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Klaipėdos Gubernatorius 
Atsistatydino

KAUNAS, Lietuva, gruo
džio 8 — Šiandien atsista
tydino Klaipėdos krašto 
gubernatorius Juozas Ku
bilius ir jo pasiuntinys. 
Kaip praneša Associated 
Press, tai naujuoju Klaipė
dos gubernatorium būsiąs 
paskirtas klaipėdiškis. Tai 
bus pirmas toks Įvykis nuo 
Klaipėdos krašto atgavimo 
1923 m.

Naciai labai nekentė gu
bernatoriaus Kubiliaus, 
nes jis jiems nepataikavo; 
vetavo keletą bilių, kuriuos 
naciai norėjo pravesti lie
tuvių nenaudai.

Vadinasi, naciai ima vir
šų. Lietuviai, būkime vie
ningi.

Radikalai Bėga Iš Ispanijos

Dar Atimta 128 Pasai Iš 
Lietuvių

Klaipėda, gruodžio 8 d.— 
Šiomis dienomis dar atim
ti 128 pasai iš lietuvių, kas 
reiškia, kad tie asmenys 
negalės ateinančiuose rin
kimuose balsuoti. Vokieti
ninkai pasiryžę atimti vie
tos gyventojo Dožymį iš vi
sų, apie kuriuos mano, kad 
balsuos už lietuviškus są
rašus.

v •

Rusijoje Areštavo 63 Ukrai
niečių Armijos Viršininkus

Iš užsienių suvažiavę ra
dikalų suverbuoti jaunuo
liai, sudarė kariuomenės 
būrius ir padėjo Ispanijos 
radikalams kariauti. Da
bar, baigiantis civiliam ka
rui gen. Franco naudai, su
važiavę iš užsienių karei
viai galvatrūkčiais bėga at
gal į namus. Tik kaikurie 
iu turi nemažai vargo su 
leidimais sugrįžti. Kaiku
rie jų net nebegali gauti 
leidimo ir liko žmonės be 
šalies, be pilietybės. Dau
guma grįžtančių yra su
žeisti. Nemažai ir lietuvių 
jaunuolių komunistai buvo 
pasiuntę į Ispaniją kovoti 
už komunizmą. Keli lietu
viai žuvo kovos lauke. Ko
munizmo vadai džiūgau
ja, kad jie žuvo dėl “demo
kratijos”, suprantama sta- 
liniškos “demokratijos” 
kuri Rusijos darbininkams 
yra tikra baudžiava. Ko
munizmo vadai tų jaunuo
lių vardu pinigavosi ir pi- 
nigaujasi Amerikoje ir ki
tose šalvse. Tai baisiai ne
gražus darbas. Bet žmonės 
be sąžinės negi ką paiso. 
Sąmoningų darbininkų pa
reiga įspėti darbininkus 
nuo išnaudotojų komuniz
mo agentų.

v •

Londonas, Anglija, gruo
džio 8 — Sovietų Rusijos 
slaptoji policija areštavo 
63 aukštus ukrainiečių ar
mijos viršininkus Kieve. 
Slaptoji Stalino policija 
kaltina areštuotus armijos 
viršininkus sąmoksle su di
džiosiomis Europos valsty
bėmis prieš Stalino dikta
tūrą, praneša Daily Ex- 
nress. Sakoma, kad sąmok
slininkai planavę įkurti ne
priklausomą Ukrainą. Kas 
čia tokio, jeigu sovietų Ru
sijos diktatorius Stalinas 
pripažįsta demokratiją ir 
tautoms apsisprendimo 
teisę, tai turėtų ne areštuo
ti laisvės ir demokratijos 
trokštančius ukrainiečius, 
bet jiems padėti nepriklau
somybę atgauti.

Areštavo 40 Vokietijos 
Armijos Viršininkų

Londonas, Anglija, gruo
džio 8 — Praneša, kad Vo
kietijoj areštavo 40 aukš
tu armi jos viršininkų, tarp 
kurių ir kelis generolus ir 
užsienių ministerijos aukš
tus valdininkus. Jie kalti
nami už neištikimybę Hit
lerio diktatūrai. •

Mirė Režisorius Konstantas 
Glinskis
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Bendras Kauno vaizdas nuo Aleksoto kalno.

Pasikeitė Lietuvos Vyriausybė Anglija Duoda Paskolą 
Kinijai

Perrinkus Lietuvos Valstybės Prezidentą, esamu 
papročiu atsistatydino ir vyriausybė. Naują vyriausy
bę sudaryti Valstybės Prezidentas pavedė ligšioliniam 
ministrų tarybos pirmininkui, VI. Mironui. Gruodžio 5 
d. Valstybės Prezidentas patvirtino naujosios vyriau
sybės sąstatą, kurį sudaro: ministrų tarybos pirminin
kas — VI. Mironas, užsienių reikalų ministras — St. 
Urbšys, vidaus reikalų ministras — Silvestras Leonas, 
krašto apsaugos ministras — brig. gen. Kazys Mustei
kis, teisingumo — Jonas Gudauskas, finansų — Julius 
Indrišiūnas, žemės ūkio — Juozas Skaisgiris, švietimo 
— prof. Juozas Tonkūnas, susisiekimo — inž. Germa
nas.

Šioje vyriausybėje yra penki nauji asmenys. Juo
zas Urbšys iki šiol buvo užsienių reikalų viceministru, 
o prieš tai — Lietuvos pasiuntiniu Latvijai. Brigados 
generolas Kazys Musteikis iki šiol buvo Karo Mokyk
los viršininku. Jis yra baigęs užsienyje generalinio šta
bo akademiją. Jonas Gudauskas iki šiol buvo Apeliaci
nių Rūmų Aukštojo Teismo pirmininkas, o prieš tai Pa
nevėžio Apygardos Teismo pirmininkas. Juozas Skais
giris buvo žemės ūkio viceministras, o prieš tai — tos 
pat ministerijos miškų departamento direktorium. Su
sisiekimo ministras Germanas buvo švietimo ministe
rijos amatų mokyklų departamento direktorium, o 
prieš tai — Panevėžio apskrities inžinierium.

Be įvykusių permainų, bus paskirtas ministerio 
pirmininko pavaduotojas, kuriuo numatytas gerai A- 
merikoje žinomas, dabartinis Pasiuntinys Didžiąjai 
Britanijai, Bronius Balutis.

Lietuvis Darbininkas
Klaipėdos Krašto Direktorija' n/'X/; bulėjed*I 
Draudžia Turtą Pardavinėti kietininkų sumuštas lietu- Klainpdnip vis darbininkas Jonušys,

lUaipcuOJc kuris to pasekmėje gruo-
----------- džio 5 d. ir mirė. Junknai- 

K lai pėda, gruodžio 8 d.— čiuose vokiečiai sunkiai su- 
Vokietininkų sauvaliavimų žalojo galvas dviem pašto 
pasėkoje, pašlijus ekono- darbininkams. Be to gruo- 
minei būklei, Direktorija džio 5 d. išdaužyti Vytauto

Londonas, gruodžio 8, — 
Anglijos bankininkai su
tinka duoti paskolą Kini
jai. Gavus paskolą, Kinija 
salėtų ilgai tęsti karą su 
Japonija. Anglijos pini
guočių tikslas yra. kad ka
ras Kinijos su Japonija už
sitęstų ilgai ir Japoniją nu
silpnintų. Kam nėra žino
ma, kad piniguočiai, beveik 
visose šalvse yra žydai ir.__________ , _______ v__,__
jie yra kurstytojai tautų į uždraudė Klaipėdos krašte Didžiojo gimnazijos Klai- 
karą. 'bet kokius išpardavimus. į pėdoje langai.

Anglija Ir Prancūzija Didins 
Ginklų Galybę

karą. 'bet kokius išpardavimus.

iPRANCŪZIJA IR VOKIETIJA 
SUDARĖ SUTARTĮ

Roosevelt Kalbėjo Apie Eko
nomines Ir Socialės 

Reformas

I

Atidarytas Naujas Panevė- Kunigas Pabėgo Iš Raudo- 
žio ■ Joniškėlio Geležinkelis nų jų Valdomos IspanijosV*

[V

Komunizmo agentai rin
ko pinigus iš visuomenės 
Ispanijos radikalams (loja- ' 
listams) padėti nukovoti 
gen. Franco armiją. Nepa
vyko. Šimtai radikalų grįž
ta iš Ispanijos, kurie buvo 
tarptautinėje brigadoje. 
Dabar komunizmo agentai 
sumanė nauia pasipiniga
vimo būdą. Paskelbė aukų 
rinkimo vajų, kad tuos 
grįžtanučius radikalus su
šelpti. Lietuvių komunistų 
organas šaukia: “Greitai 
Reikia Pinigų”. Kada bus 
galas? Darbininkai turėtų 
uždaryti kišenes ir pasaky
ti komunistams: “Komu
nizmo propagandai neduo
sime nei cento”.

Koąiunizmas yra bai
siausia liga. Įspėkime dar
bininkus, kad jie nesiduotų 
apgaudinėti komunizmo 
raketieriams. Supažindin
kime darbininkus su Rusi
jos komunizmo vergija, 
kad jie pažinę tuos komu
nizmo agentus pasiųstų į 
Rusiją.

Komunizmo agentai sa
ko, kad jie kovoja prieš ka
ra, bet patys renka aukas 
karui, siunčia jaunuolius į 
kara. Sovietų Rusija turi 
didžiausią armi ja, turi di
džiausius amunicijos ir 
ginklų sandėlius. Kam vi
sa tai, jei ne karui?!

Kaunas, gruodžio 
mirė žinomas dramos 
sierius Konstantas Glins
kis. Jis jau prieš Did. Karą 
vaidino lietuvių teatro ro- 
ėse, o nepriklausomoje 

Lietuvoje buvo vienas iš 
Valstybės Teatro dramos 
tūrėjų.

v •
3 d. 
reži- Kaunas, gruodžio 3 d., 

dalyvaujant vyriausybės ir 
Bažnyčios atstovams, ; ' 
darytas naujas 38.5 kilo-'ei jos seminarijos Ameri- 
metru Panevėžio - Joniškė- kos Katalikų Universitete 
lio geležinkelis ir 21 kilo- rektorius, gavęs žinia, kad 
J______ X_____ T'b_________-__T _ TA________ T W TP • t—» • 1 4

nų plentas.

VVashinsrton, D. C., gruo
džio 8 — Kun. Sugranes, 

ati- CMF., Kliaritų kongrega-

Paryžius, gruodžio 8, — 
Prancūzijos ir Vokietijos 
valdžios šiomis dienomis 
sudarė draugiškumo sutar
ti kuria jos pasižada neko
voti viena prieš kitą. Abi 
valstybės yra patenkintos 
dabartiniais rubežiais ir nė 
viena nei kita neieškos sa
vo žemę padidinti. Abi val
džios sutarė rūpintis vi
sais klausimais, kurie tik 
jas paliestų. Yra taip pat 
gandų, kad Hitleris nebe- 
reikalausiąs Vokietijos ko
lonijų iš Prancūzijos, bet 
nukreipsiąs savo žvgius į 
rvtus, kad taip galėtu ne
kliudyti nei Jungtinių A-mais. 
merikos valstybių, nei An- kad jis esąs artimai susiri- 
glijos nei Prancūzijos. 1 šes su komunistais.

• v

Chapel Hill, N. C. — Pir
madienio vakare prez. Roo
sevelt kalbėjo North Caro- 
lina universitete studen
tams. kur tarp kitko pa
reiškė, kad jo kova už nau
jas ekonomines ir socialės 
reformas tik prasidėjo, ir; 
kad tą darbą tęs ir to-i 
liau. Pasmerkė tuos, kurie I 
džiaugiasi prezidento eko
nominės ir socialės refor
mos kaikuriais nenasiseki- 

Jis paneigė kalbas,

Londonas — Anglijos 
valdžia sudarius karišką 
sutartį su Prancūzija nu
tarė ateinančiais metais iš
leisti daugiau pinigų karo 
ginklams. Prancūzijos val
džia taip pat nutarė 1939 
metais išleisti 252 bilijonus 
dolerių apsiginklavimo rei
kalams daugiau nekaip per 
1938 metus.

Anglijos valdininkas pra
neša, kad dabar Anglija 
kasdieną apsiginklavimo 
reikalams išleidžia 4 bilijo
nus dolerių.

Skerdyklų Darbininkai Lai
mėjo Streikų

• v

metro Panevėžio - Pumpė- kun. Luizas Pujol, tos pa
nčios kongregacijos narys, 
po dviejų metų slapstymo
si nuo raudonųjų teroristų 
Ispanijoje, pavyko pabėgti.

Kun. Pujol, būdamas Is
panijoje, dar prieš civilį 
kara mokytojavo kliaritų

Žydai Puola Kunigą Coughliną
kiantį komunizmą. Tas jo 
įnešimas kongrese sukėlė. . x. . . . .. .didžiausį triukšmą, žydai: aukstesmoje seminanjoje 
pradėjo rėkti, staugti ir X revoliucijai iam grėsė švilpti ir reikalauti, kad lu? revoliucijai, iam grese 
Levinas būtų pašalintas; ir; S?*1?8 Pavo,™ J.ls J™ hu’ 
triukšmas nesibaigė, FaudTon'»™,.te™r°
Abraham Levin nesutiko k!?k
ištraukti savo įnešimo. Ir 
daugiau kongrese apie ko
munizmą nebuvo ne prisi
minta. Ir jei kas tik smer
kia komunizmą, tai žydai 
tą puola. Taigi būtų gerai, 
kad Katalikai, prisidėdami 
prie žvdų pasmerkti Hitle
rį, taip pat pareikalautų,

Boston, Mass. — Žydų ra
binas, Samuel J. Abrams, 
kalbėdamas į susirinkusius 
žydus sakė: “Hitleris turi 
tautinį socializmą, kun. 
Coughlinas turi savo tauti
nę socialinio teisingumo li
niją. Coughlinas darosi pa
našus į Hitlerį. Jis nuola
tiniai skelbia melagystes a- 
pie žydus, tas sukelia nea
pykantą ir blogą valią, už
tat reikalinga, kad valdžia 
suvaržytų jo radio kalbas”.

Už ką gi žydai puola gar
sų radio kalbėtoja, kun. 
Coughliną? Tik už tai, kad 
jis faktais įrodo žydų susi- kad žydai atvirai pasmerk- 
dėjimą su komunistais, tų Staliną ir komunizmą. 
Žvdai protestuoja prieš Galimas daiktas, kad pini- 
Hitlerį ir fašizmą, bet ne.guočiai žydai Amerikoje, 
prieš komunizmą. Štai kunigą Coughliną kiek su- 
New York Times laikraštis varžys. Turtas jų rankose: 
turė jo aprašymą spalių 31, jie gali jam neleisti per ra- 
d. šių metų, apie Amerikos ” ’ ” “------
žydų kongresą. Kongreso 
metu, vienas žydas, Abra- 
ham Levin, iš St. Louis, 
Mo., įnešė, kad būtų suda
ryta rezoliucija pasmer-

dio kalbėti, ir tada, žinoma, 
jo pamokinančių ir faktais 
paremtų kalbų žmonės ne
galės girdėti. Žvdai kun. 
Coughliną puola už tai, kad 
jis smerkia komunizmą. *

daug kunigų, klierikų, vie
nuolių ir pasaulionių tikin
čiųjų žuvo nuo žiaurios 
raudonų jų komunistų ran
kos.

1936 m. liepos 21 d., rau
donųjų teroristų gauja įsi
veržė kliaritų seminariion. 
suėmė visus seminarijoje 
buvusius kunigus vienuo
lius ir klierikus, pasakojo 
kun. Pujol. Raudonieji už- 
oTobė visus daiktus, sude
gino kun. Pujol rankraš
čius. Tais pačiais metais, 
rugpiūčio 1 d. kun. Pujol 
buvo nuvykęs į Barceloną 
ir ten jis matė kaip raudo
nieji kankino katalikus.

Kliaritai nužudyti grupė
mis. Kaikuried)uvo apipilti 
gasolinu ir sudeginti.

Burgos, Ispanija, gruo-.žmones. Tačiau faktas yra, 
džio 8, — Generolas Fran- kaip Londono laikraštis 
co daro planus, kad karą Universe pareiškė, 1__
greitai užbaigti. Jo žymus ' 
nugalėjimas radikalų prie 
Ebro upės, davė naciona
listams drąsos paskubėti 
prie karo užbaigos. Nese
niai Franco Ispaniją ap
lankė Belgijos karalaičiai 
ir jie pareiškė nusistebėji
mą, kaip išlaisvintoje Ispa
nijoje nuo radikalų, viskas 
tvarkingai vedama. Radi
kalai besitraukdami atgal 
iš savo pozicijų, visa sunai
kina. Jie patys pripažįsta 
savo bloga padėtį. Radika
lų vyriausias generolas Al- 
varez dėl Vayo pareiškė:— 
“Jei mes būsime priversti 
apleisti Ebro upės dešinį 
krantą, mūsų nelaimė bus 
neapsakomai didelė”.

Franco kareiviai jau juos 
išvijo nuo Ebro upės. Ra-į

1 V* • . • f

.StlSj 
kadi 

bombarduojami yra ne 
žmonės, bet amunicijų san
dėliai ir kariškų ginklų fa
brikai. Osservatore Roma
no, Vatikano laikraštis, pa- 
tėmija, kad Franco Ispani
joje viskas yra vedama 
Krikščioniškoje dvasioje ir 
vvkdomas socialinis teisin
gumas.

Atidaryta Meno Paroda
Kaunas, gruodžio 4 d. a- 

tidaryta jubiliejinė meno 
! 237 rinktinių kūrinių paro- 
da.

Chicago, III., gruodžio 8 
— Jau buvo rašyta, kad 
streikas skerdyklose užsi
baigė darbininkų laimėji
mu. Šis streikas prasidėjo 
lapkričio 21 d. ir baigėsi 
gruodžio 5 d. Streikui va
dovavo CIO Packing House 
Workers unija. Union 
Stock Yards and Transit 
kompanija pripažino dar
bininkų reikalavimus, bū
tent, pakelti minimum al
gas iki 621/2 centu į valan
dą ir sumažinti darbo sa
vaitę iki 40 valandų. Kom- 
nija ir ateitvj sutiko duoti 
darbininkams apmokamas 
atostogas.

Streikierius su darbda
viais sutaikė trys taikinto
jai, du federalės valdžios ir 
vienas iš valstybės. Jų pa
tvarkymu ir buvo pasirašy
ta sutartis, kuri ^aliojo a- 
pie 10 dienų, kol bus galuti
nai sudaryta ir pasirašyta 
tikroji sutartis.

Darbininkai džiaugiasi 
laimėjimu.

w •

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 10 d., 2 vai. po pietų įvyks

a v i JiT^Tvi^ Darbininkų Radio programa, kurią išpildys p. Marga-dikalai plačiai yra papirkęi . *1- •, , f • ••dieninius laikraščius ir reta Grybaite, soliste, muzikos mokytoja p. Marijona 
per juos nuolatiniai 8kel-)Treinavičiūtė ir kiti. Prašome pasukti savo radio ro- 
bia, kad Franco lakūnai išdYantr1.120 kilocykles ir klausytis gražių lietuviškų 
orlaivių žudo nekaltus i dainų?muzikos ir kalbų iš WCOP stoties, Boston, Mass.
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Jung. Valstybės 
Vemti jai PffietylJai

Svarbios Prakalbos
VVatęrbury, Conn. — Sek

madienį, gruodžio 11 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Juozą-

Grįžo Jo Eminencija Kardi
nolas Mundelein

Chicago, Iii. 
dienomis

Šiomis tau vai. vanare, »v Juozą- dienomiį grjžo jį Vatikano 
po lietuvių par auditonjo-Miesto / į Kardinolas 
je įvyks svarbios ir įdo- Mundelein, Chicagos arki- 
įmos prakalbos, luinas ren-’skup3^ Sugrįžusį Gany- 
gia f'ederacųos skyrius iritįą a£tiko entuziastingai 
LDS 5 kp. Kalbės įšĮMaria- gausj mjnja žmonių, Kata- 
napolio Kolegijos (Thomp-,iikų Bažnyčios vadai ir 
son, Conn.) studentai, ne-,valstybės viršininkai La 

Šalie stotyje. Visi sveikino 
Jo Eminenciia.

seniai atvykę iš Lietuvos 
ir “Darbininko” redakto
rius.
- Visi šios kolonijos lietu
viai kviečiami šiose prakal
bose dalyvauti. Išgirsite 
vėliausias žinias iš Lietu
vos ir iš viso pasaulio.

Rengėjai.

Raudonieji Bandys Pasi
grobti J. V* Darbininkų 

Kontrolę 1939

Washington, D. C., gruo
džio 8 — Jung. Valstybių 
ambasadorius Berlyne pa
darė pareiškimą dėl Vokie
tijos išleisto dekreto kon
fiskuoti žydų turtą Vokie
tijoje. Vokietijos užsienių 
ministerija užtikrino Jung. 
Valstybes, kad Amerikos 
ir Amerikos piliečių teisės 
dekretu nebus paliestos ir 
bus pilnai apsaugotos.

• v

DARBJNINK&3

Jung. Valstybių
Lapkričio mėn. 6 d. Kau-
2 Metropolijos Kunigų

Vokiečiai PranašaujrRevo- 
liucijį Rumunijoj

Burlrngton, Vermont — 
Kun. M. F. Brady, Hamden, 
Conn. klebonas, konse
kruotas Burlington’o ket
virtu vyskupu.

Minnesota — Prelatas J. 
H. Peschges lapkr. 9, kon
sekruotas Crookstono vys
kupu.

VVashington — Penki ka
talikų kapelionai J. V. ar
mijos tapo pakelti iš major

sios. Reikia, kad abi sritys 
tvarkingai ir gerai būtų 
tvaromos ir nepamiršta- į 
mos. Ir prof. J. Ambraze
vičius aiškiai įrodė, kad 
prel. J. Maironis buvo žmo
gus, kuriam rūpėjo, kad vi
si žmonės galėtų gražiai, 
gerai ir pasiturinčiai gy
venti, ir ypač savo knygo
je: “Kame išganymas” la
bai nuoširdžiai užstoja 
vargšus ir skriaudžiamus 
žmones. Kad žmonėms bū
tų gera gyventi a. a. orfcl. 
Maironis pagamino su sa
vo draugais įvairius pro
jektus ir darė dažnai pasi
tarimus tais reikalais. Už-

ne
Seminarijos didžioje salėje 
įvyko iškilmingas posėdis 
paminėti garbingam amži
nos atminties Bažnyčios ir 
tautos vyrui prel. J. Mairo
niui, kuris daugiau kaip 
prieš penketą metų paliko 
šį pasaulį.

Garbingam vyrui ir dide
liam poetui prisiminti tik
rai buvo suruoštas iškil
mingas ir turiningas minė
jimas, kuriame gražiais sa
vo balsais pasirodė valsty
bės operos solistai p. A. 
Sprindys ir A. Kučingis su-

Kaunas, gruodžio 1 d. Mi
nistras pirmininkas kun. 
Mironas, atsakydamas Sei
mo Prezidijumo paklausi- 
man, pabrėžė, kad krašto 
ekonominė padėtis žymiai 
pagerėjusi, kad artimiau
siu laiku laukiama santy
kių išlyginimo su Vatika
nu ir tolimesnių santykių 
tvarkymosi su Lenkija.

Traukinys Užmušė 23 
Moksleivius

i
i___v_____r_ r______________v__
į leitenantus - pulkininkus. 
Jie yra Mariano Vassalo— 
Puerto Rico kap.: B. J. Tar- 

!skey — Canal Zone; kap. J. 
i F. Monahan — vyriausias 
kapelionas; kap. W. D. 
Cleary Philipinų salose, ir 
kapelionas Edm. C. Sliney 
;— Fort Bliss, Tex.

Havvaii — Kun. Damien’s 
Beatifikacijos procesas uo
liai tyriamas. šeši liuūdi- 

du Mormonai ir

Salt Lake City — Gruo 
džio 1 dieną autobusu vežė 
vaikus nuo 12 iki 16 metų 
amžiaus į Jordan District 
High School arti Midvale. 
Buvo sniego audra. Auto
busu važiuojant per gele
žinkelį, traukinys trenkė į I ninkai, 
autobusą ir užmušė 23 vai-; keturi katalikai aiškiausiai 
kus ir 17 vaikų sužeidė. ’ 
Autobuso vairuotoją taip 
pat užmušė.

Berlynas, Vokietija, — 
Gruodžio 8 — Vokietijos 
spauda, tęsdama propa
gandą prieš Rumuniją, ra
šo, kad Corneliu Zela Co- 
dreanu, fašistų vadas ir jo 
pasekėjai kaliniai sušau
dyti kalėjime. Toliau Vo
kietijos spauda įrodinėja, 
kad žydų ir masonų įtako- 

I je persekiojami naciai. To
dėl spauda įrodinėja, kad 
Rumunijoje nramatoma ir 
tai greitai revoliucija.—

_ -n tarimus tais reikalais. Uz- dainuodami po keletą pa- prelatas J. Mairo-
rasytų Maironio dainų, ku- . ir mv.
rių dainavimas klausyto- iams padarė didelį įspūdį. I ”2? ?e .tlk kaip? p?etas 
Buvo sudainuota Mano bat.ir kalDO var,gaų lr nu' 
gimtinė, Kur lygūs laukatla^u^pnetetas. 
Oi neverk, motušėlė ir ki
tos dainos. Operos solis
tams fortepijonu pritarė 
muzikas K. Kaveckas.

Įspūdingai padeklamavo!^ 
poetas K. Inčiura Maironio 
parašytus eilėraščius: 
pirmoji meilė, Ant Birutės 
kalno ir kt.
Nuoširdžiai paskaitė klie

rikas Valantinas prel. Mai
ronio garbei skirtus savo 
gražius eilėraščius: Mie
gančiam dainiui ir Mairo
nis Seminarijoj.

Iškilmingame posėdy, ku-; 
ris buvo skirtas a. a. Mai
ronio garbei, paskaitą skai
tė p. prof. J. Ambrazevi-! 
čius: “Socialinis klausimas 
Maironio poezijoj”, kur pa
skaitininkas gražiai ir su
maniai parodė, kad jokia 
pasaulėžiūra negali žmo
gaus patenkanti, kuri re
miasi tik žeiiie, nes žmogus 
yra sudėtas iš kūno ir dva-i

Washington, D. C., gruo? 
džio 8 — Komunizmas da- 

, kad pasi
grobti Jung. Valstybių dar
bininkų judėjimą 1939 m., 

. pareiškė Homer Martin, 
CIO United Automobile 
Workers of America prezi
dentas, kalbėdamas Dies 
Kongresinio komiteto tyri
nėjimo sesijoje.

Radiė Programa Muziko ; rys kampaniją, 
Sako Vadovybėje

Sekmadienį, gruodžio 11 CIO United 
d., Catholic Truth progra
moje, 1 vai. po pietų daly-Į 
vaus Knights of Columbus 
Glee Club (30 balsų vyrui 
choras), muziko Povilo Sa-; 
ko, Šv. Pranciškaus lietu-1 
vių par. (Lawrence, Mass.) 
varg. vadovybėje. Progra
ma bus transliuojama iš 
WNAC radio stoties, Bos
ton, Mass.

------------- i
, I

Dėl Streiko Uždarė J. V. 
Kasyklą Meksikoje

Vokietijos Oficialūs Asme
nys Klaipėdos Vokietininkų 

Susirinkimuose
Mexico City, gruodžio 8, 

Į— Vakar Real dėl Monte si
dabro kasykloje, Pachuca, 

Spaudos Ir Ekonominių Įstai- 60 mYllu.nuo Mexico city, 
gy Vadovai Išvyko Deryboms! re’k^uja^paiSu” aTglt' 

----------- |Toji kasykla priklauso U- 
Kaunas — Šiomis dieno-jnited Statės Smelting kom- 

mis Eltos direktorius p.Įpanijai. Streikuoja 6,400 
Dailydė išvyko į Varšuvą;darbininkų. Amerikos am- 
tartis spaudos reikalais, O;basada norėio sulaikyti 
eksporto bendrovės Maisto streiką, bet nepavyko. Dėl 
pirminirikas direktorius šio streiko uždaryta Ame- 
Tallat - Kelpša išvyko į rikos mokykla ir suparali-

Klaipėda, gruodžio 8 d.— 
Priešrinkiminiuose Kul- 
turverbando mitinguose 
dalyvauja Vokietijos Gen. 
Konsulato Klaipėdoje ofi
cialūs asmenys. Toks vie
šas vokiečių grupių rėmi
mas kitos valstybės oficia
lių asmenų yra neįprastas 
reiškinys ir prieštarauja 
tarptautiniams papro
čiams.

- - *.

J. Maironį - agerbti buvo1 
atsilankę žymūs Bažnyčios 
ir valstybės vyrai: J. E. 

i metropolitas J. Skvireckas, 
vysk. T. Matulionis, Seimo 

- pirm. p. Šakenis, Krašto 
’.uljU apsaugos ministeris briga- 
’ . -° dos gen. Raštikis, kun. Dr. 

Ūsoris, kan. Pr. Penkaus- 
kas, kuris pasakė įvedamą
ja. kalbą apie Maironį ir pa
davė keletą bruožų iš pri
vataus Maironio gyveni
mo. Labai daug buvo aukš
tu pasauliečių ir dvasiškių. 
Salė buvo pilnutėlė a. a. J.. 
Maironio gerbėjų. Minėji
mas buvo transliuojamas 
per radiją, tik gaila, kad 
stotis sugedo ir radijo 
klausytojai negalėjo iš
girsti gražios meninės da
lies.

Šiam minėjimui daug su
manumo ir kruopštumo 
parodė Kunigų Seminari
jos rektorius kan. Pr. Pen- 
kauskas.

Vokietininkai Kovosią Už 
Statuto Autonominių Teisių 

Praplėtimą
Klaipėda — Iki šiol Klai

pėdos Krašto vokietininkai 
prikišdavo, kad Lietuva ne
vykdanti signatarų garan
tuotą autonominį statutą
ir centro valdžia nuolat jį! 
laužanti. Pastaruoju laiku 
vokiškųjų organizacijų va
dovai jau nesitenkina ir 
statutu, bet skelbia, kad 
kovosią už statuto autono
minių teisių praplėtimą.

Maskvą ekonominių dery-ižuota komercija. Policija 
bų. -“--‘patruliuoja gatvėse.

------- t-z

Geriausia Kalėdų Dovana
Laikraštis Darbininkas
Daugelis suka galvas — galvoja ką davus sa

vo draugams Kalėdų dovanų. Geriausia ir naudin
giausia dovana, tai dukartsavaitinis laikraštis 
“Darbininkas”, kuris yra plačiausiai skaitomas ir 
geriausiai mėgiamas laikraštis. 
Imant du sykiu į savaitę metams kainuoja 
Į Lietuvą metams......................... ...............

Pusei metų ..........................
Pusei metų ..........................

Išpildykite kuponą ir pasiųskite su money or
deriu sekančiu adresu:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, So. Boston, Mass.

$4.00
$5.00

$2.00

$2.50

Šiuomi siunčiu už “Darbininką” $ 
prašau siuntinėti sekančiu adresu:

ir

Vardas
Adresas

Gen. Franco Lakūnai Bom
barduoja Radikalų Sande

lius
Hendaye, Prancūzijos-Is- 

; — Gen.Danijos rubežius
i Franco armijos vadovybė 
pasiuntė 250 karinių orlai
vių bombarduoti Ispanijos 
radikalų tvirtoves ir amu
nicijos ir ginklų sandėlius. 
Radikalų papirkta spauda 
smerkia šį gen. Franco žy
gį ir skelbia, kad lakūnai 
iš oro bombarduoja mies
tus, kur daug moterų ir 
vaikų užmušama.

Mussolini Nori Išgauti Hitle
rio Pritarimo Kolonijų 

Klausimu

Statoma Sporto Halė 13,000 General Motors Streikas • 
Žiūrovų Talpos UžbaigtasŽiūrovų Talpos

Singapore — Katalikai 
kareiviai patys pasistatė 
bažnyčią.

I PRANEŠIMAS

Detroit, Mich. — General 
Motors korporacija prane-Kaunas — Šiomis dieno-

mis pradėta statyti būsi-;ga streikas Fisher Bo- 
moms Europos krepšinio dy dirbtuvėje, Flint, Mich. 

užbaigtas. Korporacija su- 
’ ™ * — sitaikė su unija. Darbinin

kai grįš į darbą kaip greit 
. bus galima.

to halė, kurioje tilps 13,000 
žiūrovų.

Dr. Mikolainis Vykstąs Į 
New Yorką Pasitraukia Grėbliūnas

Kaunas — Teko patirti, 
kad Dr. Mikolai-kad jaunalietuvių vadas 

kuris šioje kolonijoje Grėbliūnas padavė pasi
metus praktikavo,1 traukimo raštą. Nauju va-

Parduodame x
i j Visokios rūšies ANGLIS ir COKE
]; Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš

ką ahgllams kūrenti mašiną, OIL BURNERS.
Mes reprezentuojame

[ STETSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus,

Paryžius, Prancūzija, — 
Gruodžio 8 — Užkulisinė 
politika Europoje kompli
kuojasi. Mussolini prisibi
jo, kad nebūtų izuliuotas, 
kada Prancūzija ir Vokie
tija pasirašė sutartį. Ro
moje tuojau įvyko studen- 

į tų demonstracija tikslu už- 
. g-irti Mussolini reikalavi
mą kolonijų iš Prancūzijos. 
Paaiškėjo, kad Mussolini 
nepasitiki Hitleriui. Jis 
prašo, kad Hitleris žodžiu 
ar raštu pareikštų Italijai 
pilną solidarumą. Dabar 
kyla klausimas ką su tuo 
prašymu padarys Hitleris ? 
Atsakys ar nutylės?

Lenkijos Ministro Lietuvai 
Pareiškimas Spaudai

j Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir 
■ kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.
| "DARBININKAS"

;; 366 W. Brobfoay, Tel.ŠOU 2480, So.

Hartford, Conn. — Teko
sužinoti,
nis, 
kelis _____________ _____
vykstąs į New Yorką pagi- du būsiąs kap. Kaulėnas.

niui išvykus, neturėsime 
nė vieno lietuvio gydytojo. 
Pageidaujama, kad čia ap
sigyventų medicinos gydy
tojas ir dentistas.

linti mokslą. Dr. ^Mikoljai-QįrcĮėti, kad pasitrauksiąs 
ir tautininkų, gen. sekr. Ja
navičius.

“Amerikos Lietuvių Akc.
B-vė Kaune samdo kampe- ™
tentingus inžinierius, me-, 
chanikus ir meisterius, ga
linčius savystoviai vesti 
dirbtuvių skyrius, prižiūrė
ti dirbančius ir duoti jiems, 
nurodymų, gaminant auto-1 
mobilių dalis arba juos re-' 
montuojant.

Siūlymus su trumpu gy
venimo aprašymu ir dirb
tuvių vadovybių atsiliepi
mais, nurodant pageidau
jamą atlyginimą ir apsigy-1 
venimo laiką, siųsti šiuo a- 
dresu: Amerikos Lietuvių! 
Akc. B-vė, Kaunas, Lithua- > 
nia, Europe. Pageidautini 
norintieji dirbti ilgesnį ar
ba visą laiką”.

liudija jo stebuklus.
Lisle, III., Abbotas Proco- 

nins Neuzil, išvertė Balti- 
more katekizmą į rusu kal
bą.

New York — New York 
| vyskupijos kurčiai Šv. Pa
triko katedroje turėjo kon
venciją. Virš 900 delegatų 
suvažiavo. Jie susikalbėjo 
ženklais.

I
Vatikano Miestas — Dvi

dešimts vienas kardinolas 
dalyvavo beatifikavimo iš
kilmėse, lapkr. 6, Motinos 
Marijos G. Rosello, įsteigė
jos Seserų P. Švč. Gailes
tingosios.’

Champaign, III. — Kata
likai studentai, Illinois u- 
niversiteto footbolininkai 
pradėdami žaisti žaidimą 
pirmiau priima Šv. Komu
niją. Gražus pavyzdys.

VVashington, D. C. — Ka
talikų Studentų skaičius 
kasmet didėja. Depart. of 
Education pranešimu, 135 

’ katal. kolegijose ir univer- 
______ ; yra 115,705 stu
dentai, 1935 — 1936 buvo 
106,051.

New York — Parapijinių 
mokyklų vaikai į mokyklas 
bus vežami ir parvežami 
valdžios apmokamais au
tobusais.

Vatikano Miestas — Šv. 
Tėvas ir Kardinolai nuo 
lapkr. 27, iki gruodžio 3, 
atliko metines rekolekci
jas.

Lon Angeles — Šv. Vardo 
draugija kas savaitę per 
radio skelbia vaiu. Jau 25, 
000 katalikų vyrų įsirašė 
į draugiją.
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IIš radikalų Ispanijos 
grįžta į namus ne tik Ame
rikiečiai, bet ir Anglijos 
veteranai, kurie talkinin-; 
kavo radikalams. Iš Ameri
kiečių beliko tik tie, kurie 
guli ligoninėse ir apie 75 
amerikiečiai, kurie neturi 
pilietybės ir negali gauti; 
pasporto grįžti į Jung. Val
stybes.

Lietuvių - Lenkų Ekonominės 
Derybos Tęsiamos

Kaunas — Lapkričio 29 
d. prasidėjusios lietuvių- 
lenkų ekonominės derybos 
tęsiamos toliau.

CREMO ALE
"Jauna" Porelė I

West Carthage, N. Y. —
Šiomis dienomis apsivedė
Fernando D. Hubbard, 97

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

Kaunas, — Šiomis dieno
mis Lenkijos ministras 
Lietuvai p. Charwatas 
spaudai pareiškė, kad Len
kijos vyriausybė nori su 
Lietuva pasirašyti abi šalis 
patenkinantį prekybinį su
sitarimą. Leidimas Vilniu
je organizuotis Lietuvių 
Mokslo Draugijai esąs 
Lenki joje susidarančios ąt- 
mosferos simbolis.

Nuo Ispanijos civilio karo Fernand<\P- Hubbard 
pradžios iki birželio 1 d., š. naet?iam_zl^.us 
m., nacionalistų praneši
mu, radikalai bombarduo
dami miestus ir kaimus už
mušė 1,088 civilius žmones 
ir sužeidė 2,231.

Radikalai praneša, kad 
nacionalistai bomdarduo- 
dami iš oro miestus ir mie
stelius užmušė 4,018 civi
lių žmonių ir sužeidė 6,174 
Der tuos du karo metus.

savo tarnaite Lucia Hali, 
71 metų amžiaus. Nieko 
sau porelė. Hubbardo pir
moji žmona mirė 40 metų 
atgal.

Atėję į 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.

Mažosios Lietuvos Patrijar 
j chas Jankus Kviečia Lietu

vius Susiprasti

i

Klaipėda— Mažosios Lie
tuvos patrijarchas Jankus 

— — — —> « « • * MCA

I -- -- - . -

Mexico City— Netrukus tuvos patrijarchas Jankus 
tikimasi, kad Meksikos^ paskelbė klaipėdiečiams 
vyskupam? būč leista apsį- atsišaukimą, kvieSdatnftS 
°-vventi savose vyskupiją lietuvius susiprasti 
še. Katalikų, persekiojimą* senos garbingos lietuvių 
pradeda mažėti.

ji kviesd&mas 
lietuvius susiprasti esant • V • a _ •_

tautos nariais.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW EttftPAIN, 3700.



Penktadienis, Gruodžio 9,1938 DARBININKAS 8 T

Nekaltas Panelės Švenčiausios 
Prasidėjimas

žadėjimą, ir surengė vieną nepa
prastą sutvėrimą, kurį galima į 
dieviškumą — būsite kaip die
vai — vieną sutvėrimą, kuris ne
galėjo būti kaip Dievas, nes nė
ra lygaus Dievui, buvo Dievo 
Motina, už tai, vienas artimiau-

O Marija, be gimtosios sutep- 
ties pradėta, o Karalienė dan
gaus ir žemės, o Motina mūsų, 
šioji diena, yra diena tavo 
triumfų ir iš dangaus yra nu
žengęs ant mūsų pasigailėjimas. 
O Marija, iš tavo nekalčiausios
širdies yra išplaukęs tas pasi-jsis prie Dievystės. Kadangi Ma- 
gailėjimas, kurio pasaulis laukę rija buvo Dievo skirta tai di- 
nuo amžių, kurį Atpirkėjas at-j džiausiai misijai, būti Dievo Su
nešė ir aplaistė savo krauju, ku- naus Motina, Ji liko apdovano- 
riuo mes galime naudotis mūsų ta gausingiausiomis malonėmis, 
išganymui. Per Tave, o Marija, ir Dievo Tėvo surėdimu Ji buvo 
atsivėrė dangus ir debesys išly- ■ išimtinai liuosa nuo pirmosios 
jo Teisingąjį; taip debesys išly-; nuodėmės. Kada jos siela susi- 
jo, bet ne visa žemė pasisotino. ■ jungė su kūnu, prisiartinęs šeto- 
Taigi Tu, Skaisčiausioji Esybe, i nas nerado silpną sutvėrimą, bet 
Tu nekalta ir gailestinga, turi tvirtą, kaip tą didžiausį kariuo- 
pašalinti tas visas kliūtis, ku-'menės būrį, pasirengusį į kovą 
rios trukdo susivienyti Jėzų su.ir pabėgo; ne, nepabėgo, bet li- 
varginga žmonija, Tu turi mus ko sutriuškintas po to gražaus 

sutvėrimo kojų!

Švenčiausi Pana Marija, kaipo 
Dievo Motina, kaipo skaisčiau
sias ir nekalčiausias sutvėrimas 
yra didžiausias Dievo malonių 

vo išmintingumo triumfas, nes šaltinis. Ir neveltui Bažnyčia ją 
per tai atėjo mūsų išganymas. Į vadina: — Teisybės paveikslu, 
Tik pamąstykime apie tą neapy- Išminties Sostu, Aukso namais... 
briežiamą paslaptį, kurioje sle- nes Marija turėjo surinkti visas 
piasi visas mūsų dvasinio gyve- Dievo malones, turėjo turėti 
nimo sekretas, nes jei nebūtų Dieviškąją išmintį ir būti skais- 
buvęs tas nekaltas atsparos taš- ti kaip Tabemakolas. Užtat ki- 
kas, per kurį yra įsikūnijęs Am- taip ir negalėjo būti, vien tik be 
žinasis Dievo Žodis, žmonija ne- nuodėmės pradėta, nes turėjo 
būtų tapusi apšviesta, žmonija nešioti dangaus ir žemės Sutvė- 
dar ir dabar mirties tamsybių rėją, turėjo nešioti pasaulio At
būtų apsiausta, žmonija būtų pirkėją, turėjo surinkti visas 
dar viena baisenybė, viena ne- dangiškąsias malones, kad pas- 
suprantama baisenybė. kui galėtų jas kaipo Nekalto

Nekaltas Panelės Švenčiausios Prasidėjimo Panelė, berti ant 
Prasidėjimas yra didžiausias ir sunykusios ir vargų prislėgtos 
gražiausias Dievo išdalinimas žmonijos, kad ją pažadinus, jai 
savo dangiškų malonių. Bažny- pa.dėjus ir parodžius tikrą išga- 
čia trumpai išreiškia: — Tu esi “J™0 kelią.
skaistybė amžinosios šviesos, o\
Marija, nes Tavyje atsispindi tos Nekaltos Dievo Motinos už- 
Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus ir tarymą Atpirkėjas daro stebūk- 
Dievo Šv. Dvasios šviesa. Die- lų?I Ji mus supranta, Ji gerai 
vas Ją sutverdamas apdovanojo pažįsta mūsų reikalus ir Ji ne
ko gausiausiai gražiausiomis do- perstoją už mus meldusi prie 
vanomis.

Šėtonas gundydamas yra sa
kęs Ievai: — Valgykit, valgykit 
šio medžio vaisius ir tapsite pa
našūs į Dievą. Niekšas šėtonas 
beveik davė suprasti, kad Dievas 
buvo pavydus savo didumu ir 
galingumu ir buvo pagazdinęs 
mūsų protėvius mirtimi: — Jūs 
mirtimi nemirsite, bet dar tap
site kaip dievai... ir Dievas, ka
dangi Jis tai žino, nenori, kad 
jūs ragautumėt to vaisiaus — 
Ieva paragavo ir nupuolė, davė 
Adomui ir tas paragavęs nupuo
lė; ne tapo kaip dievai, bet bu
vo pažeminti kaip šėtonas ir sa
vo nupuolimu užtraukė nelaimę 
ant visų savo ainių. Atrodo lyg, 
kad Dievas ištikrųjų būtų norė
jęs išpildyti tą nedoro velnio pa-

Šis vaizdas yra vienos Anglijos amunicijos ir kulkų dirbtuvės, kur inspekto
riai peržiūri pagamintas kulkas. Visoje Britanijoje dabar yra smarkus pasiruoši
mas karui.

Vabalninkas Vogė Kalimų Pinigus

traukti.... — prie amžinos lai
mės.

Panelės Švenčiausios Nekaltas 
Prasidėjimas yra Dievo gailes
tingumo, Dievo galingumo, Die-

Kas gali išskaičiuoti, kiek per

Sūnaus ir tarymą Atpirkėjas daro stebūk 
------ Die- lų?’ Ji mus supranta,

Nepaprastas Pasisekimas 
Religinio Koncerto

Kūrena Durpėmis
Renava. Mažeikių ap. pa-

Lapkričio m. 1 d. Kaune staraisiais metais vis dau- 
Valstybės teatre 20 vai. j- ukmlnka,1 pradėjo do- 
vyko religinės muzikos'metl.s du/pių kuru. Netur- 
koncertas, kur buvo pui-i durpyno » pavasa-
kiai sugiedota didingas ir n0 Jau išsinuomojo ir va- 
gražus garsaus ir nepa-^.P*^8 ka?e.du^8’ S1 
prasto muziko Betthoveno,laPy lnke ne labai miškingu 
kuris buvo pavyzdingas ka- 8unku nusipirkti kuro. O 
talikas, dalykas: “Kristus du,rplų kuras ”ors nėra 
alvvu darže” itoks Pat°gus. bet pigesnis

Šiame religiniame kon-'už malkas- Vertėtų šioje a- 
certe labai šauniai pasiro
dė savo gražiais balsais so
listai p. J. Augaitytė, A. 
Kutkus, A. Kučingis. Di
dingai ir gražiai pagiedojo 
šaulių sąjungos choras ir 
pagrojo Valstybės teatro 
orkestras.

Religiniam koncertui di
rigavo žinomas muzikas 
N. Martinonis.

• v •

A.A. JUOZAS PIRAGIS
Spalių 24, mirė Kauno 

kunigų seminarijos IV kur
so auklėtinis Juozas Pira- 
gis. Velionis buvo gimęs 
1915 m. Biržų apskr., 
balninko apylinkėj, 
gimnazijos laikais buvo 
susiformavęs tvirtą asme
nybę ir turėjo pastovius 
principus, už kuriuos teko 
nukentėti ir atsisveikinti 
su gimnazija. Seminarijoj 
a. a. Juozas buvo vienas 
pavyzdingiausių klierikų. 
Atostogų metu, kiek galė
damas, judino kaimo jau-

Kaunas — Teismo tardy
tojas Ribokas baigė tardy
mą ir perdavė Kauno apy
gardos teismo prokuratū
rai bylą Petro švekšto, ku
ris būdamas Kauno kalėji- 

' mo raštininku, suklastojoVa
jau; knygas ir pasisavino apie 

5.000 litų kalinių pasidėtų 
ar uždirbtų pinigų. Už 
7.000 Lt užstatą ligi teismo 
švekštas paleistas.

Neturtingieji Vis Skriaii“
■ v« •dziami

Kupiškis. Šios apylinkės 
labai nemiškingos ir stam-

Dievo.
Skriskime mintimis į Lourdes. 

Viena maža vargšė mergaitė 
sergsti kalno šlaite gyvulius; ir 
štai ant akmens jai apsireiškia 
Panelė Švenčiausi. Mergaitė dro- 
vesi, nežino kas ji toki yra, bet 
Dievo Motina susiėmusi rankas, 
pakeldama akis į dangų, sako: 
— Aš esu Nekaltas Prasidėji
mas! — Bet ką tai reiškia, — 
Aš esu Nekaltas Prasidėjimas— 
mūsų Dangiškoji Motina? Štai, 
kada pasaulis diena iš dienos 
žengia vis gilyn į prapultį, už
miršdamas Dievą, dangų, amži
nąsias tiesas, savo tikslą dėl ko 
čia randasi ant žemės, tą syk 
Dievo Motina pakylsta, kad ap
gynus tikėjimą, kad apgynus 
Dievo duotas malones, kad ap-

DEGĖ MEDINĖ 
KOPLYČIA

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

TAUPYSI PINIGUS per vis? Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
Price

PROTECTION PLAN
Dėl Skubaus Patarnavimo 

Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

496 First Street, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540

-

įaoai nemiskingos ir stam- 
nimo gyvenimą: skaitė pa- besnių miškų pardavimų 
skaitąs, buvo suorganiza- nėra. Tačiau ir šie baltalk- 
vps rip vi Ana nlatpsnm mas- snįaį jabaį sunku paimti ir 

' biednesnis žmogus jų pri- 
* eiti negali. Antai, Kupiškio 
girininkijoj buvo miško 

, pardavimai vietos gyv. rei- 
Į kalams ir pataikyti nedide
li vienetai po 6 — 8 ktm., 

i kad būtų patogiau visiems 
nusipirkti, bet čia pakišo 
koją pieninės, išpirkdamos 
veik visus vienetus pačios.

_ > ypač 
biednuomenė, liko be kuro 
ir jei jo nori gauti, turi 
kreiptis pas kitus girinin
kus į miškingesnius rajo
nus, nors tai būtų 20 — 30 
km. tolumo. Biednuomenė 
jaučiasi labai nuskriausta, 
nes pieninės bendromis jė
gomis kurą gali parsiga
benti ir iš toliau, arčiau 
reikėjo palikti biednie- 
siems.

vęs ne vieną platesnio mas
to šventę ir minėjimą.

A. a. klierikas Juoz. Pi- 
ragis spalių 28 d. draugų ir j 
parapijiečių iškilmingai 
palydėtas į amžiną tėvynę. 
Velionies darbus ir kovas 
nusakė kun. Alf. Sušins- 
kas pamokslu ir seminari
jos bei visuomenės atsto
vai kalbose. Palaidotas Va
balninko šventoriuje, gra- yįetos gyventojai,

400 atstovų iš įvairių vie
tų. Žemaičių jaunimas ro
do kas kart vis didesnį idė
jinį ir organizacinį susi
pratimą ir veiklumą. Iš pa
čių kaimo ir miestelių jau
nimo tarpo iau atsiranda 
kas kart daugiau vadų, ku
rie yra geri kalbėtojai ir 
sumanūs organizatoriai. 
Žemaičiai rodo didelį pasi
šventimą ir ištvermę. Iš 
Laukuvos į Telšius pavasa
rininkai ėjo 50 klm. pėsčia. 
Iš Kražių 60 kilometrų pa
vasarininkų atstovai važia
vo arkliais. Pavasarininkai 
tiek pėsti, tiek arkliais va-, 
žiavo į savo konferenciją 

'todėl, kad dėl purvo nebe-
*. Tel

šių pavasarininkų regijono 
vadų suvažiavime paskai
tas laikė Dr. J. Leimonas, 
C. Surdokas, B. Diržaus- 
kaitė, kun. Jakubauskas, 
prel. Kuodis, Pusvaškys ir 
kit., kurie davė naujus pla
nus ateities darbams.

Šiame suvažiavime daly
vavo J. E. Telšių vyskupas 
Justinas Staugaitis, kuris 
pasakė turiningą kalbą. 
Daug judrumo ir veiklumo

■ Telšių vyskunijos jaunimo 
tarpe įneša kun. Jakubaus-

■ kas ir prel. Kuodis.

žioje vietoje.

Paulius DrevinisRUDENS RIMTIS
pylinkėje suruošti durpiųi’-°“e‘.>..K<l.u ae‘ Pur™ nvi-lyaiksciojo autobusai.gamybos kursus, nes ūki
ninkai geriau įsispeciali- 
zuotų ir pasigamintų ge
resnės kokybės durpes.

Šiomis dienomis Lygumų 
vals. Sereikų kaime užsi
degė medinė koplyčia, išde
gė koplyčios vidus ir sude
gė zakristijos turtas, liko 
tik sienos, lubos ir kai kas 
viduje.

Nuostolių padaryta apie 
11,000 litų. Koplyčia ir joje 
buvęs turtas buvo neap
draustas.

Pešti Eina Ir Važiuoja
60 Kilometrų

Didelis Suvažiavimas, 
Jaunimo Pažanga ir 

Pasišventimas 
Lapkričio mėn. 5 ir 6 d. 

Telšiuose buvo regijono 
pavasarininkų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo per

Parymo aukštos pušys, 
Tos dukterys miškų, 
Kad jau toli gegužis, 
Gegutė su ku-ku. 
Upelis sidabrinis 
Čiurlena taip tyliai. 
Ir pievos visos žydi 
Ten šalnomis baltai. 
Lyg klausti kas norėtų, 
Kodėl čia taip graudu, 
Kur dingo aukso varpos 
Tų balzganų rugių. 
Paliko klevo grėblis, 
Su žydinčia daina. 
Išpins kasas auksines, 
Su rudenio rauda. 
Ir ošia aukštos pušys, 
Taip liūdnai vakarais. 
Su raudomis klajūnėm, 
Tu, sese, pravirkai.

Durpes Kasa 1,200 
Darbininkų

v •Plečiantis durpių vartoji
mui, šiemet Lietuvoj vei
kia jau 16 durpių kasyklų, 
kuriose dirba apie 1.200 
darbininkų.

Didelė Traukinio Katastrofa Petrašiūnuose
Nukentėjo Lietuvių, Latvių, 

Estų Ir Sovietų Vagonai

Žiema Artyn—Bedarbių 
Daugyn

Atėmė Pasą Iš Klaipėdos 
Seimelio Nario

Klaipėdos krašto direkto
rija, pripažino, jog seime
lio narys, atstovaująs lie
tuvių frakcijai Baltrimas 
yra netikras Klaipėdos 
krašto gyventojas, ir atė
mė iš jo pasą. Baltrimas 
Klaipėdoje gyvena jau dau
giau kaiD treji metai. Iš vi
so Klaipėdos krašto direk
torija yra atėmusi apie 
1000 pasų, daugiausia iš 
žydų ir antroje eilėje lietu
vių darbininkų, nors šie 
Klaipėdoje jau dirba keleri 
metai. Tuo reikalu yra pa
duota jų skundai.

irKadangi kaimuose 
mieste viešieji darbai bai
giami. tai tuo pačiu pradė
jo didėti ir bedarbių skai
čius. Vien tik praė jusią sa
vaitę Vilniuje padidėjo 500 
bedarbiu o iš viso mieste 
priskaitoma į 7.000 žmo
nių, neturinčių darbo.

, nes garvežys, 
kuris vagonus stūmė, buvo 
užpakaly; vagonų palydo
vai, kurie sėdėjo aukščiau 

«. įtaisytose būdelėse, spėjo
Petrašiūnų,! iššokti prieš katastrofą, 

gyventojus išgąsdino dide- Jie tik sunkokai prisitren- 
lis trenksmas — 1,15 vai. kė. Su traukiniu važiavęs 

traukinio; iešmininkas liko ant kalno, 
nes, nutaisęs bėgius, vago
nams įsibėgėjus nesuspėjo 
įlipti. Smarkiai nukentėjo 
penki vagonai, iš kurių vie
nas latvių, vienas sovietų ir 
vienas, gal būt, estų, nes su 
parašu Tapa, o taip vadi
nasi viena didelė estų sto
tis. Manoma, kad nuosto
liai gali siekti ir 100,000 li
tų.

Lapkričio 2 d. Kauno 
priemiesčio,

gynus savo Sūnaus garbę, susi
ėmus rankas, lyg kad norėdama 
apglėbti prasižengusią žmoniją, 
šaukia: — Aš esu stropi mano
Dievo sargyba, nes aš esu Nekal- kiniai gyventojai net isso- 
tas Prasidėjimas. Ir kaip tik ko iŠ lovų. IŠ Kauno tuo 
nuo tos dienos Marija nori pa- metu nuo kalno leidosi gar- 
guosti nelaimingus šių laikų e- vėžio stumiamas keliolikos 
retikus ir prieš materializmą prekinių vagonų traukinys, 
stato beveik apčiuopiamus Dievo Garvežio stabdžiai, kaip

Įvyko prekinio Liaur\,,uv 
katastrofa. Trenksmas bu
vo toks didelis, kad aplin-

— Visi buv. bausti Savog 
bvloje ir sėdėję kalėjime 
dabar rašosi į Neumanno 
partiją ir skiriami įvairiais 
nareigūnais.

stebuklus; ir nori, kad Lourdes 
šventovė būtų geriausias įrody
mas Dievo galingumo, Tikėjimo 
tvirtumo, Jėzaus Šv. Sakramen
te gerumo ir savo pačios gailes
tingumo. Nėra tokio stebuklo, 
kuris negalėtų įvykti Lourdej! 
Pereina Jėzus Eucharistijoje, 
kame tūkstančiai visokių ligų 
prispausti žmonės prie kelio lau
kia ir užtenka, kad Gyvojo Die
vo pereinančio šešėlis juos pa
liestų, jie keliasi, jie šaukia, jie 
lieka išgydyti. Bet kas yra tie 
ligoniai, kurįe kreipiasi į Tavę, 
o Motina Gailestingoji? Yra nė 
kas kitas, kaip tik nelemtos 
žmonijos nuodėmių liekanos, o 
Tu, Dangaus Gėlele, su savo ga
lybe, nes esi Nekaltas Prasidėji
mas, dar sykį sutriuškyk praga
riškajam šėtonui galvą, paša
link ligas, pagydyk savo vaike
lius ir nuvesk visas į amžinąjį 
gyvenimą.

Kun. J. Stašaitis, S.C.

teigiama, buvę netvarkoje, 
ir vagonai nuo kalno taip į- 
sibėgėjo, jog garvežys ne 
tik kad nepajėgė jų sulai
kyti, bet vagonai jį patį 
traukė su visu greitumu. 
Mačiusieji pasakoja, kad 
traukinys lėkęs vidutiniš
kai apie 100 km greičiu per 
valandą. Taip smarkiai va- sėdis įvyko Karininkų Ra- 

• m0Vgje guvo didelė eisena 
į Karo Muziejaus sodelį, 
kur prie Nežinomojo Ka
reivio kapo buvo atiduota 
pagarba kritusiems dėl 
Lietuvos laisvės kariams. 
Skautus jų sukaktuvių 
proga pasveikino “Pavasa
rio” Federacijos Vyriausis 
Vadas Dr. J. Leimonas.

Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA

Skautams 20 Mėty
Spalių 31 d. Lietuvos 

skautai šventė 20 metų su
kaktuves. Iškilmingas po-

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

žiuodamas jis atsimušė į 
prie elektros stoties sto
vinčius vagonus, kurie bu
vo krauti bituko plytų ir k. 
medžiagos.

Susidūrimas buvo toks 
smarkus, jog keli vago
nai užšoko vienas ant an

tro, 
kiti metėsi skersi ir atsi
mušė į betoninius vartų 
stulpus, kuriuos nulenkė, o 
vienas tiesiai trenkė į sar
go namelį, kurį sugriovė. 
Sargas, užgirdęs neįpras
tai garsų traukinio atbėgi- 
mą, kažkokiu būdu dar su
spėjo iššokti pro langą. 
Traukinio mašinistas ne-

Naujas Kurijos Notaras
Ligšiolinis Metropolijos 

Kurijos notaras kun. A. Ši
dlauskas išvyksta į Romą 
studijuoti. Nauju notaru 
paskirtas kun. Ed. Siemaš- 
ka.

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, gražia 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.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15). 
Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS

36? M/est Broadvvay So. Boston, Mass.



Penkiadienis, Gruodžio 9,1938

DARBININKAS
(THE WORKER) F, v

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memomal Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered aa 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 «f October 8,1917, authorized on July 12, 1918 
SUBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ------------------- $4.00
Domeotic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ---------------------- $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, 

Telephone SOUth Boston 2680.

DARBININKAS ¥

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams —_____ $4.00
Vieną, kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams  _________  $5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metams $2.50

Soutti Boston, Mas*.

Mūsų Šalies Motinat 
B

Amerikos katalikai, apsigyvenę įvairiose šios ša
lies valstybėse, turėjo vieną mintį: pavesti šį Naująjį 
Pasaulį Šv. Panelės Marijos globai. Net vieną valstybę 
pavadino Maryland — Marijos žemė. Vienais gražiais 
žodžiais katalikai nepasitenkino, bet savo pasiryžimą 
Dievo Motinai pagerbti jie pradėjo reikšti didingais 
darbais. Daug mokslo įstaigų - kolegijų Jos garbei įkū
rė ir Jos globai pavedė. Daug parapijų ir draugijų Jos 
vardu pavadino. Pagaliau visi Amerikos katalikai už
simojo pastatydinti Washingtone milžinišką Baziliką 
vardu Nekalto Šv. Marijos P. Prasidėjimo. Tą baziliką 
jau įpusėjo statydinti ir ją vadina tautos Šventove, žo
džiu, Amerikos katalikai, visokių rasių ir tautų, visokių 
nuomonių ir aspiracijų bei siekimų, viename dalyke pil
nai sutinka: Dievo Gimdytoją vadinti šios šalies Moti
na. Veltui jie to nedaro, nes daug palaimos iš Jos susi
laukia.

Ir mūsų Lietuva nuo senų laikų yra skaitoma Ma
rijos šalimi. Vilnius, Šiluva, Pažaislis — tai žymios 
šventavietės, pažymėtos nevienu Dievo Motinos ste
buklu. Iš visos šalies ten plaukia meldžionių būriai da
lyvauti skaitlinguose tų vietų atlaiduose ir šiaip jau 
šiokiomis dienomis pasimelsti prie stebuklingų ten e- 
samų paveikslų. Pastaruoju laiku ypač buvo daroma 
pastangų specialiu būdu pavesti Lietuvos žemę Šv. Ma
rijos globai. Daugely dekanatų buvo surengtos iškil
mingos procesijos su tam tikromis pamaldomis ir pa
sišventimo Marijos globai aktu. Iniciatyva bei to daly
ko sumanymas priklauso gerai žinomam amerikie
čiams Vyskupui Petrui Bučiui.

Mūsų išeivijos lietuviai katalikai pasižymi ypatin
gu prie Dievo Motinos pamaldumu. Jos šventėse dau
giau kaip paprastai žmonių atsilanko į bažnyčią, dau
giau jų naudojasi Sakramentų malonėmis. Tą pamal
dumą jie atsinešė iš Lietuvos ir čia uoliai jį palaiko, 
nes mato, kad ir šios šalies kitataučiai katalikai tuo pa
čiu pamaldumu pasižymi. Anglai ir prancūzai Šv. Ma
riją vadina mūsų Ponia — Our Lady, Notre Dame. Toks 
pasitikėjimo titulas parodo karštą meilę ir stiprią vil
tį, kuria tos tautos Jai pareiškia. Tuo būdu ir čia gi
mę ir iš tėvynės atvykę lietuviai turi pilną teisę Švenč. 
Mariją vadinti savo šalies Motina.

Atkaklumas
Vienas laisvamanis publi-| nebūtų buvęs nukryžiuo- 

cistas nepraleidžia nė vie
nos progos nepakaltinęs 
katalikus krikščioniškos 
meilės trūkumu polemi
zuojant su laisvamaniais. 
Tas vyras nori save ir ki
tus įtikinti, jog krikščio
niškoji artimo meilė esanti 
nesuderinama su katalikų 
atkaklumu ginant savo ti
kėjimo tiesas ir Bažnyčios 
teises.

Bažnyčia savo pastoraci
niame darbe vadovaujasi 
Šv. Augustino žodžiais: — 
“Mylėkit žmones, žudykit 
klaidas”. Katalikų publi
cistai nusikalstų artimo 
meilės įstatymui, jei savo 
idėjiniam priešui, kokios 
nelaimės ištiktam, atsisa
kytų padėt tik dėlto, kad 
jis laisvamanis ar hereti- 
kas, nes ir katalikų rašyto
jai įpareigoti laikytis to 
paties dėsnio — “mylėt 
žmones, žudyt klaidas’”.

Bažnyčia visai nesiima 
spręsti, ar kuris nors here- 
tikas konkretišku atsitiki
mu tiesą neigia gera ar pik
ta valia. Dar mažiau jai rū
pi nustatyt galutinį jo liki
mą. Bažnyčia aiškiai skiria 
formalius ir materialius 
atskalūnus, žiūrint to, ar 
jie su katalikybe kovoja iš 
principo, gerai apgalvoję, 
ar tik dėl pakankamo susi
pratimo trūkumo.

Bažnyčia supranta, kad 
idėja gyvuose žmonėse re
tai teįsikūnija, kad konkre
taus žmogaus minčių kom
pleksas ir jo dvasios pa
saulis yra tiek susipynęs, 
jog jo esmės negalima api
būdint grynomis formulė
mis. Daugelio žmonių dva
sios laikysena tam tikru 
atžvilgiu yra klaidingų idė
jų įtakoj.

Kai Bažnyčia turi prieš 
save tokius žmones, tai ji 
atsimena, kad

tas. Kai Jis fariziejus pava
dino “pabaltytais grabais” 
ir “gyvačių veisle”, o He- 
rodą — “lape”, tada pasi
rodė visas didžiulis Jo idė
jos rimtumas, tai nebuvo 
atskirų žmonių neapykan
ta bet karštas ir stiprus at
sakingumo jausmas prieš 
amžinąją tiesą, privertęs 
Jį pavartot tokius aštrius 
žodžius melui ir jo atsto
vams.

“Kur jau nebėra kovos 
už tiesą, ten žūsta visa 
dvasiškai morali jėga, ten 
įsiviešpatauja beprincipiš- 
kumas. Taigi dogmatinė 
netolerancija yra dorinė 
pareiga — absoliutiškos 
tiesos ir tiesumo pareiga”, 
sako prof. K. Adam’as.

Jei katalikybė savo prin
cipus aukotų artimo mei
lei, tai ji niekur nebūtų 
persekiojama. Jei pirmieji! 
krikščionys bent dėl žmo-' 
nių akių, pro forma būtų 
vykdę Cezarų įsakymus ir 
pagerbę pagonių dievai
čius, tai niekas jų nebūtų 
persekiojęs; tačiau jie bū
tų likę Kristaus išdavikais, 
nors ir labai būtų savo ar
timą mylėję.

Kristus reikalauja ne 
vien artimo meilės, bet ir 
tiesumo. “Kas manęs išsi
žada prieš žmones, to aš 
išsižadėsiu savo Tėvo aki
vaizdoje”, pasakė Kristus; 
vadinas, Kristaus išsižadė
jimas negali būt kompen
suotas artimo meile.

Artimo meilė įgyja ant-

gamtiškos reikšmės tik iš 
meilės Kristui. Tas nemyli 
Kristaus, kas išsižada Jo, 
norėdamas žmonėms įsi- 
teikt. Kas verčia katalikų 
elito prieauglį išsižadėt sa
vo pareigos “Viską atnau
jinti Kristuje”, pakeičiant 
šią pareigą* grynu tautiš
kumu ar grynu, laicistišku

• v _ • v KIBIRKŠTYS
rų, yra kelis syk vedęs ir 
kelis syk išsiskyręs. Pakel
tas į Tol. Rytų armijos va
dus, jisai įsimylėjo ir vedė 
gražią, bet visiškai papras
tą, net skaityti nemokan
čią kazoko dukterį.

Ilgainiui savo žmona jis 
I ėmė bodėtis, nes įsižiūrėjo 
' savo mašininkę, kuri jam 
atrodė kur kas pranašesnė 
už jo žmoną. Tada su kazo
ko dukrele jis išsiskyrė ir 
vedė savo mašininkę. Pa
mestoji žmona nusprendė 
atkeršyti. Jinai buvo šį tą 
sužinojusi apie maršalo 
planus nuversti Staliną, ir, 
nuvykusi į Maskvą, jinai a- 

jpie tai painformavo GPU. 
I Kadangi į tą sąmokslą bu
vo įveltas ir karo vicekomi- 

_ sąrąs Fedko, tai jis buvo 
uia.xiv, vno \ i rinkimams artėjant buvo suimtas ir tardomas viskągerbt kokį pagonių stabą rinkimams artėjant buvo Tada Stalinas
ar “numen imperatoris”. gana gyvas susidomeji-

- mas: buvo sudaromi kandi- Tarp to kulto, kurį rome- Į 
nai rodė “imperatoriaus 
genijui”, ir to kulto rasiz
mui Vokietijoj esminio 
skirtumo nėra. Jei krikš
čioniškas tiesumas neleido 
katalikams nė pro forma 
pagarbint romėnų dievai
čių, tai tas pats tiesumas

Dar Viena Rinkimu Komedija 
Lietuvoje

Neseniai įvyko ligonių 
kasų tarybų rinkimai Lie
tuvoje. Kauno miesto ligo- 

humaniškumu bei skautiš- nių kasoje balsavo nepilni 
kurnu, tas verčia katalikus 3% visų rinkikų^ “XX Am- 
eit kreivu keliu; todėl ir žius” klausia: 
čia susiduria Kristaus tie- atsitiko? Iš kur toks visiš- 
sa su žmonių klaida, ir čia kas apdraustųjų pesidomė-' 
tarp Kristaus ir tikinčio jimas kasų valdomųjų or- 
kataliko sielos atsiranda ganų sudarymu?” 
svetimas “tu”, ir tas sveti
mas “tu” modernišku bū-

“Kodėl taip v •

• v

Mūsų Kardinolo Gimimo Diena
Anglų laikraščių reporteriai negali atsidžiaugti 

mūsų Kardinolo W. H. O’Connellio gyvastingumu, nors 
jam šiandie jau sukako 79 metai. Dviem tik metais 
jaunesnis už Popiežių, Kardinolas jaučiasi visiškai 
sveikas, stiprus ir išlaikąs beveik tokį pat proto ir va
lios pajėgumą, kaip 30 metų atgal, kada buvo pradėjęs 
valdyti Bostono Vyskupiją.

“Aš niekad negalvojau apie savo metus, — pasa
kė Jo Eminencija — tik einu kasdieną savo pareigas ir 
visus darbus ir sunkenybes imu taip, kaip jie ateina’’. 
Laimingas, kas gali pasisavinti ir išlaikyti tokią gyve
nimo filosofiją. Laikas bėga, metai slenka, o jis vis tas 
pats. Atsistojus ant 80-tojo meto slenkščio, natūralu, 
žinoma, kartais prisiminti, kad jau nebejaunas esi. Tą 
patį ir Jo Eminencija, be abejo, pajunta, bet tame am
žiuje išlaikyti vyrišką energiją ir nepaprastai lakaus 
proto pajėgumą gali tik parinktieji žmonės, ir iš tų pa
rinktųjų toli gražu nevisi. Bet kaip Pijus XI, taip ir 
Kardinolas O’Connell prie tų pačių stipriausiųjų pri
klauso.

Gimimo sukaktuvių proga Kardinolas visados pa
teikia spaudai kokį svarbų pranešimą, kurio visuome
nė su pagarba išklauso, nes to garbingo Patriarcho 
žodis paremtas gilia praktiška išminčia ir ilgu, ilgu 
gyvenimo prityrimu. Šiais metais Jo Eminencija pa
reiškė, kad vienintelis vaistas pasaulio vargams pagy
dyti tai tikybinis atsigimimas. “Daug, tiesa, yra skriau
dų ir neteisybių pasaulyje, — sako Jo Eminencija — 
bet viskas duotūsi sklandžiai išlyginti, jei tik mūsų gy
venimas eitų tiesiu ir teisingu keliu. Religinis atgimi
mas tai vienintelis pagrindas socialinei būklei patai
syti. Daugelyje Europos kraštų jis slysta iš po kojų, 
bet kaip tik dėlto Europa ir dejuoja dėl spaudžiančių 
ją dvasinių ir ekonominių vargų”. Ir pas mus Ameri
koj daug kas taisytina. Ypatingai reikia mums atida
ryti akis ir akyliai žiūrėti, kad mums besnaudžiant, 
priešas skaudžios žalos nepadarytų. Reikia ypačiai da
boti, ką jaunimas skaito ir su kuo santykiauja.

Kardinolas džiaugiasi, ir labai teisingai, dėl mil
žiniško išaugimo katalikiškas akcijos ir kultūros Bos
tono Arkivyskupijoj. Po jo vadovybe katalikų ‘presti
žas Čia labai išaugo. Dėlto visi meldžiasi, kad gėrasai 
Dievulis dar daug tokių gimimo dienų jam suteiktų. K.

Toliau rašo:
“Darbo žmonės gerai su- 

du dirba tą pat, ką ir anti- pranta draudimo nuo ligos 
kinės Romos cezariai, bū- reikšmę ir tuos santykius,kinės Romos cezariai, bū
tent, nori kataliką atplėšti kurie juos sieja su ligonių 
nuo Kristaus ir priverst jį kasomis. Jie taip pat su- 
atiduot religišką pagarba pranta atsakomybę, pasta- 
vadinamajai “laiko dva- tydami vienokius 
šiai”; o tai yra, iš esmės i- 
mant, tas pats, kaip ir pa-j organus.

kasomis. Jie taip pat su

ar kito
kius kasų valdomuosius 

Ir paskutiniams

gana gyvas 
mas: buvo sudaromi kandi
datų sąrašai, svarstomas 
dalyvavimas rinkimuose ir j 
t. t. Tačiau Vyr. Tocialinio 
Draudimo Valdyba pagal 
naują lig. kasų įstatymą 
galutinį kandidatų sąrašą 
sudarė savo nuožiūra. Tų 
kandidatų daugelis rinki 

. , , t kų nepažįsta arba laiko ne
ir dabar is katalikų reika- priimtinais. Tokiu būdu at-! 
lauja švento atkaklumo gi- pUO]a koks interesas 
nant savo tikėjimą nuo baĮsuotj, o atsiranda visiš- 
vad T“lai?°.dvaaloa ._!tak°S’ kas indiferentiškumas”.
nes Kristaus įžeidimas Jo — 
išsižadėjimu žmonių aky- m“ Matome,' 
se negali būt kompensuo- prezįdento,

Iš to kas čia pasakyta 
, kad ne tik 
ne tik seimo

įsakė maršalą Bliucherį 
atšaukti į Maskvą, o vyr. 
Raudonosios armijos ko
misarą Mechlį pasiuntė į 
Tol. Rytus ištirti padėties. 
Bliucherio naujoji žmona 
nujautė, kad jos vyro at
šaukimas kažkuo negeru 
kvepia ir patarė jam į Mas
kvą nevykti, bet maršalas 
nepaklausė ir atsidūrė Lu- 
biankoje.

Čekoslovakijoj Keliama Ne
paprasta Byla

I

Praha — Sudaryta ko-
> tas nei skautiška artimo paversti komedi- misija pravesti kvotai dėl
meile, nei egzaltuotu pat- ja Lietuvoje, bet jau ir visi priežasčių, kurios Čekoslo-
riotizmu, nei ypatingu nuo- kiti rinkimai seka pirmuo- vakiją įstūmė į “tautinę 

Tad nesistebėkime, katastrofą”. Tos komisijos 
‘ > gaivalas pirmininkas yra senatorius 

kelią galvą Lietuvoje, ypač Matusekas. Žiniomis iš po-

lankumu valdančiai parti- sįus 
jni- J; kad svetimasis

P. G. iT -

Klaipėdos krašte.KAS “IŠRINKTI” LIETUVOS SEIMO ATSTOVAIS
____ ___________________________ X

Lapkričio 4 d. š. m., kaip skis, Jonas Mikoliūnas, A- 
jau buvo rašyta, įvyko Lie- domas Dulevičius, Vincas 
tuvos seimo atstovų “rin- Jėčius ir Jonas Šapoka, 
kimas”. Visi žinome, kad 

j tie rinkimai nebuvo demo- 
Kristus kratiški, kad juose negalė-

BltehericŽlugimoKaltini..

litinių sluoksnių, tos komi
sijos tikslas yra taip pat

■ M ■ • XX LO vii vX p/CLOdiXXXvžO} Xx LXX Ll£K6 J© Zmond, KaZOKO senojo režimo veikimas tu- 
Dukrelė rėj° vidaus, o ypatingai

---- :----  . užsienių politikoje. Komi- 
Daily Mail spausdina sįja ^ar turės nustatyti kai 

aiemitna xxxxovuoi. . . - -- - . . a_P^e. mars^° čekoslovakijos pasiuntinių
griežčiausiu būdu smerkė j? }a^va^ dalyvauti visi pi- zas Rimkus, Jona.s Navic- Bliucherio suėmimoaplin- užsįeniuose rolę per pasku- 
fariziejizmą, bet ne atskirą:. 
fariziejų, kad Jis su Niko
demu draugiškai pasidali
no giliomis mintimis ir 
kad Jis pas Simoną užėjo į 
svečius.

Kristus yra ne vien bega
linės artimo meilės, bet ir 
begalinio griežtumo Reiš
kėjas. Kristum turi sekti ir 
kiekvienas katalikų rašy
tojas, ginąs žodžiu ir raštu 
Jo mokslą ir Jo teises žmo
gaus sieloje. Kur idėjos at
simuša viena į kitą, kur ei
na kova tiesos su klaida ir 
melu, ten nėra ir neturi būt 
jokio palankumo ir pasi
gailėjimo.

Jei Kristus būtų taikęs 
šitokį pasigailėjimą, tai Jis

Panevėžio mieste: Tadas ------
Chodakauskas. platų savo korespondento kūrių asmenų, ypatingai

Raseinių aoskrityje: Juo- pranešimą r-'*

•

liečiai, bet skaitykimės su kas, Antanas Bakšys, Juo- kybes. Pasak laikraštį^ 
įvykiu. zas Zdanavičius, T'*'L ‘ “ ............

Kas “išrinkti” 
seimo atstovais:

Alytaus apskrityje iš
rinkti Mikas Židamavičius, 
Jonas Katilius, Petras Ba
ranauskas, Vincas Dusevi- 
čius, Vaclovas Žadeika, Ju
lius Ciliešius ir Povilas Pe- 
trulionis.

Biržų apskrityje: Mikas 
Klongevičius, Petras Jur
gaitis, Jurgis Dagilis, Pet
ras Dilys ir Juozas Vėjelis.

Kauna apskrityje: Anta
nas Žeromskis, Juozas Pe
teris, Juozas Šatas, Bena-' 
das Cvirka, Antanas Do- 
valga ir Ignas Zagorskis.

Kauno mieste: Antanas 
Merkys, J. Jankevičius, A. 
Sodeika, K. Jančevskis ir 
Goldbergas.

Kėdainių apskrityje: Pra
nas Po vylius, Antanas 
Morkus, Vladas Kulpavi- 
čius, Antanas Jučas ir Ro
kas Stančius.

Kretingos apskrityje: Ci- 
prijonas Stankūnas, Sta
sys Vaitkevičius, Stasys 
Juodikis, Antanas Šaulys, 
Adolfas ■ Kripkauskas ir 
Stasys Šilgalis.

Marijampolės apskrityje:
Antanas Gurevičius, Kos-' 
tas Buragas, Pranas Kidu- 
lis, Pranas Krikščiūnas, 
Vincas Karalius ir Sergė
jus Paulionis.

Mažeikių apskrityje: Au- 
eustinas Paltarokas, Al
fonsas Sabanskis, Izido
rius Mažeika ir Juozas

„. ... ™ x i - tinius įvykius., ,t Zdanavičius Petras! raudonąjį maršalą isdavusiį žinoma, pirmas tokios
Lietuvos Atkocaitis ir Pranas Alek- jo paties žmona. kvotos pareikaiav0 čeko- 

sandravicius. Kaip žinoma, Bliucheris, slovakijoS pasiuntinys Pa.
Rokiškio apskrityje: An- kaip ir daugelis SSSR vy- ryZįuje Osuskys. Sakoma, 

us, Kazys Stasiulio- Utenos apskrityje: Simas!ro^mų^og^ 
Pranas Makutenas ir Sližys, Jonas Gipiskis, Jo-'..

nas Milaknis, —. ..
Seinų apskrityje: Vladas Kraujelis, Juozas Vitkūnas sybe1 siunčiamų mforma-

’ tanas Šadeika, Antanas 
Mockus, Kazys Stasiulio
nis, r 
Petras Šamas.

Utenos apskrityje: Simas
nas' Milaknis,' Adolfas! ži»us ček°sl°vakų vyriau-

i ei jų buvo nepaisoma, ka-Kraučiūnas ir Antanas Va- J ,__ .
balas. Vilkaviškio apskrityje:'dangi tos informacijos ne-

šakių apskrityje: Justas Antanas Sajeta, Jonas Pra-'siderino su tomis, kurias 
Sadauskas, Kazys Norkai- puolenis, Motiejus Martin-.cekoslovakų užsienių rei- 

Juozas Pranaitis. Albinas Dabulevičius.
j Šiaulių apskrityje: VIa- Zarasų apskrityje: Juo-' 
das Kurkauskas, Klemas zas Markelis, Petras Bla- 
Vaitiekūnas, Stasys Motu-i liūnas ir Juozas Svilas. 

Ižas. Stasys Putvinskis,| Klaipėdos kraštas “rinki- 
lentinas Žalkauskas, Fe- muose” nedalyvavo. 
Vincas Mickpovilius, Va- Būtų geriau, kad Lietu- 

! Uksas Niaura, Liudas Nag- vos tautininkų valdžia to- 
į liūs, Vladas Brazauskas ir kių “rinkimų” nevadintų 
Juozas Buožis. rinkimais, bet skirimais.

Šiaulių mieste: Juozas Paskelbtu, kad paskyrė Jo- 
Arlauskas. ną, Petrą, Baltrų, na ir už-

Tauragės apskrityje: Izi-1baigtas kriukis._________
dorius Aleksa. Jurgis Ja
kubonis, Juozas Guda vi-; 
čius, Juozas Gudauskas,- 
Saliamonas Gaudiešius, 
Kostas Kybartas ir Motie
jus Barškietis.

Telšių apskrityje: Jonas 
Viliušis, Feliksas Juškevi-. 
čius, Jonis Bubelė, Vladas 
Mylimas ir Juozas Kirlys, bininko

Trakų apskrityje: Anta- Tai bus padidintas ir iliustruotas Kalėdinis numeris, 
nas Petrauskas, • Jonas 
Markevičius, Adolfas Bau- 
milas, Justas Nevirbickas 
ir Stasys Martinaitis.

Ukmerkės apskrityje: 
Klemas Graužinis, Pranas 
Cibulskis, Vacys Rėklaitis, 
Pranas Kulys, Antanas Ce- 

mėnesius. Jis ir audros me-1 Juozas Stanikūnas, Simo* kanavičius, Jonas Steikū- 
tu plaukė. - • • • ų nas Rapšys, Juozas Rogal- nas ir Povilas Žukauskas.

t

• v

ir Jonas Puodžius. 
Vilkaviškio

Jonas Mačiulaitis ir kaitis, Vincas Andriulis ir, kalų ministerija gaudavo 
i iš kitų šaltinių. Taip pat ir 
į dabartinis cekoslovakų už
sienių reikalų ministras y- 
ra pareiškęs, kad jo žinios, 
siunčiamos iš Romos, buvo 
nustelbiamos informacijų 
iš kitų šaltinių. Niekas jo 
patarimų neklausė.

Komisija, kuriai pirmi
ninkauja Matusekas, savo 
darbą atlikti turės per tris 

1 mėnesius.

Gerb. "Darbininko" Bendra-1 
darbių Dėmesiui! Z

Prieš Šv. Kalėdas tą savaitę išeis tik vienas “Dar- 
” numeris, būtent, antradienio, gruodžio 20 d.

Nepaprastas jūreivis, 
Frank E. Clark, 54 metų 
amžiaus. Jis paprastu 30 
pėdų ilgumo antrarankiu 
laiveliu iš Anglijos atplau- Lukštaraupis. 
kė j Savannah, Ga. per 3; Panevėžio apskrityje: 
vnAfiaanie Tie, TiiA'vna

Visų Gerb. “Darbininko” Bendradarbių prašome 
siųsti raštus į Kalėdinį numerį kaip galima ankščiau. 
Straipsnius jau ir dabar prašome siųsti. Koresponden
cijas siųskite, kad gautume ne vėliau kai penktadienį, 
gruodžio 16 d., o trumpas žinias norėtume gauti ne vė
liau, šeštadienį, gruodžio 17 d.

Prašome šių taisyklių prisilaikyti, jeigu norite, 
kad Tamstų raštai tilptų Kalėdiniame “Darbininke”.

“Darbininko” Redakcija.
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LDS Studijų Rateliams
RERUM NOVARUM ENCIKLIKA:

6. Darbininkų ir Darbdavių 
Pareigos

Iš tų jų pareigų darbininkus ir biednuosius liečia 
šios: pilnai ir ištikimai atidirbti tą, kas pasižadėta lais
vu noru ir teisinga sutartimi; darbdavio neskriausti: 
nei jam pačiam, nei jo turtams nekenkti. Ginant savo 
reikalus susilaikyti nuo prievartos ir niekada nekelti 
maišto, nesusidėti su nedorėliais, kurie tyčiomis daro 
didelių be jokio saiko prižadų, nes iš to kyla tik nerei
kalingas nusivylimas ir turtų naikinimas.

O turtuoliai ir darbdaviai privalo: nelaikyti darbi
ninkų vergais, gerbti juose aukštą jų, o Krikščionybės 
dar labiau paaukštintą žmogaus vertę, to reikalauja

Sakiai yrą išąiškiąąmąs 
žmonių palinkimus erzinti, 
nuodyti bei svaiginti savo 
orgąmsmą ąlUobcdių, opiu
mų, morfijumi ir Uitais 
narkotikais. labiausiai pa
plitusi nuomonė, kad įmo
nės sąmoningai svaiginasi, 
norėdami laikinai užmiršti 
savo vargus — rūpesčius, 
pagyventi pakilusia ar ap
snūdusia dvasia ir jaus
mais. Kaip ten bebūtų, ta
čiau dabar jau moksliškai 
išaiškintą, kad apsinuodi
jimo bei apsisvaiginimo 
palinkimai r.“1:* v 
giliausioj senovėj ir net

įmonėse buyo

teisybė. Ir sveikas žmonių protas ir Krikščioniškoji fi- laukinėse tąųtosę.
losofija moko^ kad sunkus rankų darbas ne tik nežemi
na žmogaus, bet dar jį aukština, nes tas darbas yra do
ra priemonė savo gyvybei palaikyti. Bet užtat gėda ir 
nežmoniška išnaudoti žmones, kaip kokius daiktus, no
rint pralobti ir tik tiek juos tevertinti, kiek jų darbo jė
ga gali duoti naudos. Kirkščionybė liepia, be to, dar 
žiūrėti darbininkų religijos bei sielos reikalų. Todėl; 
darbdaviai privalo rūpintis, kad darbininkams būtų 
laisvas nuo darbo laikas atlikti reikalingas religijos! 
pareigas. Darbdaviai privalo šalinti nuo darbininkų pa
leistuvystės pavojų ir šiaip visas pagundas į blogą ir! 
jokiu būdu netrukdyti jiems savo šeimos reikalais rū- i 
pintis bei nevaržyti jų pastangų taupyti. Lygiai neva-j 
lia apkrauti darbu daugiau, negu jo sveikata pakelia,! 
neduoti tokio darbo, kuris netinka dirbančio amžiui 
arba jo lyčiai.

Bet visų didžiausia darbdavių pareiga yra duoti 
kiekvienam, kas jam teisingai pridera gauti. Žinoma, 
nustatant teisingo atlyginimo saiką, reikia žiūrėti dau
gelio aplinkybių: bet, apskritai sakant, turtuoliai ir 
darbdaviai lai žino, kad nei Dievo įsakymai, nei žmo-| 
nių įstatymai neleidžia spausti reikalaujančių ir varg
stančių savo naudai ir naudotis jų vargais, įsigeidus 
praturtėti. O nusukti prideramą atlyginimą — tai sun
kiausias nusikaltimas, kuris šaukia dangaus keršto. 
“Štai jūsų darbininkų užmokesnis, kurį jūs užtūrėjote, 
šaukia, ir jų šauksmas pasiekė kareivijų Viešpaties au
sis”. Pagaliau turtuoliai turi stropiai vengti, kad nei 
prievarta, nei suktybėmis, nei visokiomis kitomis spe
kuliacijos priemonėmis neatimtų iš biednų to, ką jie y- 
ra susitaupę, tuo labiau, kad jie neganėtinai yra ap
ginti nuo skriaudų ir yra bejėgiai: jų nuosavybė juo ji 
menkesnė, tuo labiau turi būti nepaliečiama.

Neseniai du mokslingi 
toksikologai amerikiečiai 

Į paskelbė savo kruopščių 
tyrinėjimų rezultatus. Jie 
tyrinėjo Amerikos indijo- 
nų gaminamus ir vartoja- 

! mus narkotinius nuodu?. 
■Kai kurios pietų Amerikos 
! indi jonų gentys vartoja iš 
tam tikru augmenų paga
mintą gėrimą ąyąhuascą. 
Šie nuodai nepaprastai veį- 

I kią kai kuriuos žmogaus 
1 dvasias savumus. Jų pa
vartojęs indi jonas jaučiasi 
persikėlęs iš savo skur
džios lūšnelės į tolimas ša
lis, mato puikius miestus 
ir sodus, gėrisi nepaprasto 

' grožio vaizdais; žodžiu, ne
miegodamas pergyvena 
puikius sapnus.

Meksikoje iš augalo olo- 
inqui šaknų gaminami hip- 
nitizuojantieji nuodai, ku
rių pavartojęs žmogus vi
sai netenka valios. Jais ap
nuodytas asmuo iškalba 
net labiausiai jo saugomas 
paslaptis. Šių nuodų savu
mais naudojamasi ir nusi
kaltėliams bei nusikalti
mams išaiškinti. Panašius 
nuodus Meksikoje gamina 
čiabuviai iš tam tikros 
kaktusų atmainos. Kas šių 

Vykdant vien šiuos dėsnius, ar gi nebūtų galima išgeria, tuojau pra-
pašalinti šio ginčo priežastis ir opumus? Bet Bažnyčia, deda bendrauti su dvasių 
Kristaus ir Jo mokslo vedama, siekia aukščiau: moky- Į Pasaullu« mato ir kalba su 
dama kilnesnių dalykų, ji nori priartinti prie vienas kį_ seniai mirusiais žmonėmis, 
to tuodu luomu ir surišti juos tikru prieteliškumu. Ne- j ^irdl pasakiskus prisi- 
galime šio gyvenimo dalykų visiškai suprasti ir teisin- Pazirįimus, kartais su dva- 
gai jų įvertinti, jei nieko nežinome apie kitą, amžiną atkakhai kovoja. Is
gyvenimą: atmetus amžinybę, palengva žūtų visas tik- . tr^^so prasizaainęs, 
ros doros supratimas ir visas šitas regimas pasaulis i ^^c-asi ^utų grjzęs iš
virstų žmogui neprieinama paslaptimi. Kad palikę šį' Pasaulio. _
pasaulį, iš tikrųjų gyvensime dar kitame, tai tiesa, ku- Baisius nuodus vidurines 
rią žmonės patys pažino: be to, toji tiesa yra Krikščio- Amerikos čiabuviai pago
nybės mokslas, kuriuo pirmiausia, kaip savo pamatu, mina 18 augalo, jų vadma- 
remiasi visa religija ir jos sutvarkymas. Dievas leido mo Jais aP;
žmogų ne šiam praeinamam, menkam gyvenimui, tik nu°dintas žmogus įpuola į 
amžinam - danguje: ir davė žemę tik kaip ištrėmimo, o savotišką latargą. viską 
ne nuolatos gyvenimo vietą. Jauc*a !r matK0’ kas aPhli-

Turtų bei kitokių daiktų, gėrybėmis vadinamų, Į kuĮ dedasi, bet nepajėgia 
galima gausiai turėti ar jų visai neturėti, tai neturi PaJY.dmt- ®a^?.
reikšmės amžinajai laimei pasiekti; bet užtat didžiau- jodąo pratarti. ąi esanti 
sios reikšmės turi tai, kaip jie vartojami. Gausingais baisl. įvasios kancia: Tl?dl- 
savo mirties nuopelnais Viešpats Kristus anaiptol ne- Jonai si^is nuodais kersįja 
pašalino visų tų kartumų, iš kurių visas mūsų gyveni- sayo pnesams.
mas žemėje lyg auste nuaustas bet tik pavertė juos do- aU ? eSu ir
rinimos akstinais ir amžių nuopelnų šaltiniais: ir todėl eUf kitaip nuodų, kūnuos 
niekas žmonių negali pasiekti amžino užmokesnio, kas PasiSamma 1S turtingosla- 
neina kruvinais Jėzaus Kristaus takais. “Jei drauge togrązųąugmemjos. Vię- 
kentėsime, drauge ir karaliausime”. Prisiėmęs laisvu nys. vartoja savo apsisvai- 
noru kęsti visus vargus bei kančias Viešpats Jėzus ste- hi^us V18n Pne_
- . • - . . . v. . r lsams keršyti. Nuodų ga

mybos būdus ir jų savu
mus vieni nuo kitų labai

i
Religijos ir Artimo* Meilė • v

buklingai sušvelnino kančių ir vargų smarkumą; nes 
ne tik savo pavyzdžiu, bet ir pažadu duoti mums savo 
malones ir amžino užmokesnio Kristus palengvino

Darbininkas

Šv. Kazimiere Parapija

nios jungtuvės, būtent, Tofilės 
Gedraitės su Everett Gilbert ir 
Amelijos Nedveckaitės su S. 
Myčko. Abi poros, medaus mė
nesį praleisti išvyko New Yor- 
kan.

Dain. M. Cižąuskienė buvo iš
vykus keliams dienoms pąviešė- 
ti pas savo sesutę New Yorke. 
Tuo pačiu laiku muzikas Olšaus
kas sunkiai kamavosi su slogą, 

i kad net lovoje tris dienas išgu- 
i Įėjo.

! šeštądįenį. prieš Adventus 
' mūsų bažnyčioj įvyko dvi šau- 
i

dabar mokinasi Marianapolio 
Kolegijoj, ir “Darbininko” re
daktoriaus p. Antano Kneižio. 
p. Kupraitis gražiai nupiešė da
bartinį Lietuvos gyvenimą, o p. 
Skirius ir Kneižys perstatė dar
bininkų veiklą.

Linkėtiną daugiau tokių p.ra- 
kąlbų.

GRAŽI PRAMOGA
Lapkričio 20, ponų Paulauskui 

namuose įvyko antra iš eilės'; 
“Beano Party” Moterų Sąjungos 
5-tosios kuopos naudai. Patinka 
žmonėms tokie draugiški vaka
rėliai ir noriai į juos lankosi.

Svetingų šeimininkų rūpestin
goj priežiūroj nei nepatėmytą, 

! kaip atėjo vėlus laikas, taip kad 
svečiai nenoromis pradėjo skir
stytis namon. Susirinkę gavo 
progą laimėti daug gražių do
vanų. kąs padidino linksmą nuo
taiką.

j šeštadienį, prieš Adventus, 
parapijos svetainėj įvyko šokiai 
su užkandžiais. Rengėjai S. L. 

į R. K. A. 98 kp. ir visa publika 
džiaugėsi taip puikiai nusiseku- 

i siu vakaru. Rap.
Į

nes nebus jokios įžangos, o už 
vieną ar daugiau centų bus ga
lima laimėti gražiausias dova
nas. Tąt, visi seni jum“ yra 
kviečiami su savo atliekamais 
“centais” į virš rųinetą vąkarą 
atsilankyti, nesigailėsite !

Muz. J. Čižauskas su parapijos 
choru dirba išsijuosę, kad tinka-

VYKUSIOS PRAKALBOS
Darbininkų Sąjungos 7-tos kp. 

prakalbos, lapkričio 30-tą, gali
ma skaityti gan sėkmingos, nes 
laimėta, kiek girdėti 6 nauji na
riai. Žmonės atydžiai klausėsi 
svečių kalbėtojų: ponų Kuprai- 
čio ir Skiriaus, neseniai atvyku-' mai prirengti Kalėdoms bažnytį- 
sių iš Lietuvos studentų, kurie I »ę muziką bei giedojimą. Choras 
dabar mokinasi Marianapolio mokosi ir M. Petrausko gražią 

operetę: “Malūninkas ir Kamin- 
krėtis”.

Teisingumo Ministerijos Rūmai Kaune.

siomis atkakliai kovoja. Iš

skausmų sunkumą. “Nes dabartinis mūsų vargas, ku- s ^Pia~ 
ris yra trumpas ir lengvas, padaro prakilniausią, amži 
ną, visa perviršijančią mumyse šlovę”.

Taigi civįlį?uotų tautu įr 
žjnonįų ąpsjsvaiginjmo tik
slais vartojamas alkoholis 
yra tiktai sušvelninta prie
monė tenkinti apsinuodiji
mo piktą palinkimą, kurį 
jau senų senovėj laukinės 
tautos tenkino ir tebeten-

1. Kokios yra darbininkų pareigos? Ar Popiežius kiną daug šiauresniais bū-
pašmerkia streikus? dais. “L. A.”

2. Kas yra tie nedorėliai nuo kurių Popiežius įsą- --------------
ko darbininkams saugotis? Girtuokliavimas, kūniš

3. Kokios yra turtuolių bei darbdavių pareigos? koji meilė, pavydas ir vel- 
Kokį atlyginimą jie turi darbininkams mokėti? <1 nias — visi lygūs tarp sa-

4. Kodėl Popiežius liepia neužmiršti amžinojo gy- į vęą. Ką jie užvaldo, to pro? 
venimo? Ar tas padės išrįšti ekonomijos klausimus? tą pražudo.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

XI

PAS BRUOŽIUS
“Centas prie cento — sudaro 

dolerius”. Kaip teisingas tas po
sakis rpdo ir tas. kąd Moterų 
Sąjungos 5-tosios kuopos nuta
rimas rengti Beano Partys pa
didinimui savo iždo atneša labai 
gražių vaisių. Rengiant tuos va
karėlius, kur išlaidos mažos, ro
dos, nejučiomis centas prie cen
to susideda ir iš kelių parengi- 
mėlių susideda šimtinė.

Įžanga nebrangi — tik 35 cen
tai. Taioi visi tet neatsiskiria su savo prigim-
kyti gruodžio 9, 8 vai. vak pas . .... • _ ’

J _ .. / į ta kalba ir yra viena musų para-
; ponus M. Bruozius, 521 Grafton! .. . ,r ipijos zvmių veikėjų. Jos rapor

tas buvo priimtas trukšmingais 
’ aplodismentais.

Sekantiems 1939 metams 69 
kps. valdyba liko ta pati: Pirm. 
T. Mažeikienė, V. Pirm. — L. 
Žemaitaitienė, nut. rašt. — M. 
Purienė, fin. rašt. — O. Valan- 

Anuse-

BAŽNYČIOS ATNAUJINIMO delis išmokino ir į Katalikų Baž
nyčią priėmė 10 protestantų. 
Tai Stebuklingo Medalikėlio no-

Per pertitas dvi savaiti sekan- venos vaisiai. Kas savaitę dides- 
tieji padidino bažnyčios atnauji- nis ir didesnis skaitlius nekatali- 
nimo fondą: Gerardas Kaprišiū- kų lankosi į novenos pamaldas, 
nas, parapijos vargonininkas. Kaip kartais matoma net ir žy- 
aukavo $20.00. Po $10.00 aukavo dų, kurie dalyvauja pamaldose, 
gydytojas Jonas Bučnis ir VIa- Marija visus traukti traukia 
das Drąginas. Po $5.00 prisidėjo prie savęs.
Ona Danielienė, Ona Augaitienė.' ----------------
įr Pranas Dubinskas. Misevičių! KATALIKIŠKOJI VALANDA ^*Kurie j^yra ^vę ’̂unįe*- 
šeįmą, Augustauskai Alekas ir) Katekizacijos katalikiškoji va- panašiuose parengimuose. 
Brigita. Masatąuskai Jurgis ir, ianda. kuri buvo pradėta rugsėjo žino kad maiQniai iaiką praiei- 
Elzbieta, Jankūnai Kazys ir j 25 d. ir lankėsi virš 200 katalikų dž,a įr susipažįsta vis su nąujaisi

FONDAS DIDĖJA

Mot. S-gos 69 kp. metinis su
sirinkimas įvykęs pirmadienį, 
gruodžio 5 d., buvo skaitlingas ir 
įdomus. Įvairių komisijų rapor
tai buvo džiuginanti, ypač ponios 
V. Shea ilgas ir nepaprastai įdo
mus raportas iš S-giečių Mass. 
Maine ir N. H. apskričio metinio 
suvažiavimo, kuris įvyko Law- 
rence, Mass., lapkr. mėnesį. Rei- 

i kia priminti, kad p. Shea ištekė- 
j1*5.1 ,. 50 ,ęen į jusi už kitataučio jau 25 metai,
kviečiami ątsilan- . t _ ______'

I i

Elžbieta, .
Margareta. Žvingėlai, Kripas jr nekatalikų kas antradienio, 
Antanas. Valčečkaitė Lilė, Ieva vakarą, užsibaigs
Šileikienė, Akelaičiai nuo Belair j gruodžio 13 d. Bet visa eilė nąu- 
Rd., Viktoras ir Anelė Draginai,' 
Vincas ir Magdė Vaškevičiai, 
Antanas ir Ona Ivoškai, Magdė 
Lukoševičiūtė, Klingenbergai ir; 
Marijona Mazurevičienė. Kun. j 
dr. Mendelis dėkoja visiems, ku
rie atjaučia parapijos reikalą ir 
prisideda savo auka prie pagra
žinimo Dievo namo. Pastangos i 
yra daromos, kad užbaigus baž-j 
nyčios suolus ir grindis prieš ( 
Kalėdas. Kalėdų naktį visi galės 
pasidžiaugti visiškai atnaujinta 
Šv. Alfonso bažnyčia.

VALPYĘŲ RINKIMAI

Metiniuose susirinkimuose, ku
riuos laikė SLRKA 13 kp. ir vie
tinė Moterų Sąjunga, pereitą 
sekmadienį sekantieji buvo iš
rinkti vadovauti toms draugi
joms 1939 metais. Susivienijimo 
kuopos pirmininkas Juozas Bu
delis, sūnus; finansų raštinin
kas Juozas Budelis, tėvas: pro
tokolų raštininkas Petras Maka- 
rauskas, iždininkas Mykolas Pa- 
škauskas, tėvas. Moterų Sąjun
gos kuopos viršininkė išrinkta 
ponia Julijona Weisengoff; fi
nansų raštininkė Aleksandra 
Jončienė; protokolų raštininke 
Veronika Frankuvienė; ir iždi
ninkė Agota Weisengoff. Abejos 
kuopos išdirbo planus klebono 
45 nąetų kunigystės pagerbimo 
vakarienei, kuri įvyks antrą Ka
lėdų dieną. Naujoms valdyboms 
linkime geriausio pasisekimo jų 
1939 metų darbe.

antradienį, į

jų pamokų prasideda tuoj po 
Naujų Metų, sausio 10 d. 1939

i žmonėmis.
Valio, Sąjungietės!

VIRTUVĖS NAUDAI
Gruodžio 7-tą pas ponią Ievą: tukevičiūtė, iždininkė

m. Teko nugirsti, kad kun. dr. Thompson, 13 Mott Št., įvyko'v*č*enė, iždo globėjos — Spirke-

Mendelis rengiasi dėstyti šv. mi
šių auką. Antradienį, lapkričio 
29 d. parapijos svetainėje buvo 
beveik pilną, kuomet buvo aiški
nama istorija ir prasmė rūbų ir 
indų, kuriuos kunigas naudoja 
prie šv. mišių. Žmonės ypač ne- 
katalikai įdomauja apie reikš
mę įvairių šv. mišių apeigų.

šauni “Beano Party” su užkan-! Ėirvinskaitė. Ro
džiais. Rūtvilė. respondentei atsisakius, jos vie-

I ton kitą paskirti, palikta sekan
čiam susirinkimui.

Apie rengiamą 69 kps. Kalėdi- 
’ nį pasilinksminimą bus pranešta 

Parapijas jaunimo federacijos vėliau. ‘ S-gietė.
vadovybėje rengiama “penny--------------------
sale , kuris įvyks trečiadienį ! Misijoflieriaus Pranešimas 
gruodž. 14 d. 7:30 vai. vakare, '____ ’
parapijos svetainėje. ! Misijonierius J. Kidykas,

Atstovai iš įvąirių draugijų S. J. praneša Gerb. Klebo-

Aušros Vartų Parapija

ARTINANTIS KALĖDOMS

Kaip girdėti musų-vargoninm- deda pastangas. kad šis pirmas nams,r kad visą ateinančią 
kas Gerardas Kaprišiūnas moki-(toks parengimas mūsų parapi- gavėnią yra jau užimtas 
na naujas šv. Mišias, kurios bus pasisektų. ; darbu įvairiose parapijose,
giedamos pirmą kartą Kalėdų Generalė Komisija susideda iš Norintiems galėtų patar- 
vidurnaktį. Taipgi altoriaus tar- (sekančių: Vyčių 116 kp. — M. nauti tik tuojau po Naujų- 
nai vėl eis apie bažnyčią prie Kitrušiūtė ir V. Akstinas; Para- -ju Metų ar po Velykų 
Betliejaus tvartelio giedodami, pjjos choro — Iz. Baliukoniūtė švenčių 
tą žavejančią Kalėdų giesmę A-; ir s shots; Sodalicijos — V. Či-1 * * ’
dėstė Fideles. Bus dedamos pa- raįte ir Pr. Banioniūtė; Presos __„.
stangos, kad išpuošus bažnyčią komisija — Pet. Marcinkaitė, J.! St. Ignatius High School 
tikrai Kalėdinėj dvasioj. Lauki-, Matačinskas ir B. Borisas. 
me- Kadangi Aušros Vartų parapi

jos jaunimas yra stipriai suor
ganizuotas, dėka mūsų kleb. ;mi kreiptis visi, kurie nori 

i “žvaigždės” 
” prenumeratą 

šis parengimas pilnai pasiseks.'ateinantiems metams.

tą žavejančią Kalėdų giesmę A-jir s shots; Sodalicijos — V. či-1 Adresas:
J. Kidykas. S. J.

SERGA
j
i

1076 W. Roosevelt Road, 
Chicago, Ulinois.

Tuo pačiu adresu prašo-
Sekmadienį, bažnyčioje kuni-,kun Vasio. kuris yra didelis! atsinaujinti 

gai prašė pasimelsti už parapi- jaunjmo prietelis. tikimės, kad!ar “Misijų 
jos ligonius, ypač Joną Višniaus- Sic narpntrimas nilnai I
ką. Izabelę Simkevičienę, kuri 
baisiai apdegė pereitą savaitę. 
Stasį Gabrilevičią ir kitus para
pijiečius. kurie yra Maryland 
Statė Sanatorium ir gydosi auio 
džiovos. Viktoriją Šapokienę ir 
Saiomę Daukšienę, kurie yta 
miesto ligoninėj. Lai Marija. Ii-1 
gonių sveikata, užtaria už juos.

LDS, Narių Ir "Darbininko"
Administracija skelbia Gruo- 

mėnesius — “Darbininko”
VĖL DU ATSIVERTĖLIAI

Sekmadienį, per Sodaliečių mi
šias 8:30 vai. ryte kun. dr. Men
delis parapijos vardu sveikino; 
dvi ką tik naujai priėmusias; ka
talikų tikėjimą moteris. Pakrik-! 
šlytos šeštadienį, jos abi priėmė 
Šv. Komuniją pirmą kartą sek- 
madienio rytą. Po mišių abi bu
vo įrašytos į rošančiaus ir škap- 
lierįo brolijas. Girdėjau, kad 
nuo rugsėjo mėn. kun. dr. Men-

Juozas Kasinskas
Ine. ;

Laidotųyių Direktorius ; 
Patarnavimas Dieną ir Naktį;

602 Washington Bfvd. •
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 I 
Ltmocinai dėt vicokių reikalų. J

Šiuomi “Darbininko”B. S, K. džio, Sausio ir Vąsąrio
Vajaus mėnesius. Per tūps trejetą mėnesių “Dąrbi- 
ninko” kaina sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę me
tų $1.50. Syk j į savaitę metams $1.50. { Lietuvą metams 
— $4.00, pusei rp«tų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skaitytojų pasi
naudoti vajaus proga — atnaujinti “Darbipinko" pre
numeratą iki Vąsąrio 28 d.

Taipgi primename ir LDS kuopoms, kad didžiumoje 
LDSnarių duoklės baigiasi Gruodžio mėnesi. Tąigi pra
rytume visų gerb. LDS narių laiku apsimokėti už or- 

Darbininką •



DARBININKAS BPenktadienis, Gruodžio 9,1938

PARAPIJOS METINE 
VAKARIENE 

Sekmadienį, gruodžio 4 
6:30 vai. vakare įvyko Šv. Jur
gio par. metinė vakarienė. Daly-1

=se

d.,

Itės Sodalietės ir Studentės.

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS Gasson mamytė), p. V. Kudirka, 
p. B. Červokas, p. A. Mickūnas 
(vaistininkas), p. J. Verseckas, 
varg. p. A. Šlapelis, p. Aiduko- 
nienė, p. Alena Jasionytė, p. P. 
Rakauskas, mokytojas p. F. Ba- 

! bilas. Baigiant programą, kalbė- 
vavo apie 250 žmonių. Garbės j j° kleb. kun. S. P. Kneižis. 

svečiai buvo kun. J. Švagždys, I Vakarienė buvo šauni ir tvar- 
buvęs šios parapijos klebonas ir; kiai pravesta. Tai garbė šeimi- 
dabartinis Šv. Roko par. (Mon-! ninkėms ir šeimininkams, kurie | 
tello, Mass.) klebonas, miesto labai nuoširdžiai darbavosi. Prie; 
selectmanas p. Harry Butters,: stalų patarnavo jaunos mergai-1 
miesto šelpimo komiteto pirm. " 
p. Abdelah. Toastmasteriu buvo i ,. U ~. c ,’ Pirmadienį, gruodžio 5 d. (va- 
Dr. Antanas Gasson, kuris turi . . . 7. • i, _ . . , , , kare) Moterų Sąjungos kuopos:
būti pirmą kartą buvo tose pa- . . . . . , i. J/ . , , . . . 'susirinkimas įvyko pp. Wara-
reigose. Bet jas labai gerai ir,^ (laidotuv[ų direktorių) į- 
sumamai athko. |gtaigoj n56 Washington St.

a ? o u Sie n » * Ponia Warabow po susirinkimo! 
kės ir ponia Sykes. p. H. Butters, Saiun„ietes Davaišino skaniais! 
p. Abdelah. p. Edvardas Wara- • S^un^etes Paišino skaniais. 

bow ir jo žmona (laidotuvių di
rektoriai ), p. A. F. Kneižys ir jo j 
žmona, p. Gvaizdikienė (Dr. Į

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Rašo

Jonas Mončiūnas
tai tik biskį paspaudė, o kitų nė 
nežiūrėjo.

Štai ir Kaunas. Minia laukia 
Amerikiečių: Kunigai, Studen
tai Ateitininkai ir Pavasarinin- 

l kai, Profesijonalai mus sveikina, 
kelionės į- tarp jų buvo ir p. R. Skipitis,

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St., Norvvood, Mass. 
Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 VVALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

(Tęsinys)
Pereito penktadienio “Darb.” 

numery tilpo mano I “ 
spūdžių pradžia, ir pačioje pra- ouLR pirmininkas, kuris taip 

idžioje įvyko klaida. Buvo įtal- pa^ mus majOniai sutiko ir su- 
; pinta, kad Kūmai Žalnieraičiai j-UQgė vakarienę stotyje.
■ ir kiti draugai surengė mums iš-1 Rytojaus dieną, 10 vai. reikė- 
leistuves ir apdovanojo puikiu jo sužiūrėti savo bagažą, o 3 
lietšvarkiu (raineoat)... j vaj pO pjetų pietūs Romos vieš-

Turėjo būti: Kūmai Žalnierai- butyj 
čiai ir kiti surengė išleistuves ir 
padovanojo puikią “camerą” pa-' Man teko nakvoti pas kun. 
veikslams traukti Lietuvoje, o Vacį. Zakarauską, mano žmonos 
mano kūmas Brynga, p. Savic- ParaPijietj. Išsikalbėjus, paaiš- 
kas ir kiti mano draugai lietu- k®jo, kad ir giminė.
viai dirbtuvėje susidėjo ir man; Kaip jau rašiau, laivas iš New 
padovanojo puikų lietšvarką Yorko Pasodino gegužės 21 d., 
(raineoat) vak viducbenb o Kaune buvo

me gegužės 29 d., 8 vai. vakare
Tikiuos, kad ateityje tokių (Lietuvos laiku 20 vai.).

klaidų neįvyks. Taigi, kaip sa- Pirmadienį, pasilsėję ir puikiai 
kiau, pradžia tilpo pereito penk- pasilinksminę, ačiū Pavasarinin- 

gruodžio 2 d. kamSt Romos viešbutyj, ėjau pas

Jungtinių Amerikos Valstybių Konstitucijos 150 metų sukakties paminėji
mo — Tautų Festivalio (Festival of Nations) ruošėjų lietuvių skyriaus sąstatas 
iš kairės dešinėn: .Jurgis Lukeševičius, Leonas Bura, Petras Zaleckis, Juozas 
Kavaliauskas, Antanas Dzikas ir Kazys Žadeika. Minėtas Tautų Festivalis įvy
ko birželio 18, 1938 m., Municipal stadiume, Philadelphia, Pa.

Pirmadienį, pasilsėję ir puikiai

tadienio numery, 
š. m. Seka tęsinys.

Štai ir Eitkūnai. Čia mus suti
ko Dr. Leimonas. Traukinys su- žiavimą į Lietuvą nerašiau, bet 
stojo V irbalyje. Girdime, šau- buvau pasiuntęs savo paveikslų, 
kia: “Amerikiečiai išeikite”. Iš- ^aj įr pažino.
einame. O, Dieve, kaip uždaina
vo: “Leiskit į Tėvynę”, o kiti Jankaus gatvę ant Žaliojo Kal

no būtų buvę suųku surasti be p. 
Zdankaus pagelbos. Ačiū jam už 
palydėjimą.

Antradienį kun. Šmulkštys,

savo pusbrolį, gyv. Jankaus gat
vėje. Nors niekam apie savo vaAltoriaus berniukai susiorga

nizavo. Išrinko valdybą. Tuoj 
po Naujų Metų rengia “beano” 
vakarėlį.

GARDNER, MASSMONTELLO, MASS pozitorių, kaip tai: Pociaus, 
Petrausko, Aleksio, Žemaičio ir 
mūsų kaimyno Worcester’iečio, 
Čižausko kūrybą. Taipgi atsira
do ir pamarginimų: Dainavo 
šešios mergaitės, įvairiais ins
trumentais sugrojo smagią lietu
višką polką, ir pianu solo išpildė 
— Alena Redeckiūtė.

Aš niekados nesigailėsiu pa
garbos žodžių Aušros Chorui ir 
jo nariams ir apie jų darbus 
mielai pranešiu visuomenei. Tai 
yra mūsų katalikų pasigyrimas 
kitoms lietuvių kolonijoms.

i Taipgi niekados nesustosiu 
gerbęs vargoninką Jurgį Stačio
ką, kurs turi tiek daug kantry
bės, tiek daug energijos, tiek 
daug pasišventimo dėl mūsų jau
nuolių. Mūsų miestas yra ketu
riolika mylių nuo Athol’es, ir jis 
niekados nepavargsta, kas sa
vaitę pas mus atvažiuoja, kad 
tik ko naujo išmokinus Aušros 
Chorą dainuoti.

ŠOKIAI
Grojant smarkiai Lukoševi

čiaus orkestrai, vakaras už
baigtas šokiais. Matėsi keletas 
jaunuolių iš Lowell’io, kuriems 
nekenkė ilga kelionė ir sniegas. 
Tai ištikrųjų gražus Lowell’io 
jaunimo pasirodymas.—

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

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

275 Main St., Webster, Mass.

I

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1
1

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

Šv. Jurgio par. bažnyčioje tri
jų dienų rekolekcijos užsibaigė 
Nekalto Prasidėjimo šventės vi
kare, gruodžio 8 d. Tėvas Alfon
sas Maria (pasionistas) vedė re
kolekcijas. Užbaigimo vakare 
Sodalicijos naujos narės padarė 
pasižadėjimą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER. MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

William J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
J 
į

Šv. Roko parapijos didysis 
choras laikė savo mėnesinį susi
rinkimą ir išrinko naują valdy
bą: pirmininkas — Martinas 
Audijaitis; vice - pirmininkė — 
Adelė Mikėniutė; kasierius — 
Pranas Chesnulevičius; raštinin
kė — Genovaitė Švedaitė; muzi
kos prižiūrėtojos — Josefina Už- 
davinytė ir C 
maršalka — Alfonsas Miškinis/ 
korespondentė — Klara Vaičiū
naitė.

Jau du metai kaip choras dar
buojasi su vargonininku Jonu 
Vaičaičiu. Muz. Vaičaitis ir kun. 
Baltrušiūnas, daug darbuojasi, 
kad choras sustiprėtų. Choras 
dabar mokinasi naujas giesmes 
ir mišias Kalėdoms.

Visas choras ir vadai širdin
gai linki naujai valdybai geriau
sių sėkmių ateinančiais metais.) 
Lai Dievas jiems padeda.

f

. SODALIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Sekmadienį, gruodžio 11 d., pa

rapijos svetainėje. St. James St.. 
įvyksta Sodaliečių suvažiavimas. 
Suvažiuos iš visų Natjos Angli
jos lietuvių parapijų Sodalietės 
į savo pirmąjį suvažiavimą. Ry
te, 10:30 vai. dalyvaus šv. mi
šiose Šv. Jurgio par. bažnyčioje, 
o po pamaldų bus pietūs. Po pie
tų prasidės sesijos. Dalyvaus 
Dvasios Vadai. Seserys Vienuo
lės iš Cambridge ir apie 200 So- 
diįiliečių. Linkime geriausių sėk
mių Sodalietėms.

i 
i I I
t 
I

Leiskit į Tėvynę”,
šaukė “Valio, Sveiki Broliai Vy
čiai!”, ir visiems po glėbį gėlių.i 
Likau sužavėtas taip, kad nė 

'nepadėkojau mergaitei už gėles.
i Susijaudinau taip, kad nė žodžio Amerikoje ir vikaravęs
negalėjau ištarti. Konduktorius Hartforde, pasikvietė savo pa
šaukia: “Važiuojam!” Sulipo- žįstamus pas save pietautų.
me atgal į traukinį ir važiuoja- Ketvirtadienį, birželio 2 d., 
me toliau. Prisiminiau kaip mus Kaune teko pamatyti Lietuvos 
tris prieš 30 metų, einant rūbe- vaTstybinę operą. Art. K. Pet- 
žių, sugavo rusai ir varė, o da- rauskas ir kiti vaidino “Faustą”, 
bar su gėlėmis mus pasitiko lai- Vaidinimas, artistai ir muzika 
svi broliai lietuviai. Ot ką reiš- išėjo puikiausiais Ne gėda ir 
kia laisvė tėvynei. Vilkaviškyj svetimtaučiams parodyti. Bet o- 
tas pats: “Valio, Dainos, Sveiki Peros namo vidus tai ne koks, 
Amerikiečiai, Jūs su mumis dar- prastokas. Kaunui reikėtų ge- 
buojatės Kristaus dvasioje”, už- resni° valstybinio teatro.

girdau kažin ką kalbant. Beje, prieš operą trečiadienį
Konduktorius vėl šaukia: “Va- buvome pas mano žmonos seserį, 

Įžiuojam!” Lietuvoje bagažo nie- kuri gyvena Girštupyj, arti Kau- 
i -rri.-c -L’- Nuėję klausėme kur čia gy-

’vena Matulevičius? O ji sako: 
“Čia tik ar nebus mano sesutė 
Rozalija!” Atsakome, taip. Ro- 

rdos, imtų ir sveikintus, bet ne, 
žiūri viena į kitą, šypsosi, o aša
ros abiem tik bėga per skruos
tus. Tik gal pusei minutės pra
bėgus apsikabino bučiuotis. Kal
ba, juokauja, bučiuojasi, nes 
viena kitos nematė per 27 metus. 
Štai ir švogeris Navickas tiesiog 
išsigando. Pasikalbėję kiek grį
žome į Kauną pas pusbrolį.

Na, pirmiausia norėjau parva- 
’ žiuoti pas savo mamytę, Žiež

marių par., Kaspariškių km., 
niekam nežinant. Bet pusbrolis 
sako, ne. Motina per 30 metų ne
mačiusi sūnaus, dar gali kas 
nors jai atsitikti tave pamačius. 
Sako, aš važiuosiu, nuvešiu ta
vo bagažą (didelį baksą pirma
dienį jau buvau pasiuntęs į Kai- 
šedorius) ir pasakysiu, kad jau 
esi namuose, tai bus geriau, o 
ketvirtadienį, brolis, gavęs kvi
tą, parveš baksą iš Kaišedorių, 
ir tave atvažiuos Pamierin pasi
tikti. Paklausiau ir gerai pada
riau. Bus daugiau.

TEATRAS, KONCERTAS IR 
ŠOKIAI

Lapkričio 26, vakare, G. A. R. 
svetainėje įvyko Aušros Choro 
vakaras, vadovaujant Jurgiui 
Stačiokui, Athol’io paraijos var- 
goninkui. Pasekmės buvo labai 

|geros: Žmonių susirinko nema- 
... žai; pelno liks Aušros Chorui.

Olga Stripinytė,, vaidinimas ir koncertas išėjo 
------gerai. Jaunimas sunkiai pasidar

bavo. Man, kaipo jau senam 
žmogui, buvo labai malonu žiū
rėti į tokį gražų lietuvišką jau
nimą, kuris dirba mūsų tautos 
tikrąjį kultūros darbą. Nė vie
nas lietuvis nedrįso kritikuoti 
Aušros Choro darbuotės. Net 
mūsų atskalūnai pagyrė vakaro 
programą. Na, o tikram katali
kui, tautos mylėtojui buvo ge- 

jriausias sielai penas.
Buvo suvaidinta trijų aktų ko- 

i mediją, “Mirta Cinčiberaitė arba 
. Komedija yra 

juokinga. Už gražų suvaidinimą 
priklauso garbė vaidintojui — 

„ „ mokytojui — Vytautui Brazau-
Lapkričio 18 d. įvyko Sv. Ce- skuj kurs dar jaunas va]kl. 

cilijos choro balnis Sv. Juozapo naa nesenai Bt k a Lietuvos, 
lietuvių par. naudai. Kmghts of darbštlB iInas energijos ir 

iColumbus svetainėje. Dalyvavo labaj Iintis sav0 tautą ir me. 
' daugiausia jaunimas. Buvo ir iš

Vaidino šie: Stasys — Vytau
tas Brazauskas; jo motina — 
Roazlija Lukaševičiūtė; jo tė
vas — Aleksandras Nakutis; jo 
sesuo — Elzbieta Judikaitė; jų 
tarnaitė — Bronė Juškienė; jo

I

PRASIDĖJO LIETUVIŲ 
KALBOS MOKYKLA

Pirmadienį, gruodžio 5 d. (va
kare) , Balch mokyklos kamba
riuose prasidėjo lietuvių kalbos, 
skaitymo ir rašymo pamokos. A- 
pie 35 mokiniai klauso pamokų, 
tarp kurių yra ir Dr. Antanas 
Gasson. Miestas davė kambarius 
Balch mokykloje dykai, o lietu
viai tik turėjo gauti mokytoją. 
Mokyklos atidarymo reikalu 

: daugiausia rūpinosi vaistininkas 
' Antanas Mickūnas ir kiti. Mo
kytojauti pakvietė kleb. kun. S. 

į P. Kneižį.
Džiuginantis įvykis, nes mo

kyklos atidarymu susirūpino pa
tys jaunuoliai, ir ją lanko dau
giausia jaunuoliai, gimę ir augę 
šioje šalyje. NCS

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Per kins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav. 

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

____________  Kore!lP- 15 tūkstanlytų”.

lowellTmašs

kitų kolonijų: Gardner, Boston,) 
Lawrence, Cambridge, Nashua 
ir Haverhill. Balius pavyko.

Policija areštavo tūlą J. Nedz- 
vecką ir kaltina jį už važiavimą 
automobiliu būnant neblaivaus 
proto. Teisėjas nuteisė pinigine 
bausme ir pridėjo vieną mėnesį kraitė 
į kalėjimą. Nuteistasis po to pa
reiškęs : 
metų kalėjimo?” Po tokio pa
reiškimo teisėjas nuteisė jį 6 
mėn. į kalėjimą.

i

ADVOKATAS — LIETUVAITE 
j Na tai jau ir mūsų miestas į- 
sigyjo pirmutinę profesionalę. 
Gerai žinoma jaunuolė iš Athol, 
adv. Stepanija Vatkevičiūtė at
sidarė ofisą po numeriu 32 Plea-

draugas Petras ir Mirta činči- sant Street Linkiu ** Seriausili 
— Danielius Brazaus- sekmių' TaiP^i ra§mU visus vie' 

kas; gražioji Stasytė - Pran- tinius reikale kreiPtis P33 °

“Kodėl man neduodi 10, ciška Tauterytė.
Visus vaidintojus reikia pagir

ti, kad jie tiek daug laiko ir 
triūso padėjo, kad tik jų veiki-, 
mas išeitų gerai.

I 
I

p. J. Norkūnas, senas veikėjas 
šioje kolonijoje, jau antri metai 
kaip serga. Linkime išsveikti.

I

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

[ Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 5VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vlce-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston. Mass. 

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

Fln. Rašt. — Marijona Markoniuti,
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West «th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos Gi.—Marijona AukštikalnienB, 

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

antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

kas nė nežiūrėjo. Vokietijoje tik 
parodė į bakselį. Aš nuėmiau. 
Pataikė kun. Matulaičio bakselį,

vo gabumus artistiškai kontro
liuodamas ir direguodamas cho- 
r. Ypač paskutiniame numery
je: “Leiskit į Tėvynę”.

Apart to, dainavo pavieniai, 
vyrų ir merginų chorai.

Patiko publikai ir smuikininkė 
p. Anastazija Medonienė, ypač 
kada grojo Schubert’o “Avė Ma- 
T13. •

Pianu akompanavo p. Tadas 
Šidlauskas p-lei Žukauskaitei, o 
p-lė Jurkevičiūtė p. Medonienei. 
Abu akompanistai tinkamai at
liko savo dalį. Ten Buvęs.

KALBA STUDENTAS JONAS 
PETRAUSKAS

Buvo keletas studentų iš Ma-, 
rianapolio Kolegijos, tarpe jų 
mūsų vietinis Jonas Petrauskas, i 

MU mi«tų nė^taotiT Lowell’įl kurs.PaykS.trum^ j

ieškoti darbo, nes patys Lowel- 
l’iečiai negauna darbų.

Darbai čeverykų dirbtuvėse 
nė kiek nepagerėjo. Veik visos 
uždarytos. Patartina kitiems iš

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fln. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Masa

Iždininkas. Andrius Zaleskas, 
702 Fifth St., So. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirink imtis kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
K. 7th SL, So. Boston, Mass.

ji kaipo lietuvaitė mums visiems 
geriausiai patarnaus. Advokatė 
baigė mokslą praeitais metais 

I Portia Law School, ir per pasta
ruosius du metu dirbo Bostone 
vienoj didžiausioj advokatūroj. 
Šį pavasarį išlaikė valstybės 
kvotimus. Mėnulis.

SHENANDOAH, PA.
ARTISTES J. ŽUKAUSKAITĖS 

KONCERTAS
Man žodžių trūksta pasakyt’, 

kaip artistė Jonė Žukauskaitė 
Marijos Vaikelių “Kalakutų”, ir pakrikėliais, bet tikrais kata-' sužavėjo publiką, atėjusią į J. N. 

balius įvyko lapkričio 25 d., pa- likais. Ragino dirbti tikrą lietu- Cooper High School auditoriją, 
rapijos svetainėje. Bingo žaidi- višką darbą ir paremti taip gra- sekmadienio vakare, lapkr. 27. 
mas ir vaidinimas pavyko. Vei- žų Aušros Chorą. Taipgi pagyrė Toks gražumas balso! Toks gi- 
kaliuką “Mokykla” suvaidino Aušros Choro vadą, p. Jurgį lumas sielos tos artistės! Toks 
šie: Jonas — Jurgis Varanaus- Stačioką ir Choro pirmininką simpatiškas jos išsireiškimas, 
kas; Mitskis — Edvardas Va- Petrą Aukštikalnį. Matomai jam ypač Petrausko “Tykiai Nemu- 
lentinas; Pereis — Rikardas Mi- labai patiko Aušros Choras, nes Į nelis teka”! Nebereikalo vietinis 

liūs; Petras — < 
Murphy — Juozas Varanauskas; Choro darbuote. 
Pusbačkis 
nis.

pasididžiuodamas pasekmėmis 
kolegijoj ir ragindamas vieti-į 
nius lietuvius nebūti šiaudiniais

- - -..................................................i

____ ------------ _ i nelis iena ; 1-veuereiK.iuo vietinis 
— Jonas Rusas; jis ištikrųjų didžiavosi Aušros laikraštis tarė, kad “artistė su- 

’’’________.___ Choro darbuoto. Taipgi buvo žavėjo savo publiką nuo pirmu-
Pranas Dzedulio- mums gerai pažįstamas Maria- tinės notos”. Beabejo tas įspū- 

napolio Kolegijos studentas, An- dis Shenandoah’ri^čiams pasi- 
---------— tanas Tamulis, kurs gyveno liks ilgai.

Lapkričio 27 d. įvyko naujo Greenfield, Mass. Kitų nesuži- 
altoriaus šventinimas Šv. Juoza
po lietuvių par. bažnyčioje. Al-' 
torius įtaisytas rūpesniu kleb. 
kun. P. Strakausko.

Korespondentas.

nojau, bet visiems tariu širdin
gą ačiū už apsilankymą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

Korespondentui, Loveli, Mass. 
— Tamstos pirmoji korespon
dencija visai gera. Rašykite daž
niau.

Publikos buvo beveik pilna sa
lė.

Koncertas pritraukė daug sve
timtaučių, o publika nesigailėjo 
artistei aplodismentų.

Šv. Jurgio par. choras irgi ge
rai atliko savo dalį. Choristai 
buvo apsirengę tautiškais rū
bais. Kadangi jie dainavo di-

KONCERTAS
Aušros Choras, vadovystėje 

p. Jurgio Stačioko, išpildė gra
žiai dainų programą. Choras da
bar susideda iš apie keturiasde
šimta narių ir turi keletą labai džiumą liaudies dainų, tai pada- 
gerų balsų. Dainavo nelengviau- rė didelį įspūdį į publiką, 
sias liaudies dainas mūsų kom- p. Vincas Medonis parodė sa-

£

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

9.

Virkite Elektra Šiose Kalėdose
/

Dar yra laiko įsigyti elektrikinį pečių ir jį įtai
syti į Jūsų namus šioms Kalėdoms, kad galėtumė
te pasidžiaugti visais parankumais ir vėliausiais 
pečiaus patobulinimais.

Du dideli elektrikiniai pečiai yra parduodami la
bai pigiai. Jie yra kombinuoti — kuru ir elektra. 
Jei nori pasišildyti ar išsivirti — gali viską padary
ti. Taipgi yra vienas elektrikinis su visomis kombi
nacijomis. Dabar pirkdami sutaupysite daug pinhf 
gų. šis pasiūlijimas tęsis iki Gruodžio 17 d.

JUMS YRA DIDELĖ PROGA ĮSIGYTI 
KALĖDOMS PEČIŲ

BROCKTON EDISON CO.
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KALBAMIEJI gerų giedorių merginų ir vaiki
nų iš Radcliffe kolegijos ir Har
vardo Universiteto. Dalyvavo 
visas Bostono Symfonijos orkes- 

,., Mua xvtlxvxxxx tras prie to dainavo keturi pra
kalbamieji paveikslai. Šioje vie- fesionalai operos dainininkai, du 
toje neseniai buvo rodomi “Vie- vyrai ir dvi merginos, viena iš 
nos Našlaičiai”, kurie visiems jų buvo panelė Ona Katkauskai- 
patiko. Toji pati kompanija ro
dys ir gruodžio 11 d. Rodys per 
dvi valandi. Rodys rimtus ir juo
kingus paveikslus. Jų tarpe bus 
parodomas gyvenimas ir stebuk
lai šv. Antano iš Paduos.

Kviečiami visi.

Gruodžio 11 d., 3 vai. po pietų, 
ir 7:30 vai. vakare, bažnytinėje 
salėje, W. 5th St., bus rodomi

GRAŽIAI PASIRODĖ

Gruodžio 2 ir 3 dienomis “Har- 
ward Glee Club”, Radcliffe Cho
rai Society” ir Bostono Sympho- 
ny Orchestras”, vadovybėje gar
saus Serge Koussevitzky, išpildė 
Beethoveno “Missa Solemnis”. 
Simphony Hallė’je, Boston. Cho
re buvo apie du šimtai amatorių

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

tė.
Beethovenas tas puikias mišias 

rašė penkis metus karalaičio vai
nikavimo dienai. Jos labai iškil
mingos, ilgos ir sunkios. Po Ky- 
rie ir Gloria buvo pertrauka. Ki
ta pertrauka buvo po Credo. 
Sanctus ir Agnus Dei buvo pui
kiausiai ir lengviausiai klausy
tis. Užbaigus, žmonės stovėjo ir j 
per pusvalandį kėlė ovacijas 
chorui, keturiems operos profe
sionalams, orkestrui ir vadui 
ponui Koussevitzky. Panelė Kat- 
kauskaitė savo labai išlavintu 
gražiu balsu puikiai pasirodė. 
Prikimšta salė negalėjo atsige
rėti jos profesionaliu dainavimu. 
Gavo ji daug ovacijų.

Lietuvių tegalėjo mažai daly
vauti šiuose koncertuose, nes ti- 
kietai iš anksto buvo visi išpar
duoti. šeštadienį vakare iš lietu
vių matėsi: kun. P. A. Virmaus
kis, kun. K. Jenkus, muz. R. 
Juška su žmona ir ponas S. 
Mockus su žmona.

Pasibaigus koncertui, pirmie
ji keturi pasitiko mūsų tautietę 
panelę Oną Katkauskaitę ir pa
sveikino nuo savęs ir Bostonie
čių. Rap.

INTERTYPOS FONDUI ŠOKIAI

GRABORIAI

S.BarasevičiusIrSūnus
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 3637.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

h

Lietuvis Gydytojas Atidarė 
Ofisą

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
ORTOMETRISTAS

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

tose (aklose) akyse sugrąžin
šviesą 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: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154 

NAMŲ:
101 Baxter St., So. Boston, Mass.

Tel. SOtl 4673

~ ......——i

John J. Grigalus 
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

80. BOSTON, MASS.

Tel. 1781

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass.

Room 3

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Saldžiausios Širdies V. J. L. R. K. Dr-ja ir Lietuvos 
Dukterų po Globa Motinos Švč. draugija nutarė ben
drai surengti šokius naudai “Darbininko” Intertypos 
fondui. Šokiai įvyks Municipal salėje, Broadway, So. 
Bostone, vasario 18 dieną. Taigi prašome draugijų tą 
dieną kitų parengimų nedaryti — paremti rengiamus 
šokius šiam geram tikslui. RENGĖJAI.

i i
nės. Dabar sąmonę atgavo, bet!

: pavojus dar nepraėjo. Raudeliu- 
nai yra geri Cambridge parapi
jiečiai. Duktė Anastazija yra iš
tekėjusi už adv. B. Sykes Nor-j 
woode.

40 V7AL. ATLAIDAI įgams J. Starkui ir J. Plevokui. 
i Pamokslą sakė kun. J. Starkus.

Sekmadienio vakare, iškilmin
gus Mišparus laikė kun. Dr. Jag
minas, MIC., asistavo kunigai — 
K. Jenkus ir J. Skalandis. Pa
mokslą sakė kun. A. Petraitis iš 
Worcester.

Pirmadienio rytą pamokslą 
sakė kun. K. Urbonavičius, o 
vakare kun. Dr. A. Bružas, M.S. 
Iškilmingus mišparus laikė kun. 
P. Juraitis iš Athol. Jam asista
vo kunigai: J. Bucevičius M.S., 

i ir S. Kneižis.
Antradienio rytą pamokslą 

sakė kun. P. Strakauskas, o va- 
kare užbaigiant, kun. K. Vasys 
iš Worcester. Iškilmingus mišpa
rus celebravo kun. J. Švagždys. 
Asistavo kunigai — J. Petraus
kas ir A. Baltrušiūnas.

Į pilnutėlė bažnyčia^ Prie Šv. Sa- d. gruodžjo, 1938 m. fee-

Su pirmu Advento sekmadie
niu prasidėjo 40 vai. atlaidai. 
Didysis altorius buvo nepapras
tai gražiai gyvomis gėlėmis pa
puoštas. Daugybė degančių žva
kių, maloni elektros šviesa 
kiekvieno netik akis, bet mintį 

! ir širdį prie Švč. Sakramento 
traukė.

40 vai. atlaidai prasidėjo su 
Suma, kurią atnašavo kun. A. 
Švedas, MIC., asistuojant kuni-

i

—
Šiomis dienomis Dr. Al- 

phonsas C. Kallan (Kali
nauskas) iš Cambridge, 
Mass. atidarė ofisą adre
su: 475 Commonwealth A- 
ve., Bostone. Ofiso valan
dos tokios: 8:30 vai. rytą i- 
ki 5:30 vai. po pietų. Vaka
rais pagal susitarimą. Tel. 
KENmore 2050; gyvenimo 
vietos — Center Newton 
5686. Linkime Dr. Alphon- 
sui Kalinauskui geriausių 
sėkmių.

Gen. Franco Kovoja Už 
Krikščionišką Kultūrą

i

DĖKOJAME 
A f A

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LDS Connecticut Apskr. 

Kuopoms

Pereitą sekmadienį, gruo
džio 4 d., Copley Plaza vieš- 
butyj, Bostone, kalbėjo p. 
Arnold Lunn, Britų prele
gentas ir autorius. Jis kal
bėjo apie Ispanijos karą. 
SaVo kalboje pažymėjo, 
kad gen. Franco kovoja už 
katalikybę ir krikščionišką 
kultūrą. Jis griežtai panei
gė tą pasakojimą, kad jei 
gen. Franco laimės, tai Hit
leris ir Mussolini valdys Is
paniją. Nieko panašaus. 
Arnold Lunn labai stebėjo
si, kad kaikurie “Amerikos 
taip vadinami intelektualai 
remia žmones Ispanijoj, 
kurių jie netoleruoja čia, 
per 5 minutes”.

Susidaužė Automobilius 
Sumner Požemyj

Boston, Mass. — Pereitą' 
savaitę paslydo automobi-; 
liūs, kurį vairavo Elias K. j 
Swenson, 37 m. amž., eyv. 
Dorchester ir trenkė į 
Sumner požemio sieną. Au-I 
tomobilius susidaužė ir 
vairuotojas sužeistas. Šalę 
vairuotojo sėdėjo Hans; 
Jacobsen, 52 m. amžiaus, 
gyv. Brooklyn. N. Y. Jis ta
po užmuštas. Kitas sėdėjęs 
užpakalyje automobilyj ta
po sužeistas. Tai pirmas 
toks įvykis Sumner pože
myj.

v •

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 

■atkasei laimę, tuoj išsiver-
žė ir kančių Šaltinis.

Antanas Lapinskas 
kuris mirė Lapkričio 27 d., 
1938 ir tapo palaidotas lap
kričio 30 d. po gedulingų 
pamaldų iš Šv. Petro par. 
bažnyčios So. Bostone Nau
josios Kalvarijos Kapinėse. 
A. a. Antanas amžinai nuti
lęs ilsisi kapuose ir negali 
tarti padėkos žodžių tiems, 
kurie atidavė jam paskuti
nį patarnavimą, tai mes at
simindami ir apgailestau
dami prasišalinimo iš mūsų 
tarpo, dėkojame gerb. kun. 
K. Jenkui už atsilankymą j 
namus, atlaikymo šv. Mišių 
ir nulydėjimo į kapines. 
Taipgi dėkojame kelb. kun. 
F. Virmauskiui už nuošir
dumą ir kun. K. Urboną vi
kiui už atlaikymą šv. mišių. 
Dėkojame Susiv. Šv. Kazi
miero draugijai ir Šv. Petro 
dr-jai už užprašymą šv. mi
šių, ir gėles, taipgi dėkoja
me visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už 
gėles ir užprašymą šv. mi
šių ir kitokią suteiktą para
mą nuliūdimo valandoje. A- 
čiū grabnešiams, graboriui 
Juozui Casparui už nuošir
dų ir mandagų patarnavimą 
ir visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie a. a. 
Antano paskutinio patar
navimo ir palydėjo į amži- 
nasties vietą.

Lai Aukščiausis suteikia 
a. a. Antano sielai amžiną 
ramybę ir atsilsio vietą.

Nuliūdusi šeima, 
Moteris Morta ir dukterys.

I
Į

I

« xx.. i LDS Connecticut apskri-
Žmonių per visas dienas buvo Čio susiviažiavimas įvyks

Pranešu, kad metinis

rius įvyks 18 d. gruodžio, 
8:30 vai. ryte, Šv. Andrie
jaus par. bažnyčioje, New 
Britaine. Malonėkite visi 
nariai-ės dalyvauti šv. mi
šiose.

M. Mičiūnienė, 
LDS Conn. Apskričio 

Raštininkė.

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

Visi skelbki tės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

atlaidus sijos prasidės 1-mą vai. p. 
p., Šv. Andriejaus parapi- 

■ iš- jos salėje, kampas Stanley 
vardytų dalyvavusių kunigų bu- ir Church Sts., New Bri- 
vo dar sekantieji: P. Virmaus- tain, Conn. Malonėkite vi
kis, J. Bakanas, J. Vaitekūnas, SU kp., atstovai dalyvauti 
P. Juras. šiame suvažiavime. Be to

-------------- _ i Drašome pagaminti gerų į- 
NEKALTO PRASIDĖJIMO nešimų organizacijos gero- 

NOVENA vei. Taipgi primenu, kad
Lapkr. 29, prasidėjo į Nekaltą- metinės Šv. Mišios UŽ gy- 

jį Prasidėjimą novena, kuri bai- VUS ir mirusius LDS na- 
gėsi gruodžio 8. O lapkričio 30, 
sėkmingai pradėjo rekolekcijas 
skelbti kun. J. Pauliukonis,1 
MIC. Rekolekcijos baigėsi gruo-! 
džio 8, vakare. Malonu matyti' 
kas vakaras gausiai žmonių,! 
bažnyčią lankančių.

kramentų per visus 
skaitlingai ėjo.

Apart ceremonijose virš

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGAS 

VARGONININKAS

I TEGUL JŪSŲ CENTAI 
BUS SKALSŪS 

šiose KalėdoseI
I

Reikalingas yra geras vargo
nininkas. Vieta gera. Parapija 
su trimis kunigais. Sąlygos ge-! 

Nekalto Prasidėjimo šventėje ros. Atsišaukite “Darbininko” 
visos sodalietės ėjo prie šv. Ko- Redakcijoj, 
munijos. Vakare, užbaigiant re
kolekcijas, panaujino konsekra
cijos aktą. Buvo kelios, kurios tė dirbti namų ruošos darbą ge
istojo į Sodaliečių eiles.

Sekančiame sekmadienyje rus namus, 
gruodž. 11, skaitlingas sodalie- Longwood 1199, arba kreipkitės 
čių būrys vyksta į Norwood So- P*s Darbininkas, 366 W. Broad- 
daliečių kongresą. Ten dalyvaus waY» So- Boston, Mass. 
Šv. Mišiose, Komunijoje ir viso
je programoje. Sod.

Kotai.

—

REIKALINGA jauna mergai-

roj šeimynoje. Turėtų labai ge- 
Paskambinkite —

Jūs negalite įsivaizduoti kokia 
yra puiki Pin-It-Up Lempa už 
95c! Galima ją pakabinti an 
lovos, deskos ar kur kitur. Di 
delis modelių pasirinkimas.

iki $^.50

SUSIRGO
Gruodžio 5, ponia Marijona' 

Raudei iūnienė, gyv. 12 Waver- 
1 ley St., Brighton, staiga sunkiai 
susirgo. Kun. P. Juškaitis sutei
kė paskutinius Šv. Sakramentus, i 
Ji buvo visiškai nustojus sąmo-

z

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

KALSDŲ LAIKAS ATEINA
ELEKTRIKĄ

Tiktai

Pirkite KALĖDOMS DOVANAS
naudingas ir praktiškas 
žemomis kainomis pas 

Miller's Depl. Store 
261 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengejas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai Ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

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 trakus.

Peter Pilvinis, Sav.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMOTiktai $4.95

Telephone 
SO. BOSTON 

1058
PIRK ANKSTI!

IŠSIŲSK ANKSTI!

Jūs turėtumėte daug ieškot 
iki surastumėte tokį bargen 
kaip Telechron Elektrikin 
Laikrodį. Tai yra puikus, ilga 
tveriąs ir gerai eina.

Bay Vie w Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
’-yj SOUTH BOSTON, MASS.
Jbe. Kapoėlūna» Ir Peter Trečioką*

SavininkaL

Kalbame lietuviškai . ro
Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Jtfetų

AT YOUR

Edison
ANO ELECTRICAL OPAI FRS

pigų Metodą, 
tams.

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnafn šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie mie
tingą, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai jums pro
ga iSbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo Unl-

Mes noriai pasiųsim Jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IšBAN- 
DYYMUI, ir jeigu n ortai te naudoti 
daugiau, tą galCalt daryti už mažu* 
kaštus. Mes kvleflame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kal
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau l
RO88K PRODŪOTR OO. Dept

2708 W. Karveli Avė. Chicago, UL
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ĮSPŪDŽIAI IŠ WATERBURIO
Waterbury iš oro atrodo smulkiai paaiškino. Nau- 

kaip ir kiti Amerikos mies-l jieji pradžios mokyklos rū
tai — stūkso dviejų, trijų mai visiškai moderniški, 
aukštų mediniai ir mūri- Klasėse automatiškai pa- 
niai stilingi namai, gatvės laikoma temperatūros vie- 
sniego priverstos, žmonės nodumas ir oro švarumas, 
ir automobiliai tik skuba ir Žiemą klasės šildomos kar- 
skuba. Taip atrodo tik iš što oro srove, o vasarą at- 
paviršiaus, bet, kiek pagy- šaldomos šalto oro srove, 
venus ir pažinus jo ?rvven-: Visos klasės labai švarios, 
tojus, i11 darbus, rasime šviesios ir gražiai Šv. Dva- 
daug ko nepaprasto.

Jei nori pažinti Ameriką- piešiniais. Kiekviena klasė 
je lietuvių kolonijos dvasi- įurį saVo knygynėlius, 
pi ir kultunnį gyvenimą mokslo priemonių sninte- 
zenk žingsni tiesiog lietu- les> Be to mokyklos patal- 
vių klebonijom Čia randasi , 
visas veikimo centras. Tai 'kurioje' gali“susėsti 
žinodami, pasibeldziame j 12oo žmonių. Gi apačioje

v •

sios Seselių mokytoiu iš
puoštos jų pačių kūryba,

pose yra didžiulė ir graži

Congress avė 46 numerio 
duris. Sutinkame su rimta, 
bet labai malonia šypsena 
kun. Juozą J. Valantiejų, 
kuris jau 24 m. šioje para
pijoje dirba. Todėl, kaip 
geriausiai pažįstantį para
pijos ir kolonijos reikalus 
apibėrėme eile klausimų.
— Kaip didelė ir sena ši 

parapija ? 
metai.
Juozapo lietuvių katalikų 
parapija. Jai priklauso apie 
1100 šeimų su maždaug 7— 
9000 žmonių.
— Kiek dabar Waterbury 

yra lietuvių?
Lietuviai sudaro apie 12 

— 15% visų Waterburioi 
r^rvento‘;” kuriu čia yra j 
apie 100,000, o su apylinkės 
miesteliais net 150,000. 
Taigi lietuviu bus apie 12— 
15,000. Ši lietuviu kolonija 
smarkiai išaugo Didž. Karo I 

metu, kuomet buvo išplės
ti didieji misingio fabrikai, 
kurie gamino ginklus ir 
karo reikmenis.
— Ar daug turite parapi

joj kultūrinių ir socijalinių 
įstaigų?

Stipriausia yra pradžios 
mokykla, kuria dabar lan
ko apie 800 mokinių (kar
tais siekdavo iki 1000.). 
našlaitynas ir vaikų darže
lis. Be to, turime skudučių 
orkestrą (kurį matėme ba- 
zare, tikrai garsus ir gerai 
paruoštas, puikiai galėtų 
pasirodyti svetimtaučiams 
ir juos sužavėtu), beną, 
chorą, visų centrinių orga- 
nizaciiu skyrius i? įvairias 
parapines organizacijas. 
Visos veikia planingai ir 
šarvai.

Labai malonus klebonas 
nesigailėjo mums pašvęsti 
laiko , nusivedė į naująją 
mokyklą, aprodė ir viską

Jau bus 44 
kai gyvuoja ši Šv.

salės įrengta 10 kėglių 
(bowlinp-'k alėjų.

Senosiose mokyklos pa
talpose įrengti vaikų dar
želis, choro, orkestro, orga- 
nizaciių atskiri kambariai, 
kuriuose daromos repetici
jos, posėdžiai, susirinki
mai, paskaitos. Gi žemai, 
buvusioji salė naudojama 
sportui ir žaidimams.

SVEČIUOSE
Kun. Gauronskis

(P. Kupraitį ir mane) nu
vežė ir suDažindino su vie
na, jau iš “four hundred” 
tarpo, šeima, kurioje pra
leidome visas “Thanksgi- 
ving” atostogas ir jautė
mės mylimi, kaip tikrieji 

i jų vaikai. Tą lietuvišką šei
mą Waterburiečiai gerai 
pažįsta — tai Liucytė ir 
Juozas Dubauskai. Ponia 
mus globojo ir vaišino, o p. 
Dubauskas puikiai supa
žindino su miestu, su di
džiaisiais misingio (brass) 
fabrikais, su gražiomis 
bažnyčiomis ir kitomis e- 
konominėmis ir kultūrinė
mis įstaigomis. Tik dabar 
sužinojome, kad Waterbu- 
ry yra žymus pasaulyje 
misingio dirbinių centras.

w •

mus
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ANTRASIS BROOKLY- 

NAS
Kaip New Yorko priemie

stis vadinamas Brooklynu, 
taip ir Waterburio atskira 
dalis, už upelio, daugiausia 
apgyventa lietuvių, vadi
nama Brooklynu. Čie išti
sos gatvės, eilės gražiu na
mu, krautuvės, saliūnai, 
vaistinės priklauso lietu
viams. Dauguma lietuvių 
dirba fabrikuose, kur uži
ma <*ana geras poziciias ir 
turi pasitikėjimą vadovy
bėje. A. Skirius.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

♦

alE
Telefonas

Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston
l\

PHONE
So. Boston

JTOŽ

Valiukevičiui jo gimtadienio

madi^ųį, sausio 1 d., 1939 me
tais ir prasidės 6 vai. vakare. 
Tikietai yra nebrangūs ir vi
siems bus paranku švęsti Naujų 
Metų šventę patogiose aplinky
bėse. Vietoje, kad trankytis kur 
po svetimus kampus, bus geriau 
dalyvauti savo parengime, kur 
praleisite gražiai laiką ir sykiu 
pagerbsite savo jauną dvasios 
vadą. Reikia atsiminti, kad už
uojauta reikalinga yra kiekvie
nam žmogui, bet labiausiai jos 
reikia mūsų dvasios vadams.

PAVYZDINGAS BIZNIERIUS
Mikolas Kanapickas, kuris už

laiko duonos ir pyragų kepyklą 
šiame mieste, yra netiktai geras

Savotiškas sportas. Čia parodo tautinį peanutų stūmimo kontestą, kuriame duonkepys, bet ir pavyzdingas 
dalyvavo 25 kontestantai, Edenton, N. C. Kontestantai nosimi stumia peanutus. lietuvis, visuomet remia savo 
Kontestą laimėjo James Small, 6 pėdų ir 5 colių aukštesnės mokyklos studentas. ParaPU4 ir draugijas. Per visą 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------laiką jo buvimo biznyje nebuvo 
kės parodys ką gali. Ragintume party parapijos mokyklos saliu- į -° atsitikimo, kad jis nebūtų au- 
lietuvius lankytis į basketbąli. kėje. Taipgi tą patį vakarą Vy-|kavęs visą duoną ir pyragus pa- 

kito- 
kiems parengimams. Per visą

HARTFORD, CONN.
Turėsite linksmą laiką ir para- čiai turėjo draugišką vakarą sa- rapijos vakarienėms Jr 
ginsite mūsų jaunimą prie gra-

LDS 6 kp. susirinkimas įvyks žaus doro sporto, 
sekmadienį, gruodžio 11 d., lj 
vai. po pietų, mokyklos mažoje! 
svetainėje, Broad St. ir Capitol 
Avė. Visi nariai kviečiami daly-' 
vauti. Vyrai atsiveskite savo1 
žmonas arba žmonos savo vyrus. 
Kviečiamas ir jaunimas. Susirin
kimas bus trumpas. Bus valdy
bos rinkimas, atstovų į apskri
čio suvažiavimą rinkimas, o po 
to įvyks draugiškas ir šeiminis-i 
kas pasikalbėjimas su užkan
džiais ir programėle. Nepraleis
kite progos, nes tik kartą į me
tus įvyksta toks susirinkimas.

Kviečia Valdyba.

DARBININKŲ SUSIRINKI
MAS

NEW BRITAIN, CONN.

vo kambariuose.
Gruodžio 5, vakare, mokyklos metU laiką tos aukos padaro la- Vaškelis, 

salėje įvyko graži programa dėl bai stambią sumą, kuri nėra į- 
labo sergančio buvusios vietinio vertinama

LIS j
Lietuvis advokatas Pranciš

kus Petrikas iš Taunton, Mass., 
kiek laiko dirbęs ir gyvenęs 
Hartforde pas gerb. Matą Kri- 
pus, galutinai grįžo į Mass. pas 
savo motinėlę. Gerb. Kripai 

C"į (Matas ir Teodora) surengė 
gražų linksmą išleistuvių vaka
rėlį. Buvo gražus būrys Hart-' 
fordo parapijos jaunimo. Taipgi 
buvo jaunimo iš toliau. Gar
džių užkandžių pavalgę jauni
mas klausėsi ir sakė gražias kal- 

Pereitą vasarą parsivežė iš bas. Vakarą vedė p. Teodora 
Lietuvos, Pažaislio Sesučių Ka- Kripienė. Buvo atsilankę ir kal-

j I§ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
i Gruodžio 5, 8 vai. ryte, Šv. An
driejaus par. bažnytinėje svetai
nėje įvyko Moterų Sąjungos 38 
kp. metinis susirinkimas. Iš ra
portų paaiškėjo, kad Sąjungie
tės bendrai su kitomis draugijų 
narėmis ketvirtadieniais rengia 
vakarus ir gražiai darbuojasi. 
Pelnas skiriamas bažnyčios lan
gų pagražinimui.

Šį šeštadienio vakarą rengia 
kortavimą, kurio pelną skiria 
paremti sergančią ir į vargą pa
tekusią Sąjungietės šeimą.

Nutarė prie išleidimo ALRK- 
MS Jubiliejinės knygos neprisi
dėti, nes didelės išlaidos.

Vienbalsiai užgirta ta pati val
dyba 1939 m. Valdybą sudaro 
šios: pirm. J. Janušonytė; vice- 
pirm. O. Tarašauskaitė; rašt. — 
B. Mičiūnienė; ižd. — E. Gelevi- 
čienė; iždo globėja — K. Savic
kienė; tvarkdarė — O. Jeninie- 
nė. Dvasios vadas kleb. kun. A. 

Atstovės į WS sky
rių: O. Tarašauskaitė ir E. Ru- 
lienė.

Visos narės pasižadėjo darbuo
tis Jubiliejinio vajaus metu, ir 
rengtis Motinos dienai, surengti 
gražią pramogą.

ADV. PRANCIŠKUI PETRI
KUI IŠLEISTUVIŲ VAKARĖ- , bažnytinio choro narės, Alicijos Patsai yra duonkepys, išmokęs

doleriais ir centais.

Žemaitytės vyro. Buvo blogas o- tą amatą Lietuvoje ir atvažia- 
ras, bet susirinko gražus būrelis v^s i Ameriką savo gabumus
žmonių. Ligonis tapo sunkiai su
žeistas kai važiavo automobiliu. 
Linkime jam greit pasveikti. Ji
sai yra policijantas ir, rodos, 
dirbo prie spaustuvės..., taip 
kaip mūsiškis Jonas Šeigis.

ROCHESTER, N. Y
GRAŽUS PAMOKSLAS

Sekmadienį, gruodžio 4 d., kle
bonas laike pamokslo iškėlė la
bai gražią mintį, patardamas 

______ , ________  .... . _ . Kalėdines dovanas duoti drau- 
zimieriečių darbo gražią staltie- bėjo kunigai Kripas ir Ambotas. gams ne kokias šiukšles, bet ge- 
sę, kurią čia išleis tikietėliais. Baigiant programą, kalbėjo adv. rą dovaną, KATALIKIŠKĄ LAI- 

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 6 Petrikas. Jam įteikta dovanėlė. KRAŠTĮ* ‘Ameriką’, ‘Darbinin- 
val. vakare, parapijos mokyklos Adv. Petrikas yra pavyzdingas ką’ ar ‘Draugą’, nes visi tie lai- 
svetainėje įvyks vakarėlis su į- lietuvis jaunikaitis. Rimtai mo- kraščiai yra labai geri ir įdomūs, 
vairiais pamarginimais. Bus iš- kinosi ir sėkmingai baigė Suf- Ištikrųjų, daug yra žmonių, ku- 
leista ir ta gražioji staltiesė. Vi- folk Law School. Dar jaunas, rie save vadina gerais katali- 
sas to vakaro pelnas skiriamas bet energingas ir tikrai pasiry- kais, bet katalikiško laikraščio 
Pažaislio Seserims Kazimierie- žęs lietuvis. Daug žada lietuvių stuboje neturi ir neskaito,

pavartoja, iš kurio daro sau gy
venimą. Augina dukterį, kuri 
jau padeda tėvams dirbti krau
tuvėje, o sūnus dar jaunutis lan
ko Šv. Jurgio par. mokyklą. Ne- Lapkričio 29 d., miesto prie- 
tiktai, kad remia savo parapiją 
ir draugijas, bet taipgi ir lietu
vių katalikišką spaudą, kad net 
ir dabar duodamas skelbimą 
“Darbininkui”. Visi šio miesto 
lietuviai turi remti tokį žmogų, 
kuriam lietuvių reikalai yra ar-: DAUG LIGONIŲ
timi. Nerėmimas tokio žmogaus Kad l oras nepastovus> tai 
biznieno ištikrųjų butų nuodė
mė ir lietuvis nebūtų vertas lie
tuvio vardo, o jeigu jis apleistų 
savo draugą ir eitų kur kitur 
pirkti savo kūnui reikalingo 
maisto. Vyturys.

MIRĖ

glaudoje, po trumpos ligos mirė 
Petras Kastantinavičius, 55 m. 
amžiaus. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis Šv. Marijos ka
puose. Amžina ramybė jo vėlei.

NEWARK,N.J

daug žmonių serga įvairiomis li
gomis, ypač slogomis ir susižei- 
dimais. Pereitą savaitę, p. Pet
ronėlė Kochanskienė, eidama 
gatve paslydo ir susižeidė galvą. 
Ji yra įžymi veikėja mūsų para
pijoje. Lai Dievulis suteikia jai 
sveikatą.

Pažaislio Seserims Kazimierie- žęs lietuvis. Daug žada lietuvių stuboje neturi ir neskaito, bet 
tems, kurių viršininkė yra Se-, išeivi jai ateityje. Nemenkas ir bedieviškas šlamštas, kuris nė- 11B SIUią uuvxttunc.
šuo Angelą (Braškaitė) iš A- rašytojas. Jo eiles apie Lietuvą ra vertas katalikui žmogui į ran- su L Vyčių 90 kp Gerb. LDS 36 kp. nariams ir
thol, Mass. Bus pasakyta kalba tilpo pereitam “Vyties” leidiny, kas paimti, užima garbės vietą Kearny N J bovvling rateliu’1 * ^>ar^n^n^°” skaitytojams pri- 
apie Lietuvą ir Pažaislį. Geras kalbėtojas. Nėra abejonės, tokio žmogaus stuboje. Tuo kle- prajaimėjo Kearny iš trijų žai- menu’ kurių mokesniai užsi-

-------------- kad jisai iškils. Mes jam nuošir- bono Damokslu turėtu visi susi- .. j.. __ ...... likč arba baigiasi prenumerata, 
tai malonėkite užsimokėti ne
vilkinant. Galite pasiųsti tiesiog 
“Darbininkui” arba priduoti 
LDS 36 kp. raštininkei, B. Mi- 
čiūnienei, kuri mielai patarpi
ninkaus. Remkime ir branginki
me katalikišką spaudą. T.M.

kad jisai iškils. Mes jam nuošir- 
Lapkričio 20 d. staiga susirgo džiai linkime.

ip. Jonas Pugžlys. Jį suparaliža- 
vo. Girdėjau, kad kiek geresnis, 
bet dar ne kalba.

Abromaitienė, kuri jau 5 me
tai kaip guli lovoje, negerėja. 
Gaila, kad nepriklausė prie 
draugijų. Vistiek turėtų ją at
lankyti. Jos buveinė York St.

Muzikantas.

BASKETBALL SEZONAS 
PRASIDĖJO

Lietuvių parapijos basketballi- 
ninkai-ės pradėjo žaisti basket- 
ball. Jau žaidė mūsų vaikinai ir 
mergaitės su Lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos jaunimu... vai
kinais ir mergaitėmis. New Ha- 
vene hartfordiečiai laimėjo abu 
žaidimu. Antrą žaidimą turėjo 
su Middletown lenkais ir lenkė
mis. Mūsiškiai vaikinai išlaimė- 
jo, o mergaitės pralaimėjo.

Žaidimas įvyks šeštadienio va
karą Hartfordo parapijos mo
kyklos salėje. Mūsų vaikinai ir

L.
lis laimėjimų siūlą nutraukė.

Vyčių 29 kp. bowling rate- PRIMINIMAS

ŽODIS APIE JAUNIMO 
FORUMĄ

bono pamokslu turėtų visi susi-idimų laimijo du žaidimas įvy. 
domėti ir pasinaudoti, nes laik-jko iapkrįčio 27 d.
raštis yra dovana, kuris lankys Gruodžio 4 d. £,. Vyčių 29 kp. 
skaitytoją per visus metus ir su- ;bowling ratelis žaidė su Jersey 
teiks jam netiktai pasaulio ži-ĮCity N j L Vyčių 124 kp. ra.

Jau kelintas sykis kaip Para- nias jo gimtoje kalboje, bet ir[teliu Iš trijų žaidimų L. Vyčių
pijos vyčių kombariuose įvyksta visokių įvairių straipsnių, 
jaunimo pasikalbėjimai apie ti- bus jo proto maistas.

t _______kėjimo ir gyvenimo svarbiuosius 
1 dalykus. Jaunimas gražiai ren
kasi ir klausosi taip, kad dvi va
landas praeina kaip žaibas. Bet 
yra dar daug jaunimo, kuris ga
lėtų atsilankyti. Taipgi senesnie
ji yra kviečiami. Tos valandos 

i jaunimui yra brangios, ir gali
mas daiktas, kad jaunimas iš
girdęs vieną kitą paaiškinimą 
nepamirš amžinai ir gal bus jam 
net išganymo žodis per visą gy
venimą.

kas 29 kp. ratelis laimėjo du. 
Štai rezultatai:

NEWARK
M. Montvidas 233 11
Barkauskas 178 165
Laukžemis 172 157 193
Daukšys 188 173 137
Banis 129 165 174
J. Montvidas 193 180 178

915 853 847
JERSEY CITY j

E. Velevis 158 140 140
Bazilus 116 168 168
Dedella 187 171 160
Levonas 160 200 198
P. Velevis 148 190 172

769 869 838

GRAŽIAI PASISEKĖ
Parapijos rudeniniai fėrai da

vė gražių sėkmių. Klebono pra- 
nešimu, pelno liko su virš šeši 
šimtai dolerių. Padaryti tokį 
pelną tiktai per tris vakarus tai 
reikia labai sunkiai dirbti. Žino
ma darbininkai sunkiai ir dar
bavosi. Minėti visų darbininkų 
pavardes užimtų labai daug vie
tos laikraštyj. Todėl, kurie dir
bo, jie žino, kad dirbo, o kurie 
atėjo tai matė tuos darbininkus. 
Parapija gali pasididžiuoti savo 
jaunimu ir suaugusiais ir už jų 
pasišventimą tarti jiems nuo
širdų lietuvišką ačiū. Sunku ir

HARRISON-KEARNY, N. J

tė-

Lapkričio 27 d. įvyko parapi
jos choro koncertas, varg. Hode- 
liui vadovaujant, L. P. Klubo 
svetainėje. Dalyvavo ir mažųjų 
mergaičių choras. Pelnas pas
kirtas naujos bažnyčios fondui. 
Žmonių buvo neperdaugiausiai. 
Koncerto programa buvo graži, 
turininga. Kaip choras, taip so
listai, duetai, kvartetai gražiai 
sudainavo; taipgi ir mažųjų 
mergaičių choras. Pianu akom
panavo varg. p. Hodelis ir jo 
žmona p. Hodelienė. Rap.

ONA KATKAUSKAITĖ 
HARTFORDE 

Nesenai Hartfordan, savo 
viškėn, buvo parvykusi su kon
certu lietuvaitė Ona Katkaus- gal sunkiausi darbą dirbo kle- 

-- _ •> ----- •----------— — ,kaitė (Kaskas). Ji dainavo Bu- bonas kun. Jonas M. Bakšys ir
mergaitės žais su New Haveno shnen Memorial Hali .Hartforde .vikaras kun. Pranas Valiukevi- 

, ir kaip visuo- čius. Kur yra gera vadovybė, 
met, p. Onai labai pavyko. Dai-, ten yra gražus darbai atliekami, 

o mūsų dvasios vadai yra geri 
vadovai. Todėl ačiū jiems.

Šv. Kazimiero parapijos jaunimu galė buvo pilna>
— abiem rateliais.

Mūsų vaikinai prisirašė prie 
Hartfordo ir apylinkės interpa- 
riohial league. Iš viso yra 11 ra
telių ir atrodo, kad šios parapi
jos vaikinai turės nemažai dar
bo. Linkime jiems laimėti čem- 
pijonatą.

Malinauskas, prityręs basket- 
ballininkas, kuris dabar žaidžia 
su garsiu Royal Typewriter ra
teliu, yra coach ir lavina mūsų 
jaunimą. Jisai moka savo “džia- ti visiems biznieriams ir ūkinin- kins visus atsilankiusius, o savo 
bą” ir mūsiškiai, jo vadovybėje, kams, darbininkams-ėms ir vi- atsilankymu ir tais keliais pra- 
turėtų puikiai pasirodyti. Jo 
brolis, Jonas Malinauskas, yra 
pirmininku Centrai Board of re- 
ferees. Buvęs garsus garsiojo 
Hartfordiečių K. of L. ratelio 
žaidikas.

Taigi Hartfordo ir apylinkės 
lietuviai, nepamirškite ateiti į 
Parapijos salę šeštadienio vaka
rą pamatyti žaidimo su New Ra- 
veno jaunuoliais. Ateikite ir 
“rootykite”, o mūsiškiai - naūaiš-

navo ir lietuviškai.

KORTŲ VAKARĖLIS
Sekmadienį, gruodžio 11 d., 

Sodalietės mergaitės rengia

PARAPIJOS BAZARAS
Kelios savaitės atgal turėjo

me parapijos mokyklos salėje 
metinį parapijos naudai bazarą. 
Rengė visos parapijos draugijos, kortų vakarėlį, kurio pelną ski-
Pavyko. Lietuviai biznieriai ir ū- ria papuošimui altorių ateinan- 
kininkai duosniai aukavo, ir dar- čiai Kristaus gimimo šventei, 
bininkai-ės gražiai dirbo ir žmo- Kalėdoms. Kaip kiekvieną metą, 
nes lankėsi. Taigi reikia padėko- taip ir šįmet mergaitės paten-

siems kitiems. Laikrodėlį laimė- leistais centais padarysite didė
jo Ona Pugžlienė iš East Hart- lę garbę Taikos Kunigaikščiui, 
ford.

Vietinės Lietuvių Romos Kate-] per Kalėdas. O gražiomis gėlė- 
likų 
kuopos mėgėjai paraginti Anta-Įmi tai iškilmei, 
no Kauniečio, vyko į Danbury, tiktai vieną kartą į metus, 
kur išpildė visą programą: pra- -------------------
kalbas ir vaidinimą. Danbury 
lietuviai svetingi Ir gražiai pri
ėmė. moterėlės nutarė surengti pa-

Parapijos Gildąs turėjo drd gerbimo vakarienę kun. Pranui

kurio gimtadienj visi minėsime

Susivienymo Amerikoje [ mis papuošti altoriai bus tinka- 
kuri pasitaiko

PAGERBS KUNIGĄ 
Mūsų parapijos geros širdies

I

I 
l

Rochesterio Lietuviai!
Skaitykite! Klausykite!

ARTINASI ŠVENTES 
KALĖDOS IR NAUJI METAI 

Laike Švenčiu Reikia Valgyti 
Mes Kepame Gardžią Duoną Ir Pyragus! 

SPECIALIZUOJAME 
VARDUVIŲ, GIMTADIENIŲ, VESTUVIŲ 

IR 
VISOKIŲ IŠKILMIŲ “TORTAIS” (CAKES) 

IMAME UŽSAKYMUS — IŠKEPAME 
IR 

PRISTATOME Į JŪSŲ NAMUS 

Kanapicko Duonos Ir Pyragų 
KEPYKLA 
520 Hudson Avenue .... Rochester, New York 

-i- Telefonas - Stone 4317
" HKGAH I ____ . ______  . i________________ _ _ , _
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