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PALIAUBŲ DIENA

Aštuoniolika metų at
gal, lapkričio 11 d. pasau
lio didžiųjų valstybių val
dovai susitarė padėti gin
klus ir nutraukti Pasauli
nį Karą, kuriame žuvo mi
lijonai jaunų vyrų. Pa
skelbus, kad karas pasi
baigė iškelta visose pa
saulio valstybėse vėliavos, 
suskambėjo varpai, sus
tabdytas trumpam laikui 
visokis darbas. Paliaubų 
diena yra kartu ir gedulo 
diena. Tą dieną katalikų 
bažnyčiose atnašaujamos 
šv. mišios už žuvusius ka
rius.

Pasaulinis karas praėjo, 
bet valstybių galiūnai nie
ko iš jo nepasimokino. 
Šiandien vėl ruošiamasi 
naujam karui, naujam 
žmonių skerdimui. Daug 
prikalbėta apie taiką, pri
rašyta sutarčių ir rezoliu
cijų, bet jau daugelį tų su
tarčių sulaužė ir dar daug 
sulaužys, nes praeities ka
rai neišrovė iš galiūnų šir
džių keršto, neapykantos 
prieš savo artimą.

Be Kristaus, Taikos Ka
raliaus pasaulyj negali 
būti ramybės, taikos. Mū
sų, katalikų pareiga dar
buotis, kad pasaulis persi
imtų Kristaus dvasia.

“DARBININKO” METI
NE PRAMOGA

Lapkričio 25 d., š. m., 
Cambridge’iuje, Eikš Ball- 
roome, 8 Magazine St. į- 
vyks laikraščio “Darbinin
ko” metinis balius ir kon
certas. Ligšiol “Darbinin
ko” metiniai parengimai 
įvykdavo tuoj po Naujų 
Metų. Bet šių metų pra
džioje koncerto dienoje 
siautusi sniego audra vi
sus taip išgąsdino, kad 
darbininkai savo susirin
kimuose nutarė “Darbi
ninko” metinę pramogą 
rengti rudenį.

Lapkričio 25 d. yra tai 
Padėkavonės Dienos išva
karės. Visiems patogus 
laikas. Tikimės svečių ir 
viešnių iš visų kolonijų. 
Cambridgiečiai su savo 
Vadu, Gerb. Kleb. Kun. P. 
Juškaičiu visus iš visur 
nuoširdžiai kviečia į tą 
balių atvykti. Kviečia ir 
LDS. Centras, nes pelnas 
to baliaus yra skiriamas 
“Darbininkui”.

Gerb. svečiai ir viešnios, 
atvykę į balių ne tik link
smai laiką praleisite, bet 
svarbiausia, tai paremsite 
lietuvių katalikų darbinin
kų laikraštį, kuris tarnau
ja mūsų išeivijai per 21 
metus.

“Darbininko” baliuje ne
bus kada nuobodauti, nes 
nuo 7:30 vai. vakare pra
sidės įvairybių programa: 
dainos, muzika, sportas, o 
po to prasidės šokiai. Gros 
šaunus orkestras.

LEWIS NEPASIDUODA

Pittsburgh, Pa. — Tai
kos derybos tarp Ameri
kos Darbo Federacijos ir 
John L. Lewis dėl 10 su
spenduotų unijų pasibaigė 
be rezultatų. John L. Le- 
wis, mainierių unijos pre
zidentas atsisakė tartis su 
William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentu, kol jis neatšauks 
suspendavimo.

Katalikų pareiga yra galingai 

paremti katalikišką spaudą.

Leonas XTH.

EINA NUO 1915 METŲ
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GUB. CHARLES F. HURLEY,
dabartinis Massachusetts valstybės iždininkas, perei
tuose triukšminguose rinkimuose išrinktas Massa
chusetts Valstybės Gubernatorium!

Kun. Coughlin Atsisveikino Su Radio 
Klausytojais

Pereitą šeštadienį, kun. partijos valdžią Amerikoj. 
Charles E. Coughlin paša- Kun. Coughlin pranašau- 
kė atsisveikinimo kalbą ja, kad AAA, NRA ir ki- 
per radio. Jis pareiškė, tos administracijos bus 
kad nei jo vyskupas, nei 
Kardinolas Pacelli, nei ki
tas koks Bažnyčios auto
ritetas nesustabdęs jo vei
kimo ir kalbėjimo per ra
dio, tik jis pats, labai ap
sivylęs rinkimais, kuriuo
se dalyvavo ir National 
Union for Sočiai Justice 
nariai, nematąs reikalo 
daugiau kalbėti. Jis pasa
kė: “National Union nėra 
mirus, o tik miega. Ji gy-

atgaivinamos.

AMERIKIEČIAI VAL
GYS LIETUVIŠKĄ 

DUONĄ

Iš Lietuvos į Jungtines 
Amerikos Valstybes di
desniais kiekiais įvežama 
celiuliozės, švieži ir rūkyti 
ir konservuoti kumpiai, 
švieži ir rūkyti bekonai ir 

vuos tol, kol bus teisybė, konservuotos dešrelės, 
dėlto, kad 16 principų yra šiek tiek sviesto ir sūrių, 
nemirštanti”.

Kun. Charles Coughlin 
padarė tai, ką jis buvo ža-

Lietuvos prekybiniai san
tykiai su Amerika yra sti- 

j priai pagerėję ir toliau ža
dėjęs padaryti prieš rinki- ^a Seręti. Maisto produk- 
mus, Clevelando konvenci- tams rinka jau išdirbta ir 
joje, būtent, kad jis nu- ateityje ji bus naudinga 
trauksiąs radio kalbas pa- Lietuvos kumpiams, beko-

• « • . • « • .. . • _ •____ A____• T'k___ • _____ “sibaigus rinkimams, jeigu nams ir sviestui. Prie mė- 
William Lemke, Unijos sos ir sviesto, dedama pa
parti jos kandidatas ne- stangų pridėti lietuviškąją
gaus nei 9 milijonų balsų, degtinę, krupniką bei alų 

“Iš milijonų National įr ruginius miltus tikrajai 
Union narių, kurie pasiža- lietuviškajai duonai. Lie

tuvos gėralų galima tikė
tis Kalėdoms. Tuo būdu, 
amerikiečiai galės valgyti 

| lietuvišką duoną ir gerti 
i lietuviškus trankus. Tsb.

I

dėjo remti indorsuotus 
kandidatus, dėlto, kad jie 
pasižadėjo remti mūsų 
principus”, sako kun. 
Charles Coughlin, “aš ap
gailestaudamas pranešu, 
kad mažiau kaip 10 nuo
šimtis National Union na
rių išlaikė savo pasižadė
jimus”.

Toliau kun. Coughlin pa
reiškė, kad tokia daugu
ma išrinktas prezidentas 
Rooseveltas sudaro vienos -

MIRĖ MARCINKEVI
ČIUS

Montello, Mass. — šeš- 
tadienį, lapkričio 7 dieną 
mirė Aleksandras Marcin
kevičius, 42 metų amžiaus, 
gyv. 337 North Corey St.

\ 7 A rrr i Paliko nuliūdime žmoną irV AZ. 1U O K1 1 L sūniJ » taWi savo tėvus. 
| Pašarvotas savo namuose. 
Palaidotas iš šv. Roko 
lietuvių par. bažnyčios 9 
vai. ryte, Kalvarijos ka- 

Į puošė. Laidotuvėse patar
navo graborius Edv. V. 
Warabow.

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

SUGRĮŽO Į TEATRĄ

Kaunas — Operos solis
tas Antanas Sodeika, 
prieš kiek laiko pasitrau
kęs iš teatro, dabar vėl su
grįžo.

Rap.
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Sukilėliai Užėmė Madridą
NAUJAS KLAIPĖDOS 

GUBERNATORIUS PER
ĖMĖ PAREIGAS

I
Jau anksčiau buvo pra

nešta, kad ligšiolinis Klai
pėdos krašto gubernato
rius inž. Vladas Kurkaus- 
kas atsistatydino. Nauju 
Klaipėdos krašto guberna
torium yra paskirtas dį-j 
plomuotas teisįninkas Jur
gis Kubilius. Biivęs guber
natorius V. Kurkauskas 
dabar yra paskirtas Lietu
vos prekybos ir pramonės 
rūmų pirmininku, be to, 
jis yra dabartinio Lietu
vos seimo atstovas. Nau-: 
jasis gubernatorius Jurgis' 
Kubilius spalių mėn. 17 d. 
jau perėmė Klaipėdos 
krašto gubernatūrą ir pra
dėjo eiti savo pareigas. 
Gubernatorius J. Kubilius 
Lietuvoje taip pat yra 
plačiai žinomas, nes jis 
dalyvauja daugelyje vi
suomeninių ir kultūrinių 
organizacijų ir kai kurių 
organizacijų yra centrali- 
nių valdybų narys. Tsb.

300 LAIKRAŠČIŲ PRIEŠ 
PERDIDELI KRYPIMĄ 

_ KAIRĖN

BLUM PASIRUOŠĘS PREZIDENTAS RUOŠIA 
SULAUŽYTI NESIKIŠI- NAUJUS ĮSTATYMUS 

MO SUTARTĮ ------------
Washington, D. C. —

Prez. Roosevelt pradėjo 
studijuoti kaik u r i u o s 
Aukščiausiojo Teismo at-

I Madridas, Ispanija —
Sekmadienio vakare, lap
kričio 8 d. sukilėliai užė
mė Ispanijos sostinę, Ma
dridą. Sukilėlių kariuome
nei įėjus į sostinę, raudo- 

Į nųjų valdžios likusieji gy-

Paryžius, Prancūzija —
Premieras Leon Blum,1 studijuoti 
kalbėdamas socialistų su
sirinkime, pareiškė, kad mestus įstatymus ir nau-' nėjai pasitiko sukilėlius 

Į jis esąs pasiruošęs sulau-, jus, kuriuos žada įduoti šūviais ir karštu aliejumi, 
Į žyti nesikišimo į Ispanijos Kongresui. Pramatoma, į kurį liejo nuo stogų.
reikalus sutartį, jeigu tik kad prez. Rooseveltas pa-j „ . ..... ....
Anglija sutiktų, ir siųsti ruoš įstatymų projektus .. Sukilėliai jejo į Madridą 
ginklus ir amuniciją Ispa- į darbo valandų, algų ir I“ ™k?rų, PUS5S\ Sm®rV*S. 
nijos raudonųjų valdžiai, darbo sąlygų reguliavi- 
Socialistų tautinė taryba mui, biudžeto subalansa- 
užgyrė socialistų ir komu- vimui, teikimui pagalbos 
nistų rezoliuciją, kurią jie farmeriams ir kitais svar- 
priėmė spalių 25 d. Toje 
rezoliucijoje kaip tik ir 
buvo reikalaujama, kad 
Prancūzijos valdžia siųstų; 
ginklus ir amuniciją Mad
rido buvusiai valdžiai. Le
on Blum, sekmadienį, lap-

i kričio 8 d. taip pat tą re
zoliuciją užgyrė.

k

Paryžius .— Spalių 16 d. 
300 dešinesnės pakraipos 
prancūzų dienraščių ir ki
tokių periodinių leidinių 
paskelbė bendrą atsiliepi
mą, kuriame įvertinami 
dabartinės prancūzų vy- 
riausybės per keturis jos 
valdymo mėnesius atlikti 
darbai. Atsiliepime griež
tai pasisakoma prieš per 
didelį krypimą į kairę.

biais klausimais.

LENKIJOJE 600.000
BEDARBIŲ

PROF. KOLUPAILA PA
TAIKĖ Į KALTINAMŲ

JŲ SUOLĄ

Kaunas, Lietuva — Pro
fesorius Kolupa^a, ką tik 
grįžęs iš Amerikos, patai
kė į kaltinamųjų suolą by
loj su buv. “L. A.” redak
torium dėl apmokamų e- 
lęktrps stoties straipsnių 
dienraščiuose.

Maskva.. — Byzantinės 
bei rytinės apeigos Rusi
joje nykstančios. Tų apei
gų kunigai sukišti į kalėji
mus. Exarch. Prel. Leoni
de Feodorov kovo 7, 1935 
m. mirė kalėjime.

Vatikanas — Vėliausios 
žinios praneša būk šv. Tė
vas sergąs šalčiu, kurs iš
sivystęs į bronchitis.

Spalių 9 d. Lenkijos pre- ■ 
i zidento rūmuose įvyko 
specialus susirinkimas, 
kur tartasi, ką reikės da
ryti su Lenkijos bedar
biais žiemos metu, kad da
bar jau esama 600.000. 
Tam susirinkime dalyvavo 
visas ministerių kabine
tas. Susirinkimą atidarė 
ministeris pirmininkas 
gen. Skladkovskis. Vėliau 
kalbėjo darbo ir viešosios 
globos ministeris Koscial- 
kovskis, kuris apibūdino 
sunkią Lenkijos bedarbių^ 
padėtį. Vyriausybė sutin
kanti tik dalį bedarbių su
šelpti, o kitais turėtų pati: 
visuomenė rūpintis.

Be to, šiemet žiema bus 
tuo baisi, kad per kelis 
krizės metus sunaudotos, 

i visos taupmenos ir bedar-: 
biams gresia net badas ir

i

: _____1____________ ____________ — _ ____________1__—

i mūšiai ėjo iš oro ir ’ant 
I žemės. Mieste padaryta 
daug nuostolių. Du šimtu 
užmušė iš oro. Visame 
mieste buvo panika. Žmo
nės sulindę į požemius lau- 

i kė mirties arba kada galės 
išeiti į laisvę. Daug žmo
nių pabėgo į Valencia, nes 
jie buvo labai išgąsdinti, 
kad maurai atėję juos vi
sus išpjaus.

Tik pritemus gen. Fran
co pulkas įžengė į miestą. 
Kada sukilėliai . užėmė 
miestą, tai pabėgėliai pra
dėjo grįžti iš visos apylin
kės ir požemių į savo na
mus. Amerikos ambasados 
rūmai buvo uždaryti. Su
kilėliams užėmus, ambasa
dos rūmai tapo atidaryti. 
Juose buvo pasislėpę 34 iš 
161 Amerikos piliečiai. Ki
ti buvo pabėgę.

Madridą užėmus,' Tspani-~ 
jos civilis karas dar nepa- 

; sibaigė. Raudonieji susi
grupavo Valencijoj.

• v

£ HITLERIS TURĮS 12,620 
KRIKŠTO VAIKŲ

Lietuva Nedalyvaus Konferencijoje
Kaunas — Pranešama,' Anglija — J. E. Arkivy- 

kad Lietuva atsisakė da- skupas Goodier kalboje 
lyvauti tarptautinėje tele- j 
fono ir telegrafo susisieki-. 
mo konferencijoje, kuri į- 
vyks lapkričio 19 d. Var
šuvoje. Tačiau ji leistų pa
sinaudoti savo telefono bei 
telegrafo tinklu tarpt, su
sisiekimui, jei kas su Len
kija norėtų šnekėti per ki
tą valstybę.

Kaunas — Pranešama,!

LIETUVIAI VIENUO
LIAI Iš PRANCŪZIJOS 

NORI GRĮŽTI

Bodmin Cornwall pareiš
kė, kad dabartinis Katali
kų Bažnyčios persekioji
mas yra penktas iš eilės. 
Tokie persekiojimai kar- 

1 tojasi kas 400 metų. Pir
mas persekiojimas — ne- ' 
skaitant Romos pagonių 
ciesorių persekiojimų, bu
vo Afrikoj, Šv. Augustino 
laikais. Antras Mohamme- 

*to laikais. Trečias Albi- 
gensų ir ketvirtas Liute
rio laikais.

Kaunas — Yra lietuvai
čių Prancūzijos vienuoly
nuose. Dabar gaunama iš 
jų laiškai, kuriuose nusis-

RADO 95 AUKSINES 
MONETAS

Berlynas, lapkr. 7 d. —• 
šaltis. Jau tam pavojui at- Pranešama, kad A. Hitle- 
sispirti suorganizuo tas ris esąs 12,620 vaikų krik- 
lenkų visuomenės atstovų što tėvu. Taip pat Hitleris 
komitetas ir išleido atsi- < . _ 
šaukimą. j

Aiškėja, kad bedarbiams kiekvienos šeimos dešimto 
sušelpti reikėsią net 30 vaiko.
milijonų zlotų. Darbo fon- --------- ----
das skiria aštuonis mili- DU MECHANIKAI SU- 
jonus zlotų, o iš visuome
nės įvairiomis rinkliavo
mis ir būdais, maną surin- ’ 
kti likusius — dvidešimts 
du milijonus zlotų. Bet to
ji visuomenė ir taip skun
džiasi įvairiais mokesčiais

• ir gražūs komiteto planai 
bus sunkiai įvykdomi.

esą pareiškęs, kad jis su
tinkąs būti krikšto tėvu 
1 • 1 • V • J V •____ J_

DEGĖ CHELSEA GARA
ŽE

APVOGĖ IR NARĖJO 
PADEGTI MAŽEIKIŲ 

BAŽNYČIĄ

Du mechanikai, bedirb
dami 106 Fifth St., spro
gus benzino galionui, su
degė.

Jie taisė elektrą. Laidas 
pasiekė benzino tanką ir jį 
uždegė. Jie buvo nugaben
ti į ligoninę. Nuostolių 
gaisras padarė $1000.

Prieš kelioliką dienų A- 
į riogalos valsčiuje, Gėlu vos 

kundzia bloga vienuolynų I kaime Juozo Krecko že.
« 1» A I JI A V ** « *nuotaika. Plačiai žmonės 

kalba, kad ir Prancūzijoj 
bolševikai degins ir žudys 
vienuolius. Jos nori grįžti 
Lietuvon.

PADUOTA SEIMUI PE
TICIJA DĖL DRAUGIJŲ 

ĮSTATYMO

Kaunas — K. V. C. Vy
riausioji Valdyba įteikė 
seimui peticiją dėl draugi
jų įstatymo.

mėje, kasdami kažkokio 
senoviško statinio pamatų 
akmenis, rado 95 auksines 
monetas. Rastosios mone
tos atrodo esančios iš XV- 
XVI amžiaus. Radiniu yra 
susidomėjusi archeologi
jos komisija.

GRĮŽO KUN. PROF. 
MALIAUSKAS

Kaunas — Užsieny gy
dęsis, kun. dr. Maliauskis 
lėktuvu grįžo į Kauną.

Iš Mažeikių praneša, kad 
vagys, išmušę senosios 

, bažnyčios zakristijos lan
gą ir su pasidarytu kab
liu atsikabinę duris, pavo
gė dalį geresnių bažnyti
nių drabužių ir vieną kitą 
kilimą. Tur būt, norėdami 
paslėpti pėdsakus ir netu
rėdami geros padegamo
sios medžiagos, susukę iš 
popieriaus ilgoką dagtį, 
padėjo pagal sieną ir pa
degė. Tačiau dagtis, kiek 
padegusi, užgeso.

Jei būtų uždegę bažny
čią, tai, pučiant gana 
smarkiam vėjui, būtų ga
lėjusi sudegti klebonija, 
špitolė ir gerokas kvartalo 
miesto dalis. Piktadariai 
stropiai ieškomi.

114 METŲ SENUTE

Užūsieniai — Užūsienių 
kaime gyvena senutė Ma
rijona Kazėnienė, kuri tu
ri 114 metų, bet vasaros 
metu kiekvieną sekmadie
nį dar ateidavo 4 klm. į 
bažnyčią. Senutė jau kele
tą metų nebeturi dantų ir 
maitinasi tik vandeny iš
mirkyta duona, kitokio 
maisto nebesukramto, ir, 
be to, vargingai gyvena.

IŠVYKO Į PARYŽIŲ 
KOMP. RAČIŪNAS

Kaunas — Gavęs stipen
dija, studijų pagilinti į Pa
ryžių išvyko komp. A. Ra
čiūnas. tenai Žada išbūti 
apie dvejus metus.
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SHOW VAKARE?

LANKĖSI
AUGUSTINIJONAS
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VIETINES ŽINIOSl
' C 2

i
.Kiburis, pakviečia visus 

i susėsti prie stalų, ir kleb. 
I kun. Virmauskis atkalbę- I

Pirmadienį, lapkričio 9 jus maldą, pradėta naikin- 
d. “Darbininko” redakci-lti kalakutai ir kitokį ska- 
joj lankėsi Tėvas Kazimie- neštai. Nors ir pusės vai
ras Jozaitis, vienuolis au- gių dar nebuvo nuo stalų 
gustinijonas, lydimas kle- • prapuolę, o jau darbinin- 
bono kun. P. Virmauskio.1 kai pavargę, pradėjo neri- 
Tėvas Jozaitis, apžiūrėjęs mauti. Taigi, užsigardžia- 
“Darbininko” įstaigą vimui buvo pakviesta ir 
džiaugėsi, kad lietuviai keletas nuoširdžių kalbė- 
katalikai pajėgia išlaikyti! tojų, 
ir dirbti tokį kilnų katali 
kų spaudos platinimo dar- kęs trumpą kalbelę ir pa

dėkojęs choristams-ėms už 
-------vakaro ve

dėju pakviečia dainininką- 
choristą J. Antanėlį. Va
karo vedėjas už jam su
teiktą garbę gražiai padė
kojęs, pirmiausiai pakvie

čia kalbėti kleb. kun. P. 
i Virmauski, kuris savo kal
boje nupasakoja Katalikų 
Bažnyčios rimtumą ir tei
singumą, aiškiai parodo, 
koki naudingą ir garbingą 
darbą choras atlieka daly
vaudamas netik bažnyti
nėse apeigose, bet ir tau
tiniuose parengimuose.

Urbonavičius 
tokiu

I Pirm. Al. Kiburis, paša-

bą. '
Tėvas JTozaitis skelbia i kooperaviiią, 

misijas airių parapijose. 
Šią savaitę skelbia šv. mi
sijas St. Thomas bažny
čioje, Jamaica Plain.

CHOKO PRIVATIŠKA 
VAKARIENĖ

Lapkričio 4 d., Šv. Pet- 
. ro parapijos choras turė

jo savo narių privatiška 
vakarienę. Į vakarienę at
silankė visi choristai-ės ir 
keletas garbingų svečių.

Abelnai kiekvienas pa-! 
rengimas, jeigu jis yra lie
tuviškas ir rengėjų nuo
širdžiai paruošti, duoda 
daug malonumo, bet šis 
vakarėlis reikia skaityti 
visai skirtingu nuo visų i 
kitų.

Čia visur figūravo jau-' 
nimo nuoširdus sutarimas 
ir šeimyniška nuotaika, j 
Kiekvienas patenkintas, I 
linksmas, rodos, tik ir žiū
rėk į tuos skaisčius vei
dus, kurie dirbę per išti
sus metus, patys surengė 
sau tokią karališką vaka
rienę. Ir ištiesų, tokios va
karienės sunku kur būtų 
ir berasti. Įvairių valgių 
apštumas ir Įvairumas 
tiesiog stebino aki.

Apie 8:30 vai., choro 
darbštusis pirmininkas Al.

DAKTARAI
(t ii t to ••••••••••• •««•**(«•*•(•«•«(«••*

Į Tel. So. Boston 0823 Į
LIETUVIS DANTISTAS i

l DR. M. V. CASPER |
I Arti Munieipal Building | 
| 525 E. Broadway, S. Boston i

Ofiso Valandos
f Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki i 
i 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
| sas uždarytas subatos vakarais ir j 
š nedėtdieniais. taipgi seredomis nuo| 

12-toe dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray = 

iii........................  ............g

2-
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3b Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Ik! 12, nuo 
1:80 lkf 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Rnbatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartj)

Kun. K. 
džiaugiasi choro 
gražiu gyvavimu ir taip 
pat nupasakojęs choro 
sėkmingą veikimą, jo vado 
muz. R. Juškos gabumą ir 
sumanumą tokiam chorui 
vadovauti ir mokėti palai
kyti drausmę, ant kurios 
remiasi visas choro pasi
sekimas, ragina ir linki 
visiems vieningai ir ener
gingai dirbti ir padaryti šį 
chorą pavyzdžiu kitiems.

Choro Dvasios Vadas, 
i kun. K. Jenkus, anot jo 
pačio žodžių, nemėgstąs 
daug kalbėti pats, tai ir 

į kitų nenorįs varginti 
trumpai, bet nuoširdžiai 
linki chorui laimės.

P-nas P. Bušmanas, bu
vęs vienas iš pirmųjų cho
ro narių, geras jo prietelis 
ir dabar, padėkojęs už su
teiktą progą dalyvauti šio
je vakarienėje linki chorui 
kilti ir stiprėti.

P-nas Petreikis irgi di
delis choro prietelis, taip 
pat nuoširdžiai chorą svei
kino.

Taip pat kalbėjo V. Ka- 
lišius, pareikšdamas savo 
pasitenkinimą ir už tai jis 
kiek galėdamas mėgins 
chorui atsilyginti, jų tar
pe besidarbuodamas.

V. Grudzinskas, nusis- 
kundęs perdaug privalgęs, 
tad trumpai, bet saldžiai 
visiems padėkojo.

Paskutinis iškviest a s 
tarti savo žodį choro va
das muz. R. Juška. Jis, 
kaip paprastai, visus pa
gyrimus grąžino chorui ir 
padėkojęs choristams-ėms 

; už jų pasišventimą ragino 
i ir prašė savo garbingų pa
reigų neužmiršti ir tą pra- 

‘ dėtą darbą varyti pirmyn.
Šios, taip šaunios vaka

rienės surengimas pri
klauso ponioms: Juškie
nei, Bušmanienei, Petrei- 
kienei, Miz g i r d i e n e i,

I
i

GERIAUSIA ŠILUMA
Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard ttreet, 
kam p. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

I
Geras ir garantuotas Oil Bur- 

Į neris duoda gerą šilumą: šeimi- 
Įninkėms pasibaigia visi vargai; 
i nei pelenų, nei dulkių, nei malkų 
kapot, nei anglių nesti. Kada Sal
ta atsuk, o kada šilta — užsuk. 
Tai visas darbas!

Mes parduodam visokius Oil 
j burnerius.

ROLAND KETVIRTIS A CO. 
322 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU. 4649.

Senosios Lietuvos liudininkai. Lietuvoje yra daug 
senosios Lietuvos liudininkų - piliakalnių, senkapių 
ir kitų žmonių supiltų kalnelių. Ant kaikuriųjų lietu
viai turėjo pasistatę pilis ir iš jų gynėsi nuo priešų. 
Dabar šie piliakalniai Lietuvos mokslininkų yra ty
rinėjami. Juose randa daug medžiagos Lietuvos seno
vei nušviesti. Vaizdelyje matome Pyplių piliakalni, 
Zapyškio valse., Kauno apskr.

Į AR BUSITE MINSTREL Bostone, laimėdamas 7
f

Marksienei, Siaurienei ir j MIRĖ AUTOMOBILIO 
Gailiūnienei. Joms padėjo 1 PRITRENKTAS 
panelės: O. Sinkevičiūtėj -----------
E. Macaitė ir E. Taruškai-1 Lapkričio 9 dieną, š. m. 
tė. j Carney ligoninėje mirė

Po vakarienės įvyko I Jokūbas Kudrevičius, 55 
naujų narių įvedimo cere- į metų amžiaus, gyv. 320 E. 
monijos, kurios senesnie-1 
siems ir jau tas ceremoni
jas atlikusiems nariams 
sukėlė daug juoko, o varg
šams naujokams nemažai 
ir stroko. Ir ką gi? Gali
ma kartais ir “priburbu- 
liuoti” obuolius iš vandens 
begaudant. Bet, reikia vis
ko pakęsti.

Vakaro metu visą laiką 
grojo Inž. St. Belesko ra
dio 
šiam tikslui paaukotas, 
kuris davė progos ir salę 
kiekvienam linksmai iš
matuoti.

Tai taip maždaug praė
jo šį šauni privatiška cho
ro vakarienė, palikdama 
vieniems džiaugsmo ir pa
sigerėjimo, kitiems gi ma
lonaus pasitenkinimo ir 
gražių atsiminimų. Tad 
stiprėk brangus jaunime, 
nes į tavę atkreipta daug 
akių, kurias tu visuomet 
džiugink. D-lftis

Amerikos Lietuvių, De
mokratų Sąjungos kuopa, 
savo susirinkime, spalių 
mėn. 29 d., išrinko šiems 
metams valdybą: pirmi
ninkas — Jonas Tėtulis; 
vice pirm. — Jonas Var
nas, raštininkė — Adelė 
Velvekiutė ir iždininkas— 
Jonas Baltrašiūnas.

Nutarta susirinkimus 
laikyti pirmą ketvirtadie
ni kiekvieno mėnesio. Se
kantis susirinkimas įvyki 
lapkričio 5 d. Moose sve
tainėje, 935 E. Broadway, 
8-tą vąl. vakare.

su garsiakalbiais,

v •

! 9th St., kurį šeštadienio 
naktį, lapkričio 7 d. einant 
skersgatviu Mercer ir E. 
8th Street, automobiliu 
permušė. Automobilistas 

f pabėgo. Kudrevičių nuve- 
I žė į ligoninę kitas automo
biliu važiavęs žmogus.

Kudrevičiaus buvo galva 
sudaužyta, ir mirė sąmo
nės neatgavęs.

Policija pradėjo ieškoti 
kaltininko. Nelaimės vie
toje rado numuštą auto- 
mobiliaus lemputę, ir pa
gal to ieškojo automobilio. 
Surado So. Bostone. Tą 
automobilį, policija sako, 
vairavęs lietuvis, Juozas 
Vaitkus, gyv. 173 H Str. 
Kaltinamasis buvo areš
tuotas ir užstačius 83000 
kaucijos, paleistas į lais
vę iki teismo, kuris įvyks 
kitą pirmadieni, lapkričio 
16 d.

A. a. Jokūbas Kudrevi
čius paėjo iš Žiežmarių 
parapijos. Amerikoje pra
gyveno 35 metus. Kovo 9 
d., š. m. tapo palaidota jo 
žmona. Jis paliko dvi se
serį ir brolį. Pašarvotas 
pp. T. Jakavonių namuose, 
194 Athens St. Ponia Ja- 
kavonienė yra velionio se
suo. Laidojamas lapkričio 
11 d., 10 vai. ryte iš šv. 
Petro parapijos bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuo
se.

I

I

I

IŠSIRENOAVOJA
Išsirendavoja 5 kamba

rių tenementas su Centra- 
linhi apšildymu ir Janito- 
riaus aptarnavimu. Nau
jai ištais y t as. Kreip
tis į “Darbninko” adminis
traciją, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Kalėdinė
Ekskursija

l LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA ......  Gruodžio 5
NEW YORK .....  Gruodžio 10
HAMBURG ............... Gruodžio 15
BRĖMEN.................. Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN 
ir EUROPA Bremerhavene užtikrina pato
gią kelionę į Kauną. Patogus geležinkelio 

susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

Šv. Petro parapijos cho- 
! ras su savo energingu va- 
! du labai energingai ruo- 
I šiasi suvaidinti taip vadi
namą “Minstrel Show”.! 
Merginos siuva kostiu
mus, klaunai ir visi šposi- 

; ninkai renkasi juokingiau
sius drabužius, o muzikas 
Rapolas Juška su savo pa-^ 
gelbininkais taiso sceneri- 
ją ir kitokius pabūklus. 
Atėję į “Minstrel Show”j 
tik pažiūrėkite į muziko 
Juškos rankas ir suprasi-! 
te kaip sunkiai jis dirbo 
ir tebedirba,, kad tik me
tinis “Minstrel Show” išei
tų kuogeriausiai. Naujos 
šviesos, nauja scenerija 
sužavės visus. Beje, bū
čiau pamiršęs pasakyti, 
kad naujos dainos, nauji 
juokai, naujos mintys, 
nauji artistai-tės. Taigi 
kiekvienas tepasako, kad 
Minstrel Show vakare,' 
bažnytinėje svetainėje tik
rai būsiu ir kitus pakvie
siu ateiti.

Visas vaidinimas, dainos 
ir juokai bus lietuvių kal
ba. Tai bus naujienybė, 
nes daugelis sako, kad 
lietuvių kalba negali žmo
nių prajuokinti. Bet muzi
kas Juška pasakė, kad ga
lima ir jis tą daro. Taigi 
ir visi tie, kurie sako, kad 
“Minstrel Show” negali-i

prieš 3.
Tą sekmadienio rytą 

sportininkas Paulekas iš
klausė šv. mišias Šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioje ir 
susipažino su tos parapi
jos sportininkais. Iš Bos
tono jis su savo rateliu va
žiuoja žaisti New Yorkan. 
Geriausių pasekmių spor
tininkui Paulekui.

Prie progos priminius, 
kad Antanas turi brolį ku
nigą Redemtoristą, Tėvą 
Alponsą, kuris rašinėja, i 
“Darbininką”.

MIRĖ

Lapkr. 7 d., mirė, Mass. 
Memorial ligoninėje šir
dies liga Alena Martin - 
Žiupsniūtė 24 metų, gyve
nusi 68 C St. Paliko nuliū
dusį vyrą Joną, tėvus ir 
4 seseris. Laidojama lap
kričio 11 d. Bus lydima iš 
Šv. Petro bažnyčios 9 v. r.

i

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

IĮ
I

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadtvay 
So. Boston, Mass.

gMUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

I g
?
i

\

Jėzaus 
metinis 
vai. po 
Stevens

K. Sal- 
Širdies 
balius, 
pietų, 

orkes-

UŽMUŠĖ LIETUVĮ
Lapkričio 7 d. š. m. grei

tasis Boston & Albany 
traukinys užmušė lietuvį 

- į Antaną Jonaitį, 41 m. am- 
Įžiaus, gyv. Athen St. Jis 
dirbo netoli Newton cor- 
ner Station, Boston - Al
bany gelžkelio ruože.

Jis buvo nevedęs. Jis tu
ri tik vieną giminaitį Al
bertą Patriką, gyvenantį 
South Boston, 47 Tele- 
graph St.

HAMBURG - AMERICAN LINE 

NORTH GERMAN LLOYD

METINIS BALIUS
Trečiadienį, lapkričio 11 

d., Lietuvių svetainėje, 
kampas E ir Silver St. į- 
vyks Lietuvių R. 
džiausios 
draugijos 
Pradžia 3 
Gros Al.
tras ir kitas lietuviškas 
orkestras, nes baliui užim
tos abi svetainės. Bus už- 

ma suvaidinti lietuvių kai- kandžių ir gėrimų. Įžanga 
ba, teateina pamatyti, pa- tik 35c. ir 25c. Rengėjai 
siklausyti.

Pirmas pasirodymas į- trečiadienį, lapkričio 11 d. 
vyks antradienį, lapkričio1 
10 d., 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje. 
Antras pasirodymas: sek
madienį, lapkričio 15 d., 3 
vai. po pietų vaikams ir 
7:30 vai. vakare, bažnyti
nėje svetainėje, Fifth St. 
suaugusiems. Įžanga su
augusiems 35 centai.

Taigi kas gali ir kas no
ri pamatyti gražaus vai
dinimo, pasiklausyti gra
žių komiškų dainų, juokų 
teateina antradienio vaka
re arba sekmadienį, 
kričio 15 d.

Vakarais tesueina visi 
suaugusieji, o sekmadienį, 
po pietų tėveliai išleiskite 
savo vaikelius. Patartina 
visiems ateiti antradienio 
vakare, nes gali taip pa
tikti, kad dauguma norės 
ir antrą kartą pamatyti. 
Taigi tą galės padaryti 
sekmadienio vakare.

tik 35c. ir 25c. Rengėjai 
nuoširdžiai kviečia visus

(Paliaubų Dienoj) ateiti i 
ši balių.

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

Visi skelbkite* “Darbininke”.

ĮVAIRŪS skelbimai

Reikalinga mergina j lie
tuvišką Įstaigą, mokanti 
lietuvių ir anglų kalbas. 
Taipgi suprantanti knyg- 

lap- vedystę. Sąlygos geros. 
Kreiptis tik laiškais šiuo 
adresu: K. J. Š. % Darbi
ninkas, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

IŠGELBĖJO IŠ LIEPS
NOJANČIOS LOVOS

5

-------------------
L St. LIOUOR STORE P.

Z
Parduodam geriausius ivai- Ų 
rių rūšių TONIKA, DEG

TINĘ. ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKII.IAMS, VEŠTUV Ė M S. 
NAMUOSE VAIsĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Brista tom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-tii Boston II 17

Pas J. STRIGUNĄ
195 I. ST., SO. BOSTON, M ASS.

5
5
9
5

BAKERY 
Savininkai: 

J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų į 

juodų ir baltą duoną. Reikalaukite 
. krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
■ North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass.

Tel. Stadium 8411

GRABORIAI"

I
I

Charles H. McMasters, 
gyv. Moor St. išgelbėjo R. 
Lockwood iš degančios lo
vos. Jis parėjęs iš darbo 
užuodė dūmus. Įėjęs į kai
myno grįčią pamatė lieps
nų apimtą lovą. Lockwood 
gulėjo lovoj be sąmonės. 
Jis ir jo žmona buvo išgel
bėti.

VISKAS Už MAŽI KAINĄ 
i Radio ir gramafonas, Amerikos 
ir Europos programai, policijos 
ir orlaivių signalai. Viskas i vie
ną radio ir tik už $59.95. Ateiki
te ir persitikrinkite!

Mes parduodame garsiausius 
laikrodžius, kaip tai: Hamilton, 
Waltham ir Elgin.

Pataisom, mainom laikrodžius 
ir žiedus; perdirbant iš jūsų se
no laikrodžio ar žiedo Į naują.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 Broadway, So. Boston. 

Tel. ŠOU. 4649.

SŪNŪS
! SENIAUSIAS SIOS VAUSTIBR5 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadrcay, So. Boston i 

Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass. 

Tel. Brockton 390
į Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė I

Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER |
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 71h St
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

SPORTININKAS PAU- 
LEKAS

Anglų spaudoje buvo 
minimas Tony Paulekas. 
Jis paeina iš Washington, 
Pa. Jis atsižymėjo to mie
stelio High School’ės foot- 
ball rately. Per 4 metus 
Jefferson ir Washington 
universiteto, Washington, 
D. C. football rately, jis 
labai pagarsėjo. Dabar jis 
sėkmingai žaidžia profe- 
sionas football su Green 
Bay Packers centriniu.

Šis smarkus ratelis lap
kričio 8 d. žaidė su Boston 
Redskins, Fen Way Parke,

258 W. BROADWAY,
Telefonas SOUth

BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
SO. BOSTON, MASS. 

Boston 4486.
Tel. Brockton 4110 

Montello, Mass.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

I
I

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.



Antradienis, Lapkričio 10, 1936 darbininkas 3.
V'

Šalis, Kur Ūkininkai Nesėja Javų
I

ste nėra autobusų nei 
šiaip greitai lakstančių 

dunkso didelė Islandijos' nėra tramva-
sala, kurios plotas beveik JU-Bet užtat yra daug mo
dų kartu didesnis už Lie- Y* Pr1®'
tuvą (be lenkų okupuotos ?r n^S"
dalies). Salos paviršius 
susidaręs iš pelenų ir su-

Atlanto vandenyne, prie 
pat žiemių speigiračio, Dabar Po Kranu

ŠIMTMEČIO SENŲ DRAUGŲ

Morkus

Iš Po Mano Balanos

stingusios lavos, kuri ka- skaityti, 
daise veržėsi iš daugelio 
ugniakalnių. Yra ir kele
tas neužgesusių ugniakal
nių, iš kurių dažnai kyla' 
dūmai. Kalnų viršūnės pa-i 
dengtos amžinu sniegu ir j 
ledynais. O vietomis yra! 
didžiulės karštos versmės, 
iš kurių nuolatos veržiasi 
ir muša aukštyn karšto; 
vandens čiurkšliai. Islan
dijoj žiema ilga ir šalta, o 
vasara trumpa, miglota ir 
vėsi. Didelių miškų čia nė
ra, nes vietomis apatinis 
žemės sluoksnis ir vasaros 
metu neatšyla. Todėl me
džiai nedali galiai įleisti 
šaknų. Tiktai maži kreivi 
berželiai ir skurdžios pu
šaitės aušra tarpukalnėse. 
Labai maža žalumvnu, dar 
mažiau derlingų lauku — 
tik plikos uolos liūdnai 
dunkso aplinkui. Labai 
skurdi atrodo Islandiios 
sala, bet visviena žmonės 
ją vadina

Laimingiausia sala 
Pasaulyje.

Islandijos gyventojai 
ra labai aukštos kultūros, 
darbštūs, patvarūs, mylį 
savo šaltą tėvynę. 100 tūk- j 
stančių ketvirtainių kilo- ' 
metrų plote gyvena tik 
110 tūkstančių žmonių. 
Tai išeina maža ką dau
giau, kaip po vieną žmogų 
kilometre. Bet ir tie patys

i Laičiams. Islandijoj nėra 
Į beraščių ir nemokančių

4 » 7J

y-

> 
susispietę salos pakrantė-! 
se, kur šilčiau, slėsniau ir! 
daugiau ganyklų. Dė! 
trumpos ir šaltos vasaros j 
čia negali augti javai, to-! 
dėl niekas čia jų ir nesėja, j 
Tiktai daržuose pasodina! 
bulvių, ropių, burokų iri 
kopūstų. Užtat čia labai 
daug gerų ganyklų, kurio
se islandai augina tūks
tančius gražių avių ir kiek 
mažiau raguočių. Bet di-l 
desnė dalis gyventojų ver
čiasi žvejyba.
Visoj Valstybėj Tik Vie

nas, Miestas.
Tai yra Reikijavikas, Is

landijos sostinė, kuriame 
gyvena beveik apie pusę 
visų salos gyventojų. Mie-

Vienas Kalėjimas — ir tas 
Tuščias.

Islandai dori, taikingi 
žmonės, ne svetimnau- 
džiai. Todėl jų tarpe visai 
nėra vagių ir žmogžudžių. 
Jei pasitaiko mažų nusi
kaltimų, tai teismas užde
da pinigines baudas labda
rybės reikalams. Todėl 
vienintelis kalėjimas Rei
ki ja vike beveik visados 
stovi tuščias. Ir jo sargui 
didelė naujiena sulaukti 
“svečią”, kurį reikia at
skirti nuo visuomenės. Is
landijoj nėra nuolatinės 
policijos. Tas pareigas ei
na žmonių rinkti garbės 
milicininkai, kurie nene
šioja ginklų nei unifor
mos. Šiaip jie dirba savo 
kasdieni darbą, kaip ir ki
ti piliečiai,’ bet pastebėję 
netvarką ar įstatymų lau
žymą, tuojau gali pasinau
doti savo teisėmis. Dauge
lis islandų, kurie nėra bu
vę užsieniuose, nėra matę 
kareivių, šautuvų, nei pa
trankų, nes Islandija visai 
nelaiko kariuomenės. Vi
sam krašte nėra nė vieno 
kareivio. Ankščiau Islan
dija buvo Danijos globoje, 
bet 1918 m. paskelbė ne
priklausomybę. Dabar ji 
valdosi savaranki š k a i, 
nors Danijos karalius lai
komas ir Islandiios kara
lium. Visą valdžią turi 
žmonių rinkta taryba, ku
ri rūpinasi visais krašto 
reikalais.

Ten Nėra Elgetų ir 
Beturčių.

j Nelaikydama kariuome- 
! nes nei policijos šalis su
taupo labai daug lėšų. To
dėl taryba arba seimas ap- 
rūnina visus senius, naš- 
’aičius ir paliegėlius. Visi, 
kurie reikalingi globos ir 
pašalpos, gauna ją iš val
džios. Todėl krašte nėra 
elgetų nei visiškų betur- 
v • cių.

Vanduo Apšildo Gyven
tojų Namus

Labai įdomu, kad Islan
dijos sostinė namų apšil-
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Pagamintas Bostone 
Seniausio Bravoro Amerikoje

BOSTON BEER COMPANY

— Pietro Mascagni, vi
siems gerai žinomas ope
ros ‘Cavalleria Rusticana’ 
tėvas, nors ir pateko Mila
no garsion muzikos kon- 
servatorijon, kur mokyto
javo įžymus Cherubini, ir 
nors visų buvo mylimas ir 
gerbiamas, tai vienok vie
ną dieną iš konservatori-: 
jos kai kamparas dingo ir 
jau. Veltui ieškota ir klau
sinėta. Tik štai sužinota, 
jog su paprastu muzikos 
mylėtojų būreliu po pa
saulį trankosi. Konservą-; 
tori joj jokis pinigas gal
vos nelaužė. Viską geri 
draugai apmokėjo. Gi čia 
teko iš savęs žiūrėti. Ne 
kartą prisėjo ne vien tik 
su badu, bet ir ligomis su
sidurti. Iš šalies žiūrin
čiam tokis jojo elgėsis at
rodė gana vaikiškas. Bet
gi nuobodi bastynė jį prie 
“Cavalleria Rustic a n a” 
pristūmė.

štesniu tenoru. Na, o tik
ras amerikietis vis tik ne
tikusiu savo basu. Delko? 
Dėlto, kad besimaišydami, 
sumaišo ne vien tik išvaiz
dą veido, bet ir kalbos. 
Lietuvio tėvo, o airės mo
tinos, sakysim, vaikas kol 
kas aiškios iškalbos netu
ri. Tiesą pasakius, nei jo
kios. Ir deltogi vietinis 
jaunimas daugiau pirštais 
ir mimika kalbasi, negu 
žodynų. Paprastam žmo
gui, mat, kalba tai didelis 
malonumas. O tipiškam a- 
merikiečiui nepakenčia
mas smūgis. Jis viską da
rys, bile tik kalbėti nerei
kės. Kitų šalių jaunimo 
žaislai ant žodyno kabo. 
Amerikos jaunimo visa 
pramoga kojose, rankose, 
akyse, ausyse glūdi. Apie 
burną neretai visai užsi
miršta. Kaikas sako, jog 
niekur nėra tiek nebylių, 
kai Amerikoj.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

PERKINS SQ.
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir < 
Priedermes

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

I
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug I 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų | 
anglų ir lietuvių kalboje. ;

KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
11 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

dymui nevartoja malkų 
nei akmens anglių. Netoli 
nuo Reikijaviko miesto y- 
ra didžiulis geizeris (karš
to vandens versmė), iš ku
rio gelmių nuolatos muša 
karštas vanduo. Per kokį 
kilometrą aplink geizerį 
dunkso vandens garai. Is
landijos valdžia nutiesė 
vamzdžius nuo to geizerio 
į miestą, ir dabar tais 
vamzdžiais karštas van
duo teka į miestą. Vamz
džiai išvedžioti į visas mo
kyklas, valdžios įstaigas 
ir gyventojų namus, jais 
nuolatos bėga karštas 
vanduo ir puikiausiai ap
šildo visą Islandijos sosti
nę. Nors tų vamzdžių įve
dimas kainavo nemaža pi
nigo, bet dabar islandai 
turi labai patogų ir visai 
nemokamą apšildymą.

Silkes Maino Į Duoną
Kadangi islandai ‘javų 

nesėja, tai duonai ir paša
rui grūdus įsiveža iš kitų 
valstybių. Islandijos žve
jai sugauna įvairios žuvies 
ir labai daug silkių. Net ir 
kitų valstybių žvejai at
plaukia silkių žvejoti prie 
Islandijos pakraščių. Jie 
žuvis is silkes parduoda 
užsieniams ir už tuos pini
gus perkasi duonos ir pa
šaro. Taip pat jie parduo
da daug avienos, vilnų ir 
avių kailių. Nors ši sala 
šalta, šiauri ir neturi nuo
savos duonos, bet jos gy
ventojai gyvena gražiau ir 
perteklingiau už daugelio 
didelių ir turtingų valsty
bių gyventojus. “M. L.”

MES DAR NENURIMSTAM...

Oi daug, labai daug už mylimą tėvynę žuvo 
Jaunųjų kovotojų - karžygių, kurie buvo 
Tvirtai pasiryžę iš sunkios vergijos pančių 
Ją išlaisvinti, kad nekentėtų daugiau kančių!

Tėvynė liko laisva, bet jie ilsis kapuos 
Palaidoti, garbingai žuvę tėvynės laukuos 
Nuo žiauru priešų rankos! Jų širdys, liepsnojančios 
Dievo ir tėvynės meile, jau nejaučia kančios...

Ant karžygių kapų gražūs paminklai vis dygsta,
Nes tauta jų pasiaukojimo nepamiršta,
Ir kasmet, juosiuos pagerbti, iškilmes suruošia, 
O jų kapus ir paminklus gėlėmis papuošia.

Prie karžygių kapų matos dažnai aimanuoja 
Nuliūdusios jų motinos ir gailiai vaitoja, 
Apverkdamos. žuvusius kovose, savo sūnus. 
Pasekusius pėdoms garsius senovės galiūnus...

O vėjas, pagavęs motinų raudas, nerimsta, 
Neša jas tolyn per miškus ir pats pravirksta 
Medžių šakose, bepasakodamas jų verksmus, 
Ir gaudžia, skelbdamas visai šaliai jų skausmus...

Mes likusieji, garbingai iš kovų sugrįžę,
Dar nenurimstame ir kovoti pasiryžę
■Iki galo, koliai savo priešus sutriuškinsim
Ir iš jų pavergtus savo kraštus atsiimsim !

Mes pasiryžimus darom ir šėmiam sau jėgas.
Iš savo brolių garbingai didvyriškos mirties, 
Ir tuom stipriname savo dvasią ir pajėgas. 
Kad, audrų sūkuriams kilus, nenustotum vilties,

Savo tėvynę garbingai per audras išvesti,
Į laiminga ir šviesią ateitį ją nuvesti, 
Kur ji laisva per ilgus amžius visada būtų. 
Džiaugtųs savo vaikų žygiais ir niekad nežūtų!

S. Lukas.
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— Nūdieniniai žiaurumai 
Meksikoj, Ispanijoj ir ki
tur, gražina atgal istori
jos praeitin ir pataria pa
kartoti kai kuriuos praei
ties įvykius. Tūlas Ravail- 
lac nuduria Prancūzijos 
karalių Andrių. Andrių 
liaudis mylėjo ir gerbė. Ir 
už tatgi Ravaillacui teko 
visas neapykantos puodas. 
Gyvam kaulai sulaužyta. 
Verdantį šviną skilvin pyl- 
ta ir taip baisiausiai nu
kankinta. Paskui kūnas 
sukapotas, išvyrtas ir 
veik suvalgyta. Išsižiūri, 
nieko gerojo aršiau jau 
būta.

— Amerikos žmonės ski
riasi nuo kitų pasaulio 
žmonių daugiausiai tuo, Į 
kad veik visi kalba per no
sį. Užkalbink lietuvį, pa
lioką, germaną, o ypač ita
lą, — balsas kai iš rago 
eina. Kaip tik pasieksi a- 
merikietį, — bumba it u- 
bagas pupas pabėręs, ir 
daryk, sveikas, jam ką no
ri. Pradėta galvoti, delko 
taip yra. Kaikas sako 
taip: Amerikoj yra daugy
bė visokių kraštų žmonių. 
Gi kiekvieno krašto žmo
nių balsą nustato aplinky
bės, kuriose jie gyvena. Ir 
taip. Lietuvis kalba aukš
tu baritonu. Italas da auk-
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Rooseveltas ir Komunistai
Kai kurie politiški oponentai, pagauti priešrinki

minės agitacijos įkarščio, prikišdinėjo Prezidentui 
Rooseveltui, kad jis ne tik palankus komunizmui, bet 
ir pats esąs komunistas. Taip išdrįso sakyti tik tam
sesnieji, nesubrendę ir netekę savigarbos agitatoriai. 

„ Rimtesnieji oponentai taip toli nėjo. Al Smithas aiš
kiai pabrėžė, kad Rooseveltas nėra nė komunistas, nė 
socialistas. “Jis toks komunistas kaip ir aš”, — pa
sakė Smithas, tuomi pabrėždamas, kad daromasis 
Prezidentui priekaištas neturi nė šešėlio teisybės bei 
prasmės. Tačiau — pridūrė Smithas — nesant komu
nistu vis dėlto galima prirengti komunizmui dirvą — 
tyčia, ar netyčia. Suprantama, kad Amerikos prezi
dentas tyčia komunizmo neplatins. Tačiau per neap
dairumą ar neatsargumą jis gali komunizmui pri
rengti dirvą.

Priekaištas, Kad Rooseveltas tiestų komunizmui 
tiltą, žinoma, savaime atpuola. Bet ar nėra pavojaus, 
kad jis nejučiomis tai darytų? Atrodo, kad ir šitas 
priekaištas netikslus. Rooseveltas gabus politikas. 
Tai įrodo jo priešrinkiminės kalbos ir pats rinkimų 
rezultatas. Jis žino, ką daro. Palaikydamas santykius 
su Sovietų Sąjunga, Rooseveltas turi savo tikslą, ne 
tiek gal medžiaginį, kiek psichologinį. Biznio su Rusi
ja jis nepadarė. Jei išsivystė kokia prekyba, tai tik 
sumažintoj formoj. Iš savo gi pusės sovietai užvertė 
Ameriką savo propaganda. Atrodo, kad Rooseveltas 
buvo skaudžiai apgautas. O vis dėlto santykių su so
vietais jis nenutraukia. Ar jam vien sarmata prisipa
žinti prie padarytos klaidos, ar jis čia turi kokį savo
tišką sumetimą? Aš drįščiau sakyti, kad Prezidentas 
turi savo tikslą ir tas tikslas jau pradeda kiek aiškė
ti. Dalykas toks, kad komunizmas tik iš tolo žmones 
vilioja. Arčiau su juo susipažinus, tuojau pradeda aiš
kėti jo netikslumas. Ypač susidūrus su pačiais komu
nistais, susipažinus su jų metodais ir priemonėmis, 
gaunama visai kitokio įspūdžio, negu skaitant apie 
juos komunistų laikraščiuose. Taigi Rooševeltas ne
sibijo supažindinti Amerikos visuomenę su komunis
tų veikla. Jis pasitiki sveikam amerikiečių protui. 
Bet ar čia nėra pavojaus? Ar jis nežaidžia su ugnimi? 
Čia eiliniam piliečiui sunku spėlioti. Tačiau galima ti
kėtis, kad Prezidentas, stovįs prie valdžios vairo ir 
žinąs visas bolševikų agitacijos smulkmenas, gerai 
nusimano, kur ir kada gresia tikras pavojus. Ameri
kos visuomenė, išrinkusi jį antram terminui tokia 
gausia balsų didžiuma, pareiškė jam pilną pasitikėji
mą, kad šalies įstatymus ir tradicijas išlaikys nepa
liečiamus. Galima drąsiai teigti, kad Rooseveltas to 
pasitikėjimo neužvils. K.

Krikščionybės ir Pasaulio Kova
Tarp Krikščionybės ir 

pasaulio kova ėjo ir eis. 
(Pasauliu mes vadiname 
tuos žmones, kurie nepri
pažįsta Viešpaties Dievo 
jsakymų). Tarp Krikščio
nybės ir pasaulio taikos 
negali būti. Katalikams 
net negalima trokšti tai
kos su pasauliu, kuris nu
žudė mūsų Vadą, Jėzų 
Kristų.

Tiesa, yra katalikų, ku
rie savo nesupratimu kal
ba apie bendrą veikimą, a- 
pie taikingą sugyvenimą 
su pasauliu. Jie kalba a- 
pie taiką, rodos, kad taika 
būtų galima tarp Dievo 
karalystės ir šėtono kara
lystės. Ar jie tikisi pada
ryti ką pats Jėzus Kristus 
nepadarė, permainyti or
ganizuotą šėtono karalys
tės neprietelystę į priete- 
lystę?

Jie sako: “nekiškime vi
sur to savo tikėjimo, ne-

tekti vietos savo nuosavy
bės ar net gyvybės? Pavy
zdžiui, kaip dabar Meksi
koj ar Rusijoj.

Kunigas, — Kur galima, 
neužgaunant ti k ė j i m o 
principų, taikintis, tai rei
kia ir galima taikintis, bet 

i jeigu kaip pirmųjų amžių 
krikščionims siūlė arba 
laisvę ir turtus, tik nusi
lenk dievams, arba kalėji
mas ir mirtis, jeigu to ne
padarysi... Tai jeigu tų 
laikų tikintiesiems būtų 
buvę vis tiek, tai šiandien 
negarbintume juos kaip 
kankinius už tikėjimą. Tas

Klausėjas, — Malonėk, toks indiferentas iš tikrų- 
Gerbiamasis, paaiškinti,' ----1— *------ -- ----------
kas yra tas indiferentiz
mas? Dažnai girdžiu kal
bančius: jis yra, girdi, in
diferentas, bet nesupran
tu, ką tai reiškia?

Kunigas, — Indiferen
tizmas yra šių laikų klai
da, arba toks mokslas, ku
ris sako: 
tikėjimų, nelankyk jokių; sios vertės, ne viskas auk- 
bažnyčių, jeigu reikalas sas, kas žiba. Farizejus 
iškyla, sakysim, apsivesti, i gyrėsi, gyrėsi, kad -jis ge- 
eik, kur tik gausi šliūbą, i resnis už kitus ir ypač už 
arba, kur tave ves ar tą prie durų muitininką, 
lieps. Korte (teisme), —j kuris ir svetimoteris, ir 
gerai, bažnyčioj, — gerai, girtuoklis ir kažin koks 
Bet kokioj bažnyčioj? Vis . neklaužada, o visgi fariže- 
tiek. Katalikų, —gerai ka- jų Viešpats pasmerkė, o 
talikų, liuteronų, — gerai j muitininką, už jo prisipa- 
liuteronų, nezaležninkų,—. žinimą prie kalčių, išteisi- 
gerai nezaležninkų. Indife- no, nors gal jis po to vėl 
rentas sako: aš nepaisau, nupuolė.
I don’t care. Man visos ba- j Klausėjas, — Tai tada 

' išeina, kad gali nusidėti, 
kiek nori, tik paskui prisi
pažink ir vėl gali nusidėti. 

Kunigas, — O ne! jeigu 
taip darysi, tai jokio pasi
gailėjimo nesulauksi, kaip 
vaikas iš tėvo nesulauks, 
jeigu tyčia tai darys. 
Kiekvienas žmogus yra 
palinkęs į nuodėmes ir net 
šventasis, sako, nusideda 
7 kartus Į dieną, bet jis tų 
nuodėmių nenori, jų gaili
si, atsiprašinėja Dievą, 
tokiam visados Dievas do
vanos ir ne tik 7 kartus, 
bet 77, kaip kartą pats 
Kristus išsireiškė. Bet vi
sa bėda, kad indiferentas, 
lyg tas farizejus, jokių 
kalčių pas save nemato ir 
stato save aukščiau už 
tuos, kurie eina bažnyčion 
ir atlieka išpažintį, -jis sa
kosi geresnis už kitus ir 
nepasako, iš kur jis tą ge
rumą semia. Tai yra na
mas be pamato, 
čią muilo burbulas, kuris 
greitai truks. Kartais į jį 
veikia katalikiška aplin
kuma, gal jis katalikišką 
mokyklą baigęs, gal jo tė
vas ypač motina nuo ma
žumėlės daug gerų dalykų 
įskiepino, ga! geri draugai 
padarė įtakos, gal jis sar- 
matijasi pamesti gerą 
vardą, jeigu jis gydytojas, 
ar advokatas, ar koks biz
nierius, bet jeigu jis nede
da savo tą neva dorą gy
venimą ant gilesnių tiky
binių pamatų arba įsaky
mų, prieš kuriuos kada 
nors reiks duoti apyskai
ta, tai kas jį sulaikys nuo 
nužudymo kūdikio, jeigu 

l jis gydytojas; kas jį sulai- 
j kys nuo melo arba apga- 

*, vystės, jeigu jis advoka- 
•'j tas, arba “loeris”, kaip čia

Į priimta vadinti; kas vals- 
1 tybinį žmogų sulaikys nuo 
paglemžimo didelės sumos 
pinigų, jeigu niekas nema
to ir tt.? Tai matai, tams
ta, ką reiškia nieko nepai
syti apie Dievą, Bažnyčią, 
Sakramentus ir visą mūsų 
brangų tikėjimą.

Klausėjas, — Bet jeigu 
kas tiki Dievą, tai gal ne
svarbu, kokį jis tikėjimą 
išpažins: katalikų, protes- 
tonų, magometonų ar kitą 
kokį?

Kunigas, — O ne, Tams
ta. Čia arba, arba. Negali
ma juk vieną ir tą patį 
daiktą vadinti juodu ir 
baltu. Jeigu juodas, tai 
jau ne baltas, jeigu baltas,

' jų geriau ir gražiau gyve
na už kai kuriuos katali
kus, kurie nors* eina baž- 

' nyčion, bet yra girtuok
liai, keikūnai ir svetimo- 
teriai... Tai kaip tada?

Kunigas, — Tegul jis ir 
gražiausiai gyventų, bet 

j jis yra vis vien farizejus 
Nepaisėk jokių ir jo dorybės be mažiau- 

i šios vprfps no viskas auk-

žnyčios lygios ir tikėjimai! 
nedaro skirtumo. Gyvenk 
gerai, nieko neskriausk, o Į 
visi kiti dalykai nesvar
būs. Kas taip kalba ir taip 
gyvena yra pilnu to žo-: 
džio pasakymuų indiferen
tas.

Klausėjas, — Tai ar jis 
blogai daro, ar gerai?

Kunigas, — Žinoma, kad 
blogai. Kaip, tamsta, gali 
daleisti tą mintį, kad Kris
tus įsteigė Bažnyčią, Sa
kramentus, tiek daug ken
tėjo, mirė ant Kryžiaus, o 
žmogus sakys: Aš nepai
sau. Aš gerai gyvensiu, 
nieko neskriausiu, nežudy
siu, nevogsiu, o kam man 
į tą bažnyčią eiti? Išpažin
tį atlikti, ar Komuniją 
priimti? Aš galiu būti ge
ras ir be to. Tai yra bjau
rus pasityčiojimas iš Kris
taus. Tai yra statymas 
savęs aukščiau Dievo. 
Kristus pasakė: “Jūs be 
manęs nieko negalite”, o 
čia, mat, žemės dulkė at
sišneka: aš'galiu apsieiti 
ir be Tavo, Dieve, pagel- 
bos.

Klausėjas, — Bet jeigu

į
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tai ne juodas. Panašiai ir; 
tikėjimo dalykuose. Nega
li pasakyti: vienas Dievas 
ir. tuojau tvirtinti, kad y- 
ra daug. Arba, jeigu sa
kai, kad Kristus Dievas, 
tai jau negali atmesti ir 
sakyti, kad ne. Turi pri- 

i pažinti, kad Eucharistijoj 
yra gyvas Jėzus Kristus, 

‘arba sakyti, kad tik pa
prasta duona. Čia negali 
būti indiferentas. Jeigu 
sakysi: visi tikėjimai ly
gūs, tai turi kartu melą 
pripažinti tiesa ir tuo pa
čiu kartu atsisukęs sakyti, 
kad ta tiesa yra melas.
Nes protestonai atmeta pat darosi dabar Meksi- 
tuos dalykus, kuriuos ka- koj, Rusijoj ir Ispanijoj, 
tulikai garbina ir pripažįs- Šiaudiniai katalikai visur 
ta, o priima tokius, ku- moka pasiteisinti: tai to
liuos katalikai pasmerkė, kie, girdi, laikai, tai vai
tai kaip gali sakyti: man džia. Jeigu jiems patogiau 
vis vien. Turi vieną ar an- leisti savo vaikus į public 
trą pasirinkti. Jeigu pasi- mokyklą, arba net į pro- 
rinksi vieną, tai su griežtu testonišk’ą, tai dėl ko ne? 
būtinumu atmesi kitą, ar- Patogiau paimti divorsą, 
ba išvirkščiai, čia nėr ir 
negali būti abejingumo ar 
kompromisų.

Klausėjas, — Bet ar ne
reikia prisitaikinti prie
laiko dvasios arba vai-4 Tai dabar žinosi kas yra 
džios, nes kitaip gali ne-; indiferentas?

arba antrukart vestis, tai 
dėl ko ne? Jie visai nepai
so, kad Bažnyčia, kurią 
Kristus įsteigė, tai nelei
džia. Bet jiems vis tiek.

Kun. M. Brundza

Kelionės Įspūdžiai
iš LIETUVOS 1 AMERIKĄ, 1936 METAIS

(Tęsinys.) vų teisininkų suvažiavimą 
Aš tuoj išvykau i Švedų ir P- Juozas Lapšys, pre- 

kontorą sutvarkyti savo kybos Instituto studentas, 
reikalų, gi 10 vai. pribuvo' į Baltijos valstybių supa- 
jr palydovai: Kan. Vizgir
da, kun. dr. Bartuška, 
kun. Krištolaitis, kun. 
Petkus, p. Ilgūnas su šei
ma (gelžk. st. viršininko 
padėjėjas), agentas p. Za- 
borskis, p.

tarnaites, kad

minėkime Dievo savo tau
tiniuose ar darbininkų rei
kalų susirinkimuose. Suti
kime savo idėjos priešus, 
ir, kada jie nusileidžia i 
mūsų reikalavimus, nusi
leiskime ir mes. Bendruo
se reikaluose, kalbėkime 
bendrą kalbą, kalbėkime 
3ų kalba, -naudokime jų 
priemones. Į savo laikraš
čius, į susirinkimus nekiš- 
kime Bažnyčios ir Jos 
mokslo; palikime religiją 
bažnyčiose ir namuose. 
Nebūkime taip aštriai nu
sistatę prieš pasaulį tada 
ir pasaulis pradės drau
giškiau į mus žiūrėti ir 
tuo būdu gal jį laimėsime 
i savo pusę”.

Kas taip kalba, labai ne
išmintingai kalba. Ar gra
žiais žodžiais šėtoną pada
rysi Angelu? Ar savo nu
sileidimu panaikinsi šėto
no karalystę? Ne. Pasau
lis yra įaugęs neapykantą

ir kerštu prieš Dievą ir Jo 
tvarką. Mums reikia tikė
tis kovos. Ar Kristus ne
pasakė: “Jūs būsite neap
kenčiami visų ŽMONIŲ 
dėl Mano Vardo” (Mat. 
22). Štai, Kristus sako: 
visų žmonių būsime neap
kenčiami. Taigi, pasaulis 
bus nuolatinis katalikų 
priešas. Jei katalikai ge
rai sugyventų su nekatali- 
kais, tada tikrai reikėtų 
nusiminti. “Vargas jums,” 
Kristus sako, “jei žmonės 
jus laimina” (Luk. 6, 26). 
Jei mes katalikai esame Į 
nepersekiojami, jei žmo-i 
nės mūsų nepajuokia i 
nesityčioja, jei pasaulis 
mus priima į savo tarpą, 
jei mes tinkame į pasau
lio tvarką, tada būkime 
tikri, kad nutolome nuo 
Idealo - Kristaus ir Kata
likų Bažnyčios Dvasios.

Katalikui pridera žiūrė
ti į gyvenimą ne žmogiška 
išmintimi, bet Dieviškąja. 
“Nes iš Dievo einanti silp
nybė stipresnė už žmo
nes”. Kada mes silpni, ta
da mes galingi. Mes per
mainysime pasaulį per 
Kryžių. Kryžių mes myli
me. Pasaulis 'jo neapken
čia. O mes norime taikos 
su pasauliu? T.

i

žindinimo kursus. Tai ma
lonūs, mandagūs ir drau
giški vyrukai.

Laivas tolsta nuo Klai
pėdos. Kaip gražiai atrodo 
nuo jūros mūsų uostas ir 

Dranginis, visas miestas. Tuoj jūroje 
Klaipėdos sandėlių užvaiz- mūsų laivas prasilenkia 
da, p. Galvanauskienė, ku-; su “Maisto” prekybiniu 
ri mus visus net nufoto- laivu “Rimerost” ir su po- 

tai švie- grafavo laive ir kiti. licijos manevruojančiu lai
vu ‘Prezidentas Smetona’, 
kuris leidžia tirštus ir juo
dus dūmus. Laivai sveiki
nasi, nuleisdami vėliavas 
ir subaubdami. Ant mūsų 
laivo šalę Švedijos vėlia
vos plevėsuoja ir mūsų 
tautinė vėliava. Laivas 
skubiai neria kas kart to
liau į jūrą. Jau Klaipėdos 
tik fabrikų kaminai kyšo. 
Dar matosi Gerulių kuror 
tas ir netrukus Klaipėda 
ir krantas dingsta ir lie
kam iš visų pusių apsupti 
didinga jūra, kurioje mū
sų laivas atrodo it šapelis. 
Į Stokholmą plaukėm visą 
parą, jūra visą laiką buvo 
rami, taigi ir kelionė buvo 
smagi.

«
Tvarkdarys, barškinda

mas į būgnelį, it į skaura- 
dą, šaukia pusr y č i ų 
(lunch). Pietūs tik vaka
re 8 vai. Valgykla didelė, 
baltai išdažyta, stalai už
tiesti gražiomis staltiesė
mis, ant stalų gėlių bukie
tai. Mane su p. R. pasodi
no prie atskiro staliuko, 
kiti lietuviai pasiliko 3 
klasėje. Nors ir nepažįsta
mi, bet, kaipo bendrakelei
viai vieni kitiems pasilin- 
gavę, susėdome paskirto
se vietose. Prasidėjo kal
bos, juokai, pasidarė tik
ras klegesys. Ir aš užve
džiau kalbą su p. Raude- 
liūniene. Tarnai, baltose 
marinarkose, nešioja val
gius. Visą laiką groja ra
dio. Valgyt duoda gerai, 
tik reik pažymėti, kad šve-

Laivas išėjo 11:15 vai.. 
taigi buvo dar laiko pasi
kalbėti laive ir pasidalinti! 

r i

Įspūdžiais.
Muitinės valdinin kai 

malonūs, mandagūs. Jie' 
sutvarko pasus, peržiūri: 
bagažą, palinki laimingos 
kelionės. Visu kuom rūpi
nasi p. Zaborskis, agentas, 
kuriam aš tariu ačiū už 
rūpestingą išleidimą.

Švedų jūrininkai rimti, 
šalti, bet mandagūs, bal
tuose uniformuose. Laivas: 
“Marieholm” nedidelis, bet: 
gražus ir pavyzdingai šva-1 
rus. Viską susitvarkę duo- j 
da ženklą, kad jau iš-i 
niauks. Visi skubina atsi- X 
sveikinti. Atsibučiuoju ir 
aš su savo palydovais ir 

i “Sudiev Lietuvą!...” Jūri
ninkai atleidžia lynas ir 
laivas pradeda judėti nuo 
kranto. Radio groja mar
šą. Pamosavę dar ilgai 
vieni kitiems nosinėms, 
kol matėsi, atsiskyrėme. 
Laivas “Marieholm“ į- 
plaukdamas iš uosto į jū
rą, lyg J4 pasveikindamas 
3 kartus subaubia, palei
džia pilną bėgį ir pūškuo- 
jam per mums brangią 
Baltijos jūrą. Keliauja 82 
keleiviai, daugiausiai šve
dų ir vokiečių. Lietuvių 
tik 5. Be manęs ir aukš
čiau pažymėtų dar drauge 
su mumis keliavo į Švedi
ją ir du lietuviai iš Kau
no: p. Ladas Domeika, 

i prokuroras, kuris ten vy- 
' ko su paskaita į Skanditia-

I
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dai mėgsta viską saldžiai: 
saldi jų dviovinta duona, 
saldūs rūgyti agurkai, 
saldžios salotosą net ir 
silkės. Kavą davė didžio
joj, gražiai išpuoštoj salėj, 
skaitykloj. Čia jau galima 
ir parūkyti. Visi keleiviai 
vėl grupuojasi prie atski
lų stalų. Ir mudu su p. R. 
jau nesiskiriam, taigi vėl 
susėdę prie atskiro staliu
ko užsisakom kavos ir 
klausomės radio. Kur bu
vęs, kur nebuvęs susiran
da mus čia ir stud. L. ir 
šnekučiuojamės. Tarnaitė, 
garbiniuota ilgapla ūkė, 
brunetė, baltai pasirėdžiu
sį atneša kavą. Mes norė
jom užfundyti kavos iš 
savo porcijos ir mūsų ben
drakeleiviui ir paprašėm 

atneštų ir
trečią puodelį, tačiau ta 
susiraukusi nuėjo sau ir 
nepasirodė, mat jam ne
priklausą. Ot mandagu
mas, pamaniau sau! Mu
dviem su p. R. pasidarė 
koktu. E, sakom, čia ne 
lietuviškas vaišingumas, 
čia tik už pinigą, čia biz
nis. Mūsų draugui irgi pa
sidarė nesmagu, užraudęs 
išėjo.

Išeinu į palubę (į viršų) 
ūgi štai dar matosi ir Pa
langos kurortas, jo pliažas 
ir gražios kopos ir gražus, 
gotiko stiliaus, bažnyčios 
kuoras (bokštas), mat dar 
plaukiam pakraščiu. Gra
ži, saulėta diena, taigi be
veik visi keleiviai viršuj; 
vieni foteliuose snaudžia, 
kiti skaito, kiti vaikštinė
ja ir šnekučiuojasi. Ir mū
sų, lietuvių kolonija, lai
komės bendrai ir dalina
mės kelionės įspūdžiais. 
Pasirodė, kad p. Domeika 
geras šachmatistas, taigi, 
kad greičiau praeitų lai
kas, sumanėme pašach- 
matuoti. Taip, įsišachma- 
tavom, versdami viens ki
tam karalius (duodami 
“mat”), kad nei nepasiju
tom kaip atėjo vakaras. 
Prie mūsų prisidėjo ir vie
nas vokietys, kuris tai vie
ną, tai kitą pavaduodavo, 
bet mes jį ‘supliekdavome 

Po vakarienės, pasigėrė
ję dar jūra ir gražiu va
karu, na dar ir pašachma- 
tavę, skirstėmės į nakvy
nes. Aš turėjau atskirą 
kajutą, taigi čia sukalbė
jęs poterius, atsiguliau. 
Miegojau kaip užmuštas, 
taip ramu miegoti laive. 
Išbudau tik 7 vai. rytą. 
Atsikėlęs žiūriu pro langą 
ir iš karto nesusivokiau 
kur aš esu, nes plaukiam 
pro salas ir miškus, tarsi 
Nemunu. Mat jau įplau- 
kėm į Švedijos pakraščius. 
Kol nusiskutau barzdą ir 
kol apsirengiau kiti jau 
buvo ir po pusryčių. Pasi
gedo manęs mūsų koloni
ja, taigi išdelegavo stud. 
p. L. sužinoti kaip mano 
sveikata ir paprašyti pus
ryčių. Aš, padėkojęs jiems 
už gerą širdį, ir susirūpi
nimą, nusiskubinau pusry
čių.

(Bus daugiau.)
VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptą — nurodymu 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairią vaisią vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.



Antradienis, Lapkričio 10, 19s0 DARBININKAS B.’=
riu daryti? Aš labai noriu 
tapti Amerikos piliečiu.

Atsakymas — Kadangi 
tamsta dirbi prie “Ameri
can Merchant Marine”, tai 

! rezidencijos vietą nėra 
svarbi. Tamstai lieka tik 
nuvykti į natūralizacijos 
ofisą New Yorke arba 
Baltimorėje, ir pasakyti, 
kad nori paduoti peticiją 
dėl “antrų popierų”. Su 
savim nusivesk du liudi
ninkus, Amerikos pilie
čius, tavo pirmas popieras 
ir tavo jūreivio paliuosavi- 
mo popieras, kurios paro
do, kad esi ištarnavęs tris 
metus arba ilgiaus prie 
Amerikos laivyno. Natū
ralizacijos egzaminatorius 
bandys vienoje dienoje su 
tavo‘'reikalu apsidirbti, ir 
jeigu natūralizacijos teis
mas atdaras tą dieną, tai 
gal ir paskutinis išklausi- 
mas įvykti tą pačią dieną. 
Bet kartais ima savaitę tą 
viską atlikti. Įstatymas 
reikalauja, kad 90 dienų 
prabėgtų tarpe pirmo ir 
paskutinio išklausimo, bet 
tas neliečia jūreivius, ku
rie ištarnavę tris metus 
Amerikos, laivyne ir kurie 
prašo pilietybės popierų, 
kuomet dar tarnauja lai- , 
vyne, arba kurie per perei
tus šešis mėnesius apleido 

J laivyną.

> nesužadina ka- 
nepatraukia žmogaus prie tikėjimo ir 

krikščioniškų dorybių, kaip žmonijos pakėlimas ir su- 
pažinimas su tuo stebuklingu meilės palikimu šš. Sa
kramentu, kuris yra ramybės ir meilės ryšys”.

Bet ir iš patyrimo visi žinome, jog Eucharistiniai 
Kongresai visados buvo ir bus didžiausi atsigaivini
mo šaltiniai taip pačiai kunigijai, taip tai šaliai, ku
rioje atsilaiko, bet ir viso pasaulio tautoms. Už tat 
popiežius prijungė 300 dienų atlaidų kiekvienai mal
delei už Eucharistinius Kongresus, o visuotinius at
laidus, jei kas kalbės vyskupo patvirtintą tokią mal
dą per ištisą mėnesį. Taigi Filipinų salų Eucharistinis 
Kongresas dar labiau mus verčia prie maldos, kadan
gi tuo Kongresu tikimasi uždegti visą rytinę pasaulio j 

j dalį ir patraukti prie Kristaus šviesos, nes Jis pats ' 
Į pasakė: “Aš atėjau mesti ugnies ir nieko daugiau ne
trokštu, vien, kad ji degtų!”.

MISIJŲ KONGRESAS
Eucharistinis Filipinų salų Kongresas vadinsis 

MISIJŲ KONGRESU. Kiekvienas keliauninkas turės 
progos susipažinti su misijonierių darbais ir vargais. 
Dabar tik laikraščiuose skaitome, ką yra misijonie- 

. riai nuveikę, o Filipinų Kongrese maldininkai savo a- 
kimis įsitikins ir pargrįžę gyvu žodžiu papasakos, : 
koks, kilnus ir garbingas misijonierių darbas. Tas 

Į Kongresas gal ne vienam jaunuoliui ir mergelei į- 
' kvėps pašaukimą savo trumpą amželį vietoj pasaulio 
! linksmybėse praleisti, geriau paaukoti Kristaus Ka-1 
ralystės platinimui ant žemės.

Filipinų sostinėj Maniloj kiekvienas maldininkas 
pamatys gražias misijonierių pastatytas bažnyčias. į 
O Manilos Katedra, kurioj įvyks Eucharistinio Kon-1 
greso pamaldos yra pastatyta ant aukšto akmeninio 
grindinio, į kurį reikia lipti laiptais, ir šią bizantiško 
stiliaus bažnyčią jau iš tolo pamatys keliauninkai, I 
besiartindami į Kongresą laivais. Ši katedra jau buvo 
pastatyta 1581 metais tik žemės drebėjimas ją buvo 
apardęs iki vėl duosr.ių žmonių aukos ir misijonierių 
rūpesnis ją išpuošė.

Kongreso dalyviai susipažins su įvairių ordenų 
misijonieriais, kurie darbuojasi stabmeldžių kraštuo
se, nesigailėdami nei savo sveikatos, nei tėvynės, nei 

i giminių, tuomet visi supras, kokiems dideliems tiks- 
j lams eina stabmeldžių misijų kraštams renkamos au- 
■ kos.

z

Čia pamatys misijonierius Tėvus Augustijonus, 
Monserato Benediktinus, Belgų Misijonierius, Bene
diktinus, Kapucinus, Columbijos Tėvus. Dieviškojo 
Žodžio Misijonierius, Domininkonus, Pranciškonus. 
Jėzuitus, Marijonus. Švenčiausios Širdies Misijonie
rius ir Brolius Krikščionis, o Seserų vienuolių galės 
pastebėti net 17 įvairių ordenų. Seselės vienuolės dar
buojasi daugiausiai mokyklose, ligoninėse, prieglau
dose ir labai daug pasiaukoja didelių ir mažų kateki- 
zacijai.

Visi Filipinų gyventojai laukia lyg ištiestomis 
rankomis Eucharistinio Kongreso. Jie nepaprastai 
tuo įdomaujasi ir Jau seniai pradėjo priruošiamus 
darbus. Misijonieriai duoda rekolekcijas, seserys or
ganizuoja vaikelių procesijas, įvairiose vietose ruo
šiamos eucharistinės procesijos, žodžiu, visi filipi
niečiai, kas gyvas, ruošiasi prie Eucharistinio Kon
greso, o mūsų prašo eiti į pagelbą maldomis.

Kun. J. Bružikas S. J.

Tegyvuoja Eucharistinis Kristus! S“ T“"/,, J
Ar Jūs girdėjote, Gerbiamieji Skaitytojai, kur ir 

kada bus sekantis viso pasaulio Eucharistinis Kon- t 
gresas? Dar gerai atsimename, kad paskutinis Eu
charistinis Kongresas įvyko 1934 metais Argentinos 
sostinėje Buenos Aires. Dabargi Eucharistinio Kris
taus iškilmingos vaikštynės yra ruošiamos labai toli 
nuo mūsų, net Filipinų salose, kurios randasi tarp 
Azijos, Japonijos ir Australijos. Tenai Manilos mies
te 1937 metais, vasario 3—7 dienomis įvyks milžiniš
kas iš viso pasaulio delegatų suvažiavimas. Iš Lietu
vos, girdime, rengiasi važiuoti Jo Ekscelencija vysku
pas Mečislovas Reinys. Daugiau delegatų iš Lietuvos Į 
padangės sunku tikėtis, nes tai yra surišta su milži
niškomis kelionės išlaidomis. Dėl to mes, likę namie, I 
vieninsimės mintyse su Eucharistinio Kongreso daly-1 
viais ir stengsimės tomis dienomis lankyti savo baž
nyčias, kad tas pats Eucharistinis Išganytojas, iškil
mingai lydimas Manilos gatvėmis, nors neiškilmingai, 
bet karštai, apsuptas Angelais, žengtų į mūsų šir- j 
džių pastoges.

Filipinų salų Eucharistinis Kongresas labai pla- • 
čiai po visą pasaulį išsigarsins, nes popiežius Pijus • 
XI net paskyrė ir palaimino intenciją, kad visas ka- 
talikiškas pasaulis melstųsi už pasisekimą Eucharis
tinio Kongreso Maniloje. Viso katalikiško pasaulio | 
laikraščiai jau garsina, o laike Kongreso katalikiški į 
ir nekatalikiški laikraščiai talpins smulkias žinias,! 
trauks fotografijas, o radio pagelba, žaibo greitumu, 
duos iš pat Manilos visam pasauliui, kaip iškilmingai 
yra garbinamas Kristus Karalius.

ŠIEK TIEK APIE RYTUS
Gal mažai kas girdėjo apie Filipinus, tai čia nors 

trumpais bruožais papasakosiu, apie svarbiausius da
lykus, kad galėtume suprasti, kokią begalinę vertę 
turės Eucharistinis Kongresas tolimuose Rytuose.

Filipinų Archipelagas susideda iš daugybės di
delių ir mažų salelių (3.141) iš šiaurės supamu Ty
liuoju Vandenynu iš vakarų Kinijos jūra, o iš pietų 
pusės — Borneo ir Celebes jūromis. Gyventojų čia 
priskaitoma apie 13.055.000. Iš jų katalikų jau yra a- 
pie 9.925.000, tai yra ne toli 10 milijonų; magometo- 
nų yra 440.000, protestonų tik 200.000, keletą tūkstan
čių masonų, kurie savo sektą pradėjo plėsti 1860 me
tais, likusieji 1.490.000 dar yra stabmeldžiai.

Katalikų tikėjimą Filipinų salose praplatino Is
panijos misijonieriai, dėl to Ispanija yra laikoma tik
rąja Filipinų Katalikų Bažnyčios motina. Gaila varg
šės Ispanijos! Atsitiko lyg su žydais. Kaip tie tikrąjį 
savo Mesiją nukryžiavo ir atidavė kitiems, panašiai 
Ispanija vos-ne-vos susigriebė savo brangaus tikėji
mo nepražudžius, bet kiek bažnyčių išgriauta, vienuo
lynų išdeginta, Kristaus išpažintojų nužudyta, net 
prikalinėta ant kryžių! Pailsus Ispanija vargiai ga
lės nusiųsti savo atstovus pasidžiaugti savo misijų 
pasekmėmis...

Grįžkim prie Filipinų. Pirmasis žmogus, kuris į- 
nešė katalikišką tikėjimą į Filipinus, yra Ferdinan
das Magelann su savo kapelionais 1521 met. Pirmieji 
vienuoliai - misijonieriai pranciškonai apsigyveno Fi
lipinuose 1577, netrukus atvyko jėzuitai 1581 metais, 
domininkonai 1586 ir dabar jau yra apie 600 įvairių 
ordenų kunigų - vienuolių; dijecezijos kunigų arti 
1000, seserų - vienuolių 1.500, brolių 100. Filipinuose 
yra dvi arkivyskupijos, vyskupų yra net 11 ir du A- 
paštališki Delegatai. Bažnyčių yra 1.400, o koplyčių, 
kur laikomas Švenčiausias net 4 500. Katalikiškų mo
kyklų yra kartu su žemesnėmis ir aukštomis iš viso 
700 su 100.000 mokinių. Katalikiškų seminarijų pris
kaitoma iki 15, katalikiškų ligoninių ir prieglaudų 26.

KAM FILIPINUOSE EUCHARISTINIS 
KONGRESAS?

Šis šv. Tėvas Pijus XI turi labai plačią, tėvišką 
širdį, kuri nori apimti visus pasaulio kraštus ir pa
traukti prie Dieviškos atvertos širdies. Bet kaip 
skaudu jam pažvelgti į Rytus, kur šimtai milijonų 
žmonių dar tebeklaidžioja stabmeldį jos ir Islamo tam
sybėse. Tik pažiūrėkime. Japonijoj iš 67.000.000 sielų 
vos 103 tūkstančiai katalikų; Kinijoj iš 450.000.000 
tik 2.818.839 katalikai, o šiais metais dar naujų ap
krikštyta 100,000, o Indijoj iš 350.000.000 yra 3.800.- 
000 katalikų. Dėl to Filipinų salos yra lyg. Nojaus lai
vas, kuris plaukioja vandenyne ir gelbsti iš stabmel- 
dijos bangų milijonus sielų. Eucharistinis Kongresas 
atkreips visų aplinkinių pagoniškų tautų akis ir jie 
susiįdomaus Eucharistine Saule. Po tokio Kongreso 
bus daug lengviau misijonieriams darbuotis. Laike 
keletos dienų Eucharistinės ir tikybinės prakalbos 
per radio pasieks didesnį skaičių klausytojų, negu mi- 
sijonierių pamokslai per 10 metų. Duok Dieve, kad 
tas Eucharistinis Kongresas plačiai atidarytų tikėji
mui duris į stabmeldžių kraštus! Bet mes turime mel
stis. Tuo tikslu ir šv. Tėvas ragina, kad visi katali
kai siųstų į Aukščiausiąjį savo maldavimus už pasi
sekimą Eucharistinio Kongreso Maniloje.

Jau Leonas XIII 1897 metais apie Eucharistinius

I

SKAITYK - RASI UŽSLĖPTI TURTį
Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos 

amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V. 
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— 
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ, ši knygutė yra neįkainuo
jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą 
žmogus turi iš klausymo Šv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. Ji yra nedidelio formato — 48 pusi. Kaina 
20c.

Keliolika tūkstančių šios knygutės buvome iš- 
! siuntinėję katalikų šeimoms. Daugelis prisiuntė ne po 
20c., bet po $1.00 ir parašė gražiausius padėkos laiš
kus.

Štai ka garsus misijonierius rašo apie šią knygutę: 
NEPAPRASTA KNYGELE!

Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne
buvau užtikęs tokio aiškaus išdėstymo apie šv. Mišių 
auką, kaip kun. V. Kulikausko, M.I.C. knygelėje 
“Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai-< 
Čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už
slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose 
knygose. Tai tik šventas žmogus gali taip parašyti. 
Dėl to visiems, o visiems, patariu tą knygelę įsigyti ir 
ją šimtus sykių skaityti, o jeigu ją kitam perleisi, tai 
vėl parsišauk naują Tąja knygele gali naudotis na
mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti be
ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas suranda turtą, ku
rio jokiais pinigais neįpirksi. ; ‘

Kun. J. Bružikas, S. J.
•• Kas norite įsigyti šitų knygučių kreipkitės: 

“DARBININKO’ KNYGYNAS,
I 366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

v «

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kuli. Slėptinas 1’. Kneižis, — Dvasios Vadas: 
— pirm., Marianapo'is College, Tiiompsoii. Conn.;
i Viee-pirm.: M. I’iktaiytė — II Vice pinu.: V. .1. 
rast., 7 Mot t St., IVoreester. 
we:iltii Avė., ,lVorcesier. Mass. 
globėjai; i>r. J. Landžius, — 
Boston, Mass.

kun. A. Švedas 
I’r. Maukus — 

Blavackas —
Mass ; O. Sidabrienė, ižui., <5 Coiumon-

A. Zaveckas ir .1. šakalis — iždo 
redaktorius. .VU E. Br<>adway, So.

Dr. Juozas Landžius 
(Seymour) 

Blaivininkų Sus. Seime, 
spalių 25 d., išrinktas 
Blaivybės skyriaus Darbi
ninke redaktorium. Svei-1 
kinam! ;

I

Juškaitis, kun. Dr. J. Star
kus.

Seime padaryta daug 
naujų nutarimų- ir išnešta 
naudingų rezoliucijų. Vie
na iš svarbiausių, tai rei
kalauti, kad sustabdytų 
pardavinėjimą svaigalų 
sekmadieniais.

! Sesijoms baigiantis iš- 
' rinkta centro valdyba: 
kun. A. Švedas MIC. — 
pirm.; P. Mankus — I vi
ce - pirm.; M. Piktalytė — 
II vice - pirm.; V. J. Bla- 

; vackas — rašt.; O. Sidab
rienė — ižd.; A. Zaveckas 
ir J. šakalis — iždo globė- 
Pauliukonis, MIC., kun. F. 
jai. Dr. J. Landžius — re
daktorius. Dvasios vadą 
skiria Kunigų Vienybė.

-------------------------------- BANKIETAS
WORCESTER, MASS. Sesijoms užsibaigus įvy

ko bankietas 6 vai. vaka
re, bažnytinėje salėje ats-

• tovams pagerbti. Bankie- 
te dalyvavo virš 250 atsto
vų ir svečių. Buvo pasa
kyta daug gražių kalbų ir 
muzikos. P-lės B. ir A. Si- 
dabraitės iv muzikas J. 
Žemaitis, sudainavo keletą 
gražių dainelių. Pabaigoje 
bankiete svečiai turėjo 
progos sulaukti Blaivybės 
apaštalo, Tėvų Marijonų 
Provincijolą kun. J. J. Ja- 

■; kaiti, kuris tą dieną sugrį
žo iš Lietuvos. Nors gerb. 
Tėvas Jakaitis į Seimą ne
suspėjo, bet vakarą apvai
nikavo savo gražia kalba. 
Gerb. svetį dalyviai pager
bė atsistojimu. Programos 
vedėju buvo adv. A. Mile- 

! ris.
Seimo rengimo ir svečių 

priėmimo komitetas:
Kun. A. Petraitis, P. 

Mankus, M. Piktalytė, J. 
Svirskas.

Gaspadinės, kurios pri
ruošė valgius ir aukojo: 
M. ščiukienė, O. Landžiu- 
vienė, P. Blavackienė, K. 

Seimą atidarė Statkienė, A. Šimkienė, O.
i « • — -» * < < —

. - . . - .. !’l
A. Švedas. Vietinis m. Piktalienė, M. Piletaly- 

, P. Mankus/ 
J. Svirskas.

Čia noriu pastebėti, kad 
virš minėtas komitetas 
dirbo nuoširdžiai. Todėl 
viskas pavyko kuopui- 
kiausiai. P’rie to Ameriko
nų vietinė spauda rašė 
kuoplačiausiai apie visą 
Blaivininkų judėjimą.

Dttsmeniškis.

SIDABRINIS SEIMAS
ALRK Pilnųjų Blaivi

ninkų Susivienymo 25-tas 
Seimas įvyko Kristaus 
Karaliaus šventėje, spalių 
25 dieną, Šv. Kazimiero 
parapijoje. Seimas pradė
tas iškilmingomis pamal-1 
domis 9:45 iš ryto Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Šv. 
mišių auką atnašavo Blai
vininkų Susivienymo Cen
tro pirm. kun. A. Švedas, 
MIC. Kun. A. Jagminas, 
MIC. pasakė pamokslą. 
Virš 200 Blaivininkų daly
vavo su vėliava ir priėmė 
šv. Komuniją bendrai. Di
dysis altorius buvo turtin
gai papuoštas įvairiomis 
gėlėmis. Altorių taip su
maniai papuošė šv. Kazi
miero Seselės. Šv. Kazi
miero parapijos choras, 
vadovaujant muz. J. Že
maičiui, žavėjančiai giedo
jo laike iškilmių.

Seimo sesijos prasidėjo 
1:30 vai. po pietų, šv. Ka
zimiero parapijos mokyk
los salėje.
Blaivininkų Centro pirm. '« Sidabrienė, M. Urmonienė 
kun.
klebonas kun. A. Petraitis tė, V. Rimša, 
atkalbėjo maldą. Se^mą a-j 
tidarius užregistruota 84 
atstovai ir apie 150 sve
čių. Seimo prezidijuman 
išrinkta šie atstovai: A. 
Zaveckas iš Cambridge, 
Mass. Pirm.; P. Mankus iš 
Worcester, Mass. vice-pir- 
mininku; M. Piktalytė iš 
Worcester, Mass. ir A. 
Vengraitė iš So. Boston, 
Mass. raštininkės.

Rezoliucijų ir įnešimų 
komisija: Dr. J. Landžius 
iš So. Boston, Mass.; J. 
Svirskas iš Worcester, 
Mass.; J. Sakalas iš Cam
bridge, Mass.

Knygų patikrinimo ko
misija: J. Tatulis, iš Ma- 
rianapolio Kolegijos ir J. 
Blavackas, Jr. iš Worces- 
ter, Mass.

V. Rimša iš Worcester, 
Mass. — Tvarkdarys.

Sveikinimo kalbas pa
sakė kun. A. Petraitis, 
kun. . Švedas, MIC., kun. 
A. Jagminas, MIC., kun. J.

AMERIKOS PA SPORTAI

Klausimas — Aš išsiė
miau pirmas popieras. Ar 
aš galiu gauti Amerikos 
pasportą. Ketinu vykti 
Europon, man pasportas 
labai reikalingas.

Atsakymas — Ne. Tik 
Amerikos piliečiai gali 
gauti Amerikos pasportą, 
o pirmos popieros dar ne
padaro piliečiu. Prieš išva
žiuojant patartina išsiimti 
sugrįžimo leidimą, tas pa
tartina visiems apsigyve
nusiems gyventojams, ku
rie tik vyksta Europon ir 
ketina sugrįžti, 
laiko 
reikia

J mėnesį
prieš išvažiavimą 

pasiųsti prašymą.
F.L.I.S.

KAM TUOMET ŠAUKTI

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI

Sovietai labai mėgsta 
katalikams prikaišioti jų 

, buržuaziškus papročius, 
į iškilmingai laidojant savo 
numirėlius, palaikant re
likvijas ir pan.

Neseniai skaitėme Sovie
tų laikraščiuose, kad gy
dytojai Vorobievas ir 
Zabrsky buvo apdovanoti 
aukštais Sovietų ordinais 
už Lenino palaikų sutvar- 

| kymą.
Iš pranešimo aiškėja, 

i kad Lenino palaikams su
tvarkyti dirbo visas būrys 
mokslininkų. Kadangi Le
nino mirties priežastimi 
buvo sunki lytinė liga, tai 
jo kūnas labai sunkiai 
duodasi balzamuojamas ir 
nuolat yra pavojuj suges
ti. Prieita išvados, kad 
balzamavimas bus tik tuo
met sėkmingas, kuomet 
karste bus nuolat palaiko
ma šąlančio vandens tem
peratūra. Buvusio Rusijos 
diktatoriaus palaikus iš
laikyti dabar Sovietų vals
tybei kainuoja per metus 
100,000 aukso rublių. ‘P.*

I

f

I

JŪREIVIS IR PILIETYS- 
TE

z

Klausimas — Pereitais 
keturiais metais aš dirbu i 
Amerikos laive, kuris 
plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Baltimorės. Aš turiu 
“pirmas popieras”, kurias 
išsiėmiau net penki metai 
atgal, bet aš nematau kaip keturiems balsams 35c. 
galiu prašyti “antrų po- Užsakymus su pinigais siųski- 
pierų”, nes aš mažai gyve- te 
nau vienoje vietoje. Ką tu- Broadw*y, So Boston, Mass.

Nauji Mišparai — VES- 
PERAE DE SS. SACRA- 
MENTO, dviem, trims ir

“ Darbininkas”, 366 West
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PITTSBURGH, PA.

kevičiutė. Kalbėjo p-nios 
A. Tamošaitienė iš New 
Britain, V. Ambotienė iš 
Hartford, Conn.

Klasiškus šokius išpildė 
jauni šokėjai: Loraine 
Medeliūtė ir James Navic
kas. Publika šokėjus aplo
dismentais iššaukė pakar
toti.

Garbe tėveliams, kad ne
sigaili savo lėšų savo vai
keliams mokslui, kuris 

i taip gražiai sunaudoja- 
• mas.

| Programai užsibaigus 
šeimininkės dar pavaišino 
svečius. Po vakarienės se
kė šokiai prie smagios 
muzikos.

Šeimininkės šio vakaro 
buvo pp. Z. Markunienė, S. 
Tamulevičienė, O. Kvara-

, tiejienė, O. Čepokienė, ku
rioms priklauso garbė už 
gražu pasidarbavimą.

Ačiū visoms sąjungie- 
tėms, kurios prisidėjo su 
aukomis.

Ačiū p-nei M. Aukštikal- 
tės, ir sąjungiečių dukre-' nienei, kurios pasidarbavi- 
Jes. j mu išplatinta tikietų, ir

Vakarienės metu įvyko todėl skaitlingai atvyko į 
ir programa, kurios vedė- svečių iš Waterbury. 
ju buvo p. M. Jokubaitė.
Ji pasveikino atstoves ir už išgarsinimą, 
naujos narės, kurios prisi- dainininkėms i 
rašė prie kuopos vajaus mą; p-lei A. Kazakevičiū- 
metu. Po to pakvietė kai- . tei už akompanavimą; Lo- 
bėti kleboną kun. M. Pan- raine Medeliutei ir James 
kų, kuris savo kalboje aiš- Navickui už pašokimą, 
kino apie Moterų Sąjun-! Ačiū viešnioms ir sve- 
gos, ir kodėl visos mote- čiams, kurie atsilankė iš 
rys ir mergaitės turėtų apylinkių kolonijų. Taip- 
tapti jos narėmis.

Moterų Sąjungos himną 
sudainavo p-lės M. Žiukiu- 
tė ir O. Markuniūtė. A- 
komponavo p-lė A. Kazo-

NEW HAVEN, CONN.
SĄJUNGIEČIŲ VAKA

RIENE PAVYKO 
Spalių 25 d. Moterų Są

jungos 33-čios kuopos 
darbščios narės surengė 
vakarienę, kuri buvo sėk
minga, nes publikos atsi
lankė skaitlingai. Taipgi 
atsilankė viešnių ir sve
čių iš apylinkių kolonijų,| 
kurių tarpe buvo Dr. P.! 
Aukštakalnis su žmona, * 
komp. A. Aleksis, p-nai 
Zailckai, Bonis su žmona, 
p-lė M. Andrikaitė, visi iš 
vVaterbury.

Iš Hartford atvyko p- 
nas J. Mončiūnas su žmo
na, K. Tamošiūnas su 
žmona ir buvo iš Bridge- 
port, Ansonia ir Bran- 
ford. j

Kadangi tą dieną įvyko ! 
Moterų Sąjungos Conn.' 
apskričio suvažiavimas,' 
tai visos atstovės dalyva
vo vakarienėje. Prie stalų 
tarnavo jaunos sąjungie- '

Pereitą savaitę šv. Pran
ciškaus Rėmėjų Centro 

i Valdyba, vadovaujant p. 
L. Milerienei, turėjo susi
rinkimą, kuriame nustatė 
savo darbuotės planus.

Tarp kitų nutarimų pa
sirengė suruošti didžiulę 
kortavimo vakarėlį Seserų 
naudai, Sausio 3, 1937.

Kad tinkamiau prisiren
gus prie to didelio darbo 
yra kviečiama valdyba, 
patarėjai ir visi rėmėjai 
ateinantį mėnesį gruodžio 
4, skaitlingai dalyvauti 
susirinkime.

Ponios Bartininkienės 
rūpesčiu tą pačią dieną į- 
vyks vakarėlis, Kapeliani- 
joj, tikslu pelnyti lėšų do
vanoms.

J. Milerienė, 
Raštininkė.

t

GARY, INDIANA.

I

Ačiū kun. M. Pankui
, jaunoms 
už dainavi-

Gražiai dainuoja. Po to dienis. Iš ryto tuojaus po 
solo ir duetas. Pasveikinę I mišių, sveikino jį Seserys 
kleboną, sceną uždaro.

Vakarienės vedėjas, ku- Į teikdami dovanas, 
nigas J. Sitavičius, atsis
toja ir, pasveikina solem- 
nizantą. Pasveikinęs pri
mena kun. Simono, para
pijoje nuveiktus darbus. 
Iškelia jo pasišventimą ir 
energiją, nurodo susirin
kusiems jojo tolimesnius 
projektus ir linkėdamas 
solemnizantui 
metų ir linki toje parapi
joje darbuotis iki mirties.

Toje vakarienėje daly
vauja atvykę iš Chicagos 
svečiai, pp. Saboniai. Kun. 
J. Sitavičius pristato sve
čius susirinkusiems ir pra
šo p. Sabonio tarti žodį ir 
padainuoti. Gerb. pp. Sa
boniai užeina ant scenos 
ir p. Sabonis pasveikinęs 
solemnizantą, akompanuo
jant p. Sabonienei padai
nuoja du gražius dalykė
lius. Vakarienės dalyviai 
buvo sužavėti. Prašė plo
dami rankomis daugiau 
padainuoti.

Kun. J. Sitavičius pri
stato advokatą J. Kelly ir 
paveda jam tolimesnį va
karo vadovavimą.

Mr. J. Kelly, pasveiki
nęs kleboną, išvardina 
kalbėtojus: Mr. Baron,
Mr. Valašiną, p. Einik’s, 
Mrs. Lipskienė. Visi pasa
ko gražias kalbas sveikin
dami solemnizantą.

Solemnizantas dėkoja 
visiems už gražius jam 
linkėjimus.

Baigiant vakarieniauti, 
kun. J. Sitavičius prane
ša, kad šio vakaro rengė
jai solemnizantui, jojo 
vardo dienoje nupirko, 
gražų radio, apie $200.00 
vertės.

Šis parapijiečių sureng
tas balius - vakarienė — 
buvo labai iškilmingas. 
Buvo pagaminta skaniau
sių ir įvairiausių valgių. 
Už tai reikia dėkoti rengė
joms. Taip pat reikia pa
žymėti, kad visi parapijie
čiai labai pamilo savo kle
boną; tai parodė atsilan
kiusiųjų skaičius į šią va
karienę. Visi, linkėdami 
klebonui ilgiausių metų 
gražioje nuotaikoje, links
mais veidais išsiskirstė.

ilgiausių

i su mokyklos vaikučiais, į- 
Kiek 

vėliau pradėjo rinktis apy
linkės dvasiškija. Pribuvo 
ir vakarienėje dalyvavo 
beveik visi kunigai, kurie 
buvo atlaiduose.

Tai buvo nepaprasta iš
kilmė. Gauta daug sveiki
nimų ir linkėjimų. Solem- 
nizantas, kun. Draugelis 
labai maloniai priėmė sa
vo svečius, pavaišino. Bu
vo įvairių kalbų, pašneke
sių ir tt.

Gana vėlai svečiai pra
dėjo skirstytis, būdami 
puikiausioj nuotaikoj. So-j 
iemnizantas buvo taip pat 
patenkintas.

J. B. Tututis.

I

MONTELLO, MASS.
I

t- Si

OuĄ Westingbouse

PROVIDES
PROTECTION

ALL THESE EXTRA VALUES

M AK E THIS VALUE TĘST
Check refrigerator val- 
ues point by point 
with this Westinghouse 
Valugraph Book. Add 
them up and see why 
the 1936 Westinghouse 
is EASIER TO OWN.

• Power sealed in! — Trouble locked 
out! Fifty years of electrical expe- 
rience developed it. The Westing- 
house sealed-in mechanism is so com- 
pletely trouble-free that it carries 
protection until 1941 against service 
expense. Add the other spėriai values 
found only in our Golden Kaina NUO
Jubilee models and you 
have an utterly new 
standard of refrigerator 
value.

New improved Eject-o-

Tnple Food Saver Sėt of
Moonstone Ware on
shding shelf for leftovers.

Five Years Protection
on sealed-in mechanism,

Perfected Hermetically-

forced-draft cooled.

Adjusto-shelf vanes its
space to meet special
reauirements.

stant removal of ice cubes.
Cube Ice Trays for in-

• ’ į.-.'.. .

Sekmadienį, lapkričio 1 
d., 3 vai. po pietų parapi-j 
jos visų draugijų valdybos 
turėjo savo susirinkimą, 
Franklin Klubo svetainė
je. Dalyvavo ir kun. J. į 
Petrauskas. Susirinkime 
buvo svarbiausias klausi
mas, tai kokiu būdu padi- 

i dinus “Naujos svetainės 
fondą”?

Kun. J. Petrauskui pri
tarus, visi nutarė rengti 
parapijos bazarą (fėrus).

Fėrai prasidės sekma
dienį, lapkričio 15 d., tuo
jaus po pamaldų.

Kadangi dabar parapija 
neturi savo svetainės, tai 
užėmė Andriaus Kasper 
krautu patalpas, 10 Ar- 
thur Street.

Kolektorių, vyriausiu 
tvarkytoju išrinktas Ado
mas Česnauskas, kurs pa
sižadėjo aplankyti visus 
kaip vietinius, taip ir kai
mynus ūkininkus (f ar
mėnus) ir pristatyti tiek 
paukščių ir kitokių gyvū
nų, kad ir visam Brockto- 
nui jų užtektų. Moterys 
taipgi pasižadėjo smar
kiai pasidarbuoti ir iškep
ti visokių skanumynų. Jos 
sako, kad vyrai jų negali 
“subytyt”. Kun. J. Pet
rauskas yra tikras, kad 
visi nuoširdžiai parems ši 
parengimą gausiu atsilan
kymu. Taigi nepamirškim 
visi ateiti į bazarą, lapkr. 
15 dieną. L. K.

JERSEY CITY, N. J.

sealed Mechanism,

Šv. Kazimiero parapijie
čiai spalių 24 d., vakare, 
surengė šaunų balių tikslu 
— pasveikinti savo myli
mą kleboną, kun. Simoną 
Draugelį, su ateinančiomis 
jojo varduvėmis.

Iš anksto buvo pardavi
nėjami bilietai. Juos plati
no darbščios Gary parapi
jietės, o pirko taip pat ge
ri Gary parapijiečiai ir 
parapijietės. Pardavinėjo 
bilietus Ona Brazauskie
nė, Antanina Normantie
nė, K. Lipskienė, Elzb. Si- 
monavičienė, Mažonytė ir 
Ivansek.

Atėjus baliaus paskirtai 
dienai, vakare, pradėjo 
kviestieji rinktis būriais. 
Prie salės durų tikrinti bi
lietus buvo Andrius Vaš
kas su Ignu Navicku.

Greit atidaromas bufe
tas, kurio švelnūs ir man
dagūs patarnautojai — Si
monas Brazauskas ir J. 
Namaitis. Virtuvėje dar
buojasi P. Atkočienė, M. 
Agurkienė, A. Navickienė, 
O. Skrabutienė, Elzb. Si- 
monavičienė. Salės tvarką 
prižiūri P. Aukštikalnienė, 
O. Brazauskienė, A. Nor- 
montienė, O. Evansek ir 
K. Lipskienė.

Salė pilna stalų. Prie 
stalų tarnauja 9 merginos, 
būtent: Stella Brazauskai
tė, Ona Mikėnytė, Elena 
Mažonytė, Irena Sandony- 
tė, Sofija Adomaitytė, E- 
milija Vaikšnorytė, Juze
fą Benzinaitė, Veronika 
Mikėnytė ir Antanina 
Normantaitė.

Į salę susirenka apie 200 
žmonių. Ir štai, įeina so
lemnizantas, svečių lydi
mas. Susirinkusieji susto- 

I ia ir sveikina solemnizan- 
tą, lydėdami aplodismen
tais nuo pat durų iki jam 
paskirtos vietos.

Solemnizantas 
maldą, visi sėdasi,
deda vakarienė. Atsidaro 
scena ir mokyklos mažy
čiai, Seserų išmokinti, dai
nele pasveikina kleboną. 
Viena iš mokinių, pasakiu
si keletą žodžių įteikia 
klebonui gražų rožių bu
kietą.

Scenai užsidarius —pra
dedama jau antrą kąsnį 
kąsti. Bet gal ne visiems 
suspėjus jį praryti, štai ir 
atsidaro scena ir pasirodo 

■ vietos vargonininkas p. E. 
I Šlapelis su savo choru.

I

gi ačiū mūsų vietinei pub
likai, kuri visuomet pare
mia sąjungiečių parengi
mus.

!

Valdybos Nare.

t

I

kalba 
Prasi-

I

Į

$5.00—meluded in pnee.

.50

5 Metams Garantuotas
Westinghouse Šaldytuvai yra garsiausi pasaulyje. 

Jų mechanizmas yra aklai uždarytas ir penkiems me
tams garantuotas. Westinghouse Šaldytuvą įsigijus ne
turėsite jokit} bėdų nei rūpesčių, nes viskas yra pilnai 
garantuota. Dabar šaldytuvą nusipirkę turėsite pilną 
apdraudą iki 1941 m. Tamstos pažvelkite į viršui paro
dytus visokius Westinghouse Šaldytuvų pagerinimus, 
kurie šeimininkei teikia tikrą malonumą. Taigi, nelauki
te nieko, ateikite į mūsų krautuvę ir pasipirkite. Galite 
gauti lengvais terminais išsimokėjimui. Jų kainos labai 
prieinamos, nuo $109.50 ir aukščiau.

VVestinghouse
REFRIGERATOR

I
I

ATLAI-

ir 27 dd 
atlaidai

40 VALANDŲ 
DAI

Spalių 25, 26 
čia įvyko 40 vai.
Prasidėjo 25 d. per sumą, 
išstatant Švč. Sakramen
tą. Vakare buvo iškilmingi 
Mišparai. Celebravo J. M. 
Pralotas M. Krušas, asis
tavo kun. Martinkus dija- 
konu ir kun. J. Sitavičius 
— subdijakonu. Pamokslą 
pasakė kun. Kutauskas.

Antrą dieną mišparus 
celebravo kun. Albavičius, 
asistavo dijakonu kun. 
Vaičiūnas ir subd. kun. 
Paškauskas. Pamokslą sa
kė kun. Martinkus.

Trečią dieną celebravo 
kun. Paškauskas, asistavo 
kun. Linkus dij. ir kun. 
Martinkus subd.

Per tas tris dienas para
pijiečiai uoliai lankė baž
nyčią. Klebonas džiaugėsi, 
kad dauguma pasinaudojo 
tomis dienomis savo dva
sinei naudai, įgydami Die
vo malonių. T.

Spalių 28 d. buvo kun. 
Simono Draugelio varda-

IŠKILMINGAS ROŽAN
ČIAUS BROLIJOS 

ĮSTEIGIMAS
Šv. Onos paraoijos baž

nyčioje lapkričio 1 d. įvy
ko iškilmingas Rožančiaus 
brolijos įsteigimas. Laike 
Sumos narės in cornore 
priėjo prie Komunijos. Po 
Sumai Klebonas kun. S. I 
Stonis pasakė gražų iškil
mei pritaikintą pamokslą. 
Ypatingai gražų įsnūdi 
padarė giedojimas Veni 
Creator ir Te Deum Lau- 

j darnus bei narių nriėmi- 
į mas į broliją. Daugelis 
žmonių iš susijaudinimo 
net apsiašaroja. Ilgiausio 
ir gražiausio gyvavimo.

DAUG NEPAPRASTŲ ĮRAN
KIŲ GELBSTI PADARYTI 

“LUCKIES” LENGVU 
UŽSIRŪKYMU

Amerikos pramonė labai daug 
pasinaudojo iš nepaprastų išradi
mų, kurie buvo praktiškai panau
doti gaminių pagerinimui. Ypa
tingai įdomus pavyzdys, yra įgy
vendinti tokius įrankius cigaretų

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

pramonėj.
Pavyzdžiui, “Lucky Strike” 

išskirtinas iš kitų cigaretų. “It’s 
Toasted”. Tai reiškia padaryti 
“Luekies” lengvu užsirūkymu iš 
turtingo, brandaus - kūno taba
ko. Betgi tas “toasting” proce
sas nebūtų buvę galima praktiš
kai įgyvendinti, jei nebūtų išras
ta kaip palaikyti aukštose tempe
ratūrose kondensuotą drėgmę. 

I“ Luekies toasting” procesas nau
dojamas išvalyti erzinančius ne
švarumus randamus net ir pui
kiausiame tabake.

Tik “Luekies” išdirbėjams pri
pažinus, jog nuo seno žinoma, 
jog karštis valo, “toasting” pro
cesas buvo pradėtas cigaretų iš- 
dirbime.

Ultravioletinių spindulių nau
dojimas yra labai svarbus “toas
ting” procese. Per šimtus metų 
žmonės žinojo, jog saulė nokina. 
Ultravioletinių spindulių panau- ( 
dojimas tame procese parodo 
praktišką naudą šio gerai žinomo 
principo. Bet šio principo įgyven
dinimas ilgai trūko, kol surado 
būdus, kaip panaudoti ultravio- j

lėtinius spindulius tabako pramo
nėj. _

Įvairūs įtaisymai suteikia pilną 
ventilaciją didžiulėse “Luekies” 
dirbtuvėse. Taipgi atrasta, jog 
drėgmės kontrolė “Luekies” ga
minime yra labai svarbiu žings
niu ir tam tikslui buvo išgalvota 
stebėtinai

Kiloki 
padaryti 
kietus ir pilnai prikimštus, be 
liitbsų rūkytojams įkyrių, tabako 
galų. Beveik visi šie įtaisymai 
buvo išrasta dėl “Lucky Strike”. 
Ir jie visi gelbsti padaryti “Lu- 
ckies” lengvu užsirūkymu.

tikslūs instrumentai.

instrumentai, gelbsti 
“Luekies” apvalius,

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JAS 

1000 WMhington St 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office:

10 Intervato St
TEL. Brockton 2006



Antradienis, Lapkričio 10, 1936 DARBININKAS =

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis).

būti pareigos žmonėmis;1 gyvybės, jei reikalinga! 
Jėzaus Eucharistijoje a- Kuogražiausia savo pui- 
paštalais, Jėzaus Eucha- kūme buvo paskutinė va- 

i ristijoje gynėjais, Jėzaus 
(Eucharistijoje tarnais, pil- 
niausiame priėmime žo
džio tarnas!

Atitaisymo džiaugsmai.
Atitaisyti, reiškia iškelti

—
risti jos Jėzaus, kad jūs Jo 
nežinote; jūs kurie neken
čiate mūsų, Jo tarnų, kad 
jūs nežinote mūs? Jūsų 
padaryti be atsakančio iš- 
tyrimo sprendimai "apvemta; atitL“
Jėzų, prieš mus butų nu- reiškia atstatyti pui. 
puolę nuo jūsų, ir jūs bu- kumą, kurs buvo panai- 
tumete sakę kaip senovės > • ■ ............. -
pagonys sakė apie mūsų! 
tėvus, Štai kaip tie, kurie! 
aplink Jėzų myli kits kitą!;

Ne, niekados aš neuž
miršiu tavęs, garbingasis 
vakare, kuriame aš paty
riau Krikščionškos meilės kur gulėjo nupuvę pirmos 

komunijos, dievotų reko
lekcijų pasiketinimai, ir 
mes prisiekėme juos su-

kintas; atitaisyti, reiškia 
sugrąžinti j vietą kas bu
vo nunešta.

O Jėzau! mes matėme 
sunaikinimą aplink mus, 
sunaikinimą mūsų sielose,

L.
Eucharistinio Kongreso 

Apvainikavimas
Atmintis Rugsėjo 17 d.

1882 m. Vakaro.
(šis skyrius primena vertėjui A- 
merikos tautini Eucharistini Kon
gresą. Įvykusi Clevelande, Rugsė
jo mėnesyje, 1935 m. ir Clevelan- 
d ’o vyskupijos Eucharistinį Kon
gresą įvykusį Youngstovn, Ohio 
Rugsėjo menesyje, 1936 m.)

Ne, aš niekad neužmir-.
šių tavęs, garbingasis, va-Į saldumą!
kare, kuriame mano sielai * * *
patyrė kelioms valandoms;
dangaus džiaugsmo ap-j Susivienijusios maldos grąžinti. Mes matėme Ta-
svarstymą! | džiaugsmai, kuri, rišdama vo paveikslą sudraskytą ir

Dievo akyvaizdos džiau-j sielas, širdis ir valias pa-: apiplėštą, nemaldingų 
gsmą, kurį aš jaučiau vi-! slaptingu ryšiu, padaro doktrinų, mūsų vaikų sie- 

’soje jos tiesos jėgoje! Ašį jas kaip vieną širdį, ku- lose, ir mes prisiekėme su- 
buvau patyręs gilesnius! rias ji perstato Dievui,* grąžinti jo pirmą puiku- 
jausmus, gal, toje dalyje 
mano sielos, kuri jaučia; 
jautrumą, meilę, pasišven
timą, bet aš niekad, man. 
rodos, nebuvau taip giliai i 
persiėmęs tikra Jėzaus a- 
kyvaizda.

Mano kūno akys matė I 
liktai Ostiją, bet ta Osti-į 
ja gyveno, žiūrėjo į mane, i 
mylėjo mane, plakė dėl į 
manęs. Mano akys matė! 
tiktai auksinius spindu
lius, kurie apsupo Ostiją/ 
bet mano siela matė akis, 
kurios žiūrėjo į mane, lū
pas, kurios šypsojosi į ma
ne, rankas, kurios buvo iš
tiestos apsaugoti ir lai
minti mane; Tavo akys,! 
Tavo lūpos, Tavo rankos.

. o Jėzau! Ir aš mačiau, aš. 
tą visą jaučiau, giliausiu 
Įsitikinimu ir laime.

Ne, niekados tu neišnyk- 
si iš mano atminties, gar
bingasis, vakare, kurs da
vei man jausti tikrąją Jė
zaus akyvaizdą 
tijoje!

i---------1.------- r----------------- — jx ~x^ v xxx, grąžinti jo pirmą puiku-
kurs priima ją su laime mą. Mes girdėjome Tavo 
motinos priimančios jos vardui piktžodžiaujant, 
vaikų meilės ir dėkingumo Tavo Eucharistiją panie- 
priesaikas, o šis pa auka vi- kinant, neapkenčiant, iš- 
mas savo Dievui: į Tave siginant, ir mes prisiekė-

landa to garbingo vakaro, 
kuomet Dievo tarnas, iš 
savo sakyklos po žvaigž
dėmis apšviesto dangaus, 
ir tarpe medžių šlamėji
mo, per kuriuos žvakės 
rankose nutilusios minios 
mirgėjo keista šviesa, iš
tarė, sujudintu, tačiau ry
škiu ir aiškiu balsu, žo
džius tikėjimo į Eucharis
tijos Jėzų, žodžius priža
dėjimo, žodžius atitaisy- !

I mo.
Ir minia, sulaikyta susi

jaudinimo balsu, povaliai 
ir aiškiai atkartojo kiek
vieną žodį. Tai buvo, ištik- 

| ro, garbinga valanda, kuo- 
I met tie aštuoni tūkstan
čiai balsų atkartojo aidui, 
penkioliką, trisdešimts sy
kių, žodžius pasidavimo, 
šlovės, garbės, ir atitaisy
mo Jėzui, jų Karaliui, Eu
charistijoje.

* * *

5j-

Eucharis-

saldžiau-

vieną mes žiūrime dėl visų me teikti Tau garbę, pa- 
daiktų: Tu vienas visa pa- garbą, ir garbinimą, kurių

| 

i

Eucharisti jos
Maldini n k a i I 

Eucharist i j o s,

Nariai
Kongreso, 
šventos 
Kryžeiviai Jėzaus Eucha
ristijoje, Apsiginklavusi 
Kareiviai Jėzaus Eucha
ristijoje, Ištikimi Sargai 
Jėzaus Eucharist i j o j e, 
mes būsime ištikimi priža
dėjimams padarytiems to
je valandoje; mes dažnai 
atkartojame ! juos Jėzui 

ištikimais, būti duosniais, laiko, savo įmonių, savo I Eucharistijoje; jie yra

daryti; Tu vienas turi tei- Tu užsipelni.
se prie visų daiktu; Tau __ . , , v - -
vienam mes visa duodame.'.. nlekad “ neuzmlr-

Uolių ir nuoširdžių pasi-f u tov*s> Sarbm?asls: va‘ 
. . ,v. . . kare, kuriame as suzmo-ketimmų džiaugsmai pn- • , , . ...* a r j jau laimę esančią tarnavi-
klausyti Dievui, būti Jo me Dievui pasišventime 
ant visados; ir todėl būt- Jo tarnystai, davime savo

I

mūsų kaipo krikščioniu 
pareigomis, ypatingai mū
sų kaipo komunijos priė
mėjų pareigomis, kurias e- 
same prižadėję išpildyti. 
Mes atsiminsime jas, o 
Jėzau, kad Tu atsimintu- 
mei mus!

Sekantis yra Aktas ati-. 
taisymo, kurį Garbusis 
Tėvas Verbeke, Jėzuitas, į 
ištarė iš sakyklos, prieš 
Švenčiausiąjį Sakramentą, į 
kurs buvo iškeltas ant so
sto virš klūpančios minios, 
ir apsuptas garbės sargy
bos, susidedančios iš neto
li dviejų šimtų kunigų ka
noniškuose rūbuose.
Viešpatie Jėzau Kristau..

Išvysk mus kniupščius 
prieš Tave; mes tikime, 
kad Tu tikrai esi Šven
čiausioje Ostijoje, o Įsikū
nijęs Žodį, tikras Dievas 
ir tikras Žmogus, mūsų 
Sutvėrėjas, mūsų Išgany
tojas, mūsų paskutinė pa
baiga ! Prisiminus Tavo 
geradėjystes, atsiminus 
mūsų pareigas, ir mūsų 
nedėkingumą, mes susi
maišome ir esame gailes
čio slegiami.

Todėl, akyvaizdoje Tavo 
garbintino Sakramento, 
mes ištariame šį atgailau
jantį šauksmą: Viešpatie, 
suteik mums atleidimą!

Už mūsų pačių nuodė
mes, už mūsų tėvų nuodė
mes, už mūsų brolių, mū- 

; sų prietelių, mūsų visos

ALK. APŠ. DR-JOS ‘MOTINĖLĖS’ SEIMAS
A. L. K. Apšv. Dr-jos “Motinėlės” Seimas įvyks 

lapkričio 11 d., 1936 m., 2 vai. po pietų, Hotel New 
Yorker, 34th ir 8th Avė., New York City.

Iškilmingos Mišios už draugijos gyvus ir miru
sius narius bus laikomos tą pačią dieną, 9 vai., Auš
ros Vartų bažnyčioje, Holland Tunnel Plaza, New 
York City.

Seime turi teisę dalyvauti visi, kurie yra užsimo
kėję bent už 1935 m. nario mokestį.

SEIMO PROGRAMA:
1. Malda.
2. Valdybos raportai.
3. Kun. A. Miluko paskaita apie “Motinėlės” Dr-

jos pradžią ir jos išsivystymą.
4. “Amerikos” Redakt, Adv. Laučkos (“Motinė

lės stipendijato) paskaita apie pasauliečių 
stud. auklėjimo svarbą religijos ir lietuvybės 
žvilgsniais.

5. Kun. dr. J. B. Končiaus kalba apie sąlygas,
teikiant stipendijas pasauliečiams.

6. Vajus, fondo didinimas, ir iškolektavimas lėšų
iš stipendijatų, baigusių mokslus ir. turin
čius tarnybas.

7. Bėgamieji reikalai ir sumanymai.
8. Valdybos rinkimai.
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šalies nuodėmes; Atleisk, 
Viešpatie, atleisk!

I Už neištikimybes, 
šventvagystes: 
Viešpatie, atleisk!

Už piktžodžiavimus, už 
Sekmadienio pažemini
mus: atleisk, Viešpatie, 
atleisk!

Už neskaistybes ir pa
piktinimus: atleisk, Vieš
patie, atleisk!

Už neapykantą ir kerš
tą: atleisk, Viešpatie, at
leisk.

Už vagystę ir neteisin-

»

I

l

už 
atleisk,

Artimiausios, 
sios, plačiausios vienybės 
džiaugsmai, jei aš galiu 
taip kalbėti; džiaugsmai 
šeimynos susivienijusios! 
ir mylinčios akyvaizdoje 
Tėvo, kurs džiaugėsi su-! 
’-inkti Savo vaikus aplink ; 
Save.

Džiaugsmai brolybės 
taip mažai žinomi ir taip 
blogai įvertinami. Mes bu
vome galimai aštuoni tūk
stančiai skaitliuje, įimant 
kunigus ir pasaulionis, di
džiuma iš mūsų nežinomi 
kits kitam; o tačiau mūsų 
sielos buvo žinomos kita! 
kitai: mes buvome visi 
Krikščionys; mūsų širdys' 
mylėjo kita kitą, ir moty
vas mūsų meilės buvo Jė
zus Eucharistijoje, cen
tras mūsų meilės buvo Jė
zus Eucharistijoje, ir ga
las mūsų meilės buvo Jė
zus Eucharistijoje, kurs 
buvo suvienijęs mus.

Didesnis skaitlius iš mū
sų buvome atėję iš tolimų 
šalių, patraukti tuo Eu
charistijos patraukimu, 
kurs padare mus tiktai 
viena siela; mes susiėjo
me ir nuoširdžiai delnus 
kits kitam spaudėme, kaip 

- prieteliai išnaujo susivie
niję po metų persiskyri
mo.

Kodėl nebuvote jūs ten, 
jūs, kurie nemylite Eucha-1

I

I

Luckies pa'
n e užkimusią gerklę. Ji* Yra

Net Ir Po Vid«rnak«o
__ ŠVARUS SKONIS

būtumei* rūkę nuo rytoNor» |us
vidurnakčio. įūs «+ra»it. |oą

ilieka švarų skonį . ■ •

Lengvu Užsirūkymu.

Tai Lengvas Užsirūkymas!
f

Dėl Švarios Gerklės Po
Vėlyvo Pasilinksminimo

Cigaretas, kuris pasilinksminimo naktyse palieka 
jūsų gerklę laisva ir neužkimusia, paliks ją laisva 
ir švaria kiekvieną naktį. Tad neatsižvelgiant ar 
tai jūs būtumėte ■‘dideliame išėjime,’ ar ‘‘anksti į 
lovą,” apsaugokit jauslias jūsų gerklės plėves! 
Pasisiekit už lengvo užsirūkymo — už Lucky. Jūs 
gausit jame puikiausią tabaką, koki tik ^pinigai 
gali pirkti — bet laisvą nuo tūlų erzinančių prie
maišų, kurias gamta slepia net ir puikiausiame 
neapdirbtame tabake. Atsiminkit, tų erzinančių 
priemaišų NESIRANDA jūsų Lucky Strike. “Toast- 
ing” jas išima. Lengvas užsirūkymas duoda jūsų 
skoniui malonumą ... ir jūsų gerklei apsaugą!

★ ★VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * ★
Mempliis Laikraštininkas Spausdina Sa
vaitinius "Sweepstakes" Išpranašavimus

Harry Martin, serai žinoma* Mem- 
phis laikraštininkai dadčjo ypatingą 
savo kolumnai įkyriu. Kiekvieną 
savaitę jis numato Junti Lucky Strike 
“Sueepstakcs”’ laimėtojus ir iki šiol 
jis atspėjo vieną iš trijų kartu. 
“Būtų galima mane pasveikinti už tą 
.333 atspėjimo tikrumą*' sako p. 
Martin — ir mes esame pasirengę tai 
padaryti. Sveikiname, p. Martin.

Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot 
>-avo skoningus Lucky Strike*? Ant 
radio transliuoja-na muaika. Atsisukit 
radio ant “Yonr Hit Parade” — tre
čiadienio ir šeštadienio vakarais. 
Klausykit, spręskit ir palyginkit melo
dijas—tuomet pabandykit Jacn Lneky 
Strike •,Swoepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luekiea. 
nnsipirkit pakeli šiandiena ir paban
dykite juos. Gal būt too ką nors 
netenkat.

engvas užsirūkymas
1$ TURTINGO, BRANOAUS-KŪNO T AB AKO-” IT'S TOASTED”

gystę: atleisk, Viešpatie, 
atleisk!

Už neklusnumą Bažny
čiai; už laužymą susilai
kymo nuo mėsos uždraus
tose dienose: atleisk, Vieš
patie, atleisk!

Už bailystą ir žmogiškos 
pagarbos ieškojimą: at
leisk, Viešpatie, atleisk!

Už piktadarystes vyrų 
ir žmonų, už apsileidimų 
levų ir motinų, už vaikų 
kaltes: atleisk, Viešpatie 
atleisk!

Už išniekinimus papildy
tus prieš Tavo vietininką 
Rymo Pontifą: atleisk 

į Viešpatie, atleisk!
Už persekiojimus šukei- 

. tus prieš Tavo vyskupus 
į Tavo kunigus, Tavo miny 
. kus, Tavo vienuolius: at 
įleisk, Viešpatie, atleisk!

Už įžeidimus teikiamu.’ 
Tavo atvaizdams, už iš 
darkymą šventviečių, pa 
žeminimus Tavo šventos 
Šėtros: atleisk, Viešpatie, 
tūkstantį sykių, atleisk!

Pažvelgk į mūs nuo Sa 
vo sosto, išvysk mus nusi 

i žeminusius ir atgailaujan 
čius, laukiančius iš Tav< 
gerumo pasigailėjimo žo 
džio: jį apturėti, Viešpa 
tie, mes atiteistume ir ati 
taisytume viską, ir ateity 
je ištikimai Tau tarnautu 
me.

Mes pagerbsime Tav< 
Tavo Aukščiausiame Sa 
kramente, mes lankysime 
Tave, mes priimsime Tave 
mes padarysime Tavo var 
dą žinomu, gerbiamu, i 
mylimu.

Palaimink mus, tat 
i Viešpatie! Palaimink š 
miestą, Tavo nuostabumų 
teatrą, šiuos atgailaujan 
čius pašvęstus Tavo garbi 
nimui, šiuos kunigus pasi 
šventusius Tavo garbei 
palaimink mus, tėvus i 
vaikus, brolius ir seseris 
valdovus ir tarnus.

Kad susivieniję, viena 
su kitu per dievotumą 
Šventąją Eucharis t i j s 
maitinami Tavo kūnu, pa 
laikomi Tavo malone, me 
išeitume laimėjusi į ši 
gyvenimo ištyrimų matyt 
Tave veidas veidan, visiš
kai turėti Tave ir šlovint 
Tave drauge amžinybė 
skaistume. Amen.

(Galas.)

I

Didžiausia apgavystė y 
ra pretenduoti į valdovu 
ir neturėti tam sugebėji 
mo. Ksenofontas
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Cambridge, Mass.

PROGRAMA

Art. R. Juška, M. Karbauskas, J. Ta- 

mulionis, A. šlapelis ir p-lė M. Gribaitė.

Magazine St’

— DAINOS — Išpildys grupė dainininkų 15—30 min. 

Dalyvauja:—
Pradžia 7:30 vai. vakare, šokiai prasidės 9:00 va

landą vakare ir baigsis 1:00 vai. ryte.
Visi kviečiami kuoskaitlingiausiai atvykti į me

tinę “DARBININKO” pramogą. —
RENGIMO KOMISIJA.

NEPAPRASTAS 
‘DARBININKO”

— SPORTAS — kumštininkai išpildys 15 minučių,
Vadovauja sportininkas Jonas Tėtulis.

— ŠOKIAI — gros BOSTONIANS orkestras,
Vadovauja Juozas Antanėlis.

— SKRAJOJAMASIS PAŠTAS - Naujiena iš Lietuvos
Vadovauja p. O. Siaurienė.
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O T * JT ® [gyvulius. Dėl to abiejų

Zmios Is JLietuvosiSi^S“^ 
DVIGUBAS DAILININ- nijas, kuriose rinko auka3. tįek Sovietų Rusijoje duo- 

KO ANTANO ŽMUIDZI- šaulių sąjungos
NAVIČIAUS JUBILIE- statyti. Tie namai dabar

yra Kaune pastatyti.

namams dama nemažos reikšmės.

JUS

draudimas, nežinia kuriais veikimą šių Mielagėnų 
sumetimais padarytas, la- calsčiaus Lietuvių šv. Ka

zimiero draugijos skyrių. 
Sriubų, Kirkučių, 
miankos, Dubiškės, 
notų, Juodiškės ir

LIETUVA BAIGIA SUSI
TARTI SU SOVIETŲ 

RUSIJA

Lietuvoje ir užsieniuose 
plačiai žinomam dailinin
kui, rašytojui ir visuome
nės veikėjui Antanui 
Žmuidzinavičiui spalių m. 
31 d. suėjo 60 metų am
žiaus ir 35 metai dailės jos buvo sudaryta preky- 
meno darbo. Sukaktuvių bos sutartis. Tačiau dabar 
proga, lapkričio mėn. 1 d. 
atidaryta Antano Žmui
dzinavičiaus dailės darbų 
paroda ir išleistas plates
nis veikalas iš jo gyveni
mo. Dailininkas Antanas daryti. Derybos eina gana 
Žmuidzinavičius yra pažį- sklandžiai ir tikimasi jas 
stamas ir mums Šiaurės (netrukus sėkmingai baig- 
Amerikos lietuviams, nes' ti. Lietuva Sovietų Rusi- 
prieš keletą metų jis lan- j jai parduoda arklius, ra
kė Amerikos lietuvių kolo- guočius, kiaules ir kitus

v •

Prieš dviejus metus tarp 
Lietuvos ir Sovietų Rusi-

tos sutarties galiojimo lai
kas baigiasi. Dėl to nese
niai tarp abiejų kraštų bu
vo pradėtos naujos dery
bos prekybos sutarčiai su-

IŠKILMINGAI ATIDA
RYTOS UŽSIENIO LIE- 

VIŲ STUDIJOS VYTAU
TO DIDŽIOJO UNIVER

SITETE

reikalavo išsiskirti. Ta- skelbta, kad ji mirusi dėl 
čiau sūnus neklausė, nes' aklosios žarnos uždegimo, 
perdaug mylėjo savo žmo- Kitą kartą ši žinia buvo 
ną. Tada tėvas liepė išvež
ti i garsiąsias Solovkų 
salas. Bet sūnus ir dabar

j nenusileido. Pagrasinęs tė- dis neišlaikiusi ir Nadja 
ityru oru pakvėpuoti. Tin- Be to, Breslaujos storas- vui, privertė ji šį J--*- 
kamesnių tam vietų gali- ta uždarė ankščiau sulai- kapituliuoti. Dabar Stali- 

j ma rasti tik išėjus iš mies- Rytąjį tos pat draugijos 
telio. Nejaugi gimnazijos Antalėgės skyrių, 
vadovybe mano, kad mo
kiniams visai nereikia pa- 
sivaikščioti? i SĮfijĮNO ŽMONA

bai keistai atrodo. Juk 
Lazdijai yra mažas mies
telis, be jokių sodų, aikš
čių ar kitų vietų, kur ga
lima būtų pasivaikščioti ir rykščių.

KRIAUNAI
; a

Sala-
Ber-
Dva-

I
demantuota ir pranešta, 
kad ji buvusi nėščia, rei
kėję daryti operaciją, šir-

Atremontavo bažnyčią. 
Kun. kleb. Raščiaus pas
tangomis pastatytas bokš
tas ir visa bažnyčia ap- 

1 dengta skarda.

GAISRAS PER NEAT
SARGUMĄ

9 d. sukako lygiai 
metai, kai mirė 
žmona Nadja Alj- 
Apie jos mirtį iki

I

Spalių 1 d. Staniškės 
kaime,. Luokės v., sudegė 
Jono Atkočiaičio gyvena
mas namas su visu turtu. 
Viso nuostolių padaryta

kartą mirusi. Bet greitai po to 
pasklido gandai, kad Stali

no, sūnus ir jo žmona gy- no žmona buvusi nunuo- 
vena kaip tremtiniai Sibi-1 
re.

Pirmoji Stalino žmona 
buvo ištikima jo draugė. 
Tačiau 1919 metais Stali- 

' nas nebepasitenkino ja. 
! Netrukus jis persiskyrė ir 
; vedė antrą žmoną Nadja
Aljlueva.

Pirmą kartą jis ją pa
matė lopšyje. Nuo to laiko I 
dabar jau yra prabėgę 31! 
metai. Džugašvili, būsima- į 
sis Rusijos diktatorius, ta-

dyta. Gydytojas, kuris ją 
gydęs, buvęs sušaudytas. 
Buvusi pakviesta ir kaž
kokia čigonė, Nadjos jau
nystės draugė, kuri turė
jusi ją gydyti nuo apsi
nuodijimo, bet atvykusi 
pervėlai. Ji taip pat buvu
si sušaudyta. XX.

Visi skubinasi užsisakyti šv. Raštą per “Žvaigždę”. Jau 5000 
užsisakė. Kas jau turi laikraštį “Žvaigždę”, tik prisiunčia 50c., o 
kas naujai užsisako atsiunčia už “Žvaigždę” $1, o 50c. už Šv. Raš
tą, tai viso $1.50 ir gauna per metus nepaprastai gražų Jėzaus Šir
dies laikrašti “Žvaigždę” ir Šv. Raštą, susidedantį 4 Evangelijų 
knygų, Apaštalų Darbų, 14 Šv. Povvlo laiškų, Apreiškimo Knygos, 
Šv. Jono, šv. Petro, šv. Judo laiškų, žodžių, visą Naujo Testamen
to šventraštį, kuris ypač šiais laikais turėtų rastis kiekvieno kata
liko grinčioje. Atskirai perkant toji knyga (800 puslapių) kainuo
tų gana brangiai, o prie “Žvaigždės”, tik 50e. Užsakymus siųski
te šiuo adresu: Rev. J. Bružikas, S. J., 259, N. 5th Str., Brooklyn, 
N. Y.

BROCKERT’S ALE
IS KRANO IR BUTELIUOSE!

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worcester, Man.

Spalių mėn., 18 d., Vy- 
į tauto Didžiojo universite
te, Kaune, buvo iškilmin
gai atidarytos Užsienio 
lietuvių studijos. Į jų ati
darymą prisirinko daugy
bė studentų, universiteto 

j profesorių ir žymių visuo- 
Į menės veikėjų. Atidaryme 
i dalyvavo 15 studentų kor
poracijų vėliavos. 

| Pradžioje Draugijos už- 
: sienio lietuviams remti a- 
i kademinio skyriaus pirmi
ninkas Ant. Paleckas savo 
įžangos žodyje pažymėjo, 
kad šiose studijose bus ti
riami ir nagrinėjami pa- apie 14,000 litų sumai. Su 
tys gyviausi ir svarbiausi degęs namas kartu su ki 
užsienio lietuvių klausi-i ta*s trobesiais, kurie liko! 
mai. Į studijų atidarymo; 
garbės prezidiumą buvo j 
pakviesti: universiteto re
ktorius prof. M. Roemeris, 
Pasaulio lietuvių sąjungos krosnie/ 
pirmininkas adv. R. Skipi- žiūrėti tarnaitė. Šeimyna nas’ Pavy 
tisą ats. gen. prof. T. Dau- *------- i-------- ----------- j- “šventas
kantas, dr. A. M. Račkus, 

j sportininkas Pr. Lubinas, 
: prof. K. Sleževičius, prof.
St. Šalkauskis ir Ant. Ka-

I sakaitis.
Įvairiems užsienio lietu

vių klausimams negrinėti 
yra pakviesti žymūs Lie-

■ tuvos ir užsienio Lietuvhj 
i veikėjai, kurie yra geriau
si šių klausimų žinovai. 
Netrukus paskaitas pra
dės skaityti prof. Kazys 
Pakštas, prof. kan. F. Ke
mėšis, gen. prof. T. Dau
kantas, O. Milašius ir visa 
eilė kitų. Studijomis Lie
tuvos visuomenė domisi. 
Jas lanko ne tik universi
teto studentai, bet ir pla
čioji Lietuvos visuomenė. 

Tsb.

LAZDIJAI
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BOSTONO APIELINKES BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė- 
jas ir Distributorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALT1MORE, MD.

Rug. 
ketveri 
Stalino 
lueva. 
šiol vis dar kursuoja įvai
rūs gandai; sakoma, jog 
Sovietų diktatoriaus žmo
na buvusi nunuodyta. Betjda studijavo kunigų semi- 
nuodai, įdėti į vyno taurę, narijoj Tiflise, o laisvomis 
buvę paskirti ne jai, o pa- valandomis veikdavo kaip 
eiam Stalinui.

Stalinas... Batsiuvio sū
nus ir kandidatas į kuni
gus Džugašvili seniai pa
keitė savo pavardę. Tada, 

i tur būt, jis jau nujautė sa
vo ateitį. Stalinas yra ge
ležinės valios vyras, kliū
čių nežino ir neboja. Leni- 
---- ------ yra bolševizmo 
šventasis”. Tačiau jo na

šlė Krupskaja jo garbės 
pavedėtųjų tarpe didelių 
draugų neturi. Kai ji prieš 
porą metų paskelbė porą 
užsilikusių Lenino laiškų, 
Stalinas jai šaltai pastebė
jęs, jog ji turinti nesikišti 
į svetimus dalykus, nes ki
taip gali atsitikti, kad 
“Leninas nebeturės naš
lės...” Mat, Lenino laiš- 

, be kita ko, buvo 
toks posakis: “Draugas 

, Stalinas kaip generalinis 
sekretorius yra vyras, ku-

I

ti 15,000 litų sumai. Da
rant tyrimą paaiškėjo, 

i kad gaisras kilo iš kūren
to ir bepriežiūros palikto 

, kuri turėjo pri-

tuo metu buvo laukuose ir 
i kasė bulves.

KIPRO PETRAUSKO 
JUBILIEJUS

Žymiam mūsų daininin
kui, operos kūrėjui Kiprui 
Petrauskui sueina 25 me
tai, kai pradėjo dainos kū
rėjo kelią. Šią reikšmingą 
sukaktį manoma paminėti 
ateinančių metų kovo mė-; 
nesyj. Minėjimas organi- kuose 
zuojamas visoje Lietuvo
je. Išrinkta komisija, kuri 
paruoš smulkią minėjimo 
programą. Jubiliejaus pro- . _ A x. . .
ga norima Kipro Petraus- ns meSsta stlPriai Pasu’ 
ko vardu pavadinti vieną i dytus valgius. Jis yra per- 
žymiausių meno įstaigų.! daug status, todėl aš tikiu, 
Mokyklose numatoma pa- kad mano draugams pasi- 
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Keistas uždraudimas. — 
Seinų gimnazijos Lazdi
juose vadovybė uždraudė 
gimnazijos mokiniams iš
eiti iš miesto ribų. Šis už-

skirti po vieną pamoką, seks jį pakeisti kitu žmo- 
kurioje būtų aiškinama
Kipro Petrausko nuopel- kesniu, pastovesnės
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gumi, kantresniu, logiš- 
nuo- 

taikos ir mandagesniu...”
Savo šeimos nariams 

Stalinas taip pat nėra 
švelnesnis. Iš pirmosios

nai Lietuvai. Sukakties 
proga, taip pat, manoma 
išleisti atatinkamą leidinį.
SUSTABDYTAS VEIKI

MAS DAR 7 SKYRIŲ ; žmonos jis turėjo sūnų Ja- 
-—----- s ja, kuris vedė ne proleta-

Švenčionių Storasta rug- riško kilimo moterį. Tai 
piūčio 29 ir 31 d. sustabdė nepatiko tėvui, kuris pa-

I

revoliucionerius, K o b o 
pseudonimu prisidengęs. 
Tuo metu jis gyveno pas 

i šoferį ir bendradarbį, ku
ris ir buvo busimosios 

• Stalino žmonos tėvas. Jo 
namuose vėliau Stalinas 
rasdavo prieglaudą, kai ji 
ieškodavo policija. Jis čia 
mėgdavo lankytis ir tada, 
kai Nadja jau buvo paau
gusi panelė. Revoliucija jį 
pašaukė į Petrapilį ir Ma
skvą, bet Nadjos jis neuž
miršo. 1919 metais, kai ji 
turėjo septynioliką metų. 
Stalinas ją vedė. Ji dabar 
buvo vienintelis žmogus, 
kuriam Stalinas visiškai 
pasitikėdavo.

Kremliuje Stalino šeima 
neturėjo atskiros virtuvės. 
Mat, perkami skyrium 
mieste produktai galėjo 
būti užnuodyti. Iš bendro 
valgomojo, kuriuo naudo
josi visi Kremliuje gyve
nantieji, Stalino žmona 
parinkdavo sau ir savo 
vyrui valgius ir, lydima 
G. P. U. valdininko, pa
tiekdavo vyrui. Viena tik 
buvo išimtis iš šių nuosta
tų. Tai bonka kaukaziško 
vyno. Tokioj bonkoj kaip 
tik ir laukusi mirties pa
ties Stalino, bet pataikiu
si į žmoną.

Tiksliai nėra žinoma 
Stalino žmonos mirties va
landa. Iš karto buvo pa-

PAIEŠKOJIMAS

Ieškomas Vincas Jozėnas taip
gi žinomas kaipo Vincas Josiū- 
nas, paeinąs iš kaimo Gaižūnų, 
Linkuvos valsčiaus, Šiaulių aps
krities. Vincas Jozėnas gyveno 
Waterbury, Conn. iki 1908-9 me
tą ir nuo tu metu nežinia kur 
randasi.

Jis pats, jei gyvas, teatsišau- 
kia, nes jam liko jo brolio miru
sio palikimų dalis.

Jei kuris skaitytoju pažinojo 
Vincą Jozėną ir žino kur jis ran
dasi, jeigu gyvas, arba, jei žino, 
kad 
ti.

jau miręs, temalonės praneš- 
ADV. C. M. LUKOŠIUS, 
20 East Main Street, 

Waterbury, Conn.
(10-13-17)

nuovargi, Sa’tJ, 
tirpimą, dieglius, tuojaus 
DEKSNIO GALINGOS 

sudar.vto8 IS daug skirtin- 
elementų iŠ tolimi) svieto

S VEIK AT A—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada Ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, 
rankų-kojų 
reikalauk 
MOSTIES, 
gų gamtos
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių: kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina romatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysl palengvinimą ar pini
gus grąžinam.

Aplafkom šimtus laiškų su padėka- 
vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštu, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikytl ti
krąją Deksnio Galingą Most| ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE
RK N" S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų. kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT. tai tik tada 
nplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
MostĮ. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
Hartford, Conn.


