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\ BILDESIUOS DARBININKAS

LDS. organizacijos sei
muose, apskričių suvažia
vimuose ir kuopų susirin
kimuose lietuviai darbi
ninkai yra priėmę rezoliu
cijų ir nutarimų, kuriuose 
pageidaujama buvo, kad 
organe “Darbininke” tilp
tų daugiau žinių iš darbi
ninkų gyvenimo; kad 
“Darbininke” tilptų tik 
sutrumpintos žinutės apie 
įvairius parengimus — va
karėlius. Seimininkai priė
mę rezoliucijas pasižadė
davo rašyti daugiau iš 
darbininkų gyvenimo. Bet 
pasižadėjimai pasižadėji
mais ir likdavo.

Na, ar nebūtų galima 
to taip svarbaus trukumo 
nors dalinai įvykdinti ? 
Tik pamėginkime. Kiek
vienas narys, mokąs nors 
kiek rašyti, teparašo kas 
savaitę nors trumpą žinu
tę iš savo dirbtuvės darbi
ninkų gyvenimo. Nežiūrė
kite, kad “prastai”, anot 
kai kurių darbininkų, ra
šote, bet rašykite. Redak
cija, jeigu bus reikalinga, 
pataisys ir įdės.

Rašykite dabar ir kada 
tik gausite laisvo nuo dar
bo laiko, o mes jei bus rei
kalas pataisyti pataisysi
me ir įdėsime į Jūsų orga
ną “Darbininką”.

Katalikij pareiga yra galingai 

paremti katalikišką spaudą.

Leonas XHL

Lietuvos lakūnai pratinas ginti tėvynę nuo priešo ir žie
mos metu. Čia matome juos aptariančius gautąjį uždavinį.
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PLIENO TRUSTAS NORI 
APGAUTI DARBININ

KUS

Plieno pramonės kompa
nijos labai gudriu būdu 
nori suskaldyti darbinin
kų vienybę. Nei iš šio, nei 
iš__ to, pasidarė labai nuo
širdus, ir be reikalavimo 
kelia darbininkams algas 
net 10 nuošimčių. Bet pa- 
keldamos algas reikalau
ja, kad darbininkai pasi
rašytų su jomis sutartis, 
kuriose įrašyta, kad pa
keltos algos tik viene- 
riems metams, o po metų, 
jeigu pragyvenimas atpig
tų, tai šis pakėlimas algų 
savaimi atpultų.

Unijų vadai įspėja dar
bininkus nuo tokių sutar
čių pirmiausiai dėl to, kad 
10 nuoš. yra permažas. 
Darbininkai turi gauti 
mažiausia 25 nuošimtį. 
Antra, darbininkai pasi
rašę nebegali reikalauti 
didesnio atlyginimo laike 
vienų metų. Trečią, pasi
rašius sutartį, vyriausybė 
pravedus įstatymus ge
rinti 
bo 
tų
kinti plieno 
Ketvirta, 
begalėtų organizuotai rei
kalauti pagerinti darbo 
sąlygas.

Vadinasi, plieno pramo
nės kompanijos labai gud
riu būdu nori pririšti dar
bininkus.

darbininkams dar- 
sąlygas nebegalėtų 
įs t a t y m ų pritai- 

pramonėje. 
darbininkai ne-

VAŽIUOKITE
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ŠEŠI DARBININKAI 
APDEGĖ DIRBTUVĖJE

DERYBOS DĖL VOKIE
ČIŲ MARKIŲ.

Vyskupas Nori, Kad Kun. C. E. Coughlin 
Grįžtų Kalbėti Per

Detroit, Mich. — Po to, 
kada kun. Charles E. 
Coughlin pareiškė radio 
klausytojams, kad jis at
sisveikinąs ir daugiau ne
bekalbėsiąs per radio apie 
šios šalies įvairius reika
lus, J. E. Vyskupas Mi- 
chael J. Gallagher viešai 
reiškia vilties, kad kun. 
Coughlin ir toliau kalbėtų 
per radio, kad “patys 
žmonės pakviestų jį atgal 
kalbėti per radio — ten 
kur jis turi būti”.

Detroito vyskupas, kun. 
Charles E. Coughlino vir
šininkas, kuris smarkiai 
gynė kunigo teisę laisvai 
kalbėti šios šalies žmonių 
gerovei, užginčijo kalbas 
ir pareiškimus, kad kun. 
Coughlinui “uždraudė kal
bėti jo vyskupas arba 
Kardinolas Pacelli, arba 
kuris nors kitas Bažnyčios 
autoritetas”.

J. E. Vyskupas Galla
gher pareiškė apgailesta-

LIETUVIAI LAIMĖJO 
RINKIMUOSE

Pereituose rinkimuose 
aktyviai dalyvavo ir lietu
viai. Geriau organizuoti 
lietuviai pravedė ir savo 
kandidatus, kaip pavyz
džiui: Chicago j, Pennsyl- 
vanijos valstybėj ir Ohio 
valstybėje.

Chicagoje teisėju išrink
tas lietuvis advokatas Jo
nas T. Zuris. Tai pirmas 
lietuvis teisėjas Chicagoje.

Dr. Albertas J. Valibus, 
buvęs LRKSA. daktaras - 
kvotėjas išrinktas demo
kratų sąrašu į Pennsylva-i 
nijos valstybės legislatū-! 
rą. Dr. Valibus gyv. Ed- 
wardsville, Pa.

Jonas Deraitis (Derigh- 
ter) išrinktas atstovu į O- 
hio legislatūrą. Jis išrink
tas antram terminui. )

Antanas Janušaitis iš 
Scranton, Pa. i_______ e
Pennsylvania valstybės 
legislatūrą.

Sveikiname!

Radio

KATALIKIŠKOS ŽINIOSvimą, kad kun. Coughlin 
matė reikalą užbaigti sa
vo “vienintelę radio minis
teriją”.

“Mažai kas turėjo tokią 
gausią audienciją”, sako 
vyskupas. “Aš tikiu, kad 
jis turi žinių tokių, kurios 
reikalingos šios šalies 
žmonėms”.

“Mažas skaičius žmonių 
žinojo kas dedasi Kongre
se, kada jis pradėjo radio 
ministeriją 10 metų atgal. 
Jis supažindino žmones su 
legislatūrą^ šu valdžia, su 
socialiu teisingumu. To 
demokratija ir reikalauja, 
ypač kada Kongresas taip 
vienšališkas po šių rinki
mų. Aš tikiu, kad kun. 
Coughlin reikalingas kaip 

I kontrolerius, kaip auklėto
jas ir kaip kritikas, kada 
kritika yra reikalinga”.

“Aš turiu viltį” tęsia vy
skupas Gallagher, “kad 
šios šalies žmonės jį pri
vers atšaukti savo nuos
prendį pasitraukti”.

Jau buvo rašyta, kad 
kun. Charles E. Coughlin 
pereitą šeštadienį atsisvei
kino su radio klausytojais. 
Katalikų priešai paleido
gniūžtes pu r v o kun.
Coughlin adresu. Bet kun. 
Coughlin buvo, yra ir bus 
reikalingas šios šalies 
žmonėms, ; 
kams. Kun. Coughlin, gal i Prancūziją ir į Romą, 
dar ir nebūtų pasitraukęs, Romos į Pilipinų salas, 
jei jo nebūtų apvilus Na-j 
tional Union for Sočiai

-

ŠV. TĖVAS LABAI .
SUSILPNĖJĘS
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Pawtucket, R. I. — Bo- 
wen Mills ir Coated Tex- 
tile korporacijos dirbtuvė
je kilo ekspliozija, kurio
je pavojingai apdegė šeši 
darbininkai. Kiti 35 darbi
ninkai suspėjo pabėgti iš 
dirbtuvės. Sužeistieji buvo 
tuojaus nuvežti ligoninėn.

KARDINOLAS PAS 
PREZIDENTĄ

Washington, D. C. — 
Lapkričio 9 dieną J. 
Kardinolas Mundelein
Chicago buvo atvykęs pas 
prez. Roosevelt, ir buvo 
garbės svečias prezidento 
Roosevelt.

Vatikanas — Praneša
ma, kad šv. Tėvas, Popie
žius Pijus XI per pasta
rąsias kelias dienas labai 
sunkiai vaikščioja, bet jis 
vistiek nenutraukia au
diencijų, o tik audiencijų 
kambarį paruošė arčiau jo 
apartmento.

Nerina, Ky.Loretto 
Kongregacijoj Sesuo A- 
thanasia apvaikščiojo 75 
metų Deimantinį Jubiliejų 
kaipo vienuolė. Ji yra 92 
m. amžiaus ir dar gerai 
jaučiasi.

Chicago, III. — Tūkstan
čiai darbininkų įvairiose 
industrijos šakose gaus 
aukštesnes algas.

Eastman Kodak kompa
nija iš Rochester, N. Y. 
praneša, kad pereitais me
tais ji padarė tiek pelno, 
kad gali skirti darbinin
kams kaipo dividentus 
$2,220,000.

Pagal kompanijos pa
tvarkymo kiekvienas dar
bininkas, kuris bus išdir
bęs 5 metus gruodžio 26 d. 
ir kurio vardas bus darbi
ninkų sąraše kovo 1, 1937 
m., gaus čekį biskį dides
nę negu keturis kartus 
bendrai imant jo savaiti
nės algos per paskutinius 
penkis metus.

Cutler - Hammer, Ine. 
praneša, kad ji gruodžio 
10 d. išdalins savo darbi
ninkams, kurie dirba jos 
dirbtuvėse Mihvaukee ir 
New Yorko skyriuje, 
$225,000.

The Yellow Truck and 
Coach Manufact u r i n g 
kompanija taip pat prane
ša, kad nuo lapkričio 15 
dienos pakelia savo darbi
ninkams algas 5 nuoš. Tos 
kompanijos dirbtuvės yra 
Pontiac, Mich.

Manville kompa n i j a, 
Manville, N. J. pakelia sa
vo darbininkams algas 5 
nuoš.

Taipgi pakelia algas ir 
kelios kitos kompanijos. 
Iš kur toks geraširdingu- 
mas?

Kaune vyksta derybos 
su vokiečiais dėl išvežimo 
į Vokietiją Lietuvoje esan
čių Vokietijos pinigų, ku
rie susirinko iš vasaroto
jų ir mažojo pasienio su
sisiekimo. Vien Klaipėdos 
krašte gauta apie 500,000 
vokiečių markių. Kaip ži
noma, vokiečiai laisvai į 
Vokietiją markių įvežti, 

j neleidžia.

I

E. 
iš

8,200,000 GINKLUOTŲ 
VYRŲ PASAULYJ

KinietisVatikanas
kunigas Tchang Yuinpo 
tapo konsekruotas vysku
pu.

Washington — Šv. Juo
zapo Katedros rektorius, 
kun. Dr. C. Buddy St. Jo- 
seph, Mo. tapo paskirtas 
naujos San Diego vysku
pijos vyskupu.

Philadelphia — J. E. 
Kardinolas Dougherty Le- 

į gatas į Eucharistinį Kon- 
(gresą iš New York’o iš-šios

ypač darbinin-1 plauks Normandie laivu į
- e v

1S

---- __ ------- 1 San Francisco— Japo-
Justice organizacija, ku- nįjos laive Tatsuta Maru
rj°s irensė aitorii> pa?ai pir-

------- - p mųjų I. 
ir pasižadėjo styliaus.

Prieš rinkimus indorsavo 
kandidatus f 
už tuos kandidatus bal
suoti, bet atėjus balsavi- Į Vatikanas — Uždūšinėje 
mo dienai, tik mažiau kaip §v Tėvas 
10 nuošimtis išlaikė savo' 
pasižadėjimus. 90 nuošim-1 
tis narių nuėjo vėjo pučia
mi.

Kun. Charles Coughlin 
išrinktas į dabar yra atostogose.

mųjų krikščionių laikų

visiems kuni
gams įsakė atlaikyti šv. 
mišias už žuvusius Ispani
jos civilėje karėje.

SUŽEIDĖ LIETUVĮ

Montreal — 100,000 ka
talikų pasmerkė komuniz
mą. Katalikai iškilmingai 
prisiekė apginti tikėjimą 
ir krikščionybę.

MADRIDAS LIEPSNOSE

Athol, Mass. — Sekma
dienį, lapkričio 22 d., Vy
čių 10 kp. suvaidins “A- 
mature Show” Šv. Pran
ciškaus par. bažnytinėje 
svetainėje, Main g-vės. Vi
sas jaunimas kviečiamas 
atsilankyti į šį vakarėlį.

I

Lowell, Mass. — Perei
tą šeštadienį Omaha Pa- 
cking kompanijos įstaigo
je sužeidė Mykolą Davido- 
nį, 40 metų amžiaus. Jis 
dirbdamas įkrito į eleva
toriaus šulinį ir nusilaužė 
kairiąją koją. Tuojaus bu
vo nuvežtas į ligoninę.

Geneva — Tautų Sąjun
ga praneša, kad dabar vi
same pasaulyje yra 8,200,- 
000 pastovių ginkluotų ka
reivių. Iš to skaičiaus yra 
545,000 laivyne. Prieš bu
vusį karą visame pasauly
je buvo 5,900,000 ginkluo
tų kareivių.

UŽMUŠĖ SOKOLOVVSKI
■_______ ■_______________

New London, Conn. — 
Pereitą sekmadienį ėjo 
Norvvich - Colchester keliu 
apie 11 vai. naktį Alex 
Sokolowski. Pravažiuojan
tis automobilis trenkė į jį 
ir mirtinai sužeidė. Nuve- 
žus į ligoninę už dviejų va
landų mirė.

Madridas, Ispanija —Su
kilėliai įėję į Madridą su
tiko stiprų raudonųjų pa
sipriešinimą. Dabar gatvė
se palei Mananzares upę 
eina atkaklūs mūšiai. Da
lis miesto liepsnose. Rau
donųjų valdžios kariuome
nė gavo paramos iš Kata- 
lonijos. Iki šeštadienio jie 
tikisi susilaukti daugiau. 
Ispanijos anarkistai, ko
munistai ir socialistai su
koncentravo visas pajė
gas, kad atlaikytų sukilė
lių taip pat stiprų puoli- 

-mąr — -

K. P. J.

LEGIONIERIAI PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Sukilėlių vadovybė ofi
cialiai praneša, kad anar- 
kistai padegė kažkuriuos 
namus.

Kairieji taip pat stipri
nasi Valencrjoj. Ten vyks
ta ir prez. Azona dalyvau
ti seimo sesijose.

Taigi Ispanijoj dar karo 
galo nesimato.

LENKIJOS MINISTERIS 
PASITARIMUOSE

GENERAL MOTORS IŠ
MOKĖS BONUSUS 
DARBININKAMS

A-Atlanta, Georgia — 
merikos Legiono West 
End posto No. 147 savo 
susirinkime priėmė rezo
liuciją prieš komunistus 
ir; jų veiklą Jungtinėse 
Valstybėse. Rezoliucijoje 
reikalaujama, kad:

Panaikintų komunistų 
pilietybę Jung. Valstybė
se.

Apkaltintų ir įkalintų 
visus komunistus, veikian
čius Jung. Valst.

Grand Jury padarytų 
komunistinių sąmok siu 
tyrinėjimą.

Uždraustų skelbti ko
munistų veikimą.

Plačiai paskelbtų Wil- 
liam Z. Fosterio, žymaus 
komunisto kalbą, kurioje 
jis išdėsto komunistų sie
kius Jung. Valstybėse.

Pravestų įstaty mus, 
draudžiančius komunis
tams statyti savo kandi
datus rinkimuose Georgia 
valstybėje.

Legionieriai aiškiai įro
dė, kad komunistų veiki
mas Jung. Valstybėse eina 
pagal direktyvą iš Mas
kvos, ir kad komunistai 
siekia nuversti Jung. Val
stybių valdžią kraujo pra
liejimu, ir kad komunistų

LIETUVOS BULVĖS 
Į ABISINIJĄ.

Iš Klaipėdos uosto šio
mis dienomis išplaukė pir
mas laivas į Abisiniją vež
damas 1500 tonų bulvių, partija nėra tai paprasta 
kurias užsakė Italiją. politinė partija. '

New York — General 
Motors korporacija, kuri 

i per pereitus metus padarė 
} daug pelno, paskelbė, kad 
ji pakelia savo darbinin
kams algas — 5 centus už 
darbo valandą, ir kad 

' prieš Kalėdas išmokės 
darbininkams $10,000,000 
bonusais. Be to, šiais me
tais paprasti šėrininkai 
gaudavo po 50 centų.

General Motors, kaip ir 
kitos kompanijos, per pe
reitus metus padarė daug 
pelno. Vadinasi, “prospe- 
rity” iš visų kampų, 
darbininkai gauna 

Penktadienį, lapkričio 13 trupinėlius.
d., 2 vai. po pietų Maria- Taigi ir gerėjant 
napolio Kolegijos football kams darbininkai tenepa- 
ratelis žais su St. John’s miršta, kad gerovę jie su- 
Akademijos rateliu, Dan- lauks tik tada, kada darbi- 
ver, Mass.

Iš So. Bostono vyksta zuoti, ir kada pramonės ir 
žiūrėti žaidimo kun. P. į industrijos valdovai 
Virmauskis ir iš Cambrid- į duosis socialiu teisingu- 
ge kun. P. Juškaitis.

Londonas — Pereitą pir
madienį Lenkijos užsieniij 
reikalų ministeris, pulk. 
J. Beck tarėsi su Anglijos 
užsienių reikalų sekr. An- 
thonv Eden įvairiais klau
simais, kurių spaudoje ne
skelbia, bet spėjama, kad 
svarbiausi buvo tai žydų 
imigracija iš Lenkijos į 
Palestiną ir Dancigo klau- 
simaiš.

Marianapolio Kolegistai 
Žais Football Su Danver’s 

Akademija Bet 
tik

lai-

ninkai bus gerai organi-

mu.

va-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 14 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa iš stoties WCOP, Bos
ton. Programą išpildys So. Bostono šv. Petro par. 
choro Radio grupė, vadovaujant muzikui p. Rapolui 
Juškai. Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocyc- 
les ir klausytis gražių dainelių ir kalbų.
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VIETINES ŽINIOSfc—-----
“DARBININKO”

NE PRAMOGA
Lapkričio 25 d., š. m., 

Cambridge’iifje, Eikš Ball- 
roome, 8 Magazine St. į- 
vyks laikraščio “Darbinin
ko” metinis balius ir kon
certas. Ligšiol “Darbiniu- 1 
ko” metiniai parengimai!, 
įvykdavo tuoj po Naujų, i 
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 rudeni.

Lapkričio 25 d. yra tai 
Padėkavonės Dienos išva
karės, 
laikas, 
viešnių 
Cambridgiečiai 
Vadu, Gerb. Kleb. Kun. P. 
Juškaičiu visus 
nuoširdžiai kviečia 
balių atvykti. 
LDS. Centras, 
to baliaus yra 
“Darbininkui”.

Gerb. svečiai

Visiems 
Tikimės 
iš visų

i
METI- Į 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 

’č i po to prasidės šokiai. Gros 
! šaunus orkestras.

..TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.

i
i

i

patogus 
svečių ir 
kolonijų, 
su savo

iš visur 
i U 

Kviečia ir 
nes pelnas 
skiriamas

ir viešnios.

DAKTARAI
DR, J, LANDŽIUS 

(SEYMOUR) 
Lietuvis Gydytojas 
Taipgi priskiria akinius

VALANDOS: nuo iki 10 ryte 
nuo 2 iki 4 popiety, nuo 7 iki 9 vak. 

Tel. South Boston 2712 
534 East Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.

a i Te!. S. B. 280TeR į
LIETUVI S- • k

OPTOMETRISTAS!

CHORO “MINSTREL 
SHOW”

10 d., 
salę 

para-

jei kas patyrė kokių ne-' rios nori pasimokyti, tai 
malonumų ar nepatogu- teateina bile pirmadienio, 
mų, nes į trumpą laiką ne- antradienio ir ketvirtadie- 
galėjome viską taip šutai- nio vakarą užsiregistruoti 
syti. Tikirųes, kad iki atei- į Patrick F. Gavin mokyk-

žė “spyčių” tikru lietuviš
ku amerikonišku žargonu. 
Tai tikras komikas!

Staiga iš svetainės kam
po išbėgo Juozas Antanė- „ . . _
lis, vaidindamas žydelio ’ nančios vasaros valgykla lą, Dorchester St., So. Bos- 
rolę. Užklaustas ko jis no- bus padidinta, įvestas van- 

esąs duo ir kiti patogumai.
________ Todėl prašome Gerb. 

tori ją ant Kaukazo ir čia Klebonų ir draugijų, ku- 
nori dainuoti, šokti it gto-! rios nori rengti piknikus 
ti.” Čia tai jau buvo tikrai ateinančią vasarą, iš ank- 
skanaus juoko, kada pra- įsto pranešti ir užsisakyti

dieną. Komitetas.

ri, jis atsakė, kad 
muzikos baigęs konserva-

ton.

LENKŲ ASTRONOMAS 
SURADO NAUJA 

PLANETĄ

Harlow Shapley,

i

Išegzaminuojii akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

j koše akyse
Į šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
Į 447 Broadway, South Boston į 
Ė-...................... -............................. -2

E>

akinius 
akis atitie- 
ambli jonifi- 

sugrąžinu

a..................................................................-.....i
Į Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Mtniicipal Bnllding

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

x Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
x sas uždarytas subatos vakarais ir 
| nedėldieniais. taipgi seredomis nuo į 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray Į 

rši......... ...................................

z

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.
- ■

Antradienį, lapkr. 
nuėjau į bažnytinę 
pažiūrėti kaip mūsų 
pijos choras suvaidins 

i taip išgarsintą Minstrel. 
Įėjęs i salę pamačiau kiek
viename kampe inž. S. Be- 
lesko garsiakalbį, fotogra
fą su aparatu, taipgi sce- 
neriją gražiai išpuoštu. 
Čia, jau tik permetus akis 
gauni tikro teatro efektą. 
Laukiam pradžios. Prog
rama prasidėjo kiek suvė
luotai ir, žmonės buvo 
pradėję nerimauti, bet 
kaip tik choras su vadu p. 
Juška ir kitais komikais 
pasirodė scenoje, tuoj at
mosfera pasikeitė, ir buvo 
skanaus juoko.

Choristai, pasipuošę į- 
vairiais kostiumais, sėdė
jo ant astrados. Priekyje 

I jų pasirodė dvi “kūmutės” 
asmeny p-lių M. Grilevi- 

i čiūtės ir A. Grabijoliūtės. 
į Čia jos vaizdavo lietuves 
i moteris Amerikoje. Varto- 
i damos seną lietuvišką kal
bą, kartais įterpdamos an
gliškų žodžių. Kas įdo- 

: miausia buvo tai kaip tos 
“kūmutės” rengėsi į ves- 

; tuves. Viena ėjo pirkti su
knios, o kita ieškoti vaini
ko. Čia jau buvo tikros 
komedijos.

Kūmutėms prasišalinus 
ir chorui sudainavus dai
nelę, ant astrados pasiro
dė dvi jaunos mergytės 

• trumpomis suknelėmis, 
; garbinuotais plaukais, as
meny Al. Kiburio ir V. 
Kališio. Čia vėl buvo ska
naus juoko kaip tie “milži- 

. nai” buvo apsitaisę mer
gaičių drabužiais. Jie pa
šoko ir padainavo.

Suvaidinta vaizdelis ‘A- 
teis naktis tamsi”. Vaiz
dely matėsi p-lė V. Beles- 
kaitė. Čia girdėjosi žavin
čios malonios lietuviškos 
dainos.

Al. Valiackas vaizdavo 
angliakasį, kuris buvo 
kandidatas į valstybės 
valdininkus. Čia jisai išrė-

dėjo iš žydiškų gaidų diri
guoti chorui ir, pats groti 
dešrų kėmis, kurias buvo 
susikabinęs ant balkio.

žodžiu “Minstrel Show” 
puikiai pavyko ir ne nuo
bodus publikai, . nes yra 
daug juokų, gražių dainų, 
gražių kostiumų ir tt.

Chorui ir jo vadui muz. 
R. Juškai priklauso didelė 
garbė už taip puikiai pri- į—* 
ruoštą vakaro programą. ; p-lės Ford, valgių gamini-

VALGIŲ GAMINIMO 
PAMOKOS

Patrick F. Galvin vaka
rinėje mokykloje mokoma 
gaminti valgius ir namų 
ruošos. Pamokos įvyksta 
pirmadienių ir ketvirta
dienių vakarais nuo 7:30 
iki 9:30 vai., vadovybėje

Dr.
Harvardo Observatorijos 

į direktorius, praneša, kad 
: lenkų astronomas, Dr. 
t Kwiek iš Poznanės obser
vatorijos praneša jam, 
kad jis suradęs naują pla
netą. Dabar Harvardo as
tronomai daro tyrinėjimą, 
ir jeigu pavyks susekti, 
tai tą naują dangaus kūną 
nufotografuos.

į

Šį sekmadienį, lapkr. 15 rao mokytojos. Per visai 
d., vėl bus perstatytas į lapkričio mėnesį bus prak-' 
“Minstrel” bažnytinėje sa- tiškai mokoma kaip paga
lėję. Todėl kiekvienas te-1 minti valgius. Pasibaigus 
ateina pamatyti įvairybių,' pamokoms, pamokų klau- 
kurių nė dalies čia neap-! sytojos bus pavaišintos 
rašiau. Pelnas parapijai. 
Visi į “Minstrel” šį sek
madienį ! Primas.

Pereitą savaitę buvo iš
šauktą Dr. Charles E. Ma- 
ckėy, Bostono Mokyklų 
komiteto nario, byla. Dr. 
Mackey kaltinamas vaira
vime automobiliaus kada 
jis buvęs likerių įtakoje ir 
vairavęs taip, kad sudaręs 
gyvybėms pavojų. Dr. Ma
ckey advokatas pristatė 
teismui gydytojo, paliudy
mą, kad Dr. Mackey serga 
ir byla tapo atidėta 
lapkričio 18 d.

pagamintais valgiais.
Dar yra proga užsiregis

truoti’ kurie nori išmokti 
kaip geriau ir su mažomis 
išlaidomis galima paga
minti valgius. Jeigu ku-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
I

iki

MIRĖ
Lapkričio 9 d., miesto li

goninėje, 
Juozapas 
59 metų, 
Broadway, 
Mass. Jis Amerikoje pra
gyveno apie 46 metus. Pa
liko dvi dukteri. Tapo pa
laidotas iš šv. Petro baž
nyčios, lapkr. 12 d., 9 vai. 
ryte, Šv. Benedikto kapuo
se.

mirė, šiltine, 
Armalavičius, 
gyv. 206 W. 

So. Boston.

I
KOMUNtSTAI UŽSIGINA I

PASHtINKITE

OUEEN MARY
Pasaulio greičiausią j j 

laiva savo kelionei
Į LIETUVĄ

Asmeniškai lydimos

EKSKURSIJOS 
išvyksta iš New Yorko 

per -Čherbourga 

GRUODŽIO 2 d. 
GRUODŽIO 16 d.

Tik 4 dien. per Atlantą 
Kita Kalėdų ekskursija 

BERENGARIA
Gruodžio 9 d.

Užsisakykite geriausias vietas 
iš anksto. Informacijų klaus

kite vietos agentų, ar

MICHELSONAS NE
PRIIMA DOVANOS.

Tel. So. Boston 26fl0

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 0:30 iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dien$. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaf. diena.

(pagal su tart j)

IŠSIRENDAVOJA
Išsirendavoja 5 kamba

riu tenementas su Centra- 
liniu apšildymu it JanitO- 
rians aptarnavimu. Nau
jai ištais y t as. Kreip
tis i “Darhninko” adminis
traciją, 366 W. Broadvray, 
So. Boston, Mass.

Šiomis dienomis Pine i 
Grove kapuose, Lynn, 
Mass., rado iškeltą raudo
ną komunistų vėliavą. Po-j 
licija pradėjo ieškoti kai- j 
tininkų tarp komunistų. 
Komunistų partijos sekre
torius užsigynė, kad jis ką 
žinotų apiė vėliavos iškėli
mą, ir užginčijo, kad ją 
būtų iškėlęs komunistas. 
Bet policija netiki 
nisto pareiškimams 
ko kaltininko tarp 
nistų.

1

komu- 
ir ieš- 
komu-

PADERA

GERIAUSIA ŠILUMA

CUNARD WHITE STAR
33 Statė St., Boston, Mass.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS 6. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Geras ir garantuotas Oil Bar- 
. neris duoda gerą šilumą; šeimi
ninkėms pasibaigia visi vargai; 

i nei pelenu, nei dulkių, nei malkų 
'kapot, nei anglių nešti. Kada šal
ta atsuk, o kada šilta — užsuk. 
Tai visas darbas!

Mes parduodam visokius Oil 
. burnerius.

R0LAND KETVIRTIS 4 C0. 
322 Broadway, So. Boston. Mms. 

Tel. ŠOU. 4649.

DLK. Kęstučio draugi
jos komitetas, užsibaigus 
piknikų sezonui, nuošir
džiai dėkoja parapijoms, 
draugijoms ir visuomenei, 
kurie prisidėjo ir rengė 
savo piknikus- Dėkojame 
Darbininkų Radio progra
mų vedėjui, p. A. KneiŽiui 
už gražius skelbimus per 
radio. Dėkojam pp. biznie
riams: Juozapui Diliui, Al
binui Nevierai ir Pranui 
Razvadauskui už dovanė
les piknikui, kuris įvyko 
spalių 25 d. Atsiprašome

i

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas fk., Tel. S. B. 1048

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
oarbininko name

366 Broadway,
South Boston, Mass

9

Nekalto Prasidėj i m o 
bažnyčioje nuo lapkričio 
29, iki gruodžio 8, š. m. į- 
vyks rekolekcijos visiems 
parapijiečiams. Pamoks
lus sakys rytais ir vaka
rais kun. Dr. Ražaitis, 
prof. iš Vilkaviškio Kuni
gų Seminarijos. Gerb. 
kun. Daktaras yra nepa
prastų gabumų pamoksli
ninkas. Pravartu bus vi
siems jį išgirsti bei pasi
klausyti.

Tuo pačiu laiku bus lai
koma metinė NOVENA 
prie Nekalto Prasidėjimo. 
Novenos pamaldos bus tik 
vakarais. Per šią noveną 
daugel Dievo malonių ga
lima apturėti. Visi ragina
mi pasinaudoti.

KETURDEŠIMTĖS VA
LANDŲ ATLAIDAI 

prasidės lapkričio 29, 
sekmadienį per sumą. 
Švenčiausias bus įstatytas 
viešai adoracijai per tris 
dienas 40 valandų. Baigsis 
gruodžio 1, vakąre su iš
kilmingais Mišparais ir 
procesija.

Lai nė vienas cambrid- 
geietis ir iš apylinkės lie
tuvis katalikas neaplei
džia šių brangių, gražių ir 
begalo naudingų pamaldų.

Katal.

i
J

I

redaktorius 
Michelso- 

redaktoriui 
tos “dova- 

Buvo taip:

ŽMONA: Žiūrėk, vyreli, 
koks akiplėšiškumas! Kai- 

visai to- 
ma-

“Sandaros” 
“padovanojo” 
nui, “K-vio” 
sūnų, bet jis 
nos” purtosi.
“Sandara” parašė, kad pe
reitame SLA. seime Mi- 
chelsonas ir jo “sūnus 
Keistutis” buvo šlubuo- I 
janti delegatai. Michelso-
nas, atsakydamas “S-rai” mynė nusipirko 
pareiškia, kad jis “jokio kią skrybėlaitę kaip 
sūnaus iki šiol neturė
jo...”, ir kad “negalės ta 
nepaprasta dovana pasi
naudoti...”

no.
VYRAS: Reiškia, tau 

reikia naujos skrybėlaitės.
ŽMONA: Aš manau, nes 

persikėlimas į kitą butą 
brangiau kaštuos. ‘S.’

išskiriami iš ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonawaūda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

I
Į

______  
2 L St. LIQUOR STORE

Parduodam geriausius įvai- 
je rių rūšių TONIKĄ, DEG- 
y TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.

Visokiose įtalpose: Bonkonis, 
(I Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
g S. firmų ir užsienio, pasirinki- 
A mas didžiausias ir įvairiausias.
V POKILIAMS, VEŠTUV Ė M S, 
T NAMUOSE VAIŠĖMS ir E V 
i) LIAMS. Specialiai kainos su- 
X mažinamos. Pristotum greitai ir 
A veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
Ų 11 vak.
T Pašaukit SOU-th Boston 4117

V Pas J. STRIGUNĄ
A 195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Į)ž 
y

Lexington, Mass. — šia
me miestelyj, kuris randa
si netoli Bostono, dantij 
gydytojai 
medicinos gydytojų kla
sės. Šiomis dienomis pasi
baigė byla, kurią buvo iš
kėlęs dantų gydytojas Dr. 
Slingsby prieš to miestelio 
valdžią. Valdžia uždraudė 
dantų gydytojams atida
ryti ofisą rezidencijos sek
cijoje, kur medicinos gy
dytojams nedraudžiama. 
Byla tuo nepasibaigė. Ta
da valdžia perkėlė į aukš
tesnį teismą už laužimą 
miestelio padalinimo įsta
tymų. Valdžia laimėjo. 
Teismas išsprendė, kad 
dantų gydytojai nėra toje 
pat kategorijoje, kaip me-' 
dicinos gydytojai. Dantų 
gydytojai priskaitomi prie 
biznierių.

SIAMO KARALIUS 
VALGO KREGŽDŽIŲ 

LIZDUS.

REIKALINGA 
MERGINA

NGRTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411

Reikalinga mergina į lie
tuvišką Įstaigą, mokanti 
lietuvių ir ^nglų kalbas. 
Taipgi suprantanti lcnyg- 
vedystę. Sąlygos geros. 
Kreiptis tik laiškais šiuo 
adresu: K. J. Š. % Darbi
ninkas, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

PLAUKU SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Nieštėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vaeum Proeess. 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus, 

ark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady, 327^Tm«.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais Ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

' 1 ! " ■■■■' fj
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j SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIU GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

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

i JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir ✓
Balsamuotojas /

TURI NOTARO TEISES 4
494 East Broadway

South Boston, Mass. £ 
Tel. ŠOU Boston 1437 į 

Residence: 158 W. 7th St ž
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį £

Kregždžių lizdai laikomi 
dideliu delikatesu Siame, 

i Ten jie susidaro ne iš ko
kių nors žolių, bet iš kreg
ždės seilių, labai turtingų 
jodu, proteinu ir kitais 
maistingais syvais.

Siame milijonai kregž
džių suka sau lizdus tam 
tikrose salose. Kada kreg- 

I ždės pradeda savo darbą 
, Siamo karaliaus agentai 
vyksta tenai, nuima lizdus 
ir specialiuose įtaisuose 
perveža tas prekes Į Kini
ją. Kregždutės, išvykus jų 
pirmiems lizdams, prade
da statyti naujus, bet šių 
lizdų jau neliečiama. Mat; 
antrieji lizdai jau skonio 
atžvilgiu kur kas prastės-, 
n i, nes didesnę dalį savo 
seilių jau išeikvojo. Be to, 
bijoma nustoti iš viso sa
vo “tiekėjų”, nes paukš
čiai gali persikelti į ku
rias tolimas salas.

VISKAS UŽ MAŽA KAMĄ
Radio ir gramafonas, Amerikos 

ir Europos programai, policijos 
ir orlaivių signalai. Viskas Į vie- 
ną radio ir tik už $59.95. Ateiki- 

Ite ir persitikrinkite!
Mes parduodame garsiausius 

laikrodžius, kaip tai: Hamilton, 
ItValtham ir Elgin.

Pataisom, mainom laikrodžius I 
ir žiedus; perdirbam iš jūsų-se
no laikrodžio ar. žiedo i naują, 

i ROLAND KETVIRTIS 4 CO.
322 Broadway, So. Boston.

Tel. SOŪ. 4649.

f

■6

■Č

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Rcs. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

§
SO. BOSTON, MASS. 

Boston 4486.
Tel. Brockton 4110 

Montello, Mass.
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Kun. M. Brundza

Kelionės Įspūdžiai
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ, 1936 METAIS

I

Gražus vasaros rytas, 
maloni saulutė šypsosi 
mums ir leidžia malonius 
savo spindulius lyg svei
kindama jūrą ir keleivius. 
Visi keleiviai palubėje gė
risi gražiais vaizdais ir 
uoluotomis salomis. Žu
vėdrų pulkai lydi laivą, 
lyg ir jos tykodamos pus
ryčių. Ir neapsiriko, nes 
keleiviai ėmė mėtyti joms 
aukštyn duonos gabalų, ’ 
kuriuos jos ore pagauda— 
vo. Juokų būdavo visiems, 
kuomet jos nesugavusios 
savo porcijos leisdavosi 
paskui ją ir pasinerdavo 
jūroje. Keleiviai, turį apa
ratus, tą vaizdą fotogra
fuoja.

Artinantis prie Švedų 
sostinės — Stokholmo dar 
gražesni vaizdai, žiūri ir 
neatsigėri. Laivas neria 
pro uoluotus miškus, ku
riuose vilos vienos už ki
tas gražesnės ir prašmat
nesnės. Plaukiam pro se
novės Švedų fortus Mala- 
ren vadinamus. Kaip jie 
didingi! Ir dabar čia yra 
jūrininkų kareivynės. Jū
rininkai linksmai ir mik
liai lošia futbolą, vieni ki
tus pralenkdami, vieni ki
tus partumdami. Štai pri- 
plaukiam Vaxholm. Tai 
tiesiog pasakiškas vaiz
das! Tai tvirčiausia XVIII 
šimtmečio švedų tvirtovė. 
Pasakojama apie žiaurų 
vokiečių kanclerį Bismar
ką, kad jis savo gyvenime 
tik du kartu nusijuokęs: 
pirmą kartą — kaip mirė 
jo uošvė, antrą — kaip 
švedai jam parodę šią 
nuostabiai gražią vietą ir 
tvirtovę, taip jam ji pati
kusi. Taip, ir yra kuom 
gėrėtis ir švedams didžiuo 
lis, nes anais laikais taii 
buvo neprieinama tvirto-! 
vė, iš vistj pusių jūra. Ir 
dabar čia gražiausias mie
stas. Tvirtovės bokšte ple
vėsuoja tautiška švedu,

v •

mėlyna su geltonu kry
žium, vėliava, su trijų ka- 
rūsų valstybiniu ženklu, 
prisiminimui, kad Švedija- 
Norvegija tuomet nebuvo 
atsiskyrusi nuo Danijos 
ir nuo Suomijos. Priplau- 
kiam vis kas kart dides
nes akmenines uolas, ku
riose didžiausi benzino re
zervuarai (taikai). Nors ir 
uolose, bet gražiausi spyg- 

į liuoti miškai išsagstyti 
gražiausiomis vilomis, y- 
pač arčiau sostinės. Kaip 
gražus Stokholmo vaizdas 
nuo jūros. Aukštas van
dentraukio bokštas vyrau
ja virš miesto mūrų. Plau
kiam pro dideliausį, duo
nos fabriką - džiovyklą, 
pro aukštas cisternas, pro 
būtų kolonijas, kurie Šve
dijoj gana brangūs, vis 
pro aukštas akmenines 
uolas. Iš tolo matosi gra
žūs, didingi karaliaus rū
mai. Kaip graži pietų da
lis , senas miestas, jis vi
sas ant salos. Jis sujung
tas su kitomis dalimis tik 
tiltais.

(Bus daugiau.)

į

Ką tik iš spaudos išėjo 
išleistos sekančios gies
mės:

V ien ame sąsiuvinyje: 
‘JUSTUS UT P ALMA”, ir 
“KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
na 25c.

I

Telephone 
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobili!? ir Trokp 

Agentūra.
CMfsonie visokiu iS.iirb.vs3h, 
mobiliu* 
no

nnto
Tnisytno ir <iernonstr»v1 

v >**ra •
1 Hamlin Street 
ir E Eiehth St 

6OTTTH BOSTON
'ne Kapofiiunae ir Prter Trcflinkat 

savininkai

NAUJOS ANGLIJOS MOTERYS

r.

vis u o m e t 
P-lės A. Ko
ji lietuvėms 

kuoširdin-

Dresių ir Cloth Coat
Skyriuje 
klauskite 
raitytės, 
patarnaus 
giausiai.

Visuomet Pasirenka Geriausius ir Prieinama Kaina PER
KLAIPĖDĄ

Lietuviams gerai 
žinoma

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburjtą, Švediją)

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivų išplaukimai iš N. Y.
DROTTNINGHOLM—LAPKRIČIO 1!) 
GRIPSHOLM------- GRUODŽIO 8
Platesnes žinias apie kelionę tei- 

į kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visi švedu A- 
merikos Linijos Skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE

154 Boylston St., Boston, Mass.

I. J. FOX KAILINIUS
. i . , ■

I. J. Fox didžiulėje kailinių įstaigoje Amerikoje yra laimės turėti progą pasirinkti mo
derniškų, naujausių madų puikius kailinius. Lietuvės dar galės pasinaudoti to išpardavi
mo nupigintomis kainomis jei parašys atvirutę ar laišką p. Bernardui Koraičiui, kuris yra 
I. J. Fox kompanijos lietuvis atstovas, kad jis atvažiuotų Į jūsų namus su dideliu kaili
nių pasirinkimu. P-nas B. Koraitis dabar išvyksta Į Bostono apylinkę 100 mylių atstume 
nuo Bostono aplankyti lietuves su kailiniais. Taigi lietuvės pasinaudokite šia proga, pirk- 
site kailinius ar ne, bet pasikvieskite p. Koraiti pas save ir pamatykite kaip puikiai atro
dysite naujausiais kailiniais apsivilkusios. Už p. Koraičio pakvietimą neturėsite jokių išlai
dų nežiūrint ar pirksite kailinius ar ne. Taigi, neatidėliokite parašykite laišką ar atvirutę
tuojau!

: 1HC.

411 avashington street

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KOLEGIJOS RĖMĖJŲ ^yjos< 

SEIMAS I

y

Irę uždarbio dalį, prieš 
darbininkui išvykstant, iš
siunčia paštu į jo nuolati
nę gyvenamąją vieta. Grį
žęs darbininkas uždirbtus 
pinigus pasiima pašte ar dar reikės atsilyginti, 
banke.

duotus servitutus 28.154 
ha. Žemės reformos pa
keistu įstatymu už nusa
vintus 345.400 ha. jau at
silyginta, o už 924.262 ha.

A-
pie 20.000 ha. žemės dar 
liko ir bus išparceliuoti.

I
i

JAU 5000 UŽSISAKĖ ŠV. RAŠTAI
Visi skubinasi užsisakyti šv. Paštą 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 laikraštį “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 50c. Užsakymus siųski
te šiuo adresu: Rev. J. Bružikas, S. J., 259, N. 5th Str., Brooklyn, 
N. Y.

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 
ROZBURY. MASS.

PERKINS SQ.
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. south Boston 9367 
Pristatau Iee Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

i

Lapkričio 8 d. Mariana- 
polio kolegijoje įvyko šios 
mokslo įstaigos rėmėjų 
seimas. Iš ryto buvo atlai- 
kytos iškilmingos pamal
dos. Šv. Mišias laikė kole
gijos rektorius kun. dr. J. 
Navickas. Pritaikintą pa
mokslą pasakė kolegijos 
profesorius kun. dr. J. 
Starkus.

Antrą valandą po pietų 
prasidėjo posėdžiai. Pir
mininku buvo kun. J. Vai
tekūnas, Providence, R. I., 
klebonas. Pavaduotoju p. 
A. Kundrotas. Raštinin
kais p-lė Marijona Petke- 
liūtė ir stud. J. Šakočius. 
Rezoliucijų komisijoje bu
vo kun. J. Vaškevičius, J. 
Svirskas ir V. Rimša. Sei
me dalyvavo 40 atstovų ir 
didelis skaičius svečių.

Kaip paprastai pasakyta 
daug sveikinančių kalbu ir 
sudėta per trs šimtus do
lerių auku. Žymiausos au
kos buvo šos: kun. J. Vai
tekūnas $100, kun. kun. A. 
Petraitis $20, kun. J. Va
lantiejus $15, kun. J. 
Švagždys $10, Morkūnai 
$10, Savickai $10, Worces- 
terio skyrius $25 ir tt. Vi
sos aukos bus paskelbtos 
Kolegijos rėmėjų organe 
“Laive”.

Išnešta • nemaža gražių 
rezoliucijų. Kadangi atei
nančiais metais sukanka 
dešimts metų nuo garbin
gos atminties Arkivysku
po Jurgio Matulevičiaus 
mirties, tai seimas nutarė 
tą sukaktį tinkamai at
minti ir prašyti kitų orga
nizacijų, ypatingai Kuni
gų Vienybės, kad toji su
kaktis būtų garbingai at
žymėta. Smarkiai susirū
pinta katalikiškąja spau
da. Sumanyta traukti kny
gų šimtais iš Lietuvos ir 
jas platinti tarp žmonių 
Tuomi bus atsiektas dve
jopas tikslas: žmonės pra
tinami skaityti savąją 
spaudą ir antra, atliks nuo 
knygų kiek naudos ir ko
legijai. Nutarta ruošti va
sarą gegužinės: Mariana- 
polyje ketvirtą liepos ir 
Darbo Dienos išvakarėse 
Maironio parke apskrities 
rėmėjų gegužinę.

Seimas praė jo labai pa
kilusiu ūpu. Išrinkta nau
joji valdyba, į kurią pate
ko pirm. kun. J. Vaitekū
nas, rašt. p. DiUonienė, 
ižd. kun. dr. J. Navickas.

ria Vakarų Europos kal
ba. Buvo taip pat

susitarta surengti bend
rą trijų valstybių teat
rų parodą ir teatrų kon
gresą.

Numatyta įsteigti trijų 
amžiaus laikotarpių vaikų 
ir jaunimo teatrus. Buvo 
plačiai svarstomas Balti
jos valstybių teatrų sąjun
gos įsteigimo klausimas. 
Buvo susitarta dėl įsteigi
mo sąjungos, į kurią nuo 
kiekvienos valstybės įeitų 
po du atstovu. Pirma tos 
sąjungos konferencija į- 
vyks Taline.

Pirmas teatrų kongre
sas numatytas 1938 me
tais Kaune.
Konferencijos pabaigo

je buvo nutarta pasiųsti 
sveikinimo telegramas vi
sų trijų Baltijos valstybių 
galvoms. Nutarimas buvo 
tuoj ir įvykdytas.

UŽDRAUDĖ TALKOSE 
VARTOTI ALŲ

► nariais: V. Pa- 
Svirskas, Urmo- 

nienė ir Dzekevičius. Sei
mas užsibaigė iškilmingu 
Švenčiausiu palaiminimu 
kolegijos koplyčioje. Visi 
delegatai ir svečiai, suval
gę skanią vakarienę ir 
nuoširdžiai pasikalbėję, g0, jusjų kaime, Šven- 
linksmai išsiskirstė. . įčionių aps., gyvena du iš- 

Dalyvis. verstarankoviai (lietuviai, ___  c____v__
i kurie už atlyginimą įskun- stybių teatrų konferenciją 
dinėjo lietuvius kaimynus atvykę Lietuvos valstybės: 
policijai), kurie įvairiais teatro direktorius Ždei- 
būdais stengiasi nanaikin- ka'ir “Estonios” direkto-j 

kad vietos vaikų lietuvišką rius Olkas padėjo vainiką 
su visų trijų Baltijos val
stybių spalvomis. 

Į 13:39 vai. nacionalinėje 
operoje prasidėjo konfe 
rencija. Pirmininku buvo 
išrinktas Latvijos nacio
nalinio teatro direktorius 
A. Berzinis. Visų pirma, 
buvo išklausyta visų trijų 
kraštų teatrų direktorių 
pranešimų apie teatrų vei
kimų. Dėl pasikeitimo re- 
repertuarais buvo susitar
ta prstatyti tarpusavyje 
visų statomų originalių 
kūrinių turinio komplek- alus, o stipresnis laikomas 
tus.

Nutarta sustiprinti kei
timąsi artistais, ypatin
gai atsižvelgiant į jau
nas gabias pajėgas.

Taip pat nutarta ir toliau 
keistis gastroliniais vaidi
nimais su savo dekoracijo
mis ir kostiumais. Tai lie
čia taip pat operą ir bale
tą. Principe nutarta kiek
vienų metų sezonui pasi
baigus leisti bendrą visų 
trijų Baltijos valstybių te
atrų metraštį. Metraštis 
bus leidžiamas viena ku-

NUBAUDĖ LIETUVĘ 
MOKYTOJĄ.

“Vilniaus Rytojus” ra-

PIRMAS BALTIJOS 
VALSTYBIŲ TEAT

RU KONGRESAS BUS 
1938 m. KAUNE.

Ryga. E. Į Baltijos vai
DIPLOMATINĖS 

STUDIJOS.

Laikraščiai praneša,
Lietuvon atvažiuoja 
vęs lenkų premjeras Kos- vendinti lietuvę mokytoją

bu- naminį mokymą ir išgv-

cialkovskis ir ekonomis- ę Dindienę. 
tas Vasungas — vienas 
privatiškais reikalais, o 
antras studijų. Diplomati- u * visokias išgalvotas kai- 

studijuosiąs, ! pOiįcįjos pranešimais, gau-! 
iškus reika- f_-_ < £. i

I

nėse sferose kalbama, kad 
Vasungas ;
kokius privatiškus reika
lus gali turėti Lietuvoje 
Koscialkovskis. “K—Ils”.

Tie išverstarankoviai ir 
įskundė Dindienę policijaiI 
ifri ... e. rt ei . « r. 1... 1 j

V V/ LUk.) IYU.1 j 
bas. Storasta, remdamasis;

REIKIA 25,000 SURAŠY
TI BEDARBIUS

: tais iš tų išvedstaranko- 
viu, nubaudė C. Dindienę 

1100 auksinų pabaudos, ar
ba 6 savaitėmis arešto.

Washington, D. C. — Se
kretorius Roper pareiškė, 
kad reikia apie 25,000 
žmonių surašymui bedar
bių Jung. Valstybėse. Tai
gi Komercijos departmen- 
tas planuoja reikalauti. | 
kad Kongresas tam darbui 
paskirtų $15,000,000.

SULAIKĖ GRĮŽTANČIĄ 
IŠ VILNIAUS.

Kupiškis, Panevėžio aps
krities Tarybos nutarimu 
uždrausta kūlimo talkose 
vartoti alų. Nutarimas 

■ tiek vykdomas, kad darbo 
laike duodama silpnesnis

AUDRA NUSKANDINO 
LAIVĄ; ŽUVO 34, 

VIENĄ IŠGELBĖJO

New York — Lapkričio 
d. audros pagautas9

Hamburg - America lini
jos motorinis laivas Isis 
nuskendo ir kartu su juo 
žuvo 34 laivo darbininkai. 
Tik vieną jauną vaikiną 
rado pludaruojantį jūroje 
ir išgelbėjo.

GRĮŽTA DARBININKAI 
IŠ LATVIJOS.

Spalių 7 d. Rodunėje 
lenku policija sulaikė iš 
Vilniaus grįžtančią į Pele
sos kaimą vietos gyvento
ją ir buvusią skaityklos 
vedėją Elzę Čerlionytę 
Policija nusivedusi ją į sa
vo butą iškratė visus dai- 

, ktus ir drabužius. Po kra
tos jie paėmė iš jos vež
tuosius “Vilniaus Rvto- 
tojaus” priedo “Aušreles” 
64 egzempliorius, 3 egz. 
“Vaikų Darbymečiui” ir 
knygutę “Gyvojo Rožan
čiaus paslaptys”. Policija 
klausinėjo, ko ji važinėju
si į Vilnių.

DAR BUS IŠDALINTA 
20.000 ha ŽEMĖS

• v

Kiek Jau Išdalinta ir už
Kiek Atsilyginta

1
j

pabaigtuvėms.
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
įai verti skaitytoji? paramos, 

j Visi skelbkitės “Darbininke”.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Juxtice of the Peace 
Visokios rOSies apdrauda ir (ei 

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Bostog 
Namu tel.: Šou. Boston 2483.

KUN. J. BRUŽIKO S. J, ADRESAI;

Pavasarį laukų darbe į 
Latviją buvo išvykę apie 
4,000 darbininkų. Dabar 
kasdien iš Latvijos grįžta 
po kelioliką darbininkų. 
Šiemet buvo geriau su
tvarkytas darbininkų at
lyginimo išmokėjimas. Pe
reitais metais atlyginimą 
išmokėdavo patiems dar
bininkams. Išleidesnieji 
ten pat uždirbtus pinigus 
išleisdavo, o kai kurie bu
vo išleidę ligi paskutinio 
cento ir neturėjo pinigų

žemės 
buvo 

laukų 
miškų

Nuo lapkr. 9 iki 15, — 259 N. 5th Str., Brooklyn, N. Y. (poilsis) 
Nuo lapkr. 16 iki 22, — 151 Rogers Str., Loveli, Mass.
Nuo lapkr. 23 iki 29, — 36 St. George Str., Nonvood, Mass.
Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13, — 4400 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
Nuo gruodžio 14 iki 27, — 1515 So. 50th Avė., Cieero, III. 

Nuolatinis adresas: Rev. J. Bružikas S. J., 259 N. 5th Str.
Brooklyn, N. Y

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

^rmininkS — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Elizabeth Ovalia,

111 H. St. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

fln. RaSt. — Marijona MarkonfutS, 
29 Whlpple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W 
iždininkė — Ona Stanluliutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 

kelionei atgal, šiemet, pa-(nėms įstaigoms), parduo- TS’gi.’E.’gJgia. 
gal sutartį, ūkininkai pa- ta 15.789 ha. parceliacijai Kaaot OIoWJa - e. Janusomens, 
tiems darbininkams visų netinkamos žemės, atiduo-1 1428 Co,umbl*R<L. so. Boston, mm*. 
pinigų neišmokėjo. Didės-Į ta ūkininkams už likvi- (mtoMia laIko

Iš viso Lietuvoj 
reformos reikalams 
paimta 566. 350 ha 
žemės, 506.000 ha 
ir 50.000 ha ežerų. Visi
nusavintieji miškai ir eže
rai liko valstybės nuosa
vybėje, o laukų žemė taip 
išskirstyta: bežemių, dar
bininkų, amatininkų, ma
žažemių, kultūrinių įstai
gų ir tt. nuosavybėn ati
duota 449.477 ha., leista 
žeme naudotis 47.601 ha. 
(daugiausia valstybinėms, 
savivaldybės ir sociali-i

SV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINS 
DRAUGUOS VALDYBA

Plrmfnlnkrfs Juozas švagždys,
601 6th St. So. Boston, Mass. 

Vlce-Pirm. Jonas Galinis, •
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raftt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia R<1., S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tulelkls,
109 Bowen St., Eo. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zalkls,
7 Wlnf!eld 8L, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimas kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.

i 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

T :80 vai vakare, pobatnytlnėj sve
tainėj

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pu protokolų raštininkę.
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866 West Broadway
Telephone SOUth Boston 2680

South Boston, Mass

Mirosiojo Katalikų Vado 
Atminties Pagerbimas

Pereitojo mėnesio pabaigoje Washingtone pasi
mirė viens žymiausiųjų katalikų vadų, Monsignoras 
Jonas J. Burke, kurs buvo Nacijonalinio Katalikų 
Gerbūvio Tarybos generalinis sekretorius. Minėtoji 
organizacija yra viena iš stambiausių Katalikiškosios 
Akcijos veiksnių. Eidamas jos sekretoriaus pareigas, 
Mons. Burke turėjo progos pasireikšti plačia savo 
veikla ir stambia įtaka į visuomeninį šios šalies gyve
nimą. Plati ir vaisinga Mons. Burke darbuotė pasta
tė jo vardą pirmose vadų eilėse ir jo netikėta mirtis 
sukėlė giliausio apgailestavimo jausmus. Mons. Burke 
buvo ne tik pagarsėjęs katalikiškosios visuomenės va
das, bet, kas svarbiausia, jis uoliai ėjo vienuolio ir 
kunigo pareigas. Tas ypatumas ytin brangintinas organizaciją, 
šiais laikais, kada pasaulyje tiek daug gudrumo, ap
sukrumo, karjerizmo ir suktos savimeilės, o taip ma
ža religijos ir sąžiningumo. “Palaimintas žmogus, 
kurs nėjo į nedorųjų tarybą”, — tie šventraščio žo
džiai turėtų būti visuomenės vadų obalsis.

Prezidentas Rooseveltas pasakė Monsignoro Bur
ke atminčiai šiuos pagerbimo žodžius:

“Su Monsignoro Burke mirtimi mūsų visuomeni- j 
nis gyvenimas nustojo galingos dvasinės pajėgos, i 
Kaipo mokslininkas, rašytojas, pamokslininkas, jis i 
palietė daugelį mūsų gyvenimo sričių, tuo tarpu ne
paliaudamas būti nužemintu Viešpaties pasekėju. Jis 
buvo pavyzdingas mokinys Krikščioniškojo mokslo, 
kurį taip iškalbingai skelbė. Aš asmeniškai apgailau
ju seno ir ištikimo draugo nuostolį”.

Tie žodžiai liudyja, kad Amerikos Prezidentas gi
liai įvertina ne vien katalikų vado mokslą ir iškalbą, 
bet ytin pabrėžia jo moralinę įtaką į šios šalies gyve
nimą. Vadina jį net senu ir ištikimu savo prieteliu. 
Tai reikšmngas visokiais atžvilgiais Prezidento pa
reiškimas.

Šiais neramumų ir perversmų laikais, kada skel
biama tiek pragaištingų idėjų ir neva moderniškojo 
gyvenimo obalsių, mums labai reikalingi patyrę, išti
kimi ir išmintingi vadai, kurie vadovaujasi krikščio
niškų principų dvasia ir nesiduoda suvedžiojami pa
vojingų naujanybių. Uolūs katalikų vadai yra tikri 
krikščioniškos kultūros skelbėjai ir palaikytojai. 
Juos įvertina net rimtieji protestantai. Pavojaus me
tu jie instinktyviai glaudžiasi prie katalikų. K.

Darbininkų Apaštalai

mas tvirtas pasiryžimas 
tą darbų kalną griauti ir 
trūkumus laipsniškai nai
kinti. Suprantama, kad 
visam tam reikia lėšų, rei
kia didelio kapitalo. Lie
tuvos vyriausybė naujai 
susirinkusio Seimo pade
dama, yra pasiryžusi di
džiumą tų didelių darbų 
atlikti savo krašto pajė
gomis. Štai, kaip praneša 
Kauno telegramų agentū
ra (Elta): Lietuvos Sei
mas lapkričio 5 dieną pri
ėmė naujos penkiolikos 
milijonų litų keturių su 
puse procento vidaus pa
skolos Įstatymą.

Visa Lietuva gerai su
pranta šios paskolos svar
bą, reikšmę ir jos saugu
mą. Ten neabejojama, kad 
tos paskolos lakštai bus 
trumpu laiku išpirkti. 
Washington, D. C. 
1936, lapkr. 5 d.

Lietuvos Reikalai Ir Nauja 
Vidaus Paskola LietuvojeLapkričio mėn. 23 d. 

Lietuvos kar i u o m e n ė 
švenčia savo gyvavimo 18 
metų sukaktuves. Drauge • 
šias sukaktuves su ypatin
go džiaugsmo nuotaika 
mini ir visa Lietuva. Vi
sas kraštas pagerbia savo 
laisvės ir garbės sargus. 
Toji visuomenės pagarba 
savo kariams yra neatsi-Į 
liktinė ir nedirbtina, bet 

i plaukia iš lietuvių širdžių; 
ir gilaus įsitikinimo, kad 
kariuomenė yra tas didy
sis tautos pajėgumo šalti
nis, kuris tautai geriau
siai gali laiduoti nepri
klausomybę, o drauge sti
printi jos saugumą ir vi
sapusišką klestėjimą. Juk 
kario krūtinė yra tautos, 
laisvės skydas, kuriuo pri
dengiamas savo tėvynės i 
sodybos ir žmonės nuo' 
priešų puolimo. Štai dėl ko' 
kariuomenė yra Lietuvos 
džiaugsmas ir pasididžia
vimas. Juo labiau, kad 
Lietuvos kariuomenė, iš
augusi į didelę ir galingą 

, stovi ne tik 
valstybės nepriklausomy
bės sargyboje, bet dirba ir 
didelį tautos kultūros ir 
drausmės ugdymo darbą.

Visų tautų istorija liū- 
dyja, kad organizuota jė
ga davė daug naudos pa
saulio kultūrai. Daugelis 
pačiu gražiausių žmonijos 
kultūros žiedų galėjo išsi
laikyti ir atnešti vaisių tik 
dėl to, kad kariuomenės 
išugdyta karžygiškumo ir 
pasišventimo dvasia pri- 
gyjo ir įsigalėjo plačiau
siuose tautų sluoksniuose. 
Kariai, eidami savo kraš
to ginti, nežino, ar išliks 
sveiki ir ar turės regimo
sios naudos už savo pasi
šventimą. Kai šią ja dvasia 
gyvena tauta, ji gali nu
dirbti didelius darbus vi
sose gyvenimo srityse. To
dėl suprantama, kodėl 
kiekvienai tautai reikia' 

I turėti savo organizuotą 
! pajėgą. Stipri krašte orga- 
I nizucta pajėga patikrina 
ramų darbą ir pažangą. 
Tada ir mokslininkas gali 
be baimės dirbti savo dar- 

. bą, gaminti didelius moks
lo kūrinius, nes niekas 
jam negręsia. Gali ramiai 
kasdieninį darbą dirbti ir 
žemės artojas, nes jis ži- 

j no, kad jo sodybos yra ap- 
saugotos ir sunkiai įsigy
tasis turtas nebus sveti
mųjų išplėštas. Jis žino, 
kad jo gimtąjį kraštą sau
goja po paties išauginti 
sūnūs; kuriems jis lygiai 
brangus ir kurio laisvė jų 
pačių kraujo kaina atpirk
ta. Į

Lietuvos kariuomenės " 

kus nuo išnaudotojų —or-

Darbininkai
kad kiekvienas 

narys, turėtų 
j kiek tiktai galima, iš to 

_ ?” medžiaginės ir dvasinės 
sa-' naudos sau ir savo šei

mai.” Darbininkų draugi
jos bus naudingos kada, 
kai sako Popiežius, “reli
gija bus padėta draugijų 
įstatymų pamatan. Tada 
bus lengva nustatyti abi- 

| pušiai narių santykiai 
taip, kad būtų ramus su
gyvenimas ir kad reikalai 

Į gerai sektųs”.
Gyvenimas rodo, kad 

darbininkų organizacijos |

I

Generalinio Štabo pulki
ninkas Stasys Raštikis, 
Lietuvos Kariuomenės Va
das.

nė viena 
jaunimas, 
eiti aukš- 
gauna di-

Aš sutikau darbininką būtent, 
grįžtant iš darbo. Užkalbi- draugijos 
nau jį:

“Kiek uždirbi į savaitę?
“Kai dirbu 5 dienas į 

vaitę, uždirbu $22.00”.
‘Ar esi vedęs?”
“Taip”.
“Šeimos turite?”
“Ne, iš $22.00 negalima 

pragyventi. Mano žmona 
turi eiti į fabriką”.

Tokių darbininkų yra 
tūkstančiai. Jie už savo 
darbą negauna pragyveni
mui tinkamos algos. Jie y- 
ra išnaudojimo aukos. Dėl 
palaikymo savo gyvybės ten yra skaitlingos ir įtek- 
jie yra priversti dirbti už mingos, kur patys darbi- 
menkiausį atlyginimą, ku- įlinkai tam tikslui darbuo-i 
riuo negali išlaikyti savo jasi. Popiežius Pijus XI i 
šeimos.

Rūpindamasis darbinin
kų reikalais, Popiežius 
Leonas XIII nurodo, kad 
geriausias būdas darbinin
kams išsikovoti sau tinka
mesnį pragyvenimo atly
ginimą, tai “dėtis į darbi
ninkų organizacijas, ku
rias reikia taip suorgani
zuoti ir tvarkyti, kad jos! 
virstų geriausiomis prie-, 
monėmis tikslui pasiekti, kelias apsaugoti darbinin-

Popiežius Pijus XI 
kalbėdamas apie darbinin
kų reikalus pasakė: “Dar
bininkų apaštalai turi bū
ti patys darbininkai”. Fa
briko darbininkas turi su
pažindinti savo bendra
darbius su Krikščioniškų 
darbininkų organizacijų 
reikalingumu, ūkininkas 
ūkininką, studentas stu
dentą, amatninkas amat- 
ninką, ir t.t. Tai vienatinis

kūrimosi pradžioje buvo 
nemažas skaičius lietuvių, 
kurie lyg ir bijojo stoti į 
savo kariuomenę. Šian
dien to jau nebėra. Jauni
mas veržiasi į kariuome
nės eiles, nes supranta, 
kad neišėjęs didžiosios tė
vynės gynimo mokyklos, 
jis dar negali eiti į gyve
nimą, nes nėra jam tinka
mai pasiruošęs. Jam trūk
sta užsigrūdinimo gyveni
mo kovai, tinkamai išug
dyto sveiko savigarbos 
jausmo ir taurios tėvynės 
meilės. Tokio auklėjimo, 
koks gaunamas kariuome
nėje, neduoda 
mokykla. Čia 
kuriam netenka 
tesnių mokslų,
delį bendrą išsilavinimą, 
pripranta prie tikslingu
mo, geros tvarkos, draus
mingumo ir punktualumo, 
užgrūdina savo fizines ir 
dvasines jėgas, žodžiu, iš
moksta viso to, kas yra la
bai reikšminga kasdieni
niame gyvenime. Į namus 
jis grįžta su tam tikru pa
žymėjimu, kuris liudija, 
kad šis žmogus yra jau 
paruoštas gyvenimo karys 
ir savo krašto neapvils.

Žinoma, būtų labai ide
alu, kad visas nustatyto 
amžiaus jaunimas galėtų 
išeiti šią didžiąją mokyk
lą. Tačiau dažnai ir dėl 

j menkų trūkumų kitiems 
I netenka patekti į kariuo
menės eiles, tenka atsilik
ti nuo draugų ir būti nus- 

j kriaustiems. Tačiau ir 
' toks iaunimas neatsilieka. Iv
Nepatekęs į kariuomenę, 
jis kariškus mokslus išei
na tam tikrose organizaci
jose. Lietuvoje yra plačiai 
išaugusi šaulių sąjunga, 

.' kuri, greta kariuomenės, 
taip pat dirba krašte sau
gumo darbą. Juk pasta- 

iruoju metu kariavimo bū
dai ir priemonės taip išsi
vystė, kad būsimame kare 
turės uoliai dalyvauti ne 

ganizatorių. Darbininkai, organizuota kafiuome- 
kune trokšta sau ir ki- nė,J)et ir visa tauta. Dėl 
tiems geresnio būvio ir T *“*“
apsaugos, privalo patys 
organizuotis- Ir tai yra 
Popiežiaus noras. Dvasiš- 
kija negali pradėti darbi
ninkų judėjimą. Dvasiški- 
ja gali patarti darbinin
kams, skelbti Bažnyčios 
mokslo nurodymus, bet 
pats judėjimas, pats orga
nizavimas, privalo būti 
vedamas pačių darbinin
kų ir Kristaus. Tai Popie
žiaus mintis: “Darbinin
kai yra darbininkų apaš
talai”. T.

I

(Lietuvos Pasiuntinybės 
žinios)

Pasaulinis ekonominis 
krizis, kamavęs ir Lietu
vą, pradeda atslūgti. Lie
tuva, iš savo pusės, tą kri- 
zį kovoja visomis išgalė
mis ir šiuo metu jau aiš
kiai pasireiškė krašto eko
nominio gyvenimo pagerė- 
jimąs: žemės ūkio produk
tų kainos kįla, tat ir vals
tybės iždui lengviau, eks
portas didėja, tat ir lito 
atsparumas žymiai sutvir
tėjo. Bet Lietuvoje yra 
kalnai pradėtų ir naujų 
darbų, kuriuos reikia at
likti. Lietuva yra jau atli
kusi milžinišką atsistaty
mo darbą, bet tam darbui 
hera galo, nes Lietuva 
trokšta pasivyti ir neatsi
likti nuo kitų aukštesnio 
gerbūvio laipsnio pasieku
sių kraštų. Lietuva yra 
jau pastačiusi daug-puikių 
mokyklų ir kultūros įstai
goms namų, bet jų skait
lių reikia padvigubinti. 
Lietuva rūpestingai suor
ganizavo krašto apsaugą, 
bet dar yra gyvas reikalas 
savo mylimą kariuomenę į 
aprūpinti moderniškais į 
ginklais. Senos pramonės j 
įstaigos yra pertvarkytos 
ir pritaikytos naujosios 
Lietuvos reikalams tar
nauti ir yra jau įsteigta 
keletas naujų įmonių, kaip 
mėsos produktų fabrikai, 
pieninių tinklas, cukraus 
fabrikai, apie ką pirmiau 
tik svajota.

Bet tai yra dar tik Lie
tuvos industrializaci jos 
prądžia; Lietuva laukia 
jos gamtos turtų ištyrime 
ir prideramo naudojimo 
valstybės labui; reikia pa
kinkyti Lietuvos upės ir 
elektrifikuoti netik mies
tus bet ir kaimus, reikia 
miestelių ir kaimų medi
nius trobesius pakeisti 
.mūriniais. Nors Lietuvos 
keliai yra dikčiai pagerin-

ti, bet yra neišvengiamai 
reikalinga tiesti naujus 
plentus, kaip kad yra pra
dėta naujas tarp Kauno ir 
Klaipėdos “Žemaitijos” 
plentas, — statyti daugelį 
naujų geležies - cemento 
tiltų ir visus vieškelius iš
lyginti ir apžvyruoti. Klai
pėdos uostą reikia pagilin
ti, kad ir didieji okeano 
laivai galėtų ten lankytis 
ir kad Šventosios uosto 
žvejai galėtų be vargo 
Baltijos jūroje žuvauti.

Toks svarbus reikalas 
kaip turizmo plėtimas Lie
tuvoje dar tik užuomazgo
je tebėra. Lietuva mato ir 
giliai atjaučia visus tuos 
savo trūkumus, bet drau
ge Lietuvoje yra jaučia-

(

1
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menės dedamas pastangas 
užtikrinti visam kraštui 
gražią ir ramią ateitį, su
burtomis jėgomis įgyven
dinti didžiuosius lietuvių 
tautos siekimus.

Lietuvos visuomenė jau 
dabar pradėjo ruoštis tin
kamai paminėti šiųmetinę 
kariuomenės šventę. Lap
kričio 23 d. visoje Lietu
voje, šaulių būriams va
dovaujant bus plačiai mi
nimi 
nės 
bus 
su 
mu.

to dabar Lietuvoje eina
ma prie to, kad visa tauta 
pavojui ištikus, virstų 
priešo nepalaužiama tvir
tove. štai dėl ko Lietuvo
je kas kart vis labiau ple
čiamas didesnis kariškas 
auklėjimas. Čia kaip tik ir 
yra graži proga pačiai ka
riuomenei ir kariškoms 
organizacijoms gilesne va
ga eiti į plačiąją visuome
nę. O visuomenė turi gali
mumo daugiau pažinti, su
prasti ir Įvertinti kariuo-

t

l
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Kibirkštys
ir žiūrėk, 

kelis ar kelioliką 
“Ispanijos darbi

ninkams gelbėti”. Bolševi-

Kan. Prof. F. Kemėšis, machinacijoms, 
sugrįžęs į Lietuvą, rašo sumeta 
“Garsui” laišką, kuriame dolerių 
tarp kitko šiaip išsireiš- 
kia apie gyvenimą Lietu- kėliai gerai pažįsta savuo-
voje: sius, bet suklaidinti ir ap

temdintu protu darbinin
kėliai savo išnaudotojų 
nepažįsta ir nemato. Bol
ševikų pasekėjai neskaito 
laikraščių, o jeigu ir skai
to, tai tik tokius, kurie y- 
ra išnaudotojų bolševikų 
įrankis.

Kaip suprasti lietuvį, 
darbininką, kuris duoda

“Lietuvoje gyvenimas ; 
yra visiškai pakenčia
mas ir net neblogas, tik 
su viena sąlyga: kuo 
mažiausia turėk santy
kiu su valdžia ir kuo 
mažiausia dėkis valdan
čios srovės galvojimais 
ir darbais. Tai reikalin
ga tavo sielos ramybei 
ir lygsvarai, ypač jei ji i bolševikams savo sunkiai 
šiek tiek užsikrėtus ki- uždirbtą centą “Ispanijos 
tų šalių dvasia.”

BOLŠEVIKAI NEBĖ
RA SITIKI BOLŠE

VIKAIS.

or-
sa-

liaudies frontui” arba 
“Lietuvos politiniams ka
liniams?” Te įrodo bolše
viku vadai kur, kada ir 
kaip pasiuntė aukas Lie
tuvos politiniams kali
niams į Lietuvą? Kur, ka
da ir kaip pasiuntė aukas 
“Ispanijos liaudies fron- 

įtui”? Darbininkai įrody
mo nelaukite, nes nesulau- 

' ksite.

Brooklyno bolševikų 
ganas “N. G.” puola 
vuosius dėl jų ištyžimo.

Rašo: “Kas, sakysime, 
gali rimtai skaitytis su 
tokiu Browderiu? Vakar 
jis šukavo, kad Roosevel
to administracija yra fa
šizmo generalis štabas, ziciją gynė kun. Coughlin? 
Šiandien fašizmas mato- Qa| p Tysliava paaiškintų 
ma pas Landoną. Kas bus g^vo skaitytojams, 
rytoj? Tie žmonės, tai lyg J
vėjo blaškoma plunksna: 
čia kyla, ten puola ir, ga
lų gale, sumirkusi, lieka 
baloje.”

Taip kalba patys bolše
vikai apie savuosius. Bet 
pažiūrėkime į kai kuriuos 
lietuvius, kaip biauriai jie 
duodasi išnaudoti. Pavyz
džiui, bolševikėlių agitato
riai įkaitina tamsesnius 
lietuvius darbininkėlius 
keršto ir pasmerkimo žo
džiais prieš kunigus, kata
likus ir kitus, kurie tik y- 
ra priešingi bolševikėlių

Iš kur “Vienybė” suži
nojo, kad respublikonų po-

Šiandien fašizmas mato-
I Gal p. Tysliava paaiškintų

Už KA LENKAI KRAU
JU LIEJA.

i

Lietuvos kariuome- 
žygiai ir visuomenė 
plačiai supažindinta 

kariuomenės gyveni- 
Tsb.

Garsieji Lietuvos “Anbo”. Vaizdelyje matome 
Lietuvos gamybos lėktuvus — “Anbo IV”. Jie stato
mi Lietuvos karo aviacijos dirbtuvėse. Neseniai suėjo 
10 metų nuo pirmojo lietuviškos gamybos lėktuvo pa
sirodymo. Kampe “Anbo” kontstruktorius pulkinin
kas Gustaitis.

Viena lenkų kaimo 
kytoja “K. Wilenski” 
jo laišką, kuriame 
kaičiuota, kad dėl utėlių 
Lenkijos gyventojai kas 
metai praranda kelius mi
lijonus litrų kraujo, o jo 
pagaminimui, pavertus pi
nigais, išleidžia kasmet po 
keletą šimtų milijonų zlo
tų. Šio fakto šviesoje no
risi paklausti: už ką kovo
ja Pochodnia? “K—lis”

mo- 
įdė- 
aps-

Lietuviai bolševikėliai 
nors kartą patenkinti 
Jung. Valstybių preziden
to rinkimais. Rooseveltas 
būtų buvęs toks pat judo- 
šius, kaip ir kiti, bet kada 
prieš Rooseveltą išėjo 
kun. Coughlin, tai bolševi- 

i keliams Rooseveltas pasi
darė išganytojas. Ar ilgai 
jie gerbs Rooseveltą?

I . K..m '*
—Kaip jūs manote, dak

tare, ar žmonės galėtų, 
bendrai gyventi, jei gimtų 
be aklosios žarnos?

—Žmonės gal ir galėtų 
gyventi, bet gydytojai — 
ne.
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Iš Po Mano Balanos

visam 
aukšto 
vyras, 
Kristė

glų mokslininko paskelbi
mai, vargiai būtų buvę ga
limi. Bet kadangi šie strai
psneliai vien darbininkų 
skaitytojų aplinkybėms y- 
ra taikomi, pažymėsim tik 
tai, kas jiems gal būt su
prantama. Kuomet Des- 
cartes, jau buvo 
pasauliui kaipo 
mokslo žinomas 
šveicarų karalienė
užsispyrė jį savo mokyto
ju turėti. Senukas Descar- 
tes noroms nenoroms suti
ko. Na, o žinai boba, ar ji 
bus tik paprasta boba ar 
kad ir karalienė, tai visgi 
boba. Kartą geros širdies 
senuką nutvėrusi, varinė
jo jį sau kai kokį papras
tą piemenuką. Versdavo jį 
keltis labai anksti ir ją 
mokinti astronomijos. Ar 
jį ką išmoko ar ne, mažai

i kam galvoj. Bet kad ji nu
sidirbusi moksl i n i n k ą 
prieš laiką iš gyvenimo iš
stūmė, tai jau visi žino. 
Ir da viena. Nors ir švei
carų karalienės mokyto- 

! jas ir garsus pasaulio mo
kslininkas, tai vienok kai 
atėjo laikas mirti, miršta 
nusižeminęs taip, it, ro
dos, būtų buvęs tik kokis 
paprastas darbininkėlis. 
Pasišaukia tik mažai kam 

i žinomą kunigėlį. Su mielu 
noru ir tikėjimo drąsa 

i jam savo sąžinės knygą 
plačiausiai atlapojęs iš
skaito, ir tik paskui kry
žių prie krūtinės glauzda- 
mas, ramiai Dievui vėlę a- 
tiduoda.

— “Vargai pagimdo ga-’ 
liūnus” sako mūsų Mairo
nis. Šisai posakis labai a- 
ratiktų prie kapo Pietro 
Mascagni “Cavalleria Rus- 
tieana” kūrėjo. Labai ge
rai turėjo būdamas prie 
tėvų namuose. Gerasai tė
vukas, nors gal ir savotiš
kai, tai visgi kažin ką bū
tų už sūnuką atidavęs. Gi 
sūnukas, aiškus dalykas, 
visai mažai tėvo meilę į- 
vertino. Geriau sakant, 
tik gardžiai iš to nusikva
todavo. Paskiaus patenka
geriausion anų laikų mu-į 
zikos šventovėn, kur mo
kytojauja geriausi tuolai
kiniai muzikai. Ne vien 
tik mokina, bet ir visa šir
dimi Petruką myli. Tie
siog ant rankų nešioja. I 
Jis gi tą visą taip mažai į- 
vertina, kad vieną dieną 
dingsta, niekam nei žodžio 
nesakęs, it, rodos, būtų iš 
ten lauk išmestas. Tačiau 
skurdas ir nusiminimas, 
rodos, tik ir laukė. Nuo 
šiol visai kitokios rūšies 
gyvenimas prasideda. Už 
kiekvieną duonos kąsnelį 
tenka sunkiai padirbėti. O 
net ir padirbėti nevisuo- 
met lengva. Nors patsai 
begaliniai gabus, tai vie
nok, kaip tik prie kurios 
muzikos mylėtojų prisi
plaks, žiūrėk toji grupė 
jau pairo ir jam da vieną 
nepasisekimą ant sprando 
užnėrė. Ypač vieną kart 
tokis nelemtas įvykis Mas
cagni lovon paguldo. Ir tik 
viena geros širdies dukre
lė jį atgal prie sveikatos 
priveda. Pasveikęs, tą 
mergelę už moterį veda. 
Nors likimas da tamses
niu keliu pasisuka. Dabar 
jau ne viens bet dviejuose 
netur ką burnon įdėti ir 
pastogės pergulėti. Ant tų 
pėdų mato pagarsintas 
lenktynes už geriausį mu
zikos tvarinėli. Ir jisai il
gai nelaukęs darban šoka. 
Ant greitųjų sulipdo da
bar jau visam pasauliui 
gerai žinoma “Cavalleria 
Rusticana”. Nespėja pa
garsėti, jog Pietro Masca
gni ant syk dideliu žmogu
mi tampa. Reiškia, visi a- 
pie jį klausinėja, visi jo o- 
pera nepasidalija, visi jį 
giria, visi jį norį pamaty
ti ieško. Neprasčiau ir da-i 
bar esti. Kitų operų eina 
pasiklausyti tik tam tyčia 
išauklėti arba muzikališ- VYSKUPŲ KONFEREN- 
kai palinkę, gi pagarsink CIJOS KOMUNIKATAS 
“Cavalleria Rusticana”, o —— -----

— Ir kas sakytų, kad 
maža namų peliukė, iš vie
nos pusės, už patį galingą 
žmogų laimingesnė! Tik 
pagalvok! Mokslo knyga 
sako, jog žmogaus kūne y- 
ra tik du šimtai ir šeši 
kaulai, o mažiukėje peliu- 
tėje net du šimtai ir dvi
dešimt penki! Reiškia, net 

i devyniolika kaulukų dau
giau!

—

. Avė* Cambridge, Mass 
Telephone ELIot 9077

An Eleven-Tube Radio a t the Prie e o f a ”Six”! All-H7avė, Ali- 
JForld! Metai Tubes.' 12-Inch Speaber.. ."l'iolin-Shaped” Cabmet.

“SELF-TUNING” RADIO WITH 
“VIOLIN-SHAPED” CABINET

į Dievą Tėvą”
gražus poterėlis, bet ir 
visa istorija Katalikų Baž
nyčios. Kitaip sakant, se
minarijos profesorius į jį 
kalbėdams jaučiasi ne
gudriau už kasdienę ma
rytėlę, niekad mokyklos 
nemačiusią, žodžiu, vienas 
gal tik tuo pasigyrti, jog 
besimokindamas jo supra
sti da nepradėjo, o antra 

— Kiekvienas gyvas ka- kad nei tiek progos netu- 
. talikas nors bent du kart rėjo.
į kasdien savo poterėlį kai- dygiai išeina. Ženklas tik- 
ba, tai yra, ryte ir vakare.
Gi ypač kalbant rožantėlį 

į pradeda jį, kalbėti su “Ti
kiu į Dievą Tėvą”. “Tikiu

yra ne tik paštalų Sosto š. m. liepos 
mėn. 15 d. paskelbtąją en
cikliką “Vigilanti eura” 
Konferencija nutarė suda
ryti prie K. V. C. Vyriau-: 
siosios Valdybos Kinų Ko-j 
misiją, kuri rūpintųsi kinų Į 
filmų padorumu.

(pas.) i M. Reinys, 
Vilkaviškio Vyskupas Ko-Į 
adjutorius. Vyskupų Kon
ferencijos Sekretorius.

Originalą atitinka:

pasilikęs Amerikoj ir lan
kėsi kai kuriose lietuvių 
kolonijose. Tsb.

NACIONALIZMAS NU
GALĖSIĄS KOMUNIZMĄ 

PALAIPSNIUI

Šiame atvejyje abu

ros maldos. O malda kai 
rėtis: kai išsijoja, o kas 
gi? Dulkė, ir daugiau nie
kas.

kai matai subėgs netik! Lietuvos Bažnytinės Pro- mingesnj ir vaisingesnį
sveiki ir turtingi, bet ievinei jos Arkivyskupas ir 
raiši ir raupuoti. Visi ly- Vyskupai, susirinkę bau
giai supranta-* ir visi jąįne 2^36 m- spaių fnen. 6;

■ .. r ir 7 d. j savo Konferenci-
I ją, Svarstė ir sprendė baž
nytinius ir su jais susiju- į 
sius klausimus.

1. Kadangi Liet u v o s 
Bažnytinės Provincijos vi
sose vyskupijose jau yra 
įvykę dieceziniai sinodai, 
tad Konferencija nusista
tė pradėti paruošiamuo
sius darbus visos Provin
cijos sinodui sukviesti.

2. Konferencija svarstė 
daromus žygius, kad juri
dinė Kat. Bažnyčios ir Ka
talikų Akcijos padėtis, už
fiksuota Konkordatu, dau- 

,giau išaiškėtų, kur gyve- 
.nimo įvykiai buvo sudarę 
1 neaiškumų.

— Kiekvienas mokyklos 
vaikas, o gal geriau pasa
kius, kiekvienas kas tik 
mokyklą matė, šiek tiek a- 
pie Descartesą, įžymų 
prancūzu mokslininką i> 
girdo. Jisai daugiausiai 
dangiškųjų kūnų tyrinėji- ’ 
mu užsiimdavo. Ypač geo
metrijai ir algebrai prak
tikos kelius pravedė. Va
dovaujantis geometrijai ir 
algebra, po padanges aki
mis beskraidant, įkinkė 
jas tikran ir gyvan dar
ban. Vėlesni Newtono, an-

• v

Worcester, Mass.
Vyčių Susirinkimas

Vyčių 26 kp., susirinki
mas įvyko antradienį, lap
kričio 10 d., Šv. Kazimiero 
par. mokyklos svetainėje. 
Nutarta rengti vakarienę 
ir šokius Naujų Metų va
kare.

Norvvoodo 27 kp. vyčiai 
žais rutuliais su 26 kp. vy
čiais, penktadienio vaka
rą. Šeštadienį, lapkričio 14 
d., 26 kp. pradės rutuliais 
žaidimo lygą su Athol 10 
kp., 9:30 vai. vakare.

kare Mechanics Hali 
Main g-vės. Tuojaus pc 
minstrel įvyks šokiai 
Gros Dol Brissette ir j( 
orchestras.

Rengimo komitetą suda 
ro: p. Juozas K. Žemaitis 

j muzikos ir šokių vedėjas 
Juozas Ivaška, bilietų pri 
žiūrėtojas; Julius Bačkau 
skasą garsinimų tvarkyto 
jas; p-lė Ona Jogminaitė, 
kostiumus; Matas J. Yur 

i kėnas, korespondentas; J 
Alavošius, šviesų tvarky 
tojas. Alfonas Ginkus va
karo vedėjas.

Artistai ir artistės, ku- 
ivyks rie to vakaro programoje

“MINSTREL REVUE” 
LAPKRIČIO 19 d.

Lapkričio 19 d., i
Šv. Kazimiero par. choro dalyvaus yra šie: muz. Jo 
“minstrel revue” 8 vai. va- nas Tamulionis, Nashua 

. N. H.; Jonet Dempsey i
gai. Komunizmas iaU!Douglas Darling, daini 
daug kurjr daug ką pra- minkai ir šokiai; Stasy 

Grabowski, armonistas; p 
Ona Jasper, Prancišk: 
Ginkienė, Vincas Lukoše
vičius, Stasys Valinskas 
Juozas Grigaitis, Kazimie 
ras Jogminas, Zenona 
Balčiūnas, solistai.

Taipgi bus 
kvartetų ir 
Jonelis visus 
magiškais ir 
gabumais.

Visi kviečiami i šį mins 
trel revue, lapkričio 19 č 
Bilieto kaina tik viena 
pusdoleris (50c.).

Koresp. M. 1

laimėjo. Per šešioliką ak
tyvaus veikimo metų ko
munistinę tvarką nepasi
sekė Įvesti nė vienoje kito
je valstybėje. Kur buvo 
mėginama jėga įsigalėti, 
nepavyko. Ir po kiekvieno 
tokio nepavykusio mėgini
mo komunizmas veikėjai 
susilaukė dar didesnio jų 
pasmerkimo, visuomenės 
tarpe reakcija prieš komu
nizmą dar padidėdavo. Sa
vo-veikla. socialine san
tvarka ir valdymo meto
dais komunizmas net pa
greitino kūrimąsi kitose 
valstybėse tokių rėžimų, 
kurie yra tikra komuniz
mo antitezė.

Kaip komunizmo nepasi
sekimus, prelegentas nu
rodė ir pačioje komunis
tiškoje santvarkoje pas
kutiniaisiais laikais paste
bėta lyg ir nukrypimo nuo 
aukštesnės komunizmo su-

■

: pratimo formos ir, ypač 
pastaraisiais laikais, dar

1 labiau padidėjusius, jau 
aukščiau pražydėjusius, 
žymius nesutarimus pa
čioje komunistų partijoje.

Kcminterno septintojo 
kongreso nutarimai ir 
“liaudies fronto” organi
zavimai šiais metais visa
me pasaulyje sukėlė didelę 

| audrą prieš komunizmą. 
Visoje eilėje valstybių į- 
steigė specialios kovos su 
Komunizmu organizacijos. 
Ištisoje eilėje valstybių 
priimta specialių, sustip
rintų prieš komunizmą ir 
jo skelbėjus įstatymų. 
Daugelyje valstybių ko
munizmas pastaruoju me
tu atvirai smerkiamas, 
kaip žmonijos ir tautų ne
laimė, griaunantis tai, kas 
kultūros ir civilizacijos 
per ištisą eilę metų sukur
ta ir dabar kuriama. J ko
munistų pasiūlymą suda
ryti įvairiose valstybėse 
“liaudies frontas” beveik 

| visur komunistai gavo 
neigiamą atsakymą.

Padaręs plačią tų dviejų 
kovojančių pasaulėžvalgų 
apžvalgą, prelegentas pri- i 
ėjo išvadą, kad toje kovo
je laimėtoju turėsiąs išeit5 

i nacionalizmas, nors, kaip 
j ilgai ta kova vyksianti, 
sunku pasakyti. Iš praei
ties faktų atrodą, kad na- 

I cionalizmas komunizmą 
nugalėsiąs palaipsniui.

i. -----

duetų, trios 
1.1. Andriu 
sužavės savi 
misteriškais

Blaivininkų kuopos susi 
rinkimas Įvyks penktadie 
n į vakare, bažnytinėj 
svetainėje tuo jaus po va 
karinių pamaldų.

J. STRUCKUS
66 Ward St. Tel. 4-7948 

Worcester, Mass.
| Parduoda visokias mėsas, kaip 

šviežias taip ir rūkytas.
I'žlaiko visokiu daržovių.

Patarnavimas greitas.'
i

GHESTNEY’S GANTEEN
Geriausia lietuviška užeiga, 

kur užlaikomas geriausias alus 
| ir kiti gėrimai.

90 Millbury St.,
VVorcester, Mass.

Kaunas — Spalių
Pažangos”

16 d.
rūmų salėje j 

Kaunas, 1936 m. spalių 20.! politinių ir socialinių mok-į 
~ - - - gjų institutas surengė ant

rąją šio sezono viešąją pa
skaitą. Ją skaitė valsty
bės saugumo dep-to direk- 

| torius Aug. Povilaitis te-j 
ma: “Komunizmas ar na
cionalizmas”. Paskaitos 
klausytojų salė buvo pil-

I 
Į

(Pas.) J. Byla 
Metropolijos Kurijos 

Kancleris.

LIETUVOS DELEGATAI 
; Iš PASAULINES ENER

GIJOS KONFRENCIJOS 
JAU GRIŽO

Šiaurės Amerikoje, Wa- 
j shington’e, buvusioje pa
saulinėje energijos konfe
rencijoje, kaip žinoma, 
Lietuvą atstovavo vyriau- 

i sias geležinkelių direkto
rius inž. J. Čiurlys ir Vy
tauto Didžiojo universite
to profesorius St. Kolupai
la. Inž. J. Čiurlys į Lietu
vą sugrįžo jau kiek ankš-

3. Konferencija apsvars
tė būdus, kurie padarytų 
Kat. Akcijos veikimą sėk-

įt
4. Konferencija apsvars

tė ir numatė būdus, kurių 
tenka griebtis, kad ateis-

Į tinis komunizmas, kuris 
visokiais būdais bando! 
griauti tikėjimą, dorą ir 
krikščioniškąją civilizaci
ją, rastų tnkamą pasiprie- čiau, o prof. St. Kolupaila 
ginimą ir neturėtų pasise- sugrįžo tik spalių mėn. 22
kimo ten, kur katalikai 
veikia.

5. Konferencija priėmė 
dėmėn metinį į 
Kat. Universiteto reika
lais.

6. Paaiškėjus, kad abor
tų blogybė plinta Lietuvo
je, Konferencija numatė 
būdus, kurie yra Bažny
čios dispozicijoje, kad sa
kytoji blogybė būtų sulai-1 
koma.

7. Turėdama galvoje A-

d. Abu delegatai savo ke
lione į Ameriką ir joje

įgautais įspūdžiais yra la- 
pranesimą. patenįintį Artimiau

siu laiku jie rengiasi Lie
tuvos visuomenei padary
ti plačius pranešimus apie 
Amerikos gyvenimą, o 
prof. St. Kolupaila dar pa
darys pranešimus ir apie 
Amerikos lietuvių gyveni
mą, nes, kaip žinoma, jis 
buvo trumpam laikui dar

na.
Prelegentas paskaitoje 

pažymėjo, kad vykstančio
je taro komunizmo ir na- «/ JL
cionalizmo kovoje komu
nizmas yra ofensyvinėje 
taktikoje. Sukurti visame 
žemės rutulyje socialinei 
revoliucijai ir įvesti pro
letariato diktatūrai komu
nizmas yra suorganizavęs 
milžinišką aparatą, savo 
tikslu siekdamas, naudoja 
pačias moderni a u s i a s 
technikos priemones, pa
čius moderniausius propa
gandos būdus. Tik įvairius 
žurnalus ir laikraščius ko- 
minternas leidžia net 29 
valstybių kalbomis. Ko- 

’ munistinei propagandai 
visame pasaulyje varyti 
nesigailima nieko. Tačiau 
tų rezultatų, kurių tikėjo- i 
si komunizmo apaštalai ir 
kominterno steigėjai, lig
šiol nepasiekta. Ir priešin-

v ♦

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofont&s.

POPE OPTICAL CO.
Aibert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami- 
huoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
897 Main St. Tel. 6-1944 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

M. A. C1VINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Jlarding St.
* WORCESTER, 'MASS. 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

RCAVICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trambull St. 

Worcester, Mass.
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“DARBININKO” 
BALIUS.

KAS GIRDETLLIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

DARBININKAS ~ B,
dolerius dirba. Balkonis mui bažnyčios vidaus.
pamokys kaip dolerį iš de-1 Aukos, kiek girdėti, baž- 
šimtuko padaryti, nei jo- nyčioje sekmadieniais ne- 

----. Sekma- 
pranešė,

kių šėrų nereikia pirkti, j blogiausiai eina. 
O Ovižinis (tas kuris dar dienį klebonas 
tik* ketina biznierių tapti) uz P°ros savaičių PraJ
sako, kad jis žino ir paro
dys kaip įmetus centą pus- 
doleris iššoks iš butelio.

& kas Lubekis, sūnus Kazi
miero Lubekio, tapo tėve
liu stipraus sūnelio.

P-lei Onai Zimnickaitei, 
jo tėvelių namuose buvo 
surengtas “surprize” va
karėlis. Pas p. F. Apols- 
kius taip pat įvyko vaka
rėlis pp. Joną ir Julią Sla
vinskus pagerbti. Linkime 
visiems geriausios laimės.

dės remonto darbą. Garbė 
susipratusiems Lowellio 
lietuviams katalikams, 
kurie taip širdingai remia 
šį darbą.

I

ON 
N YOUR FAMILY!

kontestą, taigi bus duoda
mos populiariškiausiems___________
to vakaro asmenims dova- Tai va proga visiems pra

turtėti, reiks ir man pa
bandyti, tai gal tada galė
siu sau tą naują Forduką , 
nusipirkti, kurio taip labai 
išsiilgau. • Tai matot įvai
renybių bus ikvaliai, o ša
lip to graži programa. 
Traukim visi į bazarą.

Daugumas mūsų lietu
vių gėdinasi, kad juos lie
tuviais pavadina. Bet jei 
jie pasiteiraus, tai pama
tys, kad lietuviai yra 
smarkiausi ir gabiausi 
žmonės. Vienas iš tų gabių 
lietuvių yra kontraktorius 
ir geras parapijietis p. A. 
Gumauskas. Jo vadovybė
je statoma puiki mokykla. 
Parapija jam dėkoja už jo 
darbštumą ir skaitosi • už matosi visai kitokia tvar- 
garbę turėtiJį savo tarpe, ka. Vaikeliai gražiai susė- 

Vyčių Naujokas. dę, seka šv. mišių aukos 
------------- reikšmingumą. Teko gir- 

Darbai gerai eina, ypač dėti, kad visi tėvai begalo 
geležinių daiktų dirbtuvė- džiaugiasi dabartine tvar- 
se. Audenyčiose darbai ka-
silpniau, neš laukia grąži-l Sekmadieniais Seselės su 
nant pavyzdžiu su užsaky-Pa£a .ka . pasišventusių 
mais Visose ' dirbtuvėse: mergmų ir valkmiJ moko mais. visose airotuvese vaikelius tikėjimo dalykų. 
dabar yra įvestas darbo žodžiu Lowellio kolonija 
greitumas kas labai var-|šiame dalyke užsipelno 
gina darbininkus. Jeigu sau dįdį pagyrimo žodį, 
darbininkai būtų gerai or
ganizuoti, tai galėtų iško-. 
voti lengvesnes darbo są
lygas. Tada atsirastų dau
giau darbo, 
gautų darbą.

Beliko tik dešimts dienų nos. Šias dovanas skiria 
iki “Darbininko” Baliaus. LDS. 1-mos kuopos na
štai visu smarkumu pra- riai profesionalai — adv. 
dėjo rengėjai įvairiose ko- Juozas Cūnys ir graborius 
misijose dirbti ir darbas 
eina sparčiai pirmyn.

Cambridge LDS. 8 kuo
pa su savo Dvasios Vadu 
Kun. P. Juškaičiu atkrei
pė ypatingą dėmesį, kad 
balius butų pasekmingas. 
Štai sekmadienį, lapkr. 8, 
š. m., 12:30 vai. p. p. N. 
P. P. M. parapijos svetai
nėje įvyko LDS. 8 kuopos 
susirinkimas. Kuopos pir
mininkas p. Antanas Vai- atvykti į metinę 
siauskas paaiškino susi
rinkimo svarbą ir tikslą, 
būtent — kad šis susirin
kimas sušauktas “Darbi
ninko” baliaus reikalu. 
Susirinkimas išrinko spe- 
cialę Baliaus 
būtent — A.
— pirm., P. 
raštininkas, J. 
fin. rast., B. Žilienė 
din., A. Zaveckas — skel-| 
bimų rinkėjas; nariais: p» 
Sutkus, p. Pilkonis, p. Pu- 
zinas, p. Norkevičius, p. 
Jakas, p. Smilgienė, p. 
šeškauskienė, p. Zaveckie- 
nė ir kitos, kurių vardai 
dar neteko sužinoti.

Kai buvo jau plačiai ra
šyta, kad baliuje įvyks 
Skrajojamosios Pastos 
žaidimas ir kontestas. 
Šiam darbui yra apsiėmu
si dirbti energingų south- 
bostoniečių komisija, bū
tent: pirm. p. O. Siaurie- 
nė; narės — p. B. Cūnie- 
nė, p. D. Januškevičienė, 
p. O. Jankienė, p. E. Mark- 
sienė.

Kadangi Skrajojamasis Į

i

D. Zaletskas. Šias dova
nas galima bus matyti per 
visą vakarą baliuje ir jas 
įteiks patys aukotojai po- 
puliariškiausiems to vaka
ro asmenims — merginai 
ir vaikinui.

Kitos dovanos valtso ir 
polkos su aukotojų var
dais bus paskelbtos vė
liaus.

Kitos kolonijos rengiasi 
Darbi- 

L.ninko” pramogą. V alio 
D. S. rėmėjai!

Lietuvių kalbos mokykla
Jau suvirš mėnuo laiko 

kaip sėkmingai darbuojasi 
mūsų kolonijoje Šv. Kazi
miero Kongregacijos Se
selės iš Worcesterio. šeš
tadienio rytais atsilanko į 
lietuvių kalbos pamokas 
80 vaikelių. Malonu maty
ti kaip vietos tėvai susi
rūpino savo vaikų tautiniu 
likimu. Jaunimas irgi yra 
pilniausiai patenkintas Se
selių gražia dvasia ir uo
liu mokytojavimu.

Sekmadieniais laike šv. 
mišių atsilankiusieji vai
keliai irgi yra Seselių 
priežiūroje. Ištikrųjų, da
bar atsilankius į bažnyčią

Pereitą šeštadienį šios 
parapijos vargonininkui, 
p. K. Smaliui, kuris tar
nauja pas šį kleboną per 
suvirš 10 metų, padarė 
galvos operaciją, kuri bu
vo sėkminga. Velijam var
gonininkui greito išsveiki- 
mo.

LDS. CONN. APSKRIČIO
KUOPOMS PRANEŠIMAS

BAZARAS, BAZARAS!
Visi kas sveikas ir drū

tas į parapijos bazarą. ku- 
i ris prasidės šeštadieni 
lapkričio 14 d. ir tęsis vi- 

i są mėnesį. Atėję nesigrau- 
' dysit. Ne tik parapijiečiai 
j yra kviečiami, bet ir visi 
i Bostoniečiai, lVorcesterie- 
: čiai, Norwoodiečiai, Law- 
renciečiai, Atholiečiai ir 
visi lietuviai Olnevliečiai Į 
šį milžinišką parapijos ba
zarą.

Girdėjau, kad biznieriai: 
Vaitkūnas, Avižinis, Bal
konis, čiočys ir dar keli 
kiti, kurie prašė vardų ne
minėt, eina “bytų” kas di
desnę dovaną paaukos ba- 
zarui. Nors jau numatau 
kas laimės, bet ką gali ži
not dabar dažnai mažiu
kas didi apveikia. Beje, vi
si atsineškite savo centus, i 

o ________ nes n. Dzekevičius išrado |
Paštas turės populiarumo mašineriją, kuri iš centų:

Komisiją, 
Plekavičius 
Šakalys — 
Smilgys — 

iž

I

r

N0W YOU CAN’T AFFORD 
TO BE VVITHOUT THIS 
NEW STANDARD OF 
REFRIGERATOR VALUE! 
A germine Westinghouse . . . 
anv rnodel ... for pocket- 
money payments! You pa y 
just the cash your Westing- 
house savęs you! Ask about 
this Niekei PIan...and 
see the beautiful 1936 West- 
inghouse with its Golden 
Jubilee featurės.

A

B > $

£. .v.

LDS. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 20 dieną š. 
m., Šv. Andriejaus lietuvių 
par. svetainėje, Church ir 
Stanley Sts., New Britain, 
Conn.

Tą dieną, pagal Apskri
čio nutarimo, 8 vai. ryte 
įvyks šv. mišios už gyvus 
ir mirusius apskričio na
rius Šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčioje.

Sesijos prasidės 1 vai. 
po pietų. Visos LDS. Conn. 
apskričio kuopos prašo
mos išrinkti atstovus ir 
prisiųsti į tą suvažiavimą, 
ir jiems įduoti naudingų 
Įnešimų mūs brangios or
ganizacijos labui.

Prašome atvykti ankš
čiau išklausyti šv. mišių.

LDS. Conn. Apskričio 
Pirm. J. Mončiūnas 
Rast. B. Mičiūnienė.

• v •

1. Ten-year economy that 
counts.

2. Five years’ protection 
on Hermetically-sealed 
Unit.

3. FuU-Powere.l for hot- 
veather efficiency, 
longer life.

4. Big, fast-freezing San- 
alloy Froster . .. plenty 
of ice.

5. All-steel cabinet . . . 
thick super-sealed in- 
sulation.

6. Erclusive Bailt-in 
Watchraan Protection.

Naujas Altorius
Jau nuo seno laiko žmo- 

, ,. .-nes troško turėti naują
Bedarbiai Šaižiausios Viešpat i e s į 

Rap. Jėzaus Širdies altorių. Da
bartinis senas, pakrypęs ir 
begalo netinkamas bažny- 

Šv. Kazimiero parapija čios styliui. Vietos katali- 
rengia savo metinį bazarą, kiškos draugijos rengia į-

14 d. ir "tęsis 18, 20,"21, 23, sudarius reikalingą kapi-
24 d. parapijos salėj. talą altoriaus įtaisymui. 

Bazaras bus nepaprastai -----------
Įdomus, nes apart visokių Kitas “Pupų” Vakarėlis 
brangių daiktų laimėjimui Maldos Apaštalavimo 
bus ir programa, kuri su- draugija, lapkričio 24-tą 
sidės iš dainų, muzikos ir dieną rengia “pupų” vaka- 

į kitokių įvairybių. Komite- rėlį. Kiekviena draugijos 
tas ir klebonas kun. J. A. narė ’ į šį vakarą atsives 
Vaitekūnas darbuojasi, savo vyrą, kaipo garbės 
kad šis bazaras būtų sek- svečią. Bus daug brangių 
mingas. Klebonas jau yra dovanų ir skanių užkan- 
išdavęs parapijiečiams a- džių.
pie 500 knygučių, ir jau Už šiuos narengimus rei- 
didelė dalis parduota. Ne- kia pagirti? Mes matome 
'abejojame, kad iki bazaro kaip dažnai įvyksta šei- 
ibus visos parduotos. Da- mynose nesutikimai. Pa- 
bar tik turėtų gerb. publi- našūs vakarai kaip tik su
ka nuoširdžiai paremti ves visas šeimynas į vieną 
gausiu atsilankymu, o pa- bendrą vietelę, kur be 
sėkmės bus užtikrintos, svaiginančių gėrimų ir 
Generalį bazaro komitetą barnių vedusieji galės lin-I 

x anelė J. Ma- ksmai praleisti keletą va- 
iočys, V. Ba- 'Įandėlių.

Svetimtaučių Aukos
Nespėjo parapijos nariai

METINIS BAZARAS

v •

i kuris prasidės lapkričio vairius vakarėlius, kad tik

— . J Vir

Galite įsigyti šaldytuvą
Mokėdami į dieną po 5c 

Nuo šeimos narių LRKSA. CONN. APSKRI
ČIO PRANEŠIMAS

I

sudaro šie: pai 
tuzaitė, E. Cio 
lukonis, D. Ciranka, J. 
Vaitonis. Kitą kartą para
šysiu visų komisijų, darbi
ninkų ir aukotojų vardus, paskelbti, kad jie stengia-

Rap. si įtaisyti naują Saldžiau
sios Širdies Altorių, tuoj 
atsirado keletas svetim
taučių, kurie savo auko
mis paūgdino altoriaus

Šv. Vardo Vyrų Draugija f°ndą- Dr. ir Mrs. James

L0WELL, MASS.

Šv. Vardo draugija tai 
mūsų kolonijos pažiba. Ji 
savo įvairiu veikimu gyvi
na katalikišką akciją. Ke
lios savaitės atgal surengė 
privatinį “Pupų” vakarėlį. 
Kiekvienas narys atsivedė 
savo žmoną. Vakaro prog
rama susidėjo iš žaidimo 
“pupomis”. Laimėjusieji 
gavo brangių dovanų, ir 
skanių užkandžių.

v •

Loughrin aukavo $5.00, 
Dr. Emma Slaughter 
Young aukavo $50.00.

Sodalietes
Merginos Sodalietes šio

mis dienomis rūpestingai 
ruošiasi prie įsitaisymo 
savo “Uniformų”. Už po
ros mėnesių matysime jas 
uniformuotas.

Bažnyčios Remontas
Jau nuo seniai Lowellio 

lietuviai katalikai nebuvo 
patenkinti savo bažnyčios 
vidaus pagražinimu. Sie
nos buvo iškaltos skarda, j_t_: — _-z i_ X__ ’
tinio skonio. Šiomis dieno
mis parapijos rūpestingie
ji nariai aukoja, kad su
darius tam tikrą fondą 
padengti išlaidas ištaisy-

Pupa

atholTmass.
40 Valandų Atlaidai 

prasidės sekmadienį, lap
kričio 15 d. šv. Pranciš
kaus par. bažnyčioje. Bai-

Puikiausias West inghouse... hile kokis modelis galima įsi
gyti mokant po keletą centij. Pasiteirauk apie 5c. planą, ku
riuo galima Įsigyti Westinghouse Auksinio Jubiliejaus šaldytu
vą. JĮ Įsigiję tikrai pasidžiaugsite.

SUSIPAŽINKITE SU NIKELINIU PLANU... ATEIKITE AR 
TELEFONUOKITE — LIBerty 2337

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

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas. 
Telefonas Liberty 2337

X

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Šv. Petro parapijos ba

zaras, kuris užsibaigs ši 
sekmadienį, buvo sėkmin
giausias, kokis yra buvęs 
per 10 metų. Žmonės gau
siai lankėsi, ne tik parapi
jiečiai, bet ir iš kitur. Pa
tarnavimas buvo malonus. 
Patarnavo Marijos drau
gijos, Sodalicijos, Jaunimo 
draugijos nariai ir parapi
jos komitetas. Dovanos 
buvo brangios ir gražios. 
Laimėjusieji džiaugėsi. Ši 
sekmadienį, lapkričio 15 
d. bus išleista geriausi, 
daiktai, kurie liko. Taigi 
nepraleiskite progos. Visi 
ateikite.

Lietuvių svetainėje. Linki
me p. Braziui geriausių 
sėkmių.

Darbai gerai eina. Dar
bus turintieji darbininkai 
dirba kasdien, ir kai ku
riems pasitaiko dirbti net 
ir sekmadieniais. Lietu
viai sutikime gyvena, už
tat čia ir malonu gyventi. 
Bedarbiams sunku darbas 
gauti, nes per šiuos kelis 
mėnesius daug privažiavo 
iš kitų kolonijų.

Lapkričio 22 d., š. m. 1 
vai. po pietų, Šv. Andrie
jaus lietuvių par. svetainė
je, Church ir Stanley Sts., 
New Britain, Conn. įvyks 
metinis suvažiavimas. Tu
rėtų visų kuopų atstovai 
dalyvauti. Bus valdybos 
rinkimas; įvairių komisi
jų raportai, ir įvairūs nau
ji sumanymai. Taigi jeigu 
norime, kad apskritis gy
vuotų ir kuopoms padėtų, 
tai turime pasidarbuoti ir 
dalyvauti suvažiavimuose. 
Apskričio valdyba kviečia 
visas kuopas prisiųsti sa
vo atstovus į Conn. Aps
kričio metinę šventę —su
važiavimą. Atstovai teat- 
siveža naudingų sumany
mų apskričio ir kuopų ge
rovei.
LRKSA. Conn. Apskričio 

Raštininkas.

kuri nedavė jokio bažny- S3*3 antradienį, lapkričio
17 d. Atholietis.

Profeslonatal, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkite “Darbininke”.

šeštadienį, lapkričio 14 
d. yra rengiamas vakarė
lis p. Domininką Brazi pa
gerbti. Ši pramogėlė daro-! 
ma prieš p. D. Brazio ve
dybas, kurios žada greit 
įvykti. Vakarėlis įvyks

Kaip kasmet, taip ir šį
met šv. Petro parapija 
rengia taip vadinamą pau
kščių išleidimo vakarus, 
lapkričio 22, 23 ir 24 dd? 
Kviečiami visi ateiti ir lai
mėti šventėms paukščių. 

! Patarnavimas bus kuo ge
riausias.

■

Šios parapijos jaunimo 
tarpe yra didelis judėji
mas. Vieni yedasi, kitų ap
sivedusių ■ šeimos didėja. 
Šiomis dienomis p. Liudvi-

SYKES & SYKES
P. K. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

V&shington St 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

82 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JA3 

1000 VMhingtOD St 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1508 
Montello Office:

10 Intervile St
TEL. Brockton 2005
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Metinė Oisterių Puota i įdomi. Sujungk vaikučių
Kurs myli oisterius, tai nekaltumą, o Sesučių mo- I 

žino, kad niekur nerasi to- kytojų triūsą ir turi vaka- 
kių gerų oisterių arba tiek rą, kurs kiekvienam atsi- 
daug jų rūšių, kaip šv. Al- laukusiam turi patikti. Į- 
fonso parapijos oisterių žanga tik 35 centai. Kaip 
puotoje, kasmet laikomoj Mokytojas, taip jų moki- 
globc-je ŠŠ. Vardo vyrų dr- niai kviečia visus Baltimo-: 
jos. Antras lapkričio sek- rėš lietuvius atsilankyti, 
madienis oisterių mėgė
jams yra skirtinga diena, 
nes ar būtį lietus, šalna, 
sniegas arba graži diena,

merikos žemelė!
Antra mirties auka šią 

savaitę tai buvo Petras 
Liuščikauskas. Tai buvo 
vyrukas tik 35 metų senu
mo. Mirė nuo inkstų ak
menų. Ypač daug kentėjo 
per paskutines gyvenimo 
valandas. Velionis palai
dotas su bažnytinėmis a- 
peigomis trečiadienį. Jb 
žmonai, jo tėvams kaip vi
siems giminėms reiškiame

giliausią užuojautą 
skausmo valandoje.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Ką Veikia Sodalietės?
Kiek teko nugirsti, pa

rapijos sodalietės, nors ir 
neturi to skaitliaus narių, 
kaip ŠŠ. Vardo dr-ja, ta
čiau nemano užsileisti tos 
dr-jos vyrams. Jos nusi- 
stačiusios parduoti savo 
prieš - adventinės vakarie
nės 400 bilietų, kuri įvyks 
sekmadieni, lapkričio 22 d. 
Bilietas į vakarienę ir šo
kius tik 50 centų. Ištikrų- 
jų, įžanga pigi. Linkime 
darbščioms sodalicijos na
rėms pasiekti savo mierį.

Žvalgas.

SKAITYK - RASI UŽSUPTĄ TURTĄ

Vėl dvejos Laidotuvės
Po ilgos, skaudžios ger- 

•». • *■ * A S—• W VU y *

tai tą dieną šv. Alfonso klės vėžio ligos užbaigė 
mokyklos kieme rasi porą savo_ vargus Ona Turaus-i 
šiintu vyrų, kurie su savo kienė. Velionė buvo tik 38 j 
“locnais” tam tikrais pei- metų amžiaus; dar būtų 
liais darynėja oisterių galėjusi gyventi, bet nuo j 
kaušelius. Pereitą sekma- 1’—
dieni lijo visą dieną, ta
čiau tas 
mųjų. 
300, ir 
kilmės 
bačkų 
iuos visus Dasotino.

Pennsylvanijos Žinios
SGRANTON, PA.

visą
nesulaikė ištiki- 

Susirinko jų arti 
kuomet dienos iš- 

tai 15 
tik

užsibaige, 
oisterių kaip

Pifotos Komisija
Vyriausias puotos gas- 

padorius buvo Valerijonas 
Strazdauskas: kiemo už
vaizdą jo brolis Antinas: 
svetainėj tvarkdarys, Kris 
lupas Šilanskas-: bilietų 
rinkikais, Kazimieras Pa
kalniškis ir Kazimieras 
Pugevičius. Čekių parda
vėjai, Juozas Kvedarą, tė
vas ir Jonas Mazurevičius. 
Prie baro prakaitavo Jo
nas Jasaitis, * Vincas Čep- 
linskas it ’ JonaS'Ltetkhns- 
kas. Ugniakūris buvo Jo
nas Kairys. Juozui Maka- 
rauskui buvo pavesta val
gius supirkti. Stepone Ši- 
lanskienė su savo pagelbi- 
ninkėmis rūpinosi virtuve. 
Jonas Pazneika buvo vy
riausias žaislų tvarkyto
jas. Jam pagelbėjo Melvi- 
nas Keidošius, Juozas 
Kvedarą, sūnus, Albertas 
Matulionis ir Albertas Ja
saitis. Edwardas Žakas 
rūpinosi radio. Orchestras 
buvo Juozo Keidošiaus. 
Pirmos rūšies patarnavi
mą suteikė Mikolas Rama
nauskas, Vladas Stuikis, 
Jonas Bružinskas, Jurgis 
Kamarauskas, Ant. Ivoš- 
kas ir Žakas. Feliksas Rė
kus pasišventusiai ne tik 
tėmino kur ko trūko, bet 
sušilęs žiūrėjo, kad visi 
turėtų užtektinai oisterių.

Ketvirtadienio vakare, 
lapkričio 19 d., Providence 
auditorijoj įvyks kortavi- 
mo vakarėlis ir balius, ku- 

{rio pelnas skiriamas Jė
zaus Nukryžiuotojo Vie
nuolyno užlaiko m i e m s 
našlaičiams. Rengia Sočia! 
T. klubas. Gros šaunus or- sija 
Kestras; bus įvairių bran- kviečia tą vakarą ateiti, 
gių dovanų. Be to bus ir linksmai laiką praleisti 
kalakutas, kurį galės lai- tuo paremti našlaičius.

Rap

PHILADELPHIA, PA.

vėžio ligos nėr pagelbos. 
Buvo palaidota su šv. mi- 
šiomis antradienį rytą. 
Kadangi buvo narė Alto
riaus ir Rožančiaus drau
gijos nuo pat tos dr-jos į- 
sikūrimo, tai moterįs susi
rinko į namus atkalbėti 
rožančių už nabašnikės _
sielą pirmadienio vakare, mėti su įžangos bilietu. Į- 
o antradienį didelis jū bū- žanga tik 50c. 
relis sutiko ir išleido ve- < 
lionės karstą su žvakėmis dalyvavimu 
j bažnyčią. Paliko didelia- našlaičius, 
me nuliūdime vyrą, sūnų 
ir tris dukteris. Lai būna 
lengva jai ši svetima A-

. Visi kvie
čiami dalyvauti, nes savo 

paremsime

Rengimo komisijoje yra 
šios moterys: pirm. M. 
Kamarauskienė, sekr. A.

Profesorius, pulkininkas 
Stasys Dirmontas, Lietu
vos Krašto Apsaugos Mi
nisteris.

i - -
i bankietą, proga to katali-

Šalnienė, ižd. S. Šimkienė; kiško Susivienymo 50 me- 
komisijos narės: K. Miku- tų Įsikūrimo sukaktuvių, 
lienė, A. Sternienė, O. Di- Tūli nariai vietinio veikė- 
lionienė, O. Janulaitienė, jų sąryšio (net nariai val- 
A. Pangonienė, V. Mockie- dybos) giriasi žmonėms, 

kad tai neva tas sąryšysnė, Mon. Mockienė, L.
Corlienė, D. Raižienė ir V. tąjį bankietą rengia.
Janušaitienė (Atstovė į 
Legislatūrą).

Minėta valdyba ir komi- menę? Ir... kam gi puoštis 
visus nuoširdžiai svetimomis plunksnomis?.

Spaud. Kom. Nar.

i
Ką tai reiškia? Koks ti

kslas yra klaidinti visuo-

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 vra 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 ką 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 

i “Skaityk — rasi užslėptą turtą”. Tą knygelę perskai- 
i čiau per 20 minučių, bet tuo trumpu laiku suradau už- 
• slėptą turtą, kokio nebuvau radęs net storiausiose 
j 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 Tąia knygele gali naudotis 
mie ir bažnyčioj. Tos knygylės kaina turėtų būti 
ribė, o ne 20 centų, nes skaitytojas suranda turtą, 
rio jokiais pinigais neįpirksi.

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

“DARBININKO” KNYGYNAS, 
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

įšlaimėjimas. Laimėtinas 
tikietas ištrauktas No. 
4033 A., kurį turėjo pir
kusi gerb. p-nia A. Lasevi- 
čienč iš Athol, Mass. Jis 
buvo jai pasiųstas. Ji be 
galo džiaugėsi, kad laimė
jo tą laikrodėlį, ir prisiun
tė brangų žiedą Kristaus 
Karaliaus Stebūklingąjai 

| 22 d., rengia jubilėjinį vyko auksinio laikrodėlio j Statulai vainiką nupinti.

EAŠTON, PA.

KAS TAI REIŠKIA?
LRKSA 10-toji kuopa Švenčiausios Širdies Mei- 

Philadelphijoje, lapkričio lės Vienuolyno rūmuose į-

Tai Lengvas Užsirūkymas!
4 '

na- 
be- 
ku-

Aš iš savo pusės nuošir
džiai dėkoju visiems Vie
nuolyno geradariams, rė
mėjams ir darbuotojams, 
kurie patys pirko sau ar 
kitiems pardavinėjo tikie- 
tus, kad paremtų Jėzaus 
Švenčiausios Širdies Mei
lės Vienuolyną naujai įsi
kūrusį ir naujoje vietoje.

Ir visiems Gerasis Die
vas šimteriopai teatlygina, 
už uolų pasidarbavimą ir 
už duosnias aukas Vienuo
lyno parėmimui.

Taip pat pasitikime, kad 
visi geros širdies žmonės 
duosniomis savo aukomis 
nepamirš mūsų Vienuoly
no paremti ir ateityje, pa
silieku
Visiems dideliai dėkingas,

Tėvas L. S. Brigmanas, 
C. C. J., Superioras.

PASINAUDOKITE 
PROGA

Atsilankiusieji
Tarp svečių matėsi mū

sų biznieriai, kaip tai Vla
das Dreigina, Petras Ro- 
kuža, Paulionis, Gričina, 
Kazimieras čaičius, Jonas 
Jonča, Feliksas Kirstukas, 
Jonas Grebliauckas ir 
daug svetimtaučių. Puota 
prasidėjo tuoj po sumos ir 
traukėsi iki 11 vai. naktį. 
Pelno parapijai sprendžia
ma liks apie 300 dolerių. 
.Jei oras būtų buvęs gra
žesnis, tai žinovai tikrina, 
kad 500 svečių būtų daly
vavę.

' Mokyklos Vaikučių 
Teatras

^Sekmadienį, lapkričio 15 
d. šv. Alfonso parapijinės 
mokyklos vaikučiai turės 
savo metjnį viešą pasiro- 
f^mą.'-. Jau pora mėnesių 
kaip jierengiasi prie to 
vakaro, tai galima tikėtis, 
kad programa bus graži ir

lengvas

Saugokit tą gerkle!
Sustabdykit tą kosulį ... tą šiurkštų knitėjimą 
. . . pasisiekit už lengvo užsirūkymo ... už Lucky! 
Ar tai jūs šaukiat ir drąsinat sporto komandą, ar 
tiktai kalbat ir dainuojat ir juokaujat namie, jūsų 
gerklė yra apsunkinta, ką vargiai jūs galit praleisti 
nepastebėję. Tad pasirenkant savo užsirūkynią 
užsimoka porą kartų pagalvoti. Pasisiekit už lengvo 
užsirūkymo ... už Lucky ... ir pasinaudokit 
pageidautinąja gerklės apsauga, kurią tiktai 
Luckies suteikia-—ta išimtinąja ‘Tt’s Toasted” pro
ceso apsauga. Kada kitą kartą eisit kur nors 
pasiimkit daug Luckies! Netiktai jie turi gerą 
sk oni. bet pasilieka su geru skoniu per ištisą dieną 
. . . nes Luckies yra lengvu užsirūkymo — ir leng
vas užsirūkymas palieka švarią gerklę—švarų «konj.

* * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★ *

Gera proga kas moka ge
rai anglų kalbą, ir nori 
būti pardavėju, eiti per 
namus, krautuves ir kitas 
įstaigas ir jiems parduoti 
įvairias prekias kokių čia 
nėra ir yra reikalingos 
naudojamos visų ir visur.

Geras uždarbis kas tą 
darbą myli, ir su noru dir
ba. Rašykite dėl visų 
smulkmenų, ir tik tie ku
rie norėtų važiuoti į Los 
Angeles Miestą, Calif.

Mail Order Service, 
8713 Avalon Blvd.

Los Angeles, Calif.

GERKLĖMS NĖRA 
BAUSMĖS!

•—Tai langvas risirUyma*
Jei įū< esat užkimę žaidime, 
♦ai nebūt nuo rūkymo . . . jei 

jūsų yra lengvai užtirūkymet - 

Luckyl Kada vyrat tu kreptiu 

šaukia "cigarai, cigaraiai," 

•utuk jam algai dėl lengvo 

tmirūkymo ■.. tutuk "Luckiatr

Aš praleidau neišsiuntęs savo įstojimo 
blankas tik 3 kartus”—Jūrininkas

Dėdės Šamo jūrininkai alrartda laiko 
išbandyti savo gabumus Jūsų Lucky 
Strike “Svecpstakes." Jūreivis Spang- 
berger entuziastiškas “Swecp*takes” 
mėgėjas nuo U. S. S. Mississippi, 
rašo: “Aš praleidau neišsiuntys savo 
Įstojimo blankas tris kartus — aš pa
siunčia jas kada tik laivas randasi 
Amerikos vandenyse.’’

Ar jūs jau įstojot? Ar laimė jot 
savo skoningus Lucky Strikes? Atsi
suk it radio ant “Votį r Hit Parade” — 
trečiadienio ir šeštadienio vakarais. 
Klausykit, spręskit ir palyginkit melo
dijas — tuomet pabandykit Jūa^ 
Lucky Strike “Sweepstakcs.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 
nusipirk it pakelį šiandiena ir paban
dykite juos.

užsirūkymas
TURTINGO, BRANDAUS-K0NO TABAKO-"rrS TOASTED

: • r

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik bfit sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šalti, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GA LINUOS 

jMOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 

'Šaknų ir žolių: kuri turi savyje ga
lingą šilumą. Siūlydama kaipo saulės 

i spinduliais, sunaikina romatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 

|snio Galinga Mostls tūkstančiams pa
geliojo, pagelliės ir tamstai. G A RA N- 
TUoJaM, ka<l, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinant.

Aplaikom šimtus laiškų su padėkn- 
vonėmis iŠ skirtingų pasaulio kraštu, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pn- 
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT Ir neklausykite 
nei jokių kitų pnsiftlijimų, kad kas Ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OTNTMENT. Ui tik tada 
nelaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
Hartford, Conn.
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PROGRAMA
— DAINOS — Išpildys grupė dainininkų 15—30 min.

Dalyvauja:—

NEPAPRASTAS 
DARBININKO”

Lapkričio - Nov. 25 d., 1936

T❖❖ 
t t❖❖ t❖

Art. R. Juška, M. Karbauskas, J. Ta- 
mulionis, A. šlapelis ir p-lė M. Gribaitė.

— 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.

Pradžia 7:30 vai. vakare, šokiai prasidės 9:00 va
landą vakare ir baigsis 1:00 vai. ryte.

Visi kviečiami kuoskaitlingiausiai atvykti j me
tinę “DARBININKO” pramogą. —

RENGIMO KOMISIJA.

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN. ' WASH1NGTON DEPOT, 

CONN.
džiau-

Šiomis dienomis darbi
ninkų gyvenimas darosi 
pakenčiamesnis. Kai ku
rios dirbtuvės pradėjo pri
iminėti daugiau darbinin
kų.

Šio miesto gyventojai 
rinkimuose daugumoje pa
sirodė demokratais,
žiūrint to, kad miesto gas- 
padorium yra respubliko
nas.

PRIMENAM, 
kad sekmadienį, lapkri

čio 15 dieną, Šv. Andrie
jaus lietuvių par. svetai
nėje, 7 vai. vakare, Hart
forde lietuvių parapijos 
žymūs vaidintojai, vado
vaujant p. J. Burduliui.1

gražiai papuošti gyvomis 
gėlėmis visi altoriai, na o 
jau didysis altorius tie
siog skendo gėlėse. Ir vėl, 
kaip gražiai buvo suruoš
ta procesija, kaip gražiai 
atrodė uniformuotos mer
gaitės nešinos simbolin- 

1 gaiš kviečių varpų pluokš- 
tais. Tikinčiųjų dvasią kė
lė į padanges gerai suor
ganizuotas ir puikiai išla- 

I vintas muz. p. J. Brundzos 
■ vedamas choras, kuris ge
rai išpildė prof. J. Žilevi
čiaus naujus mišparus su 
įspūdinga Mozarto “Mag- 

j nificat”.
Taip, buvo ko pasiklau

syti! Gi kaip solistė p. B. 
Brundzienė savo aukštu, 
švelniu ir maloniu balse
liu užtraukė “Salve Regi
na”, p. prof. Žilevičiui a- 
kompanijuojant, 
širdys suvirpėjo.

Į atlaidus kas 
suvažiuodavo po 
svečių - kunigų,
rėdavo darbo ligi 10—11 
nakties, taigi daugelis at
laiduose ir misijose atliko 
išpažintį ir ... .. x 
šv. Komunija.

Gražu, kad čion yra pa-į 
protys rinktis į atlaidus 
ir vargoninkams, taigi ir 
jų po keletą kasdien at-i 
vykdavo padėti giedoti 
Mišparų. Tai graži vargo- 
ninkų kaimynystės vieny
bė.

nai atsilankė Misijonierius prasideda parapijos _rude- 
Tėvas J. Bružikas, 
nas Kun. S. Stonis, 
užkandžių pasakė gražias 
kalbas Misijonierius, Kle
bonas ir nariai. Programą 
vedė tos draugijos pirmi
ninkas S. Andriuškevičius. 
Visi vyrai išsiskirstė pa
kelta dvasia ir pasiryžę

tyje.
Lietuviai džiaugiasi Wa- 

terburiečių lietuvių, vado
vaujant muzikui A. Alek- 

i siui, radio programomis iš 
į stoties W1XBS. Mes nega
lime surasti žodžių, ku-' 
riais galėtume išreikšti 
padėką. Radio programos 
įvyksta sekmadieniais nuo 
3:30 iki 4 vai. po 
Dėkojame visiems progra- sielų išganymui.

! mos dalyviams, vedėjui ir 
biznieriams. Taigi dėkoja
me ir New Britam, Hart- kričio 14 d., parapijos sa- 
ford, New Haven ir kitų iėje rengia šokius-balių. 
kolonijų artistams. , ....

Darbininkų radio prog- WATERBUR Y, CONN.
ramų mes klausomės jau 
nuo seniai šeštadieniais. į 
Nors Bostonas toli nuo 
musų, bet mes gerai gir- parapijos Audito-
dziame gerus dainininkus .. . . ~
ir kalbėtojus. Prašome pa- - - -i-i parapijos laikyti tą programą kuoil- 
giausiai. Bostono biznie
riai verti pagarbos ir pa
ramos, nes jie savo skelbi
mais remia radio progra
mą.

Klebo- ninis bazaras-fėrai. Klebo- 
Laike nas *r komitetas labai gra

žiais rengiasi ir užtikrina 
dovanas visiems atsilan
kiusiems. Ištikrųjų, bus 
visokių įvairybių. Patarti
na kiekvienam lietuviui ir 
lietuvaitei atsilankyti, kur 
ne tik laiką praleisite lin
ksmai, bet ir padarysite 

pietų, dirbti Dievo garbei ir savo naudą savo parapijai.

Parengimas.
Šv. Jurgio draugovė lap-

misi-

Šiais laikais visi 
giasi laikų pagerėjimu. 
Bet darbininkai, kad ir už
dirba, perdaug nesidžiau
gia, nes labai brangus 
pragyvenimas. Laukia ge

ne- resnių laikų. Tikisi, kad 
prez. Roosevelt atsižiūrės 
ir į darbininkų reikalus.

Ši kolonija yra toli nuo 
kitų didesnių lietuvių ko
lonijų. Lietuviai turi LR
KSA. 205 kp. ir prie jos 
priklauso. Lapkričio 1 d. 
aplankė mus kun. Pranas 
Aukštikalnis, S. J.,
jonierius. Išklausė išpa
žinčių ir pasakė gražų 

suvaidins komediją “Mo-lietuvių kalba pamokslą, 
terims Neišsimelu o t i”. Tai turi būti pirmą kartą 
Pelnas skiriamas Seselėms išgirdome lietuvišką pa- 
Pranciškietems, kurios mokslą šioje kolonijoje, 
gražiai darbuojasi ir mū-Kun. P. Aukštikalnis pa
sų parapijoje, mokydamossakė pamokslus angliškai 
vaikelius. Anart vaidinto-ir lietuviškai. Net ir sve- 
jų programoje dalyvauja timtaučiai gėrėjosi mūsų 
ir dainininkai pp. V. ir O. misijonieriaus pamokslas. 
Sintautai. Taigi šios kolonijos lie-

Kviečiami visi tą vaka-tuviai nuoširdžiai dėkoja 
rą ateti į parankios svetai- Tėvui Aukštakalniui už ap- 
nę pamatyti vaidinimo irrūninimą mūsų dvasiniais 
pasiklausyti gražių dainų, reikalais. Jo pamokslai

T. M. pasiliks ilgai mūsų atmin-

iII

A. P. Krikščiūnas.

Svetimos Plunksnos
■

Ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 15 d., 7-tą vai.

LAUKIAME SVEČIO IŠ 
LIETUVOS

Trečiadienį, lapkričio 18 
d. pas mus atsilankys sve
čias iš Lietuvos p. V. Už
davinys, kuris važinėja po 
Amerikos Lietuvių koloni
jas Vilniaus Vadavimo 
reikalais. Kuriam iš mūsų 
nėra brangus Vilnius, Lie
tuvos sostinė, kenčianti po 
žvėriška lenkų letena. A- 
pie visas Vilniaus krašto 
lietuvių kančias pasakys 
p. Uždavinys. VVS sky
rius ir jo darbštusis pir
mininkas p. F. Svetikas

w •

v •

rijoj, įvyksta šv. Juozapo 
; Vyčių Choro 
teatras - koncer

tas vadovystėje komp. A. 
Aleksio. Kviečiame vieti- 

i nius ir apylinkės gerb. lie- rengia ta proga paminėti 
i tuvius skaitlingai atsilan- Vilniaus užgrobimą, 
i kyti į šį pirmutinį rudens 
lietuvišką vakarą, kurio 
pelnas skiriamas parapi
jai. Programa bus nepa
prastai įvairi ir turininga. 
Bus suvaidinta ką tik iš 
Lietuvos pertraukta Jono 
Skinkio tikrai linksma tri- 

veiksmų komedija, 
Svetimos Plunksnos’. Bū
kite užtikrinti, kad ‘Sveti
mos Plunksnos’ jumis vi
sus tiek ir tiek “priku-1 
tens”.

Aktų pertraukose irgi! 
nebus laiko nuobodžiauti, 
nes bus skambių liaudies 
dainelių, kurias sudainuos 
mūsų gabūs dainininkai ir keturdešimtės 
svečiai Kripai — p. Matas Keturdešimtę < 
liais iš Hartford. Bus ir dr M. Ražaitis. Jo gilios 
gražios lietuviškos muzi- L _____
kos. Gros Waterburio lie- mokslai patraukė klausy- 
tuvių jaunuolių orkestrais, *ojus Keturdešimtėje pa

mokslininkas vaizdžiai nu
piešė ir gražiai bei su
prantamai išaiškino šv. 
mišių auką, kas kiekvie
nam katalikui būtinai yra 
žinotina. Gi misijose vėl 
gražiai išdėstė svarbiau
sias ir pagrindines tiky
bos tiesas įsamonydamas 
tikinčiuosius, kad tikyba 
nėra keno tai išsvajotas 
dalykas, bet Dievo apreik
štos tiesos, kurias kiek
vienas tikintysis privalo 
žinoti ir jų laikytis, kad 
kito kelio į amžinąją lai
mę nėra, kaip tik tas, ku
rį rodo ir kuriuo veda 
Kristaus Bažnyčia.

Keturdešimtėje bu v g

• v

tai visu

' dėsi prie mirštančio ligi 
puskutinio jo pulso plaki
mo. Velionis paliko dide
liame nuliudime savo my
limą žmoną Zuzaną, jau- 

: nutę dukrytę Zuzaną ir 
studentą sūnų Kostantą; 
taipgi čia gyvenančius 
brolį Petrą ir seseris Emi
liją ir Brigitą. Lietuvoje,- 
Ylakiuose, Telšių apskr. 
paliko savo brangią ir my
limą mamytę Liaukadiją, 
84 m. amžiaus ir seseris 
Zuzaną ir Liaukadiją. Ve- 
lionies gimtinė taip pat 
Ylakiai. Valionis tikėjosi 
dar atlankyt savo seną 
motinėlę bei gimines ir pa
sigėrėt savo gimtinės gra
žiu žemaičių vaizdu, bet 
nelaukta ir šiurpi nelaimė 
atskyrė jį nuo savųjų. Ve
lionis buvo pačiam smagu
me, vos tik 50 m. amž.. Jis 
savo darbštumu ir sugebė-

vakaras .hma-is prasiskynė sau ir 
keliolika šeimai kelią į geresnę at- 
kurie tu- eit>’ tik Saila> kad Jis Pats 

su tuom negali naudotis. 
Nors gyveno pasiturinčiai, 
bet tuom nesididžiavo. Bu- 

pasistiprino v0 vls» gerbiamas ir myli- 
mas, o su vaisingumais, 
tai tikrai žemaitiškas. Vi
siems buvo duosnus ir pa
dėdavo vargšamss, kuom 
tik galėdamas. Nestebėti
na, kad į laidotuves prisi
rinko daug žmonių paly
dėti. Kadangi turėjo pla
čią pažintį, tai velionies 

Atlaidai ir misijos pali- šeima ir užuojautos daug 
susilaukė.

Skaudi tai nelaimė, ypač 
likusiai šeimai. Žmona 
neteko ištikimo gero vyro, 
vaikai gi pavyzdingo tėvo. 
Jie nepamirš jo niekados, 
o pagelbėti jam gali vien 
malda.

Tebūna lengva a. a. ve
lioniui šio krašto žemelė, o 
jo siela teilsisi amžinoje 
ramybėje. J. Pabalinis.

Visi 
lietuviai, kurių širdyse 
dar yra kibirkštėlė tėvy
nės meilės, turi dalyvauti, 
ypač jaunimas turėtų bū
tinai susipažinti su ken
čiančios Tėvynės reika
lais. Vyturys.

C. BROOKLYN. N. Y.
Misijos Puikiai Pavyko.

Šv. Onos parapijos baž
nyčioje Misijos įvyko lao- 
pričio 28 d. . Jas vedė Tė
vas J. Bružikas. Žmonių 
lankėsi gana skaitlingai. 
Ypatingai Misijų pabaigo
je. Daug labai ėjo prie 
Sakramentų. Neapsako
mai gražų įspūdį sudarė ė- 
jimas šeimomis prie Ko
munijos: visa bažnyčia, 
tarsi koks gėlynas, buvo 

į pasipuošusi. Mat kiekvie
nas žmogus, einantis prie 
Dievo stalo buvo prisise
gęs gėlę. Daugeliui akyse 
matėsi net ašaros. Misijų 
pabaigoje buvo kanoniš
kas įsteigimas ir narių 
priėmimas į Šv. Vardo 
draugovę ir taip pat į So- 
dalici ją. Didžiulė vyrų ar- 

Į mija virš 50 narių prisiar
tino prie altoriaus ir iškil
mingai pareiškė savo pa- 

' siryžimą stoti už Kristų ir 
■ gerbti Jo Vardą. Lygiai 
apie 40 jaunų mergaičių tą 
patį padarė, pereikšdamos 
savo ištikymybę Marijai. 
Tokiu budu visa parapija 
atsinaujimo dvasiniai. 
Dieve padėk Jersey City 
lietuvių parapijai atgimti 
religiniai ir tautiniai.

Dvasinė Puota.
Šv. Vardo vyrai, Misijų 

pabaigoje, surengė eucha
ristinius užkandžius. Te- šeštadienį, lapk. 14 d.

I
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BROCKERT'Š ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

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

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4334

BOSTONO APIELTNKES BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė
jas Ir Distrtbntorins CTTARLES WAYSHVILLE, pristato ahj baliams, 
restoranams Ir alndėms. Saukite: Ded. 1731.

40 VAL. ATLAIDAI IR
MISIJOS

Nuo spalių 25 d. ligi 
lapkričio 3 d. šv. Jurgio', ' ....... ~ %r .. . , , . . i ko parapijiečiuose gilausparapijai buvo dvasinio • J,,. r . ..V . . . . , . v • . įspūdžio ir sustiprino jųatsigaivinimo bei religinio > • i

• • — •• , ClVcLSlci..sustipejimo dienos. ,
Spalių 25 d. prasidėjo;

atlai d a i. I
Iir penkių i

Titnagas. • v

Žuvo Automobilio 
Nelaimėje.

Lapkričio 7 d. palaido- 
mintys ir iškalbingi pa- tas iš Šv. Jurgio par. baž-

svečiai Kripai — p. Matas Keturdešimtę
su.saX° Sporinis sūne- dįenų misijas vedė kun. j<< M

tuvių jaunuolių orkestras, 
keturi armonistai— E. Di- 
gimas, V. Markevičia. X. 
Rudaitis, J. Zujus ir sve
čiai muzikantai p. Gradec- 
kiai. Labai juokingą mo
nologą apie “Rudi ir Bar
bora” pasakys Albertas 
Stadalius. Kaip ir visuo
met vakaras baigsis link
smais šokiais.

Tad, pasirodykime visi 
“Svetimose Plunksnose” | 
sekmadienį, lapkričio 15- 
tą d. šv. Juozapo parapi
jos Auditorijoj.

Svetima Plunksna.

ROCHESTER, N. Y.
PARAPIJOS BAZARAS

nyčios a.a. Kostantas Vai
telis (Vaitulevičius). Lai
dotuvės buvo iškilmingos. 
Atlaikytos 3-jos Šv. Mi
šios, laike kurių įspūdin
gai giedojo įžymūs giesmi
ninkai, kuriems vargonais 
pritarė J. Brundza. Velio
nio karstą puošė bažnyčio
je apstatytos palmos.

Velionis buvo spalių 31 
d. smarkiai važiuojančio 
automobilio parblokštas 
gatvėje, ties savo biznio į- 
steigą ir tik į Norvegų li
goninę nuvežtas, kuri bu
vo arčiausia, atgavo sąmo
nę. Pasikankinęs tris die-, kad
nas, lapkričio 3 d. pasimi- ti. 
rė, savo mylimos ir bran- - 
gios šeimos akyvaizdoje. 
Kun. A. Petrauskas mel-

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomas Vincas Jozėnas taip

gi žinomas kaipo Vincas Joeiū- 
nas, paeinąs iš kaimo Gaižumų, 
Linkuvos valsčiaus, Šiaulių aps
krities. Vincas Jozėnas gyveno 
Waterbury, Conn. iki 1908-9 me
tų ir nuo tų metų nežinia kur 
randasi.

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

Jei kuris skaitytojų pažinojo 
Vincą Jozėną ir žino kur jis ran
dasi, jeigu gyvas, arba, jei žino, 

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

Waterbury, Conn.
(10-13-17)


