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

Vyskupas Ketteleria

Ketvirtadienį, lapkričio 
11 d. suėjo lygiai 19 metų 
kai pasibaigė pasaulinis 
karas. Tai dienai minėti 
Jungtinėse Valstybėse į- 
vyko parados, kuriose da
lyvavo Amerikos Legio
nas ir kitos militarės ir 
visuomeninės organizaci
jos. Dalyvavo ir lietuviai, 
priklausą Amerikos ir 
Lietuvių Legionam. Svar
bios ir reikšmingos sukak
tuvės, ypač šiais metais, 
kada pasaulis atsidūrė vėl 
ant naujo pasaulinio karo 
slenksčio.

Visas katalikiškas pa
saulis Paliaubų Dieną mi
nėjo bažnyčiose. Prašyta 
Aukščiausiojo, kad paša
lintų karo pavojų.

Ispanijoje, Rusijoje ir 
kituose kraštuose brolis 
brolį žudo. Tolimuose Ry
tuose siaučia baisus ka
ras, kuris gali iššaukti pa
saulinį karą. Visą tai vyk
sta, kada dar nėra pamir
štos buvusio pasaulinio 
karo baisenybės.

Lapkričio 11 d., 1893 m., 
ypač mums lietuviams yra 
minėtina diena. Tą dieną 
įvyko baisios lietuvių 
skerdynės Kra ž i u o s e. 
Daug lietuvių žuvo už ti
kėjimą. Taigi melskimės 
karštai, kad tokie įvykiai 
nepasikartotų ne tik mūsų 
tėvynėje, bet ir visame 
pasaulyje. Melskimės už 
Katalikų Bažnyčios prie
šus, kad jie pamatytų sa
vo klaidas ir susilaikvtų 
nuo persekiojimo tikinčių
jų-
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OLANDIJOS KATALI
KAI DĖKINGI VYSKU
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Lietuva Daly vausPasaulinėje Ispanijos Nacionalistai Žygiuoja Pirmyn lf 10 TllkStdnČiU ZlOtlĮ
Parodoje New Yorke

POPIEŽIUS NEKALBĖ
JO PER RADIO

Kaunas, Lietuva, lapkr. 
11, — Lietuvos vyriausy
bė priėmė New York pa
saulinės Parodos pirmi- 
ninko Grover Whalen 
kvietimą dalyvauti 1939 dėl nuovargio nekalbėjo 
metais parodoje.

Priimdama kvieti m ą 
Lietuva išnuomoja tūks
tanti ketvirtainių metru 
žemės plotą parodos aikš
tėje, ant kurios bus pasta
tytas Lietuvos paviljonas. 
Paviljone bus net penki 
skyriai. Vienas iš didžiau
sių skyrių bus turizmo 
skyrius. Čia bus plačiai 
išgarsinta Lietuva kaip 
tinkąs kraštas aplanky
mui.

Vatikanas, lapkr. 11, — 
Jo Šventenybė Popiežius

per radio, bet pasiuntė 
laišką Eucharistinio Kon
greso, Tripoli, dalyviams, 
kuriame jis ragino tikin
čiuosius melstis už pasau
lio taiką.
Popiežius rašo, “kad Die-

________ U—
Hendaye, Prancūzija,— 

Lapkr. 11, —. Generolo 
Franco kariuomenė užėmė 
keletą naujų svarbių vietų 

J ir rengiasi išvaryti radi
kalus iš Aragono krašto.

---------—---------- w

BEDARBIŲ SURAŠY
MAS AMERIKOJE

I
ARKIVYSKUPAS ŠAU

KIA KATALIKUS Į 
FEDERACIJĄ

1
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Pinigine Bausme

RUSIJA REIKALAUJA 
ITALIJOS PASIAIŠKINI

MO

Roma, lapkr. 11, — So
vietų ambasadorius parei
kalavo Italijos valdžios 
pasiaiškinimo dėl jų pada
rytos sutarties su Vokie
tija ir Japonija prieš ko
munistus. Manoma, kad 
diplomatiniai santykiai 
tarp Rusijos ir Italijos 
bus nutraukti. Sovietu di
plomatai spėlioja, kad Ru
sija nustos siuntus Itali
jai aliejaus.

Washington, D. C. lapkr.
11, — Šio mėnesio 16 d. į 

“Mes tikimės7’, kiekvienus namus laiška-
nėšiai atneš atatinkamus 

vas globos visus klystan- popierio lakštus su prezi- 
ir kad visi apturės dento Roosevelto parašu, 

dievišką taikos ir laimės i VaJdžia nori būtinai suži- 
dovaną”. moti kiek šioje šalyje yra

-------------  bedarbių, ir kiek tų, ku- 
GAISRAS SCRANTONO rie tik retkarčiais dirba. 
KASYKLOSE NEUŽGE- Bedarbiai turės išpildyti 

gautus popierius ir juos 
grąžinti paštui nevėliau 
kaip lapkričio 20 d. Visi 
bedarbiai, gavę tuos po
pierius, atsakykite į klau
simus ir įmeskite į pašto 
dėžutę arba laiškanešiui 
įduokite. Valdžia nrašo 
visų pagalbos tame darbe 

• kad surašymas būtų tik- 
i ras.

v • cius

SINTAS

Scranton, Pa., lapkr. 11. 
— Jau dvi savaitės kaip 
Von Storch Penn Anthra- 
cite kasyklose kilo gaisras 
ir dar neužgesintas. • Ka
syklų kompanija sakosi 
neturinti užtektinai pini
gų gesinimo reikalams. 
Kasyklos yra 250 pėdų gi
lumo; virš jų gyvena apie 
10.000 žmonių. Inžinieriai 
sako, kad gyventojams 
nėra pavojaus nuo gaisro, 
tik sakOį iš kasyklų gali 
išsiveržti nuodingos dujos 
ir pakenkti žmonėms.

i

Londonas, lapkr. 11. — 
Kad Olandijos Katalikų 
partija laimėjo rinkimuo
se, tai dėkui Katalikų 
vyskupams. Prieš rinki
mus Vyskupai išleido ko
lektyvinį raštą, kuriame 
jie įspėjo katalikus, saky
dami, kad tie, kurie bal
suos už Mussertą, nacių 
vadą, nebus leidžiami prie 
Sakramentų. Toks įspėji
mas paveikė ir į svyruo
jančius katalikus. Dabar 
jie visi yra vvskunams 
dėkingi už tinkamą laiku 
įspėjimą.
1,500 KATALIKŲ ČEKO

SLOVAKIJOS SUVA
ŽIAVIME

Prague, Čekoslovakija, 
lapkr. 11, — Į Katalikų 
partijos suvažiavimą čia 
atsilankė daugiau kain
I, 500 asmenų. Suvažiavi
me katalikai vadai pareiš
kė, kad partijoje yra gra
ži vienybė ir tvirtas nusi
statymas vesti krikščio
niškus principus. Prelatas 
Jan Sramek, valdžios mi
nisteris ir Katalikų parti
jos vadas pareiškė, kad 
partija yra griežtai prie
šinga visuotiniai valsty
bės valdžiai, kuri norėtų 
visą valdyti.
NUBAUDĖ NETEISIN

GĄ DARBDAVĮ
Malaga, Ispanija, lapkr.

II, — Nacionalistų valdi
ninkas nubaudė pinigine 
bausme ūkininką, Rafael 
Sanchezą, iš Almorgen, 
už nemokėjimą darbinin
kėms moteriais teisingo 
atlyginimo.

Japonai Užėmė Shanghai Miestą
Siunčia Daugiau Kareivių 

Į Kiniją

Shanghai, lapkr. 11, — 
Kiniečiai gynė Shanghai 
miestą 88 dienas, bet Ja
ponų puolimas pasidarė 
toks žiaurus, kad jie tu
rėjo pasitraukti ir Japo
nai užėmė miestą. Dabar 
kiniečių yra didžiausis rū
pesnis apginti savo sosti
nę Nankingą. Gi japonai 
jau atsiuntė daugiau ka
riuomenės, kad varytis 
prie kiniečiu sostinės už
grobimo. Kiniečiai pilnai 
pasitiki, kad jie galėsią 
japonų puolimus atlaikyti.

Kinijos vadas ir vyriau- 
rias kariuomenės genero
las Čian-Kai-Šekas viešai 
pareiškė, kad Kinija jokių 
taikos derybų su Japonija 
nepradės, jei svetima koki 
valstybė tarpininkaus. Sa
ko, svetimų tautų įsikiši
mas dalykus tik pablo
gins. Toks jo pareiškimas 
didžiai nustebino pasaulio 
diplomatus, kurie susirin
kę Belgijoje, tariasi kain 
tas kariaujančias tautas 
sutaikyti. Jie mano, kad 
Kinijos generolas turi 
planą. Jis tikrai jį turi.

Japonai užėmė šiaurės 
Kinijoje penkias provinci
jas ir gal jau norėtų jas 
sau priskaityti ir nustoti 
kariavę: Bet Kinijos gene
rolas tose dalyse turi apie 
500,000 paįrusios kariuo
menės. Jis gal galėtų ją 
suvienyti, tada Japonams 
reikėtų bent 35,000 karei
vių, kad paimtas provinci-
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jas palaikyti. Rusija siun
čia kariuomenę prie Man- 
džiuko fronto ir grasina 
japonams. Japonai ir čia 
turi atsiųsti nemažą dalį 
kariuomenės. Ir taip, kada 
japonų kariuomenė bus j 
plačiai išdalinta, Čian- 
Kai-Šekas mano juos nu
galėti ir karą laimėti 
svetimųjų pagalbos.

ANGLIJA NORI SUTAR
TIES SU JUNGTINĖMIS 

VALSTYBĖMIS

Londonas, lapkr. 11, — 
i Anglijos valdžia ieško 
priemonių sudaryti sutar- 

i tį su Jung. Valstybėmis. 
Toki sutartis, sako, palai- 

j kvtų taiką pasauly. Išro- 
J rodo, kad Rooseveltas ga
li įvelti Ameriką į Euro
pos šalių ginčus.

:MIS

i

be

SOVIETAI NUŽUDĖ 
ŽMONES

32

Londonas, lapkr. 11, — 
Londono Katalikų arki
vyskupas Hinsley, kalbė
damas Katalikų Federaci- c 
jos suvažiavime pasakė y ?rinkas 

Mano didžiausias troški-1 
mas yra, kad Katalikai -v_ 
susidėtų į Federaciją. La
bai reikalinga yra, kad 
tarp dvasiškių ir pašau- , 
lionių būtų tvirčiausia Į 
vienybė. Aš ypatingai no
riu, kad jauni vyrai ir 
moterys, ypač tie, kurie 
turėjo progą išeiti aukš
tesnius mokslus imtųsi 
viešojo veikimo, ir taip 
būtų didžiausia pagalba 
dvasiški jai. Yra aišku, 
kad tik Katalikų tikėji
mas tegali išgelbėti 
šaulį nuo suįrimo.”

• X

pa-

KARAS IR POTVYNIS 
KINIJOJ

Milijonas Žmonių Neteko 
Namų

Shanghai, Kinija — Ja
ponai visu smarkumu puo
la Nantao, Shanghai prie- 

’ miestį. Kiniečiai stipriai 
laikosi. Bet nevien karas 
naikina Kiniją.

Shantung provincijoj ki
lo baisus potvynis, badas 
ir žemės drebėjimas, kurių 
nėra buvę per 50 metų. 
Oficialiai pranešama, kad 
milijonas žmonių liko be 
namų.

j

VARGAS PASISKELBĖ 
BRAZILIJOS DIKTATO

RIUM

Buenos Aires, Argenti
na, lapkričio 11 d. 
Getulio Vargas, Paliaubų 
Dienos išvakarėse, pasi
skelbė visos šalies dikta
torium. Panaikino 1934 m.

Prez.

Maskva, lapkr. 11, —So- jo paties paskelbtą ir pa
vietų valdžia praneša, kad sirašytą konstituciją, pa- 
provincijose dar 32 žmo- - • - ■ -----
nės buvo sušaudyti. Uk
rainoje nužudyta 10, devy
ni Azerbaijano krašte, 5 
Uralu kalnuose. 5 Kauka
zo krašte ir 3 Gorki pro
vincijoje.

“Demokratiški” bolševi
kų rinkimai artinasi, ži
noma, reikia visus priešus 
pirfti laiko sušaudyti ir 
rinkimuose Stalinas vien
balsiai laimės.
MIRĖ ANGLIJOS DAR

BO PARTIJOS VADAS

v •

RUSIJA KLIUDO JAPO
NAMS DALYVAUTI 

KONFERENCIJOJE

Brussels, Belgija, lapkr.
Sovietų Rusijos už-

Vilnius, Lietuvos Sosti- Stašį į laisvę ir mūsų sos- 
nė (Okupuota lenkų), lap-j tinę Vilnių grąžinti Lietu- 

i-, j TX vai. Lai žino pasaulis Len
kijos barbariškumą. Visą 
tai darykime pasiprašę 
Dievo pagalbos. Nelauki- 

i me nei dienos, nei valan- 
Į dos, bet tuojau kelkime 
vieningą balsą prieš Len
kiją.

1

‘knčio 11 d. — Kaip jau 
i buvo rašyta, kad Lietuvių 
Centralinio Komiteto pir- 
i---------- .3 p. Stasys a-
■ reštuotas ir kalinamas už 
• įvairius “nusikaltimus”, 
būtent, už “valiutos įsta
tymų laužymą, už pasikė
sinimą atplėšti dalį Lenki- 

; jos teritorijos svetimos 
valstybės naudai”. Lap
kričio 5 d. prasidėjo byla.: 

; Kadangi lenkai kaltina o. i 
; Stašį už keletą “nusikalti
mų”, tai ir jam iškelta by
la yra padalinta i kelias 
dalis.

Šiandien gavome žinių, 
kad Lenkijos teismas nu
teisė p. K. Stašį už valiu
tos įstatymų “sulaužy
mą” metams į kalėjimą, ir 
sumokėti 10.000 zlotų pi
niginę pabaudą. Tai tik 
už vieną “nusikaltimą”.

Kaltinimas už “pasikė
sinimą atplėšti dalį Lenki
jos teritorijos svetimos 
valstybės naudai” yra 
daug didesnis, negu valiu
tos įstatymai. Taigi pagal 
Lenkijos įstatymus, už' 
tokį nusikaltimą baudžia
ma mirties bausme.

Vilniečių lietuviu vadas 
p. K. Stašys jau išsėdėjo 
anie 5 mėnesius Lūkiškio 
kalėjime, Vilniuje, laukda
mas teismo. Lenkų iškelti 
p. K. Stasiui kaltinimai y- 
ra nepamatuoti. Vilniaus 
Lietuvių Komitetas, kurio 
pirmininku buvo p. K. 
Stašys dirbo tik kultūrinį 
darba: rūpinosi lietuvių 
švietimu, našlaičių šelpi
mu, lietuvišku įstaigų iš
laikymu. Jokio priešvals
tybinio darbo tam komi
tetui lenkai neįrodė ir ne
gali įrodyti.

Visa mūsų išeivija, vi
sa mūsų tauta turi sukilti 
prieš Lenkiją ir pasakyti, 
kad lenkai per 17 metų už
tektinai nužudė lietuvių už

I 
I

I

Maskva, lapkr. 11, —Vi
siems sovietų laikraš- 

, čiams valdžios yra įsakyta 
nieko neminėti apie Po
piežiaus paskutinę enci
kliką, — Apie Marijos Ro
žančių, — nes joje kalba
ma apie komunizmo pavo
jus visame pasauly. Rusi
jos bedievių sąjungos va
das išleido Popiežiaus en
ciklikos kritiką ir reika
lauja iš sąjungos narių di
desnio veikimo prieš reli
giją, sako, tai mūsų bus 
atsakymas į Popiežiaus 
encikliką.

i _________
DARBININKAI REIKA

LAUJA VIENYBĖS

v •
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VVashington, D. C. lapkr. 
11, — Daugiau kaip 150 
unijų iš įvairių valstybių, 
pasiuntė laiškus ar tele- 

I gramus unijų vyriausiems 
vadams, Mr. Green ir Mr. 
Lewis, reikalaudami, kad 
jie tą dviejų metų kovą 
užbaigtų ir tas dvi orga- 

i nizacijas, CIO ir Ameri- 
| kos Darbo Federaciją su- 
i vienytų. Organizacijų va- 
j dai lapkr. 18 d. vėl pradės 
i taikos pasitarimus.

11,
sienių reikalų ministeris 
Maksimas Litvinovas ap
leido devynių valstybių 
taikos konferenciją, ir su
grįžo į Rusiją dalykų ei
gos raportuoti. Rusija ne
pasitenkinus konferenci
jos eiga. Kad išsprendus 
Japonų - Kinų karą, daly
viai nori, kad Japonija 
dalyvautų konferencijo
je, tačiau ji atsisako iki 
Rusijos atstovai ten bus. 
Japonija pareiškė, kad ne- 
signatorinės valstybės, y- 
pač Rusija, neturėtų kon
ferencijoje dalyvauti. Ta
čiau manoma, kad bus su
darytas komitetas iš tri
jų valstybių atstovų, bū- 

Brazilija skolinga Jung.Įtent, Anglijos, Amerikos 
Valstybėms §300,000,000. ■ įr Belgijos. Tas komitetas Drav Voraoa I J —__ _ :__ x_ t**__________

leido seimą ir pasiskelbė 
! nerybotu diktatorių. Vi- 
įsus gubernatorius pašali
no ir suspendavo skolų 
mokėjimą užsieniui. Kabi- 

l n etas užgyrė naują kons
tituciją, kuri duoda visiš
ką laisvę prez. Getulio 
Vargui. Naują režimą re
mia kariuomenė. Tik ža- 
liamarškiniai - integralis- 
tai priešinasi tokiai tvar
kai.

Londonas, Anglija — J. 
Ramsay MacDonald, bu
vęs ministeris pirminin
kas ir Darbo partijos va
das mirė kelionėje laivu 
Reiną Dėl Pacifico į Pieti
nę Ameriką. Kartu su juo 
važiavo ir jo duktė Shei- 
la. MacDonaldo kūnas ve
žamas atgal į Škotiją, į jo

Prez. Getulio Vargas išlei
do manifestą, kuriuo sus
penduoja skolų mokėji
mą užsieniams.

PARYŽIAUS PARODA 
PRATĘSIAMA

Paryžius, Prancūzija — 
Šiomis dienomis vyriausy- 

gimtinę. MacDonald mirė be specialiame posėdyje 
staiga, susirgęs širdies Ii- nutarė pratęsti tarptauti- 
ga. Velionis buvo vienas nę parodą iki 1938 m. pa- 
iš žymiausių politikų ir baigos. Parodos tolimes- 
liplomatų. Jis bUVo Uolus niam finansavimui paaky- 
darbiečių reikalų gynėjas? re $13,480,000.

• v

darys visus tyrinėjimus 
taikos įvedimui. Rusija 
tuo labai nepatenkinta.

ITALIJA ATŠAUKĖ KA
RIUOMENĘ Iš ISPANI

JOS

Londonas, lapkr. 11, — 
(INS) Pranešama, kad I- 
talija atšaukė iš Ispanijos 
nuo 10,000 iki 15,000 sava
norių kareivių, kurie bu
vo nacionalistų vadovybė
je. Diplomatiniai šaltiniai 
tą žinią patvirtino.

SOVIETAI AREŠTAVO 
VYSKUPĄ IR DVYLIKĄ 

KUNIGŲ

Londonas, laDkr. 11. — 
Laikraštis The Times pra
neša, kad bolševikų slap--- ------------------------------------------------------- - ------------------------------- -c ntisa, nau uuiscvinų oiap- 

lietuvybę. Visos mūsų or- ^ojį policija Orelo krašte, 
ganizacijos ir draugijos Rusijoje, areštavo vvsku- 
lai sušaukia specialius su- pą innocentą, dvyliką ku- 

nigų, du vienuoliu ir lt> 
priima pasaulioniu. Jie visi bus 

’ teisiami už “prieš valsty-

sirinkimus ir tuose 
rinkimuose lai 
griežtas rezoliucijas prieš 
Lenkiją už persekiojimą veikimą”.' 
ir terorizavimą lietuviu. 
Užversk ime protestais 
I^enkijos atstovybę Wa- TINGIEMS 
shingtone; siųskime pro
testas prieš Lenkiją Jung. 
Valstybių valdžiai, J. V.
Senatoriams, kitų Euro- n, _ ___ _
pos valstybių valdžioms, džia užėmė statyti daug 
Tautų Sąjungai, prašyda- namų neturtingiems dar- 
mi pasaulio valstybių, kad bininkams. Darbininkai 
Lenkiją sudraustų ir pri džiaugiasi tuo valdžios 
verstų ją paleisti poną darbu.

STATO NAMUS NETUR- 
DARBININ- 

KAMS

Seville, Ispanija, lapkr. 
Nacionalistų val-

Darbininkų Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

šeštadienį, lapkričio 13 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa iš stoties WCOP, Bos
ton. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locyclės ir klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos 
ir kalbų. r š
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LIETUVOS DUKTERŲ 
VAKARAS
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A&3S., Yysfcųpąs SpelĮpąr 
nąs suteigė klįąrikųi Alek
sandrui jįfotėjūnųi, pąsio- 
ništui, lapkr? 11 d., sub- 
deąkopątą, o lapkr. 12 cį 
deakanatą. Deakonas A

* MARGUMYNŲ

VAKARAS 5, BJBASEViail? IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTTBfiS 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TUBJ NOTARO TEISES

254 W. Broadway, 8q. Boston 
Tel. Soa. Boston 2596

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

t:.. ....... ..................................  ii .......................... ...

kure, jau įsigijo gabąus ,.ks,ndras bua išvestas ; y 
vaidintojo ir deklamato- eRs?F1Sras P113 Į!A* kunigus pavasarj. Melski-

1 mės už jį belaukdami jo X 
primicijų. • . X

rįąųs vardą. Protarpiais 
deklamavo eiles Rimutįs 
Ivaška, anojo broliukas, 
taip pat gabus deklamato
rius. Padainavo ponia Va
lerija Rakauskienė, akom
panuojant jos vyrui. Pet
rui Rakauskui.

Taip pat kalbėjo kun. K. 
apie Lietu- 

dr augi jos i

• • i ; ’ • v
Lietuvos Dukterų po 

Dievo Motinos globa drau-. 
gija surengė savo metinio 
vajaus vakarą pobažnyti- 
nėje svetainėje, lapkričio 

? 7 d. Svarbiausia vakaro 
; dalis buvo sceniškas vei-j 
’ kalas “Būk jo angelu sar- Urbonavičius 

gu”, keturių atidengimų. vos Dukterų ___
drama, kurią suvaidino reikalus sąryšy su katali- 
vietinių artistų - mėgėjų kiškaja akciją. - 
grupė, susidaranti da
giausia iš 17 Vyčių -kuo-krg^įį'Jį/’jį' 
pos. Svarbiausias vaidini- rar^s, bet ir moterims, nės 
mo dalis pasiėmė P-lės O- §įų dienų gyvenimas sųsi- 
Petrušaitė, Motuzaite, Zo- ūaro iš organizuotų grų- 
yy-ė - — kunigaikštienės,ipįu veikimo. Ypačiai ką- 
čigonės ir tarnaitės talikiškame veikime prgar
se, kunigaikštį suvaidino nizuotų draugijų prisidėk 
p. Petras Rakauskas, plė- , jjmas turi be galo daug 
®^u.s. — Savickas, Varnas reikšmės. Šiąis laikais, 
ir kiti. Daugiausia darbo kuomet moterų dalyvavi- 
turejo pavogtasis plėšikų ’ • - 
vaikutis, tikrasis šio vei-

- kalo didvyris. Jam teko 
pati svarbiausia ir ko ne 
ilgiausia rolė. To didvy
rio - vaikučio vaidmenį la
bai gabiai suvaidino ma
žutis Algimantas Ivaška.

pos. Svarbiausias vaidini-i 
mo dalis pasiėmė p-lės O.

, ------- Nurodė,
anų- kad išeivijoje yrą būtina 

i tik

DAKTARAI 
?
i

I
I
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LIETUVIS

OPIOM ET B ISTASi
Išegzaminuojn akis 
priskiriu akiniu* 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

akyse sugrąžinu

sek

VYČIŲ 17-TOS ALGIRDO 
KUOPOS 

EXTRA
susirinkimas įvyks,
mądienį, lapkričio 14-tą, 
2:30 vai. p.p., parapijos 
svetainėje, E. 7th St.,

Prašome visų narių atsi
lankyti į šį labą; svarbų 
susirinkimą. Sek.

LĘĘ FEDERACIJOS 3-010 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 

įvyks antradienį, lapkričio 16 d., 
š. m., 7:30 vai. vakare, šv. Pet
ro par. bažnytinėje salėje ant 
5-tos gatvės, So. Boston, Mass.

Kviečiami visi atstovai daly
vauti. VALDYBA

Y

S
4
3

RĘNGIA MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SKYRIUS 
marianapolio kolegijos naudai

Sekmadienį, Lapkričio 14 d., 1937
ŠV. PETRO PAR. SVETAINĖJE— ANT 5-tos GATVĖS SO. BOSTONE. 
Progrj:mą išpildys PROVIDENCIEČIAI, Vadov. muzikui A. Giedraičiui 

Pradžia 3 vai. po pietų. Įžanga 25c ir 35c.
Kalbės Marijonų Kolegijos Rėmėjų Centro pirm. Kun. J. Vaitekūnas, 

Providence liet. par. klebonas ir kiti kalbėtojai.

Programas bus tikrai geras, nes jame dalyvaus virš 35 asmenys. Jis 
susidės iš muzikos, dainų, šokių, kalbų ir kitokių pąmąrginimų. Taigi, 
kas norite gražiai praleisti Įąįką ir paremti vienatinę lietuvių kolegiją 
Amerikoje, nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

RENGĖJAI.

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

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

Patarnavimai Dieną ir Vaktį

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

i būsiąs padarytas 1939 me
tais. Gi tuo tarpu spau? 
da puola vadus už apsilei-

■ dimą veikime prieš religi
ją. Izvestia rašo: “Mūsų 
agitatoriai, kalbėtojai ir 
rašytojai turi dirbti dieną 
iš dienos, kad žmonės nu
statyti prieš tikybą. Mes 

' turime minioms parodyti 
kokį nuostolį religija neša 
žmonijai”.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ONAI ZAVECKĄITEI bųojąmės, kad tuos mąn 

PADARYTA OPĘRACĮ- prisiųstus 30 tikietų par- 
JA ! davus. Tikiu, kad į ‘Darb.’

! balių ‘ atvyks skaitlingas 
būrys’.

Haverhin, Mass. — Po- 
operacija Onai Žaveckai- nas P. Svirskas rašo: ‘Pas 
tei, žinomo katalikiškose P™s baliaus tikietai eina 
draugijose darbuotojo A. i visu smarkumu. Juos pla- 
Zavecko dukterei. Ligonė tina Adolfas Musck, Juo- 
jąučiasi 'gerai. Linkime zas Zava4skas ir aš pats. 

Į greitai įsveikti

į

PAVYZDINGAS DARBASmas viešame gyvenime iš
sprendžia nevieną svarbu ' 
klausima lietuvėms katali 

i kėms moterims reikią su
prasti savo svarbą ir rei- į _ _ 
kalu! iškilus, stoti į vie- gį- 
ningą organizuotą frontą.

Bendrai, surengtasai va
karas padarė labai jau-

- kaus įspūdžio, ypačiai del
bto. kad žmonių prisirinko 
! pilna svetainė. Matyt, kad 
Lietuvos Dukterų draugi
ja užima svarbią vietą 
Bostono kolonijos gyveni
me. Tai vis pasidėkojant 
los veiklios valdybos pasi- ding. tos įstaigos tikslas

; darbavimui, asmenyse po- _
| nios Marksienės, pirminin- 
! kės ir ponios Ciūnienės,
i raštininkės.

š koše (aklose)
| šviesą tinkamu laiku. |
| J. L. PAŠAKARNIS, O. D. į 

= 447 Broadway, South Bo3ton i 

glIlIlIlIlIlIlIfHIIIIIUIIIIIIHIIinHIUIHII'tlUimHHHUIIHIH 3'

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.
•>

I

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAAIE

366 Broadway,
South Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residęnce:
16 Thomas Pk., Tel. S. Ę. 1048

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAIŲUS
Veda visokias provais.-dafli Vi-i 

bus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadiray) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

•Namu; .Talbot 2474, ..,

I

Šiomis dienomis So. 
Bostone, 147 Dorchester 

atsidarė katalikiška 
spaudos įstaiga, kur yra 
išdėstyti katalikiški laik- į 
raščiai ir žurnalai. Kiek
vienas užėjęs gali pasi-' 
skaityti Įvairių knygų, lai
kraščių ir žurnalų. Gali ir 
pasipirkti. Toji įstaiga 
pasivadinu: Good Press A- 
postolate. Knygyną pava- 
dino: Little Flower Rea-

Pirmadienį, lapkr. 8 d. 
Cambridge miesto ligoni; 
nėję padarytą apendicito j

ĮVAIRŪS skelbimai

išplatinti katal i k i š k ą 
spaudą. Įstaigos vedėjai 
rūpinsis, kad kiekviena- 

Smalsys. me name. būtų geras kata- 
- likiškas laikraštis, žurna

las ir knyga. Lietuviai ga
lės gauti ir laikraštį “Dar
bininką” pasiskaityti ir 

jos rėmėjai sudarė komisi- zemplioriaisl Tą įstaigą 
ją “St. Peter’s Christmas remįa visų katalikų para- 
Basket Fund Committee”) pijų kunigai ir pasaulio-

KVIEČIAMI VISI
f *■ " •-

Šv. Vincento Pauliečio
Labdaringa draugija ir nusipirkti pavieniais eg ■irvej v'Smo'ivii Lrrtmidi- _  _<•_ • • - x •_

jtrilypiui darbui: a) rinkti nyS katalikų vadai. Vado- 
biednuomenei šelpti pini- vauia kun. James D. Loe- 1 \ • 1 i • • • T _ 1 __ 1 •*b) rinkti jai drabu- ffler, S, j.

.. c i Patartina visiems kata

Pasitikime, kad visi tikie- 
tai bus išparduoti’.

MADRIDO RADIKALAI Naruood, Mass. — Pp-1 
MINĖJO RUSIJOS ĘĘ- > nas Antanas Mickūnąs, 

VOLIUCIJOS SUKAKTĮ vaistininkas, Dr. A. Gas-' 
. ——— , . sonąs ir kiti veda propa-

New York, N. Y. —-Lai- gandą, kąd iš šios kolopi- 
krąštis New York Times jos gausiausiai dalyvautų

Darbininko baliuje, ląp-paduoda sąvp koręspon- ...........................   *
dento žinią iš Madrido: kričip 20 4. ą. ių.", Cam 
“Ispanijos Įojalistąi šiąn- bridge.__ ___________

gus, l
žius, c) rengti, tam fondui
padidinti, artistei M. Ra- ijkaips remti tą gražų ir 

jkauskaitei koncertą, gruo- kilnų katąlikiškos spau- 
įdžio 9 d., 8 vai vak., Muni- jos platinimo darbą.
■ cipal salėje.

Visi, kurie ta trilype 
labdarybei darbuote inte
resuojasi, yra kviečiami 

• atsilankyti į šv. Vincento | 
' Pauliečio dabdaringos dr- 
jos susirinkimą penktadie
niais, po Šv. Valandai, 
bažnytinėn salėn.

Prisidėjusius prįę šio 
labdaringo darbo skelbsi
me kaipo rėmėjus.

i Kvieslys.

PAGERBĖ TEISĖJĄ

v •

v •
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NAUJAS DĘAKONAS
Šv. Gabrieliaus Tėvų 

Pasionįstų Vienu© lyno 
puikioje bažnyčioje, Wą- 
shington St., Brigbton.

I

į!

VIEŠAS KVIETIMAS
LDS CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

LDS. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas Į- 
vyks sekmadieni, lapkri
čio 28 d., 1937 m. Suva
žiavimas prasidės šv. mi- 
šiomis už mirusius LDS 
apskričio narius 8:30 vai.-j 

į ryte, Šv. Trejybės lietuvių 
par. bažnyčioje, Capitol j 
Avė., Hartford, Conn. Se- į 
sijos prasidės 1 vai. po; 
pietų parapijos mokyklos 
svetainėje, Capitol Avė.; 
ir Broad Street. Kviečia
me gerb. LDS kuopas da-, 

i lyvauti šv. mišiose ir su
važiavimo sesijose. Prašo-i

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

366 W- Broadvvay 
So. Boston, Mass.

L. ■ ’ >

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

dieną pradėjo “atsilygini
mo savaįtę” .sovietų Rusi- ’ 
jai, minėdami Rusijos re- į 
vpliucijos 20 metų sukak
tuves. Rusijos vadų pa
veikslai visur iškabinėti, 
laikraščiuose Stalino pa
veikslas su prielankiau
siais aprašymais, oficia
lus sveikinimai, dovanos 
ir ątstoyąi buyo pasiųsti 
į Maskvą”... Įr dar kaiku- 
rie žmonės tiki, kad Mad
rido valdžia ne bolševikiš
ka... Maskvą diriguoja Is
panijos karą prieš Franco.

i

Massachusetts Catholic 
Order of Foresters, Cop- 
ley - Plaza viešbuty, su
ruošė bąnkiętą pagerbti 
naują aukštesnio teismo 
teisėją John P. Higgins, 
lapkričio 10 d. Dalyvavo 
apie 1000 svečių. J. E. 
Kardinolas O’Connell per 
kųn. Harry M. O’Conner 
suteikė teisėjui palaimini
mą. ’ęame bankiete iš lie
tuvių’ dalyvavo muz. Ra
polas Juška (dainavo) ir 
p. J Kazlauskas (gub.' 
Hurley artimas draugas).

Sullivans Liquors Store
295 W- ĘROADVV AY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERITY WĮNNĘR 100 Proof 1 m. Senumo 

I KVORTA — $1.25
Ruginė Straight degt- 90 proof 1 m. senumo $1.25 
C|lifprpia Gfąpe Brandy didelis butelis už $|.25 
GIN kvorta ...... »............................................. .99c.

$1.25
GARBISON
90 proof degtinės 

Kvoptą — $1.09 *1 . > 4.

' RtM už pt. — G9c. — kvortą
ALUS f<

BAY STATĖ 3 kenai 
už 25c.

.J ' ■ •

Worcester, Mass. — Šv. 
Kazimiero ir Aušros Var- 

į tų lietuviu parapijose eina 
lenktynės. Pažiūrėsime iš 

į kurios parapijos gausiau
siai dalyvaus baliuje.

Atfyal, Mass. — Šios ko- _  ___
lonijos jaunimas — Vy- važiavimo sesijose. Prašo- 
čiaį ramiai, bet energingai me pagaminti Įnešimu or- 
organizuojasi atvykti į ni?acijos gerovei ir'pa- 
Darbininkp Į^lių ir laimė-j-jg^ti raportus iš kuopų

o, Telefonas
SOUth Boston

V 9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SDOARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ. 
SO. BOSTON.'MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

ti visas skirĮąmas 4ova- 
nas.

Hudson, Mass. — P-lė 
Julė Stonytė ‘Darbininko’ 
administracijai rašo: — 
“Tamstų “Dąrbįninko’ ba- 

; liaus tikįefųs gavome.
Stengsiuosi visus išpar
duoti. Ka4ąųgį pąs mus 
yra didelis nedarbas, tąi 
gal bus’ą ir nesudarysime, 
bet keletas automobilių __________
tikrai atvažiuos. Būsiu ir ‘virš 35 metus. Biznis apgyventas 
aš pati. Mūsų Sąjųngietęs lietuviais ir lenkais. Parduosiu 
if-gi rimtai ruošiasi vyk- arba išrendavosiu.
ti i balių” i Atsišaukite: Juozas Versiackas,

20 Austin St., Norwood, Mass.
(12-30)

I

NELEIDŽIA BAŽNYČIOS 
STATYTI

Andover, Anglija, lapk. 
11, — šio miesto Katali
kai nupirko žemę bažny
čiai statyti. Gi miesto val
dininkai tuojau nutarė, 
kad tai yra rezidencijos 
sekcija ir Katalikai nega
li bažnyčios statyti. Gali
ma statyti kokį nors viešą 
namą, politinį klubą, mer
gaičių mokyklą, bet ųe 
Katalikų bažnyčią. Katali
kai, žinoma, tokio val
džios nutarimo negali pri
imti. Kodėl negalima turė
ti bažnyčios rezidencijos 
sekcijoje? Čia aiškus nu
sistatymas prieš katąli- 
kybę.

ti į balių”.
Laukiame žinių ir iš ki

tų kolonijų. Rąžykite tuo-
v •

VISOS KOLONIJOS 
BRUZDA

Providence, R. I. — Po
nas Ędv. Čiečyą “Parb.” 
administraciją; rąšp; ‘Ęų- 
vąų pąąirengęą ąįvą^iuot; 
į “Darbininko” baliaus 

| komisijos susirinkimą, bet 
i dėl tūlų aplinkybių nega
lėjau. Turiu pranešti, kad 
aš pats ir musu 4&rbuotqr 
jas muz. A. Giedraitis dar-

veikimo pereitais metais.
J. Mončiūnas, 

Apskričio Pirmininkas,.
B. Mičiūnienė, 

Apskričio Raštininke.

ĮVAIRŪS skelbimai
* *

i
PARSIDUODA Pekarnė su na

mu ir 3-ju karu garadžiumi. Na
me yra keturi kambariai gyven
ti ir storas. Biznis išdirbtas per

jau, kąd dar prįeš balių PAI®ŠKAF„ penn!?°-J * f . • paeinančio is Urvikių kaimo, Ma-galėtume paskelbti apie valaus, Mažeikų apakr.
prisirengimu. Tik i ip ė I Atvykęs i Ameriką, 1904-5 metais, 
kad Darbininko metinis Jis pats ar kas apie jį žinantis 
bąliųs bus sėkmingiausias. meldžiu man pranešti, už ką bū- 
kokįs kąiįa nprs yra bu- ' “i.iSr y 
vęs Darbininko 22 m. is- (8 Lan^ham st” Rochester, N.^Y. 
tori joje.

ĘOĮ^ĘVĮKAĮ GYVEN
TOJŲ SARĄšO NEIŠ

DUODA

Maskvą UpUr. 11, — 
Kąda pąetų prą^oje buvo 
4apoęaąs ftųąijoą gyvento
jų sąrašas, tai tiek 4ąug 
žmonių pąąįsąkė tikį į 
Dievą, kad sovįety valdžia 
to sąpašo neįšdrista pa- 
skęlįti spąųdpje, bet tik 
pąsąkėt kad jįs ęsąs klai
dingas ir naujas sąrašas

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman SL, 
Stougbton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIĘW 
MOTOR SERVICE 

sfŪDĘBAKER 

Automobiliu ir Troką 
Agentūra.

Taisome *1 šokit) ISrlIrbysCiŲ auto 
mobiliem. Taisymo ir demottftrąvt 
no vfe£»:

1 Hamlin Street 
. ir E. Eighth St.

Street
•hth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.

— (

LIETUVIŲ RAKANDŲ
KRAUTUVĘ

BALDUS
PERKRAUS- 

TOME 
Vteur

PIGIAI 
greitai 
SAUGIAI

LITUVĄNIĄlį FV^NITDRE CQ.
326328 W. 'Broadway, So. feokton 

TeL SOUth Buaton 4618



APSAKYMĖLIAI

AR TAI GALIMA?
Dėl Savo Sveikatos

Bernardas Koraitis
VISI ESAME VERGAI

ŽINYNAS

CREMO ALE

REPRESENTATIVE CHARLES McCAFFREY

Cremo Brewing Co
BELDEN ST.

(Politiškas Skelbimas)

■90 Proof- 
3 kenai už 25c

Alfonsas Čeplins- 
Ona Čeplin- 

— Darata 
Viktutė —

REP. JOSEPH H. D0WNEY,
254 Main St

Marijona Bara 
; žydas — Ed

— Margareta 
Mariutė—Ma- 

Onytč

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

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

411 \VASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

KAS DAUGIAU
ŠŠ. Vardo vyrų dr-jai 

sukanka 9 metai gyvavi
mo mūsų parapijoj, sek
madienį, lapkričio 14 d.

CDVflAI CSHIPAHOY RUM □rEVlALrt) Kvorta $1.19
kv. $1.09

Mažyčiai 
jie taip nyksta 
met savo nekaltumu ir 
naiviškumu patraukia vi
sų susirinkusiųjų širdis. 
Naujienybių vakare jų 
Senis Kazys, Turiu Gera 
Dėduką ir Ačiū Dievui vi
siems patiko, bet vakaro 
prizas ar tik ne teko Va-

OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND 

SHAWMUT GIN
Kvorta 95c.

GOLD PENNANT Arielka-
Bay Statė Alus

DYKAI PRISTATYMAS Į NAMUS
Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS,

Pastabos
Atsilankiusieji negalėjo 

užtektinai atsigerėti vai
kučiu lietuviška tarm'1. 
Girdėjau išsireiškimų: ‘ši 
vakarą tai aš buvau Lie
tuvoj’, nes ir pačioj tėvy
nėj vargiai tobuliau yra 
kalbama lietuviškai. Tš 
visli 15uvo girdėti tik pa
gyrimo žodžiai dėl Sesu
čių. kurios taip meniškai 
viską surengė. Žmonių bu
vo beveik pilna svetainė. 
Gaila, kad tie. kurie dau
giausia kriokia apie lietu- 
vvbę mažiausiai įvertina 
lietuvybės darbą, kurs y- 
ra atliekamas mūsų Sesu
čių parapijinėj mokykloj.

(DEMOCRAT)
Jis pasižymi teisingu, ištikimu ir produktingu patarnavimu. Kaipo Council- 

man 1924 — 1931; Aldermanas 1932—-1935; Statė Representative 1937—1938.
Jis yra įrodęs praeityje, kad jis yra tikras lietuvių draugas ir prietelis. Jis 

yra draugas visų darbininkų.
Visi lietuviai balsuokite už jį, kad jis liktų Brocktono miesto Majoru ir kad 

jis galėtų ir ateityje dar daugiau lietuviams padėti.
PRIMARIES BALSAVIMAI ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 16 d., 11 vai. iki 

8 vai. vakaro.

kalbėjau me didžiausiojo Mokytojo,I 
Jėzaus Kristaus ištikimi
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NEW BRITAIN, CONN,
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Sykį kunigas Sikardas 
i su Broliu Jonu keliavo iš 
i vieno miesto į kitą. Kuni
gas pamatęs girtuoklį sa
kė: “Žiūrėk, girtas vyras, 

amžiaus nebe£ali paeiti, užtat 
’ i stovi stulpą apsikabinęs. 

Jis atrodo džentelmonas, 
bet tikrai yra vergas”.

Rašo T, 
KAS YRA DIEVAS

Vieną sykį šv. Katorina 
žiūrėdama į žmones pa
klausė: “Ar jūs norite, 
kad aš jums keliais žo
džiais pasakyčiau kas yra 
Dievas?”

“Taip, taip”, visi kai 
vienas atsakė.

“Kas nuo Dievo atsiski
ria”, kalbėjo šventoji, 
“tas neberanda sau ramy
bės?”

Čia Pat Pasiskubinkite!

Graborius ir Balsamuotojas
423 S. Paea Street

BALTIMORE, MD.

Neužilgo ateina žiema su ja ir šaltas oras. I. J. Fox didžiausia kai
linių kompanija Amerikoje turi didžiausį pasirinkimą naujausios mados 
kailinių su numažinta kaina. Atėjus žiemos sezonui suseina didelis pir
kėjų skaičius ir tuomet jau kainos pakyla. Taigi dabar yra patogiau
sias laikas kailinius pirkti. Atėjusios į krautuvę klauskite B. Koraičio, 
kuris yra lietuvis atstovas. Per jį pirkdamos kailinius Tamstos sutau
pysite 10 nuošimčių.

Dabar eina didelis kailinių išpardavimas su dideliu kainų sumažini
mu. Taigi, pasinaudokite šia proga—nelaukite rytojaus, ateikite į mūsų 
krautuvę šiandien!

Sutikau aną dieną seną, 
garbingą senelį. Jis man 
papasakojo savo gyveni
mo vargus ir nuveiktus 
darbus. Daug jis pasidar
bavo Dievui ir tautai. Ir 
aš paklausiau jo: “Pasa
kyk man, seneli, kaip ga
lima sulaukti tokio gar
bingo ir ilgo 
kaip tamstos?”

“Aš tau pasakysiu”, ra
miai kalbėjo senelis. “Ei
damas senyn, valgyk tik: Paėję kiek toliau, jie pa- 
pusiau tiek, kiek pirmiau mato du vyru smarkiai 
valgydavai, bet miegok du1 ginčijantis už pinigus. Ir

sykiu tiek; gerk vandens 
trys sykius daugiau ir, 
juokis keturius sykius 
daugiau”.

“Juoktis keturius sykius 
daugiau kaip jaunas, ai
tai galima, kada iš visij 
pusių girdisi tiek daug 
baisių įvykių”, su nusiste
bėjimu rimtai 
seneliui. Bet senelis iį 
miai pažiūrėjo man tiesiai ir linksmi vergai 
į akis ir tarė:

“Tai yra galima tam 
žmogui, kuris seka Jėzų 
Kristų”.

Valio pasišventus i o m s 
mūsū lietuvaitėms Sesu
tėms, valio tėvams, kurie 
leidžia savo vaikus lietu- 
viškon parapijinėn moky
klon, valio visiems, kurie 
ne tiek žodžiu, kiek darbu 
prisideda prie palaikymo 
to, kas mums lietuviams 
yra brangiausia, būtent 
mūsų tikėjimą, mūsų kal
bą ir mūsų įpročius. Mo- 

Jeikių Mažyčiui, kurs pasi- kyklos 1937 metų Naujie- 
rodė scenoj su savo grupe, nybių vakaras tikrai buvo 
turėdamas glėbyje milži- mūsų parapijos auksinio 
nišką gyvą katiną. Nors jubiliejaus nuotaikoj. Pa- 
katinas buvo mažo tig- geidaujama daugiau pana- 
raus didžio ir gan išsigan- šių vakarų, 
dęs, tačiau Valeikis nelei
do jam pasprukti. Žmonės 
tiek kvatojo ir plojo ran
komis, kad užsibaigus dai
nai reikalavo, kad Valei
kis vienas su savo katinu 
arčiau pasirodytu visiems. Tą rytą visi vyrai bendrai

Pavieni Artistai priims Šv. Komuniją per, 
Darata Šimkevičiu t ė, mišias 8:30 vai. o po nie- 

Edvardas Budelis ir Mar- tų mokyklos kieme vaišins 
garėta Paulionytė pavie- atsilankiusius Oist erių 
niai gražiai skambino pia- Rosto puotoj. Tai metinė 
nu, o brolis Ričardas su pramoga, bet šimet bus 
savo sesute Juozapina nepaprastai įdomi. Kun. 
Giedraičiai visus palinks- Dubinskas dr-jos dvasios 
mino duetu smuiką ir pia- vadas ir rengimo komisi- 

Lekavičių armonistas 
su L’Italia armonika, di
desnę už save, skoningai 
grojo. Kaip teko nugirsti 
Lekavičius tėvas ir sūnus 
gros ŠŠ. Vardo Oisterių 
Rosto, sekmadienį visą po
pietį. .

Kiti Pamarginimai
5-6-7-to skyriaus berniu

kai visus prijuokino savo 
Amatininkų darbais. Ado
maičių Antanas ir Maske- 
vičių Jonukas visiems pa
tiko su savo dialogu. Gim
nastikos drilius buvo me
niškai išpildytas * 7-8-t/> 
skyriaus mokinių. Puiki 
Naujienybių vakaro prog
rama užsibaigė Mokvklos 
choro sudainavimu “Lais
ves Varpas, Šėriau Žirge
li, Eina Garsas nuo Rube- 
žiaus”. Lietuvos himnas 
apvainikavo gražų Sesu
čių - vaikučių bendrą dar
bą.

ja dirbo visą mėnesį, kad 
daugiau prašmatnybių iš
galvoti. Numatoma 500 
svečių.

Kaip teko nugirsti Kei- 
došių šeimynai vėl teks 
kalakutas už pardavimą 
daugiausiai laimėjimų 
knygučių. Pereitą metą 
Antanas, o šįmet tai Dc- 
lores yra gabiausia mo
kyklos laimėjimų bilietų 

1 pardavikė. Visas septin
tas skyrius turi pardavęs 
beveik trečdalį visų ats
pausdintų knygučių. Mo
kykloj randasi ištikrųių 
pasišventusių vaikučių, 
kurie nenuilstančiai dirba 
parapijos naudai. Vaiku
čių didžiausias akstinas, 
tai pati Sesutė Efrema, 
vyresnioji, kuri žino arba 
išranda įvairius būdus, 
kad vaikučius paskatinti 
prie didesnių pastangų.

Sodaliečių Kalakutienos 
vakarienė užbaigs prieš- 
adventinį parapijos veiki
mą. Įvyks sekmadienį, 
lapkričio 21 d. Bilietas 
$1.00. Mergaitės kviečia 
visus atsialnkyti.

Antanas T.

NAUJA ŠEIMA
šeštadienį, lapkričio 6 d. 

įvyko jungtuvės Rožės 
Barauskaitės ir svetim
taučio Howard Jefferson 
Harris. Liudytojais buvo 
jaunosios sesutė Juzė ir 
p. Benediktas Alešiūnas. 
Po šliūbo apeigų. sekė iš
kilmingos mišios. Kun. dr-Į 
as Mendelis celebravo, o j 
kun. Dubinskas ir kun. • 
Manns, Arkivyskupo Cur- 
lev sekretorius, jam pa-: 
gelbėjo. Jaunieji gyvensi 
5115 Ardmore Way. Lin
kime naujavėdžiams švie- ! 
siausios ateities jų nauja-: 
me gyvenime.
NAUJIENYBIŲ VAKA- i 

RAS
Šv. Alfonso parapijinės i 

mokyklos vaikučių 1937 nu 
m. Naujienybių vakaras i 
buvo išpildytas šekmadie-i 
nį, lapkričio 7 d. Progra
ma buvo įvairi ir įdomi. 
Vakaro vaisiai rodė daug 
darbo ir pasišventimo iš 
Sesučių Kazimieriečių, 
vaikučių Mokytojų pusės. 
Ar tai veikalėlvje “Mary
tei Nepasisekė”, ar tai pa
vieniuose įvairiuose dri- 
liuose, dalyviai atliko 
jiems skirtas roles kaip 
prityrę artistai.

Veikiantieji Asmenys
Steputė 

Paulionytė 
rijona Akelaitytė
— Ona Garvvtė. Jonukas
— Edvardas Budelis: Bar
belė — 
nauskaitė 
vardas Jodris; p. Zigmon 
tas 
kas: Zofija 
skaitė; Alenutė 
Šimkevičiutė; 
Elenora Širtikevičiutė. Pa
čiam veikalėlyje Vainikų 
šokį atliko 5-6-7-to sky
riaus mergaitės, o Kadri
lių išpildė 3-4-to skyriaus 
mokiniai.

Pavienių Grupių Atsižy- 
mejimai

gaila, kad 
visuo-
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Sąžine ir Dievo Įstatymai / f

SUBBSCRIPTION RATES: 
Domestic yearly .......................... ;
Foreign yearly .............. ........... i.
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per weefc yearly $2.50

$4.05
$5.00

PRENUMERATOS KATNA ;
Amerikoje metams ...................
Užsieny 1 kart savaitėj metams 
Viena kart savaitėje metams 
Užsieny metams ................. ..........
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Kas, pagaliau, yra gera, Lucipierio nelaimingas šu
kas bloga? Kas darytina,‘kis: “Aš netarnausiu!” ir 
kas vengtina? Ar yra mūsų laikais skambiai ai- 
koks galutinis įstatymas, di žmonių ausyse, 
kuriuo remdamasis, žmo-į Sąžinė yra sielos veiki
mus gali elgtis? Ar toji mas; t y tas, ka sįeja 
ga utine, neklaidinga ro- ro yra praktiškas>i
dykle randasi žmoguje, t. moraihūs proto nuospren- 
y. jo sąžinėje, ar atskirai (judgment). O protas 

g™ nuo žmogaus; būtent, ko- niekas 4^^ kaip pati

DARBININKAS

nio nuosprendžio; t. y. nie
ko, bendri netute.su klau
simu, kas man čia ir da
bar darytina — gera ar 
bloga? Jei, pagaliau, klau
simas šitaip būtų pakeis
tas: “Ar aš turėčiau už
mušti savo artimą, dėl to, 
kad jis švepluoja?” Čia 
jau mano atsakymas yra 
ne tik proto nuosprendis, 
ne tik moralinis, bet ir 
praktiškas nuosprendis — 
t. y. liečia asmenišką el
gesį. Kitais žodžiais, sąži
nė yra sielos atsakymas į 
klausimą: “Kas man dary
tina, kas būtų man gera 
daryti šiame atvejuje?”

Vien tokio vadovo, vie
nok, neužtenka, nes sąži
nė yra proto nuosprendis 
ir todėl gali klaidą pada
ryti. Taigi, žmogaus sielą 
sprendžia pagal Dievo Į- 
statymus įdiegtus žmo
gaus prigimtini Kitais žo
džiais, Dievo Įstatymai 
žmogui nėra visiškai ats
kirti nuo jo prigimties, 
bet gražiai derinasi su 
tuo, ką Dievas yra jau į- 
spaudęs į jo prigimtį. De
ja, šimtmečių bėgyje žmo
gaus prigimtis tapo viso
keriopai iškreipta taip, 

i kad kartais Dievo Įsaky
mų pėdsakai sąžinėje pa
sidaro labai neaiškūs ir 
sunkiai išskaitomi. Rei
kia, pavyzdžiui, tik pa
žvelgti į kaikurių Valsty
bių išleistus įstatymus 
kaslink sterilizavimo silp
napročių ir dorovės atžvil
giu žemai nupuolusių, 
gimdymo kontrolės, lais
vės meilės, divorsų dėl 
menkiausių priežasčių, žū- 

jdymo nepagyjamų ligonių 
ir t. t. Mat, sąžinė atskir
ta nuo Dievo Įsakymų 
duoda žmogui įvairių at
sakymų; Iš to aiškiai se- 

>ka, kad žmogaus sąžinė 
turi būti auklėjama ir iš
tobulinama! Be šito auk- 

ir apšvietimo iš

: U
• •

(Tęsinys) 
VULKANAI

Nei viena šalis nėra taip vulkaninga, kaip Japo
nija. Japonijoj yra 165 vulkanai, iš kurių 54 yra gyvi. 
Ten žemė virpa nuolatai. Per metus yra užregistruo
jama apie 1,500 žemės suvirpėjimus, tai yra po ketu
ris sykius dienoj. Bet po baisaus žemės drebėjimo 
1923 m. žemė suvirpa po 17 kartų dienoj.

Tokie gamtos apsireiškimai, žinoma, negali ne
atsiliepti į gyventojų būdą. To pasėkos yra tokios, 
kad geri žmonės tampa geresniais, o blogi blogesniais. 
Nelaimių ir nepasisekimų kankinamas žmogus galų 
gale užgieda: “Man vistiek pat”. Vienas japonų min
tyto jas gyvenimo filosofija šitaip išreiškė:

“Gyvenimas yra panašus į tolimą kelionę su 
sunkia našta. Žengk pamaži ir tvirtai, kad nesuklup
tum. Įsitikyk, kad netobulybė ir kliūtys yra paprasta 
mirtingųjų dalis, ir tada nepasitenkinimui ir nusimi
nimui vietos nebus. Kai tavo širdyje pradeda kilti 
noras ką nors prakilnaus atlikti, tai atsimink praei
ties nepasisekimų dienas, kurias turėjai pergyventi. 
Susivaldymas yra šaknis amžinos ramybės ir užtik
rinimo. Į pyktį žiūrėk, kaip į savo priešininką. Jei tę
si patyręs, kas yrą kovą laimėti, o nesi patyręs, kas 
yra kovą pralaimėti, tai vargas tau; tavo ateitis tam
si. Netobulybių verčiau ieškok savyje, o ne kituose”.

Kitais žodžiais tariant minėtą filosofiją galima 
šitaip išreikšti: atsimink, kad gyvenimo kelias ne ro
žėmis nuklotas. Tokia tai vulkaningo krašto gyveni
mo filosofija.

PIRMASIS JAPONŲ KARAS SU KINIJA
Tai įvyko 1894 m. Tai buvo nykštuko kova su 

milžinu ir nykštukas laimėjo. Karas tęsėsi 230 dienų. 
Japonų žuve apie 1,000, sužeista apie 5,000, o nuo li
gų mirė 17,000. Kinų žuvo 28,000. Po karo Kinija at
sižadėjo savo interesų Korėjoj, pasižadėjo Japonijai 
užmokėti 200 milijonų kiniškų taelių, perleido Japo
nijai Formosos salą ir Liaotungo provinciją.

Šis karas buvo Japonijos modernizuotos armijos 
išbandymas. Reiškia pasirodė gerai.

Karui prasidėjus, buvo spėjama, kad Japonijai 
pradžioj seksis, bet galų gale, kai japonai susidurs su 
kinų begalinėmis masėmis, tai dalykai virs kitaip. 
Bet nevirto.

Japonijos stiprėjimas ir jos laimėjimas kovoje 
su Kinija labai nepatiko Rusijai. Tai Rusija kartu su 
Prancūzija ir Vokietija įteikė bendrą notą Japonijai 
su reikalavimu atsižadėti Liaotungo. Japonija nusi
leido, žinoma, ne be pasiryžimo vėliau atsimokėti. Ir 
po dešimties metų Rusijai atsimokėjo, o po antros de
šimties ir Vokietijai.

KAS IŠEIS IŠ DABARTINIO KARO
Dabartinis japonų nepaskelbtas karas prieš Ki

niją nesiseka taip gerai, kaip buvo galima tikėtis. Ja
ponija yra viena iš didžiausiųjų pasaulio galybių, o 
Kinija nesuspėjusi modernizuotis ir susitvarkyti. Be 
to kinai nekuomet nepasižymėjo ypatingu karingu
mu. Todėl išrodė, kad japonams bus lengva sutriuš
kinti kinų silpnas jėgas. Kinai, vienok, laikosi geriau, 
negu buvo įsivaizduojama. Kad be pašalinės pagelbos 
kinai atsilaikytų prieš japonus, tai sunku prileisti. 
Tai-gi šis karas galų gale turės baigtis japonų laimė
jimu.

Dabar ir klausimas, ar kinai susilauks iš kur nors 
talkos, be kurios jie negali atsilaikyti? Anglijos, So
vietų Rusijos, Prancūzijos ir Amerikos interesai rei
kalauja, kad Kinija būtų išgelbėta. Kol kas, vienok, 
šios valstybės nesijudina, kad suteikus rimtą talka 
Kinijai.

$2.00 kiuose nors įstatymuose. sjeja> atsižvelgiant į jos 
i Ar zm°g'us &.a11 apsieiti be ga]įą pažinti ir suprasti 
tų išorinių įstatymų . 9 dalykus. Jei kas, pavyz-

i gal jis turi savyje neklai- džiui> stato man klausi- 
dingą vadovą, kurio pa- to klausimo atsaky- 
galba jis pajęgtų daryti mas proto nuospren- 
gerą, vengti piktą? j di§ Tačiau> daug yra pro- 

šie klausimai labai opūs, to nuosprendžių... pav., jei 
ypač šiais dorovės atžvil- atsakau i klausimą: “Ar 
giu pakrikimo ir autoritė- 

į tą paniekinančiais laikais. 
Vis daugiau ir daugiau 
pasireiškia žmogaus sava- 

I rankiškumo ir nepriklau
somybės troškimas. Visur 
matosi noras spręsti ši 
klausimą pagal dabartini

$5.00

366 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Priekaištai
Atšoka Atgal

Yra žmonių, kuriems trūksta paprasčiausio ap
dairumo bei atsargumo. Puola kitus tokiuose daly
kuose, kur jų pačių silpnybė daugiausia atsiskleidžia. 
Žmogus turįs eilinį apdairumą ir mokąs bent kiek ap
linkumoj orientuotis bei apsidairyti, neišdrįsta pulti 
savo įgimtą silpnybę, kurią atsitiktinai pastebi savo 
artime. Pavyzdin, girtuoklėlis labai atsargiai puola 
mėgstantį išsigerti kaimyną, nes žino, kad girtuok
lystės priekaištas sugrįš atgal į jį patį. Tačiau viena 
rūšis žmonių nebeturi to reikiamo sveikam žmogui 
apdairumo. Tai komunistai. Ką jie bebūtų kitiems 
prikaišioję, visame kame patys nusideda ir tai dide- 
liausiam laipsny. Prikaišioja kapitalistams gobšumą 
ir darbininkų išnaudojimą, patys būdami dideliausiais 
suvalstybinto kapitalizmo gerbėjais ir darbininkų iš
naudotojais. Prikaišioja fašistams diktatorystę ir 
laisvės priespaudą, patys skelbdami proletariato dik
tatūrą ir engdami asmeninę žmogaus laisvę, kaip nie
kas ir niekad istorijoj. Prikaišioja tikintiesiems fa
natizmą, patys būdami siauriausios rūšies bedieviais- 
fanatikais. Prikaišioja imperialistams militarizmą, 
patys užlaikydami dideliausią pasauly armiją ir nu
traukdami darbininkams duonos kąsnį, kad tik pa
jėgtų finansuoti visokių visokiausius žudymo pada
rus ir amžinai ginkluotis. Prikaišioja kapitalistinių 
valstybių diplomatams veidmainingumą, intrygas ir 
kišimąsi į sovietų vidaus reikalus, patys nuolatos ir 
neilstamai griaudami visų valstybių vidujinę santvar
ką ir amžinai intriguodami kaip čia nuvertus tos ar 
tos šalies vyriausybę- ir užvedus joje sovietų tvarką. 
Pagaliau (suturėkite juoką, prieteliai, kaip sakydavo 
romėnai) prikaišioja katalikams inkviziciją. Negrįš, 
girdi, daugiau jūsų inkvizicija.

Kad inkvizicija pas katalikus negrįš, tai ir mes 
žinome, ir komunistai pripažįsta. Bet kad ji sugrįžo į 
Rusiją, tai žino visas pasaulis, tik vieni komunistai į 
tai užsimerkia. Ir ji sugrįžo tūkstantį kartų baises
nė, negu ispaniškoji. Čeką, GPU ir kiti bedieviškosios 
inkvizicijos budeliai dar tebekankina vargšę Rusiją 
ir šimtus tūkstančių jos piliečiu siunčia i aną pasaulį.

K.

■v •

Sena Apie Šliupą Pasaka

atsakau į klausimą: 
lenkai pagrobė Vilnių?” 
mano atsakymas yra pro
to nuosprendis, tačiau, 
grynai istorinis, ne mora
linis nuosprendis. O jei 

i klausimas būtų pakeistas: 
i “Ar lenkai turėjo teisę 
i pagrobti Vilnių?”, tai jau

i x O i r O c » w.

žmogaus nusiteikimą, bei čia bus moralinis proto 
i žmonių papročius. Ben- nuosprendis, t. y. teisybės 
drai imant, išgąstingai 
viešpatauja pasipriešini
mas visokiems įstatams.

ar neteisybės nuospren
dis. Vienok, dar čia nesi
randa praktiško, morali-

Darbininkų Organizacijos 
Taika

Didžiausia šių dienų 
darbininkų nelaimė yra jų 
organizacijos pasidalini
mas. Visi kalba ir rašo a- 
pie darbininkų reikalus įr 
jų būvio pagerinimą; visi 
geros valios žmonės jiems 
teikia pagalbą, ir šiandien 
tikrai yrą proga darbinin
kams išsikovoti sau geres
nį atlyginimą. Bet, deja, 
pačių darbininkų organi
zacijos išėjo į kovą, viena 
prieš kitą. Tiesiog darosi 
nesuprantama, kaip dar
bininkų organizacijų va
dai, kurie yra pačių darbi
ninkų mokesniais palaiko-1

labai nemėgsta taikos, y- 
pač darbininkų gyvenime. 
Mat jei darbininkai turė
tų vieną galingą organi
zaciją, visi prie jos pri
klausytų, tai žinoma, len
gvai išreikalautų iš darb
davių ir teisingą gyveni
mui atlyginimą ir geres
nes darbo sąlygas. Tada, 
aišku, niekas apie strei
kus nemąstytų, nebūtų 
reikalo. Darbininkams bū
tų malonu dirbti; bet ko
munistai neturėtų prieš 
ką agituoti, negalėtų dar
bininkams sakyti, mes už įėjimo

SLA garbės narys, dr. Jenas Šliupas, neperseniai 
“Laisvoj Minty” pareiškė, kad statyti kryžius vietoje 
senų sugriuvusių paminklų Lietuvoje “tai tiesiog pa
sityčiojimas iš visos lietuvių tautos ir visų Lietuvos ! 
piliečių”. Ari gi? Lietuvių tauta katalikiška, kryžius 
kataliku simbolis — tai kuriuo logikos dėsniu staty
mas kryžių būtų iš Lietuvos piliečių pasityčiojimu? 
Ir kas Įdomiausia, kad Šliupas būtinai įterpia žo
džius “iš visos tautos, iš visų piliečių”. Ar gi lietuvių 
tauta būtų jau tiek sušliupėjusi, kad neatsirastų ne
vieno nešliupiškos galvosenos piliečio? Tokia haliuci
nacija bei ligūstas sapaliojimas gali išsiperėti tik se
noj iškvėrusioj vaizduotėj. Juk tikrumoje šliupinės 
galvosenos piliečiai yra neužginčyjamoj mažumoj, tai
gi kalbėti visos tautos vardu gali tik tokie “psicholo
gai”, “istorikai” ir “filosofai” kaip dr. Jonas Šliupas. 
Jei kas yra atgyvenęs savo amžių ir dardąs į atožan- 
gos bedugnę, tai triukšmingas laisvamanių garsokal- 
bis.

Savo išsimokslinimui papildyti dr. šliupas patie
kia dar šitokį “perlą”: “Jie (kryžiai) — baudžiavos 
paminklai”. Iš katekizmo Šliupą egzaminuoti neten
ka. Jis gali to nežinoti, kad Kristus mirė ant kry
žiaus, kad vergus išlaisvintų ir stabmeldiškąją ver
giją sugriautų, bet kaipo “istorikas”, šliupas turėtų 
jau bent tiek susivokti, kad krikščionybė nieko ben
dra su baudžiava neturi. Baudžiava ir vergija buvo 
dar seniai, seniai prieš krikščionybės įsikūrimą, kiek 
amžių išsilaikė prie krikščionybės ir pagaliau išnyko, 
o krikščionybė yra ir bus. Reiškia, krikščionybė sau, 
baudžiava sau. Tai grynai ekonominis, ne religinis 
klausimas. Bet jei dr. šliupas taip garsiai ir be ato
dairos apie baudžiavą kalba, tai jam kaipo apdairiam 
“sociologui” (dar vienas neužtarnautas titulas), rei
kėjo dirstelti į Sovietų Rusiją. Ten baudžiava įsivy
ravo kaip tik tuo metu, kai prasidėjo bedieyybės va
jus. Ar gi tai ne įrodymas, kad baudžiava kaip tiktai 

• su bedievybe susigiminiavo? .... R.

jus kovojame. Kada yra viršaus žmogus nepasiek-
mi, nenorėtų sudaryti vie- j taika darbininkų organi- tų savo paskučiausio tiks- 

Jis stačiai paklystų, 
kaip ir dabar tiek daug 
klysta. Tas pats Dievas, 
Kurs mus sutvėrė, taip 
pat yra mums paskelbęs 
savo Įstatymus ir įsteigęs 
kat. Bažnyčią, kurios 
šventa pareiga yra skelb
ti Jo tiesas ir išaiškinti 
Jo Įstatymus- Čia jau ir 
gali kasnors prikišti, kad 
tas privestų prie vergiš
ko paklusnumo Dievo ir 
Bažnyčios Įsakymų, o ne 
prie laisvo sąžinės veiki
mo! Anaiptol! Sąžinė, tuo 
apšvietimu iš viršaus nė
ra priversta veikti! Vien 
tik žinojimo nepakanka, 
nes žmogus gali viską pil
nai žinoti, kas jam reikia 
daryti, o vis dėl to, vis y- 
ra jo galybėje būti nepa- 

I klusniu, kuriam faktui nė 
vienas gerai suprantąs sa
vo tikėjimą katalikas ne
prieštaraus. Tas apšvieti
mas per Dievo Įsakymus, 
tat, apsaugoja žmogų ir 
suteikia jam tikrosios lai
svės, nes tas yra laisvas, 
kuris nieko nedaro prie- 
štesa savo prigimčiai, ku
rioje kaip tik ir randasi 
Dievo Įsakymai.

Klaidinga, tat, žiūrėti į 
Dievo Įsakymus kaipo ' 
kokio nors žiauraus Die
vo draudžiančius paliepi
mus. Jis gerai pažįsta tą 
mūsų prigimtį, daug ge
riau negu Fordas pažįsta 
savo išdirbtus automobi
lius. O Fordui uždraudus 
naujai nupirkusiam auto
mobilių pradžioje važiuoti

ną galingą, visus rįšančią zacijos ir taika ir sutiki- 
organizaciją. Jau patys mas tarp darbdavių ir 
darbininkai pradeda abe
joti apie tų vadų nuošir
dumą. Darbininkai nesu
pranta, kodėl Amerikos 
Darbo Federacija ir CIO 

I negalėtų susivienyti, juk 
abi siekia pagerinti varg
šų žmonių gyvenimą. Ir 
jie jaučia, kad tik vadu 
asmeniniai ir politiniai 
sumetimai tas dvi organi
zacijas laiko atskirtas.

PASIDALINIMO 
PRIEŽASTYS

Darbininkams ne 
slaptis, kad Amerikos 
Darbo Federacijos vadas 
Mr. Green ir CIO vadas 
Mr. Lewis siekia aukštos 
vietos Washingtone, o gal 
net svajoja apie pačią au
kščiausiąją. Ir abu jaučia, 
kad jie vienas kitam ke
lią pastoja. Nenori nusi
leisti.

Kita priežastis, tai jų 
asmeniniai sumetimai. A- 
bi organizacijos dabar y- 
ra galingos. Nei Mr. 
Green, nei Mr. Lewis ne
nori nužengti į žemesnę 
vietą; abu nori būti vy
riausiais vadais. Jei tas 
organizacijas suvienytų, 
tai vienas iš jų netektu 
aukštos vietos. Ir taip dėl 
vadų politinių ir asmeni
nių sumetimų, darbininkai 
nukenčia.

KOMUNISTAI
Komunistai, kapitalistai 

ir visi politikieriai tuo 
darbininkų pasidalinimu 
džiaugiasi, ir deda pa
stangas, kad tarp jų tai
kos nebūtų. Komumstai

I
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darbininkų, tai komunis
tams darbo nebėra. Jie 

į taikos darbininkų tarpe 
nenori.

KAPITALISTAI IR PO
LITIKIERIAI

Kapitalistai išleidi i a 
tūkstančius dolerių, kad 
tik pakenkus darbininkų 
vienybei. Ir kada darbi-i 
ninkai kovoja vieni prieš 

I kitus, tai kapitalistai tuo I 
džiaugiasi ir sako, kad jei 

: darbininkai nežino ko jie 
nori, nes viena unija taip 
kalba, kita kitaip, tai jų 
reikalai turi būti pavesti 
į mūsų valdymą. Gudrūs 
politikieriai žino, kad vie
na galinga organizacija 
gali juos valdžios vietose 
palaikyti arba išmesti, ir 
dėl savo asmeninių sume
timų, nenori, ir net bijo 
darbininkų organizacijos 
taikos.

DARBININKŲ UŽDA
VINYS

Darbininkai savo unijų 
susirinkimuose turėtų ak
tyviai dalyvauti ir reika
lauti, kad organizacijos 
vadai jų reikalus aukš
čiau statytų už savo as
meninius ar politinius su
metimus. Juk darbininkai 
iš savo mažo uždarbio or
ganizacijų vadams moka 
dideles algas, tikėdamies, 
kad jie jų • reikalais, rū
pinsis, . pašvęs visas savo 
jėgas jų vargingą gyveni
mą palengvinti, o ne tik

■
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GALAS

pirkėjo laisvės. Mat, For
das gerai žino, koks grei
tumas yra gera inžinui. 
Taip pat Dievo Įstatymai 
nevaržo žmogaus, bet su
teikia jam pilną laisvę.

Aiški išvada, taigi, se
ka: Kiekvienas pasiprieši
nimas Dievo Įstatymams 
ir tuo pačiu momentu yra

v •

pasipriešinimas žmogaus. 
prigimčiai! Pilnai supras-, 
damas šią nepaneigiamą 
tiesą, katalikas gyvens 
pilnu, antgamtišku gyve
nimu ir džiaugsis tikrąja 
laisve ir laime ne tik šia
me gyvenime, bet ir ana
pus grabo!

Pr. Aukštikalnis, S.J.

DARBININKU UŽDARBIAI dabartinio
— _ ____ ____ hranmimnBRAZILUS#

ūkio
-—z £-------- i v Lih. i n o ui ii ų prauzioje važiuoti
sau naudos ir garbės ieš- ne daugiau kaip 35 mylių 
kos. T.'j valandą, tuo nevaržo

Brazilijos žemės 
darbiAmkai, gaudami mai
stą, vidutiniškai šiuo me
te uždirba nuo 4 iki 8 mik

reisų per dieną. Prie lau
ko darbų astuonių valan
dų darbo dienos įstatymas 
neveikia, viršvalandžių 
taip pat nėra. Mažiausias 

j uždarbis bene bus bananu 
plantacijose, o daugiausia 
uždirba akordiniai darbi
ninkai sezono metu prie 
kavos ir vatos rinkinio ir 
kukurūzų laužymo.

Miestų ir fabrikų darbi
ninkai uždirba vidutiniš
kai nuo 7 iki 12 mikreisų 
per valandą, moterys dar 
mažiau. Neblogai uždirba 
tik kvalifikuoti darbinin
kai, specialistai ir meiste
riai. Tokie gauna nuo 15 
iki 25 milreisų už valandą, 
bet mūsų tautiečių prie ši
tokių darbų maža. Prie 

» pragyvenimo 
brangumo paprasti darbi
ninkai gyvena gana skur
džiai. Dėl to didesnių dar
bininkų šeimų prievrsti 
dirbti ir silpnesnieji, šei
mos nariai, — moterys ir 
net vaikai.

netute.su
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Budėsime Lietuvos Garbės Sargyboje
,u *' — • K

Amerikos lietuvių katalikų plačiajai visuomenei nė, bet ir visa Lietuva, viso pasaulio lietuviai. Nori- 
jau žinoma, koks svarbus dabartinis momentas Lietu- 
vos katalikų gyvenime, kuriam gresia nenormalių, są
lygą pavojus tautinei ir tikybinei veiklai ir visai ne 
dėl katalikų kaltės. Turime dėmesy Lietuvos vyriau
sybės pasiryžimą ne tik sužaloti Vytauto Didžiojo Ū- 
nivųrsiteto autonomiją, bet ir nuskriausti katalikus 
ypatingai, panaikinant universiteto Teologijos— Fi
losofijos fakulteto filosofijos skyrių, kuriame katali- togas dr. J. Pankauskas, pedagogas - filosofas dr. A. 
kiškoji studentija buvo auklėjama katalikų pasaulė- Maceina, redaktorius - pedagogas dr. Ig. Skrupskelis, 

geografas dr. VI. Viliamas ir ištisa eilė kitų. Tai žmo
nės, kurie Lietuvos tikybinio, kultūrinio, visuomeni
nio gyvenimo dirvoje varo gilią vagą. Tai žmonės iš
ėję; iš katalikiško filosofijos skyriaus, kuriame dėsto 
tokios asmenybės, kaip vyskupas dr. M. Reinys, dr. 
Pr. Dovydaitis, prel. dr. Kuraitis, dr. St. Šalkauskis, 
dr. J. Totoraitis, dr. BĮ. Česnys, dr. J. Eretas, ir kiti.

Vargu ar rasime Lietuvoje nors vieną gimnaziją 
_ ar vidurinę mokyklą, kurioje nebūtų mokytojo, baigų-

Filosofijos“Fakulteto Filoso- sio katalikišką filosofijos skyrių. Vargu ar rasime 
'nors vieną katalikišką organizaciją, kuriai nevado- 
ivautų minėto skyriaus auklėtiniai. Vargu ar yra vie
nas katalikiškas laikraštis, kurio neredaguotų katali
kas pasaulietis, išauklėtas filosofijos skyriaus.

Turėdami visa tai dėmesv, organizuotosios lietu
vių kataliku visuomenės vardu jaučiame pareigos 
viešai paskelbti savo tokius įsitikinimus:

1. Visiškai pritariame Lietuvos vyskupu ir iv. 
vadovaujamos katalikų visuomenės pastangoms ir 
reikalavimams turėti Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos — Filosofijos fakulteto filosofijos skyrių 
bent dabartinėje jo plotmėje, nes šie reikalavimai yra 
teisėti ir teisingi;

2. išlaikymas Teologijos — Filosofijos fakultete 
filosofijos skyriaus yra visos Lietuvos garbės klausi
mas;

3. filosofijos skyriaus egzistavimas būtinas Lie
tuvos katalikų visuomenei, nes katalikai Lietuvoje, 
kaip sako J. E. vysk. Pr. Bučvs, turi teisę mintyti, tu- 
irėti pažiūrų, įsitikinimų ir tuos įsitikinimus įrodinėti,

v • me čia suminėti bent keliolika filosofijos skyriaus 
auklėtinių: istorikai dr. Z. Ivinskis, dr. A. Kučins
kas ir P. Štuopįs, sociologas dr. Pr. Dielininkaitis, žur
nalistai J. Kęliuotis ir kun. J. Prunskis, rašytojai — 
literatai dr. J. Grinius, J. Ambrazevičius, A. Vaičiu
laitis, J. Grušas ir B. Brazdžionis, gimnazijų direkto
riai Ig. Malinauskas, K. Šapalas ir A. Tylenis, psicho-

Važiuojam Į Lietuvą
(Tęsinys)

Apart gražių Paryžiaus 
įstaigų, parkų ir kitų da
lykų, atsiverčia ir blogoji 
pusė. Čia daug randasi su
vargusių žmonių, kurie 
neturi darbų, neturi už ką 
pavalgyti ir apsirengti. 
Daugiausia tai Paryžiaus

i I
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Rašo P. Razvadauskas. nės, namai atrodo gražės
ni, taip gi turi gražių ap: 

, linkių. Judėjimas, yps
nakties metu daug mažę: 

priemiesčiuose. Sutikęs]-13*8’ Paryžiuje,
vieną amerikoną, kuris į Kadangi Lietuva su Ve 
jau trys metai kai gyvena kieti ja nepergeruose san 
Paryžiuj ir gyvenimą liau- tykiuose, todėl žmogus ti 
dies gerai pažįsta, jis at- į ri tokį jausmą, būk ti 
virai man tai pasakojo ir, į vokiečiai mūsų priešą 
aš pats tą pastebėjau. vienok būdamas Berlyr 

Berlynas atrodo tvar- i Paatebėlau visai ką kitą
kingesnis, gatvės platės-

■v •

žiūroje ir ruošiama geriausiais Lietuvos jaunimo mo
kytojais. Vyriausybė savo sumanymus perdavė sei
mui švietimo ministerio prisiųstu projektu ir jo vie
šais paaiškinimais. Lietuvos katalikų visuomenė su
judo ginti savo teises. Ta visuomenė ne viena, jos 
priešaky garbingieji Lietuvos vyskupai, kurie šių me
tų spalių mėn. 5, 6 įr 7 d. konferencijoje svarstė šį rei
kalą ir po konferencijos išleido tokį pranešimą:

“Konferencija plačiai susipažino su Vyt. D. Uni
versiteto Teologijos — 1 
fijos Skyriaus juridine padėtimi, jo struktūrą, nuveik
tais darbais ir gręsiančiais jam pavojais, nuodugniai 
apsvarstė būdus, kuriais turėtu būti apsaugotos Sky
riaus teisės, tuo būdu pareikšdama, kad Filosofijos 
Skyriaus egzistavimas ir jo teisė yra Kat. Bažnyčiai 
Lietuvoje ir Lietuvos bei Amerikos lietuvių kat. vi
suomenei pirmaeilis dalykas, kurio išsprendimas susi
lauks atitinkamo atgarsio užsieniuose ir lems Lietu
vos vardą”.

Šviesiausi Ganytojai drąsiai pasakė, kad filoso
fijos skyrius turi pasilikti, tad katalikų visuomenei 
netenka abejoti, katroje pusėje atsistoti besiartinan
čios kovos lauke, bet katalikų. teisės turi būti apgin
tos dar ankščiau nei Lietuvos vyriausybes padiktuo
tas seimas išdrįs panaikinti Teologijos — Filosofijos 
Fakulteto filosofijos skyrių.

Kad būtų kiek aiškiau, kodėl katalikai turi negin
čijamų teisių į minėtą filosofijos skyrių Vytauto Di
džiojo universitete, norime čia priminti to skyriaus 
kilmę, jo veiklą ir jo reikšmę.

Kai Lietuvos Steigiamasis Seimas kūrė svarbiau-.moksliškai svarstyti ir skelbti; 
sius pagrindus nepriklausomybėn įžengusios Lietuvos 
valstybei, jis neužmiršo ir aukštosios mokyklos stei
gimo. Katalikų visuomenėje buvo teisėtas ir teisingas 
noras turėti savo, katalikišką, universitetą, kurį šelp
tų valstybė, kaip tai daroma Olandijoje, Belgijoje ir 
kitose kultūringose valstybėse. Katalikų visuomenė 
tokio universiteto galėjo lengvai susilaukti, nes Stei
giamojo Seimo narių aiškią daugumą sudarė katali
kų pasaulėžiūros žmonės. Tačiau katalikai pagerbė 
mažumos įsitikinimus, neišnaudojo patogios savo 
būklės ir išsprendė universiteto klausimą taip, kad 
steigiamojo universiteto rėmuose katalikams buvo 
užtikrintas vienas skyrius, kuriame katalikai studen- 
tai galėtų klausyti tokių dalykų, kurie ankštai susi
jungę su apsisprendimu pasaulėžiūroje: filosofijos,

4. filosofijos skyrius reikalingas kaip kūrybinė 
krikščioniškoji institucija, ypač šiuo metu, kai Euro
poje grumiamasi už krikščioniškus ar nekrikščioniš
kus gyvenimo pagrindus, o Lietuva negali eiti su visą 
civilizaciją griaunančiomis jėgomis — komunizmu, 
fašizmu bei nacizmu — prieš kurias geriausias gin
klas yra tvirta krikščionybė;

5. filosofijos skyriaus panaikinimas būtų didelis 
[įžeidimas kultūrinės apykantos principų, tai būtų Dra
udžia kovos, kuri pareikalautų daug jėgų, tačiau kuri 
ankščiau ar vėliau baigtųsi vis dėlto Katalikų Bažny
čios laimėjimu;

6. filosofijos skyriaus panaikinimas būtų aiškus 
šaukimas kovon visos Lietuvos katalikų visuomenės 
ir katalikiškos išeivijos, kas būtų nepaprastai žalin-

pedagogikos, literatūros, visuomenės mokslų. Katali- ?a Lietuvai ir lietuvybei, 
kai nereikalavo sau atskirų medicinos, teisių, ekono- “ Z~'
mijos, technikos, gamtos, matematikos ir kitų griež- nei išeivijos katalikai neieško kovos prieš Lietuvos

Ramia sąžine galime tvirtinti, kad nei Lietuvos

tųjų mokslo skyrių, bet tik garantijos dvasiniems 
mokslams.

Teologijos — Filosofijos fakultetas dirbo ir dir
ba našų darbą ir Lietuvai ir Bažnyčiai. Tarp jo pro
fesorių ir studentų buvo kūrybinis entuziazmas. Mok
slinis darbas ten ramiai truko iki 1926 m., kai Lietu
vos vyriausybės vairas pateko į socialistinės visuome
nės ir tautinių mažumų rankas, tačiau fakultetas pir
mąją audrą praleido sėkmingai. 1927 m. gruodžio 
mėn. jo teisinė būklė sustiprinta Lietuvos sutartimi 
su Apaštališkuoju Sostu. Su gailesčiu tenka pažymė
ti, kad ir po šio įvykio vyriausybė nerodė pagarbos 
nei katalikų visuomenės teisėms, nei savo duotiems 
iškilmingiems pažadams; 1928 m. kovo 27, 28 ir 29 d. 
įvykusioje konferencijoje Lietuvos vyskupai rado rei
kalo pažymėti, kad “Teologijos — Filosofijos Fakul
tetas yra Konkordato su Apaštalų Sostu garantuotas 
toje santvarkoje ir padėtyje, kurioje jisai buvo kon
kordatą sudarant, reiškia, jo skyriai, šakos, katedros, 
etatai ir teikiamos lėšos sudarė minimum, kurio be 
naujo susitarimo su Apaštalų Sostu jokiu atveju ne
galima mažinti”.

Primename, kad vyriausybė ir šio vyskupų pasi
sakymo nepagerbė — 1931 m. ji smarkiai apkarpė ka
talikišką filosofijos skyrių. Tas vyriausybės žygis 
buvo tuo liūdnesnis, nes minėtas fakultetas 1928 m. 
gavo iš Ap. Sosto teisę duoti laipsnius ne tik iš teolo
gijos ir kanonų teisės, bet ir iš filosofijos ir kitų hu
manitarinių (dvasinių) mokslų; tokia garbė ir privi
legija teikiama tik tarptautinio vardo mokslo įstai
goms. Tas aukštas fakultetui Apaštalų Sosto pripa
žinimas buvo iškilmingai paminėtas 1928 m. rugsėjo

vokiečiai pasirodė man 1j 
bai mandagūs ir kultūrii 
gi žmonės.

Sako vokiečiams trūkst 
maisto, bet aš to nepaste 
bėjau, valgiau ką norėja 
ir kiek norėjau. Gal pai 
liaudis ir labiau vargsti 
Traukiny, iš Berlyno 
Kauną važiuojant sutika 
vieną vokietę moteri i 
Klaipėdos krašto. Ji ka 
bėio lietuviškai, nors šilę 
nokai, apie Klaipėdos krž 
št. ir apie lietuvius laba 
palankiai. Ji išsireiškė 
“Klaipėda turi būti lieti 
viams, mano sūnus Kla 
pėdoj inžinierius ir jis t 
patį mano”.

(Bus daugiau)

Kun. St. Stonis, Jersey City, N. J., Amerikiečių 
skyriaus Tiesos Kely redaktorius;

Kun. dr. J. K. Navickas, Thompson, Conn., Ma
rianapolio Kolegijos rektorius;

Kun. Norbertas Pakalnis, Brooklyn, N. Y., N. Y. 
ir N. J. Federacijos Apskričio pirmininkas;

Kun. D. J. Končius, Mt. Carmel, Pa., Motinėlės 
Draugijos pirmininkas;

Dr. A. G. Rakauskas, Chicago, III., A.L.R.K. Fe
deracijos oirmininkas;

Antanas Bacevičius, Chicago, III., ALRK. Labda
rių Sąjungos pirmininkas;

•Juozas šaliūuas, Wi!kes-Barre, Pa., Susi vieny ji- 
mo L.R.K.A. sekretorius;

Elzbieta Paurazienė, Detroit, Mich., Moterų Są
jungos pirmininkė;

Kun. Jonas Švagždys, Brockton, Mass., Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos pirmininkas;

Antanas Mažeika, Brooklyn, N. Y., Lietuvos Vy
čių pirmininkas;

Petras Barzilauskas, Woodhaven, N. Y.. A.L.K. 
Studentų ir Profesijonalų S-gos garbęs pirmininkas:

Dr. Veronika Budrevičiūtė, Charleston, W. Va., 
A.L.K. Stud. ir Profes. S-gos iždininkė;.

Kun. Pr. J. Juškaitis, Cambridge, Mass., Blaivi
ninkų Susivienijimo pirmininkas;

Leonardas šimutis, Chicago, III., dienraščio Drau
go redaktorius;

Antanas F. Kneižys, Norwood, Mass., Darbinin- 
iko redaktorius;

K. J. Krušinskas, Woodhaven, N. Y., Lietuvių U- 
!niversalio Biuro pirmininkas;

Juozas Kudirka, Pittston, Pa., A.L.R.K. Vargoni- 
ininku S-gos pirmininkas:

Matas Zujus, Wilkes-Barre, Pa., Garso redakto
rius;

Juozas B. Laučka, Woodhaven, N. Y., Amerikos 
redaktorius;

P. Česnulis, Cleveland, 0., Lietuvių Žinių redakto
rius ;

Kostas Savickus, Chicago, III., Vyties redakto
rius;

Jonas Pilipauskas, Thompson, Conn., Studentų 
Žodžio redaktorius;

Sofiją Sakąlienė, Chicago, III., Moterų Dirvos re
daktorė ;

Nikodemas Kulys, Chicago, UI.. Muzikos Žinių re
daktorius;

Dr. J. P. Poška, Chicago, III., Pasiuntinio redak
torius;

Kazys P. Vilniškis, Brooklyn, N. Y., A. L. žurna
listų Sąjungos vardu. i

i

I

I

vyriausybę, bet jeigu Lietuvos vyriausybė panorės ir 
toliau vesti tokią politiką, kuri sistematingai, palaips
niui siekia atimti katalikams ir katalikišką auklėji
mą, ir teisę apsispręsti savo tikybinėje pasaulėžiūro
je, ir galimumą ginti Lietuvos vardą ir garbę visam 
pasaulyje, tai visiems bus aišku, kur kris kaltės šešė
lis už tokių pastangų pasekmes.

Kviesdami visą išeivijos katalikų visuomenę bu
dėti Lietuvos katalikų teisių sargyboje, drįstame jos 
vardu pareikšti, kad bet kokis Lietuvos vyriausybės 
tolimesnis žingsnis mindžioti Lietuvos katalikų teises 
privers mūsų visuomenę atsisakyti nuo bet kokio ben
dradarbiavimo nė tik su katalikų teises pažeidžian
čia Lietuvos vyriausybe, bet ir su jos atstovais ir su 
ta išeivijos dalimi, kuri pritars Lietuvos vyriausybės 
tokiems darbams. Šia pačia proga pareiškiame, kad 
išeivijos katalikų visuomenė neis į jokius “bendrus 
frontus”, o viena, savo jėgomis, ištikimai budės Lie
tuvos katalikų teisių ir Lietuvos garbės sargyboje.

Kun. Jonas Balkūnas, Maspeth, N. Y., Kunigų 
Vienybės pirmininkas.

Kun. Kazimieras Urbonavičius, So. Boston, Mass., 
A. L. R. K. Federacijos dvasios vadas.

Kun. Juozas Aleksiūnas, Brooklyn, N. Y., K. V. 
Rytų Provincijos pirmininkas;

Kun. Kazimieras Jankus, So. Boston, Mass., K. V. i 
Bostono Provincijos pirmininkas;

Kun. Jonas Ąmbotas, Hartford, Conn., K. V.; 
Hartfordo Provincijos pirmininkas;

Kur. EmlUjus Paukštis, Chester, Pa., K. V. Phi- 
ladelphijos I Provincijos pirmininkas;

Kwu Vadovas Blįtuiaitis, St. Clair, Pa., K. V.

v •

LDS Naujos Anglijos 
APSK. SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadieni, kų 
kričio 14 d., 1937 m. 2 va 
po pietų Šv. Juozapo pa; 
salėje, Rogers St., Lowel 
Mass.

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

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
RNTCJPA'

TELJOBCnūN 26#0.

12 d. atitinkama programa, kurioje dalyvavo ir vy- ih^dęlpl^ijoa H Provincijos pirmininkas;
riausyoės atstovai.

Nors 1931 m. vyriausybė ir apkarpė katalikišką 
filosofijos skyrių, tačiau fakultetas sugebėjo tinka
mai persitvarkyti ir, kad ir su dideliais nuostoliais, 
mokslo darbas buvo tęsiamas planingai, o šimtai ka
talikiškos studentijos sėmėsi šiame mokslo židinyje 
dvasinės tvirtybės, šarvuodamies mokslinėmis žinio
mis.

Teologijos Filosofijos fakulteto filosofijos sky
rius nuo savo veikimo pradžios iki šiol išleido gausin
gą skaičių aukštąjį mokslą baigusiu žmonių, kuriais 
gali džiaugtis ir džiaugiasi ne tik katalikų visuose-

Kua. .Juozas K. Miliauskas, Wiikes-Barre. Pa.. 
Scraątono Provincijos pirmininkas;

Kur. Jonas Misius, Pittsburgh, Pa., K. V. Pitts- 
burgho Provincijos pirmininkas;

Kur. A. Lfeakus, Chicago, III, Chicagos Provinci
jos sekretorius;

Km. K. E. Pautoais, Bropklyn, ? N.- Y./ Kunigų 
Vienybės sekretorius;

Kur. J. A. Vaitekūnas, Providence. R L, Kunigi; 
Vienybės iždininkas;

Kua. M. A Ūrbowi, Du Bois, Pa., Foram redak-

I

WHY

Beauty BECAUSE-

America'a Mosi

Values—Obmpare Prices,

/

Were these two cars acclaimed tfiS 
outstanding value« at the recent 
Boston Automobile Show?

FEW DOLLARS 
THE LOVEST

Dodge and Plvmouth surpass in 
refinement and eiegance, yet re- 
tain every money-saving feahire 
for which they are famous, plūs 
many improvementa affecting body. 
engine, clutch, transmission and , 
riditig comfort.

S

WINMERS

Economy

?
Here’a the best neus of all! THE 
NEW 1938 DODGE ST1LL SELLS 
FOR ONLY A
MORE THAN 
PRICED €ARS!
PLYMOLTH is

Beaulifal Lok Price €ar.

We Urge You to Compare
Thea Come Ia and See Us. Our Appraisals are Liberal, 
Our Time Payments Easy. It Will Pay You to Get 
the Facts!

ANDREW SQUARE MOTORS INC.
564 Dorchester Avė. So. Boston, Mass.

PRIEŠ ANDREW Sq., SUBWAY 
Parduodame ir vartotus garantuotus karus.

. Z ■»
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Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

TURĖTU IŠKILMINGAI 
PAGERBTI

L. Vyčių N. A. Apskri
tys ruošia bankietą * lap
kričio 21 d., pagerbti Vy- 

-čių org. Įsteigėjus, būtent, 
kunigus K. Urbonavičių, 
P. Virmauski ir p. A. M. 
Norkūną. Šie garbingi as
menys yra L. Vyčių orga
nizacijos garbės nariais ir 
ne tik Įsteigėjais, bet ir 
vadais iki šių dienų.

L. Vyčių Naujos Angį i-

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

Washinglon St.
Norv/ood, Mass.

Tol. N<>rwoo<l 0330 
Gyvenimo Vieta : 

32 WAl.M T AVĖ. 
Tel. N«r'v<HH] 102(1

GRABORIUS
‘4XVEV/«A' 1X 7'1T1/?V t ITtf.O”

331 Smith St., 
PROVTDENCE, R. T.

i
Telenhone:

Ofiso; Dexter 1952
Namu: PI. 6286

jos Apskr. suprato vadų 
reikšmę ir todėl švęsdami 
garbingą L. Vyčių org. 25 
metų sukaktį, ta proga 
pagerbia savo vadus. Pa
prastai, pas mus čia Ame
rikoje lietuvių tarpe Į va
dus žiūrima kaipo į pa
prastą org. narį. Lietuvoje 
gi kitaip, ten į vadą žiūri
ma su pagarba kaipo į; 
žmogų, kuris veda minią 
per spygliuotus kelius Į 
šviesią ateitį, į laimėjimą.

Kun. K. Urbonavičius y- 
ra daug Vyčiams dirbės 
nuo pat Vyčių org. įsikū
rimo. Jis yra pasakęs 
daug kalbų vyčiams, lai
kęs paskaitas, daug auka
vęs Vyčių org. reikalams, 
ir kur jis klebonavo, ten 
buvo stipri vyčių kuopa. 
Kaipo rašytojas — poetas, 
daug yra rašęs ir rašo 
Vyčiu organui “Vyčiui”. I 
Praeitą žiemą, gyvenda
mas So. Bostone, Vyčių 

į kuopos valdybai prašant, 
dėstė lietuvių kalbos ir is
torijos pamokas. Kaip in
validui, tai didelis pašiau-' 
kojimas.

Kun. P. Virmauskis bu
vo vienas iš pirmųjų Vy
čių organizacijos organi
zatorių. Jis labai myli jau
nimą ir visuomet su jauni
mu dalyvauja. Nėra to su
sirinkimo vietinės kuopos, 
kad kun. Virmauskis ne
dalyvautų. Jo parapijoj 
(So. Bostone) yra stip
riausia ir veikliausia vy
čių kuopa.

L. Vyčių org. švenčiam 
20 metų jubiliejų, 1932 
metais, kun. P. Virmaus- 
l'iui suteikė garbės nario 
laipsni.

Ponas A. M. Norkūnas 
yra didelis jaunimo bei 
vyčiu organizacijos mylė
tojas. Prieš 25 metus jam 
kilo mintis, suorganizuoti 
lietuvių jaunimą i vieną 
stiprią organizaciją ir, 
kad toji organizacija sto
vėtų Bažnyčios ir tautos 
sargyboje.

Jam pavyko atsiekti tik- 
i s’as. L. Vyčiu org. gar
bingai veikusi per 25 me
tus, dabar švenčia sidab
rini jubiliejų!

i Ponas Norkūnas visas 
! savo jaunystės jėgas pa- 
i aukojo L. Vyčių organiza- 
! ciiai. Jis jau senelis, nebe
girdi, vienok vyčiu organi
zacijos reikalai jam ar
čiausia prie širdies.

1932 metais per įvykusi

I i

(Politiškas Skelbimas)

Nebūkite Suklaidinti t

v

JĮ,2

Nebūkite suklaidinti paskutinės minutės varomos 
neteisingos prapagandos. Kandidatai, kurie var

toja neteisingas metodas patys pralošia.
FRED D. ROWE Jūsų būsiantis Majoras

Jis reprezentuos Jus teisingai ir gerai miesto 
rotušėje

Jis pagelbės Brocktonui atsistoti ant kojų 
ANTRADIENI VISI BALSUOKITE UŽ 

FredD.
R0WE

; Už teisingą ir pažangu vyrą.
I * (

Geresnės šviesos — Gero Matymo 
• Lempos

The HAWLEY The BEACON

£31(17;! už.
5finlr;is.

KALĖDOS ATEINA!
IŠRINK ANKSTI —

IŠSIŲSK ANKSTI!
BOSTON EDISOM COMPANY

Edison Šilini

Ar jie, kaip 48 iš kiekvieno 
100 suaugusių šiandien, ken
tės prastu matymu kuomet jie 
užaugs. Prasta šviesa didžiau
siai atsakominga tai pavojin
gai padėčiai.

Už labai mažai jūs galit ap
saugot jūsų šeimos akis nuo 
blogos šviesos. Dabar kuomet 
vakarai ilgi, jiems reikia min
kštos, pakankamai, nespin- 
dančios šviesos I.E.S. Geres
nės Šviesos — Geresnio Maty
mo Lempų. Tik taip galima 
panaikinti didelę prisidedan
čią priežastį prasto matymo 
ant visados. Ateikit pamatyt 
šias gražias lempas dabar!

WORCESTER, MASS.
Spalių 24 d., Aušros 

Vartų parap. įvyko 40 va
landų atlaidai.

Oras buvo gražus, žmo
nės gausiai lankė bažny
čią. Kunįgų svečių buvo 
daug. Altoriai buvo pa
puošti gėlėmis. Altorių 
puošimo darbą atliko Se
selės Kazimierietės.

j Laike procesijos tvarką 
vedė irgi Seselės.

Mergaičių chorai giedo
jo “Garbė ir Šlovė” Dasi- 
dalindami su didžiuliu 
choru.

Vakarais iškilmingai 
giedojo didysis choras 
naujus mišparus, kuriuos 
parašė muz. J. Čižauskas. 
Giedojime daug prigelbė- 
jo su artistišku balsu dai
nininkė Marijona Čižaus- 

i kienė.
Kunigai svečiai buvo su

žavėti choro eiedojimu. 
Tai muziko J. Čižausko 3 
mėnesiu darbo vaisius.

Parapijonai taipgi gėrė
josi choro giedojimu.

Nugirdau, kad ir iš kitu 
kolonijų muzikai vargoni
ninkai buvo atvykę pasi- 
klausyti.

Iš Lawrence, Mass. mu
zikas - vargonininkas n. 
Sakas giedojo solo “Pa
ris Angelicus”. Taigi pri
klauso dėka muz. J. Čižau- 
skui, ir tam gražiam jau
nimui, kuris pašvenčia lai
ko prakilniam darbui.

■ Aušros Vartų parap. 
jaunimas labai darbštus 
ir malonus. Kleb. kun. K. 
Vasys visuomet pritaria 
kilniems darbams. Jis. y- 
pač myli jaunimą. Valio! 
iaunime dirbkite Bažny
čiai ir tautai.

Lapkr. 5 d. parap. jauni
mas turėjo Semi - Formai 
dance už miesto gražiame 
puošniame name (Wachu- 
sett Country Club). Dalv-

20 metų jubiliejinį Seimą, 
So. Bostone, p. A. M. Nor
kūnas vyčių organizacijos 
apdovanotas aukso meda
liu.

Vyčiai padarė gražų žy
gį, — pagerbti vadus, tik 
kasžin ar visi supras vadų 
reikšmę? Turėtų pagerbti 
taip, ko jie yra užsitarna
vę. Vadinasi, turėtų būti 
perpildyta Providence lie
tuvių bažnytinė svetainė!

Jaunime, Vyčiai! Lap
kričio 21 d., visi važiuoki
me į Providence, R. I. pa
gerbti savo vadus! Pr.

RUMFORD, ME.
Iš šios kolonijos jau la

bai seniai buvo žinių ‘Dar
bininke’. Tiesa, čia gerų, 
kuriomis galėtume pasi
džiaugti žinių mažai yra. 
ŠĮ kartą parašysiu apie 
Lietuvos Dukterų draugi- j 
jos veikimą. Draugijai va-1 
dovauja ne lietuviškos 
dvasios, bet rusiškos n? i 
rėš. Priežodis sako: “įsi
leisk velnią į bažnyčią, 
tai jis lips ir ant alto
riaus”. Taip yra ir su mū
sų Lietuvos Dukterų drau
gija. Kada mes organiza
vome draugiją, tai parin
kome gražų vardą: Lietu
vos Dukterys. Malonu bu
vo įsirašyti ir veikti, nes 
visos narės veikė Lietu
vos ir savo tautos naudai.

Bet ką turime šiandien. 
Vardas tebėra tas pats— 
lietuviškas, narės kalba ir 
rašo lietuviškai, bet dirba 
sovietų Rusijos kruvinojo 
diktatoriaus naudai, šmei
žia kas lietuviška, katali-

kiška. Kalba apie “demo-! Gerb. Draugijos narės- ris atitiktų jos pavadini- 
kratiją” ir “žmoniškumą”,'dukteris, aš noriu Jūsųimui — Lietuvos Dukterų, 
bet pati draugijos valdv- i paklausti, kas mūsų pirm. I Nedarykime sarmatos sau 
ba veikia dispotiškai ir p. Manson įgaliojo draugi- ir visai mūsų išeivijai, 
autokratiškai. Štai drau.- jos vardu rinkti aukas! 
gija Lietuvos Dukterų su- tokiam niekšiškam tiks-į 
rengė vakarienę. Visi ir lui? Ar mes neturime sa-i 
visos dirbome kaip bitės; vo lietuvių žmonių, savo;
pardavinėjome t , .
aukavome įvairius pro- klu, 
duktus, kad tik daugiau pašalpa, 
pelno liktų, kad tik ge- rinkti aukas 
riau ir gražiau pasirody- 
tume. 1 
nė. Draugijos pirm. p. M. 
Manson ir pradeda savo 
“maldą” 
kišką) 
mūsų išeivijos 
laikraščius, apie 
Kalbėdama apie 
paslėpė faktus, 
raudonieji komunistai nu
žudė šimtus nekaltų žmo
nių. sudegino šimtus baž
nyčių. Raudonųjų komu
nistu terorą ponia pirmi
ninkė pavadino “demo
kratija”, ir prašė auku tai 
kruvinai “demokratijai” 
ginti. Ji be nutarimo 
draugijos pakvietė kelias 
poras bolševikų ubagų ko- 
lektuoti iš lietuvių sun
kiai uždirbtus centus tre
čiojo internacionalo bude
lius paremti.

Ispanijos “demokratija” 
ar autokratija negavo pi
nigų iš šios šalies komu
nistų ir negaus, bet atsi
rado žmonių, kurie neap
sikęsdami 
kaulijimo, 
centus.

Tai negražus darbas, su- 
aikvietus žmones į vaka
rienę juos išnaudoti blo
giems tikslams.

tikietus, įstaigų, našlaitynų, moky-! 
kurioms reikalinga 

kad

vavo daug inteligentų 
žmonių ir daug svetim
taučiu.

Dainininkė Marijo n a 
hJarė Cizauskiene jau virs sa

vaitės laiko, kaip kamuo
jasi su šalčiu.

Choras sparčiai rengiasi 
nrie suvaidinimo operetės 
ir koncerto, kuris įvyks 
lapkr. 28 d. š. m.

Mūsų mieste darbai su
mažėjo. Žmonelai, kurie 
nedirba, pradeda rūpintie 

i likimu. 0 čia ir žiemužė 
į arti, reikia daugiau skati
ko. Girdis.

EOW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washin4rt<n> St 
\ORWOOll MASS 
TEL Norwoo<i 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St

TRI leidžiame ■ 
iš lietuviu į 
mūsų tau-! 
priešams ?; 

kurios tiks-' 
tautos ! 
Ar da^ 
tėvamsi 
jungo?!

i 

I I 
1
I t

komunistams, 
Prasidėjo vakarie-ltos ir tikybos

Turime VVS, 
las yra visos mūsų 
bendras reikalas, 
mums arba mūsų 
neužteko rusų 
Koks skirtumas ruso caro, į 
ar gruzino bolševiko? Pa
starojo tik žiauresnis, nosį 
nuo bolševiku budelių kul
kos žuvo daug daugiau 
žmonių, negu nuo care. 
Lietuviškos draugijos tu
ri apsivalyti nuo svetimų 
agentų. Grąžinkime mūsų 
draugijai gerą vardą, ku-

v •

(tik ne katali- 
apie raudonųjų 

išgamų 
Ispaniją. 
Ispaniją 

kad ten
I

tų žebrokų 
davė po kelis

BROCKTON SAVINGS BANK
Corner Main and Court Streets

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

“THE BANK ON THE HILL”

k

(Politiškas Skelbimas)

Atsimenate 1923 metus. Pamenate 1933 me
tus. Aš buvau draugiškas Jūsų Majoras tuomet, 
ir jei išrinksite taip-pat būsiu tokis pat. Mano o- 
fiso durys bus atdaros visiems.

HORACE

C. BAKER
JUMS DRAUGINGAS MAJORAS

(REPUBLICAN)
Balsuokite už HORACE C. BAKER. Gera 

valdžia, reiškia gerą biznį. Aš įneštu Brocktonui 
gerovę!

BALSUOKITE UŽ BAKER, jis laimės.
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DARBININKAS _______ų
KALĖDINI EKSKURSIJA

I LIETUVĄ

PHILADELPHIA, PA,
Dalyvauja “Darbininko” Metiniame Baliuje

NEW YORK - KLAIPĖDA
Per Gothenburgų, Švediją
Išplaukia iš New Yorko

DROTTNI.VGHOLM lapkričio 18,
GRIPSHOLM ........... gruodžio 8.

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal.

Ekskursijų brošiūrėle ir kaino
raštis, gaunama nemokamai pas 
visus mūsų autorizuotus laivokor- 
eių agentus, arba

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

i ir šauksmais: va
gi choras sudainavo 

primicijąntui sveikinimo 
dainą. Iškilmių vedėju bu
vo kun. Dr. V. Martusevi- 
čius. Primicijanto pager-: 
bimui gražias kalbas pa
sakė: kun. I. Valančiūnas, 
jo motinėlė, kun. E. Pauk
štys, Čhesterio klebonas, 
kun. Bublys, MIC-, kuris 
ir pritaikintas savo eiles; 
perskaitė ir įteikė primici- 
jantui, p. K. Dryža, jo J 
krikšto motina p. Stra-i 
žauskienė ir p. Maurušai- 
tis.

Primicijąntas iš didelio

PRIMICIJOS
Lapkričio 7 d., šv. Ka- 

zimįero bažnyčioje, buvo 
gražios įr reikšmingos iš
kilmės, nes tą dieną buvo 
kun. Albino PuĮoko primi
cijos. Jau prieš Šurną bu
vo prisikimšusi pilnutėlė 
bažnyčia žmonių, kad 
koks trečdalis turėjo net 
stovėti.

10:45 vai. graži procesi
ja kun. Dr. V. Mąrtusevi- 
čiaus ir Seselių Kązimie- 
riečių tvarkoma lydi.prį- 
micijantą iš klebonijos į susijaudinimo negalėjo il- 
bažnyčią. Jam asistuoja: giau kalbėti. Jis visiems 
archįdijąkonu vietos kle- gražiai padėkojo, ypač 
bonas kun. Ign. Valančiu- savo brangiajai motinėlei 
nas, dijakęnu kun. M. J. už visą rūpestį, broliu-: 
Brundzą ir subdijakonu kams ir kun. Valančiūnui, 
kun. J. Būblys MIC. Įėjus kaipo savo dvasios vadui, i 
į bažnyčią choras užgieda: už paramą 
Veni Creator. Tai įspūdin
gas ir jaudinantis buvo 
momentas. Visų akys nu
kreiptos į naują Kristaus 
apaštalą, kuris susijaudi-
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ir patarimus. 
Taip pat gražiai padėkojo 
visiems ir už suteiktas do
vanas, kurių prįmicijantas 
gausiai susilaukė netįk 
nuo giminių ir lietuvių, 

nęs ir vos nuo ąšarų susi- bet ir nuo airių, 
laikąs gražioje asistoje Iškilmių pietūs praėjo 
žengia prie altoriaus ir labai linksmoje nųotaiko- Į 
tuoj pradeda: Introibo ad je. Linkime primicijąntui 
altare Dei (einu prie Dic- kun. A. Pulokui stiprios 
vo altoriaus), pradedu sveikatos, iš tvermės savo 
pirmą kartą atnašauti ne- sunkiose pareigose ir pa- 
kalčiausią šv. Mišių auką, sėkmingos darbuotės Kri- 
Choras , muz. J. Mickūno staus vynyne... Valio Pri
vedamas, gražiai pagiedo- micijantas! Bijūnas,
jo mišias. Pritaikintą iš
kilmei pamokslą apie kuni 
go pasiuntinybę ir jam su-. 
teiktą Kristaus valdžią; 
gražiai pasakė patsai kle
bonas kun. J. Valančiu- šeimininkavo per 60 me
nas. Per mišias iš primici- tų, 
ianto rankų priimą šv. miestą, pradeda prarasti 
Komuniją jo motinėlė, du piliečiuose - užsitikėjimą. 
broliai ir krikšto motina, šiuose balsavimuose aukš- 
(tėvelis jau prieš porą me- tas miesto valdžios vietas 
tų miręs). Po mišių gerb. laimėjo Demokratų parti- 
primįcijąntas suteikė vi- jos kandidatai. Prie šio 
siems šv. Tėvo palaimini- laimėjimo gausiai prisidė- 
mą. j jo lietuviai, jųjų organiza-

2 vai. p. p. parapijos sve--cijos, ypač Lietuvių Ame- 
tainėje primicijanto pa- rikonų Demokratų klubas.1 
gerbimui buvo iškilmingi Rezultatas, sulaukta se
ptetus, kuriuos savo myli- niai pageidautos valdžios Į 
mam sūneliui - kunigui permainos. 
Albinui suruošė jo motinė- —
lė. Dalyvavo su viršum du 
šimtai svečių. Įeinant prį- nio vakarą. Taigi visi pa-j d. iki 20 d. š. m. visoje ša- blanką. 
____ • “ •_____ J____ ? •_ ________ _ •• _______ _____________________ J _ iTTTrlrr? vikiu iv, * Vvl c^lrn
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micijantųį ir garbės sve
čiams pasitiko juos 
džiaugsmingais aplodis-
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MIESTO RINKIMAI 
LAIMĖTI

Taip vadinamieji respu
blikonai, negailestingai

ir labai praskolinę

Stepono Dariaus Amerikos Legijono Benas
Lapkričio-Nov, 20 d, 7:30 vai vakare, 8 Magazine St.

įvyks “DARBININKO” metinis balius ir paminėjimas 150 m. Jungtinių Amerikos Valstybių konsti- 
tuvijos priėmimo sukaktuvių, ELKS BALLROOM, Cambridge, Mass.

Lygiai 7:30 vai. vakare, vadovaujant Amerikos Legijono Stepono Dariaus posto nariams ir mo
terų Auxilliary, Įvyks tam tikros ceremonijos. Gros šis Legiono benas. Apie Amerikos konstituciją 
5 minučių kalbą pasakys adv. J. Cūnys. Kviečiame Amerikos Legijono narius ir Auxilliary dalyvauti 
uniformose.

Taipgi tą vakarą bus POPULI ARIŠKUMO KONTESTAS — Popularity Contest. Baliuje veiks 
“SKRAJOJANTIS PAŠTAS”. Vaikinas ar vedęs vyras, moteris ar mergina, kurie gaus daugiausiai 
atviručių bus išrinkta “Darbininko” metinio baliaus KARALAITIS ir KARALAITĖ. Jiems bus Į- 
teikta po “Loving cup” įr aprengti karališkais rūbais. Karalaitė ir Karalaitis bus nufotografuoti ir 
jų fotografijos tilps laikraštyje “Darbininke”.

I. J. Fox kailinių kompanija per p. Bernardą Koraitį “Darbininko” baliui dovanojo Sidabrinės 
Lapes apykaklę vertės $100.00. Tą dpvaną įteiks pats p. Koraitis.

Gros AL STEVENS’ orkestrai pertraukose gros Stepono Dariaus benas.
Nuoširdžiai kviečiami dalyvauti iš visų Naujosios Anglijos kolonijų.

Detroito Žinios

i t

Bingo bus kas trečiadie- Šimas.

ŠV. PETRO PARAPIJA turi užsirašyti. Per paštą 
Bedarbiams ir dirbau- bus išsiuntinėtos blankos. 

F. P. tiems ne pilną laiką dar- Jeigu kuriš^' darbininkas 
bininkams svarbus prane- negautų blankos, tai gali 

Nuo lapkričio 16 nats nueiti i paštą ir gaus 
Visi išpildykite

rapijonys prašome daly-(lyje įvyks bedarbių ir dir-‘blanką ir pasiųskite paš- 
vauti. J

Providenco Diedukas, rašinėjimas
bančių ne pilną laiką su- j tui prieš 20 d. lapkričio.

---- Kiekvienas'Nereikia jokių pašto

Išrinkite I Majorus
Lawrence E
CR0WLEY

BROCKTON, MASS.

JIS TURI KVALIFIKACIJAS, PATYRIMĄ IR 
MOKSLĄ. JIS YRA TINKAMAS, TEISINGAS IR 
PATYRĘS UŽIMTI ŠIĄ VIETĄ. JIS YRA DAR
BININKŲ PRIETELIUS IR UŽTARĖJAS. JIS 
yra užsitarnavęs būtį brocktono ma

joru.
VIENA GERA TARNYSTĖ UŽSITARNAUJA
RITĄ. NEI VIENAS DEMOKRATAS NEBUVO
VĖL NOMINUOJAMAS KAIP ŠIS. TAIGI, VISI

Y LIETUVIAI BALSUOKITE UŽ —

I ./ (2., ■....
Y (Politiškas Skelbimas)

13 LAWRENCE E. CROWLEY

1

! štampų pridėti. (Antblan- 
kos surašyti klausimai 
lietuvių kalboje tilpo ‘Dar
bininko’ No. 84, 7 pusla- 
P.vj).

Bedarbių ir ne pilną lai
ką dirbančių cenzas gali 
būti labai naudingas dar
bininkams. Taigi nebijoki
te išpildyti blankos, nes 
tos blankos nebus panau
dotos prieš darbininkus 
kitokiems reikalams. Val
džia tik nori sužinoti kiek 
yra be darbo ir mažai dir
bančių žmonių, kad galė
tų aprūpinti darbu arba 
pašalpomis. Suprantama, 
šiam cenzui labai prieši
nasi ir priešinsis kapita
listai, bet tai niekis. 
Skriaudos nebus, jeigu 
valdžia aptaksuos kapita
listus pagal jų turtą.

Šią savaitę į Detroitą 
atvyko kun. D. Mikšys, 
kuris darbuojasi, kad 
Šventoje žemėje pastaty
ti lietuvių koplyčią. Tą 
darbą užgyrė Kunigų Vie
nybė ir ALRK 
jos Kongresas, 
ni.ios klebonai
labai maloniai priėmė ir 
pažadėjo jo darbui gausią 
paramą. Dabartiniu laiku 
klebonai negalėjo paremti, 
nes užimti parapijų baza- 
rų rengimais. Parems ga? 
vėnįos pietų.

Kun. D. Mikšy? daug 
laiko praleido pas šv. Pęt? 
ro par. kleboną. Jam labai 
patiko, nes buvo kaip na? 
nąuose.

Federaci- 
Šios kolo- 

kun. Mikšį

!

Šios parapijos baząro 
pradžia buvo sėkminga. 
Žmonių prisįrinko pilna 
svetainė ir nesigailėjo iš-

Didelė padėka priklauso 
žmonėms šios parapijos 
už puikias dovanas. Lai 
visi prisimena, kąd ką jįe 
padovanojo, jiems sugrįš 
šimteriopai.

Dirbtuvėse jau pradeda 
i priiminėti atgal darbinin- 
; kus, nes pradeda dirbti 
naujus automobiliu mode
lius. Lietuviai, kurie tik 
gali kitą lietuvį įprašyti į 
darbą, turėtų tą padaryti. 
Ar negeriau savo tautietį 
įstatyti į darbą, negu sve
timtautį. Nors ir mes sa
vo tarpe kartais turime 
nesusipratimų, bet vistiek 
esame tos pačios tautos 
žmonės. Visi sakome- 
“Savas pas sąvą”, bet ar 
mes tą užlaikome. Vienas 

Į kitam pagelbėkime kiek 
| galime ir tą syk bus vi
siems geriau.

Šios parapijos boyvleriai 
j išrodo kaip didžiausi 
, priešai. Vienas kitą lupa 
i iš visų pajėgų. Bet žaidi- 
' mui pasibaigus elgesi kaip 
broliai ir seseris. Visi ra
teliai stengiasi išrauti Rū
tas. Bet klebonas yra tik
ras Lietuvos Rūtų mylėto
jas ir jis priklauso prie 

į Rūtų ratelio. Su juo Rūtas 
į laiko pirmoje vietoje ką- 
! pitonas Vasiliauskas, 
Švendris, J. Malinskis, 
Žiemutė ir Stoviutė. Rate
liai stovi sekančiai:

Laimėjo Pralaimėjo 
10 
10

7 
7

i

leisti centų, nes žino, kad 
jų centai eina kilniam tik
slui.

Parapijos jau n i m a s 
džiaugiasi, kad žmonės 
juos mandagiai priėmė ir 
davė dovanas. Labai ma
lonu, kad mūsų žmonės 
užjaučia savo parapiją. 
Nebuvo žmogaus, kuris 
atsisakytų paremti para
piją, nors buvo ir tokių, 
kurie nedažnai atsilanko į 
bažnyčią. Šios parapijos 
lietuviai pasirodė, kad jie 
yra tikri lietuviai ir kata
likai.

I 
I

Rūtos
Pijonkės 
Lelijos
Mėtos

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

5
5
8
8

g

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežiu, atėję j tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

BOSTON BgĄNCH 
1410 Columbia ftd.,

South Boston

Telefonas
Wercester, 5-4385

■ L»J» ■

PHONE 
So. Boston 

2271
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HARTFORD, CONN. Volungevičiukas iš Wind- 
sor padeklamavo ir keli 
kiti kalbėjo. Galutinai kal
bėjo solemnizantai Rozali
ja ir Jonas Mončiūnai. Jie 
dėkojo visiems ir visoms 
už gardžią vakarienę, kal-

LDS 6-tos kuopos susi
rinkimas įvyks lapkr. 14 
d. tuojaus po sumos, baž
nytinėje salėje, 41 Capi- 
tal Avė. Yra prašomi visi bas~ir linkėjimus — šeimi- 
nariai dalyvauti ir keli ninkėms, tarnaitėms ir t.t. 
nariai yra užvilkę mokės- Gerb. Mončiūnai yra viena 
nius. Labai prašome į šį iš pavyzdingiausių lietu- I 
susirinkimą ateiti ir užsi- viškų katalikiškų šeimynų;

4

mokėti. Malonėkite tą pa- Amerikoje. Jų vaikai ir* 
daryti. _ seka tėvų gražų pavyzdį.'

Rašt. A. J. Pateekis Paskui buvo šokiai. Jiems 
buvo įteikta Mangle arba 
drapanoms prosyti maši
na. Telegramais irgi svei-

NAUJA LIETUVOS 
FILMĄ

Lapkr. - Nov. 14 d. 1937 ųįno ^eli, tarp kuriu Anta 
m., 7 vai. vakare Mokyk- nas jr ^rs. Kneižiai f 
los svetainėje, kampas jjosfon 
Broad St. ir Capitol Avė. j 
įvyks LDS 6-tos kuopos 
vakaras. Paveikslus rodys 
p. Januškevičius, Jr. Vėl 
turėsime progą pamatyti 
savo tėvynę Lietuvą pa
veiksluose. Visiems yra 
svarbu pamatyti, kaip su
augusiems, 
mui. Įžanga suaugusiems 
35c., vaikams 15c.

Reporteris, ti jų pastangas,

i

Joks kitas Cigaretas neduoda jums to

ŠVIEŽUMO APSAUGOS!

gimui panelės Einoraitė, 
Budrevičiutės, Savičiute, 
Griškevičiutė ir Baubukė.

Aušrelė.

MONTREAL, GANADA

BASKETBALL
Lapkričio 13, mokyklos 

salėje mūsų parapijos vai
kinai ir merginos rengia 
šokius su tikslu, kad pel
nas eitų basketball fon
dam Visas jaunimas ir se- 

taip ir jauni- nesnieji yra jaunimo nuo
širdžiai kviečiami atsilan- 
kyti į šokius ir tuomi rem- 

kad vėl 
šiais metais būtu jauni
kaičiu ir mergaičių bas
ketball rately. Verta pa
remti.

IŠKILMINGAS “SUR-
PRISE PARTY”

Aną sekmadienį mokyk
los salėje įvyko didelis 
bankietas pagerbti gerb. 
Joną ir Rozaliją Mončiū- 
nus, jųjų moterystės 25 
metų sukaktuvių proga. 
Buvo pilna salė žmonių. 
Po gardžios vakarienės, 
vakaro vedėjas kvietė kal
bėti sekančius: kunigus 
Ambotą ir Kripą; daktarą 
Matą Aukštakalnį iš Wa- 
terbury, p. Matukaitienę 
iš New York (Mončiūnie- 
nės sesuo), Bronių Zavad- 
skį, Mončiūnų du sūnų 
Edvardą ir Praną (pasta
rasis mokinasi Boston U- 
niversity), Danylienę iš 
Westfield, Mass., gerb. 
Pūrą iš Worcester, Hart
fordo vargonininką Justi
ną Balsį (kuris irgi daina
vo), Matas Kripas ir jo 
du sūnų Mykolas ir Jonas
dainavo ir padeklamavo, čas pirmininkas; Edvar- 
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Pereitą šeštadienio va
karą įvyko šv. Juozapo 
draugijos metinis balius. 
Atsilankė nemažai žmo-1 
niu, šoko, pirko bilietukus 
ir bendrai turėjo linksmą 
laiką.

K

Tai yra tas EKSTRA Užvalka
las, kuris tai daro!

P ASIŽIUREKITE ant vir- 
* šaus paprasto cigareto pa

kelio, kuris turi tik vieną Cello- 
phane užvalkalą.

Pastebėkite atvirus užlenki
mus ir siūles.

Dabar išegzaminuokit Old 
Gold pakelį. Pastebėkite tą EK
STRA Cellophane užvalkalą. Pa- 
tėmykite, kaip jis dubeltavai už
pildo pakelio viršų... ir dubelta
vai užlipdo apačią. Dėka tiem 
DVIEM Cellophane užvalkalam, 
vietoj vieno, Old Gold pakelis 
neįleidžia oro ir apsaugoja nuo 
klimato.

Kada cigaretai išdžiūsta, jie 
ir apmiršta. Sudrėkę cigaretai 
niekam nėra pasitenkinimu. Iš 
abiejų atžvilgių pranyksta kva
pas. Pranyksta švelnumas. Pra
nyksta pasitenkinimas.

Dvigubai - Švelnus Old Golds 
duoda jums ne tik prizinio der
liaus tabakus, geriausius kokius 
pinigais galima pirkt, bet duoda 
šviežumu garantuotus cigaretus 
nepaisant, kur jūs juos pirksite.

arba ‘ba- 
prasidėjo 
tęsis iki

i

t

Šv. Kazimiero parap. su
rengė “tombolą” 
žarą’, kuris 
spalių 23-čią ir 
lapkr. 13-tos.

Dovanos gražios, ūpas 
jaukus, žmonių lankosi 
daug ir galima linksmai 
vakarus praleisti, nes iš 
visur susirenka lietuvių 
bei prancūzų, kurie tarp 
savęs sukuria nuoširdų, 
draugiškumą. Manau, kad 
šis bazaras atneš gražaus 
pelno.

JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S
naujame $250,000.00 Piešiniu Konteste. Gaukite įstojimo blanka ir visus detališkumus bile cigaretę krautuvėje

Copyright, 1937, by J*. Ix>rillar<l <'o„ Ine.

Lapkr. 6-tą Šv. Elzbie
tos moterų draugija su
rengė šokių vakarą, Vy
tauto Klube. Žmonių atsi
lankė gana skaitlingas 
būrys. Pelnas to vakaro 
skiriamas draugijos rei
kalams.

PARAPIJOS BAZARAS
Šiais metais mūsų para

pijos naudai bazaras į- 
vvks šio mėnesio 17, 18 ir 
20 dienomis, tai yra tre
čiadienį, ketvirtadieni ir 
šeštadienį vakarais moky
klos salėje. Gal bus vien? 
diena extra trečiadiem 
prieš pat Padėkonės die
ną. Aną penktadienio va
karą buvo susirinkimas, 
kuriame išrinkta sekan
čios komisijos: Veikian
čioji komisija: Jonas Gau-

NEW BRITAIN, CONN.
Kitos darbi-{ 

ir darbininkai tai' 
Balukinienė. į 

Rakaus-!
Litvinas,1

IŠ DARBININKŲ 
GYVENIMO

Pereitą savaitę šiame 
mieste visose dirbtuvėse 
sumažino darbą. Sutrum-

i
We Recommend 

. and 
Guarantee

'■ t

das Mašiotas, vice - pirm.; 
Vincas Žalnieraitis, kasi
ninkas; Ona Jasinskaitė, 
raštininkė, 
ninkės
Gaučienė, 
Matulevičienė, 
kas, Balukonis,
Antanas Mašiotas, Levis- pino darbo valandas iki 
kauskas ir Petraitis. Bus 35 ir 32 valandų į savaitę, 
kaip paprastai užkandžiai, Daug darbininkų visai at- 
ir šokiai. Įžanga šiais me- leido iš darbo. Pragyveni- 
tais labai pigi: suaugu-, mas brangsta. Maisto kai- 
siems 15c., o vaikučiams nos yra aukštos. Taigi š’ 
tiktai 5c. Prašoma dovanų žiema darbininkų šeimv 
nuo lietuvių. Komisija ir noms bus sunki. _ Daug 
klebonas j__________
kviečia Hartfordo ir apy-

; linkės lietuvius ir lietu- 
i vaites atsilankyti į baza- 
: rą.

I 
I

I

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

* * *

TH€ FUtLFOR
/Hodern

tiOMCS

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

i

(Politiškas Skelbimas)

Brocktoniečiai 
Balsuokite už

DAN
KELLEHER

I

Kandidatą į Majorus 
Vienatinis, kuris išris 
industrijos sunkias pro- 

bliamas Brocktone.
Balsavimai — 

Lapkr. 16, 1937 
OVIDE V. FORTIER, 

17 Arlington St., 
General Chairman.

nuoširdž:iai ' jaunimo be darbo. Bedar- 
biaudami prasimano įvai
rių blogų darbų, 
kad blogdarbiais 
dažnai pasižymi ir

• viai jaunuoliai.
i

Gaila, 
labai 
lietu-

SĄJUNGIETĖS VEIKIA
I Lapkričio 8 d. įvyko A.

.■L. R. K. Moterų Sąjungos 
šį sekmadienį gg susirinkimas. Ap- 

svarščiusios kuopos reika- 
ilus ir išklaususios įvairių 
komisijų raportų, nutarė 
rengti “Bingo” vakarą 
gruodžio 9 d. Taipgi nu
tarė prisidėti prie rengia
mo Naujų Metų vakar

v •

CONN. LITHUANIAN 
CATHOLICS SUSIRIN

KIMAS
Bristole,

po pietų bus viso Conn. 
valstybės lietuvių katali
kų jaunimo susirinkimas. 
Rodos, bus rinkimai nau
jos valdybos kitiems me
tams. CLC jau gyvuoja
kokis 8 metus ir yra tu-1 
rėję daug suvažiavimų, j parap i jos naudai, 
susirinkimų, Field Days ir j " _______
sutraukė tūkstantines lie-Į SODALIEČIŲ VAKA

RAS
Lapkričio 20 d., Šv. An- 

įdriejaus par. svetainėje į- 
vyks Sodaliečių pasilinks
minimo — šokių vakaras. 
Vakaro pelnas parapijai. 
Patartina visiems 
vauti.

tuvių minias. Sveikiname 
CLC ir linkime jam ilgiam 
gyvuoti ir stiprėti, kad 
mūsų jaunimas eitų vis 
stipryn ir geryn.

Susirinkimas bus Bris- 
tol, sekmadienį po pietų, 
lapkričio 14. 
jaunimo draugijos • iš
Hartford, Waterbury, To- 
rrington, Bristol, New
Britain, Ansonia, Bridge- 
port, New Haven ir kitų 
miestų.

Ketvirtadienio vakare, 
lapkričio 11, Hartfordo 
lietuvių Frederiko Sabo
nio Legiono Postas, Mo
terų Auxiliary surengė 
Card Party. Atsilankė ne
mažai žmonių.

Dalyvaus
• v

daly-

i|Į

; Šv. Vardo draugija, spa
lių 30 dieną turėjo “Whist 
Party”. Žmonių atsilankė 

P-nas J. Kazlauskas, ii- mažai. Todėl ir pelno ne- 
gametis f 
darbuotojas 
Pranciškaus parapijos 
bažnyčios kolektorius, at
sisveikino su savo klebonu 
ir pažįstamais ir išvažia
vo Lietuvon.

LAWRENCE, MASS.

lietuvių tarpe daug liko, 
s buvęs šv. ■

Petras Subačius, aprū
pintas sakramentais, atsi
skyrė su šiuo pasauliu Vė
linės dienos išvakarėse. 
Nors prieš mirtį buvo pa
daręs testamentą ir pa
reiškęs karščiausį norą 
būti palaidotas Katalikiš
kose kapinėse iš Kataliku 
bažnyčios, tačiau nezalež- 
ninkai pasiėmė nors jo 
kūną. Lai gailestingasis 
Dievas suteikia jo vėlei 
amžinąjį atilsį.

• v

Spalių 27 dieną, Sodalie- 
tės parapijinėje svetainėje 
turėjo surengusios “Hallo- 
we’en Party”. Po pamal
dų visos susirinko i sve
tainę. Čia užkandžiavo 
žaidė, linksminosi. Vienu 
žodžiu visos turėjo tikrai 
“good time”. Atėjo į va
karėlį mūsų mylimas kle- i 
bonas kun. P. M. Juras su 
savo asistentu, kun. J. 
Skalandžiu. Kiek teko pa
tirti daugiausia darbavosi 
“Hallowe’en Party” suren-

Lapkr. 27-tą VVS ren
gia šokiu vakarą. Ukrai- 
nian Hali. Bilietai parduo
dama iš anksto. Šio ba
liaus pelnas bus paskirtas 
mažiems vaikučiams “Ka
lėdų eglelei” Tad visi į 
balių.

Gruodžio 5-tą d. Nekalto 
Pras. merginų draugijos 
narės ruošiasi priimti Šv. 
Komuniją (in corpore). 
Kadangi tą dieną švęsime 
Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šventę, tai po šv. mi
šių visos narės užkviestos 
pusryčiams (bažn. svetai
nėje), kuriuos 
tos draugijos 
narės.

Šv. Kazimiero 
choristai ruošia 
minimo vakarėlį prieš pat 
Kalėdas.
viena ar dvi trumpos ko
medijos; dainuos choras, 
bus solo, duetų, kvartetu 
ir šiaip visokių pamargi- 
nimų.

Girdėjau bus ir “Com- 
munity singing”. Tikimės, 
kad šis vakarėlis bus sėk
mingas, nes komisija pa
rinkta iš darbščiausių na
rių.

Gero pasisekimo!
Excelsior

pagamins 
valdybos

paran. 
pasilink-

Bus vaidinama

i
“Spaudos tarnyba yra 

nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnu atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.
ProfeslonalnV hiznioriai, p-n menin

iai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai vert! -.kaitytoji! paramos.

Visi skelbkite® “Darbininke”.
■------------------------------------------------------------------------------------ ----- ------------------------------------------------------------------------

(Politiškas Skelbimas)

6-TO VVARDO BALSUOTOJAI!

būtų stiprus, tai ir gyveni- S 
mas būtų malonesnis. Ve-J 
lionis paėjo iš Burbiškiu. $ 
kaimo, Lazdijų par. Palai- | 
dotas Šv. Marijos kapu o- | 
se su bažnytinėmis apei- 
gomis. Lai Visagalis pasi
gaili jo vėlės, 
mis rūpinosi 
direktorius p. 
lonas.

I
f

Laidotuvė- 
laidotuvių 

A. P. Kar-
T.M.

NOMINUOKITE IR IŠRINKITE

Walter J.

BURKE
*

i

MIRĖ
Lapkričio 7 d. 

prieglaudoje mirė 
Juozas Andreičikas, 42 m. i 
amžiaus. Paliko nuliūdi- į 
me našlaitę dukrelę ir į 
žmoną, su kuria buvo per- ; 
siskyręs. Tai labai liūdnas : 
įvykis. Tokių įvykių būtų 
labai mažai, jeigu žmonės 
turėtų tikėjimą į Dievą, o 

- ypač jeigu tas tikėjimas

miesto
a. a

TIKRAS LIETUVIS
1 o y;/ <

/ //.—/ -___ /

JOSEPH D. GAYSON
LiCKNSHD UPT1C1AN 

Geriausio stiliaus akiniai
721 Main St. «<»«» » 
Hartford. Conn. Pbooe 2-6M41

II

*

(DEMOKRATĄ)

Į Aldermonus
BROCKTON, MASS.

Kodėl Mr. O’Donnell nebalsavo už Dr. Kvara- 
ciejų, lietuvį daktarą? Kodėl Mr. O’Donell nere
mia lietuvio kandidato į Councilmonus? »




