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Kai šiandiena Dievo ka
ralystės priešai sukilo su 
pragarišku įnirtimu prieš 
Kristų ir Jo Šventą Baž
nyčią, tai Sargas iš Šv. 
Petro Bokšto liepia mums 
imti į rankas Marijos ro
žančių. Krikščionybės is
torija liudija koks galin
gas yra ginklas Marijos 
rožančius — Senovėje Ro
mos ciesoriai iššaukdavo 
legijonus kareivių, kurie 
užpuldavo nekaltus krikš
čionis ir juos išžudydavo. 
Mohametonai kalaviju 
vertė Krikščionis į savą
sias klaidingas nuomones. 
Viduriniuose amži u o s e 
Europos kunigaikščiai ve
dė atpuolusius nuo Bažny
čios Krikščionis kovoti 
prieš Kristų ir Jo tikrąją 
Bažnyčią. Turkų vadas 
Solimas buvo paskelbęs 
pražūtį krikščionybei, gi 
Popiežius Pijus penktasis 
paliepė žmonėms imti Ro
žančių, ir Turkų galybė 
buvo sutraškinta, ir visa 
Europa išgelbėta nuo bar
barų vergijos. Ir tai pada
rė ne plieno ginklai, bet 
Marijos karolėliai.

Šiandiena priešai puola 
mus; jie nori atitraukti 
žmones, ypač darbininkus 
nuo Katalikų Bažnyčios, 
kalbėdami, būk Bažnyčia 
žmonėms nieko neduoda. 
Ir gudrūs tie priešai ir ga
lingi. — Mes nedrąsūs ir 
silpni. Tačiau neturėtume 
toki būti. Jei Dievas su 
mumis, tai kas atsilaikys 
prieš mus? Jis yra mūsų 
prieglauda ir stiprybė. 
Kaip kareivis eidamas 
ginti savo tėvynės dainuo
ja linksmą dainą ir drą
siai eina sutikti priešą, 
taip mes kalbėdami Mari
jos Rožančių įgausime 
drąsos, stiprybės ir pasi
ryžimo ginti savo tikėji
mą. Mes žinome, kad va
landa jau išmušė, kada 
kiekvienas krikščionis tu
ri stoti į eilę po Kristaus 
vėliava ir savo kareiviš
kas pareigas, žodžiu, mal
da ir darbu atlikti — Ro
žančiaus kalbėjimas, ap
mąstant Jėzaus ir Mari
jos gyvenimą, priduos 
mums drąsos ir pasiryži
mo Kristaus neapleisti.

Spalių mėnuo yra pa
skirtas ypatingai Dievo 
Motinos Marijos garbei. 
Tai kasdieną atkalbėkime 
dali Rožančiaus. Ta malda 
padarys mus drąsiais ir 
širdingais Kristaus darbi
ninkais. T.

TEISĖJAS BLACK SU
GRĮŽO Į AMERIKĄ
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Fašizmo Diktatoriai Už Taikos 
Išlaikytą Europoj

Berlynas, Vokietija — 
Olimpinių žaidimų aikš
tėje Italijos ir Vokietijos 
diktatoriai Mussolini ir 
Hitleris pasakė ugningas 
kalbas apie taikos išlaiky
mą Europoje, rugsėjo 28 
d. Jų kalbos klausėsi trijų 
milijonų žmonių minia.

Mussolini viešėjo Vokie
tijoje 5 dienas. Naciai 
jam sukėlė triukšmingas se frontuose laimi naujas 
ovacijas. Vokietija ir Ita- pozicijas. Dabar sukilėliai 
lija, matyt, nori palaikyti 
draugingus ryšius prieš 
Angliją ir Prancūziją. 
Hitleris ir Mussolini su
tiktų įeiti i bendra ketu
rių valstybių — Anglija, 
Prancūzija, Vokietija. Ita-i 
lija sąjunga, jeigu pirmo
sios dvi sutiktų duoti ly
gias teises pastarosioms.

Mussolini savo kalboje 
pripažino, kad tūkstan
čiai italu kovojo ir kovo
ja Ispanijoje prieš radika
lus - komunistus. Jis atvv-J 
kęs į Vokietiją ne skelbti, 
karą, bet pasitarti su Vo
kietijos diktatorių Hitle
riu taikos išlaikymo klau
simu Europoje. Hitleris 
taip pat pasisakė siekiąs 
ne karo, bet taikos.

Abu diktatoriai, Musso
lini ir Hitleris pareiškė, 
kad jų valstybių svar
biausias tikslas kovoti 
prieš kruvinąjį komuniz
mą, kurs bando sugriauti 
Europos civilizaciją.

Mussolini tvirtina, kad 
artimoje ateitvie visa Eu
ropa pakryps fašizmo pu
sėn.

Diktatorius Mussolini 
išvyko iš Vokietijos rug
sėjo 29 d., pamatęs Vokie
tijos stipria, militare galy
be. Per dvi valandi abu 
diktatoriai stovėjo ir žiū
rėjo Vokietijos armijos, 
laivyno ir orlaivyno jėgų 
parados.

Iš Vokietijos ir Italijos 
pasitarimų paaiškėjo, kad 
gal į Ispanijos civilį karą 
ir nebus kreipiama t’ek 
daug dėmesio, kain i piet
rytinę Europą, kuri esą 
daug pavojingesnė taikai. [ 
negu Ispanijos karas., 
nors anie tai Hitleris ir į 
Mussolini viešai nenori, 
dar kalbėti.

JAPONIJA ATSAKĖ Į 
JUNG. VALSTYBIŲ 
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Katalikas; kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

_______________________________

deda visas pastangas nu
kirsti Valencijos radikalų 
susisiekimą su Prancūzi
ja. Aturijos, Aragono ir 
Toledo frontuose radikalų 
kariuomenė neatsilaiko. 
Asturijos fronte sukilėliai 
užėmė svarbią poziciią — 
Rivadesella miestelį ir ei
na pirmyn Sella upės pa
kraščiais į Gijon.

Valencijos radikalų val
džia skelbia, kad jos ka
riuomenė laimėjo mūšius 
Madrido ir Aragono srity
se, bet tų laimėjimų žinios 
nėra patvirtintos kitų šal
tinių.

Cordoboj komunistai ne
begali suvaldyti anarkis- 
tų. Taigi skilimas radika- j 
lų fronte gali pagreitinti 
Ispanijos karo užbaigimą 
sukilėlių naudai.

Radikalai Giriasi 
Laimėjimais

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ STRATEGINĮ 

PUNKTĄ

Hendaye, Ispanijos — 
Prancūzijos rubež'.us — 
Ispanijos sukilėliai visuo-
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Rugpiūčio 14 d. Kaune “Metropolio” salėje Užsienių Lietuviams Remti Draugijos valdyba surengė su
sipažinimo su Lietuvoje šią vakarą atsilankiusių užsienio lietuvių jaunimu vakarą, šiame atvaizde ma
tyti tik dalis to vakaro dalyvių, tarp kurių ir kun. J.Bakšys, Rochesterio lietuvių parapijos klebonas; šalę 
jo sėdi ministerių pirmininkas J. Tūbelis.

Popiežius Smerkia Komunizmą,
Nacizmą ir Pagonizmą

VĖL 7 SOVIETŲ VIRŠI
NINKAI NUTEISTI 

SUŠAUDYMUI

ANGLIJA IR PRANCŪ
ZIJA ĮSPĖJA ITALIJĄ

KINIEČIAI ATSILAIKO 
MŪŠIUOSE

* -*■ <«

Nušovė Du Japonų 
Orlaiviu

Shanghai, Kinija — Ki
niečiai gerai laikosi ir nei į 
žingsnio neužleidžia japo-

v •

nams. Japonija panaudo
jo visas priemones Shang- 
hai’io apylinkėje, bet ki
niečiai atsilaikė ir neleido 
japonams užimti nei vieno 
pėdo žemės. Daugiausia 
nukentėjo Chapei distrik- 
tas, kur bešaudant pa
degtas miestas supleškė
jo. Mūšiai tebesitęsia Liu- 
hong - Lotien sekcijoj. A- 
bi pusės giriasi laimėji
mais. Kiniečiai sako, kad 
jie atlaiko visas pozicijas.

NUSKENDO KLIMAS

Norfolk, Va. Rūgs. 30.— 
Hugo L. Black, kurį pre
zidentas Rooseveltas pa
skyrė Aukščiausiojo Teis
mo teisėju, sugrįžo iš Eu
ropos. Užklaustas apie 
Ku Klux Klan, nieko ne
atsakė, bet gal pasaky
siąs ką vėliau... Kada pre
zidentas ji paskyrė Aukš
čiausiojo Teismo teisėju, 
buvo surasta, kad jis esąs 
narys slaptos Ku Klux 
Klanu organizacijos. Ta 
organizacija kovoja prieš 
katalikus, negrus ir žy
dus. Aišku, toks organi
zacijos nariui ne vieta už
imti garbingojo Teisėjo 
vietą. Žmonės reikalauja, 
kad jis atsistatydintu, 
bet iš jo kalbos buvo gali
ma suprasti, kad jis gau
tą vietą laikys.

Washington. D. C., Rūg
ščio 30 d. — Jung. Vals
tybių Sekr. HulI praneša, 
kad gavo Japonijos atsa
kymą į protestą nota, ku
ri buvo pasiusta rugsėin 
22 d., pareiškianti. kad 
Japonija nebombarduotu 
iš orlaiviu miestu ir mies
telių Kinijoj, ypač tu. ku
riuose gyvena ir J. V. pi
liečiai. Janonija davė su
prasti, kad ji visai nesis-j 
kaito su Jung. Valstvbin sūnų, 
nota ir nemano pakeisti, Trejybės 
savo nusistatymo Kinijos bažnyčios 
reikalu. • kapuose.

Maskva, Rusija, Rūgs. 
30 d. — Sovietų teismas 
dar 7 “derliaus naikinto
jus” nuteisė sušaudymui, 
tai jau bus viso 50 tokių 
‘kaltininkų’ nuteista dvie
jų savaičių laike.

Keturi nuteisti iš Kar- 
kovos apylinkės, o trys*! 
Krimėjoj.

Dešimts žmonių nuteis-: 
ta sušaudymui ir jau juos t 
sušaudė už sugadinimą e- 
lektros jėgos Leningrade, 
praneša komunistų ofi
cialus organas Pravda. 
Kada bus galas? Matyt, 
komunistai per 20 metų 
priveisė Rusijoje tiek 
“niekšų, vagių, plėšikų, 
sabotažninku, išdavikų”, i 
kad nebespėja jų teisti ir 
šaudyti. Nebereikalo Sta
linas apdovanojo sovietų 
prokurorą Višinską Lėni- Į 
no ordenu.

Taigi valstybės, kurios 
nori apsisaugoti nuo bilej 
kokios korupcijos, turi! 
kovoti prieš komunizmą, 
kuris pasirodė didžiausiu 
perėtoju įvairios rūšies 
niekšų. Nuo bado, ugnies, 
karo ir komunizmo išgel-
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Hartford, Conn. — Pe
reitos savaitės pabaigoje, 
Jonas Kulis, gvv. Putnam 
Heights ir Al. Kalemas, 
gyv. Russell St. bežveio- bėk mus Viešpatie, šaukia 
darni Connecticut upėje rusas darbininkas, 
rado prigėrusį Jurgį Kli
mą, 52 m. amžiaus, gyv. 
700 Broad St., kuris dirbo 
Isolation ligoninėje sarao 
darbą. Gvdvtojas pripaži
no, kad J. Klimas prigė
ręs pereitą penktadienį, 
rugsėjo 24 d.

Paliko nubudime žmoną 
Antanina, 4 dukteris ir du

Palaidotas iš Šv.j 
lietuvių par. į 
Mt. Benedict-

________

Darbininkų Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

šeštadienį, spalių 2 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa WCOP radio stotyje. Bos
ton. Mass. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1120 kilocycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų, 
muzikos ir kalbų.

Pri duokite ir siųskite skelbimus radio programai 
adresu : Darbininkų Radio, 366 Broadway, So. Bos
ton, Mass., kad gautume prieš arba šeštadienį prieš 
10 vai. rytą.

PREZ. ROOSEVELT DA- i 
LYVAVO TVENKINIO 

ATIDARYME
Bonneville, Dam, Ore- 

gon — Prez. Roosevelt o- 
ficialiai atidarė Bonnevil
le tvenkinį gaminimui e- 
lektros. Tvenkinio pasta- 
tvmui jau išleista apie 
$51,000,000. Nors tvenki- 
nvs jau veikia, bet dar 
nėra pilnai jrengt a s. 
Tvenkinys pasta t y t a s 
skersai Columbia upės.

Prez. Roosevelt savo
kalboje pažymėjo, kad to
kių tvenkinių reikėtų pa
statyti ir kitose valstybė
se, kur galima būtų teikti 
elektrą pigiomis kaino
mis.

Be to, prez. Roosevelt 
pranašauja, kad kitais 
metais federalė valdžia 
jau galės 
biudžetą, tai yra, sulygin
ti pajamas su išlaidomis.

Londonas, Rūgs. 30, — 
Anglijos valdžia nutarė 
prisidėti prie Prancūzijos 
ir įspėti Mussolini, kad jis 
Ispanijos nacionalistams 
daugiau pagalbos neduo
tų ir ištrauktų savanorius 
kareivius iš Ispanijos. Gi 
tuo tarpu pati Prancūzija 
Ispanijos radikalams duo
da visokeriopą pagalbą.

RUSIJOS KOMUNIZMAS 
KEIČIASI Į KAPITALIZ

MĄ

Detroit, Mich. — Šiomis 
dienomis sugrįžęs iš Rusi
jos Eugene S. J. Paulus 
pasakoja, kad sovietų Ru
sijoje nėra socialių ar e- 
konominių reformų, kurių 
nebūtų galima priimti 
Jung. Valstybėse. Jis sa
ko, kad šių dienu Rusijos 
komunizmas užima vietą 
valstybinio kapitalizmo. 
Skirtumas tik toks, kad 
Rusijoje kapitalistu yra 
komunistų partija ir kru
vinasis Stalinas, o Jung. 
Valstybėse Morganas ir 
kiti pavieniai asmenys.
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ISPANIJOS SPORTININ
KAI ATSISAKO SU

GRĮŽTI

Londonas, Rūgs. 30, — 
Ispanijos radikalų valdžia 
pasiuntė būrį sportininkų 
į tretįjį darbininkų olim- 
pijadą, Antwerp. Dabar 
sportininkai atsisakė grįž
ti atgal į Ispaniją. Radi
kalu valdžia tuo reikalu 
didžiai susirūpinus.

ŽYDAI SUSTREIKAVO 
DĖL AUKŠTU MĖSOS 

KAINŲ

1

I

New York, Rugsėjo 30 
d. — Košer Mėsininkų 
Federacijos nariai, kurių 
yra apie 5000 sustreikavo, 
reikalaudami num u š t i 
kainas už košer mėsą. Tai 
retas streikas, nes strei
kuoja ne vartotojai, ne 
darbininkai, bet darbda
viai, krautuvių savinin
kai, Sakoma, kad per sa-

subalansuoti vaitą žydai tose krautu
vėse išperka už du milijo
nu dolerių košer mėsos.

VYSKUPAS SMERKIA Vatikanas, Italija, Rug-
KARČIAMAS sėjo 30, — Popiežius Pi- 

---------- į jus XI šiandieną išleido
FalI River, Rūgs. 30, — naują encikliką, kurioje 

Vyskupas James E. Cassi- jis pasmerkia Rusijos ko- 
dy kalbėdamas bažnyčioje munizmą, Vokietijos na- 
labai pasmerkė šių dienų cius ir Ispanijos Meksikos 
karčiamas, ypatingai, kad bedievių valdžias, 
į jas leidžiamos yra mer- „ .. ... . „ ,
ginos ir moterys, o net ir Jne,k?^r.ag,"a. K^a’ 
maži rantai; jis pasakj "kalkėti Rozanci,,
kad seniau karciamų uz- 
laikytojai buvo geresni 
žmonės ir neleisdavo vy
rams nugirdyti merginas 
ar moteris, kaip dabar y- 
ra daroma.
FRANCO KARIUOME
NĖJE NĖRA MASONŲ i

KARČIAMAS

v •

kad per Dievo Motinos 
pagalbą žmonija būtų iš
gelbėta nuo žiauraus ko
munizmo ir nuo “tų vals
tybės vadų, kurie stodami 
prieš komunizmą perša 
žmonėms pagoniškas idė
jas”.

Jo Šventenybė Popiežius 
per spalių mėnesį liepia 

Londonas, Rūgs. 30, — katalikams ypatingu atsi- 
Ispanijos masonų vyriau- dėjimu kalbėti Marijos 
sias vadas Senor Ceferino Rožančių, primindamas. 
Gonzales, atsakydamas kad praeityje per Marijos 
socialistei Mme. Blume, užtarimą galingi ir žiau- 
kuri laikrašty ‘Le PeupJe’ ras Bažnyčios priešai bu- 
pareiškė, kad iš 25 Fran- vo nugalėti.
co kariuomenės generolų Popiežius savo rašte sa- 
21 yra masonas, tai jis at- ko: “Gręsiantieji pavojai 
sakė: “Kaipo vyriausias šiandieną yra nemažesni,
Ispanijos masonų vadas kai praeityje. Pasaulis, 
aš turiu pranešti, kad na- užmiršęs Dievą, atsirado 
cionalistų kariuomenėje doroviniame ir dvasinia- 
masonų nėra. Nė vienas me susmukime; žmonių 
masonas taip savęs nepa- klasių priešingumas yra 
sižemins, kad kovotų fa- didis: iš vienos pusės ko- 
šistų pusėje”. munizmas plečiasi, užgin-

------------- damas teises privatinei 
KOMUNISTAI SUMUŠĖ nuosavybei, iš kitos, val- 

SENĄ KUNIGĄ stybės garbinimas ir no-
----------  ras nustatyti žmones 

Paryžius, Rūgs. 30. — prieš komunizmą veda 
Bendro fronto pritarėjai, prie Evangelijos mokslo 
Ficheux mieste turėjo de- užmiršimo ir aukštinimo 
monstracijas. Maršu oda- pagoniškų idėjų. Bedievy- 
mi gatvėmis jie sutiko bes banga siaučia visame 
vieną kunigą, Abbe Bei- pasauly grūmodama su- 
lembert, kuris ėjo į arti- «««»»
ma bažnyčią mišparų lai
kyti. Komunistai, maršuo- 
tojai. jį austojo, visaip iš
keikė ir žiauriai sumušę 
paliko gatvėje. Policija 
nusikaltėlių nemėgino a- 
reštuoti.

— ------— musų vualių nvinuiuoiai,
MASKVOJE ATIDARO- kurie klastingumu ir žiau- 
MA ŠNIPŲ MOKYKLA rumu yra panašūs į juos”.

v •
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naikinti visą civilizaciją”.
Popiežius, ragindamas 

katalikus kalbėti Marijos 
rožančių rašo: “Kaip Al- 
bigensų klaidingas moks
las buvo nugalėtas per 
Marijos pagalbą, taip, 
mes tikimės, bus nugalėti 
mūsų dienų komunistai,

ramu yra panašus į juos’*.
Maskva, Rūgs. 30, Laik

raštis Pravda praneša, 
kad jauniesiems komu
nistams Kalinino mieste 
atidaroma mokykla, 
jaunuoliai bus mokomi darbininku išėjo i strei- 
būti gerais šnipais .sveti- ką. Jie reikalauja i savai- 
mose šalysę. Taip pat bus tę mažiausia $18.00, 40 va- 
instruktuojami kaip kovo-, landų darbo į savaitę ir 
ti prieš religiją. I unijos pripažinimo.

DRABUŽIU DARBININ
KAI STREIKUOJA

New York, N. Y. Ru^s. 
kur i 30, — Apie 3000 drabužiu
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DARBININKO BALIUJE 
DALYVAUS STEPONO 

DARIAUS POSTO 
' BENAS

Pereitą pirmadienį, rug
sėjo 27 d. įvyko Darbinin
ko metinio baliaus rengi
mo komisijos ir prietelių 
susirinkimas Šv. Petro 
lietuvių parapijos svetai
nėje. Susirinkimas buvo 
gausus ir entuziastingas. 
Sekretoriui p. J. Kumpai 
neatvykus, raštininkavo 
p. B. Cūnienė, adv. Juozo 
Cūnio žmona. Dalyvavo p. 
B. Koraitis su žmona ir 
pažadėjo baliaus daly
viams dovaną: Sidabruo
tos Lapės Kailio Apikak- 
lę. P-nui Koraičiui padė
kota ir išrinkta komisija

i
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DARBININKAS

BALIAUS RENGIMO 
KOMISIJOS:

LAIKRODININKAS

šies auksinius ir sidabrinius

Minint 150 Metų Jungtinių Valstybių Konstitucijos Sukaktį
“DARBININKO” METINIS

BALIUS ir ŠOKIAI
m.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 W Broadway, So. Boston

valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
I :3<> iki G ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
■ieredomis uuo 9 iki 12 v. dieną. 
Stil.atoinis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčiiotnis nuo 9 iki 12 vai. diena 

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

1 )fiso Valandos: 2—4 ir 6—b

278 Harvard Street, 
kamp. Inm.'ni arti Centrai Sq..

Cambridge, Mass.
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Tel. S. B.
I LIETUVIS

ĮOPTOM ET RISTAS
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Parduodu įvairiausios rū

daiktus. Taipgi ir pataisau. V
366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

BALIAUS RENGIMO 
KOMISIJOS:

Sekretoriatas:
366 West Broadwav 

So. Boston, Mass.

GARBĖS PIRMININKAS
Kun. P. Juškaitis, 

Cambridge, Mass. 
Pirmininkas

F. Kneižys, 
Norwood, Mass.

KVIETIMŲ
B. Cūnienė, Pirm. 

W. Rosbury, Mass.
F. Zaletskienė,

So. Boston, Mass. 
A. Gasson. 
Nonvood, Mass.
A. J. Gorman, 
Brockton. Mass. 
Paulauskas..
Loįvell. Mass.

Ed. čiočys, 
Providence. R. I.

Venčienė, 
Laivrence, Mass.

Mikučionienė. 
Nashua. N. H.

Adv. P. Boblys,
Woreester. M a ss.

Mag. Delionienė, 
Worcester, Mass.

B. Ajauskas, 
Brighton. Mass.

Stonytė, 
Hudson, Mass.

Krušas.. 
Brockton. Mass.

J. Jeskelevičius, 
Montello, Mass.

0. Kašėtaitė, 
Brockton. Mass.

Glavickas, 
Worcester.

Čižauskas, 
tVoręester,

J. žemaitis, 
W oreester,

PROPAGANDOS
A. F. Kneižys, 

Nonvood, Mass.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmų ir nžsienlo, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKU.IAMS, VESTUV fi M S, 
NAMUOSE VAISfiMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. I’ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147 
Pas J. STRIGUNĄ 

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

.. ............................. ...................

tą dovaną išpopulerizuoti.
Šiame susirinkime galu

tinai nutarta kviesti Ame
rikos Legiono Stepono 
Dariaus postą ir jo beną 
dalyvauti Darbininko me
tiniame baliuje, kur kartu 
bus minėjimas J. V. 150 

konstitucijos sukak
tis. Beno globėjas p. J. 
Romanas jau pranešė žo
džiu, kad benas tikrai da
lyvaus konstitucijos minė
jimo ceremonijose.

Nutarta kviesti j balių 
visas draugijas ir kuopas 
ir kad ju valdybos daly
vautų su draugijos ženk
lais ceremonijose.

Baliu je bus renkami ka
ralius ir karalaitė, tai y- 
ra, populeriausias vaiki
nas ir mergina.

įžanga į balių tik 40c. 
Šokiams gros Al Stevens 
orkestras. Cambridge’ie- 
čiai. vadovaujant d. Ple- 
kavičiui, svetainėje aD- 
tarnaus svečius valgiais 
ir gėrimais. Svečius ir vie
šnias kviečia į balių kvie
timo komisija, kuriai va
dovauja p. B. Cūnienė, o 
visus maloniai patiks sve
tainėje ir priims svetin
gumo komisija, kuriai va
dovauja p. Puodelienė. 
Dovanų komisija, kuriai 
vadovauja n. Marijona 
Kilmoniutė, platins dova
nu tikietus, o įžangos ti
kietus platina tikietu ko
misija. Kitas komisijas ir 
jų sąstatą talpiname šia
me puslapyje baliaus skel
bime. Tos komisijos dar 
nėra pilnos, ir jeigu kas iš 
Gerb. Darbininko Rėmė
jų ir Prietelių sutiktu pa
sidarbuoti, tai prašome 
pranešti Baliaus Komisi
jų Sekretoriatui, 366 W. 
Broadway, South Boston.

Taipgi jei kas turi kokių 
sumanymų, kad rengia
mas balius ir konstituci
jos minėjimas pavyktų, 
tai prašome pranešti ko
misijai viršuje nurodytu 
adresu. J ši balių tesiren- 
gia važiuoti ir tesuvažiuo- 
ia visi Naujos Anglijos 
lietuviai!

ELKS BALLROOM
St. WaIIace,

So. Boston,

CEREMONIJŲ
J.

Mass.

A.

Dr.

Dr.

VI.

L.

T.

O.

A.

J.

J.
Mass.

Mass.

Mass.

8 Magazine St., Cambridge, Mass.

vaikinas — KARALAIČIU.

— SKANUS VALGIAI IR GĖRIMAI;
— SKRAJOJANTI PAŠTA — Kuri mergaitė gaus

daugiau atviručiu bus išrinkta to vakaro KARA
LAITĖ,

— konstitucijos sitcakties ceremonijos,
vadovaujant Stepono Dariaus Posto Amerikos 
Legijono Benui.

— I. J. FOX’o DOVANA, per B. Koraitį, — Silver
Fox — “Skarfa” $100.00 vertes.

— GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS ir kiti įvairūs
pamarginimai.

KVIEČIA RENGĖJAI.

Mass.
J.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

P-nia Koraitienė, 
Rosindale, Mass.

A. Ivaška,
So. Boston, Mass. 

Adv. J. Cūnys,
W. Rosbury. Mass.

A. Mickūnas, 
Nonvood. Mass.

SPAUDOS
S. Griganavičius.

Mass.

PRIĖMIMO
J. Puodelienė,

So. Boston,
O. Voverienė,

So. Boston,
J. Landžienė,

So. Boston,
F. Grendelytė,

So. Boston.
J. Jakavonyte,

Brockton, Mass.

ŠOKIŲ
E. Marksienė,

So. Boston, Mass.
Dr. -T. Mešlis.

So. Boston, Mass.

V.

M.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

.So. Bosttjn, 
A. Peldžius,.

So. Boston, 
A. Zaveckas,

Cambridge, 
M. Venis,.

So. Boston,

Mass.

Mass.

Mass.

Romanas,
So. Boston,

Smigias,
So. Boston, 

J. Stankus,
Cambridge,

PAŠTOS
O. Siaurienė,

So. Boston,
P-nia Januškevičienė,

So. Boston. Mass.
J. Varnas,

So. Boston,
P. Juškienė,

So. Boston,
O. Jankienė,

So. Boston.

TIKIETU •
J. Kumpa,

So. Boston.
P-nia Janušonienė,

So. Boston,
Valatka,
So. Boston,

Kilmoniutė,
So. Boston.

S. Jeneliūnas,
So. Boston,

K. Valatkevičius,
So. Boston.

DOVANŲ
M. Kilmoniūtč,

So. Boston,
K. Vosylienė,

So. Boston,
BIZNIO
H. Plekavičius,

Cambridge,
B. Žilienė,

Cambridge.

Mass.

Mass.

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTU
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

____________ EtmM i. K«w

big savinc^™^™" WBITE FOR 200 OTHER OESIGNS 5ENTFREE 

MEM0R1AL GRANITE CO.
1S5 MANCOCM.ST^ 
Quincy, Mass.

pajamas. Vadinasi, Dolan; Komunistai - socialistai' 
ne tik, kad turi grąžinti' gudriai tą minkomą publi- 
Bostono miestui $178,000,: ką išnaudojo. Iškaulijo iš 
bet dar gali priseiti mokė- I. J. Fox kailinius, atsi- 
ti ir Federalius mokės- ‘ spausdino tikietus ir par
muš. |

IVAIRBS SKELBIMAIparengimą savo iždo padi
dinimui.Išegzitminuoju akis 

priskiriu akinius 
_ kreivas akis atitie-
>£5*-^ ginu ir amblijoniš-

= koše (aklose) akyse sugrąžinu 
| šviesą tinkamu laiku.
Ė J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. 
I 447 Broadway, South Boston ?

..................................
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SPALIU DEVINTOSIOS 
MINĖJIMAS

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė)

Concord Rd. Billerica, Mass. 
Tel. Bill. 619.

534 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

DAUG GERŲ NUTARI
MŲ

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
817 E 3t. (kampas Broadvay) 

South Boston, Mass. 
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namu: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 104fi

GRABORIAI
IŠSIRENDAVOJA 3 kamba

riai, elektra, gesas, pečius ir vi- 
Į davinėjo po 25 centus kai- si patogumai. Atsišaukite, 1488 
; po įžangą į tą pikniką. Columbia Rd. So. Boston, Mass.

I

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

i Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Colnmbla 2537

Sekmadienį, spalių 3 d.. 
South Bostone bus nepa
prastai iškilminga. Bus 
paminėta trys nepaprasti 
dalykai: Jung. Am. Vals
tybių Konstitucijos 150 m. 
sukakties paminėjimas; 
Lietuvos Krikšto 550 m. 
sukakties jubiliejus ir Vil
niaus klastingas užgrobi
mas arba Spalių devintoji. 
Ryte 11 vai. suma bus lai
koma intencijai už žuvu
sius Lietuvos Laisvės gy
nėjus. Po pietų, 2 vai. j- 
vyks prakalbos su dainų 
ir muzikos programa. Kal
bės tik ką grįžęs iš Lietu
vos kun. K. Jenkus, kun. 
K. Urbonavičius ir Anta
nas F. Kneižys.

Į šį masinį susirinkimą 
kviečiami visi lietuviai 
ko skaitlingiausiai daly
vauti, nes yra gautas ir iš 
Vilniaus Vadavimo Są-^os 
Centro specialus paragini
mas subruzti prieš lenkų 
daromas Vilniečiams ne
teisybes. Bus išneštos re
zoliucijos prieš smurtinin
kų žiaurius darbus.
Kviečia LBKR Federaci

jos vietinis Skyrius.

i Šiomis dienomis p-lė E- ‘ Maynardo parke tiek šu-c 
leonora Zaletskaitė, po. mijo, kad anot bolševikų 
Zaletskų, laidotuvių di-! “N. G.”, reikėjo ginkluo- 
rektorių vienturtė dukre- t°s sargybos, 
lė, pasižadė jo ištekėti už Į Užsibaigė v---— - -- - - 
P- Jurgio P. Glaskausko. i Bendro fronto “busteriai 
P-lė E. Zaletskaitė yra baijsu§uko: “gįaį mūsų galy- 
gus j Jackson College ir Demokratija Lietuvo- 

atsteigta. Maynardo 
piknikas bendram frontui 
davė apie $1,200 pelno”. 
Tik tiek, tai blogai.

Bendrafrontiečių centre 
susidarė neaiškumų. Jeigu 

Į Maynarde dalyvavo 10,000 
žmonių, tai vien įžanga 
turėjo duoti $2,500.00 
pelno, o kur pelnas iš vai-! 
gių, gėrimų, lioterijų ir; 
kitokių biznių? Taigi kai- 
kurie iš bendro fronto ir 
sako, kad Maynarde žmo
nių buvo daug mažiau, i 
negu Maikis skelbia arba 
ten su visu tuo bizniu bu
vo “monkey business”. 
Bendro fronto eiliniai ka
reiviai laukia iš savo vadų 
pasiaiškinimo arba išaiš
kinimo.

Sąmoningi e m s lietu
viams nei šilta, nei šalta, 
o tik apgailestauja, kadi 
dar yra lietuvių, kurie ne-' 
žino kur eina, ko ieško ir 
kur savo sunkiai uždirb
tus centus atiduoda. , 

Bendro fronto (komu-' 
nistų ir socialistų) veik
lą Lietuvos “ctėmokfrafijai 
atsteigti” y ta labai panaši 
į radikalų veikimą ir atikų 
rinkimą pagelbėti Ispani
jos radikalams laimėti 
karą, būtent, surinkti pi
nigus vienam tikslui, o 
juos sunaudoti kitam arba 

1 kitiems. Ex-frontiiunkas.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų

Agentūra.
Taisome visokis; išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo Ir demonstravj 
mo

Užsibaigė pikn i k as.
-

Rugsėjo 29 d., po pamal
dų įvyko Pranciškonų 
Brolijos mėnesinis susi
rinkimas, kuriame pada- 

: ryta daug naudingų nuta
rimų.

Ligonių lankytojų ra
portą išklausius, atsirado 
šeima reikalaujanti pini- 
giškos paramos. Susirin
kimas suaukojo kelioliką 
dolerių ir pasižadėjo atei
ty ką nors parengti.

Kalbėta apie ką tik iš
leistą Popiežiaus naują 
Encikliką ‘Rožančius’, ku
riame Šv. Tėvas nurodo 
Rožančių kaipo įnagį at
versti pasaulį nuo klaidų 
ir bedievybės. Nutarta 
maldingiau ir viešiau kal
bėti Rožančių, o spalių 12 
d., net perdieną Popie
žiaus tėviškoms intenci- 

I joms.
Prašyta, kad nariai kal- 

[ betų rožančių ir priimdi
nėtų šv. Komuniją pasise
kimui Pranciškonų Broli
jos metinių rekolekcijų 
(pradžia rūgs. 30 d.) ir 

• parapijos metinių misijų 
(pradžia spalių 4d.).

Nutarta remti Vilniaus 
I Vadavimo prakalbas, ku- 
| rios įvyksta spalių 3 d., 2 
’val. po pietų, Municipal 
i salėje; kun. K. Vengro 
Į priimtuves (diena vėliau 
(pranešama): ir paraniios

v •

I

pranešariia); ir parapijas 
nepaprastą koncertą, kurs 
įvyks spalių 31 d., 8 vai. 
vak., Municipal salėje.

Brolija nutarė turėti

Burdett’s Business School. 
Jos susižadėtinis yra bai- į 
gęs Huntington School ir 
Massachusetts Institute 
of Technology. Kada į- 
vyks jungtuvės, tai nė pp. 
D. Zaletskai, nė jų dukre
lė Eleonora dar nepaskel
bė. Linkime jauniesiems 
sulaukti jungtuvių diene
lės. B.

I

BENDRAME FRONTE 
PILNA NEAIŠKUMŲ IR 

PASIGYRIMŲ

Kaip jau buvo rašyta, 
Maynarde įvyko komunis
tuojančių laisvam a n i ų 
bendro fronto piknikas, 
kad sukelti finansų ats- 
teigimui “demokratiškos 
valdžios” Lietuvoje. Pik
nikas praėjo, suvedė apys
kaitas ir paskelbė savo 
spaudoje, kad tame pikni
ke dalyvavo apie 10,000 
žmonių. BendrafrontieČiai 
komunistai ir socialistai 
dabar bubnija, kad toji 
minia pritaria kotrttmiz- 
mui - socialižrtiui, o kitaip 
ji būtų nevažiavus. Bet 
tikrenybėje tame piknike 

agentai pareikalavo, kad dalyvavo tokia maišyta 
Edmtmd L. Dulan ateitų į j publika, kuriai neapeina 
mokesnių ofisą ir atsineš- nei komunizmas, nei so
tų visas knygas ir rekor- cializmas, nei katalikybė, 
dus, kuriose parodytų jo o tik “good time”.

I
I
i

j. v. mokesnių Agen
tai pasigavo dolan

Pasibaigus buvusio Bus- i 
fono miesto kasiėriaus 
bylai ir priteisus, kad jis 
turi grąžinti miestui dau
giau kaip $178,000, Fede- 
ralės valdžios mukesnių 
agentai pareikalavo, kad

vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
./oe. Kapočiunas ir Peter Trečioko* 

savininkai

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

FVRKITVRE CO.LITHVAKIAK
326-328 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

I JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

£ Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway

> South Boston, Mass.
įį Tel. ŠOU Boston 1437
j Residence: 198 M St.

Tel. ŠOU Boston 3960
5 Patarnavimas Dieną ir Kaktį

I Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas “dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
Profesionalai, biznieriai, pramonin 

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

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.

303
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P. J. AKUNEVICH IR SUNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. 
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS;
16-18 Intervale Street,
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MUZIKAS JONAS ČIŽAUSKAS, 
Aušros Vartų par. (Worcester, 

Mass.) vargonininkas.

Muzikai Jonas ir Marijona Či- 
žauskai, Worcestery, sekmadienį, 
spalių 3 d., vakare, Aušros Vartų 
par. svetainėje rengia pirmą savo 
koncertą šioje apylinkėje. Progra
mą išpildys patys artistai pp. Či- 
žauskai ir jų vedamas choras ir 
solistai. Koncerto programoje bus 
rimtų muzikos kūrinėlių ir leng
vesnių, juokingų. Neabejojame, 
kad šis muzikų Čižauskų koncer
tas bus tikra pažiba meno srityje.

Taigi ne tik Worcesteriečiai 
lietuviai turėtų sueiti pasiklausyti 
gažių dainų, kurias sudainuos mū-

INK AS

Bernardas Koraitis
411 vVASHINGTON street 

BOSTON, MASS.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ART. MARIJONA ČIŽAUSKIENĖ, 

įžymi dainininke, choro vedeja, muzikos mo- 
. kytoja.

sų žymūs artistai, bet ir iš kitų kolonijų, ku
rie tik gali tesuvažiuoja pasiklausyti.

Aušros Vartų parapijos svetainė randasi 
ant Gedimino kalno, 15 Highfield Road, 
TVorcester. Mass.

IvietinEs žinios!
e.....................  *...........
TEISĖJAS SISK REZIG

NAVO
Į 

I

Rugsėjo 29 d. Teisėjas 
James H. Sisk iš Lynn, 
Mass. įteikė savo rezigna
ciją gub. Charles Hnrley. 
Jis yra 79 m. amžiaus. 
Tai jau 14 teisėjas palie
ka teisėjo vietą gub. Hur- 
lev adiminstraxūmo laiku.

Bostono lietuviai turi 
dabar labai gera prorą 
nors vieną savo advokatą 
pravesti teisėju. Tik rei
kia vienybės ir sumanu
mo.

v •

DEMOKRATAI LAIMČ 
JO RINKIMUS

------------------------- !

Lynn, Mass. — šiomis 
dienomis ivvko specialūs 
rinkimai Jung. Valstybių į 
atstovo į Kongresą i vietą' 
mirusio Wm. P. Connerv.1 
Demokratų kandidatu bu-

3
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Pasinaudokite Dideliu
KAILINIŲ NUPIGINIMU!

Kaip žinote, I. J. Fox didžiausia kailiniu firma Amerikoje, pereitą mėnesį skelbė “AU- 
GUST SALE” — Didelį Išpardavimą, kuriame buvo labai nupigintos kailiniu kainos. 
Lietuvės moterys ir merginos, kurios neturėjo progos tuo išpardavimu pasinaudoti, Ber
nardas Koraitis, šios firmos atstovas gavo leidimą vykti su dideliu kailinių pasirinkimu į 
lietuvių kolonijas 100 mylių Bostono apylinkėn ir parduoti kailinius tokia pat nupiginta 
kaina, kaip AUGUST SALE. Taigi, moterys ir inerginos, parašykite B. Koraičiui laišką ar 
atvirutę, kad jis atvyktų su naujausios mados kailiniais į Jūsų namus ir pažiūrėti, kaip pi
giai galite kailinius nupirkti. Jo atvykimas nesudarys jokių Jums išlaidų, nežiūrint ar 
Tamstos kailinius pirksite ar ne. Tik parašykite atvirutę, o jis su malonumu pas Jumis at
silankys.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

MINĖS KRIKŠČIONY
BĖS ĮVEDIMO JI BILIE

TŲ

i 
Į 

I _ I 2 I
........................................... Š i 
vo Lawrence J. Connery, 
mirusio kongresmono bro
lis, o respublikonų kandi
datu buvo Edwinas D. Si- 
rois. Connery gavo 40.456 
balsus, o Sirois tik 27,176. 
Taigi Connery liko išrink
tas dauguma balsų į Kon-I 
gresą.

Connery yra katalikas. 
Jeigu jis seks savo miru
sį brolį, tai jis daug gerą 
padarys darbininkams.

PAVOGĖ SUNKVEŽIMĮ 
SU 12 TONU JAUTIE

NOS

Ketvirtadienio ryte, rug
sėjo 30 d., vagvs pavogė 
John J. McCarthv kom
panijos sunkvežimį, ku
riame buvo sukrauta 12 
tonų jautienos. Vairuoto
jas sustojo sunkvežimį 
ant Franklin St., Bostone 
ir įėjo į ofisą užrekorduo-

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 
DORCHESTER. MASS

PERKINS SO. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV JONO EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

X’ice-Ptrm. Albinas Nevieta.
16 XX’fnfield St., So. Boston, Mass. 

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

Ftn. RaSt. Aleksandras Tvnėka,
1514 Columbia Rd., S. Boston. Mass 

Iždininkas Pranas Tulei kis,
109 Borcen St., Po. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zalkls.
7 VVInfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
flą nedėldlenį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 49? 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Janklenė.

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
P n® t. Ražt. — Bronė Cnnlenė,

29 Gould St., XV. Rorbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-XV.

Fln. RaSt. — Marijona Markonlutė, 
4115 Washington St„ Roslindale, Mass.

Tel. Parkwny 0558-XV
Iždininkė — Ona Stanlnllntė,

105 XVest 8th SL, So. Boston, Mass.
Tvarltdarė — Ona Mtzalrdlenė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass 
Kasos Globėja — Ona Sianrlenė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarntnka mėnssta.

i 
i

7:30 vai. vakare, pobsžnytlnėj «vp 
minėj

Vlaafa draugijom reikalais kreipkite 
pas protokolu raitininke.

ti laiką. Jam bebūnant o- 
fise, užgirdo, kad kas pra
dėjo inžiną. Išbėgęs pama
tė nuvažiuojant sunkve
žimį. Vairuotojas vijosi, 
bet nepasivijo, ir taip va
gys pabėgo su sunkveži
miu ir jautiena.

Kaunas — KVC vyriau
sioj valdyboj eina pasi
ruošimas tinkamai atšvę
sti 550 metų krikščiony
bės įvedimo Jubiliejų. Ju
biliejaus minėjimas pra
dedamas šiais metais ir 
truks visus 1938 metus.

NAUJI SUĖMIMAI
SOVIETŲ RUSIJOJE

MOTERIS IŠŠOKO Iš 
PENKTO AUKŠTO I 

GATVĘ

rašo, 
nese- 
Balt- 

pir-

vas, maitininmo — Abdu- 
lajevas ir lengvosios pr? • 
monės Masaidovas — tain 
pat perduoti teismui. Be 
to, paskelbti liaudies prie
šais buvęs vietinio parti
jos komiteto pirmininkas 
Šaduncas ir žinomi parti
jos veikėjai Pavlovas, Ab- 
dinovas, Azurovas ir Fro- 
lovas.

“Daily Herald” rašo, 
kad Leningrado apygar
dos stačiatikių arkivysku
pas Benediktas Plotniko- 
vas suimtas, 
mas raginęs 
vyskupijos
balsuoti už trockininkus. 
Be to. jis dar kaltinamas 
organizavęs antirevoliuci- 
nę organizaciją. Pastarąją 

l ir “Kom-

Jis kaltina- 
savo arki- 

tikinčiuosius

lustrowanny Kurjer Co- 
dzienny” už nedraugišką 
kompaniją prieš Dancigo 
vyriausybę rugsėjo 3 d. 
buvo uždraustas šešiems 
mėnesiams įvežti į Danci
go teritoriją.

ŽINIOS Iš LIETUVOS
t
I

I
Sekmadienį, rugsėjo 26 Ryžiai 

d. Kaune pasibaigė Lietu
vių, Latvių, Estų, Suomių 
studentų sporto olimpija
da; laimėjo Estai ir Lat
viai.

Pabaltijos Studentų 
Sporto Olimpijada

labiausiai Lietuvoje pati
ko ir kas labiausiai nepa
tiko, atsakė — bažnyčios 
ir blusos.

Amerikos bažnyčios, dėl 
savo prabangumo prime
nančios teatrus — kinus. 
Tuo tarpu Lietuvos baž
nyčios savo paprastumu 
ir jaukumu stačiai žmogų 
pavergiančios. Didelį įspū- 

! dį jam darė ir žemaičių 
i — koplytėlės. Blu

sos labiausiai nepatiko 
dėl to, kad kliudė gerai 
išsimiegoti.

NEBŪK ŽILAS

Trečiadienį, rugsėjo 29 
d., apie 4 vai. po pietų 
Mrs. Mary Donohue, 45 
m. amžiaus, gyv. Lynne, 
iš Hotel Touraine pro lan
gą nuo penkto aukšto iš
šoko į gatvę ir užsimušė. 
Ji koki laiką stovėjo lan
ge ir kalbėjosi su kitais 
žmonėmis, ja užkalbinu
siais. Viešbučio viršinin
kai pašaukė gaisrininkus, 
bet jie per 100 pėdu nesu
spėjo į vietą atbėgti.

Minsko “Rabočij” 
kad paskirtas vietoj 
niai nusižudžiusio 
gūdi jos sovnarkomo 
mininko Golodeco nauja
sis pirmininkas Volkovi- 
čius taip pat pašalintas, versiją skelbia 
Nauju sovnarkomo pirmi- somolskaja Pravda”. 
ninku paskirtas Kovale- LATVIJOS KATALIKŲ 
vas.

“Daily Telegraph” rašo, 
kad Tadžikstano respub
likos, kuri yra paliai Pa- 
miro sieną, sovnarkomas 
taip pat valomas iš pa
grindų. Sovnarkomo pir
mininkas Rachimbajevas 
suimtas ir perduotas teis
mui. Jis kaltinamas slė
pęs kitų penkių sovnarko
mo narių žalingą respub
likai veiklą, šie penki sov
narkomo nariai — žemės 
ūkio komisaras Urbano- 
vas, švietimo — Chasano-

REIKALAI

Lauko Darbų Pabaigtuvės 
Šiauliuose

Sekmadienį, rugsėjo 26 
d. Šiauliuose įvyko lauko 
dabų pabaigtuvių šventė, i 
Prie tos progos suruošta 
senovės meno ūkio paro
da. Iškilmėse dalyvavo 
Ministeris Pirminink a s 
Tūbelis ir Žemės Ūkio 
Min. Putvinskis; žmonių 
susirinko 35,000.

BALIUS
Kolumbus dienoje, spa

lių 12, Eikš Ballroom salė
je įvyks Cambridge lietu
vių parapijos metinis ba
lius. Kasmet šis balius pa
sižymi skaitlinga minia, 
skaniais vaisiais ir malo
niais gėrimais, šiemet jis 
bus dar įžymesnis. Apart 
metinės sukakties pami
nėjimo, bus kartu pami
nėjimas klebono kun. P. 
Juškaičio 20 metų Cam- 
bridge’iuje kaipo klebono 
darbuotės. Nes jau 20 me
tu kaip kun. P. Juškaitis 
šioj parapijoj darbuojasi. 
Per tą laikotarpį jis daug 

, nuveikė: netik išmokėjo 
į visas parapijos skolas, į- 
i steigė vienuolyma ir mo- 
i kyklą. bet ir gražiai šie
met išpuošė bažnyčią. 
Kiek girdėjome už šį nas- 

, kutini darbą dar nepilnai 
užmokėta. Gerb. Klebonas 
pilnas vilties, kad šio ba
liaus pelnas padės užmo
kėti UŽ bažnyčios išvarsa- fuojaii?’ Nesivėlinkite. Eikite pas 
vimą. i savo cigaretų pardavėją ir pra-

i šį metinį parapijos balių. Ilet,no- r11”, yra ? EF!’W8U 
Ten netik linksmai Jaiką liepiančiais kontestą. Atydžiai

(vakare) Nekalto Prasi
dėjimo P. Mari jos lietu
vių oar. bažnyčioje prasi
dės Tretininkų rekolekci
jos, kurias ves Tėvas Al
fonsas Maria, P. P. Reko
lekcijos tęsis šeštadieni, 
sekmadienį, spalių 2 ir 3 
d.d. ir baigsis nirmadienį. 
spalių 4 d. Visiems gera 
proga įsigyti Dievo malo
nių.—

LAIMĖKITE $100,000 
PRADĖKITE TUOJAU
Laimėkite Turtą Naujame 

Old Gold $250,000 Konteste

Jūs galite laimėti vieną iš 1,000 
piniginių prizų, sudarančių $250. 
000 Įstojimui į Old Gold Kontes
tą. Kontestas tik ką prasideda 
ir susideda iš suteikimų praleis
tų kalbi? pritaikomų tuštiems 
piešinių baliūnams. Pradėkite

I savo cigaretų pardavėją ir pra- 
Todėl kas gyvaą, eikime šykite jo Old Gold Piešinių Bul- 

i šį metinį parapijos balių, ilet,no; r11" ,y.ra ? E?Tlr;vTOJ . i -i ‘ i nom taisyklėm ir dėtai lakumais, Ten netik linksmai laiką liečiančiais kontestą. Atydžiai se- 
nraleisime. bet IT pnside- kjte instrukcijas. Dailinimai ne
šime prie išpuošimo baž- siskaitys. čia nėra triksų ar už- 
nvčios. Parodykime savo eiupimų. Čia yra jums jyrogapra- 
vieningą veikimą.

Vietinis.

šiandien, spalių 1 d. [

lobti visam amžiui, dėka Dvigu- 
j bai - Švelniam Old Gold. Sekite 
šį laikraštį tolimesniems praneši- 

I mflms.
No. 109

Latvijoje sudaryta Baž
nytinė provincija iš dvieju 
vyskupijų. Metronol i t u 
Popiežiaus bula paskirtas, 
kaip žinome, ark. Springa- 
vičius. Įsteigta ir antroji 
— Liepojos vyskupiia. (ją 
sudarys Kuršas ir Žemga- 
lė. Griva, Hukšta, Varno- 
vičiai bus irgi Liepojos 
vyskupijos). Vvsk ūpas 
tuo tarpu oficialiai dar 
nėra paskirtas, spėjama, 
kad bus sufr. Rancenas.

Čią vasarą įvyko visos 
Latvijos kat. dvasininkų 
sinodas. Be kitų tikėjimo 
ir dorovės dalykų, ypač 
akcentuotas blaivių pa
pročių reikalas vestuvėse, 
talkose, laidotuvėse (ku
nigas, žinodamas, kad per 
laidotuves buvo geriama 
svaig. gėrimai, nedalyvau
ja laidojime) Sinodo pa
baigoj perskaityta, arkiv. 
steigimo bula.

PIRMĄ KARTĄ ATVY
KĘS Į LIETUVĄ NEBE

NORI IŠVAŽIUOTI

IŠRŪDYK 10 METŲ JAUNESNE

I “XX A.”. Stebuklingos Gyduolės, Kurios Panai
kina žilinu), Planką slinkimą ir Plal- 
skanas. Šias gyduoles privalėtų tu- 

kuriam žyla, slenka 
' ' '. Jos ati-

į taiso žilus plaukus koki buvo, bet 

resnio iki Šiol išrasta. Specialiai sn- 
*■ . —- - _ . i pažindinimui pasiūlome didelį $2.00gyvenime atostogas Lie- pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien 

tuvoje, pareiškė, kad Lie-; ir sutaupyk dolerį Jeigu nebusite pil- 
. . , , • I i.at patenkintas, jums pinigai bus su-tUVOje jam buvę taip ge- 1 griauti. Reikalaujame agentų.

ra, jog visai nebesinori į VAI.ORTONE HERB CO.. 
grįžti i Ameriką (Detroi- h Dept n
tą). Klausiamas, kas jam ' Box 305, Clinton, Indiana.

Kaunas
Redakciją atėjęs atsisvei
kinti inžinerijos studentas i« kiekvienas, 
Amerikos lietuvis Stasys
Danauskis, 21 m., pralei- nėra dažai. Nėra nieko už jas gc- 
dęs pirmąjį kartą savo

SUIMTAS n INTERNA
CIONALO SEKRETO

RIUS

Amsterdamas. — Rug
sėjo 1 d. Olandijoje suim
tas socialistų internacio
nalo sekretorius Fridri
chas Adleris buvo prisi
dengęs svetimu vardu. 
Nusileidus aerod rome, 
prie jo buvo rastas pran
cūzo Freyo vardu išduo
tas pasas. Kaip tik dėl to 
Olandijos policija jį ir su
ėmė.

UŽDRAUDĖ ĮVEŽTI 
LENKŲ LAIKRAŠTĮ

Dancigas — Krokuvoje 
leidžiamas laikraštis “II-

BROCKERT’S ALE

t

60 Ellsvvorth St 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.
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Nauja Šv. Tėvo Enciklika 
Apie Rožančių

Jau atėjo spalių mėnuo, kuriame visame katali
kiškame pasauly kalbama rožančius. Šių metą spa
lių mėnesiui Šv. Tėvas parašė naują encikliką, kurio
je ragina katalikus kalbėti rožančių tuo tikslu, kad 
pasiliautų bedievių persekiojimai ir pasauliui sugrįž
tų taika ir ramybė.

“Pavojai, kurie dabar gresia — sako Šv. Tėvas,— 
nemažesni už praeities pavojus. Pasauly matomas 
moralinis ir dvasinis krizis dėl pamiršimo Dievo; 
skaudūs nesutikimai ardo draugovės klases; iš vienos 
pusės komunizmas visiškai paneigia privatinės nuosa
vybės teisę; iš kitos, garbinimas valstybės ir noras 
atstatyti tvarką ir viešą valdžios įtaką prieš komu
nizmo intrygas veda žmones prie užmiršimo Evange
lijos mokslo ir prie atstatymo pagoniškųjų klaidų ir 
jų dorovinės ideologijos. Bedievybės banga užplūdo 
pasaulį ir gręsia sunaikiniti visą civilizaciją”.

Moralinis ir dvasinis šių laikų krizis panašus į 
Albigensų hereziją, prieš kurią XIII amžiuje uoliai 
kovojo Šv. Dominykas ir ją nugalėjo su Šv. rožan
čiaus pagalba. Tad reikia karštai melstis prie Dievo 
Motinos.

“Kaip baisingoji Albigensų sekta buvo nugalėta 
maldomis prie Marijos, taip, tikimės, bus nugalėti tie 
šių dienų komunistai, kurie savo vylingu gudrumu ir 
žiaurumu yra albigensams panašūs. Todėlei ir dabar, 
lygiai kaip kryžiaus karų metu, visi tikintieji, kai
muose ir miestuose, vieningai ir su pasitikėjimu pri
valo šauktis Dievo Motinos pagalbos”.

Bažnyčios Galvos balsas aiškus ir nedvejotinas. 
Jis nukreiptas prieš šių laikų bedievybę, nežiūrint, 
kur ji pasireiškia — komunizme, nacizme, fašizme ar 
bet kokioj laisvamanybėj. Politiškos partijos čia są- 
skaiton neineina. Viskas, kas eina prieš Kristaus 
mokslą, katalikui negali būti priimtina. Bet — kas 
paklaus — kaip gi galima ir smerkti bedievius ir 
melstis už juos? Juk tai atrodo nesuderinama. Visai 
ne. Reikia smerkti jų mokslą, bet gailėtis asmenų ir 
už juos melstis, kad suprastų savo klaidą ir ja nusi
kratytų. Tuo tikslu Katalikų Bažnyčia ir nustato vie
šas maldas. Tam tikslui ir šv. Tėvas pašvenčia šiam 
spalių mėnesy kalbamąjį rožančių. Netenka abejoti, 
kad viso pasaulio katalikai uoliai išpildys šv. Tėvo 
norą. K.

Vaikų Skaičiaus Sumažėjimas
Švietimo ministerija iš Washingtono praneša, 

kad šiais metais vaikų skaičius mokyklose sumažėjo 
visu milijonu, palyginant su 1930 metais. Vienam 
New Yorke skaičius moksleivių šešiais tūkstančiais 
sumažėjo. Susirūpinę tautos vadai klausia, kas toliau 
bus? Atsakyti į tai lengva: ir toliau mažės, o kokiu 
greitumu, tai jau pareis nuo to, kaip giliai žmonėse 
įsivyravo gimdymo kontrolė. Tautos vadai neturėtų 
kaltinti ko kito, tik save, nes tai jie užgyrė gimdymo 
kontrolę, kuri yra tiesioginė priežastis gimimų su
mažėjimo. Katalikų Bažnyčia griežtai tokią praktiką 
pasmerkė, kaipo nuodėmę prieš gamtos įstatymus, 
bet pažangieji “mokslinčiai” Bažnyčios balsą panei
gė ir pašiepė. Anot jų, Katalikų Bažnyčia tai perse
nusi, atgyvenusi savo laiką moralistė, nesuprantanti 
progreso ir nemokanti prisitaikyti prie moderniškojo 
gyvenimo reikalavimų. Jie džiaugėsi nugalėję “atsi
likėlius” ir įvesdinę progresą į šeimų gyvenimą. Ta
čiau džiaugtis ilgai neteko. Dabar jau reikia liūdėti ir 
tamsiomis akimis i ateitį žiūrėti.

Australijoje, uoliai valdžios remiama, smarkiai 
darbuojasi protestantų organizacija “Salvation Ar- 
my” (išganymo armija). Tačiau jos vadai pareiškė, 
kad nežiūrint dideliausių pastangų, vadovybė slysta 
iš organizacijos rankų. Girdi, ateityje Australijoje į- 
sigalėsianti katalikybė, nes katalikai nevengia vaikų 
ir tikybiškai juos auklėja. Jei visi protestantai atvi
rai pasisakytų, tai jie būtų priversti prisipažinti, kad 
ne tik Australijoje, bet ir kitur — kad ir čia Ameri
koje ar bedievėjančioje Vokietijoje — katalikams 
teks vadovaujanti rolė. Krypstąs į bedievybę protes
tantizmas palaipsniui atmeta krikščionybės princi
pus ir slysta į pagoniškąjį gyvenimo patogumą. Su
lig protestantų ideologijos, ne žmogus turi tarnauti 
dorovės principams, bet tie principai privalo prisitai
kyti prie žmogaus silpnybės. Tuo kebu einant, nėra 
kur jau apsistoti ir, sykį paneigus doros nuostatus, 
tenka pasiimti visas plaukiančias iš to pasėkas —

-----Tiri rr------------------ r ■■ i ■ i~   ■ i - i - ■ į - f, į 

Alfonsas Sušinskas 

Šlykšti Modernioji Kauke
Savo kaukę turi kiek- kad Bažnyčios nesudaro 

vienas amžius; savo šlyk- vien sakramentai, kad 
ščią kaukę turi kiekvieno į Bažnyčia, pirmiausia, yra 
amžiaus antikristinė dva
sia, žmogaus sielą nukata- 
likint, nukrikščienint sie
kianti.

Antikristas — pirmaei
lis psichologas. Jis ne 
kvailusis pasakų velnias, 
kalvio, ūkininko, berno ar 
net vaiko, naivaus kvai
liuko apgaunamas...

Šių laikų antikristas 
moka įsigaubt pačiu mo
derniuoju rūbu, savo veik
lai jis pasirenka pačius 
skambiuosius, iš pavir
šiaus visai nekaltus, lėkš
tą protą įtikinančius ar
gumentus, motyvus.

Šito antikristo šlykščio- 
ji šių laikų kaukė ši: 

nušalint kunigą iš 
gyvenimo! 

Jam tik zakristija, tik šal
tos bažnyčios sienos tepa- 
likt!...

Ir išrikiuoja jis savo jė
gą socialiniame gyvenime’ 
visais frontais...
— Kam organizuot! Kam 

su jaunimu! Kam eit į 
žmogų, kam išviso sociali
niais klausimais rūpintis. 
Teadministruo j a sakra
mentus — ir savo pareigą 
atliksi.

Biaurus blevizgojimas 
šiuose posakiuose. Jie tėra 
intencija kunigą nugyve- 
nimint ir išgyveni mint!

Šių laikų antikristas Į nę, 
baisiai nenori pripažinti,5

gyvi, konkretūs žmonės, 
kad ji — realus, tikras 
šios žemės gyvenimas. į

Kunigo tikslas — laimėt
žmogaus sielą Kristui.,

Norint laimėt, j
dirbt, siekt ir kovot. Visa 
socialinė kunigo veikla, 
vaikučiais, moksleivia i s nįgas sporto, teniso aikš- 
prasidedama ir inteligen- 
tais, subrendėliais, -----

I
----------- j bok mane”. Ir taip našiai- 

Onytės mamytė mirė, tėlė ilgai verkė ir karštai 
i viena pa- meldėsi. Bet staiga, nušvi- 

reikia Ait r—7— --- . --- '---T--------------------------- mvuų LO bažnyčia stebėtinai
kunigo žingsnį ~ nei seserų; tėvelis jau ke- skaisčia šviesa ir jos vi-
iš ir už bažnyčios žengtą, ii metai ilsėsi šaltoje že- duryje pasirodė gražiausi 
Ji nepakenčia, kad ku- melėje. į Moteriškė, ~ ’ - -

kad jis ekskursijose gj_ ___ ___ ______ »____
nimo Jaun^mlJ\ ^a(^ Ts vi®®-* I už ją pasimelsti. Nuvežė į rėjo žibantį aukso vaini-
v. g?, . , . tinkamam kine, teatre... Ir 1 bažnyčią, paskiau į kapi- ką. Ji meiliai pažiūrėjo į

nes. našlaitėlę ir tarė:
“Mamyte, mano bran- 

o._v_____„ „ , verkė at-
_ siklaupus prie kapo naš- 

i, “kur aš dabar vie- 
, kas mane 

priims, kas mane globos”.'
Jei kunigas bendro po- Ir ašaros iš našlaitėlės a- • 

rašo,! kių krito ant motinos ka-

čiais pasibaigdama, šį vie- £įa Įa paįį antikristo dvą-{
ną vienintelį tikslą teturi: sįa neį šįaįp katalikiškos,’ >«amvLK 

neSili°S’ °Jientaci^ gioji mamyte”, keuą nrisun, apioarika zmone6 panaudoja, yi?“, 
duot tą sielą, kad pa- puą gukeldama šį taria- iaitelė "k Ji a“ 
tamsių gaivalo banga mąjj kunigo nekunigišku-' na pasidėsiu, 
subangavusi nenusluo- ..imą... priims, kas m;tų, neužpiltų

joj liepsnojančios religi
nės u o-nies. būdžio straipsnius iaou,

Kunigas turi eit į visuo- ne yien religinius — Vėl j po.
menę sielų ieškodamas; negerai: kam nereliginius!

1
i i
1 1
i Bažnyčia tėra
tikslo vieta, kurion kuni
gas, Kristaus įsakymu į 

; pasaulį eidamas, turi at- 
į vest žmogaus sielą iš gy
venimo: iš visų užkampių 
ir aikščių, iš visų morali-

mėtų, kunigas turi a- ^au negali būti, 
. pimti visą gyvenimą. - . ~
Negyvenime ; 

mas, to gyvenimo Motinai bažnyčia. Ir ten atsiklau- 
Bažnyčiai nepakreips, ne- pus prie Dievo Motinos 

nių šiukšlynų, iš mokyklų, pasuks jis Kristaus dva-: altoriaus verkdama pra- 
iš ištaigų, iš fabrikų..., iš sios kryptim, ir su tuoi(įėjo melstis: G :

-- -- - ‘ pačiu Kristum liks vienas,! mano dangiškoji Motinė-
liūdnas, apsiašarojęs... į mano brangi motinėle

Turim demaskuot, turim: mane paliko, aš esu viena, | 
nuplėšt šių laikų antikris-: našlaitė plačiame pasauly, 

į to dvasios kaukę, šlykš-' o, Marija neapleisk ma- 
čiąją kaukę, kuria prisi-! ............ ■>- .-
dengus, į nekalčiausio avi- Į lint.

• gimdymo kontrolė nėlio kailį, net į pamal- Ir šios pastangos pri- 
tai du neigiamu veiksniu, kurie tarsi neišgydomas vė- ‘ džius rūbus įsisukus, ji dengiamos net šventais 
žvs graužia žmonijos organizmą. Kol jie bus legali- siekia kunigą jš gyvojo, iš motyvais! Aišku, tada an- 
zuojami bei pripažįstami teisėtais, tol tautų išnyki-’ gaivalingojo; iš krauju; tikirstui misija sektųsi 
mo pavojus nebus pašalintas. K. verdančio gyvenimo nuša- daug lengviau. ‘P.G.*

i
I

’ visur, iš visur...
Jei kunigas pats neis

! kryžiaus keliu į visuome-

visuomenė nuo jo bėgs, i
I 

pilną, niekuo nesuvaldomą ištvirkimą ir šeimų iširi
mą. Persiskyrimai (d.ivorsai) ir J----  ’——'~

Krikščionybe ir Darbininkai
(Tęsinys)

POPIEŽIAI ATLYGINIMO KLAUSIMU
Popiežius Leonas XIII sako: “Kiekvienas turi 

teisės ieškoti savo gyvybei reikalingų dalykų, 
kurių įsigyti kiekvienam darbininkui duoda už- 
mokesnis už jo darbą”. Taigi darbdavys privalo 
mokėti darbininkui teisingą atlyginimą iš kurio 
jis galėtų padoriai ir žmogiškai pragyventi. To
liau Popiežius sako:

“Sakysim, kad darbininkas ir darbdavys lais
vai padaro sutartį, būtent, susitaria dėl užmokes- 
nio didumo, toliau vis dėl to visada turi galios i- 
gimties dėsnis, kuris aukštesnis ir pirmesnis už 
susitariančiųjų norus ir, kuriuo einant, užmokes- 
nis privalo būti nemažesnis, kaip kad reikia tau
piam ir padoriam darbininkui pragyventi. Kad 
darbininkas, būtinumo verčiamas ar dar bloges
nio vargo bijodamas, sunkesnes sąlygas priima, 
kurias nors ir nenori, turi priimti ir kurias darb
davys, ar tarpininkas jam primeta, tai yra prie
varta, prieš kurią šaukia teisybė”.

Toliau Popiežius pastebi, kad darbininko už- 
mokesnis privalo būti toks, kad jis galėtų tinka
mai užlaikyti save ir savo šeimą. Jo atlyginimas 
privalo būti ne tik teisingas, bet ir tinkąs žmo
giškam pragyvenimui.

Popiežius Pijus XI rašo: “Darbininkui reikia 
tiek atlyginti, kad jis galėtų save ir savo šeimą 
išlaikyti. Žinoma, ir kiti šeimos nariai, kiekvie
nas pagal išgalės, turi prisidėti prie bendro visų 
išlaikymo... Bet neleistina išnaudoti vaiko jau
nystės ir moters silpnybė. Didžiausia blogybė ku
rią reikia visoms pastangoms prašalinti, tai toji, 
kad motinos dėl menko vyro atlyginimo yra ver
čiamos už namų sienų ieškoti apmokamo darbo, 
apleisdamos motiniškus darbus ir pareigas, ypa
tingai vaikų auklėjimą. Reikia tat dėti visas pa
stangas, kad tėvai gautų ganėtiną atlyginimą, 
kurio pakaktų visiems šeimos reikalams aprūpin
ti. Jei šių dienų pramonės sąlygos ne visada lei
džia taip daryti, tai socialinis teisingumas reika
lauja, kad būtų pirmučiausia padarytos tokios 
reformos, kurios užtikrintų suaugusiam darbi
ninkui ganėtiną atlyginimą, nes darbįninkas ver
tas sato užmokesnio. Socialinė ekonominė san
tvarka bus sveikai sudaryta bei jai skirtus tiks
lus pasieks tada, jei kiekvienam ir visiems ji 
teiks gerybių, kurių gali duoti gamtos ištekliai, 
technikos pažanga ir visuomeniškas ekonomikos 
reikalų sutvarkymas”.

• v

I

- I • J ~ .......... I

ir ateis metas, kada jis, Į 
kunigas, kėlą rtinką išrisi-! 
mui dubt, bet bematys 
kukliai palenktos galvos 
išrišimui priimt, Komuni
ją rankoj iškėlęs jis lai
kys, bet niekur nematysi 
jaunų, gyvybe trykštan- ~_ ___
čių, ar net ir jokių, lūpų, MARIJOS NAŠLAITĖLĖ i nęs, būk man Motina, glo
tna Vnmliniins lalilrianniii •» » •» -r . • __

APSAKYMĖLIAI
' * ________________________________

Rašo T.

tos komunijos laukiančių, _____
išsiilgusių... r "

ši slaptoji antikriBto ji paliko vienu „
dvasia puola kiekvieną sauly. Neturėjo nei brolių to

3^ /;

į Moteriškė, apsirėd ž i u s
Žmonės atėjo jos mirų- baltais kaip sniegas drą

sios mamytės pažiūrėti, bužiais. Ant galvos ji tu-J* •

J

...v__ _ _________ , . . Kada jau visi žmonės
kunigas, zakristija, baž- kunigais menininko ta- buvo nuėję namo, pasikė- 
nyčia tesiribojąs, nėra lentą turi^ —-ir blogai: ą įr Onytė eiti, bet kur? 
tikras Jėzaus apaštalas, jam tik rožančius, tik bre- jį neturį namų, neturi nė 
įžnyčia tėra galutinė vlorius--^ . , artimų giminių, kur jai
<slo vieta, kurion kuni- Kad žmogaus sielą lai- eiti? Tačiau ant kaniniu

l
Į 
i

\ eiti? Tačiau ant kapiniu
, naktis 

tuojau užeis. Sugrįžus į 
gyvenda-' miestą, mažytė užėjo į

“Mano duktė, aš esu 
Marija, Dievo Motina. Aš 
girdėjau tavo maldas ir 
būsiu dabar tavo Motina, 
o tu būsi Mano duktė”. 
Tai pasakius ji meiliai už
dėjo savo šventą ranką 
ant našlaitės galvos, pa
rodydama, kad ją paima 
savo globai.

Gražus regėjimas išny
ko, bet našlaitė Onytė da
bar jau drąsiai žiūrėjo į 
sunkų gyvenimą. Jai nie
kas dabar nebuvo baisu, 
nes Dievo Motina paėmė 
ją į savo galingąją globą.

Į

Taigi svarbiausis darbininkų klausimas, atly
ginimo klausimas, Krikščionybės principe yra 
seniai išrištas. Dabar tai priklauso nuo žmonių, 
ar jie tuos Krikščionybės nurodymus įgyvendins 
ir pašalins žiaurią kovą tarp Darbo ir Kapitalo, 
ar ir toliau pasiliks “žmogus žmogui vilkas”.

Septynioliktame amžiuje Bavarijoje siautė 
baisios ligos. Oberammergau miestelio gyvento
jai padarė Dievui prižadą, kad jei tos baisios li
gos nustos plėstis, jie sykį į dešimtį metų atvai
dins Kristaus Kančią. Kai 1930 metais tas pers
tatymas buvo daromas, tūkstančių tūkstančiai 
iš viso pasaulio žmonių važiavo jo pamatyti. Ir 
vienas jų parvažiavęs pasakojo, kuris perstatymo 
vaizdas jį giliausiai sujaudino. Tai Kristaus maz
gojimas Apaštalams kojų per Paskutinę Vaka
rienę.

Kada Kristus atsistojo nuo Vakarienės stalo 
ir ėjo mazgoti Apaštalams kojų, Jis padarė tokią 
revoliuciją, kokios pasaulis nebuvo matęs. Jis 
Dievo Sūnus, galybių Viešpats, pasaulio Sutvėrė- 
ias. klaupiasi prieš paprastus darbininkus, — a-

“O Mariia, !m y

Kun. St. P. Kneižis
7

ROŽANČIUS BUVO JO 
TURTAS

Šv. Alfonsas labai mylė
jo švenčiausiąją Panelę 
Mariją: Jis ją vadindavo 
“Mano brangioji Motina”. 
Kada jis buvo dar mažas, į 
tai sakydavo: ‘Mano bran- ( 
gioji Motinėle, aš nenoriu, 
kad kas Tave labiau my
lėtu kaip aš myliu’.

Rožančius buvo bran
giausi jam malda. Jei jo 
rankos nebuvo prie darbo, 
tai jos laikė rožančių. Sy
kį, kada jis buvo jau vie
nuolis, pietų laiku, vienas 
brolis - vienuolis atėjo 
jam pasakyti, kad eitu 
valgyti. Gi tuo metu Alfon 
sas kalbėjo rožančių. Bro
lis jam tarė: 
kitą sykį 
rius”.

“Ką tu 
Alfonsas,
kad vienas 
ja’, yra vertesnis už visus 
brangiausius pietus?”

Kitą sykį, jis vėlai vaka
re rengėsi eiti ilsėtis, bet 
atsiminė, kad neužbaigė 
rožančiaus kalbėti. Brolis, 
kuris prie jo buvo patarė 
jam apleisti, nes esąs ir 
taip labai nuvargęs.

Alfonsas atsakė: “Ne, 
Broli, negaliu užbaigti 
dienos nepagarbines savo 
Motinėlės. Ir ar tu neži
nai, o gal mano išgany
mas remiasi šio rožan
čiaus atkalbėjimu”.

“Eik valgyti, 
atkalbėsi pote-

kalbi?” sušuko 
“Ar tu nežinai,

‘Sveika Mari-

I

•, X t. *

jų •»

jas, klaupiasi prieš paprastus darbininkus, 
paštalus ir mazgoja jų kojas.

Ir ką Kristus tuo savo darbu mus moko? Gi 
tą, kad pasauly visada žmonių tarpe bus nelygy
bių. Žmonės skiriasi vienas nuo kito ne tik gimi
mu, bet ir savo gabumais. Mes visada turėsime 
mokslinčių ir bemokslių, stipriųjų ir silpnųjų, 
sveikų ir ligonių, turtuolių ir beturčių, darbdavių 
ir darbininkų. Kristus neatėjo žmonių luomų pa
naikinti, ar sukelti klasių kovą, ar sukelti vienų 
prieš kitus neapykantą, ar valdžią pažeminti, bet 
pamokyti tuos valdžioje esančius, turtuolius, 
mokslinčius, darbdavius, kad jie turi nusižeminti 
ir parodyti meilę net ir mažiausiam iš jų. Jis pa
mokė, kad artimo meilė turi visur ir visada žmo
nių tarpe vyrauti.

Dievo Sūnus mazgoja kojas darbininkams- 
apaštalams. Koki tai gili pamoka šiandieniniam 
pasauliui. Kiek tai yra neapykantos ir keršto 
tarp darbininkų ir darbdavių. Kiek skriaudų ir 
neteisybių. Ir taip bus toliau, iki valdovas nepa
silenks tarnui kojas mazgoti, tai yra, iki kapita
listas darbdavys nepripažins darbininko už lygų 
sau žmogų. Krikščionybė nurodo tikriausį kelią į 
visų ekonominių klausimų išrįšimą ir į tvarkų 
gyvenimą' kartodama Jėzaus žodžius: “Mylėkite 

> vieni kitus ir gerą darykite’*. Reikia sukrikščio- 
nyti žmonių sąžines ir tada pasaulio painiausi 
klausimai bus išrišti. , . ;

(Pabaiga) .

v •

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnu atvertimas”.

šv. Petras Kanizijus.

VAŽIUOKITE
i LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TcL.JlBOITOH 2680.
--------------------------------*---------------------------------
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VASIŪNAI. Nedavė lei
dimo, vaiku katechizacija 
ir k. Vasiūnų par. klebo
nas kun. B. Budreckas lie 
pos 5 d. nusiuntė prašy
mą Švenčionių storasti- 
jon, kad leistų išvažiuoti 
į Prancūziją su lenkų ku
nigų organizuojama eks
kursija. Po savaitės sto- 
raštija atsiuntė neigiamą 
atsakymą su teise apeliuo
ti Vaivadijom Bet rugpiū
čio mėn. pabaigoje ir vai
vadija atsakė neigiamai.

da- 
Mi- 
Kai 
bus 
ten

pus. Bet tremtihių skai
čius nė kiek nemažėjo. Iš

DIDĖLIS GAISRAS 
ŠAKItOSE

t
NUBAUSTI JAUNIMO 
EKSKURSUOS DALY

VIAI

PAKLIUVO PATS 
SKUNDIKAS

Steponas Šulija, dirbęs 
valdinėj lenkų pradžios 
mokykloj, Lieponių kai
me, Vilniaus - Trakų ap.

buvęs mokytojas V. Ži
linskas su žmona iš Kam- 
počių km., kur buvo apsi
gyvenę, kaip ūkininkai. 
Dabar teks vargo pavarg
ti svetimoj šalelėj, o už ką 
— niekas nežino ir nesa
ko.

reiškimais, kad jų bylą 
peržiūrėtų iš naujo.

Be to, rugsėjo mėn. 8—9 
dienomis visi šie nubaus
tieji ir kai kurie kiti bu
vę ekskursijos dalyviai 
ištardyti Vilniaus miesto 
storastijoje dėl dalyvavi
mo ekskursijoje Dubičiuo- 
se — Lydos apskr.

VILNIAUS - TRAKŲ 
APSKRITIS

do išdaužytais langais ap- 
ir apdegintus 

ku-

! vėl 
nese-

EXTRA!

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžiu nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

LAIVYNAS
Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖO/
(Per Gothenbnrgg, Švediją) 

Laivę išplaukimai iš Nexv Yorke

KL’NGSHOLM ................. Spalių 2!
GRIPSHOLM Spalių 2<
DROTTMNGIIOLM Lapkričio 1} 
GRIPSHOLM .......... Gruodžio S

Sutaupysi pinisrą pirkdama, 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų ltendros apif 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Swedisli American Line
T54 I*<»y Ntoii Si., I*<»st<»n, Mass.

Rugsėjo 2 d. staiga užsi
degė vienas medinis Ne- 
varėnų namas. Ugnis 
greit išsiplėtė ir apėmė 8 i 
namus. Nežiūrint didelių 
pastangų gaisrą lokalizuo
ti, du namai sudegė visiš
kai, o kiti buvo išgelbėti, 
tik kai kuris šiek tiek ap-, 
degė.

Iš Lietuvos Maldaknygės
DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ

“Šventas Dieve” — 
knygos formatas 5x 
3.Į colių, storumo a- 
pie pusantro colio. 
Juodi, tikro kolen- 
koro viršeliai; rau
doni arba geltoni 
kraštai.

Kaina tik
q.95

(Kituose knygynuo
se parduodama po 

$2.50.)
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

“NAUJAS AUKSO ALTORIUS” — maldaknygė tinkama
visiems. Formatas: 4|x3 col., juodi, tikro kolenkoro apdarai.
geltoni kraštai. Kaina tik ..........................................    $1.25

f • 
Užyakvmns su monov orderiu prašome siųski;

/■
‘ DARBININKAS” ' ' ’ ' ' 1

363 West Broadway, So. Boston, Mass.

Apie pirmuosius įspū- 
ir pergyvenimus 
vaizdžiai aprašo

LENKAI NET VAIKAMS 
TRUKDO

Iš Vilniaus į palinįjį at
vyko keletas lietuviškos 
gimnazijos mokinių vasa
roti. Visi jie: D. Sukac
kas, Z. Tareilaitė, I klasės 
mok. J. Skliutas buvo su
grąžinti Vilniun, kad te
nai išgautų storastijos lei
dimą vykti pas tėvus va
saroti. Leidimas gautas, 
palyginti, lengvai.

ATLEISTAS DAR VIE
NAS LIETUVIS MOKY

TOJAS —

Maidone, Andrieja v o 
valsčiuje, gyvena seserys 
Andžiūtės. Jos yra susi
pratusios lietuvaitė ir lie
tuviškų laikraščiu ėmėjos. 
Tai nepatinka vietos len
kininkams ir vienas jų, 
Kaseiva, pakišo ioms pu
sę kg. tabako, neva jos 
verčiasi neleistina preky
ba. Atvykusi policija ta
baką surado, bet antrą 
kg. pusę surado pas pati 
Kareivą ir tuo sugriovė 
visa įskundimą.

i M

Penktadienis, Spalių 1 d., 1937

Kančių ir Mirties Sala
Pasauly yra vietų, ku- pločio. Pradžioj rusų revo- 

rias prisiminus nukrečia liucijos, vienuolyne buvo 
šiurpas. Neretai ir spauda apie 700 vienuolių ir dau- 
apie jas rašo. Daug kas, giau, negu 1000 broliukų, 
ypatingai jautresnės šie-’Visas vienuolynas sudarė 
los, ieško būdų panaikinti Į lig gigantišką krikščionių 
tas dvidešimto amžiaus komuną, 
gėdos dėmes. Tuo reikalu 
daromi žygiai, keliami rei- sybė panaikiho vienuoly- 
kalavimki, kai kada ir pa- ną. Dalis vienuolių tapo 
siekia savo tikslą. Štai ne- išžudyta, o kiti uždaryti į 
seniai spauda pranešė, kalėjimus, arba prievarta 
kad Prancūžijos vyriau- paimti į kariuomenę; Vi
sybe spaudžiama savo sos vienuolyno ir cerkvių 
krašto visuomenės, bando brangenybės konfiskuo-
palengvinti ir net visai pa- tos. 1922 m. Čekos (žval- 
naikinti trėmimą i taip gybos)) vadovybė nutarė 
vadinamą Velnio salą, ku- Salovkų salose įsteigti 
rią daug kas vadina gy- koncentracijos lagerių, 
vųjų pragaru. Yra dar ir Pirmoji tremtinij grupė 
daugiau vietų, kuriose, sudarė 2000 asmenų* iš
kylant kultūrai bei civili- siųstu priverčiamam dar- 
zacijai, mažėja žiaurumai bui. Atvykę į salas jie ra- 
bei kančios.

Bet dar atsiranda kraš- griautus 
tų. kurie nežiūrint, kad vienuolynų namus, 
ten daug kalbama apie riuose, esant dideliems 
kultūrą, žmogaus vertę ir šalčiams, jie turėjo apsi- 
laisvę, dar tebelaiko pas gyventi. Stoka maisto, 
save gyvųjų pragarus, tuo vaistų, o svarbiausiai, 
įrodydami, kad žmonijos žiaurus prievaizdų elge- 
gyvenime trūksta širdies, sys, varė kasdien šimtus 
trūksta artimo meilės. Iš nelaimingų tremtinių į ka
tu gyvųjų pragarų ypa
tingai dabar pasižymi du, 
tai bolševikinės Rusijos plačiosios Rusijos įvairių 
Salovkų salynas ir fašis- vietų buvo tremiami bu
tinės Italijos Leparų sa- riais. nusikaltę žiauriai 
los. i komunistų dikta turai.

Apie pirmąją, t. y. Sa- Taigi tose salose niekuo- 
lovkų trėmimo vietą, daug met nebūdavo mažiau 
kas yra girdėję. Šiame ra- kaip 8500 kalinių, 
šinyje kiek plačiau, re
miantis paskutiniais davi- džius 
niais ypatingai Suomijos 
kapitono Sodercholmo at
siminimais, 
mas tikras Salovkų vaiz
das.

Salovkų salyną sudaro, 
grupė didesnių ir mažes
nių salų, kurios yra Balto
joj jūroj. Nuo artimiausio 
pajūrio miestelio iki jų, 
yra apie 65 kilometrus jū
ros pločio. Dėl nuolatinių 
šalčių, kurie čia siaučia* 
dažnai su dideliais spei
gais, salos paviršius esti 
ilgą laiką apšalęs. Salų 
klimatas žmogaus orga
nizmui yra labai nepalan
kus. Ir tvirtas žmogus,

Rugsėjo 8 d. apie pusiau 
4 vai. Šakiuose kilo gais
ras. kuris sunaikino 6 tro
besius ir 8 krautuvių pa
talpas. Gaisro gesinti atsi
skubino ne tik Šakių gais
rininkai savanoriai* bet 
Sintautų, Naumiesčio ir 
Vilkaviškio. Kol gaisrą 
likvidavo, truko kelios va
landos* nors dūmai rūko 
ir vėlu vakarą. Buvo pa
lankus gaisrui gesinti vė
jas, _šiaip būtų sudegę pu
sė senojo miesto. Nuosto
liai dideli.

Statoma Nauja Bažnyčia
Rugpiūčio mėn. po ilgų 

svyravimų stirniečiai pra
dėjo statyti mūro bažny
čią iš akmenų ir plytų. 
Bažnyčia statoma labai 
gražipje vietovėje ir prie 
kelio.

Pamatai pradėti. Mano
ma šįmet išmūryti ligi 
langų.

Bažnyčia mūrijama šv. 
Teresės Kūdikėlio Jėzaus 
vardo.

Vėl į Ameriką
Vienuolyno provinciolas 

tėvas Pauliukas važiuoja 
j Ameriką misijų vesti Tė
vas Žvirblis važiuos Kau
nan studijų ir rengsis 
doktaratui. Trys klierikai, 
baigę Lietuvoj atostogas, 
teologiją studijuoti išva
žiuoja į Belgiją, bet ne į 
Vokietiją, kur iki šiol mo
kėsi.

............... ———• 1,1 1 --- 

daravičiaus. Specialiu au
tomobiliu atvažiavo Vil
kaviškio aps. viršininkas, 
iš Kauno “Ūkio Banko” 
pirmininkas kun. Vailo
kaitis, atveždamas jubilia
tui reikšmingų dovanų, 
atvažiavo dar 20 kunigų 
jubiliato sveikinti.

Naujas Išradimas
Šakiuose esančios lūšnos 

remontuoti uždrausta.'Dėl 
tos priežasties noroms ne- 
noroms tenka jas nugriau
ti ir pastatyti naujus — 
gražius mūro namus. Bet 
pastaruoju laiku sutrūni
jusius stogus pakeičia 
naujais šia tvarka: ..:mie- 
gant uždengiama dalis 
stogo ir nutepama suo
džiais, kai piliečiai sukyla 
remontas jau būna baig
tas.

_

Sužinojome, kad Lietu
vos garlaivių savininkai 
Danijoje nupirko du nau
ju garlaiviu, kurie atei
nančią vasarą bus paleisti 
plaukioti Nemuno žemu
py ir į Klaipėdą. Ateinan
čią vasarą bus pagyvintas 
vandens susisiekimas su 
su Klaipėda.

srana
Suomijos kapitonas Sedre- 

pavaizduoja- cholmas, kuriam teka ga
na daug laiko išbūti ištrė
mime.

I I

— Prieplaukoje, — rašo 
SedrecholiriaS, —■ mūsų 
garlaivį sutiko keletas če
kistu ir kuopa sargybinių 
kareivių. Šalę jų Stovėjo 
būrelis nuskurusių, api
plyšusių ir smarkiai išba
dėjusių tremtinių. Jiems 
pavesta aptarnauti prie
plauką.

Jų tarpe pamačiau dau
gumą pažįstamų. Bet kaip 
jie smarkiai pasikeitė lai
ke vienų metu buvimo Sa- 

pagyvenęs kurį laiką sa- lovkų salose?... Nuskurę, 
lose suserga, dažnai net 
nepagydoma liga. Didžio
joj Salovkų saloj, kurioj 
yra centrinė tremtinių 
vieta, yra net iki 300 eže
rų. Pats didysis vadina
mas Baltuoju. Jis turi net 
55 km ilgio. Daug laiko 
Salovkų salos buvo negy
venamos. 1429 metais at
vykę į salą du stačiatikių 
vienuoliai įsteigė ten vie
nuolyną. Koks didelis bu
vo tas vienuolynas, gali
ma spręsti iš to, kad jį 
statė net 12 metų. Vienuo
lyno sienos turi 6 sieks
nius aukščio ir 3 sieksnius

purvini (daugumoje ap
siavę vyžomis) išbadėję, 
išvargę, atrodė ne žmonės, 
bet griaučiai aptraukti o- 
da.

Čekistai mumis patikri
nę ir surikiavę po du eilė
je vedė į salos gilumą. 
Praeiname kaž kokią arką 
ir pakliūvame į didelę aik
štę. Čia radome tūkstan
čius nuskurusiu, išbadė
jusių. su žaizdomis ant 
veidų ir ašarotomis aki
mis tremtinių. Visi jie 
varinėjami prie įvairių 
darbų. Po aikštę vaikšti
nėja keistos išvaizdos

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet šaukiamas 
Marianapolio Kolegijas Rėmėjų seimas, kuris įvyks 
kolegijos rūmuose spalių mėnesio 31 dieną — Rėmėjų 
metinėje šventėje — Kristaus Karaliaus dienoje, pas
kutiniame spalių mėhesio sekmadienyje.

Seimas prasidės 10 valandą ryte iškilmingomis 
šv. mišiomis ir pamokslu. Posėdžiai įvyks kolegijoje 
auditorijoje 2 valandą po pietų. Seimas baigsis Šven
čiausiu palaiminimu.

Nuoširdžiai kviečiu visus kilniuosius Kolegijos 
Rėmėjus* kuriems rūpi mūsų tautos švietimo reika
lai, kuriems rūpi mūsų lietuvių katalikų jaunimas ir 
jojo ateitis, skaitlingai dalyvauti šiame seime. Rėmė
jų skyriai iš anksto privalo padaryti priešseiminiUs 
susirinkimus, išrinkti seimui atstovus ir nuskirti, su
lig savo išgalia, finansinę kolegijai paramą.

Seime gali dalyvauti kiekvienas, kuriam Maria- 
fiapoBo Kolegijos oarbas yra arti širdies. .

Kun. Jonas Vaitekūnas,
. Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

Pora Gaisrų
Utenos apylinkėje 

padažnėjo gaisru: i 
niai sudegė su pašaru klo
jimas ūk. Bernoto, gyv. I 
šeiminiškiu km., o rugsė
jo 4 d. vakare sudegė ki
tas klojimas Jataučių dv. 
sklypininko Grigalių n o. 
Čia nuostolių padaryta a- 
pie 8000 lt.; nes * sudegė 
tamė pačiame klojime bu
vę javai ir pašaras dar ir 
kelių kaimynų.

Vėl Žalingas Perkūnas
Rugsėjo 4 d. naktį, apie 

11:50 vai., Anieliavos dva
re buvo smarki perkūnija, 
kuri vėl palietė didelę pū- 
nią* kurioje sudegė 36 
karvės. Punia buvo — už
rakinta, todėl neoasisekė 
nė vieno galvijo išgelbėti, 
išskyrus kumečiu karves, 
kurias jie išsivedė. Girdė
josi per gaisrą baisus gy
vulių baubimas. Nuosto- 
liai dideli.
i, , i. > i »

paukščiai, kurie protar
piais rėkia baisiu, spie
giančiu balsu. Šis šiaurės 
ir amžinos žiemos pakuš- 
čių spiegiantis riksmas 
nepripratusį tiesiog varė 
iš proto.

Mus patalpino buvusio
je soboro (cerkvėj), kuri 
dabar buvo paversta kalė
jimu. Kadangi langų ne
buvo, tai viduj viešpatavo 
amžina naktis. Šiame so
bore buvo sutalpinta 850 
asmenų. Aplink pilna pur
vo drėgmės ir nuodingų 
garų.

Vos spėjome atvykti, 
kaip atvykę kelį sargybi
niai tuojau mus išvarė 
prie darbo. Pavestas dar
bas buvo taip sunkus, kad 
jau pirmą dieną kartu su 
mum atvykęs tremtinys 
Kolokoičicrvas mirė iŠ nuo
vargio.

Ši trumpa ištrauka iš 
mačių kap. Sedercholmo 
ąt&ninimtjč jau suteikia 
aišku vaizdą, kokiose pra
gariškose sąlygose turi 
gyventi ir žūti Salovkų 
salos tremtiniai. L. “D.”

Slapaberžio klebo n u i 
Kėdainių Mokesčių Ins
pekcija liepė įnešti į Lie
tuvos banką mokesnį nuo 
gautų iš tikinčiųjų aukų 
Šv. Mišioms už krikštiji
mus, laidojimus ir t.t. Ka
dangi negalėjo paskirtu 
laiku sumokėti, tai dar iš
reikalauta 10 litų delspini
gių. ___ -
AUKSUČIUI MIRTIES 

BAUSMĖ, O BRIEDIS 
IŠTEISINTAS

——Prieš kiek laiko Šiaulių 
Apygardos Teismas nu
baudė mirties bausme 
Auksutį, kuris buvo kalti-į 
namas išžudęs Briedžių 
šeimą Joniškio valsčiuje, 
Šiaulių apskrity. Antrąjį 
įtartą Briedžių nužudyme 
jų giminaitį Briedį Šiau
lių Apyg. Teismas išteisi- j 
no, tačiau Apeliaciniai 
Rūmai mirties bausmę pa
tvirtino Auksučiui ir to
kią pat bausmę paskyrė 
Briedžiui, pripažindami, 
kad jis dalyvavo Briedžių 
šeimos išžudyme. Vyriau
sias Tribunolas šią bylą 
kasavo ir grąžino, iš nau
jo spręsti Apeliaciniams 
Rūmams. Svarbiausia bu
vo reikalinga įrodyti, ar 
nužudymas padarytas 
keršto ar pasipelnymo ti
kslu. Jei tai padaryta ne 
pasipelnymo tikslu, tai 
tada netaikintina ir mir
ties bausmė ne tik Brie
džiui, bet ir Auksučiui. 
Rūgs. 9 d. Apeliaciniai 
Rūmai šią bylą sprendė iš 
naujo. Auksučiui, kaip 
teismas sako, žudžiusiam 
dėl pasipelnymo vėl pas
kirta mirties bausmė. 
Stingant įrodymų, Briedį 
Apel. Rūmai išteisino.

Okupuoto] e Lietuvio i e nūs ta koplyčią, ten atsi 
■- J ■ J trauks daug šios parapi

jos lenkų, kurie į Gervė
čių bažnyčią nebesilankys 
ir čia galės būti dažnesni 
lietuviški giedojimai.

Gervėčių parapijoje y- 
ra pusė lietuvių, bet baž
nyčioje nėra ne vienos lie
tuviškos vėliavos — visos 
lenkiškos. Prieš porą me
tų šios parapijos lietuviai 
kažimieriečiaį buvo įsitai
sę lietuvišką vėliavą, bei 
klebonas, prisivengdamas 
Sakalaįčių sodžiaus riau
šininkų, tos vėliavos į baž
nyčią neįsileido ir ji 
bar stovi Vilniuje Šv. 
kalojaus bažnyčioje. 
Sakalaičių koplyčia 
pabaigta taisyti ir
prasidės pamaldos, Gervė
čių bažnyčioje bus ramiai 
ir tuomet lietuviai gal lai- 
svai galės inešti savo lie
tuvišką vėliavą.

SAKALAIČIAI, Gervė-’ 
čiu valse. Atstatoma kop
lyčia. Kitados Sakalaičių 
dvaro savininkas Rena tu
rėjo pasistatęs mūrinę ko
plyčią. Vėliau ta koplyčia 
buvo apgriauta ir visai už 
miršta. Iki šiol jos likimu 
niekas nesirūpino. Dabar 
Gervėčių apylinkės moky
klų prefektas kun. Trochi- 
mas sumanė tą koplyčią 
atstatyti, atnaujinti. Su
rinko aukų, pasamdė dar
bininkus (tik lenkus) ir 
dabar dengia jos stogą.

Gervėčių parapijos lie
tuviai tikisi, kad atnauji-PILVIŠKIAI

Garbingas Jubiliejus
Šiais metais dekanas 

kun. Švilpa sulaukė savo 
75 metų amžiaus ir 50 m. 
kunigavimo jubiliejaus. 
Jubiliatas visai gerai jau
čiasi, kasdien maudosi ir 
atlieka fizinę mankštą. Y- 
ra gimęs Zanavykuose ar
ti savo mylimos Pilviškių 
parapijos, kurioje klebo
nauja jau 31 metai; daug 
metų yra Pilviškių deka
nas. Jtibilijatas labai my
limas savo parapijiečių, 
plačių aplinkybių ir savo 
bendradarbių — kunigu. 
Savo jubiliejų šventė Pil
viškiuose. jubiliato atvy
ko sveikinti Telšių vysku
pas Staugaitis ir prel. Na- 
rijauskas* Vilkaviškio ge- 
heralvik. prel. Povilaitis, 
Vilkaviškio Rusijos atsto
vas offlciol. prof. Aleksa, 
Marijonų kohgregacij o s 
generolas kun. A. Petrau
skas, iŠ tolimų parapijų 
34 kunigai — jo draugai, 
daug giminių, kat; -'ot-ios, 
net žydai. Rytojaus dreną 
į Pilviškius atvažiavo ju- 
bilijato pasveikinti Vilka
viškio Ganytojas vysk. 
Karosas, lydimas prof. Si-

“Viln. Ryt.” rašo, kad j 
Vilniaus lietuvių jaunimo ‘ 
ekskursijos dalyviai už 
dalyvavimą ekskursijoje 
Kaniavos, Daržininku ir 
Drucminų kaimuose Vil
niaus - Trakų apskrities 
Storastos sprendimu nu
bausti, būtent: 1) Birute 
Vetkelytė, 2) Vlada Pily- 
pavičiutė, 3) Katrė Bim- 
biraitė — po 150 auks. ar
ba po 9 dienas arešto, 4) 
Anastazija Mileišytė, 5) 
Tatjana ščelkytė, 6) Kos
tas Kosteckis — po 100 
auks. arba po 6 dienas a- į 
rešto, 7) Eugenija Karu- 
žaitė, 8) Ona Miškinytė, 
9) Elena Juršėnaitė, 10) 
Juozas Pivoriūnas — po 
50 auks. arba po 3 d. areš
to. Nubaustiesiems už 
kiekvieną 50 auks. įteiki.i 

! atskiri pranešimai (raš
tu), už kuriuos įteikėjai 
paėmė po 50 skatiku.

Kadangi įšvardintieji 
asmens nubausti jų neiš- 

! tardžius, tai jie kreipėsi į 
tą patį Vilniaus - Trakti 

• apskrities Storastą su pa-

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo

Sūnų savo brangiausią.
Kursai, žmogau, neraudo

tum,
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LAWRENCE, MASS. m ės atidėtos neribotam į 

laikui. —
Mūsų parapija auga ir 

bujoja. Atsivertimų skai
čius auga. Seselės Pran- 
ciškietės labai uoliai apaš
talauja. Rugsėjo 29 die
ną, mūsų mylimas tėvelis 
kun. P. M. Juras, sušilau-j 
kė asistento kunigo Jono 
Skalandžio.

NEPAPRASTAS ĮVYKIS
Jaunavedžiai, Andrus 

Tataronis ir Stefanija Ka- j 
valiauskaitė, buvo prisi-1 
rengę prie iškilmingų ves-' 
tuvių, šeštadienio vakarą, 
rugsėjo 25 dieną, net ture- i 
jo bažnyčioje pratimėlį su 
savo palydovais. Šliubas 
turėjo įvykti sekmadienį. į 
Bet štai nepaprastas ivy-' 
kis. Jaunikio tėvas Stanis
lovas Tatarionis, kuris 
nuo seniai sirguliavo 
Lawrence General Hospi- 
tal mirė. Nors viskas bu
vo prirengta vestuvėms, (įarbaį Labai daug žmo- 
tačiau iš priežasties tėvo nįų mažai tedirba, 
mirties, linksmosios iškil-

v •Vaikučių katekizacijos 
klasės vis auga ir auga. 
Greitu laiku darbščios Se
selės tikisi turėti į porą 
šimtų vaikelių.

I

PIKNIKAS
—---------------- :------------ »

SEKMADIENĮ

Spalių-Oct. 3,1937
RENGIA ŠV. ROKO PARAPIJA 

ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

L™
Bus išdalyta dovanų vertės $80.00 

Gera orkestrą, skanūs valgiai ir gėrimai 
Visus nuoširdžiai kviečia RENGEJAJ.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 1VAI.NUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

WILUAM J. CHSSHOLM
GRABORIUS

‘.4SJIE V/š-K lN P.4 TA lfX A I Iii.4 S'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

I.

JAMES B. COTTEfr
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORAVOOI). MASS 
TEL Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL Brockton 2005

IR
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Metinės rekolekcijos ei
na labai gražioje nuotai
koje. Joms vadovauja Pri
sikėlimo bažnyčios deka
nas, kun. F. kapočius. Jo 
pamokslai, persunkti vien 
Kristaus meile, daro į 
žmones labai gražų įspūdi.

Rugsėjo 28 dieną lankė- rys Vienuolės iš Cambrid- 
si mūsų kolonijoj pas tė- ■ ge moko vaikučius kate- 
velį kun. Jurą, Atholio kizmo, lietuvių kalbos ir
lietuvių parapijos klebo- rašybos. Tėvai tepasirūpi- 
nas, kun. P. Juraitis. j na savo vaikučius siųsti i 

Į tą šeštadieninę mokyklą. 
Apvogė Palangos sve- Moko nuo 9 vai. rytą iki 

tainę, išveždami pečių, ----- 
lektros vielas ir lemputes, kams pramokti savo kai-

e- 12 vai. Gera proga vai-

Taipgi kėdes ir mažės- boję katekizmą ir lietuvių rmiAC'Hic’ 04-01110 i_ ti___niuosius stalus.
Aušrelė.

kalbą. i

P-nas Glavickas, LDS 
108 kp. narys šiomis die
nomis sugrįžo iš Lietuvos, 
džiaugiasi maloniais įspū
džiais. Jis sako, kad žmo
nės Lietuvoje gyvena ga
na gerai. Derlius buvęs 
nepergeriausias. Žiemi
niai javai vietomis išde
gė. Vasariniai javai pusė
tini. Labai gerai užderėjo 
bulvės. Šįmet vasarą buvo 
perdaug sausa.

Šiandieninė Lietuva la
bai skiriasi nuo prieškari
nės. Labiausiai pasikeitė 
gerojon pusėn Dzūkija. 
Kaimai išskirstyti į vien
kiemius. Tiesa, vra dar ir 
dabar gyvenančių labai 
skurdžiai, ypač naujaku- 'i 
riai. Bet kur nėra tokių 
didelių miškų, kaip tai a-į 
pie Nedzingę, Perlojų, Va-| 
rėną. Žilinus, Paakmenę,i 
Daugus ir kitur, tai išrodo Į 
kaip vienas miestas.

P-nas J. Glavickas žadė
jo “Darbininko” skaityto
jams parašyti plačiau a- 
pie Lietuvos gražius daly
kus ir kažkuriuos truku
mus. Lauksime. Rap.

6

Į MIŠPARŲ VIETĄ Stankevičiūtę. Liudytojais 
Pradedant sekmadieniu buvo Kazimieras Daukan- 

spalių 3 d., vietoj Mišparų tas ir jaunosios sesutė 
4 vai. po pietų bus laiko- Magaryta Stankevičiūtė, 
ma Stebuklingo Medalikė- Sekmadienį, rugsėjo 26 d: 
Ii o P-lės ŠŠ. no venos pa- 5 vai. po pietų Juozas Mi- 
maldos lietuviškai, su ta liauskas ir Florencija Čes- 
pačia iškilme ir visomis niutė sudėjo vienas kitam 
apeigomis su kuriomis y- ištikimybės įžadus. Vik- 
ra laikoma net 7 kartus toras Draginas jaunojo 
angliškai kas pirmadienį, giminaitis ir Alberta Čes- 
Nors daugel lietuvių atei- niutė jaunosios sesutė bū
davo pirmadieniais, nau- vo liudytojais. Naujom 
dodavo lietuviškas nove- porelėm linkime kuošvie- 
nos knygeles, tačiau vis siausios ateities.

I

J

f

Mūsų vargoninin kas 
gerb. P. Sakas, atidarė 
savo studiją. Moko pianu 
ir vargonais groti.

Parapijos metiniai va
karienei rengti savano
riais apsiėmė darbuotis 
visa eilė parapijiečių. 
Pirmininkauja F. Bruzgu
lis Jo pagelbininkai yra: 
pp. F. Krancevičius ir A. 
Rimas. Šeimininkių pir
mininkė p. Teresė Pad- 
vaiskienė. Jai gelbsti p. 
.Amilia Butkevičiutė. Pub
likacijos darbą apsiėmė 
atlikti Ona Astrovakaitė. 
Valgių sukolektavimui ir 
t.t. apsiėmė pp. Z. Bauba, 
I. Umpa, K. Šliužas, A. 
Rimas, Deltuvienė, Gru- 
žiauskienė, G. Tautienė.i 

_ IVakarienė įvyks spalių 17 
dieną.

Sodalietės mėnesiniame 
susirinkime, rugsėjo 22 d., 
tarp kitų nutarimų nuta
rė rengti privatų “Halo- 
veen Party” ir kartą į 
savaite, šeštadieniais. 3- 
čią valandą, nedirbančios, 
susirinks mokytis mėgsti 
ir siuvinėti. Pamokoms 
vadovaus Seselės vienuo-

1 lės.

I

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO -ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai Įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700. ‘

I

NORWOOD, MASS.
Šį vakarą, spalių 1 die

ną, Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje prasi
dės 40 valandų atlaidai. 
Atlaiduose dalyvaus sve
čiai kunigai, sakys pa
mokslus ir klausys išpa- , 
žinčių. Pirmą vakarą' 
(penktadienį, spalių 1 d.), 
pamokslą sakys kun. J. 
Švagždys, Montello lietu
vių parapijos klebonas; 
šeštadienį, spalių 2 d. pa
mokslą sakys kun. K. Jen- 
kus, So. Bostono lietuvių 
par. vikaras; sekmadienio 
vakare, 40 valandų užbai
gimo vakare, pamokslą 
sakys kun. P. Strakaus-Į 
kas, Lovvell’io lietuvių pa
rapijos klebonas.

Vietiniai ir ; 
lietuviai 
Dievo malonėmis.

i

Girdėt, kad greitu laiku 
šioje kolonijoje atsidarys 
lietuviška vaistinė. Lau
kiame.

Parapijos vakarienės 
rengimo komisija smar
kiai darbuojasi. Vakarie
nė įvyks spalių 31 d., pa
rapijos svetainėje, pami
nėti 25 m. parapijos gy
vavimo sukaktį. Rap.

PROVIDENCE, R. I.

Vincas Kraunelis iš 
Ward 5 yra Demokratų 
partijos kandidatas į Co- 
mmon Council. Vincas 
Kraunelis savo aukomis 
yra parėmęs Aušros Var
tų parapiją, daug prisidė
jo prie lietuviškų organi
zacijų. Jis yra sąžiningas 
ir darbštus lietuvis. Tad 
patariu visiems lietuviams 
balsuoti už William (Vin
cą) Krounialis (Kraune
lis).

Petras Lapinskas.

nebuvo to skonio kaip, 
kad būtų pamaldos savo 
kalboje. Kadangi šio am
žiaus žmonės nebeivertina 
sekmadienio miš parų, 
kaip tai darydavo senes- i 
nioji karta, todėl ir buvo 
įvesta šita nauja dievmal- 
dystė į Nekaltai Pradėtą 
Dievo Motiną.

NOVĖNOS TVARKA
Ši novėna yra labai po- 

puleri dėlto, kad visi akty
viai dalyvauja joje, visi 
bendrai gieda ir bendrai 
kalba novėnos maldas. 
Kas sekmadienį bus skai
tymas padėkos laiškų, 
žmonių dėkojančių už 
gautas malones, ir įrašy
mas į Stebuklingojo Me- 
dalikėlio P-lės ŠŠ. Broli-

TRETININKIŲ ŽINIAI
Priėmimas naujų narių 

ir padarymas profesijos, 
tų, kurie jau išbuvo treti
ninkais per vienerius me
tus įvyks sekmadienį, 
spalių 3 d. po novėnos pa
maldų. Tretininkės Mag
dalena Kleinotienė ir 
Magdalena Vaškevičienė 
rūpinasi, kad kuodaugiau- 
siai įsirašytų į Prano Asi- 
žiečiaus 3-čiąjį ordena. 
Jos kviečia ne vien tik 
moteris, bet ir vyrus, nes 
šv. Pranciškus rūpinosi, 
kad vyrai kaip ir moterys 
darytų atgailą. Žvalgas.

Telefonas: Plaza 1350.

IONAS GREBUAUCKAS

“BOBŲ VASAROS” 
PIKNIKAS

Paskutinis šių metų pik
nikas įvyks sekmadienį, 
spalių 3 d., mūsų gražioje 
Klaipėdoje. Tarp krintan
čių spalvuotų lapų bus 

ir apylinkės i malonu praleisti dieną, 
pasinaudoki t e nes bus muzikos, dainų, 

šokių ir juokų ir kontes- 
tų. Taipgi bus virvės trau
kimas, nes mūsų “seniai” 
vis dar sako, kad praeita
me piknike laimėjo virvės 
traukimą, ir kad jaunuo
sius lengvai gali apgalėti. 
Laimėtojai gaus čiamDio- 
natą ir “bulvinį 
Tai visi vyrai 
Nepalikite ir 
nes nebus su 
Trokai eis kaip 
iš Providence ir Olnevillio.

Rugsėjo 20 d. įvyko 
Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas. Nut arta 
rengti vakarėlį kuopos 
naudai.

MUSŲ STUDENTAI
P-lė Alena Jasionytė 

planuoja įstoti į Harvard 
Universitetą mokytis kal
bų ir aukštesnių mokslų.

P-lė Gertrūda Minkevi- 
čiutė mokosi dailės Mo- 
dem School of Applied 
Arts; p-lė Katrina Saulė- 
naitė mokosi komercijos 
Bryant and Stratton ir p. 
Barbora Stonytė mokosi; dienį ir šeštadienį (spalių 
komercijos Burdetts Col- 
lege.

P-lė Alena Kofskytė 
studijuoja teises North- 
eastern Universitete; p-lė 
Genovaitė Tvaskaitė šio
mis dienomis užbaigė tri
jų metų slaugių kursą Šv. 
Elzbietos ligoninėje. Stud. 
F. Minkevičius mokosi in
žinerijos Diesel Institute, 
o stud. 
mokslus Bostono 
sitete.

Šioje kolonijoje 
daugiau studentų 
denčių, kurie siekia aukš
tesnių mokslų ir gavęs ži
nių apie juos parašysiu 
kitą kartą.

i” medalį, 
į pikniką, 
moterėliu, 
kuo šokti, 
paprastai

Bazaras iki šioliai pw\ 
kiai sekasi, bet komitetas 
ir rengėjai nepakankamai 
užganėdyti. Tai šį penkta-

I

1 ir 2) tikėkimės ko ne
paprasto ir labai įdomaus. 
Šį šeštadienį, (spaliu 2) 
bus traukimas bilietėlių.

F. Dirsa tęsia 
Univer-

yra ir 
ir stu-

Pereitą šeštadienį, rug
sėjo 25 d. prasidėjo vaikų 
pamokos Šv. Jurgio lietu
vių par. svetainėje. Sese-

Ateinančią savaitę bai
giasi Mažojo ir Didžiojo 
choro naujų narių vajus. 
Neužmirškime jauni bū
dami, bet sunaudokime 
mums Dievo duotas dova
nas. Į Didįjį chorą visi 
gali stoti tarp 16 ir 38 
metų amžiaus; o į Mažąjį 
chorą visi vaikai ir mer
gaitės nuo 9 iki 16 metų. 
Priklausyti į chorą yra 
garbė ir sau didelis nuo
pelnas. Tai pasinaudoki
me proga.

Choro susirinkimas į- 
vyks trečiadienį. Tai visi 
nauii ir seni choristai 
prašomi dalyvauti.

Trūbininkas.

SPRINGFIELD, ILL.
Andrius Skrielevičius 
peršovė du lietuviu

Rugsėjo 21 d. Skrielevi
čius, 48 m., gyvenantis
1731 E. Carpenter St. au- 
tomobiliumi atvažiavo sy
kiu su Charles Bohannon 
prie Sušinskų namo ir 
pradėjęs su Sušinskiene 
ginčytis dėl angliakasių 
unijos. Ginčai baigėsi 
tuomi, kad Skrielevičius 
revolverio šūviais peršovė 
abu Sušinskus.

Skrielevičius papildęs 
žmogžudystę, norėjo pa
bėgti, bet smarkiai va
žiuojant automobilių, ku
rį policija vijosi, įvirto į 
arrioVį ir policija jį suėmė. 
Pas suimtąjį rasta revol
veris ir blakdžekis. Tuo
jau suimtasis prisipažino 
peršovęs Sušinskus neva 
apsigynimo tikslais.

Sušinskas yra mirtinai 
sužeistas, o jo žmona nors 
ir labai sužalota, bet ma
noma, kad pasveiks.

Labai gaila, kad lietu
viai griebiasi tokių prie
monių savo reikalus su
vesti.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

MONARCH HOME 
BAKERY 

Savininkas Jonas Gudelis 
589 Hyde Park Avė. 
Arti Cummings Highway 

Rosi indai e, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

ją. Novėnos knygutės ir 
medalikėliai bus dalinami 
dykai. Manoma, kad ir 
mūsų viengenčiai pasinau
dos malonėmis gaunamo- i 
mis per šitą labai greit 
plintančią dievmaldystę. 
Kaip teko sužinoti tai į- 
vairiuose Amerikos mies
tuose net 842 atskiros 
bažnyčios jau turi įvedę 
šia novėną ir kai kur yra 
laikomos pamaldos net 12 
kartų į dieną, į kurias at
silanko po 10 ir daugiau 
tūkstančių žmonių.

DRAUGIJŲ ŽINIOS
Altoriaus ir Rožančiaus 

moterų draugija, sekma
dienį, rugsėjo 26 d. turėjo 
savo pirmą rudenini susi
rinkimą. Tarp ivairių 
nutarta paaukoti 20 dole
rių gėlėms papuošimui al
torių 40 vai. adoracijos 
metu, taip pat 15 dolerių 
papuošimui Marijos alto
riaus per spalių - rožan
čiaus mėnesį. Tretininkės 
svarstomų dalykų buvo 
paaukavo 5 dolerius 40 
vai. gėlėms.

SAVAITLSŠLIUBAI
Šeštadienį, rugsėjo 25 d. 

Petras Tribulskis paėmė 
sau už žmoną p-lę Aleną

Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

Tel. 2-3381 Domestic and
Deliverv Tmported Brands

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jutus reikalingi aki , 
niai. leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki 
nius. Mes padarome dirbtinas]

397 Main St. Tel. 6-1944
Worcester, Mass.

275 Main St. Webster, Mass

Sullivans Liquors Store
295 W. BR0ADWAY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERTY WINNER 100 Proof 1 M. Senumo

KVORTA — $1.25
FAIRWAY 90 Proof 2 Metų Senumo

KVORTA — $1.39
GIN kvorta ...........................
RUM už pt. — 69c. — kvorta

ALUS
BAY STATĖ 3 kenai

už 25c.

.... :.................. 99c.

................. !.. $1.25
GARRISON
90 proof degtinės

Kvorta — $1-09
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Rytinių Valstybių Žinios
NEWARK, N. J.
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ROCHESTER, N. Y. I
Šv. Rožančiaus Moterų 

pašelpinė d-ja rengia sa
vo metinę šventę spalių 3, 
š. m. Ryte 8 vai. įvyks dr- 
jos šv. mišios, laike kurių 
visos narės bendrai pri
ims šv. Komuniją. O va
kare Šv. Jurgio dr-jos sa
lėje; 180 N. Y. avė. 7 vai. 
bus suvaidinta juokinga 
komedija: “Vienas iš mū
sų turi apsivesti”. Bus ir 
vakarienė ir šokiai.

Šv. Rožančiaus Moterų 
D-jos vajus prasidėjo da
bar ir tęsis iki Naujų Me
tų. Bus priimamos narės 
į dr-ją nuo 16 iki 25 meti} 
be įstojimo; 25 iki 40 už 
pusę įstojimo; 40 iki 50 
pilnas įstojimas. Dabar 
geriausia proga moterims 
ir merginoms įstoti į mū
sų draugiją. O. D.

ARTISTĖS JONĖS ŽU
KAUSKAITĖS KONCER

TAS
Kaip jau teko matyti 

spaudoj, kad pas mumis 
įvyks pirmas artistės lie
tuvaitės koncertas, spalių 
10 d., Šv. Jurgio draugi
jos salėj. Gal pas mumis 
dar pirmas tokis bus me
niškas koncertas, kur lie
tuvaitė, tiek daug metų 
studijavus dainavime ir 
daug gražių valandų pra
leidus užsidarius savo 
kambary, kol pasiekė tai, 
kad galėtų visuomenę ža
vėti savo dainavimu.

Štai vieno Romos Itali
jos literatūros žurnalo 
LA MASCHENA paduo
siu tik trumpą ištrauką, 
“p. Jonė Žukauskaitė turi 
sultingą, laisvai valdomą 
ir jausmus pagaunanti so
prano balsą, kuris klausy
toją priverčia pajusti ma
loniausius jos meno jaus
mus”. Kitoje vietoje sako: 
“Malonų siurprizą padarė 
auditorijai Žukauskaitė, 
ši jauna inteligentinga 
dainininkė lietuvaitė, ku
rios vokaliniai dainavi
mai leido jai puikiai pasi
reikšti ir todėl užsitar
nautai įvertinta, pražydi 
pirmiau jos spindinčioj 
širdy, o tik paskui pasie
kia jos lūpas”. Dar dau
giau tokių gražių išsireiš
kimų galima pacituoti iš 
to žurnalo, tik gaila, kad 
čia nėra tiek vietos tam 
aprašymui.

Taigi reikia ją pagerbti 
kaipo tikrą tautietę lietu
vaitę. Garbė jai, kuri ger
bia savo tėvų prigimtą 
kalbą. Mes turime džiaug
tis ir visi remti mūsų tau
tietę ir jos darbą. Jei sve
timtaučiai grožėjasi mūsų 
dainomis, tai kas lieka 
mums? Ogi visiems tik ei
ti ir pasiklausyti tų gra
žių dainų.

Labai svarbu ir tas, kad 
mes labai seniai matę lie
tuviškus gražius parėdus, 
turėsime progos pamatyti 
artistę JONĘ pirmoje da
ly programos su lietuviš
kais tautiškais kostumais. 
Matysime tautiškus, lietu
viškus, lietuvių motinėlių 
rankomis išaustus drabu
žius. Prisiminsime Lietu
vą, jos gražias girias ir 
kalnus. O, ką kalbėti apie 
Maironio dainas, kur sa
ko:
“K«s atdarys aukso skrynę. 
Tėvynės dainų malonių? 
Kas bepri žadintą gadynę, 
Srsttčių dainomis garsių? 
Tėvynės dainos jūs auksinės. 
Be jūsų sala mums krūtinės. A

JONAS ČELKYS-MOR- 
KUNAS,

Jaunimo vadas ir buvęs 
centro pirmininkas Ame
rikos Lietuvių Katalikų 
Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos, šiomis dieno
mis atsidarė laidojimo į- 
staigą adresu, 720 Hudson 
Avė., šalę ugniagesių na
mo ir kaimynystėje keliu 
katalikiškų bažnyčių, tar
pe kurių yra ir lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčia. Jo
nas Morkūnas gimęs Bal
timore, Md. ir nuo 1922 i- 
ki 1928 metų gyveno Lie
tuvoje ir ėjo aukštesnius 
mokslus ir buvo veiklus; 
Ateitininkas. Sugrįžęs į 
Ameriką apsigyveno Ro- 
chestery ir mokslus ėjo 
Rochesterio Universitete, 
medicinos fakultete per 5 
metus, vėliau dirbo “re- 
search” pathologijos sky
riuje, pašvęsdamas daug 
laiko tyrinėjimui įvairių 
ligų ir sykiu balzamavi- 
mo. Atliekamu laiku dar
bavosi tarpe žymių laido
tuvių direktorių Roches
terio mieste. Sėkmingai 
išlaikė kvotimus ir gavo 
laidotuvių direktoriaus ir 
balzamuotojo leidimą 1934. 
metais. Dirbdamas Ro
chesterio universitete prie 
garsaus daktaro Whipple, 

I kuris yra laimėjęs Nobelio 
Į dovaną už gerus išradi
mus medicinoje (tame 
darbe vartojami įvairūs 
chemikalai) apsilpo svei
katoje ir todėl turėjo at
sidaryti savo modernišką 
laidotuvių įstaigą. Jis y- 
ra pasirengęs visiems 
kuogeriausiai patarnauti. 
Naujas profesionalas yra 
veiklus tarpe šio miesto 
jaunimo. Priklauso lietu
vių parapijai ir yra giliai 
tikintis ir aktyvus narys 
sekančių organizac i j ų: 
Kolumbo Vyčių, Alham- 
bra, Kolumbo klubo ir 
taipgi priklauso prie Šv. 
Vardo draugijos, šiuo lai
ku tebėra nevedęs, bet 
kiek ilgai taip pasiliks...? , 
Sveikiname naują profe- i 
sionalą. D

I

I

________________ _ D. A R B IN IN K A S 
svečias kun. A. DeksnysJ 
kuris atvažiavo, kad pa
rinkti aukų užbaigimui 
Kaišedorių katedros ir pa
taisymui Pivašiūnų baž
nyčios. Aukas ir aukavu
siųjų vardus paskelbs pat-1 
sai Pivašiūnų parapijos 
klebonas.

N01E MATCIIED K1TCHEN UNITS
me. dowi/! patjiM-e-vCt'

I
Į

IŠVAŽIUOJA
t

Muzikas Kazimieras Ba- 
zys, kuris vargonininkavo 
pas mus jau nuo 1924 m., 
rugsėjo 28 d., apleido Ro- 
chesterį ir išvažiavo į Šv. 
Kazimiero parapiją Pitts- 
burgh, Pa. P. K. Bazys, 
būdamas pas mus, labai 
gražiai darbavosi, turėjo 
gerą chorą. Apgailestau
jame, kad jis išvyko, bet f 
sykiu velijame gerų sek- 
mių naujoje parapijoje. I •

Lowell, Mass.304 Merrimack St.

*

COMPLIMENTS OF

A Friend

RICARD'S JEWELRY SKOPS

“Economy Through Quality

AIR-O-PEDIC SHOES FOFR W0MEN
BOSTONIAN SHOES FOR MEN

MONGEAU'S SHOE STORE

DOVVN

Furniture, Stovės, Rangės, Carpets and Linoleum

AGENTS FOR NORO APPLIANCE

FRANCO - AMERICAN FURNITURE CO.
LOUIS DROUIN, Prop.

BEVERLY PERMANENT WAVE SHOP
117 Broadvvay — Tel. 26979 — Lavvrence, Mass

INDIVIDUAL STYLES

COMPLETE BEAUTY SERVICEL

■ Begia now to save with 
Norge beaudful, economical kitcbea equip- 
nient. Moathly deposits for both amount to 
as little as 19c a day. Don’t put off owniag 
these luzuries thal save than they cost. 
Come in and select the models for your 
home. Whatever home appliance you’re 
considering next — lee the Norge 
before you buy.

L;

R 

t i

I

ASK FOR DCTAILS. ABOUV 
the Nonar*

10-YEAR WARRANTY
ON ROUATORCOMPRESSIONUNIT

AS L0W AS 
.00

36 Centrai Street — Tel. 5612 — Lovvell, Mass.

OUINN’S
220 CENTRAL ST. LOVVELL, MASS

Tel. 4170

Rožančiaus Pamaldos
Per Spalių mėnesį kiek- ■ 

vieną trečiadienį ir penk
tadienį bus kalbamas ro
žančius 7:30 vai. vakarais. 
Sekmadieniais rožančiaus 
pamaldos įvyks 3-čią vai. 
po pietų. Pirmą sekmadie
nį, spalių 3 dieną, po ro
žančiaus pamaldų, bus 
procesija, kurioje daly
vaus Gyvojo Rožančiaus 
narės. Klebonas nuošir
džiai ragina visus gausiai 
lankytis į tas brangias 
pamaldas, nes per užta
rimą Švč. Panelės apturi
me daug Dievo malonių, o 
gražiausia malda prie Die
vo Motinos yra tos nenu- 
vystančios gėlės - rožan
čius. Vyturys.

I 
I Pranešu visų kuopų ži
niai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. Apskričio metinis 
ir poseiminis suvažiavi
mas ^vyks Spalių - Octo- 
ber 31 d., 1937, Lietuviij 
Svetainėje, Golway St., 
No. Manchester, Conn 
Prasidės 1:00 valandą po 
pietų.

Kviečiu visas kuopas 
skaitlingai prisiųsti atsto
vių į šį suvažiavimą, nes 
randasi svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi bus išduo
ti pranešimai iš 18 seimo 

Atminčiai savo vyro a. * ....
a. Petro Pikūno, p-nia Ie- l Kuopos savo susinnki- 
va Pikunienė įtaisė ir pa-J muose is anksto gaminki- 
aukavo labai gražų ir 
brangų juodos spalvos ar
notą, o altoriaus draugija 
įtaisė kitą gražų arnotą 
spalvos, kuri yra vartoja
ma advento ir gavėnios 
laiku. Klebonas širdingai 
dėkoja aukautojoms už 
brangias dovanas, kurios 
buvo reikalingos mūsų 
bažnyčioje.

SVEČIAS
Sekmadienį, rugsėjo 26 

d. mūsų bažnyčioje sumą 
laikė ir pamokslą sakė

DOVANOS BAŽNYČIAI
Atminčiai savo vyro a.

ii’ ;•

•

I

»
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v •te naudingus įnešimus ap
skričiui ir visos organi
zacijos gerovei.

Primenu kuopų rašti
ninkėms, kad į šį suvažia
vimą reikalinga yra atsi
vesti pranešimus iš kuopų 
veikimo.

M. Jokubaitė.
Conn. Apskr. Rašt.

F Z
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Compliments irom your neighboring Jevveler

LAVVRENCE and LOVVELL, MASS.
CENTRAL STREET.

’ - O COMPLIMENTS OF
___ u

i?

/

C. C. Prince & Sons
'F>

STATIONARY & GIFT SHOP

LOVVELL, MASS.

ECONOMIZE SMARTLY AT

BELE SHOPSINC.

FURS
DRESSES

COATS

UNITED CLOAT & SUIT STORES
117-129 Centrai St. Lovvell, Mass.

JA

I

Jevvelry

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Spinoza

Diamonds

PRINCE - COTTER
’ AT<

IzOWELL, MASS.

COMPLIMENTS OF

CLEAR - WEAVE STORES
LOVVELL, MASS.

t

i

Lovvell, Mass.

\ 7

♦
ii

31 Centrai St. at Micfdle

Centrai Street
DIAMOND ENGAGEMENT 

and WEDDING RINGS 
We are exelusive agents for 

Genuine Orange Blossom Rings
Orange Blossom Diamond Rings........... $25.00 up
Orange Blossom VVedding Rings...........  7.50 up
Our Spėriai 14k VVedding Rh>g............... 5.00

THE BEST VALDE IN LOVVELL

W000 - ABBOTT CO.
DIAMOND MERCHANTS AND JEVVELERS

• ■* - e ’ r' ' *

150 Centrai Street.
z ? » a O ■ \ r, ,

»

i
ii h

W. E. PORTER
Successor to John A. McEvoy

OPtOMETRIST
Eyes Examined ........................  Glasses Repaired
68 Merrimack Street Lovvell, Massachusetts. 

Tel. 1798

COMPLIMENTS OF

JOSEPH S. FOLEY
JEWELER

Lavvrence, Mass.
 1  

BAYLIN'8 FUR SHOP, INC.
The Store of Indhiduality Manufacturing 

Furriers
Fur Coats, ClotH Coits, Dresses ahd Millinery 

>, Dry Cold Storage ,
198 Merrimack Street Lovvell, Mass.

♦
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Rytinių Valstybių Žinios
PAS JUBILIEJATį KUN. J. AMBOTĄ

Va- 
au- 

“su-

Pereita šeštadienį, rug
sėjo 25 d. buvo išvykę į 
Hartford, Conn. mokvto- l 
jas p. Pranas Galinis ir A. 
F. Kneižys, Darbininko 
redaktorius. Kelionę atli
kome automobiliu, 
žiuojant į Hartforda 
tomobilius buvo labai
vargęs”, tai užėmė anie 8 
valandas nuv a ž i u o t i. 
Hartfordą pasiekėme anie 
2:15 vai. sekmadienio rv- 
tą. Mokytojas P. Galinis 
ansistoio nas np. Mončiū
nus, o A. F. Kneižvs nas 
švo^erj ir seseri Maniku<=.

Sekmadieni, rūgščio 28 
d., buvome šv. Trejybės 
lietuviu bažnyčioje. .1.1 
vai. išklansvti šv. misi”, 
kurias atnašavo kun .T. 
Krinas. uolus Darbininko 
bendradarbis. Pamokslą 
pasakė kleb. kun. J Am
botas. tain r»at nuoširdus 
LDS. ir Darbininko rėmė
jas. Šv. Treivbės lietuviu 
bažnvčia labai graži ir 
stovi beveik pačiame mie
sto centre.

Po sumos suėiome iub;- 
lieiatą kleb. kun. J. Am- 
bota ir sveikinome garbin
gąjį vada, linkėdami il
giausių metų. Kun. J. Am
botas, nors amžiumi ne-i 
be jaunas (turi anie 68 
metus), bet išvaizda ir 
svvumu dar jaunas. Gerb.' 
klebonas yra labai susirū
pinęs jaunimu. Pirmai
siais savo klebonavimo 
metais, būtent. 1912 m., 
Hartforde įsteigė jaunimo 
draugiją — Šv. Kazimie
ro Jaunuomenės draugija, 
kuri L. Vyčių organizaci
jai persiorganizavus ir 
pradėjus veikti, persiorga
nizavo į L. Vyčių kuopą, 
kuri ir dabar gražiai gy
vuoja. Ir šiandien kun. į 
Ambotas daugiausia rūpi
nasi palaikyti jaunimą 
parapijoje. Jo vadovauja
moje parapijoje gražiai 
gyvuoja ir veikia ir kitos 
organizacijos. Pasiklausi
nėjus anie kuopų ir drau
gijų veikimą, tuojau suži
nai, kad toje parapijoje 
yra sumanus, taktingas ir 
veiklus vadas.

Be to, man pačiam per 
tris metus,
kun. J. Amboto klebonavi
mo metais, teko veikti to
je kolonijoje. Jis buvo 
man tėvas, patarėjas, va- Tamošiūnai ir jų dukrelės 
das. Kun. J. Ambotas vra 
lietuviškų - katalikiškų 
organizacijų, mokslo į- 
staigu, o ypač lietuviškos- 
katalikiškos spaudos 
stambus rėmėjas. Taigi 
buvo malonu Gerb. Jubi- 
liejatą sueiti ir pasveikin
ti. Lai Aukščiausis lei
džia kun. J. Ambotui dar 
ilgus metus dirbti mūsų 
išeivijoje.

Taipgi suėjome daug pa
žįstamų, LDS narių ir 
Darbininko skaityt o j ų, Nors 
kaip tai: pp. K. ir J. Ta- turėjau, 
mošiūnus, J. Andriliūna,1 
A. Mašiotą, A. Patecki. 
muz. J. Balsi (vargoni
ninką), P. Mikalauską 
mokytoją F. Babilą (Nor- 
woodietį), p-lę Kaunietytę 
(dainininke), A. Kaunieti, 
šriupšą, J. Mončiūną ir 
daugelį kitų. Su visais la
bai nuoširdžiai pasikalbė
ta apie įvairius dalykus. 
Visi džiaugiasi laikraščiu 
‘Darbininku’ ir beveik vi
si, su kuriais teko kalbė
tis, žada atvykti į Darbi
ninko balių, kuris įvyks

I

pirmaisiais

lapkričio 20 d., Cambrid
ge, Mass.

Tuoj po sumos įvyko 
SLRKA 89 kp. susirinki
mas. A. F. Kneižiui teko 
dalyvauti ir pasveikinti 
LDS ir Darbininko vardu. 
Susirinkime dalvvavo visi 
darbštūs katalikišku or
ganizacijų nariai. Tarėsi 
apie surengimą vakarėlių.

P-nas Mončiūnas nepa
leido mok. Galinio iš savo 
globos ir nusivežė į na
mus. A. F. Kneižys, va
žiuodamas su savo gimi
naičiais buvo sustojęs pa
sveikinti seną pažįstamą, 
senutę n. Pateckienę. Ji v-! 
ra motina p. A. Pateckio. 
nuoširdaus ir uolaus LDS 
nario ir Darbininko pla
tintojo. Senutė nops jan 
turi 79 metus amžiaus, 
bet tebėra stipri.

Kadangi np. Manikai bu
vo užkviesti pas savo Gi
minaičius pn. J. Tamošiū
nus, tai ir šių žinučių ra-' 
šytojas buvo kviestas da- 
lyva.uti.

Pn. J. Tamošiūnai su
ruošė šaunų bankietą sa
vo dukrelei Onutei, kuri 
yra susitarus su p. K. Ka- 
ranausku iš Waterbury 
sueiti į vedybinį gyveni- ■ 
mą. Tame bankiete pp. 
Tamošiūnai pranešė apie 
savo dukters Onutės pasi
žadėjimą ištekėti už p. 
K. Karanausko. Bankie
te dalvvavo np. Karanaus- 
kai iš Watebury, kun. J. 
Kripas, p. A. Mazalas, p. 
Viktorija Pateckienė, p. 
M. Pateckaitė, And. Pa- 
teckis. pp. K. Tamošiūnai, 
Edv. Maslauskas, pp. A. 
Leskauskąi, pp. J. Mari
kai, Adelė Manikaitė, Jo
nas ir Antanas Manikai, 
pn. J. Bakai, nn. J. Lauri
naičiai, P. ir M. Laurinai- į 
tytės, pp. Poškai, pp. F. 
Maršalai, K. Žilinskaitė, i 
vietiniai; iš Waterbury 
dalvvavo pp. K. Karanau- ■ 
skai ir jaunasis K. Kara- 
nauskas. p. Marijona Usi- 
navičiutė. Juozas Marce- 
lionis ir Jonas Vabickas; 
iš Norvvood — A. F. Knei
žys, iš East Hartford — 
np. J. Andriliūnai ir Albi
na, Joana. Robertas, Adol
fas, Aloizas. Donaldas, 
Teresė ir Elzbieta Andri- 
liunai. Šeimininkai pn. J.

v •

v •_____v •

Onutė ir Anelė dalyvavo 
ir svečius vaišino skaniais 
valgiais ir gėrimėliais. 
Jiems pagelbėjo du. An- 
driliūnai. p. K. Tamošiū
nienė, n-lės Laurinaitytės, 
D. K. Tamošiūnas ir kiti. 
Visi linksmai praleido po
pietį. Linkėjo jaunai po
relei laimingai sulaukti 
tos svarbios ir garbingos 
jungtuvių dienelės.

Beje, teko būti pas sve
tingus pp. Mončiūnus. 

laiko labai mažai 
bet neišleido ne 

pavaišinę. Pasikalbėjome 
apie LDS ir laikraštį ‘Dar
bininką’, kuriam p. Mon- 
čiunas bendradarbiauja ir 
jį remia. Sužinojau, kad 
pp. Mončiūnų sūnus šįmet 
įstojo i Boston Universi
tetą (Bostone) ir mokosi 
teisių. Taigi Hartfordas, 
jeigu tik Dievas padės, su
silauks jauno advokato. 
Rodos, kad dabar toje ko
lonijoje nėra nei vieno 
lietuvio advokato.

Iš Hartfordo išvykome 
apie 8 vai. sekmadienio

i t Į

NĖRA MĮSLIŲ IŠRIŠIMUI!

lAIMEIhlOO,000.00
OLD GOLDO naujam lengvam PIEŠINIŲ KONTESTE

V/SGI 
JŪS 
GAUK

s

PIEŠINIAI n
PIEŠINYS NO. 10

KAIP ŠI MERGINA ATSAKYS Į TAI? 
Suteikit* praleistą kalbą tuičiafam baliūnui... 

(■audokit* oficialę atsakymui formą, kurią jūs galite 
gdUti bile cigaretę krautuvėje)

Vyras po kairei sako:
' Do you knotv wby the full moon rėminis 

me of an Old Gold?”
Štai yra kai kurie sugestuojami atsakymai:
A. "Because they’re botb Double-Mellotv.”
B. "Likę the moon, prize crop tobaccos are one

of nature’s uonders.”
PASTABA: — Naudokitės saro idėjom, savais žodžiais. 

Skaitykite taisykles.

VaMIUOHO dolerių
PINIGINIŲ DOVANŲ

$250,000.00 PRAIZUOSE 

i Prize. $100,000.00 
gus..-** 

3rd Prize.............
4th Prize . . • • • 
5th Prize.................
6th Prize.................
7th Prize . . • • • 
8th Prize . . • • • 
9th Prize.................
3Prizes$1,000.00 each. • 
10 Prizes $500.00 each . •
28 Prizes $250.00 each. • 
50 Prizes $100-00 each. • 
One Hundred Prizes 

$50.00 each . • • 1
Eight Hundred Prizes 

$25*00 each . • •

TOTAI 1-000.Prlięs,--^
££iio popi«iuk« M 
rei kalavijo-

vakare. Grįžome laimin
gai pilni gražių įspūdžių. 
Džiaugiamės turėję progą 
pasveikinti kleb. kun. J. 
Ambotą, jo 25 metų kle
bonavimo Hartforde su
kaktuvių proga.

NEW BRITAIN, CONN.
JUDOMI PAVEIKSLAI

Sekmadienį, spalių 3 d., 
, 7:30 vai. vakare, Šv. An- 
j driejaus parapijos salėje, 
bus rodomi judomi pa
veikslai iš Lietuvos. Pa
veikslus rodys J. Januš
kevičius Jr. Paveikslais 
bus atvaizduota Lietuva 
žiemos metu. Patartina 
visiems atsilankyti ir pa
matyti savo tėvynę pa
veiksluose.

GARBINGAS PAVYZ
DYS

Rugsėjo 23 d., Šv. An
driejaus par. bažnyčioje,

MĮSLES
PIEŠINYS NO. 11

EVEftYTHING 
IN THE HOUSE 
W<U BE 
5POILED /

Z - 
f &įfiį 
f

f

/✓z
y

z .
7/

Y;

Šiame konteste nėra mįslių išrišimui. Jūs vien tik suteikiate 
praleistas pastabas 45 piešiniams tokiam kaip šie. Gaukite 
visus piešinius išleistus sulig diena ir įstojimo blankas bile 
cigaretę krautuvėje.

PIEŠINYS NO. 12

HUMPH ! I SE£
TH& BIGSHOTS

FINAUV j 
SUirrCHED TO I

OLD GOLOS 1✓
s w

#

ii

KĄ SAKYS VYRAS?
Suteikit* praleistą kalbą tuščiajam baKūnui... 

(naudokite oficialę atsakymui formą, kurią jūs galite 
gauti bile cigaretę krautuvėje) 

Moteriškė kairėje sako: jį
’Everything in the house uiti be spoiled!”

"Būt it takes more than a flood to spoil 
our Old Golds!”

"Too bad our house uasrft Double Cello- 
phaned likę these Old Golds.” 

PASTABA: — Naudokitės savo idėjom, savais žodžiais. 
Skaitykite taisykles.

A
pr

Štai yra kai kurie sugestuojami atsakymai: 
A. “ ’
B.

$25,000.00 |
$10,000.00

$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00
$2,500.00
$2,500.00 

$3,000.00" 
$5,000.00 
$7,000.00 
$5,000.00

$5,000.00

, $20,000.°°

$250,000.00

to t9’*

8 vai. ryte įvyko gedulin
gos šv. mišios, kurias at
našavo kleb. kun. A. Vaš
kelis, intencijai žuvusio 
Pasaulinėje karėje Stanis
lovo Radzevičio ir kitų. 
Šv. mišias užprašė vieti
niai L. Legijono S. Radze
vičiaus 4 posto nariai ir 
Auxiliary narės. Dalyva
vo gausus būrys. Auxilie- 
tės buvo apsirengusios 
savo gražiomis uniformo
mis, kas sudarė gražų į-

KĄ SAKYS ANTROJI DARBININKĖ? 
Suteikite praleistą kalbą tuščiajai? baliūnui... 

(naudokite oficialę atsakymui formą, kurią jūs galite 
gauti bile cigaretę krautuvėje)

Moteriškė kairėje sako:
"Humph! I see the big shofs ftnally stvltched 

to Old Golds!”
Štai yra kai kurie sugestuojami atsakymai:
A. "Well, maybe he ain’t so dumb as tve figured.”
B. "I guess tve can throw out these cough

medicines, then.”
PASTABA: —Naudokitės savo idėjom, savais žodžiais. 

Skaitykite taisykles.

ĮSTOKITE DABAR! Gaukite Piešinius ir [stojimo Blankas VELTUI 
bile cigaretu krautuvėje ... ar

SIS žavėjantis kontestas tik stoja į ke
lių. Jūs turite gana laiko įstojimui

... ir stokite į eilę pralobimui visam 
amžiui.

Čia kaip tik ir yra tokis kontestas, apie 
kurį svajojo kiekvienas kontesto mylėto
jas. Nėra mįslių rišimui. Nereikia žodynų 
ar enciklopedijų. Jūs paprastai naudoki
tės sava kalba, kasdieniniais žodžiais, su
teikimui praleistų kalbų serijoms links
minančių piešinių.

didžiumoje Western Union Ofisu
Kiekvienas galentis skaityti ir rašyti 

gali laimėti $100,000.00 1-mą Prizų. Bu- 
kiausias mechanikas gali būt kvalifikuo
tu aukščiausiam išsprendimui taip našiai, 
kaip kolegijos profesorius.

Jūs galite gauti viskų, ko jums reikia 
įstojimui į šį kontestų artimiausioje ciga
retę krautuvėje (ar bi kuriame iš Western 
Union Ofisų). Staptelėkite prie cigaretę 
bufeto šiandien__ ir pradėkite savo žygį
prie piniginio turto!

y
*

ŠVIEŽUS!

I iki „lt mis 
Užvalkalas ii 

"Callaphana'* 
Atsidaro ii 
APA41OS

S visokiame Klimate
Jūs negalite nusipirkt nuvėsusj 
Old Gold. Tas ekstra užvalkalas 
ii Cellophane suteikia jums Old 
Golds prizinio derliaus tabakus 
geriausiose sąlygos* rūkymo.

spūdį ir garbingą pavyzdį vo užėjęs 
visuomenei. T. M.T. M.

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

—

• Šios kolonijos lietuviai 
taria nuoširdų ačiū kun. 
P. Aukštikalniui, S. J. už 
atvykimą ir dalyvavimą 
40 valandų atlaiduose, ku-

* 
rie įvyko rugsėjo 19 d., ai-' 
rių parapijos bažnyčioje. 
Lietuviai turėjo progą at
likti išpažintį ir išklausyti 
lietuviško pamokslo.

Kun. P. Aukštikalnis, 
matyt, labai myli lietu
vius, nes čia nors ir ma
žai yra lietuvių, bet jis jų 
neužmiršta ir atvyksta 
aprūpinti dvasiniai.

Kun. Aukštikalnis ap
lankė lietuvių namus. Bu-

i ir pas E. J. 
Krikščiūną, ūkininką ir 
gėrėjosi jo ūkio gražumu, 
ir džiaugėsi, kad čia lietu
viai vieningai gyvena. 
Žadėjo vėl kada nors mus 
aplankyti. Dėkojame jam.

Šio miestelio ūkininkai 
skundžiasi prastu bulvių 
derliu. Biznieriai džiau
giasi biznio padidėjimu. 
Darbininkai taip pat dir
ba gėraL

A. P. Krikščiūnas. Šie lietuviški radio prog-

WATERBURY, CONN.
RUDUO IR RADIO

Rudens bei žiemos me
tas tai ištikrųjų linksmas 
šeimų laikas. Kaitri sau
lutė jau nebevilioja į van
denynus, į kalnų pavėsį. 
Šilta, malonu bdti jau sa
vo nameliuose. Koks ma
lonus poilsis paklausyti 
skambių radio dainelių, 
gražios muzikos.

Todėl-gi, kad tikrai pa
linksminus mūsų lietuvių 
šeimynėles, komp. A. A- 
leksis, remiamas gerašir
džių patriotų biznierių ir 
profesionalų, su savo ra
dio grupe vėl pradės ra- 
dioti ateinantį sekmadie
nį, spalių 3 d., 3:30 iki 
4:00 vai po pietų. Ši kar-' 

r‘ tą iš naujosios WATR 
. i (1190 kc) radio stoties, j

' A* 1* A y.T- S ___ -1* — *

ramai bus vykdomi spalių 
ir lapkričio sekmadieniais 
3:30 — 4:00 vai. po pietų.

Tad, brangioji lietuvių 
visuomene, naudokimės 
šia gražia proga tikrai 
lietuviškai pasilinksminti 
ir visi remkime šį prakil
nų bei visuomenei naudin
gą darbą.

“Skambėki, o lietuviško
ji dainele, Priminki lietu
viui gimtinę šalelę!”

LYRA.

TIKRAS LIETUVIS
JOSEPH D. GAYSON 

LtCKNHtCD UPTICIĄN 

Geriausio stiliaus akiniai i j 
721 Main St »
Hartford. Cona. Pbooe t-«MS j




