcesterio Žody”



DARBININKAS e.Antradienis, Gruodžio 11 d., 1934

šį Skyrių Veda Amerikos Lietuviu Daktaru Draugija.

Pabaltijo Valstybių Sutarties

PIRMAS DANTIS

DAJ?BIJ<IWAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN E. C. ASSOCIATION OF LABOR
Eutered as second-class matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. nDder the Act of March 3, 1870
ieeeptance for malling at special rate of postajje provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

vaikas tik vieną dantį te-į 
turi? Aš manau, kad jis!„j__ ________ ________
yra labai suvėlavęs su sa-1 jau yra trijų galvų patvir- 
vo dantimis; jau privalė- tinta. Kai buvo pradėta 
jo turėt visus dantis.

Negalienė ligi nusiminė tai Rytų Europoje buvo' 
ir kaip greitai baigė kalbą kilęs tikras politinis suku- 
su savo drauge, tuojaus ė- rys, kuriame mažoms Pa- 
mė žiūrėti į jai išduotą su- baltijo valstybėms neleng- 

: rašą apie dantų užlaiky-' va buvo susivokti, o dari 
mą, ................................

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos santarvės sutartis

vijai ir Estijai bei jų sau
gumui sudaro tiek kiek 
šiuo metu galima.

Savaime aišku, kad Pa
baltijo santarvė, nustaty
dama glaudų politinį ben
dradarbiavimą tarp Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
žymiai sustiprino ir išori-- -. , .... - . rasą apie aanių uziaiKy-;Va buvo susivokti, o dar < s-motinai pastebėti, kad vai i • u -- nj šių valstybių saugumą.• f . . .. . mą, jųmetlaiki, dygimą sunkiau buvo išvesti sava-kas jau tun vieną apatių k t t N j, k Ne_ politikos ? Čia daugiau ai reikšmę

dantj. u-davė jai su-Kūdikio Taigi nugalėjus šią kliūti ‘ 3 YU
P”3?’ į°de PraeJusl4 na‘ dantų dygimas ir kritimas ir nasiekus visiško susita- 
kti lis buvo toks audrin- • t . jo. c • šiaip sustatytas. rimo, yra daugiau pagnn-
gas' , Priešakiniai dantys dy-!do šią sutartį branginti.

Onytė pamiršo ir apie gsta tarpe 5 ir 7 mėn.; šiuo metu politinės aplin- 
savo nedamiegojimą ir 

j nuovargį. Užmigdžius vai- 
i kutį pasišaukė draugę, 
■ kad pasigirus vaiko dan
tuku.
— Žinai, drauge, — sako 

Negalienė, — didelę nau
jieną turiu pasakyti. Bet 
spėk, kas? Niekienė, ma
tydama Negalienę links
mą, manė, kad gal ji .gavo 
iš kur nebūt didelį turtą, 
tarė:
— Tai tu jau gavai nuo 

ko nors tūkstantinę.
— Tas dalykas yra ver

tesnis ir už pinigus, — at
sakė Negalienė
— Nagi, nagi, kas jau 

taip pas tave įvyko?
— Ogi mano sūnus jau 

turi vieną apatinį dantį 
priešaky ir kiti jau dygs
ta, o, kad tamsta maty
tum koks tas dantukas 
gražus; atrodo, kaip per
las įdėtas į raudoną šilką.
— Tai reiškia, kad tavo

Beprausiant mažyti, vai
kas kažkaip susmuko į 
maudynę ir į burną paga
vo dikčiai vandens. Kūdi
kiui, matyt, tas labai ne- 

il

Rašo Dr. G. I. Bložis,
dentistas, Chicago. III.
Negalienė turėjo vargin- patiko, nes iš visos gerk- 

gą naktį, būtent mažas sū- lės pradėjo rėkti, verkti, 
nelis nedavė miegoti; ser- Tas įvykis davė progos 
guliavo, biskį karščio tu
rėjo, labai buvo neramus, 
tat ir Negalienė visai ma
žai gavo pasilsėti. Vienok 
savo kasdieninį darbą at- 
'ikinėjo.

rengtis prie šios sutarties,
^UBSCRTPTTON KATES: 

^mastic yearly ..........................
•’orelsn yearly..............................
•'k»mestic once per week yearly 
’oreign once per week yearly..

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

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

$4.00
$3.00
$2.00

DARBININKAS
966 West Broadway - South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680
-/

KARŠTO VANDENS
ŠILDYTUVAI

Padaryk žie
mos laiku va
žinėjimą pa
togiu Įvedant 
karšto van
dens šildyt ii- 
vą savo au
tomobiliu.

Vario šildytuvo korys. Kromu 
arba “crackle” padengta. Di
delės Įtalpos. Už Įrengimą 
kuojama atskirai.

$

ro

/

Thermostats nuo 95c 
aukščiau

Winter Fronts ... 98c.

Virestone
SEKVICE STORES, Ine.
Warren Avė. at Legion 

Parkvvay
Phone Brockton 239

ir

krinta tarpe 5 ir 7 m. | kybės Rytų Europoje yra 
Šalutiniai dygsta tarpe tokios, kad Pabaltijo vals- 

7 ir 9 mėn.; krinta tarpe tybių santarvė darosi bū- 
7 ir 9 m. j tina jų nepriklausomybei

Akiniai dygsta tarpe 18, išsaugoti. Jau pats faktas, 
ir 20 mėn.; krinta tarpe 11 kad Lenkija
ir 13 m.

Pirmas krūminis dygsta 
tarpe 12 ir 14 mėn.; krin
ta tarp 9 ir 11 m.

Antras krūminis dygsta 
tarpe 24 ir 30 mėn.; krin
ta tarpe 9 ir 11 m.

Reiškia, vaikas viso tu
ri tik dvidešimts dantų: 
dešimts apačioj ir dešimts 
viršuj.

Negalienė peržiūrėj u s 
duotą jai sąrašą apie dan
tų informacijas labai nu
džiugo. kad jos mažo sū
nelio dantis dygsta nor
maliai ir su pasididžiavi
mu savo draugei pasakė, 

i kad pas jos mažą Jonelį 
I viskas yra tvarkoj.

veik viso pasaulio akys y- žiūrinėjo įdomiausias So
ra atkreiptos į Pabaltijį. 
Reikalas patikrinti šiame 
pasaulio kampe saugumą 
ir Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę yra tiek 
aiškus, kad juo yra susi
rūpinusios ir diplomatinės 
kanceliarijos ir pasaulinė 
viešoji nuomonė. Tokio
mis aplinkybėmis Baltijos 
santarvė gali būti tas ker
tinis akmuo ant kurio vė
liau gali išaugti taikos, 
pastovumo rūmai Rytų 
Europoje.

Žinoma, tas uždeda Pa
baltijo valstybėms svar
bią taikos misiją — budė
ti, kad jų taikinga pradžia 
būtų pastovi ir tvirta — 
duotų gerus vaisius pir
miausiai joms pačioms.

Tsb.

(tarptautinės padėties su- 
j gretinimas. Jau pačioje 
Ženevoje, tik pasirašius 
sutartį, pastebėta, kad pa
kilo bendras Pabaltijo val
stybių svoris ir jomis su
sidomėjimas. Tas susido
mėjimas savaime aišku, 
pareina ne iš paprasto 
žingeidumo, o iš to vaid
mens, kurį Pabaltijo san
tarvei gali tekti suvaidin
ti Europos taikos politi
koje. Pasirašydamos san
tarvės sutartį, Lietuva, 
Latvija ir Estija tuo pa
čiu pasisakė už tą bendro
sios politikos mintį, kuri 
siekia išlaikyti Europoje 
taiką esamų sutarčių pa
grindais. Nežiūrint to, ar 
pavyks susitarti dėl Ryti] 
Lokarno, Rytų Europoje 
Pabaltijo santarvė bus 
pirmas valstybių susigru- 
pavimas, skirtas taikos 
reikalams. Ir čia yra svar
bi to susigrupavimo reikš-

I

ūkiu ir kul- 
tuojau po 
j Pabaltijo 
revizitu at-

ir Vokietija 
neigiamai atsiliepė į So
vietų Rusijos pasiūlymą 
garantuoti Baltijos vals
tybių nepriklausomybę ir 
kad jos pareiškė neigiamą 
nusistatymą į Rytų pakto 
klausimą, savaime verčia 
ištirti Pabaltijo santarvės 
reikšmę.

Žinoma, Pabaltijo san
tarvė neduoda ją pasira
šiusioms valstybėms visiš
kų saugumo garantijų. 
Baltijos • valstybių kare 
pajėgos, net drauge paim
tos, yra menkos, palygin
ti su pajėgomis tik vieno 
iš jų didžiųjų kaimynų, mė. Baltijos santarvė gali Latvijos ir Estijos žurna- 
Tačiau tai nesumažina Pa- būti tas branduolys, 
balti jo santarvės reikš- ’ kurį toliau eis platesnis Vo pakviesti Sovietų Rusi-

, ciiikva- u<xxmoo. Nereikia jos Žurnalistų. Pabaltijo 
'nvmircfi Ir o r? Tiirnalictai an-

v •

vietų Rusijos vietas, susi
pažino su jų 
tūra. Dabar 
Naujų metų 
valstybes su
vyks didelė Sovietų Rusi
jos žurnalistų ekskursija. 
Šioje ekskursijoje daly- 

i vaus žinomi Sovietų Rusi
jos žurnalistai, kaip Rade- 
kas, Kolcovas ir kadaise 
Kaune gyvenęs Arkadijus 
Buchovas. Sovietų žurna
listai Lietuvoje, be Kau
no, dar aplankys Klaipėdą 
ir kitus provincijos mies
tus. Tsb.

i

i
— Kaip žinome, šios va

saros pradžioje Sovietų 
Rusijoje viešėjo Lietuvos,

apie listų atstovai. Ten jie bu-

Dvasia daro kūną turtin- mės. Esamomis sąlygomis. taikos- darbas.
Šekspyras, ši santarvė Lietuvai, Lat-' užmiršti kad šiandien be- valstybių žurnalistai ap-eu.

$75.00

RADIO INŽINIERIAI NUO 1918

30 TREMONT ST

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

3 KRAUTUVES BOSTONE: 20 STUART ST. 62 STUART ST.

KALĖDOMS 49 STEBĖTINAI GRAŽŪS NAUJI MODELIAI

PHILCO RADIO’S

Iii • - • '-X M •'
gi'

r M

GERIAUSIOS BOSTON’E
I

KAINOS NUO

$20 iki $600
LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

PHILCO MB 
$20.00

PHILCO 45L
$59.95

Perkant naują radio daug atrokuojame už jūsų seną radio
BERMAN RADIO COMPANY

NAUJAS PHILCO 201X 
HIGH FIDELITY RADIO
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TUepUnai pasveikęs; bet jis^---- —IR-TEISMAS
i dirba parapijos naudai su --------- -
i didžiausiu pasišventimu, 
į į Šį parap. turi taipgi jau- 
J ną, darbštų ir energingą 
- vargoninką — J. Sabaitį.

nyčios, o katalikai mūsų mieste Poviiaitienė, R. Rayan, Pango Jis turi išlavinęs net pen- ; noj nišoje gyvena kobra, 
‘1" Lukošienėj Karveckienė. kis skirtingus chorus. Vi-. kuri nipkam nieko nedaro:

‘ ’ "s‘" ' si chorai išlavinti kuopui- nei vaidiloms, nei šventy-
kiausiai.

Čia lietuviai ir politiko
je ^nesnaudžia. Šio miesto 
šeimininkas yra lietuvis p. 
A. Matusevičius, policijos 
viršininkas — M. Šimans
kis, teisėjas — J. Skripka. 
Visi šie didieji miesto val
dininkai yra praktikuo
janti katalikai ir parapi
jos rėmėjai. Čia lietuvių 
tarpe yra didelė vienybė, 
visi dirba išvieno.

Su darbais žmonės labai 
nusiskundžia. Visi laukia 
geresnių laikų.

* * *
Lapkr. 26 d. par. svetai

nėje A. Peldžius rodė ju
damuosius paveikslus. A. 
Peldžiaus paveiksai buvo 
įvairūs ir įdomūs. Prisi
rinko nemažai žmonių ir 
visi paveikslais buvo pa
tenkinti. Peldžius parodė 
paveikslų iš 
Prancūzijos - 
Stebuklai” 
kur apsireiškė Panelė Švč. 
Šv. Bernadetei, apie Darių 
ir Girėną, Pasaulinę paro-

--------—------------------- ------

DARBIMXNKg8

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
......... ........................................................................................................................... ................................................ ................ ......... ...................................... ......................... ............ .. ........■■■■............ . ................ ............................... ............................—............. ■■■■■■.............

NAUJAS PROFESIONALAS

Neseniai vienoj indusų 
šventykloj įvyko “Kobros 
bandymas”. Jau daug me
tų vienoj šventyklos sie-

' siems, tarp kurių buvo dvi rankų 

darbo kaldros, kiti dailių rankų 
darbai, ir taip gražios ir naudin

gos dovanos.

•Šeimininkės, kurios uoliai pasi

darbavo, kad kortavimas pavyk

tų ir kurioms parapijiečiąi dėkin

gi yra: ponios Ropienė. Utarienė, 

Danalevičienė, p-lė M. Matulevi

čiūtė ir kitos.

DR. V. MIKATAVI
ČIUS

Minersville, Pa. — 
miestelis - susil a u k ė 
naujo lietuvio profesi- 
jonalo asmenyje Vinco 
Mikutavičiaus. Vincas 
Mikatavičius neseniai 
baigė Optomestris to 
(akių gydytojo) moks
lus ir gavo daktaro lai
psnį. Dr. V. Mikatavi- 
cius atsidarė ofisą, 240 
Sunsury St., ant U. S. 
pašto viršaus, Miners
ville, Pa. Jo ofisas į- 
rengtas pagal moder- 
niškiausio stiliaus. Ji
sai turi vėliausios ma
dos instrumentus ir 
reikalingas mašinas a- 
kių atitaisymui.

Dr. V. Mikatavičius
yra Šv. Pranciškaus , ... .. _
par. vargoninko sūnus, baigęs Šv. Juozapo aukštąją

' mokyklą ir Braun School of Music, Girardville, Pa., 
atsižymėjęs muzikoje, buvęs Girardville Šv. Vincento 
par. ir Easton, Pa., Šv. Mykolo par. vargoninkų ir cho
ro vedėju.

Besimokindamas universitete, jis buvo Newman
kliubo sekretorium, Glee Club solistų, graduantų ko- komitetninkai surengė neva met 

mite to viršininku ir apskritai veiklus studentų rate- nii parapijos^ bankietą. t-’.— 

liuose. Dr. Mikatavičius specialiai ėmė kursą, kaip va
dinama — “Lighting for Seeing”. Dabar šį mokslą

VYČIŲ VEIKIMAI
Vyčių savaitiniai šokiai užpe- 

reitą savaitę, gražiai pasisekė.

• v

Vyčiai surengė “mokslo eks

kursiją”, kurioje netoli 30 vyčių 

ir jų draugai dalyvavo. Ši eks

kursija buvo į Coaldale anglių 

kasyklas, kuriose svečiai priima

mi ir jiems parodyta ir išaiškin

ta mainierių darbai, darbo Įran

kiai ir kasyklų techniškumai.

Vyčiai tikisi šias mokslo eks

kursijas turėti kartas nuo karto 

ne tik apylinkėse, bet ir tolhnes 

niose vietose.

NEVA PARAPIJOS BANKIE- 
TAS

Mūsų parapijos taip vadinami

jau pažįsta mūsų neva trustisus nienė, ' 
ir neva komitetninkus, netiki Paliokienė. A. Raulinaitiene, An- 

kad tai buvo laikoma bažnyčios 

naudai — ir ne be priežasties.

Tai nebuvo pavyzdingas kata

likiškas parapijinis bankietas 

kaip matyt iš viršminėtų "kalbėto

jų ir garbės svečio. Juk tikrame 

katalikiškame bankiete masonai, 

Pythios vyčiai, nepraktikuojanti 
katalikai ir nekalikai, nepersta- 

tomi kaipo principaliai kalbėto

jai arba garbės svečiai. Katalikai 

netrukdo pamaldoms arba išpa

žinčiai. Geri katalikai negrįžta 

namon tik aušrai tekant, kaip 

naktiniai paukščiai bijodami 

šviesos grįžta Į savo gūžtas,

Ir nepasisekė. Nestebėtina. Iš 
anksto buvo galima jiems perspė

ti, kad nepasiseks ir daug triū

so ir rūpesčio jiems sulaikyti, 
i 
I

tansvieiene, Saveikonienė ir Da 
marodienė. X.

NEW PHĮLADELPH’A, PA,
•*- ■ .

į bankietą. sakant 

juk jis yra bažnyčios naudai.
Bankietas buvo trečiadieny, !

KORTAVIMAS
Iš sakyklos, kunigai dėkavojo 

ponioms Ropienei, Utarienei, Do- 

nalevieienei ir M Matulevičienei 

už jų pasekmingą kortų pramo

gos surengimą ir vedimą. Taipgi 

buvo pranešta, kad pelnas iš tos 

pramogos siekė $263.00

“Pūtis”
I

pritaiko savo praktikoje. Dr. V. Mikatavičius yra laPk- 28 d-» bažnyčios svetainėje.; 
LRKSA narys ir “Darbininko” skaitytojas ir jo uolus Tuo laiku, Padėkavonės dienoj, 

rėmėjas. Dr. V. Mikatavičiui ofisą išdekoravo garsus 
vidaus dekoratorius Edvardas Wingeris.

Žvalgaitis.

SHENANDOAH, PA.
VARGONINKŲ SUSIRINKI

MAS
Seiiuylkill ir Carbon apskričių, 

Lietuvių Vargoninkų Sąjunga 

laikė savo susirinkimą, mūsų pa

rapijos klebonijoje.

Susirinkime buvo svarstomi 

bažnytinės muzikos ir Katali

kiškos Akcijos klausimai.
Nutarta suorganizuoti šioje a

pylinkėje lietuvišką chorą iš 500 22 d., parapijos naudai, airių mo- 
balsų, ir surengti koncertą birže

lio ar liepos mėnesy, Lakeivoocl 

arba Lakeside park’e.

Dalyvavo šie vargoninkai: J

Soorys, M. Rauličkis, Hazleton; 

| A. Grigoraitis, Shenandoah; J 

Šerenta, Mt. Carmel; J. Sabaitis. 

New Philadelphia; J. Mikatavi

< čius ir dr. V. Mikatavičius, Mi- 

: nersville; A. Pikaitis, Reading. 

ir J. Sliuželis, Mahanoy City.

Po susirinkimo, kun. J A. Ka
raliui paprašius, vargoninkai va 

karieniavo Šv. Jurgio klebonijoj.

. __________________
I . •

KORTAVIMAS
Kortavimas, kuris Įvyko lapk.

f

i

kyklos svetainėje sėkmingai pa

vyko. Suvirs penki šimtai žmo

nių dalyvavo kortavime. Gražios 

dovanos buvo išdalintos išlošu-

išpažintys buvo klausomos baž 

nyčioje. I

Bankiete dalyvavo taip vadina 

mi komitetninkai ir jųjų sekė 

jai, žmonių vadinami sklepinin- 

kai. Pasibaigė tik aušrai tekant.

Kalbėtojai, kaip paprastai, bu

vo: P. Daugirda, pirmininkas ne

va trustisų, katalikas, kuris nie

kad arba tik retkarčiais matomas 

bažnyčioje; ir p-as Bierstein, ma

sonas, Pythios vytis, viešai pasi

sakęs bedievis. Garbės svečiu bu

vo neva trustisų advokatas, tei

sėjas Beehel, nekatalikas. Jisai 

nekalbėjo.

Ryte, mišių laike, bažnyčia 

dvokė dūmais ir kerasitiu.

Kiek girdėt bankietas nepasi- 

sekė nors ir ėmė $1.50 už lėkštę. 

Bet ko daugiau nori? Juk tas 

bankietas buvęs neva bažnyčios 

naudai; nekatalikai nerems baž-

~i ■

V f.

MOUNT CARMEL, PA.
BANKIETAS

Gyvojo Ražančiaus Dr-ja baž

nyčios naudai surengė (Thanks- 

giving) Padėkavohės dienoje gra

žų bankietą. Daug garbingi! sve

čių dalyvavo ir pasakė kalbas, 

vakaro vedėjas buvo patsai kle

bonas kun. Dr. J. B. Končius; jis 

perstatė kalbėtojus ir nuošir
džiai prakalbėjo į susirinkusius 

lietuvių ir anglų kalbomis. Kal

bėjo apskričio teisėjas p. J. Hol- 

Kster, Senatorius p. C. MilJer ir 

legislatūros atstovas p. J. Brad 
ley. Jie visi savo kalboje išgyrė 

Mt. Carmelio lietuvių geras ypa 

tybes ir pareiškė savo prielanku

mą ir draugingumą klebonui. 
Svečių tose iškilmėse dalyvavo a- 

pie 375 asmenų. Nuotaika buvo 

graži ir visi buvo patenkinti.

Daugiausiai pasidarbavo tam 

bankietui dr.-jos narės: pirm. M

Čia yra nedidelis mieste
lis, bet jame yra daug ap
sigyvenusių lietuvių. Lie
tuviai turi gražią bažny
čią, puikią mokyklą, ku
rioje yra apie 300 vaiku
čių. Mokytojauja sesutės 
kazimierietės. Po mokykla 
turi puikią, erdvią salę, 
kurioje yra įrengta pui
kus teatras — rodyti ju
damiems paveikslams. Ka
dangi šiame miestelyje nė
ra jokio teatro, tai šioje 
salėje yra rodomi juda
mieji paveikslai 2-3 kartus 
savaitėje.

Šioje parapijoje klebo
nauja visų mylimas ir 
gerb. klebonas kun. S. C. 
Musaras. Jis yra tykus, 
malonus ir visiems priei
namas kunigas. Apie jį 
sukasi visas lietuvių veiki
mo ratas. Kartais jam pri- 
seina ginti mainierių rei
kalus ir tartis su didžiųjų 
anglių kasyklų darbda
viais. Jis vadovauja dar
bininkams žmonėms. Kun. 
Musaras yra didelis darbi
ninkų prietelis ir užtarė
jas.

Gerb. kun. S. C. Musa
ras, kada statė savo par. 
mokyklą, pats dirbo prie 
to darbo ir kartą peršla
pęs darbe, labai persišaldė 
ir gavo didelį reumatizmą. 
Buvo labai susirgęs ir bu
vo manoma, kad nepa- 
sveiks. Bet, Dievas davė, 
pasveiko. Nors ir dabar

klos-, tarnautojams. Kai 
kada ji išeina iš savo ni
šos ir šliaužioja po šven
tyklą ir dargi leidžiasi 
glostoma. ‘ • - ■ .

Šiomis dienomis kas pa
vogė šventyklos kasą. Bu
vo Įtartas vienas tarnau
tojas, kuris vis tik griež
tai neigė savo kaltę. Tada 
vaidilos pasiūlė jam pa
glostyti kobrą, pareikšda- 
mi, kad, jei jis esąs nekal
tas, tai gyvatė nieko ne
darysianti. Kada kobra, 
savo įpratimu, iššliaužė 
pasivaikščioti, tarnauto
jas drebančia ranka palie
tė jos nugarą. Kobra tuč 
tuojau įkando ir nelaimin
gasis po keletos minutų 
mirė.

UŽTIKRINTAS PATENKINIMAS

Lietuvos.
“Liurdo 

tai yra vieta.

dą ir juokingą komediją. 
Publika labai gėrėjosi 
Liurdo paveikslais.

Žvalgaitis
Žmogus tik tiek žmogus, 

kiek jis valios turi.
Šv. Augustinas.

GROSSMAN’O PREKIŲ ĮVAIRUMAS, PERKANT SUTAUPYMAS, VISA TAI PIRKĖJO NAUDAI!
4 APSIRŪPINK DABAR! ŽIEMOS LANGAI

f

Oį STOT AIR 
^URNACE 

18-Inch Firepot

® $44.95

HEATING 
BOILEftS

$65.00

Ar jums rūpi, kaip praleisite šią 
žiemą? 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.

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

nuo-

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.

Antanas nutarė, kad deliai 
pinigų stokos turi atidėti rei-

kalingus pataismus, 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.

RADIATORLAI — DŪ
MAMS PAIPOS

Asbestos, Cementas ir Paipų Ap
dengimo Medžiaga.

Visokios Rūšies Vaivos. Bile Ko
kios ir Visokios šildymui Lie

čiančios Priemonės už 
Pigiausias Kainas!

KOMBINACIJINĖS DURIS 
ŽIEMAI IR VASARAI

dis “sinku”
da mums galimybės parduoti 
aukštos rūšies 42 colių “rin
ką” ir “tray” nepaprastai pi
giai tik už $1fi7S
Be Įrengimo

1

TIK KĄ GAVOME!

$I225
Be sėdynės

Acid’ui atsparūs 
Tikros Vertės

r

• • ' - ■ •

69-73 NO. MONTELLO ST
TELEPHONES:

BROCKTON 5030-5031

L#

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

Stogams Dengti Medžia
ga, Rolis ............... $1.18
Asfalto Šingeliai $4.75 sq. 
Bird’s firmos Rūšies Sto

gams Smala.......... 59c.
Jei ko jūsų stogui trūks
ta tik pranešk mums, o 
mes aprūpinsime.

ĄŽUOLINĖS LENTOS 
GRINDIMS .. 4|c. pėda 
Eglės Apdengalas 4Jc. pd. 
Spalvuoti šingeliai, Viso
kių Spalvų, Raudono Ke
dro šingeliai 95c. ryšulys

Taipgi galima gauti 
pas GROSSMAN’Ą 
visokiu rūsių malia
vos ir sienoms po- 
pierij.

Reikmenys. Visa Eilę Visokių Rusių Paipų. Mes 
me Paipas Sulig Jūsų Reikalavimų 

Žodžiu Viskas Nuo Rusies iki Stogo

F H ’

’ . -'H* & ■ , w <
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UŽTEKTINAI VIETOS AUTO
MOBILIAMS PASISTATYTI.
VAŽIUOKITE MŪSŲ KIEMAN
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kėją.

JUNGTUVĖS

vė-

M ASPETH, LI., N. Y.

NEWARK. N. J.

*

NEW BRITAIN. CONN * lci Marijonai Valeckaitei, abu is 
’ Nevvarko.

DXBB-mHXX8 8.
4

t

Rytinių Valstybių Žinios
Maspetho parap. choras, vado

vaujant varg. J. Tamošaičiui, ne 
stebuklus, bet surpryzą visam
Brooklynui parodė. Lapkričio 29 
d., Padėkos Dienoje Maspetho 
parap. choras surengė ir perstatė 
gražų veikalą ir koncertą Aprei
škimo Pan. Švenč. parap; svetai
nėje. Diena buvo labai nevykus— 
lijo, bet žmonių didžiulė svetai
nė buvo užgrūsta ir visi gėrėjosi 
veikalu ir harmoningomis daine-

vo įžanginėje kalboje kvietė vi
sus pasidarbuoti, kad apie Kalė-

Tą pačią dieną susižiedavo p-lė surprizą. Tai bus Kalėdos, kurias 
O. Barkauskaitė su P. Yavin. slo- jie ilgai atmins. P. Čižauskas są
voku.

Lapkričio 25 d. susižiedavo p-
lė Angelė Briniutė su P. Paskoiv- das choras skaitytų apie 80 arba 
ski, lenku; lapkričio 26 d. J. . 100 narių.
Tvaronas su M. Pagiedaliene. | -------------

Visoms jaunoms porelėms lin- PRIEŠ-ADVENTINĖ VAK ARTE, 
kime linksmaus ir laimingo gyve
nimo.

LRKMS. 38 KP. Sn<d rinkimas
Gruodžio 2 d. įvyko Moterų 

Sąjungos 38 kp. susirinkimas, ku
riame vienbalsiai patvirtinta ta 

pirm. P. 
Grigienė, vice-pirm. O. Osteikie- 
nė, rašt. B. Mičiunienė, ižd. E. 
Gielevičienė. iždo globėjos: K. 
Savickienė, O. Butkauskienė. 
tvarkdarė A. Tamošaitienė, ko
respondentė B. Mičiunienė.

Prie kuopos prisirašė gabi lie
tuvaitė p-lė- J. Janušonvtė. Svei- 
kiname naują narę ir gerą vei- 

T. M.

lėmis. Reikia žinoti tai, kad Mas- Pati valdyba, būtent: 
petho choras pirma kart taip 
gražiai sugebėjo palinksmint da 
lyvius. P. Tamošaitis tvirtina, 
kad savo parap. choro aukštumą 
išlaikys ir ateity.

Programos pertraukoje kalbė
jo kleb. kun. Balkonas, raginda
mas savo parapijiečius visuomet 
prisidėti prie parap. parengimų 
Kadangi visas parengimo užda>- i 
bys buvo skiriamas Naujos Mas- ■ 
petho Bažnyčios statybai, čia šia 
proga kalbėdamas Apreišk. Pan. 
Švenč. parapijos kleb. kun. N. 
Pakalnis pareiškė neimsiąs nei 
vieno eento už svetainę ir švie
sas: visą savo parap. svetainės 
uždarbį skiria kaipo auką Mas
petho parap, naujai Bažnyčiai. 
Žmonės klebono kalbą sutiko di
deliu rankų plojimu. Rep.

i Newark, N. J. — Geriau 
liau, negu niekad, sako priežodis.

Spalių niėn. 28 d., š. m., Šv. 
Trejybės lietuvių par. bažnyčio
je kleb. kun. I. Kelmelis suteikė 
Moterystės Sakramentą jaunai 
porelei p. Kazimierui Cullen ir p-

APSIVEDĖ
Pereitą savaitę Šv. Andriejaus 

lietuvių par. bažnyčioje Įvyko 
ketverios jungtuvės. Buvo labai 
malonu matyti susipratusius jau
nuolius susižiedojant su lietuvai
tėmis, būtent: Juozas Sintautus 
su p-le Marijona Miknevičiute; 
Teodoras Melinauskas su p-le 
Migliniute (šiedvi porelės pri- 
kLausė prie Šv. Cecilijos choro, 
tad visas choras gražiai sugiedo
jo Šv. mišių ir šliubo metu. P-nas 

Sintautas giedojo solo).

P-nia Kristina ir Jonas Valec
kai paeina /š Lietuvos: tėvelis iš 
Babriškių kaimo, o motina iš Va
rėnos. Dabar gyv. 369 Lafayette 
St. Jaunojo tėveliai gimę Ameri
koje. Jaunai porelei linkime link- 
smaus ir gražaus gyvenimo.

Jaunųjų tėveliai ir jaunieji pp. 
! Marijona ir Kazimieras Cullen 
dėkoja visiems dalyvavusiems 
vestuvėse, sveikinusiems ir sutei
kusiems dovanas.

į Vestuvės buvo linksmins ir pa
vyzdingos. Telaimina Dievas jau
nosios porelės, gvvenimą. Rap.

NĖ SESUČIŲ NAUDAI
Sesučių Kazimieriečių darbai 

yra gerai žinomi ir tinkamai į 
vertinami Šv. Alfonso parapijos 
žmonių. Kas iš mūsų nesigeri al
torių papuošimais per šventes ir 
įvairias iškilmes? Kas iš Baltimo- 
riečių nesidžiaugia gražia vaiku
čių tvarka bažnyčioje? Visa tai 
nuopelnas Sesučių, kurios ‘dar
buojasi mūsų parapijoj. Taigi, 
kad parodyti savo dėkingumą ir 
kad pagelbėti šiek tiek Sesučių 
reikalams, vietinė Rėmėjų kuopa, 
vadovaujant poniai Marei Mate- 
lienei, kaip pereitą metą, taip ir 
šįmet surengė prieš-adventinę va- j|| 
karienę Sesučių naudai. Vakarie
nė prasidėjo 6 vai. vak. ir tęsėsi 
iki vidurnakčio. Žmonių buvo ga
na daug ir pelno spėjama liks 
virš $100.

Už gardžią vakarienę privalo
me dėkoti sekančioms gabioms, 
rūpestingoms šeimininkėms, bū
tent, Onai Remeikienei nuo Car- 
rolton St., Veronikai Čeplinskie- 
nei, Onai Griučkunienei, Onai 
Rukštelienei, Veronikai Pugevi- 
čienei, Marijonai Rudžinskienei. 
Onai Nagaliutei, O. Ivoškienei ir 
Magdalenai Višniauskienei. Visi 
ne tik buvo patenkinti, bet gyrė, 
kad už 50 centų tokią gardžią 
vakarienę galėjo pagaminti. Va
lentinas Matelis, Rėmėjų kuopos 
raštininkas įvairiais būdais pa
gelbėjo savo mamytei prieš vaka
rienę, o vakarienės metu tai visą 
vakarą išdirbo parduodamas če
kius.

Kun. Mendelis, Rėmėju kuopos 
dvasios vadas ir vietinės Sesutės 
dėkoja ponams Mateliams ir 
siems rėmėjams ir rėmėjoms 
jų pastangas sesučių gerovei, 
pač taria ačiū visiems, kurie 
silankė į tą vakarėlį.

vi- 
už 
Y- 
at

NOVĖNA PRIEŠ NEKALTO
PRASIDĖJIMO ŠVENTŲ

Padėkonės Dienos vakare pra
sidėjo mūsų 
prie Nekalto 
ŠŠ. Pamaldos 
vakaras 7:30 
si su šv.
gruodžio 7 d. Gan gražus būrys 
žmonių lankėsi kas vakaras no- 
venos metu.

parapijoj novena 
Prasidėjimo P-lės 
buvo laikomos kas 
vai. Novėna baigė

Valanda, penktadienį

METINIS ŠV. ALFONSO MO- - 10 dienų su misijų darbu. Sekma
dienio vakare jis sakys pirmą 
Keturdešimtės pamokslą pas kun. 
Paukštę, Chester, Pa., o pirma
dienio vakarą tai pradės visiems 
bendrai vienos savaitės rekolek 
cijas pas kun. S. Stonį, Paterson. 
N. -J. Užsibaigus rekolekcijoms 
prasidės Patersone 40 valandų a-

KYKLOS KALAKUTO 
LAIMĖJIMAS

Metinis Šv. Alfonso parapijinės 
mokyklos Padėkonės Dienos ka
lakuto laimėjimas įvyko Šv. Al
fonso svetainėje antradienį, lap-

i

■B
1 j kričio 27 d. Pirm traukimo gilin-
“ kingo numerio, kun. Mendelis pa- I doracijos atlaidai. Atlaidų metų 
| gyrė visus vaikučius už jų gražų | kun. Mendelis sakys pamokslus. 
| pasidarbavimą ir dėkojo jiems už , Užbaigęs Patersone, apsistos die- 
| jų pastangas. Visi tie, kurie par- i _ ~ .| jn pastangas. Visi tie, kurie par- 1 nai pas Sesutes Kazimierietes, 
| davė penkias ar daugiau knygų- Vilią Juozapo Marijos, Newtown, 
t čių gavo dovanas. Sekančios mer- 
į gaitės buvo apdovanotos: Ona 
1 Remeikiutė, Emilija Magdašaus- 
' kaitė. Ona Petkiutė, Nelle Mag- 

dušauskaitė, Marijona Ivoškiutė, 
Marijone Dunkiutė, Filomena 

įt”Weisengoff, Anėlė Keidošiutė ir 
■Aldona Jončiutė.

F Kalakutas teko numeriui 577, 
Ekurio savininkas buvo 4-to sky

riaus mokinys Albertas Sijavi- 
| čius. Pelno parapijai nuo tos vai- 
į- kūčių darbuotės liko $250. Ka- 
Bhngi šįmet mokykloje tėra tik 
■BO mokinių, tai šio meto pelnas 
(įrodo užgirtmas pastangas visos 

mokyklos. Tik gaila, kad berniu
ką nė vienas neatsižymėjo. Atei
tyje tikimės, kad bus ir berniu
ką, kurie pelnys dovaną.

K < MENDELIS IŠVYKSTA 
I SU MISIJOMIS

i Sekmadienį, gruodžio 1 d., ku- 
i nir*: D-ras Mendelis išvažiavo

I
Pa., kad sesutėms ir mergaitėms 
ten gyvenančioms pasakytų ke
iks pamokslėlius, prisiruošimui 
prie Kalėdų šventės. Sugrįš Bal- 
timorėn gruodžio 14 d. Laimin
gos kelionės ir gražių vaisių lin
kime kun. Dr. Mendelio misijo- 
noriškiems darbams!
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WATERBURY SAVINGS BANK
WATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office
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 DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

■

Ir

KIEK DVASININKŲ IŠ- šiuom tarpu kariauja su 
ŽUDĖ PRANCŪZŲ RE

VOLIUCIJA
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Kun. J. J. Jakaitis MIC. —dvasios vadas; Kun. P. Juškaitis— 
pirm., 423 Winsdor St., Cambridge, Mass.; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vice-pirm.; Pr. Mankus — II vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt.; 
7 Mott St., Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Common- 
vealth Avė., Worcester, Mass.; M. Urmonienė fr A. Zaveckas — 
iždo globėjai; A. Miciūnas — redaktorius, Marianapolis College, 
Thompson, Conn. 1

BLAIVININKU SVSrVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

LAIKAS SUSIPRASTI

(Pabaiga)
ką gi? Pasirodo, jog degti-

Prieš atidarymą įvyko pietūs, 
kuriuose dalyvavo, tarpe kitų, 

į Mary lando Gubernatorius Albert 
i C. Ritchie, Baltimorės Mavoro 
' atstovas. Walter Hough, Lietuvos 
Atstovybės Sekretorius, Mikas 
Bagdonas, Estų Atstovas, mūsų 
kunigai, ir daug kitų garbingi: 
svečių.

Gausi minia atvyko atidarymo 
; iškilmėms. Tuo laiku Gubernato- 
j rius Ritchie pasakė sveikinimo 
kalbą, ir p. Bagdonas išaiškino 
rankdarbių menišką bei sociališ- 
ką vertę tautos gyvenime, ir lin
kėjo Amerikos publikai daugiau 
susidomėti mūsų dirbiniais. Ponas 
Hutzler, pats savininkas, surengė 
visą atidarymą, ir perstatė visus 
kalbėtojus prie mikrofono.

Kas link paties išstatymo, gali
ma sakyti, kad buvo įvairių įvai
riausių dirbinių, kai-kurių aukš
tos meniškos vertės. Ypač įdomus 
buvo medžio braižiniai ir gintaro 
eksponatai, 
visų pusių 
būk viskas

Tačiau, girdėjosi iš 
nusiskundimai, kad 
truputį per brangu.

i

PABALTĖS KLAUSIMAS . 
VIETOS LAIKRAŠČIUOSE 
Užpereitą sekmadienį, vietom 

SUN laikraštis talpino gana Įdo
mų straipsnį Baltijos valstybių 
klausimu. Straipsnis perdėm pa
davė labai įdomių minčių, ir tei
singų, ypatingai apibudinant Vil-

nė ne skani ir ne maistinga, ne
stiprina ir nešildo kūno, nei kiek 
nepaduoda geriau atlikti reika
lus ar darbus ir pagaliau yra 
kenksminga taip kūno, kaip ir 
sielos sveikatai. O vienok, tiek 
daug žmonių juo tolyn, juo la
byn geria. Dėlko žmonės geria ir 
žudo save ir kitus? “Visi geria 
ir vaišina, ir aš negaliu apseiti 
negėręs ir nevaišinęs”, daugelis 
tam klausimui atsako. Tokie žmo
nės, gyvendami girtuoklių tarpo 

i priprato manyti, kad aplinkų; 
1 juos visi tokie ir, kad kitokių nė
ra. Bet, žinoma, ir tai netiesa.

Vagis su vagimi bendrauja ir 
mano, kad aplinkui jį visi vagys. 
Tegul tik jis nustoja vogęs >r 
pradeda bendrauti su dorais žmo
nėmis, tuojaus jis pamatys, kad 
ne visi vagys. Tas pats ir su gir
tybe. Ne visi geria iri vaišina 
Jeigu visi gertų ir vaišintų, gy
venimas tuojaus pavirstų praga 
ru; bet to negali atsitikti, nes 
tarp paklydusių žmonių visuomet 
buvo ir yra gerų ir protingų 
žmonių. Visuomet buvo ir yra mi
lijonai blaivių žmonių. Jeigu gir 
tuokliai paduoda vienas kitam 
ranką, nori patraukti prie savęs 
ir kitus žmones ir paskandyti 
girtuoklystėje visą pasaulį, tai 
laikas, senai laikas ir blaivinin- 

i kams susiprasti, susivienyti ir ko
voti, kovoti kiek įmanant su gir- 
tuoklvbe, naikinti ją iš šaknų, 
idant paklydę žmonės neišvestų 
iš kelio jų vaikų.

Vertė J. Paliukaitis.

Vienas prancūzų katali
kų laikraštis patiekė la
bai įdomių statistikos ži
nių apie tai, kiek katalikų 
kunigų palietė 1789 m. Di
džioji Prancūzų Revoliu
cija.

Išviso tokių kunigų yra 
1.562. Iš jų 7 buvo nukirs
tos galvos, 19 sušaudyta, 
21 nukankintas (iš jų 14 
paskelbti palaimintais), 
34 ištremti, 77 išbuvo il
gesnį laiką suimti, 461 iš
vyti iš tėvynės. Iš suimtų
jų kunigų 18 mir. kalėji
me, iš išvytųjų 83 mirė ne
besulaukę grįžimo i tėvy
nę.

Per revoliuciją 140 ku
nigu gyveno pasislėpę; jų 
11 mirė iš skurdo. 482 ku
nigai atsisakė prisiekti 
konstitucijai, 617 prisie
kė; iš pastarųjų 59 savo 
priesaiką atšaukė; 190 at
šaukė savo priesaiką net 
1795 m. ir vėliau 19 kuni
gų, kurie buvo prisiekę 
konstitucijai, ch u a n a i 
(katalikų sukilėliai) nušo
vė. Vandėjos kovose krito 
du kunigai.

f
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SUKILIMAS BOLIVIJOJ
Washington — Gauta ži

nių, kad Bolivijoj, kuri

nimas ima aktyvų dalyvumą šio« 
kuopos veikime, todėl galima lin 
keti, kad to jaunimo 
šia ir būtų. Galėjome 
tebėti kaip nuošaliai 
jaunimas stovi nuo
darbavosi, todėl reikia jį būti
nai prie to veikimo pritraukti.

Jaunime, jaunime nebėgk nuo 
blaivybės, nes kame gi būtų tavo 
ateitis!

kodaugiau- 
senai pas- 

lietu viskas 
blaivininką

t

Paraguay, įvyko ramus 
sukilimas. Kareiviai Cha- 
co karo fronte areštavo 
dabartinį Bolivijos prezi
dentą Daniel Salamanca ir 
jo vieton pastatė vice pre
zidentą Jose Luis Fejada 
Sorzano.

Dvasia daro kūną turtin
gu. Šekspyras.

visus kitus vakarus. Laimingos. 
kloties jų pastangoms!

Baltimorės Kronistas.

LIETUVIŲ PARODA PAVYKO
Pereitą trečiadienį įvyko iškil

mingas atidarymas Lietuvių bei 
Estų rankdarbių parodos didžiu 
liame Hutzler Brothers Krautu
vėje. » X

ŠV. ALFONSO PARAFUOS 
NAUJAS VARGONINKAS 

Pereitą savaitę sugrįžo į Balti
more visiems Baltimoriečiams lie
tuviams gerai žinomi artistai, p. 
Jonas Čižauskas ir jo žmona. 
Penktadienį turėjo pirmas choro 
repeticijas, kuriose atsilankė be- ■ 
veik visi choro nariai. Visi buvo j 
patenkinti p. Čižausko mokymo 
metodu. Nuo pat pirmos pamokos 
visi gavo suprasti, kad p. Čižaus
kas supranta savo amatą ir myli, 
savo pašaukimą.

Kalėdų naktį per bernelių mi- <

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

ir Balsamuotojas
637 S. Paca St.
Baltimore, Md.

LaidotuVėse patarnauju
ir ingiai. Pagrobus paruošiu. 

Nuo $75—$100-4150 ir 
aukščiau

Tol. — South 0083

gerai

WORCESTER, MASS.
VAKARĖLIS PAVYKO

Lapkričio 18 d., 25-oji Pilnųjų 
Blaivininkų kuopa, Worceste’\ 
Mass., parapijos salėje suvaidino 
veikalėlį “Drąsuolis”. Vakaro 
pelnas skirtas Šv. Kazimiero baž 
nyčios naudai.

Svarbiausias veikalėlio roles 
vaidino: L. Taparauskaitė, A i 
Rugeniūtė, B. Klebauskaitė, C. 
Klebauskaitė. Prie to buvo dar

MES PARDUODAME
CEMENTU - PLYTAS 

GRINDIS 
DURIS - LANGUS 

ŠINGELIUS' 
IR 

STOGAMS DENGTI 
MEDŽIAGA

CHELSEA BUILDING
VVRECKING CO., Ine.

66 Parker St. 
BROCKTON, MASS. 

Tel. Brockton 363

ĮSIGYK SAU NAMUS
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių namų: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronse, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų salvėm. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽA $500 pradinį ĮMOKĖ- 
JTMA. Likutis kaip renda. Ne- 
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WTTTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skvriaus Vedėias 
1440 BROADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
svlvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
ga patarnavimai

11
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IŠVALYMAS 

ir SUPROSYMAS

CLIFFORD’S
SERVICE STATION

VIRTUVES PEČIAUS 
ALIEJUS — 7*/2c.

Taipgi parduodame
LYNN ALIEJAUS
ŠILDYTUVUS

Tel. 6394
588 No. Main St., 

BROCKTON, MASS.

SODALIEČIŲ KORTAVIMO *
VAKARAS

Antras iš eilės parapijos Soda
liečių kortavimų vakaras įvyks 
penktadienį, gruodžio 7 d. 9 va! 
vakare. Tą vakarą surengti skir
tos mergaitės, kun. K. Ųeidošiui
vadovaujant, rengiasi pralenkti | niaus užgrobimą. Pastebėjo tei

singai, kad Želigovskis neteisėtai 
užgrobė Vilnių, sakydamas jog 
jis ne kitų žemę užgrobia, bet “į 
savo gimtinę grįžtąs”, nes ir jis 
ir Pilsudskis kilę iš Vilnijos.

Tačiau viename punkte, kažin 
ar lietuviai sutiks su rašytojo iš
vedžiojimais. Jis tvirtina, būk 
pastarųjų laikų įvykiai, kaip tai 
sutartis su Vokiečiais, sustiprino 
Lenkų įtaką į Pabaltę ir Latviai 
su Estais greitu laiku privers lie
tuvius susitaikinti su lenkais ir
sudaryti bendrą, didelę Pabaltės tam tikrų parinktų dainų, kurias 
Sąjungą. I sudainavo M. Tamošiūnaitė ir

I Tur būt rašytojas dar nežino Tumosaitė.
apie vasarą pasirašytą Paktą, ku-1 
riuo Latvija, Estija ir Lietuva 
sutiko tarpusavy tartis visais už
sienio politikos klausimais ir 
pertvarkyti savo gyvenimą ben
dros gerovės pamatais. Lenkija 
šiam paktui ilgai priešinosi, ir 
kaip tik jos taika su Vokiečių 
Naciais, kurie Klaipėdoj, Latvi
joj ir Estijoj lygiai neapkenčia
mi, pagreitino šią savytarpę ap-

Prie šios pramogėlės pasisekimo 
daugiausiai prisidėjo 25-os Blai
vininkų kuopos pirmininkas P. 
Mankus ir p. J. Svirskas, vienas 
uoliausių Šv. Kazimiero parapijos 
veikėjų. Į šį blaivybės vakarėlį 
buvo atsilankęs nemažas žiūrėto
jų skaičius, todėl parapijai likc 
ir nemažai pelno. Rep.

• * . •

Galima daug kuomi pasidžiaug- 
saugą įvykinti. Lenkija šiandien ti šioj kuopos veikimu. Tik reikia 
nebe stipriau, bet silpniau stovi, daugiau laiko pašvęsti pritrau- 
sąryšy su Pabaltės valstybėms. kimui žmonių prie blaivybės, 

tisys. Malonu taipgi pastebėti, kad jau-

z

Dabar tik už

Pašaukite:

i

COLONIAL
CLEANSING SERVICE

271 No. Main St, 
Dirbtuvė: 188 Court St., 
TEL. BROCKTON 7908

SILENT GLOW
ALIEJAUS ŠILDYTUVAI 
Už labai pigias kainas 
kaip tai: $19.50, $29.50 

ir $43.00.
Tikrai geriausis šildytu
vas parduodamas pre- 

kyvietoje.
UŽTIKRINTAS 

PATENKINIMAS 
PETERSON SHEET 

METAL CO.
749 No. Main Šių 

MONTELLO, MASS.
TeL 42-W

t ■ -I


