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Gruodžio 15 dieną prasi
dės LDS^ organizacijos 
naujų narių ir “Darbinin
ko” naujų prenumeratorių 
vajus. Vajaus darbui rei
kalinga kiekvienoje lietu
vių kolonijoje darbinin
kai - vajininkai. Kiekvie
nam susipratusiam lietu
viui ir lietuvaitei — kata
likui (ei) gera proga pasi
darbuoti spaudos platini
mo darbe. Taigi prašome 
visų LDS 
narių ir 
skaitytojų tuojau kreiptis 
į “Darbininko” Adminis
traciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. ir gauti 
reikalingas informacijas 
ir blankas prirašinėjimui 
naujų narių ir “Darbinin
kui” naujų skaitytojų.

LDS. organizacijos kuo
poms buvo išsiųsti vajaus 
projekto lapeliai, prašant 
tą projektą išdiskusuoti 
kuopos susirinkimuose ir 
su pastabomis grąžinti 
Centrui prieš arba gruo
džio 1 d., š. m. Ligšiol raš
tu dar nė viena kuopa ne
atsiliepė ir savo pastabų 
nepadarė. Gavome pasta
bų žodžiu iš dviejų kuopų, 
būtent, LDS 1 kp. So. Bos- 
ton ir 8 kp. Cambridge. 
Kur kitos kuopos? Prašo
me padaryti pareiškimus 
nors dabar, perskaitę šį 
atsišaukimą.

Be to, LDS. kuopų val
dybų prašome pranešti 
vardus ir adresus narių, 
pasižadėjusių darbuotis 
vajuje. Laukiame.
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organizacijos 
“Darbininko”
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REKORDINIAI METAI 
KOMPANIJOMS

Nauji mokesniai valsty
bei nuo padaryto pelno 
privertė kompanijas kelti 
darbininkams algas arba 
kitokiu būdu leisti pinigui 
cirkuliuoti.

Kompanijos paskel b ė 
lapkričio mėnesyje, kad 
dividendų suma siekia 
$883,000,000, tai didžiau
sia suma, koki kada nors 
buvo paskelbta bile mėne
syj šios šalies istorijoj. 
Toji suma yra dvigubai 
didesnė už bile sumą lapk. 
mėnesį per pastaruosius 6 
metus. Galimas daiktas, 
kad kompanijos padarys 
dar daugiaus pelno gruo
džio mėnesyj. Daugiausia 
pelno padarė automobilių 
industrijos korporacijos.

Kompanijos gal būtų 
praleidusios tuos pinigus 
biznio išplėtimui, bet to 
negalėjo daryti pagal mo
kesnių įstatymus. Taigi 
kaikurios kompanijos tru
pinius numetė darbinin
kams, pakeldamos algas 
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Šis gražus paminklas Washingtone, Arlingtono tarptautiniuose kapuose 
yra pastatytas nežinomiems kareiviams. Jis liudija prieš aštuonioiiką metų 
buvusias pasaulinio karobaisenybes.

Madride Užmušta Šimtai Žmonių
Madridas, Ispanija —

Raudonųjų valdžios ka
riuomenė vėl susikirto su 
revoliucijonierių - sukilė
lių kariuomene miesto ga
tvėse Sukilėliai puolė Ma
dridą ir iš oro. Paleido i 
miestą mažiausiai apie 70 
smarkiai sprogstančių 
bombų, kurios sprogdamos 
suardė daug namų ir už
mušė šimtus žmonių. Suki
lėliai tai padarė po nevy
kusios kovos su raudonų
jų bolševikų - socialistų -
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komisijai, kad Madrideanarkistų kariuomene.
Be to, raudonųjų vai- jau trūksta maisto, 

džios karo vadovybė 
neša, kad sukilėliai 
pat pavartoję dujas, ku- fronte, arti Escorial, 
riomis užnuodijo nemažai 
žmonių.

Britų komisija, kuri da
bar lankosi Madride, pa
tyrus, kad sukilėliai var
tojo dujas, pareiškė pro
testą gen. Francisco Fran-

pra- i Sukilėliai puolė raudo- 
taio nuosius ir Guadarrama 

‘ kur 
jiems pavyko perkirsti 
raudonųjų karines jėgas. 
Vakarinėje Madrido daly
je taip pat eina smarkūs 
mūšiai. Čia sukilėliai už
ėmė svarbų miestelį Pozu- 
elo de Alarcon, kuris yra 

co< keturios mylios nuo Mad-
Viena bomba pataikė į fįdoi vakarus. Dabar su- 

komunistų centrą. 
Gonzalez I_____ ____
bombos sprogo arti Britų 
ambasados rūmų. Keletą 

mokėti valstybei j namų suardė. Maisto ko
misaras pasakojo Britų

arba pažadėdamos bonu- 
s’us, o nuo likusio pelno 
turės 
mokesnius.

Elov kilėliai gali lengvai pulti 
Street. Kitos Madridą iš šiaurės arba iš 

' rytu susivieniję su pulk. 
Tella’s.

SPORTAS
SUGRĮŽO OLIMPIADOS nuolių ir su jais kartu va-

LAIMĖTOJAS žiuoti Lietuvon.

LIETUVIS KARININ
KAS VADOVAUJA 

JUNG. VALS. KARIUO
MENES FOOTBOLO 

KOMANDAI

Lapkričio 27 d. į New 
Yorką laivu “Deutchland” 
grįžo Pranas Lubinas, O- 
limpiados laimėtojas. Pra
nas Lubinas yra lietuvis 
jaunuolis iš Los Angeles, 
Cal. Jis yra krepšiasvy-į 
džio (basket bąli) žaidimo __________
žvaigždė. Praeitą pavasa- cooh), kurs nesenai baigė 
rį, kuomet Jungtinėse Vai- ’ West Point ir dabar tar- 
stybėse buvo išrinkta nauja leitenentu Fort Fay 
krepšiasvydžio komanda į garnizone, vadovauja J. 
Pasaulinę Olimpiadą Ber- Valstybių kariuomenės 16 
lyne, tai šis lietuvis jau- pėstininkų pulko futbolo 
nuolis buvo paskirtas tos 
komandos vadu.

Olimpiadoje, Jungt. Val
stybių komanda, šio lietu
vio vedama, lengvai nuvei
kė visas, kad ir tvirčiau
sias basketbollo komandas 
ir laimėjo pasaulinį čam- 
pionatą.

Olimpiadai pasibaigus, 
Lietuvos sportininkai pa
sikvietė Praną Lietuvon. 
Tuo pat kartu iš Los An
geles atvyko Lietuvon pa
sisvečiuoti ir jo tėvelis. 
Pranas Lubinas ne tik 
svečiavosi Lietuvoje, bet 
ir dirbo — per du mėnesiu 
lavino Lietuvos krepšia- 
svydininkus. To rezultatas 
buvo, kad Lietuvos krep- 
šiasvydininkai lengvai nu
veikė latvius, kurie toje, 
srytyje Europoje laikomi- 
vieni iš geriausių. Įtininkas iš Washingtono

Pranas Lubinas nepa- universiteto. Jis neša svie-' 
prastai susižavėjęs Lietu- ‘ dinį žaidžiant Minesota, I- 
vos gražumu ir žmonių daho, N. C. L. A. ir Orge- 
vaišingumu. Jis net ple- jon Statė, kur jis labai pa- 
nuoja sudaryti grupę jau- sižymėjo.

Waterburio liet u v i s, 
Stankevičius (Joe Stan-
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komandai. Lapkričio 29, 
Stankevičiaus vadovauja
moji komanda, Elbetts 
Field, Brooklyn nuveikė 
Fort Du Pont garnizono 
inžinierių pulko komandą.
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“EXTRA” ŽVAIGŽDE

Fritz Washkonetz, spor
tininkas

Naujas Pasaulis Už 
Taikos Išlaikymą

KARALIUS NEKLAUSO 
MINISTERIŲ KABI

NETO

ANGLIJA NORI SUDA
RYTI TRIJŲ VALSTY

BIŲ FRONTĄ

Londonas, Anglija—Šio
mis dienomis karalių Ed- 
wardą VIII pasmerkė dėl 
jo įsimylėjimo su ameri
kiete divorsuota moterimi 
Anglijos bažnyčios virši
ninkai, ministerių kabine
tas ir kiti aukštieji politi
kai. Spauda pasidalino. 
Dauguma laikraščių smer
kia karalių. Išrodė, kad 
susidarius tokiam dide-j 
liam spaudimui, karalius 
Edwardas VIII atsisakys 
nuo sosto. Bet, matyt, e- 
sama užsikirtėlio, neklau
žados. Kuo tas skandalas 
baigsis dar tikrai negali
ma pasakyti, bet greičiau
sia ministerių kabinetas 
rezignuos.

Perversmui įvykus, gali 
sudrebėti ir karaliaus Ed-i 
uardo VIII sostas, nes sa
koma, kad tai būtų didelis 
Anglijos pažemin imas,! 
kad karalius apsivestų su 
divorsuota amerikiete mo-; 
terimi. Tuomi karalius su-

v •

Taigi Anglija turi bėdos 
su senberniu karaliumi.

gavo pagelbos iš kitur, 
nes po kelių dienų nesėk
mingų mūšių pradeda at
sigauti.

Tarptautinis neutralumo 
komitetas susirūpino Is
panijos karo eiga. Britų 
valdžia sako, kad Ispani
joj, Madrido gynėjams pa
deda svetimšaliai. Taigi 
Britų valdžia reikalauja, 
kad Tarptautinis Neutra
lumo Komitetas pasiųstų 
į Ispaniją komisiją tyrinė
ti. Vokietijos naciai pra
mato, kad sovietų valdžia 
yra padarius sutartį su___
Madrido raudonųjų vai-, piliečiams balsuoti, 
džia. Ispanijos civilis ka
ras virsta pasauliniu karu. 
Vokietija reikalauja už
drausti svetimų valstybių 
laivams įplaukti ir išplau
kti Ispanijos uostuose.

Bet pakol ką padarys 
Tarptautinis Neutralumo 
Komitetas, tai iš gražio
sios Ispanijos gali likti tik 
griuvėsiai ir pelenai.

Gal geriausia būtų, kad 
didžiosios valstybės įsi
kištų į Ispanijos reikalus 
ir sulaikytų tas baisias' gas. Mirė nuo širdies ligos 
skerdynes, kur tiek daug staiga atvykęs čia su prez.

SOVIETU KONGRESAS 
PRIĖMĖ STALINO KON 

STITUCIJĄ

So
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nekaltų žmonių žūsta.

Buenos Aires, Argenti 
na, — Gruodžio 1 d. či: 

j prasidėjo Amerikos vals 
i tybių taikos konferencija 
; Dalyvauja 21 valstybės i 
i Šiaurinės, Pietinės ir Cen 
! tralinės Amerikos atsto 
vai. Šios konferencijos ini 
ciatorium buvo Jung. Vai 

prez., Roosevelt

Londonas, Anglija — 
Į Užsienių reikalų sekreto
rius Anthony Eden prane-! 

Į šė parliamentui, kad Di
džioji .Britanija tariasi su; 
Prancūzija ir Belgija dėk stybių 
sudarymo apsigynimo są- Kada jis nuvyko į Argen 
jungos. Užsienių sekreto-; tina, tai jis labai iškilmin 
rius neaiškino sutarties; 
punktų, bet pareiškė, kad 
naujoji sutartis bus labai 
artima Locarno sutarčiai.

Vadinasi, Europoje iš-, 
dygs dar viena militarėi 
sąjunga. Britų užsienių 
sekretorius nepasakė ko
kios pozicijos laikytųsi 
Anglija, jeigu kuri nors 
valstybė pultų Prancūzi
ją, kada tas puolimas iš
eitų iš Prancūzijos susita
rimo su sovietų Rusija ir 
su kitomis valstybėmis.

Šiomis dienomis Angli
jos valdžia įteikė notą Vo
kietijai, kurioj apgailes
taujama, kad Vokietija 
niekina Versalio sutartį. 
Prancūzija taip pat nepą- 

; 4eftk4nta Vokietijos-žyg?u<- 
Taigi išrodo, kad trijų val
stybių sąjunga bus nusi
teikusi prieš Vokietiją.

gai buvo sutiktas ir entu 
ziastingai sveikinamas.

Konferenciją atidarė Ar 
gentinos užsienių reikali 
ministeris Lamas, kuris y 
ra gavęs Nobelio taiko; 
dovaną. Jung. Valstvbii 
prez. Rooseveltas pasak< 
turiningą kalbą, raginda 
mas Amerikos valstybe: 
išlaikyti taiką ir sudary 
ti sutartis ekonominiai: 
reikalais.

PRANCŪZIJA NORI 
TARTIS DĖL SKOLŲ 

MOKĖJIMO

Paryžius, Prancūzija — 
Prancūzijos valdžia nor 
pradėti -derybas su Jung 
Valstybėmis dėl mokėjom

Maskva, Rusija — 
vietų Sąjungos kongresas 
priėmė kruvinojo Stalino ‘ 
konstituciją, kuri duoda 
pilniausią laisvę komunis
tams. Tą konstituciją iri 
priėmė tik komunistų ats
tovai. Kitiems Rusijos pi
liečiams Stalinas nedavė j 
laisvės pasisakyti prieš ar 
už. Jeigu būtų davę laisvę 
._____ , tai
toji konstitucija būtų bu
vus atmesta, nes dar la
biau suvaržo nekomunistų 
laisvę Rusijoje.

PREZ. ROOSEVELT
GRĮŽTA I JUNG. VALS

TYBES

Buenos Aires, Argenti
na,—Gruodžio 2 d.—Šian
dien minios žmonių, Ar
gentinos prez. Augustir. 
Justo ir kiti aukštieji A- 
merikos viršininkai ir di
plomatai išlydėjo prez. 
Roosevelt, kuris laivu In- 
dianapolis plaukia į Mon- 
tevideo, o iš ten vyks at
gal į Ameriką.

Amerikos valstybių kon
ferencijoje liko Jung. Val
stybių atstovai.
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skolų.
Tą patį nori daryti ii 

Anglijos valdžia. Greičiau 
šia, kad tiedvi valstyb 
paragino pradėti derybas 
Amerikos valstybių kon 
ferencija. Europoje kare 
debesiai tirštėja. Angliji 
ir Prancūzija žino, kad jos 
be Jung. Valstybių kapita 
lo, karui kilus, neapseis 
Prez. Roosevelto žygis su 
daryti sutartis su kito 
mis Amerikos valstybėmis 
kaip tik ir verčia Europos 
valstybes gerintis Dėde 
Šamui.

MIRĖ PREZ. ROOSE- 
VELTO PALYDOVAS

DRAUDŽIA MIRTIMI
IŠSIŲSTI TURTĄ Į

UŽSIENIUS

Buenos Aires, Argenti
na — Gruodžio 1 d. mirė 
August Adolph Gennerich, 
55 m. amžiaus, prez. Roo
sevelto palydovas ir drau-

JAPONIJA PRIPAŽINO 
ETHIOPIJĄ ITALIJAI
Tokio, Japonija — Japo 

nijos valdžia pasirašiuJ 
sutartį su Vokietija kovo 
ti prieš komunizmą, tu< 
pačiu klausimu tarėsi ii 
su Italija. Besitardamos 
kovoti prieš komunizmą
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Berlynas, Vokietija —
Valdžia išleido įstatymą, susitarė ir dėl užkariautų 
pagal kurį bus baudžiami žemių pripažinimą. Japo- 
mirties bausme visi, kurie nija pripažino Italijai E- 
be valdžios leidimo išsiųs thiopiją, o Italija pažade- 
iš Vokietijos bile kokį sa- jo pripažinti 
vo turtą į užsienį.
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Manchukuo.
Japonija:

Rooseveltu ir kitais Jung. 
Valstybių atstovais.

WORCESTER, MASS.
MOTERŲ SĄJUNGOS * 

SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 5-to»

ORO SUSISIEKIMAS 
KAUNAS — RYGA — 

TALINAS SUSTABDY- j
TAS

Nuo spalių mėn. 31 d..o- 
ro susisiekimas linijoj, 
Berlynas — Kaunas —Ry
ga — Talinas — Leningra- kuopos metinis susirinki- 
das sustabdytas. Lapkri-mas įvyks pirmadienį 
čio mėn. 7 d. į Kauną iš gruodžio 7, 7:30 vai. vak. 

Rygos buvo atskridęs pa
skutinis tos linijos lėktu
vas.

Oro sušisiekimas Mask
va — Kaunas — Berlynas 
ir toliau bus palaikomas.

Svarbu, kad visos narės 
susirinktų, nes bus valdy
bos rinkimai ir daug svar
bių dalykų apsvarstyti.

Matilda Liutkiutė,
Pirmininkė.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 5 dieną, 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Gerb. Radio Klausyto
jai išgirsite gražių dainų, muzikos ir kalbų iš stoties 
WC0P, Boston. Programą išpildys Cambridge Lietu
vių Parapijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui Ma
mertui Karbauskui. Prašome pasukti savo radio ro
dyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis lietuviškos pro
gramos.

Biznieriai ir draugijos, kurie norite pasiskelbti 
Darbininkų Radio Programoje, prašome priduoti sa
vo skelbimus prieš šeštadienį arba šeštadienį, gruo
džio 5 d. Drieš 10 vai. ryte. Skelbimų kainos: už vieną 
kartą $3.00: jeigu tas pats skelbimas skelbiamas dau
giau kaip viena kartą, tai už kiekvieną kartą $2.50.

DARBININKŲ RADIO PROGRAMA
366 W. Broadway, South Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680.
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KAS VEDA Į BOLŠEVIZMU ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DIUS
(VIETINĖS ŽINIOS

SPORTININKAS dikio motina sunegalėjo 
DEGUTIS. nervais ir šiuo tarpu yra

Alberto Degučio vardą ^S^nįnėje. Kūdikėliu FŪ= 
pinasi tėvas ir gurnai.. •dažnai girdžiame. Jis jau 

seniai žaidžia William and 
Mary kolegijos futbolo ra
tely, Williamsburg, Vir- 
ginia. Porą metų atgal jis 
buvo grįžęs j So. Bostoną 
prie sergančios savo moti
nėlės. Bet, jai pagijus jis 
vėl žaidžia ir mokosi gar
sioje Jėzuitų Williams and 
Mary kolegijoje. Jo bro
liukas taip pat žaidžia 
futbolą High Schoolėje. 
Tėvelis jau yra seniai mi
ręs. Geriausios kloties De
gučių šeimai.

KRIKŠTAS.
Lapkr. 29 d., Šv. Petro 

lietuvių bažnyčioje, So. 
Bostone tapo pakrikštytas 
kūdikis Petro-Onos (Sa
vickaitės) Vėsų vardais 
Edvardas-Petras. Kūmais 
buvo Antanas Baronas ir 
Bronislava Baronaitė. Kū-_____ ________________ i

DAKTARAI
DR. J. LANDŽIUS

(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius

VALANDOS: nuo !) iki 10 ryte 
nuo 2 iki 4 popieti;, nuo 7 iki Ovak.

Tel. South Boston 2712 
534 East Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.

E
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Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS

DPTOM ETRISTAS
Išegzaminuoju. ąk'ft 
priskiriu nktniuv 

. kreivas akis atltie-; 
ą <;>*' sjnu ir amblijoniš- 
i koše (aklose) akyse sugražinu 
| šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. !
447 Broadway, South Boston i
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik) i 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir | 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo j 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray | 

( | t...  .............. . t. ...ii.muiinHmg

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISK!
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, švente dienų 

pagal susitarimų.

- 

Tel. So. Boston 2860
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų, 
gubotomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LLETUVI8 GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

šliubą 
Jonas

Lapkr. 27 d., Šv. Mor
kaus bažnyčioje, Dorches
ter, Mass., priėmė 

, Julė Želvytė ir 
Flinn.

Į Lapkr. 28 d., Šv. 
bažnyčioje,
Mass., susišliubavo Juoza
pas Burbulis su Margare- 
ta Mahoney.

Povilo
Cambridge,

SURADO PAVOGTĄ
AUTOMOBILĮ

■- 7 - J w

i

Pereitą šeštadienį, lap
kričio 28 d., vagiliai ar va
gilis pavogė p. Vytauto 
Šidlausko, aptiekoriaųs 
automobilį, kurį buvo pa
sistatęs prie savo aptie- 
kos, 373 W. Broadway, 
So. Boston. Automobilius 
buvęs neužrakintas. Pra
nešė policijai, bet jai ne
pavyko surasti.

I
Trečiadienio ryte, gruo

džio 2 d., Queen Mary 
Laundry darbininkas, p. 
Jonas Overka, važiuoda
mas M Street pamatė pa
našų automobilį į aptieki- 
ninko Šidlausko su Rhode 
Island numeriais. Jis fuo- 
jaus apsisuko ir atvažiavo 
pas p. V. Šidlauską ir jam 
pasakė. Abu nuvažiavo 
ant M Street ir rado tebe
stovintį automobilį. Pasi
šaukė policininką, kuris a- 
tėjęs apžiūrėjo automobilį 
ir jame rado įdėtas p. Ši
dlausko numerius Mass- 
achusetts valstybės. Taigi 
buvo aišku, kad tas pats 
automobilius, ir p. Vytau
tas Šidlauskas jį parsive
žė prie savo aptiekos.

P-nas Šidlauskas apžiū
rėjęs rado automobilį 
tvarkoje, o tik juo išvaži
nėta apie 80 mylių ir tik 
biskį buvo nubriežtas 
“sparnas”. Vėliau sužino
ta, kad Brocktone naktį 
prieš buvę išplėšta krau
tuvė ir matę važiuojant 
panašių automobilių. Tai
gi spėjama, kad p. Šidlau
sko automobilis buvęs pa
naudotas apiplėšime krau
tuvės.

v •

CIVIL SERVICE 
DARBĄS

Jung. Valstybių Civil 
Service komisija praneša, 
kad reikalingas viršinin
kas medžio darbo ir tapy
mo (Woodwarkingl and 
Paint Shop) dirbtuvėje, 
kurio metinė alga $2600— 
užimti vietą Ordinance 
Department at Largė, 
War Departmente, Water- 
town Arsenai, Watertown, 
Mass.

, Iš kandidatų į tą vietą 
nereikalaujama išlaikyti 
kvotimus raštu, o tik žo
džiu įrodyti savo patyrimą 
ir tinkamumą. Taigi jei 
kas iš lietuvių stalįorių ir 
tapytojų norėtų gauti tą 
vietą, tai gali kreiptis dėl 
informacijų ir aplikacijų 
pas Board of Civil Service 
Examiners Sekretorių j 
bile kurį pirmos klasos 
paštą 35 mylių nuo Wa- 
tertown, Mass. aplinkumo
je; pas First U. S. Civil 
Service Districto Manage- 
r’į, 1040 U. S. Post Office 
ir Courthouse Building, 
Boston, Mass.; arba Board 
of Civil Service Exami-

ners, Watertown Arsenai, Į E St. (Darbininko name), 
Wątertown, J$ass. ĄpliĮtą- kur ji pasidavė tyrinėji-
cijas turi paduoti ne vė
liau kaip gruodžio 11 d., 
1936 m.

ĘAPEKA KŲN. K. JEN
KUI

Lapkričio 22 d., bažnyti
nėje salėje, So. Bostone, 
Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja buvo suruošųsi paskai
tos vakarą. Paskaitą skai
tė apie Orleans Mergelę 
kun. K. Jenkus. Paskaitą 
įliustravo su gražiais ir į- 
domiais paveikslais (sli
des) iš Šv. Joanos D’Ar- 
kietės gyvemo ir darbų. 
Visi susirinkusieji nepa
prastai gėrėjosi, įdomia, 
gilios minties, inspiruo
jančią, paskaita ir reiškė 
gilios padėkos gerb. prele
gentui ir rengėjams.

Amžinojo Rožančiaus 
draugija, savo susirinki
me, vienbalsiai nutarė ir 
šiuomi viešai išreiškia šir
dingiausią padėką kun. K. 
Jenkui už šią taip įdomią 
ir naudingą mūsų žmo
nėms paskaitą.
Amžinojo Rožančiaus D-ja

SERGA KAVOLIENE

Lapkričio 24 d. ryte nu
vežta Bostono miesto ligo
ninėn p. Elzbieta Kavolie- 
nė (Overkienė), gyv. 328

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS 8. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

I ______ ______ _______________ —J

 ’ - ■ 

| i llllillllllllll man
l . .................. « - .. . . -

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

S66 Broadway,
South Boston, Mass 

....... ..a   i -0

IŠSIRENDAVOJA ‘
Išsirendavoja 5 kamba

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

Specialus Pasiūlymas
L STREET LIQUORĘ STORE

Parduodam geriausius įvai
rią rūšių TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų Ir užsienio,-pasirinki
mas didžiausias ir {vairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

PaSaukit SOU-tb Boston 4147 
Pas J. STRIGUNĄ 

195L8T., SO. BOSTON, MASS.

mui jos ligos. Prieš tai per 
dvi savaites sirgo namuo
se. Gydytojas patarė va
žiuoti ligoninėn. Bet ir li
goninėje gydytojai iki šiol 
nepasakė kokia liga ji ser
ga. Spėlioja įvairiai. Jeigu 
kas jis giminių ar pažįsta- į 
mų norėtų atlankyti, pra
šome. Lankymo valandos:į 
nuo 2 iki 3 vai. po pietų ir 
nuo 6 ir 6:30 vai. vakare.

P-nas Kavolius yra ‘Dar- į 
bininko’ namo prižiūrėto- | 
jas, o p. Kavolienės (Over- 
kienės) duktė Onutė dirba 
“Darbininko” administra
cijoj. Taigi pp. Kavoliams 
ir Overkams nuoširdžiai 
užjaučiame ir linkime p. j 
Kavolienei išs veikti. Pa- j 
prašykime Dievulio jai 
sveikatos.

PADĖKA
Nuoširdų ačiū tariame 

visiems, kurių atjaučianti 
paguoda palengvino mu
mis mūsų liūdnoj valan
doj. Ačiū kleb. kun. P. 
Virmauskui, kun. K. Ur
bonavičiui, kun. K. Jenkui, 
kun. J. Plevokui už atlan- 
kymą, maldas ir šv. mi
šias; vietiniam par. cho
rui, Vyčių kuopai, Saldž. 
Širdies draugijai, ir vi
siems giminėms, drau-l 
gams ir pažįstamiems už, 
užuojautą, pareikštą atsi
lankymu ir užprašymu šv. 
mišias už mūsų tėvelio, 
Kastanto Rakausko vėlę. 
Ačiū ponams Zaletskamsj 
už malonų ir rūpestingą 
patarnavimą.

Sunkioj valandoj, leng
viau skausmą ir liūdesį iš
kentėti, sustiprinti priete-i 
lių paguoda. Jūsų gerašir- 
dingumas ilgai pasiliks 
mūsų širdyse.
Kastancija Rakauskienė, 

Duktė ir trys sūnūs.

CAMBRIDGE, MASS.
Praeitą sekmadienį lie

tuvių par. bažnyčioje pra
sidėjo 40 vai. atlaidai, ku
rie baigėsi antradienio va
karą su iškilmingais miš
parais ir procesija.

Altorius nepapra s t ai 
gražiai gyvomis gėlėmis 
buvo išpuoštas Jėzaus Nu
kryžiuoto Seserų.

Kunigų su dvasine pa- 
gelba, buvo daug per visas 
tris dienas. Dalyvavo se
kantieji kunigai: K. Urbo
navičius, P. Virmauskis, 
K. Jenkus, J. švagždys, P. 
Strakauskas, P. Juras, A. 
Bružas, M. S., J. Bucevi- 
čius, M. S., A. Petraitis, J. 
Bakanas, S. Kneižis, J. 
Vaitiekūnas, K. Vasys, J. 
Švedas, M. I. C., J. Pauliu- 
konis, MIC., J. Vaškas. 
MIC.., Skruodenis, MIC., 

P. Juraitis, M. Pankus iš 
New Haven, J. Skalandis, 
Dr. Ražaitis ir vietiniai.

Pamokslus sakė kun.. Dr. 
Ražaitis. Jis dabar sako 
rekolekcijų ir novenos pa
mokslus. Viskas baigsis 
gruodžio 8, su Nekalto 
Prasidėjimo švente.

Žmonių daug lankėsi per 
40-tę. Beabejo, nemažiau 
lankysis ir per rekolekci
jas. Gera proga visiems 
atlikti adventinę išpažintį, 
bei įgyti dabartinius at
laidus. Y. Z.

ŠEIMA, ABORTAS IR 
GYDYTOJAS SSSR.

SSSR vadovus gyveni
mas pamokė. Šią vasarą 
įstatymu uždraudė abor
tus. Puolėsi organizuoti 
motinai pagalbą, skirti 
gausingoms šeimoms pre
mijas vaikams steigti lop
šelius. Asignuota metams: 
apie 750 milijonų rublių! 
statyti tiems darželiams, 
lopšeliams ir panašioms 
įstaigoms, kurių numatyta 
buvo pastatyti apie 2,000.

G. Kaminskis, SSSR 
liaudies sveikatos komi
saras, “Izvestijose” jau ’ 
džiaugiasi, kad aborto už
draudimas per šiuos tris' 
mėnesius davęs gerų vai
sių. Viename Maskvos 
kvartale jau esą abortui 
penkioliką kartų mažiau' 
kaip per tą pat laiką pe
reitais metais. Minske pa
daryta tik 90 abortų, o 
pereitais metais 1303. Pa
našius santykius mini ir 
kituose miestuose.

Tačiau blogybė lengva 
įsileisti, o sunku išprašyti. 
Sveikatos komisaras sku
ndžiasi, kad rezultatai dar 
toli gražu nėra patenki
nami. Dėl to daugiausia 
esą kalti gydytojai. Jie 
per daug lengvai žiūri į 
įstatymo numatytus atve
jus, kada gali būti daro
mas abortas motinos svei
katai gelbėti. Gydytojai 
labai lengva ranka duoda 
liudijimus. Tuose liudiji- j 
muose, kuriais pasire
miant daromas abortas, 
esą pažymimos visai men
kos ligos: moters širdis 
išsiplėtus, anemija, apeti
to stoka; nelygus tempe
ramentas palinkimas j is
teriką ir t. p. Jeigu jau 
nieko neranda žmonai, tai 
prikimba prie vyro: vyras 
geria, vyras melancholi
kas — kaip gi paveldėji
mas: reikia žmonai abor
to. “Tarp gydytojų yra lu
pikų, kuriems ne pro šalį 
pasipelnyti iš aborto už
draudimo. Su tokiais žmo
nėmis mes pasikalbėsime 
griežtais baudžiamojo ko
dekso žodžiais, ir jiems 
pasigailėjimo laukti ne
teks. Toki žmonės daro gė
dą gydytojų profesijai, ši
tuos gydytojus mes laiko
me lygiomis su tais ne
mokšomis kriminalistais 
abortmacheriaįs, kūne a- 
bortus daro pogrincįžiuo- 
se ir gadina moterų svei
katą”. Ir sveikatos komi
saras reikalauja, kad li
gas, kurios pateisina a- 
Vortą, darytų specialį ko
misija, į kurią įeitų gine
kologas, terapeutas ir spe
cialistas tų ligų, kuriomis 
moteris skundžiasi. (XX).I

Prancūzų laikraštis ‘Vu’, 
prieš Helius dienas paskel
bė keletą gana charakte-J 
ringų statistinių duome
nų, kurie vaizdžiai apibū
dina dabartinę socialinę 
santvarką. — Šiais metais 
Rio de Janeire sunaikinta 
7.750.000 kavos maišų, 
New Yorke 6.200.000 kiau
lių ir 2.000.000 tonų kuku
rūzų. Los Angelėse sunai-| 
kinta 600.000 karvių ir! 
kas mėnuo sunaikinama 
200.000 litrų pieno. Kali
fornijoje sunaikinta 1.500. 
000 apelsinų, 10.000 ha j 
braškių, 80.000 persikų; 
medžių. Ceylone išmesta 
į jūrą 30.000 tonų arbatos, 
Prancūzijoje sunaikinta 
266.000 karvių, 156.000 ha 
vynuogynų ir 20.000 tonų|ž 
javų. Tai dar ne viskas.

Tūkstančiai tonų ir -javų 
ir medvilnės suvartojami 
lokomobilių kurui, kai tuo 
tarpu pasaulyje yra ofi
cialiai badaujančių 30.000. 
000 < bedarbių, 60.000.000 
žmonių trūksta darbo, 
250.000.000 žmonių neturi 
pragyvenimo minimumo, 
2.400.000 žmonių kasmet 
miršta bado mirtimi, 1.- 
200.000 žmonių neturėda
mi ko valgyti nusižudo. 
Pajamos šių dienų Pran
cūzijos darbininko yra 
puolusios 30%, valdininko 
arti 30%>, o ūkininko net 
visu 60%. • XX.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
BRONIS KONTRIM

REAL ESTATE 
INSURANOE 
CONSTABLE

Justice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
E. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 1761

Residence:
120 Marine Rd., So. Bostog 

Namii tel.: Šou. Boston 2483.

598

PARSIDUODA NAMAS
South Bostone — 106-108 C 

Street, kampas West Sixth St., 
namas su krautuve, mėsos marke
rių 2 flatų viršui po 5 kambarius 
kiekvienas. Su šiltu vandeniu, ge
rai ištaisytas. Duoda mėnesinės 
rendos $60. Kaina $1200. Assesy- 
tąs $4000. Kreiptis: Keenan, 396 
Broadway. »'

(12-1, 4, 8)

J.DOYLE

— V •

303 West Ęroadvvay 
So. Boston, Mass.

Užlaiko įvairios rūšies 
likerinių gėrimų 

buteliuose.
Tel. SOUth Boston 9252

z"

PLAUKŲ SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Nieštėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Eleetric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

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

y

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
ĘROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110

Į 16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

s R

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

L Moko muzikos, piano :ji 
5 ir dainavimo. Specia
li les p a m o k a s duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

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

j juodų ir baltų duonų. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium 8411 J
GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

j SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIU GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

j Gtyren. vieta t 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

Tel. South Boston 0815

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES 
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų ir naktį

Funeral Home ir Res. 
564" East Broadway,

So. Boston, Mass.

J
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Adv. K. J. Savickas, Vy-( dabar atlieka bausmę. An

čių spaustuvės direktorius; troje byloje, t. y. dėl pasi- 
praneša “Vytyje”, kad savinimų Londone per 50.-į 
Lietuvos valdžia siūlo 5 000 lt., Apyg. teismas jį 
jaunuoliams stipendiją buvo pripažinęs kaltu, bet 
mokytis žurnalizmo Lietu- dėl įsisenėjimo nuo baus- 
voje. Stipendiją siūlo mės buvo atleidęs. Proku- 
dviem metam. Už tai Lie- roras su tokiu Apyg. teis- 
tuvos valdžia tik reikalau- mo sprendimu nesutiko irs 
ja pasižadėjimo, kad stu- padavė apeliacijos protes- 
dentai po dviejų metų su- tą rūmams. Lapkr. 14 d.l 
grįžę palankiai rašys apie rūmai apeliacijos protestą 
Lietuvą.

30 METŲ NUO LIETU
VIŲ KALBOS ĮVEDIMO 

MOKYKLOSE

Šių metų pabaigoje sueis- 
\30 metų, kai rusų valdžiai 
į Lietuvoje esamas pra
džios mokyklas leido įves-į 
i lietuvių kalbą. Tačiau 
^s įvedimas buvo tik ofi- 
cbliai, nes faktiškai lietu- 
vii kalba buvo įvesta tik 
dvejose Kauno gubernijo
je Mokyklose.

sprendė ir Apygardos teis
mo sprendimą panaikino, 
o Račkauską nubaudė 4 
met. sunk, darbų kalėji
mo. Be to, Užs. reik, min
iai iš Račkausko atiteisė 
per 50.000 lt. civ. ieškinio.

K. V. Račkauskas yrą 
gerai žinomas Amerikos 
lietuviams buvęs laisva
manių Susivienymo orga
no redaktorius ir socialis
tų — sandariečių vadas.

LIETUVOJ YRA 3,700 
KALINIŲ

PREZIDENTO RINKI
MAI KAINAVO

SI 3,000,000

AVashington, D. C. — Se
natorių komisija praneša, 
ką] respublikonų partija 
prezidento rinkimų kam
panijai išleido $7,400,000, 
o demokratų partija $3.- 
400.100. Pridėjus mažes
niųjų partijų išlaidas, su
sidaro apie $13,000,000.

Iš jų 1.500 yra Kauno 
kalėjime. 500 kalinių yra 

IIX forte ir Palemone. Po- 
, litinių kalinių yra apie 
500, o moterų visuose ka
lėjimuose yra 420.

K. R1ČKAUSKAS NU
TEISTAS S. D. KALĖJ! 

MAN

Kaunas — Lapkr. 14 d. 
Apel. rūmuose buvo spren
džiama antroji, dėl pasisa
vinimų Londone, K. V.

V. GUSTAINIO PA
SKYRIMAS.

Kaunas — Laikraštinin
kas V. Gustainis, buvęs 
Varšuvoje, kaip kalbama 
gauna diplomatinį pasky
rimą į Ameriką.

DVARININKAI PRAŠO 
ATLYGINIMO Už 

IŠDALINTUS 
DVARUS.

Kaunas. — Keletas len- 
Račkausko byla. Pirmoje kų dvarininkų atvyko iš 
byloje (dėl pasisavinimt; Lenkijos į Kauną. Jie 
P. Afrikoje 83,000 lt.) jis kreipėsi į Žemės ūkio mi- 
nubaustas trejais met. nisteriją prašydami atly- 
sunk. darbų kalėjimo ir ginimo už išdalintus jų

Seimininkui Dėmesiui!
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

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

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

• v

BROCKERT’S ALE
i IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

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

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4334

Batono APIELINKftS BROCKERTS ir CREMO ALAUS Pardavft- 
JnŲ Distribntorlns CHARLES tVAYSHVILLE, pristato altj baliams, 

resttnams ir alndėms. šaukite: Ded. 1731.

3.

KALĖDINĖ EKSKURSIJA

i

I

DARBININKAS

Kun. M. Brundza

PER
KLAIPĖDĄ

Lietuviams gerai 
žinoma

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA

(I’er Gothenburgą, Švediją)

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos

Laivų išplaukimai iš N. Y.
GRIPSHOLM ........... GRUODŽIO 8

Brošiūrėlė apie kelionę ir Kalėdine 
ekskursiją i Lietuvą, gaunama nemo
kamai, visose mūsų autorizuotose n- 
gentūrose ir švedų Amerikos Linijos 
skyriuose.

SWEDTSII AMERICAN LINE
154 Boylston St., Boston, Mass.

1R
įi

dvarus. Derybos su dvari- mas grynai bandymo tiks- 
ninkais dar nebaigtos. Kol lais — ištirti galimumus, 
kas nepasiekta jokių re
zultatų.

I
ar šios srities gamyba mū
sų krašte apsimokės. Ka
dangi bandymai davė tei
giamus rezultatus, tai jau 
nuo 1935 metų pradėti di- Kajutės net keturių aukš- 
desni nusakinimo1, darbai, tų, gi viršus — trijų, vi-

Keliones Įspūdžiai
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ, 1936 METAIS

(Tęsinys.) Lingis ir p. Plaktys

gražiausia. Reiškia, toji 
linija palaiko susisiekimą 
su septyniomis valstybė- 

! mis. Galop laivas subau
bia tris kartus. Orkestras

i umcio ii įj. a įcin.u y o. O, . .....

kaip jie dabar malonūs, I !al,ve švedų himną,
rodos mylimiausi broliai!

Tais metais buvo nusakin- į soms klasėms po vieną. Ir 
ta 80,000 pušų; prie šių kas čia dabar ant galo rū- 
darbų dirbo per 100 darbi- pmsis savo kajute, juk rei- 
ninku.

i 1936 metais nusakinimo pasigėrėti ir uostu ir pa- 
darbai beveik dvigubai bu-' yd°™^ ir keleiviais ir

_ laivu. Keleivių važiavo a- !vo praplėsti. Prie šių dar- pie 800 (įgu£s
■ kiek palydovų, kiek šiaip

North Abington, Mass.
— Pereitą trečiadienį, lap
kričio 25 d. vakare į Al- 
phonso Tribuliausko ta
verną įėjo jaunas vyrukas 
ir atstatęs revolverį, pa- - -
reikalavo atiduoti pinigus, bų dirbo apie 200 darbi ___ __ _____
Tribuliausko partneris Mi-įninku. Miškų departamen-' žiopsotojų, tai’ir susidarė 
llard Dorsey buvo tuo lai- tas numato nusakinimo djdeliausia ‘ ‘ '
ku prie baro, tai piktada- darbus kiekvienais r“ ' 
rys pirmiausiai ir puolė tais plėsti, kol kasmet bus baltas kaip gulbė. Koks jo 
jį. Bet pamatęs Tribuliau- nusakinama iki 600,000 
ską, guvusį miesto foot- ?ušų. Tokiu būdu kiekvie-: 
bąli o kamandos žvaigždę, vasarą prie nusakinimo
nuolėsi prie jo, bet pakėlė 
tik vieną ranką, o kita 
ranka apkabino banditą, 
ir prasidėjo imtynės. Ban
ditas kirto revolverio 
drūtgaliu Tribuliauskui į 
galvą. Bet tuo pačiu laiku 
Tribuliausko partneris, 
Millard Dorsey, pagriebęs 
bonką, kirto banditui į 
galvą ir jį permušė. Riks
mą užgirdo Tribuliauskie- 
nė, Alphonso motina, ir 
pamačius kas dedasi, nu
bėgo pas kaimynus ir pa
šaukė policiją. Banditas 
buvo be sąmonės.

Policija banditą be są
monės nuvežė į policijos 
kalėjimą. Kada banditas 
atgavo sąmonę, tai jis pa
sisakė esąs Harold Met- 
calf, 26 m. amžiaus, gyv. 
68 Spring St., Hanson, 
Mass.

Lapkričio 27 d. ryte po
licija piktadarį Metcalf 
pristatė teismui. Teismas 
rado kaltu ir bylą perdavė 
grand- jury. Piktadariui 
paskyrė $5,000 kauciją.

Tribuliauskui piktada
rys sužeidė galvą, ir tokiu 
būdu negalėjo žaisti foot- 
ball Padėkonės Dienoje. 
Jis yra žymus sportinin
kas.

v •

Šios kolonijos lietuviai 
surengė dvi vakarienes Šv. 
Roko Hetuvių par. (Mon- 
tello, Mass.) naujos sve
tainės naudai.

Čia darbai silpnai eina. 
Daug yra bedarbių. 

Onutė.

NUSAKINIMO DARBAI 
PLEČIAMI

Jau 
tuvos 
pušių

nuo 1933 metų Lie- 
miškuose pradėti 
nusakinimo (sakų 

surinkimo) darbai. Pir
maisiais dvejais metais 
nusakinimas buvo daro-

keleiviai ir palydomai nu
siima kepures. Tuoj vėl 

... , - . . • , - orkestras užtraukia mar-laikas bematant ir prabe- „ , ... ...
. , . . r , Są. Dabar tiesiog miskasgo. 4 vai. po piet ne savu 7 . .... ® . ..

r-------------------j—® f - u u- atsisveikinimo skareliu
kia pažiopsoti ir visu kuo suplevėsavo iš vienos ir

kitos pusės, kiti meta nuo
l laivo palydovams gėles, 
j tai vėl įvairespalvius po- 

’ pierinius kaspinėlius, ku
riais pasipuošia visas lai
vas. Atleidžiamos lynos ir 
laivas dar 3 kartus subau
bęs pradeda irtis nuo kra
nto. Orkestras vis groja 
maršą, gi palydovai šaukia 
“ura”, šaukia ir mums ir 
mūsų palydovai lietuvišką 
“valio”. Tiesiog jaudinan
tis vaizdas! Vieni mosy- 
kuoja rankomis, kiti skry- 

Keleiviai su palydovais bėlėmis, kiti nosinėmis,

i laivas. Tvarkdarys laive 
užtrimitavo, duodamas 
ženklą palydovams apleis-

- ti laivą. Visi atsisveikina, j 
atsibučiuoja šluostydami 
ašaras. Ir mes atsibučiuo-į 

Kaio Jam su savo palydovais, 
nubraukdami po ašarėlę. 
Palydovai apleidžia laivą, 

didumas! Tai ne Lietuvos :'Įiek_a ,^k keleiviai ir įgu- 
“Rambynas”’, ar “Palan-: a- Lalva® v.eI subaubia du 
ga” ką Nemunu plaukio- “artu-. DvIem, ,dldeįa13 
ja. Jis turi maždaug 30; kranais jau nuke ia tiltus, 
metrų plačio ir į pusant
ro šimto ilgio.

Kaip gražiai mus išlei
do. Taip, švedai moka pa
gerbti savo keleivius. At- 

i ėjo mus išleisti ir mūsų 
tautiečiai — studentai: p.

LDS. CONN, APSKRIČIO 
KUOPOMS PRANEŠIMAS

minia. L.__
me' gražiai atrodo laivas, jis

darbų gaus darbo apie
500 darbininkų

Gautieji sakai eina į ka- 
lifonijos fabriką Alytuje.

"1 * . jau nebėr susisiekimo su 
krantu.

TEKSTILES PRAMONE 
PADARE DIDELĘ 

PAŽANGA

1926 metais Lietuvoj bu
vo 484 tekstilės pramonės 
įmonės su 1,010 darbinin
kų, tuo tarpu šiais metais 
tų įmonių yra tik 64, bet 
už tai darbininkų skaičius 
padidėjo iki 5,867. 1926
metais buvo tik keturios 
įmonės, kuriose dirbo dau-

LDS. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 

. vyks gruodžio 20 dieną š. 
m., Šv. Andriejaus lietuvii] 
par. svetainėje, Church ir 
Stanley Sts., New Britam, 

giau, kaip po 50 darbinin- Conn.
kų, o šiais metais yra 20 Tą dieną, pagal Apskn- 
įmonių, kuriuose, dirba a- či° nutarimo, 8 vai. ryte 
pie po 200 darbininkų. To- Įvyks šv; mišios už gyvus
kiu būdu tekstilės pramo
nė, palyginti, per trumpą 
laiką padarė nepaprastai 
didelę pažangą. Pažymėti
na, kad tekstilės pramonės 
pažanga įvyko ekonomi
nės krizės laikais.

Kaunas
to savivaldybė ruošiasi 
statyti keleiviams keltuvą 
į kalną (funikulerą).

1937 m. mies-

NAUJA LIETUVIŠKA 
LAIVININKYSTES 

BENDROVE

ir mirusius apskričio na
rius Šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčioje.

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

Prašome atvykti ankš
čiau išklausyti šv. mišių. 

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

i

dar iš tolo dalinasi pasku
tiniais sakiniais, kur nepa
žvelgti visur minių-minios. 
Daugelis iš minios foto
grafuoja laivą ir keleivius. 
Uostas pasipuošęs vėliavo
mis. Uosto viršuj plevė
suoja septynių valstybių 
vėliavos, tarp jų ir mūsų 
trispalvė tautinė vėliava, 
kuri, tiesą sakant, ir buvo

daugelis šluosto ašaras, o 
laivas šnypždamas jau 
slenka pamaži nuo kran
to, kurį traukia du mažes
ni laivai. Dar valandėlę 
plevėsuoja skaralės, dar 
mosykuoja mums ir mūsii 
palydovai ir neužilgo din
gsta uostas ir krantas ir 
sudiev gražiajai Švedijai...

Bus daugiau

KUN, J. BRUŽIKO S. J. ADRESAI:
Nuo lapkr. 30 iki gruod. 13, — 4400 8o. Fairfield Avė., Chicago, III. 
Nuo gruodžio 14 iki 27, — 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.

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

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROEBURY. 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.

Lapkr. 21 d. Kaune Že
mės Rūmų patalpose turė
jo įvykti steigiamasis su
sirinkimas naujos laivi
ninkystės akcinės bendro
vės, kuri vadinsis “Lietu
vos Baltijos Lloydas”. 
Steigėjų priešakyje stovi 
buvęs Klaipėdos Krašto 
gubernatorius dabar Že
mės Ūkio Rūmų pirminin
kas, V. Kurkauskas. Akci
ninkai bus “Maistas”, 
“Pieno Centras”, “Lietū-

kis” ir kitos žymios ben
drovės bei atskiri finansi- 
stai. Bendrovė bus Klai
pėdoje.

DARBAI MIŠKUOSE 
PRASIDĖJO

Šiomis dienomis miškų 
kirtimo darbams įvairiose 
urėdijose jau priimta 2000 
darbininkų. Kai tik pašals, 
miškuose gaus darbo dar 
apie 10,000 darbininkų. 
Dabar visose miškų urėdi
jose registruojami darbi
ninkai.

n

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva MarksfenS,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1288
Vice-plrm. — Ona Janklenė, 

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

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

PI n. RaSt. — Marijona Markonintė, 
29 Whipple Are., Roslimiale, Mnaa. 

Tel. Parkvay O558-W
iždininkė — Ona Staninllntė.

105 West 6th St., So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JanuSonlenė, 

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkitnua laiko kas 

antra utarnlnkg mėnesio.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPING 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mase. • 

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

F i n. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

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

i Maršalka Jonas Zaikis.
7 IVInfleid 8t, So. Boston, Mass.

Draugija laiko suatrlnklmns kas tre
čią nedėldienĮ kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų, Parapijos salėj. 492 

E. 7th St, So. Boaton, Masa.

7:30 vai vakare, pobažnytinėj sve
tainėj

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolu raitininką.

i
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Pietų Amerikos Valstybių 
Konferencija

Buenos Airėse, Argentinos sostinėje, susirinko 
visos Pietų Amerikos valstybės ir valstybėlės, skai
čiumi 21, bendriems Amerikos reikalams aptarti. Į tą 
konferenciją nuvyko ir Prezidentas Rooseveltas. Iš 
suteikto jam nuoširdaus ir iškilmingo priėmimo aiš
kiai numanu, kad Prezidentas Rooseveltas labai ten 
pageidaujamas. Ir nenuostabu. J. Valstybių dalyvavi
mas suteikia minėtai konferencijai pasaulinės reikš
mės. Taigi kiekvienas Roosevelto mostas dabojamas, 
kiekvienas jo tartas žodis atydžiai tėmyjamas ne tik 
konferencijos dalyvių, bet ir viso pasaulio spaudos. 
Tai pirmasai toks reikšmingas žingsnis visoje abiejų 
Amerikų istorijoje. Be jokios dvejonės galima teigti, 
kad glaudus abiejų Amerikų santykiavimas, jei jis tik 
būtų pastovus ir sutartimis sutvirtintas, sudarys 
naują erą ne tik Amerikos, bet ir pasaulio istorijoje. 
Čia daroma užsimojimų atsipalaidoti nuo Europos ki- 
virčių ir sudaryti savo ekonominę ir politinę bazę, pa
kankamai stiprią savistoviam gyvenimui išlaikyti.

Ir ištiesų, jei projektuojamieji sumanymai pa
vyktų ir karštas pietinių amerikiečių temperamentas 
būtų nors kiek tinkamas pastoviems santykiams iš
laikyti, tai Amerika galėtų gyventi savistovį gyveni
mą, neatsižvelgiant nei į Europą, nei į Aziją. Tai yra 
ne tik galimybė, bet jau ir brėkštąs realumas. Ameri
kos gamta turi savyje neapskaičiuojamo medžiaginio 
lobio, kurs tinkamai suvartotas, ne tik pilnai pakak
tų jos reikalams, bet galėtų būti eksportuotas kaipo 
perteklius. Iki šiol tik J. Valstijos mokėjo tą lobį su
naudoti. Pietinė - Anąerika tik mažą savo natūralaus 
turto dalelę tesugebėdavo išvystyti. Tačiau dabar są
lygos jau keičiasi. Ir Pietų Amerika atbunda ir pra
deda suprasti savo problemas ir drąsiai žengti pir
myn pažangos keliu. Jai šypsosi graži ateitis. Susidė
jus su pažangiomis ir galingomis J. Valstybėmis, ji 
gali užimti stambią vietą pasauly. Ir J. Valstybės

, tai bolševizmas 
būtų Rusijoje užviešpata
vęs dvylika metų pirmiau. 
Ir Lietuva tada tikrai bū
tų pakliuvusi į bolševikų 
nagus, nes jie nebūtų tuo
met buvę kliudomi vokie- 

kunigų palankumo cariz- nori būti kunigams dėkin-čių. Apie pasipriešinimą 
mui eina toliau. Panašiuo- gas. Jis visiškai paneigia pačių lietuvių nebūtų bu- 
se ginčuose kartais pažo- jų nuopelnus. Tai daryda- vę nė kalbos, nes lietuviai 
džiui prieinama prie nau- mas, jis neapdairiai pa- nė mažiausių organizuotų 
jų išvadų, kurios ne tik stato šitokį klausimą: ką pajėgų tuomet neturėjo, 
nenutolsta nuo kalbamojo bendrą turi 1905 m. revo-Gi pirmoji revoliucija ne- 
dalyko, bet jį dar plačiau iliucija su bolševikiškąja 
nušviečia. Taip įvyko ir revoliucija spalių mėnJ 
mūsų polemikoje. Visas to 1917 m.? 
ginčo branduolys duodasi Vis dėlto gerokai nuos-į 
trumpai apibūdinti šiais tabu, kad socialistas gali 
žodžiais: Socialistų vadas tokį klausimą užduoti. Ar 
prikiša kai kuriems Lietu- gi jau jis taip ir nežinotų 

į vos kunigams, kad jie, pa- nei eigos, nei inicijatyvos, !
sisiūlydarni malšinti 1905 nei siekių bei motyvų, nei 
metų “kramolą” - re volių- pagaliau vadų 1905 m. re- 

Į ciją, sunkiai nusidėjo Lie- voliucijos? O gal jis manoj 
tu vai, nes būk tai sutruk- kad kiti nėra nėkiek susi-i 
dę jos išsilaisvinimą iš po pažinę su tuo dalyku, ir į 
caro valdžios. Mūsų tarp dėlto rizikuoja statyti tokį 
kit ko buvo atsakyta, kad naivų klausimą. Bet kodėl! 
tie kunigai, malšindami gi tasai klausimas būtų 
kilusią netvarką, ne tik naivus? Ką faktinai turi 
gynė Lietuvos gyventojų bendra tos dvi revoliucijos 
ramybę, bet netiesioginiai — 1905 ir 1917 m. ? — Vis- 
pasitarnavo ir patiems so- ką. Tie patys vadai, tie 
cialistams, nes kaip pas- patys siekiai. 1905 m. re- 
kui pasirodė, iš pilnai pa- voliuciją dirigavo Leni- 

i sisekusios rusų revoliuci- nas, Trockis ir kiti bolše- 
I jos išsivystė bolševizmas, vikų šulai. Tu dvieju re- 
i kurs taip smarkiai perse- voliucijų rezultatai, tiesa, 
kioja socializmą. Taigi so- buvo skirtingi, bet tik del- 
cialistai, užuot šmeižę mi- to, kad pirmoji buvo nu- 

i nėtuosius kunigus, turėtų malšinta. Jei ji būtų pasi-
i 
I

Pasitarnavo Lietuvai
Ginčas su ‘Naujienomis’ būti jiems dėkingi, 

dėl tariamojo kai kurių Bet socialistų vadas ne-

REIKIA PASTANGŲ
Kiekvieno žmogaus gy

venimo tikslas ir stip
riausias jo prigimties po
linkis yra laimės siekimas. 
Laimės žmogus ieško visą 
gyvenimą. Jei jos ieškoti

• v

t

Į

I 
I

daug tuomi pasinaudotų. Tampriau užmegzti ekono
miniai ir prekybiniai su Pietų Amerika santykiai 
duotų plačią rinką J. V-bių gamybai. Taip pat politi
kos srity susijungusi Amerika galėtų laikyti savisto
vią liniją ir, nesikišant į Europos kivirčius, išlaikytų 
taiką ir išvengtų pragaištingų karų, žinoma, tokiai 
valstybių federacijai susikurti ir pastoviai įsigyven- 
dinti reikia daug laiko, tačiau pradžia jau daroma ir 
gairės nustatomos.

Europos valstybės atydžiai domisi ta konferen
cija. Kai kurios jau ima nugąstauti. Kas bus, jei J. 
V-bės atsipalaidos nuo Europos ir savo ekonomines 
pajėgas nukreips į Pietų Ameriką? Kas Europos val
stybėms skolins pinigų būsimiems karams vesti? Tai
gi Prancūzija ir Anglija jau tiesia draugišką ranką ir 
žada Dėdei Šamui net skolas mokėti. Tur būt jos įžiū
ri toje konferencijoje rimtą sau pavojų, kad net savo kėję”. 
kišenių krapšto.

juoką, prieteliai). Tik įsi-, 
vaizduokite: Leninas su! 
___  I 

Trockiu, iškovoję konsti
tucinę tvarką (ir nė caro! 
nenuvertę!) būtų manda- Į 
giai atsiklausę: ar gerbia-! 
majai visuomenei yra rei
kalinga antroji revoliuci
ja?! Toks galimumas prie
šinasi ne tik šaltiems fak
tams, bet net\ ir nesvei- nustotų, nebūtų prasmės 
klausios imaginacijos sva-. ir begyventi, 
jonėms.

Kad socialistai, dar prieš 
bolševikų įsivyravimą, bet 
kokią revoliuciją skaitė 
numylėta savo sužieduoti-į 
ne, — tai suprantama. Jie' 
dar neturėjo istorinio pri-į 
tyrimo. Bet dabar, kada! 
toji sužieduotinė jau 36 
metų senesnė ir, prie to, 
virtusi išdavike, nes puolė 
į bolševikų glėbį, — po to 
visko dar būti įsistebeilė-' 
jusiam į nublukusią jos 
fotografiją, tai iš tikrųjų! 
tokiam “ritieriškam” nusi
teikimui reikia don-kicho- 
tiškos ištikimybės. Taigi 
po tų visų įvykių manyti, 
kad 1905 m. revoliucija, 
Leninui ir Trockiui vado
vaujant, būtų užsibaigusi 
vien konstitucine tvarka, 
tai jau peržengia naivumo 
ribas.

Tuo būdu galutinoji ana
lizė duoda štai kokią išva
dą: 1905 metais kunigai 
gynė Lietuvą nuo socia
lizmo ir bolševizmo (tada 
dar nebuvo aišku, kad so
cializmas ir bolševizmas 
nebus tapatingi). Bet kai

Kur rasti laimę ir kaip 
prie jos eiti, puikiausiai 
parodo Kat. Bažnyčia. Ta
čiau siekti nurodytos lai- 

I mės taip pat reikia mokė- 
|ti.

Laimės siekimas, — tai 
intensyvus, niekad nenu
traukiamas darbas ir pa
sitikėjimas savo jėgomis. 
Iš to kelio niekas neturi 

' mūsų išstumti. Besiekda- 
' mas nurodytos laimės 
žmogus pavargsta. Tada 
jis pradeda galvoti, kad 
gal sustojus tąją laim< 
siekti, gal būtų geriau e; 
ti su tais, kurie mano r- 
sią laimę žemėj ir tik os 
malonumais patenkint sa
vo troškimą. Kas ženiš- 

Į kos laimės sieks, jos ne- 
i ras, o pradė jęs krisd že
myn, nebemokės eiti tik
rosios laimės siekimo ke
liu, nes jis bus apsinuod- 

I jęs tariamos laimės nuo
dais.

t

Taigi žmogus negali ia- 
■ siduoti išsvajotos lainės 

istorijos eigoje pasirodė,; polinkiui. Todėl jis, kapo 
kad bolševizmas, kurį pa- . protingas 

i gimdė revoliucija, labai protu vadovautis. Kai ne- 
neprietelingas ____ __________
tams, tai išeina, kad kas . laikytis doros pagrindų, 
buvo priešingas revoliuci- ^urje užtikrina tikies lai- 
jai, tas netiesioginiu būdu m-g atsiekimą. Visuomet 
pasitarnavo ir socialis- ikja at[ikti naveJtąJą ar 
do inkriminuojamieji ku- P^inktąjj su pa
nikai. Socialistai gali ne.'sisventimu ir riekuomet 
pripažinti jiems dėkingu-'nerei^ia nustigti vilties 

■ siekiant nusistatytų tiks- 
.uvi* bet yra faktas, kad tie Teisingai sakė jau se- 
teneatis, kunigai pasitarnavo Lie-'novės žmonės: “Per skau- 

-—n tu vai. K.1 smus į garbę”. “D.”

pasisekė vien dėlto, kad 
japonų karas nebuvo tiek 
Rusiją sukrėtęs, kiek pa
saulinis. Silpnesnieji bol
ševikų vadai buvo gerokai 
nusiminę dėl to nepasise
kimo, bet Leninas niekad 
nedvejojo. Jis teigte teigė, 
kad pirmoji (1905 m.) re
voliucija, tai tik pradžia ir 
prisirengimas prie antro
sios. Ir kuomet vasary 
1917 m. įvyko “buržuazi
nė” revoliucija, tai bolše
vikai tik juokėsi iš visokių 
Kerenskio pastangų suda
ryti pastovią valdžią ant 
“koalicinių” pamatų. (Va
sario revoliuciją bolševikų 
visuomenė nė revoliucija 
nebeskaitė, ir jų istorikui 
Pokrovskiui reikėjo net 
visą eilę paskaitų padary
ti, kad įtikintų eilinius 
bolševikus, jog vasario 
“perversmas” vis dėlto 
turįs nemaža reikšmės 
kaipo ineiginis žingsnis į 
tikrąją revoliuciją). Bol
ševikai puikiai numatė, 
kad tikroji revoliucija tu
ri eiti iki pat dugno, pa
siekti pačias žemiausias 
mases. Tikrame proleta
riniame įkaršty, kurs pa
prastai pasireiškia bet ko
kioj revoliucijoj, “koali
cija” ar “konstitucija” 
tai tik vieni juokai. Todė- 
liai labai naiviai skamba 
šitie “N-nų” žodžiai: “Jei
gu caro valdžia būtų bu
vusi priversta 1995 m. 
duoti tikrą konstitucinę 

, tvarką, tai naujos revoliu- mo ir dar gi juos šmeižti J * 
cijos Rusijoje nebūtų rei-"
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padaras, turi

socialis- reikėtų apsivilti, ’eikia

Kun. A. T. (Samata)

Agripa D’Aubigne
Kai girdžiu, kad šių dienų studentai burči- 

ja ir išmetinėja, jei jiems mokytojų duodama 
versti lotyniškus ar graikiškus tekstus, kurių 
vertimai uoliems studentams nėra sunkūs, 
man visada prisimena XVI-asis amžius, mok
slų atgimimo amžius, kuriame ne vien suaugu
sieji gerai pažino lotynų ir graikų klasikus, 
bet tuo atžvilgiu ir nedaaugliai galėjo pasidi
džiuoti. Iš tokių mažųjų buvo Agripa D’Aubig
ne, gimęs vasario 8 dieną, 1550 metais, Ponso 
kaimynystėje, Prancūzijoje.

Jo motina mirė sunkiai jį gimdydama. Dėl 
to jis pramintas Agripa iš sutrumpinimo “ae- 
gre partus”, ką lietuvių kalboje reiškia: sun
kia: sunkiai ar vargiai pagimdytas.

Jo tėvas rūpinosi jį išmokslinti, kad įgytų 
mokslo ir būtų tikras karžygis. Agripa, su
laukęs šešerių metų amžiaus, gerai jau pažino
jo lotynų, graikų ir ebrajų kalbas, o trylik
tuose metuose, jis, kaipo drąsuolis kareivis, at
sižymėjo priešų siautimo metu ties Orleanu.

Agripa buvo nepaprastų gabumų vaikas. 
Laiko jis niekada negaišo ir neleido tuščiam, 
bet visada triūsė, dirbo ir uoliai mokinosi. Tat, 
apie tą darbštų vaiką reikėtų daugiau žinoti ir 
mūsų jaunimui reikėtų juomi susidomėti. Dėl 
to, pažvelgkime į jo vaikystės jaunas dieneles.

Ir taip, vieną šaltą rudens vakarą trejetas 
žmonių, įsivilkusių į kailinius, sėdėjo ties 
krosnių ruimingoje salėje ir šildėsi. Ta salė bu
vo biblioteka arba knygynas senoje Šv. Mau
ro tvirtovėje. Knygyno viduryje buvo stalas, 
dengtas kailiais ir užverstas knygomis, popie- 
ra ir rašiniais. Prie to stalo sėdėjo septynerių 
metų vaikas. Jis buvo giliai susimąstęs, sulin
kęs, beveik nejudomas, tik jo rūpestingos akys 
gyvai ir skubiai bėgo per sąsiuvinį, kurį skai

tė, pasidėjęs ant graikų klasikų knygos. Trys 
vyrai ties židiniu netarė nė vieno žodžio, prisi
bijodami, kad nesutrukdytų vaiko mėgiamo 
darbo; retkarčiais jie tik nusišypsodavo ar Į 
ženklais susitardavo.

Vaiko ilgą ir tylų atsidavimą darbui nu
traukė malonus patenkinimas, kai užbaigė už- 
sibriežtą uždavinį ir, atsistojęs, sąsiuvinį pa
davė vyresniajam iš trijų, tardamas:

“Jau pabaigiau! Tėveli, malonėk peržiūrėti 
ir pasakyk man, ar gerai atlikau uždavinį ir 
kaip tėveliui patinka?”

“Nusprendimo žodis priklauso ponui Enri
kui Etienne”, atsakė tėvas ir ant kelių paėmė 
gerą sūnelį, jo kojas kreipdamas ties krosnių, 
kad sušiltų. “Apšildyk, sūneli”, pridūrė tėvas, 
kalbėdamas toliau, “kuomet tavo profesorius 
skaitys graikišką tekstą, o p. Etienne tėmys 
tavo vertimą, kad persitikrinti, ar jame nėra 
padarytos kokios nors klaidos”.

Vaikas papurtė galvelę, lyg duodamas žen
klą, kad pasitiki savo uždavinį tiksliai išver
tęs. Jis, vilties pilnas ir maloniai drąsus, savo 
sąsiuvinį padavė ponui Enrikui Etienne.

Magistras Bernaldas, vaiko profesorius, 
nuo stalo paėmė storą klasišką graikų kny
gą ir, nusilenkdamas, tarė:

“Atsiduodu pono Etienne patarnavimui”.
P. Enrikas Etienne, Prancūzų knygų garsus 

leidėjas, į rankas ėmė sąsiuvinį ir pradėjo rū
pestingai sekti ne kokią ten žavią pasakaitę, 
bet Platono garsųjį dialogą, kurį Agripa išver
tė, kaipo uždavinį.

“Gerai, labai gerai!” pertraukomis kalbėjo 
profesorius. “Agripa puikiai nuvokė Platono 
kalbos dvasią ir sumaniai išvertė”.

Girdėdamas tokius pagyrimus, vaikas žvel
gė į tėvą, lyg norėdamas klausti, ar yra pa
tenkintas, O tėvas tylėjo, bet jo akyse keletą 
kartų pasirodė ašara ir ko tik nenuriedėjo vei
do skruostais. Kai vertimo skaitymas buvo 
baigtas, tėvas jautriai glaudė sūnelį prie savo 

krūtinės, tardamas:
“Aš išlaikysiu duotą prižadą. Ponas Enri

kas Etienne ims tavo rankraštį į Paryžių ir 
atspausdins knygą su tavo paveikslu pirmame ! 
puslapyje”.

O p. Enrikas Etienne taip pat žadėjo, užtik
rindamas, kad pavykęs vertimas netrukus bus 
spausdinamas ir knygos įžangoje bus įtalpin
tas jauno vertėjo gyvenimas ir paveikslas.

Mažasis Agripa, savo galvą laikydamas ant 
tėvo peties, giliai susimąstė, bet nieko neiš
tarė.

“Kaip tai?” jo klausė profesorius. “Argi ne
sidžiaugi iš to, kad tavo vertimas netrukus 
bus išleistas atskiroje knygoje, kurioje tilps 
kartu ir tavo paveikslas? Argi ne puiku? Tu
rėtum džiaugtis!”

“Tačiau, aš nenorėčiau savo paveikslo ma
tyti mano vertimo knygoje”, atsakė mažasis 
Agripa.

“O kokį paveikslą norėtum matyti, kad tilp
tų leidžiamoje tavo knygoje?” paklausė ma
gistras Bernaldas, o savyj troško, kad tilptų 
jo paties paveikslas, nes buvo vaiko profeso
rius.

Susijaudinęs, Agripa atsakė:
“Aš norėčiau, kad tilptų mano motinos pa

veikslas”.
“Mylimas sūneli”, susidomėjo tėvas, “iš 

kur tau atėjo tokia mintis?”
“Iš kur?” tarė, klausdamas Agripa. “Žino

te, kad motina, sunkiai gimdydama mane, mi
rė, bet neapleido manęs. Kas naktį, ji ateina 
su manim pasikalbėti, pamokinti ir priglausti 
mane prie mylinčios savo krūtinės”.

“Taip, pone D’Aubigne”, pritarė profeso
rius Bernaldas. “Jis turi regėjimus sapnuose. 
Tačiau, pirma neišdrįsau to pasakyti tamstai”.

“Nūngi, tepasako jis pats”, kalbėjo tėvas. 
“Taigi, brangus sūneli, pasakyk, kada ir kaip 
matei savo motiną?” < .

“Ją mačiau”, atsiliepė vaikas, susijaudinęs 

ir kalbėdamas su pagarba, “ir ją matau nuo to 
laiko, kada pradėjau mąstyti ir protauti. Man 
ii visada pasirodo graži, kilni, maloni, skaisti, 
baltai įsirengusi. Ji mane bučiavo, jos lūpos, 
nors buvo šaltos, bet mane kaitino. Trys mė
nesiai atgal, kai pradėjau versti Platoną, ji 
man pasirodė šypsanti ir laiminga, neištarda
ma nė vieno žodžio, bet savo viduje jaučiau, 
kad ji man kalbėjo: — Dirbk, mylimas sūneli, 
ir tavo tėvui suteik paguodą po mano mirties, 
kurios priežastimi buvai pats. Dėl to būk mū
sų namų pasididžiavimas; mūsų dienos sku
biai eina, o savo jaunystės dienų neleisk sma
gumais, bet dirbk, ir tavo uolumas suteiks 
džiaugsmą tavo motinai. — Tuos žodžius ta
rus, ji mane apleido, dar savo akimis prakal
bėdama į mane, ir po to išnyko ryto rūkuose. 
Nuo tos dienos, mylimas tėveli, mokslintis 
man tapo labai lengva; man vis atrodė, kad 
asmenybė mano motinos (kuri, kaip man pasa
kojai, buvo kilni ir mokyta) įžengė į mane ir 
įkvėpė tuo visu, ko vaikas negali dar suprasti, 
taip, jog kada verčiau tą Platono dialogą, ro
dosi, kad motinos dvasia man diktavo patį 
vertimą. Be to, aš tikiu, kad būčiau negalėjęs 
suprasti Platono minties, nė atpasakoti jos 
grožybės”.

“Tavo troškimas bus įvykdytas”, tarė tė
vas, bučiuodamas sūnelį. “Motinos paveikslą 
duosime ponui Enrikui Etienne, ir pats galėsi 
vertimo pradžioje matyti tą motinos paveiks
lą, maloniai šypsantį ir mokinantį tave”.

Tuo prižadėjimu patenkintas, mažasis Agri 
pa išsilaisvino iš tėvo prieglobsties ir išbėgo 
lauką, kur su kareiviais pratinosi šaudyti 
saidoko/Kariavimo noras jame tvirtėjo, b 
neatėmė ūpo mokslintis. Po vienos valant 
mankštymosi su kareiviais lauke, jis vėl gr^ 
į knygyną, kur darė vertimus iš graikų, 1<V“ 
nų ar ebrajų klasikų. Jis ne vien nuvokė Ma
siškų autorių kūrybos dvasios, bet taippat 
persiimdavo gyvumu tų karžygių ir h‘°jU 
garsiais nuveikimais, apie kuriuos skaitf
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PAPILE, Šiaulių Apskr. bilizuotas rusų kariuome
nėn. Jis pateko į 50 divizi
ją, 233 Starobielsko pėsti
ninkų pulką. 1915 m. mi
nėtas pulkas dalyvavo 

I kautynėse prieš vokiečius.
Tada frontas buvo Šven
čionių — Naručio — Ba
ranovičių linijoje. 1916 m. 
pavasarį rusų kariuome
nės vyriausioji vadovybė 
sudarė planą pralaužti vo
kiečių frontą Vilniaus gu
bernijoje, Naručio ežero 
rajone. Pagal tą planą

i

Gražiai išsilaikiusi bau
džiavos laikų liekana.
Klaišių dvare yra didelis 

dviejų aukštų mūro na
mas. Pasak senų žmonių, 
tas mūro namas esąs pa
statytas dvaro baudžiau
ninkų tais laikais, kada 
žmonės turėjo ponų klau
syti. Nors namas yra pa
statytas iš didelių akme
nų, bet baudžiauninkai 
juos turėdavo kilnoti be, - - -. .
jokio atlyginimo, be toj puobmasL.tur&JO2?!!d.e.t‘ 
dar žiauriai plakami. Ten 
seniau buvusi užvažiuoja-

ežeringuose rajonuose. 
Pralaužę vokiečių frontą, 

mojT\arčiama” ir” alaus rusaį galvojo apsupti prie- 
bravoras. I Vilnijoje, o pasisekus

_________ I puolimui karo veiksmus 
išvystyti iki senosios Ru
sijos — Vokietijos sienos, 
atsiimant Vilnių, Šiaulius, 
Kauno tvirtovę ir kitus 
miestus.

Kovo mėn. pirmomis die
nomis rusų kariuomenės 
Švenčionių — Naručio a- 
pylinkėse pradėjo daryti 
sustiprintą žvalgymą. Iš-

DVIDEŠIMT METU NUGA 
ROJĘ NEŠIOJO KULKA

i

Šiomis dienomis Kauno. 
miesto ligoninėje buvo pa
daryta viena nepaprasta 
operacija. Prieš 20 metų 
sužeistam rusų kariuome- statyta daugiau'" sekimo 
nes kariui N. Vasiliauskui punktų, numatytame bare 
operacija padaryta tik sukoncentruota kelios di- 
dabar, ir iš jo kūno išimta j vizijos pėstininkų, sunkio- 
kulka. įdomu, 
aplinkybėmis N. Vasiliau- svaidžių, kurie turėjo pra- 
skas buvo sužeistas ir ko- skinti kelią pėstininkams, 
dėl taip ilgai nebuvo daro-į Vienon vieton, kurioje 
ma operacija? turėjo vykti ataka, buvo

Didžiojo karo pradžioje I paskirtas ir N. Vasiliaus- 
N. Vasiliauskas buvo mo- kas. Jis tada 233 Staro-

kokiomis sios artilerijos ir mino-

v •

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Šiomis dienomis įvyko 

du parengimu, kurių pel
nas paskirtas naujos baž
nyčios fondan. Parengimai 
pavyko. Fondas smarkiai 
auga. Pavasarį bus gali
ma pradėti statyti bažny-j 
čią; Tie du parengimai bu
vo tai bazaras ir paukštie
nos vakarai. Bazaras pa
vyko, nes Jaunimo draugi
jos nariai ir parapijos ko
mitetas sunkiai darbavosi. 
Paukštienos vakarai buvo 
sėkmingiausi, nes žmonės 
turėdami pinigų nesigailė
jo jų praleisti, ir dovanos 
buvo puikios. Tuose vaka
ruose taip pat Jaunimo 
draugijos nariai pasidar- ■ 
bavo ir jiems priklauso 
didelė padėka. Šie nume
riai bilietų laimėjo: 1768, 
947, 1626. ‘

Jaunimo draugijos susi
rinkimas įvyks gruodžio 7 
d. Visi nariai privalo atei
ti į susirinkimą, nes kele
tą naujų narių įstos į šią 
draugiją, ir taipgi bus pa
daryta svarbių nutartimi 
ateities veikimui.

Kalėdos, ko jau seniai 
darbininkai beturėjo, nes 
nedarbas ir maži uždar
biai vargino.

J. Draugelienė, kuri nuo 
ūkės buvo nuvežta į Ford 
ligoninę operacijai, šiomis 
dienomis grįžo iš ligoninės 
po sėkmingos operacijos 
ir ilsisi pas Lysinskus, Ca- 
bot St. Ji yra Katalikų Su- 
sivienymo narė.

Šioje parapijoje šią sa
vaitę apsivedė Juozas Bar
kauskas iš Lincoln Park 
sų Jedvyga Starzyke. Ves
tuvių balius įvyko pas 
jaunojo tėvus.

Šią savaitę, palaidotas 
Edvardas Kriznikas, n. 
Bobinienės dukters sūnus,- 
Šv. Kryžiaus kapuose.

Šią savaitę sustojo dir
bę Midland Steel Products 
kompanijos darbininkai. 
Visi darbininkai darbo 
metu sustojo dirbę ir su
sėdę sėdėjo dirbtuvėje. 
Darbininkai reikalauja pa
kelti algas. Darbdaviai ne
sutinka. Toje dirbtuvėje 
dirba suvirs 3,000 darbi
ninkų.

Detroite streikų daugiau 
negirdėti. Darbai gerai ei
na, ir dauguma dirbtuvių 
savininkai pakėlė darbi
ninkams algas. Prie to 
gaus prieš Kalėdas bonu- 
sus. Taigi Detroite darbi
ninkams gal bus linksmos

Šią savaitę apkrikštytas 
jaunikaitis Antanas Eas- 
lick, 23 metų amžiaus. 
Taipgi apkrikštyta ponų 
J. Jonušų dukrelė ir pp. 
Kavalskų sūnus.

Merginų Sodalicijos ir 
Marijos draugijos narės 
pradėjo praktikas Kalėdų 
programai, prie kurios 
prisidės ir didysis choras. 
Šios parapijos Kalėdų 
programos visuomet būna 
turiningos ir puikios. Tai
gi visos narės ateikite į 
praktikas.

Šią savaitę įvyko iškil
mingos jungtuvės Šv. An
tano lietuvių par. bažny
čioje p. D. Brazio, grabo- 
riaus. Vestuvių bankietas 
įvyko Lietuvių svetainėje. 
Dalyvavo keli šimtai žmo
nių. Visi linksmai praleido 
laiką ir jaunavedžiams 
linkėjo linksmo ir laimin
go gyvenimo.

belsko pėst. pulke ėjo jau 
karininko pareigas. Vieną 
tamsią naktį karininkas 
N. Vasiliauskas su 7 pulko 
kareiviais išėjo iš prieša
kinių pozicijų žvalgybom 
Naktį jie prislinko prie 
vokiečių apkasų. Staiga 
vokiečių sargybiniai paju
to už keliolikos metrų 
priešą. Tuojau juos ap
švietė prožektorių šviesa 
ir atidengė smarkią kul
kosvaidžių ir šautuvų ug
nį. N. Vasiliauskas su sa
vo kareiviais mėgino slėp
tis spygliuotose vielose ir 
išmuštose granatų duobė
se. Tačiau prieš kulkų lie
tų sunku buvo ką ir bepa
daryti. Keli jo kareiviai 
tuojau buvo užmušti ir su
žeisti. Pats Vasiliauskas, 
matydamas, kad sunku 
bus išlikti sveikam, mėgi
no pasiekti savo apkasus. 
Tuo laiku kai jis mėgino 
grįžti į apkasus visu fron
tu jau virė pragariška 
lengvųjų ir sunkiųjų pa
trankų ugnis. Kulkosvai
džiai ir šautuvai traškėjo 
be jokio sustojimo. Vasi
liauskas iš paskutiniųjų 
jėgų bėgo į savo apkasus 
Tačiau ir jis neišvengė 
kulipkų. Viena priešo kul
ka iį pervėrė, o kita įstri
go viduriuose. Vasiliaus
kas. apsipylęs kraujais, 
sukniubo apkasų linijoje 
ir ten išgulėjo iki saulei 
tekant. Paskui savieji, 
kiek nustūmę vokiečius, 
rado jį sunkiai sužeistą. 
Vasiliauskas buvo nusiųs
tas į Petrapilį ligoninėn, 
kur du mėnesiu gydėsi. 
Viena žaizda užgijo, gi dėl 
antros reikėjo daryti ope
raciją. Tačiau operacija 
buvo sudėtinga, nes kulip- 
ka buvo įstrigusi nugaro
je, tarp šlaunies ir vidu
rių.

Po Didžiojo karo kari
ninkas N. Vasiliauskas 
tarnavo ir Lietuvos ka- 
riuomenrje. Vėliau iš mū
sų kariuomenės jis išėjo 
atsargon ir perėjo tarnau
ti pasienio policijon, kaipo 
civilis tarnautojas. Pasku
tiniu metu jis tarnavo Za
rasų bare.

Neseniai buv. Didžiojo 
karo dalyviui pradėjo 
smarkiai skaudėti tą vie
tą, kur buvo įstrigusi vo
kiečių kulka. Prieš kelias 
dienas jis atvyko į Kauno 
miesto ligoninę, ir čia jam 
buvo padaryta rentgeno 
fotografija. Gydytojams 
nustačius kulkos vietą, N. 
Vasiliauskui padaryta o- 
peracija ir kulka iš kūno 
išimta.
TREČIA PUSBONKE AT

ĖMĖ GYVYBĘ

DVIRATIS DĖL VAIKŲ Worcester, Mass.
METINIS SUSIRIN

KIMAS.
L. D. S. 7 kuopos meti

nis susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 dieną, tuojaus 
po mišparų, Šv. Kazimiero

Šis išradimas buvo padarytas East Lancashire 
gyventojo Anglijoj. Priekaba prie dviračio vaikui bu
vo padaryta iš seno dviračio dalių ir kainuoja mažiau 
10 dolerių.

kuopos jubiliejinis bankie
tas paminėjimui mūsų Su-

lyvautų jos parengimuo
se. Kleb. kun. K. Klevins- 
kas su parapijiečiais labai 
gražiai darbavosi per visą 
savaitę. Garbė jiems. 
Taipgi klebonui labai nuo
širdžiai gelbsti kun. Ažiu- 
kas.

Lapkričio 20 d. pas kle
boną lankėsi šie svečiai 
kunigai: J. Karalius iš 
Shenandoah, Nanortas iš 
Hazeltono ir Šaukevičius 
iš Tamaąua. Gerb. svečiai 
kunigai dalyvavo ir baza- 
re. Kaunierius.

v •

Sintautuose keli vyrai 
užėjo į karčiamą išsigerti. 
Vienas “kompanijonas”, 
Petravičius, susilažino, 
kad jis be užkandžio iš
gers tris pusbonkes iš ei
lės. Dvi pusbonkes laisvai 
išgėrė, išgėrė bokalą alaus 
ir, pradėjęs gerti trečią 
pusbonkę, pargriuvo, ne
tekęs sąmonės. “Kompani- 
jonai” Petravičių išnešė 
laukan, paguldė ant len
tų, apklojo šiaudais, tikė
dami, kad išsiblaivys. Vai
stininkas suteikė pirmą 
pagalbą, bet Petravičiaus 
negalėjo pagydyti. Vežė 
į Šakių ligoninę. Pakeliui 
Petravičius mirė.

Ką tik iš spaudos išėjo 
Viename sąsiuvinyje! 

išleistos sekančios gies- 
mes:
‘JUSTUS UT P ALMA”, ir 
“KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
na 25c.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PI

Sekmadienį, lapkričio 22 sivienymo 50 metų gyva
li., Šv. Kazimiero par. sve- v^mo sukaktį. Žmonių da- 
tainėje įvyko LRKSA. 10 >yvav0 tiek dauS> kad ne’ 

L buvo galima į svetainę su-
‘MOTINĖLĖS1 DR-JOS talpinH tPro?rama buvo■iiviiivfeLhv juu . paruosta turininga ir Įvai

ri, bet nebuvo galima jos 
išpildyti taip, kaip reikė
jo, nes vieniems rūpėjo 
šokiai, o kitiems kas ki
tas. Bet visi buvo paten
kinti bankietu.

Pažymėtina, kad bankie- 
te dalyvavo p. Juozas Ša- 
liunas, LRKSA Centro Se
kretorius ir p. adv. Petras 
Daužvardis, Lietuvos Vi- 
ce-Konsulas su savo žmo
na. Abu garbingi svečiai 
pasakė kalbas ir linkėji
mus. Programos vedėju 
buvo p. Antanas Užumec- 
kas, LRKSA 10 kp. pirmi
ninkas. Laike vakarienės 
grojo orkestras. Pasibai
gus vakarienei, muzikai 
grojant, visi dalyviai su
giedojo Lietuvos himną.

Bankiete dalyvavo daug 
kunigų ir pasaulionių pro- 
fesijonalų — inteligentų. 
Kad suteikus užpelnytą 
kreditą už to bankieto su
rengimą ir patarnavimą 
svečiams daug ką reikėtų 
išvardinti, bet sunku visus 
sugaudyti. Taigi pažymė
siu tik tuos, kuriuos pa
žinau, būtent: Antanas U- 
žumeckis, kun. dr. Vytau
tas Martusevičius, Kazys 
Dryža, V. Andrijauskas, 
p. Juozapina Šefeltaitė, p. 
Grigaitis, S. Mažeika, p. 
Gudonienė, Kazys Žadei- 
ka, p. Adelė Smailytė, pp. 
Lucija ir Stasė Kernagy- 
tės, Balčiūnaitė ir ponios, 
Liuda Barauskienė, Pauli
na Varnienė, Antanina 
Genienė, Ona Rimdeikienė,' 
Daniušienė ir Paškevičie- 
nė.

Beje, laike bankieto bu-j 
vo išdalintos gražios pro-į 
gramos knygos ir meda
liai. Medaliai labai puikūs, 
ir jeigu rengėjai nepatin
gės, tai su tais medaliais 
tąjį bankietą galės įam
žinti. Dalyvis.

SĄLYGOS STIPENDIJAI 
GAUTI

--------------------------------.

Pastaraisiais laikais sti
pendijų prašė tik Pranciš-' 
kietės ir Kazimierietės sa
vo vienuolėms studentėms 
eiti aukštus mokslus Vy
tauto Didž. Usiversitete, 
Kaune Lietuvoje; praei
tais ir šiais mokslo me
tai dr-ja suteikė po dvi 
stipendijas abiem minė-, 
tom kongregacijom. Iš pa-1 
sauliečių dabar niekas į; 
“Motinėlės” Dr-ją su pra
šymu nesikreipė. Organi-į 
zacija yra nusistačiusi no-į 
riai teikti stipendijas pa
sauliečiams, kad išauklė- 
jus susipratusius ir veik
lius katalikus — lietuvius. 
Dr-jos pirmininkas, kun. 
dr. J. B. Končius, lapkr. 11 
d. Seimui patiekė sąlygas, 
norintiems gauti iš “Moti
nėlės” stipendiją; tas są
lygas Seimas užgyrė, ir 
jas skelbiama spaudoj, 
kad galėtų studentai krei
ptis su prašymais. Tos są
lygos yra sekančios:

1, Turi būti gimęs Ame
rikoje.

2, Amžiaus nesenesnis 
30 metų.

3, Baigęs kolegiją ir ga
vęs laipsnį B.A. arba B. 
S. Pageidaujama, kad 
kandidatas būtų bai
gęs lietuvių Seserų veda
mą pradinę mokyklą, vi
durinę (High School or 
Academy), ir katalikišką 
kolegiją.

4, Gero charakterio ir iš 
geros katalikiškos šeimos.

5, Praktikuojantis ir ak
tyvus katalikas — lietu
vis.

6, Geros sveikatos; rei
kalinga gydytojo paliudi
jimas.

7, Privalo pasižadėti ra
štu, kad baigęs mokslus ir 
gavęs tarnystę dr-jai grą
žins gautąją sŲpendiją be 
nuošimčių.

8, Stipendijatas privalo 
pasižadėti irgi raštu, kad 
vyks į Vyt. Didž. Univer
sitetą mokslams, eiti ir, 
kad baigęs ten mokslus 
grįž atgal į Ameriką ir 
veiks lietuvių tarpe šv. ti
kėjimo ir lietuvybės nau
dai.

Stipendijos bus teikia
mos abiejų lyčių studen
tams ir studentėms. Su 
prašymais reikia kreiptis: 
Rev. Dr. J. B. Končius, 
Mt.- Carmel, Pa.

MINERSVILLE, PA.

M AHANO Y CITY, PA.

parapijos salėje. Šiame su 
sirinkime bus renkam 
valdyba 1937 metams. Te 
dėl visi nariai malonėkit 
dalyvauti. Nariai, kuri 
esate skolingi Centru 
malonėsite užsimokėl 
Prie to jau prasidėjo nau 
jų narių vajus ir “Darb: 
ninko” užrašinėjimas nai 
jų skaitytojų. Todėl ms 
lonėsite visi dalyvauti.

Valdyba.
KRIKŠTAS 

Walter Belcher
Walter ir Agota (Mitkc 

vičaitė) Belcher nesenia 
susilaukė sūnelio, kur 
lapkričio 22 d., tapo pa 
krikštytas vardu Waltei 
Henry. Krikštino kun. A’ 
phonsas Jagminas. Krikš 
to tėvais buvo: Williar 
Belcher ir Albina Mitkęvi 
čaitė.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
METINE ŠVENTE.

Šv. Vardo draugija 
lapkr. 22 d. šventė savo 
metinę šventę. Narių ūpą 
pakėlė ir šventei daug rei
kšmės pridavė atsilankęs 
joje svečias iš Lietuvos 
kun. M. Brundza, kuris 
aplankė savo giminaitį, 
mūsų kleb. kun. P. Česną, 
ir visą savaitę pas jį pa
viešėjo.

Kun. M. Brundza atgie
dojo sumą ir pasakė gra
žų pamokslą, gi vakare 
metiniame draugijos mi
nėjimo skaitlingame susi
rinkime salėje pasakė įs
pūdingą prakalbą apie pa
sauliečių apaštalavimą, 
kurios visi atsidėję klau
sė ir už kurią kun. Brun- 
dzai gražiai dėkojame.

Anglų kalboje taip pat 
gražią prakalbą pasakė, 
dr. N. Brenan iš Shenan- 
•doah’riaus, nurodydamas 
katalikų akcijos reikšmę 
ir kaip joje darbuotis ir ją 
remti.

Be to, gražiai dar pa
sveikino draugiją klebo
nas kun. P. Česna, para
gindamas narius uoliau 
darbuotis, kad kitose me
tinėse draugija keleriopai 
padidėtų ir draugijos pir-, 
mininkas dr. J. Tačilaus- 
kas kalbėjo įnešdamas 
daug jumoro ir gyvumo.

Meno dalyje draugijos 
choras, varg. p. Sliuželio 
vedamas, gražiai sudaina
vo keletą dainelių.

Šventės programa už
baigta Tautos Himnu. Po 
susirinkimo kleb. kun. P.: 
Česna skaniais užkan
džiais pavaišino visus na-j 
rius, taigi visi nariai skir
stėsi pilni ūpo ir pasiryži
mo darbuotis katalikų ak
cijoje, ypač dabar 
spaudos platinime.

Kun. M* Brundza 
viešėdamas aplankė, 
bono lydimas,
Pranciškietes ir parapijos 
mokyklą, Pranciškiečių 
vedamą. Svečias gėrėjosi 
gražia ir erdvia parapi-į 
jos mokykla ir vaikučių 
tautine dvasia. Visų aš- 
tuonių skyrių vaikučiai 
gražiai sveikino svečią, 
dėkojo už apsilankymą ir 
sudainavo vieną kitą dai
nelę. Testovi čia ši mo
kykla, pasakė svečias, 
tautos sargyboje.

Maineris.

J

SUSIRINKIKIMAS
Sv. Onos draug. susirir 

kimas įvyks penktadieni 
vakarą, tuojaus po vaka 
vinių pamaldų.

Kun. Skrodenis Grįžo Į 
Šv. Kazimiero Par.

Kun. Pranciškus Skrc 
denis, M.I.C., grįžo į Ša 

Kazimiero par. klebonu 
pagelbininku. Kun. Skrc 
denis buvo Šv. Petro i 
Povilo par., Kenosha, Wis 
consin, vikaru.

Sugrįžus kun. Skrode 
niui, jaunimas džiaugias 
ir linki ilgo apsistojim 
šioje parapijoje.

Koresp. M. 3

CHESTNEY’S CANTEEN
: Geriausia lietuviška užeiga, 
kur užlaikomas geriausias alus 
ir kiti gėrimai.

90 Millbury St.,
VVorcester, Mass.

Šv. Pranciškaus lietuvių 
par. bazaras, kuris įvyko 
lapkričio 15—21 dd., buvo 
sėkmingas. Žmonės gau
siai dalyvavo, bet galėjo 
būti ir daugiau. Būtų la
bai gražu, kad visi kaip 
vienas remtų parapiją, da-

kat.

čia 
kle- 

seseles

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

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

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St. 
WORCESTER, MASS. 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

J. STRUČIUS
66 Ward St. Tel. 4-7948

Worcester, Mass.
Parduoda visokias mėsas, kaip 

šviežias taip ir rūkytas. 
Užlaiko visokių daržovių. 

Patarnavimas greitas.

RGA VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St. 
Worcester, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

DARBININKAS
j ■

6.

CHICAGO, ILL.
MISIJONORIO ŽODIS
Brighton Park — Pirmą 

ir paskutinį kartą tenka 
Jūsų parapijoj vesti misi
jas, nes jau pavasarį grį
šiu atgal Lietuvon. Dėl to 
trokštu, kad šios misijos 
Nekalto Prasidėjimo para
pijoj būtų gražiausios ma
no gyvenime. Visos aplin
kybės taip susideda, kad 
misijos turėtų nepaprastai 
pasisekti. Iš laiko atžvil
gio, tai jau patogesnio ne
gali būti, nes Adventas. 
Jūsų parapija- turi Nekal
to Marijos Prasidėjimo 
vardą, o čia pat ir Nekalto 
Prasidėjimo šventė gruo
džio 8 d., taip pat Jūsų pa
rapijos Dvasios Vado kle
bono Antano Briškos yra 
25 metų Kunigystės Jubi-i 
liejus. Tai didelis įvykis, 
nes Kunigystės Sakramen
tą tik tada pilnai suprasi
me ir įvertinsime, kai at
sistosime ant Paskutinio 
Dievo Teismo ir pamatysi
me, kad tik kunigas buvo 
mūsų gyvenime didžiau
sias prietelis ir geradaris

Misijos tęsis dvi savaiti. 
Pirmą savaitę nuo lapkri
čio 30 iki gruodžio 6, tik 
merginoms ir moterims, o 
gi nuo gruodžio 7 iki 13 
bus tiktai vaikinams ir 
vyrams. Bet neužmirškite, 
jog rytais visiems valia a-

v •

G. EDWARO TAYLOR
INSIJRANCE

Auto-< Jaisro-Gyvybiij-Nekiimiii '
Nuo 6 iki 9 mėnesiu išmokėjimui 

Pristatau Platės Kasdien

1134 Washington St.,

Tel. 1576-R V;il. 1—5, 7—S :’><).

i teiti. Ypatingai merginos 
ir moterys neapleiskite 
pamokslų. Tas pats ir su 
vyrų savaite.

Prašysiu, kad visi laike 
misijų pasidarytumėte mi
sijonieriai. Vieni kitus iš- 
raginkite, atsivežkite ar 
atsiveskite į misijas. Ne 
vienam šios misijos jau 
bus paskutinės, nes iš se
nų ir iš jaunų daug per 
metus išmiršta. Ir ypač 
tas, kuris labiausiai užsi- 

’ tikrinęs, jog kitų metų su- i 
lauks, žiūrėk jau atsisky
rė su šiuo pasauliu. Kaip 
gyvensi, taip mirsi, o pas
kui laiminga ar nelaimin
ga amžinybė! Šiurpuliai 
pereina per žmogų, galva 
net sukasi, pamanius, — 
jeigu pražudytum savo 
sielą.

Tat visi į misijas į Ne
kalto Prasidėjimo bažny
čią.

Kun. J. Bružikas, S. J.

N. Kulio vestuvėse, ir sa
vo tėvelio vardu sudėjo 
gražiausių linkėjimų lai
mingai porelei.

Subatos vakare, gražiai 
jį priėmė “Jaunimo” pa
rengime, kuris įvyko West 
Side svetainėje. O sekma
dienį visi sveikinosi su juo 
Civic Operos Rūmuose, 

ir kun. K. Stri-i kur įvyko žavejantis dien-

PARAPIJA PAGERBĖ 
KLEBONĄ

čios, kiek laiko atgal, lie-Į rapijos liko arti šimtas 
tuviai buvo surengę “Pen- dolerių.
ny Sale”. Padarė nemažai _ , —~~~ ,lno Lapkričio 26 d. Padėko-

________ nes dienoje po piet Mari- 
Šiomis dienomis teko jos Vaikelių draugijėlė su - 

sužinoti, kad LDS. 112 vaidino gražų veikaliuką, 
kuopa rengiasi smarkiai pritaikytą Padėkonės die- 
pasidarbuoti LDS. organi- nai, vadovaujant Br. 
zacijos ir laikraščio “Dar- ronaitei. Taipgi buvo 
bininko” vajuje. Malonu rių dainelių, eilių ir

i girdėti tokį užsimojimą, lų. Po vaidinimo buvo už- 
Lietuviai, darbininkai jau kandžiai. Ateityje draugi- 
dabar turėtų susirašyti jėlė žada panašių progra- 
tam dideliam ir svarbiam mėlių daugiaus surengti, 
darbui. LDS. 112 kuopa 
turėtų pasitrigubinti na
riais. Kurpius...

TORONTO ONT. CANADA

l mond Cowing ir policijos 
kapitonas Allen Smith, 
kun. A. Petraitis ir kun. 
J. Bakanas iš Worcester. 
kun. P. Juraitis iš Atholio. 
Taipgi iš Lietuvių Kolegi
jos kun. Dr. J. Navickas 
ir kun. prof. J. Starkui 
Telegramomis sveik i n o 
kun. J. Valantiejus iš Wa- 
terburio 
maitis iš Albany, N. Y.

Muzikalę programą iš
pildė sekantieji: Šv. Kazi
miero parapijos choras, 
vadovaujant muz. Juozui 
Januškevičiui; smuiką so
lo —J. Skrickus iš Spring- 
fieldo; dainavo solo — 
Muz. Juozas Žemaitis iš 
Worcesterio; piano solo — 
panelė Julė Jutkiūtė; mu
zikas J. Žalnaraitis ir J. 
Kavaliauskas iš New Bri
tam, Conn. 
lietuviškomis 
Eiles pasakė 
Jutkevičiutė, 
levičiūtė, Adelė Jarušiūtė 
ir Izabelė Jegelevičiūtė.

Kun. V. Puidokui įteikė 
dovanas nuo sekančių 
draugijų — Šv. Kazimie
ro, Šv. Onos, Tretininkų, 
Vytauto, Choro, Vyčių ir 
dviejų skyrių Marijos Vai
kelių.

Kun. V. Puidokas, už
baigiant vakarienę, pasa
kė kalbą ir dėkojo visiems 
rengėjams, dovanų įteikė
jams ir dalyviams.

Rengimo Komisiją suda
rė šie: varg. J. Januškevi
čius, K. Masaitis, A. Dva- 
reskas, Minkelis, Sabonis, 
Janulis, Jutkevičius, pp. 
Tumšienė, Žalienė, Sede- 
lienė, Jonaitienė, Cvirkie- 
nė, Sabonienė, Kulešienė, 
Katalinienė ir Jutkevičie- 
nė. Minėta komisija savo 
pareigas puikiausiai atli
ko. Garbė jai.

Svečiai dalyvavo iš apy
linkės lietuvių kolonijų. 
Salėje visos vietos buvo 

(užimtos ir reikėjo atsaky
ti kitiems.

Parapija parodė, kad 
myli savo kleboną ir kad 
sutinka su jo tvarkingu 
vedimu parapijos. Kun. V. 
Puidokas yra malonaus 
būdo ir supranta gerai 
žmogaus psychologiją. Jo 
gražios ypatybės patrau
kia visus. Jisai yra iškal
bus ir gabus pamokslinin
kas, ir jo pasisekimas 
glūdi trumpuose, bet gi- 

į liai pamokinančiuose pa
moksluose.

Vienas rašytojas yra iš
mintingai pasakęs, kad su 
žodžiais yra kaip su sau
lės spinduliais; juo dau
giau suglausti, juo giliau 
degina.

Linkime mūsų kleb. kun. 
V. Puidokui ilgų ir lai
mingų metų Kristaus Ka
ralystės darbe.

Jurgis Jonas.

I palinksmino 
kanklėmis, 

panelės Ona 
Vladė Jege-

raščio “Draugo” koncer
tas. Koncerte jis dalyvavo 
kartu su Nausėdų šeima, 
ir sėdėjo gražiausioje lo- v — • zej.

Po koncerto, Norbertas 
atsisveikino su visais ir iš
važiavo South Shore trau
kiniu prie savo kasdieni
nio darbo, kuris yra Notre 
Dame Universitete. Jis y- 
ra ten studentas ir užima 
aukštą vietą kaipo Uni
versiteto radio direkto
rius. Matyt, kad Norber
tas eina tais pačiais ke
liais kaip ir jo visų gerbia
mas tėvelis Komp. Alek
sandras Aleksis.

Ieva Lukošiūtė.

HAVERHILL, MASS.

v •

Žukauskui 
Michelso- 
lietuvius,

Pet- 
įvai- 
žais-

WESTFIELD, MASS. —
Sekmadienio vaka r ą, 

lapkričio 22 d., Šv. Kazi
miero parapijos parapijie
čiai surengė bankietą pa
gerbti kleb. kun. V. Puido 
ką, kurs čia pavyzdingai 
darbuojasi per pustrečių 
metų. Mergaitės su gėlė
mis sutiko kun. V. Puido
ką ir garbingus svečius 
prie durių Šv. Kazimiero 
salės ir paskui viduryje 
suteikė rožių “basket”. 
Muz. Juozas Januškevi
čius pasakė sveikinimo 
kalbą parapijos vardu.

Vakaro vedėju buvo 
i kun. V. Karkauskas iš An- 
• sonia, Conn. Kalbėjo se
kantieji : Majoras Ray-

I 
II

i
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So. Norvvood — Room 2

NORBERTAS ALEKSIS 
APLANKĖ GHIGAGĄ

Chicago, III. — Komp. A. 
J. Aleksio sūnus, Norber
tas, lapkr. 25 d. atvyko į 
Chicagą paviešėti keletą 
dienų su Chicagiečiais. 
Norbertas apsistojo pas 
savo krikšto motinėlę, p. 
Antaniną Nausėdienę, ku
ri yra viena iš žymiausių 
veikėjų Chicagoje.

Padėkos Dienoj Norber
tas dalyvavo “Muzikos Ži
nių” redaktoriaus, varg.

“ ASILAI”
Šios kolonijos komunis

tėliai surengė taip vadina
mas “bendro fronto” pra
kalbas. Kalbėtojais pasi
kvietė “bendrafrontinin- 
kus” Roką Mizarą iš Broo
klyn ir “Maikį” Michelso- 
ną iš South Bostono. Pra
kalbų tikslas parinkti au
kų “Ispanijos” komunistė
liams. Bet greičiausia tai 
Brooklyno ir Bostono nu- 
t.eriotiems “draugams” 
šelpti, nes jau kada ren
ka aukas Ispanijai, o dar 
nė kartą nepaskelbė, kad 
būtų pasiuntę į Ispaniją 
ir kad kas nors ten būtų 
gavęs nuo Amerikos lie
tuvių, Ispanijos raudonųjų 
rėmėjų.

Rokas Mizara, kalbėda
mas apie Ispanijos civilį 
karą, kaltino kunigus. P- 
nas Mizarai, ar dėl to kal
ti kunigai, kad jie be nusi
kaltimo Ispanijoj nužudy
ti? Ispanijoj revoliuciją 
sukėlė ne kunigai, ne kata
likai, bet komunistai, so
cialistai ir anarkistai, no
rėdami įvesti ten sovie
tus. Kadangi Ispanijoj ka
rininkai nenorėjo sovietų, 
tai jie komunistams pasi
priešino ir kilo civilis ka
ras. Ispanijoj dar prieš 
civilį karą komunistai su 
pagelba socialistų ir anar- 
kistų nužudė daug kunigų 
ir sudegino šimtus bažny
čių. Kilus civiliam karui, 
raudonųjų žiaurumas pa- 
sitrigubino. Raudonieji 
kankino ir žudė ne tik ku
nigus, vienuolius, bet ir 
pasaulionis, kurie tik ne
pritarė jų terorui.

Mizaras verkšleno, kad 
laikraštis . “Darbininkas” 
kenkiąs jų “bendram fron
tui”, rašąs nepalankiai. 
“Darbininkas” atlieka va
do pareigas. Jis negali ty
lėti, kada mato kaip biau- 
riai apgaudinėja raudo
nieji mūsų mažiau apsi
švietusius lietuvius darbi
ninkus., “Darbininkas” į- 
spėja lietuvius, kad jie ne
siduotų išnaudoti bolševi
kams ir socialistams, ku
rie sudarė “bendrą fron
tą”, kad lengviau galėtų 
prieiti prie darbininko 
centų.

Kitas kalbėtojas buvo, 
tai “Maikis” Michelsonas, 

i lenkų simpatizatorius. Jis 
kalbėjo apie Lietuvą taip, 
kad ir didžiausias Lietu
vos priešas neturėtų drą- 
šus lenkus iškėlė į padan
ges. Jis pareiškė, kad lie
tuviams daug geriau gy- 

• venti Lenkijoj, negu Lie- 
1 tuvoj. Lietuvos karininkus 
išvadino girtuokliais, kor- 
tožnikais ir paleistuviais. 
Pasmerkė Lietuvos Vyčių 
organizaciją už tai, kad jil 
pasiuntė gen. 
auksinį kardą, 
nas Amerikos
kurie gina Lietuvos nepri
klausomybę išvadino asi
lais. Nepamiršo išniekinti 
ir Vilniui Vaduoti Sąjun
gos ir jos atstovo p. Vinco 
Uždavinio. Jis sako: “Vin
cas Uždavinys renka au
kas tik dėl savo gero gy
venimo, o Vilnių vaduoti 
neturi planų”. Toliau jis 
sako, kad “jeigu jie ir at
gautų Vilnių, tai Vilnie
čiai visai nenorėtų, nes 
jiems daug geriau gyven
ti po Lenkija”. Nepamiršo 

■ išniekinti ir Lietuvos ku
nigaikščių: Vytauto, Gedi
mino. Tuos didvyrius va
dino “bemoksliais, mušei
komis, akiplėšomis”. Mi- 
chelsonui kalbant, žmonės 
labai neramiai užsilaikė ir 
piktinosi, kad taip niekina 
Lietuvą ir lietuvius.

Pabaigus Michelsonui 
kalbėti, vienas iš publikos 
atsistojo ir sako: “Michel
sonas mums įrodinėjo, kad 
Lietuvos kunigaikščiai ne
verti pagarbos, tai kam 
dar mes jų paveikslus tu
rime pasikabinę šioje sve
tainėje. Turime nuimti 
nuo sienų, nunešti į rūsį ir 
sudeginti pečiuje”. Bet to
kiam sumanymui niekas 
nepritarė. Michelsonas su
sisarmatijęs, pradėjo aiš
kintis ir aiškinti, bet klau
sėjo nepatenkino, kaip ne
patenkino ir kitų, kurių 
širdyse dar buvo Lietuvos 
meilė. Atsistoja vienas iš 
Gedimino klubo narių ir 
pradeda šaukti: “Nežiūrė
kite ką kalbėtojas pasakė, 
bet mes visi turime dirbti 
bendrame fronte”.

Kaip gaila, kad mūsų 
lietuviai duodasi niekinti 
visokiems dolergaudžiamsz 
Štai kad ir Michelsonas, 
žmogus be jokių principų, 
išniekino Lietuvą, Lietu
vos didvyrius ir bendrai 
visus lietuvius, kurie re
mia Lietuvą išvadino asi-, 
lais ir neatsirado žmogus 
arba žmonių, kurie būtų 
griežtai užprotestavę ir 
tokį kalbėtoją pasmerkę. 
Tai kam dar nešioti Gedi- 
mino vardą? Gedimino 
klubo salėje leidome tą 
vardą išniekinti. Michelso- 
no nebeišmokinsime, kaip 
neišmokinome Jag e 1 o s, 
Pilsudskio, Višinskio ir ki
tų, svetimiems parsidavu
sių. Michelsonams ne ‘ben
dras frontas’ rūpi, bet 
“bendrafrontininkų” dole
riai. Neduokite dolerių, 
nebus nei “bendro fron
to”, nebus nei politinių ka
linių Lietuvoje, nerūpės 
nei revoliucija Lietuvoje.
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Kanados valdžia pirko

MISIJOS.
Tuo jaus po Naujų Metų 

bus misijos, kurias skelbs 
Tėvas Bružikas; kad misi
jos pasisektų nuo pirmo 
gruodžio per visą mėnesi 

po kiek-du didžiulius karinius lai- daroma ^ovena 
vus, pastatytus Škotijoj. vienil mišių. 
Nauji laivai jau atplaukė 
į Vankuver B. C. portą. 
Taipgi Kanados valdžia 
ketina padidinti savo ka
riuomenę iki 18,000 vyrų. 
Tas parodo, kad ne tik 
Anglija ginkluojasi, bet ir 
jos kolonijos.

Anglijos valdžia užsakė 
Toronte Ont. amunicijos 
ir orlaivių už kelioliką mi
lijonų dolerių. Minimas 
užsakymas turi būti išpil
dytas į keletą mėnesių. 
Taigi Toronte priims nau
jų darbininkų.

Bendrai Toronte darbai 
pagerėjo. Dirbtuvėse kur 
dirbo po 2 dienas į savai
tę, pradėjo dirbti po 4 die
nas. Valdžios šelpiami’ 
šeimynų ir pavienių asme-

I

Pereitą savaitę pradėjo 
maliavoti Šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčią iš vi
daus. Lietuviai džiaugiasi. 
Dėl atnaujinimo bažny-

Svečias.

JEVA LUKOŠIŪTĖ RAŠYS 
ISTORIJĄ

I

MONTELLO, MASS

Chicago, III. — Jauna 
chicagietė, p-lė Jeva Lu
košiūtė, kuri jau nuo jau
nų dienų darbuojasi tau
tiškame veikime ir yra 
Chicagos lietuvių tarpo 
pažiba, buvo pakviesta ir 
vienbalsiai išrinkta rašyti 
draugijos “Lietuvos Ūki
ninko” 30 metų gyvavimo 
istoriją.

Dr-ja “Lietuvos Ūkinin
kas” yra viena pašalpinių 
organizacijų. Narių yra 
virš 800, ir kas mėnesi au
ga didyn.

Draugija minės savo sū
nų skaičius kiek sumažė- kaktį vasario 7 d., 1937 m. 
j°- P- A. Rengimo komitetas yra:

J. Žurkauskas, V. Duobas, 
A. Linkus, L. Sličkaitė, 
Jeva Lukošiūtė, K. Mik-

Lapkričio 22 d. mirė Ta- šaitė, B. Kazlauskas, S. 
mas Poškus, 73 metų am- Lackavicz, S. Zikčus, J. 
žiaus. Palaidotas iš šv. Valonis, P. Fabijonaitis 
Roko lietuvių par. bažny- M. Tribičius, P. Kubilius, 
čios su šv. mišiomis Kai- K. Kulbis, D. Šlapelis, J. 
vari jos kapuose. Paliko di- Žilis, M. Juška, J. Kamin- 
deliame nuliūdime sūnų skas, A. Kaminskas, M. 
Antaną ir 5 dukteris. Ve- Kaminskas ir G. Gaspar- 
lionio žmona jau seniai ka.
mirus. Amerikoje pragy- P-lė Jeva Lukošiūtė yra 
veno 36 metus; Brocktone draugijos finansų rasti— 
16 metų. Prieš tai gyveno ninkė, gerokai supranta 
Weymouth, Mass. Laido- darbą, ir ko geriausiai at- 
tuvėse patarnavo grabo- lieka, nes yra kitų septy- 
rius Edvardas Warabow.

Lai būna jam lengva daug darbuojasi draugijų
nių draugijų raštininkė ir

gerovei. Dar prie to jinai 
daug darbuojasi literatū
ros žvilgsniu. Jos kores
pondencijos telpa beveik 
kiekviename lietuviškame 
laikraštyje Amerikoj. Gir-

šios šalies žemelė.
Rap.

S!OUXlfYTiOWA
VAKARIENĖ.

Lapkričio 25 d. vakare dėt, kad p-lė Lukošiūtė 
prie Padėkonės Dieną įvy- pradėjo lankyti Universi- 
ko parapijos vakarienė. Į tetą ir mokinasi žumaliz- 
Dalyvavo gan daug žmo- mo. Susilauksime kada lie- 
nių netik savųjų, bet ne- tuvaitės redaktorės. Ge- 
mažai ir svetimtaučių. Su- riausio pasisekimo! 
sirinkus publikai iki šei- 
myninkės suruošė stalus, 
gražiai muzikai grojant 
jaunimas dar pašoko, ka
da stalai jau buvo paruoš
ti, šeimyninkės pradega 
tvarkyti ir svečius sodinti 
prie stalų. Prie . garbės 
stalo sėdėjo kun. J. Česna 
su svečiu kun. J. Zabulio- 
niu, komitetai ir vietiniai 
biznieriai. Klebonui sukal
bėjus maldą, prasidėjo va
karienė. Kada pirmieji pa
valgė, tai sėdo tie valgyti,; 
kurie negalėjo sutilpti 
prie pirmųjų stalų.

Po vakarienės, muzikai 
grojant jaunimas pašoko 
iki vėlumos. Vakarienė la
bai puikiai pasisėkė, nes 
šeimyninkės visus malo
niai vaišino. Pelno dėl pa-

S. Krikščiūnas.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nqtw<xx1 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD 8t. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvood 1503 

Montello Office: 
10 Intervale St.

TEL. Broekton 2005
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Sociales Apsaugos Sąskaita
t

Išdalinus darbininkmas: 1. Jis gali asmeniškai
aplikacijų blankas lapkri- nunešti išpildytą blanką į 
čio 24-tą dieną, Jung. Vai-'paštą; '
stybės pradėjo savo prog- 2. Jis gali pasiųsti apli- 
ramą dėl apsaugojimo! kaciją per bile organizaci- 
darbininkų, kurie gavo ai- ją, kurioje jis priklauso; 
gas arba mokestį už dar- 3. Jis gali paduoti apli- 
bą, nuo skurdo ir nesau- kaciją laiškų nešiotojui, 
gurno jų senatvėje. Pagal be jokio pašto ženklo; 
šitų aplikacijų, Sočiai Se
curity Board, paskirs “So
cialės Apsaugos Sąskai
tas” (Sočiai Security Ac- 
count) numerius 26,000,- 
000 darbininkų industrijo
je ir pirklystėjė, išskiriant 
tuos užsiėmimus, ypatin
gai įstatymo išskirtus. Ti
kime, kad galų gale, šitą 
senatvės naudų sistemą 
apims apie 40,000,000 dar
bininkų.

Industrijų ir pirklystės 
užsiėmimų darbininkai tu
ri gauti nuo savo darbda
vio kopiją FORM SS-5, už
gardintą “Aplikacija dėl Sočiai Security Board 
Sąskaitos Numerio” (Ap-'steigia Baltimore, Mary- 

"1 • J • A » w -am. W ■ a • B •plication for 
Number) su lašteliu pa
aiškinant Socialės Apsau-:vimo korteles patikrinant, 
gos Įstatymą. Darbinin-Į 
kas, kuris dar nėra gavęs buvo paskirti darbininkui, 
šitos blankos, turi nueiti į Jo kortelė, su jo sąskaitos 
vietinį paštą, kur jis gaus numeriu bus pasiųsta dar- 
vieną. bininkui tokiu pat budu,

Kiekvienas darbininkas kuris buvo pavartotas pa
turi išpildyti aplikacijos duodant aplikaciją, 
blanką ir sugražinti ją Jeigu darbininkas neži- 
prieš gruodžio 5 d. Jeigu no, ar išpildyti ar nepil- 
žmogus nenori, kad blan- dyti blanką, Board ragina, 
ka patektų į rankas jo Į kad išpildytų ir pasiųstų; 
darbdavio, tai jis gali var- i Board tada išpręs ar jis 
toti iš kitų keturių būdų' gaus Socialės Apsaugos 
jos sugrąžinimui. Sąskaitos numerį ar ne.

I

4. Jis gali paštu pasiųs
ti užpildytame voke, pa
žymėtu adresu: “Postmas- 
ter, Local”, be jokio paš- 
tos ženklo.

Pilnai išpildytos aplika
cijos ir įteiktos paštui bus 
išsiųstos į 1,072 centru, 
kurie rasis prie kiekvieno 
pirmos - kliasos pašto vi
soj šalyj. Šituose centruo
se pirmutinis rekordas 
bus padarytas nuo paduo
tų informacijų, kuris su 
originališką aplikacija 

| bus perduotas rekordų 
centraliniam ofisui, kuri 

“Aplikacija dėl Sočiai

!

Account land. Rašymo centrai taip- 
pat pagamins indentifika-

kad sąskaitos numeriai

ji NEBŪK NULIŪDĘS 

VISUOMET JUOKIS!i 
i
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I
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Jei žmogus nori visuomet jaunas atrodyti ir j 
ilgai gyventi — turi būti linksmas ir visuomet į 
šypsotis.

Jei nori juoktis ir šypsotis, tai nusipirk juo- 1 
kų knygą “NUSIŠYPSOK”. Joje tilpsta 160 įvai- | 
rių-jvairiausių juokų. Ją parašė J. K. M.

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite. Tai reteny- ; 
bė mūsų kalboje. Jos kaina buvo $1.00, dabar par- j 
duodame už 60c. Jų nedaug teliko. Siuskite užsa- 1 
kymus tuojau: Darbininkas, 366 W. Broadvvay, j 
So. Boston, Mass.

R i
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NAUJOS KNYGOS
Ką Tik Gautos Iš Lietuvos

Šių knygų yra apribotas skaičius. Kurie no
rite jų įsigyti, užsakymus siųskite tuojau.

25c.
15
15
15
15
15
15
15
30
35
20
25
20
25
60
30
40
40
25
15
40
80

t Dorybių Perlas.................................
< Moterystė .........................................
į Aukštyn (šv. Aloyzo Sekmadieniai) 
e Sugriautas Lizdas ..........................

Jėzaus širdis ir Šeimyna ...............
į Temperamentų rūšys .......................
į Kaip save auklėti...... ......................
s Jėzuitai ...................... ......................
į Šeimyna Kristui ..............................
5 Šv. Stanislovas Kostka ..................
£ Matas Talbotas....... .........................
į T. Mykolas Pro..................... ...........
į Šv. Elzbieta Tiuringietė ...................
$ Pamokymai Jaunavedžiams ............
£ Tu ir Jis............. -............................
į Mintys ir Patarimai (I knyga) .......
| Mintys ir patarimai (II knyga).......
į Mintys ir patarimai (Ui knyga) ...
J Mintys ir patarimai (IV knyga) ...
2 Ar tik nebūti man kunigu? ...........
I Romos Popiežius .............................

Dievo buvįmąs .................................

“DARBININKAS” 
| 366 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.
S

GERIAUSIA KARVĖ PARODOJE
DARBININKAS

Čia matome geriausią pasaulyj karvę, kuri duo
da maždaug 57 kvortas pieno į dieną. Ji buvo atvesta 
iš Seattle — 2,800 myliij į parodą. Ši karvė, vadinama 
Ormsby, rodoma su gražuole “Miss Wisconsin” Doro- 
ty Keyes.

■dK M
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Darbininkai, kurie negaus se, asmenys negavę mini- 
sąskaitos numerių yra šie: mumo sumos $2,000, ne- 

Žemdirbiai darbininkai; galės gauti ir pensijos. Ši- 
Oficieriai ir vyrai sam- tie darbininkai, ir tie, ku- 

domi dirbti laivuose pagal rie neišdirbo per mažiaus 
įstatymus Jung. Valstybių 5 skirtingus kalendoriškus 
arba kitų šalių; metus nuo 1936 m., ir

Naminės tarnybos dar- prieš sulaukiant 65 metų, 
bininkai privatiškuose na- gaus mokestį vienkartinį 
muose; (lump sum) lygų 3%%>l

Darbininkai Jung Vai- visų algų jų Socialės Ap
stybių^ ar jos agentūrų, ar- saugos sąskaitoje.
ba valstybės ir valstiškų Vietiniai ofisai įsteigti 
agentūrų. Sočiai Security Board yra

Laikinas (casual) dar- 106 miestuose visoj šalyj, 
bas skirtingas nuo darb- kurie gali atsakinėti į 
davio užsiėmimo ar biz- klausimus apie senatvės 
nj0. įstatymo naudingumą.

Darbininkai, kurie dir- Toki vietiniai ofisai ran- 
ba pagal “Railroad Reti- dasi šiose vietose: 
rement” įstatymų iš 1935 
m.

Darbininkai nepelningų New Haven, Conn. 
įstaigų, kurios organizuo
tos ir veikia išimtinai ti-ynu. - 
kėjimiškiems, labdarin
giems moksliškiems, lite
ratiškiems ar moksliniam 
tikslams, arba dėl nukrei
pimo beširdiškumo vai
kams ir gyvuliams; ir

Asmenys, kurie sau dir
ba, tai yra, kurie nedirba 
darbdavui.

Aplikacijos blankoje, ku
rią darbininkas išpildo, 
jis prašomas duoti tik 
svarbiausias informacijas, 
kaip tai, jo pilną vardą, 'jo 
adresą, vardą ir adresą jo 
dabartinio darbdavio, dar
bininko metus, gimimo 
vietą, gimimo dieną, pilną' 
tėvo vardą, motinos var-į 
dą, jo spalvą ir lytį, ši
tos informacijos bus lai
komos konfidencijaliai.

Pagal informacijas, pa-' 
duotas darbininkų senat
vės sąskaitas bus pradė
tas kiekvienam darbinin
kui. Pagal šitų informa
cijų milijonai darbininkų, 
sulaukę 65 metų amžiaus Charlotte, N. C. 
1942 m. gaus pensiją iš Greensboro, N. C. 
Jung. Valst. iždo. Pensijos Raleigh, N. C. 
didumas bus nuo $10. iki Salisbury, N. C. 
$85. į mėnesį, priklauso Richmond, Va. 
nuo darbininko uždarbio 
nuo liepos 1 d., 1937 m. 
pakol sulauks 65 metus. Parkersburg, W. Va. 
Jeigu jis numirtų nesulau- Wheeling, W. Va. 
kęs 65 metų, tai jo šeima 

Įgaus iš karto 3^% iš už- Ashland, Ky.
darbio. Jeigu jis numirtų, Louisville, Ky. 
pradėjęs gauti pensiją, tai Defroit, Mich. 
jo turto paveldėtojai bile Grand Rapids, Mįch. 
sumą, kuri lieka neišmo- Marquette, Mich. 
ketos pensijos, kuri lygi Saginaw, Mich. 
3^2% pilnos algos yra už- Cleveland, Ohio. 
rekorduota jo Socialės Ap- Columbus, Ohio. 
saugos sąskaitoje.

Kaikuriųose atsitikimuo- Cincinatti, Ohio.

Region I
Hartford, Conn.

• t

nas. Nesvietiškai kniau- 
, kia, parietęs uodegą, lan

džioja po stalais. Prieina 
ir prie jo. Akys žiba, kaip 

l.e j anglys duonkepy. ~

Netoli nuo korėjos yra 
nedidelė sala, gurios gam
tą ęsąnŲ nepaprastai gra
li. Bet joje $ąr nesąs bu
vęs ne yienas žmogus, nes 
čia knibždėte knibžda gy
vačių. Joję įvyksta daug 
tragedijų, nežiūrint to, 
kad sąlo§ pakraščiuose vi-' 
sųr iškabinėti įspėjimai! 
neįšliptį į frantus. Tprum 
pu laiku daugiau kaip 100 
zųiopįų tapo milžiniškų 
gyvačių aukomis. Japonų 
gyyąčįų medžiotojai, kurie 
kas trys dienos plaukia į! 
salą, praneša apie naują 
tragediją. Pakraščiuo s e 
jie pamatę laivelį, kuria
me tarp drabužių liekanų 
raitėsi trys gyvatės, ku-Į 
rios buvusios 12 mtr. ilgu
mo ir 25 cm. storumo. Pa
sirodė, kad du jauni vyrai 
ir viena panelė negalėję 
atsilaikyti pagundai ap
lankyti salą. Jie ir buvo 
lengvapėdiškumo aukos.

Gyvačių medžiotojai pa
sakoja, kad saloje įvyksta

v •

I

— —, . . .
Boston, Mass.
Springfield, Mass.
Augusta, Mainę. 
Portland, Maine.
Concord, N. H. 
Portsmouth, N. H. 
Providence, R. I. 
Burlington, Vt.

' Montpelier, Vt.
Region II

jAlbany, N. Y. c
Buffalo, N. Y.
Brooklyn, N. Y.
New York, N. Y. (2 off.) 
Rochester, N. Y.
Syracuse, N. Y.

Region III
Wilmington, Dėl.
Camden, N. J.
Newark, N.
Trenton, N.
Erie, Pa.
Harrisburg, 
Philadelphia, Pa.
Pittsburgh, Pa. 
Scranton, Pa.

Region IV 
Washington, D. C. 
Baltimore, Md.

J.
J.

Pa. '

Roanoke, Va. 
Charleston, W. Va.

Regi au V

Toledo, Ohio..

Region VI
Chicago, III. 
Peoria, III.
Springfield, III. 
Evansville, Ind. 
Indianapolis, Ind. 
South Bend, Ind. 
Eau Claire, Wis. 
Green Bay, Wis. 
Milwaukee, Wis.

Region VII 
Birmingham, Ala. 
Motgomery, Ala. 
Jacksonville, Fla. 
Tampa, Fla. 
Atlanta, Ga. 
Savannah, Ga. 
Jackson, Miss. 

i Vicksburg, Miss.
Columbia, S. C. 
Knoxville, Tenn. 
Memphis, Tenn. 
Nashville, Tenn.

Region VIII
Dės Moines, Iowa. 
Omaha, Nebr.
Duluth, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
St. Paul, Minn.
Fargo, N. D. 
Aberdeen, S. D.
Sioux Falls, S. D.

Region IX
Little Rock, Ark. 
Topeka, Kans. 
Wichita, Kans. 
Kansas City, Mo. 
St. Louis, Mo. 
Okląhoma City, Okla.

Region X
New Orleans, La. 
Shreveport, La. 
Albuquerque, N. M. 
Austin, Tex. 
Dalias, Tex. 
EI. Paso, Tex. 
Houston, Tex.
San Antonio, Tex.

Region XI
Phoenix, Arizona. 
Denver, Colo. 
Boise, Įdaho. 
Bųtte, Mont. 
Helena, Mont. 
Salt Ųake City, Utah. 
Cheyenne, Wyo.

Region XII
; Los Angeles, Calif. 
San Francisco, Calif. 
Reno, Nev. 
Portland Oreg.
Seattle, Wash. (Alaska). 
Spokane, Wash. 
Tącoma, Wash. 
Jųneau, Alaska. 
Honolulu, Hawaii.d t

baisūs gyvačių karai. Jie'anglys duonkepy. Pučia, 
j kyla tada, kai saloje pnsi- d uod rieiia; rodos; 
veisia per daug gyvačių ir < 
joms nebeužtenka maisto. | 

' Japonai gyvates gaudo ir 
iš jų nuodų gamina reika
lingus vaistus. Sausumoje 
tam reikalui yra atitinka
mos laboratorijos.

Gyvačių gaudytojai yra 
ypatingai apsiginklavę, 
dėvi storos odos drabu
žius, o kojos pridengtos a- 

I liuminėjaus makšti m i s. 
Nežiūrint to, šis darbas y- 
ra labai pavojingas.

VELNIAS ŽEM. KALVARI 
JOS VIENUOLYNE

Į nori pulti keleivį, o tam 
žmogui taip delnai niežti^ 

r ; taip niežti, taip noris jam- 
sušerti su botagu skersar 
strėnų. Kenčia, kenčia ir 
užmiega.

Rytmety atsibunda. Žiū
ri, begulįs ant šieno kup
sto prie pat durpynės 
šalio.

Nudžiugo žmogelis
■ laimingai sugrįžęs iš 
liones, nusiskubino

I

pa-
I

ir,., 
ke-r. 
nu

vežti aviną į vienuolyną, 
padėkodamas už išgelbė
jimą.

Jį pasitiko baltas, kaip 
balandėlis domininkonas, 
vienuolyno viršininkas. 
Jam išdėstė dalyką apie- 
matytą “veselę”. Ugi tas 
pats juodas katinas ir be
įeinąs iš kito kambario.

. ir tas katinas 
ten buvo, — suriko žmo
gus ir kad šers botagu 
per strėnas, kad tas , 
kniaukdamas, kaip devy
nios raganos ant Šatrijos 

j naktį, su 
visais rėmais išbėgo per ’ 

•Jangą. Lauke pakvipo 
smala...

Susirūpino senelis vie- 
i nuolyno viršininkas, kad 
vienuolyne lankos nekvies
ti pragaro svečiai. Susirū-

. pino... Nebeleido toj vie-- 
nau.i° lango įdėti, bet 

-j liepė užmūryti, kad juo
dasis katinas vėl nesugrįž- 

“Ž. P.”

(Ištrauka ir būtų ir ne
būtų dalykų).

Įvyko tai ne dabar, bet 
labai labai senai, gal dar"yot 
domininkonų laikais, kada 
į Kalvarijos atlaidus žmo- 

I nių minios varduvom su
plaukdavo, kada vienuoly- 

j nas gaudavo aukoms 150 
riebiausių jaučių, pulkus 
avių, o žąsų, brolyti, per 
dieną nebūtum suskaitęs..

O, gal, dar seniau...
Vienam žmogui reikėjo 

I keliauti nakčia kažkur to- 
| Ii, toli, ar į Liepoją prekių 
Į parvežti, ar į Skuodą dru
skos ir geležies pirkti. 
Naktis buvo tamsi, J 
bato aulas. Dar lijo, kaip 
viedru vertė.i

Nori žmogelis pvisiglau- tų pro kur išėjęs.
sti, vėjo nugaląstą savo 
kailį kur nors pastogėje.; 
Mato — pamiškėje kaip 
vilko akys spinksi žibu-, 
rys. Užsuka. Troboje ves-Į 
tuvės beesančios. Septyni nyno salų grupėje gyvena 
muzikantai pučia triūbašj 10 baltųjų švyturio sargų 
kad net žandai plyšta, .o ir telegrafistų. Pro tas sa- 
asloje “veselninkai” raito- las eina viena magistrali- 
si, kaip gyvatės,' šoka dar nė—povandeninio kabelfo-' 
žmogeliui nematytus šo- linija, kurią aptarnauja

ŠALIS. KUR NĖRA
MOTERŲ

Vienoje Ramiojo Vande-

žmogeliui nematytus
kius. Keleivis atsisėda pas keletas europiečių inžinie- 
pečių ir žiūri, kaip “vesel- rių. čia gyvenantiems Au- 
ninkai” linksminasi.

Stalai apkrauti keptais 
gaidžiais, o degtinės — be 
mieros. Taip jam noris 
bent gerklę suvilgyti, tą 

i šalti iš kailinių ir iš su
vargusių kaulų išrangyti, 
bet mato, kad visų “ve- 
selninkų” nosys be skyle- 
lių, o kojos — jaučio pus
nagos. Tarp jų kojų kaip 
ungurys raitosi didelis, 

‘juodas kaip sabalas, kati-

stralijos ir Anglijos kari
ninkam? patarnauja 30 ki
niečių ir indų. Moterims ; 
šiose salose ilgesniam lai- ; 
kui sustoti draudžiama. ; 
Tiktai kai prie salos pri- ; 
plaukęs laivas numeta in- ■ 
karą, leidžiama moterims, 
vienai valandai išlipti i* 
krantą. Čia tarnaujantieji;: 

! karininkai turi pasižadėti ;; 
bent ilgesnį laiką iš Koko-;; 

1 sų salos nepasitraukti.

SKAITYK - RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ
-I -- --------------------------------

Ką tik dabar “Darbininkas” išleido iš spaudos 
amžinos atminties garsaus misijonieriaus Tėvo V. 
Kulikausko, MIC. parašytą knygutę — SKAITYK— 
RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ, ši knygutė yra neįkainuo
jamos vertės. Joje yra nurodyta kokią didelę naudą ;s 
žmogus turi iš klausymo šv. Mišių ir kaip jų reikia;" 
klausyti. Ji yra nedidelio formato — 48 pusi. Kaina; 
20c.

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

i kus.
Štai ką garsus misijonierius rašo apie šią knygutę: ’ 

NEPAPRASTA KNYGELĖ!
Per visą savo gyvenimą ieškojau, bet niekur ne-; 

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

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

"DARBININKO” KNYGYNAS, 
366 W. P»roadway, So. Boston, Mass.
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Penktadienis, Gruodžio 4 d., 1936 DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y.

NOVĖNA.
Pereitą sekmadienį pra

sidėjo no vena prie P-lės 
Švenčiausios, kuri baigsis 
gruodžio 8 d. Gražūs skai
tymai ir pritaikinti kun. 
Paulionio pamokslai, tik
rai turėtų atkreipti dėme
sį šių novenų skaitlingą 
lankymą.

GAUSI AUKA.
Rožančiaus d-jos aukojo 

$150.00 altorių atnaujini
mui, kurie jau tikrai rei
kalingi, nes per virš 20 m. 
jau gerokai apšepo. Vie
na šeima taip pat aukojo 
$25.00 tam tikslui. Tai 
gražus pavyzdys kitiems 
Šiam gražiam tikslui turė
tų kiekvienas parapijonas 
skirti kokią nors auką. 
Atnaujinti altoriai tikrai 
darytų gražų reginį baž
nyčioj, nes pati bažnyčia 
yra gan graži. Laukiama 
daugiau aukų.

IŠ CHORO DARBUOTĖS.
Parapijos choras padi

dėjo keletą naujų narių 
skaičium. Parapijoj jauni
mo yra, tik reikia pasi
šventimo atvažiuoti iš to
liau. Praktikos būna penk
tadienio vakarais 8 vai. 
Laukiame daugiau naujų 
narių.

mens skaudi, šiurpi ir ne
laukta mirtis, mums bu
vo didelis smūgis, bet taip 
širdinga visų teikta užuo
jauta, mus stiprino nuliū
dime ir pasiliks ilgai tas 
mūsų širdyse.

Labai atsiprašome, kad 
taip ilgai negalėjome pa
reikšti šios padėkos, nes 
nuo didelio susijaudinimo 
mus visus liga buvo par
bloškusi.

Dar kartą tariame vi
siems ačiū.

Vaitelių (Vaitūlevičių) 
Šeima: Žmona, Dukrelė ir 
Sūnus.

HARTFORD, CONN.

šiuomi reiškiame šir
dingiausią padėką visiems, 
kurie šiokiu ar tokiu bū
du prisidėjo prie mano 
mylimo vyro bei vaikų tė
velio a. a. Kostanto Vai
telio (Vaitulevičiaus) pa
skutinio patarnavimo. Tad 
ačių gėlių aukotojams, gi
minėms, draugams ir pa
žįstamiems už pareikštą 
užuojautą nubudimo va
landoje, skaitlingai lanky
mą velionį namuose ir pa
lydėjimą į kapus.

Ačiū kunigams: Paulio- 
niui, Pakalniui ir Petraus
kui už taip iškilmingai at
laikytas pamaldas bažny
čioje, lankant velionį ligo- 
nonėje ir pareikštą užuo
jautą. Vargon. Brundzai 
už patvarkymą giedojimo, 
kas daug pridavė pagraži
nimo iškilmėse.

Ačiū “Darbininko” Red., 
kuri No. 88 malonėjo taip 
plačiai nušviesti velionio 
biografiją, jo tragingą 
mirtį bei laidotuvių iškil
mes.

A. a. mūsų brangaus as

BAZARAS PASISEKĖ
Kaip jau kelis kartus 

minėjome, mūsų metinis 
bazaras šįmet gražiai pa
sisekė. Žmonių nemažai 
atsilankė. Netik iš Hart
fordo, bet ir iš farmų ir 
kitų miestų. Norėtume čia 
padėkoti visiems ir vi
soms už atsilankymą ir 
parėmimą mūsų parapi
jos. Ypatingai reikia pa
dėkoti darbininkams ir 
darbininkėms ir tiems biz
nieriams ir farmeriams, 
kurie aukavo tai maisto, 
tai duonos, tai paukščių 
ir tt. Kurie išlaimėjo mes 
su jais džiaugiamės, o tie 
kurie ne, mes linkime ki
tais metais būti laimin
gesniais.

GILDĄS IR ŠOKIAI
Mūsų parapijos moterų 

gildąs turėjo savo meti
nius šokius Wethersfield 
Country Golf Club namuo
se, lapkričio 27. Gildąs ba- 
zarui paaukavo Washing 
Machine, ir pačios tikie- 
tus pardavinėja. Taipgi 
reikia neužmiršti Marijos 
Vaikelių, kurios aukavo 
Hope Chest ir leis vėliau.

LIETUVAITĖ PA
SIŽYMĖJO.

Conn. Valstybės High 
School nariai- narės turėjo 
kontestą šiomis dienomis 
kas geriausia moka klubo 
dalykuose vesti siuvimą, 
namų ruošos įvairius dar
bus, ir t. Keturi buvo iš
rinkti laimėtojais ir gavo 
devynių dienų apmokamą 
kelionę į Chicagą, kur bū
na National Club seimas. 
Pirmą vietą laimėjo lietu
vaitė iš Somersville, S. 
Mišeikis, kita, rodos, ir 
lietuvaitė Lillian Tardis iš 
Perkins Comer state’s 
best food club. Valio lie-

| SMAGU MELSTIS Į
IŠ GEROS MALDAKNYGĖS 

“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ 

| “MALDŲ RINKINĖLIS"
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)

i i
“PULKIM ANT KELIŲ”

Juodais odos apdarais — $1.50 (buvo $2.50)

Į IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ į
I |

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
“DARBININKAS”

l 366 Broadway, — — — So. Boston, Mass. F
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PADĖKOS DIENA.

“KLAIPĖDOS JULĖ
Apreiškimo par. choras, 

vad. muz. J. Jankui, lap
kričio 15 ir 22 d., suvaidi
no scenoje operetę “Klai
pėdos Julė”. Ji parašyta 
W. R. Herberto, sulietu
vinta Bujono. Pavadini
mas duotas “lietuviškas” 
ir pasidarė lietuviška o- 
peretė. Rašančiam šią ži
nutę, teko atsilankyt pe
reitą sekmadienį, ši ope
retė suvaidinta, be mažų 
išimčių, gana gerai. Jeigu 
solistų partijose būt buvę j 
įžymesni solistai, tai epe-Į 
retės pasisekimas dar būt 
buvęs didesnis, bet kadan
gi choras darė viską sa
vom jėgom, tai geriau iri 
negalima reikalauti, prie
šingai, tik džiaugtis berei
kia, matant čia gimusį 
jaunimą gana gerai varto
jant lietuvių kalbą, o sce
noje kaikurie artistai pa
rodė didelio artistiškumo. 
Visi savo roles gana gerai 
atliko ir atmintinai mokč- 

teko -i°- Suflerio, kaip ir nebuvo 
girdėti. Kostiumai visų 
buvo vietoje, tik grimas, 
nors jo ir nedaug tereikė
jo, tai nevisai vykęs, ma
tomai, kad irgi artistai 
savo gabumais atliko.

Nors operetė tik dvejuo
se aktuose ir su maža per
trauka, užsitęsė dvi ir pu
sę valandos, 
sirer.gimas 
lio darbo, 
vaidyloms ir chorui, bet 
visų buvo rūpestingai pri
sirengta. Beabejo, ši sun- 
ki našta gulėjo ant pečių 
paties choro vedėjo muz. 
J. Jankaus, kuriam ir gar
bė priklauso šios operetės 
pavykime. Choras gerokai 
sustiprėjo netik skaičiumi 
bet ir pačia medžiaga. A- 
teityje dar daug ko gali
ma iš jo laukti. Garbė pri
klauso choristams-ėms. 
kad jie savo pasišventimu, 
lankydami praktikas, taip 
gražų ir patriotingą lietu
vių tautai darbą dirba.

Publikos abu vakaru bu
vo pilna svetainė.

Piliakalnis.

A
tei t *
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Seniausia Lietuvos bažnyčia, dažnai dar vadina
ma Lietuvos bažnyčių motina. Ji statyta dar Vytau
to Didžiojo laikais ir turi apie 540 metų amžiaus. Da
bar ji jau nenaudojama ir nenugriaunama, kaip svar
bus istorinis paminklas. Ši bažnyčia yra ant Nemuno 
kranto, Zapyškio miestelyje, esančiame netoli Kauno.

tuvaitės! Jus pasižymite rių lietuvių vaikinų būrelį 
netik gražuolių kontestuo- ir tikimės dau 
se, bet ir rimtesniuose da
lykuose.

LIETUVAITĖ GRA
ŽUOLĖ.

Waterburietė Tillie Grey 
(Grinciunaitė) 
šiais metais 
Connecticut”. 
dietė Turauskaitė 
buvo išrinkta “Miss Hart
ford”.

išrinkta 
“M i s s 

Hardfor- 
pernai

g nuo jų. 
“How about the girls this 
yaer?” Reikėtų jiems rung 
tis su lietuviais iš Water- 
’bury, kurie turi irgi stip
rų tymą ir nori rungtis su 
mūsiškiais, ir dar 1___
girdėti, kad iš Scranton. 
Penn. lietuviai nori su mu
mis žaisti. Būtų gerai, jei
gu tai įvyktų. Lauksime.

Ona Katkauskaitė, kuri 
atvyks į Hartfordą su Ti
to Schipa gruodžio 6, šio-

ssee. Jai ten gerai sekėsi

Neatsilikdami nuo mū
sų ne-katalikų kaimynų, 
ketvirtadienį, Padėkos Diei 
noj, gan gražus lietuvių 
būrys susirinko išklausyti 
šv. mišių ryto ir datyva- 
vo šv. valandoje vakare. 
Po pietų buvo net dvejos 
vestuvės. 4:30 v. p-lė Ka
zimiera Bagdonaitė paė
mė sau už vyrą Robertą 
Stallings; o 5 vai. sudėjo 
ištikimybės įžodus Niko
demas Chesna ir p-lė Pom- 
filija Bulskiutė. Sveiki
name naujavedžius ir vė
liname jiems ilgiausių me
tų, santaikos ir laimės.

ALTORIAUS TARNŲ 
BALIUS

Įvertindami mūsų alto- augantiems

Anskaičiutė su Vincu Sa- 
! kevičiu po 4. Sekantieji 
i pardavė po 3 knygutes: 
i Marė Akelaičiūtė, Eleono
ra Pečiulytė, Pranė Mazi- 
liauskaitė, Mar g a r y t a 
Paulioniutė, Lillė Letkau- 
skaitė, Dolores Keidošiū- 
tė, Juozas Makarauskas, 
Ona Čeplinskas, Ona Ger
viutė, E. Šimkevičiutė, O- 
na Petkutė, ir Raimondas 
Zinzaleta. Viso buvo par
duota arti 300 knygučių • 
ir ta mokyklos vaikučių 
darbuotė suteikė parapi
jai pelno arti 300 dolerių. 
Tai yra gržus pasirody
mas 115 vaikučiams, nes 
tik tiek jų yra mūsų mo
kykloje. Valio mūsų pri- 

parapijie-

PASIŽYMĖJO LIETUVIS
Is visų Hartford High mįs jįenomis buvo Tenne- 

School studentų (ten ran- ssee Jai ten o-erai sekėsi 
dasi nemažai lietuvių ir ;r jį vįg neu.žmiršta vieti- 
lietuvaičių) lietuvis Anta- nįo ckorOj kuriam siunti- 
nas Balčiūnas buvo išrink- ngja Įaiks nuo laiko atvi- 
tas business manageriu rUĮes 
metinio High School met- __________
raščio- Sveikiname. Jo ir, BRJTA1N, CONN.
Misteikiutes paveikslas _____ 7
tilpo Hartfordo laikraš
čiuose.

ŽINUTĖS.
Teko sužinoti, kad Julė 

Baranauskaitė, waterbu- 
rietė parvažiavo keliams 
dienoms pas tėvelius į 
Waterbury. Ji buvo labai 
“busy” važiuodama beveik 
per visą Ameriką. Gerai 
atrodo, ir vis lavinasi mu
zikoje, nes gauna stipen
diją.

REKOLEKCIJOS.
Hartfordo ir apylinkės 

lietuviai neužmirškite, kad 
prieš Kalėdas įvyks dviejų 
savaičių rekolekcijos, ku
rias ves garsus rašytojas 
ir kalbėtojas kunigas dr. 
Ražaitis iš Lietuvos. Pasi
naudokite jo gražiais pa
mokslais ir tomis dieno
mis Dievo malonėmis.

Padėkavonės dienoj mū
sų bažnyčioje apsivedė dvi 
gražios lietuviškos katali
kiškos pavyzdingos pore-į 
lės. Tai Jonas Šeigis su 
Baranauskaite ir Jurgis 
Kupstaitis su Ona Lenavi- 
čiute. Gražios, pavyzdin
gos porelės. Sveikiname 
ir linkime pavyzdingoms 
porelėms ir visoms ki
toms, kurios apsivedė ki
tuose lietuvių miestuose, 
kuogražiausio ir links
miausio sugyvenimo.

Lapkričio 19 d. trumpai 
pasirgęs mirė Mykolas 
Kraivėnas, 49 m. amžiaus 
gyv. 22 Seymour St. 
iionis kilęs iš Padovinio 
kaimo, Daukšių par. šioje 
šalyje pragyveno 30 metų, 
ir išdirbo 29 metus vieno
je dirbtuvėje — Landers- 
Frary.

I Paliko dideliame nuliū
dime žmoną Marijoną, tris 
dukteris: Julijoną, Aleną 
ir Aldoną Ginčiauskienę, 
kuri ištekėjo penkios sa
vaitės atgal. Jos a. a. tėve
lis atvedė ją prie alto
riaus. Moterystės Sakra
mentą jai suteikė kun. P. 
Virmauskis iš South Bos
tono, jaunojo giminaitis.

Velionis a. a. Mykolas 
Kraivėnas palaidotas iš
kilmingai iš Šv. Andrie
jaus lietuvių par. bažny
čios su trejomis šv. mišio- 
mis, kurias atnašavo kleb. 
kun. A. Vaškelis, kun. P. 
P. Karlonas ir kun. J. Kri
pas. Laidotuvėse gražiai 
patarnavo graborius A. P. 
Karlonas.

Lai būna amžina ramy
bė jo vėlei.

LIETUVAITĖ DAINI
NINKĖ LAIMĖJO DOVA

NĄ

Vė

Reiškia, pri- 
reikalavo dide- 
kaip solistams,

čiams!
i

i
i

KUN. DUBINSKO KOR
TA VIMO VAKARAS
Nors po “Kalakutų” die

nos iškilmių ir pasisvečia
vimų žmonės buvo gero-

' kai nuvargę, tačiau gra- 
žus jų būrys atsilankė šv. 

i Alfonso salėj į kun. Du- 
binsko globojamo kortavi- 
mų vakarą, penktadienį,

I

JERSEY C!TY. H. J.

P-lė Morta Varnaitytū 
aną sekmadienį laimėjo 
rankinį laikrodėlį

KORTAVIMO VAKA
RAS.

Šv. Onos parapijos sa
lėje, Grand Street ir Man- 
ning Avė. gruodžio 6, sek
madienį įvyksta kortavi- 
mo vakaras. Pradžia 7:30 
vakare. Bus lošiami įvai
rūs kortų lošimai, o lygiai 
mėgėjams bunco. Geriau- 
siems lošikams gražios do
vanos. Palinksminimui lai
mėjusiems ir paguosti 
pralošusiems bus duoda
ma kavos su pyragaičiais. 
Visi bus laimingi, nei vie
no nusiminusio. Tat ir 
kviečiame visus lietuvius 

1 iš visų apylinkių atsilan
kyti.

vertės
Mūsų basketball ratelis $50.00 už gražų dainavl- 

K. of L. jau žaidė pirmuti- mą per radio iš Hartfordo 
nį savo žaidimą su Pratt radio stoties. Tame kon- 
and Whitney, kuris pernai teste dalyvavo daug daini- 
buvo Statė Industrial Lea-> ninku ir dainininkių, bet 
gue čempionai. Lietuviai lietuvaitė laimėjo. Sveiki- 
gerai prieš smarkius čem- name ir linkime p-lei Mor- 
pijonus pasižymėjo, kad ir tai neužmesti savo talen- 
kiek pralošė. Turime stip-jto. T. M.,

MIŠIOMS TARNAUTI 
VAIKAI.

Klebonas kun. S. Stonis 
išmokė 6 berniukus Mi
šioms tarnauti. Daba? 
daugiau vaikų pasirodo 
prie altoriaus. Labai gra
žiai atrodo ir žmonės pa
tenkinti.

riaus tarnų pasišventimą 
ir jų ištikimybę, mūsų pa
rapijos kunigai, pereitą 
pirmadienį, lapkričio 23 d. 
surengė didelį pavaišini
mą. Dėka Sesutės Efre- 
mos ir kitų Sesučių pas
tangoms, buvo surengta 
gan ilga, įvairi ir vaiku
čių mėgiama pritaikinta
programa. Ypač daug juo-! 
kų buvo visiems iš priėmi- !apkričio 27 d. Geros pa- 
mo jaunesnių naujų narių ■ ■ * . ,
į draugiją. Visas pasilink
sminimas su užkandžiais 
užėmė apie ketvertą va
landų. Vaikučiai buvo pa
tenkinti. Savo kalbose jie 
dėkojo kaip parapijos ku- 
nisrams, tain Sesutėms už 
tokią linksmą pramogą.

KALAKUTŲ LAIMĖTO
JAI

Šįmet net trys kalaku
tai buvo leisti laimėji
mams mūsų mokyklos vai
kučių. Laimingų numerių 
traukimas įvyko antradie
nį prieš Padėkos dieną. 
Pirmas numeris ištrauk
tas buvo 3069. Jį buvo pir
kęs J. W. Seeds, 13 Hill 
Top Rd. Baltimore. Antrą 
kalakutą laimėjo No. 
5288, kurs priklausė Au- 
drey W. Price, 723 E. 22 
Street. Tretysis kliuvo lie- 

poniai Antanetai
Lom-

rapijonkos prinešė daug 
naudingų ir gan brangių 
dovanų. Visi kunigėlio pa
dėjėjai dirbo iš visos šir
dies. Vakaro nuotaika bu
vo kuopuikiausi. Pelno pa
rapijai liko $110.00.

ŠVEDŲ AMERIKOS LI
NIJA STATO NAU

JĄ LAIVĄ.

tuvei, 
Česnienei, 703 
bard St., No. 1523.

GABIAUSI MOKYKLOS 
TIKIETŲ PARDAVIKAI

Antanas Keidošius par
duodamas net 21 laimėji
mų knygutę pasirodė kai
po gabiausias ir darbš
čiausias pardavikas. Do
vaną gavo kalakutą. Juo- 
zapina Navograckaitė ga
vo antrą vietą parduoda
ma 13 knygučių. Emilija 
Magdažauckaitė ir Dolo- 
res Bukauskaitė abi par
davė po 10. Mildred Dun- 
kutė ir A. Valeikiutė po 9. 
Genovaitė Miliauskaitė ir 
Alfonsas Čeplinskas po 5; 
Aldona Grajauskaitė, Rū
ta Gerviutė ir Viktorija

w.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Švedų Amerikos Lini
jos centralinė raštinė 
Amerikoje, 636 Fifth Avė., 
Rockefeller Center, New 
York, N. Y., gavo iš Šve
dijos telegramą, kuriame 
pranešama, kad š. A. L. 
vadovybė Švedijoje jau 
pasirašė sutartį su Can- 
tieri Riuniti laivų staty
bos bendrove, Trieste. Už
sakytas statyti naujas 

' motorlaivis, kuris plau- 
| kios tarp New Yorko ir 
Gothenburgo, Švedijos, 
reguliariam Trans - At- 
lantiniam susisiekimui, 
taipgi vasaros ir žiemos 
kruzams.

Naujas laivas pradės 
kursuoti 1928 m. vasara. • 
Jis bus 625 pėdų ilgio, 82 
pėdų pločio, gr. t. 28,000 
tonų. Turės Sulzer mados 
motorus, kurie varis lai
vą 19 jūrų mylių. Keleivių 
patalpos bus įrengtos su
lig vėliausių technikos to
bulumų — up-to-date. Ga
lės talpinti 1,300 keleivių.

Naujas motorlaivis bus 
pavadintas “Stockholm”, 
kursuos talkoje su popu- 
leriais motorlaiviais, ge
rai žinomais lietuviams 
keleiviams, būtent: “Kun- 
gsholm” ir “Gripsholm” ir 
turbiniu garlaiviu “Drot- 
tningolm”, kurie plaukio
ja Trans - Atlantiniam ir 
kruzų patarnavimui.

VI. P. Mučinskas,
Š. A. L. Liet. Skyr.

Vedėjas.
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