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

Vyskupas Ketteleria

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Darbininke jau buvo ra
šyta, kad Lietuvos val
džia, kurios priešakyje 
stovi prez. Antanas Sme
tona, užsimojo, uždaryti 
Teologijos - Filosofijos 
fakultetą, katalikų pasau
lėžiūros židinį. Tuo reika
lu Lietuvos vyskupai lan
kėsi pas prez. Smetoną, 
bet jis neparodęs jokio 
nuolaidumo ir palankumo 
katalikams.

Spalių 5, 6 ir 7 d.d. š. 
m. Kaune įvyko Lietuvos 
Vyskupų konferencija, va
dovaujant Lietuvos Baž
nytinės Provincijos Arki
vyskupui, kur svarstė ir 
sprendė bažnytinius ir su 
jais susijusius klausimus, 
tarp kurių svarbiausiu 
klausimu ir buvo Teologi
jos - Filosofijos fakltetas. 
Vyskupų komunikate štai 
ką randame:

“Vyskupų konferencija 
plačiai susipažinus su V. 
D. Universiteto Teologi
jos-Filosofijos fakultetas, 
juridine padėtimi, jo 
struktūra, nuveiktais dar
bais ir gręsiančiais jam 
pavojais, nuodugniai aps
varstė būdus, kuriais tu
rėtų būti apsaugotas Sky
riaus teisės, tuo būdu pa
reikšdama, kad Filosofi
jos Skyriaus egzistavimas 
ir jo teisės yra Kataliku 
Bažnyčiai Lietuvoje ir 
Lietuvos bei Amerikos lie
tuvių kataliku visuomenei 
pirmaeilis dalykas, kurio 
išsprendimas susilauks a- _ 
titinkamo -atgarsio užsie
niuose ir lems Lietuvos 
vardą”.

(Lietuvos Vyskupų ko
munikatas tilpo pereitame 
Darbininko numery).

Taigi dabar negali būti 
jokios abejonės, kad Lie
tuvos valdžia, kuri nelei
do katalikams steigti savo 
Universiteto, dabar užsi
mojo panaikinti tą mokslo 
skyrių, kuris ruošė Lietu
vai vadus. Lietuvos tauti
ninkų valdžia su prez. 
Smetona priešakyje at
naujino kovą prieš katali
kus, kurią vedė Lietuvos 
liaudininkai ir socialde
mokratai, pasigrobią Lie
tuvos vairą į 
1926 m. Tik 
(liaudininkų 
mokratų)
buvo sutrukdytas 1926 
m., gruodžio 17 d. pervers
mu. Lietuvos tautininkai 
per 10 savo režimo metų 
neišdrįso laisvamanių pra
dėtą darbą tęsti. Bet už
darę kaikurias katalikų 
organizacijas, uždraudę 
gyvuojančioms organiza
cijoms veikti, pasijuto ga
lingais, ir dabar griebia
si sunaikinti katalikų į- 
staigą, kuri kasmet išlei
džia katalikams vadus.

Amerikos redaktorius p. 
Juozas Laučka praneša, 
kad Kunigų Vienybė jau 
padarė atitinkamus žy
gius; jos žodis pareikštas 
Lietuvos prezidentui Sme
tonai. Labai gerai. Ką sa
ko kitas mūsų Centras 
ALRK Federacija? Ar ne
vertėtų sušaukti Federaci
jos Tarybos posėdį? Be 
to, visos organizacijos ir 
draugijos kolonijose turė
tų šaukti mąsinius susi
rinkimus ir pareikšti grie- 
Va _ . ą _ ą T • a f5’’

savo rankas 
laisvamanių 
ir socialde- 
užsimojimas

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Anglija Daro Sutartį
Su Gen. Franco

LDS Centro Valdybos

SUSIRINKIMAS
įvyks antradienį, lapkri
čio 9 d., Darbininko re
dakcijos kambary, 7 vai. 

i vakare.
Kun. J. švagždys, 

LDS Centro Pirmininkas.

glija daranti sutartį suLondonas, Anglija, —
Lapkr. 4, — Iš patikrintu Ispanijos nacionalistų val- 
šaltinių sužinota, kad An- džia. Abi valdžios turėsią 
--------------------------------- atstovybes. Anglija pripa- 
ISPANIJOS SUKILĖLIAI žįsta Franco valdžią da- 
Iš ORLAIVIU BOMBAR- ryti prekybą

DAVO BARBASTRO
su ja. Ar 

toks pripažinimas išsivys
tys į diplomatinius santy
kius, kad abi tautos turės 
savo ambasadorius, dar 
nėra žinių. Anglija visuo
met buvo griežtai nusista- 

..įčius prieš Franco, bet da- 
bar, kada mato, kad na
cionalistai baigia užka
riauti Ispaniją, ir ji pra- 

Gen." Franco'dabar'iabai, d,-J° rod-vtl prielankumą, 
daug kariuomenes sutrau
kė arti Barcelona, Kata- 
lonijos sostinės, kur ap
sistojo visi radikalai su 

kuris padarė 15: savo ministeriiomis. Gen.l 
i Franco pasiryžęs atkirsti 
Barceloną nuo Valencijos 
Jeigu jam tas pavvlįti: 
padaryti, tai galima būtų 
tvirtinti, kad Ispanijos 
civilis karas greit užsi 
baigtų visišku nacionalis
tų laimėjimu.

vokietūa'Tareika-
LAUS KOLONIJŲ

50,000 LIKO BE NAMU i 
|

I

Damascus, Syrija — O-j 
ficialiai praneša, kad pot-1 
vynyje, 
milijonų dolerių medžia
ginių nuostolių, 1235 žmo
nės mirė ir apie 50,000 
žmonių liko be namų. 
Prancūzijos kareiviai gel
bsti nelaimingiems Syri- 
jos gyventojams.

BELGŲ VALDŽIA 
NESUDARYTA

Madridas, Ispanija — 
Praneša, kad sukilėliai na
cionalistai iš orlaivių 
bombardavo miestą Bar- 
bastro. Laike dviejų dienu 
trumpo apšaudvmo iš or
laivių apie 200 žmonių 
žuvo ir daug sužeista.

i

$15,000,000 Nuostolių
AMERIKA ATSISAKO 

ISPANAMS TARPININ
KAUTI

v • IVashington, D. C. — 
Lapkr. 4, — Kubos val
džia ragino Jungtines A. 
valstybes tarpininkauti 
Tspanų civiliniame kare, 
tačiau Amerikos valdžia 
atsisakė įsimaišyti į kitų 
tautų reikalus.

, Čia yra Šv. Alfonso lietuvių par. (Baltimore, Md.) bažnyčios didžiojo alto
riaus vaizdas Kristaus Karaliaus šventėje. Altorius buvo labai artistiškai pa-1 
puoštas gėlėmis ir iliuminuotas elektros šviesomis. Šv. Alfonso parapijos klebo
nu yra kun. Lietuvninkas, administratorium kun. Dr. L. Mendelis ir kun. Dubin
skas vikaru. Kun. Dr. L. Mendelis labai energingai darbuojasi ganytojavimo ir jiems tai nepavyko pada-
katalikiškos spaudos platinimo darbe. Kleb. kun. Lietuvninkas ir kun. Dr. Men
delis yra labai nuoširdūs laikraščio “Darbininko” bendradarbiai.

JUNGTINES VALSTY
BES SUSTIPRINS LAI

VYNĄ
Stalino Budeliai Vėl 23

-v-

Žmones Sušaudė
Washington, D. C. —

Lapkr. 4, — Prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad neša, 
Jungtinės Valstybės turi misarų

Maskva, Rusija — Pra- 
kad raudonųjų ko- 

_ _ teismas nuteisė
sustiprinti savo laivyną, mirtimi 23 asmenys ir 
kad joki kita tauta neiš- juos visus Stalino budeliai 
drįstų jų užpulti. “Mes no- sušaudė. Iš 23 žmonių šė
rime taikos ir visais 
dais vengsime karą, bet 
mūsų apsiginklavimas pri
valo būti toks, kad kitos 
tautos bijotų mus užpul
ti”. Planai yra daromi sta
tyti daugiau karo laivu. 
Šiandieną Britanija turi 
didžiausią galybę jūrose, 
bet Amerika nori būti pir
mutinė.

džiai, ir reikalauti, kad ji 
atimtų rankas nuo Teolo
gijos - Filosofijos Fakul
teto ir grąžintų spaudos, 
žodžio ir susirinkimų lais
vę. Visa mūsų visuomene 
turėtų būti vieninga kovo
je dėl Lietuvos kataliki] 
pagrindinių teisių. Lietu
vos Vyskupų pareiškimas 
ir pageidavimas neturėtų 
likti balsas tyruose.

bū- ši buvo kaltinami už gadi
nimą javų Rytinėje Sibiri- 

’ joje ir šeši Leningrado 
provincijoje. Kiti šeši Le
ningrado provincijoje bu
vo kaltinami už ardymą 
kolektyvių ūkių, ir penki 
asmenys Baltgudijoje.

Trylika žymių komu
nistų vadų yra teisiami 
už pasikėsinimą nužudyti 
kruvinąjį diktatorių Stali
ną 1933 ir 1935 m. Tai e- 
są trockistų gauja, kuriai 
vadovavęs žymus komu
nistų vadas, sunkiosios 
industrijos komi sąrąs 
Gregorij Piatikoff, kuris 
sausio mėn., šių metų bu
vo sušaudytas už “išda
vystę” su kitais 12 žymių 
komunistų vadų. Toje 13 
komunistų vadų byloje y- 
ra ir daugiau komunistų

Darbininkų Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

šeštadienį, lapkričio 6 d. įvyks Darbininkų Radio 
programa, 2 vai. po pietų iš WČOP stoties. Programą 
išpildys Cambridge lietuvių parapijos Radio Grupė, 
vadovaujant muzikui Mamertui Karbauskui. Prašome 
pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocytles ir 
klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų, kalbės p. 

žtą protestą Lietuvos vai- Cunienė, adv. J. Cunio žmona ir adv. Jonas Grigalius.

l-i.

lau-“išdavikų” įvelta ir 
kia teismo ir kulkos į pa
kaušį. Sakoma, kad troc- 
kistų organizacija veikia 
Rusijoje nuo 1923 metų.

Kada bus galas šaudy
mams Rusijoje? Neabejo
jame, kad ne vienas ir lie
tuvis komunistas, jeigu 
tik nuvyktų į “darbininkų 
tėvynę” Rusiją, gautų kul
ką į pakauši už neištiki
mybę Stalinui.

Brussels, Belgija, Lapkr.
— Praeitą savaitę atsi

statydinus ministerių ka
binetui, Karalius Leopol-_ __ ____
das III buvo pakvietęs ke- Lapkr. 4, — Yra manoma, 
lėtą įžymių vyrų sudaryti i kad Vokietijos seimas bus 
ministerių kabinetą, bet

ryti. Dabar yra pakvies
tas senatorius H. Pierlo- 

į tas, katalikų partijos na
rys. Jis bandys sudaryti 
koalicinį kabinetą, iš ka
talikų, socialistų ir libera
lų.

VALSTYBIŲ KONFE
RENCIJA REIKALAUJA 

TAIKOS

Berlynas, Vokietija,

sušauktas ir kolonijų 
klausimas iškeltas. Patys 
naciai mano, kad jų vadas 
Hitleris paneigs Versailles 
sutarti, kuria Vokiečių 
kolonijos buvo priskirtos 
kitoms tautoms. Jie mano, 
kad taikiu būdu jie galės 
jas atgauti.

Tobin Laimėjo 25,050 Balsų Dauguma

Naujas Bostono Mayoras

Maurice J. Tobin

Pereitą antradienį, lap
kričio 2 d. š. m. įvyko ke
liolikos miestų valdžios

nijinėje mokykloje — Our 
Ladv of Perpetual Help 
ir Komercijos Aukštesnę 
Mokykla. Taipgi mokėsi 
Boston College Extension 
School ir Pre-Legal-Sehool- - 
ir Northeastern Universi
tete. Po to įstojo į Suffolk 
Law School ir ją sėkmin
gai užbaigė. Taigi iš pro
fesijos advokatas.

1922 m. pradėjo dirbti 
Nevv England Telephone 
and Telegraph kompani
joj ir pastaraisiais metais 
užėmė aukšta vietą. 1927 
m. buvo išrinktas į Massa
chusetts valstybės legis- 
latūrą. 1931 m. buvo iš
rinktas i Bostono Mokyk
lų Komitetą, ir 1935 m. 
vėl buvo išrinktas į tą pa
ti Komitetą. Apsivedė 
1932 m. su p. Helen Noo- 
nan iš Brightono. Dabar 
augina dvi dukreles: He
len 4 metų amž. ir Caro! 
2. Gyvena Kinross Road, 
Brightone.

Naujas mayoras M. J. 
Tobin turi savo namuose 
lietuvaitę tarnaitę, p. An
gelę Mikulskytę.

Bostono “First Lady”, 
p. H. Tobinienė yra baigus 
Mt. St. Joseph Akademiją, 
Brightone.

Mayoro Maurice J. Tobi- 
no rinkimų kampanijoj 
dirbo ir lietuviai, kuriems 
vadovavo jaunas ir ener
gingas advokatas Jonas 
Grigalius (Grigaliūnas), 
turįs ofisą So. Bostone. 
Jis ir jo tėveliai gyvena 
So. Bostone.

Brussels, Belgija, Lapkr. 
4, — Devynių valstybių 
atstovai susirinkę į kon
ferenciją pareikalavo, kad 
Kinija ir Japonija nusto
tų kariavusios ir taikos 
būdu eitų prie ginčų išri
šimo. Belgų užsienių rei
kalų ministeris Spaauk iš
rinktas konferencijos ve
dėju. Anglijos užsienių 
reikalų sekretorius Ede
nas pareiškė, kad jis pil- rinkimai. Bostono miesto 
nai sutinkąs su Amerikos J mayoro rinkimų kampani- 
valdžios atstovo Davis pa- 
reiškimu, kad kariaujan
čios tautos eitų prie dery
bų, o kitos tautos joms 
pagelbėtų ginčus išspręs
ti, Japonija, kuri atsisakė 
konferencijoje dalyvauti, 
vėl buvo pakviesta. Abe
jojama ar ji dalyvaus.

Distr. Atty William J. 
Foley — 28,557; Santosuo- 
sso — 2,890 balsų. Per ra
dio pranešė, kad visame 
Bostone komunistų kan
didatas gavęs tik 8 balsus.

Naujasis Bostono Ma
yoras, Maurice J. Tobin 
yra jauniausias mayoras 
per praėjusius 43 metus. 
Gimęs Mission Hill sekci
joj, Roxbury, gegužės 22

MAYORO PADĖKA
LIETUVIAMS

ja buvo labai karšta ir 
triukšminga, nes buvo net 
5 kandidatai. Maurice J. 
Tobin, 36 metų amžiaus, 
laimėjo mayoro vietą. Jis 
gavo 105,259 balsus. Kiti 
kandidatai gavo šiaip: Ja- W
mes M. Curley — 80,209: Į d., 1901 m. Pradinius mok- 
Malcolm Nichols —55,237; sius baigė Katalikų para-

Naujas Bostono mayo
ras Maurice J. Tobin per 
savo draugą ir lietuvių at
stovą, adv. Joną Grigalių 
nuoširdžiai dėkoja lietu
viams už paramą ir ko-o- 
peraciją jo rinkiminėje 
kampanijoje.



Penktadienis, - Lapkričio- 5, 1337 DARBININKAS

•» ♦
VIETINES ŽINIOS)-- ------------- i

apie komunizmą įr jo bai
senybes. Jis neužginčyja- 
mąis faktais įrodė kiek 
daug pasibaisėtinų darbų 
yra padarę komunizmo 
vykintojai, ir kad komu
nizmo pavojus gręsia ir 
mūsų krašte. Susirinku^ 
šieji priėmė planą kovoje 
prieš tą baisų slibiną — 
komunizmą.

Darbininko Baliaus 
Rengėjų

SUSIRINKIMAS .

. 1 r

1

r : ' v • . -į,
įvyks pirmadienį, lapkri
čio 8 d., 7:30 vai. vakare,: 
Šv. Petro lietuvių par. 
svetainėje, 492 E. 7th St., 
So. Bostone. Visi komisi
jos nariai ir pirmininkai 
būtinai dalyvaukite. Taip
gi prašome pasikviesti ir 
visus tuos, kurie sutiktų 
padirbėti, kad Darbininko 
balius būtų sėkmingas.

•A. F. Kneižys,
D. B. R. K. Pirmininkas 

Jonas Kumpa,
Sekretorius.

I

IŠLEISTUVĖS

Panelė Jonė Žukauskai
tė sulaukė malonaus siur
prizo lapkr. 2, antradienio 
vakare. Gausus prietelių 
ir gerbėjų būrys surengė 
jai išleistuves su kuklio- | 
mis vaišėmis parapijos sa
lėje (7 gatvės). Užkan- 
džiaudami, visi susirinku- 

, šieji dalyviai dalinosi į- 
i spūdžiais su p. Žukauskai- T • 1 • 1 4 • ą T

K. of C. PASKELBĖ MO
BILIZACIJĄ PRIEŠ 

KOMUNIZMĄ

Lapkričio 3 d. įvyko | te. Ir reikia pasakyti, kad 
Bostono Knights of Co- į laikas taip maloniai bėgo 
lumbus susirinkimas, ku- I' 
riame dalyvavo apie 200 
katalikų vadų. Dr. George 
Herman Deery, buvęs Ma- 
rygrove Kolegijos (Dėt- j 
roite) prezidentas kalbėjo

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
I

251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo J# iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nno 9 iki 12 7. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330. 13C

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

LIETUVIS

OPTOMETRISTASl
Išegzaminuoju akis f 
priskiriu akinius- š 
kreivas akis atitie | 
ginu ir amblijoniš- Į 

koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
šviesą tinkamu laiku.

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

j...

tokiame jaukiame lietu
viškame susibūrime, kad 
nenoromis visi išsiskirstė.

V ai šių pradžioje kun 
klebonas P. Virmauskis 
trumpai pakalbėjo ir pa
kvietė p. Žukauskaitę tar
ti keletą žodelių. Panelė 
artistė gražiai pakalbėjo 
ir»padėkojo už surengtas 
vaišes ir išleistuves. Ji ne
galėjo atsidžiaugti Bosto
no lietuvių širdingumu ir 
lietuviškumu.

Išleistuvių rengėjos ir 
globėjos buvo: p. Bušma- 
nienė, p. Cunienė, p. Gai
lienė, p. Juškienė, p. Pet- 
reikienė, p. Marksienė, p. 
Siaurienė, p. Skeisgelienė, 
ir n. Zaletskienė,

Be to, dalyvavo iš dva
siškuos: kun. P. Virmaus
kis, kun. K. Urbonavičius, 
kun. K. Jenkus ir kun. K. 
Vengras. Iš pasauliečių 
šie atsilankė: p. J. Anta
nėlis, p. E. Buketaitė, p. 
Bushmanas, p. Janulis, p. 
Janušonienė, p. Juška, p. 
Gailius, p. Gaputis, ponai 
Kalinauskai, p. Ciunys, p. 
Petreikis, p. Siauris, p. 
Zaletskas, p. Skeisgela, 
ponai dr. Valeckai, p. Stri- 
gūnai, p. Varnas, ir p. 
Norinkaitė. Gąlėjo būti ir 

i daugiau, bet maždaug 
i tiek atsiminta.

Pan. artistė 
kaitė lankėsi Cambridge 
pas Seseles, 
Marianapolio
Bostono grožybėmis. Kor.

į

J. Žukaus-

pasigerėjo 
kolegija įr

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
TeL 1761 Room 3

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

(Jos vyras vaidins kuni
gaikščio rolę). Bus ir ki
tokių margumynų.

Lietuvos dukterys retai 
ruošia vakarus, bet kuo
met paruošia, tai atsilan
kiusieji visuomet būna 
patenkinti jais. Būsite pa
tenkinti ir šio vakaro pro
grama. Todėl kviečiame 
visus atsilankyti.

Rengėjos.

COX PAKELTAS AUKŠ
TESNIO TEISMO TEISĖ

JU

Gub. Charles Hurley pa? 
kėlė teisėją Louis S. Cox į 
Aukščiausiojo Teismo tei
sėjus.

ĮSPŪDINGAS VEIKA
LAS

t

J

. ’J ;: SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

i*

X

I

KALĖDINĖ EKSKURSUI 8RJ^0filAl
5 Į LIETUI, 3-^

SiBABASEV1ČIUSIR

AIVYNAS

NEW YORK - KLAIPĖDA
. Per Gothenburgą, Švediją

Išplaukia iš Nevv Yorko
DROTTNINGHOLM lapkričio 18, 
GRIPSHOLM ........... gruodžio 8.

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal.

Ekskursiją brošiūrėlė ir kaino
raštis, gaunama nemokamai pas 
visus mūsų autorizuotus laivokor- 
čių agentus, arba

Suedish Amertcan Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

(KASPERAS)
Lietuvis Graborius ir ’ 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
494 East Broadway

South Boston, Mass. |
Tel. ŠOU Boston 1437 į j;
Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktf i j:

laivą ir palinkėjo laimin
gos kelionės.

denco klebonas kun. 
Vaitekūnas.

Turime pastebėti, kad 
programa bus tikrai įdo
mi, nes Providenciečiai 
rimtai ruošiasi su daino
mis ir visokiais juokais. 

• Taigi, įsigykite tikietus iš 
į anksto. Įžangos bilietai 
labai pigūs. Rap.

v •

J LIETU VOS ŽINIOS;

1

— Foto mėgėjų suvažia
vimas įvyks spalių mėn. 8! 
d. Foto mėgėjai yra suma- j 
nę ateinančiais i_ „1
Kaune suruošti tarptauti 
nę fotografijos parodą.

Dariaus - Girėno Palai- i 
kams Mauzoliejus

Spalių 30 d. Dariaus ir 
Girėno nubalzamuoti pa
laikai perkelti į specialiais 
jiems pastatytą mauzolie-i — Miškų urėdų suvažia- 
jų katalikų kapinėse.

metais

I 
I

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

VISOS NARĖS DALY
VAUKITE ŠV. MIŠIOSE !—

Lietuvos Dukterų po GI. 
Mot. Šv. Draugijos meti
nės šv. mišios už mirusias 
draugijos nares bus lap
kričio 7 d., 9:30 vai. iš ry
to, Visos narės susirinki
te į bažnytinę salę 9 vai. 
ryte, ten susitvarkę visos 
bendrai maršuosįme į baž
nyčią. Tos dienos vakare 
visos narės atsilankykite 
į savo draugijos ruošiamą! 
vakarą. Pirmininkė

BANDITAS PASIGRO
BĘS $2,000 PABĖGO

Lapkričio 3 d. vakare, 
prieš pat uždarymą Har- 

ivard Brevving kompanijos 
i ofiso, 340 C St., So. Bos-

!
I
i

i
I
i

I
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Vilniaus Vadavimo Sąjun- j 
gos Atstovų Suvažiavi- į 

mas
KAUNAS. Spalių 30 ir 

31 d. Kaune įvyko dvylik
tasis VVS skyrių atstovų 
gausus suvažiavimas. Da-

mas įvyks Kaune spalių 
j mėn. 18 — 19 dienomis.
Suvažiavime bus plačiai 
išnagrinėti ir aptarti Lie
tuvos miškų ūkio reikalai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ŽINUTĖS

Per Visus Šventus, gel
bėjo, šv. Petro bažnyčioje 
kunigams Tėvas Provinci
jolas kun. J. J. Jakaitis, 
MIC., kun. K. Vengras, 
MIC ir kun. J. Vosylius.

Tėvas Jakaitis Vėlinėje 
sakė pamokslus.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

tone, banditas įėjo į ofisą lyvavo 612 atstovų. Vy- 
1_ ten buvusiem_ dviem riausybės vardu 
darbininkam atrėmė du vimą pasveikino švietimo
ir suvažia-

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

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

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

...O J Jirevolverių- ir pareikalavo 
atiduoti . pinigus. Bandi
tui pavyko į 
$2,000 popieriniais, bet,^ 
$300 smulkiai paliko, nes 
buvo persunkus nešti. Pa
sigrobęs pinigus pabėgo, 

j Nors varykloje ir dirbo 
daugiau žmonių, bet jie 
negirdėjo kas dedasi prie
kyje. „ „ ,

—

vice - ministeris Masiliū- 
i nas, Amerikos lietuvių

IŠSIRENDAVOJA du gražūs 
kambariai karštu vandeniu apšil
domi.x Kas norite gauti gerus 
kambarius prie mažcs šeimynos, 
prašome kreiptis. 401 W. 4th St. 
So. Boston, Mass. '• Q5-9) *. A

Į

I

Lapkričio 2 d., 3 vai. p. 
p., kun. J. Vosylius 
Žiavo į St. Luois, 
klebonauti.

išva-
Mo.,1

pasigrobti var(ju panelė Bartkevičiū- 
"’.J ^eL tė. Suvažiavimas nutarė 

pagyvinti ir išplėsti Są
jungos veiklą, pasmerkė 
lietuvių persekiojimus! 
Vilniaus krašte ir pasvei 
kino Amerikos lietuvius.

i 
I

-
I

prameni n-
tik-

Profesionalui, biznieriai,
kai, kurie skelbi.-isi “Darbininke” 
lai verti skaitytoją paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
(DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
NTCRA-

. PATARNAVIMAI 
, Vv GEDAUSIŠį mėnesį šv. Gabrie

liaus Tėvų Pasionistų gra
žioje bažnyčioje, Wa- 
shington St., Brighton, 
bus įšventintas į dea- 
konus Aleksandras Mote- 
jūnas, buvęs southbosto-j 
nietis, dabartinis brolis1 
Geraldąs, pasionistas. Pa
vasarį jis taps kunigu.

I

Taupmenos Nuolat Auga
KAUNAS. Lapkričio 2 

d. Visose kredito įstaigose 
taupmenos šiemet išaugo 
iki 276,700.000 litų.

3

(LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

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

Tel. SOUth Boston 4618

3fe6W

TEL JOBO/TOH 2680.

USA Ministeris Jau 
Išvyko

NEW YORK. Lapkričio 
d. Ponas Owen J. C. No- 

rem su Ponia, dviem duk
relėm ir sūnumi, pakelyje 
i Lietuvą buvo apsistojęs ; 
New Yorke Viktorijos vie
šbutyje. Lapkr. 1 d. ponai 
Norem padarė Lietuvos 
Generaliniam Konsului 
vizitą ir buvo nonų Bud
rių pakviesti arbatai. Lap
kričio 3 d. laivu “Manhat- 
tan” išplaukė į Lietuvą. 
Gen. Konsulas ir ponia 
Budrienė palydėjo juos į

J

į
I

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokią ištlirbysčią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

60UTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokai 

savininkai . '

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karas

$149

Šio sekmadienio vakare, 
lapkričio 7 d., bažnytinėj 
salėje, Lietuvos Dukterų 
po Globa Mot. Šv. Draugi
jos ruošia įdomų vakarą. 
Tame vakare bus suvai
dintas įspūdingas veika
las “Būk Jo Ahgelu Sar
gu”, 4 veiksmų drama su 
dainomis ir muzika. Vei
kalas Tamstoms patiks. 
Vaidintojai gerai pasiruo
šę. Be to, pertraukose kal
bės klebonas kun. Virmau
skis, kun. K. Urbonavi
čius. Vakarą vės ktin/K. 
lenkus. Dainuos ponia 
Rakauskienė ( Adomaity - 
Zšftbi .ijiši iMwwitd.Mass.

Lapkr. 2 d., vakare, šv. 
Vincento Pauliečio labda
ringa draugija su priete- 
liais nutarė kviesti panelę 
artistę Rakauskaitę su 
koncertu, gruodžio devin
tai dienai.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mbum.

Telefonas: Šou Bošrtfen 2732 ' 
Narni): Talbot 2474

ATVYKSTA PBOVI- f 
DE N C lEt l AI

L - j
.... —

Lapkričio 14 d. Šv. Petro 
par. salėje ant 5-tos gat. 
įvyks Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų vakaras kolegijos 
naudai. Programą išpildys 
Providenciečiai, vadovau
jant muzikui A. Giedrai- 

ViuL Kalbą pasakys Provi-

GARRISON *•
90 proof degtinės 

Kvorta — $1.09

I

I

Dėl Savo Sveikatos

Sullivans Liquors Store
295 W. BROADWAY, TEL. ŠOU 9772" .

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERTY U7NNER 100 Proof 1 M. Senumo

KVORTA — $1.25
Ruginė Straight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25 
California Grape Brandy didelis butelis už $1.25 
GIN kvorta .....................  99c.
RUM už pt. — 69c. — kvorta ........................ $1.25

ALUS
BAY STATĖ 3 kenai

.< už 35c.< - ,■

GERKITE

HOOD’S PIENĄ

JAMES B. COTTER.
' GRABORIUS

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

so

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET_____________ SOUTH BOSTON.
OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt. 

20 METŲ SENUMO — BOTTTJED IN BONO
SH A WMUT GIN CDrf J A f C SHIPAHOY RUM 

Kvorta 95c. OllA/lALO Kvorta $1.19
GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09 

Bay Statė Alus — 3 kenai
DYKAI PRISTATYMAS f N

. Tek ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.
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DARBININKAS = 3

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SMARKIAI ORGANIZUO- "ea^^i^Iahoney 
’jASI VYKTI Į DARBINIU-

tn mavnni įcrinVfac!

Perskaitytas laiškas iš 
Centro, kuriuo ragina 
steigti socialius kursus. 
Pas mus tai daroma. Nu
tarta rengti kortavimo 
vakarą. Vadovaus kun. E. 
Gradeskis. Atsilankė kny
gyno atstovai: Dr. Hill ir 
Dr. Aukštikalnis. Jie no
rėjo, kad Federacijos sky
rius siųstų atstovą į kny
gyno komisijos susirinki
mą. Federacijos skyrius 
atstovo nesiųs, bet paža
dėjo pasiųsti gerų knygų.

I 
I t

Spaliu 30 d. automobilio 
nelaimėje mirtinai sužeis
tas Jonas Kukaitis, 63 m. 
amžiaus. Nugabentas į Šv. 
Marijos ligoninę ir pirma
dienį, lapkričio 1 d. mirė. 
A. a. Kukaitis gyv. 13 Su
minite St.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

I

Bernardas Koraitis

. ' . . - . , . - - - . .. ...... s ?

Bernardas Koraitis Po Sėkmingos
to mayoru išrinktas John 

l W. Lyons tik, rodos, 171 
j balsu dauguma. Taigi jo 
'oponentas, dabartinis ma- 
yoras Lynch reikalauja iš 
naujo suskaityti baisus. 
Jis tikisi laimėti. Worces- 
terio mayoru išrinktas 
John S. Sullivan tik 45 
balsų dauguma. Jo opo
nentas taip pat reikalauja 
iš naujo suskaityti balsus. 
Westfieldo mayoru vėl iš
rinktas Raymond H. Co- 
wing. Nashua miesto ma- 
oru išrinktas McMaster: 

pardavinėti tikietus fįį gi balsų dauguma.
| Detroit, Mich. miesto 
mayoru išrinktas R.

, rteiiuiiig, nuxį rėmė kon?.- 
I naniios ir Amerikos Dar
bo Federacija. CIO kandi
datas P. H. O’Brien, ______________ ____ _
mokratas gavo apie 150. Dancigo Senato preziden- 
000 balsų. tas užtikrino žydams ap-

Pittsburgh, Pa. — Mies- saugą.
to mayoru išrinktas C. D. 
Scully. demokratas, kuri 
rėmė CIO unijos.

KO BALIŲ—
Montello, Mass. —Smar-1 

kiai Organizuojasi — Po
nia B. Cunienė, “Darbinin
ko” metinio baliaus kvie
timų pirmininkė nuo pa
nelės Onos Kašėtaitės ga
vo sekančio turinio laiš
ką : “Mes organizuojame 
busą visu smarkumu. Ti- 
kietai eina kaip iš “pyp
kės”. Juos uoliai visi pla
tina. Pereitą savaitę apsi
ėmė ] 
■Antanas Valatkevičius ir 
Aleksis Patalčius. Esame 
tikri, kad bus’as bus pil- įį^dina kuri mitelis”. ' Keadmg’

New Britain, Conn. — 
P-nia B. Mičiūnienė šią 
savaitę štai ką rašo: — 
“Šiuomi siunčiu Jums 
$13.00 už visus parduotus 
tikietus ir norėčiau, kad 
I. J. Fox kalnierius tektų 
New Britainiečiams, bet 
žinoma, tas nriklausvs 
nuo laimės. 
Britain nuo Bostono vra 
tolokai, bet New Britai- 
niečiai rengiasi į balių at
vykti”.

Ateina žinių ir iš kitų 
kolonijų, kad tikietai 
sparčiai parduodami, kaip 
jaunimas taip ir suaugu
sieji rengiasi prie “Darbi
ninko” metinio baliaus, 
kuris įvyks šio mėnesio, 
20 d., 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass.

Waterburv, Conn. — J.
Totilas, LDS 5-tos kp. raš
tininkas rašo: “Tikietus,; 
kuriuos mano vardu at- i 
siuntėte LDS 5-tos kp. na
riai mielai sutiko platinti. 
Apsiėmė tikietus pardavi
nėti sekantieji: LTršulė 
Liutkienė, Pranas Šiuopis, 
Alekas Krikščiūnas ir J. 
Totilas. Manome, kad nei

Nors New NACIONALISTAI ATI
DARĖ UNIVERSITETUS

Salamanca, Ispanija, — 
• Lapkr. 4, — Ispanijos na
cionalistų valdžia prane
ša, kad jų valdomose te
ritorijose atidaryta devy
ni universitetai; mokinių 
esą nemažai. Visoje Ispa
nijoje yra tik dvylika u- 
riversitetų ir tik trys dar 
liko radikalų valdžioje.

DANCIGE KONFISKAVO 
ŽYDŲ $500,000

Keliones Grįžo
Bernardas Koraitis, I. J. Fox kailinių kompanijos lietuvis atstovas 

po sėkmingos kelionės, kuria atliko lietuvių kolonijose su I. J. Fox kai
liniais grįžo ir pradėjo dirbti krautuvėje.

Neužilgo ateina žiema ir tuojau bus reikalingi kailiniai. Lietuvės, ku
rios norite įsigyti gerus kailinius ir už mažą kainą, nieko nelaukite, atei
kite pas I. J. Fox ir atėjusios reikalaukite p. Koraičio, kuris Jums nuo
širdžiai patarnaus ir per jį pirkdamos sutaupysite 10% nuolaidos.

Dabar eina didelis kailinių išpardavimas, kuriuo reikėtų pasinaudoti 
kiekvienai lietuviai, nes atėjus šaltam orui kailinių kainos pakils. Taigi, 
pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

411 WASH1NGTON street 
BOSTON, MASS.

tas Baltijos valstybes, nes’ 
bijosi nacių teroro. Bet

VALENCIJOJ SUIMTI 
TRYS GENEROLAI

Valeneija, Ispanija — 
Praneša, kad čia buvo su-

NELAIME

Rytinių Valstybių Žinios
VIEŠAS KVIETIMAS

LDS. CONNECTICUT 
APSKR. KUOPOMS

rapijos bazare, lapkričio

BALIUS
Lapkričio 6 d. įvyksta 

balius Šv. Juozapo par. ir 
17 d. dalyvaus sekančios 48 Green St. svetainėse, 
draugijos: 48 Klubas su a- kurio pelnas skiriamas 
pie 800 narių; Rūtos dr- našlaičiams. Visi kviečia-

šome pagaminti įnešimų ja su 400 narių; Marijos mi dalyvauti šiame baliu- 
organizacijos gerovei. > Vaikelių ir Sodalicija su je. Gros geros orkestros. 

Taip pat prašome pa- apie 300 narių; Šv. Juozą- Jauniems ir senesniems 
tiekti raportus iš kuopų po parapijos skautai (tės). bus gera proga praleisti 
veikimo pereitais metais. Lapkričio 18 d. — LRKSA linksmai laiką. 
Pagal apskričio nutarimo, 
metinių susivažia v i m ų 
dienoj būna užprašytos 
gedulo šv. mišios, miru
siųjų narių intencijai. Tai rys; Lietuvos Vyčių 7 kp. 
bus įvykdyta ir šiais me- Lapkričio 19 d. — Lietu
kais. Šv. Mišių laikas bus vių Katalikų Studentų 
paskelbtas vėliau. Kiek- skyrius; Apaštalavimo 
vienas LDS narys kviečia- Maldos; Pilnųjų Blaivinin- 
mas pasimelsti šia inten- kų 1 kp.; Šv. 
cija 28-tą d. lapkričio.

J. Mončiūnas, 
Apskričio Pirm. kp. Lapkričio 24 d. —Gv- 

B. Mičiūnienė, vojo Rožančiaus: Treti- 
Apskr. Raštininkė, ninkai; LRKF. 22 sk. su 
-------------- 16 draugijų atstovais; Šv.

• v

11 ir 91 kp.; Šv. Vardo 2 
skyrius; Moterų Apšvie- 
tos klubas; Lietuvių Vaiz- DDnnifl VU M V
bos Butas; Vyrai ir Mote- DnUUKLTIii Ui Ii

Koresp.LDS. Connecticut aps
kričio metinis suvažiavi- 

sekmadienį.
v •

imti trys radikalų kariuo- mas įvyks sekmadienį, 
menės generolai — Asen- lapkričio 28 d., 1937 m. 1 
cio, Gabrera ir Monje. Jie)Val. po pietų, šv. Trejybės 
kaltinami dėl Malagos ne- parapijos salėje, Capitol 
tekirno, nes pralaimėjimo Avė, Hartford, Conn. 
metu jie vadovavo radika- Kviečiame gerbiamas LDS 

i Iu kariuomenę. j kuopas Conn. Apskričio
KUNIGAS ŽUVO LIEPS- dalyvauti šiame susivažia- 

NOSE

l
Į

Dancig, (Laisvas Mies- 
t?sY, lankr. 4 d. — Polici
ja konfiskavo (užgrobė) 
apie $500,000 žydu pinigų, 
sudėtu Įvairiose bankose. 
Ji aiškinasi, kad tai pada- 

vieno tikieto negrąžinsi- ryta todėl, kad sulaikyti 
me — visus ..stengsimės 
parduoti”.

NEW YORKE LAIMĖJO 
LA GUARDIA

New Yorko miesto ma- 
yorų vėl išrinktas Fiorel- 
io H. LaGuardia. Jis gavo 
1,344,016 balsus, o jo opo-

s;

LIETUVIŲ LAIVAKOR
ČIŲ AGENTŲ SUVAŽIA

VIMAS
Spalių 16 d. Brooklyne 

Juozapo įvyko iš eilės dešimtas 
Maldos; Šv. Vardo Jėzaus metinis Liet. Laivakorčių 
naujasai skyrius; LDS 5

vime, prisiunčiant skait
lingai atstovų. Taipgi pra-

■ i
ja taip pat reikalauja, kad 
būtų paskirta diena Kinų-j 
Japonų klausimui. Kadan
gi Japonija nedalyvauja j 
devynių tautu konferenci-' 
joje, tai nemanoma, kad 
ten bus galima bent kokiu 
išvadų prieiti, bet bus rei- 5 kp. vakarėlis, 
kalinga Tautu Sąjungai bai sėkmingai praėjo, 
klausimą spręsti. ! Spalių 24 d. įvyko LDS

5 kp. susirinkimas. Rašti
ninkas perskaitė iš Cen
tro gautą laišką ir pasiū
lė nariams paimti prisiųs
tų tikietų pardavimui. 
Paėmė šie nariai: J. Toti- 
las, P. Šapis, U. Liutkevi- 

_______ čienė, p. Krikščiūnas. Par- 
laiviu 3000 pėdų aukštu-! duota nemažai tikietų su- 

ANARKISTAI SUMETĖ moję susimušė. Du laku- sirinkime.
Į JŪRĄ 5 UŽSIENIŲ <nai, kurie su parašiutais

• iššoko iš orlaivio tik leng-1
i vai sužeisti.

Woodland, Me. — Lan- 
kričio 2 d. anksti rytą kilo 
gaisras St. James par. 

; klebonijoje. Tos parapijos 
; klebonas kun. Francis F. 
i McLaughlin, 49 m. amž.. 
snėjama, kad išbudęs no
rėjo išbėgti iš degančios 
klebonijos, bet dūmų ir 
bensnos pagautas nebepa
jėgė ir taip žuvo ugnvie. 

; Gaisras padarė $9,000 
i nuostolių.

Agentų suvažiavimas, ku
ris apsvarstęs savus rei
kalus, nutarė 1938 metais 
rengti šias į Lietuvą eks
kursijas:

U/ATCDPIIPV PDMM Onos draugija su 400 na- Gegužės 5 d. laivu “Bre- 
f¥ AI LiiDun i j būrin. rių; abu Šv. Juozapo par. jmen” per Vokietiją į Kau- « • a zv • ve.I
Spalių 23 d. įvyko LDS

kuris la-

j žvdus nuo išvažiavimo iš 
to miesto. Du žvmūs pirk
liai, Guwich ir Mazur, pa
starasis Lenkijos pilietis, 
areštuoti. Taipgi areštuo
ta keletą krautuvininku 
žydų. Sakoma, kad žydai 
po riaušių, kurios įvyko 
10 dienų atgal, pradėjo 
kraustytis iš Dancigo į ki-

ISPANUOS RAD'KALAI 
ĮSAKĖ panaikinti 

ANARKISTŲ PARTIJA

t
PENKI LAKŪNAI ŽUVO 
ORLAIVIO NELAIMĖJE

Seattle, Lapkr. 4 d. — 
Vakar penki Jung. Vals

tybių lakūnai užmušti ir 
du sužeisti, kada du or-

,chorai su 120 narių; Lie
tuviai Legionieriai ir mo
terys. Lapkričio 25 d. — 
Šv. Juozapo par. Švilpukų 
benas dalyvaus su progra
ma; Ūkininkai.

Bazaro užbaigimas i-'į Klaipėdą.
vyks lapkričio 27 d. Para-, Liepos 2, laivu “Grips- 
pijos bazaro rengimo ko- holm” per Švediją į Klai- 
misija ir klebonas nuošir
džiai visus kviečia daly-! 
vauti.

ną.
Geg. 28 d. laivu “Grips- 

holm” tiesiai į Klaipėdą.
Birželio viduryje Cu

nard White Star Linija, 
manoma gauti laivą tiesiai

KARININKUS

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 CreBcent Avenue. 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER, MA88

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengrimama.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos Rubežius —Lap
kričio 4 d. — Pranešama, 

į kad Ispanijos radikalų I 
valdžia Įsakė likviduoti a- 
narkistų partiją, kuri lig-į 

i šiol buvo komunistų talki- j 
rinkė. Pastaraisiais lai
kais anarkistai su komu
nistais labai nesutiko. 
Keletą kartų anarkistai 
buvo sukilę prieš komu
nistinę valdžią. Daug ju 
žuvo kovose. Ir dabar, 
kaip praneša, anarkistai 
sukilo Jaime Primero lai
ve ties Cartageną. Jie su
metė į jūrą 5 užsienių lai
vyno viršininkus.

i

GRĮŽO IŠ LIETUVOS
Spalių 23 d. grįžo iš Lie- 

tuvos p. Beszasparienė ir 
Jei pati prigimtis leido p. Varkalienė. Spalių 24 d. 

visuomenę, tai ne tam, įvyko “surprise party”. 
kad ji būtų galutinis žmo- Svečių ir viešnių buvo la- 
gaus tikslas, bet kad per bai daug. Sugrįžusios iš J 
ją ir joje žmogus rastų Lietuvos papasakojo savo 
paramos, padedančios jam įspūdžius. Labai patenkin- 
siekti tobulybės. (Leonas tos Lietuva. Parsivežė iš 
Xm, enc. 1890.1.10). Lietuvos keistą tortą ir 

bonką pieno. K. Beszaspa- 
ris turi valgomųjų pro
duktų krautuvę savo na
me 840 Highland Avė. Jis 
yra nuoširdus ir duosnus 
žmogus. Aukoja daug naš
laičiams ir parapijai.

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Pirmadienį, lapkričio 1 
d. įvyko ALRKF 22 sky
riaus susirinkimas, Vyčiu 
klube. Nutarta surengti 
550 m. Lietuvos krikšto 
sukaktuvių minėjimą.

pėdą.
Liepos viduryje ar į pa

baigą Cunard White Star 
Linija laivu per Prancū
ziją, Vokietiją į Kauna. 
Bet jei lietuvių važiavi
mas ateinantį pavasarį ar 
vasarą bus skaitlingesnis, 
negu praeitais metais, tai 
Agentų S-gos valdyba su
rengs daugiau ekskursijų. 

I J. Sekys.

Xm, enc. 1890.1.10).

LRKSA NAUJOS ANGLI
JOS SUVAŽIAVIMAS

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA M0TIN08 1VČ.

tV. JONO EV. BL. PAR ALPINI 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas frraftMya,
601 6th SU So. Roston. Man. 

Vice-pirm. Albinas Nevlera.
16 VinfieM St., So. Boston, Mara. 

Prot. RaM. Jonas GMneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston. Maaa. 

Fln. RaSt. Aleksandras TvaSka,
1514 Columbia Rd„ S. Boston. Mass 

Tldlnlnkas Pranas Tulelkts,
10® Bowen SU. Po. Boston, Mana 

Martauta Jonas Zalkls,
7 Wlnfleld SU, So. Boston, Mana. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
nedCldienl kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos aal«j, 4». 
B. 7th SU So. Boston, Mana

KINIEČIAI TVIRTAI 
ATSILAIKO PRIEŠ 

JAPONUS

ivyksta sekmadienį, lap
kričio 7 d., 1 vai. po pietų, 
Šv. Petro liet. par. salėje, 
492 E. 7th St., So. Boston, 
Mass.

Suvažiavimas žada būti 
gyvas ir įdomus.

7» vaL vakare, pobainytlnei •** 
tatogj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
paa protokolą raitininku

Shanghai, Lapkr. 4, — 
Kiniečiai buvo priversti 
japonų trauktis atgal į 
oietus ir vakarus nuo 
Shaghai miesto, šiaurinė
je ir Pietinėje Kinijos da
lyje Japonai bombarduoja 
ių geležinkelius ir mies
tus.

Kinija vėl kreipėsi i 
Tautų Sąjungą, kad toji 
sudraustų Japoniją. Rusi- i

MASS., MAINE IR N. H.
MOTERŲ SĄJUNGOS 

APSKR. SUVAŽIAVIMAS
įvyks sekmadienį, lapkri
čio 7 d., š. m., 1 vai. po 
pietų, šv. Kazimiero par. 
svetainėje, Temple St, 
Nashua, N. H. Kviečiamos 
atstovės skaitlingai daly
vauti

BENDRA ŠV. KOMUNI
JA

Šv. Vardo draugijos na
riai, spalių 31 d., gausiai 
dalyvavo 8 vai. rytą šv. 
mišiose ir bendrai priėmė 
šv. Komuniją. Bažnyčia ir 
altoriai buvo labai gra
žiai papuošti. Kun. - E. 
Gradeskis pasakė labai į- 
spūdingą pamokslą. Po 
sumos buvo išstatytas 
Švč. Sakramentas ir buvo 
iki 7 vai. vakare, kada į- 
vyko palaiminimas ir šv. 
Rožančiaus kalbėjimas.

I

PARAPIJOS BAZARAS
šv. Juozapo lietuvių pa-1

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
»

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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u DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday ezeept Holidays such as 
New Year, Good Friday,, Memorial Day, Indenendence Day, 

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

SAINT JOSETH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sepc 12, 1915 at the post offlce at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1108 

Act of October 8, 1917, authoriaed on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION KATES:

Domestlę yearly ........................ $4.06
Foreign yearly ......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KATNA-
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams' $2.00 
Užsieny metams .......................I. $5.00

DARBININKAS
366 West Broadway, " South Boston, Mass.

Tęlephone SOUth Boston 2680

ąs
Bostono Mayorąs

Politiškos kovos triukšmui praėjus, Bostonas pa
sijuto turįs naują miesto mayorą — Maurice j. Tobi- 
ną, kurs buvo išrinktas 25,000 balsų dauguma virš di
džiausiojo jo oponento J. M. Curley. Tuo būdu senas 
konservatyvus Bostonas pasisakė už jauną kraują, 
nes išrinktasai kandidatas Tobin turi vos 36 metus. 
Tai jauniausias majoras 43 m. miesto istorijoj, mato
mai turįs daug teigiamų ypatybių, kad taip anksti iš
kilo politiškoj karjeroj. O gal visuomenei jau atsibo
do supelėjusi praeities politika, ir išrinko bet ką, by 
tik ne senovės atgyvenusią paliekaną. Ar jaunasai 
eis kitoniška kryptimi, parodys netolima "istorija. 
Bent savo kalboj per radio jis pareiškė, kad atskleis 
nauj<7 lapą Bostono istorijoj. Taip pat pasisakė, kad 
nekeršys savo oponentams ir visus kvies į bendrą 
darbuotę miesto gerovei pakelti. Kad jis duotų opo
nentams vietas savo tarnyboje, to patys oponentai 
tur būt nesitiki, nes tų vietų ir jo prieteliams vargiai 
beužteks, bet tie taikos žodžiai nors kiek užpila bai- 
samo ant nusivylimo žaizdų. Vis dėlto tai graži pra
džia. Ištiest draugišką ranką nugalėtiesiems, tai tik
rai džentelmoniškas mostas. Tiesa, jis duonos neduo
da, bet karčioj valandoj ir geras žodis kiek paguodžia.

Lietuviškos kilmės piliečiai toj politiškoj kampa
nijoj buvo visaip ir visur pasiskirstę. Pralaimėjusieji 
apie savo kandidatus liūdnai nutyli, laimėtojai džiū
gauja, nuolat bekartodami: “ar aš nesakiau?” Tačiau 
būtų daug daugiau pagrindo džiūgauti, jei į bet ko
kius rinkimų kandidatus būtų patekęs bent viens lie
tuvis. Deja, Bostono (ir ne vien Bostono) lietuviai 
mažai tesidomi savo dalyvavimu politiniame Ameri
kos gyvenime. Tai būtų labai jiems naudinga. K.

Artiste Jone Žukauskaite
Lietuviai mėgsta muziką ir dainas, ypačiai to- ! 

kias, kurios jiems primena senąją tėvynę. Tas ilgesio 
jausmas ypatingu ryškumu pasireiškia išeivijoje. A- 
merikos lietuvių visuomenė gaudyte gaudo atvyku
sius iš Lietuvos artistus — ar tai vaidintojus - akto
rius, ar dainininkus - muzikus — ir godžiai jų klauso
si, atidžiai sekdami meno progresą Lietuvoje. Atvy
kusiais iš Lietuvos menininkais domisi net ir papraš- 
čiausi darbininkai, kurie šiaip jau nelabai lankosi į 
visuomeninius parengimus. Mat, svečiai iš Lietuvos 
vis ką tai nauja atskleidžia, parodo. Yra buvę laiko
tarpių, kada menininkų iš užjūrio gan apščiai susi
laukdavome. Gi pastaraisiais laikais jie lyg apyręciai 
pasirodo. Visuomenė jų lyg ir pasigenda. Taigi atvy
kusius svečius priima nuoširdžiai.

Viena iš paskiausiai atsilankiusių artisčių - dai
nininkių yra p-lė Jonė Žukauskaitė. Ji jau davė du 
koncertu: Newarke ir Bostone. Apie pirmąjį teko 
tiek nugirsti, kad jis artistiniu atžvilgiu priskaito- 
mas prie geriausiai pavykusių. Vienas rimtas ir išsa
mus vokalinio meno žinovas pareiškęs, kad p-lė Žu
kauskaitė yra viena geriausiųjų dainininkių. Išklau
sius antrojo jos koncerto Bostone, tenka tą patį pa
kartoti. Persijoti per smulkmeniškos kritikos rėtį jos 
vokalinius gabumus aš nesiimu, nes mąn trūksta auk
štai ir nesuprantamai skambančių muzikalinių termi- 
, , • v i • i • j • t • • v • i > j i • 2 i' *" 4 • _ _

kyti, kad man, kaip ir keliems šimtams eilinių kon
certo dalyvių, veržiasi ant lūpų tik vienas, visiems 
gerai suprantamas žodis: patinka. 0 sykį kas visuo
menei patinka, tą ji parems, žodžiu, p-lės Žukauskai
tės koncertu bostoniečiai buvo labai ir labai paten
kinti.

P-lė Žukauskaitė ilgoką laiką studijavo muziką

ar tai vaidintojus - akto-

■ DARBININKAS ..iŠių Dienų Vokietija '
(Prof. V. Čepinskis buvo iš
vykęs iš Lietuvos į Vokieti
ją pasigydyti akių. Sugrįžęs 
j Lietuvą parašė savo įspū
džius iš Vokietijos XX Am
žiuje, kuriuos čia sutrumpi
nę talpiname. Red.).

Turiu prisipažinti, kad 
iš laikraščių apie vokie
čius buvau prisiskaitęs į- 
vairių piktų dalykų, todėl 
važiavau su tam tikra 
baime, bet ir Muenchene, 
ir Berlyne iš vokiečių pa
tyriau tikrą mandagumą 
ir daug žmoniškumo. Tai 
tenka pabrėžti dėl to, kad 
tarp mūsų ir vokiečių pa
sitaiko tam tikrų nesusi
pratimų ir aš visur figū
ravau kaip Litauer. Ta
čiau, nepaisant to, vokie
čiai su manimi elgėsi žmo
niškai ir kultūringai. Mu
enchene praeiviai, pamatę, 
kad aš blogai matau, pa
tys pervesdavo skersai 
gatvę, kuria vyksta didc- 

1 lis judėjimas. Tokių atsi
tikimų yra buvę ir dau- 

; giau.
Vieną kitą kartą teko 

susidurti ir su rudmarški- 
nių būriais, bet turiu kon
statuoti, kad buvau sutik- 

! tas su tikru mandagumu. 
1 Taigi kalbos apie vokiečių 
■ žiaurumą ir šiurkštumą, 
j mano įsitikinimu, yra žy- 
I miai perdėtos ir neturi 
pagrindo- Tai, be abejo- 

1 nės, kultūringa tauta. Jos 
' kultūringumas reiškiasi 
tuo, kad jie mokslo žmo
gui reiškia prideramą pa
garbą. Profesoriaus titu
las jiems daro stiprų įspū
dį. Tą pagarbą reiškia ne 
tik apsišvietusieji, inteli
gentai, bet ir prastuoliai. 
Kalbos apie maisto stoką, 

į mano nuomone, irgi yra 
nepagrįstos. Riebalų, svie
sto ir k. produktų turėjau 
tiek, kiek reikia. Nežinau, 
kaip ten minta liaudis, 
bet manau, kad bado ne-j 

; kenčia. Maisto produktų 
apyvarta, tiesa, kontro
liuojama ir reguliuojama, 
bet kas ten piliečiui paža
dėta, tai pilietis tikrai ir 
gauna. O mes žinome, kad 
yra kraštų, kur piliečiui 
daug pažadėta, bet iš tik
ro jis nieko negauna.

Pirmą kartą į Vokietiją 
patekau prieš 40 metų, 

ir ji man padarė tvirtai 
1 sucementuotos ir gerai 
i sutvarkytos valstybės į- 
spūdį. Tos nuomonės apie 
Vokiečių valstybę ir šian
dien pasilieku. Aš su vo
kiečiais nesileisdavau į 

įkalbas politinėmis temo
mis, bet vieną kitą kartą 
jie patys paklausdavo, ką 
mes apie vokiečius mano
me. Pareiškia, kad, aps
kritai, ir mes, ir kitos Pa- 
baltijos tautos vokiečius 
gerbiame, bet bijome jų 
ginklavimosi ir karingo ū- 
po, o iš baimės kyla kiti

• v

• *•- y .

Į nesusipratimų,'' bet jis, 
bent kiek mąn atrodo, nė- _ • Al v. •<

I

Kol to nėra, tai demokra
tinės laisvės gali privesti 
prie pakrikimo.

Neseniai žinomas pran
cūzų radikalų vadas He- 
riot važinėjo po pietų Vo
kietiją ir savo įspūdžius 
išdėstė spaudoj paskelbta
me straipsnyje. Jis mano, 
kad vokiečių dabartinis 
režimas vis dėlto gal ir 
būtų galima pateisinti. 
Pakrikimo vokiečiuo s c, 
Heriot nuomone, vis dėlto 
mažiau, negu prancūzuo
se. Ir man susidarė toks 
pat įspūdis. Pvz., kad ir 
toks dalykas:

vokietė nevartoja dažų, 
taisosi labai kukliai ir 
paprastai, laikosi pado

riai.
Tokio gangsterizmo ir pa
sikėsinimų, kaip Prancū- 
čijoj, Vokiečiuose * nėra. 
Tuo aš nenoriu žeminti 
prancūzų, bet vis dėlto tu
riu pasakyti, kad demo
kratinės laisvės ne visuo
met laiduoja žmoniškumą. 

■ — Ar aštriai pasireiškia 
tarp katalikų ir hacional- 
socialistų kilęs dėl religi
jos konfliktas?
— Tiesa, tarp Vatikano 

ir daabrtinio režimo yra

ra jau toks aštrus. 8 die
nas Muenchene gyvenau 
vadinamam. Katalikų vie
šbuty — Kotholische Hos- 
piz. Tai, mano nuomonę, 
vienas ir geriausių vieš
bučių. Charakteringa, kad 
ant sienos kabo kryžius, 
prie durų yra švęstas van
duo, kiekvienam kamba
ry Evangeliją. Bet tai 
man patinka. Paskiau iš 
viešbučio išsikėliau už 
miesto — kad vaikščio
jant, kaip gerai negalin
čiam matyti, nesusidarytų 
sunkumų.

Viešbuty lankosi daug 
bavarų kunigų, klierikų, 
taip pat apsčiai vieši ^sve
timšalių: anglų, amerikie
čių. Tekdavo su vokiečiais 
ir išsikalbėti, bet tokio y- 
patingo nusistatymo prieš 
dabartinį režimą nepaste
bėjau. Bavarai vyrai seni 
ir jauni dažniausiai svei
kinasi “Gruess Gott” arba 
“Heil Heiland”, bet jau
nesnės ir vidut. amžiaus 
moters dažniau kelia ran
ką ir sako “Heil Hitler”.

Vieną sekmadienį buvau 
užėjęs į Muencheno 
katedra išklausyti mišių 
— ir čia to didelio anta
gonizmo nepastebėjau.

v •
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nų techniškai kritikai išreikšti. Bet tiek galiu paša- negerį jausmai. Gavau to-
kį atsakymą: mes, vokie
čiai, esame priversti gin
kluotis, nes kitos valsty
bės ankščiau už mus pra
dėjo ginkluotis, bet mes 
karo nenorime; norime 

i taikos. Ir aš manau, kad
Italijoje ir tep rado viešą savo balsui pripažinimą iš . tuo gaiį^a patikėti, 
rimtų profesorių, kurie nedvejojo tai rastu pareikšti. į Kaip su demokratybe, 
Gi jei kam Italija pripažįsta artistinę dovaną, tai jąu apie kurią neseniai Hitle- 
netenka abejoti, kad dovana tenai turi būti, nes į ei-| rįs Mussolinio vizitą 
linius svetimšalių dainuotojus italai nė mažiausio dė- gyrėsi? Aš į dęmokratybę 
mėsio nekreipia, nebent norėtų iš jo pasijuokti. Artįs- i žiūriu kaip į tobuliausią 
tas iš tiesų privalo šį tą turėti, kad gautų Italijos ; politinio gyvenimo formą, 
pripažinimą. P-lė Žukauskaitė tai turi. Ji ne tik įsigy-, evoliucijos išplėtotą, 
ja visuomenės pasitenkinimą, bet ir žinovų kritiką iš- turiu pažymėti, kad demo- 
laiko- _______ ___________________________ • kratinėmis laisvėmis gali-

— T-. , • j l .11 • j j 1 ma tinkamai naudotis tikKiekvienas didis darbas reikalauja dideles aukos tada kai pasiektas tam ti- 
ir pasiryžimų, bet jo laimėjimas atneša neįkainuoja-, kras intelektualinės ir mo- 
mą moralinį atpildą. _ galinęs plėtros laipsnis.

APSAKYMĖLIAI

kat.

SOVIETŲ DARBININKŲ £
gintų piliečių ir valstybių 
teises nuo neteisingų už
puolikų, nieko nedaro ir 
nemano daryti. Lenkija 
šaukiasi Tautų Sąjungos,

ALGOS
Su pasididžiavimu Mas

kva paskelbė pasauliui,, 
kad fabrikų, geležinkelių į sakydama, kad Danzigas 
ir kitų darbininkų pakel- į turi būti laisvas miestas, 
tos algos. Tiems darbinin-: bet jų šauksmas vėjais 
kamSįnustatyta valdžios; nueina. Kada Lietuvių 
mokėti nuo 110 iki 115 tauta kreipėsi į tą pačią 
rublių į mėnesį; ameriko- Sąjungą, sakydama, kad 
niškais pinigais būtų $57. lenkai neteisingai užgro- 
60 iki $59.18 centų į mene- bė mūsų Vilnių ir negavo 
sį. Žinoma, kad ir mūsų atsakymo, tai lenkai džiū- 
komunistai tuo Rusijos gavo ir dar labiau oku- 
parėdymu pasigirs, šaky- puotoje Lietuvoje lietu- 
dami, štai, be streikų, be vius kankino, bet dabar 
darbininkų reikalavimų į " 
sovietų valdžia, norėdama: 
pagerinti darbininkų būk-: 
lę, pakėlė jiems algas. Bet; 
pažiūrėkime.

Pagal sovietų laikraščio 
Izvestijos (rūgs. 26, 
1935), Rusijoje sviesto 
svaras kainuoja 7.5 rub
liai; cukraus svaras 2 rub
liai. Tai reiškia, kad dar
bininkas iš dienos uždar
bio negali nė svaro svies
to nusipirkti. O už porą 
čeverykų reikia mokėti 
nuo 200 iki 240 rublių. Už 
viso mėnesio algą Rusijos 
darbininkas negali nusi
pirkti poros čeverykų. Tai 
yra be prasmės ir tuščias 
pasakymas, kad komuniz
mas gerina darbininkų 
būvį. Po dvidešimties me
tų komunizmo vykdymo 
darbininkas Rusijoje ne
gali iš savo uždarbio pra
gyventi nei apsirengt}. 
Nežiūrint kaip komuniz
mo draugai džiūgautų ir 
kaip gražiai skelbtų ko
munizmo nąudą darbinin
kams, męs pažiūrėję į Ru
siją sakome, kad komų- 
nizmąs “kapi}tT’. T.

LENKIJA PRADEDA

bė mūsų Vilnių ir negavo

j

jie patys pradeda verkti.
Iš laikraščių pranešimų 

išrodo, kad Danzigą vo
kiečiu naciai paims į savo 
valdžią. Tas jiems bus 
lengva. Reikia žinoti, kad 
Danzige yra 500,000 gy
ventojų; iš to skaičiaus 95 
nuošimtis yra vokiečiai, o 
tik 5 nuošimtis lenkų. Tai 
žinoma kas laimė balsavi
mus. Naciai užvaldę Dan
zigą, sieks ir daugiau, bū
tent, Gdynią ir visą A. Si
leziją, ir tokiu būdu už- 
kirs Lenkijai kelią į Bal
tijos jūras. O tauta be jū
rų prieplaukos negali sėk
mingai gyvuoti. Taigi 
Lenkija jau pradeda verk
ti, bet nėra kas jai ašaras 
nušluostytų. T.

PASAULIO TIKYBOS

1

kad gautų Italijos politinio gyvenimo formą, X..-: t: _ X41. ■- --
j VERKTI

baigiaDanzigą naciai 
užvaldyti. Yra tikros ži
nios, kad jie uždarė cen
tristų (katalikų) partiją; 
rengiasi uždaryti Lenkų 
partiją; žydus Įspėja, kad

Rašo T.
KARALIAUS ĄTSILAN- Geri žmonės yra ištikimi 

KYBĮAS- 1 Dangaus ir žemės pilie- (
Sykį vienas karalius no- čiai”.

ręjo aplankyti savp žmo-į Tai pasakęs jis įteikė 
nes. Jis nutarė važiuoti iš motinai daug auksinių 
vieno miesto į kitą, iš kai-1 
mo į kaimą, ir taip suži
noti jų reįkąlus ir vargus. 
Žmonės sužinoję apię ka
raliaus atvažiavimą su 
džiaugsmu jo laukė ir jau 
iš anksto - susigalvojo ką 
jam sakys ir ko prašys, likų tikėjimą.4 
Ypatingai karaliui norėjo išsižadėjo už tai; jo drau- 
įtikti motinos. .......

Karalius atvažiavo. Kas 
pasakys ką nors svarbes
nio karaliui gaus didelę 
dovaną.

“Jūsų Didenybe”, sakė 
viena motina, “aš noriu _ 7___________
tamstai pasakyti, kad visi so" nustoti ir sekti Išgany
mam) sūnūs auklėjami toją. 
tarnauti tamstos kariuo
menėje”.

Kitą motiną priėjus kiek' 
arčiau karaliaus tarė:, atsižadėtų Katalikų tikė-
“Jūsų Didenybe, aš auklė- jjmo, jis su gailesčiu pa
jų savo vaikus būti moky- sakė draugui, kad negalįs 
tojais, kad jie išmokytų;tai padaryti. Tada jo 
kitus savo karalių mylėti<draugas tarė: “Tai gerai, 
ir jam ištikimai tarnauti’’, tikėk savo širdyje ką nori. 

Dar kita motina tarė r tik viešai nusilenk prieš 
“Jūsų Didenybe, kiekvie-!mūsų dievaitį Konfucijų, 
ną dieną aš paliepiu savo j jr vėl bus priimtas į pir- 
vaikanis melstis už tams-1 nrvkščią vietą”, 
toš sveikatą ir pasiseki-i 
mą”.

Karalius su <” 
klausė širdingų motinų 
kalbų, tačiau nieko joms; 
neatsakė. Jis atrodė labai 
susirūpinęs ir giliai užsi
mąstęs.

Dar viena motina pra- 
bylo į karalių: “Jūsų Di
denybe, aš auklėju savo 
vaikus ir mokau juos vi
sada būti gerais. Jei jie 
dabar bus geri, tai ir už
augę bus geri vyrai ir ge
ros moterys, ištikimi Die
vui ir savo tėvynei”.

Su didžiu džiaugsmu ka
ralius sušuko: “Ta mote
riškė didelę tiesą pasakė.

pinigų.

NAUJAS VABALIUS

Vienas Įžymus Kinietis, 
kuris buvo užbaigęs aukš
tus mokslus, priėmė Kata- 

Jo tėvai jo

gai jį apleido; jis neteko 
aukštos valdžioje vietos* 
tačiau skaitydamas Šven
tąjį Raštą jis taip buvo 
įsitikinęs, kad Kristus yra 
Dievas, žmonijos Išgelbė
tojas, kad jis bevelijo vi-

Kada vieną syki atėjo 
t pas ji vienas jo draugų ir 
pradėjo prašyti, kad jis

Jam gailą buvo draugui 
i stačiai atsakyti, tačiau b? 

dėmesiu svyravimo tarė: “Kelios 
"dienos atgal, Jis atėjo j 

mano širdį; Jis permaįnė 
visą mano pasaulėžiūrą-- 
Aš negaliu lenktis prieš 
jokį kitą karalių, nes ta
da Jo išsižadėčiau. Aš at- 
rądau naują Karalių, Jėzų 
Kristų ir Jam būsiu ištiki
mas”.

JĮ NIEKO NEBIJOJO

i

I

ir prašė perdėtinės,

šintoistų — 25,000,000, žy
dų — 16,140,000, įvairių 
kitų tikybų — 50,870,000.

Tuo būdu visame pasau
lyje nekrikščionių 
1,167,610,000.

EXTRA

yra

LDS Naujos Anglijos 
APSK. SUVAŽIAVIMAS

Viename vokiečių laik
raštyje buvo įdėta statis
tikos žinių apie įvairias 
pasaulio tikybas.

Pagal tas žinias, šiuo 
metu pasaulyje yra 331, 
500,000 katalikų, 169,800. 
000 protestantų, 144,000, 
000 pravoslavų, 37,100,000 
anglikonų ir 10,000,000 
koDtų.

Tuo būdu iš viso pasau
lyje yra 692,400,000 krikš
čionių.

Iš nekrikščionių gau
siausia yra Konfucijaus 
tikyba, kurią išpažįsta 
350,000,000 žmonių, toliau 
eina indai — 230,150^000, 
mąhomętų — 209,150,000, 
budistų — 150,180

,159,000,
1,000,, a- 

jie nekeltų trukšmo. Tupnįmiętų — 135,650,000.

ATKELTAS
įvyks Sekmadienį, lap

kričio 14 d., 1937 m. 2 vai. 
po pietų, šv. Juozapo par. 
salėje, Rogers St., Lowell, 
Mass.

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

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

Viena mergaitė norėjo 
būti vienuolė. Ji nuėjo sy
kį į Karmelitų vienuoly
ną 
kad ją priimtų.

“Bet žinok duktė”, ma
loniai jai sakė perdėtinė, 
“kad mūsų vienuolyne gy
venimas yra sunkus. Tu e- 
si pripratus prie visokių 
patogumų, o čia kaip tik 
bus viskas priešingai. Ei
nam aš tau parodysiu, 
kaip mes gyvenam”.

Ir perdėtinė parodė mer
gaitei kokį prastą valgį 
jos valgo, ant kokių kie
tų lovų miega; apsakė, 
kad joms reikia užlaikyti 
didžiausią tylą, nevalia 
kalbėti, ir reikia daug 
dirbti ir daug ir ilgai mel
stis. Suprantama ji tai 
darė norėdama išmėginti 
mergaitės pašaukimą.

Taip atpasakojus vie
nuolyno gyvenimą, perdė
tinė užklausė: “Ar nema
nai, kad tau mūsų vienuo
lyne bus sunkų gyventi?”

Mergaitė pažiūrėjo į per- 
dėtinę ir paklausė:' '‘Pasa
kyk man, Motinėle, ar čia 
kambariuose yra kryželiai 
pakabinti?”

“Taip, kiekvie name 
kambary yra ant sienos 
pakabintas kryželis”.

“Ąš to tik iv tenorėjau 
sužinoti. Jei yra kryželis 
prie mano kietos lovos ir 
ten kur aš turėsiu pasi
tenkinti prastu - valgiu ir 
kambary kur dirbsiu, tai 
gyvenimas man bus leng
vas. Jėzaus Kristaus kry
žius duoji man stiprybės ir 
ištvermes visus sunkumus 
iškęsti”.

i

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandyųių pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo
gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistrą, kurios pa
vyzdžiu, kaip tik dabat 
matome žmonių gyveni
me” (Kettleris).
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($ęsinys)
JAPONIJA — TOLIMŲJŲ RYTŲ ANGLIJA
Japonija yra vadinama Tolimųjų Rytų Anglija. 

Japonija, kaip ir Anglija, randasi ant salų. Japonija, 
kaip ir Anglija, yrą pramonės kraštas. japonįja, 
kaip įr Anglija, randasi, arti žemyno. Japopiją, kaip 
ir Anglija, yra prekybos kraštas. Japonai, kaip ir an
glai, mėgsta jūrą ir išvystė karo ir prekybos ląiyypus.

Kaip Anglija, kad siekė Įsigyti kolonijų ir jų Įsi
gijo, tai taip'ir Japonija siekę, įsigijo ir vąrpsį, kad 
vis daugiau kolonijų įsigijus.

Skirtumas yra tas, kad Anglija, sale Europos 
būdama, išskiriant Gibraltarą ir keletą salų Viduržę- 
minėj juroj, nięko daugiau joję neturi. O Japoniją, šą- 
le Azijos būdama, turi progos ten milžinišką Įtaką 
daryti. Japonija Azijos žemyne išplėtė savo prekybą 
ir įsigijo žemių.

Japoniją savo nagus buvo nukreipusi į Aziją nuo 
senai. Dabar Europoj dalykams sųsįpąįniojus, Japo
nija naudojasi proga ir stengiasi ne vien pirmenybę 
turėti Kinijoj ir visuose Tolimuose Rytuose, bet eina 
prie to, kad pąsigrpbti visą Kiniją, o vėliau Sibirą., 
Pacifiko salas, Australiją.

Japonija yrą išvysčiusi savo pramonę. Bet jį na- 
mie neturi užtektinai žaliavos. Japonijos pramonei 
reikia Kinijos anglių, geležies, bovelnos. maisto pro
duktų. Japonijos pramonei ir prekybai ręįkaiįngos 
Kini jos rinkos.

Galima sutikti su tuo, kad Japonija su savo silp
nesniais kaimynais elgiasi taip, kaip ir kitos tautos. 
Bet ar kitos tautos leis Japonijai pagrobti ij įsigalė
ti Kinijoj, tai jau kitas klausimas.
PIRMIEJI EUROPIEČIAI TOLIMUOSE RYTUOSE

Pirmas europietis, kurs pateko į Tolimuosius 
Rytus — į Kiniją buvo Marco Polo, italas. Jišąį tęn il
gai išbuvo ir grįžęs plačiai aprašė. Nuo kinų jisai gir-: 
dėjo apie karalystę tolį juroje. Ji vadinosi" Cipangų. 
Aišku, kąd tai buvo Japonįja. Kai 1474 m- Italijos 
mokslo vyras Paolo Toscanelli priešė pasaulio žemlą- 
pį, tai jis Cipangų (Japoniją) padėjo už 1.500 mąįįįų 
nuo Kinijos pakrančių.

Pirmieji Europos laivai, pasiekusieji Tolimuosius 
Rytus, buvo portugalų — 1561 m. jie pirmų sykiu pa
siekė Kinijoj pakrąntes. Bet jau 1542 m. portųgaląi 
per nelaimę buvo patekę ant pietinės Japonijos salos 
Kynšu. Mat tos salos nėtoliesė ispanų laivą užklupo 
didelę audra ir sudaužė jį. O jūreiviams pąvyka išsi
gelbėti ant tos šaloš. 1549 m. ant tos saloą pąsįrocįę 
misijonierius Šv. Pranciškus Ksaveras, kurs pyądęjp, 
skelbti japonams Kristaus mokslą. Tuo tarpų portu
galai smarkiai plėtė savo prekybą. Japonai’ tądą y- 
pač pirkosi iš portugalų ginklų.

^udistų religija tada buvo Japonijoj nusmukus 
ir Šv. Pranciškui Ksaverui labai gerai klojusi. Anie 
japonus šis misijonierius yra šitaip parašęą: “Stebė
tis reikia, kaip jie yra palinkę prie viso tų, kąs yrą 
gera ir kaip godžiai jie mokinasi”. Po 30 mętų Įnįąįip- 
nieriąyimp, jąppųijp.j fe ąfcfe Į5Q,QQQ krtkąčįpnfų. 
Naujieji krikščionys, uolumu degdami, sukėlė prieš 
save kitų senųjų tikybų sekėjus 
tus ir konfucininkus.

le Azijos būdama, turi progos ten milžinišką Įtaką

ir įsigijo žemių. 
Japoniją savo

budistus, šintuis-
O visuotinas sukilimas prieš 

krikščionis prasidėjo po vieno nelemto įvykio. Vienas 
ispanų jūreivis viename bankiete Japonijoj išsitarė, 
kad girdi Ispanija dėl to pasaulyje taip įsigalėjo, kad 
iš pradžios ji siunčia misijonierius į svetimus kraštus 
išpaikyti gyventojų protus, o paskui siunčia ginkluo
tas jėgas užimti juos. Buvo taip ar ne, bet staiga ja
ponų pasitikėjimas krikščionimis pasikeitė į neapy
kantą. Visiems ateiviams liepta apleisti Japoniją, o 
japonams uždrausta apleisti savo šalį. Visiems japo- 
namą knąscionims jsakyta atsižadėti knkscionybes. 
Įsakysiąs buvo griežtai įvykintas, šis patvarkymąs 
tęsėsi įki 1637 m. Nuo to laiko krikščionybę pradėta 
toleruoji. Kąd ąpskritąi imant japonai yra toįęrąn- 
tiški. tai nurodoma Į tai. kad jie Įsileido kitokių tiky
bų misijonierius. Atsirado Japonijoj budistų, koųfuci- 
nink^ įf kitų įr gerai sugyvena sū išpažintojais seno
viškos Japonijos tikybos— sintoiziho. išsišokimas 
prieš krikščionis buvo nelaiminga išimtis.

Išeina, kad kaip Kinija, taip ir Japonija buvo už- 
sidapiusips eųropiečįų atžvilgiu. Per tąi užsitęsė jų 
sųkrikščioni jimąs ir jos ątsiliko nuo progreso. Tuomi 
jos daug pralaimėjo. Jei ne jų ųzsįdarypiąs, tai jos 
būt. galėjusios atrasti Ameriką, Australiją. Galėjo į- 
sį3tiprįntį Sibire, Afrikoj. Pagal geografinę padėtį 
joms tą padarytį buvo lengviau, negu europiečiams. 
Kinams ir japonams bęsnaudžįąnt, eųrPpięčiai pagro
bė minėtus žemynus ir įsigalėjo juose.
ęĮNŲ JAPONŲ SANTYKIĄV IMl 

sp eiWa
Didesnieji Kinijos santykiai su vakąrų Europa 

prasidėjo po 1840 metų, o Japonijos užsidaręs gyyęųi- 
jpag pasibaigė 1854 metais, kada Aiųerikps ląivynąs 
g? vadovyste Perry išreikalavę atdaryti savp uostus 

asąulįhęi prekybai. Nuo to laiko prasidėję Japonijos 
pioderrpzavijpas.

(Bus daugiau)

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskiųi. bet ką gy 
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, lęidžia dan 
gus. MĮUąn

v iSEM‘
l-teig6 

me pas ųkininįą Įtinką Uk"tre-
Lauiyną |arps> Šiąuhygį feur!įsJ ir ant.

tro kurso nėra. Stojamie
ji į šįą seminariją privalo 
būti baigę gimnaziją. Se
minarijoje rektoriaus pa
reigas eina buvęs marijo
nų gimnazijos direktorius 
Totoraitis, o profesorių 

' pareigas eina kun. Kaza-

Marijampolėj į sisteigė
mę pas ūkininką Rimšą ^fnirioj

Pętro ir Povįlo bažnyčios 
klebonas su Dpmąntų ir 
Jurgaičių kaimų u^iųin- 
kais bąšnyčios statymo 
klausimų prie Kryžių kaL 
no. Paaiškėjo, kad čia 
bažnyčios reikalingumas 
yra pribrendęs, nes šios a- 
pylinkės gyventosios į 'criesdUs k tam
ąrtimiausįąs Šiaylįij ir j kg 1 Packevi:
Meškučių batayčias yra paltis ir Kun. rackevi 
10 — 12 km. Nutarta pi-i ’ _________
pintis įsigyt1 ~' LIETUVOJE STATYSIĄ
™ _ ! DAUG KOPLYČIŲ

LIETUVOS UNIVERSI-:
$ETAS PRADĖJO r Spauda praneša, kad ar- 

DĄRBĄ timiausioje Lietuvos vys-
——kupų konferencijoje bū-

_ ------ x-----------------

Vienas jų išsisuko k°jąs- 
Gaisras sunaikino to ūkip 
visų metų derlių ir negy
vą inventorių, padaryda
mas per 10,000 Lt nuosto
lių.

Neperseniai Dūdiškių 
y km. sudegė Vasiliausko 
klojimas, kur nuostolių 
taip pat padaryta apię 
12,900 Lt. Padegėjai poli
cijos stropiai ieškomi.

NUO ŠŪYIŲ SUDEGĖ 
. FAILAS

- -■ ’— . > • . . 1 * —*■

Okupuotoje Lietuvoj;

ŲETAS PRADĖJO 
DĄRBĄ

Rugsėjo mėn. Į5 dieną 
Vytauto Didžiojo Univer
sitetas Kaune pradėjo 
naujus mokslo metus. Tą 
dieną Universitete buvo 
naujų studentų priėmimas 
— imatrikuliacija. Į visus 
fakultetus buvo paduota 
845 prąšyųiąį. Priimta 
536 nauji studentai. Kitų 
prašymai dar galutinai 
neišnręstį.

Iškilmės prasidėjo tau
tos himnu “Lietuva Tėvy
nė mušu” ir baigėsi stu
dentų himnu “Gąųdęąmųs 
igitur”' tlųįvęrsitęto rek
torius procesorius Roeme- 
ris savo kalboje priminė, 
kad studentai simbolišku 
rankos paspaudimu įgyją 
studentų teises, bet kartų 
prilipą puręigąs. — Mū- 
$ū studęntįją, — ąąįtę rekr 
tam? Hogfflpps. — tari 
grrų RriyaunįH, ląiiąi jau-, 
m wąnis. nąy. Vįįpiąijs, 

Bar paferM®. 
kad prieštaraująs nuo.mp- 

VitaYpje R?r 
dm tataUmta- M5ta 
vą'statei mHVr-sa ffiefe- 
Slp.; ?Yi?SįOS vi-
sųomęnes, Įnįelęktųąįinęs 
kultūros- Sųiųįųęjęs Ųųį- 
versiteto įvairius staty
bos darbus ir įvairius iš
keltus, bet neišspręstus 
klausimus, pasidžiaugė 
gražiu mūsų Ų-to choru 
pasisekimu Paryžiuje. Jis 
perskaitė miniserio Pary
žiuje Klimo laišką, kuria
me jis džiaugiasi choro 
dainų ir šokiu pasisekimu 
ir skatina toliau sėkmin
gai dirbti, ugdyti mūsų 
tautinį meną.

Statistikos duomenimis, 
matome, kąd š|udįju6jah- 
čjų skąįčius Uįažeja, ta
čiau diplpųių įšįavimp 
skaičius lįąųaaų-1
šiai išduota 1936 pi. *Ts>b.

DIDELĖ NELAIMĖ
Ęalvarija Rugsėjo 

mfn. 2G d. 9 vąl. ryto šia
me miestelyje įvyko čįide-r 
11S sprogimas, per kur. bu
vo sugriauta Vigdaravi- 
čiaus dialūnas. Sprogimas 
įvyko, kaip aiškiną, dėl 
pęrdidelio oro kiekio kati- 
le-

Nuo sprogimo aplinky
bių gyventojų, arčiau ma- 
lųrip išbyrėjo' langai. Tuo 
metu žmonių malūne ne- ; 
buvo. Tik smarkiai nuken- ’ 
tėjo nuolatinis darbinin
kas Jankaitis, kuris tuo 
metu dirbo’ malūne. Su 
giašais gyvybės ženklais 
gręitąj'a pagalba buvo nu
vežtas! Kauno miesto li
goninę. Nuostoliąį padary
ta dideli.

V

Kavarskas —Šiomis dį«- 
jnomįs Širvidų kaimo ūk. 
K-kas paėmęs šautuvą nu- 

Į ėjo į klojimą ir šovė. į du
ris, kaip į taiklį. Neilgai 
trukus nradėjo degti klo
jimas. Esant palankiam 
vėjui, ugnis smarkiai plė- 

i tesi ir sudegė 13 trobesių, 
iš kurių yra 4 gyvenamieji 
Matyti, šautuvas buvo už
taisytas pakulomis, ku
rios šaunant užsidegusios 

siąs svarstomas sumanv- nukrito ant stogo ir nuo 
mas steigti specialų fon- to kilo gaisras, 
dą kaimų medinėms kop
lyčioms statyti. Dabar 
kiekviena Lietuvos para
pija turi tiktai vieną baž
nyčią į kurią nuvykti iš 
tolimesnių vietų, ypač 
silpnesnės sveikatos žmo
nėms, yra sunku. Kad ku
nigai galėtų su visais sa
vo parapijos žmonėmis 
bendrauti ir turėti į juos 
religinę įtaką, norima e- 
gą priartinti bažnyčią 
prie žmonių steigiant kai
muose koplytėles. Prie 
kai kurių koplytėlių gy
ventų ir kunigai, o i kitas 
atvyktų pamaldų laikyti 
kunigai iš parapijinės 
bažnyčios tiktai tam tik
romis dienomis.

Atsakymas DeĮ Ąmnesti-

Vienas Klaipędięčiu ats
tovas buvo įnešęs paklau
simą Vyriausybei prašy
damas išleįsti ypatingą 
amnestijas įstatymą vi
siems nubaustiesiems Ne- 
umano - Šasso (Sovo?) Į 
byloję. Spalių mėn. 21 d. 
Miništętriš Pirmininkas Į

ata,aW i ta pa- 
klausimą nurodydamas, 
kad penkiasdešimts dviem 
(52) iš septyniasdešimts 
devynių (79) nuteistųjų 
Valstybės Prezidentas 
bausmes dovanojo arba 
žymiai sumažino ir tik še
ši sunkiausi nusikaltėliai 
malonės aktais nepaliesti. 
Dėlto ypatingas amnesti
jos įstatymas nebus iš
leistas.

v •

DAUG KOPLYČIŲ

VATIKANO ATSTOVAS kritis krašto pažinimo t 
APLANKĖ ŠV. MIKALO- slais.

JAUS BAŽNYČIĄ j

Kaip “Viln. Rytojuje” į 
buvo rašyta, šiomis dieno
mis į Vilnių atvažiavo Va
tikano atstovas arki v. 
Kortezi. Pirmomis dieno
mis jis aplankė kai kurias 
Vilniaus bažnyčias ir buvo 
išvažiavęs j provinciją.

Spalių men. 14 dieną 
ark. Kortezi, Vilniaus ar
kivyskupo R. Jalbžykovs- 
kio lydimas, buvo atvykęs 
i Vilniaus lietuvių parapi
jos šv. Mikalojaus bažny
čią. Jį pasitiko būrelis lie
tuvių kunigų ir gausiai 
susirinkę parapijiečiai, 
giedodami giesmę “Mari- » 
ja, Marija”. 1

' 1000 ŠEIMŲ NETURI 
KO GYVENTI

i

t 
l

Neleistinas Vokietijos 
Kišimasis Į Lietuvos 

Vidaus Reikalus
Paskutinįomis dienomis 

buvo nurodyta, kąd Minis
teris Pirmininkas Tūbelis 
Seime atsakė dęį ko nebus 
išleistas specialus amnes
tijos įstatymas. Amnesti
jos reikalas yra grynai 
Lietuvos vidaus reikalas. 
Bet Vokietija jau nekartą 
parodė savo netaktą kriti
kuodama Čekoslovakijos, 
Belgijos ir kitii kaimyni
niu valstybių grynai vidu
jinius reikalus, net tokiuo
se oficialiuose kaip “Deu- 
tsche Diplomatische Ko- 
respondenz” pranešimuo
se, tuomi padrąsindama ir 
inspiruodama savo “pri
vačią” spaudą. Ir šį kartą 
dėl mūsų Ministerio Pir
mininko atsakymo buvo 
išleistas vokiečių oficija- 
lus komunikatas. Tas ko
munikatas Berlyno diplo
matiniuose sluoksniuose 
(svetimų valstybių amba
sadų) sukėlė didelį nusi
stebėjimą. Vokietijos ko
munikatas tų diplomatų 
laikomas keistu aktu, ku
ris aiškiai parodo Vokie
tijos vyriausybės nelegalų 
kišimąsi i Lietuvos vidaus 
reikalus, kuomi padrąsi
nami nelojalūs elementai 
Klaipėdos Krašte.

į
>

VOKIEČIAI PIRKS 
LIETUVOS ŽĄSIS

Ąpsaųgųią ęiipinkųs 
>’uo Tąrpinįnku 

Žemės Ūkio Rųmai pave- 
dęAmęrikOs lietuvių ben- 
droyei ‘lĮįrobę’ supirkinė
ti iš ūkininkų vilną teksti- 
linęi pramonei. Ūkininkai 
už vilną kasmet gaus iki 41 
milijonų litu. Bendrovė 
“Maistas” rūpinasi gi ą- 
vienos eksportu ir jau su
rado užsieny rinkas Pran
cūzijoje ir kitur. Greit tu
rėsime lietuvišką avieną 
ir Jung. Amer. Valstybė
se. Tokiu būdu padaroma 
ir ta šaka ūkininkui pel
ningesnė.

I
I

DZŪKUOSE GAUSĖJA 
PADEGIMAI

Vilnius — Miesto vale 
bos visuomenės glob 
skyriaus atstovai nesen 
tikrino vargingai gyv 
nančių šęįmų padėtį. I 
aiškėjo, kąd šiuo m« 
Vilniuje 1,000 šeimų nei 
r i iš ko gyventi. Ryšit 
su tuo, miesto valdy 
nutarę pagal turimas 
šas šelpti 750 šeimų. J 
gaus pašalpas iš visuon 
nes globos skyriaus. ' 
ŠVENČIONIŲ APSKR.

ANTALEDĖ, Kaltinė 
.... . Parapijiečių vals'c', ĮstaMe 'f. s«ra
vardu Garbingąjį Svetį protokąlą. Rugsėjo jpt 
pasveikino (lotyniškai) 
šios parapijos klebonas 
kun. K. Čibiras. Ark. Kor-, - 
tezi atsakė itališkai. Jo na V B- Antanavičius Ę 

I kalbą kun. šamb. A. Vis- r.uoci° tastėsi >ąiv

19 d. šios apylinkės liet 
viai gyventojai mokyt 
jas V. Šalna, ūkin. J. Š:

kantas atpasakojo lietu- ^1U ir meškeriojo žuv 
viškai. Išlydint Garbingą- Netrukus atėję Antaledi 
iam Svečiui iteikta tris- • kopistai paklausė, ar .
viškai. Išlydint Garbinga
jam Svečiui iteikta tris-.............................
palviu kaspinu perjuosta Lur\ meškerioti leidimą 
geliu puokštė ir sušukta kodėl prie laivelio nep 
“valio1” kabinę valstybinės vėl’

— — i vėlės. Gavę atitinką!
IŠTARDYTI JAUNIMO . paaiškinimą, nuėjo nam 
Tz«rc!«-» cj»< c< paskui yėi sugrįžo, visi

tris žvejotojus suėmė 
nuvedė į Antaledės sarg 

; bą. Ten jie buvo ištardy 
surašytas jiems protoh 
las ir nuvaryti į Kaltir 
nūs, kur taip pat ištarė 
t i ir paleisti.

EKSKURSIJOS DALY
VIAI

Spalių mėn. 2 ir 4 d.' t 
Vilniaus miesto storąsti- 
joje buvo ištardyti šie lie
tuviai studentai ir studen
tės: Jonas Karlonas, Van-i 
da Sinjūtė, Albina Skre- 
butėnaitė, Elena Savic- 

! kaitė, Povilas Galickas ir 
Juozas Petrašiūnas. Ištar
dyti ryšium su jų dalyva
vimu jaunimo ekskursijo
je, kuri buvo šią vasarą 
surengta į Vilniaus - Tra
kų, Gardino ir Lydos aps-

Prieš trejetą metų Lie
tuvoje buvo žąsienos Ką- 
lėdos. Tada vokiečiai, no
rėdami Lietuvos ūkinin
kams sudaryti sunkumų, 
staiga atsisakė pirkti Lie
tuvoje žąsis. Kasmet vo
kiečiai nupirkdavo po ke
lis šimtus tūkstančių žą
sų. Kitos artimos Šalys žą
sų neperka* Kai vokiečiai 
netikėtai atsisakė pirkti 
žąsis, tai daųgeįiuį ūki
ninkų susidarė kebjuipų 
su paruostomis pąrdavi- 
naui žąsimis. Čia ūkinin- 
kamą . SĮtėjo į pagalbą vy
riausybe, pavartojusi ga
na originąlią priemonę: 
būten|, vyriausybė įsakė 
vąĮęĮĮninkąips, pągąl algos 
didumą, pirkti žąsis. ’ Kr 
daugi Lietuva tada vedė_  * -M .-L SU ---
karą, tai šita pr 
buvo pppažinta riš 
karna.

Po tų metų ūkininkai

».

a-

su Vokietija ekonomių! 
priemonė 

sai tin-
Rūgs. 20 d. 12 vai. nak-j 

ties nežinomi piktądariąi 
padegė L. Konstantinavi- 
čiąųs klojima Butrimonių 

metu* klojime miegojo Šu Vokietija ėk’onomį- 
pats savininkas ir 2 darbį- niam santykiams pągęrė- 

niu momentu išsigelbėjo.

vl.; Darbalaukio vkm. Tuo sumažino žagu ' aueinnha >

įlinkai, kurie tik paskuti- jus, vėl pradėta daugiau 
------—auginti.

LIETUVOJ MALĖSI DI
DELĖ ŠIAURĖS 

PAŠVAISTĖ
* * '■* ? . M • •

Vienas taip išsigando, 
kad krito negyvas

Rugsėjo 30 d. vakare 
tarp 9 vai. ir 9:30 daug 
kur Lietuvoje buvo paste
bėta šiaurėje ant dangaus 
įvairiaspalvės šviesos, va
dinamoji šiaurės pašvais
tė. Kauniečiai, pamatę 
šviesas, manė, kad kur 
nors šiaurės Lietuvoje ki
lęs milžiniškas gaisras, o 
Kelmėj, Žemaitijoj, vienas 
žvdas pamatęs keistą reiš
kinį, staiga kritęs ir mi
ręs. O Kelmės ugniagesiai 
paleidę sirenas, nes pama
nė, kad už miestelio kilo 
gaisras. Tik išvažiavę su
prato, kad ne gaisras ir 
sugrįžo.

Apie šiaurės pašvaistę 
žmonės sugalvoja visokių 
spėliojimų. Tikrumoje ir 11 J ■“ • • v

ŠVENČIONĖLIAI. L 
tuvių liaudies namai j 
ištuštinti. Kaip jau bu 
rašyta, kad švenčionė 
magistratas raštu yra įs 
kęs Švenčionėliuose es 
mus Lietuviu liaudies r 
mus ištuštinti ir nugria 
ti. “Viln. Ryt.” 77 nr. b 
vo rašyta, kad tuo«e r 
muose gyvenęs buv. liet 
viškos skaityklos vedėj: 
J. Dilvs jau išsikraustęs 
parašęs vidaus reikalų n 
nisteriui skundą. Be to,. 
apeliavo ir i Švenčior 
apskrities seimelį. Savo 
pelįaciios skunde J. Dib 
pažymėjo, kad jis esąs t 
nuomininkas, o visi nar 
reikalai yra jų savininl 
kun. K. Pukėno žinio. 
Kun. K. Pukėnas dab 
gyvena užsienyje ir ai 
namų griovimą iš mag: 
t rato negavęs jokios : 
nios.

Įsakyta išsikraustyti 
tų namu ir dviem liet 
vaitėm tretininkėm. Ka: 
buvo rašyta, jos kreipė; 
su prašymu, kad jų r 
verstų išsikraustyti, p 
miesto burmistrą Ratvir 
kį, pas apskrities stora: 
ta ir pas apskrities in:

i 
I

I 
I

mokslas dar nėra gęrąį iš-įnierių. Negavusios teigi? 
tyręs šito reiškinio. Mano,- mo atsakymo rugsėjo ! 

dalelės apšviečia aukštu-;
tinius oro sluoksnius ir e-;Ratvinskį, ____
sant skaidriam orui, švie- j duoti kitą butą, nes net 
sų mirguliavimui toli ma-1 
losi. Pąšyaistės esančios 
dvejopos: vienos apie 100 
km. aukštumo, o kitos net 
400 — 500 km. aukštu
moj. Pirmosios rūšies pa
švaistės tik švięčią, o put
ros, kurios yrą aukščiau, 
keičia savo spalvas ir 
spinduliuoja, šiemet ma
tyta pašvaistė buvo spin
duliuojanti.

Ašigalio srityse nąšvais- 
tės pasirodo dažnai, po ke- 
Iiasdešimts kartų per me
tus. Pas mus matosi re
čiau ir kartais labai trum
pai. _

ma, kad saulės spindulių j j. dar kartą kreipėsi p; 
dalplčs anšviftčia aukštu- Kvenčionėlių burmistr 

. prašyda m c

'rinčioš kur kitur apsig 
venti. Burmistras pasak 

: gyvenamųjų butų netui 
;ir liepė kuo greičiausi 
I išsikraustyti- pažymėd 
mas. kad už pasipriešir 
ma būsiančios nubaust i • - -3 mėnesių kalėjimo. J 
paaiškino, kad toks esi 
apskrities Storastos įsak 
mas.

Lietuvaitės tretininke 
— R. Garlytė ir O. Švs 
kįūtė — rugsėjo 30 d. išs 
kėlė gyventi pas gimine 
Liaudies namai liko tušl 
Koks ju bus tolimesnis 1 
kimas — nežinia.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

■ NORWOOD, MASS. žys su žmona; laidotuvių 
j direktorius n. Warabow 
su žmona ir kiti; biznie- 

i riai — p. A. Kavaliauskas 
i su žmona; n. Dargvainis 
su žmona ir kiti.-Iš dvasiš
kių dalyvavo šie: kun. J. 
Švagždys, buvęs Šv. Jur
gio par. klebonas: kun. F. 
Norbutas, buvęs Šv. Jur- 

r j____  r___ i__j_ ,_____ gio oar. vikaras: kun. dr.
jų" minėjo labai” iškilmių- A. Bružas; kun. J. Petrau- 
gai. Ryte, 8 vai. visos skas; kun. J. Plevokas; 
draugijos su vėliavomis kun. J. Skalandis; kun. 
-in cornore” c ___ .
nyčią išklausyti šv. mišių,’nis kleb.
kurias kleb. kun. S. Knei- Taipgi dalyvavo parapijos 
zis atnašavo parapijos į- 
kurėjų ir visų parapijie
čių intencijai. Laike šv. 
mišių visi nariai ir para
pijiečiai priėmė šv. Komv- 
nją ir dėkojo Dievui, kad 
Jis leido jiems sulaukti 
taip reikšmingo jubilie- ‘ Grigas (gyv.

MINĖJIMAS PARAPI
JOS JUBILIEJAUS

- Sekmadienį, spalių 31 d., 
Kristaus Karaliaus šven
tėje, Šv. Jurgio lietuvių 
parapija minėjo 25 m. gy
vavimo sukaktuves. Para
pijiečiai parapijos jubilie-

visos skas; 
vėliavomis kun.

suėjo i baž- Pauliukonis, MIC. ir vieti- 
. kun. S. Kneižis.

ikurėjai: on. Vincas Ku
dirka, Pranas Kudirka, 
Pranas Kuras. K. Klima
vičius, A. Saulėnas. K. Ak- 

! stinas, I. Grudinskas,
Ruškv^. S.

; (gvv. Lowell, 
' f'* rrn o / cririr

i

Aidukonytė, A. Akulevi- 
čiutė, V. Vasiliunaitė, A. 
Grudinskaitė, S. Perekš- ■ 
lyte, A. Gaidulytė. P. Ja- 
sionytė, A. Smelstorvtė I 
G. Minkevičiutė, O. Kodv- 
tė. S. Novikaitė, O. Kami- 
laite, O. Daugirdaitė. A. 
Vaikazaitė, L. Kraunelvtė. 
E. Pazniokaitė. B. Dajaiv- 
tė, J. Vasiliunaitė, I. Smil- 
gvtė. E. Stelmokaitė. M. 
Avižinvtė. J. Babilaitė.

Taigi nestebėtina, kad 
toks gražus ir gausus va
karienės rengėjų sąstatas 
surengė šaunią parapijos 
jubiliejinę vakarienę.

Beje, vakarienėje daly
vavo iš Marianapolio Ko
legijos Brolis muzikas J. 
Banys ir trys studentai: 
iš Lawrence muzikas o. 
Sakas su žmona: iš Na- 
shua po. V. Mitchel (biz
nierius) , 
eičienė,
nė. n.n. Utkiūtės.

Buvo 
eilučių rašėjui neteko su
žinoti. C.S.N.

dain. p. Skirke 
E. Andriukaitie.

■

/

I a

RCA VICTOR
t I

J. 
Versiackas 
Mass.). K. 

So. Bosto- 
iaus. Kleb. kum S. Kneižis i ne), ir apie 350 parapijie- 
po šv. mišių nasakė turi-1 
ningą pamokslą.

Vakare, 6 valandą. pa-j.v 
rapijos svetainėje įvyko 
jubiliejinė parapijos vaka
rienė, kurioje dalvvavo 
miesto viršininkai, būtent, 
selectmanas n. Harry But- 
ters; mokyklų viršininkas 
p. Lynch su žmona; p. A. 
Abdallah, miesto labdary
bės komisijos narys; pro- 
fesijonalai lietuviai: — 
adv. B. Sykes su žmona; 
Dr. A. Gasson su žmona; 
vaistininkas p. A. Mickū- 
nas; inžinierius J. Jasio- 
nis; “Darbininko” redak
torius Antanas F. Knei-

svečiu ir iš kitu

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANPORN RI.OCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 W»AI.NUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

---- — ---— - - - - - - -

T<-i. 2X381
1>Hvery

Domestic nnd
Importai Brands

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

T'Žlalko Visokius alkoholinius 
garimus — I>ogtinp, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

POPE OPTICAL CO.
Al be r t R. Barker

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

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S 
20 Trumbull St. 
Worcester, Mass.

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

PATARNAVIMAI

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 ?

Namu: PI. 6286
• ■ ■ ■ —Ji jį I.........................r

I.

! čių.
Vakarienę pradėjo kleb.

■ kun. S. Kneižis malda- Po 
maldos pakvietė kun. Dr.
A. Bružą, Nashua lietuvių 
parapijos kleboną būti tos 
jubiliejinės vakarienės to- 
astmasteriu. Vakarienė 
buvo karališka. Valgiai; draugijos 
skanūs ir Įvairūs. Bet vi- Turime nutarti siųsti ats- 
su akvs traukė svetainės tovus į LDS Naujos Ang- 
išnuošimas ir stalu panų o- ii jos aoskr. suvažiavima, 
Šimas. Ta srraž.u darba at- kuris ivyksta sekmadieni, 
ūko Seseris Jėzaus Nu-'lapkričio 14 diena, Lowell, 
krvžiuntoio Vipnuolvno Mass. Nariai būtinai daly- 
iš Cambridge. kurios šmie 
ram ni ioie šešta dieni a;s 
mnVo vaikučius katekizmo; 
ir lietuvių kalbos. Garbėj 
joms.

Kada visi vakarienės da
lyviai pasistiprino ska
niais valgiais, tai kun. Dr. į 
A. Bružas pradėjo nrog-; 
rama. Jis pasakė gražia ir! 
turininga įžanginę kalba 

'lietuviu ir an^lu kalbomis 
Po to kvietė iš dalvvjų na- 

1 sakyti kalbas. Kalbėjo šie: 
; p. 'Lynch, mokvklu virsi- j 
ninkas; n. H. Butters. se-1 
leetmanas; n. A. Abdal-' 
lah. miesto labdarvbės ko-j 
misijos narys: A. F. Knei-Į 
žvs: adv. B. Sykes: Dr. A. 
Gasson: Mrs. Costello:
kun. J. Skalandis: kun. 
Pauliukonis, MIC.: kun. F. 
Norbutas; p. Vincas Ku
dirka: p. K. Klimavičius: 
n. DeRoma; p. Dver; kun. 
J. Švagždys, ir kleb. kun.
S. Kneižis.

Dainų programą išpildė 
Š57. Cecilijos (parapijos) 
choras, vadovaujant varg. 
A. Šlapeliui; solistai — 
muz. A. Šlapelis, pp. A 
Navikienė, V. Rakauskie
nė ir O. Pazniokaitė. Visi 
gražiai sudainavo keletą 
dainelių.

Programa užsibaigė Lie
tuvos himnu.

Visi kalbėtojai pasakė 
turiningas kalbeles ir 
sveikino parapijos įkūrė
jus ir jos rėmėjus, kad 
taip sėkmingai ir vienin
gai darbuojasi parapijoje 
su savo vadais.

! Vakarienės rengimo ko
misija: pirm. H. Balutis, 
J. Aidukonis, S. Jasionis, 
G. Kakanauskas, J. Bar
tulis, G. Pazniokas; šeimi
ninkių pirm. B. Adomai
tienė, M. Aidukonienė, U 
Pazniokienė, A. Kudirkie
nė, M. Balutienė, A. Stra- 
šunskienė, E. Kodienė, E 
Smolskienė, S. Akstinienė 
M. Bartulienė, Patarnau
tojos: pp. J. Cižiutė, A.

Į

*

LDS 113 ko. specialus! 
susirinkimas įvyksta sek
madienio vakare, 5 valan
dą, lapkričio 7 dieną, 
Knights of Columbus sa- 

i iėje, tuojaus po S. Š. V. J. 
! .-Ironorike; SUSiHn k 1 H10.— .v ~ .................. .

vau kitę ir paduokite nan 
jų sumanymų mūsų mvli- 
mos organizacijos naudai.

A. Dėdinas, Sek

LOWELL, MASS.
Šv. Juozapo lietuvių pa

rapijoje, kaip jau buvo ra
šyta, spalių 17 d. įvyko 
Federacijos sure n g t o s 
prakalbos atžymėti Len
kijon smurtą, padarytą 
spalių 9, 1920 m., kada 
užėmė Lietuvos trečdalį 
su sostine Vilniumi. Tose 
prakalbose, išklausę kal
bėtojų kalbų, priėmė se
kančią protesto rezoliuci
ją

Masiniame susirinkime 
įvykusiame sekmadienį, 
spalių 17-tą dieną, 1937 
m. Šv. Juozapo parapijos 
svetainėje, Rogers St., Lo- 
well, Mass., suruošta Lo- 
vellio Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos 49- 
to skyriaus, juz^iančio aš-| 
tuonias draugijas: ir da-1 
lyvaujant keliašimtinei 
Lowellio lietuvių ameri
kiečių miniai, nutarta pri
imti sekančią rezoliuciją: i

KADANGI Lietuvos so-! 
stinė Vilnius ir jo teritori
ja tebėra Lenkijos valdo
ma nuo 1920 metų, spalių 
9-tos dienos, kai lenkų 
karioumenė užgrobė ją 2 
dienom praėjus po pasira
šymo Suvalkų sutarties;

KADANGI Vilnius ir jo 
krašto lietuviai gyvento
jai yra žiauriai persekio
jami tik todėl, kad jie no
ri likti lietuviais; daugu
ma lietuvių organizacijų 
ir laikraščių yra uždary
ta; beveik visos lietuvių 
mokyklos uždarytos; ku
nigai baudžiami kalėjimu, 
jei išrašo metrikus ne su 
sulenkintomis pavardėmis 
ir net našlaitynai ardomi.

KADANGI lenkai šiomis 
dienomis perkėlė adminis
tracijos gaires į Lietuvos

FIRST SH0WING
This .. 9:30 a. m.—5:30 p. m. daily

Don’t zniss it.. .No obliįation!
For you...radio’s latest and greatest development 
— ELECTRIC TUNING! First truly automatie 
tuning... amazingly simple and accurate! No dials 
to tum. Just push a button...there’s your station! 
Easy as lighting a room!

New Overseas Dial brings you the world’s 
greatest broadeast entertainment...Paris! London! 
South America!...50 times easier! Nevv Sonic- 
Arc Magie Voice eliminates distortion and “boom” 
...gives you amazingly lifelike tone!

Other exclusive extra-value features including 
Magie Brain, Magie Eye, give you more stations 
—greater power—inereased seleetivity! See these 
•tunning sets—at amazingly low prices—NOW!
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PUSH A 
BUTTON 

THERFS YOUR 
STATION!
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TRADE IN YOUR OLD RADIO!
8IG ALLOVVANCE • EASY TERMS • FREE HOME TRIAL ARRANGED įS
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f Mode/ 813K
1 $5.00

DOWN
J-ntest Tie j v?

1 Ull‘ngrlm, , K,^trie

IMPORTANT NEVV FEATURES!

• Eleetrie Tuning
• Armchair Control (optional)
• Sonic-Are Magie Voice
• Magie Brain
• Magie Eye
• RCA Metai Tubes
• Overseas Diai
• Beauty-Tone Cabbiet
• Automatie Frequency Control
• Other RCAVictor Features

Modern Eleetrie Company
142 Broad Street Pawtucket, R. I.

AN ACENCY

Tel. Peny 2200

OF THE

MOltlI)
NEVV ENGLANDS

MMinriJ

bių Kongresą ir Tautų 
Sąjungą, kad pasirūpintų 
užtarti persekiojamus gy
ventojus ir imtųsi reika
lingų žygių, kad būtų su
laikyti Lenkijos vyriausy
bės nežmoniški, nepaken
čiami ir persekioją žygiai, 

TEBŪNIE DAR NU
TARTA, kad ši rezoliuci
ja būtų pasiųsta Jungti
nių Valstybių Senatui, At
stovų Rūmams, Senato
riams David I. Walsh ir 
James Connelly, Congres- 
woman Edith Rogers. 

klojančius žygius, nukrei- Lenkijos Ambasadoriui 
ptus prieš Vilniaus krašto Washingtone, Tautų Są- 
lietuvius ir vardu teisin- jungai ir vietos spaudai, 
gurno ir žmoniškumo krei- į 
piamės į Jungtinių Valsty-1

pusę ir pagrobė pasienio 
sargybinį;

TODĖL TEBŪNIE NU
TARTA, kad mes, Lowel- 
lio lietuviai Amerikos pi
liečiai, primename visam 
pasauliui, kad Lietuviai 
neteisingai ir neteisėtai 
pagrobta Lietuvos sostinė 
Vilnius, turi būti sugrą
žintas Lietuvai, ir

TEBŪNIE NUTARTA, 
kad mes keliame protesto 
balsą prieš Lenkijos vy
riausybės nežmoniškus, 
nepakenčiamus ir perse-

NAUJOS ANGLIJOS VI
SUOMENEI IR VYČIAMS

navičių iš So. Bostono ir 
p. M. Norkūną iš Lawren- 
ce, Mass.

Sekm., lapkričio 21-mą 
dieną, Providence, R. T. 
Vyčių kuopa stropiai dir-

Walter Paulauskas, 
M. Kraučiūnaite.1

Naujos Anglijos Vyčiai 
širdingai kviečia visus 
buvusius ir dabartinius 
Vyčius sykiu su visuome
ne dalyvauti tose iškilmė
se. Bilietai $1.50. Pradžia 

poba ruošdama milžiniškąj ’ 5:30 vai.
bankietą, Naujos Anglijos; .
Vyčių, apskričio vardu. Šis Pie 
įvykis, minint sidabrinį1 
organizacijos jubili e j ų, i 
bus proga pagerbti tris 
asmenis, kurie yra Gar
bės Nariais ir daug prisi
dėjo prie įsteigimo šios 
lietuviškos jaunimo orga
nizacijos, būtent, kun. P. 
Virmauskį, kun. K. Urbo-

Užsakykite vietas ir bi
lietus iš anksto rašydami 
kunigui J. Vaitekūnui, 
Smith St., Providence, R. 
I. arba V. Kereišiui, 71 
Penn Avė, 
Mass.

•> Worcester, 
f

V. Kereišis.
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Šeštadienį, Lapkričio-November 20,1937
Eikš Ballroom, 8 Magazine Street, Cambridge, Mass.

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

A. A. JUOZAS MACIS

bų, kaip kad moterystės j 
sakramentas į tuščią be-’ 

i reikšmingą kostiumų pa
rodą. Vienas dar blogas 
paprotys reikalauja susi
pratimo ir išnaikinimo tai 
nenaudingas ir pavojingas 
rižių bėrimas. Gal su lai
ku ir tas pagoniškas pa
protys išnyks.

t
1

Detroito Žinios

kun. Jonas ir kun. Dubins
kas jam pagelbėjo. Nepa
prastai gražų įspūdį pada
rė jaunosios mamytė pri
imdama šv. Komuniją per 
vestuvių mišias už savo 
dukrelės ir žento intenci
jas. Draugiškas šeimyniš
kas pasilinksminimas įvy
ko parapijos salėj, kuria
me dalyvavo giminės iš 
Scranton, Pittsburgo ir 
kitų tolimų miestų. Po vi
sų iškilmių jaunieji išvy
ko į Scranton, Penna., 

Mendelis atnašavo šv. mi- kur p. Stravinskas turi 
šias ir buvo kapuose. Am- darbą^ ir kur jisai yra na- 
žinąjį atilsį duok jam Vie-; T .......
špatie!

Dar vienas iš senosios 
kartoj. Baltimorės lietuvių 
buvo pašauktas amžiny
bėn pereitą savaitę, bū
tent Juozas Mačis. Velio
nis sirgo “cukraus” ligą 
gan ilgą laiką. Keli me
tai atgal buvo jam nu
pjauta koja, o pastaruo
sius kelius mėnesius pra
leido miesto ligoninėj. Bu
vo palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis penkta
dienį, spalių 29 d. Kun.

•

d.

GRAŽI GYVENIMO 
- PRADŽIA

šeštadienį, spalių 30 
šv. Alfonso bažnyčioj įvy
ko gražus ir pavyzdingas 
Šliūbas jaunuolio Martyno 
Stravinsko ir mūsų para
pijos zakristijono dukters 
p-lės Veronikos Ivoškiū- 
tės. Kun. dr-as Mendelis 
bažnyčios vardu priėmė 
jų naujo gyvenimo įžadus, 
o jaunosios brolis Antanas 
ir p-lė Kuncevičiutė iš 
New Yorko buvo tos su
tarties liudytojais. Po 
šliūbui sekė iškilmingos 
mišios. Kun. dr-as Mende
lis celebravo, o jo brolis

rys šv. Juozapo lietuvių 
parapijos. Naujai porelei 
linkime ilgiausių metų ir 
visų jiems reikalingų Die
vo malonių.

MŪSŲ VARGONININ
KAS

“Garse” pora savaičių 
atgal korespondentas iš 
Baltimorės pabrėžė, kad 
mūsų parapijoj užimąs 

jl_ = -

vargonininkai būk šiek 
tiek pralavinę lietuviškai. 
Bet tas airis, kurs išverčia 
savo pravardę lietuviškai 
KAPRIŠIUNAS į trys mė
nesius savo darbuoties 
parodė daug patrijotingu- 
mo. Tik pereitą sekmadie
nį, pirmą kartą mūsų baž
nyčioj buvo sugiedota dvi

ŠV. PETRO PARAPIJA ! Jonas Viltrakis, plačiai 
Šią savaitę čia įvyko žinomas parapijietis ir 

miesto viršininkų rinki- Šv. Petro draugijos na
mas. Darbinįnkai turėjo rys. Rodos, kad jis gavo 
ir savo kandidatus. Bet patrūkimą. Nors operaci- 
dauguma darbininkų gal ja nėra taip pavojinga, 
būti iš baimės už savo 
kandidatus nebalsavo. Tai 
nesąmonė. Kapitalistų lai
kraščiai šmeižė darbinin
kų kandidatus ir tokiu bū
du nulėmė rinkimus. Tik 
vienas darbininkų kandi-

11 iŠios parapijos chorui skirtas Vyrų Apaštalavimui, ki 
priklauso padėka už puikų kiekvienas ras, reikalingų paai 
patarnavimą. Nors vaka- i 
rais jaunimui malonu pra- į 
leisti laikas pasilinksmini-, 
muose, bet kada yra pa-' 
maldos, kaip Visų Šventų-. 
jų ir kitos vakarinės pa -' 
maldos, tai choras sueina j visus kataliko vyro gyvenimo 1 
į bažnyčią ir savo parei- kybinius reikalus; visos paimt 
gas Dievo garbei atlieka. iŠ pačių šaltinių, aprūpintos a 
Valio, mūsų chorui ir va- laidais ir parašytos lengva, ii 
lio, visų parapijų cho- ■ svklinga ir gražia mūs kalb. 
rams, kurie tik taip gra- ; kur reikia, pridėti lotyniški tek 
žiai pasitarnauja parapi
joje.

I kinimii ir bendras maldas prii 
I Komuniją ir po Komunijos.
į Nauja, kad knyga išleista ai 
' gražaus šilkinio popierio ir p 
puošta gražiomis iliustracijomis 

Į Pačios maldos parinktos su ; 
! patingu rūpestingumu; jos apin

bet kartais susidaro kom
plikacijų. Linkime, kad 
operacija pavyktų ir kad 
jis išsveiktų.

Per visą šią savaitę So
dalietės darbavosi bazaro 
naudai. Gražų darbą atli
ko. Atėję į bazarą pama- 
tysitę tuos gražius darbus 
mūsų merginų. Geras pa
vyzdys visoms merginoms 
laisvą laiką praleisti nau
dingame dalyke.

Šių metų bazaras kaip 
išrodo bus didesnis ir ge
resnis, kokis yra buvęs 
šioje parapijoje. Tarp ki
tų daiktų bus ir Lietuvos 

turi Pro<luktU: lietuviškų kum- 

tis gerovės nuo tų, kurie į*1??4? ’įetuviškų valgių?
° Ateikite ir paragaukite, o

tuo paremsite ir Lietuvos 
ūkininkus. Neužmirškite 

: lapkričio 7 iki 14.

vargonininko vietą airis datas Kapitelis-
McCąffrey, kurį ąyyusiejii^1 g**“* idarbminkus.

įninką į l
'VYRAI BROLIAI'

miesto riršininkus bus
blogi laikai. Darbininkai, 
matyt, patikėjo tiems
šmeižtams ir balsavo už 
savo priešus. Laike rinki
mų darbininkai turi gerai 
apsvarstyti ir pasiklausti 
tų, kurie supranta daly
kus ir kurie jiems gerą 

inkai 1

tai, bažnyčioje giedami.
Viską suėmus, VYRAI BRi 

LIAI — naujausia ir geriaus 
1 maldaknygė; tai ne tik graž 
’ rūpestingai parinktų maldų šal‘ 
nis, bet ii; tikras kataliko vy 
religinis valdovas, ši knyga n 

' sipelno, kad kiekvienas katalik 
i’ vyras, prieš pirkdamas mald 

knygę, pareikalautų ją parody 
• Nėra abejojimo, kad, ją pamat 
kitos jau neims Į rankas. Ti 
visose knygų pardavyklose vyr 
būtinai reikalaukite “VYRj

BROLIAI” maldaknygę.
Šią didžiai vertingą maldakn 

gę galite užsisakyti “Darbini 
ke” Jos kaina $1.30.

Tatai yra visai nauju būdu pa- , 
rašyta maldaknygė. Sakau nauju 
būdu parašyta, nes čia —

Nauja, kad joje gražiai bei su
prantamai aprašyti bažnytiniai 
metai ir svarbiausios bažnytinės 
apeigos;

Nauja, kad prieinamu būdu iš
aiškinti visi sakramentai, jų a- 
peigos ir nurodyta, kaip su tin
kama pagarba ir rimtumu bei 
mandagumu sakramentus imti.

Nauja, kad labai suprantamai 
ir įdomiai nusakomi svarbiausi 
žmogaus gyvenimo klausimai, 
kiek jie liečia vyro pašaukimą ir 
pareigas; tai tam tikri apmąsty
mai, pusiau maldos, kurios labai 
vaizdžiai mums primins svarbiau
sius mūs sielos reikalus ir gyve
nimo atsakingumą;

Nauja, kad yra skyrius, pa-

i

i
i

gieSiS- K^ls^aus^araliaus įprastiDkad^eeali tikė- pių’ a§’urk^ ir etc- Ar iš’
garbei lietuviškai, ku- ■ 1 - • voimn?

gerb? vaįoninmkas spaudžia. Turi supra-
____ Kaprišiūnas. sti kad tie kurie gyvena
Sekmadieniais per visas Prabangoje čia ir uzsie-
’ - mišias aroia niuose nenori tą visą pra- _ .

1

rioms muziką parašė mū
sų L
Gerardas

JONAITIS IR DRABIC
Tą patį šeštadienio rytą 

kitas jaunuolis Edvardas, 
Jonaitis paėmė sau už 
moterį svetimtautę, bet 
katalikę Kotryną Drabic. 
Kun. Dubinskas priėmė jų 
įžadus ir atnašavo šv. mi- 

■ šias. Begalo malonu yra 
matyti jaunus žmonės pri
imant moterystės sakra
mentą su šv. mišiomis. 
Dėkui Dievui mūsų para- 

. pijoj pradeda nykti tie po- 
| pietinei teatrališki šliūbai, 
kurie paverčia tokį svar-

\ BATCHELOER WHin«Offi CMl CO. |

I
♦ * «

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

♦ ♦ »

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

1

ketverias mišias groja 
vargonai, nors mišios yra 

į tik skaitytos. Į trumpą po
ra mėnesių laiką kaip di
dįjį chorą, taip mokyklos 
vaikučių chorą išmokino 
naujas mišias, ir kas sek
madienį bažnyčioj vis iš
girsi ką nors naujo. Visi 
parapijiečiai negali atsi
gerėti kaip gražiai, kaip 
meningai jis valdo vargo
nus; o jaunimas yra labai 
patenkintas jo pamoko
mis. Jau žymiai pramoko 
lietuviškai. Myli lietuviš
kus įpročius ir mūsų baž
nyčios apeigas ir žada už 
metų kalbėti lietuviškai, 
kaip tikras lietuvis. Jo pe
reitų kelių mėnesių pažan- 
ga rodo, kad jis išpildys 
savo prižadą.

I

ŠIS-TAS
Viešam Kristaus Kara

liaus pagerbime dalyvavo 
ir mūsų ŠŠ. Vardo dr-jos 
vyrai. Pirmininkas Vale
rijonas Strazdauskas ūžė-
 —

Telefonas: Plaa 1350.

“Spaudos tarnyba y 
nė kiek nemažiau svari 
kaip indėnų atvertimas” 

Šv. Petras Kanizijt

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S- Paca Street
‘ BALTIMORE, MD.

VAIVA X VClr V AOCi, r-'-*- y. • 1 • • • * • v •

rasti. Darbininkai ’ gali Širdinga! visus kviečiame, 
daug ką laimėti rinkimuo
se, jeigu tik laikytųsi vie
nybėje.

Neseniai sugrįžo iš Lie
tuvos p. Juozunienė, kuri 
ten praleido 5 mėnesius. 
Ji ir Lietuvoje būdama 

Šią savaitę staiga išvež- neužmiršo mūsų parazi
tas į ligoninę operacijai jog. Parvežė iš Lietuvos 

linų, megstinių ir puikų 
altoriui uždangą. Malonu 
turėti lietuvių bažnyčioje 
Lietuvos žmonių darbo 
daiktų. Klebonas ir visa 
parapija dėkoja p. Juozu- 
nienei.

šv. Petro parapijos bow-

• V virs

mė garbės vietą su kiti! 
parapijų ŠŠ. Vardo dr-jų 
pirmininkais. Pačiose iš
kilmėse dalyvavo 
15,000 žmonių.

Girdėjau, kad visi ren
giasi kaip į Mokyklos Vai
kučių Teatrą, sekmadienį, 
lapkr. 7 d., tąip į metinį leriai tikrai pradeda vie- 
ŠŠ. Vardo dr-jos Oisterių nas kitam daržus mindžio- 
Rostą, lapkričio 14 d. Abi ti. Lelijos pradėjo nustelb- 
pramogi bus įdomios, ne
paprastos!

šįmet mūsų parapijoj 
per visą lapkričio mėn. 
kasdien bus atnašaujamos 
vienos mišios už visus mi- lis bus išmindžiotas. Bet 
rusius. Be to kartą į mėn. kol kas visas darželis pųi- 
per ištisą metą bus auko- kiai bujoja, 
jamos mišios už tas pa- j-—--
čias vėles. Pageidaujama, 
kad žmonės išklausytų tas 
šv. mišias.

Sesutė zakristijone, y- 
pač skoningai turėjo pa
pu ošusi didįjį altorių Kri
staus Karaliaus atlai
dams. Žmonės Vėl gėrėjo
si, kaip kad per Ketųrde- 
šimtę. ’• ' Atžala.

ti Rūtas, bet Rūtos tikrai 
lietuviškai laikosi, ir liko 
pirmoje vietoje. Pijonkės 
nustelbė Mėtas. Išrodo, 
kad šios kolonijos darže- I

Rateliai šiaip stovi: 
Laimėjo Pralaimėjo 

~ 5
5•r 5
T,

Šią savaitę aukščiausia 
buvo Litvaitis ir Švendris. j 
Iš merginų — Magdė Zie- i 
miute. Ji gavo 137 punk-i 
tiis.

Rūtos 
Pijonkės 
Lelijos
Mėtos

7
7 .
7 —
5

Remkite tuos profesb 
nalus ir biznierius, kur 
savo skelbimais remi 
“Darbininką”.

Montelliečiai Lietuviai
Balsuokite už

FELIX
DŪKSTA

Į COUNCILNANUS
Jis Jums nuoširdžiai tarnaus ir daug pagelbės 

tame VVarde
»

Coraer Main and Court Street*

BROCKTON SAVINGS BANK

Deposits Received from $1 to $4,000 
Joint Accounts from $1 to $8,000 

“THE BANK ON THE H1LL”

<
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Rytinių Valstybių Žinios
KELIONĖ Iš UTICAI

ir pamokslą lietuviškai, o 
tą parapiją daugiausiai 
palaiko svetimtaučiai sa
vo aukomis. Visų trijų pa
rapijų klebonai įšventinti 
Lietuvoje. Taigi labai pa
geidaujama, kad šioje die
cezijoje atsirastų iš lietu
vių jaunimo pašaukimu, 
kurie norėtų įstoti į Semi
nariją. Dėdė.

HERKIMER
Žinodamas, kad Herki- 

mer kolonijoj yra nemažai 
lietuvių ir jie priklauso 
prie lenkų parapijos, su
maniau juos aplankyti ir 
sustiprinti. Sustojau pas 
lenkų kleboną. Pataikiau 
labai nepatogiu laiku. 
Lenkų klebonui įsakyta 
apleisti kleboniją į 24 va
landas, ir jau buvo atsiųs
tas kitas jaunas kunigas. 
Aš klausiu kame dalykas, 
kad taip staiga turi išsi
kelti? Klebonas man aiš
kina, kad jį lenkai parapi
jiečiai įskundę vyskupui, 
kad jis labiau mylįs lietu
vius, o ne lenkus, ir kad 
Herkimes lenku parapiioi 
esą 75% lietuvių ir kad 
lietuviai užlaiką lenkų te
rapiją. Gal čia ir yra kiek 
teisybės, bet Vyskupas 
gal turėjo ir svarbesnių 
priežaščių, o ne tik, kad 
lenkas geriau mylįs lietu
vius. Toji meilė negalėjo 
būti taip didelė, nes lenku 
bažnvčioje nieko lietuviš
ko nėra ir tas klebonas 
nemoka lietuvių kalbos.

Lietuviams pamoka, kad 
su lenkais nebendrautų.

Rvtojaus dieną i tą pa
rapiją atvyko ir Vikaras' 
Generalis iš Albany, per-j 
duoti parapija ’ nauiamį 
klebonui. Ir aš turėjau 
būti liudininku tos nema- Į 
lonios scenos. Bet užtat 
turėjau malonumo važiuoti 
sykiu su Vikaru Genera- 
liu į Albanv jo automobi
liu. Važiuodami išsikalbė
jome apie tos parapijos 
reikalus. Aš turėjau pro
gos paaiškinti lietuviu ka
talikų padėtį toje lenkų 
parapijoje. Herk’mer, N. 
Y., ir prašiau, kad Vysku
pas skirtu ten toki klebo
ną. kuris mokėtų ir lietu
viškai. Vikaras Generalis 
man atsakė, kad Vysku
pas skirtu tokį kunigą, 
bet kad tokio kunigo savo 
diecezijoje neturi, ir kad 
neatsiranda iš lietuvių pa
šaukimu, kurie norėtu 
stoti į Seminariją. Labai 
apgailestavo.

Albany diecezijoje vra 
trys lietuvių parapijos, 
būtent, Amsterdam. (gry
nai lietuviška); Schenec- 
tady (skaito Evangelij?

C. BROOKLYN, N. Y.

labai
Mo

šų ža- 
Muz.

ATLAIDAI
Spalių 24 d., Šv. Jurgio 

parapijoj, laike sumos, 
prasidėjo 40 valandų at
laidai. Šiais metais tikrai 
šie atlaidai puikiai pavy
ko. Seselių pranciškiečiv 
darbštumu ir sugebėjimu 
buvo puikiai papuoštas di
dysis altorius. Procesija 
irgi šių pačių Seserų tvar
koma, buvo gražiai su
tvarkyta. Daug pagrąžino 
tą visą, tai takų naujai iš- 
klojimas. Šias iškilmes, 

įtarsi apvainikavo, tai tik
rai puikus choro giedoji
mas, kain laike sumos, 
taip ir mišoarouse. Laike 
sumos buvo pirmu kartu 
giedama (kvartetas) 
graži “Ecce Panis”. 
zarto “Magnificat” 
vėjo atsilankančius.
Brundza daug susilaukė 
pagyrimo, kaip iš dvasiš
ki jos, taip ir narapijonų 
už gražų giedojimą.

Pereitą sekmadienį, kle
bonas kun. Paulionis dė
kojo visiems, kas tik kuo 
prisidėjo prie atlaidų pa
grąžinimo. Chorui ir io 
vedėjui irgi reiškė padėka 
už taip gražų giedojimą 
laike atlaidų.

Kun. Plevokas nasijonis- 
tas, trumpus, bet turinin
gus sakė pamokslus, kas 
žmonėms natiko. Nors iis 
yra čia gimęs ir augę'?, 
bet, matomai, stengiasi iš 
paskutiniųjų grynai lietu
vių kalbą vartoti. Ateityje 
iš jo gali būti garsus pa
mokslininkas, nes, matyt, 
kad uolus yra savo parei
gose. Daug svečiu kunigų 
atsilankė. Po atlaidų, visą 
savaitę tęsėsi rekolekci
jos, kurias vedė virš minė
tas pamokslininkas.

Daug žmonių pasinaudo
jo šiomis Dievo malone-

I
IŠ 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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

Gražios NAUJOS Rudens Mados 
... Išimtinos Vertės!

Moksliški tyrimai parodo, kad 4 namuose 
iš 5, šviesa skaitymui ar rašymui tokia tamsi 
kad tikras pavojus akims. Tik maža dalis žmo
nių realizuoja kaip jie rizikuoja akis.

•

Jūs negalit nusipirkti kitą porą akių. Neri- 
zikuokit joms. Pritaikinkit šviesą Jūsų namuo
se dabar su šioms geroms lempoms. Jos mažai 
kainuoja nusipirkt ir nebrangios vartoti. Jūs 
didžiuositės jas nusipirkę.

Užžiebkit GERESNĘ ŠVIESI
GERESNIAM MATYMUI

The “HAWLEY” ■ 
I.E.S. Stalo Lempa ■ 

«5-95 | 
į Visame tobula'.
I Malonus priedas bile I I name, diilelė sutaupą I
■ dabartine žema kaina I 
I Geriausiu bronzų baig-I ta su aukso žibiniais 1 
B Vaduotas bronzo . |

sunkus, sunkta.
■ paverčiamas pastom
■ Vėliausios mados, ilgas, 
H guminis Šniūras.

Į Graži panbmento dan-

■ pažymėtinas pirkinys
sv iftSOS.

AT YOUR

EdisonSlinp

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.

South Boston

PHONE
So. Boston

BEACOK Floro Lempa,
LENGVOS IŠLYGOS 

Edisono
Kostumeriams

TIK $0'50
^ĮMOKĖT

Balansas Mėnesiais Išmokėt
KAINA 00 UŽ VISKĄ.

į Geras pirkinys! Graži išvai- 
■ zda.. moksliškai pagaminta. 
I duot daug šviesos. 6 skirtin- 
I gos šviesos stiprumai duoda 
I jos kiek reikia. Tikras, ii- 
| gai laikąs TIKRO ŠILKO ' 
' dangas ir pamušalas. Dangai 

Gold ir Tan. spalvų. Sunkus 
nelengvai paverčiamas pas
tovas. Puikiai bronzų užbaig
tas. Vėliausios mados, guma 
užvilktas šniūras. j

I MOKSLIŠKAI PAGIRTA! 
' 1.Pastebėtina naujo t y po lem

pos bulba duoda tris stipru
mus šviesos. 2. Opalo bliudas 
nepraleidžia šiurkštų spindė
jimų, moksliškai minkština 
k Šviesą. 3. Trįs prie

kines bulbos <luo<la reikalin- 
kų šviesą. 4. Plati danga me- I 
ta šviesa kur tik jos reikia, j

NA T JA - PAR A NK11 NA MA MS 
APŠVIESTI skrynelė:

*t I I*:irankiausia laikymui lem-
A . purių ir extra fiuzų prie 

raukų. Joje yra 1—1OO
watt (2Oc.), 3—450 wntt

N. (45c.). 2—40 w:itt (30c.) bul-
b<>s visokiam reikalui... 4 Cinzai 
greitam reikalui... Trilypis gu- 
minis labai ilgas šniūras, ir 
vertingi patarimai kaip naudoti

BOSTON EBISON COMPANY

mis, nes daug ėjo prie iš- ' rašytas. Gale, klebonas1 pagamino italas virėjas 
pažinties. dėkodamas visiems už at- Mr. Runzo. Po vakarienes

Klebonas susilaukė daug silankymą, priminė, kad iš klebonas širdingai dėkojo 
komplimentų už bažnyčios viso Brooklyno - Maspe- mergaitėms už jų pasidar-
takų naujai išklojimą. tho, bus suorganizuota bavibą parapijai. Pagyri-

Parapijonas viena studentų kuopa. Po mą mergaitėms ir abelnai
------------- -------------tam klebonas pavaišino jaunimui suteikė miesto 

------------  --------------- ! atsilankančius užkan- mayoras Charles Stanton, 
j džiais ir lengvais gėri
mais. Visi išsiskirstė geru 
ūpu.

v •

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Šv.Pereitą sekmadienį, 
Jurgio par. pirmą kartą 
šventė Brooklyne Kris
taus Karaliaus šventę rengia įdomų Naujų Metų 
Studentų ir Profesionalų sutikimo kaukių - maska- 
Sąjunga “Romovė”. Nors j radų balių, kuris įvyks 
ši šventė buvo švenčiama i parapijos svetainėje. Iš 
bendrai visų Brooklino ir anksto kviečia visus atsi- 
Maspetho parapijų, bet iš ’ 
kitų parapijų, išskirus 
kun. Lekešių, kun. Alek- 
siūną ir pp. Vilniškį, Lau-

seserį, du broliu ir vieną 
anūką. Palaidotas iš Šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčios 
spalių 28 d., Holy Sepul- 
chre kapinėse. Amžiną a- 
tilsį.

! PARAPIJOS BAZARAS
Klebonas ir Komisija

NAUJA INDUSTRIJA
Visu smarkumu stato

ma didelė dirbtuvė Gene
ral Motors kompanijos, 
kurią mano atidaryti apie 
sausio 1 d., 1938. Mano 
priimti apie 3000 darbi
ninkų. Todėl Rochesterio 
darbininkai bedarbiai lau
kia atidarymo. Šiame mie
ste, apart rūbų siuvimo, 
stiklų išdirbystės ir foto- 
grafiškų aparatų išdirbys- 
tės, nėra kitokių dirbtu
vių. Todėl nauja dirbtuvė 
bus paįvairinimas indus
trijoje, kas atneš darbi
ninkams ir miestui daug 
naudos. Vyturys.

HARTFORD, CONN.
Lapkričio 7 d., 1 vai. po 

pietų įvyks svarbus susi
rinkimas Šv. Jono Evan
gelisto draugijos. Valdyba 
orašo visų narių atsilan
kyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Reporteris.

MARIANAPOLIO FUTBO
LAS

Šių metų spaliu 23 d. 
Marianapolio futbolinin
kai lietui lyjant žaidė su 
Dean Academv, Franklin, 
Mass. Neatsižiūrint į blo
gą orą mūsų ratelis pasi
žymėjo laimėdamas loši
mą 6—0.

Mikelionis žaisdamas 
(“full-back” pozicijoj) 
trečiame periode sėkmin
gai, su kolegų parama, 
pralaužė oponentų liniją ii' 
padarė “touchdown”.

Pagal ratelių nusistaty
mus, laimėtojai pasisavi
no futbolą. Taip baigėsi 
kontestas, kurį visados 
mes prisiminsime. Čia tu
ri ame padėkos žodi Dean 
Akademijai už gražų priė
mimą mūsų futbolo ko
mandos. Ypatingai priva
lome išskaičiuoti sekan
čius studentus, kurie pri
sidėjo prie mūsų laimėji
mo.

Capt. J. Petrauskas l.e., 
A. Ališauskas l.t., J. Ber
natonis l.g., J. Baranaus
kas c., S. Markevičius r.?.. 
R. Rusas r.t., P. Nevulis 
r.e., J. Mikelionis fb., W. 
Kriaučiūnas r.hb.. K. Gri
škevičius l.hb., V. Svirs- 
kas qb.,

Pavaduotojai: J. Nanar- 
tavičius, A. šeputa, J. Pu
sčius, A. Dranginis, V. Ur
bonas, P. Pranskus, A. 
Janušonis, A. Blažaitis, J. 
Parulis.

A. Janušonis (L.K.)

kuris sykiu su miesto
Councilman Julius Hoeste- sunkiai darbuojasi reng- 
rey, Jr. dalyvavo toje va- darni rudeninį bazarą, ku- 
karienėje. ris prasidės lapkr. 13 d. ir

---------- bus lapkr. 20, 23 ir 24 d. 
KITA VAKARIENĖ Parapijonai yra raginami

Rožan č i a u s netikėtai skaitlingai daly- 
__ j vauti visus keturis vaka- 

naudli’ šaunią vakarienę, rus, bet taipgi prisidėti ir 
sekmadienį, lapkr. 7 d. savo dovanėlėmis. Klebo- 
Geros ir patyrusios šeimi- *l0 noras yra padaryti kai- 
ninkės sunkiai darbuojasi, kuriuos įrengimus žemuti- 
kad tiktai padarius para- j nėję svetainėje ir taipgi 
pijai daugiau naudos. Pa- atmokėti dalį skolos. Vi- 
tartina visiems dalyvauti, siems bendrai darbuojan- 
o klebonas prižadėjo vi- tis ir remiant šį bazarą 
siems dalyviams įteikti tas darbas nebus sunkus 
surprise” dovaną iš Lie- ir bus galima įvykdinti.

NAUJŲ METŲ SUTIKI
MO BALIUS

Šv. Jurgio par. choras Gyvojo 
draugija rengia parapijos

lankyti.
Vi

SUNKIAI SERGA
Jau antra savaitė sun-

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
-ai vert! skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

eką, kaip ir nebuvo. Bet jęįaį serga šios parap. 
vietinių susirinko arti 100 darbšti darbuotoja Anta- 
asmenų (įskaitant visus nįna Slivinskienė, gyve- 
atsilankančius). Prasidėjo nanti 44 Seeley St. Ji ran- I

O’nPlO'GTYI 1 •••

“1 
gyve- tuvos.

bažnytinėmis apeigomis. 
Dvasios vadas, kleb. kun. 
K. Paulionis prie išstatyto 
Švenčiausio Sakramento, 
atskaitė tam tikras mal
das. Choras pagiedojo ke
letą giesmių, p. B. Brun- 
dzienė pagiedojo solo 
“prieš Tavo altorių”. Vi
siems patiko pirmu kartu 
pagiedotas Kristaus Kara
liaus himnas, kuri choras 
išpildė.

Svetainėj, kleb. Paulio
nis pakvietė vedėju p. Vil
niškį, kuris taręs įžanginę 
kalbą, perstatė p. J. B. 
Laučką, kuris skaitė refe
ratą apie Kristų Karalių 
ir šią šventę. Referatas 
buvo tikrai turiningai pa-1 talio'niškų valgių, kuriuos

dasi ligoninėj, 
greito pasveikimo.

ROCHESTER, N. Y.
“SPAGHETTT VAKA

RIENE
Jaunos mergaites, p-lės 

Liliana Burkauskaitė, Li- 
lian Bitenaite, Geraldina 
Bittenaitė, Alena Matuly
tė, Alena Norkeliūnaitė, 
Justina Stašaitytė, ir Ju
lė Vilimaite, susiorganiza
vusios į draugijėlę vardu: 
Gamma Psi Theta, spalių 
31, surengė Vakarienę pa
rapijos naudai. Žmonės 

j turėjo progos paragauti i- 
I talioniškų valgių, kuriuos

T . . ... I ------------ DARBININKŲ KOVA
Linkėtina NaUJA VARGONININ-' ...................

1 Paskutiniais laikais įški- 
Io kova tarp dviejų rub- 
siuvių organizacijų, bū
tent, UGW, kuri priklau
so prie Amerikos Darbo 
Federacijos ir iki šiol kon
troliuoja Michael - Stern 
kompanijos dirbtuves. Bet 
kirpėjai toje dirbtuvėje 
atsimetė nuo savo organi
zacijos ir prisidėjo prie 
Amalgameitų Unijos, kuri 
yra simpatijoje su CIO, ir 
tokiu būdu iškilo nesusi
pratimai tarpe darbininkų 
už kontrolę. Eina derybos 
su NLRB atstovais. Ta
riasi pravesti balsavimus, 
„uri puse laimės sunku 
pasakyti.

KE
P-lė Izabelė Rovaitė už

ėmė vargonininkės vietą 
ir gražiai darbuojasi. Gro
ja vargonais laike pamal
dų ir mokina chorą giedo
ti. Teko patirti, kad jauni
mas gražiai mokinasi jau
nos vargonininkės vado
vybėje ir ją myli. Linkime 
pasekmių p-lei Rovaitei.

MIKE ,
■ Ūkininkas Antanas Stro- 
lis sekmadienį, spalių 24 
d. prieš pat sumą atsisk 
re su šiuo pasauliu^ palik
damas nubudime žmoną 
Ievą, dvi dukterį, vieną

EOW. V. WARABOW
(WRUBLIA$KAS) 

LIETUVIS GF ABORTUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOI>. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

I




