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Šv. Kazimiero Akademijos 
Žurnalas

Gerb. Bendradarbių 
Dėmesiui!
-- 7-------

Iš priežasties Padėkonės 
Dienos šventės, kitą savai
tę išeis tik vienas “Darbi
ninko” numeris, būtent, 
antradienio, lapkričio 22 d. 
Prašome visų Gerb. Ben
dradarbių savo raštus į tą 
numerį siųsti taip, kad 
gautume šeštadienio rytą, 
lapkričio 19 d. š. m.
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Vokietininkai Smarkiai Ruo
šiasi Seimelio Rinkimams
Klaipėda, lapkričio 15 d. 

Seimelio rinkimams vokie-

Su džiaugsmu skaityto
jams pranešame, kad Šv. 
Kazimiero Akademijos mo
kinės išleido lietuvių kal
boje mėnesinį žurnalą: Šv. 
K.. A. Aidai. Pirmas leidi
nys jau pasirodė; jis yra 
gražaus formato, spalvuo
tais viršeliais, gi turinys 
labai įvairius ir turiningas. 
Jame daugiausia telpa pa
čių Akademi jos mokinių tininkai ruošiasi su ligšiol 
raštai, ir tikrai gražūs kū- nebūtų jėgų įtempimu, 
riniai. Žurnalas paįvairin- Prieš rinkimus numatoma 
tas gražiais paveikslais, dar tūkstančiui lietuvių a- 
Mes patariame visiems, o timti pasus. Į rinkikų sąra- 
vpač jaunoms merginoms šus neįtraukta daug lietu- 
tą žurnalą užsiprenume-; vių. Organizuotos grupės 
ruoti. Kaina $1.00 į metus, užpuldinėja lietuvius mok- 
Adresas: Šv. Kazimiero A- sleivius ir net mergaites, 
kademijos Aidai, 2601 W. Klaipėdos Miesto savival- 
Marąuette Rd. Chicago, II- dybė pranešė, kad sklypus 
linois. Geriausio pasiseki- ' '
mo Šv. K. A. Aidams.
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namams statyti gaus tik 
išgyvenę mieste daugiau 
kaip 15 metų. Direktorija 
lapkričio 12 d. išleido poli
tinį palienimą darbui tvar
kyti, varžantį lietuvius 
darbininkus Klaipėdoje. 

! Šiomis dienomis įvyko 
gausūs Klaipėdos krašto 

čio 17 — Lapkričio 14* d. į- lietuvių — Visuomenės Są- 
vyko Lietuvos prezidento Jun£os Darbininkų Susi
rinkimas. Taip vadinamie-, v^enŲ^mo suvažiavimai, 
ji tautos atstovai prezi-Į 
dentu “išrinko” p. Antaną 
Smetoną.

“Darbininkas” jau yra! 
paskelbęs prieš rinkimus,' 
kad prezidentu bus “išrink- čio 17, — Graiki ja išleidžia 
tas” p. Antanas Smetona, 
nes kitaip ir negalėjo būti. 
Rinkimų metu nebuvo leis
ta laisvai išstatyti kandi
datus į seimą arba tautos 
atstovus. Rinkimų proce
dūra ėjo diktatoriška tvar
ka. Cenzūra neleido nei 
spaudai, nei susirinkimuo
se laisvai pasisakyti už tą 
ar kitą kandidatą. Kandi
datų į prezidentus buvo tik 
p. Antanas Smetona. Jis 
“išrinktas”. Vadinasi, pasi
kartojo 1931 m. komedija, 
kurią suvaidino tautinin
kai.

Lietuvos Prezidentu Vėl 
"Išrinktas” Antanas 

Smetona
Kaunas, Lietuva, lapkri-

Graikija Išeina Prieš 
Kataliku Bažnyčią

Istabui, Graikija, lapkri-

Klaipėdos krašte žemės ūkis puikiai klesti. Viršuje, kairėje, Pagėgių apskr. ūkininkas ruošia dirvą rudens sėjai; dešinėje imamos 
paskutinės gerybės nuo laukų. Apačioje kairėje, Dumpių kaimo gyventojas tręšia dirvą, kad gautų geresnį derlių; dešinėje, pavyzdin
gai sutvarkyta Lauksargiuose ūkininko sodyba. - . . f!. ( VDV

KUNIGAS UŽTARIA DARBI
NINKŲ UNIJĄ

įstatymus, kuriais varžo
ma Katalikų Bažnyčios gy
vavimas. Įstatymai griež
tai uždraudžia atversti 
žmogų iš vienos tikybos į_______,__________
kitą. Kunigams nevalia iš- ‘ prietelis, tuojau viešai pa
važiuoti iš Turkijos arba į'reiškė, sakydamas: “Mar
ią įvažiuoti. Taip pat neva- Į tino Carmody pasakymas
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lia spausdinti tikybinių 
knygų ar laikraščių be val
džios leidimo. Tuo, žinoma, 
atidaromos durys skundė
jams, kurie iš keršto ar dėl 
pelno apskųs Katalikus 
valdžiai.

Darbininkai Priešinasi Algų 
Sumažinimui

Popiežius Smerkia Italijos 
Naujus {statymus

Lietuvoje karo stovį pa
naikinus, valstiečių liaudi
ninkų veikėjai rengiasi 
prašyti atitinkamų vy
riausybės organu, kad lei
stų veikti valstiečių liaudi
ninkų partijai.

v •
New York, lapkričio 17, 

— Apie 1,600 Mergentha- 
ler Linotype kompanijos 
darbininkų išėjo į streiką, 
kada kompaniia nusistatė 
jiems sumažinti algas 10 
nuošimčiu.

ANGLIJA IR PRANCŪZIJA 
NEATSIZADES KOLONIJŲ

New York, — Lapkričio
17, — Kada vyriausis Ko
lumbo riterių vadas, Mar
tin H. Carmody. lankėsi I- 
talijoje, jis pareiškė, kąd.kymu pažemių^ visą Ko- 
CIO unija yra’visai komu-* 
nistų įtakoje, kuri pažada1 
darbininkams geresnį gy
venimą, bet tikrumoje tik' 
nori sukiršinti darbininkus į 
prieš darbdavius. Kun. O- 
wen Rice, didis darbininkų

tina organizacija, kuri ge
rina darbininkų gyvenimą. 
Aš ją geriau žinau už ki
tus. Carmody tokiu pasa-

Prezidentas Rooseveltas 
Smerkia Vokietijų

v •

apie darbininkų CIO yra 
neteisingas. CIO yra pagir-

lumbo riterių garbingą or
ganizaciją. Aš turiu sąra
šą Kolumbo riterių, kurie 
yra CIO vadai”.

Toks Kolumbo riterių pa
reiškimas apie CIO labai 
suerzino katalikus darbi
ninkus. Negerai, kad žmo
nės neturėdami faktų, bet 
semdami žinias iš kapita
listinių laikraščių, sklei
džia neteisingas žinias.

Ispanijos Nacionalistai Paėmė 
Daug Radikalų j Nelaisvę

Išvijo Radikalus Iš Fatarella Kalnų

Vatikanas, lapkričio 17,
— Italijos vyriausybė nori 
išleisti naujus įstatymus,! 
kurie uždraustų vienos 
tautos asmenims sueiti į Jungtinių Amerikos vals-reiškę. 
Moterystes luomą su kita- tybių prezidentas Roose-

VVashington, lapkričio 17. kunigai jau nesykį yra pa?

Motervstes luomą su kita- tybių prezidentas Roose-! Tačiau negalima praleis- 
taučiais. Ir tuo nauju įsta- veltas viešai pasmerkė Vo- ti nepastebėjus, koki dide- 
tymu iki šiol sudarytos Mo- kieti ją už žydų persekioji- lė yra žydų galybė visame 
terystės būtų paskaitytos mą. Jis sakė: “Paskutinių- pasauly. Kada tūkstančiai 
nelegalėmis. Šv. Tėvas Po- i” dienų žinios iš Vokieti-!Katalikų Rusijoje per 20 
niežius Pijus XI laiškais I- jos sujaudino šios šalies metų kalėjimuose kanki- 
talijos karaliui Viktorui gvventoius... Man nesinori narni, kada jų nuosavybės 
Emanueliui ir premjerui net tikėti, kad dvidešimto- užgriobiamos, šeimos su- 
Benito Mussolini pareiškė jo amžiaus civilizacijoje ardomos, bažnyčios paver- 
griežtą protestą prieš tokį toki dalykai atsitiktų. Ir čiamos į arklydes, kitų 
sumanytą įstatymą. Toks kad gavus teisingas žinias kraštų vyriausybės tyli, 
įstatymas visiškai būtų aš Įsakiau Jungtinių Ame- Kada Meksikoje Katalikai 
priešingas Bažnyčios įsta- rikos valstybių atstovui žiauriai spaudžiami, baž- 
tymams, ir Vatikano su I- Hugh Wilsonui Vokietijoje nvčios uždarytos, mokyk- 
talijos valdžia padaryta tuojau sugrįžti ir man visa los iš katalikų atimamos, 
sutartis būtų sulaužyta, pranešti. Hugh Wilson už 
Karalius palankiai atsakė kelių dienų bus Ameriko- 
i Popiežiaus laišką, pareik- je”. 
šdamas, kad visa tai bus Anglija, Prancūzija ir 
apsvarstyta. Yra viltis,'Jungtinių Amerikos vals- 
kad vyriausybė padarys 
nusileidimus bei išimtis.

Londonas, lapkričio 17,—(in, rytinėje Afrikoje, ku- 
Anglijos ir Prancūzijos rios pirm pasaulinio karo 
valdžios nusistato, kad! Vokietijai priklausė. Pir- 
Hitleriui negrąžinti koloni-1 miau jos buvo sakė, kad 

sutiksią atiduoti. Matyt, 
žydų galybė pakeitė val
džių nuomones.VAŽIUOKITE 

•LIETUVON 
Per 
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Hendaye, Prancūzijos-Is- triuškinta, 
nanijos rubežius, lapkri
čio 17 — Ispanijos nacio
nalistai praneša, kad jų 
kariuomenė paėmė į nelai
svę tūkstančius radikalų 
kareivių dešiniame Ebro 
upės pusėje. Kaikūrie radi
kalų kareiviai suspėjo per
sikelti per Ebro ur>ę ir pa
bėgti. Dabar nacionalistai 
turi visą kontrolę į šiaurę 
ir rytus nuo Gandesą Ebro 
upės dešinėje pusėje.

Antradienį nacionalistų 
kariuomenė užėmė mieste
lius Asco ir Flix. Radikalų 
kariuomenė buvo visai su-

Nacionalistai 
sako, kad apie tūkstantis 
radikalų kareivių užmušta. 

Nacionalistai taip pat 
bombarduoja Madridą ir 
Valencią iš oro.

Naciai Uždarė Visas Katali
kiškas Mokyklas Bavarijoje

TEL. JOBO/TOrt 2680.

Moterys Prievarta Atidarė 
Bažnyčių

MEKSIKA RENGIA PRIEŠ 
TIKYBINIUS ĮSTATYMUS

Munich, Bavaria, lapkri-; 
čio 17, — Nacių laikraštis 
Bayerrischer su pasididžia
vimu pareiškė, kad visoje 
Bavarijoje neliko nė vienos 
Katalikiškos mokyklos ir 
visi vaikai priversti eiti-į 
valdžios mokvklas. Ir sa
ko: “nacių švietimo minis
terija dėkoja visiems, ku
rie padėjo tai padaryti”.

Meksika, lapkričio 17, — 
Meksikos valdžia rengia iš
leisti naujus įstatymus, 
kuriais būtų dar smarkiau 

Bažny-

ta per metus laiko Katali
kų Bažnyčiai veikti, kad 
tuo būdu ją visai Meksiko
je panaikintų. O preziden
tas Cardenas sako, kad 
Meksika nėra komunistų- 
bedievių valdoma šalis. Jri- 

gaip gali leisti 
Bažnyčią griau

nančius įstatymus. r

Siaučia Vidurių Šiltinė

Meksika, lapkričio 17, — 
Apie 5,000 Katalikių mote
rų prievarta atidarė Kata
likų bažnyčia, Misantla 
mieste, Vera Cruz valsty
bėje, kurią valdžia buvo už
darius. Katalikai daug sy
kių kreipėsi į valdžia, pra
šydami atidarvti jų bažny
čią, bet valdžia jų neklau
sė. Tačiau, kada susirinko 
toks didis skaičius moterų, 
vvriausybė nieko negalėjo 
padaryti. Jos taip pat atve
dė į bažnvčią kunigą, kuris 
atlaikė šv. mišias, Vyrai 
pabijojo, kad policija į 
juos nešaudytų, bet Kata
likės moterys baimės neži
nojo.

tvbių valdžia tariasi apie 
pašalpą žydams ir apie pa
lengvinimus jų įvažiavi
mui į tuos kraštus. Jungti
nių Amerikos valstybių at
stovas Anglijai tariasi su 
tos šalies vyriausybe, kad 
Anglija apgyvendintų apie 
10,000 pabėgėlių Pietų A- 
frikoje, ir taip pat įteiks 
pasiūlymą prezidentui 
Rooseveltui, kad Jungtinės 
Amerikos valstybės angy- 
vendytų apie 30,000 žydų iš 
Vokietijos.

Yra marfoma, kad dėl žy
dų persekioiimo Vokietijo
je, Jungtinės Amerikos 
valstybės nutrauks diplo
matinius ryšius su Vokie
tija.

Šv. Tėvas Popiežius jau 
senai griežtai pasmerkė 
tuos visus valstybių vadus, 
kurie persekioja nekaltus 
žmones. Taip ir visų kraš
tu Katalikai vyskupai ir

gu ne, tai 
Katalikų

Paskutinėmis dienomis 
Vilniuje pradėjo labiau 
siausti vidurių šiltinė. Mie
sto sanitarinės įstaigos 
tuo susidomėjo ir stengiasi 
šiai ligai užkirsti kelią.

Kaip paprastai, ligos epi
demija? pradėjo siausti be
darbių ir vargšų šeimose.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, lapkričio 19 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio Programa. Programą išpildys Cam
bridge Lietuvių Parapijos Radio Grupė, vadovaujant 
muzikui M. Karbauskui. Dainininkų Grupei, sako mu-

tikintieji ir dvasiškiai su
šaudomi, kitos šalys palai
ko su Meksika diplomati
nius santykius ir atstovų 
neatšaukia. Kada Ispani
joje per du metu tūkstan
čiai kunigų, vienuolių ir ti
kinčiųjų buvo nekaltai ra
dikalu valdžios nužudyta, 
bažnyčios sudegintos, Kry
žiai sumindžioti , tai kitų 
šalių vyriausybės nepro
testuoja. Bet kada žydus 
paspaudė ir jie suriko, tai 
visas pasaulis išgirdo, juos 
užtaria, šelpia ir priglau
džia. Nesunku suprasti ko
dėl tai daroma. Juk kiek
vienos šalies turtai ir spau
da yra žydų rankose. Koka 
galingas yra pinigas! Mes 
neužstojame žydų perse
kiotojų. Sykiu su Šv. Tėvu 
ir prezidentu Rooseveltu 
pasmerkiame Hitlerio žiau
rumus, bet taipgi pasmer
kiame Rusiios Staliną, 
Meksikos ir Ispanijos radi
kalus už Krikščionių per
sekiojimus. Tikrai nesinori 

i tikėti, kad dvidešimtojo 
Į amžiaus civilizacijoje, tolti 
.dalykai dėtųsi. Bet taip y- 
• ra. Dabar žydai šaukia Ka
talikus kelti protestus 
prieš Hitlerį- Kada Stali
nas persekioja Katalikus 
ar žydai protestuoja?

— Užsienio ir vietos spau
dos priežiūrą iš Vidaus Rei-

zikas Karbauskas, pritars ęrkestras. Prašome pasukti kalų Ministerijos perėmė 
savo radio rodyklę ant 1120 kilotu 
žiu dainų, muzikos ir kalbų iš

jcyclėš fr klausytis gra- naujai įsteigtoji Visuome- 
W(X)r. stoties, Boston, ninio Darbo Vadyba.



Penktadienis, Lapkričio IŠ, lf&š

VIETINES
40 Valandų Atlaidaio

Lankėsi Kanadoje bai sunku lietuvius su
traukti į vieną vietą.

Pagerbė Razvadauską
 2

graboriai
. .F,

Pereitą šeštadienį, lap
kričio 12 d. išvyko į Mon- 
treal, Canadą kun. J. Pet
rauskas, šv. Roko par. 
(Brockton, Mass.) vikaras, 
automobiliu. Kartu su juo 
važiavo p. A. Peldžius,) 
“Darbininko” administra-j 
torius, p. Čekanauskas,-jo 
duktė ir p. Lensbergaitė. 
Nuvykę į Canadą dalyvavo 
Šv. Kazimiero par. (Mon- 
treal) klebonijos šventini
me ir bankiete. Kun. J. Pet
rauskas sugrįžo į namus 
nirmadienį, lapkričio 14 d. 
Turėjo laimingą kelionę.

Lietuvos Vyčių 17 Algirdo 
kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks lapkričio 27 d., 
2:30 vai. p. p., viena savai
tė vėliau. Susirinkimas 
svarbus. Taipgi bus ir nau
jos valdybos 1939 m. nomi
nacijos. Visi nariai kvie
čiami pribūti į šį susirinki
mą. Taipgi neužsimokėju
sieji užsimokėtų savo duo
kles. r

Lapkričio 16 d., naujai į-| 
rengtame L. Vyčių 17-tos 
kuopos kambary, (virš bo- 
linių) buvo suruoštos pa
gerbtu vės Vyčių kuopos 
pirmininkui Pranui Razva- 
dauskui, įstojančiam sek
madienį į moterystės luo
mą. Dalyvavo arti 100 jo 
giminių ir artimesnių 
draugų, (Vien vyrai tegalė
jo dalyvauti). Ruošimu 
daugiausia rūpinosi Anta
nas Gaputis. Programos 
vedėju buvo V. T. Savickas. 
Pasakyta daug kalbų įver
tinant Prano darbuotę jau
nimo tarpe, linkint jam

F. Grendelytė, Sekr. šviesios ateities naujame 
luome. Nevedusieji apgai-į 

įlestavo netekdami vieno iš 
populeriausio savo nario,!LDS 1 Kp. Susirinkimas

Pranas Razvadauskas

o vedusieji reiškė džiaugs- kė nesąs tokiu, kokiu jo
v •p. A. Peldžius pasiliko 

Montrealyj ir ten, klebonui 
sutikus, surengė LDS ir 
“Darbininko” naudai pra
kalbas trečiadienį, lapkri
čio 16 d. vakare. Kalbėti iš
vyko LDS Centro Pirmi
ninkas kun. J. Švagždys 
ir LDS Centro Vice-Pirm. 
kun. P. Juras, antradienį, 
lapkr. 15 d. Kaip pavyko 
prakalbos sužinosime iš 
“Darbininko” korespon
dentų Montrealyj ir kalbė
tojams sugrįžus.

Montrealyj gyvena apie 
5,000 lietuvių, tik labai iš
simėtę po visą miestą. La-

• v

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12» nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį) f

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
iviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: 3OU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

LDS 1-mos kuopos mene- mo susilaukę savo “drau- draugai, bando perstatyti, 
sinis susirinkimas pripuo- gijon” tokio žymaus nario. Busimojo jaunikio švogeris 
la antradienį, lapkričio 22 žinoma buvo teikiama vi- Albinas Neviera baltai pa- 
d., 7:30 vai. vakare. Susi
rinkimas įvyks Parapijos 
svetainėje, 49 E. 7th St. So. 
Boston, Mass. Kviečiami 
visi nariai dalyvauti.

Valdyba,

Padėka I

Šiuomi turiu garbės pa
reikšti, vardu Lietuvos 
Dukterų po Globa Motinos 
Švč. Draugijos širdingą 
padėką už dalyvavimą mū
sų draugijos jubiliejiniame 
bankiete ir pasakyme gra
žių kalbų: klebonui kun. P. 
Virmauskui, kun. K. Urbo
navičiui, kun. Pauliuko- 
niui, kun. P. Strakauskui, 
kun. P. Juškaičiui, draugi- 

j jos daktarui kvotėjui Povi- 
| lui Jakimavičiui, adv. K. 
Kalinauskui ir A. Peldžiui 
“Darb.” administratoriui. 
YDatingai dėkinga esu kun. 
K. Jenkui už taip įspūdin
gą vakaro vedimą. Dėkinga 
esu ir visoms draugijos na
rėms, ypatingai šeiminin
kėms, kurios sunkiai dirbo, 
kad šis bankietas gerai pa
vyktų. Taip pat ačiū ir vi
siems svečiams už atsilan
kymą į šį mūsų jubiliejinį 
bankietą.

Ieva Marksienė,
Draugijos pirmininkė.

Vyčių Šokiai

F*

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME
366 Broadway,
South Boston, Mass.

šokių “patarimų” ir “linkė- siDUošęs sukinėjosi ir vai- 
jimų”. Kalbų tarpe buvo šino visus atsilankiusius 
dainuojamos lietuviškos 
dainos vadovaujant pačiam 
Pranui ir Jonui Varnui.

. Kalbėtojų tarpe buvo: A. 
| F. Kneižys, “Darb.” redak
torius, Prof. Pr. Galinis, J. 
Kumpa, A. Gaputis, Al. I- 
vaška, Vytautas Tamulis, 
žymiausias Brooklyn Dod- 
gers metikas ir daugelis ki
tų. Pranas dėkojo už tokį 
jam netikėtą “šposą” ir sa-

visokiomis gerybėmis, ku
rių buvo kain iš gausybės 
rago. Nors dalyvių didžiu
ma buvo čia augę jaunuo
liai bet viskas ėjo gražioje 
lietuviškoje dvasioje. Trau
kė lietuviškas populiarias 
ir patriotines dainas, kad 
tiesiog malonu klausytis. 
Vakaro dalyviai atminčiai 
Pranukui įteikė “Kitehen 
setą”. Dalyvis

mo, ir entuziazmo dirbti) “Cradle Song” “Lopšelio 
“Dievui ir Tėvynei”. Šio- Daina” ar “Lopšynė” vaiz- 
mis dienomis pasiųsti laiš- džiai parodo vienuolės lab- 
kai draugijoms, prašant, daringus darbus našlaičių 
kad prisidėjusios prie Fe- gyvenime. ’

1^1 .   1 J. i __ ’ — - ~~• Visi, kurie yra 
deracijos išrinktų atsto- matę šiuos paveikslus, la- 
vus, o ne prisidėjusios pri- bai juos giria, 
sidėtų. A. B. K.'

Ne "Crusaders" Bet
"Cradle Song"

“Cradle Song” bus rodo
mi lapkr. 20 d., 3 vai. po 
pietų, ir 7 vai. vak., bažny
tinėje salėje, W. 5th St.
So. Boston, Mass.. Visi 

i kviečiami. Pelnas parapi
jai. įžanga 25 centai, vai-

turės 
prieš 

šeštadieni,

Vyčių 17 kuopa 
paskutinius šokius 
Adventus 
lapkr. 26 d., parapijos sve
tainėje, 7-tos gatvės, South 
Boston. Gros geras orkes-1 
tras. Kitų kolonijų jauni
mas rengiasi atvykt į šo
kius. Tikriname, kad bus 
pilna svetainė jaunimo, 
taip kaip visuomet Vyčių 
oarengimuose. Daug pa
stangų deda p-lės A. Mark- 
saitė, O. Razvadauskaitė ir 
P. Kudrevičius.

“Yes” — bus valgių ir 
gėrimų ir kitokių margu
mynų. A. E. L.

ty

Iš Federacijos 3 Skyriaus 
Veikimo*

Federacijos 3-čiojo sky
riaus susirinkimas įvyko 
pereito antradienio vakare, 
bažnytinėje salėje, daly
vaujant Dvasios Vadui ku
nigui P. Virmauskui, val
dybai ir kitiems organiza
cijų atstovams. Nagrinėta 
svarbūs šių dienų klausi
mai. Nutarta šįmet daug 
iškilmingiau paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės 21 
metų sukaktį. Ta proga 
nutarta parsikviesti bro
lius Motuzus su spalvuo
tais paveikslais apie Lietu
vą. Taip pat manoma pa
kviesti keletą kalbėtojų. 
Paminėjimas įvyks vasario 
12 dieną. Vietą ir kalbėto
jus paskelbsime vėliau. Su- 
isirinkimas praėjo puikiau
sioje nuotaikoj; fraf skirs
tėsi namo, pilni pasiryži-

v •

Buvo skelbiama, kad lap
kričio 20 d., š. m. 3 vai. p. 
p., ir 7 vai. vak., Šv. Petro 
par. bažnytinėje salėje, W. 
5th St., So. Boston, bus ro
domi garsūs judami pa
veikslai “Crusaders”. Šie 
paveikslai vaizduo ja istori
nius Europos krikščionių 
karus su turkais už Šven- nierius iš Lietuvos, 
taią Žemę. Bet šių karžy 
giškų paveikslų negauna
ma šį sekmadienį. Gauna 
mi yra kiti labai geri, bū
tent: “Cradle Song”.

jai. Įžanga 25 centai, 
kams 10 centų.

LANKĖSI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lapkr. 17, 28 ir 29, lietu
vių bažnyčioje įvyks 40 vai. 
Švč. Sakramento garbini
mo atlaidai.

Rytais: sekmadienio ryte 
11 vai. iškilmingas Šv. mi
šias ir pamokslą sakys Tė
vas Marijonas iš Thomp
son, Conn. Pirmadienio ry
te 9 vai. pamokslą sakys 
kun. K. Urbonavičius, o 
antradienio, ryte 9 vai. kun. 
P. Strakauskas sakys pa
mokslą.

Vakarais pamokslus sa
kys: sekmadienio lapkr. 27, 
kun. Aug. Petraitis; antra
dienio lapkr. 28, kun. Dr. A. 
Bružas, M.S. ir trečiadienio 
užbaigoje kun. K. Vasys.

Nekalto Prasidėjimo No- 
vena prasidės lapkr. 29. 
Rekolekcijos, kurias skelbs 
kun. Dr. Pauliukonis, MIC. 
prasidės lapkr. 30, baigsis 
gruodžio 8. J.

LDŠ 8 kuopos susirinki
mas įvyko laDkričio 13 d., 
tuoj po sumos parapijos 
mokyklos svetainėje. Susi
rinkimą atidarė pirm. P. 
Radaitis. Maldą sukalbėjo 
Dvasios Vadas kun. P. Juš
kaitis. Susirinkimui plačiai 
paaiškino apie studijų ra
telių organizavimą kleb. 
kun. P. Juškaitis. Ratelis 
sudarytas. Įėjo šie: S. Bug- 
naitis, A. Zaveckas, J. 
Smūgis, B. Jakutis, J. Moc
kevičius, P. Radaitis, P.- 
Kalieva. Vadovaus kleb. 
kun. P. Juškaitis.

Pirmas ratelio susirinki
mas įvyko lapkričio 16 d.

Pereitą savaitę “Darbi
ninko” redakcijoj lankėsi 
kun. Kidykas, S. J., misijo- 

kuris 
jau metai kaip skelbia mi
sijas mūsų lietuvių parapi
jose. Kun. Kidykas, S. J. 
vvko į Lawrence 40 Valan- 

i dų Atlaiduose sakyti pa- 
' mokslų.
Į Ketvirtadienį, lapkričio 
17 d. lankėsi Kun. Dr. Jo- 

■ nas Navickas, MIC., Maria- 
! napolio Kolegijos rekto
rius. Atvyko į Bostoną pas 
uvdytoją patikrinti sveika
tos stovį. Gerb. Rektorius

VARGONININKAS
Ieško vietos. Esu vargoninin

kavęs 10 metų; vedęs chorus, 
kvartetus ir orkestrą. Suprantu 
bažnytines apeigas, baigęs litur
ginės muzikos kursus. Nevedęs, džiaugiasi) kad šiais me- 
Jeigu kuriam iš Gerb. Klebonų tais turi daugiau studentų, 
reikalingas vargonininkas, tai Yra keli iš Lietuvos, kurie 
prašau rašyti adresu: Darbinin- padeda stiprinti lietuvybę 
kas, 366 W. Broadway, So. Bos- x ‘' ' I—-
ton, Mass. ir man laiškai bus 
persiųsti. (14-18-21)

tarp šioje šalyje gimusių ir 
augusių studentų.

PAIEŠKAU vargoninko, kuris 
moka vesti ir tvarkyti chorą, 
ruošti įvairius parapijos paren
gimus su klebono pritarimu. Al-

Susirinkimas
Sekmadienį, lapkričio 20 

d., 1 vai. po pietų, parapi-
6uuua.,u mcuvuu piiuoimiu. svetainėje, 492 E. 7th

SLįvyks šv. Jono Ev. BĮ. klos ir ištikimybes savo virsi- _ „ .. ....
ninkui. Turi būti praktikuojan- Pas- ^“gijos susinnki- 
«. k.,.Hk.. nZ. Prašome visų laiku a-tis katalikas. Atsišaukite: Rev. 
I. Kelmelis, 207 Adams St., 
Newark, N. J. (15-18)

teiti, nes turime užleisti 
ankščiau svetainę kitiems. 

Rašt. J. Glineckis.
PARSIDUODA 137 Industry 

St. 3 šeimynų namas. Labai ge
ras pirkinys. Atsišaukite tuojau: 
John C. Haverty, 671 Mass. A- 
ve., Cambridge, Mass. Telefonas 
TRO 0889. “Mes taip arti, kaip 
telefonas”. (11-15)

Padėka

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDA8 8IDLAU8KAS

Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
.visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broddwdy,;<d
So. Boston, Mass.ir J

Pereitą ‘sekmadienį, baž
nytinėje svetainėje įvyko 
Blaivininkų 49 kp. vakaras. 
Kun. Pranciškus Strakaus
kas, Lowellio lietuvių par. 
klebonas rodė paveikslus ir 
aiškino apie gamtos grožy
bes. Taigi Blaivininkų 49 
kp. nuoširdžiai dėkuoja 
kun. P. Strakauskui, kleb. 
kun. P. Virmauskiui, kun. 
K. Urbonavičiui, kun. K. 
Jenkui Už paramąir daly
vavimu įpfcogramoje. Taip
gi dėktfojame laikraščiui 
“Darbininkui”, pp. B. Bra-

yra bažnytėlėje grojanti nauji 
Hammond vargonai. Mums ten-i 
ka reta garbė būt pirmam cho
rui, kuris išimtinai savomis pa
stangomis sugebėjo įkurti Var-' 
gonų Fondą ir to darbo baiga, 
tirimpu Taiku, džiaugtis.

Kuomet buvo sumanytas Var
gonų Fondas, buvo girdėti kaž
kurių skeptikų žodžiai, jog turės 
choristai pasiduot — negalės su
kelti tiek daug, arti dviejų tūk
stančių dolerių. Kur noras, ten 
rasis ir galimybė! Tuoj susikūrė 
Vargonų Fondo komitetas, nuo
širdžiai tam pritarė kleb. kun. 
Juškaitis ir darbas sklandžiai ė- 
jo, Fondas augo. Faktas liekasi 
faktu, jog turim naujus vargo
nus. Garbė chorui, garbė parapi- Į 
jai ir garbė klebonui.

Negalėdamas atsidžiaugti cho
ro darbštumu ir norėdamas as-i 
meniškai pareikšti savo įvertini- j 
mą bei padėką, kleb. kun. Juš
kaitis pažadėjo, kaip tik pasku
tinis doleris bus užmokėtas, su
rengti bankietą choristams. To
dėl lapkričio 10-tą dieną aštuntą 
vai. vak. visi choristai buvo 
sukviesti važiuoti į Foxboro, 
Mass. į garsiąją Pini’s Lafayet
te House, kur laukė skani poniš
ka vakarienė. Apart choristų 
matėsi choro dvasios vadas, vi
karas, kun. J. Plevokas, jauno 
vargonininko motinėlė ponia 
Karbauskienė ir mūsų mylimas
vaišintojas kleb. kun. Juškaitis. j 
Pavalgę, klausėmės trumpų kal
belių. Toastmasteriu buvo jau-, 
nas chorvedis Mamertas Kar-' 
bauskas, kuris davė Fondo ko
miteto nariams tnimpai pakai-į 
bėt. Gražiai kalbėjo ir kun. Ple
vokas. Galutinai kalbėjo kun. j 
Juškaitis, kuris sakė, kad žo-j 
džiais negalįs tinkamai padėkot 
choristams už jų nuopelnus. Už
teko šio bankieto, kad parodžius 
mums, jog klebonas pasirengęs 
mums visados padėti ir mūsų 
darbą įvertina.

Pavalgę padainavome ir links- į 
mai pašokome. Laikui atėjus,1 
linksmoje nuotaikoje, išsiskirs
tėme į namučius.

Todėl viešai, mes choristai, la
bai esame dėkingi kun. Juškai
čiui už šaunią vakarienę, ir už 
tokį užmokesnį mes esame visuo
met pasirengę apsiimti ir atlikti 
daugiau panašių darbų. Choristų 
vardu dera tarti klebonui nuo
širdų, lietuvišką, ačiū!

CH OROspondentas.1

Lapkričio 20 d., tuoj po 
Mišparų įvyks Federacijos 
skyriaus susirinkimas, pa
rapijos mokyklos svetainė
je pasitarti dėl Parengimo 
“Darbininko” Intertype 
Fondo naudai. Federacijos 
skyriaus valdyba kviečia 
visus atstovus šiame susi
rinkime dalyvauti.

Lapkričio 19 d., Colum- 
bus svetainėje, 55 Austin 
St., Cambridge įvyks Šv. 
Stepono draugijos šokiai. 
Kviečia visus dalyvauti.

Pereitą sekmadienį šv. 
Vardo draugijos nariai 
bendrai priėmė Šv. Komu
niją. Dalyvavo virš 100 vy
ru, tarp kurių nemažai ir 
jaunuolių. ZFA.

CHORO BANKIETAS
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 

parapijos didžiulis choras daug 
ir visokeriopai užsipelnė para
mos dirbdamas parapijos labui; 
tačiau, mūsų ryškiausia pažiba

zauskui, J. Traskevičiui, J. 
Karlonienei, V. Smigelsky-, 
tei ir jos motinėlei, V. Var- 
žinskaitei, E. Valentaitei 
už pasidarbavimą ir tikietų 
platinimą. Visiems dalyva
vusiems Blaivininkų kuopa 
nuoširdžiai dėkuoja. Tik 
gaila, kad mažai jaunimo 
dalyvavo.

M. Kilmoniūtė, 
Blaivininkų 49 kp. pirm.

—■- - j- -  a—-,, —..ac, ■ į i

Amerikos Pilietės Vyro 
Teisė

S. Barase vičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS filOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Residence: 198 M St., So. Boston. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 

i tai verti skaitytojų paramos.
Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

PėterP.Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

Klausimas — Kada Ame
rikos pilietė ima ateivį už 
vyrą užsienyje, ar tas duo
ta jos ateiviui - vyrui teisę 
atvykti į Jung. Valstybes 
be kvotinės vizos

Atsakymas — Jeigu apsi- 
vedimas'įvyko prieš liepos 
1 d., 1932 m., tai gali. Bet 
po liepos 1 d., 1932 m. jis 
gali reikalauti pirmenybės 
kvotoje. Šiuom laiku Ame
rikos konsulai reikalauja 
nuo visų aplikantų dėl imi
gracijos vizų (ir tas liečia 
vyrus Amerikos piliečių) 
prirodymų, kad jie turi iš 
ko pragyventi kada atvyk
sta į Jung. Valstybes, ir 
kad jie netaps visuomeniš
ka sunkenybe. FLIS.

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iždir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

•P

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St.,
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

Parduodame
Visokios rūšies ANGLIS ir COKE

Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš
ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 

Mes reprezentuojame

STETSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje. 
_£*<■ "DAIBININKAS" SSV

366 W. Broadway, TM.S0N2MG, So. Boston, Mass.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trekų Agentūra 
Taisome viaokių Išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 8th St,
8OUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnae Ir Feter Trečioką*
Savininkai.
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Pašventino Naują Kleboniją Rooseveltas Sveikino 
Sovietų Rusiją I

Montreal, Canada — Pe
reitą sekmadienį, lapkričio 
13 d., 3 vai. po pietų J. E. 
vyskupas A. E. Deschamps; 
pašventino Šv. Kazimiero 
lietuvių par. naują kleboni
ja. Pašventinės kleboniją, 
vyskupas Deschamps pa
sakė pamokslėlį bąžnyčio-: 
je. Pagyrė lietuvius ir jų 
vadą kun. J. Bobiną, kurio 
rūpesčiu ir pasidarbavimu 
ir geraširdžių žmonių au- 
^^^‘ti^niif-^-’icialistu revoliucijos” su- 
moderniška klebonija. . ... Tame nareneime da-Klebonijos č™>ntinimn KaKtj. i ame parengime aa 
iškilmėse dalyvavo daugi 
svečiu kunigu ir vienuolių; 
ir tūkstantinė minia žmo
nių. Iš Jung. Valstybių bu-1 
vo atvykę kun. J. Valantie- 
jus, Waterburio lietuvių 
nar. klebonas, kun. Pauliu- 
konis, MIC. iš Marianapo
lio Kolegiios ir kun. J. Pet
rauskas iš Brockton, Mass.

Washington, lapkričio 17, 
— Sovietų Rusijos bolše- 
Įvikai minėjo 21 metų su-' 
kaktį nuo įvedimo komu-! 
nizmo teroro Rusijoje.1 
Jungtinių Amerikos vals- ’ 
tybių prezidentas pasiuntė 
Stalino vyriausybei svei
kinimus. Washingtone so
vietų Rusijos atstovybėje 
taip pat buvo surengta

Šaunus Bankietas
Tą pačią dieną, 5 vai. no 

nietų, parapijos svetainėje 
įvyko šaunus bankietas. 
Dalyvavo daug žmonių. 
Toastmasteriu buvo p. V.
Širvvdas. Pasakyta daug 
gražių kalbų. Visi sveikino 
kleboną kųn. J. Bobina ir 
parapijiečius, pasistačiu
sius gražią kleboniją.

nomo ' Puota paminėti “didžios so- 
aauja’cialistų revoliucijos” su- 

šventinime Ta?le Parengime da-
riQ11<r iyvavo izvmus Amerikos 

vvriausybės tarnautojai, 
kaip tai. sekretorius Wal- 
ilace, imigraciios komisio- 
nierius Houghteling, WPA 
administratoriaus atstovas 
Aubrey Williams, Algų iri 
Darbo valandų istatų ad-i 
ministratorius Elmer F. 
Andrews, ir kiti, kaip tai, 
Herbert Feis, Isador Lubin, 

i Mary Anderson etc.
Rusijos bolševikai revo

liucijos sukaktį minėdami 
šaukė, kad sukelti pasauli
nę revoliuciją. Kada para
das ėjo raudonąja * aikšte, 
Maskvoje, ^r garsiakal
bius buvo šaukiama: “Lai 
°^vuoja pasaulinė revoliu- 
ciia!”

v •

Sv. Mišios Už A. A. Antano
Valantiejaus Vėlę

i

Ne 128, Bet 120

t I

Lapkričio 14 d., Lietuvo-1C1O JLjl -l_j.lt/LU.VCz |

; je rinko prezidentą ne 128 
rinkikai, kain buvo skelb-i 
ta, bet tik 120. Kodėl taip ?,

KAM LAUKTI, PIRKITE DABAR!

v •

v •

Bernardas Koraitis

Baigiasi gražios rudens dienos — ateina žiauri šalta žiema. Prieš atei
siant žiemai reikia prie jos prisirengti — įsigyti šilti ir elegantiški kaili
niai, kurie nevien kad šilti būtų, bet ir gerai išrodytų. Nelaukite žiemos, 
pirkite kailinius dabar, kol dar kainos nėra pakilusios. Reikia žinoti, kad 
atėjus žiemai kailinių kainos eina aukštyn. Taigi, pasinaudokite proga — 
pirkite kailinius dabar. I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje turi 
didžiausį kailinių pasirinkimą su prieinamiausiomis kainomis.

Atėjusios į I. J. Fox krautuvę visuomet reikalaukite Bernardo Korai
čio, kuris yra lietuvis šios kompanijos atstovas. Jis Jums geriausiai patar
naus ir dar nuleis 10 nuošimtį nuolaidos.

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti j naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą. > 411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.
y

DARBININKAMS APSAUGA 
NEDARBO METU

mui. Lietuvai reikia daryti 
naujų pastangų dar labiau - 
gerinti santykius su viso- » 
mis valstybėmis, o ypač su 
artimaisiais kaimynais.

Vilniuje Užmušta 20 
Žmonių

Paskutiniu laiku prie Vil
niaus geležinkelių pasitai
ko daugiau nelaimingų į- 
vykių. Apskaičiuojama, 
kad per paskutines tris sa
vaites prie Vilniaus gele
žinkelių dėl nelaimingų į- 
vykių žuvo 20 žmonių.

Darbininko Persikėlimas Iš 
Vienos Valstybes Į Kitą Ne

sulaikys Nedarbo Apdraudos 
Gavimą

Beveik kiekviena valsty
bė priėmė sutartis, pagal 
kurių nedirbantieji darbi
ninkai gyvenantieji vieno
je valstybėje gali gauti ap
draudą dėl kurios jie yra 
priimami (eligible) pagal 
kitas valstybės įstatymus. 
Šitas yra pirmos svarbos . 
tiems darbininkams, kurie : 
kraustosi iš vienos valsty
bės į kitą beieškodami dar
bo.

Pavyzdžiui, imkite atsi
tikimą vyro, kuris dirbo 
Pennsylvanijoj, neteko 
darbo, ir išvyko New Yor- 
kan gyventi. Jeigu jis ne
ras darbo naujoje vietoje, 
tai jis gali prašyti apdrau
dos pagal Pennsylvanijos 
įstatymus. Jeigu Pennsyl
vanijos tinkami viršininkai 
randa ji priimamu, tai jis 
gaus apdraudą gyvenda
mas New Yorko valstybė-

“rinkimus” boikotavo. Tai- [JrUgįjay Sudarys Santykius 
gi vyriausybe pati savo ’ - -- - J
narinktus 64 kandidatus 
užtvirtino be jokių rinki
mų. Trečią dalį, t. y. 32 se
natorius skirs prez. Mos- Lapkričio 17, — Yra žinių, 
cicki. • kad Uraguay, pietinės A-

Vadinasi, Lenkija savo merikos respublika suda- 
“rinkimais” pralenkia ir rvs santykius su Šventuo- 
Lietuvą. Lietuvoje nors ir ju Sostu. Respublika turi 

anie du milijonus gyvento
ju ir beveik visi katalikai. 
Tačiau vyriausybė iki šiol 
buvo labai nepalanki Vati
kanui. kartais net stačiai 
priešinga.

—

Su Vatikanu
Peru, Pietinė Amerika,—

darbas užeis per ateinan
čius metus, tu vistiek kas 
savaitę gausi 60 nuošimtį 
savo algos, tai yra $24.00. 
Jei blogais laikais tu teuž
dirbsi tik $14,00, kitus $10. 
00 tau kompanija pridės. 
Tai bus kaip ir paskola, 
bet tau jokių nuošimčių 
nereikės mokėti, tik kada 
darbai pagerės tu turėsi 
kompanijai atsilyginti. Ir 
štai kaip tu atsilyginsi: 
kada tu vėl uždirbsi $40.00 
į savaitę, tai turėsi kompa
nijai iš savo algos mokėti 
po $8.00 į savaitę, iki pas
kola bus atmokėta...” Toks 
General Motors korporaci- 

Gerai, nežiūrint kokis ne- Jos Planas. Kaip jis sek- 
: mingai bus vykdomas ne
galima žinoti, bet atrodo 
p-eras ir reikia tikėtis, kad 
darbininkams bus didelė 
pagalba.

Detroit, Mich. lapkričio 
17, — General Motors Kor- 

inoracija savo fabrikų dar- 
j bininkus nori apsaugoti 
nuo skurdo nedarbo metu. 
Nuo Naujų metų naujas 
sumanymas bus pradėtas 

j vykdyti. Trumpai suglau- 
Į dus galima pasakyti štai 
|ka: General Motors korpo
racija darbininkui Jonui ir 
Petrui ir visiems, kurie 
dirba fabrikuose pagal va
landų atlyginimą, ir yra iš
dirbę daugiau kaip penkis 
metus, o tokių darbininkų

Tu, Jonai už-

v •

viena partija (tautininku) 
dalyvauja rinkimuose, bet 
vistiek renka, o Lenkijoj 
visus senatorius paskyrė ir 
užtvirtino vyriausybė.

— -.1

Sąjunga Už Taiką Ir Demo 
kratiją Apsivylė Lietuvos Tarptautinė 

Padėtis
zimiero paTbaZyčioie^t Todėl,’kad Klaipėdos’ kraš-jta kompanija turi apie 75 
našauta^iškilmingos^edu-'tas, kuris turėjo išrinkti 8 000, sako: --
lo šv. mišios už a! a. Anta- atstovus, nė vieno neišrin- dirbi $40.00 į savaitę ar ne. j
no Valantiejaus, kun. J. 
Valantieiaus brolio, vėlę.

ko. Rinkimus boikotavo.

Nauji Įstatymai
Kaunas, lapkričio 11 d. 

Seimas priėmė akciniu 
bankų įstatymo pakeitima. 
Pavardžių atlietuvinimo i- 
statvmo svarstymas atidė
tas ligi gruodžio 1 d.

Ispanijos Katalikams Neduo
da Kalbėti Per Radio

New York, lapkričio 17,— 
Jau antra sykį į tris mėne
sius Radio kompanijos at
sisakė leisti Amerikoje per 
radio kalbėti, katalikams a- 

• nie Nacionalistu (Franco) 
valdoma Ispanijos krašta.. 
Bet apie radikalus ir jų 
valdžią Ispanijoje kalba
ma.

CIO RENGIA NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ

Toronto, Kanada, lapkri
čio 17. — Laikraštis, To
ronto Telegram rašo, 
sąjunga už taiką ir demo
kratiją, labai apsivylė, ka
da Europoje buvo išveng
tas karas. Taigi, tas laik
raštis sako: “tą sąjungą 
reikėtų pavadinti už karą 
ir už komunizmą”.

v •Pittsburgh, Pa. lapkričio; jam pritarė. Didžiuma ats- 
17, — Katalikų Bažnyčios tovu palankiai priėmė John 
vyskupai, savo suvažiavi- L. Lewis įnešimą, kad dėl 
nie Washington. spalių darbininku unijos gerovės, 
mėnesy, pareiškė, kad dar- William Green atsistaty- 
bininkų unijos turėtų su- dintų iš Amerikos Darbo; 
daryti pastovią vienybę. Federacijos vadovybės, o Į 
Tą patį yra pasakęs prezi- iis tą patį padarysiąs CIO. 
dentas Rooseveltas. Ame- Tačiau Green nenorėjo a- 
rikos Darbo Federacijos pie tai nė kalbėti, 
suvažiavime, rugsėjo mė-J

Komunistai Reikalauja $100 
Jaunavedžiams

□ u vazjia viint, i iiiv
nesy, Houston, Texas, Wil-' ^Šiomis dienomis vyksta' 
liam Green, nasakė, kad su ~ 
CIO negalima eiti į vieny
bę, iki ta organizacija ne
sugrįš į Amerikos Darbo ką su Amerikos Dar-

• — T— Ir .1 v • * ą, • Ir kad CIO negalinti išsižadė-!aišku, kad suvažiavime tik įį savo principu, kad ji su- 
mažas skaičius atstovų organizavus milijonus dar- 

, biainkų į unijas ir jų ap-
_________ ! Įleisti negalima. Taika yra 

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie Unijose reikalinga, bet jei- 
skelbiasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma- P’U Amerikos Darbo Fede- 
lonial patarnauja. Nuėję j«bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą racijos vadovybė Stato ne- 

teisius reikalavimus, CIO 
negali jų priimti.

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

CIO suvažiavimas Pitts-Į 
burghe. Daromas naujos; 
konstitucijos projektas. A-

bo Federacija pasakyta, 
kad CIO negalinti išsižadė-

Boston, Mass. lapkričio 
17, — Jaunųjų komunistų 
vadas Patrick O’Day, kal
bėdamas į valstybės bedar
bių reikalų komisija, pa
reiškė, kad valstybė tu
rėtų sudaryti vedybų fon
dą, iš kurio norintiems ap
sivesti skirtų po šimtą do
lerių. Jis sako: “Kad su
daryti šeimas reikia jas 
paremti”. Bet jaunasis ko
munistas nusikalsta komu
nizmo mokslui. Juk komu
nizmas šeimų nepripažįsta; 
komunizmui žmogus, šei
ma, nieko nereiškia, viskas 
valstybė; valstybė atima 
nuo tėvų vaikus ir juos sa
votiškai auklėja.

Į Kauną buvo sukviesti 
kad visi Lietuvos pasiuntiniai 

bei įgalioti ministrai, kuriet 
Lietuvą atstovauja kitose je- 
valstybėse. Čia įvyko tris' Procedūra seka kitų ap- 
dienas trukusi pasiuntinių likacijų linijas. New Yorke 
konferencija, užsienių rei- prašytojas kreipiasi prie 

. kalų ministrui St. Lozorai-' arčiausio Statė Emploi- 
(čiui pirmininkaujant. Kon- ment Service ofiso, dėl ap- 

_ ferencija svarstė dabarti- draudos toje valstybėje,
Katalikai Šelpia Jeruzalės nę tarptautinę padėtį ir ’ - -

Lietuvos užsienių politikos 
reikalus bei gaires.

Po konferencijos buvo 
paskelbtas trumpas prane
šimas, kuriame sakoma,

Pavargėlius
kurioje jis priimamas gau
ti apdraudą. FLIS.

Jeruzalė, lankričio 17,— 
Visi Jeruzalės gyventojai, 
katalikai ir ne katalikai 
reiškia didžiausia pagarba 
Katalikų Bažnyčiai, kad 
nelaimės metu juos visus 
šelpė. Seserys vienuolės 
globojo ir gydė sužeistuo
sius. kada buvo smarkus 
susikirtimas su arabais.

Stipendija Sportininkui
Draugija “Motinėlė” ski-

Žmonės Meldžiasi
940.000 Vietose

kad įvairūs gandai bei spė-ria stipendiją Amerikoj gi- 
liojimai apie tariamus mūšiam ir gyvenančiam, 
tarptautinius pavojus nėra studentui, lietuviui, ga- 
pagrįsti ir kad Lietuvos bia-m sportininkui, kad 
tarptautinė padėtis pasilie- Z/ktų į Lietuvą Vytauto 
ka tokia pat pastovi, kaip P?dzl0J° Universitetą auk- 
ji buvo ligi šiol. Lietuvos, Su prašvmais reikia 
vedama neutralumo politi- kreipties j draugijos pirmi-

v •

matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ Ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIONAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojo paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 B. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K SL, So. Boston. Mass. 

Prot. RašL — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington SL. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-V
Iždininkė — Ona Stanluliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

111 H SL, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką mėnesio, 7:36 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. ' 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PATALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas švagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield SL, So. Boston, Mass. 

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

Fin. RašL Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas, Andrius Zaleskas,
702 Fifth SL, So. Boston, Mass. • 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Wlnfleld SL, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedžklienj kiekvieno mėnesio,
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

Tarp tų dviejų darbinin
kų uni ju yra skirtumų, bet 
ju abiejų yra tas pats, bū
tent, suorganizuoti darbi
ninkus į unijas, ir juos ap
saugoti nuo kapitalistų iš
naudojimo. Jeigu abi pusės 
norėtu, tai taiką galėtų su
daryti. Darbininkai nori 
turėti vieningą uniją. Ko
munistų yra Amerikos 
Darbo Federacijoje ir jų 
vra CIO unijose. Užtat ne
teisinga sakyti, kad CIO y- 
ra komunistu organizacija, 
vien dėl to, kad jote yra ko
munistu. Šiandieną mili
jonai darbininku yra dė
kingi CIO, kad juos suor
ganizavo į unijas ir laimė
jo jiems geresnį pragyveni
mą.

Yra gandų, kad John L. 
Levis pasitrauksiąs iš CIO 
vadovybės ir jo vietą užim
siąs katalikas John Bro- 
PUy. W

Kun. Coughlin Smerkia 
Amerikos Radikalus

Detroit, Mich, lapkričio 
17, — Garsus radio kalbė
tojas, kun. Coughlin, pasa
kė: “Ameriko yra visų ra
dikalu prieglauda. Jis sa
ko: “Pasaulinis karas buvo 
karas užbaigti Krikščiony
bę. Pasaulis nepasidarė, 
kaip buvo sakoma po di
džiojo karo, demokratijos 
saugotojas, bet saugotojas 
ir globėjas komunizmo”.

Lenkijos Senatorių
nlnKliTial

j
i i i • 

yra Berlyne, kur jų yra net | Į 
260; Vienoje bažnyčių yra <! 
135, Miunchene per 100, o ! ! 
Romoje tik 60. Viso Euro- ; ; 
poje, rašo užsienio spauda,';

Visame Europos sausže- 
myje daugiausia bažnyčių

ka yra laikoma tinkama ir ninka sekančiu antrašu: 
tolesniam Lietuvos tarp
tautinės padėties stiprini-

Rev. Dr. J. B. Končius, 
Mt. Carmel, Pa.

CREMO ALE
didesnių bažnyčių yra H 
78.000. Kartu su mažesnė-Į Į 
mis įvairių tikybų bažny-j;- _ _ i
čiomis viso Europoje mal
dos vietų yra 247.000. Visa
me pasaulyje, kaip apytik-j 
riai apskaičiuojama, mal
dos vietų yra 940.000.

Klaidų Atitaisymas
Raporteris iš Brooklvn. 

N. Y. prisiuntė redakcijai 
laiškelį ir prašo atitaisyti 
“Darbininko” korektoriaus 
klaidas, būtent: korespon
dencijoje iš Brooklyn, N. 
Y. anie iškilmingas vestu
ves “Darb.” No. 86 buvoVaršuva, lapkričio 17 —.ves "uaro. i^o. so puvo, 

Lenkijoje turėjo įvykti se-| pažymėta, kad Apreiškimo 
natorių rinkimai. Du treč- par. svetainėie. o turi būti j 
daliu senatorių turi teisę — BAŽNYČIOJE, ir ne 
rinkti piliečiai. Bet šį kar- Smelonaitė. bet SMETO- 
ta vyriausybe piliečių teisęNAITE. “Darbininko” re- 
oaneigė ir pati parinko, dakci ja dėl įvvkusių klaidų 
kandidatus rinkimams. 0-Į atsiprašo Gerb. Raporterio 
pozicijinės partijos tokius ir p. Smetonaitės.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

f
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday ezcept Holidays stlch as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSĘPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION 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

SUBSCRIPTION KATES: Į PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly ____________ $4.00 Amerikoje metams -----------------

Foreign yearly "________ .’.___ $5.00 Užsieny metams ---------- ---------------$5.00
Foreign once per week yearly $2.501 Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

J. MAŽEIKA.

___į_____ , _ ___ $4 00 ’ Amerikoje metams

Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00
Foreign yearly ............................ $5.00 Užsieny metams .....................C- - -

Hitleris Bedieviu Vergas

...Ramybės... jos ieškojau jturėti daugiau vaikų ir at- 
sau ir kitiems. Man jos nie-'siranda tarp ’ų visai bevai
kąs nedavė, o ir kitiems ne- F'" 
radau. Tik mačiau žmonių 
šėlimą, suaudrintus vei
dus... ir stebėjau, kaip ša

lys ir karalystės skuba kiek galima plačiau savo 
lenktyniuodamos, kuriai tautos ar valstybės sienas, 
pirma griūti j prapultį...” j nesiskaitant su niekųom.

A .Vaičiulaitis. Tai turės būti ženklu, kad 
ĮTeko mums nekartą ste-, 

bėti, kaip kartais, kuriame 
krašte atsiranda, kokios 
nors apkrečiamos ligos e- 
pidemija. Sakysim, — grį-

kės šeimos. Be to, dar civi
lizacijos vienas ryškus po
žymis — tai ekspansijos 

T. y. — išsiplėstinoras.

Nauja Partija Lenkijoje
Varšuvoje įsteigta nauja 

politinė partija, kurios fik^ 
slas yra skleisti lenkų im
perijos idėją.

Jų skelbiamoji Lenkija 
turėtų būti personalinėje 
unijoje su Lietuva ir Uk
raina- Tojį imperija glau
džiai bendradarbiautų su 
Čekoslovakija, tuo būdu vi
durinėje Europoje sudary
damas 80 milijonų bloką, 
galintį pasipriešinti eks
pansijai iš rytų ar vakarų, 

nelių pasakomis, patekusi 
į dainiaus širdį, “pamin
klais užvąisino” ją ir, to 
jausmo prinokusi širdis, 
gausia ranka išpylė tuos 
paminklus, kurie tai šir
džiai buvo gyvesni ir tik
resni, negu pats regėjimas 
tikrumas ir liko regimu ti
krumu tiems, prieš kuriuos 
išsiliejo. Čia tai ir yra tik
roji giesmininko paslaptis: 
ką pats regi, liepia regėti 
ir matyti taip, kaip jis ma
to. Šlama, ūžia, siaudžia 
miškas, liūliuoja tyluma, 
svaigina kvapiai, kaip a- 
nuomet... ir staiga ateina, 
kaip skaudus plieno bliks- 
telėjimas, prieš akis ta da
bartis, tas baisus tikrumas, 
tas regimas, tas žinomas 
vargas, tas skurdas...”

“Anykščių Šilelis” žavi 
skaitytoją savo melodingu
mu, savo pasiektos- poezi
jos formų tobulumu. Čia 
eilutės, čia kiekvienas skie
muo nuskamba melodinga 
muzika, kuri maloni ir jau
ki ne tik klausytis, bet ir 
deklamuoti. Čia keičiasi 
vaizdai, kaip stebuklingo 
menininko teptuku palies
ti; jie slenka, eina, pagau
na skaitytoją, drauge nu
kelia į vaizduojamus lai
kus ir jį priverčia drauge 
džiaugtis gaivinančiu miš
kų oru, priverčia ir liūdėti 
drauge su miško nykimu 
su jo mirtimi. Nemažiau 
spalvingai ir gyvai prabė
ga visos miško grožybės: 
beaugą grybai, besikrauną 
ant medžių šakų lapeliai, 
tūkstančiais balsų džiugi
ną miško lankytoją skar
džiabalsiai paukščiai.

Dainiaus kūrinys nepase
no. Jis tebėra įdomus, ma
lonus, pasilikęs amžiams 
mūsų pasididžiavimui. Ro
dos, tada ątgija pats auto
rius, tartum jį matai ma
žai apšviestoje klėtelėje gi-

skurzdelėmis arba kirmi- ! 
nais, netekusiais asmeny
bės ir automatiškai vei- i 
kiančiais. Po to, būtų gali
ma įsivaizduoti katastro- i 
fingas civilizacijos žlugi
mas ir grįžimas į barbariz
mą” (P. Slavėnas — “N. 
Rom.”).

Tačiau ne gamtos dėsniai 
čia bus kalti. Kultūrų žiu-’ 
girnas pareina ne puo “se- 

susirgimų bakterijų. Čia 
priežastis greįčįąusia, — 
neabejotinai, bus, — kad 
žmogus ląįsva valia panei
gia prigimties įstatymus. 
Žmogus vis kąsfcąrt labiau 
besirūpindamas materiali
nėmis gerybėmis, vis dides
niais asmeniškais patogu
mais įr malonumais — su- 
materializėjo iki “kaulų 
smagenų”. Todėl jis besi
sielojo, daugiausia, tik dėl 
šios dienos, ši diena jo gro-; statymai!... 
bis - 
rūpi!

laidoja žmogaus gyvuliš
kumą” (‘Wųj. R.” — G. 
Galvanauskas). Užviešpa- 
tavinąas medžiagos dva
siai, malonumai, bet jokiu 
būdu ne mintys apie parei
gas! O reikėtų kaip tik, kad 
būtų atbulai. Reikalinga 
pusiausvira. Kas nesilaiko 
pusiausviros — tas ruošia
si kristi į bedugnę. Žmo
gaus asmenybę sudaro kū- 

natvės’, kaip tų epideminių nas, — medžiaga ir sielą — 
nemedžįaginė nežūstąntį 
būtybė, reikalinga to žmo
gaus dvįlipumo pusiausvi
rą ir santaiką. “Krikščio
nybė nėra bėgimas iš pa
saulio, bet pasaulio sudva
sinimas” — sako F. Foers- 
teris.

Civilizacijos pavojus su
daro ne “gamtos dėsniai”, 
bet nesilaikymas prigim
ties įstatymų, nes prigim
ties įstatymai — Dievo į-

Šių dienų Europą — stovi 
Nereikia man di- tartum ant ugniakąlnio. O 

desnės šeimos! Nereikalin- jeigu tasai ugniakalnis ka- 
gi ir vaikai — jie sudaro 
tik rūpestį...” “Maža, — 
permaža laiko beliks mūsų 
pačių malonumams...” Štai 
nauji, sumaterializėjusios, 
rafinuotos, civilizuotos, vi
suomenės šūkiai. Aišku, 
kaip diena, kad tie šūkiai, 
žlungančios civilizacijos 
lagoninos atgarsiai. “...Ma
terialistinė filosofija atpa
laiduodama žmogų nuo 
“religinių prietarų”, atpa-

I yra atėjusi civilizacijos žie- 
'mą, po kurios jau beliks 
galutinis, viešpataujančios 
kultūros žlugimas, kaip 
pažymi O. Spengleris savo 

icl. yojulu.   fili“ i
po epidemija pasirodė «
glijoj. Gripas ėmė plėstis!
ir visoje Europoje. Toliau, 
netrukus, pasiekė toji epi-
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i Sulig minėto vokiečių fi- 
į losofo išvedžiojimų — arti- 
i naši vakarų kultūros, — 
būtent, dabartinės civiliza
cijos galas, einant visuoti
nais gamtos dėsniais, nes 
ji jau savo amžių atgyve
no, kitaip tarus — paseno, 
ir turės užleisti savo vietą 

______ __________ ___ ____ ___ _ __ pasaulyje, kitai,*jaunai, ga- 
tikybiniame Kardinolo pareiškime naciai įžiūrėjo “ka-Į retesni, kol pagyjo, tąja' P^na^ jaunatvės jėgų 
talikišką politikavimą”. Bet lygiai taip pasielgė ir anie liga susirgęs, paskutinis iįj™tūrai. 
žydai, kurie davė Apaštalams rykščių už ką skelbia gonis. 
Kristaus mokslą, ir įsakė jiems daugiau to nedaryti.; 
Tačiau Apaštalai žydams taip atsakė: “jūs patys aps- 
varstykite ar mums privalu daugiau klausyti Dievo, ir plekas ne-
ar žmonių ? Ir nežiūrint draudimų ir persekiojimų, A- faktu^ ^freiškiaĮčiu I pasako. Tik žvilgsnis, kaip 
pastalai toliau skelbe Dievo zodp I. . kūdikvsta iaunatvė ! matyt, visų krypsta į ry-

Tas pats ir dabar pasikartoja ten, kur valdžią turi * J genatvg tus. O Rytuose kas kreipia
bedieviai, nežiūrint, kaip jie save vadintų — komunis- į nasireiškia Dirmi akį: — Indai, kinai ar japo-l
tais ar fašistais. Vokietijos naciai kasdieną vis daugiau , P H * *!.._irJ !nai? O gal didelė rusų tau-
šėlsta. Štai Muniche (Bavarijoj) tokią pat barbarybę ^aį _ y ^ukeiįančSs ta? Čia tektų šiek tiek gal 
padarė ir drąsiam, nepalaužiamam Kardinolui Faulha- , . -ž<rvvA_ apsistoti ties rusų tauta,
bėriui. Triukšmadarių minios be jokios atodairos puo- . •> + i Iš tikro kas kiek arčiaula katalikus ir vykdo tikrai bolšetikišką terorą. r^sus pažįsta paakys kad

■ .Ki?mvgal? “‘"‘Iklausimas; " .«* Jau HltlT jau pergriauna stiprius Aet tauta nepalyginamai
ris toks kvailas, kari npmatvTii savn nnlitikns nrasyais- " r . © y . f. daug daugiau turi jaunat

vės jėgų, kaip bile kuri da
bartinė, vakarų kultūros, 
tauta. Pas rusus, anot D-ro 
Pakšto, — daug yra entu
ziazmo. O entuziazmas — 
tai jaunos tautos požymis. 
Tik vaikai ir jaunuomenė 
gali krikštauti, bet anaip
tol ne subrendę žmonės ar 
seniai. F 
kuri tauta “sena” arba dar 
pjauna”. Taip, labąį papra- 

tinės filosofijos Atstovas—: štai, imdami šimtą žiponių 
Osvaldas SpengĮerįs, fcūris! įr Sūrima, kiek tame šimte 
parašė savo mintis knygo- zmon14> koks nuošimtis y- 

TJntergang dės A-ra vaik4’Jaunuoraenės, vi- 
bendlendes” (Vakarų žiu- duramžių ir senių. Statisti- 
gimas). Jis įrodinėja, kad ka Pa^ 
įvairios, pasauly pąsireiš-į 
kusias kultūras pergyvena 
savo vaikystę, jaunystę, į 
subrendimą ir sulaukia se
natvės pagaliau miršta. 
Tokio likimo susilaukė E- 
gipto, Asirijos kultūros, 
toks pats likimas lėn}ė; 
Meksikos astekų arba Ki
nų kultūrą, Europos Grai
kų - romėnų ir pagaliau 
toks pat yra netolimas — 
Vakarų kultūros, t. y. da
bartinės civilizacijos žlugi
mas. Vakarų kultūra da
bar, — pasak O. Špenglerįo 
— pergyvenanti paskutinį 
sąvo kultūrinį ętapą, senat
vę, būtent, ęivilizacįją. Po 

Į civilizacijos jau nebėra kur

Kada triukšmaujanti nacių minia išdaužė Vienos 
Kardinolo Innitzerio langus, Hitleris triukšmadarius 
pasmerkė ir prižadėjo juos nubausti. Tačiau jo nuomo-_______ , _______ _x__
nė greit pasikeitė. Dabar jau apie nubaudimą nė nekal- dėmi ja tokio laipsnio, kad 
bama. Priešingai, nacių poelgis pateisinama. Išsišoki- ■ teko uždaryti mokyklas, 
mo būta, girdi, jį iššaukė Kardinolo “katalikiškas po- teatrus net įkurti laikinas 
litikavimas”. Koks tai būtų politikavimas? Tiktai toks, ligonines. Bet praėjus kiek 
kad Kardinolas atsišaukė į tėvus, kad jie savo vaikus laiko — ligos antkritis ė- 
iš mažens supažindintų su katalikų tikėjimo mokslu, mė žymiai silpnėti, susir- 
nes žmogaus siela už viską brangesnė. Tokiame grynai girnai darėsi vis retesni ir
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ris toks kvailas, kad nematytų savo politikos pragaiš
tingumo ? Ar gi jis nesupranta, kad nacizmas tai vokie
čių tautos liga, kuri turės atslūgti? Vokiečių tautai pa
sveikus, naciai turės trauktis šalin, kaip kadaise įsivy
ravę prie kaizerio rėksniai - junkeriai. Kam Hitleris 
stato Vokietijos ateitį ant tokio nenormalaus ir ne
tvirto pamato? Kodėl jis nacių nesuvaldo?

Vargu Hitleris norėtų į tuos klausimus nuoširdžiai 
atsakyti. O gal ir norėdamas nežinotų kaip atsakius. 
Gal jis mano, kad jo amžiui nącizmo užteks, o kas bus 
po jo mirties, tai jam nė metais. Pagaliau gal ir nepajė-
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toliau — jam nebe-

Iš kur tos naujos jėgos 
Medicinos mokslas aiški- ištrikS> kurioi nau> 

na, tokį ligos antkričio pa. kultūros žvaigždė sužibės 
sireiškimą paprastu gam- aiski;u<aip ir niekas ne-

žmones — ligos bakterijos 
gyvena savo subrendimo 
laikotarpį. Kadangi epide
miniai reiškiniai susįlpnė-! 
ja ir beužkrečia tik fiziniai 
silpnus organizmus — tuo
met sakoma — epideminės 
ligos antkritis visai susilp
nėjo arba paseno, ir pasi
darė nebepavojingos tapajv, m .. bakferiios

gia jų suvaldyti ir tik seka paskui minią, triukšmingai m pfu a t p-a 1
besiskelbdamas, kad ją veda.

Reikia atsiminti, kad tuoj po karo Vokietija vos- 
vos nevirto bolševikiška. Vienuose rinkimuose komu
nistai gavo apie 6 milijonus balsų. Kur gi ta visa minia 
būtų dingusi ? Ar ji taip ir ištirpo, jokios žymės nepa
likusi? Ne. Tokie dalykai ūmai savaime nesilikviduoja. 
Tie visi anarchistai-spartakai Vokietijoj pasiliko. Hit
leris pakišo jiems naują obalsį, ir jie virto naciais, bet 
esmėje nepasikeitė. Jie yra kaip ir buvę žiaurūs bedie
viai, aršiausi katalikų priešai. Hitleris tik pataikauja 
jų užgaidoms. Jis klusnus bedievių vergas. K.

Keletą metų atgal, mirė 
vienas vokiečių materialis-

je - “
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Naciai ir, bendrai, fašistai pasiryžo pažaboti žy
dus ir visiškai sunaikinti jų politinę ir finansinę įtaką. 
Toj kovoj jie griebiasi labai griežtų priemonų, bet, 
kap paprastai būna tokiuose susirėmimuose, nukenčia 
biednuomenė ir buržuazinis vidurkis. Viršūnių jie ne
pasiekia. Finansiniai žydų tūzai po senovei suka tarp
tautinės politikos ratą.

Kas toj kovoj laimės, sunku dabar pasakyti, bet iš 
to, kad Hitleris atkakliai metė pirštinę visai žydijai, 
lengva spėlioti, kad kova bus labai sunki ir fašistams 
gali būti riesta. Hitleris, žinoma, jaučiasi drąsesnis, 
kai ir Mussolini, nors kiek švelniau ir padairiau, jami 
pritaria. Tokiam drąsiam žygiui daryti fašistų vadai j eiti, belieka vienas kelias: 
turi justi už savo pečių kažkokią didelę pajėgą, kuri —mirtis, 
mažių-mažiausia atsvertų pasaulinę žydų įtaką. Ta 
nauja pajėga tai išsibujojęs tautinis fašizmas. Jo pa- civilizacija. Cįyįlizapiją tu- 
jėgumas dar galutinai neišbandytas. Jis žygiuoja drą- ri savo ypatingus pažy- 
siai ir kol kas nesulaikomai. Net atrodo, kad fašizmas mius. Civilizacijos gadynė- 
nėkiek nesiskaito su savo priešų pajėgumu, kurs yra je labai išsivysto technika,

da nors “nelauktai” prasi
verš? Jį sustabdyti, var
giai tuomet bebus pas ką 
jėgų ir priemonių, sumate- 
rialėjusioms pasaulio galy
bėms. Pratrukus vulkanui 
— sutems vakarai, nuo 
tvankių ir nuodingų dujų 
dūmų. Ir gal kiekviename 
šešėlyje jai vaidinsis mir
tis, vaidinsis tikra vakarų 
kultūros mirtis, — vakarų 
žlugimas.

NE VIENAS TIK BENESĄS
NAKTIS NEMIEGOJO

Tai buvo dienos, kada užsimanęs visiškai atsipra- 
Prahos vyrai nežinojo, kas tinti nuo miego. Jis bandė 
yra miegas; pats Benešąs keturias dienas nemiegoti, 
gi pasisakė, kad nuo nemi-; bet penktąją nebeišlaikė, 
go naktų čekų politikai Kaip miego pakaitalą jis 
pražilo, o kurie dabar ma- buvo išgalvojęs nuolat kei
tė Benešą, tie pasakoja, sti darbą, ir tokiu būdu 
kad per tas kelias didžiųjų jam pasisekė apgauti mie- 
rūpesčių savaites prežiden- gą tiek, kad jam tereikdą-

Statistika parodo, tas visais dvidešimčia me- vo miegoti tik porą, o “blo-

t. y. didžiausias nuošimtis 
vaikų ir jaunimo yra pas! 
rusus ir bendrai slavus — 
tai yra tautos “jaunos”, o 
priešingai pas prancūzus ir 
kitas, vakarų kultūros tau- 
tąs, — kaip tik didžiausią 
gyventojų nuošimtį sudaro 
subrendėliai ir seniai. Tai 
ir bus tos “senos” tautos, 
besiruošiančios mirti. Kas 
čia pastebėta dėl rusų — 
gal dėl to kai kas apsi-
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tų pasenęs. Galima drąsiai giausiu” atveju ketvertą 
sakyti, kad praėjusiomis 
savaitėmis miegas iš viso 
nefigūravo didžiųjų Euro
pos politikų dienotvarkėse.

Tai reikalo nemigas. 
Kaipgi skirsi laiko tokiam 
niekingam menkniekiui, 

i kada pasaulio likimas ant 
plauko kybo, kada griūva 
visas amžiaus kūrinys, 
kaip tat atsitiko su Benešo 
taip rūpestingai sukurtu 
diplomatiniu rūmu.

Bet visada yra buvę dide
lių rūpesčių didiesiems po
litikams bei valstybių vy
rams. Ir labai dažnai pasi
taikydavo, kad tie vyrai 
būdavo taip darbais ir rū-
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valandų.
Ir Napoleonas savo au

dringajame gyvenime mie
gui teskirdavo ląbai ne
daug laiko. Jis buvo papra
tęs visa valdyti, tai valdė 
ir šitą savo “aistrą”. Pa
prastai jis miegodavo neil
giau, kaip keturias valan
das, bet kautynėse dažnai 
ištisas savaites negaudavo 
kitaip pailsėti, kaip nu- 
snaudžiant porą minučių 
čia pat ant balno. Ir po to-
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čia pat anL pau|G. ir po to-
kio poilsio jis atbusdavo!liai susikaupusį, kūrybinė-

Kultūros vakarai — yra

ląbai didelis. Žydai kontroliuoja pasaulinę spaudą, fi
nansus, teatrus, radio ir apskritai visus įrankius, kurie 
sudaro pasaulio nuomonę, nustato viešąją opiniją. Ar 
tokią galybę fašistai įstengs įveikti?

Kol žūtbūtinoj kovoj tas klausimas išsiriš, fašistų 
smūgiai krinta ant smulkios žydų buržuazijos ir bied- 
nuomenės, jei tokia pas juos yra. Jei jos nebuvo, tai 
dabar praėjėjo atsirasti, nes žydai ujami visur, kur tik I 
fašistų ranka valdo. Jie persekiojami, boikotuojami,! 
ištremiami — žodžiu, tai tauta be tėvynės, nes ir Pa
lestinoj jų padėtis nesaugi.

Tačiau ir žydų viršūnės nesnaudžią^, ®erikoj, 
Anglijoj, Prancūzijoj — visur, kur faši nepa
siekia, žydai panaudoja visą savo politinę ir finansinę 
įtaką, kad apgintų ujamus vientaučius ir sutriuškintų bejoti, ar ištesės.

išauga, išsiplečia didmies
čiai su milijonais gyyento- 
iu. Eina nuolatinis smel
kimasis į miestus — q mie
stų užnugaris — provinci
ją, didžiųjų miestų sąskai- 

Į ton — menkėja ir skursta.
Miesto gyventojai nebenori

džiaugs ar nulius’ Tenka Pesciais apkrauti, kad mie- 
pažymėti - tas rūpestis “ »“*’» d«gubą parą su
visai be pagrindo. į kombinavę jeigu tik butų

. . ,- . . (įmanę. Bet to nepadarysi,Kaip ten nebūtų, tunme;^-,^„t
pripažinti, kad yrą šiokių 
tokių davinių, kad kai ku
rie tų pranašavįmų prąde- 
dą pildytis, tik vieną galė
tume pasakyti, tąi dėl va
karų kultūros žlugimo 
priežąsčių. Tos priežąstys 
greičiausia yrą visai kitos, 
negu stengiasi mus įtikinti, 
materialistinės pasaulėžiū
ros filosofai.

“...Matome dangoraįžus, 
neapsakomą mašinų galy-

todėl bent nąiego sąskaitą 
jie stengdavosi savo darbo 
dieną įr tuo patim savo gy
venimą prailginti.

Fridrichas Didysis buvo

vėl šviežias ir energijos ku
pinas.

Buvo, pagaliau, žmonių, 
kurie su miegu kovojo ne 
dėl reikalo, bet dėl to, kad 
miegą laikė nereikalingu 
gyvenimo trumpintoju. 
Toks Edisonas dažnąi pra
sėdėdavo prie darbo be per
stojo dvi ir tris dienas, kad 
paskum atsigriebdamas 
dešimti valandų numigtų.

XX.

“ANYKŠČIŲ ŠILELIUI” 80 METŲ

fašistų galybę. Jų pastangų pasekmės jau matosi, nes 
minėtųjų šalių visuomenė ir net vyriausybės griežtai 
smerkia nacių išsišokimus.

Iš viso atrodo, kad Hitleriui nuo pasisekimų svaigs
ta galva. Jis plačiai užsimojo, tiek plačiai, kad tenka a- 

K.

Nėpa visame krašte žmo
gaus, kuris kartkartėmis, 
būdamas vienokioje ąr ki- 
tokioje nuotaikoje, nepri
simintų poeto vysk. Anta- 

bę, visus techniškus pato-po Baranausko parašyto- 
gumus ir... milijonus žmo- sios poemos “Anykščių Ši- 
gysčių, kurie knibždą tarp lėlio” bent pirmųjų 20 eilu- 
tų pastatų, nesuvokdami čių? šios poemos mintys, 
visumos. Žmonės tapo i jos sklandus eiliavimas,

i nuotaika, pagaliau, visa 
dvasia nejučiomis pavergia 
lietuvi, ir jįs juste nepa
junta bedeklamuojąs — 
“Kalnai kelmuoti, pakalnės 
nuplikę?...

“Anykščių Šilelis” prade-

tas rašyti 1858 m. Taigi, 
dabar nuo jo užgimimo 
dienos sukąnka 80 metų.

Tariuosi, kad čia nerei
kia pasakoti, kokiose sąly
gose ir kodėl anam vysku
pui — poętui Antanui Ba
ranauskui kilo mintis ra
šyti šį nepamirštamą kūri
nį, tačiau čia norisi pakar
toti g. Cįurlionįenės mintį. 
•‘Anykščių Šilelis” —r įkvė
pimo giesmė, kurioje 
skamba, ir pinasi du vyriau
sieji jausmui: džiaugsmas 
ir skausmas. Pirmojo šal
tinis — praeitis, kuri, se-

je ekstazėje rimuojantį 
mūsų tautai savo pamink
lą. z

Agi, ir klėtelė, kurioje 
rašė “Anykščių Šilelį”, pa
siliko tokia, kaip buvusi. 
Gal tik sienojas vienas ki
tas labiau pajuodo nuo me
tų eilės, bet vidus nukelia į 
ankstyvesniuosius metus. 
Tadą taptum pamatai susi
mąsčiusios ir giliai galvo
jančios išvaizdos dainių. 
Juk toje klėtelėje ir jo kny
gos, ip žiedas, ir kitos vys
kupiškos insignijos ir, pa
galiau, paprasti lauku ak
menėliai jo parsigabenti 
prabyla praeities bąlsu ir 
ilgai ilgai kalba į atsilan
kiusįjį tųpistą, į jauną be- 
ekskursųojąntį po Švento
sios pakrantes gimnazistą, 
į pagyvenusį valdininką, į 
karį į — kiekvieną lietuvį, 
kuris tik užsuka į tą klėte
lę, apyfamsią klėtelę, kuri 
greta didingų muziejų yra 
artima ir brangi lietuvio 
širdžiai. “A.”

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.



Penktadienis, Lapkričio 18,1938 DAR BĮNINKĄS

RERUM NOVARUM ENCIKLIKA:
1, Socializmas Ir Jo Kritika

Nėra pamato sakyti, kad valstybė turėtų viską 
glpbotį; juk žmogus atsirado pirm valstybės; tad ir 
pirm, negu bet kuri valstybė susikūrė, žmogus iš pri
gimties privalėjo jau turėti šią teisę užlaikyti savo gy
vybę. Atskirų žmonių nuosavybė anaiptol neprieštarau
ja tam, kad Viešpats Dievas yra davęs žemę visos žmo
nių giminės naudai: yra sakoma, kad Dievas davęs že
mę bendrai visai žmonių giminei, bet tai nereiškia, kad 
Jis būtų norėjęs jos bendro valdymo, bet tik, kad ne
paskyrė jokios žemės dalies atskiram žmogui valdyti, 
tik paliko pačių žmonių triūsui bei jų įstaigoms api
brėžti privačias nuosavybes. Be to, ir atskirų žmonių 
nuosavybėje žemė nenustoja tarnavusi visų naudai, 
nes nėra žmogaus, kuris galėtų gyventi be žemės vai
sių. Kas turto neturi, tas turi galios dirbti; taip, juk 
galima sakyti, kad darbas yra bendroji priemonė vi
siems mūsų reikalams patenkinti. Vienas sunaudoja 
tą darbo jėgą savo laukui išdirbti, kitas kitokiam dar
bui, bet ir to darbo naudingumas pareina ne iš kitur, 
kaip tik iš žemės, kurios vaisių gaunama mainais.

------------------------------------------------------------------------- t

Nuosavybė Yra Darbo Vaisius
Ir kitu atžvilgiu vėl matome žmonių nuosavybę 

turint šaknis paties žmogaus prigimtyje. Žemė, tiesa, 
gausiai teikia visa, kas gyvenimui ir jam tobulinti rei
kią; bet jį negalėtų to daryti be žmogaus, be jo rūpes
tingo darbo. Kada dėl žemės vaisių bedirbdamas žino 
gus vartoja savo rankų darbą ir protą, jis tuo pačiu pa
sisavina tą žemės dalį, kurią pats išdirbo ir kurioje jis 
palieka lyg kokią savo asmens žymę. Užtat įr yra vi
sai teisinga, kad dėl to žemės dalis paliktų jo nuosavy
bė ir kad niekas neprivalo tos jo teisės jokiu būdu 
laužyti.

Tie įrodymai toki aiškūs, juk tegalima stebėtis, 
kad sų tuo kai-kurie pasenusiųjų nuomonių gaivinto
jai nesutinka. Tiesa, jie pripažįsta atskiram žmogui tei
sės naudotis žeme ir jos vaisiais, bet griežtai paneigia 
žmogų turint teisės būti savininku to žemės sklypo, 
kuriame jis sau namus pasistatė arba kurį jis išdirbo. 
Bet, nepripažindami nuosavybės, jie nemato, kad tuo 
būdu bus vagiama žmogui dalis jo pelno už darbą. Ir 
ištikrųjų, laukas protingo žmogaus rankomis išdirbtas 
įgyja visai kitokių ypatybių; dirvonavusi ir nederlinga 
žemė virsta naši ir dėriinga.' Per tai laukas gere ja; tų 
pagerinimų daugumas lieka paties lauko ypatybėms ir 
nuo jo nebeatskiriami. Tai nejaugi būtų teisinga, kad 
tą lauką, kurį vienas savo prakaitu išdirbo, kitas pa
imtų ir juo naudotųsi? Juk kaip padarinys yra tos prie
žasties, kuri jį sukelia, taip lygiai yra teisinga, kad 
darbo vaisiai būtų tų, kurie dirbo. Todėl, nė kiek nesi
rūpindami kai-kurių priešinga nuomone, tik atsidėję 
sekdami paties žmogaus prigimtį, visi žmonės visiškai 
teisingai pamatė pačią žmogaus prigimtį esant pama- 
tu turtų paskirstimo ir visų amžių papročiu pašventė 
tą nuosavybės teisę, nes tai už vis geriau tinka žmo
gaus prigimčiai ir ramiam žmonijos sugyvenimui. 
Valstybių įstatymai, kurie, kaip jie teisingai įgyja pri
verčiamos galios iš paties prigimties dėsnio, patvirti
na kalbamąją nuosavybės teisę ir jėga ją gina. Tą tei
sę patvirtino ir Dievo įsakymai, kurie net ir geisti sve
timo turto griežtai draudžia. -‘Negeisk žmonos tavo ar
timo, nei namų, nei lauko,, nei tarnaitės, nei jaučio, nei 
asilo, nieko kas jo yra”. (Dt. 5, 21).

Nuosavybė Yra Reikalinga Šeimai
Svarstant šias žmogaus teises kartu su tomis pa

reigomis ir siekimais, kuriuos uždeda jam jo šeimyni
nis gyvenimas, dar labiau aiškėja jų reikalingumas 
žmogui. Pasirinkdamas sau gyvenimo luomą, žmogus 
turį, be abejo, laisvės pąsielgti, kaip tinkamas, tai yra, 
ar eidamas Kristaus patarimu, laikyti amžiną skais
tybę, ar vesti. Ir joki žmonių įstatymai negali žmogui 
nei atimti tos jam įgimtos teisės, nei varžyti vyriausio 
moterystės tikslo, paties Dievo pasaulio pradžioje nu
statyto: “Veiskitės ir dauginkitės”. (Gn. 1, 28).

Tai yra pamatas šeimai ar namų draugijai. Tiesa, 
šeimyna mažutėlė draugija, bet tikra draugija; ji se
nesnė ųž valstybę ir todėl privalo turėti savo teises ir 
pareigas, kurios nė kiek nepareitų nuo valstybės. To
dėl, jeigu, kaip įrodėme, nuosavybės teisė yra atskiram 
žmogui prigimta, tąį jis privalo ją turėti ir tapdamas 
šeimos galva; net toji teisė dar sustiprėja, kai žmogaus 
asmuo šeimoje prasiplečia.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Iš kur žmogus gavo teisę turėti nuosavybę, ar iš 
valstybės? Ar ta teisė priklauso nuo valstybės?

3. Ar žemė ne bendra nuosavybė? Ar neužtenka žmo
guj tik naudotis nuosavybe, bet jos neturėti?

3. Ar kolektyvi nuosavybė yra palanki teisingumui, 
taikai ir socialinei tvarkai?

4. Koki yra pirmoji žmogiška draugija? Kas. davė 
šeimai pradžią ir ją suorganizavo, ar valstybė?uh

5. Ką sako socialistai apie žmogaus teisę turėti pri
vatinę nuosavybę?

Naujoji Klaipėdos Statyba

Tubdusiai
(Kretingos Apskr.) 

iš akmenų iškils 
GRAŽUS MIESTELIS

Tubausįąį akmenin
giausia Kretingos apskr, a-- 
pyiinkė. čja akmeny ištįsį 
plotai ir krūvos laukia 1939 
metais atvykstančių į šįą 
apylinkę skaldytojų. Tada 
ir žemę pagerins, ir pinigo 
bus. Energingas bažnytė
lės administratorius kun. 
Lašas žada sodą užvesti ir 
šventorių su trobesiais dar 
šiais metais medžiais už
sodinti. O jei dar p. agen
tūrą ir krautuvę įsteigs, tai 
jau bus ir gražus bažnyt
kaimis, nes aplink nemaža 
žmonių naujai statosi,

Lietuvos Vyriausybė Gavo 
VatikanoAtsakym;

Kąųnąs — Pus Užsienio 
Reikalų Ministerį p. Lozo
raitį atsilankęs mons. Bur
gio perdavė Vatikano atsa
kymą į Lietuvos vyriausy
bės pasiūlymą. Užsienio 
Reikalų Ministeris ir mons. 
Bufzio žodžiu pasikeitė 
nuomonėmis ir mons. Bur- 
zio buvo paprašytas, kad

Spali ii 9 d. Gelvonyse
Vilniaus pagrobimo mi

nėjimas Gelvonyse praėjo 
reikšmingai. Nors skirtu
mas buvo toks, kad šį kar
tą nebeiškėlė didžiosios vė- 
lįąyos aikštėje, su perrištu 
juodu kaspynu, nedalyvavo 
Šauliai ir jaunalietuviai.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavaekas — Raštininkas. 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonvealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

■:

Tačiau pavasarininkai, an
gelaičiai ir kat, moterys 
dalyvavo organizuotai. E- 
nergingas dvasios vadas 
kun. Sležauskas pamokslo 
pabaigoje priminė, kad 

zio buvo paprašytas, kad ■ greta žodžio ir darbo kovos 
Vatikanas precizuotų —dėl Vilniaus atvadavimo, 
kurie ankstybesnio pasiū-' reikalinga įr maldos galy- 

! Ivmn nunirtai ir kuria nras- i

Juodupė
(Rok, Apskr,)

KRITO METEORITAS
1. X. 10 vai. pietų pusėje 

krito didelis meteoras. Iš 
karto buvo forforinės spal
vos, vėliau raudonos. Sude
gus dar apie 1 min. buvo 
matyti dūmui-

KOVA SU ALKOHOLIU

lymo punktai ir kuria pras
me, Vatikano nuomone, tu
rėtų būti performuluoti.

Mažeikiai

Švedų Laimėjimai
Aštuonioliktame ir devy

niolikto amžiaus pirmoje 
pusėje švedai labai daug 
gėrė degtinės. Jų įstatymai 
ikį 1885 metų leido valstie-į 
čiams laisvai varyti degti- 

inę. Kadangi švedų žemė- 
kraštas šaltas, o degtinė 
šildo, tai žmoneliai varė 
degtinę ir gėrė. Priėjo prie 
to, kad per metus vienam 
žmogui išeidavo 28 litrai 
degtinės. Paimkime do
mėn, jog maži vaikai, dau
gelis moterų ir šiaip žmo
nių negeria, o paaiškės, 
kiek išgerdavo per metus 
mėgėjai ir kiek jų turėjo 
būti.

Degtinės tvanas sukėlė. 
reakciją, atoveiksmį tau
toje. Kilo blaivybės judėji
mas, iškart palaikomas 
mažos grupės idealistų. 
Bet jis prisiėmė; tauta 
blaivininkų kalbinama pra
vėrė akis ir pamatė savo 
nelaimę...

Šiandien švedų tauta vie
na blaiviausių. Paimkime 
skaičius. Švedų yra apie 7; 
milijonai, o blaivybės orga
nizacijos turi narių per pu
sę milijono, vadinasi, kas 
keturioliktas žmogus, skai
tant ir vaikus, kurie nega-j 
Ii būti draugijų nariais,; 
priklauso blaivybės drau
gijoms. Šoferi^ (vedą au
tomobilius) abstinentų y- 
ra 10.069, o geležinkeliečių 
2.364, parlamento žemes
nieji rūmai skaito 35% ab
stinentų, o aukštieji net 
42%, mokytojų abstinen-j 
tų yra draugijoje per 4.000 
narių.

1922 metais švedų tauta 
darė plebiscitą dėl alkoho
lio pardavinėjimo uždrau-j 
dimo. Ir kas gi pasirodė? 
Už uždraudimą balsavo 
889,132, o prieš 925,097, 
vadinasi, beveik pusė tau
tos pasisakė prieš alkoholį.

bė.
Parapijos salėje kalbėjo 

gerb, mokytojai, kurie pa
reiškė, kad Vįlnįus bus su
grąžintas mums taikos ke
liu, žmonių apsisprendimo 
teisėmis. Gerb. pav-kas J. 
Radzevičius’ ryžtingai pa
reiškė, kad mes pasirengę 
su visa tauta kovoti dėl 
Vilniaus krašto atvadavi
mo, bet mes tikime ir tei
singumo iš galingesnių val-

Atgaivino Pasikorusį
Čigoną

Gyvenęs Daukšio g-vėj 
čigonas St. Alšauskas, su
sipykęs su žmona ir nuėjęs 
malkinėn savo kaklaraiš
čių pa sikorė. Laimėj ne po 
ilgo buvo pastebėtas ir be stybių sutvarkant tautų 
sąmonės nugabentas ligo- interesus, o ateityje švęsi- 
ninėn. Padėtomis pąstan- ne gedulo, bet laimėji- 
gomis 5 d. ryto Alšauskas mo šventę!
atgavo sąmonę^

Žmogus, Kuris 43 Metus 
Išgyvenęs Palangoj

Dar kalbėjo kat. moterų 
vardu p. Grigaliūnienė, at- 

į kreipdama dėmesį į jauną
ją kartą ir kad visi prašy
tume Aušros Vartų Dievo 
Motinos pagelbos Vilniaus 
atvadavimo darbe. ,—

rinę, gražią bažnyčią. Išėjęs Iš Kauno Kalėjimo—
Pūtavo l Vilniaus Kalėjimą

Kalkėmis, cementu, stiklu, Garsus tarptautinis vagis 
geležim ir algomis darbi- Lgį^a Veisbordas neseniai 
pinkams teko rūpintis pre
latui. Reikėjo milžiniškos 

rapi jo j, Zopielskių vienkie-1 sumos pinigų. Žmonės ne- 
my, Seminariją baigė tetų- turtingi, tad tekdavo pini- 
rėdamas 23 m. amžiaus,'gauti pas vasarotojus. O jų 
Kaune. Pirmosios kunigą-.būdavo ir turtingų ir duos-, 
vimo vietos buvo Subačius nių! Duodavo po 50 — 100 
ir Vaškai. Nukeltas į Pa- litų. Grafienė rengdavo lo- 
langą čia išbuvo 43 metus, terijas ir tt- Po kelių metų 
Daugelis pagyvenusių pa-sunkaus ir rūpestingo dar

bo pagaliau, buvo surinkta

Šiuo metu palangiškiai 
ruošia savo ilgamečiam 
klebonui prel. J. Šniukštai 
pagerbimą — simbolines 
išleistuves.

Prel. J, Šniukštą gimė 
18j3 m. XII. 23. Šiluvos pą-

Tai labai daug, turint gal
voje švedų tautos susipra
timą ir apšvietos laipsnį: 
ten balsą davė ne iš nežino
jimo ar nesupratimo.

Tokių gražių vaisių šve
dų tauta atsiekė savo na
rių švietimu. Blaivininkai 
švietė ir varė propagandą. 
Ypatingas dėmesys buvo 
atkreiptas į vaikus ir jau
nimą. Sudominta ir įtrauk
ta į veiklą mokytojai. Blai
vinimo organizacijos, susi- 
būrusios į vieną, kasmet 
rengia mokytojams 6—7 
kursus įvairiose krašto vie
tose, kad suinteresuoti 
žmonės, o ypač mokytojai 
susipažintų su dalyku ir 
kovos būdais.

Valstybė blaivinimo dar
bą remia, skirdama blai
vybės draugijoms pašal
pas. 1938 metais iš to šal
tinio blaivybė gavo 385.000 
kronų. Tai labai daug, 
nes sakysime, anot lenkų 
blaivininkų spaudos, Len
kijos blaivybės draugijų 
centralė nei šiais, nei per
nai metais nieko nėra ga
vusios iš valstybės iždo, kai 
tuo tarpu pelno iš spirito 
monopolio iždas gaunąs a- 
pie 200 milijonų. ,

Švedų laimėjimas iškal
bus. Iš jo aiškėja, kad kova 
su girtuokliavimu nėra be- 
viltė. Sąmoningai ir ištver
mingai vedama ji duoda 
gerų vaisių. Švedų vartotos 
ir dabar vartojamos prie
monės prieinamos ir 
mums. Juk niekas netruk
do ir mums dėtis į blaivy
bės draugiją ir brolijas, 
šviestis ir šviesti savo tau
tiečius. Reikia tik vieno, 
kad daugiau susidomėtų 
tuo darbu kunigai, moky
tojai, ir aplamai, šviesuo
menė. O gal mes dar nepa
jutome, kaip anuomet šve
dai, alkoholio kenksmin
gumo tautai ? Ar gi ?
Radeika “Aidas”

v •

atlikęs bausmę už vagystes 
Kauno kalėjime buvo iš
tremtas iš Lietuvos ir nu
vyko į Lenkiją. Veisbordas 
atsidūrė Vilniuje ir čia bu-| 
vo traukiny sulaikytas už! 
1931 metais padarytą va
gystę vieno kunigo bute.

Vilniaus apygardos teis 
mas Veisbordą nubaudė 
trejais metais s. d. kalėji
mo.

Lapkričio Mėn. Sprendžia
mos {domios Bylos 

--------------------- I

Kąuno apygardos teismo 
pirmininkas paskyrė lap
kričio mėn. 4 d. švietimo 
ministerijos sekretoriaus 
Jono - Povilo Leščįukaįčio 
bylą, kurioj jis kaltinamas 
išeikvojęs apie 20.000 lįtų. 
Lapkričio mėn. 5 d. teisia
mas abiturientas Albinąs 
Tamėnas, kuris padirbo pi
nigus, ranka piešdamas 20 
Lt vertės banknotus. Lap
kričio mėn. H d, teisiamas 
prekybininkas Faivušas 
Kenigsbergas už dokumen
tų klastojimą.

Lapkričio mėn. 21 d. bus 
teisiami žemės ūkio rūmų! 
agronomai Liudvikas Mi- 
kuckas ir Juozas Ardlickas 
dėl aferos su veislinių erži- 

1 lų pirkimų užsieniuose. A-' 
gronpmai, gavę tam tikrą 

' “komisą”, pirko visai ne
tinkamus erinius ir padarė 

’ rūmams apie 7000 Lt nuos
toliu.

I

langiškių giriasi, kąd tas 
pats kunigas juos ir krikš- didelė 60.000 rublių suma 
tijęs įr sutuokęs.

Už nuopelnus Bažnyčiai sios medinės bažnyčios me- 
yra paskirtas Kauno diece- džiaga sunaudota parapi- 
zijos kanąunįnku ir Telšių jos ir altarijos namų staty- 
vyskupijos prelatu. Nusįl-.bai.
pus sveikatai ir pasiekęs' Parapijos namuose dabar 
jau per 75 m. amžiaus ger-koncentruojasi visos katal. 
biamas prelatas pats atsi-|Or-jos, jų skaitykla, salė, 
sakė iš Palangos klebono'-—1-- —-— 
pareigų.
— Atėjęs prieš 43 m. į Pa

langą, radau medinę baž
nytėlę ir apie 1000 tikinčių
jų, t— pasakoja prelatas— 
Už Rąžės, dabartiniame 
kurorto rajone, buvo vos 4 
— 5 namai. Kitur — ap
griuvusios lūšnos. Gatvės 
netvarkingos, smėlių neša
mos. Nebuvo dar nė grafų 
Tiškevičių rūmų. Jūros til
tas buvęs daug ilgesnis, p 
jūra siekusi beveik “Ana
pilio” užpakalinius vartus. 
Palangos medinė bažnyčia 
buvo sena, ir vis didėjan
čiam gyventojų skaičiui 
bei kurorto augančiam 
svoriui reikėjo naujos re
prezentacinės bažnyčios. 
Užsimojome pastatyti mū-

ir bažnyčia baigta. Seno-

senelių prieglaudą.
Į parapįjonių religinę 

praktiką apsigyvenusių kai 
kurių propagątorių veikla 
visai neatliepia, o pasireiš- 
kia vien koliojimais ir įžei
dinėjimais. Tai rodo ir pa
stovus komunijų skaičius 
per ištisus metus.

Prelatas, sakosi, pasilak
siąs gyventi Palangoje. Čia 
sako, jaunystės įkūnyta 
dąrbo syajonė — bažnyčią. 
Prelatas, nors turi 75 me
tus, bet atrodo gerai. Jis 
malonus ir kuklus. Prela
tas teiksis atleisti visiems 
tiems, kurie prieš jo valią 
ruošia * arbatėlę ir rašo 
spaudoj, bet tą daro su 
nuoširdaus dėkingumo 
jausmu.

Kalėdinė Ekskursija
I LIETUVĄ

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
------ Lapkričio 26 
------ Gruodžio 1 
------ Gruodžio 7 
------ Gruodžio 14

EUROPA---------
DEUTSCHLAND 
HAMBURG — — 
BREMEN---------
NEW YORK--------------Gruodžio 15

Patogus geležinkeliais susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo

Mes jums pagelbėsime gauti.vizitinių ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms 

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba 

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per 6othenburgą

Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleviams j Lietuvą per Švediją

LAWRENCE, MASS . 27 dieną, 1 valandą po pietų, pp. : 
Aguonių namuose, 14 Linwood!

' Street. Kviečiame visus narius 
būtinai dalyvauti. Turime pra
dėti veikti ir užsimokėti mėne
sines duokles. Dar kartą kviečiu 
būtinai dalyvauti susirinkime.

t''.

f
Praleidome keturdešimties va

landų Švenčiausio Sakramento 
adoracijos atlaidus lapkričio 11, 
12, 13 dd. Visus iškilmių pa
mokslus sakė Tėvas J. Kidykas, 
S. J. Su dvasinia pagelba buvo 
atvykę šie kunigai: P. Virmaus- 
kis, K. Urbonavičius, J. Švagž
dys, A. Petraitis, Dr. A. Bružas, 
M. S., Strakauskas, J. Vaitekū
nas, K. Švedas, MIC., J. Plevo
kas, J. Baltrušiūnas, J. Bucevi- 
čius, M. S. ir Krušniauskas. i 

Altoriaus draugijos narės, su 
Sesutėmis Pranciškietėmis, buvo 
gražiai padabinę altorių.

Sekmadienį, išrodė, kad visi: 
parapijiečiai susivienijo su savo 
Viešpačiu Eucharistijoje. Po 
pietų susirkirstė draugijos kaip 
tai: Šv. Vardo Apaštalavimo j 
Sodaliečių ir Tretininkų atėję prasidės sekmadienį, lapkričio 
“in corpore” melstis prie Įstaty- 20 d. Šv. Pranciškaus par. baž- 
tojo Švč. Sakramento. nyčioje. Baigsis antradienį lap-

Labai įdomių dalykų, Tėvas kričio 22 d. 
misijonierius papasakojo susi
rinkusiems į svetainę. Jaunimas 
labai domėjosi Žosistų Katali-Į 
kiškąja Akcija Prancūzijoje.

Saldžiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus draugijos vien vyrų ba
lius įvyks šeštadienio vakare, 
lapkričio 19 dieną, Knights of 
Columbus žemutinėje svetainėje. 
Gali dalyvauti tik S. Š. V. J. 
draugijos nariai. Vakaras pri- 
vatiškas. Bus tikietai traukiami 
dėl kalakuto. Kviečiame visus 
narius dalyvauti mūsų draugijos 

'vyrų baliuje. A. Dėdinas.

ATHOL, MASS
40 VALANDŲ ATLAIDAI

NORtfOOD, MASS

>?-:

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

KALĖDINES EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM------------- Lapkričio 30
GRIPSHOLM-------------------------- Gruodžio 7

I

I

Pereitą šeštadienį iš ligoninės 
Šv. Vincento de Paulio draugi- Pa™žtas i P- Vilkišius,

ja, laikytame susirinkime lap- St JosePh St L1»onls svei’ 
kričio 13 d., išsirinko senąja ksta Dr' A- Gasson Primoje.

valdybą sėkmingai vadovybei 
tolimesniam laikui. Šią savaitę susilaukė sūnaus 

, p.p. Raymond’ai, gyv. Randol- 
Sodalietės entuziastingai lau- phe. p. Raymondienė (Kairytė) 

kia įvykstančio gruodžio 11 die- ir sūnelis yra Dr. A. Gasson 
ną, Norwood, Mass. suvažiavi
mo. Jau yra susidarusios ketu
rios mašinos. Aušrelė.

priežiūroje, ir yra geroje sveika
toje.

>zi.x

h® ■jSrJ SWED1SH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

■i—

GREENFIELD, MASS.

Mūsų pajūrio vaizdas: ten kur Baltijos jūra skalauja Lietu
vos krantus. VDV

JUKERIAI
Penktadienių vakarais, Šv.

Stadelninkienė, Misevičienė ir nas ir A. Kasparavičius, buvęs 
Kazlauskienė. Jos svečius ir vie-: Cambridge parapijos vargoni- 
šnias pavaišino skaniais užkan- ninkas, V. J. Kudirka ir P. Ku- Kryžiaus par. svetainėje įvyks- 

dirka ir suorganizavo Šv. Ceci- tataip vadinami “Jukeriai”.

PAUKŠČIŲ IŠLEIDIMAS
Lapkričio 21, 22, 23 d.d. prasi- 

linkėjimus ir do- balienė, M. Klimavičiūtė - Čiu- dės įvairių paukščių išleidimas, 
Klimavičiūtė, O. Šv. Kryžiaus par. svetainėje. 

• Kavaliauskienė Pelnas skiriamas parapijai.
ir G. Norbutaitė. Choras per 25

l
MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Pereitą pirmadienį, vakare, 

pp. V. Kudirkų namuose, 37 
Franklin St., įvyko Moterų Są-

LDS 113 kuopos susirinkimas jungos kuopos mėnesinis susi- 
įvyksta sekmadienį, lapkričio

Sykes & Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES Į 

i LIETUVIAI ADVOKATAI !

Ofisas: Sanborn Block
VVashington St., Norvvood, Mass. 1 

Tel. Norvvood 0330 '

Gyvenimo Vieta: 1
32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

«
>

Pope Optical Co.
Mbert R. Barker

<ada Jums reikalingi akiniai 
eiskite mums išegzaminuoti aki 

ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Villiam J. Chisholm :
Į GRABORIUS !

i “Asmeniškas Patarnavimas” Į

: 331 Smith St., :
Į PROVIDENCE, R. L
1 Telephone:
] Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 Ji

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2009 /

- , i . i. ..

nepriklausomybę, tai turime pa
dėti ir ją išlaikyti, p. Staggeris 
savo kalboje įrodinėjo ir apie 
gręsiantį pavojų Klaipėdos kraš
tui.

Sąjungos įkūrėjas ir pirmasis 
pirmininkas p. L. Esunas išrink
tas generaliu sekretorium. Kiti į 
valdybą išrinkti šie: Dr. Ellis 
Haworth išrinktas pirmininku. 
Jis yra Wilsono Mokytojų Kole
gijos mokslo skyriaus viršinin
kas. Pirmuoju vice-pirm. išrink-Į 
tas p. Ruth Beckmann, Ameri-Į 
kos Raudonojo skyriaus užsie
nių korespondentė ir Amerikos 
sekcijos pirmininkė. Antruoju 
vice-pirm. išrinktas p. Augustas 
Nikula, Suomių sekcijos pirmi
ninkas. Trečiuoju vice-pirm. — 
p. Elsheth Johnson, Estijos sek
cijos pirmininkė. Ketvirtuoju 
vice - pirm. p. Alfred Schroeder, 
Latvijos sekcijos pirmininkas. 
Penktuoju — p. Antanas Pociū
nas, Lietuvos sekcijos pirminin
kas. Registracijos sekretorė — 
p. Lilija Nikula; socialinė sekr. 
— p. Adelė Žukaitė; sargeant of 
arms — p. Antanas Sadauskas; 
komiteto narė ir laikinoji iždi-' 
ninkė — p. Vera Gaudelytė. Ko
miteto narys: Dr. J. de S. Cou- 
tinho, Georgetown Universiteto 
profesorius.

Planai padaryti kitame susi-' 
rinkime pagerbti Latvijos mi- 
nisterį Bilmanis. Planuojama 
taip pat pagerbti Suomijos mi
nisteris p. Eero Jarnefelt, prieš 
jo išvykimą į Italiją. Ponia Hol- 
men, Norvegijos dainininkė, ku
ri buvo apsirengus tautiniu kos
tiumu, buvo šio susirinkimo 
garbės viešnia. Koresp.

nu, kad musų lietuviai nuvažiuo
tų pamatyt jo vaidinimą.

Moterų Sąjungos 54 kuopa 
rengia “Pinockle” ir “Bunco” 
vakarėlį gruodžio 8 d., š. m. 7:30 
vai. vakare Šv. Jurgio par. mo
kyklos svetainėje. Įžanga pigi; 
dovanų bus gražių. Gera proga 
praleisti linksmai ir naudingai 
vakarėlį ir su sąjungietėmis su
sipažinti.

Petrė Jurgutytė, viešnia iš Lie
tuvos, Laukuvos atostogas lei
džia pas savo brolį Praną Jurgu- 
tį ir brolienę Oną.

Draugai ir pažįstami reiškia 
gilią užuojautą Kazimierui Do
norai Custer, Mich. ir broliam su 
šeimom, mirus jų mylimai ma
mytei Katarinai. Koresp.NAUJOS KNYGOS
DU VAINIKU, scenos veikalas— 

tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............ 25c.

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina . .. 25c.

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako į įvairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ........ $1.00.

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ............ 20c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina .................... 25c.

Knygos gaunamos: —
Darbininkas

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass^

SUSIRINKIMAS
Lapkričio 6 d. įvyko Šv. Var

do draugijos susirinkimas. Da
lyvavo daug narių, kleb. kun. L. 
Praspalius ir svečias kun. J. O- 
verland, kurie pasakė gražias 
kalbas.

I

rinkimas. Dalyvavo nemažai na
rių. Išduota raportai iš apskričio 
suvažiavimo ir įvykusio vakarė
lio. Po susirinkimo p. Kudirkie
nė (Sąjungietė) pavaišino ska
niais užkandžiais.

Pereitą šeštadienį, lapkričio 12 
d. Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje įvyko p. Valentukevi- 
čiaus iš Stoughtono su p. Viole
ta Nevieraite. Liudininkais buvo 
p. Ona Karnilaitė ir p. Juozas 
Valentukevičius, jaunojo brolis. 
Vestuvių bankietas įvyko But- 
terfly Ballroome. Tą vakarą jau
navedžiai išvyko praleisti “ho- 
neymoon” į So. Carolina. Sugrį
žę apsigyvens 32 Summer St., 
Stoughtone. Rap.

džiais ir gėrimais.
pp. Aidukoniai tapo apdovano- Ii jos chorą. Pirmutiniai prie jo Rengia katalikiškos draugijos, 

ti gražiomis dovanomis. Bai- prisirašė: J. Červokas, A. Aks-J 
giant vakarėlį, pp. Aidukoniai tinas, J. Kašėta, M. Karnilaitė-' 
susijaudinę dėkojo visiems už šereikienė, M. Kudirkaitė - Didž-' 
sveikinimus,
vanėles. Pasižadėjo ir ateityje batienė, A. 
veikti katalikiškoje ir tautiško- Nedveckaitė 
je dirvoje.

Po to visus palinksmino lietu- m. daug nuveikė. Įtaisė bažny-
viška muzika. Visi linksmai pra- čioje vargonus už $3,000.00, ir 
leido laiką. Dzūkas daug prisidėjo prie kitų naudin-

--------------------- gų Bažnyčios ir tautos darbų.
Lapkričio 6 dieną, Šv. Jurgio Nuo pat suorganizavimo choro 

parapijos Šv. Cecilijos Choras buvo šie vargonininkai: G. Nor- 
minėjo savo 25 metų Sidabrinį butaitė, V. Sereika, V. Stasevi-
Jubiliejų. Suvaidino gražią ope- čius, J. Slavin, A.-Kasparaiti ir ___________
retę “Adomas ir Ieva”. Veikian- dabartinis vargonininkas A. Šia- ST.TSTORG A NTZ a vo JAUNŲJŲ 
tieji asmenys: Adomas — A. pelis. Dabar prie choro priklau- 
Šlapelis; Ieva — O. Karnilaitė; so 50 asmenų. Juozo Vaikas. 
Grafas — P. Rakauskas; tarnai 
— V. Vasiliūnas ir B. Mačys. Vi
si savo roles gerai išpildė. Pasi
baigus vaidinimui įvyko koncer
tas. Šv. Cecilijos choras, vado
vaujant varg. A. Šlapeliui, a-

VYČIŲ SKYRIUS
p. Pr. Gudelis, pasitaręs su 

klebonu, lapkričio 9 d., suorga
nizavo jaunųjų Vyčių kuopą. 
Pirmininku išrinktas p. Ernes
tas Sakalauskas; vice - pirm. — 
P. Žilinskaitė; fin. rašt. M. Bir
bilaitė; rašt. — Margareta Au- 
gustauskaitė. Prisirašė nemažai 
narių. Jaunųjų kuopa mano pra
lenkti didžiuosius Vyčius narius 
skaičiumi.

Lapkričio 26 d., Šv. Kryžiaus 
• par. svetainėje įvyks L. Vyčių 

I Baltrušiūnas (kun. J. Petraus- gg šokiai

. MOHTELLO, MASS
d.

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, lapkričio 13 

vyko Šv. Vardo draugijos šv. mi- 
kompanuojant p. J. Vilkišiūtei ir šios, laike kurių nariai priėmė 
p. J. Vasiliūnaitei, sudainavo mėnesinę Šv. Komuniją. Po pa- 
keletą gražių dainelių, p. p. E. maldų, naujoje svetainėje įvyko 
Navikienė, V. Rakauskienė ir O. tos draugijos narių bendri pus- 
Pazniokaitė, akompanuojant ryčiai, kur dalyvavo ir mūsų 
varg. A. Šlapeliui sudainavo so- kleb. kun. J. Švagždys, kun. A, 
lo. Publikos buvo daug.

Tas vakaras davė gryno pelno kas buvo išvykęs įCanadą). 
apie $90.00, kuris paskirtas pa- Laike pusryčių mūsų vadai pa
rapijai. *“...................................... ...

i

1-
Magikas, Will Rock (Vincas 

Rakauskas) rodys Thurstone 
štukas Pontiac, Michigan, lap-J 
kričio 18, 19 ir 20 d. Būtų malo

I

Lapkričio 11 d. įvyko “Juke- 
sakė kalbeles ir pasikalbėta Šv. rįs” Surengė parapijos choras.

Buvo atvykę daug svečių iš ki-. Vardo draugijos išauginimo rei- žmonių prisirinko pilna svetai- 
tų kolonijų: iš So. Bostono —’ kalu. Prie stalų patarnavo pp. A ' nė Parapijiečiai gausiu atsilan- 
pp. muzikas R. Juška su žmona Jermolavičiūtė ir E. Laucevi- kymu nors dalinai atsilygina 
ir apie 30 choristų; iš Cambrid- čiūtė. * ’ chorui.

Lapkričio 11 d. p. Jonas ir po
nia Aidukoniai minėjo savo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. p. Jonas Aidukonis paei
na iš Lietuvos, Vilniaus krašto, 
Valkininkų par., o jo žmona iš
Dusmenų parapijos. Abu atvyko' 
į šią šalį apie 30 metų atgal.! 
Gyveno So. Bostone, o per pa-' 
staruosius 20 metų gyvena Nor- 
woode, 7th Avė. pp. Aidukoniai 
išaugino tris dukteris, kurių 
viena jau yra ištekėjus.
' p. Jonas Aidukonis yra vienas 

rimčiausių veikėjų šv. Jurgio 
parapijoje. Jis yra kolektorium 
bažnyčioje, LDS 3 kp. iždinin
kas ir daug darbuojasi. Jo visa 
šeima taip pat priklauso prie ka-; 
talikiškų lietuviškų draugijų iri 
kuopų.

pp. Aidukonių giminės, drau
gai ir draugės suruošė juos pa
gerbti vakarėlį jų pačių namuo
se. Dalyvavo ir pasakė sveikini
mų ir linkėjimų kalbeles šie:

pp. Dulkiai, Kūrai, Kudirkai 
(abu broliai), Daleliai. Jačiai, 
Viesulienė, Kavoliunienė, Daval 
giai, Viškeliai, Vaitiekūnienė, 
Warabow su žmona, Jankauskai, 
Bartuliai, Kasauskai, Patinskai 
Balučiai, Smilgis, Neveckai, 
Preibienė, Mrs. Newak, Dalinis, 
Pupalaigis, Kakanauskas, Ba
rauskas, Jasioniai, Mickūnienė, 
Prevelienė, šestavickai, Stadel- 
ninkai, Piliponis, Grigūnai ir J. 
Versiackas. Pastarasis buvo 
toastmasteriu.

Šeimininkės buvo šios: pp.

I

ge — p. muzikas M. Karbauskas
su savo mamyte ir choristais; iš pusryčius Naujuose Metuose. 
Monteilo — p. muzikas — J. 
Vaičaitis ir choristai. Buvo sve
čių ir iš Worcester.

Teatras ir dainos publikai pa-ibą. Jis ne tik rūpinasi žmonių 
tiko. Garbė priklauso muzikui A. dvasiniais reikalais, bet jo pasi- 
Šlapeliui, kuris nenuilstančiai darbavimu ir rūpesčiu mes turi- 
darbuojasi su choru. Dažnai su- me naują gražią svetainę. Jis 
rengia vakarėlius. Garbė jauni-į daug dirbo, daug prakaito išlie-. 
mui, kuris priklauso prie choro. 
Tas parodo, kad jie myli Bažny
čią ir tautą.

Kleb. kun. S. Kneižis visada 
ragina, kad kodaugiausia jauni
mo priklausytų prie choro. Pro
gramą pradėjo p. P. Rakauskas 
ir pakvietė kleboną kun. S. Knei- 
žį programos vedėju. Kun. S. 
Kneižis pasakė kelis žodžius a- 
pie choro reikalingumą ir jo tik
slą ir pakvietė iš pirmųjų choro 
organizatorių ir choristų pasa
kyti kelis žodžius. Kalbėjo pp. 
K. Akstinas, O. Kavaliauskienė 
ir V. J. Kudirka. Jie pasakė apie 
choro susiorganizavimą ir jo 
veikimą.

Noriu paminėti, kada choras 
suorganizuotas, kas buvo organi
zatoriai ir kas buvo pirmutiniai 
choristai. Choras susiorganizavo 
birželio mėnesį, 1913 metais pas 
V. Norbutą, 555 Pleasant St 
Dalyvavo kun. J. Krasnickas, 
buvęs Cambridge, Mass. klebo-

Nutarta rengti kitus bendrus

Šios kolonijos lietuviai labai 
įvertina kun. J. Petrausko dar-

RŪPINASI MOKYKLA
Šios kolonijos lietuviai ne juo

kais rūpinasi įsteigimu mokyk
los. Kadangi užėmę svetainę mo
kyklai, tai reikalinga svetainė. 
Planuojama nupirkti žemės prie 
Leos St., kur būtų pastatyta 
svetainė. Jurgis Spurgis.

jo statydamas svetainę, kuri y- 
ra dabar visų katalikų gražus 
paminklas ir papuošalas.

WASHINGTON, D. C
Spalių 23 d. įvyko Baltijos A- 

merikos Studentų Sąjungos su-Kleb. kun. J. švagždys, kun. J.
Petrauskas ir kun. Baltrušiūnas sirinkimas ir vakarienė, Tarp- 
kviečia visus dalyvauti parapijos tautinėje Studentų Salėje. Šia- 
fėruose, kurie prasidės lapkričio me susirinkime kalbėjo adv. Jo- 

Rap. nas W. Stageris. Jis kalbėjo apie 
Čekoslovakijos nepriklausomy
bės deklaraciją, kurią pasirašė 
prof. Masaryk Washingtone, 14- 

I toje gatvėje, N. W. Masaryk bu- 
Dėl finansinių trūkumų mieste vo pirmasis tos valstybės prezi- 

uždarytos visos mokyklos. Lai- dentas. Tą deklaraciją taip pat 
kraščiai skelbia, kad bus atida- pasirašė Dr. Milan R. Stefanik 
rytos lapkričio 14 d., bet rašant ir Dr. Edvardas Beneš, 
šią žinią nebuvo vilties, kad tai prezidentas, 
galės padaryti. j p. Staggeris taip pat

------------- , paskaitą.
LRKSA 191 kp. rengia vaka- Mes lietuviai žinome, 

rilį šv. Kryžiaus lietuvių para- Lietuvai gresia pavojus, ir mes 
pijos svetainėje. Pelnas skiria- nenorime, kad Lietuva sulauktų 
mas pusiau su parapija: (Nepa- tokio ar dar blogesnio likimo, 
rašėte kada tas vakarėlis įvyks- negu Čekoslovakija. Mes Ameri- 
ta.Red.). I kos lietuviai padėjome atgauti

20 d.

DAYTOM, OHIO

buvęs

skaitė

kad ir

MALDAKNYGES
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi.....................  65c.
ŠVEIKĄ MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ....... 30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi..............  35c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai; 
apvalūs kampai ------------------------------------------------------------ $1.25

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi......................... _... 65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ......................  75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai .................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial viršeliai . ...........  9Oc.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ______  $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................  $2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi. _______________  $3.00
pusi. ------------------------------------------------------------------ ------- — 65c.

VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau
sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ----------------------------------------------------------- ----- --------- $130

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi. ___________________________  $2.50

DIDĖLĖMIS RĄIDEMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

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

‘ŠVENTAS DIEVE’
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3^2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

.00Kaina

Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway,

>SXI

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaitą. •' 
O kaip širdis jos skaudėjo. 
Kada mirštantį regėjo > 

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum.

So. Boston, Mass.



Penkių Desimtų Metų Sukaktuvės

Penktadienis, LapkričiojĄ^193^

Penkių desimtų metų 
sukaktuvės

MAHANOJAUS ŠV. JUOZAPO 
PARAPIJOS AUKSINIO JUBI

LIEJAUS IŠKILMES

PAMINĖJIMO PROGRAMOS j 
LEIDINYS

Tai daili knygutė su auksuotu 
Lapkričio 13 d. įvyko retos iš-į viršeliu, puskreidinio balto po'- 

kilmės Mahanojaus lietuvių gy- pierio įtalpa, kuri sudaro įamžin- 
venime. Šv. Juozapo parapija tą atsiminimą šv. Juozapo para- 
minėjo savo įsikūrimo ir bažny- PŪ08, istorijos bruožų ir gyvena- 
čios pasistatymo auksinį jubilie- mo momento atspindžių. Prog- 
jų. Tai, rodos, bene pirma Ame- ramoJ trumpai paminėta para

pijos bei bažnyčios istorija ir 
dabartinė veikla. Pašalietis bū
tų linkęs pamatyti platesnį ap
rašymą, ypač kad lietuviškų pa- 

Šv. Juozapo par. bažnyčios rapijų dokumentališkų žinių la- 
pamatai buvo padėti 1888 me- bai trūksta ir jas geriausiai gali 
teis. Pirmuoju klebonu tapo pa- patiekti pačios parapijos savo y- Į 
skirtas a. a. kun. P. Abromaitis, patingose iškilmėse. Bet ir tei 
kuris nepailstamu uolumu, pade- ką radome išleistoj programoj 
damas parapijiečių, pastatė lie- jau duoda suprasti apie Maha- 
tuviškų širdžių paminklą Dievo no jaus Šv. Juozapo parapiją, ku- 
garbei ir savo paties vardo įam- rios veikimas išreikštas žodžiais 
žinimui. Tai graži mūrinė bažny- ir atvaizduotas gražiomis nuo- i 
čia, kuri iš oro imponuoja vienu traukomis. Iš čia matyt, kad be; 
gotišku bokštu ir raudonai nu- bažnyčios ir klebonijos, parapija 
dažytomis sienomis, o viduj iš- dar turi susikūrusi gražią mo- 
taisyta daili, kaip lėlytė. Viskas kyklą su puikiais rūmais ir Seše- 
čia darnu: Baltučiai altoriai, rų gyvenamu namu, be to, dar! 
sakykla, ąžuoliniai patogūs at- veikia kelios draugijos bei broli- 
sisėsti suolai, skaistūs vitražo jos. 
langai ir skambūs vargonų bal-; . s___
sai. Viskas gražu, malonu ir pa- 
t°gu‘ į skelbimų, kurie, beabejo, yra da-

Laimingi Mahanojaus parapi- vę gražaus pelno. Bet tos lėšos 
jiečiai, savo darbštaus ir pa va-; buvo reikalingos, kad ir pasi- 
sariškos šypsenos klebono kun.' puošti šventadieniu rūbu per iš- ^un- P- ^esna atidarė puotą,

Mūsų pajūrio vaizdai. Kairėje, į Klaipėdos uostą įplaukia laivai su kroviniais iš užsienio. Dešinėje, jūros krantų sustiprinimai — 
molai. • VDV

rikoj lietuviška parapija su baž
nyčia susilaukusi tokios iškil
mės.

mums parodo, kiek Mahanojųj 
yra lietuviškų biznierių bei pro
fesionalų.

VAKARIENE SŪ PROGRAMA 
Jubiliejinis paminėjimas įvyko 

Norkevičiaus svetainėje, kuri 
buvo parihkta dėl savo talpumo,

tasis iš eilės ir vienatinis ne lie
tuviškai, bet angliškai kalbėjo 
Dr. Banevičius. Jo sklandi kalba 
visiems labai patiko, ar kas ją 
suprato ar nesuprato. Paskutinį 
padėkos žodį pasakė jubiliejinės 
parapijos klebonas kun. Česna. 
Kalbų protarpiais buvo dainuo-

Šv. Kazimiero Parapija
r

pildė “Avė Maria” ir duetą su 
muz. Čižausku. Vestuvių puota 
įvyko puošniame Putnam -Thur- 
ston klube, kur dalyvavo virš 
šimtas parinktų svečių. Jaunieji 
buvo gausiai apdovanoti. Choras 
taipgi įteikė brangią dovaną. A- 
bi virš minėtos poros medaus 
mėnesį praleisti išvažiavo į Wa- 
shington ir New York.

nėję, K. of C. buildinge, 10 Elm 
St. Susirinkimas prasidės tuojau 
po “Minstrel Show”, kurį rengia 
Šv. Kazimiero par. choras.

Nuoširdžiai kviečiame visų 
chorų atstovus dalyvauti šiame 
susirinkime, nes norime sudary
ti Naujos Anglijos chorų bow- 
ling lygą. Keturi chorai, būtent, 
Worcester, So. Boston, Cambrid
ge, Norwood jau prisidėjo prie 
šio darbo. J. Ivaška.

GRAŽUS VAKARAS
Einant LRKSA naujų narių 

lės, kurias traukė sutartinai ¥i. vajui vietinė 41 • kuopa turėjo 
sa publika. Programą užbaigiant f“ ‘do“ų vakari* IaPkr,c,° 13‘ 
buvo sugiedotas Lietuvos him- * Kaam‘ar0 parapijos sa- 

lej. Iš vietos Chamber of Com- 
. , , , , , merce buvo rodomi įdomūs pa-

. veikslai iš kelionių po aukštuo
sius kalnus ir tolimuosius kraš
tus.

Kadangi nebuvo jokios įžan
gos, tai prisirinko pilna svetainė 
išgirsti kokiom sąlygom galima 
įstoti į Susivienyjimą. Kalbėto-: 
jai, vietos klebonas kun. A. Pet
raitis, vakaro vedėjas V. Blavec- 
kas, J. Svirskas ir K. Lekeckas 
nuodugniai iš aiškino kokiomis 
sąlygomis nauji nariai priimami 
ir kokią naudą aptri iš priklau- 
simo prie didžiausios Amerikos 
Lietuvių Katalikų apdraudos or
ganizacijos.

Pasižadėjo įstoti organizaci- 
jon, rodos, 30 asmenų. Jei visi 
prižadą ištęsės — tai bus gražus 
tos dienos laimikis. Girdėti, kad 
iki 15 gruodžio įstojimas dykai.

Kalbų protarpiais gražiai pasi- 
; ... . . ~ rodė savo dainomis p. Biekšienė,retos ir giliai atmintinos įskil- , . , .

_ , sudainuodama Visur Tyla ir
mes! ■ -. • K. J. J. ( . . „ . « ,I Jaunikiai buvo ir ponas Bal

čiūnas sudainuodamas “Ona”.

nes parapijinė nebūtų galėjusi ir jamog lietuviškos liaudies daine-
pusės svečių sutalpinti. Vakarie
nė prasidėjo gana punktualiai, 
nes vos 15 minučių po nustaty
tos valandos. Tai pagirtinas 
kruopščių šeimyninkių pasiruo
šimas. Be to, ir svečiai susirinko užtat labiau žadinančioj
punktualiai, jei neskaityti kelių 
pasivėlavusių kaimynų kunigų.

Iš akies svetainėje galėjo būti 
i per 500 susėdusių už stelų, o dar 
tiek pat laukė prie durų ir gale
rijoj. Pastariesiems teko gerokai 
palūkėti, kol pasibaigus pirmai 
vakarienei su pragrama,

_ _________   _______atsisėsti už stalų. Už šį nemalo- klegeno šnekučiavosi, prisimin- 
todėl šiame leidiny matome daug num^ niekas nebuvo kaltas, bet darni sunkius tolimus vargus, 

_ tik Mahanojaus miestas nepa- pergyventas parapijines kovas 
statęs erdvesnės svetainės. įr naują skaisčią parapijos auš- 

Jubiliejinės parapijos klebonas ra sulaukus auksinio jubiliejaus. 
ri.uu.,pUUOLi______________xi P* Cesna atldarė Puot4> Garbė mahoniškiams lietu-

P. Česnos vadovaujami, sušilau- i kilmes, kurį matome išoriniame prabildamas per garsiąkalbį i viams, gražiai atšventusiems 
kė gražaus auksinio jubiliejaus,! bažnyčios atnaujinime, spindin- svečius. Paskelbęs programą pa- šv. Juozapo parapijos ir bažny- 
kuris tapo paminėtas žemiau pa- čiame ryškia raudonos plytos visus sustoti^ ir pasimelsti, čios auksinį Jubiliejų! C------

duodama programa. spalva. Be to, šie

apetitą nuotaikoj. Po visam ėjo 
šokiai. Jaunimas smagiai trypė 
tautiškas polkas, gracionališkai 
šukė valsus ir kitus šokius, pri
tariant smarkiai orkestrai ir 
kartkartėmis solistams per mi
krofoną. Senesnieji požemio bu- 

gavo fe£e linksminosi, visi gyvieji

Garbė' 
skelbimai Paskui buvo atgiedotas Ameri- pirmtakūnams ir nenuilstamam 

kos himnas ir po to, perstatytas Dvasios Vadui klebonui kun. 
vakarienės vedėju p. Kazys Ge- Cesnai, laimingai privedusiam 
guzis, kuris tučtuojau ėmė šei- pirmąją lietuvišką parapiją prie 

| mininkauti, o publika gardžiai 
i užkandžiauti. ‘ ! '■

Valgių gamintojos ir stalo pa
davėjos buvo kruopščios parapi- 

į jietės. Tai ne juokai iškarto pa
penėti 500 žmonių, juos visus Į 
aptarnauti taip, kad būtų pa
tenkinti ir valgių ir pasivilgini- 
mu ir būti pasiruošusioms dėl 
antrą tiek svečių. Joms priklau
so ypatinga parapijos ir svečių 
padėka. Į

Svečių terpe matėsi garbingų j^rirš
kunigų kaimynų ir vietos profe-jko sekmingai vadovauja vargo- 
sionalų. Štai jų vardai: Šenado-; 
rio, arba kaip stalo vedėjas išsi
tarė, lietuviškos Jeruzolimos, 

! klebonas kun. Karalius, Mt. Car- 
; mėlio klebonas kun. Dr. Kon- 
čius su savo vikaru kun. J. Kli-!

| mu, Girardvilio klebonas kun. 
Daumantas, Maizvilio klebonas 
kun. Alauskas, Koldalio kleb. 
kun. Mockus, Senkleros kleb. 
kun. Laumakis, Tamakvos kleb.

Į kun. Šukevičius ir svečias iš Ar
gentinos kun. J. Janilionis; vie-Į 

; tos daktarai-gydytojai: Benevi- 
■ čius, Tačilauskas, Lukšys ir Ka- 
Į pučinskas.
I Baigiantis vakarienei prasidė
jo prakalbos. Pirmuoju kalbėto
ju buvo prog. vedėjas p. Gegu
žis. Jis apibudino parapijos ir 
bažnyčios reikšmę religijai ir 
tautybei. Tiktai anekdotiškas 
kalbos pamarginimas apie du 
girtuokliu dzūku su lenkiškos 
blaivybės statistika atskambėjo gyvendinti, tai yra: namus įsi- nusiimti paveikaus, 
ausį užgaunančiu disonansu.'gyti ir įvairius biznius įsirengti. 
Antruoju prabilo Dr. Tačilaus-'Ypač atkreipia atydą North 12- 
kas — Sv. Vardo dr-jos pirmi-ta gatvė, tarpe Spring Garden 
ninkus, savo kalboj iškeldamas ir Wallace gatvių, randasi įsi- 
religijos bei katalikiškų pareigų drūtinę įvairiuose bizniuose šie 
reikalą jaunimo tarpe ir pada- lietuviai: Jonas Lukas, P. Masio- 
rydamas aliuziją į rasizmo bei Į kas, Fr. Pūkas, J. Povilaitis, A. 
komunizmo pavojus. Trečiuoju Lukas, K. Dudonis, V. Tolunas, 

į kalbėtoju atsistojo Šenadorio R. Samulis ir kiti. Čia namai
l klebonas kun. Karalius, pats erdvūs ir nebrangūs. Ant 12-tos 
I dzūkas, pačioj pradžioj vikriai į ir Green gatvių nesenai pirko ir 
! atsignybė stalo vedėjui už regio-, baigia įrengti p. Kristopas Že- 
nalės garbės palietimą, o paskui'maitis, plaukų dabinto jas. Taip- 

| aukšta oratoriška retorika api
būdino bažnyčios ir mokyklos 
sąvokos civilizacijos šviesoj. 
Tiktai nerami publika teko til- 
dintū pasikarščiavimu ir tyla, 
bet ,buvo suprantama, kad pusėsjgiai buvusi vieša, miesto ąl^^peni- 
klausytojų pilvai staugė besi-, nė mokykla. Geras pirkinys, pa
klausant giedančių oratorijų ir t 
tuo pateisino jų klegesį. Ketvir-

II■ I

PHILADELPHIA, PA.
RADIO VALANDOS 

PARENGIMAS

II

LRKSA 98 kp. ruošia balių, 
kuris įvyks šio mėnesio 19 d., 
parapijos svetainėje. Darbščios 
kuopos narės Žemaitaitienė ir 
Nedzveckienė atsilankė į para
pijos choro susirinkimą su kvie
timu. Choras žadėjo paremti. A- 
part šokių bus ir užkandžių už 
tą patį įžangos bilietą.

Sekmadienį, lapkr. 6 d., muz. 
J. Čižauskui vadovaujant, para
pijos svetainėje buvo surengta 
šio sezono pirma programa — 
“Vodevilis ir mergaičių choro 
koncertas”. Publikos atsilankė 
virš 300. Vaidylos savo užduotį 
atliko pagirtinai. Dainos gražiai 
skambėjo, bendrai parengimas 
nusisekė.

Tą pačią dieną pp. Balonių 
rezidencijoj, Schrewsbury (Wor- 
cesterio priemiestis), buvo su
rengta Aušros Vartų parapijos 
populiarės Marcinkų šeimos tė
veliams, Petro ir Rožei Marcin- 
kams, jų sidabrinės vedybų su
kakties proga puota. Dalyvavo 
skaitlingas būrys giminių ir 
draugų, kurie jubiliejatam įteikė 
gražių, atmintinų dovanų. Ne- 
prošalį priminti, kad jubilieja- 
tai pavyzdingai išaugino du sū
nų ir dvi dukteri, visi priklauso 
parapijos chorui. Vyriausis sū
nus Jonas rimtas ir gabus jau
nikaitis, jau keli metai kai eina 
choro pirmininko pareigas.

Linkėtina pp. Marcinkams 
laukti auksinio jubiliejaus.

Bežaidžiant su “Worcester 
Teck” futboles komanda A. 
Vaitkevičius (Studentų Dr. Pir
mininkas) skaudžiai sužeidė 
nosį ir ranką. Jankauskas taip- 
pat buvo apdaužytas. Abu yra 
parapijos choro nariai.

Beje, parapijos choras jau 
rimtai pradėjo rūpintis išpildy
mui operetės “Malūnininkas ir 
Kaminkrėtis”. Rap.

JUOKELIAI
NESUSIKALBĖJO

Gydytojas: Juk aš tams
tai jau prieš metus sakiau, 
kad degtinės tamstai nega
lima gerti nė vieno lašo, o 
tamsta vėl geri ir baigi nai
kinti savo sveikatą. Kaip 
gi aš galiu tamstą pagydy
ti?

Ligonis: Bet tai netiesa, 
pone gydytojau, degtinės 
aš nė į burną neėmiau. Vi
są laiką tik krupniką ir 
spiritą su vyšnių sunka gė
riau.
— Na, tai gerk ir toliau, 

tada greitai visai vaistų 
nebereikės.
— O j kaip malonu! O aš 

tiek daug pinigų išleisda
vau vaistams. Dabar galė-

I

šeštadienį, lapkričio 19 d., 8-tą 
vai. vakare, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, Salmon ir Venango 
gatvių, įvyks didelis balius ir šo
kiai Lietuvių Radio. Valandos

• nininkas Antanas Džikas. Už
kviesti yra visi lietuvių Phila. 
chorai. Tai bus labai daug gra
žaus jaunimo. Ir senieji neatsi
liks. Kiek žinoma, tai senoji 
mūsų karta yra stambiausi 
klausytoja radio programų lietu
vių kalboje. Todėl ir paramos 
tokiam parengimui tikimasi 
daugiau iš daugumos klausytojų. 
Vietos bus visiems užtektinai. 
Gros geras orkestras; Bus įvai
rių užkandžių ir gėrimų. Paro
dykime savo prielankumą lietu
vių kalboje radio programai sa
vo atsilankymu. Paremkime lie
tuvių kultūriniam tikslui su
rengtą vakarą.

WTEL Klausytojas.

su-

Šeštadienį, lapkr. 12 d., 8:30 
kleb.

ĮDOMIOS PRAKALBOS
Nedažnai tepasirodo savo vei

kimu Liet. Darbininkų Sąjungos 
7-tą kuopą, bet tikrai gailėsis 

-tie, kurie neatsilankys į 7-tos 
kuopos ruošiamas prakalbas ir 
muzikalį vakarėlį.

Po mišparų, sekmadienį, lap-. 
kričio 20-tą, bažnytinėje svetai
nėje bus proga išgirsti dar pir
mą kartą mūsų mieste kalbant 
neseniai iš Lietuvos atvykusius vai. ryte per šv. mišias
Marianapolio Kolegijos Studen- kun. K. Vasys moterystės ryšiu 
tus pp. Skiriu ir Kupraitį, taip- surišo Angelą Krasinskaitę su 
pat kalbės LDS Propogandos Henry Denoncour. 
komisijos narys. Per 9:30 vai. mišias, kurias at-

Muzikalę programos dalį išpil- našavo kun. J. Bakanas, iškil- 
dys Marianapolio Kolegijos stu- mingai susituokė choro nariai: 
dentai ir Šv. Kazimiero parapi- Juozas Gudukas su Marijona 
jos choro grupė, vadovybėje Plitnikaite. Choras per mišias 
muziko Juozo Žemaičio. giedojo. Dain. M. Cižauskienė iš- siu ir UŽ juos išsigerti

i Patartina, visiems atsilankyti, 
nes jau labai seniai, kaip teko 
girdėti gerų kalbų ir naujų ži
nių iš Lietuvos.

I -----------
' SĄJUNGIECIŲ DĖMESIUI 

, Į Visos narės Moterų Sąjungos 
_________ ‘ 5-tos kuopos kviečiamos susi- 

LIEtUVIAI ĮSIGYVENDINA | rinkti, sekmadienį lapkričio 20- 
Pastarais keliąis metais, šiau- tą, 1:30 vai. po pietų į Černiaus 

rinėje (Northside) kolonijoje paveikslų studiją, Vernon St., 
lietuviai pradėjo pastoviau apsi- kad visa kuopa bendrai galėtų 

Rūtvilė.

Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA

gi antroje pusėje gatvės ant 
kampo,* naujus namus stato p. J. 
Degutis. Prie progos pranešu 
lietuvių žiniai, kad toje pat sek-. 

, i ei joje,, parsįdupda visai ųę^ran-

šv. Kazimiero parapijos choro 
14-tas Minstrelis, vadovaujant 
muzikui J. Žemaičiui bus persta
tytas lapkričio 22 dieną, K. of C. 
svetainėje, 10 Elm St. Pradžia 
8 vai. vak. Įžanga tik 50 centų. 
Visas pelnas parapijai. Mūsų pa
rapijos choro parengimai visuo
met būna sėkmingi. Minėtas 
choras, vadovaujant muz. J. Že
maičio, rūpestingai prie minėto 
minstrelio ruošiasi. Tikimasi 
viskas bus atlikta kuopuikiau- 
siai. Todėl visus parapijonus ir 
svečius kviečiame dalyvauti 
skaitlingai. Rengėja’.

* ____  - ' . . , Į

siteiraukite. —
Naujakurys.

CHORŲ SUSIRINKIMAS [ 
, Naudos Anglijos chorų susi
rinkimas įvyks lapkričio 22 d., 
10 vai. vakare, Alhambra svetai-

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gtažia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kainai doleris. (Siunčiant paštu$1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay So. Boston, Mass.

i
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įvyks šokiai. Patartina visiems 
dalyvauti choro koncerte ir šo
kiuose. Pelnas skiriamas para
pijai.

HARTFORD, CONN.
LDS 6-tos kuopos svarbus su

sirinkimas įvyks antradienio 
vakare, lapkričio 22, prasidės 8' 
vai. mažoje mokyklos svetainėje.'

Visi nariai-ės nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti. Yra svar
bių dalykų aptarti, ir keletas na
rių yra atsilikę su mokesniais.; 
Prašome šiame susirinkime atsi

BINGO ŽAIDIMAS
Ketvirtadienių vakarais įvyks

ta “bingo” Šv. Andriejaus par. 
svetainėje. Pelnas parapijai. 
Kviečiame visus dalyvauti. T.M.

lyginti. LDS kuopos valdyba. C. BROOKLYN, N. Y.

ELIZABETH, H. J.
SERGA KOMP. J. ŽILEVIČIUS

Jau kelinta savaitė, kaip ser
ga komp. J. Žilevičius. Pavojin
ga ausies liga kankina gerb. 
kompozitorių ir daug kenkia 
girdėjimui. Ligonis prižiūrimas 
specialistų gydytojų. Linkėtin? 
komp. greito pasveikimo.

Lankytojas.

NEW BRITAIN, CONN.
MIRS JAUNAS LIETUVIS

Lapkričio 7 d., nervų pataisos 
ligoninėje, po ilgos ligos mirė 
Juozas Kochanskis, 27 m. am
žiaus. Paliko dideliame nuliūdi- 
me savo seną motiną, Petronėlę' 
Kochanskienę, tėvelį, kuris ran-! 
dasi irgi toje pačioje ligoninėje,' 
dvi seseris ir keturius brolius. 
Palaidotas su bažnytinėmis apei
gomis Šv. Marijos kapuose. Lai 
Dangiškasis Tėvas būna gailes
tingas velionio vėlei. Velionio1 
motinai reiškiame užuojautą. 
Metai atgal palaidojo sūnų Si
moną, 30 m. amžiaus. Ji nors ir 
senatvės sulaukus uoliai dar
buojasi Šv. Andriejaus par., 
puošdama ir valydama bažny
čią.

PROVINCIJOS CHORŲ 
ŠOKIAI

Neseniai susitvėrus Brookly
no -Maspeth o chorų provincija, 
artimesniam choristų susipažini
mui, lapkričio 23 d., padėkonės 
dienos išvakarėse, rengia šokius, 
kurie įvyks Šv. Jurgio par. sve
tainėje, 297 York St., Brooklyn. 
N. Y. Pradžia 8 vai. vakare. Į- 
žanga tik 25c. Gros J. Navicko 
orkestras. Į šį pirmą tos rūšies 
parengimą kviečiami netik para
pijų choristai, bet ir visos apy
linkės jaunimas. Tai bus jauni
mo vakaras. Reikia džiaugtis, 
kad jaunimas buriasi vienan bū
rin ir galima tikėtis, kad šis vie
ningumas duos gražių vaisių a- 
teičiai.

• DARBININKAS
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Modernioji Smeltės statyba. Viršuje, modernūs gyvenamieji name
liai; apačioje, naujojo kvartalo gatvės vaizdas. VDV
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DRAUGIJOS MIRUSIEJI 'kolonijoj čia Baltimoreje. Ilgiau-

šių metų visiems!
Baltimorės Kronistas.

LDS KUOPOS SUSIRINKIMAS 
Į

Lapkričio 20 d., tuojau po su
mos įvyks LDS 36 kp. susirinki
mas. Malonėkite visi nariai da
lyvauti, nes turime varbių reika
lų. Kviečiame ir ne narius ateiti 
ir prisirašyti prie šios vienintę- 
lės darbininkų organizacijos. 
Kaip būtų malonu, kad mūsų 
jaunimas stotų į šią lietuvišką 
katalikišką darbininkų organi
zaciją ir dirbtų Dievo ir Jo Baž
nyčios garbei, savo ir savo arti-’ 
mų gerovei. Dalyvautų su savai-' 
siais, o ne taip, kaip dabar da-' 
ro susitvėrusi jaunų vyrų drau
gija. Jaunime, suprask kur žen
gi!?

KONCERTAS
Lapkričio 19 d. įvyks Šv. Ce

cilijos choro metinis koncertas, 
354 Park St., svetainėje, 7:30 
vai. vakare. Koncerto programą 
išpildys choras ir solistai vado
vaujant muz. K. Žalnieraičiui. 
Koncerto prigramai pasibaigus

ŠV. VARDO DRAUGIJA

Pereitą savaitę Šv. Vardo d-ja 
ėjo bendrai prie Komunijos per 
9 vai. mišias ir po tam parapijos 
svetainėje turėjo bendrus pusry
čius.

Raštininkas Kučinskas skaitė 
padėkos laišką gautą nuo kun. 
Dr. J. Navicko iš Marianapolio 
ir dėkojo šiai d-jai už $10.00 au
ką, kuri buvo pasiųsta viesulos 
ištiktai, ir daug žalos padariu
siai gražiai Marianapolio Kole
gijai. Sektinas pavyzdys kitoms 
draugijoms.

Jau antras mėnuo serga Elena 
Vyšniauskienė, kuri šiuo laiku 
yra pas seserį Vensevičienę ir ji 
ligonį prižiūri. Linkėtina ligonei 
greito pasveikimo.

Jaunimas labai aktyviai dar
buojasi Šv. Vardo draugijoje. 
Ypač daug darbuojasi beno mo
kytojos, kuriam Šv. Vardo drau-Į 
gija įteikė dovaną $50.00 vertės.

Rap.\

NEWARK,N.J.
Lapkričio 6 d. šios kolonijos 

L. Vyčių 29 kp. bovvling ratelis 
žaidė su Elizabetho L. Vyčių 52 
kp. rateliu. Newarko Vyčiai jau 
trečią iš eilės žaidimą laimėjo.

Bowling žaidimo rezultatai: 
NEWARK

šeštadienį, lapkričio 12 d. kun. 
Dubir^kas atgiedojo egzekvijas 
ir atnašavo šv. Mišias už visus 
dr-jos mirusius narius, kurie pe
rėjo į geresnį gyvenimą 10-ties 
metų laikotarpyje. O sekmadienį________ _________
mirusiųjų vardai buvo viešai iš- įjos atnaujinimo: 
skaityti ir buvo prašoma gyvųjų -- - ■ - — - -
juos atminti maldoje. Amžinąjį 
atilsį sekantiems suteik, Viešpa
tie: Juozui Augaičiui, Jonui
Bradunui, Jonui Baranauskui, 
Juozui Biežiui, Juozui Danieliui, 
Jonui Grebliauckui, Kostantui 
Ivanauskui, Pranui Jakaičiui, 
Juozui Jukneliui, Vincui Juške- 
lijii, Motiejui Klišiui, Mykolui Grebliauckai, Šilinskienė Barbo- 
Lankevičiui, Juozui Sakevičiui, ra ir duktė, Gužauskai, 
Vincui Skirpstui, Antanui šeš
kausimi, Vincui Svirskui, Sta
siui Skvernavičiui, Kazimierui 
Žolinui, Adomui Pazneikai, ir 
Antanui Žemaitaičiui. A. a. An
tanas Žemaitaitis, miręs gegu
žės 7 d. 1932 m. taip mylėjo nau
jai susitvėrusią Jėzaus Vardo 
dr-ją, kad prieš mirtį pasirūpino 
palikti sumą pinigų, kad kas 
mėnesį dr-jos Šv. Komunijos 
sekmadienį būtų atnašaujamos 
Mišios už visos dr-jos narių in
tencijas. Tai tikrai garbingas 
paminklas! Po šv. mišių visi na- Marė, Jasaitis Jonas, tėvas, Ki- 
riai atnaujino paprastą ŠŠ. Var- sieliai, Masundukienė Veronika, 
do dr-jos daromą priesaiką. Vi-'Dubauskai aukavo $6.00, Braziai 
si pasižadėjo savo Vadui Kris- Antanas ir Aleksandra $4.00. 
tui pašvęsti savo vyriškumą ir po $3.00 aukavo Juškelienė An- 

t. tanjna, Urbonai Steponas ir Al
dona, ir Jaudegienė Rozalija. Iš
viso iki šiam laikui suaukota 
$858.00. Per visas mišias kuni- 
[gai dėkojo žmonėms už jų už
uojautą bažnyčios reikalams.

BAŽNYČIOS ATNAUJINIMO 
FONDAS AUGA 

Pereitą sekmadienį šie prisi
dėjo savo aukomis prie bažny- 

Gurinskai, 
Kučauskai, Mikelaičiai, Cučuliai, 
Nageliūtė Ona, ir Bruzgiūtė Ma
rijona aukavo po $10.00. Bruz
giūtė jau ankščiau buvo davusi 
$5.00. Sekantieji aukavo po $5. 
00 — Antanas šeškauskas, Pet
ras Rokuiža, Juozas Kašinskas, 
Venskienė Ona, Dr. Želinskas, 
Bladžiūnai, Jucienė, Lopetienė,

Mažei
kienė Marė, Ratkevičienė, Alek
navičius Juozas, Kazlauskai Au
gustinas ir Anelė, Valčečkai, 
Rėkus Antanas, Rėkus Jonas, 
Juozapaitienė, Mandravickas 
Antanas ir žmona, Petrauskai. 
Hollins St., Kiškiai, Remeikienė 
Magdė ir Antanas, Mockevičiai, 
Parkin St., Bulotai Vladas ir 
Magdė, Dubinskienė Ona, Gla
veckai Benedikta ir Jonas, Vai
tukaičiai Vincas ir Ona, Vladas 
Stuikis, Bogdanavičiai, Sakevi- 
čiai Antanas ir Ona, Tautkienė

savo talentus praplatinimui Jo 
karalystės čia žemėj.

Į pereito sekmadienio rengtą 
moterų są-gos obuolių balių pu
blikos atsilankė nedaug. Buvo 
daug visur parengimų.

HARRISON-KEARNY, N. J.
Lapkričio 5 ir 6 d.d. Šv. Vardo 

draugijos jaunųjų benas suren
gė judamus paveikslus. Paveiks
lais visi buvo patenkinti. Pa
veikslus rodė p. S. Baurušaitis 
be jokio atlyginimo. Taigi daug 
pasidarbavo pp. V. Jerusevičius 
Jr., beno vedėjas, A. Žilinskas, 
K. Mačiulis.

Benui daug kainavo įsigyti in
strumentus ir uniformas. Bet ti
kimės iš parengimų padengti iš
laidas.

M. Monty 158 159 196
Laugžemis 174 170
Banis 150
Barkauskas 166 179 170
J. Monty 159 210 132
Daukšys 241 179 159

898 897 807
ELIZABETH No. 1.
Yankūnas 152 153 178
Kakštis 130
Oškutis 147 167
Viškaškus 167 213 154
Gaines 213 172 177
Degutis 146 155 139

808 840 815 
K. V.

UTICA, N. Y.

GARBINGOS SUKAKTUVES j Komunijos, tai manydavo, kad
Pereitą sekmadienį sukako 10 esti visai arti tobulybės. O čia 

metų Šv. Vardo vyrų dr-jai nuo susikūrė dr-ja, kurios tikslas 
jos įsikūrimo mūsų parapijoj, buvo priimti Jėzų j savo širdį 
Kaip kun. Dubinskas, dr-jos bent vieną kartą į mėnesį. Tai 
dvasios vadas, savo pasveikini- j buvo platus užsimojimas, tačiau 
me per mišias pabrėžė, kad tai Dievas laimino 40 vyrų pradžią, 
buvo išganinga mūsų lietuvių Žinoma reikėjo daug pasišventi- 
parapijai diena. 10 metų atgal, mo ir raginimo iš dvasios vadų 
40 drąsesnių ir ištikimesnių ka- pusės, tačiau po 10 metų gyva- 
talikiškų vyrų, antrą lapkričio vimo ŠŠ. Vardo dr-ja skaito virš 
mėn. sekmadienį, pirmą kartą 300 narių, iš kurių kas mėnuo 
būryje priėmė Šv. Komuniją. 200 ir daugiau dalyvauja Eucha- 
Tai buvo tikrai drąsus žygis, nes, rištinėje puotoje. ŠŠ. Vardo dr- 
kas nėra dirbęs kriaučių dirbtu- ja šiandien mūsų parapijoj uži- 
vėje, tai tas tik nežino kiek prie ma labai svarbią vietą. Tai tik- 
tikintis asmuo turi nuo ilgą-lie- ras ne tik papuošlas, bet vei- 
žuvių ir neplauta bumių žmonių kiantis mūsų parapijos šulas 
prikesti. šeši mėnesiai gyvenimo kaip dvasiniam, taip visuomeni- 
buvo pranašaujama ką tik įsis- niam gyvenime. Kad paminėti 
teigusiai draugijai. Mėnesinė šv. w.ties gyvavimo
Komunija tai buvo mažai girde- „
tas dalykas lietuvių tarpe. Jei ir. kakt“’es v,rs 250 buv°
geras katalikas vyras eidavo du Prie Lievo Stalo pereitą sekma- 
ar tris kartus į metus prie šv. dienį.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ
r -•

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

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

60 Ellsvorth St Telefonas
Worcester, Mass. Vorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston *, . in
PHONE

So. Boston

i

Pereitą pavasarį mūsų lietuvių
parapijoje įvyko klebonų per- kaitė, A. Kanapkienė, K. Kari- rie negavo, tai galite gauti kle- 
mainos. Kun. Dr. Šimkus išvyko nauskas, M. Andrikytė, A. Mar- bonijoje.
į Lietuvą, tai nauju klebonu ga- kevičius, J. Marcelynas, M. Ado- ----------------
vome jauną iš Lietuvos atvykusį maitytė, A. Jaruševičius, A. Bu-j Vienai lietuvių šeimai, kuri 
kun. Vladą Liubauską, kuris čia kauskas, V. Morkevičius. Per- gyvena Waterbūry apylinkėje, 
labai energingai darbuojasi. Jau traukoje grojo V. Ulinskis, A. pastaromis dienomis įvyko ne
atremontavo bažnyčią, rengia į- Jerosevičius, 
vairius parengimus.

Girdėjau, kad po Kalėdų bus P- Gaubas * j° valgydamas mėsą užspringo;
Viena ko se®111® Hartfordiečiai p. M. vyriausi tos šeimos sūnų pagavo 

Tiki.1 Kripas su savo dviem sūneliais vagystėje; tos šeimos galvai be- 
sudainavo ‘ ~
navo pp. 
Dulskytė,

E. Digimas, V. malonių dalykų. Keli metai atgal 
Markevičius. Taipgi grojo gitą- vienas tos šeimos geras draugas

suvaidintas veikalas, 
mums trūksta, tai choro, 
mės, kad klebonas ir tą reikalą 
sugebės sutvarkyti.

keletą dainelių. Dai- sitrūsiant rūsyje trūkęs boileris
D. Markevičiūtė, O. ir jį smarkiai apdegino. Kiek pa-
E. Padaigaitė ir I. sikankinęs mirė. Pereitą pavasa

Darbai Šioje kolonijoje page- Drevinakaitė. Baigiant progra- ' rį tos šeimos vyriausias sūnus 
rėjo, ypač geležies liejyklomis m, damavo<UdysiS choras, vaį į pavogęs automob.1; u-t, auto- 
lietuviu komp. A. Aleksiui. Programą mobili pardavęs už $350.00. Žmo-

POPIETINIS PASILINKS
MINIMAS

Metinis ŠŠ. Vardo dr-jos glo
bojamas Oisterių Rostas praūžė; 
tikroje jubiliejinėje nuotaikoje. Į 
Visi gražiai šeimyniškai links-' 
minosi visą popietį ir vakarą, i 
Tvarka ir patarnavimas buvo 
kuopuikiausi. Valerijonas Straz- 
dauskas, pirmininkas, jo brolis 
Antanas, dr-jos raštininkas, Fe
liksas Rėkus, vice-pirmininkas, 
su savo dvasios vadu kun. Du- 
binsku smulkmeniškai buvo iš
dirbę visus planus, kad viskas 
iš anksto buvo numatyta ir tin
kamai aprūpinta. Padėjėjų šta
bas susidėjo iš sekančių asme- vo testamente paliko $100.00 šv. 
nų. Prie durių bilietus priėmė Alfonso parapijos bažnyčiai šv. 
Kazys Pugevičius ir Jonas Kara- mišioms. Prieš mirtį jis norėjo, 
liūs. Bar-čekius pardavinėjo kad savo bažnyčioje jis būtų at- 
Juozas Kvedera, tėvas, ir Anta- minamas, ir kad kaip kunigai, 
nas Rėkus, tėvas. Prie gėrimų taip žmonės pasimelstų už jo 
patarnavo Jonas Letkauskas, vėlę. Amžinąjį atilsį duok jam, 

Vincas Vaškevičius, Jonas Ja-, viešpatie! Žvalgas.
saitis, ir Vincas Čeplinskas. Žai- — 
dimais rūpinosi Jonas Pazneika Grynas bičių medus, ku- 
ir Juozas Kvedera, sūnus. Virtu- rį bitės sunešė iš žydinčių 
vėje dirbo visa kariuomenė mo- javų, gėlių, pievų ir me- 
terų ir mergaičių vadovybėje džių yra tikras vaistas. 
Steponės Šilanskienė. Petras Taigi, įsigyk kvortų me- 
Makarauskas buvo tarnautojų- daus ir gerk jį su arbata 
waiterių vadas. Vladas Stuikis, ar kava vietoje cukraus. 
Povilas Kriaučiūnas, Antanas Kas vartoja medų — to 
Remeikis ir kiti vikriai sukosi, slogos nevargina. Kvorta 
kad visi būtų tinkamai aprūpin- kainuoja tik 75c. Jo galite 
ti. Po pietų muzika buvo Leke- gauti “Darbininko” adm. 
vičiaus, o vakare Jurgis Jakaitis 366 W. Broadway, So. Bos- 
su savo padėjėjais visus palinks- ton, Mass. 
mino. Svečių buvo gana daug, 
įvairių tautų ir įvairių pažiūrų. 
Visi gražiai linksminosi iki vėlu
mos. Šių garbingų 10-ties metų 
sukaktuvių proga Baltimorės 
Kronistas sveikina dr-jos dva
sios vadą, kun. Antaną Dubins- 
ką, sveikina dabartinę valdybą, 
sveikina visus narius ir linki vi
siems nepailsti tame garbingame 
darbe, kurį ši draugija atlieka 
mūsų parapijoj, mūsų lietuvių

SVEIKINAME
Sekmadienį, lapkričio 13 d., 

jdr-o Krizostomo Mendelio žmo- 
” na Šv. Agnietės ligoninėje susi- 

i laukė sveikos dukrelės. Kaip 
motina, taip naujagimė jaučiasi 
gana sveikos. Sveikiname ponus 
Mendelius ir ponias Mendelienės 
tėvelius ponus Vaškevičius.

RŪPESTINGAS 
ATSIMINIMAS

A. a. pereitą mėn. miręs senas 
parapijietis Juozas Danielius sa-

Juozas Kasinskas
Ine.

I Laidotuvių Direktorius
! Patarnavimas Dieną ir Naktį

: 602 Washington Blvd.
; BALTIMORE, Md.

; Telephone Plaza 8595
1 Limosinai dėl visokių reikalų.

lietuvių mažai be darbo.
Pabaigoje pereito mėnesio ap

sivedė doras jaunuolis p. Juozas 
Sabis su p. Juze Lalyte iš Ams
terdam, N. Y. Linkime laimingoj 
šeimyniško gyvenimo.

Parapijietis.

WATERBURY, CONN.

gus, kuris buvo pirkęs tą auto
mobilių, prarado automobilį ir 
$300.00, kuriuos jau buvo sumo
kėjęs. Bet tas sūnus būk nuo 

.teismo išsisukęs. Dabar tos pa- 
--------- ---------------«■------------- --------— čios šeimos tris sūnus pagavę 
kuris stovėjo prie įėjimo į sve-. vagy3tėje. Turėjo užsistatyti 
tainę. Sužeidė taip, kad turėjo, kauciją iki teismo, bet kaip už
šaukti gydytoją. Gaila žmogaus, gįbaigė byla neteko sužinoti. Du 

—----------------- Įbroliu sėdi kalėjime ir laukia
Lapkričio 16 d. prasidėjo Šv.'teismo už kitus nusikaltimus. 

Juozapo par. bazaras, kuris tę- Sakoma, kad nepaleidžia iš ka-

užbaigė Lietuvos himnu.

Visi vaidintojai ir dainininkai 
gražiai išpildė programą.

Pasibaigus vakarui koks pik-' 
tadarys sumušo p. Girdžijauską, Į čios šeimos tris

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN
Lapkričio 13 d. įvyko šv. Juo

zapo par. choro, vad. komp. A. sis šiais vakarais: lapkričio 16, Įėjimo be užstato po $15,000. 
Aleksio, 15 metinis koncertas ir 17,19, 23, 24 ir 26. Biznieriai ir 
vaidinimas. įžanginę kalbą paša- ūkininkai gausiai suaukavo 
kė kun. B. Gauronskis. ................. —
kalbėjo ir komp. A. Aleksis. pp. žai dovanų ir kiti geraširdžiai 
J. Lušiūtė ir Kurklevičiūtė su- žmonės. Bazaro vedėju - pirm:

Taigi tiek niekas nenori rizi
kuoti. Gaila jaunuolių, bet nie- 

Taipgi daiktų. Taipgi suaukavo nema- kas kitas nekaltas, kaip jie pa-
tys. Lai būna įspėjimas kitiems 
jaunuoliams, kad neužsiimtų 

dainavo keletą dainelių, prita- yra kun. E. Gradeckis. Iš bazaro kriminališkais darbais, nes nuo 
riant jaunųjų chorui. Vaidinimą tikisi pelno parapijos išlaikymui, bausmės niekas dar neiŠBisuko. 
suvaidino šie mėgėjai: A. Ulins- Visi, kurie gavo tikietų Įmygu- Jeigu kada kam ir pavyksta iš
kis, A. Grėbliūnaitė, S Volo™. <m> tia • trvoniVii foi valiau ar onVSZioii
čiūnaitė, V. Klimas, A. Bukaus-'liau kai lapkričio

S. Valan-jtes, tai prašome grąžinti ne vė-1 'atsukti, tai vėliau ar ankščiau 
. Bukaus-:liau kai lapkričio 28. Jeigu, ku-'dar labiau įklimpsta. Koresp.

i į

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.
Sįsįsirt . Tel. SOUth Boston 154/

496 Firšt Street,




