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Lietuvos Pasiuntinys A- 
merikai, p. Žadeikis tele
grama dienraščiui Drau
gui (Chicago, III.) prane
šė, kad “Universiteto Fi
losofijos skyrius paliktas 
ir legalizuotas, nes iki šiol 
neturėjo legalinio pagrin
do”. Nesuprantama. Ką 
n. Žadeikis žodžiu “lega
lizuotas” nori pasakyti? 
Ar gi Filosofijos skyrius 
per 15 gyvavimo metų bu
vo nelegalus? Lietuvos U- 
niversitetui ir visiems jo 
skyriams legalinį pagrin
dą suteikė Lietuvos pilie
čiu rinktas Seimas, tai ar 
gi be tautininkų valdžios 
dekretu “legalizavimo” U- 
niversiteto skyriai neteko 
legali škumo?

Dienraštis Drangas p. 
Žadeikio pranešimu apsi
džiaugė. Bet ar vra kuo 
džiaugtis? Tiesa. Lietuvos 
Universiteto naujas statu
tas priimtas 30 balsų prieš 
16. ir tas statutas numa
to Teologijos - Filosofiios 
fakultete du skyrių, bū
tent, teologijos ir filosofi
jos. Bot švietimo ministe
ris p. Tonkūnas pareiškė, 
kad filosofijos skyrius ne
galės ruošti istorijai ir li
teratūrai mokytoju. Tuo 
pareiškimu n. Tonkūnas 
duoda suprasti, kad filo
sofijos skyrius bus labai 
apkarpytas ir jau nebus 
toks, koks buvo iki šiol. 
Taie'i ar galima tuo džiau
gtis? Aišku, kad ne.

Lietuvos seimas atmetė 
vvriausvbės pasiūlvma 
Filosofijos skyrių visai 
panaikinti ir pasirinko vi
durį: priėmė naują Uni
versiteto statutą su patai
somis. Lietuvoje yra 80% 
katalikų. Seimas neturėjo 
drąsos, o gal nei noro iš
eiti prieš tokį didelį nuo
šimtį piliečiu, nes būtų 
susilaukęs didžiausio pa
smerkimo. Bet ir dabar 
katalikai negali nurimti, 
kol Teologijos - Filosofi
jos fakulteto skyriaus 
klausimas paaiškės. Turi
me budėti 
mūsų 
teisės 
mos.

Mes
kad visa mūsų katalikiška 
išeivija pasirodė vienin
ga. Mūsų didžiosios orga
nizacijos pasiuntė protes
tus prez. Smetonai dėl 
Lietuvos kataliku teisių 
šiauriu imo. Prez. Smetona 
ir jo vadovaujamas sei
mas negalėjo nesiskaitvti 
su 80% Lietuvos piliečių 
ir su katalikiška išeivija, 
kuri taip vieningai gina 
katalikų teises.

DĖL PADĖKONĖS DIENOS
kitą savaitę išeis tik vie

nas “Darbininko” nume
ris, būtent, antradienį, 
lapkričio 23 d. Gerb. Ben
dradarbių prašome į tą 
numerį skiriamus straips
nius ir korespondencijas 
siųsti taip, kad gautume 
šeštadienį, o vėliausia pir
madienį. Kitos savaitės 
“Darbininką” ir vietiniai 
Southbostoniečiai, kurie 
ateina pasiimti, gaus tik 
antradienio vakare.

POPIEŽIUS PIJUS X!
ŠAUKIA KONSISTORIJĄ
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bIHVatikanas, lapk. 1^. — 
Jo Šventenybė Pijus XI 
sušauktoje Konsistorijoje, 
gruodžio 13 d. paskirs 
penkis naujus Kardinolus.! 
Sekantieji Arkivyskupai 
bus šv. Tėvo paaukštinti: 
Giuseppe Pizzardo, Vati
kano sekretoriaus pagel- 
bininkas; nuncijus Jugo
slavijai Ermenegildo Pel- 
legrinetti; Venicijos pat- 
riarkas Giovanni Piazza;

wNtmin7tprN vykdYs Darbininko baliuje, šeštadienį, lapkričio 20 d., 
Pierre Gerlier Lvono m-> Elks Ballroome, Centrai Sq., Cambridge, Mass. 
Prancūzijos.

Jš to pranešimo supran
tama, kad Popiežius yra 
geroje sveikatoje ir galės 
tose ilgose ceremonijose 
dalyvauti.

(Konsistorija reišk i a 
dvasiškių susirinkimą; su
sirinkimą Kardinolų svar
biam pasitarimui, daly
vaujant Popiežiui. Jei tik 
Popiežius ir Kardinolai 
tedalyvauja, tada toks su
sirinkimas vadinamas 
Slaptoji Konsistorija. Pats 
žodis Konsistorija paeina 
iš lotynu žodžio “consiste- 
re”, reiškia stovėti sykiu)
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ir veikti, kad 
tėvynėje katalikų 
nebūti] mindžioja-

turime džiaugtis.

KLASTINGA POLITIKA

K. Stasys Paleistas
Iš Kalėjimo

I

POPIEŽIUS RAGINA
ŽMONES į VIENYBĘ

Vatikanas, lapk. 18, — 
“Pasakykite Popiežiaus 
žodžius žmonėms, Popie
žius niekada per daug ne
pasako”, kalbėjo Jo Šven
tenybė Pijus XI atsilan- 

Belgijos žmo-

Vilnius, (Okupuota Lie
tuvos sostinė) — Šiomis 
dienomis gauta žinia, kad 
Vilniaus lietuviu komite
to pirmininkas Konstanti
nas Stasys, sumokėjęs 10, 
000 zlotų pabaudos, palei
stas iš kalėjimo. Jau \uvo 
rašyta, kad p. K. Stašys 
buvo nubaustas pinigine 
pabauda 10,000 zlotų ir 
vienais metais kalėjimo, 
tai dabar susidaro neaiš
kumu. ar jis paleistas iš 
kalėjimo už užstatą, kaip 
padavęs apeliaciją aukšte
sniam teismui, ar jam at- 
rokavo atsėdėta laiką ka
lėjime prieš teismą.

Bet aišku tas, kad Len
kijos teismas dar teis p. 
K. Staši, kun. Čibirą, pre
latą Butkevičių ir kitus 
neva už “valstvbės išdavi
mą”.

Šiaip ar taip, bet mes 
lietuviai negalime nurimti, 
kol mūsų broliai Vilniečiai 
bus persekiojami ir kan
kinami Vilniaus krašte. 
Be to, mes reikalaujame 
grąžinti Vilniaus kraštą 
Lietuvai pagal pasirašytą 
Lenkijos ir Lietuvos su
tartį Suvalkuose.

JAPONIJA PRIPAŽINS 
j FRANCO VALDŽIĄ

Salamanca, Ispanija, — 
Lapkričio 18, — Oficialiai 
pranešta, kad lapkr. 25 d. 
Japonija pripažins Fran
co valdžią. Anglija jau su
darė sutartis su Franco ir
pasiuntė ten savo atstovą, kasiems 

Amerikos socialistas Ba- nėms.
ron, aplankęs Ispaniją ir 
nuvažiavęs į Paryžių pa- geriau kaip senas kun

' sakė, kad jei Ispanijos lo- gas, kuris iš gyvenimo. y- 
ra daug pasimokęs, aš 
jums sakau, pirm viso ki
to sudaryti vienybę. Rei
kalingiausias dalvkas vra 
turėti vienybę. Katalikai 
privalo būti geri piliečiai, 
bet būti gerais piliečiais 
reikia būti gerais Katali
kais. Pasakykite tai vi
siems ir aarbuokitės, kad 
tarp Kataliku būtų gra
žiausi vienybė”.

v •

“Kaip senas Popiežius,
i“

jalistų valdžioje neįvyks 
greitų permainų, 
bus pralaimėtas.
kad žmonės radikalų val
džiai nebepasitiki.

Franco rengiasi užval
dyti visą Aragono frontą. 

, Radikalų valdžia praneša, 
kad įvyko keletas mūšių 
su nacionalistais.

karas 
Sako,

Jung. Valstybių Konstitucijos Priėmimo Vaizdas. 
Šiais metais visoje šalyje minima 150 metų sukaktis.!

Arthur Snstev* Londono’ |NauJos Anglijos Lietuviai konstitucijos minėjimą į- Į 
-r-rr , • , - 9 . . vvkdvs Dprhininkn halinip špatsidipni lnnkririn 20 d._
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Darbininkams Proga Tapti 
Turtuoliais /

v •

KINAI KRAUSTOSI
NANKINGO

Iš
I

Ja-

DEVYNIŲ VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJAI 

NESISEKA

Chicago, III, lapk. 18, —’ 
The Joslyn Manufacturing 
and Supply Co. darbinin
kai gali tapti turtuoliais. 
Kompanijos vadas paaiš
kino, kad pelnas yrrt pa
dalinamas darbininkams. 
Darbininkas iš savo už
darbio duoda 5 nuošimtį, 
o kompanija duoda ketu- 
rius sykius daugiau į tam 
tikrą iždą, 
boję penkių 
rinktų iš < 
kompanijos, kada darbi
ninkas sulaukia 60 metu 
amžiaus,

• v

ATVAŽIAVO MOKYTIS Į 
RUSIJĄ

Ryga, Latvia, lapk. 18,— 
šešiosdešimtys Ispanijos 
bolševikų atvažiavo į Le
ningradą, Rusiją, ir moky
sis šeš'us mėnesius bedie
vybės dalykų. Jie visi yra 
Ispanijos bedievių organi
zacijos nariai. Madame

Brooklvno lietuvių libe
ralų laikraštis “Vienybė” 
klastingu būdu puola kun. 
J. Balkūną. Kunigu Vieny
bės pirmininką dėl pareik
što protesto Lietuvos val
džiai Lietuvos Universite
to Filosofijos fakulteto 
skyriaus reikalu. Vieny
bė sau argumentu pasirin
ko J. Ę. vyskupo P. Bu
čio kaikuriuos sau patin
kamus sakinius is atsaky
mų i klausimus, kurie til
po Lietuvos katalikų dien
rašty j XX Amžiuje. Vie
nybės klasta labai panaši 
į Lenkijos klastą. Vieny- žiuje.

Shanghai, Kinija
ponijos kariuomenei pra
dėjus artinantis kiniečių 
sostinės Nankingo, Kini
jos vyriausybė nutarė iš
sikelti į saugesnę vietą. 
Japonai smarkiai puola 
kiniečius dvejuose fron
tuose, būtent. Nankingo ir 
Shantungo. Kiniečiai viso
mis pajėgomis ginasi nuo 
užpuolikų. Daugiausia 
nuostolių japonai pridaro 
kiniečiams bombardavimu 
iš orlaivių. Gyventojai 
skubotai kraustosi iš 
Nankingo. Daugiausia 
vargo turi užsienių valsty
bių atstovai su savo pilie
čiais, nes neturi užtekti
nai susisiekimo priemonių 
visus savo piliečius sku
botai išgabenti iš liepsno
jančios Kinijos.

bei patariame savo skaity
tojams perspausdinti Gar
bingojo Ganytojo atsaky
mą į klausimą: “Ar kata
likai turi teisę tarnauti 
savo įsitikinimams?” Dar 
geriau pasitarnautu savd 
skaitytojams įtalpindama 
J. E. vyskupo Bučio atsa
kymus. nors Lietuvos cen
zūros apkarpytus, ištisai 
kaip, kad tilpo XX Am-

6,000 JAUNAVEDŽIŲ
PAS POPIEŽIŲBrussels, Belgija, lapk. 

18, — Nuo lapkričio 3 d. 
devynių valstybių atstovai 
pradėjo tartis Tolimųjų 
Rytų reikalais, bet iki 

į šiol nieko tikro nenuvei
kė. Jie manė sutaikyti Ja
poniją su Kinija, bet Ja
ponija priešinasi svetimai 
valstybei tarpininkauti. 
Japonija tvirtina, kad jos 

i karas su Kini ja nėra už
puolimas. bet ginimąsis. 
Tai esąs jos naminis rei
kalas ir kitos valstybės 
neturi teisės kištis. Ta
čiau konferencijos atsto- 
sai sako, kad tarptauti
niai įstatymai turėtų būti 
palaikomi. Gi Kinija iš sa
vo pusės pareiškė, kad ji 
su Japonija jokios taikos 
nedarysianti iki karo už- 

i baigai. Ji reikalauja, kad 
į japonams būtų sulaikytas 
karo medžiagos siuntimas, 

į o ji būtų remiama Kon
ferencijos atstovai neper- 
mato būdų tas tautas su
taikyti.

nauji Nesusiprati
mai G. M. DIRBTUVĖSE
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kuris yra glo-. Fernandez yra ju vadovėj 
, a^enų, is- jį Madride buvo bolševi- 
darbinmkų ir kų vyriausioji vedėja. |

VVashington, D. C. Lapk.
tada jis gali 18, — Tarp Amerikos Dar- 

gauti savo įdėtus pinigus; bo Federacijos ir CIO tu- 
jei apleidžia kompaniją rėjo šiandieną prasidėti 
pirm, tai, tada gauna tris taikos pasitarimai, bet dėl 
penktas dalis viso turto, svarbių priežasčių 
Po trijų metu darbo kom- j ta iki lapk. 29 d. 
panijoje darbininkas turi 
prisidėti prie taupumo 
plano arba apleisti darbą. 
Iš darbo jis tegali būti pa
leistas tik komiteto nu- 
balsavimu..
kaip toje ___ x J
toks planas yra vykdo- gyesas turi aptarti svar- 
mas. ----------------- , — —
per 18 metų įmokėjo į iž- . . -
dą kasmet po $100.00, da- Gal vienas iš svarbiausių Automobile 
bar savo kreditui turi reikalų tai p ' *

atidė-

LINČO RILIUS SUKĖLĖ
SKANDALĄ I

Washington, D. C. Lapk.
Jau 19 metų;18’ — Jungtinių Amerikos 

kompanijoje valstybių susirinkęs kon-

Vatikanas, lapk. 18, 
Sugrįžęs į Vatikaną 
Šventenybė Pijus XT priė
mė audijencijoje šešius 
tūkstančius jaunavedžių 
suvažavusių iš visų pasau
lio kraštu. \

Jo

JAPONAI VERŽIASI 
PRIE KINI JOS SOSTI

NĖS

AREŠTAI SOVIETU 
RUSIJOJE

Ryga, Latvija, lapk. 18, 
— Rusijos bolševikų poli
cija areštavo Armenijonų 
arkivyskupą ir 25 kuni
gus. Šį mėnesį jie bus tei
siami Erivano teisme 
“prieš valstvbini 
mą”.

Shanghai, Kinija, Lapk. 
18, — Japonai visu smar
kumu veržiasi užimti Ki
nijos sostinę Nankiną. 
Valdininkai jau apleido 
Nankina ir apsistojo Han- 
kow, 300 varstų nuo Shan
ghai. Kinija siunčia į mū
šio frontą 150,000 karei
vių ir tikisi Japonų puoli
mus sulaikyti. Vyriausias 
Kinijos karo vadas Čiank- 
Kai-Šek mano atsistaty
dinti nuo minist.erio parei
gų ir visą laiką pašvęsti 
karo reikalams. Japonai 
pranešė, kad jų kariuome
nė žygiuoja pirmyn.

Raudonojo Kryžiaus at
stovas pranešė, kad iki 
šiol 800,000 kiniečių žuvo 
nuo karo. Kiek žuvo japo
nų negalima tikrai sužino
ti, nes jų valdžia neišduo
da skaitlinių.

Kinijos vadas Čiang-Kai- 
Šek pareiškė, kad jie ko
vos su Japonais iki galui. 
Tą patį pasakė Japonijos 
vadas Hirohito. Kinai turi 
didelę kariuomenę, bet ji 
menkai išlavinta ir neturi 
tiek karo ginklų, kad ja
ponus sulaikytų. Jie tik 
tikisi, kad japonai karu 
taip suvargins savo šalį, 
kad turės ieškoti taikos 
su Kinija.

Į
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Detroit, Mich. — Prasi
dėjus deryboms dėl atnau- 

. __ . ginimo sutarties tarp Ge-
Darbininkas. kuris bius dalykus ir pravesti neral Motors korporaci- 

įstatymus šalies gerovei.! jos ir CIO unijos (United 
Workers ' ofj

$16,500.00. Tarp darbda- darbininkų darbo valan- timai. General Motors 
vių ir darbininkų yra gra- das ir uždarbio atlygini- korporacija nenori pripa- 
žiausias sugvve n i m a s. Norima pravesti žinti unijai teisių atsto-
Darbininkai pilnai paten- i prieš - linčiavimą įstatai, vauti visus tos korporaci- 
kinti, nes jie žino, kad jų Bet susidarė daug senato- jos dirbtuvių darbininkus, 
uždarbis vra saucnai idė- riU tam dalykui priešingų, o tik tuos, kurie įsirašė į

• v

t

turi reikalų tai patvarkyti America), kilo nesusipra-
Tarp darbda- i darbininkų darbo valan- timai.
• « ' zJ iv ' 1----- ------- ------

uz 
veiki- 

Tie areštai įvyko, 
kaip Armenijonų komu
nistų partija gavo laišką 
nuo Stalino, kuriame jis 
juos išbarė už apsileidimą 
bedievybės veikime.

Taip pat sovietų Ukrai
noje suareštuotas lenkų 
kunigas Leonardas Ga- 
szynski. Jis darbavosi 
Kharkovo mieste. Į rytus 
nuo Dniepro upės Ukrai
noje nebeliko nė vieno ka
talikų kunigo.

Baltgudijoje (Rusijoje) 
areštuoti Mohilevo diece

zijos apaštališkasis admi- 
į nistratorius prelatas Aug
io ir kun. Kaszczyc. Dabar 
v isoje sovietų Baltgudijo- 

jje (Rusijoje) beliko tik 
vienas kunigas.

SOVIETŲ RINKIMAI

rių tam dalykui priešingų, 0 tik tuos, kurie įsirašė į 
ypač iš tų valstybių, kur uniją. General Motors kor- 
linėiavimas dažnai atsitin- poracija sutinka atnaujin- 
ka. Jei įstatymas kongre- ti tokią pat sutartį, kuri 
se pereitų tada valstybės, buvo pasirašyta 6 mėne- 
kur linčiavimas įvyksta šiai atgal. Bet unija rei- 
būtų priverstos sumokėti kalauja sutartyje įrašyti, 

__  ________  visus 
Myers, Nation Labor Re-i kai (jei jis dar gyvas) ar- darbininkus. Unija taipgi 
lations tarybos direkto-įba jo artimiausiam gimi- reikalauja, kad visose G. 

_ N: *_— M. dirbtuvėse, vadovau-
, . > sakydami, jant National Labor Re-

darbininkai 191 kad toks įstatymas būtų lations Board, būtu pra-

uždarbis yra saugiai įdė
tas ir jiems ateitis nebaisi.

IVER JOHNSON ĮSTAI
GOS DARBININKAI UŽ 

CIO

Maskva, lapk. 18, —Pir
mieji rinkimų sąstatai pa
rodo, pagal “Izvestia”, 
kad 168 distriktai teturi 
tik po vieną kandidatą. 
Tikrai rinkimai bus “de
mokratiški”, žmonės turės 
“laisvę” balsuoti už vieną 
kandidatą.

------------------- . naiau-ja. ouuculjju

Fitchhurg, Mass. — Dr. $10,000.00 linčiavimo au- kad ji atstovauja
"Matiem T.ahnr Pa.'LaJ j___v* • i____ Darbininkų Radio Programa

rius praneša, kad Iven naičiui. Kaikurie tam la-
Johnson Arms & Cycleįbai priešinasi,
Works <................................. - -
balsu prieš 139 pasisakė priešingas šalies konstitu-vestas balsavimas, tai yra, tui Karbauskui, ir Al Stevens orkestrai iš So. Bosto- 
už United Automobile cijai. Prie kitų svarbių da-^kad darbininkams duotų no. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
Workers uniją, kuri pri- lykų kongrese dar nepriė- laisvę pasisakyti už ar locycles ir klausytis lietuviškų dainų, muzikos ir kal- 
klauso prie CIO.

Šeštadienį, lapkričio 20 d., 2 vai. po pietų Darbi
ninkų Radio programą išpildys Cambridge Lietuvių 
Parapijos Radio Grunė, vadovaujant muzikui Mamer-

jo- I prieš uniją.
locycles ir klausytis lietuviškų dainų, muzikos ir kal
bų iš stoties WC0P, Boston.



Penktadienis, Lapkričio 19, 193?
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VIETINĖS ŽINIOS
!■■■■—■

LDS 1-MOS KUOPOS | kam rūpi kitų bėdos. Turi
me šiltus namus, sočiai 
pavalgę, ir turėdami nors 
mažą darbelį, mes jaučia
mės laimingi. Bet pažvel
kime į savo nelaimingus 
kaimynus, kurie neturi 
net reikalingų kasdieninių 
turtų. Vaikai apdriskę, 
namai šalti. Juk Kalėdų 
laikas tai turėtų būti vi
siems linksmas. Kaip jis 
gali būti tokis, jei šeima 

! neturi nei valgio, nei šilu- 
:mos, nei šiltų drabužių? O 
ką kalbėti apie vaikelius, 
kurie nesulaukia nei ma
žiausios dovanėlės nuo 
‘Kalėdų Dieduko’ ? Taigi 
Šv. Vincento draugija su 
didžiuoju šv. Petro par. 
choru susirūpino ir susi-' 
domėjo šiuo reikalu ir de
da visas pastangas, kad 
koncerto pelnu galėtų ap
rūpinti nors didesnę dalį

Įbiednų šeimų. Tuo tikslu 
t ir užkvietė Lietuvos Ope-, 
ros solistę, p. Marijoną 
Rakauskaitę dainuoti ta-* 
me koncerte. Lietuviai, 
pirkdami bilietą į šį kon
certą, šelpsime savuosius, 
kurie nėra toki laimingi 
šio pasaulio turtais, kaip 
mes. Tą darydmi atliks i- 

i me tikrą krikščionišką 
darbą. Taigi, visi dėkime 
pastangas, kad šis koncer
tas būtų sėkmingiausias 

; iš visų.
Kalėdų Diedukas.

susirinkimas įvyks antra
dienį, lapkričio 23 d., 7:30 
vai. vak., Šv. Petro par. 
svetainėje, 492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass. Valdyba

MIRĖ
Lapkr. 6 d., mirė širdies 

liga Petras Matūza, 43 m. 
Paėjo Varėnos parapijos. 
Amerikoje pragyveno 27 
metus. Paliko brolį, brolio 
sūnų ir dukterį. Palaido
tas iš šv. Petro bažnyčios. 
Nashua’je, Lietuvių 
likų kapuose, lapkr.

Kata- 
9 d.

VIN-

į

Į

KOKIAM TIKSLUI 
CENTIEČIU KONCER

TAS?
Šv. Vincento ir choro 

rengiamas Koncertas, 
gruodžio 9-tą dieną, Muni
cipal salėj, So. Bostone, 
bus vienas iš kilniausių. 
Taigi turėtų būti ir vienas 
iš sėkmingiausių dėl to. 
kad visas pelnas skiria- 

pirkimui Kalėdinių 1

į

mas pirkimui JKaieamių 
Pintinių pavargėliams ir 
biedniems mūsų parapijas 
žmonėms. Bendrai mažai

DAKTARAI
?I1

DĖKOJAME
_____________ 2

GRABORIAIŽINUTESManchester, N. H. — _ . 
LDS 74-tos kp. raštinin
kas “Darbininko” admi
nistracijai rašo: ‘‘Tamstij 
prisiųstus tikietus parda
viau ir siunčiu $6.20. Taip
gi linkiu, kad “Darbinin
ko” metinis balius būtų 
pelningas ir publika gau
sus”.

Lapkr. 19 d;, po šv. Va
landai, įvyks Svarbus šv. 
Vincento Pauliečio' Labda
ringos draugijos ir rėmė
jų susirinkimas.

Lapkr. 24 d.„ 7:30 vai. v., 
šv. Petro bažnyčioje bus 
išpažinčių klau s y m a s 
prieš Padėkos dieną.

Lapkr. 25 d., iš ryto bus 
klausomos išpažintys. 8 
vai. ryte, giedamos egzek
vijos ir šv. mišios už Sald. 
Šird. V. J. draugijos na
rius.

11 vai. kun. J. Plevokas 
sušliubuos savo giminai
čius J. Antanėlį ir O. Va- 
leckaitę ir atgiedos jų in
tencijai šv. mišias.

1 valandą šliubuosis 
Juozas Čyžius su Amelija 
Kabalinskaite.

1:30 valandą bus šliubas 
Bronislavos Vaicekauskai
tės ir Jurgio Law.

2 valandą įvyks šliubas; 
L. S. Paplausko su 
lija Augustavičiute.

I
XX \\

Spalių 16 d. mus pagerb
ti, 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių proga, 
giminės ir prieteliai su
ruošė šaunų bankietą, pa
rapijos svetainėje, kur da
lyvavo mūsų giminės, pa
žįstami ir draugai iš So. 
Bostono, Mattapan, Wor- 
cesterio, Haverhill, Na
shua, Lynn, Baltimore ir 
kitų kolonijų. Mums buvo 
didelis surprizas. Dėkoja
me visiems už dovanas ir 
nuoširdžius linkėjimus, o 
ypač dėkojame sesutei ir 
švogeriui pp. Guzevičiams, 
pp. Liutkevičiam, Kubi
liui, Marksienei, Narinke- 
vičiui, Račkauskienei, Mi- 
zgirdienei, Jankienei, Ja- 
nušonienei, Burdulienei, 
Damušienei, Burduliui, 
Danušiui, Zasimavičiam, 
Mizgirdai ir visiems ki
tiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo. Taipgi dė
kojame ir mūsų dukre
lėms. Spalių 16 d. pasiliks 
ilgai mūsų atmintyje.

Magdalena ir Jurgis 
Valatkai.

i

P-»ia B. Koraitienė, 
Darbininko Metinio Ba
liaus Rengimo Komisijos 
narė. Ji yra žmona p. Ber
nardo Koraičio, I. J. Fox 
krautuvės, 411 Washing- 
ton St., Boston, lietuvių 
skyriaus vedėja Bernar
das Koraitis išrūpino iš I. 
.T. Fox sidabrinės lapes 
kailio apykaklę, ir padova
nojo Darbininkui, jo meti
nio baliaus proga. Tą apy
kaklę p. Koraitis prista
tys į balių ir pats ją į- 
teiks.

Athol, Mass. — LDS 4 
kuopos raitininkas p. J< 
nas AndriKūnas prisiuntė 
$7.87 už Darbininko ba
liaus tikietus, kuriuos jis 
pardavinėjo savo koloni
joje ir tarp kitko rašo: 
“Atboliškiai labai smar
kiai rengiasi dalyvauti ba
liuje. Aš pats, jeigu tik 
sveikata leis, dalyvausiu”.

Taigi kaip matome iš 
visų Naujos Anglijos lie
tuvių kolonijų turime ži
nių, kad šeštadienį, lap
kričio 20 d. atvyks Darbi
ninko nuoširdūs rėmėjai, 
prieteliai dalyvauti Darbi
ninko metiniame baliuje 
ir Jung. Valst. 150 m. 
konstitucijos priėm i m o 
sukaktuvių minėjime, ku
ris įvyks tą dieną Eikš 
Ballroome, Centrai Sq., 
Cambridge.

Baliaus rengimo komisi
ja, ypač Cambridge LDS. 
S kp. komisija ir tos kolo
nijos parapijos kleb. kun. 
P. JuŠkaitis tikisi pama
tyti gausią reprezentaci
ją iš visų Naujos Angli
jos lietuvių kolonijų.
a

Am

*

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

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

Patarnavimai Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanera] Home ir Bes.

564 East Broadway
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

HtHMMinMHIIIIIIHimilHIUUIHlllllUIHIIMIHIIIHIIHIIHlĘ

Tel. S. B. 2805-R i 
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS]
Ižegzaminuoju akis j 
priskiriu akinius j 
kreivas akis atitie-1 

| sinu ir amblijoniš- Į
Į koše (aklose) akyse sugrąžinu i 
s Šviesų tinkamu laiku. į
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
į 447 Broadway, South Boston Į 
B-........

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUJ
251 W Broadway. So BostoT
»flso valandos nuo 9 iki 12, nuo 

1 :30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
<oredomis nuo 9 iki 12 7. dieną. 
<ubatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
VodSllomis nuo 9 iki 12 vai. dienu.

I (pagal sutarti)

I

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—h

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq .

Cambridge, Mass.

ADVOKATAI

PASITEISINORedskins, Philadelp h i a 
Eagles, ir dabar su Bos
ton Shamrocks.

Lapkričio 4 d., parapijos 
salėje p. Bronės Grigaliu- 
tės sesuo Ona ir jos drau
gė Marė Casper suruošė 
taip vadinamą “Shower 
Party”. Dalyvavo virš 100 
jos draugių. P-lė Griga
liutė gavo daug gražių ir 
brangių dovanų. Vakarė
lis praėjo linksmoje nuo
taikoje. Rap.

Vienose vaišėse žmonelė 
bara savo vyrą:

Bijok Dievo, Petrai, ką 
tu darai? Jau ketvirtą 
kartą eini prie bufeto vis 
su nauja lėkšte. Ką pama
nys žmonės apie tave?
— Nusiramink, brangu

te, — atsako vyras: — 
kiekvieną kartą aš sakiau, 
kad valgį imu tau.

AMERIKONAI PADEDA
Uoliai besidarbuojant 

šv. Vincento Pauliečio 
Labdaringai draugijai ir 
jos rėmėjams pavyko už 
interesuoti artistės Mari
jonos Rakauskaitės kon
certu ir amerikonus. Jie 
padeda Kalėdų pintinu} 
Fondą didinti. Štai tą pa
rodo ir teisėjo Logano lai
škas ir dovana:

Lavv Offiees of 
Ed'vard L. Logan 

<85 Devonshire St., Boston, Mass.

My dear Father Virmauskis:
May T aeknovledge receipt of 

your letter of November 13 in 
referenee to the coneert which is 
to be heJd by your church ehoir 
in eonjunction \vith Miss Mary 
Rakauskaite of the Lithuanian 
Statė Opera Company.

I am glad to knovz that this 
party is to be held for Ch rist
inas Baskets for the poor and am 
vtry glad to send to you my 
eheek in the amount of $5.00.

With the hope that you will 
įbave a very suceessful party, and 
pvith kindest regards and best 
pvishes to you, I remain, 

Sineerely yours,
Edward L. Logan.

MOTERŲ SUVAŽIAVI
MAS

Aš labai džiaugiuos tu
rėjus progą dalyvauti Mo
terų Ąjungos Mass., Mai
ne ir N. H. apskričio suva
žiavime, Nashua, N. H., 
lapkričio 7 d. Suvažiavi
mas buvo gyvas, tvarkus 
ir naudingas. Taigi prasi- 

: dėjus Moterų Sąjungos 
vajui, kovo 1 d., 1938 m. 

( visos Sąjungietės turi sto
ti į darbą. Prirašykime 
savo jaunas dukreles prie 
šios kilnios organizacijos.

Ta proga teko užeiti pas i £♦ 
pp. y. Mitchell, kur malo- į y 
niai priėmė ir pavaišino y 
visas So. Boston ir Cam-1V 
bridge atstoves. Taigi ta- y 
riu nuoširdų ačiū. **

A. A-ė, Sąjungietė.

I
PAGERBĖ CHORISTŲ

Pereitą sekmadienį, lap
kričio 14 d., p. A. Grabi- 
jolytės draugės choristės 
surengė ją pagerbti ‘Sur
prise Party’, jos gimimo 
dienos proga. Dalyvavo 
kaikurios choristės ir cho
ristai. P-lė Grabijolytė y- 
ra darbšti lietuvaitė ir pa
sižymėjusi solistė. Pramo
gėlė įvyko p. A. Drabavi- 
čiutės namuose.

j

t

“SURPRISE PARTY”
P-nai Šipai suruošė 

“Surprise Party” p. Stasei 
Valatkevičienei (Šejefkai
tei), jos gimimo dienos 
nroga, lapkričio 16 d. Da
lyviai ją apdovanojo gra
žiomis dovanomis.

DAUG PASIDARBAVO 
•DARBININKO’ BALIAUS 

NAUDAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

: JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Besidence:
l« Thomas Pk., Tel S. B. 1048

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
i
i PARSIDUODA Pekarnė su na
mu ir 3-iu karu garadžinmi. Na
me yra keturi kambariai gyven
ti ir storas. Biznis išdirbtas per 
virš 35 metus. Biznis apgyventas 
lietuviais ir lenkais. Parduosiu 
labai pigiai arba išrendavosiu. 
Atsišaukite: Juozas Versiackas, 
20 Austin St., Norwood, Mass.

. (12-30)

1

HaverhiU, Mass. —Nuo
širdus “Darbininko” prie- 
telius p. Petras Svirskas 
“Darb.” administracijai 
rašo: “Šiuomi laišku pri- 
siunčiu Jums money orde
rį vertės $6.50 už parduo
tus tikietus. Jei būtumėte 
daugiau prisiuntę, neabe
jotinai būtų ir daugiau 
parduota. Nors mūsų ko
lonijoje nedaug lietuvių, 
bet “Darbininką” visi re
mia.”

Hartford, Conn. — Po
nas A. J. Pateckis, nenuil
stantis “Darbininko” dar
buotojas, rašo: “Gerb. 
Tamstos, šiuomi prisiun- 
čiu Jums $13.00 money or
derį už parduotus tikietus. 
LDS 6-tos kp. pirmininkas 
p. K. P. Tamošiūnas par
davė už $6.50 ir aš pats 
už $6.50. Tikimės, kad ne
mažai “Darbininko” ba
liuje dalyvaus hartfordie- 
čių”.

L STREET LIOUOR STORE
195LSTREET SOUTH BOSTON.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

SHAWMUT GINCPPfT AT CSHIPAHOY RUM
Kvorta 95c. LivIALhJ Kvorta $1.19

GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09
Bay Statė Alus — 3 kenai už 25c. - » - - v 4

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

Išėji. įš spaudos nauja vaistų knvga 
SVEIKATA LIGONIAMS

(lydymas visokių iigų šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 811 vardų 
visokių augalų lietuviukai, angliškai 
j: lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu $l.(Xk Pinigus ge
rinusiai siųst Money Orderi, arba po
pierini doleri laiške. Adresas: 

l’AVL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St., So. Bostou, Mass.

(15-191 ;

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

sus legalius dokumentas
117 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474».

I

Telephone
80. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKEB 
Automobilių ir Trok* 

Agentūra.
Taisoma visokių iėdirbyačių auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravl-

•mo vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Navočiantu ir Peter Trečiokai 

savininkai

NAUJA PORELE
Lapkričio 27 d. p. Bronė 

Grigaliutė ir p. J. Zintelis 
I iš Dorchester priims Mo
terystės Sakramentą Šv. 
Petro lietuvių par. bažny- 

. čioje, 10 vai. ryte.
Bronė Grigaliutė yra se

suo adv. Jono J. Griga
liaus ir gyvena su savo 
tėvais, 16 Thomas Park, 
So. Bostone.

J. Zintelis yra baigęs 
Hofy Cross ir pasižymė
jęs football žaidimuose. 

I Žaidė profesionaliuose ra
teliuose, kaip tai: Boston

303 West Broadway,

J. DOYLEINC.
South Boston, Mass.

Buteliuose visoki likeriai Alus ir Degtinė

South Boston 9252

S. BARASEmus IR SŪNUS
Seniausias šios Valstybės LIETUVIŲ
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadvvay, Tel. ŠOU 2590 So. Boston. 
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. Tel. COL 2537.

T

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

IŠPARDAVIMAS
IIYY
YYYX
A TAIPGI KITI GERI PIRKINIAI. PASINAUDOKITE PROGA DABAR,
Y KOL YRA. KREIPTIS PAS:

tk sX

BEECO MALEVA, 100 NUOŠ. TYKUMO, KURIĄ SOUTH BOSTON 
HARDWARE PARDAVINĖJO PO $3.00 UŽ GALIONĄ, DABAR PAR
SIDUODA PO

$2.25 Už Galioną

A. J. KLIMAS 
HENRY’S HARDWARE

ARTI D ST.,SO. BOSTON, MASS. f t
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{VAIRIOS žinios
BEDARBIŲ CENZAS įmanau būti Providence ši 

AIGSIS LAPKRIČIO 20 'Sekmadienį, o gal ir šį šeš- 
---------- j tadienį užkilusiu į Bosto

ną”. Tai būtų didžiausias 
nusikaltimas, kad p. J. B. 
Laučka atvykęs i Bostoną 
nedalyvautų Darbininko 
baliuje, Cambridge, kur 
tiek daug “svieto” suva
žiuos. Tikimės, kad ne tik 
p. Laučka dalyvaus baliu
je, bet iš New Yorko’ at
vyks ir daugiau Darbinin
ko nuoširdžių bendradar
bių, skaitytojų ir rėmėjų 
ir sudarys gausią atstovy
bę.

BAIGSIS LAPKRIČIO

iki
20

Labai svarbu, kad 
šeštadienio, lapkričio 
d. visi bedarbiai ir ne pil
ną laiką dirbantieji darbi
ninkai išpildytų blankas, 
kurios buvo pristatytos į 
kiekviena narna. Dirban
tiems ir uždirbantiems 
pragyvenimui reikalingą 
algą blankų nereikia pil
dyti. Jeigu kuris bedarbis 
arba ne pilną laiką dir
bantis darbininkas nega
vo blankos, tai tuojau lai 
nueina į bile naštos skyrių 
ir gaus blanką. Yra 14 
klausimų ir į visus reikia 
aiškiai atsakyti. Jung. 
Valstybių valdžia ir cenzo 
administratorius užtikri
na, kad visos informacijos 
bus vartojamos tik cenzo į sijai yra pelningas. Per 
tikslams, o ne dėl taksavi- pirmus tris mėnesius 1936 
mo, pilietybės arba kitų! m. Rusija išvežė tavoro į 
dalykų susekimui. Taigi | Ispaniją už 2,600.000 rub- 
kiekvienas bedarbis be lių, ir Ispanija į Rusiją už, 
baimės turėtų išpildyti, 900,000 rublių. Bet per i 
cenzo blankas. Jeigu kas pirmus tris mėnesius 1937; 
gyvena toliau nuo pašto, j m. Rusija išvežė į Ispani- 
tai išpildytą blanką įmes- ją įvairios medžiagos ir 
kitę į pašto dėžutę. Pašto ’ ypač karo ginklu už 51. 
ženklo nereikia klijuoti. 500,000 rublių, tai vra 20 
Blanką galite paduoti net sykių daugiau kaip per 
savo laiškanešiui. Tą pa-'1936 m. Rusija daugiausia 

išvežė automobilių ir viso
kios karo medžiagos. Tai
gi taika Ispanijoje būtų 
Rusijai didžiausis komer
cinis smūgis. Užtat, kada 
kitos tautos planuoja pri
vesti Ispanija nrie taikos. 
Rusija jiems kliudo tai at
siekti.

7 4 DARBININKAS

r-.

Sutaupysite 10 Nuošimčių
PIRKDAMOS PER B. KORAITJ

I

1 VAŽIUOJAM

RUSIJA NENORI TAI
KOS ISPANIJOJE

Londonas, lapk. 18, —Is
panijos karas sovietų Ru-

darykite prieš šeštadienį 
arba šeštadienį.

ATVYKSTA IŠ NEW 
YORKO

Amerikos redaktorius 
p. J. B. Laučka rašo: “Pa
sikalbėsime susitikę, nes

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

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

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

ALUS GARRISON
BAY STATĖ 3 kenai 90 proof degtinės

už 25c. Kvorta — $1.09

Bernardas Koraitis
411 \VASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Neužilgo ateina šalta žiema, bus reikalingi kailiniai. I. J. F0X didžiausia kailiniu fir
ma Amerikoje turi tūkstančius vėliausios mados kailiniu pasirinkimą Kainos labai prieina
mos. Nelaukite nieko, ateikte tuojau į I. J. F0X krautuvę ir klauskite Bernardo Koraičio, 
kuris šios kompanijos lietuvis atstovas. Per ji pirkdamos kailinius, sutaupysite 10 nuošim
čiu ir gausite geras sąlygas išsimokėjimui. Jis Jums duos metus laiko išsimokėti ir neskai
tys jokio už tai nuošimčio.

Jau tūkstančiai lietuvių moterų ir merginų vra pirkę kailinius per Bernardą Koraiti 
ir visos puikiausiai yra patenkintos. Taigi, a tek i mūsų krautuvę šiandien ir lengvomis 
sąlygomis Įsigyk'vėliausios mados kailinius.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

MILIJONAS RUSIJOS per tą pati laikotarpį 1936 bai daug šviesos ne tik į 
REVOLIUCIJOS

DOJE
PARA- m. išvežta tik už 210,000

■ Lt. Į Lenkiją daugiausia 
i išvežama rūkytos mėsos, 
' linų sėmenų, dobilų sėk
los, šiek tiek medžių, skar
malų, senos geležies ir k. 
Importas iš Lenkijos, kuri 
J928 m. mūsų importe už
ėmė net antrą vietą (įvež
ta už 25,170,000 Lt.), šiais rusų emigrantų, 
metais visai nežymus. Lie
tuvos — Lenkijos preky
bos balansas aktyvus Lie
tuvai nuo 1934 metų. Kad 
prekybos santykiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos pa
gyvėtų, bent netolimoj a- 
teitv dėl žinomų priežas
čių to laukti netenka. Da- Agentūros žiniomis, 
bar prekių apsimainymas ~_„_i
daugiausia vyksta per 
Dancigą.

----------
I

Maskva, Rusija, 
čio 7 dieną. — 
Rusija minėjo 20 metų re
voliucijos sukaktį. Tai bu
vo didžiausia militarė de
monstracija. Sakoma, kad 
milijonas žmonių dalyva
vo paradoje. Kariuomenė, 
kariniai ginklai buvo di
džiausiu parados papuoša
lu ir pasididžiavimu rau- • 
donosios diktatūros. Sau
gumo komisaras Vorošilo
vas buvo vienintelis tos 
dienos kalbėtojas. Jis pa
reiškęs, kad fašizmą tie
sioginiai iššaukęs kapita
lizmas, ir abu sudėjus esą 
priežastimi karo Ispanijo
je ir Kinijoje. (Jeigu ko
misaras Vorošilovas būtu ' GEN. PUTNA - SK0BL1N9

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINA 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Švagždys, 
601 6th St.. So. Boston. Mass.

Vlce-Pirm. Albinas Nevlera, 
16 IVinfield St., So. Boston, Mnss. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. Aleksandras Tvnška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Man 

Iždininkas Pranas Tuleikls,
109 Bowen St., Po. Boston. Mass."" 

Maršalka Jonas Zaikis,
7 VVInfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio. 
2 vai po pietą. Parapijos salėj, 492 

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

7:30 vai. vakare, pobažnvtlnėj sve 
minai

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
HM arnMtcln r«»t1n1nlr» .

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Bva Markslenė,
.625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Bronė Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. PAR 1864-1V.

Fln. Rašt. — Marijona Markonlntė, 
4115 Washlngton St., Roslindale, Mass.

TeL Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlullutė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko ka* 

Hfvmlnira mėnesio

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crezeent Avenue, 

Telephone Columbia 8702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCN18TER, MA88

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 8120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. south Boston 9387

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

lapkri- 
Sovietų

gen. Milerio dingimą, bet 
ir į Navašino nužudymo 
istorijas. Tie dokumentai 
liečia ir kitus labai svar- I 
bius pastarųjų laikų įvy
kius. Esą, Milerio dingi
mas taip pat glaudžiai 
siejasi su provokatorių 
veikimu tarp Paryžiaus

SĄMOKSLAS SSSR BAL
TIJOS LAIVYNE

Pasak “S.”, Havasui iš 
Helsinki praneša, jog So
vietų Baltijos laivyne e- 
sąs susektas sąmokslas.

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

baltasis Švedų 
LAIVYNAS

NEW YORK - KLAIPĖDA

nriskaitęs prie fašizmo ir .
kapitalizmo ir komuniz- PROVOKACIJOS AUKA
mą, tai jo pareiškimas .
būtų teisingas). Jis pažy
mėjęs sovietų “progresą”, Į “Jour” rašo, kad sušau- 
padarytą per 20 metų ir dytąjį generolą Putną iš- 
nors netiesioginiai kalbė- davė Skoblinas, kuris bir- 
jo ir apie dabartinį “valy- želio mėnesį buvo nuvy- 
mą” Rusijoje, kur beveik kęs į Londoną ir ten turė- 
kasdien po keliolika asme- jo pasimatymą su Putna.. 
nų sušaudoma. Tai ir ‘pro- Laikraštis tvirtina, kad 
gresas’. Per pastaruosius . generolas Putna buvo 
3 mėnesius, kaip žinoma Skoblino provokacijos 
sovietų Rusijoje kruvino- auka.
jo diktatoriaus Stalino Grįžęs iš Londono, Skob- 
budeliai sušaudė 1127 linas važiavo į Suomiją, 
žmones, iš kurių 550 su- kur ir perdavė savo pasi- 
šaudė neva už “ūkių ir ja- kalbėjimą su Putna Sovie- 
vų gadinimą” ir 577 su- tu čekistams. Tuojau, kaip 
šaudė už “šnipinėjimą”. Ir tik iš Suomijos grįžo Sko
tai sušaudė ne paprastų blinas, kaip žinoma, 
piliečių, bet komisarų, so
vietų viršininkų, kurie 
dirbo atsakomingose vie
tose.

Kronštate sušaudyta 
daug laivyno karinin

kų ir jūrininkų, 
kurie buvo apkaltinti sa
botažu ir organizavimu 
sprogimų laivuose ir uos
te. •

gen. Putna buvo neva 
tarnybiniais reikalą i s 
iššauktas į Maskvą, ten 
suimtas ir sušaudytas. 
Vienas Paryžiaus polici

jos valdininkas, kuris da-PADIDĖJO LIETUVOS
EKSPORTAS Į LENKIJĄ Jyvavo kratoje rusų emi

grantų namuose, “Le Pe- 
tit Parisien” koresponden
tui pareiškė, kad per kra
tą buto rasti svarbūs do
kumentai, kurie įneša la-

Kaunas — Per šių metų 
pirmuosius 8 mėnesius 
Lietuva išvežė į Lenkiją 
už apie 500,000 Lt., kai

Darbininko metinis ba
lius jau čia. šeštadienį, 
lapkričio 20 d., vakare, į 
Cambridge suvažiuoja iš 
visų kolonijų gausios re
prezentacijos. Tiki etai 
parduodami visu smarku
mu. Eikš Ballroom yra er
dvus ir gražus. Gali tilpti 
tūkstančiai žmonių. Taigi 
vietos visiems užteks. Ba
lius prasidės lygiai 7:30 
vai. vakare J. V. 150 m. 
Konstitucijos priėmimo 
sukakties minėjimu. Ce
remonijose dalyvaus visi 
dalyviai, vadovaujant A- 
merikos Legiono Stepono 
Dariaus Postui ir Moterų 
Auxilliary ir grojant Le
giono benui. 5 minučių 
kalbą pasakys adv. Juozas 
Cunys. Ceremonijos tęsis 
pusę valandos. Lygiai 8 
vai. vakare prasidės šo
kiai. Šokiams gros Al Ste- 
vens orkestras.

Iš kolonijų gauname ži
nių, kad daug jaunimo ir 
vyresniųjų rengiasi vykti 
i Darbininko metini balių, 
kuris bus tikra Naujos 
Anglijos lietuvių šventė.

Štai šiandien gavome ži
nių iš šių kolonijų:

“Providence, R. I., lap
kričio 12, 1937.

Gerb. Darbininko Admi
nistracija: —

Siunčiu už Darbininko 
baliaus tikietus $9.75. Ma
nau, kad Providenciečiai 
gausiai dalyvaus baliuje 
ir parsiveš Darbininko 
brangią dovaną.

Iki pasimatymo, 
Antanas Dzekevičius,

Providenie, R. I.

v •
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8.

Waterbury. Conn.
Lapkričio 15, 1937

Per Gothenburgą, Švediją 

Išplaukia iš New Yorko 

GRIPSHOLM .........  gruodžio
PROTTNINGHOI.M Sausio

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal.

Ekskursiją brošiūrėlė ir kaino
raštis, gaunama nemokamai pas 
visus mūsą autorizuotus laivokor- 
ėią agentus, arba

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

K Gerbiamieji: —
vardan įamžinti bus 1,500 Tikietus kiek man pri- 

i plitelių ant kurių bus iš- siuntėte, visus pardavėme. 
Valencia, Ispanija, lank. kalti žuvusių didvyrių Siunčiu jums $13.00. Da-

Rusijos bolševikų vardai. bar visi rengiamės vykti
------------- į Darbininko balių ir tun- 

Radio programa iš Lie- me viltį, kad laputės si
dabrinis kailiukas pateks 
mūsų kolonijon.

Su tikra pagarba,
J. Totilas.

ISPANIJA SVEIKINO 
RUSIJĄ

18, —
20 metu revoliucijos minė
jime Ispanijos radikalų 
valdžia per radio paskel- tuvos. Kauno radio stotis 
bė: “7“ "
sistai, niekada neužmirši- duoti 
me mūši) sesers 1 
mums suteiktą didžiai 
naudingą pagalbą. Pasi- 
dėkojant Rusijos pagalbai 
mes tikimės karą laimėti”.

Radikalų valdomoje Is
panijoje paštas išlėido 
tuo metu specialius pašto 
ženklus su sovietų Rusi
jos komunistų vadų pa
veikslais.

Mes, Ispanijos mark- jau daro bandymus per-
i ,_ .. savo programas

tautos trumpomis 32,02 metrų 
bangomis. Mes Amerikoje 
Lietuvos radio programą 
trumpomis bangomis grei- mil. eis mokyklų, darbi- 
čiausiai galėsime girdėti ninku namams ir kitai 
ateinančiais metais. miestą statybai.

Mokyklų ir namų Darbi- Linų sėjamas plotas. Ši- 
ninkams statyba Kaune, met linais buvo užsėta 88 
Lapkričio 11 d. Miesto Ta- tūkst. hektarų, o 1932 m. 
ryba nutarė užtraukti 15 buvo tik 42,700.

mil. litų paskolą, iš ju 9

ŽINIOS IŠ LEITUVOS

Medelių Sodinimo Vajus
Šiais metais bendras me

delių sodinimo vajus davė 
puikius rezultatus. 70,000 
talkininkų pasodino vieną 
milijoną medelių.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!Kursai Darbininkams -
Darbo Rūmų suruoštuo

se 21 kursuose, kuriuose 
dėsto 150 mokytojų ir 
klauso 1,800 klausytojų, 
steigiama darbininkų kul- 
turklubų sporto organiza
cijų sąjunga.

įA 4

BATGHEIDER WHITTEMORE COAL CO.
»■

We Recommend 
and 

Guarantee
Mpii

New 
England 
COKE ■

Tilt TUtLrUK
Modern

flOMCS

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

♦ * ♦

♦ ♦ ♦

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

SALDUTIŠKIS
Išgrindė Miestelį

Paskutiniu laiku pradė
jęs gyvėti Saldutiškio mie
stelis šiemet susilaukė ir 
grindinio. Dabar nebe
reiks po purvynus brai
dyti.

Žuvusių dėl Nepriklauso
mybės Pagerbimas 

Tautos Muziejuje įren
giamas nepriklausomybės 
kovose žuvusiems pagerb
ti skyrius. Žuvusių kovose

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

i

I

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Published every Tuesdav and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, IndeDendence Day, 

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

SAINT JOSEPH S LITHUANIAN R.C. ASS0CIATI0N OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

. A

SUBBSCRIPTION KATES: 
Domestic yearly .....................     i
Foreign yearly ..............   I
Domestie once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ......7.’.. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metama $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .............. $5.00

DARBININKAS
306 West Broadway, ' ‘ South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Sutartis
V’ • *■ X 4wi*

Dvidešimts metu sukakus nuo įvedimo komuniz
mo Rusijoj, trys pasaulio valstybės Italija, Vokietija 
ir Japonija padarė sutarti prieš komunizmą, bet drau
ge pareiškė savo prietelybės jausmus Rusijai. Kaip 
tai? — nevienas paklaus — juk Rusija komunistinė 
valstybė, tai kaip gi galima pasmerkti komunizmą, 
nepasmerkus Rusijos? Tai atrodo paradoksališka, ne- 
loginga. Tačiau sudariusieji tą sutartį diplomatai ge
rai apgalvojo, ką daro. Tuomi jie parodė, kad komu
nistinė ar neva komunistinė tvarka Rusijoj, tai tik 
laikinas dalykas. Rusija komunizmu gali nusikratyti, 
tai kam ją smerkti? Ateity, kada Rusija iš komuniz
mo išsigydys, bet kam bus pravartu turėti su ja ge
rus santykius, nes tai plat'„ turtinga šalis, kurią ko
munizmas tik laikinai suparaližavo. Antra vertus, di
plomatai gerai apsvarstė, kad nėra pagrindo kaltinti 
Rusiją dėl komunizmo, nes ta nesąmoninga, neįgyven- 
tina teorija buvo jai primesta klastingu būdu. Todėl 
rusų liaudies už tai kaltinti netenka. Diplomatai nu
sistatę ne prieš Rusiją, tik prieš Trečiąjį Internacio
nalą, kuris bolševizmą pagimdė.

Iš kitos pusės, bolševikų atstovai priėmė trijų 
valstybių sutartį su gana gera nuotaika ir prie tos 
progos su fašistų atstovais pabaliavojo. Diplomatų 
pareiškimas, kad jie nusistatę ne prieš Rusiją, tik 
prieš Trečiąjį Internacionalą, bolševikams labai pa
rankus, nes čia atskiriama Trečiasis Internacionalas 
nuo sovietų valstybės. Reiškia, už visas daromas už- 
sieny intrygas, už griovimą kitų šalių valdžios gali
ma kaltinti ne Maskvą, bet Trečiąjį Internacionalą. 
Bolševikai jau pirmiau mėgdavo atskirti Trečiąjį In
ternacionalą nuo Maskvos politikos ir sakydavo: ką 
Internacionalas daro, už tai Maskva neatsako. Ta
čiau tais išsisukinėjimais jie niekam akių neapdums. 
Juk tai gerai žinomas faktas, kad Trečiąjį Interna
cionalą suorganizavo Leninas, užtempdamas Markso 
doktriną ant tinkamo rusams kurpalio. Kol bolševi
kai nebuvo įsigalėję valdžioje. Trečiasis Internacio
nalas buvo priverstas slėptis užsieniuose, bet apėmę 
valdžią, jie jį apgyvendino Maskvoj. Jis yra grynai 
rusų bolševikų padaras ir jo politiką Maskva diriguo
ja. Kaip kominternas groja, taip Internacionalas šo
ka. Tai tokis visiems žinomas faktas, kad joki bolše
vikų išsisukinėjimai negali jo sugriauti. K.

Popiežius ir Karas
“Kodėl Popiežius nesus-,žino, jie Popiežiaus la- 

tabdo karo? Kodėl, kada .blausia nekenčia, kiekvie- 
nekaltu žmonių kraujas! ną jo žodį iškreipia, bet, 
liejasi/ Popiežius tyli?” i kad nustatyti minias 
Taip šaukia socialistai ir! Prieš Katalikų Bažnyčią, 
visi bedieviai. : jie rėkia, kad Popiežius

Didžios syarbos faktas 
yra tai, kad iškilus pasau
ly karui visų akys instink
tyviai nukrįpsta į Vatika
ną. Tai yra didžiausias ir 
visuotinas Katalikų Baž
nyčios galybės ir įtekmės, 
pripažinimas. Žmonės ne
laukia pagalbos iš kur jos 
nesitiki. Tačiau daugelis 
tikisi susilaukti tai, ko 
Popiežius negali duoti, 
jie mano, 1 
pakėlus balsą visi karai 
tuojau pasibaigtų. Ir tie, 
kurie šaukia: “Kodėl Po
piežius nesustabdo karo”, 
žino gerai, kad valstybių 
vadai Popiežiaus patari
mų nesiklausia ir jo nu
rodymų neklauso. Juk, 
kas nežino, kad n,epjažąi 
yra pasauly valstybių, ku
rios su Vatikanu neturi 
jokių santykių, ir joms 
Popiežiaus kalbos nieko 
nereiškia. Ėedieviąi tai

; Jie ĮCn.14, Adu A UMICAIUO 
tyli, karo nesustabdo.

PILDOSI ŽODŽIAI
Niekas pasauly bedievių 

nėra taip šmeižiamas, kai 
Kristaus vietininkas Šv. 
Tėvas Popiežius. Kristaus 
žodžiai tikrai pildosi: 
“Jei pasaulis jūsų neken
čia, žinokite, kad Manęs 
pirm jūsų nekentė... tar
nas nedidesnis už savo 
valdovą. Jei jie Mane per- 

kad Popiežiui seldojo, persekios ir jus.

I

I

Pasauly jūs turėsite su
spaudimo; bet pasitikėki
te. Aš nugalėjau pasaulį” 
(Jo. 15, 18). ” *

POPIEŽIAUS PATARI
MAI

Popiežiaus patarimai 
visada buvo ir yra tai
kos, o ne karo. Jis visada 
saukė ir saukia valstybių 
vadų ginčus ir nesusipra
timus išrišti taikos būdu. 
Tik, deja, jo patarimų nie
kas nenori klausyti.

v •

DVI VALDŽIOS
Kiekvienas žmogus ži

no, kad žemėje yra dvi 
valdžios; dvasinė ir pa
saulinė; kad yra Bažny
čia ir valstybė. Bažnyčios 
valdžia yra dvasinė. Ji 
privalo vesti žmones prie 
dorybių ir išganymo. Val
stybė turi pasaulinę val
džią. Ji privalo aprūpinti 
žmones žemiška gerove, 
apsaugoti jų teises,' padėti 
vesti geresnį gyvenimą, 
prižiūrėti, kad jie nebūtų 
skriaudžiami, kad jų tei
sės nebūtų paneigiamos, 
kadjų laisvė nebūtų var
žoma ir apginti juos nuo 
užpuolikų. Abi tos draugi
jos — Bažnyčia ir valsty
bė — turi galę “sui juris” 
veikti ir valdyti savo sfe
roje. Tarp tų dviejų val
džių neturėtų būti jokių 
konfliktų, nes abi siekia 
žmonių gerovės. Dievas y- 
ra įkūrėjas Bažnyčios ir 
valstybės, ir Jo darbuose 
yra gražiausis suderini
mas ir tvarka.
VALSTYBĖS PAREIGA

Valstybės tat yra parei
ga apsaugoti žmonių gy
vybes ir turtus. Valstybė ' 
turi pilną teisę gintis nuo 
neteisingų užpuolikų. Ka
da valstybės teisės yra pa
neigiamos ar gerybės nai
kinamos, tada ji yra vy
riausias teisėjas išspręsti 
kas sudaro ar nesudaro 
priežastis teisingam ka
rui. Bažnytinė valdžia ne
turi teisės kištis į valsty
bių ginčus. Tik jei valsty
bės kreiptųsi į Bažnytinę 
valdžia ginčą išrįšti, tada, 
žinoma, Popiežius visuo
met sutiktų dalyvauti ir 
padėtų klausimus išspręs
ti.
POPIEŽIAUS NEPRIIMA

Popiežius, kaip Krikš
čioniškosios dorovės mo
kytojas, turi teisę pareik
šti protestą prieš neteisin
gą karą. Bet kada abi pu
sės sakosi turį teisingą 
priežastį karą vesti, tada 
Popiežius nieko negali pa
daryti. Pasaulio istorijoje 
dar nėra pažymėta, kad 
valstybės vadai, kada nors 
būtų prašę Popiežiaus lei
dimo karą paskelbti. Vals
tybės savo teises pavy
džiai saugoja ir reikalau
ja, kad Popiežius į valsty
bės dalykus nesikįštų. Tai 
kaip gi jis gali karus su
stabdyti, kad jis neprii
mamas į valstybių konfe
rencijas.
VYRIAUSIAS MOKYTO

JAS
Popiežius skelbia žmo

nėms kas yra, gerą ir nu
rodo kas yra blogą. Bet 
ne jo yra pareiga bausti 
nusikaltėlius. Nusikalti
mo faktas įrodomas lega- 
liskais būdais. Yra tai 
valstybės pareiga nusikal
timą faktais įrodyti ir 
piktadarius teisingai nu
bausti. Taigi ir karo klau
sime, nuo Popiežiaus val
stybės vadai slepia faktus 
ir karų priežastis, užtat 
jis negali abiejų pusių ne
išklausęs pasmerkti vie
no ar kito. Sakykim, kad 
vyras susiginčija su savo 
žmona ir net piktai susi
muša, ar koks nors teisė
jas pąsmerktų vieną ar 
kitą jų nusiskundimų' ne
išklausęs? Ir jei toks tei
sėjas savo nuomonės ne
pareikštų iki valstybės 
teisme abi pusės nebus 
tinkamai išklausytos, ar 
kas drįstų jį apkaltinti 
nesirūpinimu taiką palai
kyti? Tokio tai teisėjo 
vietoję < Popiežius stovi

v •
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Darbininko Bendradarbio 
Sukaktis,!

Lapkričio 17 d., š. m., 
kun. M. J. Brundza minė
jo 30 metų kunigavimo 
sukaktį. Kun. M. J. Brun- 
dza rugpiūčio mėn., perei
tų metų atvyko iš Lietu
vos, kad čia pasidarbuoti 
savo tautiečiams ir apsi- 
pažinti su lietuvių religi
niai tautiniu ir kultūriniu 
gyvenimu. Šiuo laiku yra 
Seserų Kazimieriecių ka
pelionu, Šv. Juozapo Vi
loj, Newtown, Pa.

Kun. M. J. Brundza at
vykęs į šią šalį pas savo 
brolį, muziką J. Brundzą 
ir brolienę į C. Brooklyn, 
N. Y. pirmiausia pradėjo 
rašyti straipsnius ir žinu
tes laikraščiui Darbinin
kui. Darbininkas beveik 
kas savaite puošiasi Gerb. 
Bendradarbio, kun. M. J. 
Brundzos straipsniais ir 
korespondencijomis. Be 
to. kun. M. J. Brundza, ąt- 
vykęs į šią šalį, aplankė 
daug lietuvių kolonijų, 
kur pasakė turiningus pa
mokslus ir prakalbas. Mū
sų išeivija džiaugiasi su
silaukus žymaus pamoks
lininko, prakalbininko ir 
literato.

Čia Gerb. Skaitytojams 
paduosime biografinių ži
nių iš Lietuvos Enciklo
pedijos apie Jubiliejatą 
kun. M. J! Brundzą.

Kun. M. J. Brundza gi
męs Šunskų par., Mari-, 
jampolės apskr. 1884 m.,!
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Kun. M. J. Brundza
J

čiuose, Ilgovoj, Šunskuos 
ir Simne' (karo metu). 
Šunskuos be vikaraujant 
užklupo karas. Karo metu, 
kuomet vokiečiai 1915 m. 
okupavo Lietuvą, jis, gin
damas parapijiečius nuo 
vokiečių rekvizicijų ir nuo 
žiaurių elgesių, pateko į 

‘ jų nemalonę ip tapo iš
vežtas į vokiečių belaisvę. 
Du mėnesiu išvargo Įsru
tyje kątopžninkų kalėji
me ir 10 mėn. Vestfalijoj, 
belaisvių stovykloje Gu- 
tęrsloh. Sugrįžęs Lietuvon 
1916 m. administratoriaus 
prel. M. Dąbrilos tapo pa
skirtas vikarų į Simną.

1917 m. vysk. Ą. Karo
so tapo paskirtas Paežęrė- 
lių (Šakiu ap.) rektorium. 
Čia kun. Brundza suorga- 

rugp. 10 d. Pradžios moks- i nizavo parapiją, atremor.- 
lą ėjo Šunskų mokykloje, I tavo bažnyčią, statė ir 
gimnaziją Marijampolėje tvarkė trobesius, aptvori- 
ir seminariją Seinuose.! no šventorių, kapus, sodną 
Kunigu įšventintas Var-jir kiemą. 1923 m. tapo pa- 
šuvoje (Seinuos tuomet skirtas Sudargo klebonu, 
nebuvo vyskupo, mirus a. 
a. A. Baranauskui) arkiv. 
K. Ruškevičiaus, lietuvio 
1907 m. lapkr. 17 d. Taigi 
jau šiemet suėjo kun. 
Brundzai 30 metų kuni
gystės. Vikaravo Vižainy
je '(Mozūruose )7 Plokš-
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tarp kariaujančių valsty
bių.

PUW XI IR TįlKA
Popiežius Pijus xt,' kai 

ir jo pirmtakūnai, visuo
met skelbia žmonėms tei
singumo, meilės ir taikos 
principus. Geros valios 
žmonės tai geriausiai su
pranta. Ir Popiežius gal 
nieko taip nenorį, kaip, 
kad visi žmonės padėtų 
jam įvesti taiką pasauly. 
Jis sako: “Taika prašali
na visas karo baisenybes. 
Taika yra reikalinga są
lyga žmonių gerovei! Šal
tinis viso gero šiame pa
sauly yra taika ir tvarka. 
Mes visuomet meldžiamės 
už taiką*’. (Kalba, russ. ? 
d. 1935 m.).

Ir taip, kaip Popiežius 
širdingai laimina taiką, 
taip smarkiai jis smerkia 
karą. Ir kas sako, kącl 
Popiežius tyli '‘kada ne
kaltas kraujas liejasi”, tas 
žmogus neskaito jo raštų, 
nei kalbų ir tik iš neapy
kantos Kristaus vietinin
ko šaukia, kad Popiežius 
karo nesustabdo.

Tačiau, ar pasaulis prii
ma Popiežiaus patarimus 
ar atmeta, faktas yra, kad 
jie jo ignuoruoti negali. 
Pasaulis gali jį šmeižti ir 
persekioti, bet jo paneigti 
begali. Petras drąsiai Jcal- 
ba gipdąmas žmpnip tei
ses ir laisvę ir jo balsas 
girdžiamas visaibe pasau
ly. T.
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Rašo T.
pąleisįL Paskiau priėjęs 
perpjovė virvės ip Sebas
tijonas susmuko ant že
mės.

Atlikę savo darbą ka
reiviai sugrįžo atgal į mie
stą!

Iškilmingai, su palydo- 
yąis ciesorius Dipklięijo
nas eina į savo pąlocių. 
Vienas vyras smarkiai su
riko: “Dioklici joną i”. Cie
sorius sustojo. Jis persi- 

i gando. Jis mato, kad prieš 
jį stovi Sebastijonas, kurį 
jis buvo įsakęs mirtinai 

i sušaudyti. Jis nežinojo, 
) kad nuėjus budeliams, 
į viena Krikščionė moteriš- 
į ke radus jį dar gyvą, priė
mė į savo namus ir jį iš
gydė. Pasveikęs, Sebasti- 

i jonas nebėgo slėptis nuo 
ciesoriaus, bet ėjo subarti 
jį už žiaurų Krikščionių 
persekiojimą.

“Dioklicijonai tu dabar 
esi galingas, bet yra Vie
nas galingesnis už tave, ir 
sergėkis, kad tas Krikš
čionių Dievas tave nenu
baustų už tavo piktus dar
bus”.

Ir skaudžiais žodžiais 
tijoną iš miesto, pririšę jis barė ciesorių ir įrodi- 
prie medžio ir pradėjo yi- nėjo, kad yrą vienas tik- 
lyčiomis į jį' šaudyti, ras Dievas, kad Krikščio- 
Jiems buvo duotas įsaky- nvs esą geriausi valstybės 
mas palengva jį nukankin- piliečiai.
ti. Beveik visame jo kūne Valandėlę ciesorius sto
jau buvo giliai įsmeigta vėjo kaip negyvas, bet at- 
daugybė vilyčių; iš visų gavęs savo drąsą tuojau 
žaizdų bėgo narsaus kapi- paliepė Sebastijoną už- 
tono kraujas. Jo galva nu-; mušti ir jo kūną įmesti į 

Paskiau, viena 
vardu, Lucina, 

Budelių yadas a-!palaidojo jo kūną, kur da- 
tėjęs jį apžiūrėjo ir davė t bar stovi Romoj šv. Se- 
įsakymą daugiau vilyčių bastijono bažnyčia.

KAPITONO MIRTIS
“Aš negalių tikėti”, su 

pasibjaurėjimu ' kąlbejo 
Romos ciesorius Dioklįci- 
jonas, “pęgąliu tikėti/kąiį 
tu Sebastijonai toks cū- 
tum. Ar tai‘taip tu man 
atsilygini už ‘tau suteiktą 
gąrbę ‘ įp paaukštinimą ?) 
Krikščionis! KąiR galima ■ 
tikėti, kad ciesoriaus'sar
gybos kapitonas taip pa
žemintų tą garbingą vieta i 
tapdamas Krikščionimi”-.

Sebastijonas ra m i a i 
klausė ciesoriaus žodžių.

“Ciesoriau”, jis sakė, 
“aš tau ištikimai tarna
vau ir tu žinai, kad tar
nausiu toliau. Tū dabar 
kaltini manę visai netei
singai! Kodėl yra nusikal
timas garbinti tikrąjį Die
vą? Tų,' ciesoriau, klaidųi- | 
gai garbini pagonių diė-l 
vaicms . . I

“Sebastijonai,” kalbėjo: 
rušęiai ciesorius,, “uz tavo 
nusikaltimą, ūž tavo slap
tą prisidėjimą prie Krikš
čionių, aš įsakau tave mir- i 
timi susaudyti’k

ĮKareiviai išvedę Sebas- 
i • • • v ••v!

kur reikėjo statyti bažny
čią. Ir čia jis to sunkaus 
darbo ėmėsi energingai, 
užtat į porą vasarų pasi
sekė išvesti bažnyčios sie
nos. Bažnyčią statė akme
ninę, nupirkdamas save 
lėšomis bažnyčiai medžia
gą. Ir čia atremontavo 
bažnyčią ir špitolę, pasta
tė kluoną, užvedė sodną. 
Sunkus darbas pakirto jo 
sveikatą, taigi turėjo 1926 
m. visai vasarai išvažiuoti 
į Čekoslovakiją. 1928 m. 
atsisakė nuo Sudargo dė
lei nesveikatos, negalėda
mas užbaigti bažnyčios.

Tuo tarpu mirė Ūdrijoj 
ą. a. kun. J. Žemaitis, taigi 
kun. Brundza tapo paskir
tas Ūdrijos klebonu, Aly
taus apskr. Čia tik ką bu
vo pastatyta bažnyčia, 
taigi kun. Brundzai vėl 
prisėjo ją puošti: iškuka
vo iš vidaus ir iš lauko 
bažnyčią, gražiai atre
montavo kleboniją, vikąri- 
jatą įr špitplę. Įtaisė baž
nyčiai varpus, ‘ Kryžiaus 
kelius', procesiją įr'keletą 
ainotų. Steigė ir tvarkė 
katalikiškas organizaci: 
jas. 1935 m. tapo perkeltas 
klebonu į Lankeliškius, 
Vilkaviškio apskr. Ir čia 
tuoj ątremontavo vikari- 
jatą įr sveikatai nušilpnė: 
jiig'pąp^šę yysUųpo, 
duotų adniinistrątopą ir 
atostogų.'

Pavedęs parapijos dar- 
bą ątoipisfratonai, ja 
sa, kiek sugfipFęję§ 
ry|o aplankyti Alpios 

ff JOJ81' darbuoti gavo tjptįepams.
Kųn. Brppdza gėrisi A: 

menką ir Aipęrikos gyve
nimas jam patinkąs, ypač 
domisi lietuvių gyvenimu.

Nuo klierikavimo laikų

>at: 
įsi:

svįro žemyn, keliai šulin- ‘ vandeni, 
ko, tik virvės laikė jį prie . moteris, 
medžio. ~

Meile ir Gyvenimas Krikščionybėje
Kristus davė naują mei

lės įsakymą, ir tai įsaky
mą beribės meilės, kuri a- 
pima net priešus. Turėda
mas tą meilę’ krikščionis: 
moka visose aplinkybėse 
savo gyvenimą padaryti 
Dievui patinkamą. Meilėj 
yra ryšys, kurs krikščionį 
jungia ne tik su dangumi 
bet ir su žeme, 
tų, kurie turėtų nors ki-; 
birkštėlę tos meilės, kurią 
atvaizduoja Šv. Povilas ^ti

sujungtą su tikėjimu į ne
marybę ir su meilės mora
le, turi gyvą pamatą ir 
kertinį akmenį Dievo Sū
naus, Jėzaus Kristaus tar
pininkavime.

Kristaus gyvenime save 
nuosekliu skelbtojo moks-

i lo pravedimu, duo d a 
. .j mums ne sausą, o gyvą 

pamoką, kurią tikintysis 
Kristuje ir su Kristumi 
gali pergyventi. Ar gali 

, . . , vv. L“! geresnis, kilnesnissavo himne apie knkscio- gyvenimas. kaip Kris. 
mo meilę, galėtų nusivilti {aus? Ruso atsako; 
savo gyvenime.

Ta kilni teizmo sistema,) — Sokratas kentėjo 
ir mirė kaip filosofas, tai 
Kristus kentėjo 
kaip Dievas. —

Krikščionybė 
naują dorovinį 
pašventindama 
santykį su Dievu. Tobulą 
savęs atsižadėjimą pakė-

ir mirėkun. Brundza darbuojasi 
kat. spaudoje po slapy- 
varde Bijūnas, Pabalinis 
ir kt. Jis yra yisuomeni- 
ninkas, garsus pamoksli
ninkas, karštas patriotas 
ir literatas. Ir savo karš-

etini te- 
patriotizmą ir reli-^ 

to jaunimo ligą ■— įstautė- 
jirną, užtat ir spaudoje 
kelia mintis, kaip apsau
goti mūsų jaunimą nuo 
ištautėjimo. . ~ , -.......... . pągpnių, padarę paprasta

Sveikiname kun. M. J. krikščionį geresnį už filo- 
Brųndzą, nuoširdų Darbi-: sofą pagonį, 
ninko bendradarbį, sulau
kusį 30. metų kunigavimo 
sukakties ir linkime svei
katos ir pajėgumo sun
kiame ganytojavipao ir Ii-, 
terapiniame darbe. Lai 
Aukščiąųsis leidžia dar ii-j 
gus metus darbuotis mū-t 
sų išeivijoje, kur darbo 
daug, o darbininkų maža, 
ir visoje mūsų tautoje.

suku r e 
pasaulį, 

žm o ni ų

< r

__ kurį galėjo
kiekvienas tikintysis iš
gyventi. Krikščionybė bu
vo nauja realybė, kuri 
krikščioni etiniu atžvilgiu 
iškėlė be galo aukštai ant

Taip krikščionybė pasi
darė tikrasis mokslas gy
venime. Evangelija moko 
mylėti gyyęniųią, mir
tį. Dėl to ta .naujoji evan
gelija išgelbėjo it išganė 
mirštantį'pagonių pasau
lį- ' \/'

T. fi. Masarykas
Veikale “Savižudybė”.
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Bendrai Žmonių Gerovei
.. - L a- - "' < * **

bes žmonėms, visiems 
žmonėms,' kad jos "būtų 
naudojamos ' bendrai ge- 
rovei. Ir tikrai visiems y- 
ra geriau Kaip daug žmo
nių tūri 'jiūosayybę, saky
sime žemės', ar namus, nes 1 I . . . Ą, , • * į**.ką žmogus laiko savo, tai 
apie tą jis rūpinasi, dar
buojasi, prižiūri.' Tačiau 
nuosavybe tūri savininkas 
ne tik naudotis, bet ir kiti 
žmones. Tai vienok nerei
škia, kad bile kas gali a- 
teiti ir pasistatyti namą 
mano kieme; bet reiškia, 
kad aš savo kiemą turiu 
taip užlaikyti, kad žmonės 
praeidami galėtų- pasj-

Darbininkų reikaluose 
katalikus ir komunistus 
labiausia skiria nuosavy
bės klausimas. Katalikai 
sako, kad “kiekvienas 
žmogus is prigimties, taigi 
is Dievo, turf teisę turėti 
kokią nors nuosavybę, kd; 
rį nors turtą”' Tkomunis- 
tas tos teisės nepripažįsta 
ir sako, kad viskas turi 
būti ‘ ‘ valstybės, valdžios 
kontrolėje. Katalikai labai 
teisingai sako, kad kiek
vienas turėtų kokią nors 
nuosavybę; kad niekas ne
turėtų jos per daug, ir kad 
visi' nuosavybės savininkai 
ją naudotų bendrai žmo
nių gerovei. Šis paskutinis džiaugti, 
sakinys reikalauja platės: 
nid išaiškinimo.

Katalikų Bažnyčia mo
ko, kad nors kiekvienas patinka, 
žmogus turi teisę turėti Taip kalbėti nė vienas ka- 
nuoš'avybę, jis ją turi'taip 
sunaudoti, kad kiti žmo
nės gautų iš tai kokią 
naudą ar džiaugsmą. Ir 
tas' paliečia visą nuosavy
bę ; vienais gali ją turėti, 
bet visi,'" kiek galima, ja 
naudotis. Popiežius Pijus 
XI tuo klausimu sako: 
“Pirmučiausia’ 
klausias faktas, 
Leonas Kili, nei teologai, 
Bažnyčios vedami bei mo
komi, niekada’ nepaneigė 
ir neabejojo dėl dvejopos 
individualinės ir sociali
nes nuosavybės’ savumų, 
žiūrint, kam ji tarnauja, 
atskirų žmonių naudai ar 
bendrajai žmonių gerovei. 
Savininkas prįvąlo 'naudo
ti savo turtus tik pado
riai ir žiūrėti ne tik savo 
atskirų interesų, bet ir 
bendros žmpnių gerovės”, dalinimas Dievo duotu ge- 

(Q.A.) rybių. Jų užtektinai yra
“Žemė ir jos gausybe y- visiems, nėra reikalo nė 

ra Viešpaties*. Pats Die- vienam badauti, tik reiki?, 
vas taip pasakė. Ir Jis da- Krikščionišką mokslą įgy- 
vė visą ir jos visas gėry- vendyti. T.

“Čia mano nuosavybė, 
aš galiu daryti ką noriu, 
jei kitiems žmonėms ne- 

tai jų dalykas”.

talikas neturi teisės. Žemė 
ir jos gausybė yra Vieš
paties. Ką mes vadiname 
nuosavybe tikrai yra Die
vo, ir jos savininkas yra 
tik prižiūrėtojas ar už
vaizdą, kuris ' privalo elg
tis pagal Dievo mokslą.

Nuosavybė yra duota 
yra aiš- žmonėms bendrai gerovei, 
kad nei Ir kaip Popiežius Rijus 

XI sako: “Kada.ngi teisė 
turėti nuosavybę yra duo
ta ne žmonių; bet prigim
ties, tai valstybėje tegali 
tik jos naudojimą tvarky
ti ir su bendrąją Žmonių 
gerove derinti”.

Nuosavybė būtų baisus 
dalykas, jei žmonės ją lai
kytų tik sau apgrobę, o 
kitiems ’ nieko neduotų. 
Katalikų Bažnyčios moks
le nuosavybė reiškia pasi-

susirūpinti savo “tovariš- 
čiif’ reikalais. Parapija 
gražiai tvarkosi. Parapi
jos našlaičiai aprūpinti 
parąpijįęčįų ir visų gęra- 
širwį Įiętųvįų aukomis. 
Tik jau nenorėk, kad siį- 
§iRpąįę lįet'ųyiąi sąyo au
kas siųstų Bfopklypo pą- 
kiydėiiąms ‘našlaičiam^ ;r 
garbintų kruvinąjį Pali
pą. To tai jau hėsųlauks;.
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DARBININKAS 

kąį ir pati Šip yąkaro kal
tininkė, susijaudinusi dT-

lęšiai p,. KFii-
HRaSH raiFlSii. 
nait .tad

poy p;ty, Ęą. shųbas bus
SY: JB8Ž8-ląznycioj Iapkri;

Linkim laimingo gyve
nimo!

I •»* . I »

ŽIAURIOS RISTYNĖS
Lapkričio 1'2 d.‘ Buckin- ^H iY: 

gh’am svetainėje įvyko BP EįF” 
rištynės. Ristynėse ‘daly- C1° . . . ' , .

2 J InnkiTYi lflimi
vavo lietuvis rlstikas iš 
Chicago p. “Billy” Bartu- 
seviciūs (Bartush) ir airis, 
Steve Casey. Pastarasis' 
labai žiauriai elgėsi. Jis 
pradėjo kumšciūotis ir i 
spardyti ir tokiu būdu lai
mėjo. “Billy” Bartusevi
čius ristynėse pasirodė la
bai gerai’.' Jeigu musų 'tau
tietis' Bartush ** būtų' taip į 
pasielgęs, tai airiai būtų 
pakėlę didžiaūsį triukšmą.

A.* PI'‘Krikščiūnas.
*.« • akli.:.. • ii — - .

1

WATFRHURY RfiNN tytė> J Jakubauskas- JtyAILRDUHI) vUnni Marcelynaš, D. Morkeyi-
' ---------- čiutė, A. Jeruševičius, N-

Plangytė. A. Morkevičius, 
V. Klimas, A. Grėbliūnai
tė, A- Bukauskas'.. ‘Arinoj 
nitsai: —- E. Degimas įr 
V. Morkevičius. Dainavo 
didysis ir mažasis chorai 
ir solo A’ Ūlinskas, P. La; 
zauskas. Daugiausia aplo
dismentų susilaukė armo- 
nistas A. Šimkus. Šokiams 
grojo Melodiąns orkeš; 
tras. Žmonių buvo labai 
daug.

LD$ 5 kp. svarbus sųsi- 
ri riklipąs įvyko sekmadie
nį,^lapkričio 21 d?, 1 vai. 
po piėfiį, senosios mokyk
los kambaryj. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes 
tupime išrinkti atstovus į 
Conn. Apskričio suvažia
vimą, kuris įvyksta lap
kričio 28 d. r‘ Valdyba

Dąrbai šioje kolonijoje 
ipąžęja. Dąug darbininkų 
atleido* is darbo, o ir dir
bantiems sutrumpino dar- 
bo valandas, tuo pačių su- 
jrfažmą ir atlyginimą. 
Darbininkai skundžiasi 
blogląikiu.

Tūlas Kurmis rašo ‘Lai
svės’ No. 252 korespon
denciją, kurioj labai “kur
miškai” atsiliepia apie į- 
vykūsį balių ir našlaičius 

i Šios kolonijos lietuviai lą:
Lapkričio 6 d. įvyko šy. baŪ nuoširdžiai užjaučia 

Juozapo lietuvių par. bą- pašląįčiams. Todėl p.‘ Kur
ilus, kurio gįelnąs paskįr; ipiui patariame pašiknisti 
tas pąšĮ^iciams. Balius į- į “Laisvės” Yondį“ Ispani- 
vykp parapijos ir'į^ kĮp- jos našlaičiams. Užtikr;: 
bo svetainėse. Klubas sy'e- nam, kad iš to bolševikė- 
tąilję davę dykai. Kleįo- Iįų fondo nei vienas Ispa
nas ir Ląbdatypeę draugi; nijos našlaitis jiėgayo nei 
ją dėkoja ’*k4ūbuį. Kafiįs cento. 0'gal p. Kurąiiš 
buvo šekmmgąs. našlaičiais vadina is Ląis-

Lapkricio ' 13 <į. įvykp y ės pastogės, ’ bėt tokius 
48 klubo balius. (našlaičius' ’ šelpti palięįęa-

Lagkriči’o‘14 d- lyyko tp.- me Kųrpaiams.
ątrasJ ir' koncertas, yįį^:1 Katalikai* renka ąukaą, 
vystėje komp. A. Aleksio, rengia vakarus*anaslaiČiįii 

kalbą pasakė nąudai ir tuos pinigus yi- 
J. Valantiejus. sada suvartoja

įžangine
kleb. kun. J. Valantiejus. sada suvartoja našiai; 
Komp. AĮeksįs ’sūpažindi- čiams. Bet* lai p. purmis? 
no publiką su vaidintojais pasako, kur dingo aukos 
ir su veikąlų. Grojoorkes- Ispanijos našlaičiams, kū

jų vien į Laisvės iždą sų-

’* Taigi patariu p. Kurmiui

no publiką su vaidintojai > pasako, kur dingo aukos 
įr su veikąlu. Grojo orkęs- Ispanijos našlaičiams, ku- 
tras. Vaidino šie: G. ir A. rių vien į Laisvės iždą su- 
Lušiutės, R. Karinauskas, plaukė' apie $4,000.06? 
A. Andrikytė, JI. Adomai’-
* t

vimas šiame mieste. A- 
pa r t t ų v i s ų aukštų B a ž - 
nyčios vadų, dalyvavo ip 
lQęw York gubernatorius 
Lehman,' ' kuris atvažiavo 
specialiai į sias ;skilmes. 
valštvbes prokuroras Bė- 
nnett ir mięsto majoras 
Štanton.’ iškilmių įšpūjĮm- 
gump, kurios ‘ yra amžių 
senumo, negalima aprašy
ti, o tiktai ‘ gali suprasti 
jas matydamas. Naujasis 
vyskupas yrą labai aukšto 
mokslų, ' vąrtpja kelias 
kąlbas ir yra buvęs pro
fesorium. Gimęs Iową vai-i 
stybėie, bet' mažąs atyež- i 

. tenai
pradėjęs eit; mokslų^ Į- 
švępiihtas kunigu, savo 
pareigas ėjo'New Yorko 
mieste kaipo vikaras ir 
klebonas; ' tenai konsek
ruotas vyskupu. Vyskupa
vo apie 4-riuš metus Balt 
Lake C;ty diecezijoje ir 
dabar atkeltas į Rocheste- 
rio dieceziją. Stotyje J. E. 
sutiko ’ miesto majoras, 
gubernatoriaus atstovas 
ir diecezijos administrato
rius, dalyvaujant daugy
bei kunigų ir apie 12,000 
žmonių 'miniai. Pamatęs 
tokią minią žmonių, J. E. 
pareiškė, kad čia daugiau 
Žmonių ji sutiko, ne kaip 
jis turėjo visoje savo bu-; 
vūsioje diecezijoje. J. fk 
pasižadėjo širdingai dar
buotis ‘ Dievo garbei ir. 
žmonijos sielų išganymui; 
taipgi eiti pėdoinis savo 
kėūirių pirmtakūnų, kurių 
darbai yra garbingi.' Sek
madienį, lapkr. 14 d., vi
sos diecezijos vyrai priė
mė šv. Komuniją naujo 
vyskupo intencijai. Lai 
Dievas laimina savo Apaš
talą, Jo sunkiame sielų 
ganytojąvimo darbe.

i Vyturys.

Tęn buvusį.; {^s į Nėw Yorką

Choras šiais metąis ren
gia Naujus Metus sutikti 
su Maskaradų balium, ku- 

1 ris bus labai įvairūs, j- 
vyks parapijos svetąįnėję 
207 York St. Išrinkta ko
misija smarkiai darbuoja
si, kad šis balius puikiai 
pavyktų. Tad šiuos ^Jau- 
jus Metus sutikime visi 
bendrai.

i

ŠV. JURGIO PARAPIJA 
Bingo Pavyko 

šeštadienį, lapkr. 13 d- 
šv. Jurgio par. svetainėje 
įvyko bingo lošimas ‘Ame-; 
rikos’ naudai. Blogas oras 
sulaikė daug publikos nuo 
atsilankymo", bet nežiū-. 
rint to'bingo gerai pavyko, 
ir gražaus pelno ($82.00) 
liko. Graži parama jau-j 
nam laikraščiui.

R9CHESTER, N. Y.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
' ' VALDYBA*

5 •
Kun. r. Juškaitis — Pirmininkas; P. Maukus — 1 Vice-Piruiiniu- 

kas: .M. l’iktalytė — II Vi«t*-Pit iniiiinkaš: V. J. Blava<*kas — Raš- 

tinilikas, 7 Moti Si., \Vorcester, Mass.; O.'Sidabrienė — Iždininkė, 

<» <'oniniomvealth Ate., W«»rvesler, Mass.; A. ZavK-kas ir P. )la- 

žiuknaitė — Iždo <U4iėJai; J. Ruja — Redaktorius, Mariauapolis 

Poliese, Tlloiii|>son. Conn.
*' “ - ... r * *»
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, Šeimas išrinko poną 
Juozą Liolią — Mariana- 
polio kolegijos studentą 
seimui pirmininkauti. No
riu pastebėti, kad nors 
ponas J. Liolia jaunas ir 
Napoleono ūgio, vienok iš
tikrųjų ta; gabus jaunuo
lis. Jis pirmininkavo kaip 
koks subrendęs asmuo. 
Visi stebėjosi jo rimtumu, 
jo iškalba — lietuvių kal
ba. Seimui raštininku bu
vo išrinktas Susivienymui 
daug nuveikęs gerb. V. J. 
Blavackas.

Seime dalyvavo delega
tai iš Athol, Worcester; 
Cambridge, Mass., ir Wa- 
terbury ir Marianapolio 
kolegijos, Conn.

Seimo eigoje Jonas Pet- 
A. Švedas, MIC., Mariana- rauskas (Marianapolio 
polio kolegijos profesorius blaivininkų kuopos pirm; 
|ir Susivienymo' pirminiu- ninkas) ir pirmininkas J. 
kas.

Vietiniam klebonui su
kalbėjus maldą, seimas o- Gėriko’

Blaivininkų seimas šį
met jvyko ĄtbcA Mąss. 
Garbusis kup. ‘ pijus Ku
raitis maloniai' priėmė .iLrvri J *>i ivtP seimąujancĮus.

Seimas prasidėjo šv. mi- 
šiomis, spalių 3 d., kuriąs 
atlaikė kunigas Ą. M. Šve
das, MIČ., Susi vieny mo 
pirmininkas. Jis taipgi tai 
progai pasakė tikrą; vertą 
ir įspūdingą' pamokslą.

Pasimeldę ir pasiprašė 
: Dievo pagelbos, atstovai 
bei svečiai jau buvo pąsi- 

i rengę pradėti seimą. Buvo 
gražus būrelis svečių - de
legačių ir delegatų, kurių 
tarpe buvo gerbiamieji 
kunigai: P. Jūraitis,’ ”A- 
thol klebonas, P. Juškai
tis, Cambridge klebonas ir 
A. Švedas, MIC., Mariana-MINĖJIMAS

Gyvojo Rožančiaus dr- 
ja minėjo savo 5-kių metų 
gyvavimo sukaktuves. Su
rengė parapijos naudai 
vakarienę, sekmadi e n į, 
lapkr. 7 d. Dalyvavo labai 
daug žmonių, taip kad net 
vietų pritrūko. Laike va
karienės klebonas apdo
vanojo visus dalyvius do
vanomis iš Lietuvos. Kal
bas pasakė draugijos pir
mininkė p. V. Rovienė, dr- 
jos raštininkė, p. O. Ba
ranauskienė. Ji atpasako
jo dr-jos 5-kių metų gyva
vimo istoriją, kuri labai 
įdomi. Dr-jos narės moka 
tiktai po 5 centus į mėne
sį, o išgali padaryti daug 
naudos Dievo garbei ' ir 
parapijai. ‘ Viep tik aukų 
už šv. mišias' suteikta 
$53.0Q; naujai bažnyčiai 
aukauta $50.00: tako isklo 
jįmui prie bažnyčios duru

Z j \ ' ’ J"i/\ * * • * i * ‘ ' • • *
‘' "D------ 1

koplyčios $45.00; šoninis

Vargonų Fondas Auga
Choras ’ paskyrė’ dalį 

($25.00) pelno nuo su-į 
rengto vakaro, kuriuos; 
klebonas paskyrė į vargo-’ 
nų fondą.

Lapkričio 28 d. yra ren-i 
giamaš bingo lošimas pa- j 
didinti vargonų fondą. Pa-į

■

Į
i

I

I - -- -r- JAM’ • -(math) $15.00;’ištaisymui
j * •_ . i y*   ‘ ’d» 4

geidaujama, kad daug pa- 
rapijonų’ atsilankytų ir. 
kas gali, kad ką nors pa
aukotų išlaimėjimui. Bus 
užkandžiu ir gėrimų. Pra
džia 6 vai. vakare.

O

CJtorąs
Sekmadienį, lapkričio 21 altorius bažnyčioje $180. 

d., musų choras važiąja CK) ; parapijos i * i r r 
į Nevvarką su vaidinimu, kųota ’ $37.Ū0; 
koncertu ir kitais įvairu- r__
maįs. Tai atsilygins ę|io- nes parapijai padaryta 
ras newarkiečiams, kųpe i pelno $460.98, ir Šv.'Pran- 
jaų pas mus atšiląnke' su ciškaus Seserų vienuoly- 
paręngimu. Pasiruošęs ne- nui (Pittsburgh’e) aųkuo- 
warkiečįųs palinksminti ta* $15.00. Viso $870.98. 
choras geroka; padįjdęjęs. čia neįskaitomas pelnas

d., mūsų choras važiuoją 
į Netvarką su 
koncertu ir kitais įyąiru-

Q0; parapijos bazarui au-
,____ ; Lietuvių

dienai $15.00; per vak.arie-

Viso $870.98.

nuo šios vakarienės, kuri 
kiek teko girdėti davė

_ $155.00. Vadinasi ir su
vai. ryte šv. Vardo d;ja mažomis mokestimis, bet

Šv. yąfdp P-ją
Pereitą sekmadienį, 9
« ■ v • Se * ’ - t . «

bendrai ėjo prie $y. Ko- gerais norais galima pą- 
mųnijos ir tupėjo pusry: daryti didelius darbus. A- 
čius parapijos svętaipėję. part to draugija turi pini- 
Po tąm ture ją sųsįrihki- gų ir savo ižde. Todėl gar
iną, kuriame nutarė* kąd bė šiai (Įpaųgįjąį ir' jos 
tuoj po Kalėdų surengti; valdybai: pp.* V J Roviptie. 
balių naujų vargonų fop-|pirm-; Q- Baranauskiene,’ 
dui. rast., ir J*. Mociejunienė,

ižd. Po vakarienes buvo 
šokiai abejose svetainėse’ 
o viršutinėje svetainėje 

. , rlikąūškų pa- buvo dar ir “fjoor showT, 
rnuose, 46 Hudson Avė., kuris sutraukė daug jąu- 
buvo sujungta graži “Sho- nuomenės. Toje vakarie- 
wer Party>rp-lėl M. Krali- nėję dalyvavo daug ir 
kauskaitei, įžymiai šios švėtimtaučių ir visi buvo 
parapijos veikėjai, Ji yra j užganėdinti.
pavyzdinga choristė |r ----------
veikli sodąlįęijos pirminiu-, NAUJAS VYS|€URA$

Grąžus Rpkilis
Sekptiądięių, lapkričio 14; 

d., p.p. Kpalikąus

kę. Į šį ęojęilį Sūėjo dąug 
svečių - viešnių, kurios šū- 

unų dpvapų ;r pa- 
gražfų linkėjiihų

nešė gpazi 
reiske £ 
Kalbas pasakę; y. Ųut-

kaite, p. Kralikąuąkas 
Newark. N? X Brundzjei
Tamošaitiene
Juškienė, taipgi šęijnlpįn-

(auskaitė, ' Kralikaūs-
1

__ .enė.
I — •* * * » Vuniene,

t

ir
J,

Ipgręsąs J. E. James 
Edward Kearney, įvyko 
F?ąliaųb*ų dienoje, lapkr. 11 
(L,1 Švč. širdies Pro-Kated- 
rojp, dalyya.ųjapt dideliąm 
skaičiui kunigų, apie 400 
yięnuolių ir Sesučių, 27 
Vyskupams, 4 arkivysku- 
pams.r Tai buvo didžiau- 
Šias cįvasįškijos suvažia-

Liolia skaitė idomias pa
skaitas — “Nėra saikaus 

; _______ — ir “Mūsų Ąm-
| ficialiai prasidėjo. Kun. A. žiaus Žmonės ir Ąlkolis”. 
Švedas. MIC. Čentralinės, Seime būta daug naudin- 
valdybos pirmininkas pa-’gų, gyvų diskusijų ir nu- 
tiėkė seimui dienotvarkę tarimų. Viškąš ėjo šklan- 
ir sekė įvados žodis. !džiąijT gyvai. Svečias.

Kaip jau ankščiau spau
doje buvo pranešta, Lietu
vos Vyčiai ateinantį pava
sarį organizuoja didelę 
ekskursiją į Lietuvą daly
vauti Ljetuvos Pavasari
ninkų jubiliejiniame kon
grese ir, apskritai, Lietu
vos nepriklausomybės 20 
metų sukakties iškilmėse. 
Iki šiol su šia ekskursija 
jau yra pasižadėję ir uzsi- 
registravę gana daug vy
čių ir pašaliečių, tad šios 
ekskursijos pasisekimas 
yra užtikrintas.

Be to, su šia ekskursija 
vra numatyta organizuot; 
ir vyčių choras, kuris jąų 
net ir užkviestas dalyvąu- 
tį Pavasarininkų kongre
se ir taipgi j;s dalyvautu 
didžiulėje dainų šventėje 
Lietuvoje. Chore galės 
dalyvauti visi galinti "dai
nuoti ekskursijos’ dalyviai, 
kjirių daugelis jau ir pa
reiškė savo norą jame dai- 
nųoti.

Pereitas Lietuvos Vyčių 
seimas šios ekskursijos 
organizavimą ir vadovavi
mą yra galutinai pavedęs 
centro pirmininkui A. J. 
Mažeikai (145 Tąylop J5f., 
Brooklyn, N. Y.). Tad visi, 
kurie tik norėtų sekantį 
pavasarį vykti SU šią vy
čių fcengiąma ekskursiją į 
Lietuvį, prašomi be atį- 
dėfiojipįo užsiregistruoti 
pas ekškųrsįjos vedėją, 
kuris visas informacijas 
su malonumu suteiks.

A. J. M.

(Daugiau Rytinių Valsty
bių Ž|hių teipą 8 gusĮY ’

Rašo P. Razvadauskas. 
I

Važiuojam Į Lietuvą
(Tęsinys)

Lietuvių jstąįgos i7O
gerai atrodo. Kaune ąp- nėms by tik praktikuojan 
lankiau kai kurias įstai- ti katalikai, 
gąs ir susitikau su jų va- Federaciją turi 
dais. Ūžėjęs į Katalikų 
Veikimo Centrą, susitikau 
su dr. Juozų Leimonu. Dr. 
Leimonas Amerikos lietu
viams gerai žinomas, nes 
1936 metais lankėsi Ame
rikoj kaipo atstovas “Pa
vasario” Federacijos L. 
Vyčiams. Jis labai malo
niai mane sutiko ir daug 
klausinėjo 
Amerikoj. Dr. Juozas Lai
monas, V. Uždavinys, bu
vęs V.V. Sąjungos atsto
vas Amerikoj, Pr. Zdan- 
kus, buvęs “Vyties” re
daktorius, prašė pasvei- ruošia 
kinti Amerikos lietuvius, 
visus pažįstamus, d įpa- 
tingai L- Vyčių organiza
ciją. V. y. Sąjungą turi 
gražias patalpas; “Pava
sario” Federaciją įsigijo 
sąyo namą, taipgi įr kiti 
Čęntrai bei ĮafkĮ^ščių re
dakcijos turi gražias pa
talpas.

Laikraščių Lietuvoje ir
gi netrūksta. Jie įvairių 
srovių ir pažiūrų, tik vieni i 
labiau cenzūros prispaus
ti, kiti gi laisvesnį. Laik
raščiais, žurnaląis, kny- lieka labai garbingą darbą 
gomis dabar suįdominti Lietuvai, nes ruošia savo 
visi, kaip jaunimas, taip ir narius (daugiausia kaimo 
seniasnifeji; kurie tik mo- jaunimą) į vadus, į atei- 
ka skaityti, tuoj griebiasi ties veikėjus, o to mes iš 
laikraščių iš kurių'gauna 
didelę naudą.

Jaųniipas organizuotas 
Lietuvoj. Dabar1 Ve tik 
mieste, bet ir kaime jaų- 
n;mąs susibūręs j koki<^ 
nors orgap^aciją ąr drau
giją ir gražiai veikia: —- 
vaidila vę|kalus, puošia 
paskaitas, rankdarbiu pa- 

taip pjįau."' ' ' 
Męgiąmiausia jaunimo 

organizacija, tai “Pavasa- 
no Ęederacija. .Si Fedc-

apie lietuvius

i racija duodą užsiėmimą į- 
irgi vairios orofesijos žmo-

. “Pavasario” 
i Der du 

tūkstančius kuopų ir, nėr 
septyniasdešimts tūkstan
čių narių. Veikia atskirai, 
vyrai ir merginos; taip-gi 
šaukia ir bendrus Kongre
sus. Apart to, pavasari
ninkai leidžia tris laikraš
čius: “Pavasarį” vadams, 
“Liepsnos” merginoms ir 
“Vyrų Žygiai” vyrams. 
Šie laikraščiai labai mė
giami Lietuvos jaunimo. 
Patartina ir Amerikos lie
tuvių jaunimui užsirašyti.

Be to, Pavasarininkai 
leidžią įvairių brošiūrų, 

įvairius kursus, 
prakalbąs, parodas ir šau
kia įvairius Kongresėlius 
savo reikalams aptarti. 
Kongresėliuose dalyvauja 
skaitlingai, su vėliavomis, 
orkestromis ir apvaikščio- 
ja su katalikiškomis apei
gomis. Į Kongresėlius at
važiuoja vyskupas ir dau
gybė kunigų. -Todėl pava
sarininkai gražiai veikia 
katalikiškoje lietuviškoje 
dvasioje, nes jų garbingi 
!zadai visuomet su jais.

Pavasarininkų vadai at-

x ■- •

jaunimą) į vadus, į atei-

jaunimo laukiame, nes sa 
koma: “Koks jąunirrias, 
tokia tautos ateitis ’.

| Rąyąsąrininkija per 25 
‘ipetus kultūriniame darbe 
įgudo, sukūre gražias tra
dicijas; . todėr ji Šiandien 

hįeapsirubežiuoja savo ra
tely, bet talkininkauja ki
toms draugijoms, kaip an
gelaičiams, jaunesnie
siems, kat. vyrams ir mo
terims.

'(Bus daugiau)
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

L A WRENCE, MASS. į “£ P^kAaus^:
----------- j K. Jenkus ir kun. S. Knei- 

žis. Be to, buvo atvykę 
kunigai: P. Virmauskis, 
K. Urbonavičius, J. Švag- 
ždys, J. Vaitekūnas, P. Ju- 
raitis, P. Juškaitis, J. Ple- 
vokas, A. Bružas, M. S., 
Bucevičius ir Marijonai, 
kolegijos rektorius, J. Na
vickas, Švedas, Andružis 
ir kiti.

[ Altorių puošimui ir pro
cesijos surengimui daug 
pasidarbavo Seserys Pran- 
ciškietės, Isabelė ir Anči- 
la, altoriaus puošimo dr- 
ja ir prigelbėjo p-nia L. t 
Švenčionienė ir P. Raz- 
nauskas.

T 40 VAL. ATLAIDAI
Švenčiausio Sakramento 

adoracijos metu, lapkričio 
12, 13, 14 dienose, didysis 
altorius buvo labai gra
žiai padabintas. Labai 
daug žmonių rinkosi mels
tis. O prie Komunijos tai 
tur būt priėjo visi parapi
jiečiai. Vaikučiai visi su
sirinko valandėlei sukal
bėti rožančių ir litaniją, 
vadovaujant Julijonai An- 
druškevičiutei. Gražius 
pamokslus sakė sekmadie
nį mūsų pačių kunigai. Ki
tomis dienomis, pamoks
lus pasakė kun. J. Baka-

v •

je telpa draugijų, įkūrėjų, 
buvusių ir esančių dvasios 
vadų nuveiktieji darbai.

Jeigu kas neturi vaka
rienės bilieto, kurio kaina 
yra $1.00, tai gali gauti 
pas vakarienės rengėjus ir 
klebonijoje.

Sykiu su šiuo Jubilieju
mi bus iškilmingai pami
nėta bažnyčios ir parapi
jos svetainės atremontavi- 
mo ir permaliavojimo ar- 

i tistiškas darbas. Ypatin
gai vertas paminėti dide
lis Šv. Panelės Marijos 
Aušros Vartų Vilniuje pa
veikslas — tai tur būt vie
nintelis meniškas darbas 
visose lietuvių parapijose 

į Amerikoje.
Širdingai kviečia visus— 

parap i jonus ir svečius — 
dalyvauti mūsų brangioje 
šventėje.

Parapijos Bankieto 
Rengėjai.

P-nia Ona Siaurienė,

e

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas; SANBORN BI.OCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta : 

32 tVAI.NUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

Motinų Arkibrolijos su
sirinkimas ir pamokos, 
kurias davė mūsų klebo
nas, kun. P. M. Juras. Įvy
ko lapkričio 15 dieną. 
Tarp kitų klausimų kalbė
tasi apie surengimą para
pijos neturtingiems vai
keliams “Santa Claus Par- 
tv”.

NASHUA, N. H.

LDS. Centro iždininkė, 
Darbininko baliuje, šešta
dienį, lapkričio 20 d., Eikš 
Ballroome, Centrai Sq., 
Cambridge eis pašto virši
ninkės pareigas. Nuo jos 
sumanumo priklausys ka
ralaičio ir karalaitės iš- 

į rinkimas. Ji vadovaus bū
riui laiškanešių, kurie iš
dalins atvirutes populia
riausiems baliaus daly- 

i viams.

Aušros Vartų parapijos 
choras, vadovaujant muz. 
J. Čižauskui, deda pastan
gas mokindamasis operetę 
“Gudri Biznierka”. Kad 
minėta operetė yra juo
kinga, to nieks neužgin
čys; joje ima dalyvumą 
choro gabiausi nariai. Be
je, operetę parašė vedėjas 
muz. Čižauskas. Minėtam 
vakarui choras ir solistai 
mokinasi eilę gražių dai
nų. Kadangi Worcester 
lietuviai myli dainas, ypač 
kada sujungta su vaidini
mu, tad tikimės, kad visi 
parems šią pramogą, kuri 
Įvyks šio mėn. 28 d. Auš
ros Vartų par. auditorijoj.

d. Žmonių susirinko tiek si kviečiami dalyvauti, 
daug, kad iš sykio visų Pelnas parapijai, 
nei nebuvo galima suso
dinti. Dalyvavo keletas 
dvasiškių ir ] 
Įžanginę kalbą pasakė 
kleb. kun. P. Juraitis. Kal
bas pasakė svečias kuni-!
gas iš Lietuvos: kun. A. lapkričio 21 d.
Petraitis iš Worcester. Pa- Prasidėjimo parapijos di- 
starasis pasakojo savo įs- dysis choras rengia savo- 
pūdžius iš Lietuvos.

40 Valandų Atlaidai 
prasidės sekmadienį, lan- 

kričio 21 d., Šv. Pranciš
kaus lietuvių par. bažny
čioje ir baigsis antradie
nį, lapkričio 23 d. Patarti
na visiems pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

Atholietis

Korespondente.

profesionalų. I CAMBRIDGE, MASS.
“JUOKŲ VAKARAS” 
Sekmadienio vaka r e.

Nekalto

I

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsvvorth St., 
VVorcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

_Tel. 2-33S1 
DeJivery

Domestic 
Importo! Rrands

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

T'Žlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę. Vyną ir Aly.

278 Millbury Street 
IVorcester, Mass.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada .Jums reikalingi aki 
i-niai, leiskite mums išegzami- I

Į akis.
i 397 Main St.

i

i

jmioti akis ir pritaikinti aki-1 
nins. Mes padarome dirbtinas

Tel. 6-1944 •
Worcester, Mass.

275 Main St. Webster, Mass

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

GRABORIUS
MS VATA KNA VllfAtr

331 Smith St 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso: Dezter 1952 

Namu: PI. 6286

I.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD 8t. 
M»HWOO|>. MA.SS. 
TEL N’orwoo<j 1503 
Montello Office:

10 Intervale St
TEL. Brockton 2005

IR

<

tišką “Juokų vakarą”. 
Pramoga įvyks bažnytinė
je svetainėje, 7:30 vai. va
kare. Senai mūsiškiai ren
gė panašų vakarą ir jau 
patys mūsų darbo mėgė
jai ragino muziką Mamer
tą Karbauską, kad jisai 
pasirūpintų surengti tokį 
juokingą ir gyvą vakara 
kaip pernykštis “Minstrel 
Show”. Tačiau pas mus y- 
ra įvairių gabumų ir pri
silaikant gairių, jog mes 
rengiam vis ryškesnius ir 
margesnius vakarėlius, to- 

*dėl jau kelintas mėnuo 
kaip šisai juokų vakaras 
praktikuojamas. Veikian
tieji asmenys bus maž
daug tie patys su daug 
naujų pajėgų. Prie to tik 
galime priminti, jog bus 
visokių prašmatnybių, žo
džiu, siurprizų.

Patartina visiems ateiti, 
o tikrai nesigailėsite. I- 
žanga maža; pelnas ski
riamas atmokėjimui pas
kutinio dolerio už naujus, 
bažnyčioje įtaisytus, Ha- 
mmond vargonus. Matote 
tikslas kilnus, visi džiau
giamės vargonais, tat ir 

džiaugsmu remkime

DAYTON, OHIO.Moterų S-gos 69 ko. 
kortavimo vakaras, įvykęs 
pabaigoj spalių mėnesio, Į 
buvo sėkmingas. Atsilan- 
kusieji gėrėjosi vaišėmis

Daug smagumo pridavė 
p.p. Žemaitienė ir Struc- 
kienė, kurios buvo juokin
gai pasirėdžiusios su kau
kėmis, dalino visiems sal
dainių bei dovanėles. O 
kp. pirm. p. Mažeikienė 
savo gabumais parodė 
šlauniai tvarkydama va
karo eigą.

Reikia pasakyti, kad 69 
kn. yra darbščių bei duos- 
nių narių. Joms galima 
teikti pagyrimo žodį ir 
palinkėti sveikatos ir iš
tvermės darbuotis savo 
brangiai organizacijai.

Svečių tarne matėsi ir 
S-giečių iš 5-tos kp. ir 
vietiniu biznierių ir pro- 
fesionalų. Valio 69-ta ko. 
S-tės! Lauksime kito pa-i 
našaus parengimo.

Lapkričio 6 d. įvyko 
jungtuvės šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos bažny
čioje. Moterystės Sakra
mentą priėmė Ona Galdv- 
kaitr ir Jonas Skatkaus- 
kas. Liudininkais buvo p. 
Alena Skatkauskaitė, A. 
Keidošiutė. A. Zakarevi- 
čiutė, I. Galdykaitė, P. Ži
linskaitė, F. Galdykas, A. 
Aleksiūnas, K. Vanagin.

Jaunavedžiai yra darbš
tūs parapijoje jaunuoliai 
ir Vyčiai. Jonas Skatkaus- 
kas yra baigęs mokslus 
Dayton Universitete, 
kime jaunavedžiams 
lonaus gyvenimo.

Kalbėjo p. L. Venčienė 
(dabartinė apskričio raš- 
tininkė). Po to sekė šokis 
“tap dance” solo, kurį iš
pildė svetimtautė p-lė Ge- 
raldine 
pritarė 
Lavelle. 
Umna. 
kurį išpildė p-lė Ona Ver- 

! kauskaitė — “Onytė” ir 
: “Dzūkų Bernucis”. Kalba
— p-nia K. Kazlauskienė., 
slaugė, 58 kuopos vice-pir- 
mininkė ir p-nia M. Urmo- 
nienė (buvusi apskričio 
pirmininkė) iš Worceste- 
r’io. Piano solo skambino 
p-lė Beatriče Lavelle.

Kalba p.
(buvusi apskričio 
ninkė)
Mass., p-nia V. Liutkienė. 
Mass., N. H. ir Maine Ap
skričio direktorė.

Laike programos p-lė J. 
Utkiutė užgesino 15 žva
kių, kurios degė ant 
“birthday cake”. Po to vi
siems buvo išdalinta po 
dalį, sukaktuvių torto. Ši
toje dalyje programos 
kun. Dr. A. Bružas atsi
prašė publikos, kad jisai 
turįs apleisti ir važiuoti į 
Waterbury, Conn., kur su
teiks Moterystės Sakra
mentą giminei. Pakvietė 
į savo vietą kun. J. Buce- 
vičių.

Kalbėjo — ponas Pau
liu konis iš Worcester, Ma- 
ssachusetts ir slaugė p-lė 
Liutkiutė, apskričio Di
rektorės V. Liutkienės 
duktė. Šeimininkių vardu 
sveikino p-nia Staniulienė. 
Ponia Teklė Mitchell atpa
sakojo Moterų Sąjungos 
15 metų gyvavimo istori
ją. Kuopa buvo suorgani
zuota rugpiūčio 25, 1922 
m. Dvasios Vadas buvo a. 
a. kun. P. Daniūnas, pirm.
— O. Bugailaitė, rašt. — 
U. Matuzaitė.

Po to sekė — Lietuvos 
himnas, kurį sudainavo p- 
lės O. Verkauskaitė ir J. 
Malavičiutė ir publika. Pia 
nu akompanavo p-lė Ut
kiutė. Tuomi ir užsibaigė 
vakaro programa. Visi bu
vo užganėdinti puikia va
kariene ir programa. T.B

KUOPA MINĖJO 15 ME
TŲ GYVAVIMO SUKAK 

TĮ
Moterų Sąjungos 58 kp.. 

Nashua, N. H., lankričio 7 
d., šių metų minėjo savo 
15 metų gyvavimo sukak
tį.

Ryte narės išklausė šv. 
mišių, kurios buvo atlai
kytos jų intencijai ir vi
sos ėjo prie šv. Komuni
jos. Tai buvo gražus regi
nys. Šv. Mišias laikė kle
bonas kun. Dr. A. Bružas 
ir pasakė pamokslą.

Po pietų įvyko Moterų 
Sąjungos apskričio suva
žiavimas, o vakare 6 vai. į- 
vyko pagerbimo delegačių 
vakarienė ir kartu kuopos 
15 metų minėjimas. Žmo
nių dalyvavo apie 250.

Prie garbės stalo sėdėjo: 
Ponia K. Kazlauskienė 
(slaugė) Nashua, N. H..
L. Venčienė (nauja aps
kričio raštininkė) iš Law- 
rence, Mass., M. Urmonie- 
nė (buvusioji pirmininkė 
anskr.) iš Worcester, 
Mass.. T. B. Mažeikienė 
(dabartinė pirmininkė ap
skričio) iš Worcester, 
Mass., graborius J. Kaz
lauskas iš Nashua, N. H., 
Dr. J. Umpa, Nashua, N. 
H., kun. J. Bucevičius, kle
bonas kun. Dr. A. Bružas, 
ponia T. Mitchell, apskri
čio iždininkė; p-lė J. Ut
kiutė, vietinės kuopos pir- j 
mininkė; p. V. Liutkienė,
M. Sąjungos Apskričio N. 
Anglijos direktorė; p. J. 
Kučinskienė, (buvusi aps
kričio raštininkė); p-lė; 
Liutkiutė iš Worcester,! 
Mass. ir ponas Pauliuko- 
nis iš Worcester, Mass.

Buvusios delegatės su
važiavime, tapo susodin
tos prie kitų gražiai pa
puoštų stalų. Kol delega
tės ir svečiai susėdo prie 
stalų p-lė Malavičiutė su- 
gojo maršą pianino armo
nika.

Pirm, p-lė J. Utkiutė pa-j 
sveikino visus dalyvius ir 
pakvietė kun. Dr. A. Bru
žą atkalbėti maldą ir ves
ti vakaro programą. Kun. 
Dr. Bružas visus pasveiki
no. Paskui sekė muzika 
‘accordian’ solo p-lė Mala
vičiutė grojo polkutes.

Kalbėjo dabartinė N. 
Anglijos pirmininkė p. T. 
Mažeikienė; p. K. Kazlaus
kas (vietinis graborius). 
Duetas “Plaukia sau Lai
velis” ir dar vieną sudai
navo p. O. Verkauskaitė ir 
E. Malavičiutė 
pritarė p-lė G. Utkiutė.

t

ruošiasi 
perstaty- 
gruodžio

draugija, j

Seselės ir parapijos vai
kučiai stropiai 
prie Kalėdinio 
mo, kuris Įvyks 
26 dieną.

1 šv. Elzbietos
Padėkos dienoje. lapkri
čio 25 dieną, minės savo 
metines iškilmes. Ryte, 8 
valandą, visos sueis iš
klausyti šv. mišių ir pri
imti šv. Komuniją, o sek
madienį, 28 dieną, rengia 
vakarienę. Ši draugija 
gražiai darbuojasi. Mano
ma, kad sulauks iš žmonių

■ daug palankumo.
I

• X

Sekmadienį, lapkričio 21 
dieną, 6-tą valandą vaka
re, šv. Cecilijos choras, 
vadovaujant muz. P. Sa- 
kui, suvaidins linksmą 
veikalą, operetę, ‘Raulas'. 
Girdėjau, kad visą pelną 
skiria vargonų fondui.

Aušrelė

!

f 
i

i

ST. CLAIR. PA.
LIETUVIŲ PARAPIJOS 
SIDABRINIS JUBILIE-!

JUS
Sekmadienį, lapkričio 21 

d., lietuvių Šv. Kazimiero 
parapija mini 25 metų gy
vavimo jubiliejų.

Ryte prieš 10:30 vai. vi
sų draugijų nariai susi
rinks į parapijos svetainę 
ir susigrupavę eis prie 
klebonijos, kame iškilmin
gai pasitiks Jo Ekscelen
ciją Vyskupą H. Lamb, D. 

į D. ir nulydės į bažnyčią, 
j kame Ganytojas laikys 
šv. mišias, dalyvaujant a- 
sistai.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
Mount Carmelio klebonas, 
pasakys dienai pritaikintą 
pamokslą. Vakare gi 7:00 
vai. parapijos svetainėje 
įvyks šauni vakarienę - 
bankietas; joje dalyvaus 
parapijos įkūrėjai, kurie 
tebegyvena šioje kolonijo
je, miesto viršininkai, 
dvasininkai, prefesionalai 
ir visi parapijiečiai, iš kai
myninių parapijų viešnios 
ir svečiai. Banketo prog
rama susidės iš dainų, 
muzikos ir kalbų. Visi sve
čiai gaus gražią dovanėlę 
būtent parapijos istoriją 
dykai. Parapijos istorijo

I
i
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pianu

Hartigan. pianu 
— n-lė Beatriče 
Kalbėjo — Dr. J. 
Toliau sekė solo,

Kučinskienė 
rašti- 

iš Worcest e r
Kuopos pirm. p. T. Ma

žeikienė, kuri nėr 8 metus 
pirmininkavo Maine, N. H. 
ir Mass. apskričiui, lapkr. 
7 d. Nashua. N. H. suva
žiavime vėl liko išrim<to 
apskričio pirmininke, i 
ko 69 kp. turi nemaža’ 
džiaugsmo bei garbes. 
Nauios Anglijos sąjvn- 
gietės rimtai pradeda rū
pintis 20 seimo, kuris i- 
vyks Worcester, Mass. rei
kalu.

i

Lin-
ma-

Garnys aplankė jauna su 
norą, būtent, pp. E. Om- mūsiškius, 
los ir paliko gražų sūneli, 
____ i duotas vardas 
Zigmas - Juozas. Krikšto- 
tėvais buvo pp. M. Sinke
vičiūtė ir Stasys Lukose- '

CHOROspondentas.

WORCESTER, MASS.
P-nas J. Vinickas ren- 

vičius. Ponia Omlos prieš giasi važiuoti į Lietuvą, 
ištekėiimą buvo p. Vero- Prieš išvažiuojant jis nori 
nika Sinkevičiūtė.

Prieš Pądėkonės dieną į- 
vvks trys parapijos paren- 
girnai, vadinami paukščiu 

r" vakarai, parapijos svetai
nėje. Bus ir Eucheris. Vi-

Mūsų kolonijoj pasklydo 
džiaugsminga naujiena, | 
būtent, Dain. M. Čižaus-1 
kienė organizuoja Moterį] 
chorą. Minėtas choras or
ganizuojamas tikslų "at
gaivinti senovės lietuvių 
dainas”. Mat, p. Čižau.s- 
kienė yra patyrusi Mote
rų choru lavinime, nes jos 
suorganizuoti chorai kito
se kolonijose su didžiau
siu pasisekimu gyvavo ir 
veikė. Taigi nuo pat atvy
kimo į Worcesterį (3 mėn. 
atgal) p. Čižauskienė pra
dėjo rūpintis moterų cho
ro organizavimu. Dabar 
jau sumanymas bus įkū
nytas ir manoma bus Dir- 
mas panašus choras viso i 
Naujoj Anglijoj. Linkime 
geriausių sėkmių. Rap.

Šv. Pranciškaus lietuviu 
par. vakrienė mokyklos 
naudai įvyko lapkričio 10 ;

«365006XS6XX3O6

Corner Main and Court Streets

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

“THE BANK ON THE HILL”

BROCKTON SAVINGS BANK

surengti koncertą. Jis mo
ko skambinti pianu ir 
groti smuiku. Nori, kad 
kuodaugiausia jaunimo a- 
teitų pasimokyti muzikos. 
Jo adresas: 38 Providence 
St. L. Katkauskaitė.

I

I



Penktadienis, Lapkričio 19, 1937 DARBININKAS t

Detroito Žinios
' -t. ai-/

ŠV. PETRO PARAPIJA
Šios parapijos klebonas 

ir visi parapijos rėmėjai 
džiaugiasi ir yra dėkingi 
visiems lietuviams, kad 
parapijos bazaras taip bu
vo sėkmingas. Tai buvo 
sėkmingiausias bazaras 
parapijos istorijoj. Visi 
žmonės gausiai parėmė 
dovanomis, pinigais ir at
silankymu. Pajamos dide
lės, o išlaidos mažos, nes 
buvo daug daiktų sudova-

West Side galima Lietu
vos produktų pas Barney. 
Dėkokime laikraščiui Dar
bininkui už talpinimą pra
nešimų, kur galima gauti 
Lietuvos produktų.

pažindina darbininkus su 
jiems svarbiais klausi
mais ir reikalais. Taigi tu- ■ 
retume daugiau paremti 
laikraštį Darb įninką. 
Mūsų parapijoje prie baž-j 
nyčios galima nusipirkti j 
Darbininką pavieniais nu-i 
meriais ir užsiprenume
ruoti.

.*•

Bedarbių Registravimas

Pereitą savaitę Darbi
ninko Korespondentas iš 
Detroito pranešė skaity
tojams, kad bedarbiai ir 
ne pilną laiką dirbanti inota. Tarp įvairių daiktų,1 darbininkai užsiregistruo- 

žmonėms geriausiai pati- j tų. Korespondentas mane, 
ko iš Lietuvos mėsa ir ki-, kad jis bus pirmas su tuo 
ti valgomieji produktai, pranešimu, bet pasirodė, 
Galima pasigirti Lietuvos kad Darbininkas bedarbių 
kumpiais, nes skanesni ir registravimo reikalu jau 
kainos žemesnės. Detroite turėjo ankščiau straipsnį. 
Piragis per P. Molį prista- Tas parodo, kad laikraštis 
to Lietuvos produktus. Darbininkas iš anksto su-

I

Paukščių Jomarkas
Šio mėnesio 21, 22, 23 

dienomis Šv. Petro para
pijos svetainėje bus gali
ma įsigyti paukščių. Kas
met toki jomarkai įvyksta 
ir į juos daug žmonių susi
renka. Šįmet bus dar dau
giau įvairių paukščių. 
Kviečiame ateiti. Links
mai ir naudingai laiką 
praleisite. Pasižymėkite 
laiką ir vietą.

v •

Tel. TRChvbridge 6330

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

F 278 Harvard St., kamp. Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Šv. Misijos
Dažnai yra rengiama 

parapijos naudai bazarai 
ir kitoki parengimai, kad 
padarius pelno užlaikymui 
parapijos. Bet yra ir svar
besni reikalai, būtent dva
sinis turtas. Kad tą turtą 
įsigyti arba padauginti, 
tai šioje parapijoje įvyks

šv. misijos nuo lapkričio 
29 d. iki gruodžio 5. La
bai geras laikas misijoms. 
Jeigu norime turėti nau
dą iš šv. misijų, tai turime 
ateiti į bažnyčią ir iš 
klausyti pamokslų ir šv. 
mišių. Lai šios misijos 
mums būna geriausios, 
nes nei vienas negalime 
žinoti, gal šios misijos 
bus paskutinės. Kaiku- 
riems ir bus paskutinės. 
Šv. misijas skelbs kun. 
Jankus. -

v •

Bowlerių Lenktynės
Šios parapijos bovvleriai 

vieni kitiems lupa “kailį”. 
Rūtos per ilgą laiką laikė
si pirmoje vietoje. Taip ir 
turėtų būti lietuvių tarpe, 
bet pereitą savaitę Pijon
kės Rūtas nustelbė. Bet 
Rūtos savo gyvumą paro
dys kitą savaitę. Litvai- 
tis su savo Pijonkėms ne
ilgai galės laikytis.

Rateliai taip stovi:— 
Laimėjo Pralaimėjo 

13Pijonkės 
Rūtos 
Lelijos 
Mėtosi

L. v

875 Cambridge St. TRO 9438 Cambridge, Mass

PARK PROTO STUDIO
LUZACKAS ir SURVILAS, Fotografai 

Fotografuojame vestuves, šeimynas, pavienius ir 
užlaikome geriausius frėmus paveikslams ir 

diplomams.

MARION CAFE

■!,
i

į 723 Cambridge St. Cambridge, Mass. ,
: Užlaikom visokį skanų alų ir vyną. Gaminam vi- | 
| sokius Lietuviškus valgius. Ateikit persitikrinti, s 
H Savininkas —
|| JUOZAPAS JANKAUSKAS

Ibk: :ame: jans:: asm. ::saa£:
-mt ssbsk: įsme: 3aan

X J. ŠARKA IR P. KISIEUUS

j „_
| Užlaikome geriausios

L

Atidaro valgomų daiktų krautuvę
950 Cambridge St., Cambridge, Mass.

> rūšies produktus, pristato
me į namus bile kada.

FRANCIS WAITKUS į

LIETUVIS GRABORIUS

Res. TRO 6434Tel. TRO 7880

409 Windsor St., Cambridge, Mass,

SUNSET CAFE

RAVIOLI ir KITI VALGIAI

Atdara Sekmadieniais. Muzika kiekvieną vakarą

Didelis pasirinkimas gėrimų.
Mes duodame tikrų Itališkų Spaghetti

851 Cambridge St. Cambridge, Mass.
TeL ELIot 8093> .•

119 Hamshire, • Cambridge, Mass. :

G. A. JOHNSON

ir prie Dievo Stalo. Jos 
broliukui Antanui Sakevi- 
čiui, jos sūnui ir dukte
rims, skaitlingiems anū- 

___  kams ir anūkėms ir ki- 
gyventoja, a. a. Gendruta tiems giminėms reiškiame 
Aleksienė, virš 90 metų gilią užuojautą. . Už senu- 
amžiaus ir buvo vyriausia 
narė gan didelios Sakevi- sįe^ 
čių šeimos. Dar liko vie
nas brolis gyvas, būtent 
Antanas Sakevičius. Mir
tis atėjo senelei visai ne- 

j tikėtai. Triusėsi namie, at
rodydama sveika ir stipri, 
kaip širdies ataka akies 
mirksnyje atskyrė ją su 
šiuo pasauliu. Baltimorie- 
čiai lietuviai ją gerai pa
žino: ją visi vadino mo
čiute. Linksmo būdo, 
darbšti, senukė nė vienai 
lietuviškai motinai patar-! 
navo jos jų sunkiose die-j 
nose. Todėl ir jos laidotu- ■ 
vėse dalyvavo didesnis bū
rys žmonių negu papras
tai. Kun. Dubinskas atna- 
savo šv. mišias prie di
džiojo altoriaus, o kun. 
klebonas Lietuvnikas ir 
kun. dr-as Mendelis tuo 
pačiu laiku laikė prie šo
ninių altorių. Senukė A- 
leksienė nuo pat atvažia
vimo iš tėvynės Lietuvos 
buvo ištikima ir uoli kata
likė. Priklausė prie vieti
nės tretininkių kuopos per 
ilgiausius metus. Kuomet 
buvo įkurtą moterų alto
riaus ir rožančiaus dr-ja, 
tai ji buvo tarp pirmųjų į 
ją įsirašyti. Giminės, prie- 
teliai ir pažįstami ne tik 
atlankė velionę ir už ją 
pasimeldė namie, bet dau
gel iš jų, vietoj pirkti ne
naudingas vystančias gė
les, užprašė amžinos ver 
tės šv. mišias. Senukė A 
ieksienė ilgai gyveno ir 
jos gyvenimas buvo gra
žus ir pavyzdingas. Dievas 
jai atlygino; nes be ilgos 
ligos, kurie galėjo įkirėti, 
greitai ir netikėtai ji bu
vo pašaukta amžinybėn. 
Tačiau ji buvo pasirengu
si, nes tik sekmadienį 
prieš tai ji buvo bažnyčioj

A.A. GENDRUTA ALEK
SIENĖ

Pirmadienį, lapkričio 15 
| d. palaidota, gal būt se
niausia mūsų kolonijos

kės Gendrutos Aleksienės 
* * i ne vienas Baltimo- 

rietis Katalikas ištars 
Amžinąjį Atilsį. Lai ilsisi 
ramybėje!

šš. VARDO DR-JOS 
METINĖ PUOTA

Sekmadienį, lapkričio 14 
d. ŠŠ. Vardo vyrų dr-ja 
minėjo savo 9 metų gyva
vimo sukaktį. Ryte per 
mišias 8:30 vai. arti 300 

į vyrų priėmė šv. Komuni ja 
būryje, o po pietų tai jie 
ir jų prieteliai ir kaimy- 

jaai susirinko į metinę dr- 
jos pramogą, Oisterių Ro- 
stą. Oras buvo švelnus, 
malonus, kaip tik tinka
mas pramogai lauke. To
dėl ir svečių buvo pilna vi
sur, mokyklos kieme, salėj 
ir kituose parapijos kam
bariuose. Kaip teko suži
noti tai net 16 ar 18 stati- 

i nių oisterių buvo suvalgy
ta, o kiekvienoj statinei 
jų telpa net 5 bušeliai, 
to galima suprasti, 
buvo svečių.

Rengėjų Štabas
Vyriausias dienos šeimi

ninkas buvo dr-jos pirmi
ninkas Valerijonas Straz- 
dauskas. Jam pagelbėjo 
jo brolis, dr-jos raštinin
kas, Antanas Strazdaus- 
kas, dr-jos viee-pirminin- 
kas, Feliksas Rėkus, Jo
nas Kairys ir P. Kriaučiū
nas. Prie vartų visus priė
mė Kazys Pugevičius ir 
Kazys Pakalniškis. Bar- 
čekius pardavė Juozas 
Kvedera - tėvas ir Anta
nas Rėkus - tėvas. Prie 
gėrimų patarnavo Jonas 
Jasaitis - tėvas, Vincas 
Čeplinskas, Jonas Letkau- 
skas ir Vincas Vaškevi
čius. Jonas Pazneika, Juo
zas Kvedera - sūnus, Mel- 
vinas Keidošius ir Natke-
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vičius su mūsų vargoni
ninku Gerardu Kaprišiū- 
nu rūpinosi įvairiais žaidi
mais. Muzikantų buvo net 
dvi orchestros; kieme, Le-į 
kavičius su savo sūnumi, 
Bistrickių broliais ir Fre
deriku Krall; viršuje salė-i 
je Jurgis Jakaitis ir jo 
bendrininkai. Virtuvėje ir
gi buvo ne maža kariuo
menė, kad visus patenkin
ti. Stepone Šilanskienė su 
savo padėjėjomis Ivoškie- 
ne, Pečiuliene, Kulokiene, 
Bruzgiūte, Jasaitiene, Pu- 
gevičiene ir kitomis ku
rių dabar neatsimenu visą 
dieną virė ir kepė, kad tik 
niekas nebūtų išalkęs. G 
Vladas Stuikis su Bružins- 
kiu, Andriu Reku, Pečiu
lių Higinu, Albertu Jončų, 
Vincu Pečiulių nešė val
gius prie stalų. Tvarka 
buvo gera. Visi gėrėjosi 
patarnavimu: visi jautėsi, 
kad jie gavo dolerio ver
tės, nes tiek bilietas Įdai
navo. Parapijai pelno 
noma liks virš $250.
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CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.
i .4 k

Išdirbame pirmos rūšies toniką, pristatome į 
krautuves, balius, piknikams ir visokioms 

pramogoms.

CAMBRIDGE BOTTLING CO.
4—6 Berkshire St, Cambridge, Mass.

Tel. TRO 8374
Lietuviai Savininkai —

J. Malinauskas, J. Puzinas ir J. F. Smilgis.

Tel. TROwbridge 1957

I ADAM 0WIRKA

Automobiles for 
Ali Occasions

DAR ŠIS TAS
Sekmadienį, lapkričio 

d. Sodaliečių kalakutienos 
vakarienė. Bilietas S1.00.

Naujų Metų jaunimo 
baliaus pirmininkas Juo
zas Kvedera - sūnus turė
jo pirmą savo komisijos 
susirinkimą. Bilietų išda
linta 180. Bog Craig or
chestras gros. Bilietas tik 
40 centų.

Stebuklingo Medalikėlio 
Novenos maldininkams 
nranešta, kad jų intencijai 
šeštadienį, lapkričio 27 d. 
8 vai. ryte bus atnašauja
mos šv. mišios su asista. 
nes tą dieną pripuola St°- 
buklingo Medalikėlio P-lės 
ŠŠ. Atlaidai. Taip pat pra
nešta, kad pradedant pir
madienį, lapkričio 29 d. f 
kasdieną per 9 dienas bus 
atnašaujamos mišios už | 
Marijos klijentus, kad nri- 
siruošus prie Nekalto Pra
sidėjimo šventės, gruo
džio 8 d.

Parapijos Choras, Ge
rardo Kaprišiūno vadovy
bėje, sparčiai ruošiasi prie 
Bernelių mišių ir daro pla
nus parapijos auksinio ju
biliejaus koncertui sausio 
mėn.

Mūsų parapijos sodalie- 
tė Zofija Maskevičiutė bu
vo išrinkta savo klasės 
prezidentė, Seton High 
School, kurią ji užbaigs 
birželio mėn. Tai ne mažas 
atsižymėjimas mūsų lietu
vaitės, kadangi klasėj yra 
400 mergaičių, kurios ats
tovauja Baltimorės 60 ka
talikiškų parapijų. Maske
vičiutė su kita sodaliete. 
irgi Seton High studente, 
Aldona Paloviute rengia 
šokius šv. Alfonso par. 
svetainėj, lapkričio 26 d. 
kurio pelnas skiriamas 
misijų reikalams. Pasise
kimo! šauktukas.
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GRABORIUS
Residenee: 883 Cambridge Street

Office: 883 Cambridge St., Cambridge, Mass.

JOHN GRIGALONIS
MEAT MARKET

Užlaikom geriausios rūšies mėsą ir kitokius 
valgomus daiktus.

Pristato dykai į namus.
340 Windsor St., Cambridge, Mass.

zi

SPECIALŪS BARGENAI
5-kių pėdų kopėčios — $1.00

Užsakytos langams užlaidos, išmieravimas ir 
pritaikinimas 85c.

IINIYERSITY HARDWARE CO.
1079 Cambridge St., Cambridge, Mass.

H. BAXENDALE, J. H. SNAPHY

• v •

’'^V.LRADVILAS*1
APDRAUDOS INSURANCE AGENTAS

• *»-•'»' yApdraudžia namus ir automobilius nuo ug- | 
nies ir kitokių nelaimių. Ligoj pašalpą ir kitokios 

| apdraudos. Patarnavimas visados greitas ir tei- a 
R singas. Reikalui esant kreipkitės laišku ar tele- ’ 

phonu. Telephonas TROvvbridge 1418. |
’ 133 Larch Road * Cambridge, Mass. *

m. a—g. ase .atm. •_&'I įjįsL. zsbšT

Tel. TROwbridge 6637I
I
| 3 to 4 & 7 to 8 p. m.

Office hours:
i 2 to 3 and 6 to 7 p. m.

s

♦
J-I 
I784 Main St. 

1488 Cambridge St. I 
Cambridge, Mass.

I 
I 
i

ALEXANDER MAHLOWITZ, M. D.

IiI
I 47 Windsor St, 
ii

i —
-

TIKRAS LIETUVIS

JOSEPH D. GAYSON
OPTZCMN

Geriausio stiliaus akiniai 
721 Main St. R«,m » 
Hartford, Conn- Pitone 2-<®48

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS 6REBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

TECHNOLOGY CHAIR SERVICE
Cambridge, Mass,

Tel. Kirkiand 3837

DHBIIN CAFE
Geriausi Valgiai ir Gėrimai 

Mandagus Patarnavimas
y 771 Cambridge St., Cambridge, Mass. J:

Savininkas — ANTANAS JUOZAPAITIS
te aas -mbc afcjm « amt: am. amt: am^ JI



Penktadienis, Lapkričio 19, 1937 DARBININKAS 8

velkiname Darbininko Dalyvius
Didelis Liaudies Švietėjas
(P-nios Bronės Cunienės kal
ba. pasakyta Darbininkų Ra
dio programoje, lapkričio 6 
diena, š. m., Darbininko me
tinio baliaus proga).

Gerbiamieji Radio Klau- i ( 
sy tojai: — Neseniai suka- . 
ko 200 metų nuo Jono 
Krikštytojo de la Šalie, ■ 
didžio liaudies švietėjo ; 
mirties. 37 metai kaip jis ; 
pripažintas šventuoju. Jis ' 
visą savo gyvenimą pra- • 
leido švietimui vargingu- : 
jų ir niekinamųjų darbi- ‘ 
ninku. Kad geriau, sėk
mingiau ir pat varingi au : 
ta darba atlikti, jis įstei
gė “Krikščioniškosios Mo- , 
kyklos Brolių” vienuolija. 
Jis pralaužė prietarą, kad 
paprastiems darbininkams . 
nereikia mokslo. Netikin
tieji labai už tai ji neikė 
ir kritikavo, šventasis, ne
paisydamas savo kritiku, 
įkūrė mokvtojų seminari
ja. kuri buvo pirma tos i 
rūšies nasaulvje ištaiga. 
Darbininku beturčiu vai
kams iis įsteigė taip pat 
pirmaia pasaulvie amatu 
mokvkią. Pradžios ynoVo_ 
lūs baigusiems ps ikūrė 
aukštesmaja realine mo
kykla. Jo nustatvtu dar
bų planu ir dabartinės 
mokyklos laikosi. Jo dide
lis nuopelnas ypač, kad į- 
vedė rašymo mokymą i , 
pradines mokyklas. Tais 
laikais rašyti tegalėdavo 
tik tam tikros raštininku 
draugijos nariai. Už tai 
jis nekartą atsidūrė teis
me. Vienok savo tvirtu pa
siryžimu jis iškovojo ra
šybai — spaudai laisvę.

Mes gyvendami laisvoje 
šalyje, kur vra didžiausia 
laisvė spaudai, dažnai jos 
neįvertiname. Imame į 
rankas kas tik papuola. 
Pamirštame, kad spauda 
yra tai lyg tas peilis, kn- 
riuomi galime duonos atsi
pjauti, bet galima ir susi
žeisti. bei kitą nužudvti. 
Raidėmis ant popierio ko
voja dangus su pragaru. 
Spauda yra tas kovos lau
kas, kur vyksta smarkios 
grumtynės už tikėjimą į 
Dievą ir dorą.

metais “Darbininko” ge-, 
ro katalikiško laikraščio 

' palaikymui yra rengiama 
! linksma oramoga - balius. 
| Įvyks Eikš Ballroom erd- 
į vioje svetainėje Centrai 

~ 4., Cambridge, Mass.
; me skaityti tik gerą spau- ‘ Kiekvieno darbininko ka- 
dą, ją palaikyti ir platin- taliko pareiga paremti šį 
ti. Nebereikalo Šv. Tėvas 
Pius XI sako: “Šiuose lai
kuose tie, kurie skaito ir 
platina katalikiškus laik
raščius, daug daugiau 
naudos daro ir sielai ir 
Bažnyčiai ir tėvynei, regu 
kad statytų naujas bažny
čias ir puoštų altorius. 
Nes kas iš to, kad apylin
kėje bus puiki bažnyčia, o 
iei jos lankytojų bus ma- v •• za .

Lapkričio 20 d.,

sitetas. Ji apgina tikėji
mą. Ji apšviečia žmogaus 
protą, lavina valią ir avk- 

i lėja širdį. Mes tat privalo- So

sumanymą. Kas gali da
lyvauti — nuoširdžiai vi
si kviečiami. Kas negali 
lai nors tikietą nuperka, 
bei maža aukele teprisiue- 
da. Lai šie baliaus pasek
mės būna džiuginančiau- 
sios. .ros bus jei kiekvie
nas pridėsime savo dvyle
kį. Tada ir Šv. Jono de la 
Šalie: “Šviesti liaudį” pa
sėta sėkla augs ir buios 

: iš kurios bus visai žmoni
škais jai nauda ir Dievui garbė.

Visi Keliai Veda Į Cambridge
Kaunietyte iš Hartford.'Darbininko Metinio Ba

liaus komisija labai ener- j Ceremonijos baigsis lygiai 
gingai darbavosi, kad į 8 vai. Taigi svarbu, kad 
balių sukvietus iš visos 
Naujos Anglijos ir net iš 
tolimųjų lietuvių kolonijų 
laikraščio Darbi n in ko 
prietelius ir rėmėjus. Da
bar kaip girdėt garb. sve
čių ir viešnių, ypač jauni
mo bus iš visur. Cambrid- 
ge’iečiai. komisijos nariai 
pasiruošę ir kelis tūkstan- teiktos dovanos 
čius žmonių pavalgvdinti šiai šokusiems. Karalaitės 
ir ištroškusius pagirdvti. ir karalaičio rinkimas už- 
Tik važiuokime. Lai jokios 
kliūtys nesulaiko šešta
dienį. lapkričio 20 d. nuo 
važiavimo į Darbininko 
metinį balių, kuris įvyks 
Eikš Ballroome, Centrai 
Square, Cambridge. Va
žiuokime ir kitus kviesk?-; 
me važiuoti. Padarykime 
taip, kad toji Naujos An
glijos lietuviu šventė būtų 
iškilmingiausia.
giausia ir gausiausia da
lyviais.

Darbininko metiniame 
baliuje bus daug įvairu
mo. Nuo 7:30 iki 8 vai. 
vakaro įvyks Jung. Valst. 
150 m. konstitucijos priė
mimo minėjimas. Laike 
ceremonijų gros Amerikos 
Legijono Stepono Dariaus 
posto benas. Kalbą (5 mi
nučių) pasakvs adv. Juo
zas Cunys. Tikimės, kad 
dainuos dainininkė

r* ~ ~ visi į balių sueitų ir suva
žiuotų prieš ceremonijas, 
kurios prasidės lygiai 7:30 
valandą. 8 vai. prasidės 
šokiai. Šokiams gros Al. 
Stevens orkestras. Laike 
šokių veiks paštas. Per
traukoje bus polkos ir val
so šokėjų kontestas ir į- 

geriau-

/

šeštadienį, lapkričio 20 Britain. Ačiū pp. Giedrai- 
d. daug LDS 6 kp. narių ir1 eiams už gėles, dovanotas 
jaunimo vyks į Darbinin- 1 tam vakarui. Atsiprašau, 
ko metinį balių, Eikš Bali- kad negaliu Visų suminėti, 
roome, Cambridge. Daini- tariu visiems vienu žodžiu 
ninkė p. Kaunietyte yra širdingiausią AČIŪ. Įėję į 
pakviesta dainuoti Darbi- svetainę nustebom pama- 
ninkų radio programoje ir tę taip gražiai papuoštą 
Darbininko baliuje. Į svetainę, ir apie 300 gra-

------------ ‘žiausios publikos. Tai mū
sų artimi draugai ir priete 
liai. Pradžioj išrodė, kad 
tai sapnas. Jautėmės ne
užsitarnavę tokio gražaus 
parengimo. Dar kartą a- 
čiū visiems ir mūsų sūne
liam Edvardui ir Pranui. 
To parengimo neužmiršim 
pakol čia ant žemės gera
sis Dievulis mus laikys.

Jonas ir Rozali ja
Mončiūnai.

Darbininko baliuje.
I
I
I

KUN. P. JUŠKAITIS,
Cambridge Lietuvių Parapijos Klebonas, LDS Centro 
Kontrolės Komisijos Pirmininkas, kurio parapijoje į- 
vyksta Darbininko metinis balius, šeštadienį, lapkri
čio 20 d., š. m., Eikš Ballroome, Centrai Sąuare. Gerb. 
Klebonas labai nuoširdžiai padeda komisijai, kad ba
lius būtų sėkmingas. Jis kviečia visus šeštadienį at
vykti į Cambridge ir dalyvauti laikraščio Darbininko 
metinėje pramogoje.

Į ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ‘

... ... v dovana. jehester, Lietuvių salėje,
sibaigs pasibaigus so- Smulkmeniška baliaus 24 Golway St., lapkričio 
kur™ ir kuri ^daugiausia Pr°8rama, bus Paskelbta 28 d., 7 valandą. Paskui, 
gavo atviručių ir įteiktos ba . .v .
dovanos. Tuo naciu laiku skelbtos ir ^telytos 
bus įteikta n. B. Koraieio I“? dovanos kunos 

1 dovanota sidabrinės .lapės.ls<ia,mtos ballu-1€- 
kailio apykaklė. Naujos; šeštadienį, lapkričio 20 
Anglijos parapijų chorų d. š. m visi keliai veda į 
susigrupavimas. Choras, Darbininko balių, Eikš 
kuris gausiausiai bus ats- Ballroom, Sentral Sąuare, 

turinin- tovavjamas baliuje gaus Cambridge.

PADĖKOS ŽODIS
Tariame širdingiausią 

padėką savo brangiems 
draugams ir prieteliams 
už surengimą taip gražaus 
bankieto spalių 31 d., 1937 
m. paminėjimui mūsų 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių. Ačiū mūsų 
didžiai gerb. klebonui kun. 
J. Ambotui už brangias ir 
atmintinas dovanas, ir 
kitką, ir gerb. kun. Kri-i 
pui. Sumanytojams ir ren-‘ 
gėjams, mūsų brangiems 
draugams, Košt, ir Vero
nikai Tamošiūnam, Vincui, 
ir Kotrinai Žalnieraičiam. 

Į Jūs daugiausia darbo ir 
1 kašto padėjot ne tik su- 
I rengime bankieto, bet ir 
■ brangią dovaną mums į- 
teikėte. Ačiū gerb. varą. 
Justui Balsiui už gražią 
programą; Mikučiui ir Jo
nukui Kripukam už linkė
jimų eiles, o jų mamytei 
už parašymą eilių; Rober
tui Volungevičiui, krikšto 
sūnui; gerb. M. Kripui. 
n-lei Bucevičiūtei, artistui 
Šimkui už daineles. Ačiū 
už linkėjimus ir telegra
mas, gerb. A. F. Knei-

I
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Taipgi bus pa- jie važiuos į Ansonia, kur žiams ir Kohanskams, ar-

MASPETH, LI., N. Y.
Šio mėnesio pirmą penk

tadienio vakare, lietuvių 
parapijos bažnvčioje įvy
ko labai įspūdingos pa
maldos orie Panelės Švč. 
taip vadinamos Stebuk
lingo Medalikėlio Novena. 
Kleb. kun. Balkūnas pra
šė žmonių, kad visi ben
drai kalbėtu maldas. Po 
maldų pasakė labai turi
ningą ir įspūdinga pa
mokslą. Kun. J. Balkūnas 
yra tikrai Dievo apdova
notas pamokslininkas.

Visi katalikai džiaugiasi 
šiomis reikšmingomis pa
maldomis. Daug svetim
taučių ateina į pamaldas. 
Lietuviai labai myli kleb. 
kun. Balkūną ir kun. Le- 
kešį, kurie čia dirba gra- 
”1 ganyto javimo darba. 
Lai Dievas jiem duoda 
sveikatos. Ten Buvusi.

i- bažnytinėje salėje tą vei- tistam Jonui ir Marijonai 
Prašoma čižauskam, A.

i visų lietuvių paremti šį 'Dainiams 
Sesutėms rengiamą vaidi
nimą.
Armistice Day, Hartforde

Nors buvo šalta, bet 
gražu ir paradas ryte bu
vo įvairus ir . įdomus. 
Maršavo daugiausiai ka
talikai (jaunimo draugi
jos) berniukai ir mergai
tės skautai. Dalyvavo ir 
Lietuvių Legijonierių Ko- j 
manda (Fredriko Sabonio 
Postas). Jie gražiai pasi
rodė ir reikia daug kredi
to duoti Vincui Žalnierai- 
čiui (komandieriui), kuris 
organizavo ir rūpinosi,1 

,kad lietuviai dalyvautu su 
savo vėliavomis ir tt. Mū
sų mokyklos vaikučiai bu- 
vo kviečiami irgi dalyvau
ti. Jeigu ne katalikai, tai 
paradas būtų buvęs visai 
nežymus.

ŽINUTĖS
Nepamirškite mūsų ba- 

zaro dienos: lapkričio 17, 
18 ir 20. Ūkininkai ir lie
tuviai biznieriai duosniai 
aukavo bazarui. Komisi-i 
ja nuoširdžiai kviečia! 
Hartfordo ir apylinkės lie-j 
tuvius atsilankyti, pasi-i 
šokti, užkandžiauti, turėti 
linksma bazarišką laiką ir 
tuo pačiu paremti savo 
parapiją. Skiria dovanas: 
naują radio ir naują 
vimo mašiną 
machine.

Basketball jau pradeda 
įdomihti mūsų jaunimą, 
netik mergaites, bet ir 
vaikinus. Jie mano turėti 
ratelius, šeštadienio vaka
rą buvo tam tikslui su
rengti šokiai. Nemažai 
žmonių dalyvavo.

Darbai šioje kolonijoje 
sumažėjo. Daug darbinin
kų atleido iš darbo, o dau
guma dirbančiu dirba tik 
po tris dienas’ Savaitėje.

vi-
bus kalą suvaidins. Purui ir 

iš Worcestei'.i, 
ir šeimai iš

Rytinių Valstybių Žinios

Matakienei
New York, V. Norkūnui ir žŲ 
šeimai ir M. Jokūbaitei iš
New Haven, Danylams iš 
Westfield, Dr. Aukštakal
niui ir kitiems iš Water- 
burio, Varkalams iš New brį Žinių telpa 5 pusi.)

(Daugiau Rytinių Valsty-
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NEW BRITAIN, CONN.

Gera Katalikiška spau
da yra tai liaudies univer-

BROCKERT’S ALE
PAD AKYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worce«ter, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.

South Boston

PHONE
So. Boston

LDS 36 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkri
čio 21 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėje svetainėje. Vi-!

i si nariai kviečiami daly
vauti, nes yra svarbių 
reikalų. Bus gera proga 
užsimokėti duokles į Cen
trą. Pageidaujama, kad a- 
teitų į susirinkimą ir dar; alyvautb 
nepriklausantieji prie šios) 
katalikiškos
darbininkų organizacijos 
LDS., nes tik būdami or
ganizuoti galime nuveikti 
didelius darbus. Kviečia
me visus į LDS organiza
ciją.
LEGIONIERIŲ VAKA

RAS
šeštadienį, lapkričio 20 

d. įvyks L. Legiono S. Ra
dzevičiaus posto pasilink
sminimo vakarėlis, Lietu
vių svetainėje, 354 Park 
St. Bus užkandžių ir gėri
mų. Gros šaunus orkes
tras. Įžanga dykai.

Lietuvių svetainėje, 354 
Park Street įvyks Šv. Ce
cilijos par. choro koncer
tas. Programa bus turi
ninga ir įdomi. Girdėjau, 
kad šio koncerto progra
moje dalyvaus ir muzikas 
J. Olšauskas. Po Koncer- 

* to bus šokiai. Koncerto ir 
šokių pelnas skiriamas 
parapijai. Kviečia visus

SUSIRINKIMAS
lietuviškos' Lapkričio 22 d., 7:30 vai.

vakare, Šv. Andriejaus 
par. bažnytinėje svetainė
je įvyks Naujų Metų ren
gimo pramogos komisijos 
susirinkimas. Kviečia vi
sus tuo parengimu inte
resuotus asmenis dalyvau
ti susirinkime. T. M.

1

HARTFORD, CONN.
Vakaras Pranciškiečių 

Seselių Naudai 
Sekmadienį, lapkričio 

21, 7 valandą vakare, pa
rapijos mokyklos salėje, 
339 Capitol Avė., choras, 

SODALIEČIŲ VAKARAS vadovystėje Justino Bal- 
šeštadienio vakare, lap

kričio 20 d., Šv. Andrie
jaus par. svetainėje įvyks 
linksmas Sodaliečių vaka
rėlis. Kviečia visą jauni
mą ir tėvelius ateiti ir lin
ksmai laiką praleisti.

KONCERTAS PARAPI
JOS NAUDAI 

J Lapkričio 27 d., vakare,

• v •

S1U- 
sewing

sio, suvaidins linksmą ko
mediją “Karolio Teta”. 
Tai rengiamas naudai mū
sų vietiniu lietuvaičių Se
sučių. Komisija nuošir
džiai kviečia atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai visus 
lietuvius ir lietuvaites iš 
Hartford ir apylinkės."

Vaidintojai vaidins tą 
pačią komediją ir Man-

32-KAS METINIS

BALIUS
Rengia Cambridge‘iaus Lietuvos Sūnų Dr-ja

PADĖKAVONĖS DIENOJE (Thanksgiving Day)
Lapkričio - November 25, 1937 

ELKS BALLROOM
8 Magazine St., Centrai Sq., Cambridge, Mass. 
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga vyrams 40c., mot. 30c.

Gros Hi-Hatters Orchestra. Bus skanių valgių, ir gėrimų. Per 
balių nauji nariai iki 25 metų bus priimami . D r-ją, be įstoji
mo. Nuo 25—30 m. už pusę įstojimo.

VISUS KVIEČIA KOMITETAS
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KLEBONŲ DĖMESIUI!

I

*>

ŠVENTOJI VALANDA
MALDOS IR GIESMES

Tik ką išėjo iš spaudos naujas vadovėlis ŠVENTAJAI VA
LANDAI. Tai vienatinė tokia maldaknygė Amerikoj išleista. 
Telpa joje paeiliui visos maldos ir giesmės su gaidomis, taip, 
kad žmonės gali sekti kunigą maldose ir giedoti giesmes su 
choru. Katalikų Bažnyčia pageidauja, kad kuo daugiausia ir 
visa kongregacija giesmes bažnyčioje giedotų, ši knygutė kaip 
tiktai tam tinka.

štai ką sako Didž. Gerbiamas Kunigų Vienybės Pirminin
kas:

“Apie Jūsų knygelę galiu pasakyti, kad ji užpildė didelę 
spragą miisų pamaldose. Pirmiau Šv. Valanda nėjo taip sklan- 
dzai ir pamaldžiai kaip dabar. Maldos visai gerai pritaikintos, 
o jau giesmės, tai nereik geriau. Ne vienas apsiverkė kai vis
kas buvo lietuviškai vedama ir giedama. Dabar mūsų visa 
bažnyčia gieda kartu. Esu tikras, kad gausingiau lankys pa
maldas, kai įvestas bendra giedojimas”

Pasirašo KUN. JONAS BALKONAS
Kaina 15 centų. Daugiau imant, duodama nuolaida.

KUN. J. K. MILIAUSKAS
190 South Meade Street, tVilkes-Barre, Penna.
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