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Katalikas, kurs neremia kat&Hkiikos
spaudos, neturi teisia vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOtAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
EINA NUO 1915 METŲ

KAINA 5 CENTAI.
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MALDŲ OKTAVA Už BAŽ
NYČIOS VIENINGUMĄ
Boston, Mass. — Jo E-

minencijos Kardinolo įsa
kymų maldų oktavos už
Bažnyčios vienybę įvyks
visame katalikų pasauly
nuuo sekmadienio, sausio
19-to iki sekmadienio sau
sio 26 d.
Jo Eminencija įsako,
kad tos oktavos metu
kiekvienoje parapijinėje
bažnyčioje kasdieną būtų
laikomos atitinkamos pa
maldos ir visi ištikimi ka
talikai raginami ir prašo
mi uoliai dalyvauti toje
iškilmingoje maldų okta
voje, kad visokių rūšių
krikščionys susijungtų su
Šv. Katalikų Bažnyčia, idant viskas būtų vieninga.
Baigdamas savo laišką,
Jo Eminencija sako:
“Mūsų Dangiškasai Tė
vas gausiai atlygins už
maldas tokiam brangiam
kiekvieno kataliko širdžiai
tikslui”.

LENKAI NUTEISĖ TRIS
UKRAINUS
VILNIUS — Sausio 13
d. pasibaigė ukrainiečių
byla lenkų teisme. Ukrai
niečiai buvo katltinami už
dalyvavimą
nužudyme
Lenkijos ministerio Pierackio 1934 m.
Trys ukrainiečiai, S. j
Bandera, N. Rebed ir J. j
Karpyme nuteisti mirtimi,
o kiti 9 nuteisti kalėjiman i
nuo 7 metų iki gyvos gal
vos.
LENKAI ĮTARIA
LIETUVĄ

Lenkijos teismas pareiš
kė, kad “jis neabejojęs,
jog ukrainiečių tautinė or
ganizacija gaudavo pinigų
iš Lietuvos iždo”.
Vadinasi lenkai nori iš
provokuoti Lietuvą. Tai
nebepirmas šūvis, bet ir
šis labai nevykęs, nes Lie
tuva neturi tiek pinigų,
kad galėtų išlaikyti viso
pasaulio nuskriaustuosius.
Ukrainai ir be Lietuvos
gali išsilaikyti, tik ponai,
lenkai grąžinkit jiems jų
kraštą, o Lietuvai Viiniaus kraštą.

AIRIŲ KALBOS PAMO
KOS VALSTYBĖS
UNIVERSITETE .
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FOREST CITY, ARK.,— Žuvusiųjų tarpe yra trys
Sausio 14, netoli Goodwin, iš Wakefield, Mass., buArk. į pelkes nukrito di-įtent, žymaus Bostono addžiulis luksusinis Ameri- Į vokato Horovitz žmona, jo
Anglų spauda praneša,! can Airlines keleivinis or- motina ir jo 5 metų sūnekad Lietuvos susitaikymas laivis ir toje katastrofoje j lis. Pastarasis šventė ša
šu Vokietija neįmanomas, I užmušta lį keleivių, 2 la- . vo penktąjį gimtadienį,
nes Lietuva nesutinka pa- ’ kūnu ir patarnautajas. Or- Jie visi orlaiviu vyko pa
leisti iš kalėjimo vokieti- ^a^s krisdamas sudužo į sitikti adv. Sammuel ‘B.
I ninku, nuteistų už sąmok-1 šipulius.
Horovitz, kurs grįžo iš JaAštuoni lavonai rasti to- ponijos ir Kalifornijoj su
slą prieš Lietuvą.
tekai nublokšti nuo oriai; sirgo. Jam jų belaukiant
KUN. COUGHLIN KELIA vio, virš šimto jardų, o ki- gavo žinią apie baisiąją
BYLĄ JUNG. VALSTY- ti orlaivio griuvėsiuose, nelaimę.
įKuomrt minėtas orlaivis! Pradėta t inėjimai de]
BIŲ TEISME
Detroit, Mich. — Pereitą islekęs 1S Memphis 7.04 -ios katastrofos priežas.
b
. j p
...
sekmadienį, sausio 12 d. vai. vakare nepasieke savo }
kun. Charles E. Coughlin vietos nittie rtocK, Ark. ma nustatyti tikrąją prie
pareiškė, kad jis keliąs tuoj susirūpinta. Išsiųsta
F*7 - —t—
žastį. Manoma, kad užsibylą Jung. Valstybių teis- ieškotojai. Su apylinkės;
*
.
gyventojų
pagelba,
kurie
blokavusi
gazolino tnubeme, reikalaudamas panai
kinti Federal Reserve ban matė puolant orlaivį, jis ’lė galėjo būti priežastimi
tos baisios katastrofos.
kas, nes jos kenkia pinigi surastas.
nėms transakcijoms ir kai
po tokios priešinasi kons- Aukščiausias Teismas Įsake
, titucijai.
Bylą keliąs kun. CoughGrąžinti Kompanijoms
lin organizacijos ‘National
$200,000,000
Union for Sočiai Justice’
vardu.
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I ŠARKIS KUMŠČIUOSIS ! Washington, D. C. —
VASARIO 7
Jung. Valstybių AukščiauJack Sharkey - Juozas sias Teismas, sausio 13 d.,

KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUsįlS,
4 ŽMONĖS ŽUVO
EKSPLIOZIJOJE
Šv. Petro parapijos (So. Boston, Mass. klebonas,
LDS. Centro Dvasios Vadas ir “Darbini o” Koncer- Pendleton, Ind. — Miesto , Žukauskas
to Rengimo Komisijos Vadas nuoši
te, Statė House, Room 272;
čia į koncertą. Taigi visi teužsitikrina, kad atvykę į griovė salę ir griuvėsiuose su Tony Shucco. Kumšty- grąžinti kompa n i j o m s
penktadienį, sausio 17 d.
“Darbininko” koncertą, sekmadienį, sausio 19 d., bus žuvo 4 žmonės. Ekspliozi- nes įvyko Boston Garden $200,000,000, kuriuos supradės mokyti užmirštos
ja įvyko kada tųlas Tay- Arenoje.
maloniai priimti ir aptarnauti.
|rinko iš JU mokesniais
airių kalbos. Martin J. Kelor pametęs akinius papra Sutartį pasirašė
pats Pa?al AAA įstatymų, ku
[
lley iš Braintree, gimęs ŠVENTASIS TĖVAS
šė
maršalo
Brookband
pa

RAGINA MELSTIS
Sharkey, nes jo biznio ve rie to paties teismo buvo
Airijoj, vadovaus ir mo
gelbėti jam juos surasti. dėjas (manager) šiuom pripažinti nelegaliais.
VATIKANAS — Šv. Tė
kys airių (gaelic) kalbos.
Maršalas uždegė degtuką tarpu yra išvykęs Euro-! Valdžia iš tokių mokesGub. Curley, kurio tėvai vas Popiežius Pijus ZXI,
Laukiame metinio “D-ko” koncerto. Daug jų yra nuo kurio užsidegė šuliny pon kito savo boksininko,
atlygino ūkininkams
paėjo iš Galway, labai už kalbėdamas Apaštalybės
už neužsejimą laukų, už
Brullard reikalais.
gyrė švietimo komisijonie- Maldos atstovams, kurie buvę linksmų, įvairių, skaitlingai lankomų, sunku vi dujos.
v
Kadangi Shucco yra ži- neauginimą gyvulių, uz
riaus p. Reardon sumany buvo Bažnyčios Vado au- sus ir suminėti. Bet kas metas tikimės išgirsti vis ką
________
kaipo vienas iš ge- sunaikinimą produktų.
mą įvesti airių kalbos kur dijencijoje, pareiškė, kad naujo, įdomesnio. Šiais metais žadame sau malonų 34 ŽMONĖS NUSKENDO nomas
siurprizą
—
susilaukti
ko
dar
nesame
matę,
nė
girdė'
ASTORIA,
ORE.
—
Sauriaušių
boksininkų, tai "jei Kompanijos atgaus susą. Tas parodo, kad ir ai šiandien tikintieji turi kur
_______ pavyktų
_ _
__ mokėtus mokesnius, kujį nuriai suprato savo tėvų kal kas karščiau melstis negu ję. Pastaraisiais laikais Lietuvoje paplito daug naujiį šio 13 d. — Statės Lines Sharkiui
kada nors, nes šeimos ir muzikalinių kūrinių. Lietuviai dainingi ir nepasitenki- tavorinis laivas nuskendo veikti, tuomet jis turėtų rios nuo Pat pradžios priebos reikalingumą.
A A A įstatymams
ictohrmoma ir
;»•
pavieniai asmenys galva na tuo ką turi, bet vis žengia pirmyn muzikalinio me- Columbia upės žiotyj ir visai rimtų pretenzijų at- žinosi AAA
SNIEGAS PALAIDOJO trūkčiais tempiami į lenk no srityje. Visa eilė kompozitorių išsijuosę dirba, kad kartu su juo nuskendo 34 gauti prarastąjį pasaulinį kurios buvo gavusios iš
žemesniųjų teismų draudi
DU AMERIKIEČIUS
tynes nežinia kur ir ko tiktai patenkintų vis didėjantį lietuvių tautos troški- įgulos žmonės,
čampionatą.
mą (injunction).
kiais sumetimais. Šv. Tė mą — pasisakyti savo jausmus dainose. Taigi muzika-1
Garmisch, Vokietija, — vas labai susirūpinęs ir linės kūrybos iždas labai padidėjo mūsų tautoje. Rei
LIETUVIŲ BAŽNYČIA
Sausio 14, du amerikie nori visokiems blogumams kia tik prie to iždo prieiti.
SAO PAULO PAŠVEN
čiai vyras ir mergina tapo užbėgti už akių.
Mes amerikiečiai turime ir savo muzikos veikalų,l LONDON, Sausio 15 —
TINS VAS. 16 D.
palaidoti sniego antplūdy
saviškių artistų pagamintų. Turime savo talentų, ku
Sulig čia gautų žinių, di Šiemet Brazilijoj, Sao
je. Jie šion vieton buvo at
SUNKIAI SERGA
riais džiaugiamės ir didžiuojamės. Bet jų produktyvu džiuliai mūšiai Ethiopijojj , Paulo mieste, lietuviai bai-.
Halifax, Nova Scotia —
vykę sniego čiuozyklėmis
ANGLŲ RAŠYTOJAS mas dar ne tiek spartus, kad pilnai atsakytų visuome
gė
statyti
savo
pirmąją
Sausio
13 Katalikai liadi
nuo
(skis) pačiuožinėti. Iš už LONDON, Sausio 13 — nės reikalavimams, o tie reikalavimai toki platūs, kad į vakarus ir šiaurę
Tuose haznymą. Jos pasventm.- ypač Kanados> netekę jy,
siregistravusiųjų dingę y- Čia padaryta sunki vidu jų nepajėgtų išpildyti nė visa armija kompozitorių. Dolo tebesitęsia,
mūšiuose apskaitliuojama, .mo iškilmes bus 1936 me maug sav0 vado arkivysra p-lė Schwabin iš New rių operacija garsiam an Tiek organizacijų, tiek draugijų, o kiekviena bent kar
; tai, vasario 16 d. Į iskil<k
77,0^3 o’DonneU,
York ir Dr. Seinbach. Tre glų rašytojui, Rudyard Ki- tą į metus nori surengti muzikalinę pramogą. Prie kad žuvę apie 500 ethiopie- mes kviečiamas musų mi- kurg
trumpos lig03 mi.
čių ir apie 100 italų karei
čias asmuo ir-gi buvo snie pling, 70 metų amžiaus. tiek reikalavimų ir didžiausias muzikalinis repertua
nisteris Pietų Amerikai J.Į^ Halifaxe suIaukęs tik
vių.
go užgultas, bet jam pasi Jo gyvybė esanti didelia ras išsisemia. Gi mūsų artistų - kompozitorių skai
Aukštuolis, Sao Paulo ar-(61
amžiaus.
I me pavojuje.
sekę išsikapstyti.
čius neperdidžiausias. Taigi neroms-nenoroms tenka RAČKAUSKO BYLOS kivyskupas, daug kitų aukreiptis į Lietuvą. Bet ką čia nenoroms — mes su di
kštų bažnyčios ir valsty
ATGARSIAI
džiausiu noru griebiamės muzikalinių kūrinių iš Lie KAUNAS
DARBININKO
VALANDĄ
Louisas bės atstovų. Be to, į patuvos. Ir reikia pripažinti, kad mūsų muzikalinio me Goldinas iškėlė Užs. Reik, i šventinimo iškilmes žada
RADIO
no vedėjai — daugiausia, ar beveik išimtinai vargoni Min. ieškinį, kad eidamas atvykti daugelio lietuvišPROGRAMA
PO PIETŲ
ninkai — didžiausiu uolumu platina Lietuvos dainas. konsulo pareigas pietų A- kų kolonijų atstovai,
Pavyzdžiui, artistas R. Juška, čia gimęs lietuvis, yra frikoje V. K. Račkauskas
didelis Lietuvos muzikos entuziastas. Jo repertuare priėmė 600 svaru čekį ir Winchester, Va. Sausio | LONDON, Sausio 15 —
šeštadienį, sausio 18 d. iš radio stoties WAAB, visuomet randasi naujausių kūrinių iš Lietuvos. Ir! tuos pinigus turėjo išmo 12
Kuomet kalnų gy- Japonijos delegacija pen
Boston, Mass. 5 vai. po pietų vėl turėsime progos šiame “D-ko” koncerte jis žada padaryti visiems ma kėti tam pačiam Goldinui •ventojo Hetzel Wolfe na- kių valstybių laivyno kon
klausytis Darbininko Radio Programos. Bus dainų, lonų siurprizą. Kas tai bus, ne man čia kalbėti^ Siur atvykus Kaunan, bet neiš Įmai užsidegė, tai liepsnose ferencijoj formaliai pas
muzikos ir kalbų. Programą išpildys So. Bostono dai- prizas tai paslaptis. Paslaptis gi tam, kad ją neati mokėjo. Goldinas prašo žuvo jo žmona su ketu- kelbė, kad jie pasitraukią
nininkų-kių grupė. Prašome pasukti savo radio apa dengčiau; Ateikite pasiklausyti, tai sužinosite.
jam priteisti 9.400 litų, -iriais vaikučiais. Jis pats iš konferencijos. Paskelbi

Massachusetts švietimo
departmentas pran e š a,
kad valstybės universite

‘Darbininko’ Koncertas
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MIRĖ ARKIVYSKUPAS

JAPONAI APLEIDO
KONFERENCIJĄ

ratų rodyklę ant 1410 kilocycles ir klausytis visą pus
valandį.
Profesijonalai, biznieriai ir draugijos skelbkitės
Darbininko Radio Programos. Kainos prieinamos.
Siųskite skelbimus laiškais Darbininko Radio Komi
sijai, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. arba šau
kite telephonu: SOUth Boston 2680.

Ir koks tai bus koncertas! Verčiau milžiniškas
kontestas - lenktyniavimas. Jau iš to galima spręsti,
kad jame dalyvaus 273 dainininkai, sudarą 10 apylin
kės chorų. Tai bus toks muzikalinis balius, apie kurį
teks ilgai kalbėti. Kiekvienas choras pastatys geriau
sias savo pajėgas ir rinktiniausią repertuarą bei mu
zikos turinį. Kiek tai bus įvairumo. O visa tai viršyja

Byla bus netrukus spren- nors apdegė, bet su vienu mas padarytas, kuomet
Jungt. Valstybių delegatai
džiama apyl. teismo.
i vaiku' išsigelbėjo.
griežtai pasipriešino leisti
gražus patrijotinis tikslas — paremti “D-ką” bei ka Japonijai turėti laivyną
talikų spaudą.
lygaus didžio ir tvirtumo
Skaitytojau, ar iškęsi nepabuvojęs “Darbininko” su Jungtinių Valstybių
koncerte?
K. laivynu.

DARBININKAS.

Penktadienis, Sausio 17 d., 1936
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advokatą, tai tą prisipaži-1
rūmą užginčino. Būk jį i
TAISOME IR PARDUODAME RAMOS
taip sakiusi, kad pasiliuo<ubsukau>ui
STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 05M
BROADVVAY LLMB
savus nuo įkyraus polici- !
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
itokiJl
CO.
•st, jos kvotimo.
i Lentos, durys langai ir kil
j
SPECIALĖS PAMALDOS kęs Marianapolio Koleginsumuus m&terijol&s
KELTUVAS SUTRIUŠKI nius vas. 16 d., Municipal
SO. BOSTONE
• jon.
ŽUVO KĖDĖJE UŽ
312
W. Broadway
NO BERNIUKĄ
Building Salėje, minint
ŽMOGŽUDYSTĘ
i
So. Boston, Mass.
i
Roy Polsen 10 m., gyve Nepriklausomybės Dieną.
Sausio 19 d., 2:30 vai. i
MIRĖ
TEL. ŠOU 9419
Tel. ŠOU 1436
po pietų Šv. Petro bažny Sausio 13 d., Mattappan nąs 683 E. Fifth St. South Bus tai kartu paminėji- Naktį iš pirmadienio į
čioje prasidės specialės ligoninėje ,mirė džiova Jo Bostone tapo mirtinai kel- mas įr Sasnausko jubilie- antradienį, Charlestown
kalėjime elektros kėdėje
pamaldos Oktavos Bažny nas Zdanevičius, 35 metų tuvo sutriuškintas 77 Bed- iaus
ČEVERYKŲ TAISYMO SAJA
tapo
nužudytas Miller Geriausi įtaisymai So. Bostone.
_________
čios vienybės.
amžiaus, gyv. 131 Silver ford St. name. Sulig jo j
lietuviams jau nuo 1907,
Sausio 17 d., 7:30 vai. St., So. Bostone, Prieš mir- draugo pasakojimų, jie ty- MAUDĖSI 75-T.Ą GIMTA- Frank Clark, 44 Bostone Patarnauja
Darbų atliekame belaukiant į 15 min.
gyvenęs darbininkas. Jis
vak. prasidės Novena prie siant gavo Bažnyčios pas- čia paleidę keltuvą ir jam DIENI MINĖDAMAS
KAINOS LABAI ŽEMOS
užmokėjo
savo
gyvastimi
Skrybėles
išvalome ir pertaisome
Šv. Teresėlės, katalikiškų kutinius Sakramentus. Jis kiek iškilus bandė nušokti.
paėjo iš Seirijų. Ameriko- Pols®11 bešokdamas užkliu- South Bostone yra pa už piktadarybę, kurią jis —Lto -'s Vi
misijų patronės.
Abejos pamaldos tęsis i- je pragyveno 20 metų. Lie vo ir tapo mirtinai sutraš garsėjusios L gatvės mau buvo papildęs gruodžio 20 360 Broadvay, So. Boston, Mass.
dynės. Jos ypatingos tuo d. 1133, nužudydamas ke-'
ki sausio 26 d., 2:30 vai. i tuvoje paliko motiną, se kintas.
mi, kad jos atdaros žiemos pykloję (Harrison Avė.)
seris ir brolius. Palaidotas
po pietų.
TIK DVI DAINELI
metu, kad ir speiguose, j 18 m. mergaitę Ethel Zuiš Šv. Petro bažnyčios* sau
REAL ESTATE
Yra
būrys
žm
onių
kurie
ckerman.
Nužudymo
prieINSURANCE
Šv.
Petro
parapijos
pajėsio
16
d.,
9
vai.
ryte.
A.a.
IŠ LIETUVOS SVEČIAS
CONSTABLE
Jonas Zdanevičius dirbo gingas choras, vedamas tose maudynėse po keletą žastimi buvo įsimylėjimas
Just ice of the Peace
“DARBININKO”
Visokios rūšies apdrauda ir teiStrand Cafe, So. Bostone. art. R. Juškos, tik mažai valandų kasdien pralei ir pavydas. Mat prie ko
KONCERTE
singas patarnavimas.
LIETUVIS GRABORIUS
:
tedalyvaus “Darbininko” džia, kad ir žiemos metu, priveda nesusivaldymas.
409 1VINDSOR ST.
598
E.
Broadway,
So.
Boston
Šiandien sužinojau, kad ATVAŽIUOJA ATHOLIS koncerto programoje. Jis ir kasdien jūroj pasimauTel. Šou. Boston 1761
CAMBRIDGE, MASS.
“Darbininko” šimetiniame j
Residence:
rengėsi
sudainuoti
garsią
do
nežiūrint
kaip
šalčiai
Prieš lietuvių bažnyčią
120 Marine Rd., So. Boston
nepaprastame konce r t e > Sausio 11-12, Atholy vy Sasnausko kantatą “Bro- siaustų. Jie praminti “L
Ofiso
Tel. TROvbridge 78S0
Namų tel.: Šou. Boston 2483-W
Ofiso Tel. KIRkland 9221
bus kun. Dr. M. Ražaitis, čiai turėjo ‘Winter Party’. liai” ir kitų dainų. Bet, St. brownies”. Vienas iš
Namo Tel. TliChvbridge 6434
Vilkaviškio
Seminarijos į Ten dalyvavo vyčių iš kitų . kadangi taip gausiai sve- tokių, Sam Mahony, sek- Feliksui A. Kraneevičiui, ? ............................. —......... -... ----o
Sąžiningas
ir Rūpestingas
Tel. S. B. 2805-R j
- ;
,.
. _.
__ Lavvrenee, Mass. — Tams
profesorius, ką tik atvy- | miestų ir iš So. Bostono.
PATARNAVIMAS
LIETUVIS
Svečiams apleidžiant A- i«« chorų dalyvaus prog-i madieny mmejo savo 75tos
“
Atviro
Laiško
Darbi-;
tholi, visi atholiečiai sakė: mamoje, laiko taupymo dė- tą gimtadieni Savo gmu!“IM pasimatymo, Bostone, i tei, vietinis choras pasi-: mo dienoje, kaip ir kas- ninko Redaktoriui” dėl tū
Tel. South Boston 0815
Tšegzaminuoju akis 5
MUZIKAS Matysimės “Darbininko” tenkins mažu pasirodymu, dien, pasimaudė šaltame pusios korespondencijos, ■
priskiriu
akinius i
gruodžio 13 d., 1935 m.
kreivas akis atitie-1
RAPOLAS JUŠKA
sinn ir amblijoniš- Ę
nepaprastame koncerte”. sudainuodamas, pradžioje, jūros vandeny. Prieš 38 nedėsime.
porą dainelių.
įmetus jis turėjęs džiovos
j koše
(aklose)
akyse sugrąžinu:
Į šviesą tinkamu laiku.
Bet
pareiškiame,
kad
Graborius * Balsamuotojas
Kadangi lietuviai šiemet į ligĄ ir tesvėręs 128 svarus,
Moko muzikos, piano MIRĖ BOSTONO SVEI
| J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. j
pubiliejų mirties jų Pradėjęs gydytis tyra oru, gruodžio 13 d. tilpusią ko j 447 Broadway, South Boston f Patarnavimas dieną ir naktį
ir dainavimo. SpeciaKATOS KOMISIONIE- mini
didžiojo muziko - kompo-( saulės spinduliais maudy- respondenciją, po kuria
les pamokas duoda
Fanerai Home ir Bes.
RIUS
zitoriaus Sasnausko, Šv.| nėmis jūros vandeny. Da- pasirašė “Pilypas” rašė ne
vaikams.
564 East Broadvay,
Sausio 14, Deaconess li Petro parapijos choras su-bar sulaukęs 75 metų ne p. Feliksas Krancevičius,
Vienatinis bonsuotas Florist’s
So. Boston, Mass.
Telegraph Delivery narys
goninėje, po ilgos ligos
bet
kitas
“
Darbininko
”
ko

Adresas:
tik
džiovos
neturi,
bet
nei
dainuos kantatą “Broliai”’
So. Bostone
mirė ilgametis Bostono
respondentas.
Pristatome gėles
Bile kada
paprasto
šalčio
nepasigauir
kitus
Sasnausko
kuri933 E. Broadvvay,
Telegrafu
Bile kur
miesto sveikatos komisionąs ir sveria 210 svaru.
SO. BOSTON, MASS.
Menkas tas dailės kūri
nierius Dr. Francis X. Ma | Tel. So. Boston 0823
THORNTON’S
INC.
FLOVVER SHOP
nys, kuris neįstengia sulai
honey, 64 metų amžiaus. i LIETUVIS DANTISTAS i
John
J.
Hayes,
savininkas
kyti
žmogaus
bent
pusva-j
LIETUVIU
SKALBYKLA
Bostono sveikatos komiSausio 8 d., dirbtuvėje
Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės
Skalbiame ir prosiname visokius
sionierium
išbuvo nuo
sužeidė p. Kazimierą Kar iandį nuo niekingų minčių!
—mūsų specialybė
drabužius. Mes paimame ir prista
Į
Arti
Municipal
Building
Į
tome drabužius visur, kaip tai:
ir
nedorų
darbų.
Tel. ŠOU Boston 3198
čiauską. Linkime jam iš1915 metų. Velionis turėjo
So. Boston, Cambridge, Brighton
Į 525 E. Broadway, S. Boston j
111
Dorehester
St.
So.
Boston.
Prisiekęs Advokatas
Dž. Leopardi. 1
cukrinę ligą (diabetes), |
sveikti.
Dorehester ir kitur. PamSginkite
Ofiso Valandos
ir patyrsite, kad gaunate patarna
kuri nusilpnino širdį, kas i Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki j
vimą už pigią kainą.
nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-1
ir tyuvo mirties priežasti 5: 5srfįir uždarytas
subatos vakarais Ir j
7-9
Ellery St., So. Boston
Veda visokias provas. Daro vi
Į
nedėldieniais,
taipgi
seredomis
nuo
Ė
Tel.
So. Boston 2923
mi.
Y
12-tos dieną uždarytas.
sus legalius dokumentus
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QUEEN ANN LAUNDRY,

ADVOKATAI

į DR. M. V. CASPER Į

JUOZAS B. GA1UUS

317 E St. (kampas Broadway)
South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732
Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)
ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761

Room 3

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

e
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass

|
I
j
š

t Didelis Metinis KAILINIŲ

Taipgi nuimu ir Z-Ray

“PAVOGTAS” KŪDIKIS
Sekmadienio vakare bu
vo “pavogtas” David Lebow, gyvenančio 32 Supple Rd., Roxbury 8 mėn.
kūdikis. Abu Lebowai bu
vo išvykę į svečius, kuo
met jų tarnaitė, Catherine
O’Mara, kuri viena buvo
likusi prie kūdikio jiems
telefonavo pranešė apie
kūdikio dingimą. Tapo su
judinta visa Bostono poli
cija. Kūdikį greit surado
prie namų paslėptą po
krūmokšniu. Negalėdama
policija surasti kūdikio
vagies pėdsakų, pradėjo
kvosti tarnaitę, kuri ir
prisipažino paslėpusi kūdikį, kad pagarsėjus. Bet
vėliau, kuomet pasiėmė

T
T

Lietuvis Dantistas

IŠPARDAVIMAS t

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

PONAS KORITES,

DABAR

f

Didžiausia
KAILINIŲ ĮSTAIGA

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutartį}

Amerikoje

(REPŠYS)

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Tel. Brockton 4110

kamp. Inman arti Centrai Sq.,

BROCKTONO OFISAS:

16-18 Intervale Street,

Montello, Mass.

278 Harvard Street,

PIRKITE KAILINIUS
IŠSIMOKĖJIMUI
Pirkite kailinius DABAR išsi
mokėdami lengvomis mokestimis per 1936 metus.

VISUOMET KLAUSKITE
PONĄ KOBITĮ
P-nas Koritis, I. J. Fox Co.,
lietuviu atstovas, padės jums
išsirinkti gražius kailinius už
prieinamą kaina.

Tel. Trowbridge 6330.

GRABORIUS - UNDERTAKER

LIETUVIŲ ATSTOVAS,
SAKO:
Kad šis kailiniu išpardavi
mas yra geriausias negu ki
tais metais, nes:
1. Nupiginimai daug di
desni,
2. Pasirinkimas
visokią
kailinių daug Įvairesnis,
3. Daugiaus geresnės rū
šies kailinių, už labai nupi
gintas kainas.

I. J. FOX

Lietuvis Dantistas

JOHN REPSHIS, M, D.

I. J. FOX

PAS

Tel. So. Boston 2660

P. J. AKUNEVICH JR SŪNŪS

T
T
T

«♦
T
t

Lietuvėms, kurios pirks per
P-ną Koriti, bus duodama 10%
nuolaidos.

❖
T
T
T
t
t
t
T
t
T
T
T
t

Lietuvių Skalbykla
VVHITE BROOK
LAUNDRY
*Dry and Wet Wash
SKALBINIAI
Geras patarnavimas. Mes ap
tarnaujame: So. Bostone, Dorchester, Cambridge, ir kitur.
89 BROOKSIDE AVĖ.,
Jamaica Plain
TEL. JAMAICA 1175

į

❖
t
t
❖

♦♦♦

washington street
t
kate_______________________ BOSTON, MASS. &

411

Cambridge, Mass.
SVARBUS NEVV ENGLAN COKE PRANEŠIMAS

Da Coke kontraktai galioja ir Gruodžio menesį.
Imant 2 tonas anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną.
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną.
DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite
BATCHELDER VVHITTEMORE
834 Massachussetts Avenue, Boston
TeL HIGlands 1920

SKYRIAI:

Brighton 314 Wash. ............ ALGonąo-3108
Cambridge 4 Brattle . ..... -.... KIRkhid-6830
Charlestowzi 161 Medford
CHA ston-0086
Dorehester 346 Talbot av.
GEN eva-1350
Malden 69 Pleasant ______ MALden-6800
Nonsood 269 Lenos ............ NOR wood-0764
Bodindale 6 Corinth--------- FAB kway<8800
Boslindale 6 Corinth--------- PAR kmy-4210
Roibnry 90 Warren ______ HIG htafe-6450
South Boston 463 Broadvay.... ŠOU Bos-1830
Executive Office 884 Mass. av. HIG hlnds-1920
Nights Sundays Holidays---- KEN more-8100

Penktadienis, Sausio 17 dF 1938
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SOUTH BOSTON MARKET
70 W. Broadway,

S o. Boston, Mass
%

Skelbia

DIDELI ISPARDAVIMA

*

t

VISKAS NUPIGINTA

DUODAMOS DOVANOS

South Boston Market yra vienas iš didžiausiu marketu
visame Bostone. Jame parduodama valgomieji produktai ge
riausios rūšies ir už pigiausią kainą.

Ši krautuvė duoda savo klijantams dovanų gražiausi silvenvare setą, kuris susideda iš sekamų dalykų:
1. Peilis (niekad nerūdyjantis),
1. Šakutė,
1. šaukštas,
1. Arbatinis šaukštukas.
KAIP TAS DOVANAS ĮSIGYTI
Kiekvienas mūsų klijantas gauna cash register tikietą.
Už sutaupytus $25.00 vertės tikietų gausite virš paminėtas
dovanas.
Taip tikietus taupant galima veltui Įsigyti kiekvie
nam šeimos nariui po atskirą setą.

>

Mūsų krautuvė yra moderniškiausiai jrengt'a ir labai
švariai viskas užlaikoma.
Norintieji sutaupyti pinigų ir gauti gerą maistą, visuo
met pirkite So. Boston Market krautuvėje. Čia patarnavimas
yra greitas ir mandagus.
šią ir ateinančią savaitę ypatingai yra nupigintos kai
nos. Pasinaudokite proga!

i?

Iš ‘‘Darbininko” Vajaus Fronto
LDS 108 kp. VVorcester, Mass. pirmoje vietoje.
O. Saurienė pasivijo M. Kilmoniutę, pralenkdama Glugodienę. L. Kumpa lieka antroje vietoje. Smarkiai dir
ba visi bostoniečiai. Kun. J. Bružikas mano pralenkti
Kumpą. Judėjimas visose kolonijose.

Worcester, Mass. —LDS rašo: “Siunčiu Jums glėbį
108 kp. užsiregistravo pa “Darbininkui” prenumera
čioje “Darbininko” vajaus torių ir prašau prisiųsti
pradžioje, bet iki šiol vi tinkamą balsų skaičių. Ki
sai nebuvo pasirodžiusi. tą savaitę manau atsiųsti
Buvo manoma, kad ten dar didesnį “liodą”. Mes
niekas ir nedirba. Bet štai, stengiamės netik gauti
šią savaitę visai netikėtai, i naujų “Darbininkui” skai
p. J. Glavickas prisiuntė tytojų, bet ir naujų LDS
daug naujų “Darbininkui” narių”.
skaitytojų, pralenkdamas So. Boston, Mass. —Bosnet M. Kilmoniutę ir L. | toniečiai pamatę rimtą
Kumpą, kuris buvo atsis pavojų iš Brocktono pusės,
tojęs į pirmąsias kontes ėmė smarkiai dirbti. O.
tantų eiles. Worcesteris Saurienė padarė didelį
padarė visiems tikrą siur- ’ šuolį pasivydama smarkiąprizą. P-nas J. Glavickas ją kontestantę Marytę Kil• v

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

PERKINS SQ. CASH MARKET

48 Crescent Avenue.
Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue,
DORCHESTER. MASS.
45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855
R0XBURY. MASS.

Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120
K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ
DRAUGIJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mas>
V ice- pirm. — V. Medonis,
21 Sanger St, So. Boston, Mass.
I"rot- Raštininkas — J. Gllneckia,
5 Thomas Park, So. Boston. Mana
Kln. Radtininkas — Albt* Neviera,
16 tV.ufield St, So. Boston, Mass.
Iždininkas — P. Tuleikls,
Tel Paritway 1864-VV
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
Fin. Balt — Marijona MarkoniutS.
Maršalka — J. Zalkls.
83 Navgrre St. Roslindale, Mase.
7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Tel. Parktvay 0R58-W
l»raugija laiko susirinkimu* kas tre
Iždininke — Ona StanlnHntA,
čia nedeidienj kiekvieno menesio.
105 West 6th St„ So. Boston, Mana
2 vai po ptetų. Parapijos saiej. 49?
Tvarkdarį — Ona Mizgirdtenė,
E. 7tb Rt. Ro Boston. Msss
1512 Columbia Rd.. So.. Boston Mass.
Kasos Globėja" — E. Jannftoniene.
7:30 vai vakare, pobažnytinej sve
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
tainej

Pirmlnlhk? — Eva MarkslenA,
625 E. 8tb St., So. Boston, Marse.
Tel. So. Botaon 1298
Vice-pirmlnlnkč — Ona SfaurlenA
443 E 7th 8t-, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422
Prot Ra#t. — Brone Clunienį.
29Oould St, West Roibury, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkite*
antrg utarnlnkg,kiekvieno menesio.
pas protokolu raitininku.

moniutę. Kilmoniutei yra'
mergaičių. Po Velykų ža- Įėjome tikėtis stebėtimj
rimto pavojaus, kad p.'
pasekmių, bet šį penkta
j da suvaidinti veikalą.
Saurienė jos nepralenktų.
dienį, sausio 17-tą dieną,
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
Atholietis.
Bet ateina žinių, kad kitą
po šventos valandos vėl
KOLONIJOSE
savaitę M. Kilmoniutę at
bus Xnanašus “Beano Parsistosianti vajininkų prie
ty”. Choristai-ės energin
šakyje. Nežinia, mat Clegai dirba, kad šios savai
užsimoję
sugriauti
ir
pa

j
Nekalto
Prasidėjimo
para

velandietė P. Glugodienė
tės darbo vaisiai būtų ge
naikinti katalikišką vardą. pijos choras šiomis dieno resni.
kiek yra žinoma, pereitą
--------- »■ ■■e-r Be to bolševikai norėjo l mis ’ laiko repeticijas du
savaitę turėjusi didelį pa Iš šios kolonijos mūsų
Jūsų korespondentai,
sisekimą. Ji gali Kilmo spaudoje nesimato žinučių ir konstituciją pakeisti iš kart per savaitę. Mokosi
braukiant iš jos šv. mi naujų dainų ir vaidinimų,
niutei pastoti kelią.
nors čia gyvena nemažai šias, kurios kasmet užpra nes prieš gavėnią įvyks Emilija Jakučiūtė ir
V. J. S.
Šiomis dienomis aukštai lietuvių,. Gal dėlto, kad šomos už mirusius narius:
“Minstrel Show”.
pašoko sekanti bostonie- daug lietuvių yra sulenkė- norėjo išbraukti paragra
I
Choras
rimtai
ruošiasi
ir
čiai: V. Brazauskas, K. ję. Geri lietuviai katalikai fą, kuris reikalauja, kad
Telephone
I
jatydžiai
priima
pamokini

Vosylienė, F. Končiutė.
jI priklauso prie
...
SO
BOSTON
airių para- nariai atliktų išpažintį.
mus savo gabaus vadova,
1058
Brockton, Mass. — Nors pi jos.' Sulenkėję ir paklydę Bet jiems nepavyko.
muziko M. J. Karbausko.
BAY V1EW
L. Kumpa ir šią savaitę lietuviai priklauso prie
Gabiausios
choro
pajėgos
P-nas
Jonas
Vaičiulis
tą
smarkiai pirmyn pasivarė, lenkų nezaležninkų.
MOTOR SERVICE
turi svarbesnes roles. Bus
bet noroms-nenoroms tu Susipratę lietuviai turė- draugiją suorganizavo.
STUDEBAKER
dainų, šokių ir kalbų. Ke
Būtų
gerai,
kad
visus,
rėjo užleisti pirmą vietą tų visai atsikratyti nuo
Automobilių ir Troką
lios kūmutės iš seno “kraAgentūra.
Worcesteriečiams. Kumpą tokių draugų, kurie ben kurie nenori laikytis drau iaus” žada atvykt ir pra
gijos
konstitucijos
nariai
r«is«>me visokių išdirbysčių auto
yra mažo ūgio vyras, bet drauja su lenkais nezaležTaisymo ir demonstravi
prašalintų, tai tada būtų leisti vakarėlį su mūsiš mobilius.
mo v'era:
turi Napolionišką užsispy ninkais.
kiais. Publika prisijuoks
1 Hamlin Street
rimą. Jis pareiškė: “Ne Čionai gyvuoja Šv. Ka ramybė ir meilė nariuose. sočiai — tokio vakarėlio
ir E. Eighth St
Narys.
manau pasiduoti nors ir zimiero Karalaičio draugi
SOUTH BOSTON, MASS
dar kol kas apylinkės lie
'oe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
stipriausiam mano “prie ja, kurios metiniame susi
tuviai neturėjo ir svajot
savininkai
šui”. Kovosiu tol, kol atsi rinkime aptarta daug
nesvajojo, kad jų jauni
stosiu į pirmas eiles”.
svarbių reikalų. Išrinkta
mas galėtų tikrai tokiu r
Girardville, Pa. Misijo nauja valdyba 1936 me Parapijinės mokyklos darbu užsiimti.
nierius kun. J. Bružikas tams: pirm. P. Narnajuš- vaikučiai turėjo Kalėdų Todėl iš anksto užtikrišią savaitę prisiuntė iš Gi ka; vice-pirm. J. Gastrom- eglaitę sausio 5 d. kurią nam, kad būsite pilnai pa
GERESNIO SAVO
rardville, Pa. nemažą skai skis; finansų rašt. J. Vai- paruošė kleb. kun. P. Ju- tenkinti atsilankę į Nekal BET NĖRA
SPECIAI.YBEJE
čių naujų “Darbininkui” čiulis; ]_protokolų rašt. J. raitis ir L. Vyčių kuopa, to Prasidėjimo parapijos
Imant širdies. Pinučių
Kepenų,
Pilvo,
Inkstų
skaitytojų ir jei ne O. Sau*- Bernotas;
kasierius A. Kalėdų diedukas buvo pats choro suruoštą “Minstrel
Slogos, Patrūkimo, Reu
matizmo ir visokias Krau
rienė, Misijonieriui būtų Kazlauskas; maršalka S.“klebonas. Jis visus vaiku Show”. Plačiau apie šią
jo, Nervų, Odos ir Kroniškas abiejų lyčių ligas.
pasisekę pralenkti Kilmo Ašmena. Linkime naujai čius apdovanojo įvairio pramogėlę paskelbsime vė
Patarimas veltui
niutę. Bet Saurienė suspė valdybai geriausio pasise mis dovanėlėmis.
liau.
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo
jo pirmiau ją pralenkti. kimo.
Vaikučių buvo 100 ir vi Pereitą penktadienį baž nelaimių, išlaidų ir kančių.
Dabar Misijonierius kun. Dėka p. Jono Vaičiulio si buvo apdovanoti ir pa nytinėje svetainėje buvo
J. Bružikas darbuojasi St. ši draugija buvo išgelbėta vaišinti.
“Beano Party”. Kadangi Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
Clair, Pa. Jis mano ten nuo bolševikų. Jie buvo
tai
buvo
pirmas
tos
rū

te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
Vaikučiai išpildė gražią
gauti daug naujų skaity
šies parengimas, tai nega- niais 10—12 tiktai.
programą,
giedojo
Kalėdi

tojų ir kitą savaitę pra prisivyti R. Končiūtę, kuri
nes giesmes, deklamavo ir
irgi energingai dirba.
lenkti Kumpą.
Lavvrence, Mass.
Pe- Dayton, Ohio — šią sa šoko. Worcesteriečių Vy
(THE W0RKER)
reitą savaitę Sofija Rimai vaitę atėjo žinių, kad nau čių grupė suvaidino juo
Pnblished
every
Ttiesdav
and Friday except Holidavs sueh as
tė smarkiai padirbėjus jai atvykęs klebonas kun. kingą komediją.
New Year, Good Friday. Memorial Day, Independenee Day,
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
pralenkė net du southbos- L. Praspalius pradėjo or Visi vaikučiai yra pa
------------ by -----------toniečius — M. Grilevičių ganizuoti veikėjus į vaji- tenkinti ir dėkoja savo
SAINT
JOSEPH
’
S
LITHŪANIAN
R. C. ASS0CIATI0N OP LABOR
ir K. Vosylienę ir prisivi ninkų ratelį. Ten su klebo klebonui už dovanas.
Entered as secund-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston.
jo V. Brazauską.
no kun. L. Praspaliaus ir
Mass. under the Act of Marcb 8. 1870

CAMBRIDGE, MASS.

SO. DEERFIELD, MASS.

I

i

NE VIENINTĖLIS
DAKTARAS

Dr.Grady^fM,.
■

-----------------

DARBININKAS

Westfield, Mass. — Jau p. Gudelio pagelba mano-

Sausio 9 d. kleb. kun. P. Acceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for In Rection 1108
Act of October 8, 1917. anthorlsed on Jnly 12, 1918
nas, energingas Jurgis J. ma sustiprinti LDS 69 kp. Juraitis surengė vakariePRENUMERATOS KAINA:
......
u
•
I
9URRCRTPTION RATER:
Naudžius, žinomas West- Kitą savaitę manoma ži- nę didžiojo choro nariams, nomestic yeariy ................ $4.00 Amerikoje metams ........................ $4.<W
ržsfetiy merams .......................... $5.00
hnvo liihai
na- Fore,<m y»r|y ................ •••••
fielde politiškoje dirvoje • nių gauti ir iš kitų koloni-. ChoriRtni
t^noribldl DUVO
lauai pa Oomestic once per tveek yearly $2.00 Vienų kart savaitėle metams .. $2.00
1’žsieny 1 kart savaitėje metams $2.00
darbuotojas, šią savaitę jų apie kontestantų dar- tenkinti ir dėkojo klebo- Fftre^B <**»
y*»riy-. cao
D ARB1N1N KAS
padarė didelę pažangą va- , buotę.
nui už vaišes.
jaus fronte. Jam pasisekė]
Vajaus Vedėjas.
Prie choro prisirašė 10 j

bsKgtNtKgas

Penktadienis, Sausio 17 d., 1936

TELEPHONE
2680

i

DAftBIMI^AS

366 #. BRO ADW A Y
SO. BOSTON, MASS.

tojusiu 60% darbingumo
546, gimdyti ligoninėje 60,
gausių šeimų 254, vyro ap
leistų šeimų 46, gaivalinių
nelaimių ištiktų 4 ir dėl
neturto 727.

vo žymiai didesnis, negu mokama už darbo valan-!
šiandien. Tais laikais pa dą. Kur dirbama daugiau;
prastas darbininkas uždir valandų, ten, paprastai, Į
bdavo liki 15—20 milirei- mokama ligi 1 milreiso
sų per dfeną. Tada Brazili per valandą, kartais ir ma
VOKIEČIAI NE DABAR
jos piniginis vienetas mil- žiau.
NENUSILEIDŽIA
Komunistai nesiliauja gyręsi su savo udarnikais.
reisas buvo vertinamas li Ekonominei krizei ąų-1
Štai vienas “smarkuolis” Leningrado čeverykų dirbtu
Kaip “Memeler Beobachgi 1 lito 20 et. Fabrikuose, švelnėjus, miesto lietuvių
vės darbininkas Pavlov į šešias dienas išpildė viso
ter” praneša ryšium su
įvairiose dirbtuvėse, prie
mėnesio gamybos planą. Ir dar daugiau padarė, nes statybos ir kitur darbinin darbininkų būklė po tru-j
gandais Klaipėdos krašte,
pūtį ėmė taisytis. Žymiai
jam buvo nuskirta į mėnesį padaryti 5,280 porų čeve
kad, Baldžiui sudarius di
kas galėdavo nesunkiai už
rykų, o jis į šešias dienas padaręs • 5,480 porų. Tas dirbti ligi 20 lt. per dieną. blogesnė padėtis yra tų,
rektoriją, Vokietijos vy
kurie dirba prie statybos
“smarkuolis”, matyt, turi begales energijos ir sovieti
riausybė parodysianti Lie
Deja, lietuviai darbininkai
nio įkarščio, bet jam trūksta protingo apsisvarstymo. nedaug tepasinaudojo ge darbų, nes jų atlyginimas
tuvai nuolaidumo, leisda
siekia vos 6—7 milreisų
Jam tur būt nė galvon neatėjo, kad taip darydamas raisiais
ma pasienio, gyventojams
darbo
laikais. per dieną. Retas kuris prie
jis atneša labai daug žalos kitiems darbininkams, nes Daugumas buvo gabenami___
pirkti daugiau produktų
statybos uždirba 8—9 miipakelia komisarų reikalavimus, kad ir visi darbinin
Klaipėdos teritorijoj. ‘Me
į kavos ir kitas fazendas, reisus. Darbininkas uždirkai sektų Pavlovo pavyzdį. Toks nenormalus įsitempi
meler Beobachter’ buvo
mas ir pačiam Pavlovui nėra sveikas, nes jeigu jo pro kur juos vispusiškai išnau-'ba tik tiek, kiek reikia
nusiuntęs į Panemunę sa
dojo. Lietuviai darbinin
ir reikalin
duktyvumas sumažės — o laikui bėgant juk turi su kai, nemokėdami vietinės pragyventi
vo korespondentą, kuris
tai jį skaitys apsileidėliu, ar net sabotažni- kalbos, nepažindami darbo giausioms išlaidoms. Susi
mažėti
nustatė, kad tie gandai ne
ku. Galima įsivaizduoti kitų darbininkų pasibaisėjimą, ir gyvenimo sąlygų, skur taupyti šiek tiek gali tik
atitinka tikrenybės. Maž.
kuriem Pavlov tokiu neapgalvotu uolumu visiškai pa do fazendose ir tik retas tie, kurie uždirba po 10 ir
pasienio susisiekimas mai
kerta kojas. Pasirodo, kad skubotumo manija (įšėli- kuris, pakliuvęs į miestą, daugiau milreisų per die
stui Lietuvoje nusipirkti
ną. Žinoma kuriems nereimas) daug smarkiau įsivyravusi sovietų Rusijoje ne susirasdavo
yra suvaržytas, kaip ir bu
žmoniškesnį kia maitinti šeimos.
gu Amerikoje. Čia skubotumo dėlei mašinos atima darbą.
KUN. LEONAS PRASPALIUS,
vo. Tilžės gyventojams laiUždirba neblogai vedu
žmonėms darbą, o ten patys žmonės verčiami būti ma
Daytono lietuvių parapijos naujasis klebonas, sta tik turgaus dienomis
Tik vėliau lietuviai dar sieji, kur eina į darbą vy nuoširdus LDS ir “Darbininko” prietelis. Sveikiname Panemunėje nusipirkti po
šinomis, ar patys pasirenka jomis būti, kad pjautų
gerkles kitiems, ne tiek pejėgingiems broliams darbi bininkai gausiai plaukė į ras ir žmona. Kartais mor kun. Praspalių ir linkime jam sveikatos ir ištvermės dvi vištas, vieną antį ir
miestus. Bet čia vėl nelai terys uždirba daugiau už klebonavimo darbe.
ninkams.
pusę literio pieno.
mė. Užėjo ekonominė kri vyrus.
Tenka čia palyginti tą Pavlovo incidentą su sku zė. Mažieji fabrikai ir dir-1 Pastaruoju laiku daug
botumo vajumi Amerikos dirbtuvėse. Kaip visiems btuvės sustojo, didesnieji lietuvių perkasi išsimokėžinoma, į dirbtuves čia įstatoma taip 'vadinamieji “ef- daug darbininkų atleido, tinai sklypus priemiesčiuoficiency experts” (produktyvumo ekspertai), kurių atlyginimas už darbą žy- se ir statosi nuosavus na- KAIP SOVIETUOSE GY nuplauto piršto tikrai dau
pareiga yra ištirti, kiek darbininkas gali nudirbti Į miai sumažėjo, pinigų ver- mukus.
DOMOS NUOSPAUDOS giau nuospaudų neužaugs. Kariuomenės
šventėje
valandą laiko ir sulig tuo nustatyti jam pastovią dar tė pradėjo kristi. Daugu- Darbininkų uždarbis ge
bo normą. Tas ekspertas stovi ir žiūri į kiekvieną dar mas lietuvių darbininkų resnis yra Rio de Jeneiro Maskvos “Pravda” ap 5% KAUNO GYVENTO dr. J. Šliupas kar. ramovė
je konstatavo, kad kun.
bininko judesį. Vargšui, žinoma, nėra laiko nė atsi atsidūrė kritiškoje padėty- ir Santos miestuose. Ma- rašė tokį įdomų atsitiki
JŲ YRA VISIŠKAI
Krupavičius savo žemės
kvėpti. Kaikurie darbininkai, ypač nesugebą svarsty je.
žesnis S. Paulo, Porto A- mą.
BETURČIAI
reforma turįs Lietuvai la
ti, neriasi iš kailio, kad, ekspertui bežiūrint, kodau- Kiek vargo ir skurdo bei iegre, Curityba ir kituose,
Tūlam
Anatoliui
Klimobai didelių nuopelnų. Jis
giausiai darbo nudirbtų. Ekspertas gi tą jo atliktąjį kančių pakėlė lietuviai dar Visuose minėtuose miesiki
K.
M.
Savivaldybėje
paimtas iš dvarponių že
v
darbą košalčiausiai užsirašo į knygutę ir skrupuliatiš- bininkai Brazilijoje ekono- ^uose dirba nemažas lietu- vičiui ant dešinės kojos s.
m.
gruodžio
m.
1
d.
Įre

kai iki sekundos pasižymi tą laiką, kuriame darbas minės krizės metu, sunku vi^ skaičius. S. Paulo, ži- piršto užaugo nuospauda gistruota 5.006 beturčiai, mes dalino bežemiams ir
ir ji baisiai jam įkyrėjo.
’ kitiems žemės ištroškubuvo atliktas. Darbininkas džiaugiasi, kad jis taip
atpasakoti. Daugelis pėsti noma, daugiaūsia — ligo Gal dar būtų galėjęs gy- jų: 830 vyrų,. 1,283 mote siems ir, pavalgydinęs
gerai prieš ekspertą pasirodė, o tuo tarpu vargšas nė
išvaikščiojo po kelis tūks 10—12 tūkstančių.
i venti ir su nuospauda, jei rys, 2.167 vaikai. Betur daugumą mūsų gyventojų,
manyte nemano, kad užsinėrė kilpą ne tik sau, bet ir
i
Pavieniai
lietuviai
dar

tančius kilometrų, kiti dir
nebūtų užsimanęs daly-, čiai sudaro . apie 5% Kau- daug prisidėjo prie dides
kitiems darbininkams, nes ekspertas tą skubotai nu
bininkai
gyvena
prie
šeibo įvairiose vietose vergų
vauti šokimo rungtynės no .?yventoJUnio mūsų krašto supatrioveiktą darbą nustato kaipo paprastą normą (padary
mų,
mokėdami
po
100
-,
su
šiutais.
vietoje tik už maistą.
Buturčiai pagal materi- tinimo. Tai, sakau, laikau
tino darbo kiekybę) ir iš visų darbininkų to reikalau
120 ir daugiau milreisų;
x
_.
. ,, . jalinę ir socijalinę būklę
Dabar
šiek
tiek
padėtis'
dideliu Krupavičiaus nuoper mėnesį už maistą ir De=* to. nueĮ° > Mask'
ja. Darbininkams gi nusiskundžiant, kad perdaug iš
pradėjo
taisytis.
Pradėjo
skirstomi
į
3
kategorijas.
1
Lietuvai. Tačiau kai
Ibutą. Gyvenama daugiau-™s'180nm«- c*a
?r' T Vof £92 TT Uf 1 217 ir pelnu__________________________
jų reikalaujama, ekspertas tik trūkčioja pečiais. Ne
*
mano, girdi, kaltė, kad darbininkai toki kvaili ir ne- atsirasti daugiau darbų. šia po kelis žmones viena- Bondarevas liepe ate.ti k.- I kat. 623, II kat. 1.317 ir! kilo per didelių laisvių oBedarbių skaičius šiek tiek
III kat. 173. Pirmos kate balsiai, dėl to susilaukėme
apsisvarstytu uolumu apsunkina savo būklę.
me kambaryje.
Ian?'
.
sumažėjo.
oficialinis „Rytojaus dieną Klimovi- gorijos beturčiai gauna 1926 m. įvykių. 1926 m.
Toki tai “nuopelnai” ir Stachanovų, ir Pavlovų, ir j Miestuose dauguma dar-. Brazilijoje
draudimas labai netobu- elus
dviejų asistentų pilną išlaikymą, dažniau vyriausybė padarė daug
kRuJiems panašių karžtuoHų udarnikų. J/ems reikėtų binln'kų~ dirba” fabrikuose. 1
«j-j 2 nuvestas į operacinę salę siai prieglaudose, II kate įvairiose srityse, bet ne
atsižvelgti į tai, kad verčiau reikia rūpintis nors kiek Atlyginimas už darbą ne _J________________ ’_ L ir kol dar jis nespėjo susi- gorijos beturčiai gauna viskas, ką ji darė, buvo
pagerinti pernelyg sunkią sovietų darbininkų būklę, vienodas. Paprastas darbi LIETUVIS MOKYTOJAS orijentuoti, kas su juo da- pašalpas pragyventi, gy girtina. Toliau kalbėtojas
negu jiems kalti retežius valstybinio kapitalizmo for ninkas uždirba ligi 20 mil BRAZILIJOS FAZENDO- j ros, jam daktaras šypso- dymą ir kt., prie III kate priminė jaunalietuvių remoje. Toks neapgalvotas jų uolumas suteikia džiaugs reisų per dieną. Daug lie
JE
damasis parodė nupiautą gorijos skiriasi laikinai: zoliucijas, sp. įstatymą,
mo išnaudotojams komisarams, bet užtai neša neap- tuvių dirba žinomo Brazi Brazilijos lietuviai, ku- jo kojos pirštą.
i pakliuvę į vargą, jie gauna tautos atstovybę, Hitlerį.
skaitliuojamos žalos darbininkų klasei.
K. lijoje pramonininko Mata- rie dirba fazendoje neturi Vadinas, įvyko nesusi- pašalpą, bet už gydymą
“P. G.”
moka
pusę
nustatytos
kai

razzo įvairiuose fabrikuo kur leisti savo vaikų mo- pratimas. Ligoninės dieDIEVO MOTINOS APSI
se, kur vidutiniškai uždir kytis lietuvių kalbos. Bet nyne buvo įrašyta, kad nos.
ba po 8, 10 ir 12 milreisų kur tik fazendose atsiran- kažkokiam pacijentui rei
Beturčiai savo socijaline REIŠKIMAS ANT KAL
NO LA SALETTE
per dieną. Vidutiniškas dą daugiau lietuvių, tuoj kia nupjauti pirštą. Taigi, būkle skirstomi taip: susi
Ką
tik išėjo iš spaudos
fabrikų darbininkų uždar mėginama susirasti bent Klimovičiui vietoj nuospau tuokusių 662, išsiskyrusių labai įdomi
knygutė “Die
Mūsų išeiviai Brazilijoje Didžiausia Brazilijos lie bis dabar yra maždaug 10 laikiną mokytoją, kuris dos nupiovė visą pirštą. 170, našlių 755, merginų vo Motinos Apsireiškimas
yra darbininkai, kurių di tuvių kolonija S. Paulo. (milreisų per dieną. Kai mokytų vietos lietuvių vai- Aišku, Klimovičius turėjo su vaikais 103. Merginos ant kalno La Salette”. Ją
desnė pusė dirba įvairiuo Ten lietuvių darbininkų kur dirbama po 8—9 va- kus. Netoli Liks miesto išgulėti kelias dienas ligo- su vaikais skiriamos prie parašė kun. Wolfgang J.
se miestuose, kita dalis skaičius labai didelis.
landas per dieną, bet yra vienoje fazendoje lietuvių ninėj, o į jo pasiskundimą beturčių tik tada, kai iš Fortier, išvertė kun. Ig. A.
kavos, cukraus, vatos bei 1925—1929 m. beveik vi fabrikų ir dirbtuvių, kur vaikus kurį laiką mokė buvo atsakyta, kad tokių kelta savo vaikų tėvui by Abromaitis. Knygutė turi
pusi., jos kaina tik 25c.
kitose fazendose ir prie į- suose Brazilijos miestuose dirbama net ligi 12 valan- mok. J. Kižys, kuris jau klaidų pasitaiko. Vargšas la dėl alimentų. Prie be 65
Užsakymus siųskite: ‘Dar
vairių kitų darbų provinci buvo gana daug darbų. dų per dieną. Fabrikuose turi įsigijęs brazilų moky- parašiutistas gal bus ir turčių priskirta dėl ligos bininkas’, 366 W. BroadI Atlyginimas už darbą bu- ir dirbtuvėse daugiausia tojo cenzą.
“patenkintas”, nes ant to 385, dėl senatvės 719, nus- way, So. Boston, Mass.
joje.
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Lietuvių Darbininkų
Uždarbiai Brazilijoje

Parašė Daniel A. Lord, S. J.

Vertė Gintaras. Kūniškiems geiduliams sumažėjus, proto skir
Priešingai, moterystė sąmoningai grentumai didėja. O jeigu jis mėgsta knygas skai džiama kūdikių negimimu, kad ir nebūtų jau
tyti, o ji ne, tai nieko bendra neturi vienas su nuodėmė prieš prigimtį, tačiau sugriauna tą
Moteryste
kitu.
vienintelį šulą, ant kurio remiasi laimingas
KUN. J. KARALIAUS
Tiesa, lygybei esant, bendri pamėginimai gyvenimas.

PREMIJUOTAS VERTIMAS.

PANAŠUMAI AR NE?
Senovės patarlė sako: “Vienoki paukščiai
vienur susilekia”. Ir apie moterystę dažnai
taip pat kalbama. Reiškia, panašūs pritraukia
panašius.

šiek tiek padeda, bet jei tėra didelis luomų
skirtumas, tai be galo sunku užpildyti tą
spragą. Pigūs romanai kupini vestuvių tarpe
grafaičių ir šveicorių, bet retai kuris autorius
mėgintų aprašyti tų porų gyvenimą, praslin
kus šešeriems metams po vestuvių. Tiesiog
nuobodu būtų vienam ir kitam gyventi tokiose
įkyriose sąlygose; juk dalykai ne visad sli
džiai eitų.

Jeigu tie tolygumai pažymi geltonplau
kius (es) arba tamsiaplaukius (es), tai galimas
Kūdikiuose glūdi sveiki moterystės santy
dalykas; bet apskritai būtų nenaudinga ta pa kiai. Kadangi tėvai draug turi rūpintis savo
tarle pasitikėti.
vaikų likimu, tad atsiranda ir bendras intere
*.
•
■
’ 1
< 1 >
Vienodumas būdo ir palinkimų ne visuo sas, kuris riša juos dar glaudžiau. Pofos, atro
met lemia laimingas jungtuves, bet nevienodu dančios lyg visai netinkamos, k. a. kumščiakovis su dainininke, dar gali būti gražiai suvie
mas tikrai išpranašaus nelaimingą šliūbą.
Gerai išlavintas žmogus gali kartais apsi nytos, kai lopšelis verčia juos drauge planuoti
vesti su mažamoksle, bet tai yra retenybė. apie kūdikio išlavinimą.

NEPERŽENGIAMA UŽTVARA

galvų nelaimės žarijų. Ir tai tikrenybė ne vien
natūralumo atžvilgiu. Tiesa, vientik katalikiš
kosios vestuvės tegali prie altoriaus įvykti.
Tuomet Kristus aukojamas vedančiųjų inten
cijai; be to, Dievas ir Bažnyčia naujajai porai
suteikia palaiminimą, o to netekus, jaunave
džiams pritrūksta daug antgamtinės pagelbos.

Kantrybė ir kūdikių gimimas gali išlygin
Kadangi religija iš esmės yra svarbi, vie
ti 'bet kokius nesmagumus, išskyrus vientik nok jei tame yra skirtumas, nėra abejonės,
skirtumą tikėjime.
kad ir kitose srityse vienybės nebus. Jei nekaKuomet Bažnyčia išleidžia įstatymus, lie talikas esti protestantas arba žydas, tai jojo
čiančius mišrias vestuves, daro tai ne saunau- tikėjimas stačiai prieštarauja katalikų tikėji
dišku tikslu. Liūdna pažymėti, kad tame Baž mui. Tai reiškia, kada kalbama apie religiją,
nyčia nukenčia didžiausius nuostolius, nes at- tai tenka arba visai jos neminėti, arba griežtai
šala nuo Jos ne vien katalikas-ė, bet ir vaiku- ginčytis. Jei nekatalikas visai netikintas, jis
čiai iš tos moterystės. Nors šis faktas gan neįvertins tų dalykų, liečiančių kataliko vidu
svarbus, vis dėlto Bažnyčia daugiau kreipia jinį gyvenimą. Ir vėl čia turi tylėti arba kivir
dėmesio į narius, kurių vestuvės dažnai atneša čytis. O taika žūt-būt turi būti palaikyta, žo
daug nelaimių.
*
džiu, savo namuose apie Kristų, sielą, amžiny
Žinoma, ir katalikai vesdami katalikes ga bę, Bažnyčią ir Sakramentus draustina kal
li nelaimingumų patirti. Bet katalikai, einą mo bėti.
(Bus daugiau).
terystei! su nekatalikais, užkrauna sau ant
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žmonių bus tiek, kad bus
net kuo džiaugtis ir gėrė
tis. Vyrai laikykitės: neapvilkyt savo dvasios va
do!

V

iZ

“Daugiausia G«liu Už JttS
Pinigui“
pas

Worcester, Mass

GEORGE’S FLOWER

SHOP
Tapo išrinkta komitetas mokosi 20 mergaičių.
rengti vakarą vasario 2 d., Taipgi atidarytas naujas
30 Trumbull St.
Jau planai dar o m i
lį kurį įeina šie nariai: knygynas vaikelių naudai.
Krautuvės Tel. 5-1384
Žemaičių Veselės. Kun.
ŠV. VARDO JĖZAUS
Namo Tel. 5-3524
Mendelis tvirtina, kad Že DRAUGIJOS VEIKIMAS Kun. Pr. Skruodenis MIC.. Neužilgo bus atidaryta “Gėlės siunčiamos per pasiun
Pr. Mankus, J. Svirskas, Manual Training ir Me- tinį į visas dalis pasaulio“.
maičių Veselė savo praš
matnybėmis perviršis vi Šeštadienį, Sausio 11 d. p-lė Mag. Rogenytė, p-lė chanical Drawing klasos,
sus kitus tos rūšies laiky bažnytinėje svetainėje į- M. Pikteliutė, p-lė Leonora kur mokys jaunas lietuvis
Dial 6-1944
tus parengimus. Vėliau iš vyko Šv. Vardo Jėzaus dr. Taparauskaitė,. šiai komi- mokytojas.
mėnesinis
susirinkimas.
misijai vadovaus Dvasios
girsim daugiau. Visiems
FEDERACIJOS
Nauja
valdyba
užėmė
Vadas, Pirm, ir Prot. Raš
tik rūpi ir viens kito klau
VEIKIMAS
sinėja kas bus jaunieji šį vietas. Nutarta skelbti va tininkas.
ALBERT R. BARKER
met? Bet tas kaip tik ir jų naujų narių. Iki 29 m. Tą dieną per 9:45 A.M. Sekmadienį sausio 12 d.,
Registruotas Optometristas
4 vai. po pietų įvyko Fe
yra to vakaro didelė pa- amžiaus jokio įstojimo nė- mišias visi nariai “in cor- deracijos skyriaus susirin-;
Jeigu Jumis vargina akis,
I ra. Šis vajus tęsis per tris1 pore” eis prie komunijos.
slaptis.
atsilankykite
pas mumis dėl
kimas. Išrinkta nauja val5 mėnesius nuo sausio iki
akiniu.
į dyba.
SUSIRINKIMAS
l kovo mėnesio.
397 Main St., Worcester, Mass.
CHORO NAUJA
Pirm.
Kazimieras
Lekeci
Choro
klubo
susirinki

Taipgi
nutarta
laikyti
VALDYBA
savo metinį “Whist” ir šo- mas įvyks penktadienį, kas; Vice-pirm. Juozas
Metiniam susirinkime j kius, balandžio 25 d., L. U. sausio 17 d., 8:15 vai. va Svirskas; Prot. rašt. M.
laikytam sekmadienį, sau Klubo svetainėje, Vernon kare mokyklos svetainėje. Urmonienė; Kasierka, ONauja valdyba užims vie na Anašauskienė; Tvark
sio 12 d.,•> šv. Alfonso pa g-vės.
darys, Vladas Rimša.
tas.
rapijos choras išsirinko
Jonas B. Kačinskas,
i
Nutarta apvaikščioti va
LRKSA. 41 KUOPOS
--------------- --------i
sekančius narius draugijai
Savininkas
SUSIRINKIMAS
Seserų Rėmėjų susirin sario 16 d. Išrinkta komi Mes visuomet užlaikome švie
vadovauti 1936 mete. Pir
:
žią tavorą. Pamėgykite mūsą
mininku liko išrinktas įvyko šeštadienį, sausio kimas įvyks penktadienį, sijos
1. Kvietimo komisija; 2. patarnavimą. Už pristatymą
11
d.,
7:30
vai.
vakare
baž

8:15
vai.
vakare,
bažnyti

Stasys Jankūnas; vice pir
nieko neskaitome.
Kvietimo choro ir solistų; 344 Millbury
nytinėje
salėje.
nėje
salėje.
St., Tel. 5-5746.
mininku — Jonas Mazure3. Sudaryti vaidinimą.
Nutarta
rengti
metinį
vičius; tvarkdariu — Vin
MOKYKLOS VAKARAS
Kviečiamos visos drau
cas Sijavičius; korespon balių vasario 8 d., L. U. Šv. Kazimiero par. mo gijos į Federaciją. Prašo
dentu — Jonas Stočkus; o Klubo svetainėje. Valdyba kykla rengia gražų vaka draugijos išrinkti daugiau
Tel. 3-i
raštininkė ir iždininkė liko išdavė metinę atskaitą. rėlį, sausio 19 d., 7:30 vai. atstovų, kad būtų veikles
išrinktos ponia Gribienė ir Visi priėmė ir pagyrė jų vakare, bažnytinėje sve nė Fedaracija. Prie Fedap-lė Laukaičiutė. Kun. darbuotę.
tainėje.
racijos priklausyti labai Mūsų pienas ir smet<
Mendelis choro dr-jos dva BLAIVININKŲ VEIKI
lengva, nes reikia mokėti
užganėdina visus.
sios vadas dėkojo buvu
Šv. Kazimiero Parapijos tik po vieną centą (lc)
MAS
siam pirmininkui Jonui
WORCESTER,
Penktadienį, sausio 10, Labdaringos draugijos su nuo kiekvieno nario.
Jasaičiui ir jo padėjėjui įvyko Pilnųjų Blaivininkų sirinkimas įvyks antradie
ART. MARIJONA ČIŽAUSKIENĖ,
MASS.
žymi dainininkė ir muzikos mokytoja, darbuojasi Bal už jų visą-širdį paramą mėnesinis
susirinkimas nį 7:30 vai. vakare, bažny
FEDERACIJOS
timore Šv. Alfonso lietuvių parapijoj, kurios vargoni suteiktą per pereitus me vadovybėje pirm. Prano tinėje salėje, sausio 21 d.
SUSIRINKIMAS
ninku yra jos vyras, muzikas Jonas Čižauskas. šiomis tus kaip jam, taip ponui Mankaus.
Visi nariai atsilankykite.
įvyks penktadienį, sau
dienomis jiedu minėjo metines sukaktuves savo dar Čižauskui, visų mylimam Išduota metinė atskaita.
mūsų chorvedžiui. Naujai Pajamų buvo S60.85; išlai Šv. Kazimiero mokykla sio 31 d., 8 vai. vakare
buotės toje parapijoje. Sveikiname!
COMPANY
valdybai linkime geriau dų $33.85. Liko $26.15 ka jau turi atidariusi namų bažnytinėje svetainėje.
Lozoraičiai — Savininkai
Koresp. M. Y.
Išdirbame gerus minkštus gė
ART. ČIŽAUSKŲ SU domaitis nors ir menkesnę,! sios kloties 1936 mete.
ruošos
kambarį,
kuriame
rimus. Geriausias patamavi
soje.
KAKTUVIŲ KONCER bet visgi gan svarbią ope
mas vakarėliams ir piknikam!
bei išvažiavimams.
retės
dalį
gražiai
išpildė.
TAS
KĄ GIRDĖJAU
išpildymo Senų Giesminin lis išduos 1935 metų para
»
Tel. 3-6525
Jonas Stočkus, jei ne klys
L
kų vakaro po’Velykų. Pra pinę finansinę atskaitą ir
495 Millbury St,
Jau metas laiko kaip ar tu, pirmą kartą užėmė Pirmas 1936 metų kor- džia gera — ūpas puikus. kad bus išskaityti Kalėdi Aušros Vartų choro klu
IVORCESTER, MASS.
tistas Jonas Čižauskas va principalę rolę operoje. tavimų vakaras po globa Šis užmanymas privalėtų nių vokelių aukotojai. Bus bas rengia gražų vakarėlį, I........ IIIIHHIHtlIlimtlUHilHllltlIlIHtlftHIttlItlItlIimi
sekmadienį, sausio 26 d.,
dovauja mūsų parapijos Gal ir buvo truputį ner- 4-tos kuopos Altoriaus ir j turėti pageidaujamas pa- įdomu išgirsti.
chorui. Kad tinkamai pa- vuotas, tačiau tas tik pa Rožančiaus dr-jos, įvykęs 1 sėkmės.
7 vai. vakare, bažnytinėje
M. A. CIVINSKAS & CO.
_______
minėti šias metines jo dar- dėjo jam geriau atlikti sa- penktadienį, sausio 10 d.
Kun. Jonas Mendelis, ŠŠ. svetainėje. Šis vakarėlis j
LIETUVIS
atnešė parapijai pelno net ŠALTANOSIŲ vakarie Jėzaus Širdies parapijos rengiamas, kad padarius
buotės sukaktuves, sek-!"vo
’ užduotį.
Graborius ir Balsamuotojas
madienį, sausio 5 d. įvyko Iš kitų koncerto dalyvių, $65. Už gražius to vakaro nė praėjo. Visi atsilankiu padėjėjas pereitą savaitę pelną ištaisymui bažnyti
bendras ponų Čižauskų ir kurie ypatingai publikai vaisius garbė priklauso O- sieji valgė ir gėrėjosi tik lankė savo tėvelius, Plains, nės svetainės.
340-342 Harding St
parapijos choro koncertas. patiko galima paminėti p- nai Pečiulėnei, Veronikai rai lietuvišku valgiu. Ne Pa. Taipgi buvo nuvažia
WORCESTER, MASS.
Žmonių susirinko gražus nią Leonorą Stankevičie Prankuvienei,
Julijonai tik gėrėjosi, bet ir stebė vęs į Waterbury, kur susi Penktadienio vakare, 7:Atdara
Tel.
būrys ir programa buvo nę, adv. Tomą Grajauską, Paulauskienei,
Petronei josi, kad jie nežinojo nau pažino su kleb. kun. Va- 30 vai. įvyks pamaldos į Dieną ir Naktį
Dial-5-589i
I
gal gražiausia ir įdomiau ponią
M. Ugianskiūtę- Mickeliunienei ir Anelei jo vardo paprastų varškie- lantieju ir jo pagelbinin- Šv. Teresę. Klebonas ir jo
sia kokią dar muz. Čižau Burg ir dvigubą panelių 1 Paškauskienei. •
čių.
kais. Ten kun. Mendelio pagelbininkas prašo visų
skai turėjo po savo sugrį Sekstetą, susidedanti iš
gyvena dvi vedusios sesu parapijonų dalyvauti.
Korespondentė M. R.
žimo į Baltimore. Publikai sesučių Onos ir Anelės LDS metinis susirinki Rudenį atsimenu skai tės, ponios Pliuščikienė ir
ypač patiko ištrauka iš o- česniučių, dviejų Jankūnų mas. įvyks sausio 19 d. š. čiau DARBININKE apie Vasiliauskienė. Grįždamas
COMPANY
Tel. 2-8186
peros “Išdykusi Mariutė”, sesučių, Beinorių Rožės, m., tuojaus po Sumos, Šv. j Jono Kairio patriotiškumą į Baltimore užsuko į New
Baldai. Kilimai, Naminiai
kurią choras išpildė tikrai Matulioniu Olgos, Malins- Alfonso par. svetainėje. ir pasišventimą, kad jis į Yorką kur matėsi su bro
Rakandai, Radios ir Elektri
artistiškai. Susirinkusieji kiutės - Gribienės, Marijo Todėl malonėkite visi na savo dvi dukreles atveža liu Juozapu ir slauge sesu
kiniai GRUN0W Šaldytuvai
Dvi
Puikios
Krautuvės
beveik vienbalsiai tvirti nos Radzevičiūtės, Marės riai susirinkti. Taipgi kas rytą 10 milių ar dau te Alicija. Grįžo sveikas
GLENW00D ir ATLANTIC
puikiausiu drabu
no, kad su tokiu dainavi Mažeikiutės ir Glyndon kviečiame dalyvauti visus giau į mūsų parapinę mo pilnas energijos ir gražių žiuUžlaikome
visai šeimynai. Persitikrin
Virtuvės Pečiai
kite! Taipgi, parduodame RA
mu mūsų choras niekur, Avė. Adomaičiutės. Vaka Darbininko prietelius bei kyklą. Bet lygiai patrijo- atminimų.
Geros rūšies baldai už žemiau
DIOS aparatus ir ABC SKAL
nė mūsų parapijai, nė mū ro vedėjai ir šviesiausios rėmėjus. Patys ateikite ir tiškas ir pavyzdingas yra
šia kainą. Mokant tuojau arbi
BIAMAS MAŠINAS.
išsimokėjimui.
sų tautai gėdos nepadary žvaigždės žinoma buvo pa- atsiveskite savo draugus. pasišventimas mums gerai Pamokos pirmai šv. Ko- į
372-376 Millbury St.
Dial 2-5936
tų.
Worcester, Mass.
!tys muzikai Jonas ir Ma Gausiai suėję geriau galė žinomo parapijiečio ir vei I munijai ir dirmavonei eina į
178-200 Millbury St,
Operetė “Lietuviškas Mi rijona Čižauskai. Šių su sime išspręsti darbininkų kėjo Juozo Makarausko. visu smarkumu. Laikas lijonierius” Jono Stočkaus kaktuvių proga sveikina reikalus.
WORCESTER, MASS.
Komitetas. P. Makarauskas jau per gan trumpas, o darbas il
Pianos — Radios
gas.
Kadangi
J.
M.
patsai
ir jo padėjėjų buvo tikrai me mūsų parapijos muzi
kelis metus, kas rytą at
GRUNOW
meniškai išpildyta. Jono kos vadus. Linkime jiems Metinis ŠŠ. Vardo dr-jos veža pilną savo makabilių Arkivyskupas dirmavos, o'
ELEKTRIKINIAI
buvo sunkiausia rolė, ta ilgiausių metų darbuotis milžiniškas kortavimų va lietuvių vaikučių iš Glyn jis myli valandą ir dau
ŠALDYTUVAI
čiau p-lė B. Jankuniutė ir ir nepailsti mūsų parapi I karas įvyks sekmadienį, don kaimo. Kuomet jo ve giau laiko vaikučius klau
Parduodame lengvomis
COMPANY
nemažai turėjo dainuoti. joj!
sausio 19 d. Manoma ka*d žimas sustoja prie mūsų sinėti tikybos dalykų, tai
Sąlygomis
Lietuviai Savininkai
Jos stiprus balsas tikrai Euterpija Terpsichorenė. šis vakaras sutrauks arti mokyklos rytmečiais, tai būtinai yra reikalinga tin Per 30 metų patenkinančiai
ALE - LAGER - PORTERvisus stebino.
Panašiai
500 žmonių, Prasidės 7:30 žiūrėk po 8 ir 10 berniukų kamai prisiruošti, kad ne turėjome reikalus su lietuviais
DRAUGHT A BOTTLES
Margaryta Anulaitė; nors
NUOTRUPOS
TIKRAS LIETUVIŠKAS
vai. vakare; bilietas tiems ir mergaičių iš jo išlipa. būtų gėdos nė parapijai,
ALUS
dar jaunutė, tačiau puikiai
kurie loš 35c., kiti įeiti ga Tokia užuojauta ir įverti nė vaikučių tėvams. Mūsų
Miscoe
Spring
Water Compan;
nimas savo tautos mokyk mokyklą lankantiems pa- j 20 Trumbull St. Worcester,
atliko Motinos rolę. Stasys Su visu smarkumu ren- lės veltui.
199 Summer St.
Tel. 49430
Mass.
los yra aiškus liudijimas mokos yra kasdien. Tiems,
Benešiūnas — bankierius, giamos prie milžiniško ŠŠ.
Worcester, Muks.
senas giesmininkas su sa Vardo dr-jos kortavimo
Antradienį, sausio 14 d. kad p. Makarauskas bran- kurie lanko viešas arba ki- į —
vo stipriu basso balsu ne vakaro, kurs įvyks sekma- 8 vai. vakare turėjo pirmą gina tą, ko
jis pats Lietu tas mokyklas pamokos iki
I ■
reikalauja supažindinimo. dienį, sausio 19 d. Kun. susirinkimą mūsų parapi- voje neturėjo. Kad dau kol yra tik sekmadieniais
GROCERNE ir BUCERNE
Jurgis Galkauskas ne vien Dubinskas tvirtina, kad jos SENI GIESMININ- giau lietuvių pasektų Ma- 3 vai. po pietų. Dirmavo-.
tik gražiai, gali dainuoti, tai būsiąs didžiausias kor- KAI. Buvo svarstoma kaip karausko garbingą pavyz nei vaikučių bus virš 100. 1

ŠV. KAZIMIERO P AR-JA

. ♦

POPE OPTICAL CO.

I

MODERNIŠKA LIETUVIU
KRAUTUVĖ

GREENWOO DAIRY

NATIONAL BOTTUNG

/

I

AUŠROS VARTŲ PARAP.

MILLBURY FURNITURĖ

A. J. KATKAUSKAS

I

THE CREMO BREWINC

I

CHARRON’S

I

bet gali jis gerai ir “spy- tų lošimų vakaras naujuo
čiuoti”. Jo kalba už darbi se metuose. Kodėl ne? Jei
ninkų gerbūvį tiktų kiek visi ŠŠ. Vardo dr-jos na
viename darbininkų susi riai — ir jų yra net 290—
rinkime. Mozurevičius, ‘Ji- ateis patįs ir atsives po
mmy” Jankūnas ir A. A-vieną savo prietelį tai

visus seniau chore giedo
jusius giesmininkus įtrau
kti į bendrą darbą,* kad
prisidėjus prie Lietuvos
Nepriklausomybės apvaikščiojimo vasario 16-d. ir

Ausys.

dį, tai mūsų mokykla dvi
gubai padaugėtų. ' ' ■

Dievas ir Tėvynė
Reikia mums mylėti,
Girdėjau, kad sekmadie
Tada ir vargelis
nį, sausio 19 d. 11 vai. ry
Bus lengviau kentėti
te per sumą, kun. MendeK. C.
j

4

t

^Ka

JONAS ir ONA KUNDROTAI
»

63 PENN AVĖ.

SAVININKAI £
WORCESTEK» MASS.

DIAL 5-6367

",2'CX."2HC

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ
KOLONIJOSE
ffiimnmiiiiii ■minimu
na Jonaitienė. Kur kiti?
Užsirašykite visi. “Darbi
ninkas” yra vienintelis
LDS. Naujos Anglijos mūsų Naujos Anglijos kaApskričio pusmetinis su
važiavimas įvyks sekma į talikiškas laikraštis, kurs
dienį sausio 26 dieną 1-mą ' praneša įdomiausių mums
vai. po pietų, Nekalto Pra" žiniM antradieniais ir pensidėjimo Panelės švč. par.' Padieniais. Yra vienintėmokyklos svetainėje, 432 hs laikraštis, kurs plačiai
Windsor St., Cambridge, aprašo vietinės ir apylin
Mass.
kės kolonijų žinias. Dabar
Visos kuopos kviečia vajaus metu yra doleriu
mos dalyvauti. Kuopos, pigiau ir galite užsiprenu
kurios dėl kokių priežaš- meruoti “Darbininką” už
Črų nedalyvavo, dabar ma $3.00.
lonėkite prisiųst savo dele
gatus ir įteikt Jiems gerų
JAUNIMO KLUBAS
sumanymų organiazcijos
ŽENGIA PIRMYN
labui.
Kviečia LDS. N. Angli Pirmininkas Edvardas
Gudauskas atidarė Naujų
jos Apskričio Valdyba:
Dvasios Vadas,
Metų pirmą susirinkimą
Kun. S. Kneižis, Lietuvių Katalikų Jauni
Pirmininkas,
mo Klubo ragindami na
J. Kumpa,
rius į naujų narių vajų.
Vice-Pirmininkė,
Kitas susirinkimas įvyks
M. Urmonienč,
vasario 4-tą. Raštininkei
Iždininkas,
p-lei
B. Jonaitytei pavesta
M. Grilevičius,
prižiūrėjim a s didelio
Sekretorė,
S. Valatkevičienė. “chart”, kurs klube kabos
t

kad gautų lietuvį kunigą. vienų metų gyvavimo pa-'
Lietuvių prašymas tapo minėjimas.
Šv. Onos draugijos meti
išklausytas.
nis
susirinkimas įvyko,
Štai gruodžio 31 d. jau,
sveikinomės su naujuoju kuriame nutarta rengti ki
mūsų klebonu kun. L. Pra- tą vakarą, vasario 22 d.
DENTISTAS
Išrinkta nauja valdyba,
spaliu.
Tei. 11-W
Žinia apie naują klebo būtent: Pirm. — O. Vai- Nichols Bldg.
Stoughton, Mass.
ną greit pasklydo. Visi tik 1 čiulienė; vice-pirm. — O.
Paulauskienė; finansų raš
džiaugėsi.
DR. CLIFFORD H. LAKE
Taigi Naujų Metų belau tininkė B. Joneliunienė;

Brockton’o Biznio Apžvalga
*

WESTF!ELD, MASS.
PARAPIJOS STOVIS

Praeitą sekmadienį, kle
bonas kun. V. Puidokas iš
davė parapijos atskaitą iš
kurios paaiškėjo, kad materialis parapijos stovis yra geras. Visos metų bilos
apmokėtos ir dar skola su
mažinta $500.00, ir dabar
parapijos skolos beliko tik
$5,600.00. Pradėjome Nau
jus Metus su $120.32 pa
rapijos kasoje.
Tai vaisius gražaus ir
vieningo darbo Westfield’o lietuvių su savo dva
sios vadu. Šiais metais pa
rapijiečiai pasiryžę, jei
nepanaikinti, tai žymiai
sumažinti skolą, kad atsi
kračius didelių nuošimčių.
Už tokius gražius darbus
ir pasiryžimus Westfieldo
lietuviai verti pagyrimo.
“DARBININKO” VAJUS

Malonu pranešti, kad
užsirašė “Darbininką” vie
niems metams ponia Suza-

P. A. Sykes ir B. G. Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: SANBORN BLOCK
Washington St.
Norwood, Mass.
Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 tVALNUT AVĖ.
Tel. Norwo<xl 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
1000 Washmgton St.
N0RW00D, MASS.
TEL. Norwood 1503

Montello Office:
10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

narių stovį.
Naują Pasilinksminimų
Komitetą sudaro: Anta
nas Kazlauskas, Pranciš
kus Kisiunas ir Volteris
Sideravičius.
Nutarta turėti Lietuvy
bės ir Katalikiškos Akci
jos Komitetą susidedanti
iš Kleb. kun. V. Puidoko,
Pranciškaus Jutkaus, Jo
kūbo Kulešiaus ir Jurgio
Naudžiaus. Jų užduotis yra pasirūpinti, kad kiek
viename susirinkime būtų
dvi 15 minučių paskaitos:
viena Lietuvių Kalbos ir
Istorijos, o kita Katalikiš
kų Religiškų Pamatinių
Teisių ir Praktikų.
Supraskime, jaunime,
kad organizacijos gyveni
mas lošia svarbią rolę. Or
ganizacija suteikia na
riams platesnias pažiūras
ir puikiausią progą susi
pažinimui. Nebūkime kaip
kokie vieni nuo kitų atša
lę. Atsilankykite vasario
4 ir prisirašykite į klubą.

BROCKTONO
MUZIKOS MOKYTOJAI

JAMES H. M° GRATH S

kiant surengtame vakarėly visi turėjo progos susipažinti su kun. L. Praspaliu.
Jaunimas — Vyčiai pirmieji sveikino kleboną
kun. L. Praspalių savo surengtame Naujų Metų vakarėlyj.
Pirm. J. Galdykas iš
džiaugsmo sveikino klebo
ną ir dėkojo, kad atėjo į
jų vakarėlį.
Vyčiams reikia atiduoti
kreditas už gražų pasiro
dymą.
NAUJŲ METŲ RYTAS

8 vai. ryte mūsų nauja
sis klebonas kun. L. Pras
palius atnašavo šv. mišias,
Po pamaldų visi sveikino naują kleboną.

PAGERBĖ BAŽNYČIOS
TARNUS
ir visiems aiškiai parodys

SYKES & SYKES

6.

DARBININKAS

Penktadienis, Sausio 17 ±, 1936

Sausio 5 d. kleb. kun. L.
Praspalius, tikslu susipa
žinti su Šv. Kryžiaus par
tarnautojais,
ministrantais ir komiteto nariais su
rengė vakarienę.

į

Optometristas ir Optician

protokolų rašt. — O. Gignienė; iždininkė — U.
Balutienė; iždo globėjos—
J. Pocienė ir U. Urbonienė; maršalka — M. Mičiulienė. Knygų patikrintojos
— V. Matulienė ir V. Sud
revičienė. Linkime naujai
valdybai geriausio pasise
kimo.

Tel. Stoughton 969

801 Washington St. Stoughton
Room 202 Stoughton Bldg.

Reikmenys

PRIVAČIOS INSTRUKCIJOS PRADINIAMS
IR PAŽENGUSIEMS MOKINIAMS

— MUZIKA —

OLD COLONY MUSIC
STORE

Muzikaliai instrumentai visokios
rūšies garantuoti. Parduodame
Geriausia muzikos krautuvė Piet lengvais išsimokėjimais.
ryčiuose, Mass.
Muzikos veikalai. Taisome.
48 M. BIZNYJE

12 Main St., Brockton, Mass.

WM. H. BASSETT CO.

Pianai, Band ir Orkestrai
Instrumentai

CENTRAI MUSIC CO.

Vieninteliai Brocktone

MUZIKA ir KNYGOS

1-1 HIGH St.

l‘< )NTIA<J PARDAVĖJAI
Taipgi agentai Oldsmobile ir
Chevrolet
Pamatykite mūsų shotvrooms

262 Main St. Brockton Tel. 3000
31-33 Main St. Bridgewater
Tel. 700.

Saldžiausios Širdies V.
Jėzaus draugijos metinia
me susirinkime taip pat HOBART - FARRELL,
padaryta daug svarbių nu
tarimų. Nutarta rengti šo Plumbing & Heating Co.
Ine.
kius vasario 1 d. Kviečia
26 Court St., Brockton, Mass.
visus atsilankyti.
TEL. 375.
1936 metams į valdybą
išrinkta šie: Pirm. — Ado
mas Budrevičius; Vice
pirmininkas — Jonas Lu
kas; Finansų rašt. Vincas
Gėles dėl visokiu dalyku
Agonis; Protokolų rašt.—
Narys The F. T. D. A.
Antanas Alesius; Kasie
rius —Antanas Lopšaitis; 25 Belmont St. Brockton 1690
Maršalka — Jurgis Dagi i1
1
lius.
ABOVE ALL SHINGLING CO.
Ši draugija yra seniau
Mes speeelizuojamės
sia šioje kolonijoje. Turi
Eternit Timbertey Colonial Siding
apie 60 narių ir $4,000.00
Shingles
pinigų. Tai turime kuo pa Seniausia “asbestos siding”
sididžiuoti.
Įstaiga Brocktone
į

»

BELMONT FLOWER SHOP

Sausio 7 d. prasidėjo No
vena prie Šv. Antano.

MUZIKAI

1004 MAIN ST.

TEL. 5620.

J. Frank Beal, ved.

VIDUN

TROMBONE

TRULA B. F. LAGERQUIST

ASA MORRILL
TROMBONE MOKYTOJAS
Studio, 63 Main St.
Room 23. Res. Tel. 5563-R

TRUMPET

Smuikininkas ir Mokytojas
Privačios instrukcijos
Studijoj tiktai, Riehmond Bldg.

1

Namai 106 Hillbergh Avė.
Tel. 7286, Brockton,
Mass.
-MODERN AUTO SERVICE
PIIIL. CIINSSEY, SAV.
Miestams patarnauja

CHAS. M. BURKE

Belmont St. Brockton

100 yds nuo Warren Avė.
Trumpei ir kitu instrumentu
PATARNAVIMAS
MALONUS
mokytojas. Mokytojas Brockton
I’ublic School.
STUDIO — 10 CENTRE ST.

ROOM 4. TEL. 4469

-

GILLS SERVICE STATION
(’OVONY PRODUKTAI
Arti Brockton ligonbučio

Namai, 65 Battl-es St.
Tel. 7284 Brockton.

11 Centre St., Brockton
Certified greasing.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Visų prekių kainos yra labai sumažintos.
Didelis pasirinkimas visokių namams reikmenų.
Pasinaudokite proga.
STOUGHTON FURNITURE CO.
Ant Square

H

įį

Šicmis dienomis pp. J.
*
Dedinienė, M. Dedinienė ir
i
DR.
F.
H.
WORTHING
$
M.
Palinskienė
surengė
va

Sausio 18 d., Sąryšys drOptometristas
karėlį p. Oną Dedinienę
jų rengia vakarienę.
Room 206, 142 Main St.
STOUGHTON, MASS.
pagerbti. Ji buvo labai su Tel. 1046, Brockton, Mass.
Valandos: Pirmad.. Antrad., Ket
DARBININKŲ KUOPA jaudinta ir dėkoja rengė virtadienį
ir Šeštad. 9 iki 6 vak.
Per kiek laiko šios kolo joms ir dalyviams už lin Trečiadieniais pagal sutarti.
li
nijos LDS. 69 kp. nebe kėjimus ir dovanas.
šaukia susirinkimų. Bet LIETUVIAI MENĖS LIE
Long Life
atvykus naujam klebonui TUVOS NEPRIKLAUSO CAHILL MOTOR CO.
BUICK
OLDSMOBILE
r><Mlge-r’lymouth-D<xlge Trobai
kun. Praspaliui ir pareiš MYBĖS SUKAKTUVES
Pasirinkimas vartotų Karų
Used Cars
Service
kus, kad laikraštis “Dar
69 N. Main St. Brockton
bininkas” yra vienas iš ge Vasario 16 d. šios kolo
Tel. 2342
riausių laikraščių Ameri nijos lietuviai minės Lie
tuvos
Nepriklausomybės
----------------------------------------------- 1
koje, nariuose kilo noras
sukaktuves.
Įvyks
vaka

■
kuopą atgaivinti ir sustip
J.
EMMETT
SULLIVAN
&
SON
1
rienė. Programa prasidės
rinti.
4 vai. po pietų su prakal LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Telefonas Rockland 920
(Dėkojame kun. L. Pras bomis ir dainomis. Rengi
Mandagus Patarnavimas
PAS
paliui už gerą žodį ir pra mo komitetą sudaro šios
Funeral Home 41-45 E. Water St.
šome padėti darbininkams moterys: pp. Aguonienė, Abington Rockland Hanover
atgaivinti kuopą ir į ją į- Tamošaitienė, Tamulienė.
traukti visus susipratu
A. Dėdinas.
i
sius lietuvius darbininkus.
PASIRENDUOK KARĄ
Mokyklų
viršininkas LDS Centro Sekr.).
Pats draivink.
Chester D. Stiles pareiškė
THEATRE PARKING
kaip reikia suprasti neDŽIAUGIAMĖS
Pigi kaina mokasi nuo mailės.
EAST ELM ST. GARAGE
i
mokyklos signalus. Jeigu Kaip seni, taip ir jauni LDS 24 kuopos susirin
Pažiūrėkite į Kainas
kimas
įvyks
sekmadienį,
Prie City Hali.
gatvių šviesos yra uždeg Šv. Kryžiaus par. parapi
Tel. Brockton 988.
tos ir skambina gaisro sig jiečiai džiaugiasi naujų sausio 26 d., 8 Buren St.,
$435
’32 Buick Club Sedan .......
Lynn,
Mass.
....
»
nalas ryte pusę po septy klebonu. Prasidėjus dides
Šis bus metinis susirin
$270
’31 Buick Club Sedan......
nių, tai reiškia, kad visos niam veikimui ir laikraš
lėti pritaikinant tinkamus
mokyklos uždarytos per čiui “Darbininkui” bus kimas. Turime pasitarti a- akinius.
*31 Buick 5-Pass. Coupe ....
$260
i
pie
LDS
ir
“
Darbininko
”
visą dieną. Jeigu vien gai platesnė dirva plėstis.
Dr. Clifford H. Lake la
’31 Buick 4-Pass. Coupe ....
$270
sro signalas skamba 8 vai. Džiaugiamės, nes “Darbi vajų.
bai
atsargiai
ir
nuodugniai
’30 Buick 5-Pass. Sedan ....
S. Budrevičius,
$170
ryte, tai reiškia nėra mo ninkas” yra visų darbinin
ištiria akis prieš prirenLDS 24 kp. rašt.
’30 Buick 5-Pass. Coupe ....
$170
kyklos vaikams “kinder- kų vadas.
kant akinius ir paskui juos
garten” ir pirmųjų šešių Taigi nuo dabar “Darbi DR. CLIFFORD H. LAKE tinkamai prirenka.
Dr.
*35 Chrysler 5-Pass. Sedan
$665
skyrių ryte. Pusė po dvyli ninke” tilps įvairių žinu
Clifford H. Lake yra spe
*30 Chrysler 5-Pass. Sedan
$ 95
kos vėl gaisro signalas čių iš šios kolonijos. Skai Optometristas - Optician cialiai studijavęs vaikų a*35 Ford Fordor................
$500
skambina, jeigu tiems vai tykite “Darbininką”.
kių ligas ir nesmagumus.
Jis užlaiko ofisą Stough- Jisai yra pasirengęs tė
*35 Ford Tudor..................
kams nėra mokyklos ir po
$470
Jurgis Spurgis.
tone, 801 Washington St., vams suteikti patarimus
pietų.
Jurgis Jonas
*30 Hupmobile Sedan .......
$ 75

VARTOTI KARAI

BAILEY’S

W. LYNN, MASS.

DAYTON, OHIO
Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos žmonės per penkis
metus neturėjo savo tau
tos dvasios vado, kun. S.
Bystrui 1935 m. išvykus
į Lietuvą. Lietuvius aptar
navo vengras kunigas.
Lietuviai buvo nusimi
nę. Bet mūsų veikėjai ne
snaudė. Prašė po kelis
kartus J. E. Arkivyskupo,

GREENRELD, MASS.
Lietuviai Naujus Metus
pradėję, smarkiai darbuo
jasi draugijose.
Sausio 4 d. įvyko Šv. Onųs draugijos mėgėjų vai
dinimas, kuris labai gerai
pavyko. Žmonių buvo pil
na didžiulė svetainė.
Suvaidino dvi komedi
jas, būtent, “Nuo degti
nės” ir “Pašėlę dantys”.
Ta proga vyko draugijos

Stoughton Bldg. (prie Sta kas liečia vaikų akis.
tė teatro) Room 202, tele
fonas — Stoughton — 969. Dr. Clifford H. Lake visi
Dr. Clifford H. Lake turi paciantai yra pilnai paten
didelį patyrimą kaipo spe kinti patarnavimu ir pata
cialistas akių prižiūrėtoji- rimais. Kurie pas jį lankė
me. Jo pasitarnavimas už si akių reikalu, jie pataria
ir kitiems kreiptis pas Dr.
jį kalba.
Nekurie apsigimsta su Clifford H. Lake.
silpnomis akimis, o kiti Taigi, kurie jaučiate turį
turi silpnas akis dėlei jų silpnas akis, tai nelaukite
rieprižiūrėjimo tinkamai ilgai, bet tuojau kreipkitės
bei nepaisymo. Kurie turi-s pas Dr. Clifford H. Lake,
te silpnas akis, galima tos optometristą — Optician,
SKL.
kliūtys prašalinti — nuga o jis jums padės.

*34 Nash Six Sedan..........
*32 Nash 5-Pass. Sedan.....
*32 Plymouth Sport Coupe

$455
$365
$180

)

Many Late Model Buicks and Pontiacs to Choose Erom

BAILEY MOTOR SALES, Ine.
Brockton

Rockland

Tel. 7760

Tel 244

*

Middleboro

Plymouth

TeL 184

Tel. 1090

ALWAY8 OPEN

į
į
i

^1

DARBININKAS
*

“DARBININKO” METINIS KONCERTAS

Programoje Dalyvauja
MUZIKAS J. TAMULIO
MUZIKAS ANICETAS
NIS,
ŠLAPELIS,
Šv. Kazimiero parapijos
Šv. Jurgio lietuvių parapi (Nashua, N. H.) vargoni
jos (Norwood, Mass.) var- į ninkas, populerus daini
gonininkas, šeštad i e n į, ninkas, keletą kartų dai
sausio 11 d. su savo daini- navo su savo grupe Dar
ninkų-kių grupe .buvo at- bininko Radio Programo
vykęs ir išpildė “Darbinin je, atvyksta su grupe į:
Koncertą,I
ko” Radio Programą. Jis “Darbininko”
taipgi atvyksta su daug sausio 19 d. dalyvauti pro
didesne
dainininkų-kių gramoje.
grupe sekmadienį, sausio Kun. Dr. A. Bružas, nuo
19 d. dalyvauti “Darbinin širdus LDS ir “Darbinin
ko” koncerto programoje'. ko” ir jo Radio Progra
mos rėmėjas, keletą kartų
Kleb. kun. S. P. Kneižis, yra pasakęs turiningas
Darbininko ir LDS nuo kalbas per radio, labai
širdus rėmėjas - bendra nuoširdžiai remia “Darbi
darbis atvyks į koncertą ninko” koncertą ir į jį at
su gausia norwoodiečių vyksta su gausia repre
grupe.
zentacija.

Dainininkai bei Dainininkės
Sekmadieni, Sausio -Jan. 19 d., 1936
Dangaus Vartų Parapijos Salėje
Kampas E. 4-tos ir “1” Gatvių, South Boston, Mass.
PRADŽIA LYGIAI 7:00 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 50c., 75c., $1.00

GERBIAMOSIOS ir GERBIAMIEJI:—
Tokios dainų šventės Naujoje Anglijoje nėra buvusios, kokia įvyks Sekma
dienį, Sausio 19 dieną. Šioje dainų šventėje-koncerte dalyvaus 11 atskirų grupių:
1. So. Boston, Mass. — vadovaujant muzikui R. Juškai; 2. Brockton, Mass. —
vadovaujant muz. R. Juškai; 3. Lawrence, Mass. — vadovaujant muzikui p. Vis
minui; 4. Nashua, N. H. — vadovaujant muz. J. Tamulioniui; 5. Norwood, Mass.
— vadovaujant muz. A. Šlapeliui; 6. Providence, R. I. — vadovaujant muz. A.
Giedraičiui; 7. Worcester, Mass. — vadovaujant muz. J. Žemaičiui; 8. So. Worcester, Mass. — vadovaujant muz. J. Balsiui; 9. Cambridge, Mass. — vadovau
jant muz. M. Karbauskui; 10. Lowell, Mass. — vadovaujant Mrs. Stella O’Neil;
Nuoširdžiai visus kviečiame dalyvauti ir paremti laikraštį “Darbininką”.

Detroito Žinios
Laidotuvės įvyko iš vieti
nės lietuvių parapijos baž
nyčios. Šv. Petro parapi
jos bažnyčios už velionės
vėlę bus atlaikytos mišios.

ŠV. PETRO PARAPIJA

Parapijos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 19
dieną, tuojaus po paskuti
niųjų mišių. Bus išduota
metinė apyskaita ir ap
svarstyta parapijos reika- Pereitą savaitę įvyko
lai. Prašome.yisjj parapi- Jaunimo di^ugijosi susi
jiečių ateiti. Pereiti metai rinkimas, kuriame išrinko
buvo pusėtinai sėkmingi. valdybą. Pirmininku !S.
Būrys jaunų mergaičių,
Kadangi nereikėjo parapi rinktas Mindaugas Sirvy
jai jokių nuošimčių mokė das; vice-pirm. J. Grigas; vadovaujant p. O’Neil, su
ti, tai parapijos kasoje li rašt. J. Alkevičius. Klebo vaidins veikalą K of C
svetainėje, Bus perstatyta
ko $2117.47. Tai neblogai nas liko iždininku.
dėl tokios mažos parapi
žodžiais ir paveikslais ‘Iš
Nutarta
rengti
vakarėlį
pažintis nusidėjimo’.
jos, prie kurios tikrai nei
sausio
23
dieną.
Rengimo
šimtas šeimynų nepriklau-,
komisiją sudarė šie: S. ir
so.
B. Vasiliauskai, S. ir C. Kaip atrodo, tai šventės
Pereitą savaitę klebonas Seskaičiai, N._ Juozunaitė neikiek nepakenkė Petri
lankėsi pas kun. S. Kučą, ir
Ziemiutė. Visi nariai nių bowleriams, nes šią saSaginaw. Atlikęs reikalus Pasižadėjo pasidarbuoti,
_ _ v.,
padarytų np.lna
pelną dpl
dėl
grįžo Detroitan. TA.i
Kelias
bu kad nadarvtn
vo apledėjęs ir slidus. Įva metinio bankieto, kuris ne
žiavęs Detroitan nepatė- užilgo vyks. Vakarėlyj
mijo staigių užsisukimų, paskirta puikios dovanos
paslydo ir apdaužė savo ir bus pagaminta skanūs
Daug Stirnų
automobilį ir pats biski užkandžiai. Nepraleiskite
susižeidė. Taipgi buvo len šio vakarėlio.
Bijutiškio par. (Utenos
gvai sužeistas ir p. S. Va
aps.) yra dideli valstybi
Sekmadienį,
sausio
19
d.
siliauskas, kuris kartu su
vyks mėnesinė Marijos niai miškai, kuriuose ir įjuo važiavo.
draugijos narių Komunija. vairių žvėrių, ypač stirnų,
Grigų šeimyna gavo ži Visos narės turi būti. Ku šįmet, yra gan daug, kurių
nią iš Pittsburgh, kad ten rios priklauso prie didžio galima matyti kasdien po
kelias pulkeliais bėginėmirė Konstancija Jutzie- jo choro per mišias giedos jant.
Jos taip drąsios, kad
nė, jų artima giminaitė. giesmes.
pačiame” ^dLdtenyje"’ mu
• v

■

.

Kaip vienam iš vietinių kunigų ir vienam iš Kvie
timų Komisijos tenka man maloni pareiga kviesti sve
čius į “Darbininko” šįmetinį koncertą, į So. Bostoną.
Kadangi nesugebu laiškais tą padaryti, stengiuosiu tą įvykinti šiuo rašynėliu.
Būtent, šiuomi nuolankiai prašau visų atsilankyti
į “Darbininko” koncertą — pamatyti ir išgirsti mūsų
rinktinės jaunuomenės trišimtinį būrį - dainininkų-kių
— pasimatyti su tūkstančiu Naujos Anglijos brolių
lietuvių. Savo nuoširdžiu kvietimu neišskiriu nė vieno.
Priešingai: įimu visus pažįstamus ir nepažįstamus, iš
tolo ir arti, profesionalus, mechanikus, biznierius ir
eilinius darbininkus — pavieniai ir organizuotai. Kai
po svetingumo ženklą suteiksiu rožių bukietą šeimai
skaitlingiausiai atsilankiusiai.
Iš anksto visiems dėkingas.
Iki pasimatymo, ,
Kun. Pr. A. Virmauskis.

muštas sviestas. Net paš
tu siųsti sviestą griežtai
draudžiama. Sviestas taip
pat turi būti atiduotas
pieno sąjungai.
“M. R.”

RENGĖJAI.

KRIKŠČ. DEMOKRATŲ ■
SKUNDO NEPATENKI
NO

•< -1 X

------------------------------

vaitę du kartu supliekė sa- klv. energijos radio stočiai kasdien vis labiau didėjo,
vo oponentus. Taigi jie Kaune pastatyti. Specijali Pirmu įsakymu, kuris KAUNAS — L. Krikš
dar geriau įsistiprino pir- žinovų komisija dabar ieš- Rytprūsiuose įsigalės iki čionių Demokratų Partijos
moję vietoje. Geriausiai ko tinkamos vietos. Kelios ateinančių metų sausio 15 centro komitetas dėl ko-”
rito A. Jasaitis ir C. Šven- vietos prie Kauno jau bu- d., įsakoma visiems pieno mendantų nutarimo, kii-'
dris. Abu padarė po dau- vo patikrintos. Tinkama gamintojams atiduoti pie- riais buvo partijos veiki-’
giau kaip du šimtu. Taip vieta numatoma prie Rau- ną į pienines, kurias nuro- mas sustabdytas visam :
do vietos ūkininkų vadas, karo būties metui, buvo;’
yra su Petriniais, kaip tik dondvario.
Gamintojas negali pasilik- padavusi Krašto Apsaugos
kuris susilpnėja, tai žiū
MIRĖ
KUNIGAI
ti pas save nė lašo piteno, Ministeriui skundą. Šiomis
rėk jau kitas užvaduoja ir
Gruodžio
18
d.
Kaune kuris atliktų jam pačiam dienomis centro kom. pirimą viršų.
mirė Spitrėnų klebonas, pavalgius. Išnešant net ir mininkas gavo pranešimą,
kun. Ant. Masiulis. Palai- mažiausią kiekį pieno iš kad tas skundas atmestas' *
dotas gruodžio 21 d. Ku- namų, reikia gauti vietos ir nutarimas dėl veikimo
piškyje.
ūkininkų vado leidimą. Ū- sustabdytas patvirtintas.
džio mėn. pripratęs didelis Vienas iš senesniausių Mninkas turi duoti atskaibūdu dabar iš poIiti.;šernas, kuris beveik kas Lietuvos kunigų, kun. Juo- tymybę už kiekvieną lašą
nių grupių veikia tik Tau
vakaras apie 8 ir 9 valan zapas Pažemeckis, mirė ir išgerto pieno.
tininkų
S-ga ir socijaldedą, kaip kada ir vėliaus palaidotas Vaškuose.
Kitu įsakymu griežtai mokratai, kurių skundą
ateinąs prie tvartų ir verdraudžiama gaminti ir XII. 6 svarstė Kauno Apy
BIRŽAI
žiąsis prie kiaulių, šuni
pardavinėti plaktą grieti
mis užpiudžius ir jų nebi- UŽ ATSIŠAUKIMŲ MĖ nę, kurią vokiečiai mėgsta gardos Teismas.
TYMĄ 2 M. SUNK. DAR gerti su kava. Iš atliekakaip
jis pats surėkiąs, ta BŲ KALĖJIMO. Prieš du i mos grietinės turi būti ga ŠILINGO ŪKY SUDEGĖ
_
DARŽINĖ
da tik iš palengvo bėgąs į mėnesius Biržuose buvo minamas sviestas.
mlšką' R La^uskas ketu- ■ sulaikyta keletas asmenų,
Trečiu įsakymu drau Naktį iš gruodžio 12 d. į
ri metai atga
C 1’ tu0 Pačiu įtartų atsišaukimų mėty- džiama daryti sūrį iš ne 13 d. Ilguvos valsčiuj, Mi
laiku nušovęs šerną, kurio mu. Vienas jų, Paunksnis, i
nugriebto pieno. Saviems siūnų dvare, kurį valdo p.
DIPSOS buvę
bllVP 13
13 pūdų
BUdll ir
ir stosto- atsišaukimus
nfc’ičonb'imlic rašė ir
+ 1
mėsos
ir1 platireikalams sūris tegali bū Šilingas, kilo gaisras. Su
ri lašiniai. Lazauskas sa- no. Už ūkininkų kurstyti daromas tik iš 15% nu degė daržinė. Nuostolių ą-g
ko, jei ir šis ilgiaus nakti- mą ir nelegalių atsišaukigriebto pieno. Iš nugrieb pie 7.000 litų. Gaisro prie-'
mis lankysis ir neduos mų platinimą kariuomenės
tos grietinės turi būti su- žastis aiškinama.
kiaulėms ramymės, taip ir teismas jį nubaudė 2 m. s.
su šiuo pasielgsiąs.
d. kalėjimo.

i

Viešas Kvietimas

MUZIKAS J. BALSIS, ■ .*.£
Aušros Vartų parapijom
(Worcester, Mass.) vargo-;
nininkas, žymus muzikas...
labai maloniai sutiko at-., .
vykti su savo dainininkų— •»
kių grupe ir dalyvauti
“Darbininko” metiniame'*
koncerte, sausio 19 dieną.-Kun. K. Vasys, Aušros
Vartų parapijos klebonas
yra nuoširdus “Darbinin
ko” ir LDS. organizacijos
rėmėjas. Pereitą metą jo
parapijoje įvyko LDS me
tinis seimas. Seimo atsto
vai patyrė kun. K. Vasio,
jo pagelbininko kun. Bakano ir parapijiečių nuo
širdumą ir vaišingumą.
Kun. K. Vasys labai nuo
širdžiai užgiria “Darbinin
ko” koncertą ir į jį kvie
čia visus savo parapijie
čius. Taigi ir aušriečiai
rengiasi gausiai atvykti.

ramiai apie triobas vaikš
tinėja, kaip kas ant jų su
rėkia arba šuo suloja, ta
da bėga į mišką.
Taipgi ir vilkų yra, ku
rie apylinkės ūkininkams
daro žalos; rudens laiku
aveles ir žąsis gaudo, o da
bar, žiemai atėjus, kaip
jau viskas uždaryta į tvar
tus, tai pradėjo gaudyti
nekaltus šunelius. Gruo
džio 6 d. naktį eigulio Tiškaus pririštą retežiu šunį
papjovė ir paskui nusine
šė.
Dabar atsirado ir šernas,
Vilkaraiščių
vienkiemy,
kuris yra tarp miškų, ku
riame gyvena Petras La
zauskas. Jis sako, gruo-
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Katalikiškų Draugijų, Kuopų
Vietiniai gyventojai ne
mažai stirnų žiemos metu
i
Ir Veikėjų Dėmesiui!
iššaudo, nors valdžia ir
draudžia jas šaudyti, nes
A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va*_Z
stirnos gražūs žvėreliai ir
sario 22 d., 1936 m., Šv. Petro parapijos salėje ant 5Šiomis dienomis Ryt
niekam žalos nedaro. Bet
tos gat., So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų; i
prūsiuose išleisti trys la
jų gardi mėselė.
kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį ir paga
Ex-Amerikietis. bai griežti pieno gamybai minti įnešimus. Seimelio dienotvarkė bus paskelbta
kontroliuoti įsakymai. Iš
vėliau.
KUR LIETUVA STATYS duotų spaudai paaiškini
LRK Federacijos Valdyba: .
mų matyti, kad jau rug
RADIO STOTI
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
piūčio mėn. Vokietijos rin
VL Paulauskas, Pirmininkas,
KAUNAS — Jau suda koje trūko sviesto. Nuo to
B. Jakutis, Sekretorius.
ryti planai galingai 100 laiko sviesto trūkumas
|
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Rytinių Valstybių Žinios

galvoja, planuoja, kad pa
RDITAIN PHMM i^iu metinis susirinkimas
Dfil I AIN| UUNNi įvyksta Sausio 21 d., 7:30
darius kiek sumažinimui
skolų. Paklausykme jo ga
i vai. vak. Lietuvių parapiNAUJŲJŲ METŲ
GRAŽIAI
DARBUOJASI
jjos Mokyklos salėje. Visi, Sausio 12 d. Kun. Dr.
nytojiško balso, nes Die
I
VAKARĖLIS
Šv. Andriejaus parapi- kas turite įsigiję Vilniaus Martusevičius suteikė mo
vas jį skyrė mums vadu.
Kaip kasmet, taip ir šį Jau mūsų basketballininjos Sodalietės gražiai dar- pasus ir ženklelius, taipgi terystės Sakramentą p. J.
met buvo metinis Naujųjų kai džiaugsmingai sutiko
buojasi. Prie šios draugi- sykiu visi vietinių draugi Stankui ir p. Sofijai SaunMetų vakarėlis. Įžanga vi per visus metus dykai loš
jėles priklauso visos rink-,jų atstovai (Šv. Jono Ev., deraitei. Liudininkais bu
siems ir visoms buvo dy ti basketball dėl parapijos
tinęs Šv. Andriejaus para Šv. Juozapo, Šv. Elžbietos, vo p. Jonas Sazdauskas ir
kai. Dalyvavo daug žmo- naudos. Buvau pats išėjęs
pijos merginos. Sausio 9 Kliubo (senųjų ir jaunų Marijona Kukolavaitė.
‘nių. Pelno liko parapijai. per visą Brooklyną ir visą
d. parapijos salėj surengė jų), Vytauto .Didžiojo ir Tą paičą dieną Kun. Dr.
Grojo dykai Young Melo- Waterbury pas lietuvius,
vakarėlį parapijos naudai. kitų) būtinai dalyvaukite Martusevičius davė šliūbą
dians Radio Orkestras. Se žydus ir kitus- svetimtau
Nors tą vakarą lijo, bet šiame susirinkime. Dieno p. J. Bertuliui su p. M.
ni ir jauni šoko iki vėlu čius ir jie giria mūsų pa
publikos atsilankė virš tri tvarkėje : rinkimai sky Trokimaitę. Liudininkais
mos. Matyti visi ir visos rapiją, vadus, veikimą ir
jų šimtų. Lošė bingo ir lai riaus valdybos, prisiruoši buvo p. J. Trokimas ir p.
per naujus metus yra pasi taip toliaus, ir kada pa
mėjusieji gavo gražių do mas prie vasario 16-tos ir I S. Bertuįytė.
ryžę būti linksmais. Tai prašiau šįmet visų, kad
Jaunavedžiams linkime
vanų, kurias suaukavo biz kiti svarbūs reikalai.
buvo gražus šeimyniškas duotų daugiau dėl mūsų
nieriai ir geraširdžiai pa- ■
J. Sekys, Sekr. laimingo gyvenimo.
vakarėlis, kuris kelia gra Minstrel programos, tai vi
M. Bigenis.
rapijiečiai. Sodalietės iš
žiausius jausmus lietuvių si ir visos su džiaugsmų
pildė programėlę, kuri su
tarpe. Buvo ir keletas sve man atsakė ir davė.
Sausio 11 dieną, Adomas
sidėjo iš klasiškų šokių,
timtaučių. Ir nebuvo ma
Ambrozaitis,
kuris prisi
dainų, muzikos. Jos pačios
tyti to nelemto “Shag” šo DARBININKŲ ŽINIOS
pasisiuvo kostiumus. Ma Pereitą sekmadienį šv. pažinęs žmogžudystėj tik
kio. Kai jį šoka tai mer
žoji Onutė Valinčiutė pasi Jurgio parapijos parapijie- slu išgauti apdraudą ir po
Neperseniai
įvyko
LDS
gaitės ir vaikinai atrodo
rodė tikra artistė šokėja. i čiai girdėjome išduodant licija sako, kad jis įvėlęs
kaip pretzeliai. Vengkime, 5-tos kuopos mėnesinis su
Visą laiką gražiai skambi parapijos apyskaitą. Kaip ir kitus, kalėjime pasiko
jaunimėli tokių nelemtų sirinkimas, kuris buvo la
M. B.
no pianu panelė Izabelė malonu, kad parapija iš rė.
bai
skaitlingas.
Dalykus
šokių, kurių neleidžia net
Jankeliunaitė. Bingo loši augo į didelę ir galingą
svarstė
šaltai
ir
rimtai.
Hamilton Parke arba ki
mą vedė kun. P. P. Karlo tvirtovę. Bet dar būtų ma vesk vaiką pas dantistą.
tur, kad ir švelnesniojo Raportai įvairių komisijų
nas. Dalyvavo ir svečias loniau, kad visi lietuviai, Šiandien girdime daug
ir atstovų buvo vienbal
formoje.
kun. V. Ražaitis ir laimė kurie yra pasitraukę nuo apie nedapenėjimą tarpe
siai priimti.
jo antrą dovaną. Klebonas Bažnyčios sugrįžtų ir tap vaikų. Bet retai girdime,
Gegužinės
rengimo,
kuo

PARAPIJOS VAJUS
kun. Vaškelis, parapijos tų tos tvirtovės nariais. Y- kad vaikai negana maisto
pos
naudai,
komisija
išrin

rūpestingas šeimininkas, ra nemažai lietuvių, kurie gauna, ir todėl daugumoje
Šįmet Švento Juozapo
kta
iš
sekančių
asmenų
:
A.
stengėsi visus atsilankiu prisidėjo įkurti parapiją, atsitikimų tas padėjimas
parapija, kuri turi daug
sius maloniai sutikti ir pa- bet dabar yra nuo jos atsi atsiranda ne nuo dietos,
MUZIKAS MAMERTAS KARBAUSKAS,
skolų, stengiasi padaryti Šamboris ir Ž. Karolius.
vajų ir sumažinti jas. Tai Rūpintis Apskričio išva Nekalto Prasidėjimo P. Švč. parapijos (Cambridge, sveikinti. Lauksime dau- skyrę. Taigi prašau visų bet nuo pūvančių dantų,
grįžkite ir laikykitės. Te blogo liežuvėlio, arba b'logi dabar visi vadai ir jau žiavimo reikalais tapo iš Mass.) vargonininkas, kuris labai nuoširdžiai pasiža- giau tokių vakarėlių,
rinkti
šie
nariai:
J.
Berno

Kristaus meilė ir ramybė gų adenoidų, ir net kartais
dėjo dalyvauti “Darbininko” Koncerto programoje, I
nimas yra pasirįžę eiti tal
tą,
A.
Šambaris
ir
P.
JoPAGERBĖ
pasiekia visų širdis. M. B. nuo labai rimtų ligų. Ki
kon ir stoti darban idant
sekmadienį, sausio 19 d., Dangaus Vartų parapijos'
kubauskas.
tuose atsitikimuose yra
nors kiek sumažinti tas
salėje. Muzikas Karbauskas nuo pat jaunų dienų mo Sausio 13 d. ponų Šimkų
nuo netinkamo maisto ir
nelemtas skolas. Jeigu visi Lankyti Labdarybės Dr- kėsi muzikos, pirmiausiai nuo savo a.a. tėvelio, o pas gražioje rezidencijoje, Manetinkamai subalansuotos
ir visos dirbsime, tai jos susirinkimus išrinkti kui ir dabar mokosi žymioje muzikos mokykloje. Jis pel Hlll, susirinko gražus
dietos. Bet pavesk gydy
mums pasiseks. Taigi visi sekanti asmenys: P. Joku- yra baigęs Bostono Jėzuitų Kolegiją.
būrelis svečių pagerbti
tojui išrasti. Nuo pat pra
pavieniai, jauni ir seni ir bauskas ir P. Liubinas.
Iš Cambridge, vadovaujant muz. Mamertui Kar muziką Kazimierą ŽalnieKuopos
valdyba
dėl
šių
džios
sek jo patarimų ir
visos draugijos yra prašo
bauskui, atvyksta ne tik grupė dainininkų, bet ir so raitį, Šv. Andriejaus para Vaikas, kurio motina
mos prisidėti prie to kil-i metų: Pirm. P. Jokubaus- listė p-lė Margareta Grybaitė, kuri yra žinoma Nau pijos vargoninką, jo dvie prižiūri jo sveikatą ir seka vaikas niekad nebus nedaFLIS
naus darbo. Tai bus sun kas; Vice-pirm. P. šiuopis; joje Anglijoje kaipo žymi dainininkė.
jų metų darbuotės New patarimus šeimyniško gy penėtas.
kus darbas, bet kai atsi ižd. A. šambaris; ižd. glo
Klebonas kun. Pranciškus Juškaitis, nuoširdus Britaine proga.
dytojo kaslink valgio ir
bėjai,
D.
Matas,
Ž.
Karo

minsime jog tai mūsų pa
LDS. ir “Darbininko” rėmėjas, kuris dabar-yra išvy Dalyvavo klebonas kun. priežiūros, jos vaikas pa
rapijai ir dėl Dievo ir lie lius; finansų ir nutarimų kęs pailsėti, grįžta prieš sekmadienį ir atvyks į kon A. Vaškelis, kun. P. P. prastai yra sveikas. Au
tuvių, tai manau nesiras, raštininkas, J. Totilas; certą su gausia cambridge’iečių reprezentacija. Sek Karlonas, kun. V. Ražaitis gančio vaiko prižiūrėjimas
kurie neatsisakytų. Lietu Maršalka, P. Liubinas.
madienį trafikas per Harvard ir Charles Street tiltus ir kiti. Pasisotinę skaniais ir šliaužančio kūdikio la
vos Vyčiai ir jų organiza Kurie norite skaityti ar iš Cambridge bus taip “užblokuotas”, kad kiti tene- užkandžiais, klebonas kun. bai daug prisideda prie
cija iki vieno jau pasiža kitiems užsakyti geriausi bando kur nors kitur važiuoti. Vadinasi, duokite ke A. Vaškelis pareiškė gra sveikatos. Taip, kaip pui
dėjo sulyg vajaus žodžių lietuvišką laikraštį “Dar lią cambridge’iečiams ir kitiems, kurie važiuos į Dar žių minčių, o mažoji Veru kiausios gėlės yra pasek
aukoti vienos savaitės už bininką”, tai galite pada bininko Koncertą.
tė Šimkiūtė įdavė gražų mė protingo dabojimo, tai
ryti
atsilankydami
į
LDS.
darbį pinigais parapijai.
, ,. . ,... .
.. ..
rankinį laikrodėlį gerb. K. taip sveikas vaikas pri
Tai reiškia gali įmokėti 5-tos kuopos susirinkimus, ti senesnio amžiaus darbi- Kuriems būtinai reikalm- žalnieraičiui vardu visu klauso nuo išmintingų tė
’ ’
' ga pagelba,
”
’
1 susirinkusių. Gerb. K. Žab vų. Net ir sveikas vaikas
tai Šv. Jono
tuos pinigus bėgyje visų kurie yra laikomi kiekvie ninkus, ines pakankamai
-J
_
_
ną
mėnesį
ketvirtą
nedelturi jaunų. Todėl būtų iš- parapijos skyrius teiks nieraitis gražiai darbuoja
šių 136 metų. Nereikia mo
 bus dar sveikesnis, jeigu
iki šių metų ba-. si mūsų tarpe su jaunimu tinkamai prižiūrimas ir
kėti visos .savaitės algą dienį, pirmą valandą po mintinga senesniems dar- i pašelpą ;v;
ant sykio, bet gali po dole pietų Šv. Juozapo parapi bininkams laikytis darbų landžio mėnesio. Po to ir yra rimto ir malonaus kartais sergantis vaikas
įimanoma, kad daug senelių būdo vadas
rį arba daugiau, kaip jums jos senos mokyklos kam- kiek galima.
sustiprėja ir pasveiksta,
pašelpgavių galės gauti iš Tad laimingos kloties ir jeigu tik vartojama tinka
gerbiamieji geriau ir pato ; bariuose. Jeigu kuriems
UŽSIDARĖ
! valstybės senatvės pensiją'^ darbuotiss ir vado mos priemonės.
giau, bile tik išmokėsite nepatogu atsilankyti susirinkiman,
tai
galite
kreip

per šiuos metus. Tai eis
Šių metų- sausio pirmą (old age pension). Tie, ku-i vauti mūsų parapijos jau Kiekvienas kūdikis pri
tis
pas
kuopos
raštininką.
vien parapijos naudai, sko
dieną užsidarė vietinė be- r*e dėl kokiųį nors pne- nimui.
valo būti priežiūroj šeimy
J.
Totilą
šiuo
adresu:
žaščių negalės gauti senat-!
loms apmokėti. Jeigu lie
darbių šelpimo įstaiga.
niško gydytojo ir per jo
39 Congres Avė.,
tuviai kituose miestuose
Ši įstaiga buvo suorga- vp
vės<s nPTTsiiii
pensijų, hn«
^us šulniam
šelpiamii ĮVEDIMO VAKARAS pirmus metus turi būti kas
Waterbury, Conn.
gali naujas bažnyčias pa
nizuota 5 metai atgal, pra- kitų labdarybės įstaigų,
išegzaminuotas.
Sausio 18 d., 354 Park mėnesį
statyti... kaip tai kunigai: O jisai mielu noru visiems sidėjus ekonominei bei in- Vietinės dirbtuvės “Buc- gatvės svetainėje, 8 vai. Kada jis jau šliaužia, tai
Balkūnas, Bakšys ir Vai patarnaus. Dabar vajaus dustrialinei krizei. Jos tik- kie Shop”, sunkiųjų presų1 vakare, Stanley Ryiz Pos- turi būti išegzaminuotas
tekūnas — Maspethe, Ro- laiku “Darbininko” kaina slas buvo šelpti visus
* .Lietuviai
......................
No. 4,
Legi- kas tris mėnesiai, ir kada
viouo neav darbininkai sustreikavo, i tas ”
chesteryj ir Providence..., $3.00 metams. Tai yra pa- turtingus bedarbius, ypa- streiko priežastis, didis jonieriai ir Auxiliary, ren sulaukia dviejų metų ir itai kodėl mes waterburie- togiausis laikas užsisakyti tingai šeimas, beskirtumo darbų spaudimas darbinin- gia vakarą, kur nauja vai- ki 6 metų egzaminavimas
čiai lietuviai, kurie ilgai įr atnaujinti prenumera- rasių ir tautų. Šia įstaiga kų įr
ma2as atlygini- dyba priims priesaiką, turi būti kasmet. Bet mokaip saulė spindėjome lie- tą. Jei kas neišgalėtų ar pasinaudojo 27,518 asme-,mas už darbą.
Bus svečių kalbėtojų iš to- tina turi labai svarbią To
tuvių tarpe, kodėl mes ne- būtų persunku ant syk už- nų, kuriems gręsė bado
_______
limesnių kolonijų kaip tai: lę tų egzaminų tarpe. Ji
galėtume... jeigu tik nore- simokėti, tai gali mokėti šmėkla. Aprūpino juos ne Vietiniame teisme lietu- Brooklyn, N. Y., Boston ir turi prisilaikyti gydytojo
tume savo dalelę atlikti... po 25 centus į mėnesį, pri- tik maistu, bet būtais, ku- vis senelis 70 metų am- kitur. Bus muzika ir šo- patarimų ir nekreipti jo
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Planai sudaryti. Mūsų klausant prie kuopos. Ant ru ir drapanomis.
žiaus, tėvas šešių vaikų, kiai. Legijonieriai bei Audvasios vadai ir kiti, va- syk ar mėnesiais
mokant
Šią įstaigą palaikė u,apie
skundėsi teisėjui badu xiliary AVICCld
-- -----------r*x, KJIIUIIVAVUA
VISUS ČLU51kviečia visus
atsidovaujant klebonui kuni- “Darbininkas” ’visvien lan- 26,000 dirbančių darbinin- mirštąs, nes vaikai jį ap-1 lankyti ir paremti jų dargui J. J. Valantiejui, turi kys jūsų namus, du kartu kų užsidėdami laisvai sa- , leidę,
įvivię.
bą. Pelnas eis dėl Posto
sudarę puikiausius ir leng- savaitėje,
vaitinius mokesčius. Laike ‘ Vaikai visi suaugę, kiti vėliavos.
T. M.
viausius planus. Reikia tik'
jos gyvavimo suaukavo vedę ir turi savo namus.
Vienybės ir geros valios.! Pastaraisiais laikais į pustrečio milijono dorelių.
Teisėjas išklausęs sene- VVS SKYRIAUS NARIŲ
Ramybė žmonėms geros dirbtuves priėmė daug Dabar, pagerėjus lai- lio skundo nusprendė, kad
SUSIRINKIMAS
valios”, lai būna mūsų o- naujų darbininkų, <dau“
kams ir atsiradus daugiau kiekvienas vaikas turi mobalsis, ypatingai per šiuos giausiai nuo 18 iki 25 metų darbų, ši įstaiga tapo"pa- keti po dolerį į savaitę Hartford, Conn. — Viimetus. Gerbiamas klebo- amžiaus. Čia pasirodo, kad naikinta. Bet yra dar daug savo tėvo užlaikymui,
niui Vaduoti
Sąjungos
nas budi dieną ir naktį, kompanijos nenori samdy-.žmonių, ypatingai senų,*
J. Totilas.
skyriaus mėnesinis ir sy-

JT

kios atydos į patarimus
gerai velijančių kaiminkų.
Gydytojas patars užtek
tinai šviežio oro ir saulė
kaitos augančiam vaikui.Į
Dieta susidės iš pieno ir
vaisių sunkos. ^Bet lai gy
dytojas tau pasako kada
ir kaip ir kiek duoti. Gydytojo paklausk apie kūdikio drabužių ir išsimiklinimą. Po dviejų metų jau
v•
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