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TIKISI 500,000 EUCHA
RISTINIAME KONGRESE EINA NUO 1915 METŲ
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisžs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) SPALIŲ (October) 22 D., 1937 M., No. 79. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Budapeštas, Vengrija — 
Spalių 21, — Visa Vengri
ja jau rengiasi prie tarp
tautinio Eucharistnio kon
greso, kuris bus ateinan
čiais metais, gegužės mė
nesyj. Kongreso rengėjai 
tikisi, kad iš visų pasaulio 
kraštų suvažiuos nema
žiau kaip 500,000 žmonių. 
Vien tik iš Jungtinių Val
stybių tikimasi sulaukti 
apie 40,000 žmonių.

NAUJAS KRISTAUS

VEIDMAININGI SO
VIETŲ VEIKSMAI

Liubjlana, Jugoslavija, 
Spalių 21, — Laikraštis 
“Slovenec” pątėmija, kad 
pastaruoju laiku Maskvos 
sovietai Jugoslavija pro
vincijoje esą labai prie
lankūs katalikams. Bolše
vikai nori katalikus gra
žiuoju pritraukti prie sa
vo bendrojo fronto.

Kun. K. Vengras, MIC.

Harrisburg, Pa. Spalių ■ 
21, — Coaldale Colliery, 
anglių kasyklų darbinin
kai streikuoja, reikalau
dami didesnio atlyginimo., 

6,500 darbininkų 
Darbdaviai 
kad jų pa-

Apie
i streikuoja.
■ jiems atsako,
darytas kontraktas dar 
neišsibaigė ir užtat jie ne
turi jokios teisės reika- 

; lauti didesnio užmokes- 
! nio. Gubernatorius Earle 
s nori darbininkus su darb- 
; daviais sutaikyti.

KARALIENE REIKA
LAUJA ĮVESTI KRIKŠ- 

I ( JONIŠKUS PRINCIPUS
i

NAUJAUSI ĮVYKIAI 
LIETUVOJE

Gyventojų Surašymas 
Klaipėdoje

Spalių 16 d. Klaipėdos 
krašte buvo surašomi visi 
gyventojai, mokesčių rei
kalams.

Miškų Urėdų Suvažiavi
mas

Spalių 18 ir 19 d.d. Kau
ne įvyko miško urėdų su
važiavimas.

Nauja Lietuvos ir Jungti
nių Valstybių Sutartis 
Spalių 18 d. tarp Lietu

vos ir USA pasirašyta su
tartis, kuria suteikiamos 
kai kurios lengvatos kari
nės prievolės atžvilgiu, 
ryšium su natūralizacija 
ir persikėlimu gyventi iš 
vienos šalies kiton. Smulk
menos bus vėliau.

EXTRA
LDS Naujos Anglijos 

APSK. SUVAŽIAVIMAS 
ATKELTAS

įvyks Sekmadienį, lap
kričio 14 d., 1937 m. 2 vai. 
po pietų, Šv. Juozapo par. 
salėje, Rogers St., Loyvell, 
Mass.

Kreipiame visų kuopų 
dėmesį, kad atstovai būtų 
pasirengę vykti sulig šio 
pranešimo, nes pirmiaus 
garsintas laikas rado kliū
čių dėl kurių ir buvo susi
važiavimas perkeltas į 
lapkričio 14 d.

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

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

velkiname LRKS A
. t? ■

---------------------- |---------------
PRELATAS. P. HAAS 
KALBĖS BOSTONE

Boston, Mass, Spalių 21, 
Katalikų Universi t e t o, 
Washingtone, profesorius 
ir National Labor Rela- 
tions skyriaus narys, pre
latas Pranciškus J. Haas, 
kalbės sekmadienį, spalių 
24 d., Bostone, Trinity
Forum. Jis kalbės darbi
ninkų klausimu: “Kodėl 
darbininkai 
si?”

NACIAI DRAUDŽIA 
KNYGAS PLATINTI

DEVYNIŲ VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJOJ DA

LYVAUS IR KINIJA

organizuoja-
t

-r.—

!

P-nas K. Vencius iš Lavvrence, atvykęs į Darbi
ninko redakciją, parodė išgautą iš Massachusetts ap
draudos departmento leidimą LRKSA. legaliai gyvuo
ti ir veikti. Tai didelis Naujos Anglijos lietuvių kata
likų laimėjimas. Per apie 20 metu Naujos Anglijos 
lietuviai katalikai vadai darbavosi, kad išgautu lei
dimą didžiausiai lietuvių katalikų organizacijai Susi- 
vienymui legaliai veikti Massachusetts valstybėje. 
Susivienymas išleido nemažai pinigu tos bylos vedi
mui. Ir tik spalių 19 d., 1937 m. toji byla tapo užbaig
ta; Susivienymas legalizuotas Massachusetts valsty- 

užbaigti bėję. !

i
Hague, Olandija, Spalių 

21, — Olandijos karalienė 
Wilhelmina, kalbėdama į 
valstybės seimo narius, 
pasakė:

“Dievo įsakymais turi 
būti vadovaujamasi tvar
kant valstybės reikalus, dinama, nes nacių valdžia 
Valstybė turi prižiūrėti, tai uždraudė. Pastoro ‘Po- 
kad šeimos gyvenimais piežių Istorija’yra dabar 
būtų tvarkus, kad dorove valdžios uždrausta platin- 
būtų užlaikoma šalyje, ti Vokietijoj, kol naciai 
kad savaitės poilsio diena jos “neištaisys”. Valdžia 
nebūtų paniekinta/ kad mano uždrausti katali- 
autoritetas būtų palaiko- kams ir kitas knygas pla-

Spalių 18 d. š. m. grįžo į 
So. Bostoną jaunas, Lie
tuvoje įšvęstas kun. Kazi
mieras Vengras, MIC. 
Aukštuosius mokslus ėjo 
Montrealyj Tėvų Sulpici- 
jonų Seminarijoj ir Lietu
voje užbaigė, kur gavo S. 
T. L. laipsnį.

Kun. Kazimieras Veng
ras, MIC. pradinius moks
lus baigė So. Bostone. Iš 
pat jaunų dienų darbavosi 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos jaunimo draugijose. 
Studentavimo metu pasi
žymėjo literatiškais gabu
mais. Bendradarbiavo lai
kraščiui “Darbininkui” ir 
kitiems laikraščiams. Jis 
yra labai kuklus ir nuošir
dus darbininkas.

Pirmąsias iškilmingą
sias šv. mišias kun. Kazi
mieras Vengras, MIC. at
našaus Šv. Petro lietuvių 
par. (So. Boston) bažnv- 
čioje, 11 vai. ryte. Apie 
pora savaičių viešės pas 
savo tėvelius So. Bostone. 
Kur jis bus paskirtas dar
buotis dar neturime žinių.

Kun. Kazimierą Vengrą, 
“Darbininko” bendradar
bį, nuoširdžiai sveikiname. 
ir linkime sėkmingos dar- 
buotės ganytojavimo dar-; 
be.
NACIAITABARĖ” LAI
KRAŠČIO REDAKTORIŲ

Varšuva, Spalių 21, — 
Vokietijos laikraštis “Deri 
Arbeitsmann”, kiek laiko ■ 
atgal, išjuokė lenkus ir jų 
šventą vietą, ‘Jesna Gora’ 
(skaistus kalnas), Čensta- panijos 
kave, 
rašė apie Dievo Motiną lų kariuomenę Asturijos 
Mariją, kurį įvykį Popie- fronte. Radikalų kard
žius savo paskiausioje en
ciklikoje apgailestavo ir 
ragino tikinčiuosius prie 
padarymo atlvg i n i m o. 
Prieš tuos piktžodžiavi
mus lenkai katalikai su
kėlė dideles protesto de
monstracijas ir reikalavo, 
kad nacių valdžia laikraš- nintėlį radikalų susisieki- 
čio redaktorių nubaustų, mą su Gijon.
Po ilgo tylėjimo, naciai Kituose karo frontuose 
pranešė, kad redaktorius nacionalistai taip pat nu
buvo “pabartas”. I gali radikalus.

mas ir gerbiamas, kad 
žmonės turėtų sąžinės ir 
tikybos laisvę”.

Profesorius Alber s e, 
valstybės ministeris, ka
talikas žmogus, buvo Iš
rinktas seimo oratorium.
MOCKUS GAVO 30—42 

METU KALĖJIMO

Berlynas, Spalių 21, — 
Laikraštis, “De u t s c h e 
Briefe” rašo: “Iš tikrų 
šaltinių sužinota, kad Ka
talikų enciklopedija, ku
rios jau 7 tomii atspaus
dinti, nebus toliau spaus-

I 
I

tSOVIETAI SUŠAUDĖ 
DAR 65 ŽMONES 

- ■ _____ -Jk- - —-
Maskva, Spalių 21 —Ru

sijos provincijose dar su
šaudyta 65 žmones. Jie 
buvo kaltinami už prieš 
valstybinį veikimą. Vienas

Plymouth, Mass. — Leo- žmogus buvo sušaudytas 
nas Mockus, 27 m. am- Rytų Sibire už netinkamą 
žiaus, vedęs, gyv. Brock- gyvulių auginimą, kitas, 
tone, nuteistas kalėjiman 
nuo 30 iki 42 metų už pa
sikėsinimą nužudyti jauną 
porelę, sužeidimą šūviais 
ir keletą kitų nusikaltimų, į 
kuriuos jis papildęs spa
lių 2 d. š. m.

Turkmenistane, sušaudy
tas už javų “pagadinimą”.
ISPANIJOS KATALO- 
NIEČIU VADAS PAREI

ŠKĖ IŠTIKIMYBĘ 
RADIKALAMS

ASTURIJOS RADIKALAI 
NEATSILAIKO

VIENI PASIDUODA, 
KITI BĖG A

I

Hendaye, Prancūzijos - 
Ispanijos rubežius 

nacion a 1 i st a i 
piktžodžiaujančiai smarkiai spaudžia radika-

Is-

&

Washington, D. C. — 
Spalių 21,— Didžiųjų val
stybių atstovai susirinks 
spalių 30 d., Brussely, 
Belgija, tartis kaip gali
ma būtų sutaikinti ka
riaujančias šalis. Jie ieš
kos priemonių 
Japonų - Kinų kara. Kini- e J — • . I -M. lllll, | JCl Z. J 111V l 1, Aultl Į.JV 1 ITV54113
ja_Jau pasižadėjo pasita- Susivienymo legalizavimu daugiausia rūpinos 
jo bus ir Japonijos atsto
vas. Prezidentas Rcose- 
veltas sako, kad Mr. Da- 
vis, J. V. specialus amb?- 
sadonus ir jo delegacijos parferj9 registravimo darbas kiek palengvėjo. Ypač 
nariai važiuoją be .l°kių pirmininkas p. L. šimutis labai nuoširdžiai koopera- 
sios salies są ygų, o i vo su §jos valstybės Susivienymo komisija, kuriai va- 
tartis su kitomis valsty- dovavo K Venčhls uolus ne tik Susivienymo dar
besnis T” 
kaip ramiu būdu užbaigti 
Tolimųjų Rytų karas; ir 
apsižiūrėti, kad kitos val
stybės neįtrauktų Jungti
nių Valstybių į karą. Ta
čiau, senatorius Hiram 
Johnson pasakė, kad pre
zidentas veda šalį į karą. 
Jis sako, Amerika nesiųs
tų savo atstovo į konfe
renciją, jei jau nebūtų iš 
anksto sudaryta progra
ma tarp Anglijos ir šios 
šalies. - riįgĮjf _.uį. _J

I

Turime pažymėti, kad per pastaruosius metus 

rimuc^ dal^autL Bej a- ko kun p juras> kun. p. Juškaitis, p. K. Vencius. Pa
starasis, būdamas Susivienymo Centro Valdyboje, pa
čiame Centre kovojo ir prižiūrėjo, kad Massachusetts 
valstybėje apdraudos departmento reikalavimai būtą 
išpildyti. Įėjus naujiems vadams į Centro valdyba.

bininkas, bet ir LDS. organizacijoj daug pasidarba
vęs narys.

Džiaugiamės ir sveikiname LRKSA. Massachu
setts valstybėje čarterio registravimo komisiją, Cen
tro Valdybą, ypač p. K. Vencių, kun. P. Juškaitį ir 
kun. P. Jurą. Lai gyvuoja ir auga Susivienymas!

ENTRAI!

Mass. Valstybes Rybose

SOCIALISTAI UŽGYRĖ 
KRIKŠČIONYBĘ

I

šiuomi turiu garbės pranešti-Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienymo Amerikoje kuopoms, kuopų val
dyboms, kartu ir visiems nariams Mass. valstybės ry
bose labai džiaugsminga žinią ir kartu konstatuoti 
reikšmingą faktą, kad šio mėnesio 19-tą dieną Lietu
vių Romos Katalikų Susivienymas Amerikoje tapo le
galizuotas Massachusetts valstybėje. Legalizavimas, 
arba kitaip sakant — įregistravimas, mūsų Susivie-

Paryžius, Prancūzija,—
Spalių 21, — Radikalų -
socialistų laikraščio, “L’----- --—r ---------- ; ----
Ere Nouvelle” redakto- nymo čarterio Mass. valstybėje turi labai žymę reiks- 

! rius M L. Gaboriaud, taip nes nuo šio laiko mes jau turime pilną teisę šioje 
rašo- “Kas tik yra beša- valstybėje viešai veikti mūsų Susivienymo reikalais, 
liškas, ar jis būtų tikįs ar ko iki šiolei neturėjome. Reikale čarterio įregistravi- 

1 ne žydas ar protestantas mo Mass. valstybėje man, kaipo šio reikalo komisijos 
Į ar kokis kitas, turi pripa-
žinti įstorinį faktą. 1 
Krikščionybė atnešė žmo-

; nariui, prisėjo daug naujų dalykų patirti, nemažai 
kad laiko eikvoti, rūpintis ir dirbti kol mūsų Susivienymo 

konstitucija, įstatai ir finansai tapo sutvarkyti taip,
Madrid, Ispanija. Spalių nijai civilizaciją... Ji gina kaip Mass. valstybės įstatai ir teisės reikalauja. Ir

Kada Ispani jos ra- žmonių teises. Ji panaiki-
* • išlaisvino 

. Aukščiausios ir 
valdžia iš Valencijos bus skaisčiausios žmonių min- 
perkelta į Barceloną, tai ! tys paeina nuo Kryžiaus. 
Kataloniečių vadas Com- j Taigi niekas neturi teisės 
panys, atsilankęs į Valen- varžyti tų, kurie atsida- 
cija, pareiškė radikalams Į vę tikėjimui, ar išplėšti 

jį iš jų širdžių, be kurio

21,
dikalų valdžios vadas, Ju- no vergiją ir 
an Negrin, pareiškė, kad žmones. ---- —

todėl, šio reikalo veikimui užsibaigus sėkmingai, gar
bei ir gerovei LRKSA., skaitlingiausiai ir didžiausiai 
nariais ir turtu lietuvių - katalikų organizacijai, aš 
labai džiaugiuos ir pilnai pasitikiu, kad visi mūsų Su
sivienymo Pildomojo Komiteto nariai, įvairių komisi
jų ir visi eiliniai nariai bei narės bus pilni džiaugsmo, 
kada ši žinia juos pasieks. Lai gyvuoja ir bujoja Lie
tuviu Romos Kataliku Susivienymas Amerikoje!!!

K. A. VENCIUS,
Čarterio Įregistravimo Komisijos narys.ištikimybę. _

Radikalai praneša, kad jie negalėtų gyventi”... O
ijie 8,000 nacionalistų ka- Prancūzijos valdžios na- niinisiiifiifin
reivių prie Toledo fronte, rys, M. Campinchi, radi- LRKSA MASS. APSKRIČIO SU VAŽI AVIM Ao

I v •

Radikalų karei
viai ir milicininkai neatsi
laiko. Vieni jų pasiduoda 
ir dedasi prie nacionalistu, 
o kiti pakrikę bėga kal
nais. Kaikur nebesuspėja 
sunaikinti ir savo įsitai
sytų tvirtovių. Ispanijos 
nacionalistai nukirto vie-

Darbininku Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų 

šeštadienį, spalių 23 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
stoties, Boston, vėl turėsime progą išgirsti gražių lie
tuviškų dainelių, muzikos ir kalbų. Dainų ir muzikos 
programą išpildys So. Bostono Šv. Petro lietuvių pa
rapijos Radio Grupė, muzikui Rapolui Juškai vado
vaujant. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 
kilocykles. . ~

privertė trauktis atgal, kalas, viešai pasmerkė 
Madrido policija suarešta- kaikurių žmonių nusista- į 
vo 44 asmenis, kaipo fti- tymą prieš religiją ir ki- 
šistus ir 10 už slėpimą tiems valdininkams įtiki- 
maisto ir pinigų.

Iš nacionalistų fronto 
pranešama, kad iie jau 
netoli Giion, ir tikisi jį 
greitai užimti.

Valencijos valdžia įsa
kė iš Asturiįos ir Santan- 
derio provincijų bankų 
išvežti visus pinigus ir 
auksą. Franco paskelbė, 
kad Asturijoie radikalai 
jau pradėjo žudyti belais
vius; jų esą apie 5.000. 
Belarmino Thomas, Gijon 
diktatorius sako: “Aš ne
būsiu atsakingas, jei pra
dėjus naciona 1 i s t a m s 
bombarduoti miestą, visi 
kaliniai . bus nužudyti”. 
Radikalai yra sugrūdę į 
kalėjimus visus, .kurie 
jiems nepritaria. . :

nančiai patarė studijuoti 
i Popiežiaus enciklikas so- 
i cialiniais klausimais.

Klausimas, ar tai yra

Atsižvelgiant į Lietuvių 
Romos Katalikų Susivie- 
nymo Amerikoje džiaugs
mingą įvykį, kad čarteris 
jau įregistruotas Mass. 
valstybėje, šiuomi šaukiu

nuoširdūs ėdžiai ar t k LRKSA Mass‘ APskričio 
norą prisi^riit prie ka specialų suvažiavi'

g P mą, kuris ivyRs sekmadie-
***’ ________ nį, lapkričio 7-tą dieną.

je, kupini džiaugsmo ir 
pilni energijos, stokime Į 
darbą mūsų Susivienymo 
reikalais vieningai ir tvar
kingai. Šiame susirinkime 
tvirtai susiorganizuosime 
ir sudarysime 
veikimo planus,
kiekviena kuopa 
valstybės rybose tepasi- 
rūpina, kad būtų 
vaujama šiame suvažiavi- 

j me.

tikslaus 
Todėl, 
Mass.

ITALIJA SIŪLO IŠ
TRAUKTI KARIUOME

NES IŠ ISPANIJOS

2:00 vai. po pietų, Šv. Pet- 
tro parapijos svetainėje, 
492 E. Seventh St., So. 
Boston, Mass.

atsto-
v • •

Londonas, Spalių 21, — 
Visai netikėtai Italija pa
siūlė Tautų nesikišimo ko
misijai, kad būtų išrinkta 
bešališka komisija ir pa
siųsta į Ispaniją. Tos Ko
misijos darbas bus iš
traukti iš abiejų kariau
jančių pusių svetimšalius 
kąreivius.

K. A. Vencius, 
Mass. Apskričio Pirm.

Kadangi turėsime daug 
svarbių reikalų aptarimui, Į 
tai nuolankiai prašau visų; 
kuopų valdybas bei išrink
tus kuopų atstovus būti-; 
nai dalyvauti šiame svar- skyrius praneša, kad mė- 
biame suvažiavime x *
vykti nustatytu - laiku, žymiai mažesnės, i___ e
Taigi dabar, išgavę veiki- met javų derlius buvo ge
niui laisvę šioje valstybė- ’ ras.

MĖSŲ KAINOS BUSIĄ 
MAŽESNES 

Washington, D. C. Spa
lių 21, — Agrikultūros

ir at- sų kainos 1938 m. būsią 
nustatytu - laiku, žymiai mažesnės, nes šį-



Penktadienis, Spalių 22 d, 1937

VIETINES
Nttummiii mm

GRĮŽO KUN. K. VEN
GRAS, MIC.

Spalių 18 d., grįžo So. 
Bostonan kun. Kazimieras 
Vengras, marijonas. Jis 
yra augęs ir pradinius 
mokslus ėjęs So. Bostone. 
Kun. P. V. Strakauskui 
patariant, jis išvažiavo į 
Hinsdale, III., mokytis. 
Ten įstojo į Tėvų Marijo
nų Kongregaciją. Ėjo filo
sofijos mokslus Montrea- 
ly Tėvų Sulpicijonų semi
narijoje. Mokytojavo Ko
legijoje, Thompson, Conn. 
Mokėsi keturis metus Lie
tuvoje ir ten tapo įšven
tintas kunigu. Įsišventi
nęs, Lietuvoje dar studi
javo ir gavo S. T. L. Da-

1

I

TpI. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W Broadway. So Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, tino 
1 :»> iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Pereitomis u4» O Iki 12 r. dieni*. 
Snbatomis nno 9 ik! 6 vai. vakare.
N^lčliomis nuo 9 iki 12 vai. dienę. į

(pagal sutartį) *

DARBININKAS

į

BOSTON, MASS.
STAR BREWING CO.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—fe

278 Harvard Street, 
| 

kamp. Inman arti Centrai Sq I

Cambridge, Mass.

bar grįžo Amerikon dirbti 
savo pašaukimo darbą. 
Prieš gausiant paskyrimą 
prie darbo, jis pasisve
čiuos So. Bostone pas tė
velius ir prietelius.

Spalių 24 d., 11 vai. ryte, 
Šv. Petro bažnyčioje kūn. 
Vengras laikys savo pir
mas iškilmingas Šv. mi
šias So. Bostone. Jis turi 
leidimą iš Romos teikti 
per tas savo iškilmes vi
suotinius atlaidūs. Primi
cijų pamoksią sakys kūn. 
P. V. Strakauskas. įsis
toję dalyvaus Tėvai Mari
jonai ir vietiniai kunigai. 
Šv, Kazimiero R. K. drau
gija dalyvaus “in corpo
re”. ...

Kadangi spalių 24 d., 
Popiežius paskyrė misijų' 
dieną, kas pasimels ūž pa- 
gonų atsivertimą tas ga
lės apturėti dar antru 
kartu tą dieną visuoti
nius atlaidus. Kas aukos 
misijonierių palaikymui 
pagomį kraštuose, tas gali 
gauti dar dalinius atlai
dus.

Spalių 27 d., 7 vai. vak., 
parapijos salėje, 492 E. 
7th St., įvyksta kun. K. 
Vengrui pagerbtu vės ir 
priimtuvės. Kaip dvasiš
kiai taip ir pasauliečiai 
visi yra kviečiami į kun. 
K. Vengro priimtuvių va
karienę.

••

bininko ilgamečiai skai
tytojai. p. Feliksas Gren- 
delis paeina iš Romėnų 
kaimo, Daugų par., o jo 
žmona p. Grendelienė pa
eina iš Babriškių kaimo, 
Varėnos par. Amerikoje 
pragyveno- apie 30 metų. 
Apsivedė 25 m. atgal ŠV. 
Petro lietuvių par. bažny
čioje. Pp. Grendeliam lin
kime sulaukti sveikiem 
auksinio jubiliejaus. Rap.

MIRĖ

MIRĖ

Banner Ale 
Pale Ale 
Lager

Cambridge, Mass.—Spa
lių 20 d. mirė Juozas Va
latka, 50 m. amžiaus, gyv. 
180 Windsor St. Laidoja
mas šeštadienį, spalių 23 
d., 9 vai. rytą iš Nekalto f 
Prasidėjimo P. Švč. lietu
vių parapijos bažnyčios 
su iškilmingomis šv. mi- 
šiomis Šv. Kryžiaus ka- ■ 
puošė. Paliko nuliudime 
žmoną Grasildą (Česnaus- 
kaitę), sūnus — Juozą, 
Kazį ir dukteris — Julijo
ną ir Mortą.

A. a. Juozas Valatka bu
vo ilgametis Darbininko 
skaitytojas. Taigi velio
nio žmonai ir šeimynai 
reiškiame gilią užuojautą

________
SUŠAUDYTAS “MARA- 
TO” KOM. IVANOVAS?

T

i
I

IŠVAŽIAVO
į Tretininkų Direktorių 

! Konferenciją klebonai, ku- 
nip-ai: šva^ždvs. Juras ir

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

X-RAY APARATAI
LTtraviolietinė šviesa 

Diathernia
Pritaikau akinius

Valandos 2— 9 iki 9 vai. vak.

534 Broadvvay, Tel. ŠOU 2712 
So. Boston, Mass.

nigai: Švagždys, Juras ir 
Juškaitis išvyko į Tren- 
ton, N. J. dalyvauti Treti
ninkų direktorių susiva
žiavime. Grįš penktadienį.
SESERYS IŠ ELMHURST

Spalių 18 d., mirė savo 
namuose, 305 W. 4th St., 
trumpai sirgęs Liudvikas 
Gintalas. Paėjo Viešvienųj 
parapijos. Amerikoje pra-1 
gyveno 27 metus. Paliko 
žmoną Evą (Pečiaūskai- 
tę), tris brolius ir dvi se
seris. Iškilmingai tapo pa
laidotas iš šv. Petro baž
nyčios, spalių 21 d., 9 vai. 
ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

* ‘ ‘ r** " .vietą, nulėkė nuo bėgių, glijoje. Jaunai porelei lin- 
Vanduo užliejo vieškelius, kime laimingai sulaukti 

tos svarbios dienos jung
tuvių — Padėkos Dienos 
ir po to ilgo ir laimingo 
vedybinio gyvenimo.

, Ten Buvęs.

gatves ir . namų rusius. j 
Tris žmones užmušė auto- 

i mobilių nelaimėse ir daug 
Į sužeidė. Audra ir lietus j 
i pridarė labai daug nuosto- 
pių.

—
k I

PRISPAUDĖ DARBI
NINKUI KOJĄ

MINĖJO 25 METŲ
SUKAKTI

O D r>o/\=r t> •

|DPT0MET RISTAS
Tei. S. B. 2805-R

LIETUVIS

Šiomis dienomis lankėsi 
Seserys Jėzaus ■ Nukry
žiuoto Vienuolyno iš Elm- 
liurst, Pa. pas pp. Karbau- 
sgus ir pp. Gailiūnus, So. 
Bostone. Sesuo Incarnata 
yra ponios Karbauskienės 
giminaitė. Kartu su ja 
buvo ir Motina Sesuo Ag
nietė.- — .................

IJiegzaminuoju akisĮ 
priskiriu akinius ž 

š . kreivas akis ntitle ?
f ginu ir amblijoniS-i
Iškošė (aklose) akyse sugrąžinu | 

Šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAšAKARNIS, O. D. Į 
Į 447 Broadway, South Boston Į 
H”"""... .........................

Dėl Savo Sveikatos

GERKITE

ADVOKATAI
HOOD’S PIENĄ

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBTNINKO NAME

866 Broadway, 
8onth Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Rooin 3

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

Telephone - 
SO. BOSTON 

1058

. BAY VIEW
MOTOR SEkVICE

Studebaker
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
rai.some visokiu Išdirbysčiij auto- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta: .. >

1 Hambn Street 
ir Ė. Eighth St^ .r 

(SOUTH BOŠTbN, MASS.
<oe. Krtpočiuna* ir Peter Trečioko*
■ ■ - savha inkai.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732
j. Namų t Talbot 2474 - ...

JUOZAS M. BIUS
LAIKRODININKAS

Parduodu {vairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

L St. LIQUOR STORE 
•' ... • ♦* 
Parduodam geriausius Įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visi} U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV fi M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANOREW SOUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ. 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.» 
Subway w

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

Kauniškis vokiečių ma
žumos laikraštis “Deu- 
tsche Nachrichten” rašo, 
jog, žiniomis iš Maskvos, 
esąs sušaudytas Sovietų 
kreiserio “Marato” ko
mendantas Ivanovas. 
“Maratas” mums žinomas, 
nes grįždamas iš Anglijos 
karaliaus vainikavimo iš- 
kilmių jis buvo užsukęs 

i Klaipėdon, o paskum Lie- 
| pojon ir Talinan.

Su tais vizitais Baltijos 
uostuose ir prasidėjusi 

bėda.
Mat, sako, jūrininkai, išė
ję iš laivo, daug ko pirk- 
davęsi — skalbinių, laik
rodžių ir visokių kitu 
reikmenų, kurių Sovietuo
se taip lengvai negausi. 
Nepaisant griežtos kon- 

. trolės
kai kurie jūrininkai pri
sipirkę ir kontrobanilos 
keliu parsivežę namo 
krūvą emigrantų laik- -V we raseni, 

kuriuose, kaip gerai žino
ma, aštriai puolamas So
vietų režimas. SSSR vy
riausybė už tai apkaltinu
si kreiserio komendantą 
Ivanovą, ir už raudonojo 
laivyno kompromitavimą 
jis buvęs pasmerktas su
šaudyti.

Pp. F. ir L. Grendeliai 
šiomis dienomis minėjo j 

1 savo 25 m. vedybinio gy- 
į venimo sukaktį, jų gimi
nės ir draugai, spalių 10 d. 
Lietuvių svetainėje suruo- 

i šė šaunų bankietą pp. 
I Grendelius pagerbti. Da
lyvavo apie 275 svečiai ir 
viešnios ir linkėjo pp. 
Grendeliam ilgiausių me
tų. Pp. Grendeliai išaugi
no dukterį Feliciją, kuri 

; yra baigus St. Joseph a- 
. , > , kademiją ir Business Col

PAGERBĖ POPULIARŲ lege, ir dirba adv. šalnų o- 
fise ir sūnų Mykolą, kuris 
lanko Boston College.

Pp. Grendeliai yra Dar-

ŽVAIRŪS SKELBIMAI

Army Base, uoste, So. 
Boston, įvyko nelaimė.I 
Dviejų tonų sunkumo plie- . 
ninis keltuvas 20 pėdų i 
aukštumoje prispaudė ko-i 

*, Frank J.
Albertina! Downes, 47 m. amžiaus. Į 

Per pusę valandos darbi- Į 
ninkai dirbo kol ištraukė : 
sužeistą darbininką. Kita 1 
darbininką taipgi sužeidė, į 
kuris dirbo prie to paties ■ 
keltuvo.

Spalių 19 d., savo na
muose, 311 W. 3rd St., ją darbininkui, 
staiga mirė 
Dauginienė - Petrikienė - 
Vaitkiutė, 53 metų am
žiaus. Paėjo Ilakių parapi
jos. Amerikoje pragyveno 
26 metus. Paliko vyrą 
Juozapą ir du sūnų. Lai
dojama iš šv. Petro baž
nyčios, spalių 22, 9 vai. r., 
Naujos Kalvarijos kapuo
se.

:■ 2

PORELĘ

v •

v •

LDS 1-MOŠ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

BALDUS 
PERKRAUS-

TOME
Vitur

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

LlETtJVlį RAKANDŲ
KRAUTUVĖ

LITHUANIAN FU RN IT V RE CO.
326,328 W. Broadway, So. Boston
. £< Tel. SOUth Boston 4618

■ įvyks antradienį, spalių 
26 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro par. salėje ant 7-tos 
gatvės, So. Boston, Mass.

Kviečiami visi nariai da
lyvauti. Valdyba.

TIKRAI ATVAžttJOjA

Kun. J. Vaitekūnas ke
tina “sure”. atvažiuoti į 
panelės artistės Jonės Žu
kauskaitės koncertą spa
lių 31 d.,. 8 vai. vak., So. 
Boston High ŠchopJ audi- 
torijume, G Si. Gerb. Pro- 
videnco klebonas tą dieną 
turės būti Thompsone Tė
vų Marijonų Rėmėjų sei
me, bet “ant vakaro” sa
ko jis, -įš Thompsono. au
tomobilį žmonių prisikro-. 
vęs, tikrai atvažiuosiu į 
Žukauskaitės koncertą, — 
sure atvažiuosiu”.

-

A

Trečiadienio vak are 
siautė baisi audra su lie
tum Bostone ir apylinkėje. 
Arlįngtone vanduo išplo
vė bėgius ir važiuojantis 
traukinys, privažiavęs tą

Trečiadienio vakare, spa
lių 20 d. pp. Goniprauskai, 
gyv. Swampscott, Mass., 
savo namuose suruošė ne
paprastai šaunų bankietė- 
lį “shower” p-lei Onai Va- 
leckaitei, kuri Padėkonės 
Dienoje ištekės už Dr. 
Juozo Antanėlio, gyv. Šo. 
Bostone. Šią jauną porelę 
pagerbti susirinko apie 
200 jų draugų ir pažįsta
mų. P-nai Goniprauskai, 
p. Valeckaitės giminaičiai, 
turi tikrai karališkus na
mus ir tą vakarą buvo iš
puoštas kaip palocius. . 
Dovanų jaunai porelei tiek 
sunešė, kad kambarys iš
rodė kaip Filens kratuvė.

Pp. Goniprauskai vaiši
no visus skaniais valgiais 
ir gėrimais. Visą laiką 
grojo orkestras. Svečiai ir 
viešnios šoko, dainavo iki 
vėlumos. ,

Jaunieji Dr. Juozas An
tanėlis ir p, Ona . Valęc- 
kaitė yra. ilgamečiai Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
choro nariai, solistai dai
nininkai. Daug kartų yra 
dainavę . Darbininkų Ra
dio. programoje iš WAAB 
ir WCOP stočių. Dr. An
tanėlis, yra įdainavęs ke
letą liaudies dfcipejjų į 
plokšteles. Abu yra gerai 
žinomi visoje Naujoje An-

PARSIDUODA So.
ant Broadway geroje vietoje, 
biznio distrikte seliūnas su namu 
arba be namo. Biznis_______
per daugelį metą. Geram žmogui 
puiki vieta. Atsišaukite Į “Dar
bininko” administraciją.

(15-19-22)

v •

Bostone

išdirbtas

PAGROBĖ STALINO 
SUNŲ?

FOR 200 OTHER OESI&HS S£WT« 

iMEMOBIAL GRANITE 
&BI dui^Mass.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

GRABORIAI

' PARSIDUODA Nary s Cafe- 
restoranas su 7 dienų alaus įais- 
niu. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvykti į Indianą valstiją. Biznis 
geras, nes išdirbtas per daugelį 
metų. Atsišaukite po 5 vaL po 
pietų, 1984 Mass Avė., Cambrid
ge, Mass. (22-26-29)

DIDELĖMIS raidėmis 
maldaknygė

Ką tik gavome iš Lietuvos di
delėmis raidėmis maldaknygę — 
“Šventas Dieve”,. Maldaknygė 
turi 656 puslapius, nedidelio 
formato — 5x3Į dydžio, juodi, 
tikro kolenkoro apdarai. Kaina 
tik $1.95.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

ATEIVIAI 
NERIZIKUOKITE ROTI 

DEPORTUOTAIS 
Patapkite piliečiais. Nauja 188 pusi, 
knyga duos Jums nurodymus, kkiusy- 
nms ir atsakymo?. Lengvai supranta
ma. Prislęsk $l.Q0 ir gausi knygelę. 

BELE PlTrt.ISHTNG CO.
Dept. 47 P. O. Box358. Pittsburgh. Pa.

“NWJ”, “Politiken” ir 
kiti užsienio laikraščiai 
praneša, kad nežinomi as
mens pagrobę grįžtantį iš 
pamokų Stalino sūnų. Ma
skvoje įsitikinę, kad jį 
pagrobę trockistai, kurie 
norį už sugrąžinimą Vasi
lijaus Stalino, išlaisvinti 
keletą opozicijos vadų, 
kurių teismo procesas tu
rės netrukus įvykti. Jei 
tikėti “Politiken”, tai pa
grobėjai pranešę sušaudy
sią Stalino sūnų, jei nebus 
išlaisvinti norimi asme
nys. Ryšium su pagrobi
mu Maskvoje, net pačiame 
Kremliuje, areštuota ne
maža žmonių. Susidaro į- 
spūdis, kad yra stambus 
sąmokslas. Automobiliu, 
kuris vežęs Stalino sūnų, 
pavykę išvažiuoti iš Mas
kvos, nepaisant to, kad po 
pagrobiino buvo išstaty
tos sustiprintos sargybos.

XX3£X%XSSXXXXXX3C3CXXXXXXX363£jr/

JOSEPH W. CASPER 
(KaSPERAS) 

Lietuvis Graborius ir j 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

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

Patarnavimo* Dieną ir Natoj

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Res. ; 

564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC



Penktadienis, Spalių 22 d., 1937 DARBININKAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NAUJOS ANGLIJOS Pasinaudokite B. Koraičio Į
LIETUVIU SĄJŪDIS toji dovanėlė yra nuo visų 

r ~ susirinkusių juos pagerb-
ti. Baigdama pakvietė p. 
K. Akstiną paaiškinti to 
susirinkimo tikslą, kuris 
trumpai pakalbėjęs, pro
gramą vesti pakvietė p. A. 
F. Kneižį. A. F. Kneižys 
pasveikino pp. Versiackus 
ir paskui iššaukė po vie
ną visus dalyvius, kurie 
sveikino pp. Versiackus ir 
linkėjo ilgiausių metų.

Pp. Versiackai išaugino 
sūnų ir dukterį. Sūnus 
mokosi gydytoju. Mokslas 
labai gerai sekasi. Tėvai 

i labai rūpinasi, kad Dievui 
padedant, jie galėtų ištę- 

' sėti išleisti sūnų ir kad

Lapkričio 20 d. š. m. 
Naujos Anglijos lietuviai 
suvažiuos į Cambridge, 
Eikš Ballroom auditori- 
jon paminėti J. V. 150 m. 
konstitucijos priėmimo ir 
pasirašymo sukaktį, laik
raščio Darbininko baliu
je, kurį rengia Darbinin
kas ir jo Skaitytojai, 
Prieteliai ir Rėmėjai. Ko
misijos labai energingai 
darbuojasi, kad balius ir 
minėjimas būtų sėkmin
gas; kad atvykusieji sve
čiai ir viešnios, jauni, vi
duramžiai ir senesni būtų 
maloniaj priimti ir pavai- ^“ua'i&ilaik^tų sveika- 
suiti. Tikietai platinami. į^.oje_ »po -jiems visi dalyviai 
kolonijose organizuojami 
ekskursantai važiuoti au
tomobiliais, bus’ais ir ki
tokiu būdu. Gauname ži
nių, kad į Darbininko ba
lių atvyks būriais iš Con- 
necticut, Rhode Island, 
New York, New Jersey, 
New Hampshire, Maine ir 
net Pennsylvanijos vals
tybių. Suprantama, dau
giausia bus iš Massachu- 
setts valstybės. Jeigu pri
truktų vietos Eikš Ball- 
roome, tai Cambridge’iuje 
komisija paimtų dar kitą 
svetainę. Taigi užtikri- 
nam ,kad vietos bus vi
siems ir visi linksmai pra
leis laiką. Važiuokime vi
si į Darbininko balių, lap
kričio 20 d., Cambridge, 
Mass.

v •

linkėjo. Duktė yra baiems 
aukštesnę mokyklą ir dir
ba. Gyvena labai gražiai 
kartu su tėvais.

Jurgis Versiackas. yra 
plačiai žinomas veikėjas. 
Yra dalyvavęs katalikiškų 
organizacijų seimuose. 
Daug dirbo LDS organiza
cijoje ir yra buvęs jos 
Centro Valdyboje. Dabar 
daugiausia darbuojasi 
SLRKA. 81 kuopoje. Jis 
yra Šv. Jurgio draugijos 
pirmininku; priklauso 
prie Šv. Vardo draugijos. 
Daug dirba labdarybei. 
Be to, jis vra daus- pasi
darbavęs Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo 
laikotarpyje: LLP. bonų 
nardavinėjime. Jis buvo 
LLP. bonų stoties kasie- 
rium.

Apie Jurgio Versiacko 
veikimą būtų galima pla
čiai rašyti, bet “Darbinin
ko” skaitytojai ir iš to 
trumpo aprašymo supras, 

Spalių 6 d. pp. Jurgis ir | ypač Naujos Anglijos lie- 
Uršulė Versiackai, gyv. j tuviai labai gerąi jį pažįs- 
Pleasant St. minėjo savoį ta iš veikimo organizaci- 
25 m. vedybinio gyvenimo I jose.
sukaktuves. Ta proga ių Ponia Versiackienė vra 
draugai ir draugės ir kai- labai kukli šeimininkė ir 
mynai susirinko į jų na- katalikė.
mus juos pagerbti, nasvei- ‘ Pagerbimo vakarė 1 i s 
kinti ir palinkėti jiem ii- baigėsi pp. Jurgio ir Ur- 
giausių metų.

Pasodinus pp. Versiac- naus ir dukters padėkos 
kus prie stalo, pakviesta kalbelėmis, p. Jurgis Ver- 
susėsti ir visi svečiai ir siackas labai susijaudinęs 
viešnios. Ponia A. Smil-' kalbėjo ir dėkojo visiems 
gienė įteikė jubiliejatam už pagerbimą, dovanėlę ir

NORWOOD, MASS.

Į
i 
i j

PAGERBĖ pp. VERSIAC-
KUS

• v

šulės Versiackų ir ju sū-

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”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadvay, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parensrimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS *V. JONO EV. BL. PAiALPINČ 
PO GLOBA MOTINOS $VČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-plrm. — Ona Jankieoė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Maaa.
Prot. Rašt. — Bronė Cnnienė,

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

Fln. Rašt. — Marijona Markonlntė.
4115 VVashlngton St, Rosllndale, Mass.

TeL Parkw*y
Iždininkė — Ona Stanfnllutė.

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
Kaso* Globėja — Ona Sianrienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
DrsnglJ* saro «u*1r1nk!mna laiko ka*

antr* atarolnk* mėnaate.

DRAUGUOS VALDYBA
Pirmininką* Jnoza* Svagždys, 

601 Bth SU So. Boston, Mas*.
Vice-Pirm. Albina* Neviera,

16 VVinfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt Jonas Gllneckis,

| 5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa.
Fin. Ra S t. Aleksandras TvaSka, 

1514 Colnmbla R<L S. Boston, Mass 
Iždininkas Pranas Tnlelkis,

I 109 Bovren St. So. Boaton, Maaa. 
Maršalka Jonas Zalkta,

7 VVinfield 8t, So. Boston, Maaa.
Draugija laiko snairinkimus ka* tre 

člą nedčldlen) kiekvieno mčneslo.
i 2 vai. po piety, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Maaa.

7:80 vai vakar*. pobatnytlnAJ *re 
minėj.

Visata draugijom reikalai* kreipkite* 
p** protokolu raitinlnk*

Atsilankymu!

Bernardas Koraitis
411 NVASHINGTON street 

BOSTON, MASS.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

I. J. Fox didžiausios kailinių firmos Amerikoje lietuvis atstovas 
Bernardas Koraitis šiomis dienomis lankosi lietuvių kolonijose 200 myl 
ių Bostono apylinkėje su didžiausiu kailinių pasirinkimu. Taigi, kurios 
dar neesate užsikvietusios p. Koraičio į savo namus, su dideliu kailinių 
pasirinkimu, parašykite tuojau, nes jo atsilankymas sutaupys Jums 
daug pinigų.

Turime priminti, kad p. Koraičio atsilankymas nesudarys Jums jo
kių išlaidų nežiūrint ar Tamstos pirksite kailinius ar ne. Taigi, parašy
kite jam laišką ar atvirutę, o jis tuojau pas Jumis pribus.

linkėjimus. Jis pasižadėjo 
ir ateityje kiek išgalės, su 
Dievo pagelba, darbuotis 
katalikiškoje dirvoje.

Ten Buvęs.

KINIEČIAI SUVARĖ i 
JAPONUS į POŽEMI

kiekvieno seimo metu bu
vo laikomos už jos sveika
tą mišios. Be to, ją lankė 
ligoninėj visi iš arti ir to
li. Praėjusiame L. Vyčių 

i 25-tame seime visais bal
sais nutarta pakelti ją į 

(organizacijos garbės na
res. Ji jau buvo Chicagos 
apskr. garbės nare.

L. Vyčių organizacija 
liūdi netekus taip nuošir
džios ir pilnai jai atsida
vusios narės ir reiškia sa
vo didžiausią užuojautą 
jos visai šeimynai, gimi
nėms ir gausingiems jos 
draugams bei pažįsta
miems.

A. J. Mažeika,
L. Vyčių Pirmininkas

vavimą programoje gaus 
8120.00; menkesni po $10. 
00. Štai, tau darbininkų 
tėvynėje lygybė. Aktorius 
gauna suvirš šimto dole
rių už kelias valandas, o 
darbininkas gauna S60.00 
j mėnesį.

užmušta 10 žmonių ir a- 
pie 20 sužeista. Kitur pa
daryta daug medžiaginių 
nuostolių.

Į UPĘ SUPILTA 6.000 
LITRŲ VYNO

I

3
KELIONEI Į LIETUVĄ

i

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖOA
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivų išplaukimai iš New Yorko

DROTTNINGHOLM Lapkričio 18 
GRIPSHOLM ........... Gruodžio 8
DROTTNINGHOLM .... Sausio 22 
DROTTNINGHOI.M Vasario 19
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

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

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

sas vynas gabenamas iš 
kitur, 6.000 to brangaus 
gėrimo supilama j upę, 
kad būtų patenkinti atši
pusio ir neapgalvoto biu
rokratizmo reikalavimai”.

Shanghai, Kinija — Ki
nijos karo vadovybė už- 
ginčyja žinias, kad japo
nai varosi pirmyn karo 
lauke. Kiniečiai praneša, 
kad Shanghai fronte žuvo 
200 japonų kareivių ir kad 
šiaurinėje Kinijoje kinie
čiai pasivarė pirmyn Pei- 
ping - Hangok ir Tientsm- 
Pukow geležinkelio ruože. 
Kiniečių orlaiviai bombar
davo Pingyuan geležinke
lio stotį, Shantung provin
cijoj, ir sunaikino dideli 
iaponų amunicijos sande- 
’i- .................... I

Tačiau, iš Peiping pra
nešama, kad japonai užė
mė Tsingschang upės pie
tinį pakraštį, 14 myliu į 
šiaurę nu Changtehfu, Ho- 
nan provincijoj.
Kiniečiams pavyko Shan-i 

ghai apylinkėje suvaryti 
.japonus į apkasus, L. 
japonai labai nukentėjo.

land koloniją, kiti bus MIRĖ BR. PALILIŪNAITĖ pietinėje Tunisoje, prie I- 
talijos Libiano kolonijos, | 
tretieji bus šiaurėje Alge- 
rijoje, o ketvirtieji bus 
Prancūzijos Indų - Kinijo
je.

Prancūzai sako, kad Ita
lija turinti savo agitato
rius tose vietose ir būk 
jie kurstą gyventojus 
prieš Prancūziją ir Angli-

SOVIETAI IŠTREMIA 
ITALUS DARBININKUS

PROF. V. STANEVIČIUS 
IŠVYKO LIETUVOS 

VALSTYBĖN

Maskva, Spalių 21, — 
Rusų sovietų kova prieš 
fašizmą pasireiškė tuo, 
kad jie visus italus darbi
ninkus ištremia iš Rusi- 

, jos. Jau du šimtai italu iš
tremta. Tik diplomatai ir 
žurnalistai paliekami. Net 
ir tuos, kurie dar carų lai
kais atvažiavo į Rusiją, 

PRANCŪZIJOS ORLAI- sovietai ištremia. Viena
VIAI SIUNČIAMI Į 

AFRIKĄ

Ukrainų laikraštis “No
va Zaria” deda iš Varšu
vos laikraščio “Czas” to
kią žinelę:

“Vilniaus Arkivyskupas, Vilniaus universiteto rek- 
Jalbrzykovskis Podolės torius prof. V. Stanevičius 
Galicijoje įsigijo didelius išvyko Lietuvos Valsty- 
žemės plotus, kurie tinka ' bėn. “Kur Wil.” rašo, kad 
auginti vynuoges, ir užve-, prof. Stanevičius išvykęs 
dė vynuogyną, su tikslu; Lietuvos Valstybėn asme- 
pagaminti liturginio vyno, niškais reikalais, 
kad nereikėtų dideliais' 
kiekiais gabenti iš užsie-; 
nio. Vynuogynas užvestas,'

v • Šiomis dienomis buvęs

Paryžius, Spalių 21, — 
Daugiau kaip 80 orlaivių 
Prancūzijos yra valdžios 
siaunčiami į šiaurinę dalį 
Afrikos. (Ten Prancūzija 
turi kolonijas). Visi lakū- 

• nai bus padalinti į ketu- 
- į rius skyrius. Vieni skrįs, 

kur Per Saharos dykumas į 
rytinę Afriką, kur Pran
cūzija turi mažą Somali- ’ - ■« « « •• • A • 1

Spalių 17 d. Chicagoje 
mirė Bronė Paliliūnaitė, 
L. Vyčių didelė veikėja, 
buvusi Centro sekret. Lai
dojama penktadienį. Ve
lionė sirgo džiova per 3 
metus, paskutiniu laiku 
buvo pradėjus lyg eiti ge
ryn ir visi jos draugai, ją.

v« • v * “ S-.-— •

Moterų Meno Paroda
Sekmadienį, spaliu 10 d. 

vynuogės užderėjo ir sėk- Kaune atidaryta pirmoji 
toki, buvo 60 metų am- mingai pradėtas vyno ga- Lietuvos 
žiaus senutė, kuri per dau
geli metų pardavinėjo lai
kraščius prie viešbučio 
Europa, Leningrade. Joki 
kita tauta dar nėra taip 
su darbininkais pasielgu
si... Iš darbininkų tėvynės •v_ __ • n 1 • • f • o

vyčiai, laukė jos pasvei
kimo.

Velionė labai daug ir 
uoliai dirbo jaunimo orga
nizacijose, o ypatingai vy
čiuose, savo kuopoje, Cen- soje Lenkijoje žydai strei- 
tre ir pan. L. Vyčių 21- 
mąjį seimą 1933 metais 
rengiant beveik didesnė 
viso darbo dalis krito ant 
jos pečių. Centro rašti
ninkės pareigas ji ėjo 3 
metus. Paskutinį kartą 
toms pareigoms ji buvo 
išrinkta 1934 metų seime, 
New Yorke, į kurį ji vyko 
jau sirgdama ir gydytojo | _
draudžiama. Vienok ji sa- testo rezoliucijų Išnešta 
vo pareigas, nors jau ir Ii- prieš lenkų valdžią.

v •

išvaromi darbininkai, 
paliekami “buržujai 
diplomatai ir kiti.

JUNG. VALSTYBIŲ KA
RO GINKLAI SIUNČIA
MI ISPANIJOS RADIKA

LAMS

Milan, Italija, Spaliu 18, 
— Premiero Mussolini lai
kraštis praneša, kad rug
sėjo mėnesy Jung. Valsty
bės eksportavo karo gink
lų ir amunicijos į užsie
nius už $20,000.000, iš ku
rių už $10,000,000 pasiųs
ta Sovietu Rusijai, kuri 
tuos pačius ginklus ir a- 
municiją pasiuntė Ispani
jos radikalų valdžiai.

t Laikraštis pastebi, kad 
prez. Roosevelt savo kal
boje, Chicagoje tų skaitli- 

Varšuva, Spalių 21 Vi- njų nepažymėjo.

! moterų meni- 
minimas. ’ i ninkių kurinių paroda.

Deja, užmiršti nelemtie- Dalyvauja 40 menininkių 
ji mokesčiai. Kai atvykę' su 300 kurinių, 
iždinės valdininkai tiks
liai apskaičiavo, kiek rei
kės 
tai 
kalkuliacijos 
kad iš užsienio atgaben
tas vynas kaštuoja pigiau 
ir kad tokiomis sąlygomis 
vynas gaminti neapsimo
ka. Dar daugiau, apskai
čiuota, kad naudingiau y- 
ra pagamintas vynas iš
pilti į Dniestro upę ir par
sigabenti iš užsienio, negu 
sumokėti mokesčiai. Ir 
taip turėjo padaryti. Į u- 
pę supilta 6.000 (šeši tūk
stančiai) litrų vyno! Ir 
koks paradoksas! Lenki
joje, kurioje visai nėra 
vynuogynų, kur beveik vi-

Spaliu 10 d. įvyko Pre- 
sumokėti mokesčių,' kybos, Pramonės ir Ama- 

po stropiai suvestos tų Rūmų narių rinkimai, 
s paaiškėjo, į --------- —.

I

ŽYDAI STREIKUOJA 
LENKIJOJE

kuoja. Visos žydų dirbtu- Į GEN. FRANCO KARO I 
vės, parduotuvės ir namai ŠTABAS KELIASI I SAN 

vaikai neina į | SEBASTIANuždaryti; vaikai neina į| 
mokyklas, moterys nieko
neperka. Jie. protestuoja, Hendaya, Prancūzijos- 
kad lenkai įvedė į univer- Ispanijos rubežhis — Pra- 
sitetus atskirus žydams nešama, kad Ispanijos su- 
suolus. Jie vadinami “ghe- 
tto suolais”. Žydai renkasi 
į sinagogas melstis ar į 
susirinkimus. Daug pro-

kilėlių karo štabas iš Sa- 
lamanca keliasi į San Se- 
bastian, kad būti arčiau 
Katalonijos, kur sukilę- • 
lių kariuomenė ruošiasi 
pradėti ataką. Gen. Fran
co civilinė valdžia pasilie
ka Salamanca mieste. j—

Ispanijos sukilėliai iš or
laiviu apšaudė miestą Gi- 
jon šiaurinėje Ispanijoje. 
Keletą namu sugriauta. • 
Sukilėliu lakūnai taingi 
bombardavo Vai e n c i a. 

—«•----- r-—o*—- - a&cm v<a.gv;ii<t, Barceloną ir
sergant J tįstai už vieną sykį daly- , kitus miestus. Kartagenoj

goninėje būdama, didžiau
siu uolumu ėjo ir garbin
gai jas baigė. Visą laiką, 
nors ligos kankinama, Vy
čių organizacijos reikalais 
vis dar rūpinosi ir veiki- vietų valdžia nustatė ar- 
mu bei laimėjimais domė- tistams atlyginimą. Dabar 
josi. lošėjai, dainininkai ir kiti

Vyčių organizacija savo artistai bus apmokami 
uolios narės nelaimę labai pagal gabumus. Gabūs ar- Kartageną 
atjautė ir jai i

SOVIETAI NUSTATĖ 
ALGAS ARTISTAMS

Maskva, Spalių 21, —So-

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

R C A VIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Iš Lietuvos Maldaknygės
DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ

‘ŠVENTAS DIEVE'
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname žios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

i

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo

Sūnų savo brangiausią.
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

“šventas Dieve” — 
knygos formatas 5x 
3J colių, storumo a- 
pie pusantro colio. 
Juodi, tikro kolen
koro viršeliai; rau
doni arba geltoni 
kraštai.

Kaina tik
$1-95

(Kituose knygynuo
se parduodama po 

$2.50.)
Joje yra 9 litanijos 
ir ^vairiausių maldų.

“NAUJAS AUKSO ALTORIUS” — maldaknygė tinkame 
visiems. Formatas: 4|x3 col., juodi, tikro kolenkoro apdarai, 
geltoni kraštai. Kaina tik ------- ----------------------------------$1.25

Užsakymus su morrey orderiu prašome siųsti:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, So. Boston, Mass.
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visus karus. Tiesa, jiems tojus prieš fašizmą, kad 
reikalingi šautuvai ūki- iškilus karui, Amerika a- 
ninkus ir Stalinui neištiki-1 teitų jai į pagalbą. Ir toki 
mus darbininkus sušaudy- propaganda prieš fašizmą 
ti, bet ne tiek daug. Rusi- ir Ispanijos reikalus, kaip 
ja perka iš Amerikos ir tik gali įtraukti Ameriką 
kitų šalių karišką medžią- į karą. Rusai labai nori 
gą ir siunčia ją Ispanijos sukelti pasaulinį karą, 
radikalams. Yra neužgin- Radikalų Ispanijoje Rusai 
čijamas faktas, kad. visi lakūnai ir laivynų vadai 
Ispanijos radikalų ka- yra Maskvos instruktuoti 
riuomenės vadai, genero- bombarduoti kitų šalių 
lai ir teknikai yra nusiųs- laivus ar miestus, kad tik 
ti iš Rusijos.

Tačiau Amerikos spau-

APSAKYMĖLIAI
Rašo T.

Vilniaus Minėjimai
Visas laikotarpis prieš ir po 9 spalių užimtas ge

dulingu Vilniaus minėjimu ryšiumi su klastingu len
kų užgrobimu mūsų sostinės. Visos lietuvių kolonijos 
rūpinasi toj dienoj ar kitais artimais sekmadieniais 
suruošti prakalbas su atitinkamomis rezoliucijomis. 
Kviečiami visokie kalbėtojai, ypačiai tie, kurie pas
kiausiai lankėsi Vilniuje ir matė ten nusmukusį lenkų 
šeimininkavimą ir jų necivilizuotą elgesį su Vilniaus 
krašto lietuviais. Visi Vilnių aplankiusieji keliaunin
kai smarkiai pasipiktinę nežmonišku lenkų persekio
jimu. Kad politiški veikėjai yra engiami, tai dar gali
ma suprasti: kiekviena valstybė bando apsidrausti 
nuo politiškų agitatorių, bet kam gi persekioti varg
šus kaimiečius, kuriems vien rūpi šiaip taip išmisti? 
O tokie kaimiečių persekiojimai tarsi įtraukti į len
kų valdžios dienotvarkę. Lietuviai ujami vien dėlto, 
kad jie lietuviai. Lenkai nusistatę išraut visiškai lie
tuvių kalbą iš Vilnijos, kad netolimoj ateity nė lietu
vių vardo ten nebeliktų.

Tokia “civilizuotos” valstybės politika mums a- 
merikiečiams tiesiog neįmanoma. Tai atrodo kaip ko
kia klaiki neįtikėtina pasaka. Deja, mačiusieji Vil
niaus padėtį užtikrina, kad tai gryna tiesa. Ką gi 
mes turime daryti ir kaip reaguoti į nežmonišką len
kų elgesį? Daug, be abejonės, reiškia mūsų minėji
mai, patriotinės prakalbos, rezoliucijos, kurios tarsi 
pirštu bado į lenkų akis. Dėl lietuvių protestų len
kams ir sarmata, ir koktu, ir pikta. Jų tariamoji gar
bė ir poniškas “unaras” skaudžiai nukenčia, kai juos 
pastatome prie gėdos stulpo pasaulio akyse — bet len
kai turi kietą kaktą, su sarmatyjimais nedaug juos 
susarmatysi. Jiems sutramdyti 
priemonės, o toji yra
mimas. Mūsų doleriai daug svėrė ant Lietuvos nepri
klausomybės svarstyklių — tą pačią rolę tegu jie su
vaidina ir Vilniaus atvadavime. Giliai įsidomėkime tą 
neužginčyjamą faktą, kad tik per atlietuvinimą vil
niečių mes tegalėsime Vilnių atvaduoti. Mūsų prabo
čių klaida buvo tame, kad jie nebrangino savo kalbos 
ir pasidavė svetimai įtakai. Mums tenka ta klaida a- 
titaisyti ir iš jos pasimokyti, kad gimtoji kalba tai 
bran/Lausias tautos turtas ir svarbiausias, galima 
sakyti, vienintelis tautybės pažymis. Amerikiečiai, 
gelbėkite Vilnių ir — išlaikykite lietuvių kalbą Ame
rikoje! Liūdna praeities istorija tesuteikia mums tą 
pamoką. K.

I

sukėlus pasaulinį karą. 
~ i Bolševikams tas yra rei-

dafypač 1‘ietuCiųted'ie*v‘iu kali,n?a’,kad nukreipt'pa- 
laikraščiai, visada rašo, 
kad Italija ir Vokietija 
privalo atšaukti savo ka
reivius iš Ispanijos, nes 
taip Anglija ir Prancūzi-' 
ja nori. O tačiau niekasĮ 
taip gerai nežino, kaip 
gudrieji Anglijos diploma
tai, kad Franco gali karą 
laimėti be jokios Italijos 
ar Vokietijos pagalbos. 
O antra, tų šalių duoda
ma pagalba Franco val
džiai yra visai nežymi. Ta
čiau Anglija taip nori nu
statyti Amerikos gyven-

v »

šaulio akis nuo tų baisių i 
ir nesibaigiančių Rusijo
je žudymų. Londono Daily 
Telegraph koresponden
tas, Sir Percival Phillips,

1 kuris buvo Ispanijos karo .
1 fronte, tuo pilnai yra įsiti
kinęs. Tačiau gudrūs dip
lomatai veda neteisingą, 
tik sau naudingą propa
gandą. I 

Skaitant laikraščius rei
kalinga neužmiršti faktų' 
ir juos apsvarstyti, tada 
bus lengvai galima su
prasti tiesą. T.

v uz-

nu-

reikia skaudesnės
— medžiaginis vilniečių parė-
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Mažiau už Gyvulius 
Vertinami Žmones

Gudri Diplomatine
Propaganda

Indijoje gyvena 250 mi
lijonų žmonių, kurie yra 
pasiskirstę net į 2.300 
luomų. Kiekvienas indas 
jau gema kurio nors luo
mo nariu ir niekados ne
gali prasimušti į aukštes
nį luomą nei darbštumu, 
nei gabumais. Senų seno
vėje, kaip indų šventos 
knygos pasakoja, buvo tik 
keturi luomai — dvasinin
kų, karių, žemdirbiu ir a- 
matininkų. Bet laikui 
slenkant, tie keturi luo
mai skaldėsi į grupes ir 
kiekviena grupė savaime 
tapo savistoviu luomu. 
Tarp atskirų luomų yra 
nustatytos laba i griežtos 
ribos. Skirtingu luomų na
riai niekuomet nevalgo 
drauge, negyvena po vie
nu stogu ir nepalaiko jo
kių santykių. Supranta
ma, kad dėl to Indijos gy
ventojų vieningumas nėra 
galimas, o kartu indai dėl 
vienybės stokos negali už
imti net priderančios vie
tos kitų tautų tarpe.

neleis jų palaistyti pari
jui. Parijų palietimas, 
kvapas ir net šešėlis ne
švariais paverčia visus 
daiktus, kurie turi būti 
sunaikinti. Kelyje sutikęs 
dvasininką, kiekvienas jį 
sveikina, o dvasininkas 
atsako: “Telaimina tave 
Dievas”. Bet parijus nuo 
dvasininko pasuka į šalį 
per 20 žingsnių, puola ant 
žemės ir šaukia: * “Garbi
nu tave, mano viešpatie 
ir mano Dieve”, o dvasi
ninkas nusigręžia ir taria: 
“Eik šalin, juodasis šu
nie!” Per kai kuriuos mie
stus ir kaimus parijai gali 
eiti tik vidurdienį, kai 
saulės spinduliai krinta 
tiesiai iš viršaus. Vakare 
ar rytą einant jų šešėlis 
gali paliesti kitu luomų 
namus ir juos suteršti.
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Anglija ir Prancūzija | joje, bet tik retkarčiais ir 
reikalauja, kad Italija at--mažai apie Rusijos ko- 

ir. visą pagalbą 
Ispanijos radi-

šauktų iš Ispanijos savo munistus 
kariuomenę. Bet kodėl jos teikiama 
nereikalauja, kad taip pat kalams. 
padarytų ir Rusija? Jei 
Rusijai leidžiama siųsti 
komunistus į radikalų 
valdomąją Ispaniją, kodėl 
yra nusikaltimas Italijai 
leisti kareivius į naciona
listų pusę? Italija nė kiek 
ne daugiau nusikalsta 
remdama Franco, kaip 
Rusai ir Prancūzai rem
dami Valencijos valdžią. 
Tai kodėl spaudoje teskai- 
tome tik apie Italijos pa
smerkimą?

kiekviena.s skai-Tačiau
tytojas tą laikraščių nu
sistatymą prieš Katalikus 
aiškiai supranta. Štai, Is
panijos radikalų valdžioje 
yra trys miestai; du mies
tai tyri po suvirš milijoną 
gyventojų, o trečias anie 
penkis šimtus tūkstančių 
žmonių. Žinoma yra taip 
pat, kad nacionalistai tu
ri užėmę didžiausią ir der
lingiausią šalies dalį, o ra
dikalai tik keturioliktą 

Aną dieną Jonas Kmitas nuošimtį visos žemės. Tai- 
man priminė, kad Anglija gi neįmanoma, kad milijo- 
turi gudriausius diplomą- nai žmonių galėtų pragy- 
tus. Anglija per savo pla- venti be svetimųjų pagal- 
čiąją spaudą nori nustaty- bos. Iš kur Ispanijos radi- 
ti žn enių, ypač Ameriko- kalai gauna maisto, jei ne 
nų, nuomonę savo naudai, iš Rusijos, Prancūzijos ir 
Anglija jaučia, kad išti- Anglijos? Iš kur jie gauna 
kus karui, Italija bus vie- karui ginklus ir atnunici- 
na iš jai priešų, užtat ji ją, orlaivius ir šautuvus, 
visada kalba pasauliui a- jei ne iš Rusijos? Rusija 
pie fašizmą. O Amerikos per pereitus metus nupir- 
spaud? seka ir pritaria ko iš Amerikos už milijo 
Anglijai. Amerikos laik- nūs doleriu kariškos me- 
raŠčiai nuolatai rašo anie džiagos. Ką ji su ja darė? 
Italijos kareivius Ispani- Juk bolševikai pasmerkia
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Žemiausias indų luomas 
yra parijai, kurių priskai- 
toma arti 60 milijonų. Tai 
žmonės vergai, vertinami 
žemiau už gyvulius. Jie 
neturi jokio turto, jokios 
pagarbos. Kas įžengia į 
parijo troba, kas valgo 
parijo paruoštą valgį, kas 
prataria parijui malonų 
žodį, tam gręsia pavojus 
būti išmestam iš luomo ir 
pačiam tapti pariju. Iš 
luomo išmestas negali 
rasti jokio pragyvenimo, 
nors ir artimiausių save 
giminių tarpe. Išmestas 
turi palikti savo kaimą, 
šeimyna, tėvus, žmoną, 
vaikus ir eiti, kur jo nepa
žįsta. Bet niekas jo nepri
ima į savo tarpą, nes pa
rodęs išmestąiam gerą 
širdi. gali pats būti išmes
tas iš luomo.

Išmestam iš luomo, o 
taip pat parijui, kad nesu
siteptų, niekas neduoda 
net lašo vandens. Parijaus 
dukterų neveda nė vienas 
nors truputį aukštesnio 
luomo jaunikaitis. Kur tik 
jis pasisuka, visi jo ven
gia, pajuokia, bado pirš
tais ir niekina. Aukštes
nės kartos žmogaus lau
kus gali baigti kepinti 
saulė, bet jis niekuomet

tiems kunigo pasiunti
niams, katekistams, už
laiko ligonines, mokyklas, 
prieglaudos namus, pasta
to koplyčias bei mokyklas
— žodžiu, jis vienas nenu- 
ilsta, kada kitų kišeniai 
tušti.

Jėzaus Draugijos Nau
josios Anglijos Provinci
ja turi dvi Misijas paves
tas Švento Tėvo nariams:
— juodųjų tarpe Jamai
kos saloje, B. W. I., ir Is- 
lamiečių tarpe, Baghdad, 
Iraų’e. Tai tokia Dievo va
lia, kad šitie netikėliai ap
turėtų Tikėjimo Šviesą 
per kitų pasidarbavimą. 
Jojo Valia išlieti Savo Ma
lonę per Savo sutvėrimų 
patarnavimą.

Sunaudoti pašto - ženk
leliai (postage - stamps) 
padeda apmokėti misijo- 
nierių išlaidas. Štampų - 
rinkėjai perka juos šim
tais svarų kartu, kad net 
negalima išpildyti visų 
prašymus. Taigi, “Mission 
Stamp Bureau” prašo pa
galbos. Ieško pašalpos 
Dievo apaštalams pago
nių kraštuose. Maža ka 
čia reikia daryti — tiktai 
sutaupinti visus sunaudo
tus pašto - ženklelius nuo 
laiškų, kortelių, ir t.t., ne
žiūrint kokia buvo jų pir
ma vertė. Nereikia atlip- 
dyti nuo popierio — tik
tai nukirpti nuo voko, pa
liekant mažą kraštelį po
pierio aplink pašto ženk
lelį, ir kad ženklas būtų 
visas. (Jeigu jų bus daug 
sykiu, tai visus kaipo vie
ną nukirpt). Kada prisi
rinks maža dėžutė (arba 
didelis krepšys) atsiusti 
galima arba atvežti tie
siog i “Mission Stamp Bu
reau”, Weston College, 
Weston, Mass.. per klieri
kus Praną Jakimavičių, S. 
J., arba Vladą Jeskevičių, 
S. J. (Jei patogiau galima 
ir perduoti 
tėveliams, 
mavičiam, 
So. Boston,

gino tuos kariškus pažy
mėjimus. Savo kambarė
ly ant sienos jis turėjo 
juos visus sukabintus ir 
su pasididžiavimu savo 
draugams apie juos kal
bėdavo. Pačiame vidury 
tų medalių buvo pakabin
tas mažas paveiklėlis, bet 
taip nutrintas, vietose į- 
plėštas, kad tikrai nebuvo 
galima įžiūrėti ir pasaky
ti kas tai būtų.

Sykį pas seną kareivį 
atsilankė vienas žmogus. 
Kareivis jam pradėjo ro- 

: dyti jo kariškus pažvmė 
ji mus ir apie juos aiškin
ti. Svečias pamatęs pa
veikslėlį paklausė: “O kas 
gi čia? Ką tas poperėlis 
reiškia, kad taip garbin
gai jį turi pakabins?”

“Tai yra mano bran
giausia ir garbingiausia 
dovana”, atsakė kareivis. 
“Tai paveikslėlis, kurį ku
nigas man davė mano pir
mos Komunijos dienoje, 

į Jis man primena prižada 
toje brangioje dienoje 
Dievui padaryta. Taip, jis 
yra senas ir sutrintas, nes 
aš visada jį nešiojau prie 
savęs. Namie ir karo lau
ke jis buvo man pagalba 
Kada aš buvau nelaimėje, 
tai išsiėmęs pažiūrėdavau 
į tą paveikslėlį, prisimin
davau tą dieną kada Die- 

1 vas pirmą sykį atėjo į ma
no sielą, ir aš gaudavau 
drąsos ir stiprybės eiti 
tiesos keliu. Aš jau senas, 
mirties diena jau arti, bet 

j kada mano rankos jau bus 
sustingę ir šaltos, aš no
riu, kad tas paveikslėlis 
būtų į jas įdėtas. Visas 
kitas dovanas paliksiu, 
bet brangiausią, pirmos 
Komunijos paveikslėlį no
riu pasiimti i kitą pasau
lį”

I

NEŠK ŠVIESĄ KITIEMS
Vienas žmogus prisira

šė prie darbininkų draugi
jos. Už kelių mėnesių jo 
klebonas jį nutikęs 
klausė:

“Pasakyk, Jonai, ką 
veikei LDS reikalais”.

“O aš dar tik naujo
kas”, atsakė Jonas.

“Taip, tai taip, bet pasa
kyk, kam tu uždegi žvakę, 
ar kad jai būtų šilta, ar- 
kad ji duotų šviesą?”

“Nuo žvakės, klebone, 
nesušilsi, ji uždegama, 
kad šviestų”.

“O kada ji šviečia, ar 
pusiau sudegus ar tik už
degta?”

“Tik uždegta žvakė jau 
duoda šviesą”.

“Labai gerai, Jonai, eik 
ir tu nešk šviesą kitiems”.

Už kelių mėnesių toje 
LDS kuopoje buvo dvide
šimts naujų narių.

Parijai neturi teisės Įei
ti i viešųjų įstaigų vidų, į į 
ligonines, Į krautuves, Į 
šventyklas. Jų vaikai yra 
mokomi skyrium, kaimo, 
gale. Jeigu kur valdžia ir 
priverčia įsileisti parijų' 
vaikus į mokyklas, tai jie 
nuo kitų būna atskiriami 
aukštomis pertvaromis. į 
Parijams nevalia staty
dintis savo namus kai- į 
muose ir miestuose prie j 
priklausančių kitiems luo-' 
mams žmonių trobesiu. Jų 
skurdžios lūšnelės stūkso 
nuošaliai. Vyrai, moterys 
ir vaikai pari jai paprastai 
vaikšto pusnuogiai.

Kokį baisų skurdą ten
ka kęsti parijams, sunku, 
net apsakyti. Atrodo, kad 
indų tauta, apskritai, yra 
kultūringa. Taigi keistas 
atrodo jų dalimąsis į luo
mus, o ypač toji parijų ne
apykanta. Juk parijai yra 
taip pat žmonės, visai ne
kalti, kad teko jiems pa
rijais gimti. Bet niekas 
negalvoja, kad parijai 
gautų nors žmogaus tei
ses. Aukštesnieji indų luo
mai jau tūkstančius metij 
į parijus žiūrėjo, kaip į 
gyvulius ir šiandien nega
li net įsivaizduoti, kad rei
kia į juos žiūrėti kitaip. 
Anglai, kurie Indiją valdo, 
darė pastangų parijų būk
lei palengvinti, tačiau vel-
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tui — amžiais išugdytas 
indų pažiūras pakeisti 
sunku.1 “D.”

MAŽAS BERNIUKAS

“Laikraščių! Pirkite lai
kraščių”, miesto gatvėje 
šaukė mažas berniukas. 
Vienas gražiai apsirengęs 
vyras priėjęs pasipirko 
laikraštį ir biauriai sukei
kė; jam berniukas labai 
patiko, ir jis sakė: “Tu 
gražus vaikas, kad tave...”

Berniukas pasižiūrėjo į 
nepažįstamąjį, bet nieko 
neatsakė. Vyras vėl sukei
kė pakartodamas, kad jis 
gražus vaikas.

“Pasakyk man kur tavo 
tėvas gyvena”.

“Mano tėvas yra miręs”, 
liūdnai atsakė berniukas.

“Ar taip, tai gal tu no-1 
retu m eiti pas mane gy 
venti,” tarė vyras, bet jo 
kas antras žodis buvo 
biaurūs keiksmai. “Žinai, 
aš tau visa duočiau, iš
leisčiau į aukštus moks
lus, užaugęs tu turėtum 
lengvesnį gyvenimą”.

Berniukas valandėlę ty
lėjo, paskui drąsiai atsa
kė: “Aš nenorėčiau gy
venti su žmogumi, kuris 
taip labai keikia”.

Ir paėjęs toliau nuo ne
pažįstamo tvirtu balsu 
šaukė: “Laikraščių! 
kitę laikraščių”.
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Pir-

SENAS PAVEIKSLAS

Vienas »senas kareivis, 
kuris dalyvavo ne viena
me karo fronte, ir už drą
są ir narsumą daug sykių 
buvo apdovanotas meda
liais, senatvėje labai bran-

DIDELIS SKAIČIUS i

Du vyrai maliavojo na
mą. Vienas jų paslydo 
nuo kopėčių ir nukrito že
myn. Subėgo prie jo žmo
nės. Jie norėjo žinoti kaip 
jis jautėsi krisdamas. Jis 
jiems kiek galėdamas ap
sakė savo jausmus.

“Bet aš noriu žinoti, 
“klausė viena moteriškė”, 
ar tiesa, kad baisioje ne
laimėje visos tavo nuodė
mės stoja prieš akis, 
tau taip buvo?”

“Kalbėk protingai”,
sakė vyras, “aš tik trisde
šimts pėdų tekritau, o ne 
trys šimtus”.

Ar

at-

Mažutis Apaštalas...
‘Mission Stamp Bureau’, 

Weston Kolegijoj’, atida
ro naują metą darbuotės. 
Jųjų darbas primena šv. 
Povilo žodžius: “Menkus 
dalykėlius šio pasaulio iš
rinko Dievas tvirtiesiems 
nugalėti”. Nes į tvirtuc- 
lio, bei viršžmogiško Po
vilo darbą, į sielų išgany-

Bažnyčia skaitytų 300, 
000,000 sekėjų? Bet tai y- 
ra faktas. Dievo keliai ir 
būdai, tai ne žmogaus!

Ir iki šios dienos Dievas 
taip dirba — net dar ste
buklingiau. Dar mažesni 
ir menkesnį dalykėlį Jisai 
išrinko Jojo Karalystei. 
Net tiems, kurie jau yra

mą, Viešpats Kristus siun- D?€v? kel!us: šitas
tė labai menkus žmonelius būdas atrodo visai pai-
(te guodžias vyrai ir mo
terys menki esą). Kuris 
mokslinčius būtų išrinkęs 
keletą žvejų ir muitininkų 
įkurti Bažnyčią? Ir kas 
būtų galėjęs įspėti, kad 
praėjus dviem tūkstan
čiam metų po jųjų negar
bingos kančios, ta pati

kas. Mažai sunaudotą paš
to - ženklelį Dievas išrin
ko būti Jojo apaštalu —
Jojo misijonierium.

Taip, pašto - ženklelis y- 
ra misijonierius — prak
tiškas misijonierius. Jisai 
dirba dėl Dievo, apžiūri 
raupuotus, užmoka algas

šitų klierikų, 
p-nams Jaki- 
83 Silver St., 

ar .Teskevi- 
čiam, 92 Sawyer Avenue, 
Dorchester).

Štai lengvas ir tikrai 
veikiąs būdas išpildyti 
Kristaus įsakymą: “Ei
dami į visą pasaulį, skelb
kite Evangeliją visam su
tvėrimui”. Štai, siųsdami 
tą pasiuntinį, galite užsi
dirbti Dievo žadėtą atly
ginimą: “Kas Mano įsa
kymą laikys ir mokys, tas 
bus vadinamas didis dan
gaus karalystei...”

SUSIPAŽINKIME SU
LIETUVOS PRAEITIMI
Ką tik išėjo iš spaudos 

magistro kun. M. Urbo
navičiaus, MIC. parašyta 
“Trumpa Lietuvos Istori
ja Paveiksluose”, kurioje 
suglaustai atpasakojama 
visa Lietuvos istorija nuo 
1987 iki 1937 metų. Istori
ja iliustruota gražiais pa
veikslais. Knygos gale y- 
ra žemlapis, rodantis Lie
tuvos rubežius nustatytus 
sutartimi su Maskva 1920 
metais.

Jos kaina 50c. Užsaky
mus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Jei pati prigimtis leido 
visuomenę, tai ne tam, 
kad ji būtų galutinis žmo
gaus tikslas, bet kad per 
ją ir joje žmogus rastų 
paramos, padedančios jam 
siekti tobulybes. (Leonas 
Xm, enc. 1890.1.10).
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Jo Šventenybes Pijaus 
XI, iš Dievo Apvaizdos 

Popiežiaus,
Šlovingiems Broliams Patrijarkams, Primams, Arki
vyskupams, Vyskupams ir Kitiems Dvasiniams val

dytojams, gyvenantiems su Apaštališkuoju sostu 
Taikoje ir Bendrybėje

ENCIKLIKA
i

Apie ŠvČ. Panelės Marijos Rožančių

ŠLOVINGI BROLIAI: *
Mes daugiau kai sykį — ir tik neseniai Encikli

koje apie bedieviškąjį komunizmą — sakėme, kad ne
gali būti kitos priemonės to mūsų amžiaus besiple
čiančių nelaimių išgydymui, kaip tik sugrįžimas prie 
Kristaus ir Jo švenčiausių įsakymų. Jis vienas teturi 
“amžinojo gyvenimo žodžius” (Jo. 6, 69); ir jei Jo 
Švenčiausioji Didenybė bus paniekinta ir Jo Dieviš
kasis Įstatymas atmestas, tada nei atskiri asmenys, 
nei bendruomenė, nieko negalės nuveikti, kas neat
neštų greito ir baisaus suirimo.

GALINGAS MARIJOS UŽTARIMAS
Kas atidžiai skaito Katalikų Bažnyčios istoriją, 

tas aiškiai mato, kad galingosios Švč. Panelės Dievo 
Motinos užtarimas, yra glaudžiai susijus su visais 
Krikščioniškojo vardo užrašais. Kada issiplatinusios 
ir didėjančios klaidos grėsė suplėšyti Bažnyčios ne
siūtą rūbą, ir sukrėsti visą Katalikiškąjį pasaulį, ta
da mūsų tėvai, su tikėjimu, kreipėsi į Ją, kuri viena 
sunaikina visame p/sauly klaidingą mokslą: ir per
galė, per Jos užtarimą apturėta, atnešė laiminges
nius laikus. Ir taip pat kada žiauri Mohammedo ga
lybė, pasitikėdama savo didžiam laivynui ir skaitlin
gai kariuomenei, visiems Europos gyventojams gręsė 
vergiją ir sunaikinimą, tada, Popiežiaus paraginimu, 
nuoširdžiai buvo prašoma Dangiškosios Motinos pa
galbos; priešai buvo nugalėti ir ju laivai nuskandvti. 
Ir kaip viešose nelaimėse, taip ir privačiuose reika
luose, visų amžių tikintieji visada kreipėsi malda į 
Mariją, prašydami, kad Ji iš savo gerumo ateitų 
jiems į pagalbą ir išgelbėtu juos iš kūno ir dvasios 
nelaimių. Ir tie, kurie maldingai ir su pasitikėjimu 
šaukėsi Jos galingos pagalbos, visada buvo išklausyti.

ŠIŲ DIENŲ KLAIDOS
Nemažesnės nelaimės mūsų laikais gręsia Bažny

čiai ir valstybei, Ir kadangi daugelis aukščiausiojo ir 
amžinojo Dievo valdžią,’ Kuris duoda mums Savo į- 
statymus ir nurodymus, paniekino ir atmetė, tai 
Krikščioniškųjų pareigų supratimas susilpnėjo, ir 
daugelis sielų apsileido tikėjime, arba visai jo nete
ko, ir taip galutinai, patys žmonijos bendruomenės 
pamatai sugriuvo. Už tat vienur mes matome žiaurią 
klasių kovą; turtingesnieji yra nusistatę prieš tuos, 
kurie savęs ir savo šeimos užlaikymui turi dirbti. Ne
kurtose vietose, kai mes gerai žinome, dalykai taip 
toli nuėjo, kad privatinės nuosavybės teisė jau yra vi
sai panaikinta ir visos gerybės suimtos į bendra iž
dą. Kitur, taip pat yra žmonių, kurie sakosi kelią 
Valstybės galybę iki aukščiausiojo garbės laipsnio, 
kurie sako, kad civilinė tvarka ir valdžia privalo būti 
sustiprinta visomis galimomis priemonėmis, nes tik 
taip jie nugalėsią žiaurius komunistų puolimus; ta
čiau jie paniekina Evangelijos išminties šviesą ir tik 
nori atnaujinti pagonių klaidas ir pagonių gyvenimo 
būdus. Prie tų turi būti pridėtas tas žiaurus ir smerk
tinas žmonių skyrius, kurie Dievą paneigia ir Jo ne
apkenčia, ir dar pasididžiuoja, kad jie esą Amžinojo 
Majestoto neprieteliai; jų yra visur; jie puola visas 
tikybas ir visus tikinčiuosius nori nuo tikėjimo ati
traukti; jie nepripažįsta nei žmogiškų nei Dieviškų 
teisių ir, tyčiodamies iš amžinosios Dangaus laimės, 
kursto žmones ieškoti šiame gyvenime netikrosios 
laimės, net ir neleistomis priemonėmis; jie atkakliai 
veda žmones, sukeldami riaušes, kruvinas revoliuci
jas, ir civilius karus, prie socialinės tvarkos sunaiki
nimo.

MŪSŲ VILTIS
Tačiau, Šlovingi Broliai, nors tiek daug ir tokios 

didelės nelaimės gręsia mums, ir ateitis gali būti dar 
baisesnė, mes neturime nusiminti, nei nustoti vilties 
ir tikėjimo i Dievą. Jis tikrai, Kuris padarė žmones ir 
tautas sveikas (Iš. 1, 14), neapleis tų, kuriuos Jis at
pirko Savo brangiausiu Krauju; Jis neapleis Savo 
Bažnyčios. Bet kai mes sakėme pradžioje, kreipkimės 
į Švenčiausiąją Panelę, kaipo mūsų geriausiąją užta
rėją ir globėją, nes, pakartoti Šv. Bernardo žodžius: 
“toki yra Dievo valia, kad mes visus daiktus apturė- 
tumėm per Mariją”.

ROŽANČIAUS SUDĖJIMAS
. Visi tikintieji žino, kad iš Įvairių maldų, kurios 

tinkamai gali būti kalbamos į švč. Dievo Motiną, 
Šventasis Rožančius užima ypatingą vietą. Tas mal
dos būdas, kuris yra nekuriu vadinamas Švč. Panelės 
“Psalmų Knyga”, arba “Evangelijų ir Krikščioniško
jo gyvenimo maldaknygė”, buvo ryškiai aprašytas ir 
patartas vartoti amžinos atminties Mūsų Pirmtakū- 
no, Leono XIII: “Tikrai gražus yra tas vainikas, su
pintas iš Angeliško pasveikinimo ir Viešpaties mal
dos, nešąs apmąstymo pareigą, gražus tai maldos bū
das... ir labai naudingas amžinojo gyvenimo apturėji-
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i mui”. (Actą Leonis, 1898.). Tas yra aišku ir iš pačių 
gėlių, iš kurių tas vainikas yra supintas. Nes kur ga
lima būtų rasti šventesnes ir tinkamesnes maldas? 
Pirma Rožančiaus malda yra Paties Išganytojo žo
džiais pasakyta Apaštalams, kada jie Jį prašė, saky
dami: “Išmokyk mus melstis”. (Luk. XI, 1). Tai yra 
labai šventa malda, kuri siekia, kiek yra mums gali
ma, duoti Dievui garbę ir prašo mūsų kūnui ir dva
siai reikalingų daiktų. Ir kaip gi Amžinasis Tėvas, 
prašomas Jo Paties Sūnaus žodžiais, neateis mums į 
pagalbą?

Kita malda yra Angeliškas pasveikinimas. Ji pra
sideda Arkangelo ir Šventos Elzbietos pagarbinimu 
Mari jos ir užsibaigia tuo nuoširdžiu prašymu, kuriuo 
mes meldžiame, kad Švč. Panelė padėtų mums dabar 
ir mūsų mirties valandoje. Prie tų žodžiais kalbamų 
maldų, dar yra pridėtas šventųjų paslapčių apmąsty
mas, per kurį Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos skaus
mai ir džiaugsmai perstatomi prieš mūsų akis, kad 
taip savo nelaimėse mes galėtume semtis sau paguo
dos ir suraminimo; ir kad sekdami tuos šventus pa
vyzdžius, mes būtumėm paskatinti įsigyti didesnes 
dorybes ir siekti Dangiškosios laimės.

APMASTYMO NAUDA
Tas maldos būdas, Šlovingi Broliai, sėkmingai 

Šv. Dominiko, ne be Dievo Motinos įkvėpimo ir Dan
giško patarimo išplatintas, labai yra tinkamas vi
siems, paprastiems ir nemokytiems žmonėms; ir kaip 
toli nuo tiesos yra tie, kurie sako, kad toks maldos 
atkartojimas yra nubodus, ir ją atmeta, nes sako ji 
tinka tik moterims ir vaikams! Čia mes norime pa- 
tėmyti, kad pakartojimas tų pačių žodžių su meile ir 
dievotumu, nežiūrint kaip dažnai, nėra tik to paties 
dalyko priminimas, bet vis ko tai naujo, tarytum, bė
gančio iš amžinai atnaujinto meilės šaltinio ėmimas. 
Toliau, toks maldos būdas yra Evangelijoms atsida
vimo 2ymė, ir reikalauja nuolankumo dvasios, kurią 
paniekinę, kaip moko mūsų Dieviškasis Išganytojas, 
negalėsime Įeiti Į Dangaus Karalystę: “Ištikrųjų, Aš 
sakau jums, jei jūs neatsiversite ir nepasidarysite 
kaip kūdikiai, jūs neįeisite į Dangaus Karalystę” 
(Mat. 18, 3).

BRANGINAMOJI MALDA
Ir nors mūsų amžius, persiėmęs puikumu, pašie- 
ir atmeta Šventąjį Rožančių, tačiau nesuskaito- 
daugybė šventų žmonių, įvairių amžių ir gyveni- 
luomų, ne tik jį brangina ir su didžia meile kai-
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ba, bet taip pat jį panaudoja kaipo galingą priemonę 
pavaryti šėtoną, išlaikyti dorą gyvenimą, greičiau do
rybių pasiekti ir žmones prie taikos atversti. Buvo 
taip pfat aukšto mokslo ir didžios išminties žmonių, 
kurie nepraleido nė vienos dienos, nežiūrint kaip jie 
būtų buvę užsiėmę savo darbais ar moksliškais tyri
nėjimais, neatsiklaupę prie Dievo Motinos paveikslo 
ir dievotai nesukalbėję Rožančiaus. Toks tai buvo pa
protys karalių ir kunigaikščių, nors jie ir buvo ap
sunkinti visokiais reikalais ir pareigomis. Taigi tas 
paslapčių vainikas, randamas yra ne tik paprastų 
žmonių rankose, bet branginamas visų luomų ir žmo
nių klasių.

Ir mes nenorime apleisti nepaminėję, kad ir mū
sų laikais, Švenčiausioji Panelė labai ragino taip 
melstis, kada Ji apsireiškė Liurde nekaltai mergaitei 
ir mokė ją Rožančių kalbėti. Kodėl tat mes turime 
nusiminti, ko turime bijoti, .jei dievotai ir tinkamai 
šauksimės Dangiškosios Motinos užtarimo?

PRIEMONE PRIEŠUS NUGALĖTI
Mes norime, Šlovingi Broliai, kad per ateinantį 

Spalių mėnesį, visi tikintieji, bažnyčioje ar namuose, 
su didesniu pamaldumu atkalbėtų Rožančių. Tas yra 
šiais metais labiau reikalinga, kad visi Dieviškojo 
Vardo priešai, visi, kurie paneigia ir sukila prieš Die
vo Amžinąją Didenybę, visi, kurie kovoja prieš žmo
giškas ir dieviškas teises, norėdami sunaikinti žmoni
jos bendruomenę, per galingąjį švenčiausios Dievo 
Motinos užtarimą, galutinai, būtų nugalėti ir atvesti 
prie atgailos: kad jie sugrįžtų į tiesos kelią, pasives- 
dami save Marijos vadovybei ir globai.

Tegul Ji, kuri kadaise nugalėjo Albigensų sektą 
ir išvarė juos iš Krikščioniškų šalių, išklauso mūsų 
maldas ir išsklaido tas naujas klaidas, ypatingai ko
munizmo, kuris dėl daugelio priežaščių ir daugybės 
piktų darbų, mums primena senovės klbidingus mok- 
slus. Ir kaip Kryžiuočių laikais, Europos tautos turė
jo vieną balsą ir vieną maldą, taip dabar, visame pa
sauly, miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir sodžiuo
se. tegul visi savo mintis ir širdis pakelia malda prie 
Dievo Motinos, kad Krikščionybės ir civilizacijos prie
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šai būtų nugalėti, o suvargę ir prispaustieji žmonės 
galėtų džiaugtis tikrąja ramybe. Jei visi žmonės tai 
darys su giliausiu tikėjimu ir tikru pamaldumu, tai 
bus galima tikėtis, kad kaip praeityje, taip dabar, 
Švenčiausioji Panelė Marija užtars mus pas Savo 
Dieviškąjį Sūnų ir išprašys, kad šių dienų audrų ban
gos nutiltų ir nusiramintų, ir kad pagirtinas tikinčių
jų tai maldai atsidavimas būtų apvainikuotas perga
lės vainiku.

KELIAS Į DORYBES
Bet šventasis Rožančius yra ne tik galinga prie

monė Dievo ir .Bažnyčios priešus nugalėti, bet taip 
pat įkvėpti, ugdyti ir palaikyti žmonių širdyse Evan- 
geliškas dorybes. Pirmiausia ir labiausia, tai stipri
na Katalikiškąjį Tikėjimą, nes tinkamas šventųjų pa
slapčių apmąstymas jį atnaujina ir nukreipia žmonių 
mintis į dieviškai apreikštąsias tiesas. Ir negali būti 
nė vieno žmogaus, kuris nematytų kaip tai yra rei
kalinga, nes mūsų amžiuje ir pas tikinčiuosius pasi
reiškia ypatingas neprielankumas dvasiniams daly
kams ir net nubodumas Krikščioniškuoju mokslu.

Kada mes kalbėdami Rožančių apmąstome Jė
zaus Kristaus ir Jo Motinos garbingąsias paslaptis, 
mumyse atsinaujina amžinojo gyvenimo viltis, mums 
parodoma atviras dangus ir mes esame kviečiami lai
mėti amžinąją karalystę. Užtat, kada žmonių širdys 
yra pilnos nesuvaldomų geidulių ir užimtos žemiš
kais dalykais, ir kada žmonės vis labiau ir labiau ieš
ko nykstančių gerybių ir tuščių linksmybių, visi tu
rėtų Šventojo Rožančiaus maldomis būti paraginti 
ieškoti dangiškų turtų, “kurių vagys nepavogia nei 
kandys nesugadina”, (Luk. 12, 33) ir kurie niekada 
neišnyksta.

Ir nors daugelio širdys atšalo meilėje, ar jos vėl 
neužsidegtų, jei jos su širdies skausmu prisimintų Iš
ganytojo kaįičią ir mirtį ir Sopulingosios Motinos so
pulius? Negalima manyti, kad iš tos dieviškosios mei
lės nekiltų didesnė ir artimo meilė, jei Viešpaties 
Kristaus darbai ir kančios būtų tinkamai apmąstytos, 
ir per tai visi būtų sugražinti į Dievo sūnų prarastą
ją tėvainystę.

PARAGINIMAS KALBĖTI ROŽANČIŲ
Taigi, Šlovingi Broliai, rūpinkitės, kad tas mal

dos būdas, kuris yra toks vaisingas, kaskart labiau 
išsiplatintų, kad visų žmonių būtų laikomas didžiau
sioje pagarboje ir jų pamaldumą padidintu. Lai tos 
maldos garbė ir naudingumas būna dažnai aiškina
mas žmonėms jūsų ir tų, kurie jums padeda sielų iš
ganymo darbe.

Lai jaunieji ima sau iš Rožančiaus maldų stip
rybės nugalėti blogus geidulius ir išlaikyti nesuteptas 
sielas: lai senesnieji toje maldoje randa sau pa
guodą ir suraminimą visose savo nelaimėse ir var
guose. Lai paskatina tuos, kurie yra atsidavę Ka
talikiškajai Akcijai, su didesniu uolumu ir pasišventi
mu tęsti apaštalavimo darbą; ir lai atneša paguo
dą visiems kurie yra kokiose nors nelaimėse, ypatin
gai mirštantiems, ir tegul sustiprina jų viltį į amži
ną gyvenimą.

Šiame dalyke, ypatingai tėvai ir motinos lai 
bus pavyzdys savo vaikams; kada dienos pabaigoje 
visi sugrįžta namo nuo savo darbų ar užsiėmimų, lai 
visi suklaupia prie Dangiškosios Motinos paveikslo ir, 
tėvams vadovaujant, visi vienu balsu, ir būdami vie
nos dvasios, atkalba Šventąjį Rožančių. Tai yra gra
žus ir naudingas paprotys iš kurio šeima ims sau 
taiką, ramybę ir dangiškąsias dovanas. Užtat, ka
dangi mes dažnai priimame jaunavedžius ir į juos tė
viškai kalbame, mes duodame jiems Šventą Rožančių 
ir širdingai patariame jį kalbėti, net ir save statome 
jiems už pavyzdį, ir raginame, kad nežiūrint kaip jie 
bus užimti kitais darbais, neapleistų nė vienos die
nos neatkalbėję Rožančiaus.

UŽBAIGA
Dėl tų tai priežaščių, šlovingi Broliai, mes ma

nėme širdingai jus paraginti, ir su jumis visus tikin
čiuosius, prie taip naudingo maldos būdo; ir mes ne
abejojame, kad jūsų paklusnus atsinešimas į mūsų 
paraginimą bus didžiai ir gausiai atlygintas. Mes dar 
turėjome ir kitą tikslą rašydami šitą Enciklišką laiš
ką į jus. Mes norime, kad visi Mūsų Sūnūs 
Kristuje, sykiu su Mumis padėkotų švenčiausiai Die
vo Motinai už sugrąžinimą Mums sveikatos. Tą ypa
tingą malonę, kaip mes esame jau pirmiau rašę (Os- 
servatore Romano, rūgs. 5, 1937), mes esame apturė
ję per užtarimą Lisieux šventosios, Vaikelio Jėzaus 
Teresėlės; tačiau mes žinome, kad visos Visagalio 
Dievo malonės ateina mums per švenčiausios Mari
jos rankas.

Ir galutinai, žinodami kaip neseniai pasaulio 
spaudoje buvo paskelbta baisūs piktžodžiavimai prieš 
Švenčiausiąją Panelę Mariją, Mes negalime praleisti 
tos progos, sykiu su Vyskupais ir tos šalies žmonė
mis, kurie garbina Mariją, vardu “Lenkijos Karalie
nė”, neprisidėję, kaip Mūsų pareiga reikalauja, prie 
atlyginimo padarymo tai Gerajai Karalienei, Marijai, 
ir griežtai nepasmerkę to liūdno įvykio, civilizuotojo 
žmonių pasaulio padaryto.

0 dabar mes širdingai teikiame jums, Šlovingi 
Broliai, ir visiems, kurie yra pavesti jūsų globai, A- 
paštališkąjį Palaiminimą, kuris yra dieviškų malonių 
ir Mūsų tėviškos geros valios ženklas.

Duota Castel Gandolfo, netoli Romos, šv. Myko
lo Arkangelo šventės dienoje, 1937 m. rugsėjo 29 d., 
17-tais Mūsų popiežiavimo metais.

POPIEŽIUS PIJUS XI.
Vertė T.
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Lietuva yra vadinama 
dainų, kryžių ir baltojo 
žirgo šalimi. Tikrai, lietu
viai iš senų senovės myli 
dainas, laukuose ir prie 
sodybų stato kryžius ir 
turi didelį jautrumą žir
gams. Ir valstybės ženk
las Vytis vaizduoja raite
lį ant balto žirgo. Žirgelis 
meiliausiais žodžiais dai
nose apdainuojamas.

Senosios Lietuvos lai
ka^ žirgas lietuviams bu
vo ne tiktai geras talki
ninkas jų darbuose, bet y- 
patingai draugus kovų už 
laisvę draugas. Lietuvos 
valstybė anais laikais bu
vo užėmusi milžiniškus 
plotus. Ne tiktai geležin
kelių, bet ir šiaip kelių ne
buvo. Kariams tekdavo 
keliauti miškais ir pelky
nais. Ir čia tai, dideliuose 
karo žygiuose, lietuvis 
amžinai susigyveno ir su
sidraugavo su žirgu. Tik
tai greitais žirgais jodinė
dami Lietuvos karių pul
kai suskubdavo laiku nu
vykti ten, kur jie buvo 
reikalingi.

Yra žinomas istorinis 
faktas, kad Lietuvos ku
nigaikštis su būriu karių 
nujojo i Maskvą, ten kar
du drožė į Kremliaus var
tus, pagrasindamas rusų 
kunigaikščiui, kad Lietu
vos kardas pasiekia jo so
stinę. Vytautas Didysis 
simboliškai buvo įvedęs 
savo žirgą į Juodąją jūrą. 
Jeigu negreiti žirgai, tai 
nedideli lietuvių kariai 
nebūtu gebėję apsaugoti 
didžiulės imperijos rube- 
žius.

Atstatytos Lietuvos val
stybės kariuomenėje žir
gas vėl užėmė garbingą 
vietą. Lietuvos jaunimas, 
stodamas į kariuomenę, 
prašosi skirti į raitelius. 
Visų prašymus negalima 
patenkinti. Ir visuomenė 
labiausiai mėgsta karius 
raitelius. Dabar Lietuvoje 
yra trijų pavadinimų ka
riai raiteliai - gusarai, ū- 
lonai ir dragūnai. Gusarai 
savo centrą turi Kaune, 
ulonai Alytuje, dragūnai 
Tauragėje.

Gražių vaizdų galima 
buvo matyti, kai Lietuvos 
raiteliai grįžo iš šiųmeti
nių manevrų. Visur jie bu
vo sutinkami ir palydimi 
džiūgaujanč i a i s šauks
mais, apibarstomi gėlė
mis, arkliai apkaišomi 
vainikais. O raiteliai buvo 
vaišinami, apdalinami pa
pirosais. Visur matėsi ma
lonūs žvilgsniais, šypse
nos. Tai vis kariuomenės 
ir visuomenės draugingu
mo, vieningumo, nuošir
dumo pažymiai.

Dabar Lietuvoje jau re
tas atsitikimas, kad jau
nuolis vengtų kareiviavi
mo prievolės. Kuriuos dėl 
kurių nors trukumų nepa
ima į kariuomenę, tie nu
simena. Ir tikrai, suaugu
siam jaunimui kariuome
nė yra kartu ir gera mo
kykla. Čia išmokoma mit
rumo, mandagumo, draus
mės, švaros. Tsb.

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūį 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.

Epiktetas
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gia metinius šokius Hotel ’ 
Continental (prie Harvard 
Sųuare) Cambridge. Vieta j 
kuopuikiausia - erdvi, bet j 
svarbiausia tai diena — 
kada tas įvyks. Šie šokiai 
įvyks penktadienio vaka
re, spalių 22-trą.

Tikslas šio parengimo 
yra dvejopas: pirma, kad 
sykį metuose mes turėtu
me progos pasikviest į sa
vo tarpą apylinkės jauni
mą ir bendrai linksmai 
laiką praleistume. Ypatin
gai šiandien, lietuvybei 
svarbu, kad palaikyti lie
tuvišką jaunimą. Kad 

i jaunimas savitarpiai dau
giau veiktų. Tą suprasda
mi rengiame šokius ir lai
kom už tikslą lietuvybės 

| palaikymą. Antras tikslas, 
tai baigti mokėjimą už 

; bažnyčioje įtaisytus nau
jus Hammond vargonus. 
Šios pramogos pasiseki
mas užbaigs atmokėt pas
kutinį dolerį už vargonus. 
Tat, visi, ypač jaunimas 
važiuokime į choro šo
kius. Nesigailėkime laiko 
linksmai praleist bešo
kant. Gros garsus Al. Ste- 
ven’s orkestras. Neužmirš
kite vietos ir laiko. Pasi
matysime šokiuose.

Choro-spondentas.

Detroito ŽiniosWORCESTER, MASS.
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS čiams už vieningą veiki
mą ir įvykdymą šios va-į 
karienės.

PARAPIJOS VAKARIE- į Tą patį vakarą paminė
ta sutiktuvės asistento 
kunigo Jono Skalandžio. 
Įteikta dovanėlės ir linkė
jimai. Edvardas Remlitis. 
nuo altoristų draugijos, 
Marijona Songailaitė nuo 
Tabernakulio draugijos, 
Amilia Butkevičiutė nuo 
Sodaliečių ir Antanas Ri-

kun. S. P. Kneižis. A. F. 
Kneižys ir kun. K. Urbo
navičius. Pastarasis kal
bėjo ir apie Lietuvos krik
štą, kurio 550 metų su
kaktuves šįmet mini mūsų 
visa tauta.

Priimta protesto rezoliu
cija prieš Lenkiją ir len
kus, kurioj reikalaujama, 
kad Lenkija grąžintų Vil
nių Lietuvai; pasmerkia 
Lenkiją ir lenkus už per- 

1 sekiojimą lietuvių ir iš
reikšta Vilniaus krašto 
lietuviams užuojauta.

Surinkta aukų $20.10 
Vilniaus krašto vadavimo 
reikalams. Aukavo šie: 
kleb. kun. S. P. Kneižis 
$2.00; po $1.00 aukavo 
kun. K. Urbonavičius, A. 
F. Kneižys, Pranas Kuras, 
U. Pazniokienė, Pranas 
Kudirka. Po 50c. aukavo 
L. Vasiliauskienė, O. Na
vikienė, M. Bartulienė, A. 
Smilgienė, V. Kudirka, M. 
Dusevičienė ir keli kiti, 
kurie vardų nepadavė ir 
kiti smulkiais. Rap.

PITTSBURGH, PA.

I

NE
Parapijos vakarienė įvy

ko spalių 17 dieną para
pijos svetainėje. Žmonių 
prisirinko apie pusketvir
to šimto. Skanią vakarie
nę surengė šie asmenys: 
T. Padvaiskienė, (pirmi
ninkė), Amilia Butekvi-
čiutė, Valerija Deltuvienė,! mas nuo Šv. Vardo. Nuo 
Ona Butkevičienė, Ona Federacijos skyriaus va- 
Klimašauskienė, Morta karo vedėjas ir skyriaus 
Petrikienė, Julė Paplaus-; pirmininkas, p. K. Ven- 
kienė, Teofilia Kederienė, i čius.
Justina Čirienė, Karolina Mūsų klebonas, kun. P. 
Gružauskienė ir Petronėlė M. Juras antradienio ry- 
Puišienė. Labai daug pasi- tą, spalių 19 dieną, išva- 
darbavo vakarienės rengi- žiavo i Trenton, N. J., ka- 
mo komisijos pirmininkas me įvyksta metinis treti- 
Pranas Bruzgulis ir jo pa- ninku direktorių suvažia- 

" ' ' ' vimas. Girdėjau, kad sugelbininkas 
Krancevičius. 
valgius suaukavo lietuviai 
ūkininkai ir krautuvinin
kai. Laike vakarienės pa
sakyta daug kalbų. Vieti
nės parapijos choras, va
dovaujant muz. P. Sakui, 
gražiai sudainavo keletą 
dainelių.

Vakarienėje dalyvavo 
gerbiamieji kunigai: J. 
Švagždys ir J. Petrauskas. 
Ypatingai žmonėms pati
ko kunigo J. Švagždžio 
turininga kalba. Mūsų 
mylimas klebonas, kuni
gas P. M. Juras, nuošir
džiai

Feliksas
Vakarienei mūsų klebonu kartu išva

žiavo į susirinkimą kuni
gai — J. Švagždys ir P. 
Juškaitis.

I

I.
Gana sunkiai serga Pet

ras Subačius. Spalių 18 d. 
pasidavė i ligoninę.

Ponia Agota Aurilienė 
nuvažiavo į Metuchoh, N. 
J. pas savo sūnų Praną 

i Krivą. Ten pasimirė am
žiną atilsį K. Baltrūnas.

i Spalių 18 dieną, Motinų 
Arkibrolija, kuriai pirmi
ninkauja ponia A. Strud- 

dėkojo parapijie- son. turėjo susirinkimą ir

I

Savaitė atgal įvyko Auš
ros Vartų par. svetainėje 
atmintinas koncertas ar
tistų ponų Čižauskų. Pasi
rodė, kad visi myli ir pa
tenkinti artisto programa. 
Duetai labai puikiai atlik- 

I ti; balsai labai gražiai 
I harmonizavosi. Lauksim 
daugiau tokių konecrtų.

Kadangi p-nia Čižaus- 
kienė yra garbinga Sąjun- 
gietė, tai jos atsilankymas 
į 69 kp. Moterų Są-gos su
sirinkimą, pakėlė ūpą na
rių

I

ŠV. PETRO PARAPIJA metai miręs, daug pasi- 
Pereitą savaitę įvyko darbavęs šioje parapijoje, 

iškilmingos laidotuvės iš Velijam jauniem laimin- 
Šv. Jurgio lietuvių par. go gyvenimo, 
bažnyčios. Palaidota a.a. -----------
Uršulė Daumantienė, kle
bono kun. Daumanto iš vai praneša, 'kad ji yra pa- 
Girardville, Pa. motinėlė, sižadėjus ištekėti už Juo- 
Ji buvo 75 m. amžiaus, zo Zamanausko iš šv. An- 
Mirė staiga. Ji eidama į tano lietuvių par. Alena y- 
rusį paslydo ir nupuolė ra gera ir dora mergaitė, 
laiptais; susižeidė pakau
šį ir tą pačią dieną mirė.

Laidotuvėse dalyvavo 
jos sūnus kun. Dauman
tas. Iš Pa. buvo atvykę 

! kun. Norbutas. kun. Šuke- 
vičius, kun. Klimas. Daly- 

Į vavo šie vietiniai kunigai: 
: Valaitis, Boreišis, Masevi- 
čius ir Alfonsas. Kunigai 
prie visų altorių atnašavo 
šv. mišias. Iškilmingas 
gedulo šv. mišas atnašavo 

I velionės sūnus kun. M.
Daumantas. Kun. Masevi- 
čius pasakė pamokslą, o 
kapuose pamokslą pasakė 
kun. Boreišis. Kun. Mase- ko

Alenos Surdokaitės tė-
• v

v •

I
Linkime abiem laimės su
tartyje.

Darbininkas’? Ką reiš
kia šis lietuvių katalikų 
darbininkų laikraštis? Lai 
kiekvienas darbininkas 
žino šį dalyką. Jau keletą 
kartų Detroito kandidatai 
į valdžios vietas klausė 
Darbininko korespondento 
ar negalima įdėti praneši
mų. Korespondentas neži
nodamas politinių prane
šimų kainų, negalėjo poli
tikieriams paai š k i n t i. 

i Laukiu žinių iš Darbinin- 
,__ Dalykas štai kame,

vičius pamoksle pareiškė, Nors laikraštis lietuviš- 
kad kunigai suvažiavo į kas> bet visų tautų darbi- 
tas laidotuves iš tolimų ninkai ir kiti anie jį žino 
vietų, nes laidoja motinė
lę, kurios sūnus prie alto- respondentą ir klausinėja, 
riaus Dievui tarnauja. f Taigi matote darbininkai 
Amžiną atilsį. Dalyvavo ii" svarbumą tokio laikraščio 
kun. Karužiškis iš Cleve- kaip Darbininkas. Kadan- 
^and- gi Darbininkas yra svar-

----------- j bus kitiems, tai tuo labiau 
Šv. Petro lietuvių par. turėtų būti svarbus lietu- 

klebonas buvo išvykęs į 
atlaidus: Davison, i 
ir Morris, ir visose tri jo-1 turėtų užsiprenumeruoti 
se vietose pasakė pamoks
lus. Jis buvo kviestas ir į 
Cleveland važiuoti, bet at
sisakė, nes su misijonie- 
riaus Jankaus pagelba 
ten viskas tvarkiai eina.I 

I

t

Piliečių draugija prieš 
rinkimus pradėjo veikti, 

j Nutarė surengti “rally”. 
Kadangi ir lietuvis kandi
datuoja nors ir į mažesnę 
vietą, bet tose prakalbose 
būtų malonu matyti skait
lingą būrį lietuvių pilie
čių. Pasirodykime vienin
gai.

Vyčiai irgi nemiega, 
i.Rengiasi prie rudenio pro
gramos. Taipgi, girdėt, 
kad gavo nemažai naujų 
narių.

v •
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SESERŲ APAŠTALAVI
MO PLANAS

Šv. Pranciškaus Trečio
jo Ordino Seserų Instituto 
pirmaeilis tikslas yra tas, 
kad Seserys gyvendamos 
pagal Serafiškojo Tėvo 
Šv. Pranciškaus regulą, 
Popiežiaus Leono XIII ir 
Pijaus XI patvirtinta, tu
ri siekti asmenišką tobu- 
dybę, ieškant visada di
desnės Dievo garbės ir 
savo artimo išvanymo. Jų 
ypatingasis artimas yra 
kiekvienas lietuvis, ir lie
tuvių vaikeliai. Lietuvių 
apšvietos ir išganymo 
darbui Seserys pašvenčia 
savo pastangas, talentus, 
laiką ir vis, gyvenimą'vie
nuolyne.

Be mokytojavimo ir au
klėjimo jaunuomenės pa
rapijinėse mokyklose, ir 
be katekizacijų įvairiose 
parapijose, Šv. Pranciš
kaus Seserys praplatina 

i savo dvasinę veiklą lietu
vių tarpe nauja apaštala
vimo bei misijonieriavimo 
programa. Ši programa 
tapo patvirtinta Pittsbur
gho diecezijos Vyskupo 
Hugh C. Boyle ir J. E. 
Vysk. Thomas J. Walsh iš 
Newarko, N. J., kurio ini
ciatyva, ir kurio jurisdik
cijoj Seserys mokosi misi- 
joneravimo eigos vienoje 
šios diecezijos vienuolyjo-

; Šiais metais Šv. Pran
ciškaus Seserys apašta
lauja Bostono, Newarko, 
Brooklyno ir Hartfordo 
diecezijose dvasiškos val- 

i džios leidimu.
Gerb. klebonų susipaži

nimui su Seserų apaštala
vimo planais ir sąlygomis 
yra išleista informacijų 
knygelė, kurią 
gauti rašant: 
St. Francis Convent

Mt. Providence
R. D. No. 9 So. Hills 

Pittsburgh, Pa.

I

I

pamokas, kurias davė ku
nigas P. M. Juras apie 
jaunimo auklėjimą. Ši 
draugija kasmet surengia 
biedniems parapijos vai
kučiams “Santa Siaus pa
rty”. Sudarymui 
lapkričio 5 dieną 
“Whist party”.

Aušrelė.

fondo
turės

N0RW00D, MASS.
Spalių 17 d. Šv. Jurgio 

lietuvių parapijos svetai
nėje įvyko ALRK Federa
cijos 10 skyriaus sureng
tas masinis lietuvių mi
tingas Vilniaus, mūsų sos
tinės užgrobimo reikalu. 
Buvo pilna svetainė žmo
nių. Kalbas apie Vilnių ir 
jo reikšmę Lietuvai, vil
niečių vargus ir lenkų 
žiaurumus pasakė kleb.

i
!
CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

• v

v 
sv.

už Vilnijos at-

7 vai., 
įvyko 

kuri

i

i

— I 
Studentų ir Profesionali] 

draugija taipgi gavo daug 
naujų narių. Tas parodo, 
kad Aušros Vartų par. y- 
ra susipratęs jaunimas. 
Dabar valdyba turi steng- 

• tis, kad nariai būtų užin- 
teresuoti.

Parapijietė.

ir jį įvertina. Šaukia ko-

j viams darbin inkams. 
Flint Kiekvienas darbininkas

parani- 
gražus 
išpildė 

muzikui

GEDULO DIENA
Spalių 17, Cambridge 

lietuviai minėjo Vilniaus 
Gedulo dieną. 9 vai. ryte 
gerb. klebonas už visus 
lietuvius, žuvusius ir gy
vus, kovojančius už Vil
nių atnašavo šv. mišias. 
Prašė, kad toj dienoj pri
imtų kodaugiausiai 
Komunijų 
gavimą.

Vakare, 
įjos salėje 
koncertas,
vietinis choras, 
M. Karbauskui vadovau
jant. Gražias kalbas pasa
kė Tėvai Marijonai: An
driušis ir Morkūnas. Il
giausią ir svarbiausią kal
bą pasakė kun. Aug. Pet
raitis. Jis praeitą vasarą 
važinėjo no Lietuvą, Len
kiją ir kitas šalis. Vaiz
džiai atpasakojo savo į- 

I spūdžius. Visi uoliai ir a- 
tidžiai klausėsi jo kalbos. 
Visi pilnai patenkinti išsi
skirstė Buvęs.

v •

SCRANTON, PA.

galima

CAMBRIDGE, MASS.
CHORO ŠOKIAI

Nekalto Prasidėji m o 
lietuvių parapijos choras, 
vadovystėje muz. Mamer
to Karbausko rehgia šo-i 
kius. Iš prityrimo galima 
konstituot faktą, jog kai 
šis choras apsiima rengti 
kokią programą ar pra
mogą visi remiantieji ga- 

I Ii būti tikri, kad visais at
žvilgiais bus sėkmingas. 
Tuom remdamiesi prane-

Šv. Juozapo par. mokyk
los mokiniai surengė pro
gramą, paminėti Vilniaus 
užgrobimo sukaktį. Ta 
proga paminėta ir Lietu

-vos 550 metų krikšto su- 
; kaktis. Programa buvo la
bai graži ir įvairi. Visi 
mokyklos vaikučiai dai
nas dainavo. Kaikurie 

j skyriai buvo pasirengę po
ezijas ir veikalą suvaidin
ti. Programa buvo sekan- 

Įti:
1. Paaiškinimas. 2. Vil

niun Trauk; 3. Pasiilgę 
Tavęs; 4. Kariai; 5. Mes 

j Be Vilniaus Nenurimsim; 
16. Ei Pasauli: 7. Klebono 
Prelato J. V. Miliausko 
kalba; 8. Lietuvos himnas.

Minėjimas pavyko. Gar
bė parapijos mokyklos 
vadovybei ir mokiniams.

Rap.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki 
niai. leiskite mums iSegzami 
nuoti akis ir pritaikinti aki 
nius. Mes padarome dirbtinas
akis. i
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass. 
275 Main St. Webster, Mass.šame, kad mūsiškiai ren-

jį ir skaityti. Jeigu unijos, 
kurių kandidatai eina į 
valdžios vietas, pripažįsta, 
kad yra naudinga ir reika
linga skelbtis tame laik
raštyj, tai verta ir mums 
tą laikraštį paremti, nes 

Pereitą sekmadieni įvy- Tls rūpinasi darbininkų 
ko jungtuvės p. Jurgio £erove- 
Bražinsko ir Onos Grigai
tės. P-lė Grigaitė yra vie
na iš pirmųjų choriščių nimas Jau praskynė kelią 
šioje parapijoje, ir jos tė- sportui Detroito parapijo- 

ras skyriai, laikys savo vai pirmieji parapijiečiai ise- Šiandien jau visi pri- 
metinį “Halloween Party” Bražinsko tėvas jau keli pažins, T; - ’ _*
parapijos auditorijoj. Bus 
žaislų, užkandžių, dovanų 
ir šokiai.

Šį sekmadienį per sumą 
Aušros Vartų par. bažny
čioj prasidės 40 vai. atlai
dai. Bus daug svečių ku
nigų. Choras muz. J. Či- 
žauskui vadovaujant, ke
lis kartus į savaitę lanko 
pamokas, kad tinkamai 
išmokti naujas mišias ir 
mišparus.

Trečiadienį, spalių 27 d., 
Sodalicijos pirmas ir ant-

i Šv. Petro parapijos jau-

Marijos Vaikeliai (ma
žesniųjų mergaičių sky
rius) rengia savo metini 
pasilinksminimą ketvirta
dienį, spalių 28 d., toj pa
čioj vietoj. Kiek girdėti, 
jos irgi turės nepaprastai 
daug visokių linksmybių.

Parapijos jaunimo va
jus šįmet buvo labai sėk
mingas. Todėl, kad jauni
mas su klebonu kun. K. 
Vašiu išvien dirba ir or
ganizatoriai su g e b ė j o 
daug naujų narių į vieny
bę įtraukti.

Bendrai, Vyčių kuopa, 
moksleivių kp., parapijos 
choras ir sodalicija da
bar turi virš 500 narių, 
gražiausių mergainčių ir 
jaunikaičių.

, kad mūsų jauni
mas labai gerai gali pasi
rodyti sportiškuose veiki- 

[muose ir be “laisvų”, šią 
į savaitę Petriniai labai e- 

į 40 Valandų Atlaidai už- nergingai pasirodė. Į bow- 
sibaigė iškilmingai mūsų lerių ratelius netilpo visi. 
Šv. Kryžiaus lietuvių par. Į kurie atsilankė. Lai ir ki- 
bažnyčioje, spalių 5 d. tos parapijos taip padaro 
Dalyvavo svečiai kunigai: ir viskas bus gerai. Petri- 
J. J. Šlikas iš Shevbogan, niai bowleriai šiaip stovi 
Wis., Petraitis iš Youngs- žaidimuose: 
town, Ohio ir Karužiškis 
iš Cleveland, Ohio. , Rūtos

---------- Pijonkės 
Pas kleb. kun. L. Pras- Lelijos 

palių lankėsi svečiai pp. Mėtos 
J. McCarthy’s iš Gary,j Bovvleriai, 
Ind. ir gėrėjosi mūsų pa- 

• rapijos veikimu ir stoviu. 
Taipgi gėrėjosi miesto 
gražumu ir National Mili- 
tary Home, aerodromu ir 
kitomis šio miesto įstaigo
mis.

■

DAYTON, OHIO.
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aukščiausį skaičių buvo 
šie: Litvaitis 280; Vincas 
Zimniękas 213; V. Malins- 
kas 202. Iš merginų —Du- 
bickaitė — 157. Valio,

t

Lapkričio 5 d., puošnia
me Wachusett klube, pa
rapijos choras rengia 
“Formai” balių. Įžanga 
$2.25 porai. Gros geras 
orkestras.

Pastaromis dienomis 
Aušros Vartų par. bažny
čios išorinė pusė buvo žy
miai pagražinta. Kairėje 
pusėje didelių durų buvo 
įkelta ir įstatyta stovyla 
Šv. Jurgio, o dešinėje pu
sėje šv. Pranciškaus.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
rai verti skaitytoju pnrnmos.

Visi skelbkltės "Darbininke”.

Garnys aplankė jauną 
porą, pp. J. Žilinskus ir 
paliko jiem gražią dukre
lę, kuriai duotas per krik
štą vardas: Bernadeta — 
Pranciška. Krikšto tėvais 
buvo pp. B. Služinaitė ir 
J. Norekutis. Visi yra 
veiklūs L. Vyčių kuopos 
nariai ir p. Jurgis Žilins
kas yra pasižymėjęs spor- 

| te.
—

PACKAGE STORE
Uilalko Visokius alkoholinius 

srfrimus — Degtinę, Vyn$ Ir Ali).

bowleriams!

Tel. 2-3381
Delivery

Domestic and 
Imported Brands

EDWARD YANOVER’S

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

Spalių 16 d. įvyko L. 
Vyčių 96 kp. šaunus ban
kietas pagerbti Vyčių tė
velius ir visus tuos, kurie 
prisidėjo ir pasidarbavo 
rengiant L. Vyčių seimą. 
Buvo skanių valgių ir gė
rimų. Visą laiką grojo or- 
ekstras. Korespondentė.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GFABORIUS IB 
BALSAMUOTOJAS 

1000 W&8hingtOD St 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Nonrood 1508 
Montello Office: 

10 Intervale 8t.
TEL Brockton 2006
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James M. CurleyI
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(Polit. Sklh.)
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Telefonas: Plaza 1350. 60 Ellsworth Št. 
Worcester, Mass.

BOSTON HRANCfi 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Jis taipgi užgina, kad muitas 
Pažvelgus į šiuos rinkimus,

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

42$ S/^aca Street 
BALTIMORE, MD.

nė, džiaugsminga, žmo
gaus dvasią pakelianti 
nuo žemiškų, purvų prie 
antgamtinių grožybių.

KUN. A. DRAZDŽIO 
MISI-JŲ KELIONĖ

2. Spalių 24 — lapkričio 
3 d. 220 W. 8-th St., Ke- 
wariee, III.

3. Lapkričio 4

da reikia rūpintis pragyvenimu, 
turėjo išlaikyti namus su mažo
mis pajamomis arba visai be jo
kių pajamų, jos narsiai visą tą 
pergyveno ir išlaikė sveika tau-

James M. Curley, buvęs , guber
natorius ir dabartinis kandida
tas į mayoras visada rūpinosi ir 
kovojo už trumpas darbo valan
das ir penkių dienų darbo savai
tę už tą patį atlyginimą, kurį 
gauna už šešias dienas savaitėje. 
Priėmus tokį įstatymą duotų dar
bą puspenkto milijono darbinin
kų, kurie šiandien yra bedarbo.

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

ŠŠ. VARDO DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

Pirmas rudeninis ŠŠ. 
Vardo vyrų dr-jos susirin-

telefonas 
Woroester, 5-4335

* i 5 i -
PHONE

So. Boston

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MtfcžIŲ

Minint 150 Metų Jungtinių Valstybių Konstitucijos Sukaktį “DARBININKO” Metinis

8 Magazine St. Cambridge, Mass
5*5.

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS. Skanus Valgiai ir Gėrimai, Ceremonijos, Paštas 
Rinkimas Baliaus Karalaitės ir Karalaičio. Įteikimas I. J. Fox Sidabrinės Lapės Apykaklės, 
Kuri Buvo Dovanota per B. Koraitį. Visus Nuoširdžiai Kviečia Rengimo KOMISIJA

*♦♦*♦**♦**♦**♦**♦**♦**<

JUBILIEJINĖ KETUR- 
DEŠIMTĖ

kimas įvyko pereitą k e t-'502 W. Main St., Westvil- 
virtadienį. Feliksas Rėkus le, III.
pirmininkavo. Tarp įvai- 4. Lapkričio 21 — 28 d. 
rių klausimų sekantieji 258 E. 14-th St. Chicago, 
verta pažymėti. Buvo nu- Heights, III.
tarta paaukoti $25 gėlėms'K 5. Lapkr. 29^—gruodžio 
Keturdešimtei. Feliks a s
Petkus, Juozas Kvedera— 
tėvas, Kazimieras Pugevi-

Kadangi šiais metais 
mūsų parapijai sukanka 
50 metų nuo jos įsikūri
mo, todėl viskas yra mini
ma jubiliejinioje nuotai
koje. Gal nė vieną metą 
taip gražiai ir įspūdingai 
ne buvo laikyti 40 valan
dų adoracijos atlaidai 
kaip šįmet. Dėka Sesučių 
Kazimieriečių pastangoms 
kaip išstatymo altorius, 
taip procesijos buvo ne
paprastai jaudinančios. 
Altorius buvo tikras gėly
nas, net ir stiklinės į ku
rias gėlės buvo sustatytos 
žėrėjo kaip auksas. Proce
sijose mergyčių barstan
čių gėlės skraistės buvo 
naujienybė, kuria žmonės 
negalėjo atsigerėti. O mū
sų choro giedojimas, susi
dedąs net iš 70 balsų, va
dovybėj mūsų naujo var
gonininko p. Gerardo Ka- 
prišiuno, tikrai visus ste
bino savo meningumu.

ATLAIDŲ EIGA
Adoracijos valandos pra

sidėjo po sumos kurią at
našavo kun. dr-as Mende
lis. Jam pagelbėjo lietuvis 
kun. Juozas Jasaitis ir 
dr-o mokslo draugas kun. 
dr-as Paulius Meyer. 
Trumpą įžanginį pamoks
lą pasakė mišių celebran
tas. Vakare mišparus lai
kė kun. Kazimierąs Keido- 
šius. Jam asistavo kun. 
Jonas Mendelis ir kun. 
Antanas Dubinskas. Va
karo pamokslininkas buvo 
Sesučių Kazimier iečių 
Juozapo - Marijos Vilos 
kapelionas kun. Mykolas 
Brundza. Savo pamoksle 
neperseniai atvykęs sve
čias iš Lietuvos gražiai a-

5 d. 717 — 18-th St. Chi
cago, UI.

6. Gruodžio 6 — 12 d., 
; čius ir Jonas Jasaitis — 12259 Emerald Avė., Chi- 
tėvas. Oisterių Rosto pra- caS°> UI.
moga pavesta rūpintis' 7. Gruodžio 13 — 19 d., 
dvasios vadui ir valdybai. 703 E. Main St., West 
Kristaus Karaliaus iškil- į Frankforth, III.
mėje bus dedamos pastan-' 8. Gruodžio 20 — 30 d.,

, kad kuodaugiausiai 3905 Jj’u’st St. East Chica-

16 d., 114

kraštų būtu toks, kad importuo
tų produktų kainos nebūtų že
mesnės už Amerikoje gaminamų 
produktu kainas. Tokiu būdu pa
didintų darbą ir šių dienų nedar
bo problema būtų išspręsta.

“Iš jo darbų jūs turite pažinti 
jį”. Buvęs mayoras ir gubernato
rius, James M. Curley, vra įro
dęs savo gabumus kaipo adminis
tratorius ir eksekutyvas. Nėra 
reikalo būti ekspertu skaičiavi
mui, kad suprasti šį; jo adminis
tracijos laiku, jis pastatė nauju 
namų, pakėlė algas ir pastatė 
naujų vieškelių ir požemių, ir ka
da paliko mayoro ofisą 1933 m , 
tai mokesniai arba taksos buvo 
$32.80, palyginus su dabartiniais 
mokesniais arba taksomis $38.40. 
Neatsižvelgiant į tai jis praleido 
keletą milijonų doleriu mažiau 
negu. dabartinis mayoras. Ir pa
liko miesto kasoj didelė suma pi
nigų apie pagerinimus, kuriuos 
jis padarė Miesto Ligoninėje, ku
ri yra Įžymiausia tos rūšies i- 
staiga pasaulyj. Mes matome to 
je ligoninėje iškaltus ant placųue 
šiuos žodžius: ‘ Vargšų May o- 
ras’’, nes James M. Curley visa
da buvo ir bus gynėjas ir čem
pionas vargšų.

Bostono miesto piliečiai vieni
jasi šioje rinkimų kampanijoje, 
kad i mayoro ofisą būtų išrink
tas James M. Curley, kuris labai 
tropiai laikosi ekonomijos, labai 
uoliai ir sumaniai rūpinasi visų 
rasių žmonių gerovei.

šimtai vyrų ir moterų atėjo į 
James M. Curley for Mayor Lie 
tuvių centrą, kuris randasi 319 
West Broadway, South Bostone 
ir jiems padėta užsiregistruoti, 
kad ir jie galėtų atlikti piliety
bės pareigą balsavimo metu. Jei
gu jūs norite, kad jus nuvežtų į 
balsavimo vietas, tai ateikite i 
Lietuvių centrą ir paduokite sa
vo vardą, pavardę ir adresą. Tie, 
kurie turi automobilius ir norėtų 
pasitarnauti balsuotojams, prašo
mi pranešti centrui.

Yra tai svarbi pareiga kiek
vienos moters ir kiekvieno pilie
čio pagal galimybių padirbėti 
šioje Bostono mayoro rinkimų 
kampanijoje, kad išrinkus James 
M. Curley.

pibudino prasmę šių jubi
liejinių atlaidų ir išvystė 
Kristaus institucijos žo
džius — kreipdamas klau- gos, kad kuodaugiausiai 3905 First St. East Chica- 
sytojų domę ^kiekvieną vyrų dalyvautų tam vie- (Indiana Harbor).
Kristaus žodį ir veiksmą šam Kristaus karaliaus „_9-^au®io 2 į.114

Vakarienės! pagerbime. i aratoga St., Baltimo-
® _______ i re, Md. o

K AT ė noTIM AS > Gausio 30 d. vasa-K A LEDO J IM AS jrio 13 320 Spruce St>
Parapijiečių metinis lan-, Minersville, Pa.

Paskutines »anauvuvtj, 
metu, kuomet įstatė ŠŠ. 
Sakramentą.

----------- _ 
PIRMADIENĮ ; kymas eina visu smarku- i 11. Kovo 2 — 13 d., 5 

Pirmadienį ir antradie- mu. Kaip tenka girdėti Highfield Rd., Worcester, 
nį pirmos mišios I 
vai. ryte ir buvo atnašau- kinti, kad kunigai patys 
jamos kas pusvalandį, iki atneša plotkeles ir ne šyk- 
9 vai. kuomet buvo laiko- Į 
ma Suma su asisti. Pir
madienį Sumos celebran
tas buvo kun. Brundza. 
Pamokslą iškilmėms pri
taikintą pasakė kun. Kei- 
došius. Vakare mišparus 
laikė kun. Mykolas Dau
mantas. Jam padėjo kun.

■ Brundza - ir kun. dr-as 
I Martusevičius. Kun. Pauk
štis — Chesterio klebonas, į 
atliko pamokslininko pa
reigas. Antradienį, kun. 
Čepukaitis visus įdomino 
savo parsivežtais įspū- j 
džiais Šventos Žemės ir 
tuos įspūdžius surišo su; 
Jėzaus gyvenimu alto
riaus sakramente. Užbaig- 
tuvių pamokslą pasakė 
kun. M. Daumantas. Per 
visas dienas daug buvo iš
pažinčių, dar daugiau Ko
munijų, ir daugiausiai ŠŠ. i 
Sakramento lankytojų ir Į 
garbintojų. Pirmadienį, 
Stebuklingo Medalikėlio 
novėnos metu, virš 4000 
svetimtaučių atlankė mū
sų bažnyčią. Visi negalėjo 
užtektinai atsigerėti iš
statymo altoriaus gražu
mu. Nė vienas, bet daugel 
jų kartojo, kad abejotina 
ar. galima ką gražiau pa
puošti- Visa atlaidų nuo
taika buvo tikrai jubilieji- i — ___ _ • v

buvo 6 žmonės yra labai paten- j Mass.
“ ’ '■' J 12. Kovo 14 — 20 d., 220

Ripley pi., Elizabeth, N. J.
13. Kovo 21 — 27 d., 105 

Main St., Athol, Mass.
14. Kovo 28 d.

štuoja. Kur yra trys žmo
nės palieka penkias, sep
tyniems žmonėms palieka 
dešimts. Šią savaitę lan
kėsi Morrel ir Washingtpn 
Park užmiestyje. B.K.

14. Kovo 28 d, — balan
džio 3 d. 337 Woodward 
St., Jersey City, N. J.

Atlyginimas už misijų 
darbą ir aukos skiriamos 
statomai Lietuvoje, Vyte- 
nuose Saleziečių misijų į- 
staigai.

Pranešama, kad Lietu
vos Saleziečių misiionie- 
rius kun. A. Drazdys bai
gęs šią misijų kelionę grį- 

10 d. ’žta i Lietuvą.

1S KRANO Ift BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus ora- 
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

„ jL.

j reikia atsiminti, kad JAMES M. 
CURLEY visuomet buvo yra ir

• bus susirūpinęs iškėlimu naujo
sios gentkartės. Jis rūpinasi viso
mis tautomis, neaplenkdamas ir 
lietuvių. Kongresas buvo ir yra 
nusistatęs neįleisti ateivių, bet 
jis grieščiausiai tam pasipriešino 
kongresui, būdamas šio distrikto 
reprezentantas, kuriame randasi 
įvairių tautų.

'• * J * r* . 'g

Senatorius David I. Walsh štai 
kaip yra apie James M. Curley 
pareiškęs: “Bostono miesto ma- ____________  __________
joras James M. Curley yra tik- už įvežamus produktų iš kitu 
ras vargšų majoras, kuris nuošir- j 
džiausiai jais rūpinasi“.

Per pastaruosius septynius me- 
-vsia suiouniį .‘sXj8ų>ui epeą ,‘sn;

Jei nori visuomet būti 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 į- 
vąirių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina buvo 
$1.00, dabar tik 60c. Užsa
kymus siųskite:

“Darbininkas”, - 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Kinija ir Japonija Rytinių Valstybių Žinios
Rašo P. Gildąs

KADA IR KODĖL KINAI SUSTOJO PROGRESUOTI
Pirmiausius žingsnius progreso kely kinai pada

rė greitai ir gerai. Kuomet europiečiai dar buvo urvi
niai žmonės, tai kinai jau buvo civilizuoti. Kinai pa
darė žymų progresą ūkininkystėj, sodininkystėj, dar
žininkystėj. Jie senai išrado raštą ir spaudą. Senai iš
moko šilką gaminti. Išrado paraką ir kompasą. Išvys
tė savotišką stylių arkitektūroj. Surado būdą gamin
ti porceliną.

Kinijoj ir socijalė santvarka ėjo sveikesniu ke
liu, negu Europoj. Ten nebuvo išsivystęs nelygus tur
tų padalinimas, kurs buvo ir tebėra baltosios rasės 
slogutis. Socialio saugumo Kinija anksti pasiekė. Ten 
neišsivystė europeiška piniginė ir finansinė sistema. 
Neišsivystė ten kreditas. Europejiška piniginė, finan
sinė ir kredito sistema tam tikru žvilgsniu labai pa
togi, bet ir pavojinga. Tą nesenai įrodė depresija. Ki
nų turtas didžiumoj buvo ir yra nejudinamas ir tik
ras. Nebuvo ten vergijos. Teisybė, ir Kinijoj griūda
vo dinastijos, ištikdavo naminės rietenos, sumišimai, 
svetimų tautų įsiveržimai. Bet ten nėra įvykę tokių 
perversmų, kaip kad Europoj įvyko, griuvus Romos 
imperijai. Tada Europa iš griuvėsių turėjo kilti ir iš
kilo nauja civilizacija, nepanaši į senąją nei religiniu, 
nei socijališku, nei ekonomišku atžvilgiu.

Iki pabaigos Mingų dinastijos, tai yra iki 1644 
metų, Kinija buvo pažangesnė už Europą. Bet vėliau 
Kinija ėmė atsilikti, ją pralenkė Europa. Kinija atsi
liko militariškai, atsiliko politiškai, atsiliko masių 
švietime. Kodėl taip dėjosi?

Viena iš svarbiųjų kinų progresą trukdančių 
priežaščių yra jų savotiška ir kebli rašyba. Europe- 
jišku kalbų rašyba yra garsinė. Kiekviena kalba turi 
apribotą garsų skaičių ir tie garsai yra paženklinami 
raidėmis. Tai-gi kiekvienoj kalboj raidžių skaičius 
nėra didelis. Kinų rašyba remiasi kitais pamatais. Jie 
turi taip sakant paveikslinę ir idėjinę rašybą. Pas 
juos ir daiktai ir idėjos paženklinamos tam tikrais 
braižiniais. Aišku, kad tokiu braižinių turi būt ne de- 
sėtkai, ne šimtai, o tūkstančiai. Tad pas kinus išmok
ti vien rašyti ir skaityti užima begales daug laiko ir 
energijos. Tai va, kur yra kliūtis kinu liaudžiai švies
ti. Pas kinus mokantis skaityti ir rašyti jau didelis 
mokslinčius, o pas europiečius išmokti skaityti ir ra
šyti gali kiekvienas bukaprotis. Todėl kinų mokytieji 
ir suka dabar galvas, kaip čia suprastinus savo keb
liąją rašybą.

Kita Kinijos atsilikimo priežastis yra ta, kad ji 
per visą savo ilgą gyvavimą, jautėsi esanti saugi nuo 
išlaukiniu užpuolimų. Yra labai natūralu žmogui at
siduoti berūpestingumui, jei nėra konkurencijos ir 
pavojaus. Per virš pora, tūkstančiu metu kinai sau
giai sau gyveno ir jautė esą viršesni už visas tautas. 
Taip dalykams esant, kinai nei nejautė reikalo va 
nors pas save keisti, taisyti, gerinti. Kain minėta, Ki
nijoj yra buvę perversmu, dinastijų pakeitimu ir įsi
veržimų svetimų, bet tokie įvykiai neišjudino kinų iš 
pamatu. Tad iie ir tūnojo ant vietos.

Kinijos išlaukiniai užkabinėjimai prasidėjo tik 
devynioliktame šimtmety, kada europiečių laivai pa
sirodė jos Pacifiko pakrantėse.

Kraštas, kur žemės ūkis dominuoja ir kur trūks
ta miestu su pramonės, biznio ir švietimo centrais, 
nėra pažangus. O Kinija ir yra žemės ūkio kraštas. 
Miestų nedaug tėra. O ir miestai Kinijoj randasi ki
tokioj padėty, negu kituose kraštuose. Kinijoj mies
tai priklauso nuo ūkininkų, o ne atvirkščiai, kain ki
tuose kraštuose, kur pramonė ir bizniai išvystyti. 
Smulkūs ūkininkai, kurie žemę tik knisa ir knisa, nė
ra linkę prie permainų ir bandymų.

Toliau reikia žinoti, kad Kinijoj per amžius vieš
patauja patriarchališka sistema. Tėvai aDvesdma jau
nus sūnus, išleidžia už vyru jaunas dukteris. Jaunieji, 
tad, ekonomiškai ir socialiai suvaržyti negali paro
dyti iniciatyvos, be ko progreso būti negali.

(Bus daugiau)

HARTFORD, CONN. reikalus per tiek daug kle
bonavimo metų.

pylinkės remti savo para
piją, lankydamiesi į baza- 
rą.
Klebonas Kun. L Kelmelis

kolegijos rėmėju seimas
Ar

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet šaukiamas 
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų seimas, kuris įvyks 
kolegi jos rūmuose spalių mėnesio 31 dieną — Rėmėjų 
metinėje šventėje — Kristaus Karaliaus dienoje, pas
kutiniame spalių mėnesio sekmadienyje.

Seimas prasidės 10 valandą ryte iškilmingomis 
šv. mišiomis ir pamokslu. Posėdžiai įvyks kolegijoje 
auditorijoje 2 valandą po pietų. Seimas baigsis Šven
čiausio palaiminimu.

Nuoširdžiai kviečiu visus kilniuosius Kolegijos 
Rėmėjus, kuriems rūpi mūsų tautos švietimo reika
lai, kuriems rūpi mūsų lietuvių katalikų jaunimas ir 
jojo ateitis, skaitlingai dalyvauti šiame seime. Rėmė
jų skyriai iš anksto privalo padaryti priešseiminius 
susirinkimus, išrinkti seimui atstovus ir nuskirti, su
lig savo išgalia, finansinę kolegijai paramą.

Seime gali dalyvauti kiekvienas, kuriam Maria
napolio Kolegijos darbas yra arti širdies.

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

BANKIETAS KLEBONĄ 
KUN. AMBOTĄ PA

GERBTI
Spalių 24 (sekmadienį), 

5 vai. po pietų, lietuvių 
parapijos visos draugijos 
rengia pagerbimo bankie- 
tą savo didžiai gerbiamam 
ir mylimam klebonui ku
nigui Jonui Ambotui, ku
ris jau 25 metai kaip kle
bonauja šioje parapijoje. 
Tikimasi sutraukti pil
niausią salę žmonių. Bus 
daug svečių kunigų ir 
kalbėtojų. Dalyvauja mie
sto mayoras Tarnas Spel- 
lacy. Kviečiami ir Lietu
vos Atstovas Amerikai 
pulk. Povilas Žadeikis ir 
artistės Marijona Rakaus
kaitė ir O. Katkauskaite. 
Prakalbėles sakys be sve
čių minėtų, ir visi kunigai, 
buvusieji gerb. klebono a- 
sistentai, kaip tai: Valan- 
tiejus, Bakšys, Mockus, 
Vaškelis, Gradeckis ir Ra
žaitis. Programos vedėju 
bus dabartinis vikaras 
kun. Kripas.

Dalyvauja ir vietinis 
choras, vadovystėje Justi
no Balsio. Po vakarienei 
bus šokiai. Gros Prano 
Pakėno (7 muzikų lietu
viškas orkestras). Jau 
daug žmonių iš Hartfordo 
ir apylinkės ir iš Water- 
burv turi nusipirkę tikie- 
tų. Prašytume visų, kurie 
nori atsilankvti pasisku
binti nusipirkti sau tikie- 
tą. Galite gauti nuo savo 
draugi jos pirmininko-kės 
ar klebonijoje. Tikietų pas 
duris neparduosime! Tai 
malonėkite pasiskubinti 
nusipirkti. Vakarienė bus 
semi - formai, tai, reiškia 
galite ateiti su “evening 
gowns” arba paprastomis 
drapanomis apsirengę.

Veikiančioji komisiia: 
pirm. Edvardas Mončiū- 
nas, vice - pirm. Vincas 
Morkus, kasininkas p. 

j šriupša, raštininkė Ona 
Jasinskaitė. šeimininkių 
pirmininkė ponia Kočiū- 
nienė. Dalyvauja visos pa
rapijos draugijos. Jos v- 
ra: Lietuvos Vyčiai (pir
mininkas Edvardas Mon- 
čiūnas); Marijos Vaike
liai (pirm. Agnė Kasmo- 
naitytė); Vyrų Klubas 
(pirm. Matas Krinas); 
Lietuviai Ex-Karininkai ir 
Auxialiary (pirm. Vincas 
Žalnieraitis ir Barbora 
Saukienė); Šv. Elžbietos 
draugija (pirm. Agota 
Stankevičienė); Darbinin
kų Sąjungos kuopa (pirm. 
Kostas Tamošiūnas): Gy
vojo Rožančiaus ir Treti
ninkų (pirm. Veronika 
Petrukevičienė); Susb^e- 
nvjimas (Boleslavas Šil
kus pirm.); Choras Jonas 
Kasmonaitis pirm, ir Vil
niaus Vadavimo skvriu" 
(pirm. Jonas Medonis).

Parapijos Mokyklos vai
kučiai, Seselių Pranciškie- 

I čių vadovystėje, surengė 
gerb. klebonui linksma va
karėlį pereitą sekmadienį, 
vakare 7 vai. Jie vaidino 
Daniel Lord (Jėzuito) pri
taikintą klebonams gany
tojams veikaliuką. Be to 
suvaidino dvi komedijėles.

Lietuviai! Kviečiame 
nuoširdžiai visus ir visas, 
jaunus ir senus vienu žo
džiu visus dalyvauti tame 
bankiete tinkamai pagerb
ti mūsų gerb. kleboną, ku
ris taip ilgai ir ištikimai 
vedė parapijos ir sielos

VILNIAUS VADAVIMO 
VAKARAS

Spalių 10, sekmadienio 
vakarą, Vilniui Vaduoti 
Hartfordo skyrius iškil
mingai minėjo Vilniaus 
užgrobimo vakarą. Daly
vavo vietinis choras, va
dovystėje vargonininko 
Justino Balsio. Prakalbė
les sakė kunigai Ambotas 
ir Kripas, Vincas Žalnie- 
raitis (ex-karių pirm.) ir 
Barbora Saukienė, Moterų 
Auxiliary pirmininkė. Re
zoliucijos buvo pasiųstos 
Amerikos prezi d e n t u i 
Rooseveltui, Secretar’’ of 
Statė ir Lietuvon ^a’-^žiąi. 
Daug žmonių susirinko. 
Vakarą vedė n. Jo**'’ Me
donis, Vilniui Vaduoti 
pirm.

Buvo suvaidintą pirma 
kartą Hartforde naujas 
veikalas, užvardintas — 
“Spaliu 9”, parašyta Gin- 
talo. Režisierius buvo Jo
nas Medonis. Taigi, Hart
fordo lietuviai kaip visuo
met gražiai rimtai minėjo 
Vilniaus užgrobimo su
kaktį.

MARIJOS VAIKELIŲ 
ŠOKIAI

Pereitą ketvirtadieni 
vakare, mokyklos salėje 
Marijos Vaikeliai turėjo 
savo metinius šokius.

ŽINUTĖS
Kas ketvirtadienio vaka

rą, 7 vai., mokyklos saliu- 
kėje įvyksta katekizacijos 
pamokos High School ir 
kitiems studentams - ėms. 
Atsilanko nemažai, bet 
galėtų būti dar daugiau. 
Lietuvių kalbos pamokos 
įvyksta tais pačiais vaka
rais 8 valandą. Dėsto ku
nigas Kripas. Nuoširdžiai 
kviečiame parapijos jau
nimą, ypatingai High 
School einančius bernai
čius ir mergaites atsilan
kyti į pamokas.

Šiomis dienomis apsive
dė Labanauskas su Gaspa
rą ityte. Shower Gasparai- 
tytei buvo pas gg. M. Kri- 
pus. Vestuvės buvo pas 
gg. Kavaliauskus.

NEWARK. N. J.
Švč. Trejybės lietuvių 

parapijos bazaras prasidė
jo spalių 15 d. ir tęsis iki 
lapkričio 2 d. š. m. penk
tadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Šokiai i- 
vyks šeštadieniais ir sek
madieniais. Bus vaidinimų 
ir dainų. Programą vyk
dys Šv. Cecilijos choras, 
vadovystėj muziko A. Sta- 
nišausko. Dėl bazaro yra 
parūpinta įvairių daiktų, 
kaip tikras kermošius. Vi
sų kataliikškų draugijų 
veikėjos parinktos gabios, 
bet tik žmonės nelabai 
gausiai lankosi. Taigi 
kviečiu visus Newarkie- 
čius, kaipo savo parapi
jiečius ir kaimynus iš a-

WATERBURY, CONN.
PRANEŠIMAS

LDS 5-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 
spalių 24 d., pirmą vai. po 
pietų, Šv. Juozapo para
pijos senos mokyklos 
kambariuose.

Visi nariai-ės prašomi 
ateiti susirinkiman, nes 
turėsime daug svarbių da
lykų aptarti.

Nariai, kurie esate atsi
likę su duoklėmis, malo
nėkite atsilankyti į šį su
sirinkimą ir atsiteisti. Jei 
ne išgalima iš karto, tai 
nors po biškį, o vis galima 
apsimokėti tą keletą cen
tų. Patys galite suprasti, 
kad išleisti laikraštį rei
kia pinigų. Niekas veltui 
nieko neduoda.

Šį subatvakarį įvyksta 
kuopos balius, 48 Green 
St. svetainėje. Muzikantai 
gros lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Dalis už
darbio skiriama našlaičių 
naudai.

Sudiev, 
baliuje.

pasimatysime

J. Totilas,
Kp. Raštininkas.

p-

Lapkričio 6 d. įvyks ba
lius našlaičių naudai, 48 
Green St. ir Šv. Jųoazpo 
lietuvių par. svetainėse. 
Tas pats tikietas geras a-‘ 
bejose svetainėse. Kviečia 
dalyvauti.

Lapkričio 14 d. įvyks 
Šv. Juoazpo par. choro 
koncertas, komp. A. Alek
sio vadovybėje.

Šv. Juozapo par. baza
ras įvyks ne lapkričio 13 
d., bet lapkričio 17 d. 
Kviečia visus dalyvauti 
koncerte ir bazare.

Spalių 19 ir 20 d.d. rodė 
judamus paveikslus iš 
Lietuvos. Koresp.

PROVIDENCE, R. I.
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BUŠU

Pereitą savaitę “Darbi
ninke” lankėsi kleb. kun. 
J. Vaitekūnas. Jis užklau
sta ar daug atvyks provi-

| denciečių į “Darbininke” 
metinį balių, pareiškė: 

Į “Manau, kad p. Edvardas 
čiočys mažiausiai suor
ganizuos vieną busą, o 
gal ir du. Žinote, provi- 
denciečių niekas nepra
lenks”. Providencie čiai 
bravo! Ten yra daug dzū
kų, o žinote, dzūkai tai la
bai drąsūs. Užnereitais 
metais, kada So. Bostone 
įvyko “Darbininko” meti
nis koncertas, diena tokia 
buvo baisi — snigo, kad 
rodėsi dangus su žeme su
simaišė, o Providenciečiai 
nieko nepaisė, vyko pilnu
tėlis bus’as, vadovaujant 
muzikui p. A. Giedraičiui. 
Taigi jie ir šįmet pasiry
žę — lis ar snigs, gausiai 
dalyvauti “Darbininko” 
metiniame baliuje, lapkri
čio 20 d. 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass.

I

Šioje kolonijoje apsigy
veno jaunas ir energingas 
adv. P. K. Povilauska°. 
Jis tuojau pradėjo veikti 
politikoje, kad lietuviai 
gautų atitinkama repre
zentaciją. Sušaukė susi
rinkimą ir paaiškino, kad 
mes lietuviai turime rei
kalauti. kad miestas pra
vestų vieną gatvę ir jai 
duotų lietuvišką pavadini
mą. Adv. Povilauskas ap
siėmė tuo reikalu pasidar
buoti. Taipgi ragino lietu
vius dalyvauti balsavi
muose. Išrinktas politinis 
komitetas, kad veiktų po
litikoje. To komiteto pir
mininku išrinktas adv. P. 
K. Povilauskas. Gaila, 
kad susirinkime labai ma
žai lietuvių piliečiu daly
vavo, o jų yra virš tūks
tančio. Patartina visiems 
lietuviams piliečiams da
lyvauti susirinkimuose ir 
atėjus balsavimams, bal
suoti už kandidatą, kurie 
remia lietuvius. Be to. 
lietuviai galėtų pravesti 
ir savo lietuvį kandidatą.

M. K.

Spaliu 12 d. įvyko Šv. 
Juozapo lietuvių parapijoj 
Vilniaus užgrobimo minė
jimas, kurį surengė A.L. 
R. K. Federacijos 22 sky
rius ir VVS skyrius. Dau
giausiai pasidarbavo Fe
deracijos skyriaus pirmi
ninkas komp. A. Aleksis. 
Jis buvo ir programos ve
dėjas. Komp. Aleksio va
dovybėje, choras sudaina
vo keletą dainelių. Solo 
dainavo p. Ulinskas, p. 
Lazauskas, p. M. Andri- 
kytė, p. Morkevičiutė, dvi 
sesutės Lušiutės.

Kalbas pasakė šie:
Petras Klikna, karininkas 
ką tik atvykęs iš Lietu
vos (Jis buvo apsirengęs 
Šaulių uniforma); p. Ane
lė Kanapkienė, taipgi ką 
tik atvykusi iš Lietuvos 
(Ji buvo ansirėdžiusi tau
tiškais rūbais. Lietuvoje 
darbavosi Pavasarininkų 
organizacijoje); adv. Lu
košius; Dr. Aukštikalnis: 
kun. B. Gauronskis; kom
pozitorius A. Aleksis. Pa
starasis ragino aukoti 
Vilniečiams. Pard uotą 
Vilniaus pasų ir ženklelių 
už $23.05. Didžiausius 
Vilniaus pasus nirko šie: 
A. Aleksis, J. Klikna, S. 
Tulius, A. Nekrošienė, M. 
Valuckas, J. ir U. Lazaus
kai, M. Dubauskienė, V. 
Ramažas, A. Vinskunas. 
K. Rimkauskas, K. Čepur- 
na, M. Šemuliunienė, A. 
Padaigis, K. Strikulis au
kavo $1.00. Nuoširdžiai 
ačiū aukotojams.

Po prakalbų įvyko 
kiai. Gausiai lietuviai 
silankė į prakalbas ir 
kius. Visi buvo patenkinti.

Daugiausiai pasidarba
vo šie: komp. A. Aleksis. 
J. Kupstis, P. Kupstyte, 
M. Karinauskienė, M. Ka
šėtaitė, M. Andrikytė, p. 
Adomaitytė, A. Liutkiu- 
tė, p. Stuknytė, A. Šamba- 
rys, p. Liubinas, V. Lieg- 
minas, V. Urbonas, K. 
Dapkus, p. Buguža, p. Ja-į 
kubauskas.

• v
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Primename LDS 5 kp. 
balius įvyks spalių 23 d., 
48 Green St. svetainėje. 
Kviečiame gausiai daly
vauti.

ELIZABETH. N, J,
Spaliu 17 d. J. E. Vys-: 

kūpąs suteikė Sutvirtini- , 
mo Sakramentą dėl 200 
berniuku ir mergaičių, j

| j

Vaikai labai gabiai ir ge
rai atsakvnėjo į klausi
mus. Už tai pridera padė
ka kun. M. Kemežiui ir 
Sesutėms Pranciškietėms 
už išmokinimą ir priren- 
gimą.

Choro koncertas ir šo
kiai įvyks sekmadienį, 
spalių 24 d. Pelnas skiria
mas naujiems vargonams. 
Mūsų parapijos bažnyčiai 
vargonai būtinai reikalin
gi. Taigi visi dalyvaukite 
koncerte ir šokiuose.

A. a. Dr. A. Bacevičiui 
mirus, “Darbininke” tilpo 
gražus aprašymas. Taipgi 
tilpo ir kituose laikraš
čiuose. Už a. a. Dr. Bace
vičiaus vėlę atlaikytos šv. 
mišios ir vokiečiu bažny
čioje. Plačiai rašė apie a. 
a. Dr. Bacevičių Newark 
Ledger ir Novoje Ruskoje I 
Slovo. Lai atlygina Dievas 
Dr. Bacevičiui amžinoje 
Tėvynėje už jo darbus 
mūsų tautai, o jo žmonai 
ir vaikams malonu sura
minimą. Vietinis.
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GRABORIUS
ASMENIŠKAS PATA RN AVIMA?

331 Smith St.,
PROVTDENCE, R.

. Telephone: » 
Ofiso: Dexter 1952 

Namo: PI. 0286

MINSTRELIS
Sekmadienio vaka r e, 

spalių 17, tuojaus po pa
maldų, parapijos svetainė
je, mažasis choras suren
gė puikų minstrelį — juo
kų ir dainų vakarą. Nors 
kampai nebuvo pilnutėlei 
žmonių, bet buvusieji bu
vo labai patenkinti ir pa
linksminti. Programa bu
vo gan ilga, bet nenubodi. 
Didesnė dalis programos 
buvo lietuviškai, o tik 
trečdalis programos buvo 

j anglų kalboj.
Programoje ypač pasi

žymėjo vakaro vedėjas, 
Į jaunas vienuolikos metu 
kalbėtojas, kuris savo iš
kalbumu stebino publiką. 
Iš artisčių puikiai pasiro
dė p-lė Marcelė Virbic- 
kaitė, kuri nors pirma 
kart programoje dalyvau
ja, dainavo kaip patyrusi 
dainininkė. Taipgi iš ar
tisčių puikiai pasirodė 
svetimtautė jauna devy
nių metų radio artistė, 
dainininkė p-lė Adelė Ko- 
vinskaitė. Kuri nors ma- 
žiutė, stebino visus savo 
balso aiškumu ir stipru
mu. Taipgi puikiai pasiro
dė vietinis vargonininkas, 
dain. Antanas Giedraitis. 
Nors šaltį turėdamas dai
navo, puikiai sudainavo 
keturias dainas. Tarp 
juokdarių puikiausiai pa
sirodė Jonas Šnokas, kr 
ris savo naturališku 
visus prijuokino, 
atmosferai pridavė 
giau juokingumo jo 
tas aprėdalas. Choro dvi
gubas kvartetas, kuris sa
ve pasivadino “Radio Pi- 

, pirais”, nes tai buvo var
das, dain. Antano Giedrai
čio gerai pasižymėjęs 
kvartetas Chicagoje. Su
dainavo keturias lietuviš
kas dainas ir vieną anglų 
kalboje — The Anvil Cho
rus. Klausantieji vis plo
jo, kad daugiau jie dai
nuotų. Reikia pastebėti, 
kad tai viskas buvo pada
ryta gerb. vargonininko 
pastangomis, už ką choras 
ir publika jam yra dėkin
gi. Lauksim kito tokio 
vakaro.

būdu 
kurio 
dau- 

keis-

I. Bingo bus kas trečiadie
nio vakarą. Taigi visi pa- 
rapi.ionys prašome daly
vauti.

ProvMenco Diedukas.




