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Ą" DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Sekmadienį, rugsėjo 19 
d. du mūsų išeivijos žy
mūs vadai, būtent, kun. J. 
Ambotas, Hartfordo lietu
vių parapijos klebonas ir 
kun. P. Juškaitis, Cam
bridge lietuvių parapijos 
klebonas mini savo kuni
gavimo ir klebonavimo ju
biliejus. Kun. J. Ambotas 
jau 25 metai kaiD garbin
gai klebonauja Hartforde, 
o kun. P. Juškaitis 20 me
tų Cambridge. Platesnis 
aprašymas apie siu dvie
jų garbingu vadų jubiliejų 
telpa 4 ir 5 puslapyje.

Kleb. kun. J. Ambotas 
savo jubiliejų atžymės iš
kilmingomis šv. mišiomis 
bažnyčioje, kuria jis su 
parapjiečių pagelba pa
statė ir turiningu koncer
tu Bushnell Memorial au
ditorijoj. Koncerto žvaig
ždės bus artistės Ona Kat- 
kauskaitė ir Marijona Ra
kauskaitė.

Kun. P. Juškaitis savo 
jubiliejų minės taip na* 
iškilmingai šv. mišiomis 
atnaujintoje bažnyčioje ir 
vakare, 6 vai., jo narani- 
iiečiai rengia šaunia va
karienę savo kleboną pa
gerbti.

JAPONIJA RENGIASI 
NAUJAM PUOLIMUI

Shanghai, Kinija — Ja
ponijoj eina smarkus pri
sirengimas naujam puoli
mui Kinijoj. Pasiuntė dau
giau kariuomenės, amuni
cijos ir kitokiu karo reik
menų. Tuo pačiu metu ja
ponų lakūnai stebi kinie
čiu prisirengimą užpuoli
kus atremti. Japonų tan
kai puolė Kiangwano kai
melį arti Shanghai. Viso
je Shanghai aplinkumoje 
japonai daro užpuolimus. 
Iš to, matyt, kad Japonija 
pasiruošus užimti Shang
hai.

Kiniją smaugia ne tik 
japonai, bet ir cholera. 
Jau šimtai žmonių mirė 
nuo šios baisios ligos.

Karo lauke jau žuvo a- 
pie 35,000 ir apie 10,000 
japonų, skelbia Kinijos ži
nių agentūra.

AUDENYČIŲ DARBI
NINKŲ BALSAVIMAI

Lawrance, Mass. —Tre
čiadieni, rugsėjo 15 d. 
Wood Worsted audenvčių 
darbininkai užbaigė bal
savimą prieš ar už CIO. 
Balsavimas buvo slaptas. 
Darbininkai, padėd a m i 
kryžiuką prie “taip” ar 
“ne”, pasisakė ar jie nori, 
kad jų reikalus atstovau
tu Textile Workers’ Orga- 
nizing Committee, kuris 
yra šaka CIO.

Ayer Mills apie 5000 
darbininkų balsavo ket
virtadienį, rugsėjo 16 d.

Balsavimus prižiūrėjo 
National Labor Relations 
Board. Balsavimų rezulta
tai bus žinomi tik šešta
dienį. Spėjama, kad darbi
ninkai daugumoje pasisa
kė už CIO.

Maskva, Rusija — So
vietų raudonosios armijos 
leitenantais negali būti 
merginos, nes leitenantai 
negali turėti vaikų. Toks 
yra sovietų komisarų pa
tvarkymas. Vadinasi ir 
Rusijoje nėra lygybės.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday), RUGSĖJO (September) 17 D., 1937 M., No. 69. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Jungtinių Valstybių Konstitucijos 150 m. Sukaktis Mirė Čekoslovakijos
Pirmasis Prezidentas

Štai kaip vaizduoja piešėjas Howard 
Chandler Christy Independence Hali, Phila- 
delphijoj, Rugsėjo 17, 1787 m., kada Jung. 
Valst. Konstitucijos autoriai ją pasirašė.

Visoje šalyje šiandien minima 150 metų 
Jung. Valstybių konstitucijos sukaktis. Rug
sėjo 17 d., 1787 m. Jung. Valst. konstitucija 
buvo oficialiai priimta ir pasirašyta, ir bir
želio 21, 1788 m. atskiros valstybės ją užgy
rė. Pagal konstituciją, pirmuoju J. V. prezi
dentu paskelbtas ir prisaikintas George Wa- 
shington, balandžio 30, 1789.

Prezidentas Franklin D. Roosevelt pro
klamuoja J. V. konstitucijos minėjimą nuo 
rugsėjo 17, 1937 iki balandžio 30 d., 1939.

Per tą visą laiką bus minima 150 metų kon
stitucijos sukaktis ir pirmojo prezidento 
inaguracija.

Šiandien beveik visuose didmieščiuose 
vyksta demonstracijos, susirinkimai, patrio
tinės kalbos ir t.t. Visur reiškiama pagarba 
tiems, kurie parašė ir pasirašė konstituciją, 
kuri ir 150 metams praėjus tebėra galėję. 
Jeigu ne konstitucija, tai gal ir Jung. Vals
tybės būtų pasekusios kaikurias Europos 
valstybes, kuriose nėra nei spaudos, nei žo
džio. nei asmens laisvės, kaip pavyzdžiui Ru
sijoje, Vokietijoje.

Taigi minėdami J. V. konstitucijos su
kakti pagerbkime ją pasirašiusius vadus ir 
dėkokime Dievui, kad esame laisvi.

REIKALAUJA TEISĖJO 
BLACK ATSISTATY-

' DINTI—
Washington, D. C. —

Kiek laiko atgal prez. F. 
D. Roosevelt paskyrė 
Aukščiausiojo Teismo tei
sėju Hugo L. Black. Kilo 
skandalas. Daugelis Sena
torių ir organizacijų išė
jo prieš tokį paskyrimą, 
nes teisėjas Black esąs 
Ku Klux Klanietis.

Ku Klux Klan Dietinėse 
valstybėse pasižymėjo į- 
vairiais nekultūring a i s 
darbais prieš katalikus, 
žydus ir bendrai prieš a- 
teivius.

Ku Klux Klan vadas Hi- 
ram W. Evans sako, kad 
teisėjo Black vardo nėra 
Ku Klux Klan sąraše. Bet 
Senatoriai, tarp kurių yra 
ir David I. Walsh iš Mas
sachusetts ir kaikurie lai
kraščiai įrodinėja, kad 
priklausęs prie tos bigotų 
organizacijos, o tik kada 
kandidatavo i Senatą, tai 
išstojęs, bet laimėjęs rin
kimus vėl grįžo ir jam bu
vo suteikta amžina na- 

i rystė.
Pats teisėjas Black. tyli 

j ir apie save neduoda jo- 
I kių pasiaiškinimų. Prez. 
Roosevelt taip pat labai 
mažai kalba, o tik pareiš- 

' kė, kad jis sužinojęs apie 
teisėją Black iš laikraš- 

I v •cių.
Jeigu ištikrųjų teisėjas 

Black priklauso prie Ku 
Klux Klan, tai jis turėtų 
atsistatydinti.

Praha, Čekoslovakija,—• 
Rugsėjo 16 d. — Antra
dienio rytą, rugsėjo 14 d. 
savo dvare Lany mirė 
prof. dr. Tarnas G. Masa- 
ryk, Čekoslovakijos res
publikos pirmasis prezi
dentas. Jis buvo 87 m. 
amžiaus.

Dr. Masaryk buvo didis 
kovotojas už laisvę ir de
mokratiją. Užtat jis visų 
buvo mylimas ir gerbia
mas. Čekoslovakijoj pa
gal konstituciją preziden
tas renkamas 7 metams, 
bet Dr. Masaryk, jeigu jis 
tik būtų sutikęs, būtų ga
lėjęs būti amžinu prezi
dentu, nes jis neturėjo o- 
pozicijos.

Liūdi visa Čekoslovaki
ja netekus garbingo vado. 
Visoje šalyje paskelbtas 
3 savaičių gedėjimas.

Dr. Masaryk žmona bu
vo Carlotte Garrigue, a- 
merikietė. Ji mirė 1923 m.

DIEVO PANEIGIMO 
AMŽIUS

Ispanijos Anarkistai Šaudo Radikalų Karininkus
Hendaye, Prancūzija-Is- 

panijos rubežnis — Pra
nešama, kad Ispanijos a- 
narkistai Gijon’e pasigro
bė kariuomenės vadovybę 
iš komunistų ir paskelbė 
Gijon’e diktatūrą. Gijon 
yra paskutinė didžiausia 
Valencijos radikalų tvir
tovė Biskajaus įlankoje. Į ėmė belaisvius ir sugrūdę yra Aguascalientes kalė-

A 1 • * • • 1 « • V -- ----------- — 1 A. A X -Anarkistai susipyko su 
komunistais ir įsistiprinę

VAŽIUOKITE 
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

PA- AVIMAI 
k GERIAIN

nugalėjo visus raudonuo- SUAREŠTUOTAS MEK- 
sius. Jeigu kuris tik pasi
priešino, tai be jokio teis
mo sušaudė. Sušaudė vi
sus aukštuosius karinin- Kun. Gregorio L. Cornejo, 
kus, kurie “prarado Bil- Cavillo parapijos klebonas 
bao ir Santander. Anar- suareštuotas už laikymą 
kištai yra taip pat žiaurūs bažnytinių pamaldų, ku- 
kaip ir komunistai. Jie su- rias valdžia draudžia. Jis

SIKOS KUNIGAS

Meksika, Rūgs. 17,

į du laivu laiko kaip užs- jime. Žmonės yra labai į- 
tatą. Grasina nuskandini- sižeidę tuo valdžios nevy

kusiu pasielgimu.mu, jeigu tik Franco ka
riuomenė iš naujo pradės 
bombarduoti Gijon.

1,000 KATALIKU AKCI
JOS MOKYKLOJE

I

kusiu pasielgimu.

FRANCO ESĄS BROLI
JOS NARYS

Seville, Ispanija, Rūgs.
17, — Ispanijos naciona
listų vadas Franco yra 

Chicago, III. — Rūgs. 17, Paskutinės Kristaus Va-

JUNG. VALSTYBES 
UŽDRAUDĖ GABENTI 
GINKLUS KINIJAI IR 

JAPONIJAI
Washington, D. C. — 

Jung. Valstybių vyriausy
bė uždraudė laivams' ga
benti Kinijai ir Japonijai 
.ginklus, amuniciją ir ki
tokius karo įrankus. Prez. 
Roosevelt pareiškė, kad 
Jung. Valstybės laikysis 
neutralumo Kinijos - Ja
ponijos klausimu.
AUKŠČIAUSIOJO TEIS
MO TEISĖJU PASKIR

TAS HIGGINS
Massachusetts Aukš

čiausiojo Teismo vyriau
siu teisėju gub. Charles

UŽDARĖ VIEŠBUTI UŽ 
NEPRIĖMIMĄ VAIKŲ

Bolzono, Italija, Rūgs.
17, — Į šio miesto viešbu
tį atvažiavo šeima. Vieš
bučio vedėjas pareiškė 
negalįs ju priimti. Mat tie 
tėvai turėjo su savim ke- 
turius vaikus. Vedėjas sa
kė, kad vaikai gali truk
dyti kitiems. Valdžia tai 
sužinojus tuojau įsakė ve
dėjui viešbutį uždaryti ir 
jam nebus duotas leidi
mas būti viešbučiu vedėju. 
Toks vedėjo pasielgimas 

į esąs priešingas valdžios 
raginimui, kad šeimos bū
tų padidintos.

JAI AMŽIUS NEPAKEN
KIA

Quebec, Kanada, Rūgs.
17, — Mrs. Edouard Ma- 
heu, iš Masson, Quebec, 
Kanados, neseniai sulaukė 

1101 metų amžiaus. Dievo
ta senutė kasdieną bažny
čioje apeina Stacijas. Ji 
yra tai įpratus daryti nuo 
seno.

Castel Gondolfo, Italija, 
Rūgs. 17, — Šventasis Tė
vas Pijus XI, kalbėdamas 
neseniai į pas ji atkeliavu
sius jaunavedžius pasakė, 
kad “bedievybė yra bai
siausias dalykas, kuris 
galėtų ištikti mūsų am- 
zius

“Mūsų amžius”, sakė Jo 
Šventenybė, “pasižymėjęs 
tuo baisiu dalyku - bedie
vybe. Tai baisi nelaimė ir 
gėda, kad mūsų amžius 
turi būti pavadintas Die
vo paneigimo amžiumi”.

_______________  f

ETHIOPIJA PASILIEKA 
TAUTŲ SĄJUNGOJE

Geneva — Pereitame 
Tautų Sąjungos posėdyj 
buvo svarstomas ir Ethio- 
pijos klausimas. Gyve
nantis Anglijoje buvęs E- 
thiopijos karalius Haile 
Selassie prisiuntė Tautų 
Sąjungai laišką, kuriame 
jis sako, kad Ethiopijos 
gyventojai smarkiai ko
voja Italijos kariuomenės 
okupaciją. Italijos val
džios tvirtinimas, kad ji 
visai užkariavo Ethiopi- 
ją neatitinka tikrenybei, 
nes Italija užkariavo tik: 
“strateginius punkt u s”. 
Ethiopijos gyventojų prie
šinimasis italams ne tik 
nemažėja, bet didėja. Kai- 
kur nutraukė susisiekimą.

Taigi Tautų Sąjunga ir 
dabar neišbraukė Ethiopi
jos iš priklausančių vals
tybių sąrašo. Italija tuo 
nepatenkinta.

Chicago, III. — Rūgs. 17, Paskutinės Kristaus Va- ~
— Katalikų Akcijos vasa- karienės Brolijos garbės Hurley paskyrė kongres- 
rinėje mokykloje mokosi narys. Ta Brolija labai moną john P. Higgins į 
virš tūkstančio katalikų, skaudžiai yra nukentėjus vietą išėjusio i pensija tei- 
Į pamokas lankosi daug nuo radikalų. Jie sudegi- sėjo Walter Perlev Hali. 
Jaunų vaikinų ir merginu, no jų bažnyčią ir sunaiki- Kongresmonas Higgi n s 
Ten Katalikų visuomenės no Paskutinės Vakarienės: gimęs West End, Bostone 
vadai duoda naudingus brangų paveikslą. Dabar jr dabar ten tebegyvena, 
nurodymus Katalikiška-į pradėtas atstatymo dar- jjs i buvo artimas gub. 
jam veikimui. i bas. Hurlev bendradarbis.

i Darbininkų Radio Programa 
j 2:00 Valandą po Pietų

šeštadienį, rugsėjo 18 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Programą išpildys Cam
bridge lietuvių parapijos Radio grupė, vadovaujant 
muz. Mamertui Karbauskui. Prašome pasukti savo 
radio ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių dainų, 
muzikos ir kalbų iš WC0P radio stoties, Boston, 
Mass. x —
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L. R. K. FEDERACIJOS 3JC 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Įvyks antradienį, Rugsėjo - Sępt. 
21 d., 7:30 vai. vakare, ant 5-tąs 
gatvės bažnytinėje Šv. Petro pa
rapijos salėje, So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi atstovai dalyvauti.

Valdyba.

t r.feyf ' t \

IJI

vių par. vargonininkas. 
Jis atvyko kartu su savo 
klebonu kun.’J. švagždžiu. 
Taipgi lankėsi kun. P. Ju
ras iš Lawrence ir p. SL 
Kviętkus iš Philadelphia, 
Pa.

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks ketvirtadienį, Rugsėjo- 
Sept. 23 d., 7:30 vaL vakare, ant 
7-tos gatvės, Šv. Petro parapijos 
salėje, So. Boston, Mass. Kviečia
mi nariai dalyvauti Valdyba.

LANKĖSI
Ketvirtadienį, rugsėjo 

16 d. “Darbininko” redak
cijoj lankėsi p. J. Vaičai
tis, naujas Šv. Roko lietu-

DAKTARAI_______ v > ~ ~ 4 f r t < » *>

TpI. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
■ 251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valančios nuo 9 Iki 12, nuo 

. t :3O Ik! 8 ir nuo 6:30 iki 9 r. 'v.
Seredomis nno 9 iki 12 v. dienų. 
Subirtomis nuo 9 ik! 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

KUN. K. JENKUS 
KALBĖS 

spalių devintosios minė- 
jime, kuris įvyks po vado- 
vybe vietinio Federacijos 
skyriaus So. Bostone, sek
madienį spalių 3^ d., ĮQ37, 
2 vai. p. p., Mtiuicipal sa
lėje.

Kun. K. Jenkus, tik ką 
grįžęs įš Ųiet., Vilnijos; 
ir yra lankęsis visoję Ęį 
ropoję, dąug ką pasakys į- 

; domaus. Jo ypatingai gra
ži, styliška kalba patieks 
daug žingeidžių žinių įr 
dėl jaunimo.

MIRĖi _ _. Vpy • x v nL senesniRugsėjo 14 d. miesto 11- voiki,lai. 
gonine je mirė Jim Hux- yjgĮ dalyvaukime * 
ley. Jis buvo vedęs lietu
vaitę p. Marijoną Notri-, 
maitę. Paliko nubudimeĮ A* ‘ f 4 • »š.v •I

i

vyrai,

DARBININKAS

h

| L St. I4QUOR STŲĘE | 

J Parduodam geriausius jvai- l 
t tių rūšių TONIKĄ, DEG- I 
j TINĘv ALŲ ir VYNĄ- I

Visokiose įtalpose: Bonkoms, 7 J Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. Į 
8 S. firmų ir užsienio, pasirinki- ą 
[) mas didžiausias ir įvairinusias, f v POKILIAMS, VESTUVĖMS, į 
a NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- 7 
I) LIAMS. Specialiai kainos su- Į g mažinamos. Pristatom greitai Ir s A veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 7 

U vak. S
Pašaukit SOU-th Boston 4147 7

Pas J. STRIGUNĄ ( 
195 L ST., SO. BOSTON, MASS. j

PARAPIJINE MOKYKLA 
t “• r* / iv i Zv ulv z iv

Rugsėjo 13, Cambridge Parapi
jinė mokykla pradėjo VIENUO
LIKTĄ mokslo metą. Mokytojos 
Jėzaus Nukryžiuoto Seserys pa
vyzdingai vadovauja. Šįmet vai
kučių pribuvo daugiau, nekaip 
pernai. Bet dar turėtų būt dau
giau, jeigu visi ateitų. Z.

terystės ryšiu kleb. kun. P. Juš
kaitis surišo V. Rimkų su A. 
Gendvilaite. Laimingiausio gyve
nimo jaunavedžiams. Y.

f *

siūdintis drabužius, kostiumų 
baliuje kviečiami dalyvauti jau- 

---------  ję seneliai — vyrai, 
moterys ir merginos.

SO. BOSTON, MASS.

Žmoną ir 3 metų sūuelj.-m, pikniku įvyki rugsėjo w.

TRUMPA PRAEITIS 
Kun. P. Juškaitis šioje

parapijoje darbuojasi jau

P-lė A. KORĄITYTE, 
į. Fox krautuvėje lietu- 

riąus vedėja įšvyk- 
ullywood, Califor- 
L' • fc < • J 1 N •<jį į

nia praleisti atostogas.
................... '

WASM.fflUS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rft- 
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

,Tel. Trowbridge 6330.

I JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
4 x • V? * A

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

- ■ ■ * k ’ ? •

g Cambridge, Mass.
jg .................................   .....y--- TTtniĮĮn
zI

ĮOPTOMETRISTAS
TeL S. B. 2805-B. g

LIETUVIS

Pašarvotas say.o namuose Oakland Grove, Keistučio Parke,
41 Baxter St. i Dedham, Mass. Pikniko ren- įšventintas kuni-

__   į gimo komi,sija prašo viąų kliu- Sekmadienį, rūgs. 19 
- "__________________biečiij dalyvauti šiame piknike. . d. sukaks lygiąi dvide-

Brockert s bravoro dar-i Gerbiamieji kliubiečiai, s. A. Šimts metų jo kunigavi- 
* ^ures privatiską L Mass. valstijos ateity su- mo.. Labai trumpai buvo
j išvažiavimą sekmadienį, j svarbią rolę, nuveiks didelius So. Bostone prie kun. Ta- 
rugsėjo 19 d., Lunt’s pąvi- darbus politiniame ir ekonomi- mo Žilinsko, tuoj tapo at- 
lįone, SterUng, Mass. Bro-'niame lietuvybės palaikyme ir keltas "į Cambridge. 
ckert’s bravoras yra lię- lietuviams reikalingų įstaigų stei- čion rado daug darbo, 
tuvių įstaiga Worcestęry, į Tik męs visi, kai viens, buvo nuo bažny-
kuri skelbiasi “Darbiniu- i stipriai paremkime ir čios nutoI parapija buvo 
ke” ir Darbininkų Radio »■_»"> sust.p- gkoloje paskendus

ret,j o.tada busime .^.mgl (Virš $50,000.00). Lietu- viespąciai paimt ir nuveikt tuos v.
didelius darbus, kurie mūs jau patys buvo ^nustoję
senai laukia. vilties bent kada is skolos

Kaip kliubiečiai, taip ir paša- išbrįsti. Pats Jo Em. Kar- 
Rugsėjo 7 d. įvyko Moterų Są- line publika prašomi pribūti į dinolas nemanė, kad Ši pa- 

-■« i■ j.Ąpjja begales savistoviai

41 Baxter St.

a •• .< ž!
programoje.

MOTERŲ SUSIRINKY 
MAS

: <

kyti vieno kunigo, o dabar 
jau septintas metš išlaiko 
kleboną ir vikarą ir virš 
dešimts seserų.

Dvasinis stovis parapi
joje irgi labai geras. Yra 
įvairių ir veiklių bažnyti
nių draugijų, kurios gra
žiai bažnyčios labui dar
buojasi. Choras pavasarį 
įtaisė gražius Hammond 
vargonus. Tretininkai, Ne
kalto Prasidėjimo draugi
ja, Šv. Vardo ir k. daug 
yra aukavusios bažnyčiai. 
Tat dar kartą valio klebo
nui ir Cambridge’iečiams.

Į 23 Metus Vedybinio
Gyvenimo Susilaukė 

Dukters

Pp, Petras įr Pranciška 
Kisieliai, gyv. 64 Willow 
St., rugsėjo 2 d. susilaukė 
dukters. Pp. Kisieliai jau 
23 niętai kaip vedę. Svei
kiname pp. Kisielius ir lin
kime jiem išauginti svei
ką ir gražią lietuvaitę.

Rap.
LIETUVIS KANDIDATAS

\ o * • * L i •*. a .

telefonas 
SOUth Boston

Šiais Metais Geriausiai 
Pirkti

DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOT0RS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO.-BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

Išegzam i nno j u akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atltie- 
slnu ir ambl i joniš

kose (aklose) akyse sugrąžinu 
.šviesą tinkamu laiku.
, J. L. PAŠAKABN1S, O. D.

447 Broadway, South Boston
- ----------

j jungos 13 kp. susirinkimas, po- pikniką, kur išgirsite gerų kalbų, rūpi ja begalės savistoviai
: rapijos svetainėje. Susirinkimas gražiij dainų, jaunimas smagiai gyvuoti. Ji buvo prijung-
■ buvo gausus. Išklausyta raportas pasišoks. Gros j. IMrvelio or- i ta prie airių ŠV. Petrici- 
‘ iš Federacijos Kongreso. Išrink- ■ ekstras lietuviškus ir ąiųerikoniš- ja,US parapijos. Pats kun.

pikniką, kur išgirsite gėrį kalbų.,

DR. J. LANDŽIUS
• » t* f « t

SEYMQUE
Lietuvis Gydytojas 

(Ligoninė) 
Concord Rd. Billerica, Mass. 

Tel. Bill. 619.
534 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

Aleksandras Stankūnas, pla
čiai žinomas lietuvis, gyv. 65 
Lincoln St., 24 metų amžiaus, 
gimęs ir augęs Cambridge yra iš
rinktas kandidatu Į miesto tary
bą iš Ward 1.

Lietuvių Cambridge’iuje yra 
nemažai. Laikas dalyvauti po
litikoje ir turėti lietuvį atstovą 
miesto valdžioje, kuris atstovau
tų ir gintų lietuvių reikalus.

Aleksandras Stankūnas yra 
baigęs Rindge Technical mokyk
lą 1931 m. Per 4 metus yra Ha- 
cker’s pardavėju. Taigi atėjus 
balsavimams, lietuviai balsuokite 
už Aleksandrą Stankūną i Coun- 

. c.illor. Pilietis.

BAŽNYČIA IŠVARSUOTA

Praeitą liepos mėn. Cambridge 
lietuvių bažnyčia pradėta deko-

« I f ■■ į 1i

ruoti - maliavoti - varsuoti. Baž
nyčioje pakadnes - ragožiai žmo
nėms nusibodo. Kelios savaitės 
atgal tie ragožiai tapo prašalinti, 
bet artistai dar vis tebedirbo a- 
pie altorius, statulas. Dabar jau 
galutinai viskas baigta. Bažny
čia labai gražiai atrodo. Visi gė
risi. Iš tikrųjų Bostono apylin
kėje dabar Cambridge lietuviai 
turi gražiausią bažnyčią. Varsos 
labai puikiai, maloniai suderin
tos. Sudėta naujos modemiškos 
“indirect light” šviesos, kurios 
puikiausiai apšviečia visą bažny
čią. Garbė klebonui kun. P. Juš
kaičiui. kurs taip gabiai ir su
maniai šiai parapijai vadovauja. 
Garbė taipgi ir visiems susipra
tusioms parapijiečiams, kurie vie
ningai su klebonu veikio.

Svečias.

BŽCf,iAJ,ZWCp,c<»,™CToJr*1"I 
w«rre fo< ao othsk dssigmi swr«tEg 
MEM0RI1L 6MHITE CO.-F
■ Quincy, Mass.'BBBK

GRASOMAI
■ kus šokius, O senesni sueisit sa
vo brolius ir seseris, draugus, 
drauges ir kitus pažįstamus, su

i pasimatysite ir pasikalbėsite, nes 
i šiame piknike iš visos Naujos 

t- Anglijos suvažiuos tūkstantinė

tos atstovės į Moterų Sąjungos :
i apskričio suvažiavimą, kuris į- į
i vyks Nashua, N, H.; nutarta sa- <
į rengti kostiumų balių, lapkričio kuriais gal ilgą laiką nesimatę, 
; 27 d. ir į jį kviesti visas Naujos
Anglijos kuopas.

Moterų Sąjungos Iv kp. iš an- j
ksto praneša ir prašo visų drau- j minia.
gijų ir kuopų lapkričio 27 d. 
nieko nerengti, bet dalyvauti M.
S. 13 kp. kostiumų baliuje, para- 

j pijos svetainėje, 492 E. 7th St. 
! Už gražinusį apsirengimą bus 
duodamos brangios dovanos; 
taipgi ir už papraščiausį ir juo- 

; kingiausį apsirengimą duos do- 
j vaną. Prašome iš anksto pradėti

i • n •

Pikniko rengėjai yra pilnai 
prisirengę mandagiai svečiams 
patarnauti ir juos pavaišinti ska
niais valgiais ir gėrimais. Taipgi 
visi linksmai pašoksim ir pajai- 
nuosim. ’

Pikniko Rengimo Komisija
A. p. Bemat, J. Sakalauskas, K. 
P. Šimkonis.

P. Juškaitis penkerius me
tus gyveno prie airių. Vie
nok ir nepatogiose sąlygo
se gyvendamas darbavosi, 
kad greičiau skolą suma
žinus. O kuomet gegužės 
4, 1922 m. paskyrė klebo
nu ir leido savo klebonijon 
apsigyventi, tai skola pra
dėjo tirpti kaip pavasari 
saulei kaitinant sniegas. 
1926 metais jau taip ma
žai beturėjo skolos, kad 
Jo Emin. Kardinolui lei
džiant nupirko namą vie
nuolynui už $15,0.00.00 ir 
tais metais rudenį pradėjo 
parapijinę mokyklą, kuri 
ir dabar puikiai gyvuoja.

Praeitą vasario mėnesį 
paskelbė, kad šiemet ne
tik seną, bet ir naują sko
lą atmokėjo. Dabar para
pija yra be jokios skolos.

Isvarsavimas bažnyčios 
ir visi pataisymai šiemet 
lėšavo arti $3000.00. Tas 
bus atmokėta neužtrau
kiant skolos iš bankos.

Seniaus parapija negalė
davo išmaityti bei ųžlai-

ĮVAIRŪS skelbimaife • \t -•

S. BARASEVIG1US B
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

MONTELLO, MASS.
PARSIDUODA geri for- 

ničiai. Turiu parduoti šią 
savaitę. Atsišaukite tuo
jau — gausite pigiai, 43— 
45 Arthur St., ant antrų 
lubų, Montello, Mass. (17)

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI
____________ t _______  «

. ' t < • • •

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias pręvas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRHJALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk, Tel S- B. 1046

BROCKERT’S ALE
PADARYTĄ^ IŠ ŲIETU VOS PARVEŽTŲ

miežių

IS KRANO IR
Jei norite, atsigerti skanaus alįaus ar alę, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ąr restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikaląusite.

KLEBONAS REKOLEKCIJOSE

Kun. P. Juškaitis, Cambridge 
lietuvių parapijos klebonas šią 
sąvaitę atlieka metines rekolek
cijas, Šv. Jono Seminarijoje, 
Brightone. Kartu su juom. taipgi 
rekolekcijas atlieka kun. P. Vir
mauskis, kun. K. Jenkus, kun. J. 
Skalandis ir kun. J. Petrauskas. 
Visi grįš namon šeštadienį rytą.

X

APSIVEDĖ
Rugsėjo 12, Cambridge 

vių bažnyčioje neatjnezgamu mo-
lietu-

60 ElBvrorth St 
Worcester,

BOSTON BRANGS
:aitt R*-. 

South Boston

K-aip kelrodvs gyvenime — Tu rodai kur tiesa, 
t-ž tamsumos, lyg švyturys, matosi ta šviesa. 
N-uo pat pirmų savo dienų jautei pašaukimą, 
f-luomą šventą — kunigų ugdei patraukimą, . 
G-anyt sielas tau pavestas į laimę amžiną. 
“A-mžiais būsi kunigas’", tuos žodžius išgirdai, 
S*ave pašvęst žmonijai veikiai apsiėmei. 
J-au dvidešimtį metų nuo los brangios dienos; 
U-žtąt šiandieną reiškiam žodžius Tau padėkos. 
Š-irdyse meilę jaučiam — mes sveikinam Tave, 
K-k>ties geros, sveikatos — linkim ateityje! 
A-nt ilgai lai šis būva Tau tarsi akstinu, 
l-r sunkiai Tavo naštai lai bun’ lengvinimu. 
T-au garbė Jubiliejate, sulaukus šios dienos. . 
I-lgiausių <Įar metelių — gyvenk ant visados., 
S-alve, Kunige Juškaite už Tave mūs maldos!

Leonas Uevša.

REIKALINGA prie generalio 
namų darbo mergina ar moteriš
kė. Maža šeimyna — mažų vaikų 
nėra. Privatus kambarys, darbas 
pastovus. Atsišoukite: Mrs. Ho- 
race, 443 W. Broadvay, So. Bos
ton. Tel. ŠOU 3584. (17)

LIETUVIŲ RĄKANDŲ 
KRAUTUVE

1 JOSEPH W. CASP£R
(KASPERAS)

2 Lię tuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLfC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St- 
TeL ŠOU Boston 3960

Patamaviuuit Dieną ir HakU

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava 
Tel. Columbia 2537

I*

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
V<W

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FURTflTURE CO.
326-328 W. Broachvay, So. Boston

Tel. SOUth Boston 4618

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home 
564 Eas 
So. Bof 

NOTAk
ston, Mast 
YPUBLJ 

■ i' \ r

I

J

P į AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNPERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Teį. Brockton 4
16-18 latervale Street, MoutęĮlo, Mi

į*

š
' * fY ■£ A5

į 4 - MUt-įeiki- ..



APSAKYMĖLIAI
Jie pa-

v —

Į

I

I

Nacionalistų
i

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

f

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

A

I 
i

STREIKUOJA HIGH 
SCHOOL STUDENTAI

KARO LĖKTUVO NE
LAIME LIETUVOJE

5*

4

Prancūziją. Tai pasėkos 
kovoti povandeninius lai
vus Viduržemio jūroje.

RUSIJOS KOMUNISTAI 
PRALEIDŽIA LAIKĄ 
TUŠČIOMS KALBOMS

I

LIETUVAITE SKAUTE 
LAIMĖJO TARPTAU

TINĮ KONKURSĄ
Į

Atėję į tavemus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

NUBAUDĖ DARBDA
VIUS UŽ ŠVENTADIE

NIO DARBUS

411 washington street 
BOSTON, MASS.

Cremo Brewing Co.

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy-

ISPANUOS BAŽNYČIOS 
ATSTATOMOS

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

Telenhon?
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokp 

Agentūra
Tul-uime visokių UMirbysiHij auto 
faobllliis Taisymo Ir domonstrav’ 
1»o

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

v ipta:

1 Hamlin Street 
ir E Ei“htb St 

SOUTH BOSTON MASS 
"•* K n tia» ir Pftrr Tr-^itiko* 

«Hvtnlnk»l

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

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

Rugpiūčio 21 d. Kražių 
valšč. Kalnyčių km. įvyko 
karo lėktuvo nelaimė: lėk
tuvas nukrito ir abu juo 
skridę lakūnai — karo la
kūnas Įeit. A. Rimbutas ir 
jaun. pusk. Alb. Palskvs 
vietoje užsimušė. Juodu 
buvo išskride iš Šiaulių 
uždavinio atlikti ir ii atli
kę grižo į Šiaulius, bet dėl 
neišaiškintų priežaščiu ju 
lėktuvas nukrito ir visiš
kai sudužo.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
I ■mi.vi ■ 1 — ----- ------ ■■ ■ i-mb

Bernardas Koraitis
» ~

MONARGH HOME 
BAKERY 

Savininkas Jonas Gudelis 
589 įlydė Park Avė. 
Arti Cummings Highway 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms. 

Valandos Sekmadieniais: 
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

BELDEN ST. NĖW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS

PERKINS SO. 
CASH MARKĖT

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 B’oadway, Tel. ŠOU 3120

JIS NEKLAUSĖ DIEVO Į 
ŽODŽIO

gyveno vienas 
kuris niekada

I

ĮVAIRIOS žinios
GEN. FRANCO KARIUO- plaukė į Port Vendres, 

MENĖ VĖL PUOLA
MADRIDĄ

Paryžius, Prancūzija, —
Paryžiaus 

Vanduo užlie- didžioji vaikų žaislų išdir-

tį. Ryte, besirengdami į! to»
Ir jie matė, kaip Ostija

Rašo T.
PASITIKĖJIMO MALDA sužiuro į altorių.

Kaikurie Anglijos žvė- matė Šventą Ostiją iškeltą
jai turi labai gražų papro- kunigo rankose ir supra- 
tį. Ryte, besirengdami į *°» kad Jėzus sako juos 
jūras žvejoti, jie kalba ši-; apleisiąs. _ . .
tokią maldą: “Dieve, glo- ma-Lė, kaip Ostija
bok mane! Mano laivelis iš kunigo ranku ir
toks mažas, o Tavo van- kilo aukštyn. Aukštai 
denynas toks didelis”.

Ar ne graži malda? Pa
saulis toks platus ir vylin
gas, o mes toki silpni.

UŽMIRŠTOS NUODĖ
MĖS

Yra gražus apsakymas 
apie Dievo gailestingumą. 
Sakoma, kad kartą Vieš
pats Dievas paliepęs An
gelui eiti pas vieną šven
tąjį ir jam pranešti, kad 
jis turįs tuojau keliauti į 
Dangiškus namus.

Šventasis labai apsi
džiaugęs tuo pakvietimu 
ir sykiu su Angelu keliau
ja Į laimės vietą. Besiarti
nant prie Dangaus, šven
tasis prisiminė savo nuo
dėmes ir pradėjo bijoti, j 
“Angele, mano vadove”, i 
jis sako, “kur tu palaido
jai mano nuodėmes?”

“Aš tik žinau, I 
yra jau seniai palaidotos,; 
bet kur, tai aš nedaliu tau l 
pasakyti”, atsakė Ange
las.

šventasis vis rūpi
nosi ir nerimavo. Tada 
Angelas vėl 
“Dievas tau nuddėmes at-r žmonės 
leido ir jas užmiršo”.

kilo aukštyn.
virš altoriaus ji sustojo ir 
vėl pasigirdo aiškūs žo
džiai: “Aš apleisiu šią 
vietą”.

Tačiau, žmonės nesigai- 
! Įėjo už savo nusikaltimus 
ir nemaldavo Dievo pasi
gailėjimo. Ir jie matė, 
kaip Šventa Ostija jau pa
kilo prie pat bažnyčios 
lūbu ir trečią karta pasi
girdo žodžiai: “Aš aplei
džiu šią vietą”.

Tuojau po tų žodžiu 
Šventa Ostija pranvko, ir 
tuo metu, su didžiausiu 
trūkšmu sugriuvo bažny
čia ir tik mažas skaičius 

! žmonių teišsigelbėjo.

“AŠ APLEISIU ŠIĄ 
VIETĄ”

Vienoje bažnyčioje žmo
nės be dėmesio klausyda
vo šv. mišių. Jie dairyda
vosi, kalbėdavo, tarytum 
nežinodami, kas dedasi 
prie altoriaus. Vieną kar
tą juos ištiko baisi nelai
mė.

Kada, viduryje šv. mi
šių, kunigas ištarė konse
kracijos žodžius, nuo alto
riaus pasigirdo liūdnas 
balsas, tariantis: “Aš ao- 
leisiu šią vietą”. Žmonės 
visi tai girdėjo. Jie persi
gando, pradėjo drebėti ir

DARBININKAS
’ *• i i I«
Al

LDS NAUJOS ANGLUOS 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

KAILINIŲ NUPIGINIMU!
Kaip žinote, I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, pereitą mėnesį skelbė “AU- 

GUST SALE” — Didelį Išpardavimą, kuriame buvo labai nupigintos kailinių kainos. 
Lietuvės moterys ir merginos, kurios neturėjo progos tuo išpardavimu pasinaudoti, Ber
nardas Koraitis, šios firmos atstovas gavo leidimą vykti su dideliu kailinių pasirinkimu į 
lietuvių kolonijas 100 mylių Bostono apylinkėn ir parduoti kailinius tokia pat nupiginta 
kaina, kaip AUGUST SALE. Taigi, moterys ir merginos, parašykite B. Koraičiui laišką ar 
atvirutę, kad jis atvyktų su naujausios mados kailiniais i Jūsų namus ir pažiūrėti, kaip pi
giai galite kailinius nupirkti. Jo atvykimas nesudarys jokių Jums išlaidų, nežiūrint ar 
Tamstos kailinius pirksite ar ne. Tik parašykite atvirutę, p jis su malonumu pas Jumis at
silankys.

Kartą 
žmogus, 
bažnyčioje pamokslų ne- 
klausydavo. (Pamokslai 
toje bažnyčioje buvo sa
komi po šv. mišių). Jis a- 
teidavo šventadieniais iš
klausyti šv. mišių, bet ka
da tik kunigas eidavo į 

’ sakyklą, jis per duris lau-
jam tarė: kan. Tokiu jo elgesiu kiti

“ i piktinosi. Ir jis 
taip įprato tai daryti, kad 
nėr visą savo gyvenimą 
Dievo žodžio nebuvo gir- , 
dėjęs.

Jam mirus, jo giminės 
ntnešė io kūną į bažnyčia. 
Bet kada tik kunigas išė
jo laikyti šv. mišių už nu
mirėlio vėlę, žmonės pa
matė stebuklą. Virš di
džiojo altoriaus buvo di- 

' delis kryžius. Dabar visi 
matė, kaip Jėzaus rankos 
nuo kryžiaus pasiliuosa- 
vo ir jomis Kristus už
spaudė savo ausis.

Pastatęs kieliką ant al
toriaus, kunigas atsisuko 

i i žmones ir tarė: “Matote, 
I kaip Dievas baudžia tuos,

Hendaye — Gen. Franco 
kariuomenė vėl pradėjo 
bombarduoti Madridą. Iš ! 
Madrido radikalai prane- ' 
ša, kad jiems pavyko iš-j 
sprogdinti rezervuarą. Ca-1 
rabanchei sekcijoj Madri- Rūgs. 17, 
do fronte.
jęs Ispanijos sukilėlių an- bystė praeitas Kalėdas 
kasus. Sukilėliai nesusoė- privertė darbininkus dirb- 
ję pabėgti ir daug ju ten ti. Katalikų darbininkų u- 
prigėrę. Taipgi sunaikino nijos patraukė kompaniją 
daug karo reikmenų. ; už tai į teismą. Teismas 

Ispanijos sukilėliai Bas- kompaniją nubaudė. Ta- 
kajauš įlankoje smarkiai čiau kompanija tuojau 
puola radikalus, kad nrįeš kreipėsi į aukštesnį teis- 
žiemą užimtu svarbiau- mą ir pralaimėjo. Paskiau 
šia s Valencijos radikalu , kreipėsi į aukščiausį teis- 
valdžios pozicijas. Bet su- - mą ir čia pralaimėjo. Tei- 
tinka stipru pasipriešini- smas kompanijai uždėjo 
ma. Valencijos karo jėgos 25,000 frankų bausmės, 
susikoncentravusios ban-, Kompani ja turi kiekvie- 
do atsilaikyti. Sukilėliams nam darbininkui primokė- 
trukdo ir Prancūzijos ka
ro jėgos. Prancūzijos ba
terija arti Pernignan pa
leido ugni i sukilėliu bom- 
binius orlaivius, kurie le
kiojo žemai virš Prancū
zijos prekinio laivo, kuris

kurie niekina Jo šventą 
žodį. Tas žmogus, kurio 
kūnas dabar guli čia kar
ste, niekada neklausė Die
vo žodžio, o dabar Dievas 
parodė, kad Jis mūsų 
maldų už jo sielą negir- 
džia”.

Giminės ir pažįstami di
džiai nuliūdo ir tuoiau iš
nešė numirėlį į kapines.

ŠV. JONO EV. BL. P Aš ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas J o oras Švagždys, 
601 6th St.. So. Boston. Man. 

Vlce-PIrm. Albinas Neviera, 
16 Wlnfield St., So. Boston, Mana.

Prot. RaSt Jonas Gllneckta,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mana. 

Ffn. RaSt. Aleksandra* TvaSka.
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mase 

Iždininkas Pranas Talelkls,
100 Bowen St.. Po. Boston. Mass. 

Mnritalkn Jonas Taikia.
7 Wlnfle1d S L. So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus ka« tre 
West 6th St. So. Boston. Mase. «a aedAldienf kiekvieno mėnesio.

— • ——...— , 2 vai. po pietį). Parapijos salėj, 492
E. 7th SU So. Boston, Mass.

7:30 vai vakare. poba*nytln«j svr 
tatnžj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolu raitlnlnk*.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva MarkalanA
625 E. 8th St, So. Boston. Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vlce-pirm. — Ona JankienA

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

29 Gonld St., W. Rorbury. Mass.
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaSt — Marijona Markonlutė,
4115 Waahlngton St.. Rosltndale, Maas.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnllntė,

MB * “ “ “ “ “
Tv ark dari — Ona Mlsglrdlenė,

1512 Columbia R«k. So. Boston. Mana.
Kanos Globėja — Ona Slaurlenė,

443 E. 7th St, So. Boston, Ma*.
Oran rija savo «u si rinki m na talko kas

antra atarninka mėnaaia.

GERIAUSI PAMOKA
Vienas tėvas labai rūpi

nosi, kad jo vaikai būtų 
geri. Tačiau jis nats buvo 
apsileidęs katalikas. Jis 
tai žinojo, suprato, kad 
negerai daro, bet žmonių 
baimė neleido jam savo 
gyvenimą pataisyti. Bet 
iis nenorėjo, kad vaikai 
toki būtų kaip jis; jis no
rėjo, kad jo vaikai būtu 
dori, pamaldūs, sąžiningi

Vieną kartą jis klausė 
natarimo savo gerojo 
draugo, sakydamas, “Pa
sakyk man, ką turiu da
ryti, kad mano vaikai bū
tu geri?”

“Aš težinau tik vieną 
priemonę, tai geras na- 
vvzdvs. Vaikai užmiršta, 
kas jiems buvo pasakyta, 
bet atsimena ką vra matę, 
ir dažnai taip daro, kaip 
mato kitus darant. Jei no
ri, kad tavo vaikai būtu 
geri, pats būk geras”, kal
bėjo jo draugas.

besišluostydamas prakai- ' 
tą nuo kaktos.

Kitą dieną provincijos 
komitetas sumušė visus 
rekordus. Išklausė 150 ra
portų 103 klausimais.

Pravda sako, kad išrink
ti komunistai susirenka ir 
tuščiomis kalbomis pra
leidžia valandas, surūko 
šimtus cigaretų ir išgeria 
kibirus vandens nieko ge
rą nenuveikią. “Susirinki
mai yra geras dalykas, 
bet neturėtų pamiršti, kad 
reikia ir darbas dirbti”, 
sako Pravda. Vienos įstai
gos vedėjas Komsomolske 
praleidžiąs 5 valandas 
kas d i e n bemitinguoda- 
mas. Taigi nėra ko stebė
tis, kad darbininkai turi 
dirbti kaip vergai, nes tu
ri uždirbti duona tiems, 
kurie visą beveik laiką 
praleidžia mitinguose.

ti po 5 frankus ir 500 
frankų už nuostolius. Tei
smas pareiškė, kad kom
panijos privalo leisti dar
bininkams sekmadieniais 
ilsėtis.

Huelva, Ispanija, Rūgs. 
17, — Radikalų sunaikin
tos Katalikų bažnyčios y- 
ra visur atstatomos, kur 
tik nacionalistai išveja 
raudonuosius. Šv. P. Ma
rijos bažnyčia, Corunna 
mieste, kurią radikalai 
buvo sudeginę jau atsta
tyta ir pašventinta. Žmo
nės verkia iš džiaugsmo, 
kad vėl gali susirinkę lais
vai šv. mišių išklausyti. Į 
atitaisytas bažnyčias per 
pašventinimą yra įmūri
jamas raštas liudijąs ra
dikalų baisius darbus.

Maskva, Rusija — So
vietų komisarų oficialus 
organas “Pravda” plačiai 
rašo apie komunistų susi
rinkimus ir juos prilygi
na prie taip vadinamų 
Marathon šokių.

Khabarovske komunis
tai susirinkę iškėlė 45 į- 
vairius klausimus, ku
riuos jiems apkalbėti už
ėmė visą dieną ir pusę 
nakties. To susirinkimo 
pirmininkas sudaužė var
pelį bemalŠindamas įsi
karščiavusius komunistus 
ir suvartojęs 16 nosinių

įvyks Sekmadienį, Spalių 31 
d., 2 vai. po pietų, šv. Juozapo 
Parapijos salėje, Rogers St., Lo- 
well, Mass.

Kadangi šiais metais rudeniop 
ir žiemą yra nutarta turėti Aps
kričio bendrai su Centru prakal
bu bei debatų reikalais maršru
tas, todėl prašomos visos LDS 
kuopos savo susirinkimuose prieš 
vyksiant j apskričio suvažiavimą 
nusitarti pageidavimą, kokią die
ną (suprantama sekmadienį) no
rėtumėte, kad Jūsų kolonijoje 
įvyktų panašios kalbos. Būtų ge
ra, kad kuopų susirinkimuose 
būtų rezervuota koki du ar trys 
sekmadieniai. Jeigu pasitaikytų, 
kad pageidavimai supultų kelių 
kuopi} tą patį sekmadienį, kad 

; galima būtų išvengti keblumų ir 
■ ten pat išspręsti.

Taipgi prašome visų kuopų iš
rinkti po daugiaus atstovų į su
važiavimą, nes bus renkama ko- 

. misija dėl Apskričio parengimų, 
kurie įvyks sulig nutarimo: vie- : 
nas žiemą, o antras metinis pa
vasarį.

LDS. N. A. Apskr. Valdyba: 
Dvasios Vadas Kun. S. Kneižis, 
Pirmininkas Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkas A. Zavetskas, 
Iždininkas K. Nadzeika, 
Raštininkas Tarnas Versiackas.

Vietiniai gyventojai pa- 
! šakojo, kad toje apylinkė
je gyvenanti Rimbuto se
suo, tai jis norėjęs į jos 
sodybą numesti laišką. 
Lėktuvas nusileidęs visai 
žemai, padaręs ratą aplink 
sodybą ir paskui kritęs. 
Mat, toje vietoje yra kla-' 
nas apaugęs mišku. Ka
dangi diena buvo karšta,! 
tai tarpukalnėje galėjusi 
būti kitokia oro tempera
tūra, oras lengvesnis ir 
lėktuvas dėl to galėjo 
staiga smuktelėti žemyn, ti savo liežuvį. 
Atsimušęs į žemę lėktuvas Spinoza
apie 10 metrų aręs žemę ir 
sutrupėjęs.

Abu žuvusieji lakūnai 
buvo nugabenti į Šiaulius i 
ir pašarvoti karo anga
ruose. Rugp. 23 d. palaido
ti. Tsb.1i

Nashua, N. H. Rūgs. 17, 
— Apie 400 Nashua High 
School mokinių streikuo
ja, vaikšto gatvėmis ir 
šaukia: “Mes Norime
trumpesnių mokslo va
landų”. Kiti, apie 900 stu
dentų, atsisakė prie strei
kierių prisidėti. Mokyklų 
vadovybė prailgino moks
lo laiką. Pirmiau juos pa
leisdavo nuo 1 vai., dabar 
nuo 2:30 vai. Mokiniai 
tingi ilgiau mokytis.

Šiais metais tarptauti
nis skaučių biuras išleido 
viso pasaulio skaučių uni
formos ženklų ir vėliavų 
piešimo knygeles ir pa
skyręs tris premijas pas
kelbė konkursą. Šiomis 
dienomis iš to biuro buvo 
gautas pranešimas, kad iš 
dviejų konkurse dalyva
vusių lietuvaičių skaučių, 
viena, būtent jaunesnioji 
skautė Sofija Arvizaitė y- 
ra laimėjusi pirmą skirtą
ją pasaulinę premiją. Tsb.

FRANCO VALDŽIA RU- Profesionalui, biznieriai, prnmonln 
PINASI DARBININKAIS ka'- k’,rie skelbiasi “Darbininke” tik- 

ra! verti skaitytojų paramos.
• i

Corunna, Ispanija, Rug
sėjo 17,
viršininkas nubaudė vie
ną darbdavį 10,000 pese
tų už nemokėjimą darbi
ninkams tinkamo atlygi
nimo. Franco valdžia turi 
nustačius darbininkų mi- 
nimum atlyginimą. Kito
se vietose taip pat keletas 
darbdavių pajuto sunkias 
bausmes už darbininkų 
spaudimą ar nemokėjimą 
tinkamo pragyvenimui at
lyginimo.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
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Stipendijos Amerikos
Studentams

Lietuvos valdžia skiria penkias stipendijas Ame
rikos studentams mokytis Kauno universitete. Tai la
bai naudingas sumanymas — naudingas ir išeivijai ir 
Lietuvai. Penki lietuviškai išauklėti inteligentai būtų 
jau didelis pliusas išeivijai. Gi jei kas metai vis pen
kiais inteligentais mūsų visuomenė paūgėtų, tai atlie- 
tuvinimas jaunimo eitų gan greitu tempu. Ir vėl reikia 
atsiminti, kad toki atlietuvinti jaunuoliai skleistų sa
vo Įtaką, sudarytų, taip sakant, lietuvybės užuomaz
gą tarp čia gimusiojo jaunimo. Lietuvybės idėja tuo
met labai sustiprėtų ir seniems veikėjams būtų gali
ma laisviau alsuoti, nes jų gyvenimo pastangos — iš
laikyti čia lietuvybę — nenueitų veltui.

Amerikos lietuvių jaunimas natūraliai palinkęs į 
amerikonizmą, bet dėl to nereikia perdaug stebėtis. 
.Tie čia gimę ir ėję mokslą — o žinome, ką mokykla 
gali padaryti. Per mokyklą jie sudaro savo amerikie
tišką ideologiją, kuriai atsispirti mes labai mažai pa
jėgų teturime. Tėvų Įtaka, svarbi mažystėje, tuoj pra
deda blankti, kada vaikai pasiekia vidurines ar aukš
tesnes mokyklas. Reikia labai didelių pasišventėlių 
vaikų, kad jie vien dėl tėvų pagarbos lietuvybėje išsi
laikytų. Tokiu vaiku randasi, bet kaip mažai! Mūsų 
visuomeninės kultūrinimo Įstaigos — jei tokiomis ga
lima pavadinti neskaitlingas mūsų organizacijas — 
tiek silpnos, palyginus su galinguoju amerikanizavi- 
mo aparatu, kad jos negali nė mėginti sudaryti kokią 
nors konkurenciją amerikanizacijos bangai. Mūsų 
spauda — šiurkšti ir netobula, bet uoli lietuvybėje — 
galėtų, rodos, paveikti čia gimusį jaunimą, bet jis lie
tuviškų laikraščių kaip ir neskaito, daugiausia dėl ne
mokėjimo ar menko mokėjimo lietuvių kalbos. Yra. iš- 
skirčių tarp jaunimo. Yra tokių, kurie ir skaito ir ra
šo lietuviškai, bet. iš keliolikos tūkstančių jaunimo 
vargu keletą desėtkų tokių berastume. Taigi tokiai 
padėčiai besant, pagalba iš Lietuvos stipendijų for
moje be galo svarbi, ir juo ji greičiau ateitų, juo svei
kiau visiems mums būtų. K.

Kas Tie Žosistai?
Katalikiškojo jaunimo 

sąjūdis Prancūzijoje ir 
Belgijoje stebėtinai sėk
mingai eina. Ir vien gal 
dėl to, kad ten tinkamai 
yra suprasta Popiežiaus 
mintis, būtent, būti savo 
luomo apaštalais. Fabriko 
darbininkas turi sukrikš
čioninti fabriko darbinin
ką, ūkininkas privalo su
krikščioninti ūkini n k ą, 
studentas — studentą, jū
reivis — jūreivį, profesio
nalas — profesionalą. To
kiam apaštalavimo darbui 
yra plačiai žinoma Jaunų
jų Krikščionių Darbiriinkų 
organizac i j a. (Jeunesse 
Ouvriere Chretienne), ar
ba J. O. C. — Žok, arba 
Žosistai.
ŽOSISTŲ IŠSIPLATINI 

MAS
Žosistai dar keletas me

tų kaip suorganizuoti, bet 
jau pasiekė savo dvasia ir 
veikla įvairias pasaulio 
šalis* Jie jau tvirtai yra 
susiorganizavę Olandijoje, 
Portugalijo j e, Luksem- 
burge, Šveicarijoje, Ispa
nijoje, Kanadoje, Kolum
bijoje, Brazilijoje, Afri
koje, Algerijoje, Tunise, 
Morakoje, Austrijoje, Ju
goslavijoje, jau šįmet or- 
ganizuOjasi Atigl f j b j’e, 
prasideda ir Amerikoje; 
gi Belgijoje, kur tas sąjū
dis prasidėjo, iš 700,000 
jaunų vaikinų ir mergai-' 
čių darbininkų tarpe nuo

14 iki 21 metų amžiaus, 
85,000, arba 10 nuošimtis 
yra Žosistai; tai reiškia, 
kad iš kiekvieno šimto 
jaunųjų darbininkų, vie
nas yra sielų apaštalas, 
Prancūzijoje per 10 metų 
žosistai išaugo iki 100,000 
narių. Ir rimtai žmonės 
mano, kad netrukus Žo
sistai taip savo dvasia a- 
pims visą pasaulį, kaip Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio ir 
Šv. Bernardo laikais žmo
nės buvo apimti tų dviejų 
šventųjų dvasia. Net pa
tys komunistai kalba, kad 
su žosistais jie negali 
linktiniuoti, nes jie taip 
nuoširdžiai rūpinasi jau
nųjų darbininkų reikalais, 
kaip net uoliausi komuniz
mo apaštalai nesugebės 
padaryti. Komunistai ma
to, kad Žosistai jiems pa
stoja kelią į darbininkų 
mases.
JŲ TIKSLAS IR SIEKIS

f

Žosistų tikslas yra su
grąžinti Kristų į žmonių 
gyvenimą. Jų įkūrėjas 
Belgų kunigas Juozas 
Cardijn (Kardam) jau
niems darbininkams sykį 
pasakė: “Mes eisime už
kariauti pasaulio Jėzui 
Kristui”. Ir jų pasisekimo 
priežastis yra tai, kad jie 
patys būdami darbininkai, 
geriausiai žinodami darbi
ninkų reikalus, moka pri
eiti prie kitų darbininkų 
ir juos atvesti prie Kris-

taus. Popiežius Pijus XI 
yra sykį pasakęs, kad 
“darbininkų apaštalai turi 
būti patys darbininkai”. 
Žosistai kaip tik ir yra 
darbininkų apa stalai. 
Daugely vietų jie išreika
lavo iš darbdavių darbi
ninkams didesnį atlygini
mą ir geresnes darbo są
lygą.

JŲ ĮRANKIS
Žosistų sąjunga yra ne| 

tik jauniems darbiniu- Į 
kams, bet jų pačių palai- i 
koma, jų pačių vedama ir 
vystoma. Kunigas, tiesa, 
toje sąjungoje užima 
svarbią vietą, nes jis su
daro skyrius, juos prižiū
ri, jiems pataria. Tačiau 
jis negali būti fabrike. Jo 
yra užduotis taip sufor
muoti jų skyrius ir išauk
lėti narius, kad kasdieni
niame darbo gyvenime, jie į 
be jo apseitų. Ir tie jau-Į 
nieji Krikščionys darbi
ninkai fabrikuose yra ofi
cialūs Bažnyčios apašta
lai. Jų obalsis yra: “So
cialinis teisingumas per 
meilės galybę”. Krikščio
niškoji meilė yra stiprių
jų galybė ir Žosistai tiki, , 
kad per tą galybę jie ga
lės sukrikščioninti pasau
lį. Ir kaip visi, taip ir jie, 
dėl Kristaus vardo daug 
nukenčia.
JIE DAUG NUKENČIA
Vienas Žosistų pirmi

ninkas sykį apleidęs savo 
lengvą darbą ir pristojo 
dirbti kitame fabrike, kur 
tikrai žinojo, kad kitų 
darbininkų bus neapken
čiamas ir persekiojamas. 
Verkdamas jis paskiau 
rašo kunigui sakydamas: i 
“Tamstos negalite įsivaiz
duoti, nežinote, kas čia de
dasi, Tamstos neturite su
pratimo apie neapykantą, 
baisią neapykantą Dievo 
ir Jo švento tikėjimo. Jie 
sužinoję, kad aš Katali
kas, tai jie man visą daro 
ir kalba, ir aš maniau, 
kad nebeišlaikysiu. Ypač , 
vieną penktadienį, aš tik
rai maniau, kad nebetek
siu kantrybės. Bet atsi
miniau, kad penktadienis. 
Prašiau Jėzaus man duoti 
ištvermės. Ir aš išlaikiau”. 
Už kiek laiko jis sudarė 
žosistų skyrių, iš tų, ku
rie pirmiau jo neapkentė' 
ir nenorėjo Katalikų Baž
nyčios mokslo girdėti. Tai 
žosistų stebuklas, Kris-1 
taus meilė juos apėmė.
TIKĖJIMO BRANGINI

MAS
Jie dirba fabrikuose, 

kur Krikščioniškas gyve
nimas, kur Kristus yra 
nežinomas. Ir jie įėję į tą 
gyvenimą nori ir tikisi 
permainyti žmonių širdis. 
Didžiajame Penktadieny 
(šių metų) visi žosistai 
sutarė trečią valandą po 
pietų vienai minutei su
stoti dirbę ir pasimelsti. 
Viena šešiolikos metų, 
mergaitė pareiškė, kad ji 
per tą minutę neištars nė 
žodžio. Vyrai, nekatalikai, 
pašiepiančiai jai sakė: 
“Tavo minutė nebus gera, 
jei tu neatsiklaupsi vidu
ry kambario”. Atėjo tre
čia valanda. Mergaitė at
siklaupė, persižegnojo ir 
tyliai meldėsi. Kažin kas 
suriko: “Ji iš proto išėjo”. 
Bet mergaitė meldėsi. 
Niekas kitas neišdrįso ką 
nors sakyti. Visi tyliai 
laukė iki mergaitė pabai
gė maldą ir sugrįžo prie 
savo dari)©.

Toki Žosistų žodžiai ir 
darbai išreiškia jų gilų ti
kėjimą. Jų širdyse nėra

žmonių pajuokos baimės, 
tik Kristaus meilė. Jie gy
vena ir dirba su visu pro
to ir valios įtempimu, 
griežtai pasiryžę visų dar
bininkų jaunimą ir visus 
darbo žmones atversti ir 
parodyti jiems jų dieviš
ką kilmę ir jų dievišką 
paskyrimą. Tai yra milži
niškas uždavinys, bet žo
sistai yra įsteigti tai pa
daryti, Darbo jaunimą su- 
krikščionys patys jaunie
ji darbo žmonės.

Tik įsižiūrėkime į jų į- 
steigėją kunigą Gardijn ir 
gražius tos sąjungos tiks
lus nors kiek plačiau, o 
pamatysime, kad yra viso 
pasaulio viltis, Bažnyčios 
džiaugsmas, Kristaus gar
bė. Apie tai kitą sykį pa
kalbėsime. T.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI

PILIETYSTE IR WPA 
DARBAI

Klausimas — Ar teisy
bė, kad visi nepiliečiai ne
teks darbų prie WPA?

Atsakymas — Pagal Fe- 
deral Relief Appropria- 
tion BilI, kaip Kongreso 
buvo pravesta, tai atei
viai, kurie čionais nelega- 
liškai, ir ateiviai, kurie 
neturi pirmų popierų ne
galės gauti darbo prie 
WPA, ir tie, kurie dabar 
taip samdomi bus atstaty
ti. Kas link ateivių, kurie 
išsiėmė pirmas popieras 
prieš birželio 29 d., 1937 
m. jie galės gauti pašal
pos darbų, bet pirmenybė 
bus duota karo vetera
nams ir Amerikos pilie
čiams, kurie pašalpos rei
kalauja.

VALDŽIOS FILMOS 
APIE MOTERIS INDUS

TRIJOJ

Klausimas — Girdėjau, 
kad valdžia skolina filmas 
apie moteris industrijoje. 
Kokios yra tos filmos ir 
kaip klubas, kuris turi ju
damųjų paveikslų aparatą 
gali gauti tokių filmų?

Atsakymas — Yra trys 
tokios filmos (1) “Behind 
the Scenes in the Machine 
Age”, trijų reel’ių filmą, 
kuri perstato moterų dar
bininkų problemą produk
cijų industrijose; (2) 
“Within the Gatės” pasa
ka apie vatos ir audinių 
fabrikus; (3) Filmą apie 
Moterų Biurą. Jos skolin
tos atsakomoms organi
zacijoms, kurios turi už
mokėti pasiuntimo ir su
grąžinimo išlaidas iš ir į 
Washington, D. C.

DARBDAVIAI
Turi Raportuoti Darbinin
kus Neturinčius Sočiai 

Security Sąskaitos 
Numerių

Klausimas — Vienas 
vyras, kuris dirba mano 
mažame biznelyje neturi 
Sočiai Security numerio. 
Ar aš turiu sulaikyti kiek 
pinigų nuo jo algos?

Atsakymas — Iždo De- 
partmentas reikalau j a, 
kad jeigu darbininkas ne
gavo arba neprašė sąskai
tos numerio, tai darbda
vys turi pasiųsti jo apli
kaciją, pranešdamas prie
žastį kodėl darbininkas 
neprašė. Darbdaviai ^da
bar turi raportuoti kiek
vieno darbininko “sąskai
tos numerius”.

F, U L S.

Kun. Pranciškus Juškaitis
Šiais metais Cambridge lietuviams didelė links

mybė, nes jų klebonas, gerb. kun. Pr. Juškaitis, mini 
20 metų kunigystės sukaktį. Ta proga parapijiečiai, 
kun. J. Plevokui vadovaujant, rengia iškilmingą va- 
karienę su atitinkama programa.

Sukaktuvės sukaktuvėmis nelygios. Kartais bū
na tokių, kurios yra rengiamos vien formalumo dėliai. 
Bet būna ir tokių, kurios visais atžvilgiais vertos mi
nėti. Prie pastarųjų priklauso ir kun. Juškaičio su
kaktuvės. Per 20 kunigavimo metų kun. Juškaitis ne
sėdėjo rankas sudėjęs. Jam neužteko uoliai eiti eili
nes kunigo pareigas. Stambius savo gabumus ir or- 
ganizatyvinį talentą jis pilnai pašventė katalikiško
sios visuomenės naudai. Kun. Juškaičio darbuotė — 
visuomeninė ir parapijinė — tiek vaisinga, kad jai 
kiek plačiau suminėti reikėtų stambios knygutės. Čia 
yra vietos paduoti tik labai trumpą ir bendrą apžval
gą. Dar bestudentaudamas Valparaiso universitete, 
kun. Juškaitis aktyviai dalyvavo Moksleivių Susivie
nijime, uoliai organizuodamas kuopas ir redaguoda
mas, drauge ir administruodamas, jų organą “Moks
leivį”. Tada Moksleivių organizacija žydėte žydėjo. 
Jauni, pilni pasišventimo, iš Lietuvos atvykę ateiviai- 
moksleiviai degte degė uolumu išugdyti kilnią Moks
leivių Draugiją. Atostogų metu jie sakydavo karštas 
prakalbas visose stambiose lietuvių kolonijose. Tek
davo ne kartą ir su laisvamaniais bei socialistais susi
kirsti. Ūpas buvo pakilus, noras dirbti neribotas. 
Moksleivis, paskum klierikas, Juškaitis buvo vienas 
uoliausiųjų darbuotojų. Visuomet būdavo priekyje. 
Ne tik plunksną gabiai vartojo, bet pasižymėjo ir ad
ministratoriaus gabumais. Finansiniu atžvilgiu Moks
leivių organas, stud. Juškaičiui jį betvarkant, niekuo
met nestokodavo, priešingai, jo ižde visuomet būda
vo išteklius.

1917 m. baigęs Šv. Jono Seminariją Brightone 
ir iššventintas kunigu, kun. Juškaitis, besidarbuoda
mas jau parapijai, neužmiršo bet gi ir visuomeninių 
reikalų. Tiesa, didžiuma laiko ir pajėgų turėjo jau pa« 
švęsti parapijiniam darbui. Jo padėtis buvo sunki. 
Parapija turėjo daug skolų. Reikėjo jos greit likvi
duoti, nes jaunas uolus kunigas būtinai norėjo užves
ti parapijos mokyklą. Pradžioje tai buvo neįmanoma, 
nes stambūs nuošimčiai prarydavo didžiumą parapi
jos lėšų. Bet energingas darbuotojas nenusiminė. Ne- 
ilstamai jam besidarbuojant, po 10 metų finansinė 
parapijos būklė tiek pagerėjo, kad buvo jau galima ir 
apie mokyklą pagalvoti. Ilgai nelaukdamas, kun. Juš
kaitis ją ir įkūrė ir pavedė Jėzaus Nukryžiuoto Sese
lėms, kurių jis yra nuoširdus rėmėjas ir globotojas. 
Taip pat Įkūrė joms ir vienuolyną. Pagaliau, dar 10 
metų praslinkus, išmokėjo visas parapijos skolas ir 
gali ramiai atsilsėti. Tačiau ilsėtis jis dar nemano. 
Kol sveikata tarnauja, jis žada ir toliau darbuotis ir 
turi visokių sumanymų parapijos gerovei pakelti. To
kia sėkminga darbuotė pastatė kun. Juškaičio asme
nybę ant labai aukšto laipsnio ne tik jo parapijiečių, 
bet ir visuomenės akyse.

Dirbdamas tokį uolų ir sunkų parapijos darbą, 
kun. Juškaitis, kaip jau buvo minėta, nepamiršta ir 
visuomenės reikalų. Jis aktyviai veikia Moterų Sąjun
gos vadovybėje ir išgavo joms čarterį Massachusetts 
valstybėje. Tokiu pačiu tikslu darbuojasi ir SLRKA, 
sumaniai vesdamas Čarterio klausimą prie sėkmingo 
užbaigimo. Matėme jį “Darbininko” administrato
riaus ir Blaivininkų redaktoriaus rolėje. Pastebime jo 
straipsnius įvairiuose katalikų laikraščiuose. Žinome 
jį remant Vienuolynus ir katalikų įstaigas čia ir Lie
tuvoje, įtaisant altorius, statulas ir langus jų koply
čios^ Kuc-tįk ateįpąnda5 koks .stambesnis visuomeni
nis, reikalas, ten erfergrngas ir geraširdis 'Cambridge 
klebonas savo aukomis ir darbu prisideda. Todėl 
“Darbininkas” katalikų visuomenės vardu pareiškia 
gerb. Jubiliatui nuoširdų dėkingumą ir linkėjimą ge
riausios sveikatos ir ilsiausiu metu. K»

KAS IŠŠAUKS EUROPĮ Į 
KARĮ?

Rusija smarkiai susigin
čijo su Italija. Ginčo prie
žastis yra štai koks: So
vietai reikalauja, kad 
jiems būtų leista Vidurže
mio jūrose siųsti Ispani
jos radikalams visokerio
pą pagalbą. Italija tam 
priešinasi. Rusija nepa
kenčia, kad Italija trukdo 
jiems tai daryti ir apkal
tina ją už jos dviejų laivų 
nuskandinimą. Kiek tas 
apkaltinimas yra teisin
gas reikia labai paabejoti. 
Kad bolševikai nėra tei
singumu pasižymėję, tai 
visi žino. Anglija ir Pran- 

| cūzija, kurios palaikė Ru- 
j siją Ispanijos civiliame 
Į kare, dabar jos apkaltini
mui Italijos nenori tikėti.

Rusija gi kaltina Itali- 
! ją ir net karu grąsina. 
Nesunku suvokti dėl ko ji 
tai daro. Sovietai mato 
bolševizmui galą Ispanijo- 

i je ir, kad kaip nors pa
dengti savo pralaimėjimą, 
ir nors laikinai sulaikyti 
Franco užkariavimą visos 
Ispanijos, jie nori visą 
Europą įtraukti į karą.

Rusija davė Ispanijos 
! radikalams visokerio p ą 
I pagalbą. Jie siuntė ten sa- 
į vo agitatorius, sukėlė re
voliuciją, siuntė karinin
kus, lakūnus, vežė maistą 
ir visokią karišką medžia
gą. Jų tikslas buvo pada
ryti Ispaniją panašią Ru- 

j sijai. Tačiau Ispanijos 
žmonės susiprato, pamatė, 
kad čia jiems bolševikai 
vergiją rengia; prisidėjo 
prie Franco nacionalistų 
ir baigia radikalų galybę 
truškinti. Ispanija turi 
22,000,000 gyventojų; iš 
tų, 15,000,000 dabar yra 

j Franco užkariautose da
lyse, ir tik 7,000,000 radi
kalų valdžioje. Taigi, dau
giau kaip 68 nuošimtis Is- 

: panijos gyventojų yra su 
Franco. Komunistai tai 
mato. Tai jiems mirties 
smūgis Ispanijoje.

Sovietai dabar temato 
vieną priemonę komuniz
mą laikinai palaikyti, tai 
visą Europą įvelti Į karą, 
kad jie galėtų ir toliau 
siųsti pagalbą Ispanijai. 
Italija ir Vokietija jų vy
lingus siekius permato, 
kaip permato ir kitos tau
tos. Anglija ir Prancūzija, 
kurios pirmiau buvo Ru
sijai draugingos, dabar 
pasidarė neprietelingos. 
Anglija taip bijo komu
nizmo, kaip ir kitos tau
tos. Gi Prancūzijoje Blu- 
mo valdžios sugriuvimas 
atėmė komunistams viltį 
ten įsigalėti. Komunistai 

j visuose frontuose mato 
pralaimėjimus. Iš neapy
kantos ir nusivylimo kerš
tingai įtaria kitas tautas, 
joms karu grąsina, kad 
tik Europą įtraukti į ka
rą ir tuo pateisinti sa vo 
pralaimėjimus. Ir jei Eu
ropoje suliepsnos baisus 
karas, tai jį uždegs Sovie
tų Rusija. T.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Kas mėgsta groti lietu

viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų šo
kių Albumą. Jis tinkamai 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpė
tu:. Jo fcaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway, 

lSo. Boston, Mass, .
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DSHBININKIS

DIDELIS BALTIJOS VALSTYBIŲ PASISEKIMAS 
PARYŽIAUS PARODOJ

Lietuviai Filipinų Salose

Paryžiaus pasaulinėje 
parodoje dalyvauja taip 
pat ir Lietuva, Latvija 
bei Estija. Visos šios trys 
kaimynės turi pasistačiu
sios vieną bendrą pavilijo
ną, kuris visų tautų lan
kytojų apžiūrimas su di
deliu susidomėjimu. Net 
lenkai, nors ir kankina 
mūsų pavergtus brolius, 
bet vistiek nepagailėjo 
šiltų žodžių Baltijos pavi- 
lijonui ir' Lietuvos sky
riui.

Štai, lenkų valdžios lai
kraštis “Gazeta Polska” 
neseniai paskelbė stebi
nančiai gražų straipsnį a-į 
pie Baltijos tautų pavili- ■ 
joną, kurio santrauką čia 
paduodame.
— Vakariniame Troca-1I 

gero aukštumos šlaite, po1 
jo globojančiu sparnu, be ! 
triukšmo ir originalumo! 
siekimo, keliautojo laukia 
labai ryškus, labai stip
rus įspūdis — kontaktas 
su maža trijų Baltijos 
valstybių santarve. Lietu
va, Latvija ir Estija pir-I 
mą kartą realizavo dide
liame tarptautiniame tur
nyre gerai išdirbtą savot 
jaunuoliškos, kupinos ug-į 
nies politinės ir kultūrinės j 
vienybės parodymą. Tai; 
kataloge vadinamas Bal- ■ 
tijos pavilijonas, 
ma lenkų laikraštyje.
— Čia kitas klimatas — 

čia pučia galingas, gaivus 
Europos šiaurės vėjas. 
Žingsnis nuo mažos san
tarvės pavilijono vra ori
ginalus, visas iš medžio 
Suomijos pavilijonas: tai 
lyg dar nordiškesnis ak-

kiekvieną turistą parodo
je Baltijos pavilijonas tu
ri paveikti kąž kokia poe
tiška tiesos ir tiesumo 
nuotaika. Viduryje prie
menės kyla galinga statu
lų grupė: trys jaunuoliai, 
verždamiesi pirmyn, deda 
ranką ant bendras žagrės, 
Grupė sukurta latvių 
skulptoriaus Ranepo, pus- tais, slepiąsįjįuo šalčio,, o 
penkto metro aukščio, t 
pabrėžia monumentai i u karšta, 
akcentų tą gyvybės ir šie- čia dažniausiai pusnuo- 
kimo bendrumą, kurios 
idiliškas scenas išmėtė po 
sienas freskomis estas 
Rannama ir kurias „ lietu
vis Mikėnas simboliškais 
bareljefais pranaš a u j a 
nuo įėjimo.

Ir štai staiga, girdi, žiū- Į 
rovą pagauna stiprybės, j 
jaunystės, vienybės atmo
sfera, ir jis jau nebeįeis 
abejingas į tris didžiąsias 
pavilijono salos. Pavaiz
davus paeiliui estų ir lat-Į 
vių sales, apie mūsiškę 
rašoma šitaip:
— Ir štai paskutinė sa

lė su įėjimu iš kairės prie
menės pusės — Lietuva. 
Vėl stojame prieš milži
nišką skulptūrą. Kažkas 
neapsakomai artimo, pa
žįstamo pagauna nuo pir
mo žvilgsnio: žinome tą 
motyvą — tai lietuviškas 
Kristus Rūpintojėlis, tik 
ne figūrėlė, bet ralinga iš 
ąžuolo liemens iškalta — 
kaškokia iš dievaičio gi
musi statula. Susijungė 
tame labai gražiame kū
rinyje kūrėjo skulptoriaus 
Mikėno mintis su kaimo 
drožėjo menu, kuriame 
buvo pavesta išpildyti kū- 

centas — stipriai pabrė- rinį. Salės gilumoje dide- 
žiąs tų šalių priklausymą 
dideliam šiaurės Europos 
tautų kompleksui, tačiau 
giliai persunktas vaka
rais. Baltija jas jungia 
organiškai nuo Skandina
vijos fjordų iki gintarinių 
Lietuvos krantų. Kažką 
sagiško, vykstančio susi- 
mąsčiusiojo šilu rimtyje 
ir jūrų vilnių ošime turi 
tų šalių likimas ir buitis.

Toliau rašoma, kad

v •
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rašo-

I

Pasirodo, kad lietuvių 
yrą visuose pasaulio kraš
tuose. Filipinų salose, kur, 
rodos, mūsų žmogaus nie
kas vilioti negali, ir ten 
daugelis mūsų tautiečių 
apsigyveno ir net vedė 
vietines moteris.

Ne taip seniai vienas lie
tuvis rašo: — “Mano tė-j 
vynėje, Lietuvoje, žiemą Juk jai reikia duoną už 
žmonės dėvi kailiniais, ba- dirbti, o dabar ją uždirbti 

Į visur labai sunku. Filipi- 
■ nietė, kuri vyrą gauna ne- 
ėdrų, laikoma ponią.

Sala Sadron, kurioje aš 
apsigyvenau, labai turtin
gos gamtos. Tai tikrą že- 
mės rojus, skęstąs žalų- 
mynuoše. Aš čia ąpsįgy- 

: venau dar 1923 metais, at
važiavęs iŠ Amerikos. Iš 
pradžių buvo labai liūdna, 
tačiau paskiau iš kažkur 
atsibastė pora lenku ir ti
krų lietuvių. Mes sukūrėm 
bendrą gyvenimą. 1928 
metais jau aš vedžiau vie

linę guanįętę, kuria esu 
labai patenkintas,, nors 
netinginiauju, neduodu jai 
vįenąi laukus dirbti. Ji 
pramoko keletą žodžių lie
tuviškai, o aš visai neblo-

v —

pas mus, FiFlipinų salose 
net svilina. Mes

suvilioja kiekvieną vyrą, 
ypač tolimą ateivį. Kaip 
pag mus Lietuvoje mergi
na vyriškį klausia, ar tu 
mąne myli, ten pirmasis 
klausimas kitoks:

“Ar tų daug valgai?” 
Įsimylėjęs stengiasi sa

vo apetitą nuslėpti, nes ki
taip mergina bijo tekėti.

giai slepiamės kur nors po 
palmėmis ir tingini dirbti. 
Vienintelis mūsų išsigel
bėjimas — tąi moterys. 
Jos viso krašto naštą, Lie
tuvoje, jeigu moteris aria 
laukus, o vyras miega, vi
sa apskritis kalba ir toki 
vyrą pirštais bado, o čia 
pas mus visa tai dirba 
daugiausia moterys. Fili
pinų, arba, kaiD jas čia 
vadina, guaniečių mergi
nos, tamsaus apvalaus 
veido su žydriomis, trupu
tį primerktomis akimis ir 
smailių aštrių žvilgsnių,

• t

Kun. Jonas'Ambotas

i

I

Hartfordo šv. Trejybės lietuvių parapijos klebo
nai kalbu jos gimtąja kai- nas kun. Jonas Ambotas mini 25 metų klebonavimo 
ba. Be įvairių ūkinių dar- sfiSaktį. Tuo tikslu rengiamos iškilmės bažnyčioje ir 

— v . . v — • < - —■ — - ~ " ** — - —bų, mes medžiojam zvens j 
ir vis dėlto ne visai blogai viai su neveidmainingu džiaugsmu ruošia savo myli- 
uždirbam.

Gyventojai, savo apsuk
rumu, patvarą ir kai ku
riais charakterio bruožais

graži artistine programa svetainėje. Hartfordo lietu- ...

siskyrimai ir susituoki* 
mąi ne tik nesuvaržyti jo
kiomis sąlygomis, bet dar 
tiek palaidi, kad labai 
dažnai tik keletą dienų 
pagyvenus persiskiriama: 
o į poras sueinama tik 
dėl lytiškų santykių. Vie
nas sovietų tribunolo nu
tarimas nustato, kad 
daugpatystė nėra bau
džiama. Sovietuose šeimai 
vietos nėra: ji ten atgyve
no savo amžių. 1920 m. iš
leistas dekretas leidžia li
goninėse nemokamai da
ryti abortus.

Moteris ten neturi jokių 
pareigų savo vaikams, jo
kių šeimininkystės rūpes
čių. Valgis visam miestui 
ruošiamas centrinėj vir
tuvėj ir išdalinamas pa
vieniams žmonėms. Apie 
butą ir kambarį iš viso 
negali būti kalbos, nes 
kiekvienam asmeniui yra 
paskirta 4 m. “erdvės”. 
Vandentiekis ir kanaliza
cija — net naujuose pas
tatuose vra nežinoma pra
banga. Seniau Rusija duo
davo duonos pusei Euro- 
nos, o dabar ištisas valan
das reikia laukti eilėj ga
balo duonos, o mėsos, 
muilo, plovimo priemonių 
ir papuošalų visai nėra.

v •
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lis triptikas, kuris rodo 
Nemuno slėni su upės tėk
mė, ir šoniniai darbo ir 
poilsio ąžuolo rėmuose (ta 
pytojo Galdiko). Drobe 
aptrauktose sienose per
dėm lokalinės kompozici
jos ir motyvai — be per
dėjimo, be pomoastišku- 
mo tų, kurie modernizuo
ja prosenoviškus liaudies 
motyvus.

Į akį brėžiąs tų trijų sa-

lių bendrumo bruožas yra 
tas, kas jas pripildo liau
dis. Bkulptuotas ir tapy
tas folkloras — meilingas 
stiprių menininkų prisipa
žinimas prie pagrindo ir 
kokie laimingi bandymai 
prosenoviškų bendrų pra
dų su visais vakarais. Nes primena Lietuvos žydus, 
kaip gi tas Kristus Rūpin- Filipinietį gali mušti, jis 
tojėlis jungiasi sų rūsčia, ant tavęs nepuls, jei žinos, 
pagaunančia katalonų me- kad tu jam vistiek būsi 
no iškaba. į reikalingas. Moterys —

Ar dabartinė parodos taip pat. Tik toks skirtų- 
atmosfera, tiesiog jos pra- mas, kad joą, yra labai 
bangingas turtingum a s švarios, nors nelabai mėg- 
duos europiečiui iš Vaka-1 sta vaikus. Vaikus nešio- 
rų pajusti visą tų papras- ja ant kupros, ir aš nesu 
tų, bet realių vertybių dar matęs nė vienos filipi- 
skąlę? Sunku pranašauti, nietės, kuri verktų miru- 
Bet lankytojas jaučia, kad sįo vaiko, 
čia esama įdomaus atsi- Nors Filipinų graži 
skleidimo trijų versmių, gamta, nors geros ir darb- 
kurios iki šiolei buvo už- ščįos filipinietės, tačiau į 
maskuotos išorinių itakų gimtąjį kraštą traukia, i 
ir aplinkybių, — kad tos į Taip norėtum suvalgyti 
versmės muša stipriu, gy
vybingu tryškesiu ir pa
liks savo pėdsaką bendra
me vaakrų kultūros pali
kime. Tsb.

I 
Į nors vieną dubenį lietuviš

ku kopūstų, išgirsti čirš
kiant svirplį, pamatyti 
piemenėlę, tėvą, motiną, 
pažįstamus.

Nors šių dienų rusei vi
sos profesijos ir visos mo
kyklos vra atviros, ta
čiau ii vis labiau ir labiau 
stumiama prostitucij o n. 
Yra net įvairių prostitu
čių rūšių. Pav., yra mer
gaičių, kurios pasiduoda 
nemvlimam vyrui dėl ge
resnės vietos arba dėl di
desnio atlyginimo, arba 
net dėl poros batų, cuk
raus ir miltų. Be to. Rusi
joj yra pačios valdžios pa
laikoma prostitucija. G.P. 
U. žinioje yra moterų, ku
rios gauna iš valdžios bu
tus su visu Įrengimu, in
dais ir rūbais, kad priimi
nėti) užsieniečius ir pačių 
rusu “įžymybes”. Iš tūks
tančių apleistų vaiku ru
sai turi daugiausia už vi
sus mergaičių 11 — 12 m., 
atsidavinėjančių už duo
na. Negeresnė yra sociali
nė higieniška moters būk
lė. 1930 m. tik 15%' gim
džiusiųjų pasinaudojo a- 
ku šėrės pagalba. Lytinės 
ligos taip baisiai išplitę, 
kad būna užkrėsti net iš
tisi kaimai. Mokyklinio 
amžiaus mergaičių tarpe 
vra 88% prostitučių.

Dėl sunkios ekonominės 
būklės, dėl neįmanomų 
butų ir pagaliau dėl šei
mos suirimo rusė neteko 
daug daugiau vidinės ir 
išorinės laisvės, kaip prie 
bet kokios ‘prakeiktos ka
pitalistinės sistemos’. Jos 
kūdikiui yra uždrausta į 
ją kreiptis žodžiu ‘moti
na’. Vaikai, tik gimę, jau 
iš jos atimami ir patalpi
nami valdiškose įstaigose, 
kur vienoje patalinėje pa
guldoma 6—8 vaikai. 
Daugelis jų su nušalusio
mis rankomis ir kojomis; 
kūneliai šašuoti ir žaiz- 
duoti, gyviais, kaip spa
liais, apnikę, iš skausmo 
spiegia, kaip laukiniai.
— Pasakykite visiems 

vaikams, jog vaikas, pa
tekęs kartą į prieglaudą, 
iŠ jos kitaip neišeis, kaip 
tik ligotas, sužeistas ir 
visam gyvenimui luošas, 
— taip skamba vieno vai
ko,, pasprukusio? iš tokjoe 
valdiškos auklėjimo įstai-, 
gos, žodžiai. '

. Keidošiu Onute. 
4H » . L. “D-kas”

mam klebonui karštą priėmimą, nes jie labai jam dė
kingi už nuveiktus parapijoje darbus jo klebonavimo 
rUčtu

Sakoma, kad bažnyčios pastatymas visiškai su- 
eikvoja statytojo - kunigo gyvenimą, ir jis, pastaty
dinęs bažnyčią, kitam darbui jau nebetinka, nes toks 
milžiniškas darbas visas jo pajėgas iščiulpia. Tačiau 
kųn. Amboto gyvenime tas posakis neišsipildė. Jis ir 
bažnyčią pastatė, ir kleboniją nupirko, ir mokyklą į- 
kūrė, ir, tą viską nuveikęs, klebonauja sau sveikas, 
kaip ir nieko nebuvę. Toks nepaprastas darbingumas 
turi būti sujungtas su taip pat nepaprastu proto ir e- 
nergijos pajėgumu. Ir kas įdomiausia, kad kun. Am
botas tą viską a darė nėkiek neapkraudamas parapi
jiečių sunkiais mokeščiais ir jokių priverstinų prie
monių nevartodamas. Pasakė, kad tas ar tas reikalin
ga, paragino žmones prie duosnumo, atsišaukė į jų 
džentelmoniškąją pusę — ir aukos plaukia savaime. 
Žinoma, toks žmonių duosnumas ir pasitikėjimas 
plaukia iš to, kad jie mato, jog jų aukos atneša stam
bius vaisius, kad parapijos statyba kyla kaip ant mie
lių. Sykį toks pasitikėjimas įgytas, tai su mūsų žmo- 
nemi jau nėra bėdos: klebono žodis svarbesnis už 
griežčiausius įsakymus. Čia tur būt ir glūdės kun. 
Arfiboto sėkmingos darbuotės sekretas. Moka prakal
bėti į žmonhj širdis ir džentelmonišku būdu įparei- 
guoja juos laisva valia paremti parapijos reikalus.

Kun. Ambotas pasižymi ramiu ir taktingu būdu. 
Visuomet padeda kalbamą klausimą ant šalto proto 
svarstyklių ir padaro aiškią, visiems prieinamą išva
dą. Visados vengia griežtumų ir privatiniame gyveni
me įr visuomeniniuose reikaluose. Už tai visų yra 
gerbiamas ir mylimas. Ne tik parapija, bet ir visa a- 
pylinkė skaito jį geriausiu tėvu ir patarėju. Katalikų 
spauda, ypač “Darbininkas” naudojasi nuoširdžia jo 
parama. Taigi tos stambios sukakties proga mes lin
kime D. Gerbiamam Jubiliatui ilgiausių metų ir sėk
mingiausios darbuotės savo parapijoje ir visoje išei
vijoje. K.

i

--------------------------------------------- j
Kun. Pranciškus M. Juras

IBe Patvarios Veiklos -- Daug Skriaudos
(Tęsinys.)

Daug yra draugijų, šeimų ir pavienių asmenų 
sąšlavomis apneštų. Tik, deja, nemokame, o gal 
nenorime, įžiūrėti ten tūnančio Dievo paveikslo. 
Dažnai mostelėję ranka nusigrįžtame ir, burbtelė
ję “kas man darbo”, nudūliname sau, lyg neturį 
jokios atsakomybės. Kristus už tą sielą kraują 
bėjo, gyvybę aukojo, o mes lašo prakaito ir ska
tikėlio nenorime paaukoti. Bachui ir kūno užgai
doms nieko nusigailime.

Kuomi tą išaiškinti? Stoka Dievo ir artimo 
meilės. Žmoguje, lyg veidrodyje, turėtų atspin
dėti Dievo meilė. Juk mes esame Dievo sūnūs! 
Mūsų šventa pareiga mylėti Dievą, kaip savo Tė
vą. o savo artimą, kaip brolius ir seseris. “Evan
gelija yra vienatinis kodeksas, kuriame yra su
rašyti tikrojo teisingumo principai, savitarpio 
meilės maksimas, meilės, kuri turi jungti visus 
žmonės, kaip vieno Tėvo vaikus ir vienos šeimos 
narius” (Leonas XIII Rerum Novarum). O Po
piežius Pijus XI sako: “Iš tikrųjų, kas myli Die
vą, tas nori, kad Jį visi mylėtų: kas tikrai myli 
savo artimą, tas būtinai rūpinasi jo amžinuoju 
išganymu ir tam dirba. Tai šičia, lyg ant pamal
tų, remiasi apaštalavimas, kurs yra ne kas kitas, 
kaip meilės vykdymas, privalomas visiems žmo
nėms”/

Kas laikosi tojo meilės įsakymo, tas yra Dievo 
bičiulis, dieviškosios prigimties dalininkas ir to
dėl pajėgus pozityviai dirbti ir viską nugalėti. 
Jeigu paprasta baimė vargo, neturto ar praradi- 
mo’gyvybės sulaiko žmogų nuo pasiaukayimo, tai 
ženklas, kad Mamona užėmė Dievo yietą ir didy
sis Dievo įsakymas pamintas po kojų.

fcale gražių šventovių pragariniu uolumų sta
tomi Mamonos aukurai ir ant jų aukso veršiui 
aukojama talentai ir pinigais nenuperkamas lai-

kas. šokinėjimas apie aukso veršį, prieš jį klau
simas ir aukojimas žmonių prakaito ir net krau
jo tik jau baisus sųpagonėjimas.

Mūsų Motina Bažnyčia labai gudri, išmintin
ga ir budri. Niekas taip gerai nepažįsta laikų 
dvasios kaip jį. Jos siūlomi vaistai visada gydė 
dvasios ligas.

Kokius vaistus siūlo mūsų Ganytojas pašali
nimui šių laikų epidemijos? Atsinaujinimą Kris
tuje katalikiškoje akcijoje. Pasekmingesniai vei- 
kJai popiežius nori sutelkti visus po Kristaus vė
liava į draugijas, nes “tikintieji neišpildytų pilnai 
ir naudingai tas pareigas, jeigu įstotų pavieniais 
kovon” (Leonas Xni).

Lietuviai gana organizuoti. Parapijose daugu
ma žmonių susibūrę į draugijas. Jei laikytųsi vie
nybės, drausmės, klusnumo autoritetui ir patva
rumo, koki tai būt didelė jėga!

Dabar beveik visose draugijose pasireiškia 
apsnūdimas. Susirinkimai neskaitlingi. Nutari
mai nevaisingi. Nėr gyvumo, entuziazmo, patva
raus veikimo. Už tai kaltiname laikus. Bet ar ne 
tais pačiais laikais komunistai, fašistai, nazistai 
sutraukia minias žmonių po savo vėliavomis? Sa
kysim jų vadai organizavimui panaudoja fizinę 
jėgą. Bet ar moralė'jėga, idealas nėr kilnesnė, gai
lingesnė jėga? Jei vienas žmogus gali pakreipti 
draugiją blogon pusėn, “jei vienas banditas gali 
laikyti pavergęs visą draugiją ramių žmonių, jei
gu jis tik nuduoda stipruolį ir švaistosi su revol-
veriu” (Emil Fiedler), kodėl negali Kristaus Baž- 

' nyčios kareivis, kaip Šv. Pranciškus Asyžietis 
, užkarįauti žmogių širdis? ,-j, $ h f!? C r 

Amerikoj’yra katalikų apie dvidešimts milijo
nų. Jei iš jų tik vienas milijonas būtų šv. Povilo 
dvasios, pranyktų luomų kovos ir ažviešpatautų 
Šventoji ramybe. kl • • ’ •’

(Bu? Daugiau)

Moterų “Rojus”

ta ištekėti. Tuo laiku kaž
kokie du, visai nežinomi 
žmonės, pasirodė mieste, 
pagriebė dvi mergaites, 
gavo leidimą išsivežti, ir 
jų daugiau niekas nema
tė. Daugelyje vietų buvo 
suorganizuoti laisvos mei
lės komitetai, ir garbingos 

Ten i moterys buvo viešai pla- .« W « .a

Sovietų Rusija kai kie
no šiandien laikoma pa
žangiausiu pasaulio kraš
tu, tačiau pasižiūrėjus į 
tas sąlygas, kuriose gyve
na moteris, išlaisyinta “iš 
šeimos, bažnyčios ir kapi
talistinės valstybės vergi
jos”, kiekvieną žmogų 
šiurpas nukratytų. \ ' 
nėra jokios • šeimos gvve- karnos už tai, kad nesuti- 
nimo formos. Komuniz- ko pildyti tų ištvirkėlių 
mas nori sukurti “kolek- valios. Kitur vėl bolševi- 
tyvinį” vyrą ir “kolekty- kų komisarai davė parė- 
vinę” moterį- Pagal 1918 dymų su teise pasisavinti 
m. išleistą dekretą kiek- jaunas mergaites, pasi- 
vieną 18 m. turinti mer-| renkant jų pagal skonį, 
gaitę turi ląikinai stot! Ekąterinodarę 10 jaunų 
—------ —--------------------mergaičių, nesutik u s i ų

klausyti šio parėdymo, 
buvo sumestos į upę.

šventos 'šeimynos cha
rakterį bolševikai panai
kino, nes jis kliudo jų už
daviniams. štai kodėl per-

l

mpterystes ryšių su vyru 
kuri^jai paskirs liąud. <ko/ 
iO^UVSdinį&ęe jaiin. 
mergaitės, ilri^28 m. am- 
žįaus.’ buvo priverstos už
sirašyti tam tikram biure, 
kuriame liepdavo prievar
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NASHUA, N. H.
DARBAI

Šioje kolonijoje vatos audeny- 
čiose dirba tik po keturias die
nos Į savaitę. Liepos mėn. turėjo 
atostogas. Šią savaitę visai užda
ryta. Blankietų audenyčiose dir
ba pilną laiką dviem pakaitoms. 
Čeverykų dirbtuvėse dirba silp
nai.

IŠVAŽIAVIMAI ■»

šv. Kazimiero lietuvių parapi- 
jo šią vasarą turėjo du sėkmin
gu išvažiavimu pp. Atkins, Brick 
llouse parke. •

VEDYBOS
Šiais metais daug jaunimo ve

dasi. bet gaila, kad dauguma ve
dybų mišrios, o tik dvi poros 
buvo tikrai lietuviškos.

Darbo šventėje kleb. kun. dr. 
A. Bružas suteikė Moterystės 
Sakramentą p. Zigmui Česnulevi
čiui ir p. A. Tomulionytei. Jung
tuvių pietus iškėlė jaunosios tė
veliai. Jaunavedžiams linkime 
laimingo gyvenimo.

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Rugpiūčio 2j d. pp. Petras ir'

Antanina Tamulioniai minėjo 25 
metų vedybinio gyvenimo sukak
ti. Tą taip brangų jubiliejų pa
minėjo iškilmingomis šv. mišio
mis. kurias atnašavo jubiliejatų 
intencijai prie didžiojo altoriaus 
kun. dr. A. Bružas , o prie Šv. 
Kazimiero altoriaus kun. Bucevi
čius. Altoriai buvo papuošti gė- 
įėtnis. Prie grotelių stovėjo gra
žios pintinėlės šit gėlėmis, kurias 
dovanojo svočios. Jubiliejatai pp. 
Tamulioniai atvyko j bažnyčią 
su palydovais taip vadinamais 
svotais, būtent, pp. Vincas Kud- 
zma su Jule Bižiene ir pp. Kazys 
Nadzeika su Kleofasa Petutiene.

Laike šv. mišių jubiliejantai 
priėmė šv. Komuniją ir klebonas 
suteikė palaiminimą ir pasakė 
labai gražų pamokslą. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia.

Po šv. mišių ėjo Į O’Donnell 
svetainę, kur buvo surengti pie
tūs. Jubiliejantam einant j svetai-

nę grojo orkestras maršą ir jų 
vienturtis sūnelis pasitiko savo 
tėvelius su gėlių bukietu.

Svečių buvo arti 300. Dalyvavo 
ir kleb. kun. dr. A. Bružas ir

■ kun. S. Bucevičius. Laike pietų 
sveikino ir linkėjimo kalbas pa
sakė kun. dr. A. Bružas, kun. 
Bucevičius ir kiti. Visi linkėjo 

i pp. Tamulioniam ilgiausių meti]
ir apdovanojo gražiomis ir bran- 

| giomis dovanomis. Jubiliejatai
pp. Tamulioniai taip buvo su
jaudinti, kad iš džiaugsmo apsi
verkė. nes nemanė, kad jie turi 
Tiek daug nuoširdžių draugų ir 
prietelių. Pasibaigus pietų pro
gramai, prasidėjo šokiai ir sve- 

: čiai šoko iki vėlumos. Buvo sve- 
j čių ir iš kitų miestų.

Svečiai buvo kviesti ateiti ir 
ryt dieną. Atėję papietavo, pasi
šnekučiavo, o po pietų specialiu 
bus’u, kurį suorganizavo p. K. 
Nadzeiko, vyko j Šv. Kazimiero 
lietuvių par. pikniką. Iš pikniko 

i grįžo apie 9 vai. vakare.
Jubiliejatam pp. Tamulioniam 

pagerbti pietus suruošė ir pa
tarnavo šie asmenys: pp. M. Bi- 
žas, A. Čaplikas, S. Ulcickos, J. 

i Januškevičius, J. Petutis, J. 
, Dvareckas, M. Ulčickienė, J. Ja- 
į uuškevičienė, M. Vilkauskienė,
A. Gaidienė, E. Tamulionienė, K. 
Zapenienė, R. Gaidienė, E. Oraš- 
kienė ir J. Šipuliauskienė.

Svotas.

WESTFIELD, MASS.

DARBININKAS

A

AUŠROS VARTŲ
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

* ' 1' ' t t
Sekantį sekmadienį, rugsėjo 19 

dieną, Aušros Vartų Parapijoje, 
darže prie pat bažnyčios įvyks 
nepaprastai didelis piknikas, 
bažnyčios naudai. Jeigu tą dieną 
kartais lytų, tai vistiek piknikas 
įvyks, bet tuomet tik bažnytinė
je salėje, ir tęsis ligi vėlybos 
nakties. Šis piknikas rengiamas 
vieton metinės parapijos vaka
rienės. Užtai visi parapijiečiai 
visu smarkumu rengiasi prie šio 
sezoną poskutinio įvykio. Šiame 
piknike dalyvaus ir kalbės mies
to majoras ir kandidatai į aukš
tas miesto vietas, nes šiais me
tais įvyksta mūši] miesto valdy
bos rinkimai. Piknike gros p. 
Bliudžiaus vedamas benas, bus į- 
vairaus sporto ir juokų maišelių. 
Ypatingai mūsų biznieriai sten
giasi šiam piknikui parūpinti 
skanių valgių ir gėrimų. Rengi
mo komisija laukia tik svečių 
atsilankymo.

Grįžus iš Lietuvos kun. A. Pet
raičiui, mūsų vikaras kun. J. J. 
Bakanas, pavadavęs kun. Petrai
tį šv. Kazimiero parapijoje ir 
atlikęs ten daug gražių darbų, 
sugrįžo vėl į Aušros Vartų para
piją ir eina jau savo pareigas. O 
kun. B. Liubauskas, atvykęs iš 
Lietuvos ir viešėjęs pas mus vi
są vasarą, išvyko į kitus Ameri
kos kraštus, kad daugiau pama
tyti ir su Amerikos gyvenimu 
geriau susipažinti.
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SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 IVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwo<w1 1020

VVILLIAM J. CHiSHOLM
GRABORIUS

MSJ/B.V/SA .IX P AT A KXA V IMA S'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

APSIVEDĖ
Praeitą savaitę Šv. Kazimiero 

par. bažnyčioje apsivedė JaŠki,- 
nas Stasys su Sofija Miliute. 
Liudininkais buvo, J. Miliutė, B. 
Valias. H. Kundrotaitė ir Simo- 

1 navičius. Taipgi apsivedė Sabo
nis Juozas ir Jonaitytė Ona. Liu
dytojais buvo, Jonaitytė Bronė 
ir Gecevičius Juozas. Laike abe
jų šliūbų bažnyčia mirgėjo nuo 
elektros šviesų ir gėlių papuoša
lų. šliūbus suteikė kun. V. Pui
dokas. Po bažnytinių apeigų Įvy
ko iškilmingas pokilis Šv. Kazi
miero draugijos salėje.

i Jaunavedžiai jau sugrįžo iš 
"medaus mėnesio” ir stoja į sa
vo kasdieninį darbą.

Laimingo jiems gyvenimo, lai
mingos ir šviesios ateities.

Į

DARBAI1
Darbai AVestfielde buvo labai 

sumažėję, bet dabar pasitaisė ir 
kurie buvo atleisti vėl tapo pa
šaukti.

II. B. Smith dirbtuvės buvo 
užsidarę, dabar vėl tapo atida
rytos ir grįžo į normalią darbo 
tvarką.

VYČIAI GRAŽIAI DIRBA
Vyčių praeitame susirinkime 

buvo apsvarstyta daug įvairių 
dalykų. Nutarta pasidarbuoti vie
linio klieriko J. Jutkevičiaus iš
leistuvių proga rengiamuose šo
kiuose, kurie įvyks Šv. Kazimie
ro draugijos salėje 18 d. šio mė
nesio. Taipgi nutarta koskaitlin- 
giausiai dalyvauti vyčių apskri
čio suvažiavime, kuris įvyks A- 

jthol, Mass. 26 d. šio mėnesio. B.

NORWOOD,MASS.

Kasžin ar yra kur kitur taip 
gražaus ir prakilnaus organizuo
to jaunimo kaip Aušros Vartų 
parapijoje. Štai dabar rengia 
jaunimo savaitę, kuri prasidės 
šio mėnesio 19 dieną. Tos savai
tės tikslas Jra suorganizuoti vi
są jaunimą h* įrašyti kiekvieną 
jaunuolį ar jaunuolę į bent ku
rią čia jau esamą jaunimo orga
nizaciją. Nuo seniai jau mūsų pa
rapijoje gyvuoja trys tautiniai 
idėjinės organizacijos, kaip tai: 
muzikos mylėtojams bažnytinis 
choras, kuriam
sus muzikas p. J. 
gražiai gyvuojanti 
kuopa, ir Studentų 
jonalų organizacijos
part to yro dar jaunimo bažnyti
nės draugijos, kaip tai: mergi
noms Sodalicija ir vaikinams šv. 
Vardo Jėzaus draugija.

Jaunimo savaitę pradės sekma
dienį iškilmingomis pomaldomis

ir jaunimui pritaikintu pamoks
lu. Organizubtasis jaunimas su
siskirstė į penkis ratelius, po ke
turis narius kiekviename, ir sa
vaitės pradžioje pereis visus lie
tuvių namus ir kur tik ras jau
nimo, kalbins Įsirašyti į kurią 

' jam patinka organizaciją. Tuose 
rateliuose darbuosis sekantieji; 
1 — Jonas Manasas, Julė Mitri- 
kaitė, Vincas Vieraitis ir Alena 
Katinaitė; 2 — Jonas Marcinkus, 
Juzė Pigagaitė, Anielė Smolskvtė 
ir Pranas Reinys; 3 — Juozas 
Belenis, Aldona Dubiskaitė, Iza
belė Baliukonvtė ir Danielius 
Burda: 4 — Jieva Nedzveckaitė, 
Liudvika Totilaitė, J. Matačins- 
kos ir Juozas Leikns; 5 — Juo
zas Bulauka, Lilė Rakickaitė, E- 
milija Nedzveckaitė ir Tarnas 
Stoškus. Trečiadienio vakare, 
rugsėjo 22 dieną, visi rateliai su
sirinks, praneš kaip viskas eina, 
ir pasitars kokių dar priemonių 
griebtis, kad pasekmingai darbą 
baigti. Penktadienio vakare, 
rugsėjo 24 dieną, bažnytinėje sa
lėje, įvyks naujų narių priėmi
mas. Čia susirinks senieji ir nau
jieji nariai; bažnyčioje ir spau
doje bus raginami, kad susirink
tų ir tie, kurių nesurado ar kvie
sliai nepasiekė, arba kurie ir ne
norėjo įsirašyti, kad visi pama
tytų kaip jaunimas organizuoja
si, kaip jie čia vaišysis, links
minsis, žais ir šoks. Taigi čia jau
nimui graži proga stoti į organi
zuotųjų eilę, patirti naudą ir 
svarbą į organizacijas dėtis. Jau
nime nesnausk, jei tavo siela 
graži ar nori ją pagražinti, stok 
į jaunimo organizacijas. Tėvai ir 
vyresnieji raginkite jaunimą or
ganizuotis. Katalikiškose organi
zacijose jie išliks dori, geri lietu
viai ir katalikai. Sekmadienį, 
rugsėjo 25 dieną, jaunimo savai
tės užbaiga, Dievui padėkonės 
diena.

Į Šių metų Federacijos kongre- 
sos nutarė rengti jaunimo savai
tes, štai pradžia. Tikimės spauda 
nesiskupės mūsų jaunimo darbą 
paremti.

I

t

vadovauja gar- 
Čižauskas; 
Vyčių 116 

bei Profesi- 
kuopa. A-

vasaros metu. Choras rengiasi 
prie didelio žiemos sezono darbo.

Bernardas Čubetas, gyv. St. 
John Avė. vyksta į New Jersey, 
kus jis įstos į Peddie mokyklą.

P. Minkevičius, gyv. Folan A- 
ve pradėjo antrus mokslo metus 
U. S. Deisel inžinerijos mokyklo
je. Geriausio posisekimo. Rap.

LOS ANGELES, GAL.

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

Pereitą sekmadienį įvyko Šv. 
Vardo draugijos mėnesinė Šv. 
Komunija. Dalyvavo visi nariai. 
Toji draugija ar tik nebus di
džiausia Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoj. Prie jos priklauso ir be
veik visi profesijonalai.

Šiame mėnesyje į luomą mote
rystės įstojo sekantieji: Juozas 
liaivinski ir Emilija Laužikaitė, 
Carlo Masiello ir Alena Karlo- 
naitė. Antanas Jančius ir Vero
nika Kinčiutė. Linkime jaunave
džiams geriausios kloties ir 
žaus gyvenimo.

gra-

susi- 
var- 

Kūmais 
ir Marė

Antanas ir Anielė Kuozai 
laukė sūnaus. Pakrikštytas 
du Antanas Robertas.

, buvo Juozas Pokaitis 
Kuosaitė.

i
I
silaukė dukters, 
vardu Ona Marė.
Jonas Meškinis 
tė.

Ignas ir Darata Kapočius susi
laukė sūnaus. Pakrikštytas var
du Robertas Juozas. Kūmais bu
vo Juozas Kapočius ir Morta 
Santire.

i ____________

Petras ir Agota Kraunelis su- 
Pakrikštyta 

Kūmais buvo 
ir Ona Petrušy-

šioje valstybėje nuo Los An
geles už apie 30 mylių yra “E- 
lysium Foundation”, kur gyve
nę nudistai. Sakome, kad jų ten 
yra apie 390 vyrų ir moterų. E-

Jau mėnuo praslinko ir vis 
dar negalime užmiršti, kad mirė 
a. a. Jurgis Totila. Spaudoje nie
ko nebuvo pažymėta. O a. a. 
Jurgis Totila buvo didis parapi
joje ir draugijoje darbuotojas.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS TR 
BAL8AMUOTOJA8

1000 Washington 8t 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonvood 1503
Montello Offiee:

10 Intervale St
TEL. Brockton 2005

Sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
daug lietuvių buvo nuvykę į 
Brocktono fėrus pamatyti lietu
viškos bakūžės. Mačiau pp. Avi
žinius, p. Akstiną ir kitus.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
choras, vadovaujant muzikui p. 
A. Šlapeliui, ketvirtadienio va
kare, rugsėjo 16 d. pradėjo prak
tikas. kurios buvo pertrauktos

l 
są dvi grupes. Kita grupė yra : 
Saųuel, Cal. Tos grupės nesutin- i 
ka, lenktyniuojasi. Tai prie ko Į 
prieina žmonės, kurie gyvena 
prabangoje- Tokie įvykiai daro 
gėdą Jung. Valstybėms.

Darbo šventėje čia įvyko pa
laikis, kuriame dalyvavo apie 
150 įvairių unijų su savo vėlia
vomis. Apskaitliuojama, kad pa
rade dalyvavo apie 50 tūkstan
čių žmonių su 23 benais ir floa- 
tais. Taipgi dalyvavo ir tautinės 
grupės. Rodos, kad pirmą rietą 
užėmė japonai, ispanai, philipi- 
niečiai, indusai ir meksikonai.

Bet kur mūsų lietuviai? Lietu
viai čia niekada nepasirodo vie
šai. Atrodo, kad jų čia nei nėra. 
Yra ir dar kiek, bet pakrikę kaip 
žydo bitės; nėra vienybės, nerū
pi jiems nei lietuvybė nei tauty
bė. JiM

Ilgus metus kolektoriavo šv. Ka- nės sųrašvtaų, ...visą istoriją, tai 21 metų amžiaus, rengėsi už bro- 
zimiero parapijoje ir susitvėrus 
Aušros Vartų Į 
lektoriavo, taip kad kolektorium 
išbuvo apie 25 metus. Jo žmona 
visados priklausė prie idėjinių 
draugijų; dukterys gražiausiai 
išauklėtos (sūnų neturėjo), ir 
šiandien jo duktė Liudvika yra 
žymiausia jaunimo darbuotoja. 
Liūsta a. o. Jurgio visa šeima, 
liūsta ir parapija. Palaidotas 
rugpiūčio 18 dieną labai iškil
mingai. Lai Dievas jam suteikia 
amžiną, laimingą buveinę. R.

' ; neužtektų vieno puslapio,laikraš- Taitį į
parapijai čia ko- tyje. Minėta vakarienė buvo tik- vykusias rugsėjo 5 d., 

rai istorinė, nes niekad tiek daug nelaboji mirtis, plaučių uždegi- 
žmonių nėra dalyvavę. Minėtai mu, pakirto tą jauną gyvybę. Ši- 
vakarienei vadovavo, kun. J. J. to jaunuolio netikėta mirtis yra 
Bakanas, kuris išvažiavus mūsų į persergėjimas, gan svarbus ir 
klebonui kun. A. Petraičiui į Lie- reikalingas mūsų kartos jauni-

į Urbonavičių vestuves. į- 
, bet štai

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
VIRŠ TŪKSTANČIO VAKA

RIENĖJE

Rugsėjo 9 dieną, Šv. Kazimie
ro parapijos metinėje vakarienė
je ir klebono, kun. A. Petraičio 
sutiktuvėse dalyvavo virš tūks
tantis žomnių. Žmonių tiek prisi
rinko. kad neužteko sėdynių sy
kiu vakarieniauti ir apie du šim
tai turėjo laukti. Geri parapijie
čiai pavalgę užleido vietas ki
tiems. o rūpestingos šeimininkės 
pavaišino skaniais valgiais ir 
tuomi visi buvo patenkinti.

Prie to minėtoje vakarienėje 
dalyvavo tiek daug svečių kuni
gų, kad neteko nei visų vardų 
sužinoti. Jeigu minėtos vakarie-

tuvą, rūpestingai ėjo klebono 
pareigas. Šv. Onos moterų drau
gija, moterį] socijalis klubas ir 
Marijos Vaikelių Sodalicijos na
rės su kun. Bakanu dirbo ben
drai ir taip viskas išėjo puikiai. 
Be to mūsų biznieriai ir ūkinin
kai viską suaukojo, kad nieko 
nereikėjo pirkti. Draugijos irgi 
prisidėjo su aukomis.

i Minėtos vakarienės nuotaika 
buvo begalo maloni. Svetainė bu
vo papuošta kuopuikiausiai, o 
ant estrados buvo daugybė gyvų 
gėlių.

Vakarienėje dalyvavo miesto 
mayoras J. Sullivan ir tarybos 
pirm. W. Bennet. Tarpuose kal
bų ir dainų visą laiką Frank Na- 
vis orkestras linksmino puotau
jančius. Dalis parapijos choro, 
vadovaujant muz. J. Žemaičiui, 
sudainavo keletą patrijotinių 
dainelių. Tolinus mažas berniu
kas pasakė sveikinimo eilutes 
sugrįžusiam klebonui ir įteikė 
dovanas nuo parapijiečių. Kleb. 
kun. A. Petraitis užbaigė vaka
rienę gražia kalba apie Lietuvą.

į
RADZEVIČIŪTĖ — MATELIS

Vienos iš gražiausių vestuvių 
įvyko šeštadienį, rugsėjo 11 d., 
kada p. Valentas Matelis paėmė 
p-lę Marijoną Radzevičiūtę sau 
už žmoną. Kadangi abudu buvo 
Klebono Lietuvniko krikštyti, 
1ad jie norėjo kad klebonas pri
imtų jų ištikimybės įžadus. Ta
čiau dėl nesveikatos gerb. klebo
nas pavedė tą užduotį kun. Men- 
deliui. Per patį šliubą ir vėliau 
prie iškilmingi] mišių kun. dr-ui 
Mendeliui pagelbėjo kun. Dubin- 
skas ir kun. Jonas Mendelis. 
Liudytojais jaunųjų gyvenimo 
sutarties buvo p. Matelio brolis 
Sylvestras ir p-lė Stasė Novo- 
grackaitė. Mišių metu gražiai 
giedojo p. Kaprišiūno ypatingai 
parūpintas choras. Visos apeigos 
buvo labai gražios, bet gale mi
šių atsitiko nepaprastai jaudi
nantis įvykis. Po paskutiniam ce
lebranto palaiminimui, p. Mate
lis prašė, kad Klebonas, kurs bu
vo sanktuarijoj mišių metu, atei
tų prie altoriaus ir suteiktų 
jiems ypatingą savo tėvišką pa
laiminimą. Tas nepaprastas pa
reiškimas meilės, prisirišimo ir 
pagarbos klebonui, giliai sujau
dino mūsų žilplaukį senelį, kad 
su ašaromis laimino jis savo 
krikštytus ir prie pirmos šv. Ko
munijos prirengtus vaikelius. Po 
mišių įvyko pusryčiai šv. Alfon
so salėj, kuriuose dalyvavo arti 
100 sukviestų svečių.

Abudu Veikėjai ir Tautos 
Mylėtojai

Kaip p. Valentas Matelis, taip 
p-lė Marijona Radzevičiūtė yra 
gerai žinomi ne tik Baltimorėje, 
bet ir plačioj lietuvių visuome
nėj. P. Matelis kaipo rašytojas 
yra pasižymėjęs kaip lietuvių, 
taip anglų spaudoj. Tokie rimti 
žurnalai kaip savaitinė Tėvų Jė
zuitų AMERICA arba COM- 
MONVVEAL arba mūsų pačių 
NAUJOJI ROMUVA ir TIESOS

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

mui, kad visuomet privalo ir 
jaunuoliai būti prisirengę prie 
mirties.

Į Antradienį, rugsėjo 14 d. Zofi
ja Liuščikienė, auka širdies li
gos, buvo palaulofa su bažnyti
nėmis apeigomis. O trečiadienį, 
rugsėjo 15 d. Alena Butkevičienė 
užbaisrė savo vargus. Pastaroji 
sirgo arti metų laiko. Baisioji vė
žio liga ją baisiai kankino. Ji bu
vo laidojama su trejomis mišio
mis. Visi mirusieji buvo palaidoti 
lloly Redeemer kapiniuose. Už 
mirusius tariame Amžiną Atilsį, 
o likusiems jų giminėms reiškia
me gilią užuojautą jų skausmo 
valandoje.

TRIGUBA MARIJOS IŠKILMĖ
Pereitą sekmadienį per mišias 

8:30 vai. ryte buvo sujungtos 
net trys Marijos dienos: Jos gi
mimo. vardo ir septynių sopuliu 
iškilmės buvo bendrai minimos. 
Mišios buvo su išstatymu šš. Sa
kramento. Visi 
riai ir altorėliai 
dienos iškilmei, 
kimšte prikimšta 
pač gražiai pasirodė mūsų nau- 

i jas vargonininkas, p. Gerardas 
Kaprišiūnas. Choro giedojimas 
buvo taip puikus, kad žmonės po 
mišių tarp savęs kalbėjosi, jog 
Kaprišiūnas kaipo vargonininkas 
yra labai gabus. Sugrįžus rude
niniai tvarkai galima tikėtis, kad 
šv. Alfonso parapijos žmonės iš
girs giesmių ir dainų, kurios bus 

. išpildytos XX amžiaus dvasioj.

bažnyčios alto- 
buvo papuošti 
Bažnyčia buvo 

žmonėmis. Y-

KELIAS ir kiti talpino p. Ma
telio straipsnius. P. Matelis vi
suomet pasireiškė kaipo uolus 
katalikas, pasirengęs ginti Baž
nyčios teises. Savo Tautos meilę 
jis parode užimdamas Federaci
jos raštininko vietą per ilgus me
tus. Jo žmona, buvusi p-lė Mari
jona Radzevičiūtė, baigė šv. Al
fonso parapijinę mokyklą, kart
kartėmis buvo išrinkta parapijos 
Sodalicijos pirmininkė, ir visiems 
yra žinoma kaipo nenuilstanti 
parapijos veikėja. Naujai porelei 
visi jų prieteliai ir pažįstami lin
ki ilgiausių metų ir geriausio pa
sisekimo ji] naujame gyvenime.

PASKUTINIS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Rugsėjo 12 d. įvyko paskuti- 
is mūsų parapijos piknikas. Die- 

išrinkta: saulėta, graži, 
piknikui. Žmonių buvo 
Pelno numatoma apie 

Baltimorės Kronistas.

n 
na buvo 
kaip tik 
virš 800.
$300.00.
Broadway. So. Boston, Mass

telefonas: Plaza 1350.

IGNAS GRFBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Para Street 
BALTIMORE MD

NET TREJOS LAIDOTUVĖS

Jei sekmadienį, rugsėjo 5 d. 
buvo tris pakrikštyti mūsų baž
nyčioj. tai šią savaitę buvo net 
trys palaidoti iš mūši] bažnyčios. 
Pirmadienį, rugsėjo 13 d. buvo 
laidojamas jaunuolis Albertas A- 
kromaitis. .Jis tik buvo sulaukęs

VALGIŲ GAMINIMAS 
j Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymu 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
sigaminti iš įvairių vaisių vyną 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Užsakymus su pinigais siųski
te "Darbininkas”, 366 West

BLAIVININKĮĮ 26 SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų 26 Seimas įvyks spalių 3 die- 

Šv. Pranciškaus parapijoje, Athol, Mass.
Visos Blaivininkų kuopos malonėsite išrinkti at

stovus ir dalyvauti skaitlingai. Prie to prašome kuo
pų valdybų prisiųsti centrui metinę narių mokesnį po 
25 centus, čekius malonėsite išrašyti vardu: Anna Si
dabras ir siųsti adresu V. J. Blavaskas, 7 Mott St. 
Worcester, Mass.

Seimo tvarka bus paskelbta vėliaus.
Kun. A. Švedas, Pirm. 
V. J. Blavackas, Rast

ną,

Kada Jums reikalingi aki j 
niai, leiskite mnms išegzami | 
nuoti akis ir pritaikinti aki i 
nius. Mes padarome dirbtinas; 
akis. r
397 Main St. Tel. 8-1944

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

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

Rugsėjo - Sept. 19 d., 1937
Milžiniškas metinis piknikas Suvienytų Amerikos Lietu

vių Klubų Massachusetts valstijos, So. Bostono, Lynno, Wor- 
cesterio, Haverhillio, Lowellio, Montello, Cambridge, HudsoMO, 
Peabody, įvyks SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 19, 
1937, Oakland Grove, Keistučio Parke, East Dedham. Gros 
garsi D IR VELI 0 orkestrą, bus gera sporto programa ra pri
zais. Prakalbos, dainos ir kiti pamarginimai.

Pirmas toks parengimas šiais metais, kur suvažiuos tūks
tančiai piliečiu, lietuvių pasilinksminti ir syku aptarti savo 
pilietiškus reikalus prieš rinkimus. Bušai eis nuo vietinių klu
bų. Visi skaitlingai dalyvaukit. Įžanga 10c.

*

I



Penktadienis, Rugsėjo 17, 1937

HARTFORD, CONN.
KONSTITUCIJOS DIENOS 

PAMINĖJIMAS ‘

Hartforde Valstybės Vyriau
siojo Teismo rūmuose rugsėjo 17 
d. įvyks iškilmingas paminėjimas 
Jung. Valstybių Konstitucijos, 
kuriame dalyvauja gubernato
rius Cross, Jo Ekscelencija Vys
kupas McAuliffe, valdininkai ir 
kiti. Dainuos mūsų lietuvaitė 0- 
peros artistė Ona Katkauskaitė. 
Ji giedos Amerikos himną. Lie
tuviams garbė ir mes džiaugia
mės. Art. Katkauskaitė 19 d. 
rugsėjo dalyvaus iškilmingame 
koncerte, lietuvių parapijos nau
dai, klebono kunigo Amboto 25 
metų kl.ebonavimo sukaktuvių 
proga. Tame koncerte taipgi da
lyvaus ir art. Marijona Rakaus
kaitė. Busy days dėl Onutės!

KLEB. KUN. J. AMBOTO 
SUKAKTUVES

Rugsėjo 19, mūsų bažnyčioje į- 
vyks iškilmingos šv. mišias, ku
rias atnašaus pats solemnizantas, 
25 metų klebonavimo šioje para- 
pijęje sukaktuves švenčiąs, kleb. 
kun. Jonas Ambotas. Pritaikin- 
1ą pamokslą sakys žymusis lietu
vis daktaras kunigas Antanas 
Bružas, Nashua. New Hampshire. 
lietuvių pąr. klebonas. Jisai 
taipgi“ sakys svarbų pamokslą 
mūsų parapijos jaunimui per 10 
šv. misiąs. Taigi lietuviai, atsi
lankykite kuoskaitlingiau šiai. 
Giedos laike šv. mišių ir Ona 
Katkauskaitė. Dievui bus maloni 
auka ir garbė, ir kuodaugiau 
žmonių, tuo didesnė bus Jam 
garbė. Sveikiname gerbiamą lie
tuvių parapijos ilgametį kleboną 
ir linkime jam dar sulaukti auk
sinio klebonavimo jubiliejaus!

CONNECTICUT LITHUANIAN 
CATHOLICS’ IŠVAŽIAVIMAS

Pereitą sekmadienį, Lake Com- 
pounce, Bristol, Conn. įvyko šeš
tasis metinis Conn. Valstybės lie
tuvių katalikų jaunimo parengi
mas — Olimpiada arba Sporto 
šventė. Dalyvavo tūkstančiai lie
tuvių iš visų Conn. miestų. Hart
fordas laimėjo pirmą vietą ir 
jiems tenka didžioji taurė, nes 
tris metus paeiliui jie laimėjo. 
Tvarka buvo pagirtiną ir pavyz
dinga. Lietuviai linksmai pralei
do laiką. Tai puiki proga jauni
mui ir kitiems susipažinti vieni 
su kitais. Matėsi profesijonalų, 
biznierių, ūkininkų ir tt. Daly
vavo Waterbury’io Šv. Juozapo 
parapijos milžiniškas švilpukų 
benas. (Beje, jis antradienį daly
vavo American Legion parade, 
New Yorke), o ateinantį sekma
dienį maršuos ir gros Providence 
(rodos, J. V. Konstitucijos su
kaktuvių minėjime). Dalyvavo 
kunigai: Valantiejus, Karkaus- 
kas, Kazlauskas, Drazdys (iš 
Lietuvos, kuris gėrėjosi jaunimo 
veiklumu.ir atletingumu), Gra- 
deckis, Kartonas, Ražaitis, Šve
das, MIC. ir Kripas. Pasitaikė 
puikiausias oras. Parengimas pa
sisekė ir draugiškai ir pinigiškai. 
CLC yra pavyzdinga jaunimo or
ganizacija ir žada daug ateityj/- 
Nors dar jaunutė organizacija 
(visų Conn. lietuvių katalikų 
jaunimo draugijų federacija), 
bet rimtai žygiuoja pirmyn. Ži
noma dar yra vietos pagerini
mams, bet su laiku manoma ir 
tikimas, kad tie trūkumai bus 
prašalinti. Sveikiname CLC ir 
reiškiame padėkos tiems visiems, 
kurie atsilankė.

Nuosavas
Iš Krano - Ir 

Buteliuose

NEW8RITAIN, CONN?

llllį "|
*

’ SPALIŲ 9
VVS yiętinis skyrius rengiasi 

minėti 9-tą Spalių. Paminėjimo. .. .. t . " ' • -C. 1 . • • * j •
programa įvyks SJpolių 10, sek
madienį, Lietuviu salėje, 354 
Park gat. Programa susidės iš 
kalbų, dainų ir muzikos. Patar- 
tina visiems atsilankyti ir pa
remti VVŠ darbuotę.
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KELIONEI Į LIETUVĄ
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KORTAVIMO VAKARAS
LRKMS 38 kp. rengia korta- 

viino vakarėlį, 30:tą rugsėjo, ket
virtadienio vakare, Šv. Andrie- 
jaus parapijos salėje. Pelnas ski
riamas parapijos naudai. Sąjun- 
gietės ne tik dirba, bet ir ouko- 
ja ąto vakaro užkandžius ir do
vanas. Vienas asmuo iš. keturių n 
pasižymėjęs kortavime gaus do
vaną. Sąjungietės nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti, paremti 
jų darbuotę ir parapijos reika
lus.

LAIVYNAS
Nuolatinis susisiekimas

NEW Y08K-ILAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivų išplaukimai iš New Yorko
DROTTNINGHOLM .... Rugsėjo 
GRIPSHOLM ........... Rugsėjo

KUNGSHOLM ................ Spalių
GRIPSHOLM Spalių
Sutaupysi 

laivokortę ten ir atgal
Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arpa

Svvedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

23
30
23
2»5

pinigą pirkdamas

Banner Ale 
Pale Ale 
Lager BOSTON, MASS.r

klebonas sukalbėjo maldą ir pra- ' senelis ne lietuvis jsitaręs, kad 
sidėjo vakarienė. Toastmasteriu galėtij ramiai mirti pamatęs Lie- 
buvo Pr. Rimkus. Jis paaiškino tavos kariuomene žygiuojant jo 
tikslą, kuriam tos vakaras buvo laukuose. Apsakė, kad miestas y- 
surengtas ir perskaitė laišką nuo ra labai apleistas ir nieko nėra

LIETUVOS VYČIAI VEIKIA

Pereitą antradienį, vakare, 
Vyčių kambariuose įvyko mėne
sinis susirinkimas, kuriame da
lyvavo daug gražaus jaunimo. 
Daug kas svarbaus nutarta ir vi
sų ūpas puikiausias. Po susirin
kimo buvo “surprise party” d^l 
Leono Mašioto, kuris ilgai darba
vosi su Vyčiais kaipo pirminin
kas, patarėjas ir įvairių komisi- 

’ jų narys. Jis vyksta į Georgia 
Tech Universitetą siekti aukš
tesnio mokslo. Linkime jam, pa
vyzdingam vyčiui ir parapijos 
nariui energijps, sveikatos ir pa
sisekimo. Buvo prakalbėlių ir 
užkandžių ir šokiai. Visi malo
niai atsisveikino.

ŽINUTES -
Šiomis dienomis apsivedė 

xyzdinga lietuvių katalikij pore
lė, Ona Pugžlytč su 
eiūnu. Abudu buvo 
f basketballininkai), 
jaunimo organizacijų
kime jiems visokiariopos laimės.

pa-

Juozu Bal- 
geri atletai 
pavyzdingi 
nariai. Lin-

Keturdešimtės atlaidai Bridge- 
porte Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje, kur klebonauja kun. Kaz
lauskas ir vikaru yra kun. Ražai
tis, prasidės šį sekmadienį rug
sėjo 19. Bus svečių kunigų. Pa
mokslus sakys garsusis Jėzuitas 
kun. A. Mešlys. Gerb. klebonas 
nuoširdžiai kviečia Bridgeporto 
ir apylinkės lietuvius atsilankyti 
it pasinaudoti gausiomis Dievo 
malonėmis.

Hartford’o Vilniui 
Sąjunga rengiasi prie. 
Užgrobimo minėjimo
Vaidins dramą “SpaliiĮ 9”. 
ir svečių kalbėtojų. Gerb. Užda
vinys, Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Atstovas pažymėjo, kad Hart
fordo skyrius yra vienas ir veik
liausių

y i-i'

IŠ HARTFORDJEČIŲ MOTERŲ 
AUKILIARY GRUPES “ 

DARBUOTES

Pereitą šeštadienio vakarą, Sa
bonio darže. Ridge Rood, We- 
thersfield, Moterų Auxiliary Pos- 
las tu.ręj.p, Pęąęh S&oęt Cake Fes- 
tival - baliuką. Atsilankė nema
žai žmonių, bet kadangi lijo, tai 
nebuvo tiek kiek tikėtasi. Turi
me pasveikinti moteris, nes jos 
smarkiai veikia ir matyti vyrams 
legijonieriams nenori pasiduoti. 
Atsilankė ir nemažai legijonie- 
rių. Gerb. Sabonio sūnus žuvo 
karo lauke ir jo vardu Hartfordo 
Legion Postas pasivadino.

t
I

Vaduoti 
Vilniaus 

spoliu 9. 
Bus

■t

Nepamirškite atsilankyti 
Koncertą, kuriame dalyvauja 
peros artistės lietuvaitės Ona 
Katkauskaitė ir Marijona Rakau
skaitė, Koncertas įvyks Busįnell 
Memorial, rugsėjo 19, 4 valandą 
po pietų. Dalyvaus vietinis baž
nyčios choras ir kalbės Majoras 
SpeUacy, kunigas Ambotas ir ki
ti. Pelnas eina parap.ij 
lams.

i t
o-

Spalių 24, sekmadienio vakarą, I
5 valandą įvyks milžiniškas ban- I 

j kietas kleboną kunigą Ambotą 
pagerbti. Prašome visų iš anksto 
nusipirkti tikietus, nes kurie pir- ( 
miau nusipirks galės dalyvauti. 1 kun. V. Černiausko, MIC., kuris taisytą net nuo 1914 metų. Gat- 
Salė negana didelė, kad visi

i Hartfordo ir apylinkės lietuviai
galėtų sutilpti. Taigi parduos

I tik tiek tikietų, kiek bus vietų.
Rengia visos parapijos draugi-I .
JOS.

(
I

ROCHESTER, N. Y.

kleboną pavadavo ir apgailesta- vės, kurios tada buvo lygios, da- 
; vo, kad negalįs dalyvauti šioje, bar yra labai duobėtos, kad net 
i vakarienėje, nes buvo provincio- negalima ir pervažiuoti. Vilniaus 
i lo pašauktas grįžti ir užimti mo- *
kytojaus vietą.

Pirmininkas praneša, kąd kun. 
Černiauskui bus įteikta dovana, 

i tai paveikslų traukimo aparatas 
“camera”, kuri dabar yra spe- 
ciališkai daroma Ižastman Ko- 
dak dirbtuvėse. Taipgi įteikė pi
niginę dovaną nuo trustistų ir 
komiteto klebonui. Programą 
pradėjo mokyklos vaikučiai. Jie 
sudainavo kelias daineles. Maža 
mergaitė įteikė gyvų rožių bu
kietą nuo altoriaus draugijos. 
Vėliau vaikučiai suvaidino ko
mediją; “Laivakortė į Lietuvą’’ 
Baigiant sudainavo “Vilniaus 
Kalneliai“, ir perstatė pavergtą 
Vilnių. Sudainuota labai įspū
dingai. Didelė garbė Sesutėms 
mokytojoms, Pranciškietėms.

Kalbėjo Niagara Falls lietuvių

Sullivans Liquors Store
295 W BROADVVAY, TEĘ. SQŲ

SULAUKĖME
Seniai laukiamoji diena klebono 

sugrįžimo atėjo. Štai rugsėjo 12 
d. jau pamatėme savo kleboną 
kun. J. Bakšį bažnyčioje atlie
kant pamaldas. Laike pamaldų 
dvasios vadas pasakė vietoj pa
mokslo apie kelionę Liurde, 
Prancūzijoje; papdbakojo ką ma
tė toje garsioje stebuklais šven
tovėje, apsakė apie didelį žmo
nių maldingumą ir gausias mal- 
djninkų ekskursijas. Pasakojo a- 
pie katakumbas Romoje, kur yra 
krikščionybės lopšys, ir audien
ciją pas Šventąjį Tėvą, kurį pa
matęs buvo labai sujaudintas ir par. klebonas kun. F. Gelumbis 
taipgi parvežė Šv. Tėvo palaimi
nimą visai parapijai.

Tos dienos vakare jau prieš Gerb. Jonas Žuklys irgi iš Nia 
šeštą valandą didžioji erdvi au- gara Falls, ] 
ditorija buvo pripildyta žmonių, 
kurie susirinko pagerbti kleboną 
bankiete. Netiktai vietiniai lietu
viai dalyvavo, bet bus’ais ir au
tomobiliais buvo atvykę apie 60 
svečių iš Niagara Falls, vado
vaujant klebonui F. Gelumbiui 
ir p. Jonui Zukliųi. Rengėjai ne
sitikėjo tiek daug žmonių ir ap
gailestavo, kad negalėjo visų, pri
imti- Dąugelis turėjo grįžti į na- ... ... .. . .. ,.r .„
mus. vakarą gi mano širdis verkia iš

Ant garbės stato buvo padėtas džiaugsmų, nes labai malonu vėl 
labai didelis pyragas, paaukotas ( Jumis pamatyti, nes buvau labai 
kepėjo p. Konapįcko, su parašu; pasiilgęs. Negalima įsivaizdinti 
“Džiaugiamės Jūsų Sugrįžimu!— kaip Žmogus gali pasiilgti sayų- 
Ar dar. nepasiilgote lietuviškų la- jų pakol niekur neišvažiuoji, < 
šiųių ir agurkui” , sugrįžus pamatyti tuos pąžįsta-

lėjus vakaro garbės svečiui, mus veidus suteikia daug nialo-

apie kunigo pareigas ir pasi
džiaugė žmogių susipratimu.

pasveikino kleboną 
ir įteikė dovanėlę nuo tos kolo
nijos lietuvių. Vietiniai pp. Pr. 
Svetikas, J. K. Čiapas ir J. C. 
Morkūnas sveikino sugrįžusį kle
boną ir džiaugėsi jo laiminga 
kelione. Galutinai buvo pakvies
tas šio vakaro garbės svečias, 
patsai klebonas kun. Jonas M. 
Bakšys, kuris prabilo sekančiai: 
“Išėjus pasakyti Jums sudiev, 
mano širdis verkė iš gailesčio, šį

krašte esą labai daug kariuome
nės, bet ta kariuomenė yra labai

• apskurusi ir vargingai atrodo. 
Vilniaus lietuviai kenčia daugiau

I nuo išgamų lietuvių, kurie tar- 
i nauja lenkams nei nuo tikrųjų 
] lenkų. Skurdo ir šnipų pilnas 
į Vilniaus kraštas. Toliau posakojo 
; apie Lietuvos gyvenimą, jos pa
žangą. Kaunas esąs nepažįsta
mas tiems, kurie jį matė prieš 
didįjį karą; gatvės jau ne ak- 

Į meninės, bet asfaltuotos; namai 
■ labai gražūs ir visas Lietuvos 
į gyvenimas yra nepalyginamai 
geresnis už Lenkijos gyvenimą. 
Lietuvos kariuomenė labai gra
žiai atrodo ir turi naujausio iš
dirbinio ginklus. Pieno suvarto
jimas per “ KeUocentrą ” yra 
nepaprastai gerai išvystytas, kad 

: net ir lenkai pavydi tos pavyz
dingos tvarkos. Priminė taipgi 
Amerikos jaunimui, ypač Vy
čiams ir Studentams, kad Lietu
voje vasaros metu yra jaunimui 
kursai Palangoje, kur netiktai y- 

j ra mokoina lietuvių kalba, bet ir 
aprodoma Lietuvos gražiosios 
vietos nemokamai. Tuomi rūpi
nasi DULR, kuriai priklauso 
daug garbės. Patarė jaunimui 
tuomi naudotis. Čia yra tiktai

; žiupsnelis minčių, kurias pareiš
kė gerb. dvasios vadas. Visą tą 
kalbą surašyti reikėtų labai daug 
popierps ię galėtų u^ęddytį vi
sas laikraščio špaltas. B>et tas 
dąr neviskas. Rlębonas pasižazlė-1 

į jo kita proga daugiau pąsąkyti 
įspūdžių iš sąvo kelionės- Prog
ramoje buvo pažymėta ir choro 
dainos, vadovystėje, muziko K- 
Bazio, bet dėl laiko stokos buvo

1

UŽDYKA Pristatome j Namus
PRASPERTY WINNEą 10Q Proof 1 Met. SęŲUŲiO.

FAIRWAY 90 Proof 2 Metų Senumo
KVORTA — <1^9

pasipylė gausus delnų plojimas ir. 
visi dalyviai sustoju pagerbti sa
vo dvasios vadą, grįžusį iš kelio
nės po Lietuvą ir Europą. Patsai

kvorta

KVORTA

-■

(JIN kvorta ..... .......
ąUM už pt. — 69c. -

ALUS
HA Y STATĘ 3 kenai 

užŽSę.

.................. .99c.
f. A. •

GARRISON
90 proof degtinės

Kvorta -

TIKRAS LIETUVIS -
JOSEPH D. GAYSON

L1CKNS8D VPT1C1AN 
Geriausio stiliaus akiniai

721 Main St.

DVI JAUNOS KATALIKIŠKOS 
PORELĖS

Rugsėjo 8 d., 9 vai. ryte. Šv. 
! Andriejaus lietuvių par. bažny- 
i čioje, kun. P. P. Kartonas sužie
davo moterystės ryšiu panelę 
Stanislavą Eidentaitę su Eugeni
jų M. Fruscella. Jaunųjų inten
cijai buvo atnašaujamos šv. mi
šios. Laike šv. mišių jaunosios 

' sesutė ir švogeris, ponai V. O. 
i Sintautai gražiai pagiedojo, var- 
gonais grojant vargonininkui K. 

. Žalnieraičiui. Taipgi įspūdingai 
giedojo “Avė Maria”, mūsų 
mieste garsusis dainininkas Car- 
men Gagliordi.

Jaunąją į bažnyčią atvedė jos 
vyriausias brolis Vladas. Liudi
ninkas buvo jaunosios puseserė 
S. Grušaitė ir Ą. Cormier.

Rugsėjo 11-tą, susižiedavo pa
nelė Anelė. Sinkevičiūtė su Jonu 
Šyliųgu, abu lietuviai ir geri ka
talikai, kun. P. P. Kartonas su
teikė jiems moterystės sakramen
tą ir atnašavo šv. mišias jų in
tencijai. Liudininkais buvo jau
nosios sesutė Julijona ir jaunojo 
brolis Juozas.

Laimingos kloties naujame gy
venime. T.M.

H....................
o aplęista. Pasibaigus programai.

jaunimas šoko, o klebonas su 
sodąlieeių pagelbą dalino dovar 
nąs— saldaiaes iš Lietuvos, ir 
lietuvišką tąljaką. Vakaras buvo

numo, ir jeigu vyskupas įsakytų 
mąn eiti.j kitą kokią parapiją, 
tai verkęiąu. širdingai ačiū tams 
altoriaus draugijos narėms už 
gražias gėles, ačiū komitetui ir 
trustistams . už dovanas ir nors 
kelionėje daug pinigų pralei
džiam kad ir skolos pasidariau, 
ir nežinodamas kiek 4ia yra, au
kos ar milijonas dolerių ar šim- SU tinkamomis rezdineijornis ir 
tas skatikų, aš ją teikiu Sesu
tėms. Aš Jūsų auką širdingoi pri
imu, bet 

i Toliau api 
tuvių gyvenimą

SPALIŲ 9-TĄ
Užgirdąs apie Vilniaus Lietu

vių vargus, WS kuopai laikas 
rengtis prie iškilmingo paminėji
mo Vilniaus užgrobimo dienos

KĘARNEY, N. J.
Spalių. 10 d. minėsime Vilniaus 

užgrobimo dieną. Šv- Vardo 
draugijos svetainėje, 6 Davis A- 
ve. Vėliau paskelbsime kalbėto
jų sąrašą ir visą programą.

WATERWRY, CONN,

m

r . - te,
apie baisius tenkų pM-sek'iAjinrtis 
ir apie Vilniaus lietuvių laukimą 

'Lietuvos kariuonlenėR kur net

užilgo darbai pagerėsią.
Šiomis dienomis sugrįžo iš Lie

tuvos p. Jodaitytė.
Išvažiovo tęsti mokslus šie stu

dentai; N. Aleksis į kolegiją; 
klierikas Vilčauskas į seminari
ją; Albinas Gurklys į Mariana
polio Kolegiją. Koresp.

V

Naujos Anglijos L. Vy- 
čiŲ apskričio pusmetinis 
suvažiavimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 26-tą, 
1937 m., 1:00 vai. po pie
tų.

Sesijos bus laikomos 
taip vadinamoje Lithua
nian hall, Jonės St., Athol, 
Mass.

Kuopos yra raginamos 
iš anksto ruoštis prie šio 
reikalo ir prisiųsti skai
čių dalyvautojų kuogrei- 
Čiausiai rengėjų komisijos 
pirmininkei Marijonai Ta
mošiūnaitei, 4 Charles 
Place, Athol, Mass.

Bus įvairių ir įdomių 
svarstymų ir nutarimų. 
Taigi stengtis reikia vi
soms kuopoms dalyvauti.

Kviečiame visus dvasiš
kius, profesionalus ir 
tuos, kurie atjąučiat Vy
čių reikalus, dalyvauti 
šiame susirinkime.

V. Kereišis,
Pirmininkas.

Rugsėjo 7 d. įvyko Labdarybės 
draugijos susirinkimas. Nutarta 
surengti kortavimo vakarėlį rug
sėjo 24 d. Rengimo komisija: V. 

i Urbonas, P. Jakubauskas. Nutar
ta rengti “Tag Day” spalių 16 
d,, o lapkričio 6 d. surengti šo
kius dvejose svetainėse: Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos ir 48 
Green St. Labdarybės draugija 
turi daug išlaidų. Taigi prašo
me visuomenės draugijos dar
buote paremti.

Spalių 2 d. įvyks Šv. Onos 
draugijos lietuviškos vestuvės— 
vakarienė ir šokiai.

LD^. 5 kuopa, matydama, 
kad našlaičiams labai reikalinga 
pagelba, nutarė surengti vakarė
lį ir to vakarėlio pelną skiria 
našlaičiams. Rengimo komisija 
sudaro šie: A. Sambaryą, J. Kli- 
kna, P. Jokubauskas. Vakarėlis 
įvyks spalių 23 d.. 48 Green St. 
svetainėje. Prašome kitų draugi
jų tose dienose nerengti savo va
karėlių, bet dalyvauti mūsų ren
giamuose.

Rugsėjo 18 d. Šv. Juozapo lie
tuvių par. bažnyčioje, 9 vaL ryte 
priims Moterystės Sakramentą 
p. Viktoros A. Gelgotas su Ale
na Adomelyte. Jaunosios tėvas p. 
J. Adomėlis yra LDS 5 kp. na
rys. Taigi mos LDS 5 kp. valdy
ba k nariai sveikiname na uja- 
vedžius, ypatingai p. Adomelytę 
ir linkime ' linksmo ir laimingo 
gyvenimo.

Darbai šioje kolonijoje nege
rąja. Daug darbininkų atleidžia 
nua darbų dirbtuvSae. Darbinin
kai nugastauja. kad vėl neprasi
dėtų nedarbas. Sakoma, kad ne-

* * 
i* * ■ ’ f. • • . • ’ .’

Į

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąshj 
bandymų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo- 
gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa- . 
vyzdžiu, kaip tik dabar-I

matome žmonių gyveni- ’ 
me’’ (Kettleris).me” (Kettleris).

4r

$250,000 CASH PRIZAI 
DUODAMI OLD GOLD’S
NAUJAME KARTŪNŲ 

KONTESTE
b

platinimu Vilniaus pesų ir žen
klelių. Turime ir mes savo žodį 
tarti, prieš žiauriusupersekiotojus 
lenkas, kurie svetimame kraite 
kankina tikruosius to krašto sa- 
vBiihkus,. ir tarti Vitaliaus lietn- 
vMnis užuojautos žodį. ' .
j; •/,'>.'* .> .u •«.! .af'-r
5 i ,r> r. «.> • £>•: •

4-i ff į •>»!
•b f ■» .i r x

Į ši naują Old Gold Kartūnų 
Kontestą gali įstoti bile kas. 
Konteste reikia išpildyti tuščios 

j braižinių vietos. Nueikite pas ci- 
j gorėtų dylerį ir gaukite tara ti
krų blankų — Old Gold Bulete- 

' ną. Jie yra duodami dykai su 
' visomis Kontesto taisyklėmis. 
! Gauk Kortūnų Kontesto Būleti- 
ną tuojau. Neatidėliok. Kontes- • 

■ tas ką tik prasideda. Įsitėmyk 
i kontesto taisykles. Čia nėra nie
ko sunkaus. Old Gold isdiri 
duoda pragą kiekvienam laimėti 
dideles dovanas, kurios rali pa
daryti turtingu visam amžini. 
Tėmyk “Darbininke” platesnius 
garsinimuš. ' ■ ■ ■' i'-»'
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DARBININKAS

Likit Sveiki
Penktadienis,. Rugsėjo 17, 1937

Lengvai! Smagiai! Be Tyrinėjimų! BeGalvasukio!

Burokas, pagelbininkai — Ed.

. po išrinktą tam vakarui komisi- 
_ ja. Vakaro vedėju bus Petras

Rugpiūčio 29-tą Juozapo Ma- Ląukagalis ir Z. Krivinckas. Ti- 
rijos Vilos gražiame sode antru kietų komisija: Juoz. Miklasevi- 

čius, AL Rupšis, Mik. Burokas, 
Jonas Bignis. Dovanų komisija: 
Ed. Ląukagalis, Alf. Rupšis, A. 
Jotautas, Jonas Vitkunas, Petras 
Padoria ir Alf. Arminas. Skelbi
mų komisija: pirm. — Al. Rup
šis. J. Verpecinskas Alf. (Picky) 
Šapąila, St. Areskevičius, J. Mįk- 
lasevieius, P. Burokas ir V. Da- 
knis. JPo susirinkimo įvyko na
riams vakarėlis su užkandžiais ir 
draugiškais pasikalbėjimais, vie
ton neįvykusio išvaižavimo į pa
jūrį. F.P.

kartu, šią vasarą, pasklido ai
dai prietelių — linksmų kalbų, 
džiaugsmingų juokavimų ir tau
tiškų dainų. --

Mums buvo daug džiaugsmo ir 
malonumo priimti atsilankiusią 
dvasiškiją: J. E. Vyskupą M. 
Reinį, kun. J. Čepukaitį, kun. I. 
Valančiūną, kun. I. Zimblį, kun. 
D. Mikšį, kun. A. Drazdį, kun. 
V. Martusevičių ir kapelioną 
kun. M. J. Brundzą.

Reiškiame nuoširdų padėkos 
žodį mūsų geradariams už atsi
lankymą į mūsų pikniką ir už 
parėmimą Vilos reikah], o la
biausiai esame dėkingos kun. J. 
čepukaičiui, kun. I. Valančiūnui, 
kun. I. Zimbliui ir kun. V. Mar- i 
tusevičiui už ypatingą pasidar
bavimą. Irgi didelė dėka toliau 
gyvenantiems Klebonams, kurie 
pasižymėjo nepaprastu duosnu- 
mu ir parėmimu šio pikniko. Jū
sų nenuilstanti paraginimai pa
gelbėjo išpardavinėti knygutes. 
Mūsų Gerbiamieji Prieteliai, 
mums daug gero padarėte ir dėl
to antrasis piknikas taip pasise
kė. Visa širdžia įvertinam jūsų 
lietuvišką paramą ir palankumą. 
Teatlygina Viešpats Jums gau
siai, maldomis stengsimės trūku
mus atpildyti.

Esame didžiai dėkingos parda
vinėtojams ir pardavinėtojoms ir 
pirkusiems bilietukus, ypatingai 
širdingai dėkojame kun. C. Kle- 
vinskui, visai gerb. dvosiškijai 
ir visuomenei pasidarbavusiai iš
platinimui knygelių per Lietuvių 
Dieną, rugpiūčio 15 d., Lake- 
side, Pa.

Bilietėlis su No. 76495 — Se
suo M. Klarisa, 310 Titen St., 
Philadelphia, Pa. Ponas Jablons
kis, Seselės tėvelis, savo dukre
lės vardu mėgino laimę ir pasise
kė...! Jis tapo “Plymouth’o” sa
vininku. Džiaugiamės su p. Ja
blonskiu, sveikiname ir linkime, 
kad linksmai ir laimingai naudo
tųsi naujuoju “Plymouth.”

Dėkojame darbininkams, kurie 
per ši pikniką savo prielankumu 
ir rūpesčiu dirbo mūsų naudai. 
Nors buvote išvargę, vistiek ne
paisėte savęs, dirbote — vaišino
te Vilos svečius. Jei ne jūsų pa
stanga, jei ne jūsų pasišventi
mas darbui — nebūtų šis pikni
kas taip gerai pavykęs.

Branginam ir Įvertinam ‘Drau
go’, ‘Garso’, ‘Darbininko’, ir ‘A- 
merikos’ dažnus ir gražius pa
garsinimus. Tariame nuoširdžiau
sią ačiū jums.

Pasiliksime dėkingos visiems, 
kurie darbu, aukomis arba atsi
lankymu prisidėjo prie pirmo ir 
antro Vilos pikniko. Melšime 
gausaus atlyginimo Jums visiems 
ir pavedame Jus ir Jūsų reikalus 
Saldžiausiai Jėzaus Širdžiai, kad 
Ji Jums apščiai atlygintų. Dar 
kartą tariame nuoširdžiausią a- 
eiū visiems.

Šv. Kazimiero Seserys
(Viloje)

I

ŠV. KAZIMIERO SODALIEČIŲ 
PARENGIMAS

__________________

Sekmadienį, spalių 3 d., įvyks 
šv. Kazimiero parapijos sodalie- 
čių kortavimas ir šokiai. Korta- 
vimas prasidės 3-čią vai. po pie
tų; šokiai 9-tą vai. vakare. Ko
misija, kuri rūpestingai darbuo
jasi, kad parengimas būtų sėk
mingas, susidaro iš šių mergai
čių: B. Šinkūnaitė, V. Oželyte. 
A. StankiUtė, S. Kernagytė, F. 
Navickaitė, A. Agurkvtė ir Ona 
Baranauskaitė.

Bus dovanų. Įžanga 35c. Įvyks 
Šv. Kazimiero parapijos svetainė
je. Sodalietės maloniai kviečia 
visus atsilankyti ir užtikrina, 
kad nesigailėsite. F.P.

i -------------------
100,000 ŽMONIŲ DALYVAVO

J. V. KONTITUCIJOS SUKAK
TUVIŲ MINĖJIME

Šiame mieste katalikai labai 
iškilmingai paminėjo 150 metų 
sukaktuves nuo priėmimo ir pa
sirašymo J. V. konstitueijos rug
sėjo 12 d. š. m. Paminėjimas 
pradėtas iškilmingomis pontifi- 
kalėmis šv. mišiomls, kurias at
našavo J. E. Kardinolas Doug- 
herty. Pamokslą pasakė vysku
pas J. L. Leeeh. Jis ragino veik
ti ir
laisvę ir padidintume toleranci
ją šioje šalyje. Pamaldose daly
vavo apie 100,000 žmonių, tarp 
kurių buvo apie 300 lietuvių iš 
visi] trijų parapijų. M.B.

budėti, kad išlaikytume

I

MINERSVILLE, PA.
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PHILADELPHIA, PA.

1000 PRIZES TOTALING 

s250,000.00 
lst Prize

*100,000.00

< > 
4►
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4 ►

::
2nd Prize i

*50,000.00
3rd Prize ■ ■ ■ ■ 525,000.00

<

4th Prize • ■ • ■ 510,000.00 -
<

5th Prize ■ ■ ■ ■ 55,000.00
<

6th Prize • • • ■ 55,000.00
7th Prize • • • • 55,000.00
8th Prize ■ ■ ■ ■ 52,500.00
9th Prize • • ■ • *2,500.00

.*3,000.00 

.*5,000.00 

. *7,000.00 

.*5,000.00

. *5,000.00

*2fŲ)00.00

3 Prizes *1,000.00 each 
10 Prizes *500.00 each
28 Prizes *250.00 each
50 Prizes *100.00 each
One Hundred Prizes 

*50.00 each ....
Eight Hundred Prizes 

*25.00 each ...

A GRAND TOTAL OF 
>250,000.00 t (Karai su savo atsakymais prisiųskite kiekvienai 

savaitę 3 Old Gold pakelio popieriukus ar rankos j 
paralus santikyje su ofidalėm taisyklėm. /
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QlS kontestas yra KIEKVIENAM — kontestas, 
’ kurio norėjo tūkstančiai vyrą ir motery, kad 

OLD GOLD jį vestą. Tai kontestas, kuriame ne
reikia jums žodyną; nereikia jums enciklopediją; 
nereikia tam aukštesnio mokslo.

VIETOJ TO, užtenka jūsų pačių kasdieninių 
žodžių, jūsų pačių normališkų išaiškint nų ir kal
bos—TAI VISKAS KO JUMS REIKIA LAIMĖ
JIMUI $100,000; $50,000; $25,000; ar bi kurio 
iš 997 kini prizų, kurie visi kartu sudaro KET
VIRTADALI MILIONO DOLERIŲ.

ŠIS YRA PAVYZDINIS PIEŠINYS
(Jis yra naudojamas vien tik parodymo ciksiu, kaip jūs galite įstoti 
ir laimėti prizą šiame konteste. Skaitykite žemiau paduotą paaiš
kinimą.)

SAY, MARY
l VVONDER WHAT

KIRO OF CIGARETTES
I SHOULD SERVE

JŪS SUTEIKITE ATSAKYMĄ TUŠČIAJAM BALIONUI

AT MY BRIDGE
PARTY ?

Kontestas Tik Dabar Prasideda
Jūs galite laimėt ŠIMTĄ TŪKSTANČIU DOLERIU ($100,000.00) 
šiame konteste. Labai mažai laiko tereikia — cik keletas atliekamų 
momentėlių, minutę ar kiek pripuolamai. Čia nieko nėra sunkaus 
jums padaryt, nieko komplikuoto, nieko keblaus. Jūs tai galite 
atlikt linksmai, šypsodamiesi laike šio kontesto. Jūs galite liuosai 
kėdėj sėdėdami su paišeliu pabriežt keletą žodžių, pasilinksminda
mi ir juokaudami, IR GALIMAS DAIKTAS, KAD VISU TUO 
LAIKU JOS DARYSITE SAVE TURTINGU VISAM AMŽIUI.

Kaip Istot
Lengva istot i ši kontestą. Eikite i bile krautuvę, kur cigaretai yra 
parduodami ir prašykite OLD GOLD Kontesto Bulletino. Jis yra 
visiškai veltui. Tame Bulletine jūs rasite grupę piešinių. Kiekvienas 
bus panašus i PAVYZDINI piešini, kuri jūs rasite šiame puslapy j 
po dešinei. Skaitykite paaiškinimus žemiau, šiame PAVYZDINIA
ME piešinyje ir jūs tuojaus visai aiškiai suprasite, ką daryt išlai- 
mėjimui šiame konteste.

Kada jūs gausite ši Bulletiną, jūs galėsite istot j ši kontestą, nes 
šiame Bulletine jūs rasite Oficialius Piešinius, Taisykles, patarimus 
— kiekvieną trupini informacijų, reikalaujamų įstojimui.

Jūs galite gaut OLD GOLD Kontesto Bulletiną VELTUI, kur 
tik cigaretai yra parduodami arba galite gaut VELTUI visuose 
Western Union Ofisuose. Jei dėl kokių nors priežasčių jūs ant vie
tos negalėtumėte gaut Bulletino, prisiųskite ši patogų žemiau pa
duotą kuponą.

Laimėkite $100,000.00— Pradėkite Dabar 
Tuojau

Nuspręskite dabar tuojau, kad jūs įstojate i Ii kontest*. Nusistaty
kite savo minti, kad gauti Oficialius Pielinius VELTUI duodamame 
Bulletine, kuris yra jūsų už pa prašymu bi vietoj, kur cigaretai yra 
parduodami. Atsiminkite, jog lis kontestas yra kiekvienam! Ne
reikia jokio specialio talento, nei aukštesnio mokslo. Kiekvienas 
mokantis skaityti ir rašyti turi proga laimėti $100.000 — tai auksinė 
proga pralota visam amžiui, tik keletoj linksmų momentėlių.

Kodėl Old Gold Veda Si Kontestę
OLD GOLD veda ši Kontestą kaipo svarbų užsiėmimų susidrauga
vimui. Vienas tūkstantis prizų, sudarančių ketvirtadali miliono do
lerių bus išmokėta su $100,000.00 Pirmu Prizu; $$0.000.00 Antru 
Prizu; $25,000.00 Trečiu Prizu. Ir dar bus 997 kiti prizai.

Teisinga Propozicija
OLD GOLDUI šis kontestas reiškia progų laimėti jus kaipo kitų iš 
milionų lojalilkų OLD GOLD'O draugų ir rūkytojų. Galimas daik
tas, kad jūsų mylimas cigaretas ir dabar yra OLD GOLD. O gal 
ir ne. Bi kuriam atsitikime priimkite ši malonų užkvietima istot i 
ši kontestą ir pralobkite visam amžiui. Jei jus dar nesate mėginę 
OLD GOLDS, pamėginkite juos ar įtikinkite savo draugus pamė
gint juos ant mūsų DVIGUBAI ATGAL-PINIGU GRĄŽINIMO 
GARANTIJOS. *

Dailinimas Nesiskaitys Siame Konteste
Nesivarginkite dailinimu savo atsakymų. Vien tiktai naudokite 
ĮSTOJIMO BLANKĄ kartu su kiekvienos savaitės piešinių serijomis 
ir išrašykite savo statementus tinkamiausiai kaip galima, naudoda
mi ne daugiau dvylikos žodžių kiekvienam piešiniui. Nesiųskite pa
čių piešinių. Siųskite vien tik ĮSTOJIMO BLANKĄ.

Atsiųskite Savo Atsakymus Kiekvienų Savaitę
Siame konteste yra 45 piešiniai, trys piešiniai sudaro vienos savai
tės serija. Vienas svarbus dalykas atsiminimui apie ši kontestą. tai 
tas, kad jūs turite prisiųst savo atsakymus KIEKVIENA SAVAITE. 
Sis Kontestas jau prasidėjo. Tai dar yra daug laiko nuo dabar 
iki Šeštadienio jums gavimui Oficialių Piešinių VELTUI, įrašykite 
savo atsakymus ir pnsiųskite savo ĮSTOJIMĄ. Tik nepadėkite ji i 
šąli. Proga laimėt $100.000.00 pasitaiko labai retai gyvenime — 
negalima atidėliot. Nusispreskite gaut sau piešinius šiandien ir įsto
kite greitai.

V'

ŠTAI ka jūs turite daryti, kad 
laimėjus šiame konteste. Tik 

studijuokite kalba šiame piešinyje ir 
tada JŪS SUTEIKITE ATSAKYMĄ 
TUŠČIA J AM BALIONUI.

Daleiskime, pavyzdiniame pieši
nyje aukščiau yra klausiama Mary
tės patarimo.
Maryte# atsakymas galėtų būt: 

"Old Gaida. Tlsey hold their 

aah better. \nbody’U bar n 
yeur tablerlalh."

Arba Maryte galėtų sakyti:
**Old Guldai Smokera aeldam 

drap aahe* vhen tkey amoke 
Old Gaidai

Maryte gali sakyt:
**Get Old Gaida. Tkey*re ai- 
«rays Įreah. They9tl plea»e 

everybody."

Yra tiek daug dalykų, kuriais Ma
rytė gali atsakinėti taip, kad atrodo 
bereikalinga rodyti daugiau pavyz-

(Atsakyčius valykite anglų kalboj)

džių. Pavyzdžiui, Marytė gali labai 
gerai padaryti bi kuri iŠ sekamų 
atsakymų:

“Ify cho ice it Old Goldu. 
They're alicaya freih, altcaya 
DaubloAleUotc."

**Get Old Colda. Their double 

('.fllophant parku^e keept 
the m tconderjully jrtih.” 

"Eithar buy tevarai branda ar 
fet Old Gaida. Old Gaida 
plente everybady."

Čia nėra nieko sunkaus šiame kon- 
teste. Veik bi kas gali sugalvot tuzi
nus dalykų, kuriuos Marytė atsakytų. 
Ir tai yra tas pats su visais oficialiais 
piešiniais šiame konteste. Tik studi
juokite šiandien paveikslą ir kalbą 
ir suteikite savotišką originali atsa
kymą tuščia jam baliūnui. Tai viskas, 
ko ten reikia. Po kiekvienu oficia
liu piešiniu jūs rasite sugestijas pa- 
gelbėjimui jums rašyti praleistą kal
bą tuščia j am baliūnui.

Žiūrėkite!!
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APAČIOS

Žiūrėkite!

T bis contest, in ils entirtly, copyriįhted, 1937, b) P. Lnrillard Co., Ine.

PRADĖKITE DABAR! GAUKITE OFICIALI 
BULLETINĄ No. 1 VELTUI BILE CIGARETŲ KRAU
TUVĖJE AR DAUGELYJE WESTEN UNION OFISŲ 

Jei ant Vietos Jie yra Išsibaigę, Pasiųskite 
Kuponų iš Apačios

VESTUVĖS

Šiais laikais retai kada daro
mas šliūbas su iškilmingomis šv. 
mišiomis. Tačiau rugsėjo 11 d., 
10 vai. ryte, skaitlinga minia 
žmonių atėjo į šv. Pranciškaus 
bažnyčią ir matė labai gražias 
vestuves. Tą dieną kun. Klevins- 
kas suteikė moterystes Sakra
mentą p-lei Agnieškai Reimiūtei 
su Petru Bražiuku. Klebonui a- 
sistavo kun. Ažukas ir kun. Na- 
norta iš Hazleton, Pa. Liudyto
jais buvo jaunosios sesuo — Le
oną ir Vincas Varnagiris.

I Nuotaka buvo parapijos kle
bonijos šeimininke, ir kadaise gy
veno Hazleton. Ji dėvėjo baltąja 
satino suknelę ir velioną, kurį pa
darė įžymi Sally Victor. Jauna
vedė nešė baltų rožių ir pakalnu
čių vainiką.

Svočia buvo apsirėdžius roži
niais rūbais ir nešė bukietą ar
batiniu rožių. Altorius buvo pa
skendęs gėlėse, kurį puošė Sese
rys Kazimierietės.

| Mišių laike giedojo plačiai ži
nomas Vincas Baranauskas. Jis 
sugiedojo “Avė Maria” ir “I 
Lovė You Truly”. Vargonais 
grojo Daktaras V. Mikutavičius.

Po mišių, jaunavedė uždėjo 
ant altoriaus vedybų vainiką — 
atminčiai mirusio jos tėvelio. 
“Medaus mėnesį” praleisti, nau- 
javedžiai išvažiavo į Naujosios 

. į Anglijos valstybes. Sugrįžę, juo- 
■n. ’ Maišiai

I

ŠVIEŽUS!
VISOKIAME Klimate
Ji* itagalite nusipirkt nuvSsutJ OW Gald. 
Ta* ekstra užvalkalas ii CalIaphaM su
teikia jum* Old Golds prizinio darliaus 
tabakui gariausios* sglygosa rikymo.

a • * ne e ■ I Detroite.Detroito Žinios
* I _

giedoti. Taigi svarbu, kad choris
tai lankytųsi į praktikas. Daž
nai žmonės rugoja, kad choras 
neišlavintas ir kaltina vadus, 
bet kalčiausia yra tie choristai, 
kurie nesilanko į praktikas. Gal 
būt pamiršta tą, kad bažnyčioj 
giedojimas yra svarbesnė malda,

NEĮVYKUS IŠVAŽIAVIMAS
• Sekmadienį, rugp. 22 d., turė- ' 

jo įvykti išvažiavimas Šv. Vardo 
jaunuolių draugijos. Bet diena 
buvo lietinga, tai rengimo komi
sija nutarė laikyti vakarėlį, jau
nuolių klubo kambariuose.

Tą dieną, 55-tą vai. pp., įvyko 
susirinkimas, dalyvaujant dvasios 
vadui kun. V. Martusevičiui. Su
sirinkime buvo priimami nauji
nariai be įstojimo mokesnio. Pri- | 
sirašė daug. Jaunuoliai pasinau
dokite, nes ta proga prisirašyti 
prie šv. Vardo jaunuolių drau
gijos be įstojimo mokesnio trauk
sis tik iki spalių 1-mos d. š. m.

Taipgi susirinkime buvo švara- 1 du užims naujai išpuoštus kam- 
tvta apie rengiamą maskaradų bonus po numeriu 113 North 
balių, kurs įvyks spalių 31 d., • Fifth Street, Mineraville.
Šv. Kazimiero parap. svetainėje. Naująjai porai linkime kuo- 
Gros Jono Bulovo orkestras. Bus gražiausios ateities. Bežengiant 
duodamos atskiros dovanos gra- . naujo gyvenimo keliu, linksmai

----- r-------------------------- :----------------, . I . .

^Vyturys
žiausiąi, juokingiausiai ir ori 
nališkianriai |pa«rengumenw.
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ŠV. PETRO PARAPIJA
Šią savaitę visi trys šios para

pijos chorai pradės praktikas, 
kurias buvo pertraukę vasaros 
metu. Didysis choras, vadovau
jant varg. p. Smailiui, turės 
praktiką penktadienio vakare, 8 
vai. Turį balsus ir norį priklau
syti prie choro tesikreipia pas negu tykiai melstis. Bet kaip ga- 
vargonininką Smailį. j

Sodalicijos choras, priežiūroje da dėl kurio žmonės nerimauja, 
klebono, turės praktiką antra- Taigi 
dienio vakarais. Prie šio choro praktikas, ir geru giedojimu ati- 
gali priklausyti tik Sodalicijos duokite garbę savo Sutvėrėjui, 
narės.

Įima tokį giedojimą vadinti mal
da dėl kurio žmonės nerimauja.

visi choristai ateikite į

>, kaip ir kituose did- 
: siaučia baisi liga

infantile paralysis”. Kol kas 
' nežinoma nuo ko ta liga atsiran
da ir todėl gydymas nėra taip 
sėkmingas. Bet toji liga yra už
krečiama. Taigi saugokite vai
kus ir neleiskite jų dalyvauti 
būriuose pakol šalčiai ateis. Li
gos pradžia: kojas pradeda skau
dėti, ir galvą, uždega karštis. 
Pastebėję vaiką serganti, tuojau 
šaukite gydytoją, nes nuo tos li
gos dažnai vaikas lieka supara- 
ližuotas. Geriausia apsauga tuo
jaus pašaukti gydytoją, kad to
kį ligonį padėtų į tinkamą vietą 
ir teiktų jam pagelbą.

kas ir pirmininkas Malinskas. 
Žaidimai įvyks Fort Boulevard 
Reereation. Dar galima priimti 
keletą bowlerių. Atsišaukite pas 
kapitonus.

Gavome žinių iš Homestead, 
Pa., kad Sesuo Pranciška, šv. 
Pranciškaus vienuolyno vienuolė 
sunkiai serga karštlige. Jos tė
veliai Valatkai, gyv. Detroite 
buvo iškviesti vykti pas sergan
čią dukrelę. Linkime Seselei iš- 
aveikti.

i

dieni — kun. S. Kučas arba kun. 
G. Vilkutaitis. Visi lietuviai te
susirenka pasinaudoti Dievo ma
lonėmis. Dabar po vasaros atos
togų pasinaudokime svarbesniais 
dalykais, sustiprinkime dvasią.

JUOKELIAI

Šv. Petro lietuvių parapijaMarijos Vardo choro praktika
įvyks šeštadienį, 2 vai. po pietų. Šv. Petro lietuvių parapijos šių šiais metate organizuoja savo 
Prie šio choro gali priklausyti metų paskutinis piknikas įvyks 
mergaitės, kurios lanko katekiza- spalių 3 y d., Beeehnut gTove. 
ei jos pomokas. Berniukų choro Pikpike bus įvairių pamargini- 
organizavimas įvyks kitą savai- mų. Prie to buą. duodamos dykai 
tę. Lai visi berniukai ateina pa- dovanėlės vaikams ir moterims, 
tikrinti savo balsus. Kiekvienas turės progą įsigyti

Choro giedojimas bažnyčioje brangias dovanas. Mat šių metų 
yra svarbus. Geras giedojimas parapijos piknikai gerai pavyko, 
padaro pamaldas reikšmingesnes tai šiame piknike parapija, nori 
ir Dievui ] 
choras be praktikos

patinksmesneą fBet i *
raktikos negali fėrai | Sinti. Tat visi j pikniką.

it - Į visus rtmėjta jiuoSirdžiai pavai-

bowlerių lygą. Tai daroma ne, 
kad būtų priešingi kitiems boi
leriams, bet šios parapijos jauni
mas mano, kad taip esą geriau, 
nes duoda progos šios parapijos 
bovleriams žaisti ir nereikia bė
gioti į svetimas draugijas. Veli- 
jam mūsų jaunimui gero pasise
kimo. Sekanti yra išrinkti ratelio 
NtSifonkis: dSirvydltš, VbsiliaiM- 
ras, Svandris, Litėait*, Zimriis*

Pereitą savaitę mūsų parapijos 
bažnyčioje apsivedė Albinas La- 
pinskos su Elzbieta Jasikevičiu- 
te. Abu iš Mahanoy, Pa. Linkime 
malonaus gyvenimo. Jiedu apsi
gyvens Detroite šioje parapijoje.

Kitą sekmadienį šioje parapi
joje prasidės 40 valandų atlai
dai. Visi vietiniai lietuviai kuni
gai patarnaus. Visiems žmonėms 
Bus proga atlikti išpažintį pas 
svečius kunigus. Sekmadien' 
vakare pasakys pamokslą vie
nuolis kun. Silvius. Bus iskilmin-

išis; antras
; gi mišparai 

lą pasakys

Teisingai kalba
— Ar žinote, koks skir

tumas tarp elgetos ir mi
lijonieriaus?
— Na, pasakyk.
— Elgeta turi rūpesčių 

dėl ateinančio valgio, o 
milijonierius — dėl pasku
tinio.

Katrie geresni
Ji: “Be abejo, tu vėl už

miršai savo pažadą. Ir tik
rai, kai jums vyrams ką 
sakyk, tai pro vieną ausį 
įeina, o pro kitą išeina”.

Jis: “Na, o kai jums mo
terims ką pasakyk, tai 
pro abiausisjeina ir per 
burną išeina”. “

>
*
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