
ADVENTAS

Kataliką pareiga yra galingai 

paremti katalikišką spaudą.

Leonas XIII.

| DABARTIES 
I BILDESIUOS

Pereitą sekmadienį pra
sidėjo nauji Bažnyčios 
metai — Adventas. Tai at
sinaujinimo laikotarpis. 
Adventas — reiškia atėji
mą. Mūsų laikais visame 
pasaulyje eina kova, kad 
pašalinti Bažnyčios įtaką 
iš viešojo gyvenimo. Taigi 
viso pasaulio krikščionims 
— katalikams būtinai rei
kia atsinaujinti Kristaus 
mokslu — religija, nes ji 
yra didžiausioji žmonijos 
palaima, kad ne tik atlai
kytume bedievių - laisva
manių puolimą, bet kad 
sustiprintume ir padidin
tume Katalikų _ Bažnyčios 
įtaką pasaulyje.

KRUVINOJO STALINO 
“DEMOKRATIJA” 

RUSIJAI

r

EINA NUO 1915 METŲ

Lapkričio 25 d., Maskvo
je, Rusijoje susirinko 8-sis 
Sovietų Respublikų kon
gresas, kimiam uždėta 
svarbiausi pareiga priimti 
kruvinojo diktatoriaus 
Stalino parašytą konstitu
ciją.

Stalinas, kalbėdamas 
daugiau kaip dvi valandas 
apie tą naują “kurinį”, pa
reiškė, kad jo nauja kons
titucija yra tikrai socia- 
listiška, nes Rusijoj socia- 
listiška tvarka jau Įgyven
dinta, ir toji konstitucija, 
anot jo, yra demokratiš
kiausia pasauly.

Tikrenybėje gi naujoji 
Stalino konstitucija yra 
atžagareiviškiausia. Joje 
nėra jokių demokratijos 
žymių. Tai priparodo ir 
pats Stalinas. Pagal nau
ją konstituciją turės pilną 
laisvę ir teisę tik komu
nistų partijos nariai, ku
rių visoj Rusijoj iš apie 
170 milijonų gyventojų y- 
ra tik suvirš du milijonai 
komunistų narių. Pats 
Stalinas sako, kad komu
nistų partija ir toliau pa
silieka savo galioje ir už
ima vadovaujamą pozici
ją. Rusijoj kaip ligšiol, 
taip ir toliau veikia tik 
viena komunistų partija 
ir tik jos pagrindu suda
ryta konstitucija. Vadina
si, Rusija pasiliks koki 
buvo, valdoma vienos par
tijos — komunistų.

Apie tą naują sovietų 
bolševikų “perlą” — kons
tituciją buvo plačiai rašy
ta “Darbininko” No. 70, 
rugsėjo 11 d. Prie progos 
parašysime ir daugiau.

'J

DAHBIpHHKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K- ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MASS, ANTRADIENIS-TUESDAY, GRUODIS-DECEMBER, 1 D., 1936 M., No. 92.

APŠVIESTI KELIAI YRA DIDELE SAUGUMO PRIEMONĖ

i

Motoristas gali pamatyti pėsčią einanti žmogų pusė mylios atstu ir auto
mobilį % mylios, liuminuotame Schenectady ir Duanesburg N. Y. kelyje. Apie 
18 mylių kelio yra nušviesta 320 geltonu sodium lempu, 250 pėdų tarpu viena 
nuo kitos. Tai padaryta American Road Builder’s organizacijos, saugu m o 
dėliai.

Rusija Nusigando Vokietijos Grasinimų
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Vokietija - Japonija Pasirašė 
Anti - Komunistinę Sutartį

DARBININKAI LAIMĖ
JO KOVĄ

, Sutartyje aiškiai pasa- 
' kyta, kad tarptautinė ko
munistų organizacija, ku
rios centras yra Maskvo- 

kai, kuriems buvo sustab- čio 25 d. Vokietija ir Ja- tybių Įstatymus ir kad jos 
’ \ ponija pasirašė sutartį, veikimas sudaro pasaulio

organizavosi i uniją,'nukreiptą prieš komunistų taikai pavojų.
internacionalą. Toji sutar- Vokietija ir Japonija pa- 
tis yra nukreipta ne prieš sirašė tą sutartį 5 me- 
sovietų Rusiją, bet prieš tams. Susitarta, kad:

1. Pranešti ir tartis vie- 
ir ben- 

susirašė i United nę komunistų organizaci- drai nustatyti savo veiki-

. Spėjama, kad tą sutartį 
pasirašys ir Italija

Berlynas, VokietijaSouth Bend, Ind. — Ben-
dix kompanijos darbiniu- Pereitą trečiadieni, lapkri- je, tiesioginiai laužo vals- 
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dytas darbas už tai, kad 
jie ' _ .
nors dalinai laimėjo kovą.
Kompanija po 8 dienų lo
kauto, sutiko tartis su

, darbininkais Įvairiais gin- viso pasaulio komunistus,
j čitinais klausimais. Darbi- kurie susibūrę i tarptauti- na kitai valstybei 
s ninkai
Automobile tVorkers of A- ją, vadinamą Kominternas mą kovai prieš komunistų 
merica, ir darbdaviai suti- darbuojasi, kad iššaukti internacionalą, 
ko tartis su tos unijos vir- pasaulinę revoliuciją ir į- 
šininkais. Visi darbinin- steigti valstybėse sovie- 
kai, 
gatvę, bus atgal priimti i 
darbą.
4
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jos inžinieriui mirties bau- NOBELIO DOVANĄ G A-“Pasigailėjo” Vokiečio
----------- : smę pakeitė 10 metų kalė- O NACIŲ ‘IŠDAVIKAS’

Maskva, Rusija —Sovie- jimo. Susilaukė pasigailė
tų komisarai, gavę iš Vo- jimo ir du rusai inžinie- 
kietijos pagrasinimą dėl riai, kuriems irgi mirties 
nuteisimo mirties bausme bausmę pakeitė 10 metų 
vokiečio inž. Emil I. Stiek-; kalėjimo. Bet kiti 6 rusai 
ling, mirties bausmę pa-J 
keitė kalėjimu. Vokietis 
inžinierius buvo nuteistas 
už “sabotažavimą” anglių 
kasyklose. Kartu su vokie-, 
čiu buvo nuteisti sušaudy-; 
mui 8 rusai inžinieriai. 
Vokietija pasiuntė griežtą’ 
protestą prieš vokiečio pa- ~
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Berlynas, Vokietija — 
Šiomis dienomis Nobelio 
dovana pripažinta vokie
čiui Kari von Ossietzky, 
kuri naciai per tris metus 

_________kankino koncentracijos
PREZ. ROOSEVELT JAU

ko, kad Nobelio dovanos 
pripažinimas tokiam as
meniui yra aiškus Vokie-

inžinieriai tapo sušaudyti.

BUENOS AIRES
i
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2. Kviesti kitas valsty
bes, kurių vidujinę taiką 
ardo komunistų interna
cionalo veikimas, prisidėti 
prie tos sutarties prieš ko
munistus.

3. Pasikeisti policijos 
dorius Berlyne Kimitomo pranešimais komunistinio

kurie buvo išmesti i tus.
Sutarti pasirašė Vokieti

jos ambasadorius Londo-

UŽMUŠTA SUNKVEŽI- Japonitos ambasa-MŲ KATASTROFOJE *? H P, !

Edison Ga., Lapkričio 29 Mushakoje. Toji sutartis veikimo klausimais, 
d. —Čia susimušė truck’as/ 
su bus’u. Toje katastrofo
je užmušta keturi žmonės.’

KUN. J. BRUŽIKAS. S. J.
ivifififA ■ Ainst ■ z* «

I kaip perkūnas trenkė į 4. Imtis griežtų priemo- 
Kominterną, kurio centras nių prieš visus asmenys, 
Maskva. Į pasirašymo ce- gyvenančius viduje arba 
remonijas buvo pakviesti užsienyj, kurie tiesioginiai 
ir kitu valstybių ambasa- ar netiesioginiai tarnauja 
doriai.

Buenos Aires, Argentina ti,jos ižeidimas. 
_  - P-----J—;

smerkimą mirčiai. Rusijos 3° dieną atvyko prez. F. 
komisarų teismas bandė D Roosevelt čia gruodžio 
aiškinti, buk vokietis pats, į _dieną prasideda Amen- 
“prisipažinęs kaltu”. Bet 
Vokietija ir visas pasaulis 
žino, kad sovietų teismuo
se ir “didžiausi kriminali
stai” prisipažįsta kaltais, 
ir ne tik prisipažįsta, bet 
savo “nusikaltimus” padi
dina.

Sovietų Rusijos komisa
rai pabijojo Vokietijos ir

Pirmadienį, lapkričio
MAŽINA VIEŠŲJŲ 
DARBŲ IŠLAIDAS
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Argentinoje kilo nesu
sipratimai dėl Lietuvos 
atstovybės. Kai kurie lie
tuviai, matyt, įtaria atsto
vybę, kad ji turinti komu
nistinių tendencijų. Tos 
žinios pasiekė ir Jung. 
Valstybių lietuvių spaudą.

Lietuvių socialistų laikr. 
“N-nos”, lapkričio 23 d., 
įdėjo buvusio sandariečių 
redaktoriaus, nezaležnin
kų kolektoriaus ir socia
listų organizatoriaus Kas
tanto N. Norkaus straips
nį, kuriame tas“ tituluo
tas” ir devynių kailių 
žmogus dėl atstovybės 
kaltinimų smerkia “Ro
mos agentus” (Suprask, 
kunigus). Tai jau jo toks 
amatas.

Bet tos pačios “Naujie
nos”, lapkričio 18 d. laido
je parašė, kad “Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga Ar-

gentinoje neseniai apskun
dė Argentinos valdžiai 
Lietuvos pasiuntinybę ir 
keletą lietuvių laikraščių, 
kad jie“ tarnauja Mask
vai”. Skundą pasirašė ne 
kunigas, bet Tautininkų 
sąjungos pirmininkas Hin- 
cas ir sekretorius Nakutis, 
rašo “Nauiie™0”

Taigi nezaležninkų ko
lektorius, įvairių machi
nacijų meisteris Norkus 
pastatė ir “Naujienas” į 
nerimtą padėtį, nes jos ne
žino tikrai kas ir kaip, o 
rašo ir smerkia. Lapkri
čio 18 d. pasmerkė tauti
ninkus, o jau lapkričio 23 
d. Norkaus žiniomis pa
smerkė “Romos agentus”. 
Vadinasi, “Naujienos” pa
rodė savo nežinystę.

’kos (Pietinės, Centralinės 
ir Šiaurinės) Taikos kon
ferencija.

Visų akys atkreiptos į 
prez. Roosevelt; visi spė
lioja ką jis pasakys, ką jis 
darys, nes Jung. Valsty
bių prezidento dalyvavi
mas toje konferencijoje y- 
ra svarbus daiktas. Jung. 
Valstybių kryptis labai 
daug reiškia pasaulinėje 
politikoje.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

R\TA^NAV1MAX
; GEDAUSI

T

lVashington, D. C. —
Praėjus rinkimams, Fede- 
ralė valdžia griebiasi ma
žinti viešųjų darbų išlai
das. Jau daug darbininkii 
atleido nuo viešųjų darbų, 
o ir dirbantiems kaposią, 
algas. Daugiausia nuken
tės taip vadinami balta
rankiai darbininkai, 
bar WPA darbuose 
2,500,000 darbininkų.

Da- 
yra

Taip vadinamoje Tarp- 
Amerikinėje Taikos kon
ferencijoje dalyvaus 21 A - 
merikos valstybių atsto
vai. Konferencijos darb- 
tvarkėje svarbiausiu pun
ktu bus tai sudarymas 
glaudesnių santykių tarp 
visų Amerikos kraštų eko
nominėje ir politinėje sri
tyje. Sudarę gerus santy- i 
kius, Amerikos valstybės 
sieks pasaulinės taikos.

Taigi Buenos Aires kon-' 
ferencija, kuri prasideda 
šiandien (gruodžio 1 d.) 
yra begalo svarbi ir reikš
minga, nes ji gali sulaiky
ti besiginkluojančias Eu
ropos valstybes nuo pa
saulinio karo.
NICARAGUA PRIPAŽI- 
NO ISPANIJOS FRANCO 

VYRIAUSYBĘ

REIKALAUJA 30 VA
LANDŲ DARBO SAVAI

TES

Tampa, Florida — Ame
rikos Darbo Federacija'spūdį
savo suvažiavime pneme 
rezoliuciją, kuria reika
lauja, kad Kongresas pri
imtų įstatymą, kuris su
trumpintų darbo savaitę 
iki 30 valandų.

Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentu vėl iš
rinktas William Green.

San Salvador, Lapkričio 
30 d. — Nicaragua valdžia 
pripažino Ispanijos suki
lėlių valdžią, kurios dikta
torium yra gen. Francisco 
Franco. Vadinasi, prie Vo
kietijos ir Italijos prisidė
jo dar viena valstybė.

Pereitą penktad i e n į, 
Charlestowne (Bostono 
priemiestyje) įvyko gais
ras, kuris padarė milijono 
dolerių nuostolių.

VILNIEČIAI PAGER
BĖ MIRUSIUS.

Vėlinių proga Vilniaus 
kapuose buvo pašventinti 
du paminklai: ant kapo a. 
a. kun. Konstantino Sta
sio ant kapo inž. Vengrio. 
Kun. Stasiui paminklą pa
statė Lietuvių Labdary
bės draugija ant Vilniaus 
visuomenė. Velionis savo 
sutaupytus pinigus prieš 
mirdamas perleido lietu
vių labdarybės draugijai 
kuri kun. Stasio vardu 
pavadino vieną berniukų 
bendrabutį.

Vėlinu diena daug kas 
vilniečių lankė mūsų 
tautiečių, mirusių Vilniu
je, kapus. Basanavičiaus, 
Vileišių, Čiurlionies, Vi
šinskio ir Kraujalio kapai 
buvo ypatingai pagerbti.

Norwood, Mass. — Sek
madienį, lapkričio 29 d., 
Šv. Jurgio lietuvių para-* 
pi jos bažnyčioje užsibai““ 
iškilmingai 

j kurias per 
• skelbė kun.
S. J. misijonierius. Rytais, 
o ypač vakarais žmonės 
gausiai sueidavo klausyti 
Dievo žodžio, kurį skelbė 
iškalbingas, uolus misijo
nierius, '__
Penktadienio 
nio vakarais buvo pilnutė
lė bažnyčia žmonių.

Sekmadienį, užbaigimo 
dienoje, būtų netilpę baž
nyčioje, jei ne misijonie- 
riaus sumanumas Įvesti 
trečiąsias šv. mišias 7 vai. 

, ryte. Nepaprastai gražų Į- 
į darė šeimynų šv. 

Komunija, kurią priėmė 
šeimynos per 7 ir 8 vai. 
šv. mišias. Po pietų įvyko 
šv. misijų užbaiga: 2 vai. 
vyrų ir vaikinų, 4 vai. mo
terų ir merginų. Vyrų ir 
vaikinų dalyvavo apie pus
trečio šimto, o moterų ir 
merginų virš trijų šimtų. 
Užbaigoje į Sodaliciją įsi
rašė virš 20 mergaičių, o 
į šv. Vardo draugiją įsira
šė apie 25 vyrai.

Taigi šv. Jurgio lietuvių 
parapijos parapijiečiai il
gai atsimins šias šv. misi
jas. Dėkoja Misijonieriui, 
Tėvui Bružikui už gražius 
pamokinimus naudotis 
Dievo malonėmis.

Pasibaigus misijoms, 
Tėvas Bružikas tuojau iš
vyko iš Norwoodo į Bos
toną, iš kur traukiniu 6:35 
vai. vakare išvyko į Chi
cago, III. pradėti misijas 
pirmadienį, lapkričio 30 d. 
vakare Brighton Park lie
tuvių parapijoj pas kleb. 
kun. Brišką. Tai viena iš 
didžiausių lietuvių parapi
jų Chicagoje. Kun. J. Bru
žikas ten skelbia šv. misi
jas pirmą kartą.

RUSIJA, VOKIETIJA IR 
ITALIJA SMARKIAI 

GINKLUOJASI

1

komunistų internaciona
lui, ir,

5. Kooperuoti tarptauti
nėje kampanijoje prieš 

i komunizmą per pastovią
----------- , Vokietijos - Japonijos ko- 

Ispariijos civilis Tiaras r^siją?
gali nusitęsti gana ilgai. Italija principe pritaria 
nes Rusija, Vokietija ir I- tovįai sutarčiai. Spėjama, 

kad ji ją pasirašys.
Maskva nusigando. Su

šuko, kad toji sutartis y- 
ra tiesioginiai nukreipta 
prieš Rusiją. Bet to nesi
mato sutartyje. Jeigu Ru
sijos komisarai nesikištų 
Į kitų valstybių reikalus 
ir pasmerktų kominterną, 
uždraustų tai organizaci
jai veikti, tai nebūtų ko ir 
nugąstauti. Bet kada Ru
sijos komisarai per ko
minterną ruošiasi nuversti 
kitų valstybių vyriausy
bes ir Įvesti sovietus, tai 
toji sutartis, kad ir netie
sioginiai yra ir prieš so
vietų Rusiją.

I

i

talija pradėjo smarkiai 
ginkluotis, ypač stiprinti 
aviaciją. Rusijos komisa
rų valdžia giriasi, kad ji j 
trumpą laiką gali pastaty
ti 100,000 lakūnų prieš 
Vokietijos 70,000 lakūnų. 

Tėvas Bružikas. Be to, Rusija turi didžiau- 
ir šeštadie- šią kariuomenę.

Rusija grasina Baltijos 
valstybėms, jeigu tik jos 
gelbėtų kitoms valsty
bėms prieš Rusiją.

Iš tų žinių, kurias gau
name iš Europos, matyt, 
kad karas Europoje visai 
arti. Komunistinė Rusija, 
begelbėdama Ispanijos ko
munistams, iššauks karą, 
kokio dar gal būti nėra 
buvę nuo pasaulio pra
džios. Duok Dieve, kad tas 
pavojus praeitų.

šv. misijos, 
visą savaitę 
J. Bružikas,

v •

ADF. REIKALAUJA 
KELTI ALGAS DARBI

NINKAMS

t

ISPANIJOS REVOLIUCI- 
JONIERIAI VĖL PUOLA 

MADRIDĄ

Raudonieji Puola Revoliu- 
cijonierin Sostinę Burgos

Washington, D. C. — 
Amerikos Darbo Federa
cijos mėnesiniame žurna
le tilpo straipsnis apie 
darbus ir darbininkų al
gas. Tame straipsny išdės
toma, kad neužtenka dar
bininkams pakelti algas 51 
ar 10 nuošimčių, tas nuo-j 
šimtis turi būti daug di
desnis, palyginus su pra
gyvenimo reikalavimais. 
Federacija reikalauja, kad 
kiekviena šeimyna turėtų 
mažiausiai $3,623 pajamų 
metams. Tiek maždaug 
reikalinga atitinkamam 
pragyvenimui. Šiandien 
darbininkų algos, palygi
nus su dividentais, ku
riuos padarė darbininkai 
korporacijoms, yra uba
giškos, nepakan k a m os 

I pragyvenimui.

t .-t

Madridas, Ispanija —
Revoliucijonieriai, gen. 
Franco vadovybėje, vėl at
naujino mūšius Madride. 
Raudonieji, gavę pagelbos 
iš Rusijos ir kitų valsty
bių, stipriai laikosi Madri
de ir pradėjo ataką Bur
gos provincijoje, kur yra 
revoliucijonierių - sukilė
lių centras. Raudonieji už- 

| ėmė 5 kaimelius Burgos 
provincijoj. Taipgi jie pa
sivarę Guadalajara pro
vincijoj artyn Siguenza, 
70 mylių į šiaurrytus nuo 
Mandrido, taip pat užim
dami 5 kaimelius.

Raudonieji buvo beuži- 
mą Talaverą, bet revoliu
cijonieriai - sukilėliai čia 
sudavė raudonie s i e m s 
skaudų smūgį, ir jie iš čia 
tapo visiškai išvyti.

— v •
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[ETINES ŽINIOS 
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‘DARBININKO* BALIUS FEDERACIJOS SUSI

RINKIMAS
Tuoj po pamaldų, penk- 

Lapkr. 25, vakare, Eikš tadięnį lapkričio 27, vąjfą- 
Ballroom svetainėje, Cam- re ivYko Fed- 3‘čl° sky_ 
bridge, Mass. įvyko “Dar- riaus susirinkimas.

• . Pirmininkui •——
Iš susirinku- kius> Dvasios Vadas, kleb.

Pirmininkui • neatsilan-bininko” metinis parengi- 
mas-balius. 7“ 
šių didžiumą sudarė jauni-j _ ...
mas. Dainų programos da- susirinkimą. 
IĮ išpildė varg. grupė: pp.
R. Juška, .
A. Šlapelis ir A. Visminas. 
Šokiai tęsėsi ligi 1-mos

kun. P. A. Virmauskis ve-

Nutarta rengtis Ųiet.
J. Tamulionis' Nepriklausomybės sukak-

tuves paminėti vasario 14 
dieną. Raštininkui paves-

vai. nakties. Skrajojama- ^a pakviesti kalbėtojus, 
sis paštas jaunimo buvojFers^-itytas 
sutiktas entuziastingai ir 
populiarumo konteste bu
vo stiprios varžytinės. Pa
sirodė, kad laimėtoja — 
populiariškiausia vakaro 
mergina buvo p-lė Elena 
Zaletskaitė iš So. Bostono. 
Vaikinas, Kazys Pečiulis 
irgi So. Bostonietis. Už 
polkos gražiausĮ pašoki
mą dovaną laimėjo p. Vla
das Jakas, senas LDS na
rys iš Cambridge. Valtso 
šokiko vardas nesužino
tas. Teisėjai buvo p. J. J. 
Pilipauskas, p-lė Matuzai- 
tė ir p. A. Giedraitis.

Vakaras praėjo links
mai. Padėkavonės dienos 
rytas pasveikino grįžtan
čius iš pramogos.

j laiškas iš 
Fed. Centro, kuriame dė
koja už prisiųstus Vil
niaus Našlaičiams aukas.

Trečiadieninkas III.

VINCENTIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

--

DARBININKAS 2.

Rap.

PADĖKA
Prabėgus “Darbininko” 

metiniam parengimui, ku
ris Įvyko prieš Padėkavo- 
nės dieną, lapkr. 25, š. m., 
kurio visu darbu rūpinosi 
LDS. 8 kp. Cambridge, 
Mass., LDS Centras ir 
“D-ko” administraciją rę> 
škia nuoširdžią padėką už 
taip Įdėtą didelį rūpestin
gumą dėl baliaus pasiseki
mo. Taipgi dėkoja visiems 
prieteliams - rėmėjams ir 
atsilankiusiems.

DAKTARAI
B11,.,..................        i

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Munieipal Building

525 E. Broadvvay, S. Boston
Oliso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatoa vakarais ir 
nerl^ld ien lai s. taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Bay

Į
3 S

i I
I
I

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVAR1SKI
(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, šventa dienų 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistai

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nno 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:3O iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 ik! 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN RĘPSHIS, M. D,
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valąndos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.
— „Į--.. .

kūręs Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrius. A.
....... 1Ketvirtadienio vakare, 

gruodžio 3 d. įvyks susi
rinkimas Amerikos Lietu
vių Demokratų Sąjungos 
I kuopos svetąinė- 1
je, East Broadway, South 
Bostone. Valdyba.!

Tręčiac|ienįo vakare, lap-! 
kričio 25 d. įvyko pirmas i 
metinis balius lietuvių ve
teranų, kurie yrą sųsior- 
ganiząyę į Amerikos Le- 
gijOno Stepono Dariaus

Publikospostą No. 317. 
atsilankę daug. Iš to mą- 
tyti, kad visuomenė remia 
lietuvius veteranus. J. 
Smigias buvo baliaus vy- I 
riausias šeimininkas. Jam! 
padėjo kiti postp nariai.

ŠV. VINCENTO LABDA
RINGOS DRAUGIJOS

METINIS PARENGIMAS

“v

UŽSINUODIJO SALDAI 
NEMIS

Šv. Vincento PauĮiečįo 
Labdarių konferencijos 
savaitinis susirinkimas į- 
vyko penktadienio vakare, 
lapkr. 27.

Svarbiausias susirinki
mo darbas buvo Kalėdų 
pintinių reikalas. Nutarta 
surasti kųodaugiąųsiąi 
vertų šeimynų, kuriąs 
konferencija galėtų aprū
pinti pintinėmis.

Iždininkas S. Kavolis, 
išdavė “Whist Pąrty” ra
portą: pasirodė, kad pelno 
liko $15. Konferencija šir
dingai dėkoja visiems prie 
to parengimo prisidėju- 
siems.

Į Kalėdų pintinių fondą 
Dr. M. V. Kasperas paau
kojo 8 dolerius, už ką kon
ferencija širdingiausiai 
dėkoja. Treč.

ATSIŠAUKIMAS
Ar turite senų, bet 

nešiojamų drapanų ? 
nežinote ką su jomis dary
ti? štai šv. Vincento Pau- 
liečio konferencija prašo 
tokių drapanų. Padėkite 
šiai draugijai aprengti sa
vo biednuosius. Atneškite 
bile penktadienio vakarą 
Į bažnytinę svetainę. Ačių. 
Šv. Vincenta de Pauliaus

Konferencija.

šeštadienio vakare, apie 
10 vai. Williąm Paul, gvv 
363 West Third St., visa 
šeimyna užsinuodijo “pep- 
permint” saldain ė m i s. 
Williąm Paul, jo žmona ir 
4 suaugę vaikai suvalgę 
‘peppermint’ pajuto skau
smą viduriuose. Pašaukė 
gydytoją,' kuris tuojau į- 
šakė važiuoti ligoninėn. 
Nuvežti į Carney ligoninę 
buvo išegzaminuoti ir su
teikta pagelba. Policija ie
ško saldainių pardavėjo, 
nes Paul sūnus gerai neat
simenąs kurioje krautuvė
je jis pirkęs.

Prisikėlimo bažnyčia, 
dabar statoma Kaune. Jo
je bus tautos panteonas, 
kuriame bus laidojami 
Lietuvai nusipelnę vyrai. 
Šios bažnyčios kertinis 
akmuo pašventintas 1934 
m. birželio m. 8 d., per 
pirmąjį lietuvių tautinį 
eucharistinį kongresą.

m.

dar 
Ar

Pereitą savaitę adv. A. 
O. Šalna buvo išvykęs i 
Rytinę Pennsylvania. Grį
žo pirmadienį, lapkričio 
30 d.

BOSTONE LANKYSIS 
LIETUVOS GENERA

LINIS KONSULAS 
BUDRYS

Gruodžio 12 ir 13 dieno
mis, Ęostone lankysis 
naujasai Lietuvos Genera
linis Konsulas, pulk. Jonas 
Budrys. Sulig turimų ži
nių, gerb. Konsulas at
vyks gruodžio 11 d. vaka
re. šeštadieny darys vizi
tus Bostono miesto Majo
rui, Mass. valstybės Gu
bernatoriui ir gal Cam- 
bridge’iaus miesto Majo
rui. Kiek laikas pavėlins 
lankys ir lietuviškas įstai-. 
gas.

Sekmadienį, gruodžio 13 
d. 2 vai. po pietų, Lietuvių 
salėje, sakys prąkalbą 
Lietuvos reikalais. Tą pa
čią dieną, vakare 6:30 vai., 
Vendome viešbuty, Empi- 
re room, įvyks bankietas 
Generalinio konsulo pa- 
gerbinąui. Kiek žinoma. 
Konsulas į Bostoną at
vyks su savo žmona.

Konsulą į Bostoną kvie
čia |r jam prakalbas ir 
bankietą ruošia naujai įsi-

PADĖKA
Šv. Kazimiero Romos 

Katalikų Draugijos buvo 
laikomas metinis balius 
lapkričio 26 d., Padėkavo
nės Dienoje, kuris gerai 
pavyko. Valdyba ir rengi
mo komitetas dėkoja na
riams ir visiems dalyva
vusiems baliuje.

V. Paplauskas

Gardena St., Brighton, 
Mass. Paliudijo John Cou
ghlin ir Benigna Jakutytė.

Lapkr. 26 d., po mišių 
Vladas Ambrožas, 89 Sil- 
ver St., So. Boston, vedė 
Marijoną Marinauskienę 
— Kovalskaitę. Liudijo 
Pranciškus Sass ir Pauli
na Voicek.

Lapkr. 28 d., 3 vai. pp., 
Pranciškus Medeiros apsi
vedė su Benedikta Šidlaus
kaite, 259 W. 4th St., So. 
Boston.

7 vai. vak. susišliubavo, 
Mykolas Raduazzo su Eva 
Brazinauskaite, 135 W. 
5th St., So. Boston, Mass.

SPORTININKAS JANUŠAS

Lapkr. 24 d., 8 vai. vak., 
492 E. 7th St., So. Bosto
ne, vadovybėje Šv. Vincen
to labdaringos draugijos, 
įvyko “Whist Party” Ka
lėdų dovanoms biednuo- 
menei. Žmonių buvo apy
pilnė salė. Mat šaligatviai 
buvo ledini. Senieji žmo
nės, bijodami paslysti, nė
jo. Kita galima priežastis, 
tai perdaug parengimų su- 
sipuolimas. Susirinkusiųjų 
buvo didžiumoje jauni
mas. Jaunimas didžiumo
je buvo ir vadovybėje. Va
karas buvo labai tvarkin
gas ir linksmas. Toks jau
nuomenės pasirodymas į- 
rodo, kad naujų veikėjų 
skaičius ir pajėgos auga 
ir didėja. Lauksime kito 
tos labdarios draugijos 
metinio parengimo.

__ KRIKŠTAI
Lapkr. 26 d., tapo pa

krikštyta Pranciško ir 
Mag d a 1 e n o s (Šidlau
skaitės) Vestfieldų dukra 
vardais Florencija - Mag
dalena. Kūmai buvo Ed
vardas Urban ir Malvina 
Šidlauskaitė.

Tuo pačiu laiku krikštas 
tapo suteiktas ir William- 
Marijonos (Pievarūnai- 
tės) Gagnon šunaičiui. 
Jam vardai yra duoti Pi
lypas - Albertas. Jo kūmai 
buvo Bronislovas Pivarū- 
nas ir Ona Stakeliunaitė.

PIKTI VOKIEčiŪŽODŽIAI 
LIETUVAI

jaudinasi ir rodo neapy
kantą Lietuvai. Neteko 
gi^dėįį, kad panašius dar
bus savo viduje toleruotų 
bet, kuri kita valstybė. 
Laikraščio “Der Angriff” 
tėvynėje tai toleruojama 
mažiau, negu kitur.

“Ostand”, Vokiečių rytų 
sąjungos organas, prieš 
Lietuvą kiršina kitų būdu. 
Jis kaltina Lietuvą, kad ji 
remianti didlietuvių imi
graciją į Klaipėdos kraš
tą. Girdi, Lietuvai pai
mant Klaipėdą, mieste bu
vę 31,000 gyv., o dąbar 
48,000. Paskutiniais me
tais daug steigiasi pramo
nės įmonių, daug lietuvių 
Klaipėdoje prisipirkę skly
pų, lietuviai neišnuomuoja 
dabar būtų vokiečiams.

Polemizuoti su šia spau
da nėra prasmės, tik įdo
mu, ko vokiečiai tokiu ki
šimusi nori.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

MIRĖ

Lapkr. 21 d., Tewksbury 
prieglaudoje, mirė Jonas 
Jocius, 44 metų. Paėjo iš 
Kuršėnų. Amerikoje pra
gyveno 24 metus. Paskuti
niu laiku jis dirbo ūkėje, 
Salėm, N. H. Ten bedirb
damas puolė nuo šieno ve
žimo. Iš to, mėnesį pasir
gęs, mirė. Paliko žmoną, 
seserį ir brolį. Palaidotas 
bažnytiškai, lapkr. 28 d., 9 
vai. ryte., Šv. Benedikto 
kapuose.

APSIVEDĖ
Lapkr. 25 <Ų, vakąre, Bi

rutė Nayickaitė ištekėjo 
už Waltęr G. Brooks, 22

IŠSIRENDAVOJA
Išsirendavoja 5 kamba

rių tenementas su Centra- 
liniu apšildymu ir Janito- 
riaus aptarnavimu. Nau
jai ištais y t as. Kreip
tis į “Darbninko” adminis
traciją, 866 W. Broadvvay, 
ŠQ. Boston, Mass.

Jono Janušo vardą daž
nai girdžiame per radio ir 
dažnai skaitome laikraš
čiuose — net jo paveiks
lus matome, bet ar visi ži
nome, kad jis yra mūsiš
kis?

Šis labai pasižymėjęs 
futbolninkas yra 20 metų 
amžiaus, sveriąs 195 sva
rų ir aukščio tarįs 6 pėdas 
ir du coliu. Jis gimė, augo, 
sakramentus priėmė ir 
gyvena Lexington, Mass. 
Baigdamas to miesto High 
School, pasirodė geru fut- 
bolio žaidiku. Persikėlęs 
i Bostono kolegiją, pir
mais metais tik ruošėsi i 
kolegijos futbolio ratelį. 
Pernai jau gerai žaidė. Šį
met jis beveik kiekviena
me žaidime dalyvauja ir 
labai gerai pasirodo. Va
lio, mūsų tautiečiai.

Mūsų sportininko tėvai 
yra susipratę lietuviai — 
katalikai iš Raudėnų. A- 
part Jono, jų du sūnų 
lanko High School. Garbė 
ir tėvams už gerą vaikų 
auklėjimą. Ir mums lietu
viams yra ypatingo džiau
gsmo iš Janušų šeimos. 
Geriausios jai ateities.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
ini verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Specialus Pasiūlymas
L STREET LIQCORE STORE

Parduodam geriausius įvai
rią rūšių TONIKA, DEG 

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ- 
Visokiose Jtalpose: Bonkoms, ’ 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užleido, pasirinki
mas didžinusias ir įvairinusiai:. I 
POKILIAUS, VESTUV R M S. 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su-«. 
mažinamos. Brista tom greitai ir ( 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki į 
H vak. »

Palaukit SOL'-tb Boston 4147 ’ 
Pas J. STRIGUNĄ M 

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. 1

Paskutiniu metu vokie
čių spauda, o drauge su ja 
ir Karaliaučiaus radio 
pradeda vėl pulti Lietuvą. 
Pa v., dar visai neseniai 
mūsų spaudoje buvo apra
šyti Lietuvos užgaulioji
mai ir juodinimai.

Nepraleistas nė Juknai
čių bylos sprendimas, nors 
jo švelnumu niekas neabe
joja, o teismo pastangas 
surasti tiesą pati vokiečių 
spauda įvertina. Nepai
sant to, “Frankisches 
Volk” vadina jį Lietuvos 
šikanomis, o oficiozas 
“Voelkischer Beobacher” 
— lietuvių smurtu prieš 
Klaipėdos kraštą.

Pateikus seimui priver
čiamųjų darbo įstaigų įs
tatymo projektą, kuris 
taikomas visam respubli
kos plotui, vokiečių spau
da tuoj-suskato pulti Lie
tuvą, pamiršusį, kad dar
bo ir koncentracijos sto
vyklos jau seniąi egzistuo
ja pačioje Vokietijoje. 
“Be r 1 i n e r Boersenzei- 
tung” tą įstatymą išvadi
na “nauju smūgiu Klaipė
dos krašto autonomijai’’. 
“Rheinischer — Westpha- 
lische Zeitung” mano ga
lįs reikšti protestą prieš 
“Kauno vyriausybės nau
ją teisės sulaužymą”, o 
“Berliner Lokąląnzeigęr” 
išpučia tautos atstovo Pa
kalniškio tuo klausimu 
seime padarytas pastabas 
į klaipėdiečių proteątą 
prieš Lietuvos žygius. Pa
tį Vokietijos telegramų 
agentūra tendenęiniai ąt- 
pasakoja atstovo Pakal
niškio kalbą.

Pagaliau, “Der Angriff”, 
kažkodėl susidomėjęs 
Klaipėdoje vedamu tar
dymu keleto asmenų, su
sektų bešnipinėjant sveti
mos valstybės naudaį, ta
me įžiūri “naują terorą 
Klaipėdos krašte”, dėl ta

/
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PUSANTRŲ METŲ KA
LĖJIMO UŽ VADŽIAS.

Baisogalos miestelyje 
Olimpijus Lebedevas, iš 
Naujamiesčio valse., Dar- 
gėnų kaimo, nuo ūkininko 
vežimo pavogė vadžias ir 
botagą. Kadangi Lebede
vas du kartus jau buvo 
baustas už vagystes, šiuo 
kartu nubaustas IV2 metų 
sunk, darbų kalėjimo.

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

I

į

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius.' Taisymo ir demoDstravi- 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

(SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA NAMAS

South. Bostone — 106-108 C 
Street, kampas West Sixth St., 
namas su krautuve, mėsos manke
tu, 2 flatų. viršui po 5 kambarius 
kiekvienas. Su Sitų vandeniu, ge- 
rai ištaisytas. Duoda mėnesinės 
rendos $60. Kaina $1200. Assssy- 
tas $4000. Kreiptis: Keenan, 396 
Broadtvay.

(12-1, 4, 8)

■

L DOYLE
303 West Broadvvay 

So. Boston, Mass.
Užlaiko įvairios rūšies 

likerinių gėrimų 
buteliuose.

Tel. SOUth Boston 9252

x r«*. 04.

Tūkstančiai rado paleng
vinimu geliamiems ir 

skaudamiems muskulams 
— sn keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vąisbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per SO metų^

<40-10 ' A * O V t

i: n ; •/. s m t

PARSIDUODA

Bučernė ir grosernė. Di
delis kampinis storas. Biz
nis išdirbtas per daug me
tų. Parsiduoda pigiai. 
Klausk, 208 W. 5th St., So. 
Ęoston, Mass.
r

PLAUKŲ SLINKIMAS

S
 Slinkimas, Plaiska- 

noš ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process. 
Eleetric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady, 327i^.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
to, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10-12 tiktai.

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelzinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodų ir baltų duonų. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR I

SŪNŪS
(seniausias šios valstybes;

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES

Į

|

i
j 254 W. Broadway, So. Boston i 

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

Tel. Brockton 390
! Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 VV. 7th St
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadvray,

So. Boston, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER |

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. S 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110 1
į 16-18 Infervąle Street, Nfontello, Mass. |
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IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
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81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

LIETUVIŠKI 
LAIKRAŠČIAI

SAKO BECKUI AN
GLŲ LAIKRAŠTIS.

Telefonas
Worcester, 5-4334

* 
t

BOSTONO APTELINKtS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė 
Jas ir Distributorins CHARLES \VAYSHVILLE, pristato alų baliams, 

restoranams ir alodams. Saukite: Ded. 1731.

KUN. A. PETRAUSKO 
PASKAITOS LONDO

NO LIETUVIAMS. PADIDĖJO KNYGŲ 
LEIDIMAS

DR. A. M. RAČKUS SKI
RIAMAS VYTAUTO DI

DŽIOJO MUZIEJAUS 
SKYRIAUS VEDĖJU

1428 Columbia R<L, So. Boaton, Maaa 
Orauglja savo auslrlnklmna laiko kas 

antra utarninką rntaMto.

7:30 vai. vakSare, potažnytinėj 
talnCi

Vlaala draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raitininke.

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.

bus pažymėtas veikalo

NUBAUDĖ UŽ JŪREI
VIO KELNES

Lietuvaičių sesučių rankų darbo kojinės. Tai gra
žus įvairiais raštais išmargintas liaudies menas. Da- 
bar tokių kojinių Lietuvoje jau rečiau beužtinkama. jų~simpatizatoriai: rusai

tvirtovės, 
katalikai

neturėtų,
ir susipratusių

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVO.

PirmininkS — Eva MarkslenS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298
Vlce-pirm. — Ona JanklenS, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mase.
Prot Ražt — Ellzabeth Ovalia, 

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

fin. Rast. — Marijona MarkoniutS, 
29 VVhipple Avė., Roslindale, Mass.

TeL Parkway 0558-W 
iždininke — Ona Staniullute,

105 West 8th St, So. Boston, Mass. 
TvarkdarC — Ona MlzglrdienS,

1512 Columbia R<L So. Boston, Mass.

ma tad tikėti, kad kalba 
anie skystimą barzdoms 
nėra tuščias prasimany- / 
mas.

Aš, riantis nepriklausomai 
savo Lietuvos valstybei buvo 

už- gauta tiek daug iš Ameri-

94 Bradford St., 
Lavvrence, Mass.

Londonas. Daily Tele-i 
graph vedamajame straip- skusti. Skystimas,

IŠTRĖMĖ KUN. N. RAŠ-
TUTĮ

I -

BROCKERT’S ALE

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dezter 1952 

Namu: PI. 6286

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NACIAI GELBSTI ISPA- kundė savo viršininkui, 

NIJOS SUKILĖLIAMS i kuris viešbučio savininką 
patraukė į teismą už pa- 

Lon- sisavinimą Dėdės Šamo

v •

v -

LIETUVIŠKOSIOS
MOKYKLOS. ___

Prie parapijų paprastai ■ Katalikių Draugija,
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Ką Sako Dr. J. Leimonas 
Apie Mus

Dr. J. Leimonas, Lietu- miršti, ypač Scrantono lie- 
vos Pavasarininkų Vy- tuvių parapinės mokyklos 
riausias Vadas, grįžęs iš vaikučių pasirodymo, ku- 
Jung. Valstybių į Lietuvą, rie savo programa vieto- 
rašo savo įspūdžius, 
ką Dr. Leimonas 
“Mūsų Laikrašty” 
lietuviškas parapijas, mo- mokytojoms ir ypač vietos 
kyklas, draugijas ir laik- klebonui 
kraščius:

svarstys visus muziejaus 
reikalus ir darys žygių ap
saugoti bei ištirti Lietu
vos kultūros ir istorijos 
paminklus. Dr. A. M. Rač- 
kus dabar gyvena Kaune. 
Iš pradžių jis manė vers
tis medicinos gydytojo 
praktika, bet paskutiniuo
ju metu jis savo nusista
tymą pakeitė ir dabar 
dirbs Lietuvos istorijos 
mokslo srityje. Tsb.
NEBEREIKĖS SKUSTI 

BARZDŲ

London, Anglija 
don Sunday Observer iš nuosavybės. Federalis tei- 
Lisbon, Portugalijos pra- smas viešbučio savininką 
neša, kad iš Vokietijos at- nubaudė pinigine bausme 
vyko kareivių ir karinin- $50.00. Teisėjas pareiškė, 
kų pulkas į Madrido fron- kad tai yra prieš įstaty
tą. Taipgi praneša, kad ir mus užgrobti jūreivio dra- 
iš Italijos atvykę kareiviai bužius už jo asmeninę sko- 
padeda sukilėliams kovoti, lą.

Ne kitaip yra ir su rau-j --------------
donųjų valdžios pajėgo- Lietuva nuskriausta 
mis. Paimti nelaisvėn rau-į -
donųjų valdžios kariuome-i 
nės kareiviai pasakoja,} 

I kad didelę dalį kariuome- } 
nės sudaro komunistai ir ;

i,j 
čekai, žydai, prancūzai ir 
italai. Na, anot lietuvių 

, - ~ r. v b..............bolševikų laikraščio, ir. Gerb Prof. Ražaičio vei- vienas lietuvis, kurio laiš_ 
.kalas kilo iš paties auto-^ą tas laikraštis atsispau- 

ku- paskaitų Dvasinės Semi- Vadinasi, Ispanijoj ne
-arijos auklėtiniams. ~ Bet iSpanų karas, bet tarp

tautinis — komunizmo ir 
fašizmo karas.

Seirijų Juozas

Štai mis sujaudino iki ašarų, 
rašo Už tai tenka didelė garbė 
apie seselėms kazimierietėms 

lllVUJ VVJV141»J 11 J VCIV VltUUO 

i_>_i---------------jį kun. Kurui, uo
liam ir nenuilstamam lie
tuviškosios dvasios ir lie
tuviškojo veikimo milži
nui.

ILIETUVIŠKOS PA
RAPIJOS.

Amerikos lietuvių gyve
nime vieną svarbiausių ro
lių vaidina lietuvių katali
kiškos parapijos, kurių | 
šiandien yra apie 130. Jos 
yra didžiulės lietuviškojo 
gyvenimo 
lietuviai 
parapijų 
šiandien 
lietuvių mažiau jau turė
tume. Ir štai kodėl. Lietu
vių katalikiškosios para
pijos jungia lietuvius į 
vieną šeimą. Parapijoje 
aprūpinama ne tik lietu
vių katalikų religiniai rei-: 
kalai, bet taip pat sten
giamasi jiems pagelbėti ir 
visuose kituose reikaluo
se.

Užsienių spauda prane
ša, kad austras F. Ringe- 
ris išrado skystimą, ku
riuo suvilgius barzdą, 
plaukai nuslenka, tarytum 
geriausiu skustuvu nu- 
_____  _____ , anot 

snyje antrašte „Pulkinin-I spaudos veido odai nė kiek 
ko Becko misija Londo- nekenkia. Ringeris savo 
ne”, girdamas Becką už .išradimais chemijos srity 
gerų kaimyninių santykių į yra plačiai žinomas. Gali-

LIETUVIŠKOS 
DRAUGIJOS.

Prie parapijų daug 
kia ir lietuviškųjų drau- 

jei gijŲ- Yra čia vaikučių ir
savų

tai
jaunimo draugijos, kurios 

’• paprastai dalinasi į ats
kiras vyrų ir mergaičių 
draug., yra čia ištisa eilė 
visokių draugijų suaugu
siems. Vienos tų draugijų 
veikia tiktai parapijų ri
bose, o kitos yra centrali
zuotos ir išsišakojusios po 
visos Amerikos lietuvių 

: kolonijas. Iš šitų centrali- 
nių organizacijų pažymė- 

. tina lietuvių kunigų orga- 
} nizacija — Kunigų Vieny
bė, Katalikiškojo lietuvių 
Jaunimo vyčių organiza
cija, Studentų ir Profesio
nalų organizacija, Moterti 

__ , Lie- 
yra lietuviškos mokyklos. tuvįų Darbininkų Sąjunga

kos lietuvių visokeriopos gą, kuri turi būti būtinai 
pagelbos, tai už tai ypatin- panaikinta.
gai turime būti dėkingi 
katalikiškoms lietuvių or
ganizacijoms ir parapijų riaus gilių studijų ir jo 
vadams — lietuviams ’ ’ “ ~ -
nigams.

_________

. - _ HČia lietuviai leidžia save Amerikos Lietuvių Rymo} 
vaikučius mokytis. Šitose Katalikų Susivienijimas 
mokyklose vaikučiai mo-jr kitos? Ši paskutinė, tai 
komi ir lietuviškos kalbos. yra Amerikos Lietuvių 
Vaikučiai turi galimybės Rymo Katalikų Susivieni-' 
auklėtis, lavintis lietuviš-, jimas yra grynai pašalpi- 
koj dvasioj. Ko jie, žino-—ė organizacija, turinti 
ma, kitose svetimtaučių šiuo laiku apie milijoną 
mokyklose jokiu būdu ne-! dolerių turto. Būdamas 
galėtu turėti. Būnant man Amerikoje turėjau laimės 
Amerikoje, teko dalyvau- dalyvauti šios draugijos 
ti tokių lietuviškų parapl- 50 metų jubiliejinėj šven- 
nių pradžios mokyklų mo- tėj ir pasveikinti ją Lietu- 
kslo metų užbaigimo iš- vos lietuvių katalikiško

sios visuomenės vardu. 
Visas centralines katali
kiškosios lietuvių organi
zacijas jungia Amerikos 
Lietuvių Katalikų Fede
racija, vaidinanti ten pa
rašų vaidmenį kaip nas 
mus Lietuvoje Katalikų 
Veikimo Centras.

Katalikiškosios lietuvių 
Amerikos

kslo metų užbaigimo iš
kilmėse. Ir turiu prisipa
žinti, kad tuo, kas tose iš
kilmėse vyko — likau ne
paprastai sužavėtas. Tai 
ką sugebėjo parodyti šių 
Amerikos lietuvių pra
džios mokyklų vaikučiai, 
manau, kad mes Lietuvoje 
su savo pradžios mokyklų 
vaikučiais to toli gražu 
nepajėgtume padaryti. Ir organizacijos 
tai buvo pravesta tokioj lietuvių gyvenime vaidino į 
lietuviškoj patriotinėj ir vaidina nepaprastai di- 
dvasioj. kad tiesiog grožė- delį vaidmenį. Ir jeigu ku-į 
jomės ir stebėjomės! 
turbūt, niekuomet 
gyvenime negalėsiu

Daugiausia lietuviškųjų 
parapijų ir lietuviškųjų 
katalikiškųjų organizaci
jų dėka gali gyvuoti lietu
viškoji spauda. Jeigu pa
imti šiandieninę katalikiš
kąją Amerikos lietuvių 
spaudą, tai čia rasime to
kių gražių laikraščių, kaip 
dienraštis “!
kart per savaitę einąs 
simpating a s
kas”, daug nuolat pažan
gos darąs laikraštis ‘Ame
rika’, didžiulis laikraštis 

į “Garsas”, Katalikiškojo 
jaunimo laikraštis ‘Vytis’, 
Studentų ir Profesionalų 
laikraštis “Studentų Žo
dis”, Kunigų Vienybės or
ganas “Forumas”. Manau, 
savaime ir be aiškinimų 
bus suprantama, kad lie
tuvių katalikiškoji spau
da Amerikoje buvo ir yra 
labai didelis veiksnys lie
tuviškajai tautinei sąmo
nei išlaikyti. Mes šia pro
ga linkime jai, lietuviš
koms organizacijoms, pa
rapijoms ir visai lietuviš
kajai Amerikos visuome
nei geriausio pasisekimo 
taip gražiame, didingame 
lietuvių tautai darbe.

šiam veikalui išleisti prof. 
Ražaitis neturi lėšų. 
Mums, kunigams, tenka 
ištiesti autoriui pagelbos 
ranką ir tuomi pat labai 
daug patarnauti Bažny
čiai, Lietuvai ir lietuvių 
tautai.

Kiekvienas aukojęs šiam 
naudingam ir būtinai rei-

San Francisco, Cal. — 
Lucian Delanges, viešbu
čio savininkas, užgrobė 

kalingam darbui įvykdyti jūreivio kelnes už tai, kad 
bent dešimts (10.00) dole- J^s nesumokėjo $3.50 už 
rių, bus laikomas veikalo kambarį. Jūreivis apsis- 

Draugas”? du farbės v“das ‘
. bus pažymėtas veikalo 

“Darbiniu- zYmipję vietoje ir gaus sj
i 
I
istorinį veikalą dovanai.

Žinodami Tamstos nuo
širdų palankumą vertin
giems darbams, kreipia
mės į Tamstą, prašydami 
suteikti paramą.

Išrašykite čekį kun. J. 
Vaitekūno vardu ir malo
nėsite siųsti šiuomi ant
rašu :

Rev. J. Vaitekūnas,
349 Smith Street, 

Providence, R. I.
Kunigų Vienybės Cent

ro Iždininkas kun. J. Vai
tekūnas visus gautuosius 
pinigus laikys K. V. Ižde, 
atskiroje sąskaitoje, ir 
bus panaudoti tiktai mi- 
tėto vaikalo išleidimo rei
kalams.

(ADVENTUI) 
Arti jau Kalėdos, 
Diena Užgimimo 
Mūs Jėzaus 
Sielų Atpirkėjo.

Kad tikslą pasiekus, 
Jis žengė ant žemės, 
Jam gimti 
Vargingai prisėjo. 

Belaukiant tos šventės 
Privalome ruoštis, 
Širdis mūs 
Doromis dabinti.

Ir.jose, it sostą, 
Mes Jėzui Karaliui 
Atydžiai
Gražiai pagaminti. 

Šalin tad visi mūs 
Blogi papratimai! 
Te mūsų 
Širdyj jų nebūna.

O Dieve, mes trokštam 
Vien Tau priklausyti, 
Nei vienas
Tegu Tau nežūna.

sudarymą su Rusija ir 
Vokietija, nurodo, kad 
jam šiandien galėtų pri- 

i tiktų imtis iniciatyvos 
dviejų Lenkijos mažiau 

: galingų kaimynų. Čekos- 
j lovakijos ir Lietuvos, at
žvilgiu. Su tomis valsty
bėmis Lenkija, kaip nie
kam nepaslaptis, yra blo
guose santykiuose. Santv- 
kius su Čekoslovakija 
daugiausia trukdą didelė 
lenkų mažuma Čekoslova
kijos pasienio srityse. Lie
tuva yra dar labiau nu
skriausta, nes didelė dalis 
jos teritorijos kartu su 

i jos sostine Vilnium buvo 
smurtu užgrobta 1920 me
tais lenku generolo ir iki 
šiolei Lietuvai negrąžinta. 
“Tikrai jau metas, kad 
siena, kuri buvo uždaryta 
tarp Lenkijos ir jos kai
mynų prieš 16 metų, būtu 
vėl atidaryta”, baigia lai
kraštis.

Kaunas — Atitinkamos 
įstaigos baigia ruošti nuo
status, kuriais baus už 
vartojimą nepadorių žo
džių viešose vietose. Ypač 
bus aštriai baudžiama už 
biaurių rusiškų keiksmų 
vartojimą.

Kaunas — šiomis dieno
mis lenkų valdžios orga
nai iš Vilniaus krašto pro 

, Vievį į nepriklausomą Lie- 
1 tuvą ištrėmė žinomą Vil
niaus krašto lietuvių vei
kėją kun. Nikodemą Raš
tu tį. Tai jau ketvirtas 
šiais metais tremtinys iš 
pavergtojo Vilniaus kraš
to.

Didžiai Gerbiamasis!
Įvykusiame Kunigų Vie

nybės Seime dalyvavęs 
Vilkaviškio kunigų Semi
narijos profesorius kun. 
Dr. M. Ražaitis supažindi
no Seimo dalyvius su jo 
parašytu Bažnyčios istori
jos kursu, kuri jis norėtų 
atspausdinti. Seimas Pro
fesoriaus pasiryžimui nuo
širdžiai pritarė ir priėmė 
atatinkamą rezoliuciją.

Prof. kun. Ražaičio pa
ruoštasis veikalas būtų 
Dirmutinis lietuvių kalba. 
Tai būtų didelis patarna
vimas ir Bažnyčiai, Lietu
vai ir lietuvių tautai. Šis 
milžiniškas kūrinys labai 
išsamiai parašytas. At
spausdintas sudarytų tris 
didžiulius tomus, apiman
čius per 1500 puslapių.

Neturėjimas lietuvių kal
ba Bažnyčios Istorijos, ________________ __
aišku, sudaro mūsų tautos | kmo* Globėja — ®. Janutonienė, 
jaunuomenės auklėjimo ir 
mokymo didžiausią spra-

Kun. P. M. Juras,
K. V. Rast.

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 j Lilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenne,
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Paskutiniuoju metu Lon
done vieši žinomas užsie
nio lietuvių veikėjas kun. 
A. Petrauskas, Lietuvių 
Marijonų provinciolas. 

j Kun. Petrauskas prieš ka
rą buvo Varšuvos lietuvių 
kolonijos kapelionu kunig. 
Radvilienės bažnyčioj, dir
bo Šiaurinės Amerikos 
Valstybėse ir Anglijoje. 
Kun. Petrauskas dabar 
skaito paskaitas Londono 
lietuvių visuomenei.

Kaunas—Šiemet per pir
muosius dešimtį mėnesių 
Lietuvoje buvo išleista 
828 knygos ir brošiūros, o 
pernai per tą patį laiko
tarpį buvo išleista 781 ne
periodinis leidinys. Tuo 
būdu šiemet išleista 47 
knygomis daugiau.
SKAUD1F“DERULUFTO” 
LĖKTUVO KATASTRO

FA

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINt 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaSt Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.,.So. Boston, Mass. 

Fin. Ražt Aleksandras TvaSka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mase. 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St, So. Boston, Mass. 

MarSnlka Jonas Zalkis.
7 U'lnfield 8t, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldlenĮ kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietį. Parapijos salėj, 492 

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

Kaunas —Lapkričio mė
nesio pradžioje Lietuvos 
švietimo ministeris prof. 
J. Tonkūnas paskyrė nau
jojo Vytauto Didžiojo mu
ziejaus vadovybę. Muzie
jaus direktorium paskir
tas buvęs M. K. Čiurlio- 

Į nies vardo galerijos direk- 
| torius doc. P. Galaunė, ku
ris bus kartu ir meno sky
riaus vedėju. Muziejaus 
priešistorinio skyriaus ve
dėju paskirtas dr. J. Puzi- 
nas, etnografinio skyriaus 
vedėju — dailininkas A. 
Rukštelė, kultūros pamin
klų koservatorium paskir
tas V. Prišmantas ir mu
ziejaus istorinio skyriaus 
vedėju numatoma paskir
ti žinomąjį Amerikos lie
tuvį numizmatikos rinkė
ją dr. A. M. Račkų. Visi 
šie asmenys, drauge su 
karo muziejaus vadovybe, 

I sudarys Vytauto Didžiojo 
į muziejaus tarybą, kuri

Kaunas —Lapkričio mė
nesį 7 d., skridusį iš Kau
no į Maskvą “Derulufto” 
keleivinį lėktuvą ištiko 
skaudi nelaimė. Apie 90 
klm. j vakarus nuo Mask
vos lėktuvas dėl dar neiš
aiškintos priežasties nu
krito ir sudužo. Visi skri- . 
dusieji lėktuvu žmonės — 
pilotas, mechanikas ir 7 
keleiviai — žuvo.

Tai jau antra per 15 me
tų sunki “Derulufto” lėk
tuvo nelaimė. Pirmoji sun
ki katastrofa įvyko per- 
nai vasario mėn. pabaigoj. 
Tada “Derulufto” lėktu
vas atsimušė i Poieducho 
aukštumas, Vokietijoj, ne
toli Dariaus ir Girėno žu
vimo vietos. Po sudužusio 
lėktuvo skeveldromis žuvo 
13 žmonių.
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STIKLINES SMEGENYS GALI VEIK GALVOTI

Neseniai miręs garsus anglų rašytojas G. K. 
Chesterton, subrendusiame jau amžyje atsivertęs i 
Katalikų tikėjimą, išleido autobiografiją bei savo gy
venimo aprašymą. Ryšiumi su savo atsivertimu jis 
taip išsireiškia apie katalikų tikėjimą: “Aš didžiuo
juosi tuomi, kad esu surakintas pasenusiomis dog
momis ir pavergtas “mirusiu” tikėjimu, nes aš gerai 
žinau, kad ne katalikų, bet eretikų tikėjimas yra mi
ręs, ir kad tiktai toji dogma yra protingai priimtina, 
kuri susilaukė tokio amžiaus, kad gali pasenusia va
dintis”. Kada žmonės jo klausdavo, kodėl jis priėmė 
katalikų tikėjimą, tai Chestertonas jiems atsakyda
vo: “kad nusikratyčiau savo nuodėmių”, nes bet ko
kiame kitame tikėjime jis tos laimės negalėjo rasti. 
“Kada katalikas prieina išpažinties, — sako toliau 
Chestertonas, — tai jis jauste jaučia, kad toj tamsioj 
kertelėj, per tą trumpą ceremoniją, Dievas išnaujo jį 
sutveria pagal savo paveikslą. Tada Sutvėrėjas gali 
daryti su juo naujus bandymus, tarsi jis būtų penkių 
metų vaikutis. Jis vėl stovi naujoje šviesoje ir pasi
rišęs išnaujo pradėti savo gyvenimą. Jis nenugastau- 
ja dėl ilgo pergyventojo amžiaus. Jis gali būti žilas 
ir liguistas, bet ištiesų tai jis tik penkios minutės kai 
užgimęs”.

Taip kalba apie katalikų tikėjimą išmokslintas 
inteligentas, pagarsėjęs savo raštais visame pasauly. 
Jis didžiuojasi, kad tikėjimas, kurį jis priėmė, yra 
toks senas, kad susilaukė beveik dviejų tūkstančių 
metų. Kiti žmonių išgalvoti tikėjimai, arba erezijos, 
nesusilaukė ilgo amžiaus. Jie kaitaliojasi, mainosi ir 
seka pasaulio madas, ir dėlto negali vadintis amžino
mis Dievo apreikštomis teisėmis, nes amžinoji teisė 
niekad nesikeičia. Tame ir yra didingumas ir grožis 
katalikų tikėjimo, kad jis išlaiko savo mokslą nepa
liečiamą ir nesiduoda pučiamas visokių modemiškų 
vėjų. Taigi labai nesąmoningai elgiasi tie žmonės, ku
rie sako, kad katalikų tikėjimas yra persenęs ir at
gyvenęs savo dienas. Tikroji tiesa ir išmintis nieka
dos savo dienų neatgyvena. Ji tokia stipri, kad išlai
ko amžių eigą ir gyvenimo sukrėtimus. Pavyzdin, 
kas išdrįs sakyt, kad matematikos ar logikos taisyk
lės turi keistis pagal žmonių užgaidas? Taip gali sa
kyti tik tas, kurs niekad nėra girdėjęs apie logiką bei 
matematiką. Tas pats ir su tikėjimu. Jo senumas, pa
stovumas, io mokslo tapatumas ir nesikeitimas kaip 
tik įrodo jo amžiną ir dievišką kilmę. K.

Dienraščio “Draugo”
20 Metų Sukaktis

Stiklinės smegenys, padarytos Dr. Temple Fay, 
neurologijos departmento pirmininko ir Dr. W. E. 
Chamberlain, radiologijos profesoriaus, buvo demon
struotos Amerikos Chirurgų Kolegijoj, Philadelphia, 
Pa. Čia matome Dr. Chamberlain demonstruojanti tą 
naują mechanizmą.

jos vyraujančią namuose rolę. Tas pats ir su laikraš
tija. Ji, ir kritikuojama ir kartais iškoneveikiama, 
bet jeigu ji nustotų buvusi, tai tuoj pasijustume pris
tigę kasdieninės duonos. Laikraščio, ypač dienraščio 
raštai, paskirai paimti, rodos ir nežymūs, bet jie su
daro vientisą švietimo ir dorovinimo veiklą ir neša 
žmonijai neapskaitliuojamą naudą. Laikraštija tai ti
kra kultūros nešėja. Žinoma, rimta, padori laikraš
tija.

Savo uždavinį, vadinasi, rimto katalikiško dien
raščio pareigą “Draugas” atlieka tiksliai. Pažingsniui 
jis vis tobulėja ir padaręs žingsnį pirmyn, atgal ne
begrįžta. Jis ypačiai pasižymi civiline drąsa, niekad 
nedaro jokių derybų bei kompromisų principų daly
kuose ir griežtai išlaiko vienodą katalikišką liniją. 
Literatinės ir kultūrinės plotmės atžvilgiu “Draugo” 
akiratis yra toli siekiąs ir sudėtingas. Jis paliečia vi
sus dienos klausimus, gerai orientuojasi politikoje ir 
gabiai įterpia Lietuvos reikalus į Amerikos gyvenimo 
eigą. Mums ypač malonu, kad “Draugas” kartkar
čiais paliečia ir darbininkų klausimą, gerai susivokia 
unijų santvarkoje ir stipriai palaiko nustatytąją Le
ono XIII ir Pijaus XI darbo klausimo pasaulėžiūrą.

Iš viso, atsižvelgiant į naudingą mūsų vienintelio 
katalikiško dienraščio darbuotę, tenka nuoširdžiai 
jam palinkėti, kad tol gyvuotų, kol mūsų čia išeivija 
nenustos buvusi. K.

Masonai - Katalikybes Priešai

Šįmet sukanka 20 metų, kai “Draugas” patapo 
dienraščiu. Iš viso “Draugo” amžius yra ilgesnis — 
neužilgio susilauks 30 metų — bet kokį laiką jis buvo 
tik savaitinis laikraštis. Pradžioje “Draugo” gyveni
mas finansiniu atžvilgiu buvo gan vargingas, tačiau 
Tėvams Marijonams paėmus jį į savo rankas, “Drau
gas” tiek atgijo, kad netrukus virto dienraščiu ir iki 
šiandienai toj rolėj išsilaiko. Literatiniu atžvilgiu 
“Draugas” niekad nėra stokojęs. Visa eilė garbingų 
literatų stovėjo jo priekyje. Jį yra redagavę toki žy
mūs kunigai - literatai, kaip Kaupas, Kemėšis, Bum- 
ša, Kulikauskas, Būčys, (dabartinis vyskupas), Ma
tulaitis. Dabar “Draugą” redaguoja tokio stambaus 
kalibro pasaulietis kaip p. L. Šimutis, kurs įdeda į jį 
visą savo sielą. Dvidešimts metų sunkaus darbo, he- 
roiško pasišventimo, narsios kovos už katalikų idea
lus — tai tokia garbinga dienraščio “Draugo” isto
rija.

Darbuotė periodinėje spaudoje, ypač dienraštyje, 
tai sunkus ir nedėkingas uždavinys. Raštai, su kaiku- 
riomis išskirtimis, tinka tik tai dienai. Tai tarsi nuo
latinis metimas savo kūrihių gurban. Tai lyg kasdie
ninis namų šeimininkės triūsas: nuo ankstybo ryto 
iki vėlybo vakaro ji dirba be atvangos, daugiausiai 
už visus nusikamuoja, gi jos darbo kaip ir nesimato. 
Bet tegu ji tik suserga ar numiršta, tai namiškiai tuč 
tuojau pasiges savo tvarkdarės ir tik tada įvertins

jų socialistai gali kara
liaus vardu kraštą valdyti. 
Iš tikrųjų gi visai kitaip 
yra. Anglų visados (ir da
bar) palaiko tamprius ry
šius sU masonais. Anglų 
karalienė Viktorijos dėdė 
Suseko princas 30 metų 
(1813—43) buvo vyriau
siu meisteriu visų Anglie 
jos masonų. Daugelis Va
li jos princų (Anglijos sos
to įpėdinių) buvo tikri au
kštų laipsnių masonai. 
Štai kodėl Anglijos sostas 
drąsiai remiasi masonais. 
Prieš šimtą metų dėka 
masonų ūmai iškilo į pa
čią valstybės viršūnę 
prancūzų imperatorius 
Napoleonas I. Tačiau, pra
dėjęs spausti ir persekio
ti masonus, mėgindamas 
nepriklausomu tapti, be
matant sugniužo.

Puikiai sugyvena su so
stais ir juos remia Švedi
jos, Danijos ir net Itali
jos masonai, kurių iškelta
sis dabartinis diktatorius 
Mussolini pasirodė uoliau
sias karaliaus valdžios rė
mėjas.

Vadinasi, nereikalingai 
ir veidmainiškai prikaišio
ja masonai katalikybei, 
neva ji remianti 
nes patys masonai
beveik visus likusių 
pos valdovų sostus 
remia.

testoniškose šalyse arba 
laisvamanių 
valdomuose kraštuose da
bar smarkiai bedievybė, 
socializmas ir komuniz
mas plinta.

Kovodama su kataliky
be masonija, neskelbia at
virai tikrų savo kovos tik
slų, bet sakosi ginanti 
žmoniją nuo Sostų ir Baž
nyčios rėmėjų.

Netenka nė kiek abejo
ti, kad masonai yra tikė
jimo priešai. Tačiau ne 
prieš kiekvieną tikėjimą 
masonai lygiai kovoja. Vi
sokias protestantiškas ti
kybas (Liuterio, Kalvino, 
anglikonų ir k.) iš dalies 
jie palaiko, kaipo priešin
gas katalikų tikybai. Taip 
pat pritaria masonai žy
dų tikybai, ir žydų kovai 
prieš krikščionybę, nes tos 
rūšies kovos ardo tikėjimą 
ir turi tikslo vesti žmones 
prie laisvamanybės, neti
kėjimo ar net atviros be
dievybės.

Kad aukščiau išdėstyti
dalykai nėra prasimanyti, me, kad juo toliau, juo di- 
rodo šie faktai: 1) savo dėsniais sostų rėmėjais 
laiku anglų masonų laik- pasidaro patys masonai, 
raštyje “The Latonia” ' * ” ' ’ ’ ~
plačiai buvo įrodinėjama, 
kad tarp protestantizmo 
ir masonybės yra daug 
bendro, kad protestantiz
mas nesiekiąs pasaulio 
valdžios ir todėl nesąs 
“klerikališkas”; 2) maso
nų vadas Conrad, taip pat 
tikina, kad protestantiz
mas masonams nepavo
jingas (vadinas, priimti
nas) ; 3) masonų istorinin
kas Pachtler masonas, sa
vo veikale, “War against pė visą Anglijos gyvenimą 
Throne and Alter” dar at- aiškiai socialistine kryp- 
viriau sako, kad tik kata
likybė masonams esanti 
pavojinga, kadangi pro
testantai ankščiau Ar vė
liau taps bedieviais.

Iš tikrųjų, Pachtlerio 
tikinimas mūsų laikais 
pasitvirtina. Visose pro-

masomj

Masonai — Sostu 
Rėmėjai.

Nereikia būti giliu mok
slininku, užtenka pasiskai
tyti istorijos vadovėlių ir 
laikraščių, kad įsitikintu-

kuomet jiems tai būna 
naudinga.

Turbūt, kiekvienam kri
to į akį keistas reiškinys. 

I dažnai pasitaikąs Anglijos 
politiniame gyvenime. An
glų karalius kada buvo 
pavedęs visą didžiulę val
stybę valdyti ne lordams, 
ne didikas, bet vadinamos 
“darbininkų” partijos at
stovams su Makdonaldu 
priešakyj.

Makdonaldo valdžia krei-

z A. Jakštas.

Mokslas ar Šauksmas Dčl 
Socialinių Neteisybių

rodos, kad tose antikomu- 
nistiškose pamokose būtų 
galima pasiekti didelių re
zultatų.

Kad komunizmo pagrin
du yra marksizmas, tai

sostus, 
dabar 
Euro- 
uoliai

Masonai ir Altorius.
Lieka vienintelė sritis, 

kurią masonai tikrai ne
remia, bet dar stengiasi 
griauti, tai tikėjimas, y- 
pač Katalikų Bažnyčios.

Katalikiškos šalys pra
dėjo kovą prieš masonus: 
1755 m. Škotijoj tą kovą 
pradėjo patys katalikai, 
1751 m. masonų ložės bu
vo uždraustos Ispanijoj, 
1784 m. — Bavarijoj, 1795 
m. — Austrijoj, 1813 m. 
— Badene ir kitur.

Stengdamiesi apsaugoti 
tikinčiuosius nuo masoniš- 
kos klaidatikystės ir nuo 
jos statomų pinklių nesu- 
sipratusioms žmonių ma
sėms visa eilė popiežių y- 
ra pasmerkę masonus. 
1738 m. popiežius Klemen
sas XII savo bule (raštu) 
pasmerkė masonų tikslus 
ir atskyrė masonus nuo 
Bažnyčios. 1751 m. tokį 
pat pasmerkimą paskelbė 
popiežius Benediktas XIV. 
1814 m. masonų kankinys 
Pijus VII taip pat pa
smerkė masonus ir 1821 
m. tą pasmėtkini^ pakar
tojo. Po to smerkė maso
nus Leonas XIII. Kova 
tarp katalikybės ir maso
nų kaskart vis aštrėja ir 
šiandien masonus tenka 
laikyti aršiausiais Katali
kų Bažnyčios priešais

L. Str.■■■■— , ■■

timi, tačiau anglų kara
liaus nuo sosto nenuvertė. 
Stebėdamiesi tuo reiški
niu daugumas sako, kad 
anglai esą labai kultūrin
gi, dideli demokratai, kad 
jie gerbia tautos ir val
stybės tradicijas ir todėl

■ I ■ ■■■ I ■ ■■ ■

PASAULIO RAŠYTOJAS

H. R. Ekins, Nėw Yorko 
laikraščių korespondentas. 
Jis apskrido apie visą pa
saulį, padarydamas 24,720 
mylių per 18*4 dienos.

Mūsų valstybė nuo pir
mųjų savo gyvavimo die
nų veda rimtą kovą su ko
munizmu. Toje kovoje mū
sų valstybė nėra puolan
čioji pusė: ne ji komunis
tus puola, bet komunistai tiesa. Bet matyti, kad pa- 
ją. Kur tik jie gali, steigia šaulį valdo vieni materia- 
savo “jačeikas”, skleidžia liniai bei ekonominiai in- 
savo raudonąją literatūrą, 
savo propagandą, skver
biasi į mūsų jaunimą ir 
kariuomenę ir t.t.

Valstybė stengiasi suži
noti, kurie piliečiai pri
klauso komunistų kuope
lėms, seka jų susirinki
mus, daro kratas, konfis
kuoja jų literatūrą, juos 
teisia, sodina kalėjiman ir 
t. t.

Atsėdėję ten paskirtą 
laiką, jie paleidžiami ir, munistai būtų nužudę kokį 
laisvę atgavę, vėl imasi nors Rotšildą ar kitą kuri 
savo raudonojo darbo, ir, miliardierių. Vadinas, ko- 
įgiję daugiau prityrimo, munistų įnirtimas prieš 
varo jį dar sėkmingiau, kunigą turi toli gražu ne 
Mūsų slaptajai ir viešajai materialinį pagrindą, 
policijai vėl tenka imtis Taigi, aš vis dėl to ma- 
naujo darbo, sekti komu- nyčiau, jog mums lietu
mis, juos gaudyti, tupdyti viams šiandieną būtų kur 
kalėjiman ir t. t. , kas naudingiau pasielgus

Tuo būdu susidaro tik- žinomu evangelijos princi- 
ras užburtas ratas, ’
rūšies circulus vitiosus, įno neapleisti”, 
nelyginant, kaip toj rusų 
patarlėj: velnias sau, po
pas sau.

Nematydamas tai kovai 
galo ir nesitikėdamas iš 
tos kovos jokiu pozityvių 
rezultatų, aš ir pasiūliau 
kitą su komunizmu kovos 
būdą, būtent, įvedimą į 
mūsų aukštesnes mokyk
las specialių antikomunis
tinių pamokų.

Gerb. prof. F. Kemėšis, 
kad ir nesmerkia mano 
pasiūlymo, bet vis dėlto 
mano, kad “šitokia anti
komunistinė propaganda, 
net ir sistemingomis 
mokomis nebus dar 
rai sėkminga”, (Cfr. 
amž. 96 n-ris, 1936). 
kogi? Gi dėl to, kad 
munizmas yra paremtas 
marksizmu, o šis pastara
sis turi po kojų tikrąjį 
pagrindą, “kad jis ir tik 
jisai vienas nuosekliai ko
vojąs dėl socialinio teisin
gumo ir dėl išnaudojimo 
sistemos pašalinimo”. Ko
lei marksizmas vieton ne
stos kita teisingesnė eko
nominė sistema, tai jis ir 
nesiduosiąs nugalimas.

Panašiai tvirtinama, kad 
komunizmą daro nenuga
limą dar ir tai, kad krikš
čionių visuomenė neturi 
“lygiai stiprios, atbaigtos 
ir apvalios mokslinės so
cialinės doktrinos” kaip 
marksizmas, kad toji pat 
krikščioniškoji visuome
nė nėra įgyvendinus “vi
suotinosios darbo prievo
lės”, kad nėra absoliučiai 
pasmerkus “pajamų be 
darbo”, “nuošimčių ėmi
mo” ir apskritai per ma
ža žiūrėjus socialinio tei
singumo.

Aš manau, kad kdvai 
su komunizmu labiau tik
tų mano nurodytds anti
komunistinės pamokos, 
juoba, kad jose būtų gali
ma aiškiau ir plačiau nu
šviesti ir komunizmo mok
slą ir kritiškai jį persijoti, 
pabarti ir teologus, kam 
jie leidę nuošimčius imti 
ir išugdė miliardierius, ir 
galop priminti, kas apie 
socialinį teisingumą yra 
pasakyta Biblijoje, Šv. 
Tėvų raštuose ir popiežių 
enciklikose. Taigi, man

teresai, su tuo sunku su
tikti. Užteks čia priminti, 
kad ir beverdančią nūn 
kruviną kovą Ispanijoj. 
Už ką ten komunistai iš
žudė tūkstančius kunigii 
ir vienuolių, kurie juk tur- 

. to atžvilgiu buvo 
■ didesni proletarai 
žudytojus.

O štai ir kitas
. nė vienam laikraštyj man 
neteko skaityti, kad ko-

gal net 
už savo

faktas:

— v •
savo■ pU: “ir tai reikia daryti ir 

. Kur rei
kia šaukti dėl socialinių 
nelygybių—šaukim, o kur 
reikia mokslo, ten grieb- 
kimės knygų ir paskaitų. 
Tik, žinoma, tas antiko
munistines pamokas dės- 

I tyli paveskim ne kuriems 
j sinekūrų gaudytojams, bet 
! tikriems talentingiems 
specialistams mokslinin
kams.

Baigdamas, turiu dar 
pridurti, kad ir pats mar
ksizmas nestovi vietoj. Ja
me eina nuolatinė revoliu
cija. Iš jo juk yra išriedė
ję ir italų fašizmas, ir vo
kiečių hitlerizmas ir ru
sų bolševizmas ir kuo jis 
dar gali virsti sunku šien- 
dieną numatyti. Taigi, su 
apibrendrimais 
skubėti.

pa- 
tik- 
XX 
Dėl 
ko- nereiktų

(XX)

LOS. CONN. APSKRIČIO
KUOPOMS PRANEŠIMAS

LDS. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 20 dieną š. 
m., Šv. Andriejaus lietuvių 
par. svetainėje, Church ir 
Stanley Sts., New Britai’i, 
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. Conh. Apskričio 
Pirm. J. Mončiūnas 
Rašt. B. Mičiūnienė.

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau
sią idea’ą, kokį tik žmo
gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa- 
vyzdžiu, kaip tik dabar 
matome žmonių gyveni
me” (Kettleris).

%



Antradienis, Gruodžio 1 d., 1936 DSRBININKAS !U

Kunigo Motina

Sulietuvino
Kun. A. T. (Samata)

Sekamą pagirtiną laiš
ką vienai savo bičiulei 
kunigo motina rašė tą 
patį vakarą tos pačios 
dienos, kurią jos sūnus 
atnašavo Pirmąsias Šv. 

Mišias.
Mano Brangioji Bičiule:

Su manim malonėk ne
liaujančiai garbinti Vieš
patį, Kuris man šią dieną 
davė privilegiją turėti ku
nigą savo sūnum.

Dvidešimt penki metai, 
atgal, kuomet mano sūne
lis išvydo dienos šviesą,! 
aš Tamstai rašiau, praneš- j 
dama džiaugsmą, kokį ta-! 
da jutau, kad kita mažytė i 
siela atėjo į pasaulį gar-j 
binti savo Kūrėją. Nūngi, 
aš atsimenu, kiek daug! 
ten buvo savimeilės manoj 
naujai gautoje laimėje. į 
Tuo metu aš negalėjau | 
mintyti apie nieką kitą,' 
kaip vien tik apie savo kū
dikėlį, kurs buvo mano. 
Aš jaučiau prie savo šono 
gyvybės naują kibirkštėlę. 
Aš dažnai išt i e s i a u 
savo rankas ir dėjau ant 
mano kūdikėlio mažytės 
rankutes, kuri vieną dieną 
buvo skirta tapti Gyvojo 
Dievo laikytoja. Aš nusi
lenkiau ties jo mažyčiu 
lopšeliu, ir tuo pačiu metu 
kvėpuodama ir atsidusda
ma siunčiau karštąją dė
kingą maldą visų gerųjų 
dovanų Davėjui. Aš nelen
gvai galėjau įtikėti, kad 
tas mažytis kūdikėlis, ku
rį taip džiaugsmingai 
glaudžiau prie savo krūti
nės — kartu su jo nemirš- 
tamumo kibirkštėle, kad 
buvo man skirtas ir pa
vestas globoti jį.

Tačiau, džiaugsmas, ku
rį tada jutau, dabar atro
do man, kaip niekas paly
ginant su kilnesniu, ant
gamtiniu džiaugsmu, kurs 
šiandien yra mano, bū
tent, sūnus ir kunigas!

Taip, šiandien, aš esu 
kunigo motina! Kokis ne
išreiškiamas palaimini
mas! Man atrodo, kad vien 
Dievo Motina galėjo da- 
tirti didesnį ir galingesnį. 
Šiandien, aš mačiau tas 
rankas, kurias, jam esant 
dar kūdikiu, taip dažnai 
bučiavau ir lytėjau su mei
lingumu, dabar garbingai 
pakėlė visų Dievą ir Kūrė
ją tikinčiųjų pagarbini
mui. Aš jas mačiau, kad 
atsidavimu ir malonumu ■ 
garbingai laikė Dangaus 
ir žemės Viešpatį!

Aš regėjau buveinę tos 
protingos būtybės, kuri, 
pastiprinta Švent o s i o s 
Dvasios šviesa ir žadinta 
mano kilniomis pastango
mis, atsiekė garbingojo 
pašaukimo tikslą ir save 
amžinai pašventė Dievo 
tarnybai ir Jo pažinimui.

Aš atsiminiau silpną 
mažutę esybę, dė! kurios 
praeityje praleidau tiek 
daug rūpestingų dienų ir 
tiek daug nemiegotų nak
tų, kuomet negailestinga 
mirtis ryžosi iš manęs a- 
timti mano brangiausią 
turtą, o dabar tas turtas 
išaugo stiprybėje, taip 
pat išmintyje ir malonėje;

v •

kvėpavau; mano visi jaus-1 
mai buvo sustabdyti; aš 
negirdėjau jokio balso, ne 
bent jo kojų pasitaikiu
sius judėjimus, kai jis pri
klaupdavo prieš konsek
ruotą Ostiją. Malda atro
dė esant nenuopelninga. 
Visa, ką aš galėjau, tai 
krikščionės motinos įkvė
pimu šūktelti: “Pasigailė
jimo! Mano Dieve, pasi
gailėjimo! Viešpatie, šis 
kunigas, vieną kartą bu
vęs mano vaikas, o dabar 
Tavo, Tavo amžinai! Ser
gėk jį, laikyk jį nekaltą ir 
saugok nuo pasaulio pra
žūtingų kelių. Mano Die
ve, aš myliu Tave! Aš my
liu jį, Tavo kunigą! Aš į- 
vertinu ir pagerbiu jį!”

Kuomet atėjo laikas 
Šventajai Komunijai,' ma
žas tarnaitis, pamatęs ma
ne artinantis, atkalbėjo, 
Konfiteorą. Tada cele
brantas kunigas atsikrei
pė, ir, su pakelta dešine 
savo ranka, kartojo pasi
gailėjimo žodžius, kurie 
nužengė ant manęs, jo mo
tinos.

Aš pamačiau ašaras, rie
dančias per jo skruostus,

ir, šiandien, aš matau jį 
pašvęstą Dievui! Nuo šiol, 
mano sūnaus kunigo užda
vinys bus vien veikti Die
vo darbą, būtent: mokinti 
nemokančius, perspėti ar 

1 persergėti nusidėjėl i u s, 
gelbėti sielas, ir duoti Iš
ganytojo Brangiausią Ku
iną ir Kraują tiems, kurie 
yra prisirengę ir verti, ku
rie prašo ir maldauja.

Taurioji skaisti jauna 
širdis, kuri nepatyrė kito
kios meilės, kaip vien Jė
zaus, Marijos ir Šventųjų, 
ir kuri nesibijojo pikto, 
bet nuodėmės; ta širdis 
taip meilingai atsidavusi 
man, motinai, dabar yra 
priartinta — amžinai — 
prie tyriausio ir tikriausio 
Centro, prie Dieviškosios 
Meilės!

Ačiū Dievui, kad mano 
! sūnus rado didžiausią iš 
j visų turtų, būtent, vieny
bę su Dievu. Būdamas ar
ti savo Dieviškojo Pavyz
džio, nė pasaulis, nė 
nias, nė kūnas nuo 
jam negali pakenkti, 
bar, visa gerai bus su juo
mi, visas atsidavimas, vi
sa meilė!

O aš, aš taip neverta, 
taip nenusipelnusi, esu ku
nigo motina! Taip, tikrojo 
kunigo motina!

Ah! argi ne bus perdaug 
perdėta sakant, kuomet 

j jei vienas trokšta ragauti 
Rojaus saldybių, jis turi 
išmatuoti džiaugsmą šir
dyje motinos, kuri savo 
sūnų mato pirmąjį kartą 
stovinti ties Viešpaties al
toriumi ir girdi jį tariant 
konsekracijos žodžius, ku
rie žemyn nuleidžia iš 

j Dangaus i žemę, duonos ir 
vyno pavydalu, visų Kara
lių? Tame momente, pas-1 
kendus kilniausiame garbi 
nime, motina pamiršta vi
sa. Pasaulis ir jos visos 

| aplinkumos pamirštoma, 
! kad atminti vien Dievą ir 
Jo atstovą, savo sūnų!

Šį rytą, aš mačiau savo 
sūnų stovintį ties Dievo 
altoriumi. Aukštas pato
gus asmuo, jo tamsūs 
plaukai, ir jo pakilūs ju-! 
dėjimai, kai jis ėjo nuo al- 

1 toriaus vienos pusės į ki
tą, vaizdavo jį taip garbin-■ 
gai ir majestotingai atro
dant. Jis atrodė ir darė 
būdamas tai, kuomi yra, | 
būtent, Viešpaties atsto
vas.

Aš negalėjau pasikrū* Laimingiausia Motina 
tinti; aš beveik menka!

vel- 
šiol 
Da-

ŽIEMINIS MAISTAS 
MOKYKLOS VAIKUI

PRANCŪZIJOS GYVENTOJAI MOKOSI NAUDOTI 
DUJOKAUKES

Ši šeima toli gražu neprimena taikos. Tai Pary
žiaus gyventojai laike oro puolimo manievrų daro 
bandymus su dujokaukėmis namuose.

J. A. Karalius.

pelnais didžiausia. į
Šventos Mišios yra šir-į 

dimi mūsų švento tikėji
mo. Tai kilniausias būdas 
Dievą garbinti. Yra tai at-’ ? 
naujinimas Kryžiaus au- 

kuomet žemyn žengė alto-! kos kalvarijos kalne ir 
riaus laiptais, kad man: Švenčiausio Sz!-.“~™*" 
davus šv. Komuniją. Tai i Dovanos paskutinėje_ 
buvo Dievas, man neša
mas mano sūnaus ranko
mis. Kokis momentas! 
Kokia vienybė! Dievas, 
Jo kunigas, ir aš supra
tau !

Ar pati manai, kad tai 
buvo malda? Iš tikrųjų, aš 
pati nežinau. Neišreiškia
ma ramybė pripildė mano 
visą būtybę; ir ašaros rie
dėjo. Tai buvo meilės ir 
dėkingumo ašaros. Aš ne
galiu susilaikyti nuo pa
kartojimo garsiai: “Mano 
Dievas! Mano kunigas!”

Taip, iš tikrųjų, — dėl 
kunigo motinos, aš tikiu, 
tai turi būti malda. Aš ne
begaliu daugiau sakyti. '■ 
Aš esu labai laiminga. Tai 

j buvo mano gyvenimo lai- 
j mingiausia diena. Mano 
mintys yra visos Viršuje; 
mano siela yra ramybėje. 
Su Dievu. Ašaros temdo 
mane ir sulieja popierą. 
Aš nebegaliu daugiau ra- 1 
šyti. Mano Brangioji Bi
čiule, nūngi kartu pagar
binkime Viešpatį. Ir “ką: 
gi aš duosiu Viešpačiui už į 
visa tai, ką Jis yra davęs 
man?”

Tuo tarpu, su Dievu! Iri 
lik sveika! Ir pasilieku 
Su gilia pagarba Dievuje,

Dr. John L. Rice 
New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisijonierius

tik ir galime pritaikyti 
priežodį: Dievas yra tų 
Globėjas, kurie darbuoja
si ir šaukiasi Jo 
bos”.

Nors ir naktys 
tamsios, žiaurios 
siaustų, žinome prie ko 
kreiptis, prie ko šauktis; 
prie gerojo Jėzaus, kuris 
nuolatos pasirengęs išties
ti geibstančią ranką. Ne
stigs mums išganymo ma
lonių, jei tik jų prašysime.

Dažnai mums trūksta i 
.vieno dalyko — Tvirtos 
Valios valdyti mūsų gyve
nimo laivelį kad jis nepa- 
kryptų negeron pusėn, 
kad vėjai jo nenuneštų ir 
nesudaužytų. Smarkiau
siose audrose valdykime, 
irkime savo laivelį prie iš
ganymo uosto.

Bet kame pasireiškia ši 
tvirtoji valia. Gi pačioje 
kovoje! Tik nuolatinėse 
audrose jūrininkas išsi- 
mankština ir sutvirtėja, ir 
jo rankos pasidaro tvirtos 
lig plienas, o ne švelnioje 
kelionėje, giedroje, kada 
buorės pagavusios vėjelį, 
supdamos neša laivą ant 
tykios, spindančios jūros. 
Tadgi, mes teįgvsime tvir
tos, pasiryžusios valios, 
ne taikoje, ne pasidavime, 
bet energingame, 
me pasiryžime 
Dievo valią.

Visi Šventieji turėjo sa-

pagel-

v •
būtų 

audros

• v

lyj, kiek jis turi iškentėt! 
Jo raukšlėti skruostai, 
drebanti ranka, ašaromis 
aptemusios akys, visą jo 
kelionės istoriją papasa
koja. Jaunasis žmogus, 
kuris pirmą kartą savo 
laivelin įsėdžia, nesupran- 
ta, nežino kas jo laukia, 
kokia sunki bus jo kelio
nė.

Vienas dalykas pasilie
ka daryti, jei norime, kad 
mūsų gyvenimo laivelis 
pasiektų išganymo uostą. 
Nuolatos stiprinkime savo 
valią. Daug progų dienos 
bėgyje pasitaiko įvykdin- 
ti. Jei mes priprasime ap
simarinti įvairiuose pasi
linksminimuose, geriau 
galėsime atstumti velnio 
žabangus ir jo viliojimus. 
Privalome stengtis viso
mis savo jėgomis įgyti 
šią stiprią valią, turime 
melstis, prašyti Dievo ma
lonės, be kurios negalime 
būti išganyti

Pakvieskime Jėzų savo 
laivelin. Susijungkime 
dažnai su Juo kasdieninė
je šv. Komunijoje, 
tikėkime Jo Švč. 
gailestingumu ir 
kartokime žodžius:
Širdie, mano pasitikėjime! 
Tada, ištikrųjų nenuskęsi- 
me, bet mūsų laivelis grei
čiau ne kaip tikimės, pa
sieks palaimintąjį mūsų 
tikslą — amžino išgany
mo uostą. A. P. S.
MOTERYS IR VAIKAI 
BOLŠEVIKŲ KALĖJI

MUOSE

Šventos Mišios, tai mai- mirties valandoje mus di- 
da grožimi pilniausia, ver- džiausią paguoda ir džiau- 
tybė brangiausia ir nuo- gsmas bus tai atminimas, 

kad mes Šv. Mišių be 
svarbaus reikalo niekad 

!į_ neapleidom. Teismo dieno
je mes patį Jėzų Kristų 
turėsime sau užtarėju, nes 
jo kančios aukoje dalyva
vom ir tik tuomet sužino
sim, kiek Dievo palaimos 
per Šv. Mišias sau išpra
šėme.

Dievotai klausydami šv. .
Mišių mes didinam savy- vyJe sli» tvlrt« val1^ ir J1-

Sakramento 
va- 

! karienėje. Dievotai klau- 
sydami Šventų Mišių gar-

tvirta- 
pildyti

binam ir Jam savo meilę* . T-‘ .. . j j su Dievo malonės nasrelba
• at je Jėzaus meilę, kas duoda ®pareiskiam. Mes Dievui p-eriau suprasti Jo PadsJ° pasiekti tas auks-

. už apturėtas malones dė- . . .. P . “ . . fas šven+ybės padanges> . x . , . ~ i gyvenimą, kančią ir mirtikojame ir kartu uz savo;®^ v 1C ‘ Šios tvirtos valios, kaip

Pasi- 
Širdies 
dažnai 
Jėzaus

Šios tvirtos valios, kaip
mes privalome

I“S‘yS..ua:50 A nrtir ^šiokiomis ienomis žm°^ Paduoda savo gy-
Šv. Mišių išklausytume, o 
šventadieniais niekad ne- 
apleistume ir per tai pasi-

_ T_ tz • ± i- — j i xio.u,viv».i*xiie neissemiamos Tėvą. Jėzus Kristus, būda-; vertgs Miši
mas musų Ąuksciausiu , 
Kunigu ir Isganytcjunr 1
per Šv. Mišias už mus mel-' 
džiasi ir savo kančios nuo-!
pelnus savo dangiškam 
Tėvui už mus aukoja. Jo 
malda kaipo Dievo žmo
gaus yra kilniausia. Jo 
kančios nuopelnų vertybė 
didžiausia.

Dievotai klausydami Šv.
Mišių mes:

1. Dievui dėkojame už 
visas nuo Jo apturėtas 
malones.

2. Jo prašome už mūsų 
prasikaltimus dovanojimo 
ir skaistyklos kančių su
trumpinimo.

3. Išprašome labai 
mums reikalingų Dievo 
malonių.
4. Sieloms skaistykloj pa- 

gelbą nešam.
5 Savę apsaugojam nuo 

daugelio sielos ir kūno 
nelaimių.

Galime būti tikri, kad

i, r................ . i ant kryžiaus.į kaltes pasigailėjimo pra-, 3
šome. Šv. Mišiose Jėzus . - . ,v.™ j dėti visas pastangas, kad
vas ir tikras žmogus yra 
mūsų tarpininku, užtarėju 
ir permaldautoju už mū- 
sų kaltes pas Dangiškąjį n£udotume

aukor

KELI9NĖ GYVENIMO 
JUROSE

!

visame pasaulyje.
nmttnntiinnnmtnmrmi įimfiiimtiiiiiiiiiiiniimtimmmni ■E

Pasaulis panašus į dide
lę jūrą, kurioje kiekvieno 
žmogaus gyvenimo laive
lis, nors audrų ir vėjų bla- 
škomaSį priplaukia prie 
amžinybės uosto. Žmogus 
yra šio laivelio styrinin- 
kas ir kapitonas. Atsiekti 
uostą ne lengvas darbas!

Magnetiška Dievo ada
tėlė nurodo mums tikrąjį 
išganymo kelią. Sunkiau
sias mūsų darbas tai vai
ruoti mūsų laivelį. Dažnai 
milžiniškos bangos blaško 
mūsų laivelį į visas puses, 
kaip riešuto lukštelį. Išro
do, kad siaučiančios vil
nys tuojau paskandins 
mūsų laivelį kartu su mu
mis, arba nuneš ir sudau
žys ant akmeninės uolos.

Ką reik daryt? Prie ko 
reikia kreiptis? Čia kaip

dalį Vaiko 
su kiaušiniu 

Su tuom 
turėti sviestuotos

! Augantieji vaikai ir 
mergaitės visuomet reika
lauja daugiaus maisto pa
gal jų ūgio ir svorio, negu 

Įaugę žmonės. Ir žiemos 
: laiku jie daugiaus maisto 
reikalauja, negu vasarą. 
Toliaus, žiemos laiku, pa
tartina vartoti šiltus, o ne 
šaltus valgius. Virintas iš 
grūdų maistas su gana 
pieno privalo sudaryti

JL O1L
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dienį. Prie to pridėkite sa
lotų iš žalių kopūstų arba 
kitų daržovių, tai jo valgis 
bus pilnai subalansuotas.

Paprastai mokyklos vai
kas ir mergaitė turi prasti 
Valgyti tą, ką senesnieji 
valgo vakarienei. Lai va
karienė susideda iš dviejų 
virintų daržovių, geriau
sia lapuotų, iš bulvių, mė
sos, žuvies arba vištos ir

svarbiausią 
pusryčių, 
laiks nuo laiko.
gerai

j padžiovintos duonos grie
žinėlį. Pusryčiams gerai 
pridėti šviežių arba virin
tų vaisių arba tomatės 
slinkos.-

! Vidurdienį, žiemos iaiku. 
duokite vaikui iš daržovių

! pagamintos sriubos, mė
sos, pajų arba makaronų I žalių daržovių. Vaikas pri

valo gerti stiklą pieno prie 
kiekvieno valgio. Neduok 
vaikui sunkių pyragų, vie
ton tų • vartokite Vaisių 
kaipo ’dėžertą. . j ; .

su sūriu, arba “spaghetti” 
su kepta mėsa, ar kokį ki
tą karštą valgį. Šilto pie- 
ho, cocoa arba šbkalado 

* irgi patartiną duoti vidur-

Šiomis dienomis “Action 
mondiale dės femmes con- 
tre le bolchevisme et la 
guerre” biuras pasiuntė 
XVII Tautų Sąjungos se
sijos pirmininkui dr. Car- 
los Saavedra Lamas raštą, 
kuriame nušviečia bolševi
kų kalėjimuose esančių 
moterų ir vaikų padėjimą: 

“Sunku įsivaizduoti, ra
šoma tenai, kokį tie nelai
mingieji kenčia moralini 
ir materialini skurdą. Nė
ra nieko, kuo nebūtų nau
dojamasi, kad būtų galims 
sutrumpinti kalinių gyve
nimo dienas. Moterys, ly
dimos vaikų, dažnai ken
čia neapsakomus panieki- 

Į nimus ir koncentracijoj 
stovyklų žiaurumus. Daž
nai užduodami darbai, ku
rie prašoka žmogaus jėgas 
ir kurie anose gyvenime 
sąlygose išviso nėra gali
mi atlikti. Alkis, šaltis 
skurdas, žiaurumai, ap
krečiamos ligos, epidemi
jos, paniekinimas ir nusi 
minimas — tai “nuolatinia 
jų draugai.

Beginklės moterys yrs 
tapusios auka baudžiamų 
jų organų, kuriems mora
linė ir fizinė higiena visa 
nėra pažįstamos. Vaikai 
laikomi kartu su suaugu
siais kaliniais, kvėpuoji 
demoralizuojančia aplin 
kos atmosfera”.

Atsišaukimas baigiama! 
žodžiais:

“Žmonija neturėtų pas! 
likti abejinga tiems daly 
kams, kuriais iki šiol nie 
kas nėra rūpinęsis”. 
"valgių gaminimas

Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 
Gaminimo Knyga, kurioje ytt 
daugybė receptų — nurodymu 

į kaip skaniai ir ekonomiškai pa 
gaminti valgius. Taipgi šioji 

'knygoje nurodo kaip galima pa 
Russell Long, vyriausisisigaminti iš įvairiu vairią vyną 

Lousiana mirusio senato- Jos kaina tik $1.00. Knyga tnf 
Čia jis!223 Poslapius.

šaulyje nėra. Dauguma

vairuoti 
neišmanėliams, kurie ne
žino, nesuvokia į kurią 
pusę bei kraštą plaukti. 
Pasekmės, pagaliau, yra 
tos, kad yra priversti rau
doti ir šaukti su nelaimin-; 
guoju poetu: “Su tūks
tančiais kitų, ir mano lai
vas skendo!”

Mūsų Dieviškasis Išga
nytojas yra idealus laivo 
kapitonas. Jo dieviškoji 
akis visame Jo žemiškame 
gyvenime nuolatos ati
džiai žiūrėjo į savo dan
giškojo Tėvo valią Jo die
viškosios rankos, su pa- 
gelba kryžiaus stiebų ir 
meilės buorių, valdė Jo 
širdies laivelį ir vedė Jį į 
tą Uostą, kuris tapo visų 
žmonių išganymo Uostas.

Visi, kurie surado ir 
suras išganymą, sekė šį ne
klaidingą Jūrininkų ir Jo 
laivelį. Ir jie atsiekė savo 
paskyrimą valios tvirtu
mu.

Senasis, nusilpęs žmo
gus, savo menkam laive-

(

Kada vaikas pareina iš 
mokyklos po pietų, jis vis 
nori ko nors užkasti.

Pratinkite jį valgyti 
duonos su sviestu, kad iš
tęsėjų iki vakarienės.

Laikyk vaikus šviežiame 
orė kiek tik galima. Tik 
reikia prižiūrėti, kad jie 
būtų šiltai apsirengę ir 
turėtų, guminius kaliošus, j 
jeigu šlapia arba sniegą. 
Puiku yra vaikams žaisti 
sniege, jeigu kojos ir su
šlampą • nesirū pinkite. 
Kaip tik įeina. į namus, lai 
jie nusiima čeverykus ir 
pančiakas ir su rankšluos
čiu nusišluosto kojas sau
sai..---r. JA J EDIS.

I

KINGFISH SCNUS

Į riaus Long sūnus.
kalba prie mikrofono po 
išrinkimo Lousianos uni
versitete pirmininku, Ba- 
ton Rouge.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 

r So. Boston, Mass.
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Įkas girdėti lietuvių 
I kolonijose

NORWDODIEČIAI SUPLIE
KĖ WORCESTERIEČIUS

LOWELL, MASS. i p-lė Vladislava Blazevi- 
I čiūtė su Jonu Jasinsku iš 
Lawrence, Mass.

Sekmadienį, lapkričio 22 
d., apsivedė p-lė Monika

MISIJOS
Nuo lapkričio 16 iki 22 

dienai Šv. Juozapo parapi-į Vičkočkaitė su Vincu Sus- 
jos nariai turėjo gražią lavičiu iš Nashua, N. H. 
progą dvasiškai pasistip- : Abi p-lės buvo narės Mer- 
rinti. Misijas skelbė gerai 
žinomas misijonierius ku-j 
nigas J. Bružikas, S. J.

Rytais ir vakarais skai
tlingas būrelis žmonių lan
kėsi į bažnyčią. Sekma
dienio rytą visos šeimos 
“in corpore” ėjo prie Šv.' 
Komunijos. Šis vieningas 
šeimynų pasirodymas ap- 
karūnavojo visą misijos turėjo savo rudeninius šo- 
reikšmingumą. kius Knights of Columbus

Šeštadienio rytą parapi- svetainėje. Pelną vakarė- 
jos vaikeliai turėjo savo lio skyrė parapijai. Jauni- 
Misijų užbaigą. Vaikeliai mo atvyko gan daug iš ki- 
ilgai negalės pamiršti į- tų kolonijų.
tekmingus misijonieriaus 
jiems pasakytus žodžius.

. Išreikšta padėka buvu
siai apskr. valdybai, pirm.
T. B. Mažeikienei ir rašt.
U. Daukantienei (Joku- 
baitei). Dabartinė apskr. 
pirm. M. Urmonienė buvo 
ir posėdžių vedėja,
Viktorija Ručinskienė.

rašt.
L.

LAWRENGE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapi

jos choras, vadovaujant p. 
A. Visminui, lapkričio

gaičių Sodalicijos.

LIGONIAI
Mikolas Sasnauskas, Jr. 

serga Audubon ligoninėje, 
Bostone. Ona Dubinskaitė 
serga Šv. Jono ligoninėje. ,

_______
CHORO ŠOKIAI

Parapijos didysis choras I

Lapkričio 13 dieną Nor- 
woodo lietuviai sportinin
kai pradėjo savo rutuliais 
žaidimo sezoną. Tą dieną 
jie buvo nuvykę į Worces- 
ter, Mass. ir žaidė su Lie
tuvos Vyčių 26 kp. žaidi- 
kais.

Norwoodo rutulių ratelį 
sudarė šie: B. Kudirka, J.
Visgirdas, J. Jesionis, A. mėn. 22 d. suvaidino ketu- 
Gvaizdikas, A. Mickūnas rių aktų neva dramą — 
ir A. Nevinskąs. Taigi “Graži Mageliona”. Vaidi- 
Norwoodo ratelyj net trys nime dalyvavo: V. Mize- 
profesionalai žaidė.

Žaidimo rezultatai:
Norwoodiečiai
Visgirdas 82 
Jesionis 101 
Mickūnas 86 
Gvaizdikas 91 
Nevinskąs 100 101

81
96
86
88

I
460 452 455 1367 

Worcesteriečiai 
Stalulionis 
Puzaras

LAUKIA Bulevičius
Daugelis šios kolonijos' ^uc.^.e^ 

katalikų laukia susiorga- Kereisls 
n i žavimo naujos Lietuvių 
Romos Katalikų Susivie- 
nymo kuopos. Laukia kan-

87
70
80

97 100
94 83

79
79
83

“Pupų Vakarėlis”
Antradienio vakare, lap

kričio 24-tą dieną parapi
jos Maldos Apaštalavimo 
draugija turėjo savo pri- triai kada Susivienymas 
vatinį “Pupų Vakarėlį”, gaus čarterį. 
Visos narės atsivedė savo 
vyrus. 
Vieni 
juokų. Prasidėjo užkan
džiai. Čia visi turėjo pro
gos prie skanių pyragų ir 
karštos kavos pasikalbėti 
vieni su kitais. Ištikrųjų 
rašytojas šių žinelių turė
jo progą pamatyti, kaip 
panašūs surengimai atne
ša begalo gražią ir jaukią

Pažaidė valandą, 
gavo dovanų, kiti

Negalima 
jiems tarti priekaišto žo
di. Kitų pakraipų žmonės 
turi savo susivienymus, 
kodėl mes katalikai nega
lime turėti savo?

DARBAI
Šiomis dienomis 

lis čionykščių lietuvių be
galo džiaugiasi išgirdę, 
kad daugelis dirbtuvių, 

___ ___ kuriose jie dirba pranešė, 
dvasią tarp vedusiųjų, y- kad nuo lapkričio 30-tos 
patingai kuomet jie jau-i dienos darbininkams bus 
čiasi, kad jaunimas neno- algos pakeltos 10C.

• • ’ ’ ■ • Abbott Worsted Mill,
New Market Šilk Mill ir 
Omaha Sausage Co. darbi
ninkams pakels alsras.

Jurgis iš Merkinės

ri draug su jais dalyvauti 
vakarėliuose.

6.
gale tiems, kurie paauko
jo bazarui dovanas. Ta
riame širdingą ačiū Broc
ktono Franklino Glee Klu
bui ir jų vadui p. Krušni. 
Kaip sakėm, kad jų balsai 
stogą nuneš, beveik tą ir 
padarė. Gerai, kad zakris
tijonas spėjo užlipti ant 
stogo ir prilaikyti. Visi 
gėrėjosi jų puikiaas bal
sais, nes buvo manyta, 
kad tik Providence yra 
gražių balsų, bet matyt ir 
Brocktone jų yra tik bėda, 
kad jų visai nėra Pro
vidence. Visi, kurie atva
žiavo iš kitų miestų nega
lėjo atsigėrėti mūsų baza
ro eiga. Štai kaip vienas 
bostoniečių man savo ba
zaro įspūdžius pasakojo:

PRIEŠ-ADVENTINĖ 
VAKARIENĖ.

į kričio 22 d., Altoriaus ir 
Dožančiaus dr-ja paauka
vo $20.00 papuošimui baž
nyčios Kalėdų metu. Nėra 
tos šventės, nėra tų iškil- 

karienė, buvo taip sekmin- ^ad ta draugija ne- 
----- savo skatiku 

dr-joToisterių^rostaš~dvi Prie bažnyčios pagražini-

Metine Sodaliečių 
moga, priešadventinė

w *Z^W“ p—* *Z ^z — A A A Jk e e

ga, kaip ir vyrų ŠŠ. Vardo Prisidėtų 

sąvaiti atgal. Jau™6 vai"'?10' Pagirtinas pavyzdys 
prie stalų buvo pilna žmo- lr vertas kitų pasėkimo.

Jeigu kas nori pamatyti nių, ir nieko nelaukdamos 
tikrą bazaro dvasią su jos rūpestingos 
muzika, žaidimais, juo
kais ir laimėjimais, lai at
važiuoja į . Providence. 
Man nespėjus įeiti į salę, 
pribėgo prie manęs graži 
panelė (M. Avižiniutė) ir 
su didele šypsena siūlo 
bilietą. Na traukiu toliau, P-lės Marijona Mažeikiutė nyčioj prasidėjo dviejų sa- 
čia viduryje salės šaukia ir Emilija Glebiutė parda- vaičių misijos. Garsus mi- 
jaunas vaikinas (A. Gied- vinėjo laimingus nume- sijonierius tėvas Jėzuitas, 
raitis) 0-58—B-10, o iš rius. Joms pagelbėjo J. kun. Mešlys, 
kampo kas sušunka “Bin- Pazneikis, ----- ’ ’ ~ 1
go”! 
rius šaukė, tuojaus paduo
da maišą sukraus. Norė
jau ir aš šaukti “Bingo”, 
bet bijojau, kad iš taip to
li į mane nepaleistų maišą 
cukraus, nes gal nesuspė- 
čiau pasilenkti, tai būtų 
blogai. Ir toliau sau einu 
prie pirmutinės būdos. Čia 
graži ponia (ponia Tama
šauskienė) su raudona su
knia drūčiai šaukia: “Tik 
keli liko ir tuojaus lei
sim”. Klausiu: “Ką leisi
te?”, o ji mane apžiūri 
nuo galvos iki kojų ir sa
ko: “O ką tamista norėtai 
laimėti?” Aš apsižiūrėjęs 
parodau jai su pirštu į di
delį kabantį laikrodį. O ji 
man atšauna, kad ir ant 
to yra tikietai. Nusistebė
jęs turėjau kelis paimti, 
nes bazare nebuvo 
progos išsikalbėti. Ir to
liau traukiu prie kitos bu
dos, o čia suka ratą net 
trys vyrai (B. Balkonis, 
J. Vaitonis ir p. čiočys). 
Ir visi trys susitarę šau
kia dolerį už dešimtuką. 
Negirdėtas dalykas, 
riau, negu “Bišopas”. 
nu prie kitos būdos, 
panelė (A. Kuzmickaitė) 
pardavinėja tikietus. 
ėjęs toliau susitikau 
boną, kuris siūlo man 
kietus ant kalakuto.
bijau imti, nes jei ir kala
kutą laimėsiu, tai širdis 
mano neišlaikys. Bet kle
bonas sako “nebijok, ne
laimėsi.” Besižvalgant ką 
daugiau imti, Klebonas 
užsilipęs ant platformos 
sako, kad visi užsilaikytų 
ramiai, nes seks progra
ma, kurioje pasirodys vy
rų choras iš Brocktono. 
rodos vadovaujant p. Kru- 
šui. Na, sakau, ką tokie iš 
mažo miesto atvažiavę ga
li padainuoti, kad būtų p. 
R. Juška iš Bostono, tai 
būtų kas kita, bet reikia 
būti “džentelmonu”, ir at
sisėdęs kaip kokis ponas! 
klausau. Pirmutinę dainą 
kaip uždainavo, tai ma
niau, kad langus išneš. 
Kada dainavo kitas links
mas dainas, tai net šokti 
užsimaniau. Po progra
mos klebonas kun. J. A. 
Vaitekūnas pasakė trum
pą kalbą ir padėkojo dai- 
ninkams. Po programos 
traukė bilietus ant kala
kuto ir iššaukė numerį, 
žiurau, kad tai mano nu-

I
pra- 
va-

ras, C. Arminaitė, J. Bla
ževičius P. Bruzgulis, O. 
Jereckaitė, P. Razauskas, 

73 236 panelė E. Zenavičiūtė, 
89 286 R. Kuklienė, J. Strelčiu- 

117 289 nas, A. Kašėta, J. Micka, 
88 267 J. Zinkevičiūtė, E. Dovi 
88 289 doniutė, Vaidintojai savo 

roles gražiai atliko.
Žmonių susirinko 

ganėtinai skaitlingas bū
relis, mat vakaro pelnas 
buvo skiriamas naujų var
gonų fondui.

Bet patsai veikalas be 
pataisų katalikams vai
dinti negalima. Pamatęs 
jo pabaiga žmogus eini 
namon kaip musę perkan- 
dęs. Gal Seserų Vienuoly
nuose ir yra koki mergai
tė, kuri klūpodama prie 
kryžiaus svajotų apie sa
vo mylimąjį ir verkdama 
dūsautų: “Petre, mano,
Petre, Aš dar vis laukiu, 
dar vis tikiu tave pamaty
ti”... Vienuolėms Kristus 
yra kelias, tiesa ir gyveni
mas, o vienuolei Magelio- 
nei be Petro nėra gyvy
bės, “kuri jai karti kaip 
nuodai”.

Aš netikiu, kad vienuo
lyno vyriausybė be jokių 
ištyrimų priimtų veidmai
nę kandidatę į vienuoles. 
Jei koki mergaitė sukty
bėmis ir įsibrautų į vie- 

i nuolyną, kunigas sauva- 
i liai, kad ir jai Drašant prie 
meilužio, ten pat vieškam- 
barvje nepalieps išvilkti 
ją iš abito. “Gražioj Ma- 
gelionoj” ir vienuolė ir ku
nigas kokčiai perstatomi. 
Atėjęs kunigas Magelionai 
sako, “kas kartą prisiekė 
tarnauti Dievui, tas nega
li tarnauti žmogui”; o už 
tai, kad meilavosi su vy
ru, liepia ją vesti į tamsų 
skiepą. Jai prašant “at
rišti nuo klioštoriaus”, 
kunigas patsai savęs klau
sia: “Ką turiu daryti?” ir 
tuojaus Magelionai pareiš
kia: “Atleisiu tau, bet tai 
bus priešinga , mūsij zoko- 
nui. Nuimkite jai rūbus”. 
Scenoj nuvelkami vienuo
liški rūbai, po kuriais de- 
viami karališki... Tikra 
parodija! Katalikų sceno
se tokios komedijos, žemi
nančios vienuolynus ir ku
nigiją, neturėtų pasireikš
ti, nes demoralizuoja žmo
nes ir palieka tikinčiuose 
negardu skonį. L.

85 251
92 241
88 251
86 273
94 271

I

sodalietės 
pradėjo nešti gardžius val
gius. Viskas tikrai buvo 
gardžiai pagaminta. Mū-. 
su šeimyninkų

MŪSU PARAPIJOS 
MISIJOS.

Kun. klebonas J. Lietuv- 
sų šeimyninkų “kugelis”, rūkas atvirutėms pranešė 
ypač visiems patiko. Pub- visiems Baltimonės lietu- 
likai kiek užvalgius, pra- viams, kad sekmadienį, 
sidėjo įvairūs laimėjimai, lapkričio 29 d. mūsų baž-

r >

432 420 445 1287 
Norwoodiečiai norėtų 

žaisti ir su kitų kolonijų 
lietuviais rutulių žaidi- 
kais. Jeigu kurios koloni
jos lietuviai žaidikai no
rėtų žaisti su Norwoodie- 
čiais, tai terašo: Mr. A. 
Mickūnus, 153 Winslow 
Avė., Norwood, Mass.

•j Vytis
dauge-

I

Įspūdžiai iš Moterų Sąjun
gos Apskr. suvažiavimo 
Sekmadienį, lapkričio 22 

d., įvyko Moterų Sąjungos 
Maine ir Mass. 
suvažiavimas.
23 delegatės.

Šis suvažiavimas buvo 
gyvas ir rimtas. Moterys, 

Didžiausia apgavystė y- S^ngietės yra padaru-

CAMBRIDGE, MASS.

Apskričio 
Dalyvavo

VEDYBOS
Parapijos jaunimas, y- - 

patingai merginos, bai
giant “Leap Year”, pra-'ra pretenduoti į valdovus I 
dėjo vestis.
lapkričio

Sekmadieni, ir neturėti tam sugebėji- 
15-tą apsivedė mo. Ksenofontas.

Užsakyk Šiandien

■

ECONOMY

CALL US TODAY

IN MORE THAN 
165,000 HOMES

NOW

AT
iOW COST

GIVES
MORE HEAT
I less asM

S TROUBLE

Mūsų Apdraudos Planu, kuris garantuos sut^u- 
pymą pinigų visai ateinančiai žiemai. — Pašauk,

Batchelder Whittemore
834 MASS. AVĖ., R0XBURY, 

Telef. HIGhlands 1920

SKYRIAI—
CAMBRIDGE— SO. BOSTON— DORCHESTER.

V—................. ■ 'i,. ........ ", .....

, sako pa- 
Valerijonas mokslus. Rytais 9 vai. mi- 

O tas, kuris nume- Strazdauskas ir jo brolis šios ir pamokslas visiems 
Antanas. Muzikantai gro
jo lietuviškus ir ameriko
niškus šokius iki vidur
nakčiui. Atsilankiusieji 
buvo patenkinti. Kun. Du- 
binskas, Sodalicijos dva- dangi dar nuo Tėvo Bruži- 
sios vadas, džiaugėsi iš no laikų neturėjome misi- 
skaitliaus susirinkusiųjų jų mūsų parapijoje, mano- 
ir dėkojo sodalietėms "x ’ ’ ’
jų pasidarbavimą.

bendrai, bet vakarais 7:- 
30 v. pirma misijų savai
tė yra skyriama moterims 
ir mergaitėms, o antra vy
rams ir jaunuoliams. Ka-

SIDABRINIS JUBI
LIEJUS.

sios didelę pažangą per 
šiuos 20 metų, ir ne 
mes ir visuomenė gali 
sidžiaugti.

Kaip posėdyj, taip ir lai
ke vakarienės išreikšta 
daug gražių minčių. Malo
nu buvo matyti senų vei- 

i kūjų, kaip p. Jankienę ir 
kitas. Tik gaila, kad jau
nesnės vis dar nenori sto
ti į pirmas eiles ir užimti 
mūsų vietas.

Vietinis klebonas kun. 
Juškaitis davė gražių pa
tarimų. Jis visuomet yra 
prielankus Moterų Sąjun
gai.

Hudsono sąjungietės ga
vo daug pagyrimų, kad to
kioj kolonijoj, kur nėra 
lietuvių parapijos ir nei 
vienos katalikiškos drau
gijos vyrų, o moterys su
geba palaikyti katalikiš
kos organizacijos kuopą 
su 50 narių. Kleb. kun. P. 
Juškaitis pasakė “jei ne 
sąjungietės, niekas nežino
tų, kad Hudsone yra ka
talikų lietuvių”.

Raportai. Vajaus laike 
narių laimėta daug ma
žiau, negu buvo tikėtasi, 
išskyrus 69 kuopą Wor- 
cester, Mass., kuri gavo 13 
naujų narių. Apskričio iš
važiavimas Lawrence, 
Mass. davė pelno $35.00.

Nutarimai: Rengtis prie 
ateinančio vajaus. Išvažia-

tik 
pa-

I!
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PROVIDENCE, R. I
KELIONĖ BAZARE.

Šv. Kazimiero parapi
jos bazaras puikiai pasi
sekė. Klebonas kun. Jo
nas A. Vaitekūnas dėkoja 
visiems darbininkams už 
jų pasidarbavimą, rengė
jams už tokį sumanų su
rengimą, svečiams už jų 
pasiaukojimą musų para
pijos bazare, svečiams ar
tistams už jų nuoširdžią 
pagelbą ir patiems para-

i
I

vimas 1937 įvyks Worces-
ter, Mass. Maironio parke. 
Apskritys ruošiasi samdy
ti bus’ą, kad kuopoms at- 
seitų pigiau pasiųsti ats< 
toves į ateinantį 18-tąjį pijiečiams už jų nepatin- 
M. S. Seimą Chicagon. gėjimą dalyvauti ir galų

uz ma, kad kuodau.giausiai 
Baltimorės lietuvių pasi
naudos šiuo išganingu lai
ku, dalyvaus kaip rytais, 
taip vakarais misijų pa
maldose.L.Vietinė pašalpinė D.

Vytauto dr-ja šį mėnesį 
mini 25 metų gyvavimo 
sukaktuves. Sekmadienį, 
lapkričio 29 d., 8:30 v. ry
te buvo atnašautos šv. mi
šios už gyvus ir mirusius 
tos draugijos narius. Po 
pietų pas p. Mickevičių, 
217 President St. įvyko 
oisterių rostas. Sidabrinio 
jubiliejaus proga sveiki
name tos dr-jos valdybą ir 
jos visus narius ir nares. 
Linkime jai ilgiausius me
tus gyvuoti mūsų tarpe ir 
šelpti reikale esančius mū
sų viengenčius.

PARAPIJIEČIŲ LAN
KYMAS.

GRAŽI AUKA.

Savo mėnesiniame susi
rinkime, sekmadienį, lap-

meris. Pasidarė tamsu, 
alpstu, negirdėtas daly
kas už 25 centus dvide
šimts svarų kalakutą duo
da man. Bet einu, neži
nau kaip priėjau ir paė
miau kalakutą, ir už va
landėlės pasijutau na
muose. Na broleliai, tai 
tikra teisybė. Jei netikite, 
galite pasiklausti ten bu
vusio. Ir pasižadėjau, kad 
kaip vėl bus bazaras Pro
vidence, nuvažiuosiu su 
vežimu, kad galėčiau vis
ką parsivežti.

Vyčių Naujokas.

v •

v •

Metinis parapiečių lan- 
lvmas eina 
mu. Curtis 
Park, East 
Baltimore, 
Fayette g-vės, Carrol 
Park arba vadinamas Gly- 
don kaimas jau buvo ku
nigų aplankyti. Šią savai
tę kunigai vaikščiojo tir
ščiausiai lietuvių apgyven- 
tamis West Lombard ir 
Hollins gatvėmis. Jei ne 
misijos, tai iki Kalėdų bū
tų visi aplankyti. Misijų 
metu kalėdojimas bus ap- 
apleistas A. T.

visu smarku- 
Bay, Morrel 

: ir North East 
Lexington ir 

g-vės,

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtou St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir !! 

Priedermes i!i » 
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygeli daug* 

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

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

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

i



Antradienis, Gruodžio 1 d., 1936

AI-

LIETUVOJE PRADĖJO 
VEIKTI NUO NELAI
MINGŲ ATSITIKIMŲ 
DRAUDIMO KASA

pro-
nustotam dar-

DARBININKAS 7.’
U%

Lietuvos
PANEVĖŽYS

Pabrango pragyvenimas
Žymiai pabrango maisto 

produktai. Jautienos kg. 
buvo parduodamas 60 et., 
dabar ima po 80 et.; kiau
liena buvo 80 et., dabar 
1,20 et., taukai buvo 1,70 
et., dabar 2,50 et., miltai 

į I r. kg. 45 et., duonos juo- 
| dos kg. 25 et., pyrago kg. 
i 60 et., kiaušinių štuka 10 
et., kapa kopūstų 7 lt., 
morkų centr. 6 lt., malkų 
beržinių mtr. 12 lt., bulvės 

centr.

Jau prieš metus Lietu
voje parengtas draudimo 
nuo nelaimingų atsitikimų 
kasos įstatymas. Tas įsta
tymas numato, kad nuo 
nelaimingų atsit i k i m ų 
draudžiami visi darbinin
kai, tarnautojai ir moki
niai, kurie dirba pramonės 
įmonėse, miško eksploata
cijoje ir plukdyme, staty
boje, geležinkeliuose, uos
tuose, plentuose ir van- 
dens keliuose, telegrafe, 
telefone, radio, gatvių 
tvarkyme, vandentekiuose 
ir kanalizacijos darbuose. 
Apdraustasis gaus gydy
mą ir atlyginimą, jeigu jį 
darbe ištiks nelaimė, suža
lojusi jo kūną arba paken
kusi sveikatai. Apdraus
tajam mirus, jam skirtą 
atlyginimą gaus jo šeima. 
Nukentėjusius, kol sugrįš 
jo darbingumas, arba ligi 
bus jam paskirta pensija 
iš draudimo kasos, gaus 
medicinos pagelbą, vais
tus, gydymo reikmenis ir 
pašalpą, lygią dviems 
trečdaliams jo uždarbio.

Pensija nustatoma, atsi
žvelgiant į darbingumo 
nustojimo laipsnį ir meti- į j šiame valsčiuje pirmiau- 

šia Mižiuškių kaime.
Kadangi valsčius nenu

sileidžia, o gyventojai taip 
pat, todėl galimas daiktas, 
kad šį ginčą teks spręsti 
atitinkamoms įstaigoms. 
Dabar, pačių gyventojų 
pageidavimu, laikraščiai 
ir korespondencija 
suojama “Aušrėnų” 
du.

PICL<CKk

A Į 
t

Kun. M. Brundza

Keliones Įspūdžiai
Iš LIETUVOS I AMERIKĄ, 1936 METAIS

(Tęsinys.)
Bet tais, kuriuos jie priva
lo maitinti laivakortės są- 
skaiton, mažai tesirūpina. 
Kas kita laive, čia valgis 
buvo puikus, duoda valgy
ti net 6 kartus, ir valgyk

2 lt.

JŪŽINTAI

Ginčas dėl kaimo vardo.
Šiame valsčiuje yra Mi

žiuškių kaimas, kurio var
dą, estetiškumo dėliai, no
ri pakeisti ir patys kaimo 
gyventojai ir valsčiaus 

i valdyba. Tačiau dėl naujo 
vardo kilo ginčas tarp kai
mo gyventojų, kurie nori 
pavadinti “Aušrėnais”, ir 
savivaldybės, kuri nori jį 
pakrikštyti ‘Pašventupio’, 

‘ “Užupio” arba ‘Šventupio’ 
vardu. Gyventojai su savi
valdybės siūlomais var
dais nesutinka dėl galū
nės, kad šis kaimas randa
si rytinėje valsčiaus daly
je, todėl aušra pasirodan-

I

nį nukentėjusio uždarbį. Į 
Pensija nustatoma tokio 
didumo: netekusiam šim
to procentų darbingumo 
bus mokama trys ketvir
tadaliai metinio uždarbio, 
o netekusiam darbingumo 
mažiau, kaip 100% 
porcingai 
bingumui. Nukentėjęs nuo 
nelaimingų atsitikimų ir 
negalįs be pašalinės pagel- 
bos bei priežiūros apsieiti, 
gaus pensiją, lygią jo me
tiniam uždarbiui.

Nukentėjusiam mirus, 
jo žmonai skiriama pensi
ja — trečdalis vyro meti
nio uždarbio; vaikams — 
po penktadalį mirusio me
tinio uždarbio, jei dar gy
vas vienas tėvų, ir po 
trečdalį — jeigu vaikai li
ko grynais našlaičiais. Tė
vams, seneliams ir ligi 15 
metų broliams ir anū
kams, jei jie buvo mirusio
jo išlaikomi — po vieną 
trečdalį metinio uždarbio. 
Nuo nelaimingo atsitiki
mo nukentėjusiai mirus., 
pensiją gauna ir jos vyras, 
jeigu jis negali dirbti ir 
buvo žmonos išlaikomas. 
Svetimšalio šeimos nariai 
negali gauti pensijos, jei
gu nelaimingo atsitikimo 
metu jie negyveno Lietu
voje.

Draudimo kasos lėšas 
sudaro: draudimo mokes
čiai, kasos, turto pelnas, 
aukos, baudos ir kitos pa
jamos. Draudimo mokes
čius turi mokėti visi darb
daviai.

Ši draudimo kasa Lietu
voje pradėjo veikti lapkri
čio mėn. pradžioje. Dabar 
sudaromi jos vykdomieji 
organai, o darbdaviai mo
kesčiai pradės mokėti nuo 
ateinančių Naujų Metų. 
Lietuvos darbininkai šios 
kasos įsteigimu yra labai . 
patenkinti, nes jie aprūpi
nami nelaimingais atsiti
kimais darbe ir senatvėje.

Tsb.

j
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KRETINGA.

adre-
var-

Plė-Žiauri žmogžudystė 
Šimo Tikslu.

Vieškelyje Kretinga-Sa- 
lantai miške nežinomi gin
kluoti piktadariai užpuolė 
važiuojantį į namus Alek
sandrą Valentiną ir jį vie
toje nušovė. Jo žmoną tri
mis šūviais sunkiai sužeis
ta po kelių valandų nuga
benta į Raudonojo Kry
žiaus Ligoninę Klaipėdoje. 
Sako, jog jai pasveikti 
maža vilčių, nes iki pagal
ba buvo suteikta daug 
kraujo nutekėjo.

Piktadariai abudu buvę 
ginkluoti revolveriais ir 
turėjo stipriai šviečiančias 
elektros lempeles. Nušovę 
vežime sėdinti Valentiną 
iškraustė kišenės, kuriose 
buvo apie 400 litų pinigų.

Nužudytasis Valentinas 
35 metų amžiaus, ūkinin
kas iš Mosėdžio miestelio. 
Jis vietoje supirkinėda- 
vęs produktus ir veždavęs 
į Klaipėdą parduoti. Ir šį 
kartą jis buvo plėšikų už
pultas begrįžtant iš Klai
pėdos turgaus. Piktada
rių policija ieško.

PADEGĖ UOŠVIO 
NAMUS.

Šimkaičių valse., Traki
nių km., kilo gaisras. Su
degė Petro Skužinsko klo
jimas su buvusiais name 
ūkio padargais. Išaiškin
ta, kad padegė Antanina 
Skužinskienė-Mirkytė Ji 
buvo ištekėjusi už Skud- 
žinskio, bet, nesugyvenda
ma su vyru, išėjo gyventi 
pas savo tėvus. Prisipaži-

9

. . tai stiprus Ale, 
gaivinantis Ale, 

Ale, kuriuo vyras 
turi pasigerėjimo!

*Wi PARODYK KRANĄ

Bre-ved.by>hAFFENREFFcK; &. CO
'■■ž.-rž.

Taipgi 12 ounce buteliuose pas Jūsų vietinį dealerį 
2 už 25c. (tik alus) Didžiajame Bostone

Mėgink Pilnas Kvortas buteliais 32 ounces—30c. 
(Tik alus)

’ t' .. / .. . , . ' • .
1NC.> Boston. ,'Aoss.. 'SREWtRi> SlNCE 1870.
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no padegusi uošvio kloji
mą iš keršto, nes jis žadė
jęs duoti 2 ha. žemės, bet, 
kai su vyru persiskyrė, 
uošvis žemės nedavė. Gu
minius batus, kuriais ap
siavusi ėjo padegti kloji
mo, grįžusi sudegino, ta
čiau pėdsakai ją išdavė. 
Nubausta 6 mėn. papr. ka
lėjimo.

NEŽINOMI PIKTADA
RIAI APVOGĖ KLE

BONIJĄ.

Spalių 19 d., naktį neži
nomi piktadariai įlindę 
per langą į vidų iš kun. 
Juškio kambario, išlau- 
žiant stalčių, išvogė pini
gų: 10 auksinių ameriko
niškų dolerių, 25 rusų au
kso rublius ir 600 litų mu
sų pinigais popieriniais 
bei sidabriniais. Taip pat 
paėmė pistoletą. Kun. Juš- 
kys to laiku nebuvo na
mie. Policija rūpinasi pik
tadarius susekti.

Visi mano parapijiečiai 
gali naudotis klebonijos 
sodu. Gali obuolių valgyti 
kiek tinkami, bet, norint 
obuolių iš sodo išsinešti, 
reikia pirmiau sargui ati
duoti pusę paimtų obuolių 
ir dar pusę obuolio, ant
ram sargui atiduoti pusę 
likusių obuolių ir dar pu
sę obolio, treciam sargui 
atiduoti vėl pusę likusių ir 
pusę obolio. Obuolių nei 
pjaustyti, nei kitaip kaip 
nors žaloti negalima”.

Vienas žmogus pasiėmė 
tokį iš sodo obuolių skai
čių, kad išpildė visas są
lygas ir dar jam liko na
mo parsinešti. Kiek jis so
de obuolių paėmė? Kas ne
įspės pats, atsakymą 
čia

ras
kitą šeštadieni.

MIRĖ PULK. A. 
SVYLAS.

40

MĮSLĖ APIE KLEBONO 
OBUOLIUS.

Vienas geraširdis klebo
nas turėjo didelį sodą. Jis 
jį aptvėrė trimis tvoromis, 
padarė trejus vartus ir, 
prie kiekvienų vartų pą- 
statė po sargą, paskelbė:

Spalių 26 d., 23 vai., 
min. visai netikėtai, šir
dies liga, mirė 9 pėst. D. 
L. K. Vytauto pulko va
das pulkininkas Aleksan
dras Svylas. Velionis visą 
dieną ėjęs tarnybos parei
gas, vakare grįžo į namus 
ir atsigulęs ėmėsi skaity
ti knygą. Beskaitant neti
kėtai ištiko jį širdies prie
puolis. Tuojau buvo iššau
ktas gydytojas, bet jau 
nieko negalėjo jam padė
ti ir pulk. A. Svylas, neat
gavęs sąmonės mirė.

• v

ATSTOVAUJANTI 
MUSSOLINI

NUKENTĖJO JONIŠ
KIO KLEBONAS.

Šiomis dienomis nežino
mas piktadarys padegė 
Joniškio parapijos klebo
no kan. P. Korzono didelę 
naują daržinę, kurioj buvo 
sudėta 175 vežimai šiau
dų, 20 centn. bulvių ir kt. 
Daržinė sudegė iki pama
tų. Nuostolių 5,000 lt.

riame be komiteto narių, 
dar dalyvavo ir įvairių 
sričių žinovai. Tame posė
dyje buvo nutarta Dariui 
ir Girėnui paminklą pa
statyti pačiame miesto 
centre, Laisvės alėjoje. | 
priešais miesto sodą. Ir 
visuomenė pageidauja, 
kad transatlantiniams di
dvyriams paminklas būtų 
statomas miesto centre, o 
nė kur nors užmiestyje. 
Tačiau šis klausimas bus 
galutinai išspręstas tik 
susitarus su Kauno mies
to savivaldybe. Drauge 
posėdyje buvo apsvarsty
ta Dariaus ir Girėno kū
no perkėlimo į Kauno ka
pines pastatytą mauzolie
jų klausimas. Mat, ankš
čiau buvo manoma Da
riaus ir Girėno kūnus į 
mauzoliejų perkelti liepos 
mėn. 17-19 d., tai yra mi
nint jų žuvimo trejų me
tų sukaktuves. Tačiau ta
da mauzoliejus buvo dar 
nebaigtas įrengti, o svar
biausia jo vidus buvo dar 
pakankamai neišdžiuvęs. 
Neseniai Lietuvos aero 
klubas susitarė su Vytau
to Didžiojo universiteto 
profesoriais J. Žilinsku ir 
K. Sleževičium, kurių pra
šė ištirti mauzoliejaus vi
daus temperatūros ir 
drėgmės svyravimus. Ąbu 
profesoriai to tyrimo pri
ėjo išvados, kad mauzo
liejaus vidus yra dar per 
šlapias ir dėl to su Da
riaus ir Girėno kūnu per
kėlimu reikia kiek palauk
ti. Dėl to aero klubas Da
riaus ir Girėno kūnų per
kėlimo į mauzoliejų atidė- 
jp. Mąnoma, kad perkėli
mo iškilmės įvyks tuojau 
po Naujų Metų. Tsb.

statyti pačiame 
centre, Laisvės

ką nori. Švedų vyrai aug- 
šti ir gražūs, tipai lietu
viški, moters — ne. Mer-_ 
gaitės daugiausiai gelton
plaukės, gana mandagios. 
Patiko tarnaitėms, kad iš
mokinau jas keletą žodžiiį 
lietuviškai, pav.: “ačiū,

davo. O jei šių metų der- 
liūs neprilygsta pereitų 
metų derliui, tai čia kaltos 
oro sąlygos. Mat, derlius, 
kaip ir kituose kraštuose, 
taip ir j 

j priklauso nuo oro sąlygų, 
i o javams tarpti bių metų 
oras pasitaikė nelabai pa
lankus. 1935 m. ruduo bu- „ . , , . .
vo lietingas. Sunkesnėse 
ir Slapesnėse žemėse dėl 
to žiemkenčių dalį visai 
negalima buvo įsėti. Dau
gelyje vietų ir pasėti žiem
kenčiai javai dėl drėg
mės gausumo nekaip su- 

' dygo. Pavasaris pasitaikė 
ankstyvas, šiltas, nesau
sas, bet nelabai ir lietin
gas. Užtat vasarojus su
dygo labai gerai. Galima 
buvo tikėtis vasarojaus 
derliaus labai gražaus, bet 
viską sugadino vasarą. 
Pavasario pabaiga ir va
sara daugelyje Lietuvos 

! vietų buvo per sausa ir 
■audringa. Sausros užtru
ko ligi rugpiūčio mėn. ir 
pasėliams gerokai paken
kė. Taip pat nemaža nuo
stolių pridarė ir ledai. 
Sausroms užtrukus, der
liaus valymas bu. o pra
dėtas gana anksti. Regiai 
buvo nuplauti pirmomis 
liepos mėn. dienomis, va
sarojus buvo pradėtas va
lyti liepos mėn. pabaigoje, 
je laukuose jau nebuvoH

vakarą, labanakt”. Jos 
mus lietuviškai ir sveikin
davo, ištardamos, žinoma 
savotiškai. Aš švediškai 

Lietuvoje"Tabai vieni» *<?«:
J i taksomuke — (aciu).

2 vai. po piet atvažiavo 
sunkvežimis paimti mūsų 
ir kitų keleivių daiktų.

• v

riaušių čemodanų. Tuoj 
atvažiavo ir mums auto
busas ir jau keliaujam į 
laivą. Važiuojam dabar 
per visą uostą, nes Švedi- 
jos-Amerikos linijos uos
tas pačiam gale. Koks čia 
dabar žmonių susispieti- 
mas, koks čia judėjimas! 
Tarnautojai tik bėgioja, 
tik laksto į visas puses, 
viską tvarkydami. Kiek 
jie turėjo darbo, kol sune- 

i še į laivą visą bagažą, ku
riuo buvo užverstas dide- 

! liausiąs sandėlis. Kelei
vius taio Dat stumdė “nuo 1 A.

i Ainošiaus pas Kaipošių”, 
į nuo vieno valdininko pas 
kita, kol suleido visus i 
laivą, į kurį suėjo dviem- 
gražiais, kilimais iškel
tais, tiltais. Na, jau ačiū- 
Dievui laive, ramiau atsi
dusom. Bet surask tu da
bar, žmogus, savo kajutę-, 
kad čia kaip kokiam labi
rinte, tik koridorių — ko
ridoriai, tik salių — salės, 

i kambarių — kambariai. 
gcje“taukuoseJjau nebuvo"KShrtfe net keturių aukš. 

j nė vieno javų pėdo. i "I?“ “ tt
Šių metų derlius Lietu

voje jau yra apskaičiuo-
! tas. Šiemet išviso užaugo 
511,600 tonų rugių, 205,- 
900 tonų kviečių, 204,600 
tonų miežių, 323,400 tonų 
avižų ir 175,500 tonų ankš
tinių javų bei mišinio. 
Tuo būdų, iš viso šiemet 
gauta 1,221,000 tonų javu. 
Nors šis skaičius yra ma
žesnis, negu buvo gauta 
1934 met., tačiau javų ko
kybė šiemet yra labai ge
ra. Mat, javus pavyko su
valyti labai geromis sąly
gomis ir visiškai sausus, 
žinovai mano, kad tokios 
geros kokybės derlių retai 
pavyksta gauti. Tsb.

ATIDARYTAS PANE
VĖŽIO - RAMYGALOS 

PLENTAS

soms klasėms po vieną. Ir 
i kas čia dabar ant galo rū- 
maršą, gi palydovai šaukia ' 
“ura”, šaukia ir mums ir 
mūsų palydovai lietuvišką 
“valio”. Tiesiog jaudinan
tis vaizdas! Vieni mosy- 
kuoja rankomis, kiti skry
bėlėmis, kiti nosinėmis, 
daugelis šluosto ašaras, o 
laivas šnypždamas jau 
slenka pamaži nuo kran
to, kurį traukia du mažes
ni laivai. Dar valandėlę 
plevėsuoja skarelės, dar 
mosykuoja mums ir mūsų 
palydovai ir neužilgo din- 

į gsta uostas ir krantas ir 
i sudiev gražiajai Švedijai...

(Bus daugiau.)

I Nauji Mišparai — VES- 
PERAE DE SS. SACRA- 
MENTO, dviem, trims ir 
keturiems balsams 35c.

Šiomis dienomis Pane
vėžio apskrities savivaldy - 
lė galutinai baigė statyti 
Panevėžio — Ramygalos 
plentą, kuris yra 25 kilo
metrų ilgumo. Jį statė pa
ti savivaldybė, skirdama 
lėšų iš savo biudžetinių 
sumų, gautomis viešųjų 
darbų fondo pašalpomis ir 
apylinkių ūkininkų pagel- 
ba, kuri buvo teikiama na
tūralinės prievolės pavida
le. Šis plentas susisiekimui snio Galinga Mestis tūkstančiams pą-

SVEIKATA—TURTAS
I

I
!

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtą. kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 

. įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
i prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 

i kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
[šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 

! spinduliais, sunaikina romatiškus 
. skausmus Ir palengvina žmogui. Dek-

KOKS YĘĄ ŠIŲ METŲ 
DERLIUS LIETUVOJ.

I____ r._______________________________________
jau naudojamas. Lapkri-^^’*r tamstai, garan-
'_ _vF TUOJAM, kad, pavartojus kelis s,v-| CiO men. 8 d. Panevėžio --  ktns, aplaikysi palengvinimą ar pini-

I

Mussolini duktė, užsienio 
ministerio Ciano žmona, 
žadanti atvykti į New 
Yorką ir Washingtoną 
šios žiemos pradžioje.

JAU PARINKTA VIETA 
DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINKLUI STATYTI

Lapkričio mėn prad^įo- 
ve Kaune įvyko Dariui ir 
Girėnui paminklui staly
ti kpmiteto posėdis, ku-

• A ‘f■ f

i k

Šių metų Lietuvoje pa- 

tį menkesnis, 
eitais metais, 
vai užderėjo

sėlįų derlius gautą trupu
tį menkesnis, kaip, pra
eitais metais, tačiau ja
vai užderėjo gana gerai. 
1934 męt. derlįus buvo 
gautas ypatingai gražus, 
kpks retai kada pasitaiky-

tačiau ja-

rr

Ramygalos Dlentas buvo £”s.£< m • • ... . t- Aplafkom šimtus laiškų su padėkn-įskilmmgai atidarytas. Is- vonėmis 1S skirtingų pasaulio kraštų, 
kilmėse dalyvavo seimo kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
nirmininkas inž K šak«- ,alp DEKENS ointment.pirmimnKaS įnz. K. baK^ , pASAROA; nori aplnikyti ti-'
Uis, vidaus reikalų minis- krąją Deksnio Galingą Mostį Ir pa-: 
t prie o-pri T Č^anlika^ tai visada klausk taip: DE-;ceris ars. gen. j. capiiKas, KEys ointment ir neklausykite 
S3,ViValdybilį dcp3.rts.ni6n- nei jokių kitų pa.Mūlijimų, kad kas Ir- 
to direktorius Pr. Barkau- ~- . . , , , Visada žiūrėkite, kad būt užrašytas kas. vyriausias statybos dek ens ointment. tai tik tada 
ir sauskelių inspektorius aplaižysite 
inž. A. Novickis ir kiti au
kšti svečiai.

>

Mosti. Parsiduoda visur. 
DEKEN’S OINTMENT CO.

Hartford, Conn.
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Rytinių Valstybių Žinios
MAKIANAPOLIS KOLE
GIJOS RĖMĖJŲ PENK
TOJO SEIMO PROTOKO

LAS

Kolegijos Rėmėjų penktasis 
seimas Įvyko lapkričio 8 d., 1936 
m. Marianapolio kolegijos rūmuo
se. Seimas pradėtas šv. Mišiomis, 
kurias atlaikė kun. dr. J. Navic
kas, kolegijos rektorius. Iškil
mėms pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. dr. J. Starkus. Mišių me
tu giedojo kolegijos studentų 
choras.

Po pamaldų Įvyko bendri pie
tūs. Seimo posėdis prasidėjo ant
rą valandą po pietų. Viee pirm. 
Vincas Parulis atidarė seimą, pa
kviesdamas kun. Navicką sukal
bėti maldą.

Į seimo valdybą išrinkti sekan
tieji asmenys: Pirm. kun. J Vai
tekūnas, viee-pirm. p. Adomas 
Kundrotas, raštininkais p-lė Ma
rijona Pikteliūtė ir stud. Jonas 
Šakočius. Rezoliucijų komisiją 
sudarė kun. J. Vaškevičius, p. A. 
Akstinas ir p. V. Rimša.

Seimą sveikino laiškais: gerb. 
kun. Jonas Jakaitis, TT. Marijo
nų provincijolas, prisiųsdamas 
kartu paveikslėlių iš Lietuvos 
seimo dalyviams; p. Juozas Lauč- 
ka, “Amerikos” redaktorius. Ki
ti sveikinusieji laiškais prisiuntė 
ir aukų: AVoreesterio 12 Rėmėjų 
skyrius — $25.00; IVaterbury A- 
paštalystės Draugija — $15.00; 
Kun. J. Valantiejus — $15.00; p. 
Morkūnienė $10.00; pp. Savickai 
$10.00; pp. Mažukn ' $2.00; p.
Tamoševičienė $2.00; New Bri- 
tain Rėmėjų skyrius $5.00.

Žodžiu sveikino seimą namų 
šeimininkas kun. dr. Navickas ir 
daugelis delegatų, kai kurie pri
dėdami ir aukų: kun. A. Petrai
tis —• $20.00; kun. dr. J. Star
kus, Marianapolio kolegijos pro
fesorius; Vargdienių Seselių Mo
tinėlė Marija Terezija ; Kun. J.

| SMAGU MELSTIS |
IŠ GEROS MALDAKNYGĖS

i “Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ

I “MALDŲ RINKINĖLIS” |
Į Kainos; |

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) |
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

Į “PULKIM ANT KELIŲ”
Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50) Į

Į IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ Į 

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
“DARBININKAS”

i 366 Broadtvay, — — — So. Boston, Mass. i... ............      a
TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktų. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ........ 65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija Čiur- 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina......................................15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų 
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų........30c.

ESUMAS III Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas ........................... „........................................................ 10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys .................................................   15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K.... s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras........................................... 50c

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina...................................................................................................... .... 15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys................................................ 35c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot...... 25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai................ 15c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade 
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina..............................35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: "IštyTsime pas
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ..........................- 15c.

Visas užsakymus prašome siųsti:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Vaškevičius TT. Marijonų vie
nuolijos vardu; prof. J. Pilipaus- 
kas kolegijos mokytojų vardu; 
kun. J. Vaitekūnas L. Vyčių var
du; p. Vincas Parulis Worceste- 
rio Rėmėjų vardu; p. Dzekevi- 
čius Providence Rėmėjų vardu ir 
taip toliau.

I Sekretorė p. Dilionienė pers
kaitė pereitojo seimo protokolą, 
kuris buvo priimtas su pagyrimu. 
Atstovai svarstė kai kurias vie
tas iš protokolo. Po įvairių dis
kusijų prieita šių išvadų: ruošti 
ateinančią vasarą Kolegijos Die
ną 4 d. liepos ir Naujosios Angli
jos apskrities pikniką Maironio 
parke prieš Labor Day. Kiekvie
nas skyrius rūpinsis ir, jei bus 
galima, pas save suruoš pikniką 
tai pačiai naudai. Jeigu 4 d. lie
pos norėtų ir kiti prisidėti, susi
tarimas paliktas kolegijos vado
vybei.

Toliau sekė skyrių raportai. 
Nuo Worcesterio kalbėjo p. Vla
das Rimša. Jisai pažymėjo, kad 
IVoreesterio skyrius į Neturtin
gojo Studento Stipendiją jau 
baigia mokėti savo dalį. Iki šiol 
sudėta aukų $260.00. AVorcesterie- 
čiai su pagelba kitų skyrių Mai
ronio parke suruošė pikniką, 
kuris irgi atnešė apie du šimtu 
doleriu pelno. — Providence ra
portą patiekė kun. J. Vaitekū
nas, pažymėdamas, kad Provi
dence sudėjo aukų $100.00. — Iš 
kitų skyrių kalbėjo: Brocktono— 
p. A. Akstinas, Bostono — p. 
Janušonienė, Waterburv — p. 
Girdžiejauskas.

Centro valdyba išdavė savo 
raportą. Pirm. kun. Vaitekūnas ! 
pažymėjo, kad pereitų metų 4 
d. Liepos buvo labai sėkminga, 
davusi nemaža naudos; panašiai 
davė šiek tiek naudos ir apskri
ties piknikas Maironio parke. 
Džiaugiasi, kad nusisekė pereiti! | 

metų 1 ioterija ir reiškė mintį, 
kuriai seimas nuoširdžiai pritarė, 
ir šiais metais suruošti nors ko-

kią lioteriją. — Raštininkė p. 
Dilionienė pažymėjo, kad daug 
laiškų išrašiusi į skyrius ir ga
vusi jų nemažą pritarimą, ypa
tingai ruošiant piknikus. — Iž
dininkas kun. Navickas pažymė
jo, kad lioteriją davusi pelno į 
tris tūkstančius dolerių ir šiaip 
jau gauta aukų nemaža. Iždas 
auga. Padėkojo “Darbininkui” 
už veltui suteiktą apskrities pik
niko pagarsinimą ir visiems ge
riesiems prieteliams, kurie savo 
aukomis ir darbo daug prisidėjo, 
kad pereitų metų darbai pasise
ktų ir daug naudos atneštų.

Prasidėjus svarstymams, kun. 
J. Vaitekūnas pareiškė, jog bū
tų labai gera, kad-lietuviai savo 
testamentuose, panašiai kaip 
svetimtaučiai kad daro, nepa
mirštų kolegijos. Nors seimas 
lioteriją smarkiai rėmė, bet kun. 
Navickui prašant, nutarta leis
ti šiais metais pasilsėti ir užsiim
ti kitu nors ir ne taip jau pel
ningu, bet labai naudingu darbu 
— tai knygų platinimu. Lietuvo
je dabar išleidžiama daug pui
kių knygų, tik nėra kam jas 
platinti Amerikoje. Taigi Kole
gijos Rėmėjai imsis . šio darbo, 
tuomi šviesdami savo žmones ir 
surinkdami šiek tiek naudos ir 
kolegijai, nes už savo darbą ne
ims jokio atlyginimo.

Po svarstymų, rezoliucijų ko
misija patiekė savo suredaguo
tas rezoliucijas, kurios buvo pri
imtos:

Kadangi pereitais metais Ko
legijos Rėmėjai ir Prieteliai įdė
jo tiek daug darbo, kad sukeltų 
didesnes sumas numatomam sta
tybos darbui;

Kadangi tie patys Rėmėjai ir 
Prieteliai parodė daug gražios 
širdies ir pasiaukojimo šiam tik
slui ;

—Todėl Rėmėjų Seimas reiš
kia nuoširdžiausios padėkos savo 
visiems prieteliams ir nuolankiai 
kviečia ir toliau tą gražų darbą 
padėti dirbti.

Kadangi kiekvienais metais y- 
ra ruošiami piknikai kolegijos 
naudai, kurie duoda nemaža pel
no;

Kadangi tie piknikai daug pri
sideda prie pakėlimo ir tautinės 
mūsų dvasios;

—Todėl Kolegijos Rėmėjų Sei
mas nutaria šiais metais irgi 
ruošti piknikus kaip 4 Liepos 
Marianapolyje, taip ir apskrities 
Rėmėjų piknikų Maironio parke, 
reikšdamas gilios vilties, kad ir 
atskiri Rėmėjų skyriai rūpinsis 
pas save suruošti po pikniką.

Kadangi Kolegijos gyvavimas 
mūsų visuomenei yra begalo 
svarbus; ir kadangi jos plėtoji
mas ir augimas negali būti pil
nutinis be plačiosios visuomenes 
paramos ir bendradarbiavimo;

—Todėl Rėmėjų Seimas pasi
žada per savo skyrius dėti pa
stangas, kad plačioji visuomenė 
labiau Marianapolio kolegija su
sirūpintų ir artimiau su juo ben
dradarbiautų.

Kadangi a. a. Arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius yra suvaidi
nęs svarbų . vaidmenį Amerikos 
lietuvių katalikų gyvenime, daug 
prisidėdamas prie pakėlimo lie
tuviškosios Amerikos visuomenės 
tikybinio ir tautinio sąmoningu
mo;

Kadangi jau nemaža Amerikos 
lietuvių katalikų yra pareiškę, 
jog jie per a. a. Arkivyskupo 
Jurgio užtarymą yra įgiję retų 
ir nepaprastų Dievo malonių;

Kadangi šiais metais sukanka 
10 metų nuo a. a. Arkivyskupo 
Jurgio oficialaus įkūrimo ir pa
šventimo pirmosios lietuvių ber
naičių kolegijos Amerikoje, šian
die gražiai bujojančios Mariana
polyje; ir

Kadangi 1937 m. sausio 27 d. 
sueina 10 metų nuo švento at
minimo Arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus mirties;

— Todėl Marianapolio Kolegi
jos Rėmėjų Seimas laiko jau ak
tualu tąją 10 metų sukaktį kuo 
iškilmingiausia paminėti ir gy
vai susirūpinti tauriojo Bažny
čios ir tautos Vado švento atmi
nimo Arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus beatifikacijos byla ir 
kreipiasi šiuo reikalu į garbin
gąją Kunigų Vienybę, prašyda
mas, kad 1937 m., sausio mėne
syje kiekvienoje lietuvių bažny

čioje į sukaktis būtų iškilmin
gai paminėta gedulo pamaldo
mis ir kad žmonės būtų iš saky
klos raginami prašyti Dievo ma- 

jlonių per a. a. Arkivyskupo Jur- 
i gio Matulevičiaus užtarymą, kad 
.šv. Motina Bažnyčia, matydama 
Į gausų ir nepaprastą Dievo malo
nės veikimą per savo ištikimojo 
tarno Jurgio tarpinikavimą, teik
tųsi pagerbti jį altoriaus šventų
jų vainiku.

Rašt. J. Šakočius praneša, kad 
seime dalyvauja 56 delegatai iš 
Įvairių skyrių ir kelios dešimtys 
svečių.

Duotas ir priimtas įnešimas 
‘padaryti aukų rinkliavą. Auko- 
Ijo šie asmenys:

$100.00 —Kun. J. Vaitekūnas. 
$10.00 — Kun. J. švagždys. 
$5.00 — A. Kancevičius.
$4.00 — Kundrotai ir Dzeke- 

i viriai.
$2.00 — V. Parulis, J. Rusas, 

M. Bartkiutė. A. Rusteikienė. A. 
Piliponiūtė, Kantavičiai, Žurins- 
kai, P. Leiberienė, O. Landžiu- 
vienė, M. Urnionienė. V. Rimša, 
J. Svirskas, E. Janušonienė.

$1.00 — Dilioniai, šriubša, Pa- 
rulienė, Šeputienė, Statkaitė, 
Blaveekas, Brazauskienė. O. Šir- 
vinskaitė, I. Savickas. V. Aukš- 

’takalnienė, S. Savickienė, Mar
kevičiui, Girdžiejauskas, P. Pa-
levičius, E. Galgotienė, Marke
vičius, I). Januškevičienė, M. 
Pikteliūtė.

Išrinkta nauja valdyba: Pirm. 
Kun. J. Vaitekūnas; v-pirm. 
Vincas Parulis ir Juozas Svirs
kas; ižd. kun. dr. J. Navickas; 
rašt. M. Dilionienė ir M. Pikte
liūtė; iždo globėjai: p. Urmonie- 
nė ir p. Dzekevičius.

Baigiantis Seimui, kun. dr. J. 
Navickas nuoširdžiai padėkojo 
visiems Rėmėjams už dalyvavi
mą seime, už suteiktąsias aukas 
ir ypatingai Seimo Valdybai, ku
ri tiek daug širdies Įdėjo Į šį 
darbą, kad seimas būtų tikras 
pasisekimas. Paskutinį žodį ir pa
raginimą tarė patsai pirmininkas 
kun. Vaitekūnas, ragindamas vi
sus rėmėjus į gražų darbą. Pir
mininko pakviestas kun. J. Na
vickas sukalbėjo maldą.

Visi dalyviai suėjo į koplyčią, 
kur kun. J. Vaitekūnas suteikė 
palaiminimą Švenčiausiu. Po pa
maldų buvo bendra vakarienė. 
Svečiai, gražioje ir pakilnioje 
nuotaikoje praleidę seimą, išsis
kirstė namo.

Kun. Jonas Vaitekūnas, pirm.;
Adomas Kundrotas, v.pirm.;

Sekretoriatas:
Marijona Pikteliūtė, 
Jonas šakočius. 

BROOKLYN, N. Y.
Gražiai Suvaidino 
“Klaipėdos Julę”

Sekmadienį, lapkričio 22 
d., Apreiškimo parap. sa
lėje, antrą kartą vaidintą 
operetė “Klaipėdos Julė”. 

Į (Šis veikalas buvo vaidin
tas toj pat salėj sekma
dienį, lapkr. 15 dieną). 
Tuomet žmonės netilpo į 
salę ir todėl prisėjo veika
lą antru kartu vaidinti, 
kad visi mylintieji gra
žius vaidinimus turėtų 
progos pamatyti.

Vaidintojais buvo šios 
parapijos choristai, ku
riems vadovavo muz. J. 
Jankus.

Choras didelis, bet dar 
nesenai persiorganizavęs 
ir todėl solistais neturtin
gas. Merginų solisčių yra 
bent kelios, bet vyrų, tai 
visai nedaug. Tačiau, ku
rie turėjo roles savo dalis 
išpildė gana gražiai, ir 
balsai gana gražūs.

Šio choro gi vadas, p. 
Jankus, yra žinomas me
nininkas ir jis labai gra
žiai moka vaidinimus su
tvarkyti ir vaidylas pri
rengti. Kas svarbiausia, 
tai kad savo vyrui labai 
daug padeda ir ponia Jan- 
kienė. Tai yra viena iš lie
tuvaičių rimčiausių meni

ninkių, autoritetas. Juk j 
per du mėnesiu, ir tai dar 
su pertraukomis, priruoš
ti chorą, solistus, vaidylas. 
ir orkestrą prie tokio vei
kalo, tai nėra juokas. Rei
kia turėti ir tai omeny, 
kad čia turima reikalo su 
čia augusiu jaunimu, tad' 
reikėjo sunkiai padirbėti,! 
kad tą jaunimą perlaužti 
ir nušlifavoti lietuviškoje; 
tarmėje. Tad muziko Jan
kaus ir ponios Jankienės 
darbą pilnai gali suprasti 
ir įvertinti tik tie, kuriems 
prisieina mokytojauti ir 
su chorais darbuotis. Vi
sas atsparumas pp. Jan
kams yra tame, kad čia 
turime gerą kleboną, kun. 
N. Pakalnio asmenyje. Jis 
pp. Jankų gražų darbą į- 
vertina ir jį visuomet ma
tysi jaunimo tarpe triu- 
siant.

Operetė “Klaipėdos Ju
lė” yra W. Rhys Herberto. 
Labai gražiai sulietuvino 
ir mūsų Klaipėdai pritai
kė didis meno mylėtojas 
kun. Jonas Kasakaitis, 
kuris per ilgus metus kle
bonauja Pittston, Pa. Ne 
tik veltąją davė, bet ne- 
paskupūjo ir atsiuntė gra
žiai nupieštą, Klaipėdos; 
uostą vaizduojančią sce
nai užlaidą, kurią kun. 
Kasakaitis naudoja savo
parapijos salėje. Aną sek- roję, 
madienį, lapkr. 15, buvo ■
net pats kun. Kasakaitis vus d-rui, jau rado 
atvykęs 
taip gražiai sulietuvinto 
veikalo. Publika labai gra
žiai jį pasveikino.

pažiūrėti savo

“Klaipėdos Julės” visos 
dainos, visa muzika yra 
graži; yra tokių gražių 
vietų, kad, tarsi, tik klau
sykis ir klausykis... Yra 
tokių vietų, tokių chorui 
dainų, kad, tarsi, tik p. 
Jankaus choras tegali tin
kamai išpildyti, kaip rei
kiant publikai perduoti. 
Juk daina prieš pat pa
baigai pirmojo akto ir 
daina veikalo pabaigoje, 
tokios galingos, turinin
gos harmonijos, kad žmo
gų net jaudina klausant. 
Kad tą visą parodyti, iš
kelti, reikia labai gerai 
chorą sumokinti ir kartu 
su orkestru prirengti. Čia 
p. Jankus kaip tik ir įro
dė savo sugebėjimą. Cho
re ir orkestroj matėsi jė
gų, kaip buv. A. Buziūtė, 
Ella Ramoškaitė, — da
bar jos vedusios, — muz. 
Raišvs, Levandauskas ir 
kiti. Šie dainininkai ir mu
zikai, be abejo, davė daug 
pajėgumo jauniesniems 
choristams. Visas tas gra
žias, žavingas dainas ir 
orkestros dalis p. Jankaus 
choras tikrai ideališkai iš
pildė.

Ypatingai graži toji vie
ta, kuomet Klaipėdos mer
gelės ir vaikinai - jūrinin-Į 
kai, kalba vien apie gra
žiąją Julytę. Vaikinai ją
ja susižavėję, o merginos 
išmetinėja, kam Julytė vi
sus vaikinus turi užkaria
vus. Išeina graži brunetė, 
lietuviškais tautiškais rū
bais pasipuošus, p-lė M. 
Stagniūnaitė, — tai July-, 
tė, tai toji, apie kurią šis 
visas veikalas ir sukasi. 
Klaipėdos mergaitės jai 
pavydėdamos, o vaikinai 
gėrėdamiesi į ją žiūri ir 
jai dainuoja. Dainą pildo 
vaidylos ir prie estrados 
tvarkiai susėdęs visas ga
lingasis choras ir 16 as
menų orkestras. O Julytė 
visų priešaky sau vaikšti
nėja. Ji kartais nusišypso, 
klausosi jai teikiamų 
komplimentų, ji pati žino

Stančiukas, labai malonus 
visų mylimas žmogus. Jis 
gyveno 54 Hudson Avė. 
Apie metai atgal mirė jo 
žmona. Velionis buvo la
bai pamaldus žmogus ir 
šiokiomis dienomis dažnai 
lankydavo bažnyčią. Šį 
pat sekmadienį ėjo prie 
Švenčiausio. Lig jausda
mas savo tokią ūmią mirti 
apsirūpino ir savo sielą. 
Velionio mirtis buvo ir an- 
g 1 i š ku o s e laikraščiuose
aprašyta. Paliko vieninte
lį sūnų ir marčią, kuris y- 
ra baigęs karininko moks
lus ir pasižymi dideliu 
sportininku ir pagarsėjęs 
sporto srityje. Tas tik, tur 
būt. ir svetimtaučių laik
raščių reporterius suįdo- 
mavo. Šis įvykis turėtu 
būti lig perspėjimu kitiems 

j kad būti pasirengus mir
čiai visuomet, nes kas gi 
galėjo tikėti, kad toks vy
ras, kaip ąžuolas, jau ko
jos linksta bešokant ir šo
kėjas paklaustas kas yra. 
jis atsakė, kad jaučiasi 
gerai, o už kelių minučių 
jau Dievo teisman stoja. 
Velionis buvo doras, blai
vus ir sumanus žmogus. 
Nors ir, bet nebuvo baisi 
mirtis. Lai ilsis jis amži
noje dangaus ramybėje.

Kep.

JERSEY CITY. N. J.

dama, kad graži, išdidžiai, 
tarsi grakščioji gulbė bal
tąjį kaklą pasukinėdama 
vaikštinėja. Čia viskas 
taip gražiai susiderina: ir 
muzika, ir vaizdas, ir cho
ro balsai, ir Julės puošnu
mas bei jos pergyvenimas, 
kad tiesiog žiūrėtojus 
jaudinančiai džiugina. Net 
pačiai Julytei sužibo aky
se ašaros. M. Stagniūnaitė 
turi gražų, lavintą, dra
matinį balsą.

Neminėsiu visų vaidylų 
vardus dabar. Bus proga 
apie juos pakalbėti ateity
je. Kiek jie galėjo, tiek 
stengėsi ko geriausia vai
dinti ir labai pagirtinai 
vaidino. Trūkumus labai 
gražiai padengė puikiai 
susimokinęs choras ir or
kestras. Jesiuks.

C. BROOKLYN, N. Y.
BEŠOKDAMAS MIRĖ.

Lapkričio 22 d., vietinė
L. R. K. S. A. vietinė kuo
pa turėjo savo balių-šo- 
kius, parapijos svetainėje 
ir linksmai šokdamas pol
ką sveikas ir stiprus vy
ras, 54 m. amžiaus, su
dribo ir nuneštas į kitą 
kambarį tuoj mirė, abiejų 
parapijos kunigų priežiu- 

. Buvo saukta gydy
tojo pagelba, bet atvažia- 

s miru
si. Velionis yra Juozas

Vyčiai gražiai darbuojasi
Jersey City yra 124 vy

čių kuopa. Ji pasižymi sa
vo veiklumu dvasios kilnu
mu ir parapijai prielanku
mu. Taip lapkričio 25 d. 
surengė parapijos naudai 
maskaradą - balių. Svečių 
atsilankė labai daug. Va
karas praėjo jaukioje ir 
linksmoje nuotaikoje. Pa
daryta nemaža parapijai 
pelno. Labai sumaniai pa
rengimą organizavo tam 
tikslui sudarytas Komite
tas iš V. Janušytės, N. 
Maldeikvtės, D. Jarulevi- 
čiūtės, M. Zimkaus ir K. 
Dėdelės.

Lygiai Vyčių kuopa pa
aukavo $25.00 Newark 
Vyskupijoje statomajai

Seminarijai. Garbė tat 
Vyčiams ir telaimina Die
vas jų kilnius darbus.

Vedybos
Šv. Onos parapijos baž

nyčioje lapkričio 22 d. mo
terystės ryšiais tapo su
rišta buvusi vietinės Vy
čių kuopos pirmininkė, 
dabartinė Sodaliečių pir
mininkė ir veikli parapijos 
darbuotoja Leonora Kepa- 
laitė su Vincu Staniu. A- 
peigos įvyko laike Sumos. 
Jaunieji priėmė Komuni
ją. Altoriai buvo gražiai 
papuošti ir visa bažnyčia 
šviesomis apšviesta. Visi 
gėrėjosi iškilmėmis. Linki
me naujai šeimai ilgo am
žiaus ir laimingo gyveni
mo.

TABAKAS NAUDOJA- 
MAS IŠDIRBIME 

LUKIES 
Prieš Pirkimą Yra 

Išnagrinėjamas
Retas augalas yra taip 

jautrus dirvos ir klimato 
keitimosi, kaip tabakas. 
Palyginamai net ir ma
žiausiai dirvos bei klima
to skirtumai dvejose vie
tose taip paveikia, jog šių 
vietų tabakas labai skiria
si. Užtat iš priežasties to, 
mes ir turime daugybę ta
bako rūšių bei tipų.

Nekurios tabako rūšys 
yra taip skirtingos, jog 
jis ir naudojamas skirtin
giems reikalams. Pavyz
džiui, tabakas, kuris yra 
puikiausiu cigarams, visai 

i netinka cigaretams. Net 
' ir to paties tabako rūšys 
gali labai viena kitai būti 

1 skirtingomis. Dėl šio dide
lio nevier.uodumo Lucky 
Strike cigaretų išdirbėjai, 

! savo pastangose suteikti 
puikiausi ir švelnesnį už- 
sirūkymą prieš pirkimą 
išbando parinktus pavyz
džius. Didelis Lucky Stri
ke cigaretų pareikalavi
mas verčia kas metai su
pirkti didelius kiekius į- 
vairių rūšių tabako, nes 
Luekies kaip tik ir yra 
puikiausias naminio ir 
turkų tabako mišinys.

Šis lapo išnagrinėjimas 
prieš pirkimą yra viena iš 
priežasčių, kad Lucky 
Strike cigaretai turi aug- 
štą kokybę ir yra lengvu 
užsirūkimu iš turtingo, 
brandaus-kūno tabako.

Cheminis išnagrinėjimas 
parodė, jog net ir to pa
ties tabako augalo lapai 
gali labai skirtis nuo vie
nas kito. Viršutiniai taba
ko lapai yra linkę nedasi- 
vystimui, gi apatiniai la
pai linkę būti stipriais ir 
karčiais. Vidurinieji taba
ko augalo lapai yra len
gvesniais ir pilnai išnoku
siais tobulam rūkymui.

Atsižvelgiant į tai tik 
viduriniai lapai išdirbime 
Luekies naudojami. Šis 
rūpestingas geriausio ta
bako parinkimas išdirbi
me Luekies yra tiktai pir
mu žingsniu. Kiekviena
me sekamame žingsnyje 
matosi ta pati didelė kiek
vienam dalykėliui atyda. 
Štai kodėl Lucky Strike 
cigaretai yra nepapras
tais, kodėl jie turi tą ypa
tingą savybę ir kodėl jie 
yra lengvu užsirūkymu iš 
lengvo, brandaus-kūno ta
bako.

Ką tik iš spaudos išėjo 
Viename sąsiuvinyje: 

išleistos sekančios gies- 
mos *
‘JUSTUS UT PALMA”, ir 

“KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
na 25c.

Užsakymus su pinigais siuski
te “Darbininkas”, 366 Vest 
Broadvay, So. Boston, Mass.


