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Vatikanas, Spalių 28,— 
Vatikano laikraštis Osser- 
vatore Romano patėmijo, 
kad Anglijos vadas Nevil- 
le Chamberlain ir prezi
dentas Rooseveltas savo 
kalbose apie pasaulinę tai
ką pakartojo Popiežiaus 
Benedikto XV žodžius, 
pasakytus 20 metų atgal. 
Tada Popiežius šaukė tau
tas prie taikos, bet niekas 
jo neklausė. Dabar tautų 
vadai pakartoja jo žo
džius, ir. rodos, ju ištisos 
kalbos paimtos iš Popie
žiaus kalbų ar raštų.

“Svarbu, teisinga ir ma
lonu”, sako Osservatore 
Romano, “konstatuoti fa
ktą, kad Krikščioniškasis 
mokslas žmonijai teikia 
didžiausią laimę, ir kad 
žmonės tai supranta”.

KRISTUS KARALIUS -

JAUNIMAS PROTES
TUOJA PRIEŠ BEDIE

VIŲ KONGRESĄ

Newcastle, Anglija, Spa
lių 28, — Katalikų jauni
mo suvažiavime buvo iš
nešta protesto rezoliucija: 
“Mes griežtai protestuoja
me prieš leidimą pasaulio 
bedieviams turėti savo 
kongresą Londone, balan
džio mėnesy.

“Tai yra įžeidimas Ang
lijos šalies konstitucijos, 
puolimas Krikščioniškos 
dorovės, didžiausias įžei
dimas Dievo ir Katalikų 
tikėjimo.

“Mes tikime, kad visos 
šalies Krikščionys vienin
gai pareikalaus, kad Ang
lijos valdžia tokiam kon
gresui vietos neduoti]”.

Negaliu praleisti nenri- 
dėięs: Valio, Anglijos Ka
talikų jaunimas.

Kristaus Karaliaus Švente

PASAULIO VALDOVAS Radikalų Valdžia
DU ŽYDAI MATŲ ISPA
NIJOS KANKINIUS — 

APSIKRIKŠTIJO'

CIO NORI TAIKOS SU 
A. D. FEDERACIJA

Washington, D. C. — 
Spalių 28, — Dešimts CIO 
vadų pradėjo taikos dery
bas su Amerikos Darbo 
Federacija. Susivieniji
mas abiejų organizacijų 
yra būtinas reikalas dar-

Paryžius, Prancūzija,— 
Spaliu 28, — Laikraštis 
La Croix praneša, kad 
Barcelonos mieste, Ispani
joje, du žydai, matę kaip 
komunistai kankino kata-i
likus, taip buvo sujaudin- bininkų gerovei. CIO pa
ti katalikų kankinių drą- siūlė, kad prie Amerikos 
sa ir ištverme, kad jie Darbo Federacijos būtų 
priėmė katalikų tikėjimą, sudarytas skyrius indus-

Kunigas, kuris tą žinią trijų darbininkams. Dar- 
pasiuntė Prancūzų katali- jbininkai bus organizuoja- 
kų laikraščiui, s’apstosi mi pagal industrijas, o ne 
Barcelonoj. Jis nešioja ei- pagal amatus, kaip kad 
vilinius drabužius ir slap- daro A. D. Federacija. To
tai atlieka kunigo parei- liau, pasiūlė, kad būtų 
gas. šaukiamas visų CIO ir A.

Vieną rytą atlaikęs šv. D. Federacijos unijų suva- 
mišias slaptoje^ vietoje ir žiavimas, kame sutarimas 
sugrįžęs i namus rado žy- būtų užtvirtintas ir reika- 
dą. io belaukiantį. Žydas lingi įstatai sudaryti. Vi- 
prašė, kad kunigas jį ap- sos dabartinės CIO unijos 
krikštytų. Kunigo motina būtų tik Amerikos Darbo 
manė, kad tai koks šnipas, Federacijos skyrius. Tas 
bet pasirodė, kad žydas skyrius turėtų savo įsta- 
tikrai norėjo priimti kata- tus ir rinktų savo vadus.

Bėga iš Ispanijos
RADIKALAI SUŠAUDĖ 

1000 ŽMONIŲ

Madridas, Ispanija, Spa
lių 28, — Ispanijos nacio
nalistai praneša, kad ra
dikalai Madride suėmė 
1000 žmonių, kurie buvę 
priešingi jų valdžiai ir be 
teismo visus sušaudė.

JAPONIJA NEDALY
VAUS TAIKOS KONFE 

RENCIJOJE

Turtą Išveža Prancūzijon

Hendaye, Prancūzijos 
Ispanijos rubežius 
panijos radikalų valdžia 
jau persikėlė į Barceloną, 
Katalonijos krašto sosti
nę, arti Prancūzijos rube- 
žiaus. Tas aiškiausiai pa
rodo, kad radikalų valdžia 
nebepasitiki savo jėgomis 
išlaikyti likusių Ispanijos 
žemių. Gen. Franco ka
riuomenė užėmus Gijon 
sparčiai grupuojasi pulti 

i Kataloniją. Pirmiausias
• v •

Is-

• v

1,400 ISPANIJOS VAIKŲ 
J RUSIJĄ

Londonas, Anglija, Spa
lių 28, Du Rusijos laivai 
išvežė iš Anglijos anie 
1,400 Ispanijos pabėgėlių 
nuo karo, didžiumoje vai
kų.

GERB. SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI!

Kaikurie iš vietinių Ger
biamųjų Skaitytojų klau
sia “dėlko “Darbininkas” 
talpina tik James M. Cur
ley, kandidato į Bostono 
miesto mayorus praneši
mus, o kitų kandidatu ne
talpina?” Laikraštis ‘Dar
bininkas’ yra nepartinis ir 
talpina tų partijų kandi
datu pranešimus, kurių 
rėmėjai už tuos praneši
mus apmoka. “Darbinin
kas” nei už pinigus nedė
tų komunistų, socialistų 
arba kitų “istų” praneši
mų, nes ju svarbiausias 
tikslas griauti Katalikų 
Bažnyčios, Jos Vadų ir 
net Aukščiausiojo autori
tetą. Taigi jei “Darbinin
ke” telpa politikierių kan
didatu pranešimai, tai dar 
nereiškia, kad “Darbinin
kas” kaipo laikraštis juos 
remia. Lietuviai, balsuo
tojai, perskaitę politikie
rių pranešimus, vaduoki
tės savo protu ir balsuoki
te už tinkamiausį kandi
datą į bile valdžios ofisą.

Kristaus Karaliaus šventėje, Spalių 31 d., Evan
gelija skaitoma:

Anuo metu: tarė Pilotas į Jėzų: Ar Tu esi žydų 
Karalius? Jėzus atsakė: Ar tu pats iš savęs tai klau
si, ar kiti tau pasakė apie Mane?

Pilotas atsakė: Ar aš esu žydas? Tavo tauta ir 
vyriausieji kunigai man Tave įdavė: ką esi padaręs?

Jėzus atsakė: Mano karalystė ne iš šio pasaulio, 
jei Mano karalystė būtų iš šio pasaulio, Mano tarnai 
juk kovotų, kad nebūčiau žydams išduotas; dabar gi, 
Mano karalystė ne iš čia.

Tada Pilotas Jam tarė: Tai Tu esi Karalius?
Jėzus atsakė: Tu pats sakai, kad Aš esu karalius. 

Aš tam užgimiau ir tam atėjau i pasaulį, kad liudy
čiau apie tiesą. Kiekvienas, kuris yra iš tiesos, klau
so Mano balso.

Taip, Jėzus Kristus yra tikrai Karalius. “Jis vieš
pataus nuo jūros iki jūros, nuo upės iki žemės skritu
lio pakraščių. Visi žemės karaliai Jį garbins, visos 
tautos Jam tarnaus”.

Kristaus Karaliaus šventę Popiežius Pijus XI 
paliepė švęsti visame pasauly paskutinį sekmadienį 
Spalių mėnesio.

Yra dalykų kuriuose Katalikų nuomonės pasi
skirsto, tačiau šiame dalyke, pripažinime Kristaus 
savo Karaliumi, jokių skirtumų būti negali. Visi ka
talikai, Šv. Tėvo Popiežiaus raginami, turi priimti 
Jėzų Kristų, Šv. Komunijoje ir Jį apšaukti savo Ka
raliumi.

Ispanijos Dalis Siūloma 
Prancūzijai

likų tikėjimą. Kunigas jį 
pamokęs tikybos dalvkų 
apkrikštijo. Ūž kelių die
nu ir jo brolis priėmė ti
kėjimą. Jie tebegyvena 
Barcelonoje ir jų vardų 
negalima minėti, nes ko
munistai juos sušaudytų.

Skyrius būtų vadinamas 
CIO ir turėtų pilną val
džią industrijų darbininkų 
reikalu.

Amerikos Darbo Fede
racija pareikalavo, kad 
CIO būtų likviduota, ir 
pasakė: 1) visos CIO uni
jos, kurios pirmiau pri
klausė prie Federacijos

SOVIETAI KALTINA 'turi i ją sugrįžti; 2) kad 
NGLIJĄ UŽ NUŠILKI- j visų kitų CIO unijų ir J<i-

Tokio, Japonija, Spalių
28, — Į pakvietimą daly- , . v , X1 . x. 
vauti Brusselio taikos | -103, zySls bu8 a,tklrst> sus“ 
konferencijoje Japonija31^1™- Valencųos su 
atsakė, kad negalinti da- Barcelona. Jeigu gen. 
lyvauti, nes dėl susidariu-i,rancul Pavyks tą pada- 
sių kliūčių nebus galima1 P*?- taI galima tikėtis, 
klausimą išspręsti. Gi tuo kad Ispanijos civilis karas 
tarpu pranešta, kad devy- gr®*t užsibaigs^ 
nių valstybių taikos kon- Kada ?elh Franc0 ka‘ 
ferencija yra nukelta iki ™°mene įėjo } Gijon. tai 
lapkričio 2 d. Japonija sa- ^do labai daug žmonių 
kosi, kad ji tik ginasi r.uo ™zudyta; ,V,sas turtas- 
užpuolikų, o ne vedanti kur> radikalai buvo pasi- 
užpuolimo kovas. Ji sako,! 8r?b?- 18 anksto.buv0, 18‘
kad išsiplatinęs komuniz- |ve*a8 Prancuzijon, kur 
mas Kinijoje verčia ją,ra*ka’?‘ ‘urI ?avo atsto‘ 
gintis ir ji norinti užbaigi Is Prancūzijos pra-
ti karą su Kinija. “Kinų- i nesama kad laivas ku- 
Japonų klausimas gali bū-|™° radikalai įsveze 1,300 
ti sėkmingai išspręstas tų I m-,„:’OnU.S
dviejų valstybių”, 
Japonijos vadai.

i siekimą,
• Barcelona.

ANGLIJĄ 
DIMĄ

Katalonijos Prezidentas 
Atsistatydino

Paryžius, Prancūzija — 
Spalių 28, — Buvęs Ispa
nų valdžios ministeris Va- 
lledares, pareiškė, kad Is
panijos radikalų valdžia 
pasiūlė Ispanijos teritori
jas Prancūzijai, ir kad 
Kataloniečių vadas Com- 
panys atsisakęs nuo vie
tos.

Senor Portela Valleda- 
res, kuris pirmiau labai 
rėmė radikalų valdžią, da
bar parašė gen. Franco 
pažadėdamas paramą na
cionalistams. Toliau jis 
pasakė, kad jis iš Prancū
zų oficialinių šaltinių su
žinojęs, kad radikalų val
džia pasiūlius Prancūzijai 
Kataloniją, Valensiją ir 
Murcią, “kad apsaugojus 
tas teritorijas nuo fašistų

valdžios”.
Senor Luis Companys, 

Kataloniečių valdžios pre
zidentas atsistatydino.

RUSIJA TURI DAU
GIAUSIA POVANDE

NINIŲ LAIVŲ

Londonas, Anglija, Spa
lių 28, — Sovietų Rusija 
slaptai prisistatė povan
deninių laivų ir dabar tu
ri daugiausia už kitas val
stybes. Anglija sužinojo, 
kad Rusija jau keli mėne
siai atgal. turėjo 150 po
vandeninių laivų jūrose, o 
dabar turinti dar daugiau.

Detroit, Mich. — Kun. 
C. E. Coughlin, garsusis 
radio kalbėtojas, pardavė 
savo laikraštuką “Sočiai 
Justice” NationaI Union 
for Sočiai Justice vadui, 

lW. Baertschi iš Toledo.

sako dolerių pinigais, jau at
plaukė i Havre uostą ir 

į turtas iškrautas ir prista-
MI- jtytas radikalams.--

RADIKALAI ŠAUDĖ Į 
MALDININKUS

JAPONŲ KUNIGAS 
RE DALINDAMAS 

KOMUNIJĄ
tų unijų būtų pasitarimai, 
kaip visos galėtų priklau
syti prie Federacijos; 3) 
visi svarbūs skirtumai tu
rėtų būti palikti išspręsti 
kitam federacijos kongre
sui, ir 4) visos CIO unijos 
tuojau turėtų būti likvi
duotos.

glija sutarė kartu su Vo- i Tokius Amerikos Darbo 
kietija ir Itali ja sudaryti i Federacijos reikalavimus 
keturių didžiųjų valstybių j CIO atmetė. Išrodo, kad 
sąjungą, ir kad Ispanijos , Amerikos Darbo Federaei- 
klausimas busiąs sekmin- -i08 vadai reikalingos tai
gai išspręstas. Tos valsty- ikos .darbininku^ organiza-. 
bės Rusiją visai i
Tai 1_________  _____
smūgis. Ypatingai dau
giausia nukenčia jų užsie
nių reikalų komisaras Lit
vinovas. Jis ką tik sugrį
žo į Maskvą ir turės iš
duoti raportą iš Londono 
pasitarimų. Yra žinių iš 
Maskvos, kad Litvinovas 
jau norįs pasitraukti iš 
komisaro vietos ir žadąs ,. 
prašyti Stalino, kad jamlkietięs1 
leistų vykti j Cekoslovaki- d™>de katalikų kunigams 
ja atgauti sveikatą... Ar'des£tl "i.okyklo- -------------,,
Stalino kulka jo nepa-1 s?‘ . 0 °udu norima už- šventėje) įvyksta Marianapolio Kolegijos Rėmėjų
sieks? Išrodo, kad Litvi-! kirsti ^P^k^i^ams P_r'e Seimas» Kolegijos patalpose, Thompson, Conn. 
novas bus “likviduotas”.

SpaliųRyga, Latvija,
28, — Maskvos laikraščiai 
paskelbė, kad Anglija ir 
Prancūzija nusileido Vo
kietijai ir Italijai Ispani
jos karo klausimu. Sako
ma, kad Prancūzija ir An-

ŠV. I 
______

Osaka, Japonija. Spalių 
28, — Kunigas Nagata, 
76 metų amžiaus, dalinda
mas Šv. Komuniją per mi
šias apalpo ir už kiek lai-! 
ko pasimirė. kad ten minios 

susirinks į Šv. 
Marijos šventės 
Nacionalistų la-

-_ j išskiria rijoje nenori. Darbininkai
bolševikams ' didelis nenori kovoti Prieš daf.- 

, bininkus, nes tai yra di
džiausia jų nelaimė, bet 

’ vadai nė vienas nenori nu
sileisti.

NACIAI UŽDRAUDĖ 
KUNIGAMS DĖSTYTI 

TIKYBĄ

Saragossa, Ispanija, — 
Spalių 28, — Radikalų 
lėktuvai pradėjo bombar
duoti Saragozą, kada jie 
sužinojo, 
žmonių

GERIAUSIA ŽMONIJOS Panelės 
DALIS — MOTERYS iškilmes.

_______ kūnai radikalus nuvijo ir 
Londonas, Anglija, Spa- kelius jų lėktuvus peršovė, 

lių 28, — Arkivyskupas ----
Hinsley, kalbėdamas mo- Ispanijos 
terų suvažiavime pasakė: jau pradėjo mūšius Mad- 
“Mes aukštiname Katali- i rido apylinkėje. Neoficia- 
kes moteris, nes katalikės liai pranešama, kad mau- 

i motinos mums duoda ku- 
j nigų, jos išauklėja vaikus 
Į tikėjime. Tai yra labai di
delis darbas. Moterys yra 
geriausia žmonijos dalis”.

nacionalistai
I •

rai puolė radikalų kariuo
menę prie Madrido, IJse- 
ra sekcijoj ir supliekė 
juos, pasivarydami 800 
jardų pirmyn.

Berlynas, Spalių 28, Vo-v uz-

Sveikiname Marianapolio Kolegijos 
Rėmėjų Seimą

Sekmadienį, spalių 31 d. (Kristaus Karaliaus

BELGIJOS VALDŽIA 
PAIRO

vaikų prieiti. Tai ženklas, ; Seimas prasidės 10 vai. ryte šv. mišiomis ir pa- 
kad katalikams teks Vo- mokslu Kolegijos koplyčioje. Sesijos prasidės 2 vai. 
kieti joje j>ergyventi_ sun- pO pįetų Kolegijos auditorijoje.

Seimo dienotvarkėje svarbiausiu klausimu gal 
NACIAI UŽDARE DAN- būti bus Marianapolio Kolegijai reikalingų naujų pa

talpų statyba. Kun. Dr. J. Navickas, M. I. C., Kole
gijos Rektorius kaip tik tuo statybos klausimu para
šė atsišaukimą i visus geraširdžius. Tikimasi, kad 
Seimas nuoširdžiai įvertins Rektoriaus atsišaukimą 
ir statybos klausimą teigiamai išspręs.

Seimas prasidės 10 vai. ryte šv. mišiomis ir pa

klus bandymų laikus.

ZINGO LAIKRAŠTĮ

i

Brussels, Belgija, Spalių 
28, — Belgų premieras
Paul van Zeeland atsista-1 Danzingas, Spalių 28 — 
tydino su visu ministerių Nacių policija uždarė Ka- 
kabinetu, nes jis negalėjo talikišką dienraštį Danzi- 
ilgiau pakęsti jam daromų 
priekaištų ryšiumi su Bel
gijos banku. Devynių val
stybių atstovai jau renka
si čia pasitarimui Japoni
jos - Kinijos karo klausi
mu, o valdžia paįro. Kon
ferencija atkelta iki lap
kričio 2 d. ir manoma, 
kad iki to laiko nauja val
džia bus sudaryta.

ger Volkszeitung šešiems 
mėnesiams. Danzingo ka- | 
talikai, kurie sudaro treč
dalį gyventojų, nebeteko 
vienatinio katalikiško 
dienraščio. Uždarimo prie- w . .
žaatis buvo ta, kad laikra- dio stotyj, Bostone įvyks Darbininkų Radio Progra- 
štis nenorėjo atsižadėti ma, kurią išpildys Šo. Bostono Radio Grupė, vado- 
savo katalikiškų principų, vaujant muzikui Rapolui Juškai. Prašome pasukti 
Uždarė taip pat katalikų savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis 
partiją. I gražių dainų, muzikos ir kalbų.

Darbininku Radio Programa 
2:00 Valandą po

šeštadienį, spalių 30 d., 2 vai. po pietų WCOP ra-
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Dr. PusęvičjąųĘ prįežiųro.

PAGERBĖ PRIMICUANTIi^l ^ng?”micijantas 
į Sveikinimo eilutes pasa
kė jaunas, bet gabus vai
kutis Algimantas Ivašką. 
Jis taipgi įteikė kun. K. 

čiai labai gražiai pagerbė, Vengrui dovanėlę nuo visų 
primicijantą, kun. Kaži- dalyvių ir parapijos drau- 
mierą Vengrą, MĮC., šau- TO ’
niu bankietu, ,
svetainėje. Dalyvavo apie jgiaht progrąmą, 

tarp kurių visiems ųž lįpkęjimus, do- 
kunigm vanėles ir šaunų bankietą. 

Dainavo parapijos pa

___ * ♦ '

Trečiadienio vaka r e, 
spalių 27 .d., Šv. Petro lie
tuvių parapijos parapijie-

Primicijantas kun.
parapijos'K. Vengras, MĮC., bąi-

• —----- , dėtojo
300 žmonių, 
buvo keliolika 
Sveikinimo kalbas pasakė

ję’ —.
ppje, Uorehestęr, Mass,

p. Ą'. Beldžias yra “Dar
bininko” administratorius. 
Sveikiname pp. Peldžius 
ię linkime sveikatos. Pp. 
peldžiai dabar jau turi joje širdingai priimti,
3 1 ri• “ 3 V • • v •

W^t0 T

dukrelę ir sūnelį.

DIDELIS SUSIDOMĖJI
MAS ARTISTE JONE 

ŽUKAUSKAITE

1 ■ .w i ■ . ■ ■ 'i ». .* ii . j

bįrnas bei papęngįmas pa- vęnę 20 m. Čįą Amerikoje Petro lietuvių par. 
nęlei artistei, įš Liętųvps. vedęs ir kariuomenėjetar- bažnyčioje. Išaugino gra
li taį visiems mums bran-,nayęs. PąĮiko žmoną Ma- žią šeimyną: 3 sūnus (vie- 

du nas jau vedęs) ir 3 dukte- 
Rap.

BANKIETĖLIS
Šv. Petro parapijos mo

terys, atstovės Lietuvos 
Dukterų draugijos, Mote- 

______ irų Sąjungos kuopos, Vy- 
“HALLOVVEEN” ŠOKIAI! čių atstovai ir kiti, rengia

i viešnia ir dukra mūsų fiįną (Plalukiutę),
— - - •. sūnų, seserį ir tėvus: Lai- ris.

dojamas spalių 31 d., 1 v. i 
p.p., Naujos Kalvarijos į 
kapuose. Sv. mišias už Yė^ 
iįonio vėlę įvyks spalių 30 
d. 8 vai. ryt.

senos tėvynes. Visi turėsi
me progą* už 45c., ją pir
mu kartu Naujoje Angli-

*

2
■■0

kun. J. J. Jakaitis, MIC., j dio Grupė,’ vadovaujant m:-... I mii7 P Tnelrni,
Kun. K. Jenkus buvo 

' > toastmaĘtęrįų. 
rapijos klebonas ir vieti- Jis taipgi perskaitė gerb. 
nis kleb. kun. P- Virmau- Snaudalio parašytas eilu- 
skis, kurio vaišingumą ir į tęs, *5. S m
nuoširdumą turi progos r< ' Ban

kietas užsibaigė pakilusio
je nuotaikoje.

—

Tėvų Marijonų Provinci- į muz. R. Juškai, 
jolas, kun. P. Strakaus- 1 ————. —
kas, Lovvellio lietuvių pa- bankieto

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis DantistasI

A. L KAPOČIUS
251 W Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1 :3O iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartį)

SUSILAUKĖ SŪNAUS
į Trečiadienį, spalių 27 d., 
7:15 vai. ryte, p. A. įr P. 
Peldžiai susilaukė gražaus 

i sūnelio. Motiną syeįkstą

Danielius Averka, atsi
lankęs į panelės F. Karlo- 
naitęs vestuves, pasakojo, 
kad artistė panelė Jonė 
Žukauskaitė iš Lietuvos, 
New Yorke, tąip gražiai 

i pasirodžiusi, kad ’‘Amerp 
ka” mano rengti jai kon
certų maršrutą. Jis ragi
no soųthbostoniečius ne
miegoti, bet, ištikrųjų, su
traukti visą Naują Angli
ją į Jonės Žukauskaitės 
koncertą, So. Bostonan. 
Geras patarimas. Įvykdy- 

| kįme.
Southbostoniečiai girdė

dami ir skaitydami apie

dalyvaudami jos gražiame 
koncerte.

Prašomi tat visi į artis
tės iš Lietuvos priimtuves 
— koncertą, spalių 31 d., apie kuriuos visas South 
8 vai. vak., kuris įvyksta Boston ir apylinkės kolo- 
tokioje gražioje So. Bos- nijų jaunimas daug kalba,'

i vi4. autuvai aa niu, ivaijic 
■panelei artistei Jonei žu- 
: kaųskaitei, pusiau privatų 
jbankietėlį, — išleistuves, 

ton High School salėje, G įvyks šeštadienio vakare J vaL vaK”
St. Ir jaunimas privalėtų i spalių 30-tą, parapijos so a iecių am ar^’ 
ateiti dar sykį pamatyti svetainėje, 7-tos gatvės,] šiomis dienomis adv. A. 
savo “alma moteris” nau- So. Boston. Rengia Lietu- O. Šalna trečiam terminui 
ją i 
pįįčlykiiųę ją! Tai pagerb- kuopa. 
Sime lietuvaitę, jos kraštą! Atvyksta bus’ais ir au- 
ir sąvę. Ir pasirodysime tomobiliais iš kitų koloni- 
Amerįkonąms. Visi keliai i jų Vyčių kuopų ir čįrau- 
į So. Ęoston High! *gai: Norwood, Worcester,

Kvieslys- Hudson, Cambridge, Pro-
VISI ŠVENTI ! vidence, R. I AAol, Law- 

. 7. . rence. Reiškia beveikvi-
P^madieni di- sas jaunjmas Naujos An- 

dziule Visų šventųjų kata- Ujos interesuotas šiais 
hkams brangi švente. To- šokiais Bus d m 
je dienoje katalikas turi ~ - 0 .

sodaliečių kambary.

I I
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auditorijumą. — Pri-, vos Vyčių 17-ta Algirdo. tapo paskirtas Bar Asso-
ciation of the City of Bos
ton komiteto nariu.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabriųius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—S

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq .

Cambridge, Mass.

DR. J. LANDžllir
(SEYMOUR)

N-RAY APARATAI
Ultraviolietinė šviesa 

Diathernia
Pritaikau akinius

Va landos — 9 iki 9 vai. vak.

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

BALSUOKITE UŽ

JOSEPH

LEE
I SCHOOL COMMITTE

7-tas ant Balloto

J. Žukauskaitę yra labai 
ją susidomėję ir nori už- 
interęsuoti visus kitus.

Šv. Petpo parapijos mo
terys, atstovės nuo Liętu- 

i vos Dukterų draugijos, 
Moterų Sąjungos kuopos, 
atstovai vyčių, ir kiti ne 

J vien koncerto tikietus 
; platina, bet jie bruzdėjo, 
norėdami panelei ąrtįstei 
suruošti šaunias priimtu
ves.

Mūsų kukli artistė prašė 
nieko nerengti jaį iki po 
koncertui. Jį atvažiuosian
ti šeštadienio rytą. Atlan
kysianti porą įstaigų ir 
praktikuosianti koncerto 
rapartuarą su akompanis- 
tu. Tikros tai artistės rū
pestis. • /.

Žinoma, kviečiant, pane
lė artistė, kaipo gera lie
tuvaitė, gal atlankys Jack' 
Sharkey - Žukauską, Dar- 

ibininkų radio programoje 
dalyvaus ir gal bažnyčio
je, per sumą Kristaus Ka
raliaus Šv. mišiose pagie
dos.

I

TeL S. B. 2805-R Į
LIETUVIS

OPTOM ETRISTASl

Bį

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
ginu ir ambl i joniš

kose (aklose) akyse sugrųžinu
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

j!Jimnnn!innil<HHlllHllWlinn»»»iH»»’imiiti«miWimt|J
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ADVOKATAI
I

Dr. 
nas,

Seymour, Vetera- 
baigęs Harvard 

Kolegiją

KONCERTAS
Gerai, kąd panelė Žu

kauskaitė ir nesutinka eiti 
pirm koncerto ne į jokį 
parengimą. Juk patsai 
koncertas yra visų pager-

*

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
Bouth Boston, Mass

Maitinkite gyvulius tirštais, distiliuotais kor- 
nais, kuris duos geresnį rezultatą ir pigiau kaš
tuos. Kadangi dabar yra dvigubas Uorpų pertek
lius, tai jų galite pirkti labai pigiai. Dėl nuolati
nių pirkinių ir informacijų kreipkitės pas; 
FRANK ROZENAS, Universal Dįstillery Ęąst 
Taunton, Mass. arba Raynham, Mass.

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
: 598 East Broadway,
: SO- BOSTON, MASS.
TeU 1761 Rooip 3

Besidence:
16 Thomaa Pk., TeL S. B. 1043

Sullivans Liguors Store
295 W. BROADWAY, TEL. ŠOU 9772

Prisiekęs Advokatas

l JUOZAS B. GAILIUS
;Veda visokias proyaa. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

■ ' South Boston, Mass.
S Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERTY WINNER 100 Proof 1 M Senumo 

KVORTA — $1.35
Ruginė Straight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25 
Cajifornia Grape Ęrandy didelis butelis už $1.25 
GIN kvorta 
RUM už pt.

ALUS
BAY STĄTE 3 kenaį
'už 25c.

69c. — kvorta
............. .......... 99c.
....................IU25 
GARRISON
90 proof degtinės

Kyorta $1.09
T

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINI, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visu U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairinusias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. 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.
I

Į

je dienoje KaiaiiKas luti prjzų u£ gražiausi i
pareigą išklausyti šventų ; 1uokingiausį kostuma,' 
mišių. Sv. Petro par. baz- J & 
nyčioje mišios bus laiko
mos valandomis: 5, 6, 7, S 
ir 9. Paskutinėse bus sa
komas pamokslas. Tą die
ną galima gauti visuoti
nus atlaidus.

užsiba i g ė

i

Spalių 17 d. įvyko L. 
Vyčių 17 Algirdo kuopos 
susirinkimas. Išduota ra
portai iš apskričio suva
žiavimo; ižd. S. Mickevi
čius išdavė raportą “Bow- 
ling Allevs”; raportą ren
giamų šokių spalių 30. 
Susirinkimas
pakilusioje nuotaikoje.

i ir kitokių surprizų. Gros Sek.
“Rocky and His Pebbles”, i

1 o įžanga tiktai 25c.
> Taigi, bus gera proga
• visiems sueiti ir bendrai: parsiduoda - Hary’s Cafe-

i C 1 A ? _ 11  1 • —A * ‘ ‘ j

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

UŽDUSINĘ
Lapkričio antra diena 

Bažnyčios paskirta atmin
ti maldomis mirusius. 
Kiekvienas kunigas gali 
laikyti 3 mišias. Gaunami 
atlaidai įnirusiems už 
kiekvieną bažnyčios at- Į 
lankymą ir 
(toties ųuoties).

“good time” praleisti. restoranas su 7 dienų alaus lais- 
Visas, o visas jaunimas niu. Parduosiu pigiai, nes turiu 

i Vyčių “Halloween” Š0- išvykti Į Indianą valstiją. Biznis 
kius, spalių 30-tą. geras, nes išdirbtas per daugelį

' Rn&in ir aš Atsišaukite po 5 vai. po
-u 4 pietų, 1984 Mass Avė., Cambrid- 

ČAPLIKŲ JUBILIEJUS ge’ Mass~__________ (22-26-29)

Spalių 24 d. pp. Julius ir
Amelija Čaplikai, gyv. 65 Peieškau gero su karštu vande-

į

i
L _

Thomas Park, So. Bostone jį? apšildomo kambario ir kad
- - - | - . . » - - - — — * . Irn m rrr> Tai Ifa n ♦ «

pasimeldimąĮ minėjo savo 25 metų ve-

gPĮ, -Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDO SQUARE 
MOTORS INO.,

554 DORCHESTER AVĖ. 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

Wm. Morkus,
104 Jefferson St. 

Hartford, Conn.

REIKALINGAS KAMBARYS

būtų karštas vanduo. Jei kas tu 
, . , site gerą kambarį atsišaukite,

I dybmio gyvenimo sukak- 299 E st So Boston. (29) 
tuyes. Jų giminės ir drau
gai suruošė jų namuose REIKALINGAS SIUVĖJAS

pareiškė nuo- Patyręs taisyti ir prosyti vyriš- 
širdžius liukejįmus ir ap- kus ir moteriškus drabužius, 

riji dovanėl* ė m i S. Naujų siūti nereikės. Geram siu-
Tįc. Dalyvavo apie 150 asme- nuolatinė vieta.-- .------------ T sj IO ”* ** .* IMTzs- 9 • — ■ v • 1*1 “ IKI C

paėjo iš Nemajūnų para- j nil- linksmai praleido • 
pijos. Amerikoje pragyve-: laiką. Iš artimesniųjų pp. 
no 27 metus. Laidojamas Čaplikams^^ buvo šie: V. 
iš šv. Petro par. bažny 
čios spalių 29 d., 9 vai. r.

MIRĖ
Spalių 27 d., Worceste- ;kapUiętęlį, 

rio ligoninėje mirė ex-ka- ; -
reivis, ilgai sirgęs, Jonas dovanojo 
Laukaitis, 47 metų. <

PUOŠIA ALTORIUS
Šv. Petro bažnyčioje, 

Kristaus Karaliaus didžiai 
šventei, Seselės iš Cam
bridge, puikiai puošia al
torius.

Per sumą dalyvaus visų 
katalikiškų draugijų val
dybos su vėliavomis ir 
ženklais kaip kas metai.

Vakare įvyksta parapi
jos metinis koncertas, So. 
Boston High School, ku
riame dalyvaus panelė ar
tistė J. Žukauskaitė.

MJRfi
Spalių 28 d., staiga mį- 

rė, sąvo namuose, 179 W. 
5th St., Adomas Platukas. 
42 metų. Paėjo Daugų pa
rapijos. Amerikoje pragy-

į

f

Lepeska, V. Lepeska, A. 
Čaplikas, p. Bingelis, J. 
Čurlionis, Dr. Mikalonis, 
Julius Mikelionis, P. Aku- 
nevičius, G. Aukštikalnis, 
p. Volungevičius, J. Bižo- 
kas, A. Zaletskas, L. Na- 
rinkevičius, p. Kavaliaus
kienė, p. Kanevičienė, Di
liai, Stadalnikas, A. Jal- 
mokas su sesute, M. Aren
tas, P. Jenkus ir daugelis 
kitų. Svotais buvo p. Mar- 
ciulaitienė ir p. Lepeska.

Julius Čaplikas pragy
veno Amerikoje 32 m. Iš 
Lietuvos atvyko 1905 m. ] 
į Bostoną. Paeina iš Mer
kinės par., Norulių kaimo. 
Jo žmona atvažiavo į A- 
meriką kiek vėliau. Ji pa
eina iš Alovės par., Svo- 
biškių kaimo. P-nai Čapli
kai Moterystės Sakramen
tą priėmė 25 metai atgal

i 

t 
J

• v

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo Ir demoustravt 
mo vieta:

1 Harnlin Street 
ir E. Eighth St 

SOUTH BOSTON, MASS.
■loe. Kapočivtias ir Peter Trečiokas 

savininkai

lietuvių rakandų
KRAUTUVE

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FURNITURE CO. 
326-328 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

2

SAIKUOKITE UŽ 
JOHN R SI LLIVAN 

(2-ras ant balloto) 
7-to Wardo Councillor

' ,v

I

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

GRABORIAI
i S. BARASEVIČIUS IR

SENUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISĘS

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

I

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

į Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
« Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 198 M St. 
T«l. ŠOU Boston 3960J Patarnavimas Dieną ir Naktf

........... ......................
Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
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Motinos Rūpesčiai
Teisingai mes Bažnyčią 

vadiname, “Šventoji Mo
tina Bažnyčia”, nes ji su 
didžiu atsidėjimu rūpinasi 
žmonių reikalais. Didžios 
nelaimės ar perversmų 
laikais Bažnyčia duoda 
žmonėms teisingus nuro
dymus, suteikia reikalin
gą pagalbą ir suraminimą. 
Ji džiaugiasi savo vaiki] 
laime ir apverkia jų nelai
mę ir tie, kurie yra Dievo 
teisingumo sulaikyti skai
stykloje, yra Motinos Baž
nyčios rįšami į vieną šei
mos židinį.

Kiekvieną metą Bažny- maldomis, užtarimu ir iš-1 
čia švenčia Visų Šventųjų maldomis. Užtat ta Rū- 
šventę atiduodama pagar- pestingoji Motina paskiria 

kasmet visą laDkričio mė
nesį gelbėjimui nelaimin
gųjų vėliu iš skaistvklos 
kančių. Savo maldomis, 
ypatingai šv. mišių klau
simu, mes jų kančias sn-; 
trumpinsime. Gerasis Jė
zus bus mums gailestin- 

parodysime

pasauly kasdieną miršta 
apie 100,000 žmonių. Tikė
jimas mums sako, kad po 
mirties yra Teismas, ir 
mirusiojo vėlė eina į dan
gų, į pragarą ar į skais- 
tlkla. Žinodami Dievo gai-; 
lestingumą, galime sakyti, ( 
kad dauguma vėlių eina i 
skaistyklą, ten pilną at
gailą atlikti. Skaistykloje 
jos kenčia ugnies kančias.

Šventoji Motina Bažny
čia mus moko kenčian
čius gelbėti. Mirusieji iš-Į 
gelbimi ne ašaromis, ne 
gražiomis gėlėmis, bet

. y

Pasinaudokite B. Koraičio 
Atsilankymu!

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.

PRANEŠIMAS

bą tiems, kurie yra Dan
guje. Prie jų mus ragina 
šauktis, į ju gyvenimą į- 
sižiūrėti. “Ir aš girdėjau 
didelį balsą iš sosto ta
riant: Štai Dievo gyveni
mo vieta su žmonėmis, ir 
Jis gyvena su jais; jie bus
Jo tauta, ir pats Dievas gas, jei mes 
bus su jais jų Dievas. Ir gailestingumą kitiems. 
Dievas nušluostys nuo jų 
akių kiekvieną

Bernardas Koraitis
411 washington street 

BOSTON, MASS.

Visų Šventuių ir Vėliniu 
ašarą; diena yra didžios šeimyni- 

mirties daugiau nebebus, nės šventės. Viena yra 
šventė Kristaus nežinomų
jų kareivių, kita, maldos 
už mirusius. Tos šventės 
suvienija mus su mūsų 
amžiną atilsi brangiesiais. 
Prisiminus dangų, visi že
miškieji vargai ir nelai
mės pasidaro pakeliami.

T.

nei dejavimo, nei šauks
mo, nei skausmo nebebus 
daugiau, nes kas buvo, iš
nyko”.

Šv. Raštas sako: “Yra 
šventa ir išganinga mels
tis už mirusius, kad jie 
būtų išlaisvinti iš nuodė
mių”. Apskaičiuota, kad

ĮVAIRIOS ŽINIOS
rusų skubų rengimąsį į 
karą. Rusija yra prisiren
gus kariauti. Per dviejus 
metus ji iš Amerikos karo 

Berlynas, Vokietija,.— medžiagos pirko už $13, 
Spalių 28, —Iš tikrų šalti- 605,000. Bet Rusija bijo 
nių sužinota, rašo laikraš- naminės revoliucijos, 
tis Politiken, kad Rusija 
tariasi su Kinija apie ka
rą prieš Japonus. Sovietij 
komisarai mano, kaa ank
sčiau ar vėliau reikės su 
Japonija susidurti, tik 
reikia laukti laiko, kada 
Japonija bus silpniausia. 
Ir jie mano, kad netikėtas 
Kinų jiems pasipriešini
mas ir dabartinis karas
Japoniją labai nusilpnino, eidamas į darbą prirakin- 
Jau Sovietų Tolimųjų Ry- davo retežiu, kad ji nega- 
tų armijos štabas iš Cha-. lėtų išeiti į gatvę. Kaimy- 
barovsko perkeltas į Ir- nai pranešė policijai, kuri 
kutską. Japonija čia mato atvykus, nuėmė retežių ir

RUSIJA RENGIASI Į 
KARĄ SU JAPONIJA

AREŠTAVO TĘVA UŽ 
DUKTERS KANKINIMĄ

Bostono priemiest y j, 
Hyde Park areštavo tūlą 
Kostantz Skorochod, 37 
m. amžiaus, už tai, kad jis 
savo dukterį, Nellie Sko
rochod, 17 m. amžiaus, iš-

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

Moterų Sąjungos Mass., 
Maine ir Netv Hampshire 
Valstybių apskričio suva
žiavimas įvyks lapkričio 
7-tą dieną, Šv. Kazimiero 
lietuvių par. svetainėje, 
Temple St., Nashua, N. H. 
Sesijos prasidės pirmą va
landą po pietų.

šis suvažiavimas yra 
metinis. Bus renkama 
nauja valdyba. Taipgi iš
girsime raportus iš Seimo.

Nuoširdžiai kviečiu vi
sas kuopas atsiųsti skait
lingai delegačių.

Magdalena Urmonienė, 
Apskričio Pirm.

mergaitę pavedė globoti doma, nes neturi budeHo. rimos nuosavybės, iš ku- aais įtikinti pasaulyje, jog 
Massachusetts Society for Pagal Klaipėdos kr. teisę rios savo metu jis rėmęs jų teritorijoje nenaikina- 
Prevention of Cruelty to 
Children, o tėvą dirbtuvė
je areštavo ir atidavė tei
smui.

Nežiūrint kaip tėvas tei
sintųsi, bet vistiek per- 
žiaurus jo elgesys.

I

SOVIETŲ KAREIVIAI 
SUSIKIRTO SU JAPO

NAIS

mirties bausmė gali būti į- Vilniaus krašto badaujan- mos bažnyčios, neperse- 
vykdyta nugalabijimu, bet 
kol kas vis dar neranda
ma tokio specialisto, kuris 
vienu smūgiu nuteistie
siems nukirstų galvas. 
Esą, kaip tik tuo reikalu 
kaune lankėsi vyr. Klaipė
dos kr. prokuroras Ado
maitis.

Tokio, Japonija — Pra-j 
nešama, kad Manchuokuo 
parubežyj susikirto so
vietų raudonosios armijos 
kareiviai su tos provinci
jos sargyba. Sovietų lakū
nai lekia į Nanking, Kini
ją pagelbėti kinams karė
je su japonais.

I Iš ISPANIJOS GRĮŽO 
7,000 SUŽEISTŲ ITALŲ

tiems gyventojams šelpti kiojami tikintieji etc. Tam 
k-tą ir Vilniaus lietuvių į- tikslui griebiamasi 
staigas bei draugija.

Dėl tokio iždinės spren
dimo Stašys apeliavo į 
aukštesnes įstaigas. Ry
šium su tuo, rugsėjo 11 d. 
Vilniaus miesto teisme bu
vo tardomi liudininkai: 
Vilniaus “Ryto” Dr-jos 
pirm. kun. Čibiras, lietu
vių “Mokslo” Dr-jos pirm, prie vienuolyno gatvėse 
kun. Viskantas, Vytauto buvo nutrauktas net.bū- 
Didžiojo gimn . dir. šikš- rys kunigų bei vienuolių

viso
kių propagandos priemo
nių; į propagandos veži
mą kinkoma ir filmą.

Barcelonoj, buv. U. L. F. 
Pompėjos vienuolyne, bu
vo padarytos nuotraukos, 
kurios viską vaizduoja 
šviesiomis spalvomis. Kad 
efektas išeitų didesnis,

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORWO<>D. MASS 
TEL Nomyood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St 
f'EL Rr.H-kmn žlMUi

WII1IAM J. CHJSHOLM

BOLŠEVIZMAS TURI 
BCTI IŠŠLUOTAS IŠ 

EUROPOS

ROMA — Nors oficialiai 
i ir neskelbiama, tačiau ge
rai informuotuose Romos 
sluoksniuose pripažįsta
ma, kad iš Ispanijos atgal 
į Italiją buvę pargabenta 
apie 7,000 sužeistų karių. 
Oficialiai buvo pranešta, 
kad iki rugsėjo 20 d. Is
panijoje buvo i 
1,226 kariai italai.

i

Roma, Italija — Dikta-, 
torius Mussolini, kalbėda
mas 100,000 fašistų va
dams, pareiškė, kad Vo
kietija turi atgauti koloni
jas, ir kad bolševizmas 
turi būti iššluotas iš Euro- t.: 
pos. Be to, Mussolini rei
kalauja peržiūrėti senas 
sutartis, kad užtikrinti 
taiką Europoje. “Italija 
nori taikos”, šaukia Mus
solini.

• v

TOKIOS ĮSTAIGOS TAI 
DAR NEBUVO

ANGLIJOJ 1,339,209
DARBIAI

GRABORIUS
'ASMESl^KAS PATARKI A VIUAiT

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I. ’

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PL 6286

nys, lietuvių Labdarybės drabužiais aprengtų žmo- ■ - 
Dr-jos Dirm. kun. Bieliau- nių. Filmą pavadinta ‘Tik- 
skas, lietuvių ligoninės ra tiesa apie ispanų revo- 
dir. Vyt. Legeika, kun. 
Stankevičius, St. Špokas 
ir pora numizmatikos dr- 
jos narių. Teisme viešojo 
tardymo metu liudininkai

liuciją’. Ji turinti įrodyti 
“fašistų ir klerikalų pro
vokacijas”.

Dėl Savo Sveikatos

T

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie- i 
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jt] 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 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tV. JONO EV. BL. PAi ALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Jnoaaa ftvajrtdya, 
601 6th SL. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirm. Albinas Nertera.
16 WInfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaM. Jonas Glineckls, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fln. RaSt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
I 100 Bowen St., So. Boston, Mase.
, Maršalka Jonas Zalkis,

7 Wlnfleld 8L, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedCldienl kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po plettj, Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boston, Mass.
i----------------------------------------------------------

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

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

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

1428 Colnmbla Rd., S. Boston. Mass.
Prot. RaAt. — Bronė Cūnienė, 

29 Gould 8t, W. Rorbnry, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

Fin. Ratt — Marijona Markonintė, 
4115 Washington St., Roslindale, Mass.

TOL Parkway 0668-W
Iždininkė — Ona Staninllutė,

106 We«t 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mlajrtrdtenė,

1512 Colnmbla Rd., So. Boston. Mass. 
Kasos Globėja — Ona Sianrienė,

44S E. 7th 8U So- Boston, Mass.
Draugija savo snslrinklmna laiko kaa 

antra vtnrnlnkg tDėnssia.

7:80 v*L vakare, pobalnjtlnflj «vp 
talnej.

Vteato drauctjoa reikalai* kreipkite* 
pu protokolu raktininke.

GERKITEPatyrimas perdaug daž
nai mus moko, .kad žmo
nėms sunkiausia suvaldf-

’ • j
Spinoza .

laraymo metu nuaininKai 
užmušti tvirtino, kad Stašys gau- 

> namas iš kitur esamų lie
tuvių organizacijų lėšas į- ti savo liežuvį, 
teikdavo lietuvių įstai
goms ir draugijoms, kaiD 
tarpininkas. Numizmati
kai kalbėjo apie jo numiz
matinius dalykus. Tą kar
tą teismas liudininkus iš
tardė dėl 1932 ir 1933 me
tų mokesčių.

Dabar tenka sužinoti, 
kad dėl 1934 ir 1935 metų 
mokesčių tie liudininkai 
Vilniaus miesto teismo 
buvo ištardyti rugsėjo 25 
d. Tačiau ir šį kartą tar
dymas dar nebaigtas. Ne
atvykę į teismą kunigas 
Bieliauskas ir St. Špokas 
bus ištardyti kita karta.

K. Stašys, kuris vis dar 
tebelaikomas kalėjime, ir 
šį kartą šaukimo negavo 
ir liudininkų tardyme ne
dalyvavo.

—
i 

NEKVAILAS GRĮŽTI Į 
SSSR

----------- i
Sovietų prekybos biuro 

Paryžiuje direktorius Za- 
fermanas gavo iš savo vy
resnybės įsakymą grįžti į 
Maskvą. Bet Zafermanas 
atsisakė klausyti šio įsa
kymo, motyvuodamas sa
vo pasielgimą tuo, kad 
Sovietų valdžia prieš še
šias savaites panašiu bū
du iššaukusi prieš jį bu
vusį šefą Adamskį ir ten 
jį areštavusi. Zafermanas 
pareiškė, kad dauguma 
jo draugų Rusijoje areš
tuoti visai dėl neaiškių 
priežaščių.

HOOD’S PIENĄ
BE-

LONDONAS — Rugsėjo 
23 d. Didžiojoje Britanijo
je buvo užregistruota 
1,339,204 bedarbiai. Paly
ginus su rugpiūčio mėne
siu, bedarbių skaičius pa
didėjo 30.000.

v •

KLAIPĖDOS DIREKTO
RIJA SABOTUOJA VAL

STYBES ĮSTATYMUS

Kaune įsisteigė keistas 
informacijų ir patarnavi
mų biuras “Servis” (tar
nas). Biuro programon į- 
eina įvairūs, ligšiol pas 
mus neįprasti piliečiams 
patarnavimai.

Pav., pradeda lyti, o iš 
namų išėjai be palto ir 
kaliošų — skambini į ‘ser
vis’ biurą ir biuro agentas 
atneš skėtį ir kaliošus.

Išėjo pilietis-tė iš kino 
arba teatro ir bijo vienas 
eiti namo 
biurą ir biuro agentas pa-

I lydės namo.
Pamiršai ką namie — 

skambini į biurą, o jo a- 
gentas nubėgs ir atneš. 
Be to, 
užsienį biuras parūpins 
vizas, pasus, palydės į sto
tį, sutiks parvažiuojant ir 
atlydės į namus ir tt.

v •

I

skambini į

išvykstantiems j

KLAIPĖDA NETURI 
BUDELIO

I

Neseniai Klaipėdos pri
siekusiųjų teismas nutei- 
s ė mirti plėšiką Venslau- 
ską . Be jo dar yra keli 
nuteisti mirti, tačiau mir- 
ites bausmė jiems nevyk-

KAUNAS — “Pariser 
Tageszeitung” rašo, kad 
Klaipėdos direktorija at
sisako paskirti savo na
rius į nusavinimo įstaty
mu numatytą komisiją 
nusavinamos žemės kainai 
nustayti. Tai, pasak, lai
kraščio, be abejojimo, yra 
valstybės įstatymo sabo- 
tavimas. Primenama ir 
Klaipėdos seimelio rugsė
jo 24 d. posėdis, kuriame 
buvo svarstoma interpe
liacija dėl nusavinimo į- 
statymo. Tarp kitko, laik
raštis nurodo, kad vienas 
kitas seimelio atstovas 
kalbėjo tokiu tonu, kuris 
“atpučiamas į Klaipėdos 
kraštą iš vakarų pūčiau- 
cio vėjo”.

VILNIUJE VIS TEBE- 
TARDO LIETUVIUS

“Vilniaus Rytojuje” (72 
nr) buvo rašyta, kad bu
vęs Laikinojo, o vėliau 
Tautinio Vilniaus Lietu
vių K-to pirm. Stašys šių 
metų pradžioje yra gavęs 
iš Vilniaus iždinės m į- 
staigos Įsakymą sumokė
ti daugiau kaip 88,000 mo
kesčių už pelną, kurį, iždi
nės spėjimu, Stašys imąs 
iš krašte ar užsienyje tu-

LARGE

PRESTON T.

FOR ALDERMAN

CREMO ALE

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

For 20 years a suecess- 
ful business man.

• • • ’ • • » • - " * 1 • C ’ * i

I have retired from bū- 
siness and cąn devote 
all of my time to the 
office if I am elected.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

i'

POLITIKA PER FILMAS 
APIE ISPANIJA

“Kipa” praneša, kad da
bar vyriausybininkai, ga- • 
vę direktyvas iš užsienio, i 
stengiasi paskutiniais bū- |

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
« •

f

(T

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. > NEW BR1TAIN, CONN.

TEL. NEW BRTTAIN, 3700.
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L. R. K. Federacija
Buvo laikas, kada Federacija su Tautos Fondu 

vaidino vadovaujančią rolę mūsų išeivijoj, ir tai ne 
vien ant popierio, bet pačiuose svarbiausiuose gyve
nimo klausimuose. Iškilusiame Lietuvos nepriklauso
mybės reikale Federacija suvaidino pačią stambiau
sią vaidmenį. Jos patriotinė agitacija sukėlė visuo
menėje tokį pakilusį ūpą, kad nesigailėta paskutinio 
cento Lietuvos atstatymo reikalams. Dabar jau vien
balsiai pripažįstama, kad amerikiečių aukos buvo pa
čios reikalingiausios nuvargintai Tėvynei medžiagiš
kai atsigriebti. Jos atėjo kritingiausiuoju momentu. 
Kada kilo moksleivių šelpimo klausimas, Federacija 
su Tautos Fondu išauklėjo visą eilę lietuvių inteligen
tų, kurie paskui stojo vadovauti tautai visokiose jos 
gyvenimo srityse. Tam tikslui Federacija išleido virš 
šimto tūkstančių dolerių. Tas garbingas Federacijos 
darbuotės laikotarpis jau perėjo į istoriją. Tačiau tuo- 
mi jos veikla neužsibaigė. Prieš ją stovi nauji užda
viniai. Stambiausi iš jų tai mūsų naminiai reikalai 
Katalikiškosios Akcijos srityje ir — Vilniaus klau
simas.

Katalikiškos Akcijos srityje Federacija gana 
plačiai yra užsimojusi, šiuo atveju norima įsteigti 
taip vadinamus studijų ratelius socialiniams klausi
mams diskusuoti. Anot Sekretoriaus pranešimo, “pa- 
praščiausias būdas tokius ratelius suorganizuoti yra 
šioks: reikia pasirinkti vieną vakarą savaitėj, kad 
susirinkti i salę, mokyklą ar privatinius namus ir ten 
daryti pusiau formalius pasikalbėjimus vienu ar kitu 
iškeltu klausimu. Bent vienas iš veikėjų turi būt pa
siruošęs kuri nors aktualų socialinį (darbininkų) 
klausimą referuoti, o kiti stato klausimus, diskusuo- 
ja. Vienu vakaru užtenka vieną klausimą iškelti, jį iš
studijuoti, išdiskusu'oti. O jei kuriam klausimui vieno 
vakaro neužtenka, jam kelis vakarus pašvęsti. Socia
linių klausimų referentai savo pranešimus pagrįsti 
turi naudotis popiežių enciklikomis, išleistomis darbi
ninkų reikalais — Leono XIII “Rerum Novarum” ir 
Pijaus XI “Quadragesimo Alino”. Knygų ir vadovė
lių gavimo reikale reikia kreiptis į Federacijos Cen
trą”.

Taip buvo tarta pereitame Federacijos Kongrese 
ir, žinoma, toks svarbus nutarimas reikia įgyvendin
ti. Tuo būdu Federacija vėl pašaukta viešon tarnybon 
ir stengsis tinkamai savo uždavinį atlikti. Čia reika
lingas plačios visuomenės bendradarbiavimas. Reikia 
atsiminti, kad Federacijos Kongreso nutarimai dau
gumoj buvo įkvėpti tuomet besilankančio uolaus Ka
talikų Akcijos žinovo ir darbuotojo, Vyskupo M. Rei
nio.

Vilniaus klausime Federacija jau yra pasiėmusi 
Vilniaus vadavimo naštą. Federacijos skyriai auto- 
mačiai virsta V. V. Sąjungos nariais ir ruošia visuo- 

L meniškus parengimus, visokias atitinkamas iškilmes 
ir aukas vilniečių reikalams paremti. Čia Federacijos 
darbuotė jau nustatyta į tam tikrą liniją, reikia tik 
retkarčiais paraginti, kad tas opusis mūsų tautos 

- klausimas visuomet būtų darbuotojų omenėje. K.

v • v •
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Darbininkų Apsauga

tas nuo darbo. Ir kas ta
da? Kaip pragyventi? Jis 
neturi jokios apsaugos.

Toki darbininkų neap- 
sauga dažnai veda prie 
liūdnų įvykių. Jei darbi
ninkas neturi jokio atei
čiai užtikrinimo, jei neži-
no kur gaus rytoj paval
gyti, nepermato kaip jis

Kristus Amžinasis Karalius
K-# * i- ” <1^ A ’ - > • * ’ * *

kapitalisto sau teisingą jų, kurių Katalikų Bažny- 
atlyginimą? Darbininkui čia nepasmerkia, 
yra būtinas reikalas dėtis nesipriešina 
į unijas. Darbininkų susi: mokslui, 
organizavimas yra vienas CXO.
iš svarbiausių dalykų. Mūsų dienose labai dide- 
Kur tik darbininkai yra lę pažangą padarė CIO, 
susidėję į unijas, ten jie kuri nori visus industrijos 
gauna didesnį atlyginimą, darbininkus suorganizuo- 
Tai faktas. O didesnis at- ti. Yra visokių apie ją 
lyginimas, kai sako Po- kalbų ir nuomonių, tačiau 
piežius duos darbininkams ji nėra priešinga Katalikų 
progą įsigyti nuosavybę, Bažnyčios mokslui ir, to- 
turėti šiokią - tokią ap- ki Bažnyčios vadai, kaip 
saugą, užtikrinimą. vyskupas Mooney, vysku-

Katalikų Bažnyčios Po- pas Lucey, prelatas John 
piežiai moko, kad kuodau- Ryan ir kiti, ją užgiria ir 
giausia darbininkų taptų ragina darbininkus į ją 
bendrininkais nuosavybės dėtis. Taigi dėl savo ir ki- 
arba “dalyvautų įmonių tų darbininkų apsaugos, 
vedime ar pelno padalini- darbininkas privalėtų įsi- 
me”. Jei darbininkas savo rašyti į uniją. Ir tuo pa- 
uždarbiu galėtų tapti pra- čiu neužmiršti, kad reika- 
monės bendrininku, arba linga yra turėti žinių iš 
šėrininku, tai jis tikrai Katalikų Bažnyčios moks-1 
turėtų gerą apsaugą. Bet lo, kad reikale būtų gali- 
pirmiausia reikalinga dar- ma kitiems pasakyti kame 
bininkams organizuotis, yra darbininkų viltis į gė
dėtis į unijas. Tai pirmas resni gyvenimą ir apsau- 
žingsnis prie apsaugos.' gą. Katalikas darbininkas 
Kartais darbininkas abe- - turėtų laikyti sau už pa- 
joja apie unijos gerumą.! reigą priklausyti prie Ka- 
Abelnai imant, reikia pa- taliku Lietuvių Darbinin- 
sakyti, kad darbininkui kų Sąjungos 
galima dėtis prie visų uni- jos leidžiamą laikraštį. T.

v'» kurios
Bažnyčios

Ką jūs manote apie kasdieniniai klausimai.
Juos reikėtų išaiškinti, o 
kas yra Kristus ir ką mes 
apie jį manome, mums 
duonos neduos.

Nėra tai prasimanymas, 
bet tikrenybė. Žmonės

«■

Kristų?”
Yra žmonių, kurie su 

nekantrumu pasakys: “Ar 
tai yra svarbiausias klau
simas? Ar mes neturime 
svarbesnių reikalų aptar
ti? Reikėtų klausti: Kaip taip kalba dieną iš dienos, 
aš nuomą už šį mėnesį už- Tūkstančiai ir šimtai tūk- 

Į simokėsiu? Kaip aš vai- stančių žmonių šiandieną 
kams žieminius drabužius gyvena vien tik duona, o 
nupirksiu? Kur aš darbą ne kiekvienu žodžiu paei- 

| surasiu? Kaip aš pragy- nanČiu iš Dievo lūpų. Tūk- 
vensiu? Tai yra svarbūs stančiai žmonių yra dva- 
............ siniai sušalę ir sustingę; 
vienuolynus, net ir pradi- dvasios, sielos gyvybės 
nes mokyklas; turėjo pa- nebėra maldos, nebereikia 
sikalbėjimus apie Lietu- šv. mišių, nei Sakramentų, 
vą su keliasdešimts J. V. nei amžinojo gyvenimo; 
A. dienraščių reporteriais, jie gyvena akis Įsmeigę Į 
kurie savo “interview” lai- žemę, nugaras palenkę 
kraščiuose patalpino, gar-;prie darbo ir teieško tik 
sinant Lietuvos varda ir žemiškos duonos, pilvą 
keliant jos garbę. Tuos prikimšti. Jiems tai yra 
spaudai apie Lietuvą pa- svarbiausias reikalas ir 
reiškimus godžiai skaitė i vienatinis.
mūs jaunuomenė ir nėra 
abejonės, kad tas žadina 
juose tautinę sąmonę, žo
džiu sakant, J. E. žodis ir 
asmenybė pasiekė mažiau
sia (100,000) šimtą tūks
tančių lietuviškų protų ir 
širdžių stipriai Į juos pa
veikiantis lietuvybės nau-! 
dai. Bet viršminėti propa-•! 
gandos organai rado gali
mu tik tiek apie J. E. pa- , . 
sakyti, kad lankėsi “aukš- j ^arb^au yra žinoti apie 
ti dvasininkai”, net neiš- KrIstų' Kur‘s du 
vardinant kas per vieni tūstančius metų davė 
tie “aukšti dvasininkai”. izmonems drV°S ? Stlpry’

Lietuvoj veikia griežtaibes ir kovot! .^el
spaudos cenzūra. Iš Ame- i ”,me. gerą kov^.lr 
rikos J. V. lietuvišku !aik-i®meJe , gyvenime visada 
raščių, kurie išdrįsta val
džios politiką neigiamai 
paliesti Į Lietuvą neįsilei
džia, bet savo propagandą 
tų pačių laikraščių skil
tyse nori vesti. Negalima 

1 suprasti, kodėl mūsų laik- 
jraščiai tuos propagandos 
; raštus talpina. Tendencin
gi raštai privalo būt talpi
nami gurban, o ne laikraš- 
tin. Net ir informacinio 
pobūdžio raštus jeigu tal
pinti, tai tik kaipo apgar- 

Į sinimus už tam tikrą atly- 
I ginimą.

galės prasigyventi, įsigy
ti namą, apsivesti, tinka
mai vaikus išauklėti, jei 
jis neturi jokios apsau
gos, tai kaip Popiežius 
Pijus XI sako: “jam gy
venimas beveik nevertas 
gyventi ir jis įpuola į nu
siminimą”.

PRIEMONĖ BAIMĘ 
PAŠALINTI

Gerasis Dievas duoda 
savo gerybių užtektinai 
visiems; Jis pripildė žemę 
gerybėmis ir nori, kad vi
si žmonės gautų dalį Jo 
gerybių. Ir kadangi Die
vas sutvėrė žmogų. Jis 
nori, kad jis turėtų kas v- 
ra reikalinga savo pragy
venimui. Dievo yra skirta, 
kad žmogus turėtų kokią 
nors nuosavybę, kuri duo
tų jam šiokią - tokią ap
saugą. Kaip gražiai Jo 
Šventenybė Popiežius Leo
nas XIII sako: “Turėti at
skirą nuosavybę yra įgim
ta žmogaus teisė, o tąja 
teise naudotis ne tik leis
ta, bet ir būtinai reikalin
ga, ypač visuomenėje gy
venant, nes kaip sako šv. 
Tomas, “žmogui leista tu
rėti nuosavybę ir tai būti
nai reikalinga žmogaus 
gyvenimui”. Taip, jei dar
bininkas turėtų kokią 
nuosavybę, nete k i m a s 
darbo jam nebūtų toks 
baisus dalykas. Prisimink j 
tą nelaimingą Joną...., 
“kuris nebeturėjo iš kcj 
gyventi”. Jei jis būtu tu
rėjęs nors kokią mažą 
nuosavybę, sakysim gyve
nimo namą, ar kiek nors 
lauko žemės, jis nebūtų į- 
puolęs į tokį 
minimą. Jis 
laisvas, būtų 
čiai planus, 
darbininkas, 
šeima turėtų 
gyti kokia 
kiek nors dirbamos žemės 
ir tų gerybių, kurias Die
vas yra skyręs visiems.
PRIEMONĖS APSAUGAI

Dabar svarbus klausi
mas yra kaip darbininkas 
pajėgs susidaryti sau ap
saugą, įsigyti nuosavybę0

Popiežius Leonas XIII 
tą klausimą išriša, saky
damas: “Darbininko už- 
mokesnis privalo būti ne
mažesnis, kaip kad reikia 
taupiam ir padoriam dar
bininko pragyveni m u i. 
Kada darbininkas, būti
numo verčiamas ar dar 
blogesnio vargo bijoda
mas, sunkesnes sąlygas 
priima, kurių, nors ir ne
nori, turi priimti ir kurias 
darbdavys ar jo tarpinin
kas jam primeta, tai yra 
prievarta, prieš kurią šau
kia teisybė. Jei darbinin
kas gauna tinkamą atly
ginimą, kurio jam visai 
užtenka sau, žmonai ir 
vaikams išlaikyti, tada, 
būdamas išmintingas, jis 
taupys ir stengsis, matyt 
pačios prigimties moko
mas, mažinti savo išlai
das, kad įsigyti kokią 
nors nuosavybę. Kiek ga
lima reįkia rūpintis, kad 
kuodaugiausia žmonių tu
rėtų savo turto”.

REIKALAS ORGANI
ZUOTIS

bevilti nusi- 
būtų jautęsi 
daręs atei- 
Kic k vienas 
kiekvi e n a 
išgalėti įsi- 
nuosavybę,

■v •

v •

v •

ir skaityti
• v

J. K. Tautmyla

TSB ir Neva Lietuvybės 
Propaganda

Tačiau aš sakau, kad 
i svarbiausias mums reika
las yra žinoti kas yra Jė
zus Kristus. Duona labai, 
svarbi gyvenime, be jos 
negalima gyventi ir reikia 
rūpintis, kad jos būtų; 

; pragyvenimo klausimas y- 
ra svarbus, darbą turėti 

■yra labai svarbu, tačiau 
ar ne tūkstančius sykių

i
J
čiai yra perpildomi Tsb. pat pradžių buvo aiškiai 
straipsniais bei praneši-• matoma, kad ir sportinin- 
mais. Lietuvos atstovybė kų atvykimo žygis buvo 
ir konsulai irgi karts nuo į ankštai surištas su Lietu- 
karto siunčia spaudai pra-, vos dabartinės režimo val- 
nešimus. Skaitant tuos džios savotiškos propa- 
raštus greit pastebi, kad gandos žygiu. Jie buvo 
tai Lietuvos dabartinės naudojami, kad lenkti vie- 
yaldžios savotiška propa- šą Amerikos lietuvių opi- 
ganda, siekianti lenkti niją dabartinei Lietuvos 
visuomenės opiniją savon valdžiai prielankion 
pusėn. Turinys kaikurių iš 
anų raštų yra tendencin
gas. Matosi ten stoka ob- 

ijektyvumo su didele doza 
dalykų perdėjimo. Skaity
damas tuos raštus gauni 
žmogus įspūdžio, 
savęs ir savųjų garsini
mas, daugiau nieko. Yra 
juose daug panašumo į 
stebuklingų gyduolių ap
garsinimus, kurių rimtes
ni laikraščiai ne už pini
gus savo skiltyse netalpi
na.

Kai kurie dalykai tuose 
raštuose yra pučiami iki 
superliatyvo, o kiti-gi 
mažinami iki diminutyvo. 
Priklauso nuo to, keno są- 
skaiton aprašomas daly
kas yra priskaitomas. 
Lietuvos dabartinės val
džios ir laisvamanių dar
bai yra pučiami, o katali
kų mažinami, arba visai 
neliečiami. Kaipo pavyzdį 
imkime pereitos vasaros 
svečių iš Lietuvos — Lie
tuvos sportininkų su jų 
palydovais ir vyskupo 
Reinio į J. V. A. atsilan
kymus.

Pirm negu sportininkai 
Amerikon atvyko, minėti 
propagandos organai' 
spaudoje plačiai apie juos 
rašė. Juos kaipo Europos 
čempijonus gyrė, (vienok ganizacijų seimuose: Ku- 
paprastas parapijinis nigų Vienybės, 
krepšiasvydžio ratelis a- 
nuos žaidime nugalėjo). 
Jiems čion beviešint mūsų 
spauda tik mirgėjo apie 
juos raštais. Jiems J. V. 
apleidus, jų atsilankymo 
svarba ir nauda lietuvy
bės atžvilgiu, tapo taip iš
pūsta, ! kid tas burbulas 
net sprogo. Labai teisin
gai tą faktą pažymėjo ad
vokatas K. R. Jurgėla 
“Vienybėje”, kad “sporti
ninkams atvykimo tikslo

Pastaraisiais laikais, Š. pasiekti nepavyko”. 
V. A. lietuviški laikraš-į Pavykti negalėjo, nes • v
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i
I
i

I

Žemėje gyvenime visada 
i bus sunkus. Kaip mes visa 
galėsime pakelti, jei nusi
suksime nuo To vienatinio 
Šaltinio visų gerybių ir 
galybės — Jėzaus Kris
taus ?

Per du tūkstančiu metų 
pasaulis negalėjo Kristaus 
užmiršti. Tie, kurie JĮ my
li ir garbina, ir tie, kurie 
Ji paniekina, užmiršti Jo 
negali. Jei Kristus būtų 
buvęs tik žmogus, tik vie
nas iš daugelio, pasaulis 
Jį būtu seniai užmiršęs, 
kaip užmiršo kitus. Ta- 

■ čiau Kristaus niekas ne
gali užmiršti, nes Jis yra 
Dievas, Amžinasis Kara
lius. Ir kas gali būti žmo
gui svarbesnio kaip Dievo 
pažinimas?

Daugybė žmonių Kris
taus neapkenčia. Ir kaip 
tai suprasti? Nes jei Kris- 

ir

pu
sėn. Rezultatas buvo toks, 
kad sportininkai tik ke
lias lietuvių kolonijas te- 
aplankė. Didžiuma koloni- 

j jų jų nė nekvietė. Kur ka
talikai aniems priėmimus 

kad tai rengė, ten žmonių pusėti
nai susirinkdavo, nors ir 
ten entuziastiško priėmi
mo nesimatė. Bet kur 
vien tik Lietuvos dabarti
nės valdžios numylėti lais- 

ivamaniai priėmimus ^en
gė, ten išėjo fiasko. Ka- 

! dangi laisvamaniai žmo
nių neturi, tai priėmimus 
bandė sujungti su šokiais, 
kad jaunuomenę patrau
kus, bet ir iš to nieko ne
išėjo. Sportininkai su sa
vo palydovais savo atsi
lankymu lietuvybės atžvil
giu mūsų išeivijai nieko 
! nedavė. Jie net nepanorė- 
Ijo atlankyti mūsų kultū
rinių įstaigų, kaip tai mo
kyklų, vienuolynų, bažny
čių, etc.

Iš kitos gi pusės imkime 
J. E. vyskupą Reinį. Ką 
jis savo atsilankymu lie
tuvybės atžvilgiu mums 
davė. J. E. Vyskupas Rei
nys aplankė 52 lietuviškas 
bažnyčias, pasakė 67 pa
mokslus, pasakė 46 pa
triotines prakalbas salėse, 
dalyvavo 6 centralinių or-

I

EXTRA
LDS Naujos Anglijos 

APSK. SUVAŽIAVIMAS

ATKELTAS
įvyks Sekmadienį, lap

kričio 14 d., 1937 m. 2 vai. tus tik buvo žmogus 
po piety, Šv. Juozapo par. tai Jis užsipelnė didžiau- 
salėje, Rogers St., Lowell, sios pagarbos. Ar Jis gy- 
Mass. vendamas žemėje ką nors

Kreipiame visų kuopų nuskriaudė? Ar žmones 
dėmesį, kad atstovai būtų ką nors blogo išmoko iš • 
pasirengę vykti sulig šio Jo mokslo? Ar ne Jis pa- 
pranešimo, nes 
garsintas laikas rado kliū
čių dėl kurių ir buvo susi
važiavimas perkeltas j 
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.

pirmiaus skelbė didžiausi meilės i- 
sakymą? Kaip žmonės ga
li tokio Kristaus neapkęs
ti? Kaip gali kas nors Jį 
apšmeižti? Taip yra dėl 
to, kad Kristus nebuvo tik 
žmogus, bet ir Dievas. Jis 
yra gyvas Dievas, kuriam 
šiandiena milijonai žmo
nių atiduoda garbę. Tik
rai Kristus yra Dievas, 
nes visų amžių pasaulio is
torija aiškiausiu balsu 
šaukia, kad Jis yra Anąži- 
nasis Karalius, kuriam 
garbė ir šlovė amžinai.

Ir i klausimą “Ka jūs 
manote apie Kristų?” ki
taip sakant, “Ką jūs gar
binate?” Mes atsakome 

‘Šv. Povilo žodžiais: “Yra 
daug dievų ir daug vieš
pačiu, bet mums yra vie
nas Dievas Tėvas, iš kurio 
visi dalykai ir Kuris yra 
mūsų tikslas; taip pat vie
nas Viešpats Jėzus Kris
tus,'per kurį yra visi da
lykai ir mes per Jį”. T.

bininkas (ilgiausiai išdir
bęs viename fabrike) jau
čiasi stovįs ant plono le
do.

DARBININKŲ BAIMĖ
Didžiausia šiandie n ą 

darbininkų baimė - kas
dieninė baimė — tai darbo 
netekti. Žinoma, jei žmo
gus tvirtai tiki į Dievą, 
tai joki baimė neįstum's 
jo į nusiminimą. Nes ne
žiūrint kaip baisu ir sun
ku viskas būtų, kada žmo
gus prisimena Dievą. Jo 

į tėvišką meilę ir Apvaizdą, 
jis susiramina ir įgauna 
drąsos ir stiprybės nešti 
varguolio naštą. Tačiau 
aš manau, kad iš visų 
baimių, netekti darbo, yra

I

jo kū-

Laikraščiai padavė šito
kią žinią: “šeši mėnesiai

; atgal, Jonas ..., 59 metų 
amžiaus, gy v e n ą s ..., 
Mass., neteko darbo. Ne
norėdamas savo žmonos 
sujaudinti, jai nieko apie 
tai nesakė, bet kiekvieną

. rytą išeidavo, rodos, eitu 
dirbti. Jis nebeturėjo iš 
ko pragyventi,
nas rastas upėje. Policija

. užrašė kaip saužudystę. 
Jo draugas P. pasakė po
licijai, kad jis buvęs di
džios puikybės žmogus”.

Koks liūdnas
Kiekvienas
pilnai supranta Jono... pa 
dėtį, nors žinoma, jo dar 
bo nepateisina.

Jis neteko darbo. Taip didžiausia. Darbininkas ir 
ir kelia su baime 
, kad vieną kokią 

hą. Net *iF šėhiausias dar-' dietinis gali būti atleis-

įvykis, 
darbininkas

•a-
I

,• gali atsitikti kiekvienam gula
* darbininkui bile kurią die- J širdyje, Bet kaip darbininkas iš

reikalaus iš kietaširdžio

Federaci
jos, Moterų Sąjungos, 
Darbininkų Sąjungos, Lie
tuvos Vyčių, Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos, 
dalyvavo 4 Lietuvių Die
nose, kur žmonių susiren
ka minios po keliolika 
tūkstančių, ir ten į juos 
kalbėjo; pasakė keliolika 
kalbų didesniuose mies
tuose per radio, kurių 
klausėsi tūkstančiai lietu
vių; atlankė visas aukš
tesnes lietuvių mokyklas,

VAŽIUOKITE
LIETUVON

____ _ JPer
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

TEL./n.BOfTOH-
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Kinija ir Japonija
Rašo P. Gudas

ne- 
tai

nuo mažiausių

(Tęsinys)
KONFUCIJAUS POSAKIŲ PLUOŠTELIS

Tikras kinų išminčiaus vardas buvo Kung. Kai 
jis pagarsėjo savo išmintimi, tai jį pradėjo vadinti 
Kung-fu-tse, tai yra Mokytojas Kung.

Konfucijus yra sueuropėjintas vardas. Jo raštai 
yra posakių formoj. Štai keletas tų posakių:

Jei nesi valdininkas, tai nesvarstyk politinių da
lykų.

Galima žmones priversti sekti, bet jų negalima 
priversti suprasti.

Tik protingiausieji ir kvailiausieji žmonės ne- 
kuomet nesimaino.

Tie, kurie žino tiesą, nėra lygūs tiems, kurie ją 
myli; o tie, kurie ją myli, nėra lygūs tiems, kurie ja 
džiaugiasi.

Neatitaisyti padarytos klaidos, reiškia padaryti 
naują klaidą.

Jei žmones valdysi įstatymais ir bausmėmis, tai 
jie gal vengs piktadarybių; bet jei žmonėms duosi 
pavyzdį ir patrauksi mandagumu, tai jie galų gale 
taps geri.

Žmonių akyse geras sūnus vra tas, kurs užlaiko 
savo tėvą ir motiną. Bet mes užlaikome šunis ir ark
lius. Todėl, jei mes tėvų negodojame, tai su jais ne
geriau elgiamės, negu su šunimis ir arkliais.

Karalius savo ministeriams privalo būti manda
gus, o ministeriai karaliui privalo ištikimai tarnaut.

Žmonės trokšta turtų ir garbės. Bet nelaikykis 
juose neteisingumo pagelba. žmonės nekenčia netur
tą ir žemą stovį, bet nesivaryk iš jų neteisingumo pa
gelba.

Taurus vyras yra lėtas kalboje, bet greitas darbe. 
Nėra galima pasitraukti iš pasaulio ir dėtis prie 

paukščių ir žvėrių, su kuriais mes nesame giminingi. 
Kur aš turiu dėtis, jei ne prie kenčiančių žmonių? 
Viešpataujanti netvarka reikalauja mano pastangų. 
Jei viešpatija stovėtų ant tinkamų pagrindų, tai man 
nebūtų reikalo daryti reformas.

Tauraus viršininko valią žmonės vykdo pirm 
gu jis Įsako. O kur gyvenimas viršūnėse sugedęs, 
žmonės ir griežtų paliepimų nepaiso.

IŠVADOS IŠ KONFUCIJAUS POSAKIŲ
Konfucijus buvo uolus savo laiku gyvenimo tai

sytojas. Jam rūpėjo gydyti gyvenimo žaizdas. Jisai 
stovėjo už tai, kad visi luomai pradėtų geriau eiti sa
vo pareigas ir tuo būdu gyvenimas pagerės, visų ger
būvis pakils. Griežtai reikalavo, kad vaikai godotų 
savo tėvus, kad visokie viršininkai
iki paties imperatoriaus ištikimai eitų savo pareigas.

Ypatinga tas, kad Konfucijus įsako žmonėms 
nesikišti į valstybinius reikalus, girdi, jei nesi valdi
ninku, tai nesvarstyk politiškų reikalų.

Reikia pripažinti, kad kinų tauta giliai yra per
siėmusį Konfucijaus mokslu. Kinijoj vaikai taip go
doja savo tėvus, kad galėtų ir krikščionis susarma
tyti. ’ •

Bet mes nesutiksime su tuo, kad žmonės, plačio
sios minios neprivalo svarstyti politinių reikalų, o tu
ri palikti juos vyriausybės rūpesčiui. Šių dienų Kini
jos bėdos ir kilo dėl to, kad ten minios perdaug pasi
tikėjo vyriausybe. Nekontroliuojami neįspėjami val
dytojai pasidarė sauvališkais, savanaudiškais dikta
toriais.

Konfucijus perdaug pasitikėjo gera žmogaus va
lia, kai parėdė, kad valstybinius reikalus gali aprū
pinti vien viršininkai ir valdininkai (mandarinai). Sa
vo tvarkai vykdyti Konfucijus buvo nustatęs genia- 
liškai sugalvotą planą. Jisai vedė prie to, kad į vals
tybės tvarkytojus ir valdininkus Įeitų tik geriausi 
tautos vyrai. Kad tokią tvarką padaryti, tai jis Įstei
gė griežtus ekzaminus tiems, kurie rengėsi į valdinin
kus. Konfucijus prieš 2,500 metų Kinijoj sumanė ir 
įsteigė tą, ką Amerikoj vadiname “civil service exa- 
mination”. Konfucijaus sumanymas ir planas tinka
mas visiems amžiams ir visoms tautoms, tik jį reikia 
vykinti. Amerikos valstybiniame aparate ne visi val
dininkai tvarkoj ir valstybinis aparatas šlubuoja ne 
dėlto, kad Konfucijaus sumanytas “civil service” pla
nas negeras, bet dėlto, kad planas nėra prideramai ir 
pilnumoj vykinamas. Žinome, kad “civil service” ek
zaminus perėjusieji pozicijas gauna tie, kurie turi 
protekcijas. Toliau, Amerikos vyriausybės valdinin
kija atskiedžiama politikierėliais, kurie yra atsižymė
ję per rinkimus. Čia kiekviena partija atsimoka savo 
veikėjams, skirdama juos po laimėjimo į pozicijas. 
Laimėjusi partija yra priversta atsimokėti savo dar
bininkams ir skiria juos į pozicijas ne pagal jų pri
sirengimą. Toliau, valdančioji partija, spiriama savo 
veikėjų duoti darbus ir taipgi norėdama turėti ko di
džiausią armiją savo šalininkų ir rėmėjų, išgalvoja 
bereikalingų pozicijų ir darbų.

Taigi šiais laikais ne planas yra kaltas, o vykini- 
mo būdas. Konfucijaus - gi buvo klaidinga mintis 
drausti minioms išviso svarstyti valstybinius reika
lus ir daryti reikale savo įtaką ir spaudimą.

(Bus daugiau)

• v

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan 
gus. Milton

Detroito Žinios
Jus Turite Žinot

ŠV. PETRO PARAPIJA ; nors daiktą arba duos pi-
Darbai šioje kolonijoje nigais. Pirmą dovaną jau 

gerai eina. Bet kaikurių paaukavo Andrius Newak, 
dirbtuvių viršininkai pa- 2559 Sharon. Pridavė Jo- 
reikalauja, kad ieškantie- nui Zimnickui. Pradžią 
ji darbo įrodytų, jog šioje 
kolonijoje gyvena nors 
metus laiko. Naujoku ne
priima. Taigi tiems, kurie 
atvyksta į šį miestą ir ne
išgyveno metų laiko, dar
bo negali gauti. Pirmeny
bę duoda tiems, kurie nuo 
seniau čia apsigyvenę.

Kaip jau žinome, antra
dienį, lapkričio 2 d. Įvyks davė dovanas bažnyčiai 
miesto valdžios rinkimai, tarp jų yra šie: 
Darbininkų unijos turi sa- 
vo kandidatus. Geri vyrai, 
tik į jų tarpą yra įsimaišę 
vienas kitas iš raudonųjų. 
Taigi darbininkai turi ge
rai apsvarstyti už ką bal
suoja, kad neįeitu iš rau
donųjų. Bet darbininkams 
svarbu išrinkti darbinin
kų atstovą, kad jis gintų 
jų reikalus, kad kilus 
streikui policija nedaužy- 
tų darbininkų buožėmis. k0 moterų draugijos 
Darbininkai, eidami bal- ^įai, parapijos svetainėje, 
suoti gerai apsvarstykite pirmininkei p. Juokienei 
už ką balsuoti. i '

PirmadSūTTapkričio 1 fis gražiai dirbo ir publi-
d., Visų Šventu šventė.;ka buvo Patenklnta-j , T- --
Ta dieną šv.. mišios Įvyks moterys surengė vakarą, ;nas a. Dzekevičius štai ką 
6 ir 8 vai. ryte. Vakare bet v^sas jaunimas jame praneša: “Tamstos Pro vi- 
dveji mišparai ir pamoks- dalyvavo ir kuopuikiau-; denciečius žinote, kad jie 
las. Visi dalyvaukite pa- siai Praleido laiką. , niekad neatsilieka. Tikie-
maldose. Antradienį Vėli- _ .----- 2---- - .. tus’ kuriuos prisiuntėte
nių diena. Tą dieną kiek- Mėnesinę Šv. Komuniją mūsų kuopos nariai išpir- 

našauti treias šv. mišias. ■ narės šį sekmadieni. Per- siu. Providenciečiai i ba- 
maina buvo reikalinga, j Hų ruošias visu smarku- 

su vaikų draugijos į mu”.
eina tą patį sek-į _

Pradžią 
jau turime.

Sodalietės ilgą laiką 
darbavosi ir pasiuvo kal- 
drą, kuri bus išleista ba- 
zare. Jos pardavinės ti
kietus. Paremkime mergi
nų gražų darbą. Parody
kime, kad mes jų darbą 
parapijai atjaučiame.

Daugelis parapijiečių
. z. : J*

: Juškai, 
Purunai, Baltruš a i t i s, 
Sauginai, Adomaičiai, Stą- 
nislovaičiai, Litvinai etc. 
Viena iš tų dovanų yra 
rankų darbo megstinė al- 
ba. Tai puikus ir artistiš
kas darbas. Padovanojo 
pp. Pongonių šeimyna. Ą- v • v • 1 • ■* A

I
t 
į

Jos pardavinės ti-

čių visiems už puikias do
vanas' bažnyčiai.

Pereitą sekmadienį ivy-
> šo-

vadovaujant, visos mote-

v:ng Co.
Mms

yoVA/G WAYBR,V/MOM CRltfCS 
SAY A SEA/SAflOA/AL FUTURE AS 

orchestra LEADER, ĮSA
GREAT BOOSTeR. FOR.-----
OLD INDIA PALE ALE/

per C. B. C.

1HE FUMNlESf MAhl 
Ohf THE STAGE TODA) 
ME DOESttT J'/EED’TO
U5E PAhlrOMlHE 
MM ORDERIS
ALE, THE V/AlfERS 
ALL HE.
V/Ar/j$ —

OLD 
INDIA 

pale/

DARBININKO' BALIAUS TIKIETAI SMARKIA! 
PLATINAMI

ProvMence, K. I. — Po-

darni Į nuovargį ir pa
švenčiamą laiką, dirba 
laikraščio naudai su di- 

į džiausiu atsidavimu. Dė
kojame visiems! Prašom* 
ir kitų pranešti kaip eina

vienam kunigui leista at- priims Marijos draugijos .ko; pinigus tuojau prisių-
• • V • V • I ** z-« 1 •" zj « ZVVl « L J • ", • ' V • • • tnašauti trejas sv. misiąs. 

Tos visos šv. mišios ski-,--------
riamos vėlėms skaistyklo- Kada 
je esančioms. Vienas gali- nariais v
ma laikyti dėl ypatingos, madienį, tai bažnyčia per 
vėlės. Tą dieną šv. mišios ankstybas šv. mišias būna į

2 - - ryte, i perpildyta. Užtat reikėjo1
. ateikite išklausyti išskirstyti draugijas, kad 
nors vienų šv. mišių, ir a t- pervisą mėnęęi draugijos 
siminkite savo mylimus turėtų sekmadienius, 
mirusius ir tuos, kurie ne-; 
turi kas juos atsimintų.

Antanas Zimnickas ir 
jo žmona išvyko i Scran- 
ton, Pa., kur sunkiai ser
ga jų giminaitis. Tolima 
kelionė, bet žmogus, kuris 
tikrai atjaučia savuosius, 
nepaiso . Velijam viso ge
ro pp. Zimnickam ir jų gi 
minaičiui.

Nepamirškite šios para
pijos bazaro. Jaunimas eis 
į namus ir rinks dovanas 
bazarui. Turime vilti, kad 
visi žmonės juos gražiai 
priims ir paaukos kokį jonkėms nuskynė Rūtas

bus 6, 8 ir 1:30 vai. ryte J Perpildyta. Užtat reikėjo 
Visi :

DODCE

sus išparduoti. Taipgi prie į
n^.i?2°S™„E™!’ I «kiėtų ''pardavi^ėjfm^”i 

ar jaUg žmonių atvažiuos 
į Naujos Anglijos lietuvių 
dar b i n i n k ų pramogą 

• “Darbininko” balių, lap 
kričio 20 d., Eikš Ball- 
roome, Cambridge, Mass.

_________

ninko” balių garsiname, i 
Manau, kad nemažai at
vyks į balių ir iš Hart
fordo, nes daugelis juo y- 
ra interesuoti”.

Manchester, N. H. —Po
nas J. Vaičiūnas rašo: 
“Mūsų LDS kuopai nepa-,1 
skūpėjote tikietų — pri-į 

j Hartford, Conn. —P-nas siuntėte pagal mūsų ma- 
' * J. Pateckis prisiuntė žos kuopelės perdaug. Visi 

užsiėmę savais reikalais, •
. .

tikietus parduoti.

Olgos Tautkiutės tėvai 
praneša, kad jų dukrelė y- 
ra pasižadėjus ištekėti už 
Juozo Bies. Nors Tautkai 
gyvena ūkyje toli nuo De
troito, bet jungtuvės i- 
vvks Šv. Petro lietuviu•*
parapijos bažnyčioje, kur 

•mergina priėmė pirmą šv. 
■ Komuniją.

Šią savaitę šios parapi
jos bowleriai smarkiai su
sirėmė ir dėl to pasidarė 
keletą permainų. Netikė
tai Litvaitis su savo Pi-

; A.
“Darbininko” administra
cijai sekančio turinio laiš- tai priseina man vienam 
ką: “Tikietus, kuriuos tuos 
man prisiuntėte pasidali- Dirbu kiek galiu. Jau di- 
jome su p. K. Tamošiūnu 
per pusę. Stengsimės vi- 

taip, kad vos šaknis beli
ko. Lelijos dar laikosi, bet 
Mėtos,

! vysti.
Bowlerių 

sekančiai:
Laimėjo Pralaimėjo ti.

3

3
Šią savaitę aukščiausį 

skaičių punktų gavo M. 
Riškevičius. Iš trijų žai
dimų buvo arti 200 kiek
viename žaidime.

Rūtos 
Pijonkės 
Lelijos 
Mėtos

desnę pusę išpar daviau, 
o iki lapkričio 20 dienos, 
manau, kad neliks nei vie
no”.

New Britain, Conn. — 
rodos, pradeda LDS Garbės narė p. B. Mi- 

čiūnienė štai ką rašo: 
rateliai stovi “Nuo Tamstų tikietus ga

vau ir jau baigiu parduo- 
Mūsų žmonės “Darbi

ninką” remia ir noriai ti
kietus perka. Taigi tikiu, 
kad prieš laiką visus iš- 
parduosiu ir pinigus pri
siųsiu.

Ištikrųjų, labai malonu, 
kad “Darbininkas” turi 
tokių pasiaukojusių dar
buotojų, kurie neatsižvelg-

WTO,SHOW-

These two outstanding 1938 cars are now on 
display in our shovroom. Come in and iet us 
explain the many improvements which give 
greater economy than ever bofore.

NAUJAS KONTESTAS 
EINA PIRMYN

NĖRA JOKIŲ MĮSLIŲ
IŠRIŠTI

• v. Entuziazmas apie Jin uja Ol< 
tlold .$250.000 kontestą smarkiai 
kyla. Dar yra laiko Įstoti Į ši 
kontestą. Tik pamąstykit: $100. 
<X)0 pirma dovana, ir 999 kitos 
dovanos sudarant $150.000. Mes 
patariame savoskaitytojams, jei 
dar neįstojote į kontestą. tai pa
darykit tą dabar. Dar yra laike 
laimėti turtą. Nereikia jokio auk 
što mokslo. Darbininkas arba 
profesorius turi ly"ią protra lai
mėti turtą. Nėra jokių mislių iš
rišti.

Kontestantas tiktai turi pripil
dyti trūkstančią kalbą piešiniuo
se. Tiktai nuvykit pas artimiau
sią ei?aretų dealerj ir įsigykite 
Old Gold (’igaretii buletiną su 
pilnais jstatvamis ir konteste 
smulkmenomis. J“i dealeris netu
ri šių buletinų. kreipkitės Į ‘Dar
bininko’ raštinę.

PLYMOUTH

Dodge Štili Sėlis For Only A Few Dollars More Than The Lowest Priced Cars, 
And Plymouth Climaxes Ten Tears Of Creat Cars With The Biggest Value 
In The Lower-Priced Class.

354 Dorchester Avė
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Norwoodo Lietuvių
Sekmadienį, spalių 31 d. zikos ir kalbų. Vakarienės 

(Kristaus Karaliaus šven- dalyviai gaus gražią ir at- 
tėje) Šv. Jurgio lietuvių mintiną dovanėlę, būtent, 
parapija mini 25 metų gy- parapijos istoriją, kurią 
vavimo jubiliejų.

Ryte prieš 8 vai. visų 
draugijų nariai susirinks 
į parapijos svetainę ir su
sigrupavę su draugijų vė
liavomis “in corpore” eis 
į bažnyčią išklausyti šv. 
mišių. Taip bus atžymėtas pieros ir turi apie 80 pus- 
parapijos jubiliejus baž- lapių. Tai storoka knyga, 
nyčioje. Tą knygą kiekvienas atė-

6 vai. vakare, parapijos jęs į parapijos jubiliejinę 
svetainėje, St. James St.. vakarienę gaus dykai, 
įvyks šauni vakarienė. Graži dovana ir atmintis 
Vakarienėje dalyvaus pa- parapijos jubiliejaus, 
rapijos įkūrėjai, kurie te-j 
begyvena šioje kolonijoje, 
miesto viršininkai, dvasiš
kiai, profesionalai ir visi 
parapijiečiai ir iš kamyni- 
nių kolonijų svečiai ir vie
šnios. Vakarienės progra
ma susidės iš dainų, mu-

kurią 
parašė p. Kaimietis. Pa
rapijos istorijoj telpa pa
rapijos draugijų, įkūrėjų, 
buvusių ir esančių vadų 
paveikslai. Istorija labai 
įdomi ir turininga. Ats
pausdinta ant geros po-

i|

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwoo<i 0330
Gyvenimo Vieta:

32 \VALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

R C A VIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki- I 
niai, leiskite mums išeszami- j 
nuoti akis ir pritaikinti aki- Į 
nius. Mes padarome dirbtinas' 
akis. i
397 Main St. Tel. 6 1944

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

I

Tel. 2-3381
Delivery

6

Parapijos Jubiliejus likimo. Bet labai abejoja
me, kad ir Grybo įsitiki
nimas būtų nuoširdus, nes 
šiandien Rusijoje net ko
munizmo tūzai gavo nuo 
Stalino kulką į pakaušį, o 
apie panašius komunizmo 
garbintojus kaip Grybas, 
tai laikraščiai nei nerašo, 
nes netilptų į laikraščius 
jų vardai, kiek jų Stalino 
budeliai sušaudė.

Nei kiek neabejoju, kad 
J. Grybas džiaugiasi, kad 
jis gyvena laisvoje Ame
rikoje, o ne sovietų Rusi
joje. Parapijietis.

giamės ir dėkojame mūsų 
klebonui už tokį nuoširdų 
ir naudingą vadovavimą.

Jurgis Spurgis.

WESTFIELO, MASS.
SEKMINGAS BALIUS
Sekmadienį, spalių 17 d., 

įvyko pirmas balius Lie
tuvių Klubo iš South-West 

Spalių 30 d. įvyks Lietu- Philadelphijos, Tautiškoje
vių Piliečių klubo šokiai, • Lietuvių svetainėje. Daly- 
Šv. Kazimiero draugijos,vavo apie 400 asmenų. Bu- 
svetainėje, 22 William St. !vo if svetimtaučių politi- 
Gros 7 muzikai. Dainuos kierių. Po skanių užkan- 
Šv. Kazimiero par. choras džių prasidėjo kalbos. Su- 
ir bus dvi dainininkės iš sirinkusiųjų ūpas buvo 99 
Hartfordo. Įžanga 25c. nuošimčiai demokratų pu- 
Vaikams 10c. Rengėjai sėje. ” 
kviečia visus dalyvauti.

L0WELL, MASS.

-=~*. Pirmas kalbėjo Lie
tuvių Klubo pirm. J. Že- 
kas. Po to kalbėjo sekan
tieji: teisėjas Wm. M. Le- 

_____  wis, kongresmonas Leon 
VAKARIENE IR ŠOKIAI Socks (Washington D. 

Sekmadienį spalių 31, c-)’ kongresmonas John 
7 valandą vakare, Šv. Ka- P- Corrigan (Harrisburgh, 
zimiero parapijos bažny- ^a-)» P- L Kavaliauskas, 
tinėje svetainėje, L. R. K. ■ P- A. Užumeckis. Vaka- 
S. A. 130 kuopa ir šv. P. ro_ vedėju buvo p. K. Čela- 

įM. mergaičių Sodalicija 
rengia šaunią vakarienę ir 
šokius.

Laike vakarienės bus 
prakalbų; ypač publiką 
žada palinksminti demo
kratų - respublikonu par
tijų atstovai. Skaniai va
karienei rengti smarkiai 
darbuojasi: vakarienės 
šeimininkė p. Anelė Gudu- 
levičienė, Susivienymo
pirmininkas p. S. Stagin- 
gis, Sodaliečių pirmininkė 
p. Ona Fabijonaitė, p. T. 
Jakaitienė, p. S. Virbic
kas, p. J. Kazlauskas, p. J. 
Fabijonas ir kun. S. J. 
Vembrė.

Tat rengėjai širdingai kolonija, susidedanti iš 
kviečia publiką atvykti, |trijų šimtų šeimynų, 
skaniai - lietuviškai pa- ne?ah ramiai būti be savo, 
vakarieniauti ir linksmai tai yra be_ lietuviško vei- 
pasišokti. Vakarienės pel- kimo. Todėl, apie du metai 
nas eina bažnyčios malia- \ atgal, pradėjo organizuo- 
vojimo fondan. Įžanga tik ti: Lietuvių Klubą su pa- 
75c.; vaikams 50c. i šelpa ligoje ir nelaimėje.

Po šios vakarienės visa 
parapija smarkiai rengia
si prie parapijos BAN- 
KIETO, kuriuomi bus mi
nima 25 metai parapijos 
isteigimo ir bažnyčios su
kaktuvės, o taipgi ir sve
tainės atremoritavimo ir 
atmaliavojimo užbaigi- 

: mas, kurs įvyks lapkričio 
21 dieną.

Vakarienės Komisija.

ST. CLAIR, PA. I

PRIĖME PROTESTO RE
ZOLIUCIJĄ PRIEŠ 

LENKIJĄ
Spalių 17 d., Šv. Juozapo 

lietuvių par. svetainėje i- 
vyko prakalbos Federaci
jos skyriaus vadovybėje. 
Programą vedė Federaci
jos skyriaus pirm. VI. 
Paulauskas, buvęs LDS 
Centro Pirmininkas. Apie 
Vilnių ir Vilniečių lietu
vių vargus ir pasiryžimus 
plačiai kalbėjo kun. K. 
Jenkus iš So. Bostono. 
Kun. K. Jenkus neseniai 
grįžo iš Europos. Jis lan-

Jeigu kas dar neturi va
karienės tikieto, kurio 
kaina $1.00, tai gali gauti 
pas vakarienės rengėjus 
ir klebonijoje. Visi dalv- 
vaukime parapijos 
lieiaus minėjime: 
bažnyčioje, o vakare, 
valandą vakarienėje.

Kvieslys. ---------- <
PATARTINA PASI

SKAITYTI ŠV. RAŠTĄ
“Laisvės” No. 237, spa

lių 8 d. laidoje, tūlas bol- 
ševikėlis J. Grybas užsi
mojo sukritikuoti šv. 
Jurgio par. kleboną. Pri
rašė labai daug nesąmo
nių, apie kurias rašyti 
gaila ir vietos laikraštyj. 
Bet nieko nerašyti, tai J. 
Grybas gali įsisvajoti 
čempijonu kritiku.

J. Grybas puola kleb. 
kun. S. P. Kneižį dėl įvy- 

; kusio neva bendro pikniko 
j sušelpimui dviejų nelai
mingų asmenų. Jis sako, 
kad kun. Kneižis pasiprie
šinęs ir net išleidęs spe
cialų buletiną parapijie
čiams rugsėjo 26 d.. 1937. 

| Nieko panašaus. Grybas 
; girdėjo varnus skambi
nant, bet nežinojo kurio
je bažnyčioje. Rugsėjo 26 
d. lapelyj tilpo tik para
pijos pranešimai, kur nė
ra nė vieno žodžio pasaky
ta prieš pikniką. Prašau, 
p. Grybai, dar kartą pers
kaityti rugsėjo 26 d. bu
letiną ir persitikrinti.

J. Grybas baisiai ner- 
vuojasi, kad kun. S. Knei
žis įspėja parapijiečius 
nuo dėjimasi su “bendra- 
frontininkais” bedieviais. 

; Visus tuos, kurie laikosi 
Kataliku Bažnyčios ir ne
sideda į bedieviu bendrą 

i frontą vadina “tamsunė-

v •

jubi- 
rvte 

' 6

Šv. Jurgio Lietuvių Parapijos įkūrėjai — Iš kai- kėši ir Vilniuje ir ten susi-
i

rėš į dešinę sėdi: A. Saulėnas, K. Klimavičius, dabar
tinis klebonas kun. S. Kneižis, V. Kudirka, K. Aksti
nas. Stovi iš kairės į dešinę: P. Kuras, J. Ruškys, P. 
Kudirka, I. Grudinskas.

• v

I

Domestic nn<1
Importe.) P.rnnds

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gfrimns — Degtinę, Vyną ir Alą.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

VOTE FOR

dinas. Po vakarienės buvo 
šokiai, ir tęsėsi iki vėlu
mos.

Prie progos reikia pa
žymėti, kad S. W. Phila. 
lietuviai labai gražiai ir 
sutartinai darbuojasi. A- 
pie keturi metai atgal jie 
labai norėjo suorganizuo
ti, ir pinigų pradžiai sudė
jo naujai lietuvių bažny
čiai. Bet kai leidimo nuo 
Kardinolo negavo, tai tu
rėjo likviduoti užbrėžtą 
darbą. Sudėtus pinigus 
nutarė atiduoti kun. I. Va- 
lančiūnui, Šv. Kazimiero 
parap. klebonui.

j Nauja veiklių lietuviu

pažino su Vilniaus krašto 
lietuvių būkle. Taipgi kal
bėjo ir vietinis kleb. kun. 
P. V. Strakauskas. Daina
vo Šv. Cecilijos choras, 
vadovaujant p. O’Neil.

Protesto rezoliuc i j a 
prieš Lenkiją perskaitė 
Federacijos skyriaus raš
tininkė p. Mari joną 
Kriaučiunaitė. kuri buvo 
vienbalsiai priimta.

Taipgi dainavo ir maža
sis parapijos choras, po
nios O’Neil vadovybėje. 
Vytas Paulauskas, Marė 
Grendaitė, Julė Didtkaitė, 
Alena Bomilaitė, Rūta Jo- 
nytė ir Eleonora Salad- 
kaitė pasakė eiles. Mer
gaitės buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Vil
niaus užgrobimo minėji
mas praėjo dideliu pasiry
žimu Vilnių vaduoti ir pa
dėti Vilniaus krašto lietu
viams kovoje už lietuvybę 
ir sostinės atvadavimą.

Rap.

DAYTON.OHIO.

Kneižis tarnauja “bo- ’ 
sams” (suprask kapitalis-: 
tams). Kadangi jis neturi 
įrodymų, tai aš jam jų 
duosiu. Kada 1933 m. kilo 
streikas odos dirbtuvėje, 

į Norwoode, tai kun. S.
Kneižis išėjo pirmasis už 
darbininkus. Kun. S. Knei-

•žis katalikiškų draugijų 
Feder a c i j o s susirinki
muose ragino darbininkus 
laikytis vienybėje kovoje 
už geresnį atlyginimą ir 

ragino au-
Kris- koti streikieriams. LDS 3 

Bažnyčios kuopa, paraginta kun. S.

liai, skebai”, kurie pasilik- 
sę “ištikimi mulkinto
jams”. Kun. S. Kneižis 
skelbia ne savo mokslą, 
bet Kristaus ir Jo įsteig
tos Bažnyčios mokslą. 
Kun. Kneižis tiesą sako, 
kad katalikiškos organi
zacijos ir katalikai negali 
dėtis į bendrą darbą su 
bedieviais laisvamaniais, 
kaip jie būtų nepasiv^idi- 
nę: bolševikai, komunis
tai, socialistai, sandarie- 
čiai, nes visi jie yra ben- į pragyvenimą, 
drame fronte prieš 
taus įsteigtos 
mokslą ir net prieš patį Kneižio. aukavo streikie- 
Kristu. riams. Parapijos vakarie-

J. Grybas tvirtina, kad nėję, kun. S. Kneižis ragi- 
galima ir tuojau pakiša no susirinkusius padaryti 

j kaipo pavyzdį unijas. Uni- rinkliavą streikieriams ir 
jose yra įvairių tautu ir i- 
sitikinimų žmonių - darbi
ninkų, kurios nekovoja 

į prieš Katalikų Bažnyčią ir 
Dievą. Unijos rūpinasi 
darbininkų pragyvenimu, 
jų uždarbiu. Taigi unijos i 
skiriasi nuo bedievių bol
ševikų ir visų laisvamanių 
bendro fronto, kurio tiks
las kovoti prieš Katalikų 
Bažnyčią, Jos vadus ir ti
kinčiuosius. Katalikiškos 
organizacijos' turi katali
kiškus principus; katali
kai tiki į Dievą ir laikosi 
Jo ir Jo Bažnyčios moks
lo. Bedieviai bolševikai ir 
visi laisvamaniai Dievo ir 
Jo Bažnyčios nepripažįsta. 
Jie dažnai šmeižia tikin
čiuosius ir jų organizaci
jas, vadina tamsuoliais ir 
t.t. Bedieviai baisiai ne
apkenčia Dievo vardo. Be
dieviai bolševikai užgro
bia kokią draugiją, tai 
pirmiausia išbraukia Die
vo vardą iš konstitucijos.
J. Grybas, kuris saldžiais 
žodžiais šaukia katalikus 
į vienybę su laisvama
niais, užgauna katalikų 
švenčiausius įsitikinimus, 
šmeižia katalikų vadus, 
Dievo vardą rašo su maža- 
ja raide. Tuo ir jis pats 
aiškiai parodo, kad kata
likai ir katalikiškos orga
nizacijos su bedieviais ir 
jų organizacijomis negali 
bendrai veikti.

J. Grybas be jokių įro
dymų rašo., kad kun. S.

• v
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Iki šiolei prisirašė virš 
šimtas penkiosdešimts na
rių: vyrų, moterų, vaikinų 
ir merginų. Ir dabar turė
jo pirmą labai gražų Klu
bo vardu viešą pasirody
mą, seniausios lietuviu 
kolonijos svetainėje. Už 
tokį sėkmingą pasidarba
vimą, garbė priklauso dar
bščiai Lietuvių Klubo val
dybai. F.P.

toje vakarienėje surinkta 
nemažai aukų, ir pats 
kun. Kneižis davė stam
biausią auką. Tas aiškiai 
įrodo, kad kun. Kneižis ir
jo vadovaujami lietuviai §ioje kolonijoje labai 
katalikai yra nuoširdesni, gražiai veikia L. Vyčių 96 
jautresni ir duosnesni kuopa. Prie tos kuopos 
darbininkų kovose, negu priklauso visas katalikiš- 
“bendrafrontin inkai”. - - - — -

Dėl Kristaus pasakymo, 
kad negalima abiem pu
sėm tarnauti, tai yra ne
galima tarnauti Dievui ir 
Jo priešams, p. J. Grybui 

. patariu pasiskaityti šv. 
Raštą ir ten rasi Kristaus 
žodžius. Bet J. Grybas ir 
Kristaus nepripažįsta, nes 
jis rašo, kad “Kristus bu
vo ne katalikas”. Taigi tik 
jau su tokiu žmogumi ne
gali būti bendros kalbos. 
Katalikai žino kas buvo ir 

. yra Kristus. Žino ir bedie-.__ ___~__________
viai, tik dėl savo apsileidi- (lio ir talpina gražių strai-

kas jaunimas. Dažnai ro
do gražų pavyzdį, eina 
prie Šv. Komunijos ben
drai, rengia vakarus pa
rapijos naudai. Valdybą 
sudaro darbštūs jaunuo
liai, būtent, pirm. J. Gal- 
dykas, J. Sinkevičius. Ale
na Skačkauskaitė ir kiti.

, Jeigu norite, kad vaka
rai būtų nenubodus, tai 
užsiprenumeruokite laik
raštį “Darbininką”, kuris 
eina du kart į savaitę ir 
paduoda įdomių ir nau- 

i dingų žinių iš viso pasau-
mo ir nupuolimo nenori .To 
pripažinti

Kun. S. Kneižis žino ką 
parašė buletine ir katali
kai jo žodžius supranta, o 
kad Grybas ir jo bendra
minčiai nesupranta, tai 
mes tik turime melstis, 
kad jiems Dievas gražintų 
protą.

Beje, Grybas įsitikinęs, 
kad Maskva laimės ir kad 
visi kunigai susilauks to
kio likimo, kokio susilau
kė raudonoje Rusijoje, 
kur vykdomas Markso - 
Lenino - Stalino mokslas. 
Dieve saugok., nuo,. tokio

v*

f

psnių. Be to, “Darbininke” 
telpa žinių ir iš mūsų ko
lonijos.

mūsų~klebonas
Jau tik du mėnesiu beli

ko kaip sueis du metai 
nuo atvykimo kleb. kun. 
L. Praspaliaus į Šv. Kry
žiaus lietuvių parapiją. 
Jis atvykęs į šią parapiją 
daug darbo padarė lietu
viams, Bažnyčiai ir tautai. 
Net ir svetimtaučiai labai 
gražiai dabar atsiliepia a- 
pie lietuvius ir kreipiasi 
pas mūsų vadą kleboną su 
Įvairiais reikalais. Džiau-

Balsuokite už

MacMASTER
I MAYORUS

Lapkričio 2,
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Marianapolio kolegijai būtinai reikalingos nau
jos patąlpos. Statybai sukelti reikalingą kapitalą ima
masi įvairių priempnjų: loterijos, visoki parengimai, 
aukos. Patsai pagrindinis statybos kapitalas tai ve
damojo yajaus jeigos. Jei susirastų 100 asmenų, au
kojančių po 100.00, tai susidarytų dešimtie^ tųlęstąn- 
čių dolerių suma, kuri duotų galimybės eiti prie nu
matytos statybos.

Reiškiame vilties, jog plačioji visuomenė mūsų 
reikalus supras, kuri yra ne mūsų asmeniąi, bet vi
sos Amerikos reikalai, ir ateis mums i pagelbą, auko
dami šiuo atveju ir stambesnes pinigų sumas — po 
$100.00. ’ f' i ;

Džiugina mus ir skatina darbą tolyn varyti visa 
eilė mūsų garbingų prietelių, kurie spėjo suprasti įr 
ateiti mums į pagelbą, ar tai žadėdami sumokėti iki 
16 d. Vasario 1938 metų, ar ti jau ir davusieji po šim- 
šimtinę:
1 — Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. Į. (jąu

davęs $100.00).
2 — Kun. Augustinas Petraitis, Wopcester, Mąss. (jąu

davęs $100.00).
3 — p. Kazimieras Vaškevičius, Neiv York City.
4 — Kun. Jonas Švagždys, Brockton, Mass.
5 — Kun. Jonas Balkūnas, Maspeth, N. Y.
6 ir 7 — Kun. Kazimieras Urbonąvįčiųs, So. Ęoston,

Mass. (jau davęs $200.00).
8 — p. Jonas Kairys, Waterbury, Coųp.
9 — Kun. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y.
10 — PP- Eduardas ir Leonora čiočiąi, Providence, R.

I. (jau davusieji $100.00).
11 — p-lė Petronėlė Strungytė, Newark, N. J. (jau da

vusi $100.00).
12 — p-lė Elzbieta Strungytė, New York City

davusi $100.00)’.
13 — p-lė Julė Jakavonytė, Brockton, Mass. 

ir 15 — Kun. Pius Lekešis, Maspeth, N. Y.
davęs $200.00).

— Kun. Pranas Juras, Lawrence, Mass. (jau da- i 
vęs $100.00).

ir 18 — Kun. Pranas Juškaitis, Cambridge, Mass. , 
(jau davęs $150.00).

— Kun. Juozas Aleksiūnas, Brooklyn, N. Y.
— Kun. Kazimieras Jankus. So. Boston, Mass. (jau | 

davęs $100.00).
21 — Kun. Pranas Strakauskas, Lowell, Mass.
22 — p. Jonas Ramanauskas, Brockton, Mass.
23 — Kųn. Juozas Valantiejus, Waterbury, Conn. (jau

davęs $100.00).
24 — p. Viktorija Remeikienė, Bloomfield, N. J. (jąu

davusi $100.00).... .................
— Kun. Vincas Puidokas, Westfield, Mass. (jau 

davęs $100.00).
— p. Vladas Rimša, Worcester, Mass. (jau davęs ; 

$100.00). -.y •
— Kun. Jonas Bakanas, Worcester, Mass. (jau 
davęs $100.00).

— Kun. Ignas Albavičius, Chicago, III. (jau davęs 
$100.00). ;

29 — Kųn. Steponas Kneižis, Norwood, Mas§- (jąu da-
vęs $100.00).

30 — p-lė Antanina Majauskaitė, Boston, Mass. (jau
davusi $100.00).

31 — pp. Pranas ir Ona Aukštikalniai, Dorchester,

(jau
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Mass. (jau davusieji $100.00).
32 — Kun. Jonas Kripas, Hartford, Conn.
33 ir 34 — Kun. genedjįtąs Gauror^ąs, Watęrfoųpy

Coųn.
35 fenu- KązĮą^ąs, Ęritfcep^
36, 37 ir 38 — Kun. Jonas AmfeęĮas; Hartford, Conn. 

(jau davęs $300.00).
39 — Kųfi. Petras Kariūnas, New Britain, Conn.
40 — Kun. Konstantinas Vąsys, So. WQTcester, Mass.
41 — Aušros Vartų parapiją, Šo. Worcęster, Mass.
42 — Kųn. Petras Vanagas, Jersey City, N. J.
43 — Kųp. Joųąą pievokąg, Cambrįęįgp, Mass.
44 — pp. Ant- U* Magdąleųą Giraieiai, Worcester,

Mass. (jau dąvusiejj $100.00).
45 — pp. Pranas ir Rožę Rkevičiąi, Nashua, N. H.

(jau davusieji $100.00).
46 — Kun. Kazimieras Paulipnis, Brooklyn, N. Y.

(jau davęs $100.00).
47 — P- Juozas Gąršvą, Brooklyn, N. Y.
48 — pp. Petras ir Teresę Ęarzįjįąuskai, Woodhaven,

N. Y.
49 — p.^Aleksandras Vajtkūnas, Provįdence, R. Į.
•50 — Jo Ekscelencija Vyskupas Mečislovas Reinys 

(jau dąvęs $100-00).
5Į — p-lė Juzė Lęonaitė, Worecster, Ąiąss.
52 — Kųn. Aptaųaę £aru?iškis, Clevelapd, Ohio.
53 — Kun. JeropĮųąąs Vaičiūnas, Cicero, Įlį.
,54 — p. Antanas Pinkęvičius, Meriden, Conn.
55 — p. Kazimieras Vaitkevičius, Worcester, Mhss.

(jau davęs $100.00).
56 — pp. Jųpzas ir Qųa VpgyliąĮ, Shrewsbųry, Mass.
57 — Kųn. Norbertą^ pakąlųis, BrookĮyn, N. Y-
58 — Kųn. Juozas Simonaitis, Elizabeth, N. J.
59 — Kun. Ignas Valąnčiūnas, Philadelphia, Pa.
60 — Ęųn. Juozas Lietuvniųkąs, Baltimore, Md.
6J — Ęun. Pr- Jupzas Koųčįųs, Mt. Carmel, Pa. (jau 

davęs $100.00).
62 — pp. Aukštikalnių šeimą, Donaldson, Pa.
63 — Kųų. Albinas Drazdys (jau davęs $100.00).
64 — Kųų. Mikas Daumantas, Girardville, Pa.
65 — Kun. Juozas Miliauskas, Y^kes Ęarre, Pa.
66 — Kun. Pius Jurąįtis, Atbol, Mąss. (jau davęs

$100.00).

T
Kalėdinė Ekskursija

Į LIETUVA

NEW YORK - KLAIPĖDA
I‘er Gotiienburgą. Švediją 
Išplaukia iš Neiv Yorko

DROTTNINGHOLM lapkričio 18. 
GRIPSHOLM ...... gruodžio 8.

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal.

Ekskursijų brošiūrėlė ir kaino
raštis, gaunama nemokamai pą» 
visus mūsų autorizuotus laivokor- 
čių agentus, arba

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

James M. Curley

KAS BOSTONUI YRA REIKALINGA

Visiems savo geriesiems Prieteliams, davusiems, 
žadėjusiems įr besiruošiantiems šelpti mūsų numaty
tąją statybą reįškiu gilaus dėkingumo.

Kun. Dr. Jonas K. Navickas, M.I.C.
Kolegijos Rektorius.

Dabartinis kandidatas 
į Bostono majorus James 
M. Curley pareiškia kas 
yra reikalinga Bostono 
miestui šiaip: “Aš esu gi
męs ir augęs ir mokslus 
išėjęs Bostone. Aš labai 
didžiuojuosi, savo gimti
niu miestu ir jo tradicijo
mis. Aš trokštu, kad šis 
miestas augtų industrijo-

• je ir pramonėje. Aš noriu, 
kad jo reputacija būtų 
viena geriausių.

Bostonas, kaip ir kiti 
miestai yra apgyventi į- 
vairių tautų skirtingomis 
religijomis ir pakraipo
mis. Aš noriu, kad visi 
Bostono piliečiai turėtų 
laisvę ir ekonominę gero- 

, vę ir kad atėjus bile ku-

riam piliečiui sunkiai gy
venimo valandai, butų 
duotas tikras patarnavi
mas ir skubi pagalba.

Dabartiniai Bostono pi
liečiai ir jų vaikai gyvena 
šiame mieste ir ateityje 
gyvens, užtai reikia rū
pintis, kad vaikai, būsian
ti piliečiai, kurie yra mū
sų tautos ateitis būtų ge
rai išmokslinta ir išauklė
ta. Reikia žiūrėti, kad 
mieste pakėlus pramonę 
ir industriją, kad suaugę 
mūsų vaikai turėtų gerą 
ekonominį aprūpinimą.

Per šimtą metų Bostono 
uostas buvo skaitomas

JAI NUPIRKT NAUJA 
PORĄ AKIŲ NEGALIMA

Sveikata ir laimė tos mažos mergaitės 
daugeliu atvejų priklauso nuo šviesos prie 
kurios .ii mokinasi.

Mokintis ir skaityt yra sunkūs darbai jau
noms akims. Jeigu šviesa bloga, tai būna 
akių įtempimas. it ųuo akių įtempimo i>asi- 
reiskia nuovargis, nerviškumas,' aržumas ir 
daug kitų giminingų negalių.

Dvidešimts procentų mokinių ir 48 pro
centai suaugusių apie 40 m. amžiaus ‘. turi 
pagadintą matymą — daug kaltės tam ne
ganėtina arba spindanti šviesa.

Tik vienas tikras žinojimas, kad jūs gau
nate tikrą šviesą, kurią jūsų akys mėgsta_
vartokit Geresnės šviesos — Geresnio Maty
mo Lempas. .Tos turi I. E. S. (Illumiimting 
Engineerfng Spciety) pagyrimo ženklą ir jos 
duoda užtektinai nespindnnčios šiiesos.

Negalima nupirkt naują pprą akių, bet 
jūs galit nupirkt Geresnės šviesos — Geres
nio Matymo Lempą už mažą kainą. Ateikit 
ir pamatykit kodėl tos lempos daug geresnės 
už paprastas ir brangiau nekainuoja. Bet 
pirmiau perskaitykit pasiūlymą žemiau. 
L'žžiebkit Geresnę šviesą Geram Matymui.

NEPAPRASTA ] 
VERTĘ

Oeras pirkinys’ Graži išvaizda... moksliškai P'^’-
. . daug šviesos. 6 skirtingos svtesos sttpiu-

mldt?<lu<*bi k;eh rHkia. Tikras, ilgai laikąs TIKRO 
KO dangas ir pamušalas. Dangai Gold ir Tan spą - 

bronzų užbaigtas. Vėliausios mados guma užvilktas 
šniūras. - • *«^*5*'

MOKSLIŠKAI PAGIRTA.
1 pastebėtina naujo typo lem- 

bulba duoda tris stiprumus
į Šviesos. 2. Opalo bliudas nepra- \

leidžia šiurkštų spindėjimą, /
t moksliškai minkština ir skie- / ( 
| Sa švlpsą. 3.’ Trte priedinės / 

bnlbo* duoda reikalingą šviesą. / 
4. Plati dangą meta Šviesą kur ‘-----

H tik jos reiklu.

1 lengvos išlygos
EDISONO KOSTU NERIAMS

■ ^et '
' Balansas Mėnesiais Išmokėti.

K^INA $15.00 Ui VI8K4.

vienas iš pirmutinių, nes 
iš jo išplaukdavo daugiau
sia laivų ir tas davė Bos
tono miestui daug pelno. 
Penkios dešimts metų at
gal jis buvo jau antroje 
vietoje, o dabar randasi 
net aštuntoje vietoje. Ko
dėl taip yra. Štai kodėl: 
Kongresas kas metai ski
ria užlaikymui uostų $16, 
000,000. o iš tų pinigų 
Bostonas tegauna tik 
$200,000. Su tokia maža 
suma yra sunku uostą pa
gerinti ir ji tinkamai už
laikyti. Jei aš būsiu išrin
ktas majoru, stengsiuosi 
daryti Įtakos Į Kongresą, 
kad jis skirtų didesnę su
mą pinigų Bostono uostui 
pagerinti.

Bostono miestui yra 
reikalinga patobulinti su
sisiekimas. Reikia sualek- 

i frizuoti gelžkelius, ivesti 
’gatvekarių platesnį tink
lą, praplatinti siaurąsias 
gatves ir t.t. Gerai sutvar
kius susisiekimą, Bosto
nas dar padidės ir nuosa
vybės pakils. Kad tą viską 
padaryti reikalinga gero 
administratoriaus ir ekseį 
kutvvą. James M. Curley 
jau yra Įrodęs, kad tą ga
li padaryti.

Juk nei vienas Bostono 
i miesto majoras nėra tiek 
pagerinimų Bostono mies
tui davęs kaip James M. 
Curley. Nėra reikalo būti 
ekspertu, kad apibudinti 
James M. Curley nuveik
tus darbus. Jis būdamas 
majoru pastatė vieną pui
kiausių miesto ligoninių, 
įtaisė pasaulvje puikiausi 

Į pležą, pagražino ir apšvie
tė Broadway ir daug kito
kiu pagerinimų Įvedė. ■

Jei norime, kad grižtų 
gerovė, atėjus lapkričio 2 
dienai, visi kaip vienas 
balsuokime už dabartinį 
kandidate JAMES M.

(Pol. adv.)

5 LENGVOS TAISYKLES 
ŠVIESOS TVARKYMO.

1. Duokit specialistui regulia
riai peržiūrėt akis.
2. Turėkit gerą skaitymo lem
pą prie kožno krėslo, kur tik 
skaitot, siuvat arba kitą smul
kų darbą dirbat.
3. I’ertikrinkit kari kožna nau
ja skaitymo lempa būtų užgir- 
ta I. E. S. Geresnės šviesas— 
Gersuio Matymo i&tirbimo.
i. Vartokit nors vieną 100-watt 
lempą arba dvi po (50 arba tris 
po 40 kožnai skaitymo lempai. 
*». Mninykit pasenusias dangau 
ant naujų, Šviesių flangų.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.

■■■■■!■■ ———
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/Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN.

SUSIRGO
Pereitą savaitę susirgo 

gerb. K. Žalnieraitis, šv. 
Andriejaus par. vargoni
ninkas. Pagulėjęs keletą 
dienų General ligoninėje, 
grįžo į namus. Linkime 
muzikui Žalnieraičiui vi
siškai išsveikti.
7 Pereitą sekmadienį baž
nyčioje vargonais grojo i

I
muzikas J. Burdulis.

iškilmingai 
šv. mišiomis.

Palaidota 
su trejomis 
Prie velionės karsto buvo 
sudėta daug dvasinių bu
kietų. Šv. Rožančiaus ir 
Tretininkų narės užprašė 
šv. mišias ir dalyvavo lai
dotuvėse.

Lai Visagalis būna gai
lestingas jos vėlei.

Laidotuvėse tvarka rū
pinosi laidotuvių direkto
rius p. Karlonas.

i

APSIVEDĖ
: Spalių 25 d., laike 8 vai. j 
Šv. mišių priėmė Moterys
tės Sakramentą p. Ado
mas Pranckevičius (naš
lys) su Ieva Lukoševičie
ne (našle). Jų intencijai 
šv. mišias atnašavo ir Sa
kramentą suteikė kleb. 
kun. A. Vaškelis. Liudi
ninkais buvo p. P. Karlo
nas ir p. O. Radzevičienė. 
Laimingos kloties linkime 
pp. Pranckevičiam.

IŠ DARBININKŲ
GYVENIMO

Miesto tarybos praneši
mu, šiame mieste randasi 
399 darbininkų šeimynos, 
kurios gauna iš miesto 
pagalbą. Pavienių žmonių 
bedarbių yra 139. Tai ne
mažas skaičius. Randasi 
ir lietuvių šeimynų ir pa
vieniu, kurie gauna pagal
bą iš mietso. Gaila, bet 
dirbtuvėse nesimato jokio 
pagerėjimo, o tik dar la
biau ir dirbančius spau
džia ir išnaudoja. T. M.

RUDNICKU JUBILIE- I Redakcijos prierašas:
JUS ' Lietuviai darbininkai turi

‘ Spalių 24 d. pp. Vadas įsirašyti į Lietuvių Dar- 
Ir Elzbieta Rudnickai mi- bininkų Sąjungą, skaityti 
nėjo savo 25 m. vedybinio organą 
gyvenimo jubiliejų. " *
Rudnickai 
šingtone ūkyje. Tą dieną, tų ir gintų darbininkų rei- 
9 vai. ryte, Šv. Andriejaus kalus. Neorganizuoti dar- 
lietuvių par. bažnyčioje bininkai buvo ir bus iš- 
kun. P. Karlonas pp. Rud- naudojami. Popiežius Leo- 
nickų intencijai atnašavo nas XIII ir dabartinis Po- 
šv. mišias. Laike mišiij piežius XI ragina darbi- 
visa šeimyna pfiėmė šv. ninkus organizuotis ir 
Komuniją. Pp. Rudnickai kultūringu būdu kovoti 
labai gražiai ir katalikiš
kai išauklėjo 4 sūnus ir 
vieną dukrelę. Garbė tė
veliams !

Sekmadienį po pietų su
sirinko gražus būrys ar
timųjų giminių ir draugų 
gerb. Rudnickus pagerbti 
ir įteikė jiem gražiu si
dabrinių dovanų, 
tina pp. Rudnickam 
laukti 
jaus.

’ ------------ į, “Darbininką” ir
Pp.I rūpintis, kad dirbtuvėse 

gyvena Cen- būtų unija, kuri atstovau-

už geresnę būklę.

WATERBURY. CONN.
LDS 

Dalv- 
Kleb. 
pasa-

Linkė- 
su- 

auksinio jubilie-

Spalių 24 d. įvyko
5 kp. susirinkimas, 
vavo daug narių, 
kun. J. Vai antie jus 
kė turiningą kalbele iš
kvietė kuopą prisidėti 
prie parapijos rengiamo 
bazaro. Nutarta prisidėti, 
ir kuopa paskyrė iš iždo 
$20.00 parapijai. Tai pa-MIRĖ

Spalių 14 d. staiga mirė girtinas darbas, 
sirgus širdies liga a. 
Marijona Paulauskienė. 
Paliko nuliudime dvi duk
terį, tris anūkus ir vieną 
pro-anūkę. Velionė buvo 
dora ir pavyzdinga kata- bažnyčią ir kleboniją. Visi 
likė. Priklausė prie Šv. nariai pasižadėjo daly- 
Rožančiaus ir Tretininkų vauti bazare ir pasidar- 
draugijų. buoti. Kriščiūnas.

v • a. Šios kolonijos katalikai 
myli savo kleboną kun. J. 
Valantiejų ir visada remia 
parapiją, nes ji turi užlai
kyti mokyklą, svetainę,

.o*-

I«a ūkini. 
Užvalkalas H 
"Callaphana" 

Atsidaro ii 
AEMIOS

DARBININKAS

VISOS KITOS vadovaujančių cigaretų rūšys gieda pagyrų 
giesmę apie savo puikius tabakus. Tų patį daro ir Old Gold! 
Neauga geresni tabakai už tuos, koki naudojami Old Gold’uose. 

Bet čia tik vienas punktas Old Gold’s dainoje.

Old Gold teikia jums ekstra patarnavimų ... svarbiausia jums 
šį Rudenį ir Žiemų . .. Kada garo šiluma išdžiovina atmosferų ir 
gręsia šalčiai ir gerklės varginimai.

Nuvėsęs tabakas yra aštrus ir erzinantis. Todėl Old Gold 
uždeda ekstra Cellophane užvalkalų ant kiekvieno pakelio. Tas 
dubeltas apvilkimas dubeltai apsaugoja Old Golds šviežumų. Jis 
saugoja juos nuo nuvėsimo ir išdžiūvimo. Nei garo šiluma, nei 
sausas žiemos oras negali pereiti kiaurai per tų dubeltavų Cello- 
phane’o šarvų.

Tie puikiausi, šviežiausi Old Golds kerta naujų gaidų . » . 
Malonių jūsų skoniui muzikų!

KAIP IŠTROŠKĘS AS ESU!
brangioji, as visados
Š/Z£Z£5A7S...NIEKAD 
NEDZiOSTU IR NENUVESTU!

8
sios Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-jos kuopos mote- 
rįs turės kortavimo vaka
rą. Vakaro komisija susi
dės iš sekančii) tos kuopos 
narių, būtent, ponių Jėvos 
Akelaitienės, Marės Anc- 
kaitienės, Onos Augaitie- 
nės, Apolonijos Butkienės, 
Veronikos Čeplinskienės, 
Marės Jakaitienės, Marės 
Jasaitienės, ir Aleksan
dros Jončienės. Ta pati 
draugija savo mėnesinia
me susirinkime nutarė už
prašyti egzekvijas ir šv. 
mišias už visų tos dr-jos 
mirusiųjų vėles.

NUOTRUPOS
Dar visi tebekalba apie 

ką tik praėjusius 40 va
landų adoracijos atlaidus. 
Visi dar tebesigeria di
džiojo altoriaus gražumu 
ir choro giedojimu. Vieti
nis korespondentas Ame
rikoje pažymėjo, kad cho- 

I ro giedojimas buvo tikrai 
katedrališkas. Gerardas 
Kaprišiunas į trumpa mė
nesio laiką kukliai, nė tri
mituodamas, parodė gra
žių vaisių savo Dievo duo
tų gabumų ir jo paties ne
nuilstančio darbštumo. 
Jau pradėta ruoštis prie 
parapijos auksinio jubilie
jaus koncerto sausio mėn.

Visų gerbiamas ir myli
mas Jonas Grebliauskas, 
vietinis graborius, nuvež
tas ligoninėn, kur daroma 
tyrinėjimai ligai surasti. 
Linkime p. Grebliauskui 
kuoveikiausiai pasveikti 
ir grįžti i savo namus.

Stebuklingo Medalikėlio 
novėna auga ir didėja tik
rai stebuklingai. Sekma
dieniais, kuomet yra lai- 

| komos pamaldos lietuviš
kai, nepaprastai didelis 
žmonių būrys lankosi. O 
pirmadieniais kuomet net 
7 kartus per dieną svetim
taučiams yra laikomos pa
maldos virš 3500 žmonių 
susirenka. Pereitą pirma
dieni vidurdienį ir 1 vai. 
po pietų buvo tiek žmo- 

įnių, kad turėjo kaikurie 
stovėti takuose. Girdėjau 
kun. Mendelį sakant, jei 
aplinkybės nepasikeis, tai 
būtinai bus reikalinga į- 
vesti pamaldas 11 vai. ry
te, kad davus progą vi
siems gauti vieta. Tai rei
škia pamaldos bus laiko
mos net 8 kartus kas pir
madienį.

Antradienio vak arą 
kun. Dubinskas turėjo pir
mą susirinkimą “Ar tu ži
nai tą” klubo. Girdėjau 
arti 40 mergaičių dalyva
vo. Tai kas nors naujo 
mūsų parapijoj. Sveikina
me naują draugiją ir lin
kime gražių pasekmių.

Mokyklos vaikučių ka
lakutų laimėjimo vajus 
eina visu smarkumu. Iki 
šiol neperskaitlingas 7 
skyrius stovi pirmoj vie
toj. Nors vajus tik dviejų 
savaičių amžiaus, tačiau 
jau 150 knygučių išpar
duota. Mokinis arba moki- 

! nė parduodanti didžiausį 
ims dalyvumą. į knygučių skaitlių gaus

Yidujnis 
Užvalkalas iš 
"Callopbaaa** 

Atsidaro iš 
Viršaus

JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD'S
naujame $250,000.00 Piešiniu Konteste. Gaukite {stojimo blanką ir visus detalilkumus bile cigaretę krautuvėje

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadieniais po miš

parų Įvyksta pamokos pri
siruošimui prie priėmimo 
Sutvirtinimo Sakramento, 
kuris įvyks mūsų parapi
joj, 28 d. lapkričio.

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

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

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

darbuotę parapijos moky
kloje.

Artinasi metinis baza
ras. Šįmet įvyks lapkričio 

dienomis 
ir apylin- 

lietuvaitės,

Mūsų gerai žinomų biz
nierių ir vietos veikėjų 
Felikso ir Onos Rumskų 
sūnus Jonas išvažiavo į 
Marianapolio Kolegi j ą, 
Thompson, Conn. Linkiu 
jaunam moksleiviui ge
riausių sėkmių. Tėveliams

• y____ v •

17, 18 ir 20 
Hartfordiečiai 
kės lietuviai, 
užsirašykite tas dienas, 
kad kitur neištruktumėte, 
bet atsilankytumėte į sa
vo parapijos bazarą.

GILDOS ŠOKIAI
Nesenai lietuvių parapi

jos moterų Gildą turėjo 
metinius savo šokius A- 
von Country Club, Avon.

x JLCL 1X01 IX IX • X V aę • « * * . <« a •

priklauso garbė, kad davė|šok!al pasisekė Atsilankė 17 o 7 ' C71M1 *7110 hl11*Allfl

progą savo sūnui lankyti,L 
lietuvišką Kolegiją. M.1..

————-— i •

HARTFORD, CONN.

gražus būrelis jaunimo.
Neseniai vyčiai turėjo 

i“mystery ride”. Jaunimas 
įdomavosi ir turėjo links
mą laiką.

HARRISON-KEARNY, N J.VAIKUČIAI PAGERBĖ 
KLEBONĄ

Mokyklos vaikučiai šau
niai pagerbė, vadovaujant 
lietuvaitėms Se s utė m s 
Pranciškietėms, savo ger- ko lietuvių katalikų masi- 
biamą ir mylimą kleboną, nis susirinkimas atžymė- 
Jie suvaidino rimtą labai ti Lenkijos ir lenkų pada-

Spalių 10 d., Šv. Vardo 
draugijos svetainėje įvy-

Copr.. 1937. tn P. Lorillard Co.. Ine.

KRISTUI KARALIUI
Ruošiantis prie Kristaus 

Karaliaus iškilmės, ket
virtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį bus laikomos 
šv. valandos su pamoks
lais. Sekmadienį suma bus 
su išstatymu ŠŠ. Sakra
mento, kurs liks išstaty
tas per visą dieną iki va
karui. 7 vai. vakare bus 
laikoma Stebuklingo Me- 
dalikėlio P-lės ŠŠ. Novė- 
nos pamaldos ir atkarto
tas pasišventimo aktas 
Kristui Karaliui. Po pietų

I

pasakė kleb. kun. L. Vai- 
Icekauskas, adv. P. K. Po- 

_____ ____ _______ _____ vilauskas, p. A. Simutis, 
gražų veikaliuką (7 vaiz- rytą ir daromą Lietuvai susirinkimasi pa
dus iš Naujojo ir Senojo ir lietuviams skriaudą,i^1.ske Protest^ Pries Len" 
Testamento), kurį parašė I būtent, Vilniaus krašto Į 
sielos ganytojas Jėzuitas 
Danielius Lord. Paskui 
suvaidino dvi lietuviškas 
komedijėles. Atsilankė 
daug žmonių. Labai gėrė
josi solemnizantas kun. J. 
Ambotas, dėkodamas vai
kučiams, užgirdamas jų

pagrobimą ir vilniečių lie
tuvių persekiojimą. Prog
ramos vedėju buvo p. M. 
Kauklys. Dainavo Dievo 
Sopulingos Motinos para
pijos choras, vadovystėje 
p. Odelio; pianu Akompa
navo p. Odelienė. Kalbas

p. M. Kauklys dėkojo 
kalbėtojams už gražias ir 
reikšmingas kalbas. Susi
rinkimas užbaigtas Lietu
vos himnu. Aukų Vilniaus 
vadavimo reikalams su
rinkta $28.70.

M. K
z

2 vai. mūsų parapijos vy
rai ir altoriaus tarnai ims 
dalyvumą viešam Balti- 
morės miesto visų katali
kų Kristaus Karaliaus pa
gerbime.
1937 M. NAUJIENYBIŲ 

VAKARAS
Įtemptai ir visu smar

kumu mūsų mokyklos vai
kučiai lavinasi savo meti
niam teatrui, kurs įvyks 
pirmą lapkričio sekma
dienį, 7 d. Visi mokyklos 
skyriai i 
Kaip kitais metais, taip ir kalakutą dovanų. Todėl 
šįmet atsilankiusieji gali visi smarkiai konkuruoja.

Atžala.
I

tikėtis tikrų naujienybių, 
nes Sesutės Mokytojos pa
sišventusiai dirba, kad 
žmonės būtų patenkinti. 
Po programos bus šokiai. 
Bilietas viso vakaro iškil
mėms tik 40 centų. Visi 
privalėtu šį Sesučių - vai
kučių vakarą paremti.

PIRMOJI LAPKRIČIO 
MĖN. PRAMOGA

Pirmą mėnesio penkta
dienį, lapkričio 5 d. pirmo-

l
I

TIKRAS LIETUVIS
JOSEPH D. GAYSON

UUBN3KD OPTICIAN
Geriausio stiliaus akiniai

721 Main St.
Hartford. Com




